
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  يگروه حرف تعريف در فارسي شيراز

  حرف تعريفگروه رويكردي پوسته اي به 

 

 مهرزاد منصوريمهرزاد منصوريمهرزاد منصوريمهرزاد منصوري

  دانشگاه شيراز

 

  چكيده

منظور رفع مشكل  به )1988( 1پژوهش حاضر كوشيده است تا در قالب طرحي كه الرسن
ي، ازجمله بندي دوتاي مبناي شاخه بر(خر دستور گشتاري ، در نظريات متأساخت مفعول مضاعف

وه حرف تعريف در فارسي شيرازي قبول از گر ، توصيفي قابلده استداه ئاار )ايكس تيره نظرية
اي با دو  در اين پژوهش، براساس طرح الرسن، براي حرف تعريف دو گروه پوسته .دست دهد به

 هستة حرف تعريف يشنهاد و استدالل شده است كه قرار گرفتنِ هستة حرف تعريف، قبل و بعد
پذير است كه بتوان گروه حرف تعريف را شامل دو  از اسم، در اين گونة زباني، درصورتي توجيه

  .پوسته با دو هسته فرض كرد
بودنِ حرف تعريف الية دوم، دليلي براي توجيه حركت اسم و ادغام  واژي در اين پژوهش، ساخت

بودنِ گروه فعلي  اي وستهشود كه طرح پ عالوه استدالل مي به. با حرف تعريف، فرض شده است
اين امكان وجود دارد كه و  .ها، ازجمله به گروه حرف تعريف است قابل تعميم به ساير گروه

هاي بيشينه  را در نمودارِ ساخت گروهي در چهارچوب ايكس تيره به همة فرافكن بتوان آن
  .تعميم داد

اي، فارسي  پوسته تعريف ، گروه حرفاي پوستهگروه فعلي ،گرا برنامة كمينه: ها كليدواژه
 .شيرازي، گروه اسمي

  

 

                                                 
1. R. Larson 
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  مقدمه .1

 عنوان هستة از حرف تعريف به ))1383:504نقل از دبيرمقدم (1987(1تحليلي كه ابني با

گروه  عنوان هستة ريف بهبحث حرف تع. را گروه حرف تعريف ناميد، ارائه داد ، كه وي آنگروهي

گروه را با مشكل روبرو  ه هستةجايگا تعيينِ كه يكي از مواردي. آغاز شدهاي نحوي  در تحليل

بعد از اسم  .است حرف تعريف قبل و بعد از اسم گروه دو هستة زمانِ هم گرفتنِارقر ،سازد مي

اين  ،سي شيرازيمشخص در فارطور ، و بههايي از حرف تعريف در زبان فارسي صورت گرفتنِقرار

  .تري از اين گروه ترسيم كرد نمودار دقيق ه با تحليل آن بتوانآورد ك امكان را فراهم مي

 ،به گروه حرف تعريف) 1988(الرسن  ايِ تعميم طرح گروه فعلي پوستهبا در اين پژوهش 

 نِگرفتماهيت اين گروه در قرار ،اي از گروه حرف تعريف تحليلي پوستهتا با تالش خواهد شد 

  .گردد تبيين گروه قبل و بعد از اسم هستة

  

  تحقيق و پيشينةمباني نظري  .2

  طرح الرسن. 1. 2

ترين  از اصوليكه  ،گانهدر قالب انشقاق دو 2مفعوليدو منظور توجيه ساخت ، به)1988(الرسن

اساس ، طرحي ارائه داد كه براست ،ايكس تيره نظرية ، خصوصاًشناسي زايشي در زبان ها فرض

ساس اين طرح، در پوستة برا .فعلي تشكيل شده است پوسته با دو هستة آن گروه فعلي از دو

مفعول صريح در مخصص و مفعول غيرصريح ، در جايگاه هسته ، فعل واژگانيگروه فعلي ينيِپاي

، در پوستة بااليي، فعل سبك )1(در مثال . )13: 1988 ،الرسن( گيرد در جايگاه متمم قرار مي

ه مخصص و متمم قرار ب در جايگاترتي ، بهو موضوع برونه و گروه فعلي واژگاني هستة گروه فعلي

  .گيرند مي

  
  
  
  
  
  

                                                 
1. S. P. Abney 

2. double object construction 
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)1(  
John sent a letter to Mary  

  
  
  

مفعول (گيرد و گروه اسمي  عنصر صرفي قرار نمي فعل تحت حاكميت ،در اين نمودار

تا هم  ،يابد مي صورت زير ارتقا فعل به لذا الزاماً آيد، ه حاكميت فعل واژگاني در نميب) مستقيم

الذكر حاكميت پيدا  رد و هم بتواند بر گروه اسمي فوقرفي قرار گيعنصر ص خود تحت حاكميت

 ).2 مثال( كند

  
)2(  

   
  

انسته هم تو انشقاق دوگانه را حفظ كرده است والرسن، با ترسيم نمودار فوق، هم نظام 

  .ارائه دهد )1(بودن  دستوري است توجيه قابل دفاعي براي
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منظور توجيه ساخت  بهو  ،قرار گرفت) 1990( فواين طرح مورد انتقاد جكندكه  عليرغم اين

در تحوالت بعدي دستور ولي  ،مطرح گرديد )1993، 1هله و كيسر(مفعولي پيشنهاداتي دو

را در  آن )bو 1997a؛ 2000؛ 2004( و ردفورد قرار گرفت) 1995( چامسكي مورد توجه زايشي

 .هاي متفاوت بسط داد ساخت

 

  ه حرف تعريفبه گرو اي تعميم طرح پوسته .2. 2

، يم داده استماي الرسن را به گروه اسمي تع كه طرح پوسته، )2000و  2004(فورد بر رد عالوه

جمله  از آن. اتي صورت گرفته استعطرح به گروه حرف تعريف نيز مطال اين خصوص تعميمدر

  .نيز اشاره كرد )1384( منصوري و)  2004( الرسن  ،)1995( 2يزورسكيتوان به ا مي

تفضيلي و هاي  منظور تحليل ساختار ساخت ت كه بهمعتقد اس )1995(سكي ايزور

 كه الرسن صورتي همان به تقريباً ،را براي گروه حرف تعريف اي الزم است طرح پوسته ،اي مقايسه

وي گروه حرف تعريف را متشكل از دو . كرد ، ارائهاست دادهبراي گروه فعلي پيشنهاد  )1988(

  .كرده استزير مطرح  صورت ، بهحرف تعريف ا يك هستةهركدام را بو  ،پوسته

  

)3(  
                 DP   

 

                                             D′              

 

            D                        DP 

 

                          XP                      D′ 

more /less/as  

            D                  PP                                 

                           

 

                                                 t            than , as  
 

حرف تعريف دروني  عنوان هستة گروه به ،اي و يا مقايسه ،گر تفضيلي در اين نمودار توصيف

سه در مورد مقاي اولين عنصرِ. يابد مي شود و سپس به جايگاه هستة بيروني ارتقا اد ميايج

                                                 
1. J. Keyser 

2. R. Izvorski 
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گروه  معناست كه گروه الزاماً اين گروه ايكس به. گيرد مخصص گروه حرف تعريف دروني جاي مي

 مقايسة ضيليهاي تف عالوه نشانه ، بهشود صري كه عنصر اول با آن مقايسه مياسمي نيست، عن

با اين طرح . شود متمم گروه حرف تعريف را شامل مي كه ،دهند اضافه را تشكيل ميوه حرف گر

. خوبي توجيه كرد در انگليسي را بهاي  مقايسه پيوستگي عبارت تفضيلي ياوان عدم ت مي

ساخت  هاي نشانه توجيه قابل دفاعي براي عدم پيوستگيِ توانست اين طرح ،اساس براين

  .كند ئهارا تفضيلي در زبان انگليسي

تفصيل بيشتر به  با ،)2004 ،الرسن(ه آن اشاره شد اثر ديگري كه در ابتداي اين قسمت ب

م ساختار گروه منظور ترسي بحث، و به عنوان مقدمة بهدر اين اثر، الرسن  .است اين بحث پرداخته

  .كند ترسيم مي )5( صورت را به) 4(حرف تعريف، مثال 

  
)4(  

John’s completion of the plan  
  

        )5(  
      [(11)]                     DP 

 

                          D                        D′ 

 

                                     D                         NP 

                     

                        John  
                                      S’             completion of the plan  

  
، ادعا قبل از اسم ،گرها حرف تعريف، و ساير توصيف گرفتنِمنظور توجيه قرار وي سپس به

، يكي با هستة واژگاني و ديگري كند كه گروه حرف تعريف نيز مانند گروه فعلي از دو پوسته مي

 گروه حرف تعريف گيري و ادغامِ ، روند شكلاساس نوي براي. با هستة تهي  تشكيل شده است

  .كرده استمعرفي  )10( الي) 7( صورت را به) 6(
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)6(  
  Every boy except John  

)7(  

                                     DP 

 

                        NP                        D′ 

 

                                         D                           PP 

                     

                            boy  
                            Every             except   John  

  

  

)8( 

[(25)b] 

        DP  

 

 D                  DP             

 

             NP                   D′ 

δ 

                          D                        pp 

            boy 

                                        

                          every           except John 

  
)9( 

  [(25)c]                                DP 

 

                                D                            DP 

 

                       D                     D      NP                    D′ 

 

                                                                    D                          PP           

   

                     every                  δ      boy             

         

                                                                    t                  except  John  
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)10( 

 

[(25)d]                   DP 

  

                 pro                         D′ 

 

                                  D                          DP 

 

                    D                           D   NP                          D   
       

                                                   D                          PP                   

                  every                        δ     boy   

 

                                                                          t                   except  Joh 

  

، كه هنوز هاي قديمي را تواند برخي از ايده است كه اين طرح مي چنين ادعا كرده وي هم

 بند نحوِ ،اين موارد ازجملة. ائه دهدها ار احيا كند و توجيه قابل دفاعي براي آن ،جا هستندپابر

  .كردترسيم ) 12( صورت ، بهدر اين قالب را، آن توان است، كه مي) 11( موصولي در مثالي مانند

  

)11(  
the way that one should  

)12(  

         DP    

 

 D                   D′             

Pro  

               D                    D′ 

 

                           NP                   DP 

               the 

                                         D                           CP    

                             Way 

                                          t                     that one should  
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گسترش ...)  ،هاي وصفي ، گروه1اه ياسم پس(گرها  وي سپس اين طرح را به ساير توصيف

  .هاست مثال زير يكي از اين نمونه . داده است

  

)13(  

Three blind mice (Three mice that are blind) 

  
)14(  

DP            

 

 D                    D′               

pro 

                 D                 DP 

 

                           AP                   D′ 

               three 

                                         D                           NP     
                            Blind 

                                           t                           mice 

  
 

   .كند ترسيم مي )18( و) 17(صورت  را به) 16(و) 15( نمودار ساخت اضافي ،صورت همين به

)15(  
  The briefcase of John  

 

)16( 

The John’s briefcase  
  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
1 post nominal 
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)17(  
 

        DP  

 

 D                  D′            

pro 

                D                     DP 

 

                            NP                   D` 

                the 

                                        D                              PP    

                       briefcase 

            P                            NP                t                                           

 

                                                           of                          John’s  

  
)18(  
 

          DP  

 

 D                     D′              

pro  

              D                      DP 

 

                        DP1                             D′ 

            THE         

                                           D′                          NP    

                        John’s 

                                  D               DP          briefcase 

 

                                   t                  t 

  
  

اي صورت  هاي ارزنده ، اگرچه پژوهشخصوص تحليل گروه حرف تعريف در زبان فارسيدر

اشاره ) 2001(و كريمي  )1385(، معظمي )1389(صحرايي به  توان جمله مي ازآن. گرفته است

جا به اين  سبب توضيح بيشتري در اين همين به .اند اي تحليل نشده كه در قالب طرح پوسته ،كرد
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زمينة هيچ پژوهش قابل ذكري در ،جا كه نگارنده بررسي كرده است ولي تا آن. شود موارد نمي

خصوص انجام نگرفته  ، دراين)1384(منصوري بجز  ،اي پوستهگروه حرف تعريف در قالب طرح 

كه  ،اي به تحليل گروه حرف تعريف پرداخته است ، در قالب طرح پوسته)1384( منصوري. است

 ،)23( تا) 19(هاي  مثال .گيريم را پي مي تحقيق ، پيشينةبا معرفي آن در اين قسمت

 وضعيت هستة) 24(نمودار  .دهند تعريف را در زبان فارسي  نشان ميمختلف حرف  هاي صورت

  .دهد بيشينه را نشان مي اين فرافكنِ ممِمت ،چنين و هم ،گروه حرف تعريف

  
  .)صفت اشاره. (كتاب سبز است اين. )19(
  .)ضمير شخصي با متمم. (دانشجويان براي اساتيد خود احترام قائليم ما. )20(
  .)مضمير شخصي بدون متم. (خوانند خوب درس مي ها آن. )21(
  ).تهي.(كتاب دوست انسان است    .)22(
  ).ضمير اشاره(سبز است  اين. )23(

)24(  
 گ ح ت                                      

  
  'ح ت            مخصص                                    

  
  گ ا ح ت                                                                     
  اين                              كتاب                                         

  ما                              دانشجويان                                          
  - ها                                آن                                         

                                          Ø                                                                                 كتاب  
  -      اين                                                                    

   گروه حرف تعريف= گ ح ت 
  گروه اسمي=  گ ا  

  
. ر موارد فوق تبيين كندگروه حرف تعريف را د تواند جايگاه هستة خوبي مي به) 24( نمودار

 ،برخالف زباني چون انگليسي. شود خالصه نميحرف تعريف در زبان فارسي به اين  اما هستة

، در زبان روند كار مي هين ضمير ملكي قبل از اسم بچن هم كه حرف تعريف معرفه و نكره و
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اسم  ، بعد ازگيرند گروه حرف تعريف قرار مي صورت هستة هبرخي از عناصري كه ب فارسي

  .آيند مي

  .دهند موارد را نشان مي اين زهايي ا نمونه) 27(و ) 26(، ) 25(هاي  مثال
  
  .را بردكتابه  ).25(
  .جاسته ايندفتر). 26(
  .ستليوانه شك.)27(
  

اين . باشد  مواردي نشانة مفعول صريحين ر چند)ه- (گونه فرض شود كه  ممكن است اين

نيز ) 27(مفعول صريح وجود ندارد و در ) 26(دليل كه در مثال  اين ، بهفرض نادرست است

هم  ،)29(و ) 28(هاي  اين در مواردي مانند مثالبر وهعال. فاعل جمله است نه مفعول’’ ليوان‘‘

دو در ن كه اي دهد نشان مي امر اين .ندوجود دار تعريف حرف هم نشانة و مفعول صريح نشانة

 توان چنين استنتاج كرد كه كسره در چنين اساس مي براين. نيستندديگر  يك با توزيع تكميلي

  .ستا  از اسم قرار گرفته باشد كه پس گروه حرف تعريف  جايگاهي هستة

  

  .او كتابِ رو پاره كرد. )28(
  .ليوانِ رو ببر. )29(
  

جمع در فارسي  ر صورتدايرادي كه ممكن است به اين بحث گرفته شود اين است كه 

  .دهد ي از اين موارد را نشان ميا نمونه) 30(مثال . معرفه وجود نداردمعيار نشانة 

  
  .)معيار گونة.(جا  اون كتابا رو ببر اون). 30(
  

در زبان فارسي  تعريف الزاماً نتقاد داد اين است كه حرف نشانةتوان به اين ا پاسخي كه مي

را مانند  معرفه دليل نشانة همين نيز به) 1370: 148(ي الدين ةكومش. ود آوايي نيستاي نمدار

ان تو معرفه را مي بخشي از دستورهاي سنتي به نشانةعدم اختصاص . داند جنس صفر مي نشانة

گري از اين موارد است كه هاي دي نمونه) 33(و ) 32(، )31(هاي  مثال. راستا توجيه كرد در اين

  .داراي نمود آوايي نيست بان فارسي الزاماًدهد حرف تعريف در ز نشان مي
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  .امشب شهر شلوغ است. )31(
  .سه پروژه تمام خواهد شدهشتادو بهارِ. )32(
  .كند خورشيد زمين را گرم مي. )33(
  

اساس،  براين. گيرد مي معرفه بعد از اسم قرار نشانةحرف تعريف يا  ،حال در زبان فارسيهر به

 يكي قبل و ،در دو جايگاه ،كنند نقش ميتعريف ايفاي حرف ه گرو عنوان هستة عناصري كه به

مثال (، صفات اشاره )20مثال ( ضمير شخصي عناصري چون. گيرند يكي بعد از اسم قرار مي

وه حرف تعريف گر عنوان هستة ستند كه بهعناصري ه) 33مثال (تهيِ قبل از اسم  ةنشانو ) 19

حرف تعريف بدون  ون حرف تعريف با نمود آوايي وعناصر ديگري چ. گيرند قبل از اسم قرار مي

ي گروه حرف تعريف در دو جايگاه  هسته گرفتنِقرار. گيرند ، بعد از اسم قرار مينمود آوايي

قابل توجيه غير) 24نمودار (اي  پوسته تك تعريف در قالب گروه حرف ،متفاوت قبل و بعد از اسم

 قايل شدن به دو پوستة. صوص انديشيده شودخ بنابراين الزم است چارة ديگري در اين. است

 ،صورت مشروح ارائه خواهد شد هكه در زير ب ،اي پوسته همانند گروه فعليِ ،رف تعريفگروه ح

  .دست دهد يف بهعناصر تعر وجيه مناسبي براي جايگاه دوگانةواند تت مي

را در دو  في گروه حرف تعري راحتي قرار گرفتن هسته توان به با فرض طرحِ پوسته، مي

دو پوسته ترسيم كرد كه در  )35(و) 34(صورت كه براي مواردي چون  اين به. جايگاه توجيه كرد

. گيرد  قراردروني  ر جايگاه هستة پوستةد)ه- ( و نشانة بيروني در جايگاه هستةآن صفت اشاره 

 اربرد نشانةك. ستا ارائه شده) 36( صورت اي براي اين موارد به وستهنمودار گروه حرف تعريف پ

، از اسم معرفه شده است مواردي كه اسم با صفت ملكي قبل تعريف بعد از اسم درچنينحرف 

  .اظ شناختي نيز اين واقعيت مورد تأييد استلح دهد كه به نشان مي

  ) يگفتار گونة. ( رو بخرين ماشينَ ا. )34(
  .)گفتاري گونة.(علي اين كتابِ رو نوشت). 35(
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در . ترسيم كرد) 21(و ) 20(، )19(هاي  را براي مثال) 37(توان نمودار  اس مياس برهمين

گروه حرف هستة اين،، ,, چنين صفت اشارة مه ها،، آن,,ما،، و ,,ر شخصي اين نمودار ضماي

  .قرار گرفته است گروه حرف تعريف بيروني هستةتهي در جايگاه  تعريف بيروني، و نشانة
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) 26(، )25(هاي  مثال توان نمايش نمودار اي مي پوسته حرف تعريف گروه طرحِ در قالبِ

بيروني و  تهي در جايگاه هستة پوستة نشانة در اين نمودار .نشان داد) 38(صورت  را به )27(و 

  .دروني قرار گرفته استنشانة كسره در جايگاه هستة پوستة 

  
  

) 33(و ) 32(، )31(اي ه براي مثالرا ) 39(توان نمودار  صورتي مشابه، در اين قالب مي به

در اين فرض، . است تهي پر شده ودار هردو جايگاه هسته با نشانةدر اين نم. ترسيم كرد

 دو هستةكدام از عناصر تعريف آمده باشد،  اسم بدون هيچ ،هاي فوق مانند مثال ،كه صورتيدر

  .اند شده ركه با تهي پ داردتعريف 
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چون زبان قبل و بعد از اسم را در زباني  ،عنصر تعريف گرفتنِرتوان قرا ترتيب مي اين به

اي گروه حرف تعريف اين است بر اي ، از پيامدهاي تحليل پوستهبراين عالوه. فارسي توجيه كرد

باشند  از اسم ز اسم و حرف تعريف بعد حرف تعريف قبل ا هايي كه داراي توان براي زبان كه مي

  .تحليلي يكسان ارائه كرد

 ، نشان داد تحقيقاتي كه درخصوص تعميم پوستةهايي كه در اين قسمت ارائه شد هشپژو

، هنوز از جامعيت الزم برخوردار نيست و الزم است گروه حرف تعريف صورت گرفته است

نظر آن اظهار  دربارةبتوان با صراحت بيشتري  صورت گيرد تا زمينه هاي بيشتري در اين پژوهش

ف تعريف گروه حر توان پوستة صراحت ميتصريح شده است كه باچه ها اگر در اين پژوهش. كرد

كه  ازجمله اين. پرداخته شود ها بايد به آنيادي مطرح است كه هاي ز اما پرسش را توجيه كرد،

، چگونه رفتار دوگانة ارتقا و گيرد رار ميكه گروه حرف تعريف بعد از گروه اسمي ق ،هايي در زبان

كرده  داند و سعي ايرادي كه نگارنده خود وارد مي .شود  ريف توجيه ميف تعحر عدم ارتقاي

 ، پروژه و خورشيد،، درشهر,,، اين است كه اسامي را مرتفع سازد است در تحليل اين پژوهش آن

 .اند مخصص گروه حرف تعريف قرار گرفته
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  گروه حرف تعريف در فارسي شيرازي .3
هاي زبان  چنين ساير گونه فارسي معيار و هم با ازيبدون شك بارزترين تفاوت فارسي شير

اين . شود به بسياري از اسامي اضافه مي /u-/با نمود آوايي  بستي فارسي اين است كه پي

وند حاكي از آن  نداشتن اين ،عبارتي به. تا چنين كلماتي معرفه باشند شود موجب ميبست  پي

شيرازي تفاوت فارسي  ،كتاب،، در جمالت زير,,تفاوت كلمات . نكره استنظر است كه اسم مورد

  .دهد و فارسي معيار را نشان مي

  .)فتاري معيارگ(ستكتاب رو ميز ا )الف). 40(
  .)شيرازي( كتابو رو ميزه )ب         

  .)معيار( منبده به  قرمز خودكارِ )الف). 41(
  .)شيرازي( خودكار قرمزو بده من )ب         

  
دادن معرفه  فوق نشان بست پي اين نكته است كه اگرچه نقش اصليِجا الزم به ذكر  در اين

ني نظري تحليل مبا ،2در بند  .نيز هست ... و صميميتصغير،هايي نظير ت است ولي داراي نقش

 بر ارائة در اين بند عالوه. اي مطرح گرديد پوسته ايِ دو اليهطرح  گروه حرف تعريف برپاية

شد كه   نشان داده ،بان انگليسي صورت گرفتف تعريف زخصوص گروه حرهايي كه در تحليل

، با وجود ايناما با. دست داد گروه حرف تعريف به بودنِ اي توجيهي قابل دفاع از پوسته توان مي

، دنهر دو هسته با نمود آوايي باش مشخصاً در آن كه ،زباني اي ارجاع به زبان يا گونه

وه حرف تعريف در فارسي گر. گردد ش تقويت ميپياز ه حرف تعريف بيشگرو بودنِ اي پوسته

نمود  اي دو هسته باطور مشخص دار ، بهگردد ليل ميكه در اين بخش تح صورتي شيرازي، به

فارسي  زبانيِ ر گونةد ،گروه حرف تعريف بودنِ اي پوسته فرضِ. استقبل و بعد از اسم  آواييِ

هايي چون  وه حرف تعريف در زباندست از گر وجب خواهد شد كه بتوان تحليلي يكشيرازي م

 خصوصاً ،و زبان فارسي ،گيرد ز اسم قرار ميكه حرف تعريف قبل ا ،، فرانسوي و آلمانيانگليسي

الي  42هاي  مثال. دست داد گيرد به كه حرف تعريف بعد از اسم قرار مي ،فارسي شيرازي گونة

  .ندده يريف قبل و بعد از اسم را نشان مگروه حرف تع كاربرد هستة 45

  
  .كتابو بردار )ن(اي. )42(
  .مردو اومد) آن(او ). 43(
  .من) دست(كمي آبو بريز رو دس. )44(
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  .يو نيومد امروز هم اي مرغي). 45(
 ،، هستة)اين( اي,,) 45(و در  كمي،،,,) 44(،، ، در )آن(او ,,) 43(، در اين،، ,,) 42(در مثال 

اسمي  و،، هستة گروه حرف تعريف پس -,,ند اسمي، و پسو يف پيشحرف تعر ،اي گروه پوسته

يكي از دو  دهند كه در فارسي شيرازي هستة هاي فوق نشان مي مثالترتيب  اين به. خواهند بود

  .گيرد قرار مي ديگري قبل از اسم و گروه حرف تعريف بعد از اسم

گرفته ف درنظر حرف تعري متممِ ،گروه اسمي ،تور زايشيآوري است كه در دسالزم به ياد

، كه در ادبيات دستور زايشيچنين الزم است گفته شود  هم .)1383:504، دبيرمقدم(شود  مي

چنين  و هم ،دنشو كه در دستور سنتي صفات اشاره خوانده مي، ،، اين، آن,,كلماتي چون 

در جمالتي چون  ،ضميرچنين  هم.. هستندگروه حرف تعريف  هستة ،،چند,, كلماتي چون

  .ندآي حساب مي ، هستة گروه حرف تعريف به)48( و) 47(، )46(

  .من پروانه پانزده سال دارم). 46(
  .ستيمتعداد هبا هوش و اس ما مردم). 47(
  .كنند كسي رحم نمي ها به هيچ انصاف آن بي. )48(
  

 هاي حرف تعريف هاي گروه ،، متممها انصاف پروانه، مردم ايران، بي,, در جمالت فوق

 ،)48(و ) 47(، )46(ترتيب در جمالت  من، ما و آن،، ، به,,ميرهاي ، و ضآيند حساب مي به

  .نشان داد) 49(صورت  توان به هاي فوق را مي نمودار گروه .ها هستند هاي آن هسته

)49(  
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 ،را) 45(الي ) 42( هاي در مثال ،گروه حرف تعريف گاه هستةكه جاي گفتوان ت اكنون مي

اساس تحليل بر. توجيه كرد وانت چگونه مي ،گيرد ميهم بعد از اسم قرار  كه هم قبل و

نيز  حرف تعريف وان دو هستةت مي ،و پوسته براي گروه حرف تعريفشدن به د ، با قايلاي پوسته

 .رود كار مي هاز اسم ب بعد ييكي قبل و يك ،مشخصاً ،رسي شيرازياف ، كه در گونةل شدقاي

  .دهد اي نشان مي پوستهقالب طرح را در )42( تحليل مثال )50(نمودار 

)50(  

  
  

تعريف شده، توجيه پوسته صورت دو كه گروه حرف تعريف به بر اين ، عالوهدر نمودار فوق

گرا  نامة كمينهدر بر. از حركت اسم داده شده است ،گرا دفاعي نيز، سازگار با برنامة كمينه قابل

در اين قالب  ،تر وشنعبارتي ر به. بايست به تعويق بيفتد مي سازههر حركت ،اساس اصل تعللبر

 واژيِ ساخت نيازِ ،در اين قالب )اصل طمع(اصل ديگري اساس بر. حركت است اصل بر عدمِ

اي نبايد حركت  دو اصل فوق اين است كه هيچ سازه جمعِ حاصل. بايد برآورده شودسازه هر

بر اين است فرض ) 50(ودار در نم. خود يا ديگري واژيِ ساخت نيازِ منظور برآوردنِ ، مگر بهكند

نيازش  شدنِ ، كه براي برآوردهبست است صورت يك پي دروني به گروه حرف تعريف كه هستة

حركت  ،)كتاب،،,,مثال  در(، هستة گروه اسمي منظور اين به. اي ديگر متصل شود يد به سازهبا
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ز ا سان و قابل دفاع ساختاري يك ترتيب اين به. هستة حرف تعريف متصل شده استكرده و به 

  ).مي، متمم گروه حرف تعريفگروه اس(. شود رابطة گروه حرف تعريف و گروه اسمي داده مي

جمله ، برخي از اسامي، ازفارسي شيرازي لي كه مطرح است اين است كه درگونةاحال سؤ

كه لهجة  سانييا ك ،بوميدليل افراد غير همين گيرند و به نميحرف تعريف  ظاهراً ،اسامي خاص

اين وضعيت  .كنند در جمالت زير توليد مي را ب،،,,هاي  مونهن ،كنند تقليد ميرا ها  شيرازي

برخي از اسامي، ازجمله اسامي  درست مانند وضعيتي است كه در زبان انگليسي حرف تعريف با

نمود  مواردي صرفاً ، درچنيناي حرف تعريف كه البته با تحليل پوسته ،رود كار نمي هها بشهر

اين وضعيت  )ب. 52(و ) ب. 51(هاي  مثال .وجود دارد) صورت تهي به(، ولي دكن آوايي پيدا نمي

  .دهند را نشان مي

  .كنيم ما در شيراز زندگي مي )الف). 51(
  .كنيم گي ميددر شيرازو زن ما*  )ب       

  .گاز است) ميدان( تر از فلكة وستان آزادي پايينب )الف ).52(
  .است وگاز) ميدان( از فلكةتر  بوستان آزادي پايين* ) ب       

  
گونه نمايش داده  هچ ،اسامي اين در ،الي كه مطرح است اين است كه حرف تعريفسؤ

 ،دنگير كه قبل و بعد از اسم قرار مي ،ريفگروه حرف تع در چنين مواردي هردو هستة .شود مي

ه كاچر. آورد وجود نمي هتحليل ببراي اين  نكته مشكلي بديهي است كه اين. ندشو تهي فرض مي

ي شود كه اي طراح گونه مدل بهكند كه  نحوي در چنين ساختارهايي ايجاب مي استداللِ

دست ي از اينموارد شدنِلذا عدم ظاهر. اشدب داشته را تر جيدههاي پي الزم براي صورت امكانات 

 .تهي،، نشان داد,,وان با ت را مي

 

 

  
  
  
  
  
 

 

  



 شناسي لة زبان و زبانمج

 106

)53(  

  
  

به اسم  /u-/ت بس كه در فارسي شيرازي، در مواردي پيجا الزم است  ذكر اين نكته در اين

اهميت  ، تا حدودي كوچك و كماگر نگوييم تحقير ،منظور ، كه يا بهشود خاص اضافه مي

معنا پيدا  زماني سازي معرفه. سازي است فرد، صميميت و در مواردي نيز معرفه دادنِ جلوه

 يين حالتمثال در چن عنوان به. مشترك جدا كنند نامِ كند كه بخواهند فرد را از چند هم مي

كه  اننچ هم ،بديهي است كه. شناسيم،، ن كه من و شما ميآن حس,,ست كه معنا  اين حسنو،، به,,

هرها، جمله اسامي ش، ازخاص اساميِ دهد و غالباً ي عام را نشان نميوضعيتاشاره شد، اين حالت 

  .ندنيست داراي حرف تعريف با نمود آوايي... ،هاي خاص ها، شخصيت ها، كوچه ها، خيابان ميدان

اسمي پيدا  پس حرف تعريف گروه صورت ديگري كه فارسي شيرازي درخصوص هستة

 كار هاز موصوف ب ، پسصفت و موصوف كيب،، درحالت تر/u-/ و - ,, اين است كه پسوند كند  مي

وضعيت را نشان  اين) 55(و ) 54(هاي  مثال. استبخشي از گروه اسمي  كه تركيبِاچر ،رود مي

  .ندده مي

  
  .دكار قرمزو بدهخو. )54(
  ؟ختيپيكان قديميو فرو. )55(
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و  ،قرمز،، و يكي بعد از آنخودكارØ,,قبل ازگروه حرف تعريف  ، يك هستة)54(در مثال 

اولي بدون . كار رفته است هو يكي بعد از آن ب ،،قديميپيكان Ø,, قبليكي ) 55(چنين در  هم

ورت ص تة گروه حرف تعريف دوم بههس رفتنِكار هب .است نمود آوايي و دومي با نمود آوايي

نمودار . مربوطه حركت كرده و با آن ادغام شده است گروه اسميِ دهد كه ، نشان ميواژي ساخت

 .كند اين وضعيت را ترسيم مي) 56(

)56(  

 
 

بعد از  ،در اسامي مركب ،)پاييني(دوم  تةپوس گروه حرف تعريف ، هستةزباني در اين گونة

هايي از اين مواردند نمونه) 58(و  )57(هاي  مثال. رود كار مي هتركيب ب آخرين جزء.  

  
  .بلند قدوپسر . )57(
  .مرد سيبيل درازو. )58(
  

 تةهمواره در جايگاه هس ،هاي زير مثال مانند ،رمايچنين ض اعداد و ارقام و همش در اين گوي

  .شوند حرف تعريف اول واقع ميگروه 

  
  .دوتا پسرو اومدند. )59(
  .پسرو دوتا اومدند*. )60(
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كه در آن دريك  ،هايي چون انگليسي ، در زبانحرف تعريف گرفتنِبا مقايسة نحوة قرار

ل قرار او ا نمود آوايي در جايگاه هستةب فتعريگروه حرف  دو هستةهر ،زمان طور هم هجايگاه ب

دهد  گيرد، نشان مي جايگاه دوم قرار ميآنها يكي از دو هسته در هايي كه در  نزبا و  گيرد مي

يك جايگاه قبل از اسم قرار  قطعي است و از اين دو جايگاه تنها ،كه وجود دو جايگاه هسته

     .گيرد مي

اي از گروه حرف تعريف در فارسي شيرازي  هبحثي كه الزم است درخصوص تحليل پوست

يك  ، كدامپوسته در گروه حرف تعريف شدن به وجود دو است كه درصورت قايل اين ،ارائه كرد

. و توجيه آن چيست است واژگاني يك داراي هستة و كدام كسب از اين دو پوسته داراي هستة

لحاظ  كه به است،،، )u– (و-,, سبك، نمود آواييِ گروه حرف تعريف ، هستةدر نمودار فوق

، آورد وجود نمي همشكلي را ب فوق ظاهراً نمودار. گردد موجب حركت گروه اسمي مي ،بودن وندپس

حرف  كه هستة اين با توجه به .صورت نمودار زير نيز نشان داد هبرا  آنتوان  حال ميولي درهر

تدالل كرد كه هستة توان اس شود مي واژي ظاهر مي صورت ساخت اسمي به پس تعريف

اين وضعيت در فارسي  .است سنگين ،اسمي ، و هستة پيشكسب فيحرف تعر ، هستةاسمي پس

  .خوبي روشن نيست ، بهآوايي دليل عدم نمود معيار، به

تة هس ،عداداكه  ، اين است كه درصورتيدر توجيه اين طرح وجود دارد ظاهراًمشكلي كه 

 اسمي ، كه داراي دو هستة پيش)62(و ) 61(هاي  ال، مثحساب آيند گروه حرف تعريف به

  .شوند جيه ميگونه تو هچ هستند،

  
  .اين چندتا كتابو. )61(
  .او پنج تا كتابو .)62(
  

هاي  مانند مثال ،ها رائه كرد اين است كه در اين مثالتوان ا مي مورد  اينتوجيهي كه در 

 هاي مربوطه بقيه، متمم گروه حرف تعريف هاي او،، هستة گروه,,اين،، و ,,، )46(و ) 45(، )44(

 بيشينة فرافكنِ ، هستةهايي ، چنين واژه)1389( جمله صحرايي، ازها از تحليلدر برخي  .هستند

  .اند قلمداد شده 1گر توصيف

                                                 
1. quantifier 
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هاي حرف تعريفي بود  مربوط به گروه صرفاً ،هايي كه ارائه شد كه اگرچه مثال بديهي است

رف تعريفي كه هستة هاي ح ند، ولي گروهعنصر معرفه بود فهاي گروه حرف تعري كه هسته

) ي-(، نشانة نكرة )64(و ) 63(هاي  در مثال. ندده مستثني نيستعاز اين قا هستند،نكره  نشانة

 ،، در جايگاه هستة پوستة)64(،، در )يك(يه ,,و) 63(،، در Ø,,دروني و  در جايگاه هستة پوستة

  .بيروني قرار دارند

  
)63( .Ø جاست ردي اينم.  
  .جاست يه مردي اين .)64(

 

  گيري جهنتي .4

زي داراي دو پوسته با دو دهد كه گروه حرف تعريف در فارسي شيرا اين پژوهش نشان مي

 ،خصوص ساخت دومفعولي مطرح شد، كه در)1988( استدالل الرسن ،اساس براين. استهسته 

گروه  ي را دربارةا حث گروه پوستهو ب ،ييد قرارگرفتأتوجه و تمورد)  1995(و در چامسكي

 دست اهدي از اينشو .است روه حرف تعريف نيز قابل تعميمخصوص گدر ،موجب شدفعلي 

 ،جمله انگليسيها از برخي از زباندر  ،، گروه حرف تعريفهاي متعدد گروه فعلي ساخت بارةدر

، گروه حرف فعليمواردي نيز درخصوص گروه . ها اشاره شد به آن 2طرح شده است كه در بند 

 ،اين پژوهش .مطرح شد) 1384(منصوري در زبان فارسي توسط  ،اضافه و گروه حرف تعريف

توان  مي دهد كه ظاهراً نشان مي است،تحليل گروه حرف تعريف در فارسي شيرازي  زمينةكه در

ير يتغضرورت  عبارتي به. نيز تعميم دادهاي گروهي  را به ساير ساخت گروه بودنِ اي طرح پوسته

اساس دو پوسته  ، مبني بر طرح ساخت گروهي برشناسي زايشي در زباندر مدل ساخت گروهي 

  .دهد ازپيش نشان مي ، را بيشبا دو هسته

داراي نمود آوايي  كه مشخصاً ،تحليل گروه حرف تعريف در فارسي شيرازي ،در اين پژوهش

ر نشان داد ت صورتي ملموس ت، بهاس  u- پسوند  واژيِ اسمي با نشانة ساخت صورت هستة پس هب

بودن  اي با تحليل پوسته .گيرد وه حرف تعريف بعد از اسم قرار ميگر كه يكي از دو هستة

اين هسته قبل از  آن، اختكه در روس ،هايي مثل انگليسي دست با زبان وان تحليلي يكت مي

  .دست داد ، بهگيرد اسم قرار مي
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