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هدف  - اساس مدل كاوشگر آذري بر    قلب نحوي در زبان تركي

  گرايي كمينهة برنام
 

  *2افسر روحي ،1عبدالحسين حيدري

  

 ، ايرانانهرت، دانشگاه پيام نور، شناسي همگاني زبان يدانشجوي دكتر. 1

  ، ايرانانهرت، دانشگاه پيام نور آموزش زبان انگليسي، استاديار. 2

  

  26/12/91: پذيرش                                                13/9/91: دريافت

  

  چكيده 

جا  هاي مختلف جمله را جابه   تواند سازه   نحوي مي هايي كه ويژگي آرايش نحوي آزاد دارند، قلب    در زبان

مدعي است كه در زبان تركي با اعمال قاعدة قلب نحوي، عناصر غير فاعلي به ) 2001(ياگاوا  مي. كند

 كنند و فاعل در جايگاه اصلي خود، يعني مشخصگر گروه فعلي سبك مشخصگر گروه زمان حركت مي

  برنامةهدف  - كاوشگرخواهيم با تكيه بر رويكرد مطابقت در مدل  در اين مقاله مي. ماند باقي مي

در ) فاعل(موجود   ياگاوا، سازة هاي كافي نشان دهيم برخالف ادعاي مي     مثال  و ارائةگرايي     كمينه

تعبير عنصر  هاي غير قابل بازبيني مشخصه(مطابقت   مشخصگر گروه فعلي سبك با توجه به نقش دوگانة

با اعمال آذري    بايد به مشخصگر گروه زمان حركت كند و در زبان تركي) زمان و دريافت حالت فاعلي

قلب نحوي، عناصر غير فاعلي مانند مفعول طي عملكرد مطابقت در طول اشتقاق نحوي، به جايگاهي   قاعدة

كنند، زيرا مشخصگر گروه  شود ارتقاء پيدا مي   عنوان جايگاه تأكيد ياد مي  قبل از گروه زمان كه از آن به

 آذري همان مبتداسازي است و چنانچه   ن تركيپس قاعدة قلب نحوي در زبا. شود     زمان توسط فاعل پر مي

 نماي نقش  مبتداسازي باشد، گروه يا تأكيد به كالمي، نيازي و معنايي داليل جمله، به توليد فرايند در

  . گيرد قبل از گروه زمان قرار مي جايگاهي در يادشده

  

  . آذري    تركي ، زبانهدف - كاوشگرگرايي، مدل  قلب نحوي، كمينه: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
قلب . آيد كه آرايش نحوي آزاد دارند    شمار مي  هايي به    معموالً جزو ويژگي زبان 1قلب نحوي
جا كند، بدون اينكه تغييري در معناي تحليلي آن  به هاي مختلف جمله را جا    تواند سازه   نحوي مي

عنوان  اصطالح قلب نحوي را به )1967( 2راس.  Karimi, 2003; Saito, 1985)(شود  ايجاد
در اصل، راس اين قاعده را براي توصيف . اي براي توصيف تغيير ترتيب كلمات ابداع كرد قاعده

قلب نحوي ) 2007( 3پركرستنكو. هايي مانند زبان التين پيشنهاد داد ترتيب آزاد كلمات در زبان
داند كه ابتدا در زبان آلماني مورد توجه قرار گرفت و سپس  اي مي جايي سازه جابه را يك نوع
  . هاي ديگري نظير زبان هندي، ژاپني، روسي و تركي نيز مطالعه شد در زبان

كند، اما      پيروي مي sovشناسي زبان، از الگوي نحوي     آذري از لحاظ رده   اگرچه زبان تركي
آذري به راحتي       شود و سخنگويان زبان تركي       اي رعايت نمي       زبان محاورهاين ترتيب كلمات در 

  . دهند    ها را تغيير مي     جايگاه سازه
شناسي و آواشناسي   شناسي، از جمله نحو، كالم، معني قلب نحوي از زواياي مختلف زبان

ها و تغيير الگوهاي آهنگي، ساخت     اينكه با تغيير جايگاه سازه. گيرد   مورد مطالعه قرار مي
. شود   هاي نحو، كالم و آواشناسي مربوط مي      يابد به تعامل حوزه اطالعي كالم هم تغيير مي

بودن قلب نحوي به مباحث فراواني دامن زده است، زيرا براساس برنامة      همچنين دليل اختياري 
گيرد كه عوامل صرفي،  ا زماني صورت مي، حركت نحوي تنهChomsky, 1995)(گرايي    كمينه

جايي نحوي      مباحثي از اين دست، باعث شده است كه جابه. مانند حالت، آن را اجباري كنند
كوشيم به اين سؤال پاسخ دهيم  در اين مقاله مي. برانگيز تبديل شود    بحث  ها به يك مسئلة   سازه

  برنامة 4هدف - ري با توجه به مدل كاوشگرتر قلب نحوي در زبان تركي آذ  كه تبيين دقيق
آذري با اعمال قاعدة قلب    گرايي چيست؟ فرض اصلي پژوهش اين است كه در زبان تركي كمينه

كنند  ارتقاء پيدا مي) TP(نحوي، عناصر غير فاعلي مانند مفعول، به جايگاهي قبل از گروه زمان 
شده در  هاي مطالعات انجام در ادامه، نخست يافته. شود   ياد مي 5عنوان جايگاه تأكيد كه از آن به

هدف  - كاوشگر كنيم، سپس چارچوب نظري مدل     طور اجمالي ارائه مي گرايي را به   كمينه  برنامة
دهيم و در پايان، با تكيه بر اصول اين مدل، تحليلي متفاوت از فرايند  به اختصار توضيح مي را

  . كنيم     ارائه ميآذري    نحوي در زبان تركي    قلب

  

1-  scrambling  
2-  Ross  

 
4  - probe–goal 
5
- focus 
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  پيشينة تحقيق. 2
؛ 1382مهند،  ؛ راسخ1385؛ درزي، 1380؛ خرمايي، 1389انوشه، (در مطالعات متعددي 

هاي زبان          جايي سازه     نحوي و جابه          قلب )1382؛ موسوي،  Karimi, 2003 ؛1372زاده،  غالمعلي
 فرايندهاي) 1389(انوشه . اند رد بحث قرار گرفتههاي نحو و كالم مو    فارسي در تعامل حوزه

دهد  مورد تحليل قرار مي بنياد مشخصه فارسي را از طريق رويكردي زبان تأكيد و مبتداسازي
6گوئرون و هگمن تحليل از پيروي و به

7مشخصگرهاي كند فرض مي) 1999( 
 بيشينة هاي گروه 

 تظاهر براي اي را ثانويه دارند، جايگاه قرار زمان و) CP(نما       متمم هاي گروه ميان كه نمايي نقش

رويكرد،  اين. شوند مي ها جايي جابه كنند كه دستخوش مي مبتدايي فراهم و هاي مؤكد سازه
زاده،  غالمعلي( نما      متمم گروه را مشخصگر مبتدا سازة جايگاه كه هايي است تحليل با متفاوت
  . گيرند مي نظر در) 1380 خرمايي،(به گروه زمان  متصل يا )1372

دليل     يافته به ابتداي جمله در زبان تركي نيز به     هاي غير فاعلي ارتقاء      تبيين جايگاه سازه
با اين ) 2001( 8ياواگا     مي. وجود قاعدة قلب نحوي در اين زبان، مورد توجه قرار گرفته است

ي، عناصر غيرفاعلي به مشخصگر گروه استدالل كه در زبان تركي با اعمال قاعدة قلب نحو
را ) 1988( 10و كورودا) 1988 ,1986( 9كنند، مطالعات محققاني نظير فوكوي زمان حركت مي
قلب نحوي در زبان ژاپني و نبودن آن در   فوكوي و كورودا وجود قاعدة. برد     زير سؤال مي

. اند      گرايي مورد بحث قرار داده   زبان انگليسي را در چارچوب اصول و پارامترها و برنامة كمينه
قلب نحوي در زبان ژاپني و نبودن آن در زبان انگليسي را   وجود قاعدة) 1988(از نظر فوكوي 

عناصري كه اطالعاتي (هاي نقشي  توان با اين فرض توجيه كرد كه زبان انگليسي مقوله مي
را نشان ... و) ASP(، نمود )T(، زمان )INFL(هاي دستوري همچون صرف       دربارة مشخصه

مدعي است كه در  فوكوي. ها وجود ندارد كه در زبان ژاپني اين مقوله دارد، درحالي) دهند      مي
زبان انگليسي، فاعل بايد با فعل مطابقت داشته باشد، بنابراين حضور عنصر صرف و مطابقت 

ارتقاء يابد و نوعي شود فاعل به جايگاه مشخصگر گروه صرفي  آن با مشخصگر باعث مي
كه در زبان ژاپني بين فاعل و   وجود آيد، در حالي   ترتيب يا آرايش كلمات ثابت در اين زبان به 

افزايد در زبان ژاپني حالت فاعلي، مستقل از       فوكوي در ادامه مي. شود فعل هيچ تطابقي ديده نمي
گاه اصلي خود، يعني در مشخصگر يابد و در جاي است، بنابراين فاعل ارتقاء نمي صرف عنصر

  

6
- Haegeman&  Guéron 

7-  Specifier 

8-  Miyagawa 

9-  Fukui  
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تواند  هاي نقشي است، مي ماند و مفعول كه مستقل از مقوله ، باقي مي)vP(گروه فعلي سبك 
صورت زير نشان  شده به  حركت ياد. آزادانه حركت كند و در جايگاه قبل از فاعل قرار گيرد

  : (Miyagawa, 2001: 4)شود  داده مي
  
  
  
  
  

دارد؛ هر چند او ) 1988(نيز استداللي شبيه به استدالل فوكوي ) 1988(باط كورودا در اين ارت
آيد، در      هاي نقشي، زباني با مطابقت اجباري به شمار نمي مدعي است كه زبان ژاپني با داشتن مقوله

ل از نگاه وي قلب نحوي در زبان ژاپني به اين دلي. كه زبان انگليسي مطابقت اجباري دارد حالي
. دليل عدم مطابقت اجباري الزم نيست پر شود  به )IP(پذير است كه مشخصگر گروه صرفي  امكان

خواهد بود و فاعل در جاي   sovاگر مشخصگر گروه صرفي خالي باشد، ترتيب كلمات به صورت
اصلي خود باقي خواهد ماند، اما اگر مفعول به جايگاه مشخصگر گروه صرفي حركت كند، ترتيب 

  : (Miyagawa, 2001: 4)شود  صورت زير نشان داده مي خواهد بود كه به   osvصورت به كلمات 
  
  
  
  
  
  

هاي زير  ياگاوا با رد ادعاهاي فوكوي و كورودا در مورد قلب نحوي در زبان ژاپني مثال مي 
  : (Ibid: 5)كند  از زبان تركي استانبولي را ارائه مي

1. a. murat     bu    adam-a     para-y-ï    ver-di.                مراد پول را به اين مرد داد .  

 مراد             اين    مرد  - پول        به - را    بده  - شخص     گذشته و سوم                  

 

 

oi 

v'  

s 

V' 
v' 

ti 

v 

IP   

I' 

 

oi 
vp 

s            ti         v 
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b. para-y-ï   muratbu adam-a ver-di.                        دپول را مراد به اين مرد دا.  

c. bu  adam-a   muratpara-y-ï  ver-di.     به اين مرد مراد پول را داد                      .  

از طريق  bu adam- aمفعول غير مستقيم  c  و در جملة para-y-ïمفعول مستقيم  b  در جملة
نند زبان گويد گرچه زبان تركي ما ياگاوا مي مي. قلب نحوي به اول جمله حركت كرده است  قاعدة

هاي نقشي دارد و در آن مطابقت بين فاعل و مفعول وجود دارد، اما  ها يا هسته انگليسي مقوله
بنابراين او مدعي . قلب نحوي در اين زبان وجود دارد  زبان تركي ترتيب كلمات آزاد دارد و قاعدة

چون زبان تركي هايي  است كه ديدگاه فوكوي و كورودا در مورد قلب نحوي قابل انتقال به زبان
بايد هميشه پر باشد، زيرا عنصر زمان  كند كه مشخصگر گروه زمان    ياگاوا استدالل مي مي. نيست

دارد؛ بنابراين بايد  )شود     خوانده مي EPPاي كه به داليل تاريخي      مشخصه( 11مشخصة تعريف
رد يا اينكه با اعمال قرار گي گروه زمان تعريف حركت كند و در مشخصگر  دليل مشخصة فاعل به

در مورد دوم فاعل در . قرار گيرد قلب نحوي مفعول حركت كند و در مشخصگر گروه زمان
 bو  aهاي  نمودار درختي مثال. ماند مشخصگر گروه فعلي سبك، يعني جايگاه اصلي خود باقي مي

  :صورت زير نشان داد توان به      ياگاوا را مي مي  در مطالعة
  

murat  para-y-ï      adam-a    ver-di                 

  

  
  

11
- d-feature 

para-y-ï murat adam-a  ver-di :قلب نحوي
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هاي مختلف        تر از قاعدة قلب نحوي، اين فرايند در زبان  بهتر است براي ارائة تبييني دقيق
طور مفصل مورد مطالعه و بررسي  ويژه نحو، به شناسي، به هاي مختلف زبان اساس شاخه بر

خواهيم قاعدة قلب نحوي در زبان تركي آذري  ميدر همين راستا، در تحقيق حاضر . قرار گيرد
جايي     تحليلي متفاوت از جابهگرايي مطالعه كنيم و      هدف برنامة كمينه - كاوشگررا از ديدگاه مدل 

  . هاي غير فاعلي در اين زبان ارائه دهيم     سازه
  

  ) هدف -مدل كاوشگر(چارچوب نظري . 3
شوند و از طريق   ي واژگاني توسط نظام محاسباتي برگزيده ميها   گرايي، مدخل   در برنامة كمينه

هاي  در طرح. آيد      ها به دست مي   شوند و اشتقاق جمله      ، نمودارهاي درختي تشكيل مي12فرايند ادغام
در نظام محاسباتي  13گرايي، عملكرد جديدي تحت عنوان فرايند مطابقت   كمينه  تر برنامة بعدي و متأخر

هاي    در اين فرايند مشخصه. (Hornstein, Nunes, & Grohmann, 2005: 317)د شد پيشنها
هاي گروهي را محدود    ، عملكردهاي تركيبي ساخت)1جدول شمارة (هاي موجود در واژگان       مدخل
  . شوند   ها با عناصر واژگاني ديگر حاصل مي  ها از طريق تعامل هسته  اين محدوديت. كند    مي

  

  ها در واژگان هاي آن  هاي واژگاني و مشخصه   مدخل  1ل جدو
  

 قابل هاي مشخصه

 تعبير

 هاي غير قابل تعبير مشخصه

 واژه

 -Ø هاي مشخصه ها ديگر مشخصه

 (EPP) 

  )- (شخص 
  )- (جنس 
 )- (شمار 

V )فعل سبك) متعدي 

   V)غيرمفعولي) متعدي 

 Epp 

  )- (شخص 
  )- (جنس 
 )- (شمار 

T )زمان( 

   C )نما    متمم( 

  )P(شخص 
  G)(جنس 
 )N(شمار 

 )اسم( N  )-(حالت 

  

12  - merge 
13  - agree 
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تعبير در سطح واژگان داده   هاي قابل شود كه مشخصه در فرايند مطابقت فرض مي
خود را در طول اشتقاق به دست   تعبير، ارزش هاي غير قابل  كه مشخصه شوند، درحالي مي
ص يا سوم شخص از ابتدا به ضمير هاي اول شخص، دوم شخ آورند؛ براي نمونه مشخصه مي

شود فعل در طول  واژه باعث مي    شوند، اما فعل از ابتدا اين مشخصه را ندارد و ساخت داده مي
تعبير آن حذف شود تا  هاي نحوي غير قابل  اشتقاق مشخصة شخص را دريافت كند و مشخصه

كرد جديد، تحت عنوان اين نقش دوگانة مطابقت از طريق نوعي عمل. خوانش كامل صورت گيرد
واژي و   هاي بدون ارزش به داليل ساخت مشخصه. شود مطابقت در نظام محاسباتي انجام مي

دليل  تعبير به هاي غير قابل  شوند و در همان حال مشخصه     گذاري مي    طي عملكرد مطابقت، ارزش
ي نحوي از ها در اين ديدگاه، به جاي حركت مشخصه. شوند حذف مي) LF(صورت منطقي 

شود همان مدل ارتباط بين كاوشگر و  شود و مدلي كه ارائه مي     رويكرد مطابقت استفاده مي
  قابل  هاي غير كاوشگر، يك هسته با مشخصه. (Chomsky, 2000, 2001, 2004)است  هدف

در فرايند مطابقت براي حذف . تعبير است هاي قابل  تعبير و هدف، عنصري با مشخصه
دليل  ها به دليل صورت منطقي و اعطاي بعضي از مشخصه تعبير به  غير قابل هاي مشخصه
گردد تا انطباق صورت گيرد  اي به دنبال عنصر هدف مي واژه، كاوشگر تحت تسلط سازه ساخت

ها در بين اين  و هدف وقتي در دسترس كاوشگر خواهد بود كه هيچ عنصري با همان مشخصه
و كنترل  14تعبير يك عنصر بازبيني  قابل هاي غير  خصهوقتي مش. دو وجود نداشته باشد

در . تواند در روابط مطابقت ديگر شركت كند شود و نمي شوند، عنصر ديگر غير فعال مي مي
و حالت فاعلي در مطابقت با  15مورد دادن حالت نيز حالت مفعولي در مطابقت با فعل سبك

آوريم  وضوع مثالي از زبان انگليسي ميتر شدن اين م  براي روشن. شود عنصر زمان داده مي
)318 :(Hornstein et al. , 2005:  

2. She loves him.  

 [ vP  v ( p ? , N? ) [vp  lovepro ( p3 , NSG , G : masc , case ?)]]   
وجوي يك هدف،  تعبير دارد، بنابراين در جست هاي غير قابل  ، فعل سبك مشخصه2در مثال 

هاي قابل تعبير دارد كه  ضمير مفعولي مشخصه. گذاري شوند  ها ارزش    بهتر است اين مشخصه
گذاري كند و چون هيچ عنصري بين فعل سبك و  هاي فعل سبك را ارزش تواند مشخصه مي

ضمير مفعولي نيست، ضمير مفعولي براي مطابقت فعال است و از فعل سبك، حالت را دريافت 
واژي و صورت منطقي،  مطابقت و وجود داليل ساخت با توجه به انطباق از طريق. كند   مي

  

14
- checking  

15
- light verb  
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شود كه حالت  شوند و نقش دوگانة مطابقت باعث مي گذاري مي هاي فعل سبك ارزش مشخصه
 در گام بعدي، عنصر زمان. مفعولي نيز توسط فعل سبك داده شود تا خوانش كامل انجام شود

تواند  ضمير مفعولي نمي. است تعبيرش به دنبال هدف مناسب هاي غير قابل  دليل مشخصه به
. اند آن حذف و بازبيني شده تعبير هاي غير قابل  دوباره در مطابقت شركت كند، زيرا مشخصه

تنها ضمير فاعلي فعال است و بين عنصر زمان و ضمير مفعولي قرار دارد؛ بنابراين مطابقت 
وي، يعني چون عنصر زمان مشخصة ق. شود بين عنصر زمان و ضمير فاعلي انجام مي

مشخصة تعريف دارد، بايد به وسيلة يك عنصر فاعلي بازبيني شود و اين عمل با حركت عنصر 
دليل صورت منطقي و  البته حالت فاعلي نيز به. شود انجام مي فاعلي به مشخصگر گروه زمان

هاي واجي،  بعد از حذف ردها و گنجاندن مشخصه. شود گذاري مي واژي ارزش    داليل ساخت
  : Hornstein et al. , 2005: 318)(شود      ت واجي زير حاصل ميصور

- s [vP  v [vp  love  him ]]]]׳     [TP she  [T 

She  loves  him.  

  

  روش تحقيق. 4
رود و در نوشتار رسمي كمتر  ديده  اي به شمار مي   هاي زبان محاوره نحوي يكي از ويژگي    قلب 
بر     آذري، عالوه    هاي زبان تركي   ها و داده   همين دليل در ارائة مثال ، به(Saito, 1985)شود    مي

هاي مختلف طبيعي و غير    آذري كه در محيط   گفتار عادي گويشوران زبان تركي  اشاره به نمونه
دليل  به(ساعت ضبط شده است، از شم زباني خودمان نيز 5/2گفتارها به مدت    رسمي اداي پاره

ها، جمالت مقلوب استخراج     نگاري داده      پس از ضبط و واج. استفاده خواهيم كرد) بان بودنز   ترك
فعل و انواع مفعول . شود     شده را شامل مي    هاي گردآوري    چهارم مجموع داده       شدند كه تقريباً يك

جمله ارتقاء يافته است آذري در اين جمالت مقلوب به اول    زبان تركي) مستقيم و غير مستقيم(
كه فقط بخشي از ) 5و فعل در مثال  4، مفعول غيرمستقيم در مثال 3مفعول مستقيم در مثال (

  . آوريم ها مي    ها را در اين قسمت و قسمت تحليل داده آن

3. kitab-ï     æli    ver-di.                      مبتداسازي مفعول مستقيم. (كتاب را علي داد(  
  كتاب- را    علي     بده    - شخص     گذشته و سوم                                                  
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4. ev-æ    æli    kitab-ï   apar-dï. به خانه علي كتاب را برد.                                              

    خانه - علي  به   كتاب - را   ببر   - شخص    مگذشته و سو              )مبتداسازي مفعول غيرمستقيم(
5. ye-mæ-di                            æli  nahar.            مبتداسازي فعل. (نخورد علي نهار(    

    بخور - منفي - شخص    گذشته و سوم    نهار   علي                                                            

    

  آذري    لب نحوي در زبان تركيق. 5
ها، ازجمله زبان تركي آذري     زبانة در همهدف  - كاوشگر ها، طبق مدل     مطابقت عناصر يا سازه

  :  به مثال زير توجه فرماييد. زبان انگليسي است 2مانند مثال 
6. æli   hæsæn-i   gör-dü                         .                                      علي حسن را ديد

  حسن    علي  - را    ببين - شخص    گذشته و سوم                                                    
 

  
  

مرتبط كند تا حالت فاعلي  (æli)، عملكرد مطابقت بايد عنصر زمان را با فاعل 6در مثال 
يابد تا حالت    ارتباط مي  hæsænهمچنين طي اين عملكرد، فعل سبك با. گذاري شود ارزش

و فعل سبك  تعبير عنصر زمان  هاي غير قابل مشخصه. گذاري شود مفعولي آن نيز ارزش
شود كه به داليل  شوند و اين نقش دوگانة مطابقت باعث مي بازبيني مي  hæsænو  æliتوسط
  . واژي و صورت منطقي، خوانش كامل انجام گيرد ساخت
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 -اساس مدل كاوشگر آذري بر    در زبان تركي) 6مثال (يك جمله  هاي  تشريح مطابقت سازه
مفعول . از قاعدة قلب نحوي در زبان تركي همخواني ندارد) 2001(گاوا  يا هدف با تحليل مي

تواند در مشخصگر گروه زمان قرار گيرد، زيرا     يافته از طريق قاعدة قلب نحوي نمي    ارتقاء
. شود كه فاعل به مشخصگر گروه زمان حركت كند   مي مشخصة تعريف عنصر زمان موجب

آذري با اعمال قلب نحوي، مفعول به جايگاهي قبل از گروه زمان،     بايد گفت كه در زبان تركي
كند و اين حركت طي عملكرد مطابقت در طول اشتقاق نحوي انجام  يعني جايگاه تأكيد حركت مي

تعبير فعل سبك و دريافت حالت       هاي غير قابل   گذاري مشخصه مفعول ضمن ارزش. گيرد مي
تعبير مبتدا يا تأكيد داشته باشد،     و معنايي مشخصة قابل كالمي داليل به مفعولي، ممكن است

 FocPنماي  نقش  گروه جايگاه مشخصگر مشخصة مبتدا يا تأكيد به انگيزة بازبيني به بنابراين
  مبتدا يا تأكيد گروه تعبير غير قابل  طابقت، مشخصةفرايند م سازكار ساية كند و در مي حركت
  . كند مي حذف و بازبيني را نظر مورد نماي نقش

7. a.   æli   hæsæn-i   gör-dü. علي حسن را ديد                                            .  

 حسن        علي    - ن    راببي - شخص    گذشته و سوم                                               

     b.     hæsæn-i æli   gör-dü. حسن را علي ديد                                               .  

  حسن - را  علي    ببين - شخص    گذشته و سوم                                           

  
هرچند در اين زبان حركت سازه . ياد شده است 16ان واتاهاي ديگر از جمله زب   از جايگاه تأكيد در زبان

توان جايگاه سازة حركت داده  آذري است، مي   نحوي در زبان تركي  به ابتداي جمله متفاوت با قاعدة قلب 
  . نحوي را با همين نام، يعني جايگاه تأكيد، روشن كرد  آذري از طريق قاعدة قلب    شدة زبان تركي

  

16-  Vata 
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ها فعل در كانون توجه قرار 
(Hornstein et al. , 2005 .  

 8.  a . li     á        li

               بخور ما  بخور
      b . li   o       da             saka   li.                         

     او بخور       كمكي   فعل
كوپمن . گيرد   كند و در اول جمله قرار مي

حركت ) جايگاه تأكيد(گيرد كه فعل به جايگاه قبل از گروه زمان 
بحث در مورد اينكه چرا رد چنين فعلي از 

همچنين مطرح . يابد طوالني است و در اينجا مجال پرداختن به آن نيست
كند از محدوديت حركت 

اما خود . كند عبور مي در عنصر صرفي
گيرد و فقط فعل اصلي  كند كه فعل كمكي در زبان واتا در كانون توجه قرار نمي

اي با همان  كند و فقط هسته
اه آن باشد؛ بنابراين فعل كمكي مانع حركت فعل اصلي 

  whatبه اين دليل است كه حركت
كه   whoپذير نيست، زيرا

  . كند بر سر راه حركت آن عمل مي
ها در زبان واتا جايگاه تأكيد را قبل از گروه 

(Hornstein et al. , 2005: 

  
17-  Koopman 
18

- Nunes 
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ها فعل در كانون توجه قرار  آورد كه در آن هايي را از زبان واتا مي المث) 1984( 17كوپمن
Hornstein et al. , 2005): 244(شود      دارد و به ابتداي جمله آورده مي

li-da                    zué    saká.                      ما ديروز برنج خورديم.
بخور ما  بخور - گذشته       برنج  ديروز                                                 

da             saka   li.                                                او برنج خورده است.
فعل    بخور  برنج                                                                    

كند و در اول جمله قرار مي از جايگاه اصلي خود حركت مي liفعل b در مثال 
گيرد كه فعل به جايگاه قبل از گروه زمان  در ادامه نتيجه مي

بحث در مورد اينكه چرا رد چنين فعلي از . گذارد خود يك كپي بر جاي مي كند و به دنبال
يابد طوالني است و در اينجا مجال پرداختن به آن نيست لحاظ آوايي تجلي مي
كند از محدوديت حركت  وقتي فعل اصلي به جايگاه تأكيد حركت مي b شود كه در مثال

در عنصر صرفي  daاصلي از فعل كمكيكند، زيرا فعل  هسته تخطي مي
كند كه فعل كمكي در زبان واتا در كانون توجه قرار نمي كوپمن تحليل مي

كند و فقط هسته دليل مبتدا شدن، حركت مي  هايش، يعني به براي بازبيني مشخصه
اه آن باشد؛ بنابراين فعل كمكي مانع حركت فعل اصلي تواند مانعي بر سر ر ها مي

به اين دليل است كه حركت ?what did who buy*براي مثال، نادرستي جملة 
پذير نيست، زيرا امكان  whهاي نما براي بازبيني مشخصه      به مشخصگر گروه متمم

بر سر راه حركت آن عمل ميعنوان مانعي  را دارد، به  whهاي همان مشخصه
ها در زبان واتا جايگاه تأكيد را قبل از گروه  نيز با استفاده از همان مثال) 2004( 

Hornstein et al. , 2005):244 (داند كه در نمودار زير مشخص است 

جستارهاي زباني

كوپمن 
دارد و به ابتداي جمله آورده مي

  ما ديروز برنج خورديم
                                             

  او برنج خورده است
                             

در مثال 
در ادامه نتيجه مي) 1984(

كند و به دنبال مي
لحاظ آوايي تجلي مي

شود كه در مثال مي
هسته تخطي مي
كوپمن تحليل مي

براي بازبيني مشخصه
ها مي مشخصه

براي مثال، نادرستي جملة . شود نمي
به مشخصگر گروه متمم

همان مشخصه
 18نونز
داند كه در نمودار زير مشخص است  زمان مي
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 از گروه زمان گيرد و به جايگاهي قبل در كانون توجه قرار مي  liگويد كه فعل نونز مي

كند كه هستة تأكيد و  خواند و فرض مي كند؛ جايگاهي كه وي آن را جايگاه تأكيد مي حركت مي
دهند كه با استفاده از  اي واجي تشكيل مي آميزند و مقوله واژي در هم مي فعل از لحاظ ساخت

ن واتا، هستة آذري نيز مانند زبا   در زبان تركي. شود    در نمودار درختي مشخص مي  ≠عالمت
. دهند آميزند و يك مقولة واجي را تشكيل مي واژي در هم مي تأكيد و مفعول از لحاظ ساخت

كنند كه       پيشنهاد مي) 1999( و گوئرون طور كه در پيشينة تحقيق هم اشاره كرديم، هگمن همان
دارند،  قرار زمان و نما      متمم هاي گروه كه ميان مبتدا و تأكيد نماي نقش هاي گروه مشخصگرهاي

   . هستند مبتدا و هاي مؤكد سازه فرود جايگاه
تواند  هاي مختلف آورديم، عدم مطابقت بين فاعل و فعل نمي با توجه به مباحثي كه از ديدگاه

دليلي براي وقوع قاعدة قلب نحوي در زبان تركي باشد، زيرا مطابقتي شديد بين فاعل و فعل در 
نحوي در زبان تركي   از ديدگاه مباحث كالمي، قلب ) 1987( 19رگوانليا. زبان تركي وجود دارد

آذري عواملي از جمله مبتدا شدن يا در     داند؛ بنابراين در زبان تركي   را مبتداسازي يا تأكيد مي
تواند دليلي  مي c - 10و  b - 10و 9، 7كانون توجه قرار گرفتن عناصر غير فاعلي، مانند جمالت 

مفعول . شناسي ارتباط دارد ب نحوي باشد كه با تعامل نحو و كالم از مباحث زبانبراي قاعدة قل
  b - 10، مفعول غير مستقيم با حالت اندري در جملة b - 9غير مستقيم با حالت برايي در جملة 

كنند و اين  به جايگاهي باالتر از گروه زمان، يعني جايگاه تأكيد حركت ميc  - 10و فعل در جملة 
صورت  گيرند كه به  طي عملكرد مطابقت در طول اشتقاق انجام مي  b - 7ا مانند مثال ه   حركت

  :شوند    نمودارهاي زير نمايش داده مي
9. a.  æli   kitab-ï   hæsæn-æ  ver-di.                                 .علي كتاب را به حسن داد  

   كتاب  علي- را   حسن  - بده     به - شخص      گذشته و سوم                                 

     b. hæsæn-æ  æli   kitab-ï   ver-di.                                    .به حسن علي كتاب را داد  
 حسن - كتاب  علي   به- بده   را - شخص      گذشته و سوم                                    

  

19-  Erguvanli  
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10. a. æli      kitab-ï   ev-dæ   yaz-dï.                       علي كتاب را در خانه نوشت.  

   كتاب      علي - را  خانه- در  نويس- شخص      گذشته و سوم                               

       b. ev-dæ  æli  kitab-ï  yaz-dï.                         . در خانه علي كتاب را نوشت     

  خانه  - در علي   كتاب- را   نويس - شخص      گذشته و سوم                                  

  
        c. yaz-dï                     æli   kitab-ï    ev-dæ.          نوشت علي كتاب را در خانه  .  

  نويس- شخص      ذشته و سومگ         علي  كتاب- خانه   را- در                                           
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) -10cو فعل مثال   b - 10و 9، 7هاي     انواع مفعول مثال(هايي  مشخصة مبتدا يا تأكيد سازه
  گروه جايگاه مشخصگر مشخصة مبتدا يا تأكيد به انگيزة بازبيني به و كالمي داليل به كه

 سازكار ساية يابند و در     كنند، از واژگان به اشتقاق نحوي راه مي مي حركت FocP نماي  نقش

 و بازبيني را نظر مورد نماي نقش مبتدا يا تأكيد گروه تعبير غير قابل  فرايند مطابقت، مشخصة
 هاي گروه شامل( را يكساني مستقيم، مسير مفعول يافته مانند    نحوي ارتقاء    گروه. كنند مي حذف

 اين عبور. پيمايد مي تأكيد روهگ مشخصگر به رسيدن تا) گروه زمان فعلي سنگين، سبك و

 اين )2009( 20هورنشتين. كند نمي نقض را اي    كننده محدود ها، هيچ اصل     گروه فراز از     سازه

21مسير مفهوم پاية بر را موضوع
 آن به كه جايگاهي تا سازة نحوي يك مسير. كند مي بيان 

طور  همان. گذارد مي سر پشت كه است اي بيشينه هاي فرافكني مجموعة شود، شامل مي جا جابه
دهد، در فرايند قلب نحوي    در مورد حركت سازة تأكيد زبان واتا توضيح مي) 1984(كه كوپمن 
عنوان مانعي بر سر راه حركت سازة  ها به   اي با همان مشخصه   آذري، هيچ هسته      زبان تركي

مبتدا، يك حركت  يا مشخصة تأكيد با هايي همچنين حركت سازه. يافته وجود ندارد    ارتقاء
 فرايند در چنانچه. است نحوي، اختياري اشتقاق در تأكيد  گروه اختياري است، زيرا حضور

 نماي نقش  مبتداسازي باشد، گروه يا تأكيد به كالمي، نيازي و معنايي داليل جمله، به توليد

  . گيرد قرار مي قبل از گروه زمان جايگاهي در شده ياد
  

  گيري  جهنتي. 6
آذري را در قالب برنامة    در اين مقاله كوشيديم تصويري مناسب از قلب نحوي در زبان تركي

را ) 1988(و كورودا ) 1988(هاي فوكوي  براي اين منظور ابتدا ديدگاه. گرايي ارائه دهيم كمينه
تطابق  هاي نقشي و نبودن مطرح كرديم كه وجود قلب نحوي در زبان ژاپني را به نبودن هسته

خالي باشد؛ بنابراين  گر گروه زمان شود مشخصه دهند كه باعث مي بين فاعل و فعل نسبت مي
راحتي ارتقاء يابد و در آن جايگاه جاي بگيرد و فاعل هم در جايگاه اصلي  تواند به مفعول مي

يي از ها با آوردن مثال) 2001(ياگاوا  اما مي. گيرد خود، يعني مشخصگر گروه فعلي سبك، قرار 
هاي تركي، با تكيه بر اين توجيه كه زبان تركي ترتيب آزاد كلمات دارد و با وجود مطابقت  زبان

هاي باال را نقض  شود، ديدگاه   بين فاعل و فعل، در اين زبان قاعدة قلب نحوي هم اعمال مي
فاعل يا در شود كه  تعريف باعث مي كند كه مشخصة قوي ياگاوا بر اين نكته تأكيد مي مي. كند مي

  

20-  Hornstein  
21

- Path  
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حركت كند، ولي   صورت اعمال قاعدة قلب نحوي، مفعول به جايگاه مشخصگر گروه زمان
هدف نشان داديم كه فاعل و  - برخالف ادعاي او، با تشريح رويكرد مطابقت و مدل كاوشگر

گيرند و  هاي خود را مي ترتيب در مطابقت با عنصر زمان و فعل سبك، حالت مفعول به
شوند و در  بازبيني مي )عنصر زمان و فعل سبك(هاي نقشي  تعبير هسته قابل هاي غير  مشخصه

قاعدة قلب ) هاي تأكيد و مبتدا    بازبيني مشخصه(طول اشتقاق و از طريق  همين عملكرد مطابقت 
گيرد و مفعول يا عنصر ديگري كه در كانون توجه قرار گرفته است به جايگاهي  نحوي انجام مي
كند؛ جايگاهي كه وجودش را محققاني نظير   يعني جايگاه تأكيد حركت مي ن،قبل از گروه زما

بنابراين قلب نحوي . اند     پيشنهاد داده هاي ديگر     در زبان) 1999(و گوئرون  و هگمن) 2004(نونز 
شود كه عناصر غير  در زبان تركي مبتداسازي است و عاملي چون مبتدا شدن يا تأكيد باعث مي

  . اول جمله ارتقاء يابندفاعلي به 
  

  ها نوشت پي. 7
1. scrambling  
2. Ross 

3. Perekrestenko 

4. probe–goal 

5. focus 

6. Haegeman &  Guéron 

7. specifier 

8. Miyagawa 

9. Fukui 

10. Kuroda 

11. d-feature 

12. merge 

13. agree 

14. checking 

15. light verb 

16. Vata 

17. Koopman 

18. Nunes 

19. Erguvanli 

20. Hornstein 

21. path  
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