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  بررسي فرآيند ارتقاء اسم ملكي در زبان فارسي
  

  *2، طاهره افشار1علي درزي
  
  ان، تهران، ايرانشناسي، دانشگاه تهر دانشيار گروه زبان. 1
  ايران شناسي، دانشگاه تهران، تهران، زبانگروه التحصيل دكتري  فارغ .2

  
  22/9/91: پذيرش                                                 17/4/91: دريافت

  

  چكيده
امل عنوان گروه نحوي ح در زبان فارسي، درون حوزة كسرة اضافه، گاه عنصري به نام اسم ملكي به

. رود شود و به حوزة باالتر مي جا مي دليل بازبيني مشخصه، جابه نقش معنايي مالك حضور دارد كه به
در اين . شناختي آراء مختلفي از بودن يا نبودن حركت عنصر ملكي ارائه شده است  هاي زبان در تحليل
فاهيم نظري برنامة شده را در چارچوب م بنياد، فرايند ياد كوشيم با رويكردي مشخصه مقالة مي

در . جايي اين سازه ارائه دهيم گرا تبيين كنيم و تحليلي همگون و متفاوت از انگيزة حركت و جابه كمينه
محل تركيب اسم ) 1992 و 1991(و به پيروي از تحليل ريتر ) 1997(اين مقاله در تقابل با تحليل قمشي 

، آن را »معرفه+« براي بازبيني مشخصة دهيم و سپس گر گروه اسمي كوچك قرار مي ملكي را مشخص
شناختي، زبان فارسي جزو لحاظ رده بدين ترتيب به. دهيم گر گروه تعريف ارتقاء ميبه جايگاه مشخص

  . مانند دارند گيرد كه ساخت ملكي معرف هايي قرار مي زبان
  

ازبيني مشخصه،  اسم ملكي، اعطاي نقش معنايي، گروه اسمي كوچك، الية واژگاني، ب:واژگان كليدي
  .فرايند ارتقاء اسم ملكي

 

  مقدمه. 1
 در آن و 1شناسان بسياري به بررسي ساخت اسم ملكي، محل قرارگيري گروه اسمي مالك زبان
، 1997 و 1996، قمشي 1983جمله سميعيان  از(اند  جايي اين ساخت پرداخته جايي يا عدم جابه جابه
هاي پيشين و  كوشيم تا با تكيه بر يافته  در اين مقاله مي...). و2003پور  ، كهنمويي2000زاده  معين

گرا، تحليل كم و بيش متفاوتي از جايگاه اسم ملكي و نحوة اشتقاق اين  از منظر برنامة كمينه
هدف اصلي از بررسي گروه اسمي ملكي، پاسخ دادن به اين . ساخت در زبان فارسي ارائه دهيم
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 در 3اي به نام ارتقاء اسم ملكي رود و پديده شمار مي ه ب2پرسش است كه آيا اسم ملكي موضوع
عنوان موضوع با قرار  زبان فارسي وجود دارد؟ فرضية پيشنهادي ما اين است كه اسم ملكي به

كند   خود را از هستة اسمي دريافت مي6، نقش معنايي5 گروه اسمي كوچك4گرگرفتن در مشخص
چيني، روميايي، عبري، فرانسوي،  مختلفي ازجمله هاي  و سپس همچون ارتقاء اسم ملكي در زبان

» معرفه+ «يابد تا مشخصة   در حوزة باالتر ارتقاء مي7گر گروه تعريفبه مشخص... اسپانيايي و
هاي اين مقاله،  داده. گيرد بدين ترتيب فرايند ارتقاء اسم ملكي صورت مي.  كند8خود را بازبيني

هايي  گرا، حاصل شم زباني نگارندگان و گاه مثال مة كمينههمسو با رويكرد زايشي و در قالب برنا
دهيم و سپس با بررسي و آزمودن  ها ارائه مي گونه داده اي بر پاية اين فرضيه. از ديگران است

. دهيم هاي مختلف، صحت آن را در زبان فارسي مورد بررسي قرار مي فرضيه و با توجه به داده
ست كه تاكنون در مورد روابط معنايي در درون گروه اسمي اهميت بررسي اين موضوع در اين ا

و تقارن آن با جمله در زبان فارسي بحث گسترده و مستقلي وجود نداشته و فرضية ارتقاء اسم 
كنيم  در اين مقاله سعي مي. گونه مطرح و از آن حمايت نشده است ملكي در زبان فارسي قبالً اين

  . شان دهيمصحت اين مسئله را در زبان فارسي ن
پردازيم و آراء مختلف از فرايند  در بخش دوم از مقالة حاضر به بررسي پيشينة تحقيق مي

در بخش سوم به اختصار از مباحث . كنيم هاي مختلف را ارائه مي ارتقاء اسم ملكي در زبان
يين آوريم و در بخش چهارم، تب اند، سخن به ميان مي نظريي كه دستماية اين پژوهش قرار گرفته

دهيم، اسم ملكي  ابتدا نشان مي. كنيم متفاوتي از فرايند ارتقاء اسم ملكي در زبان فارسي ارائه مي
واجد نقش معنايي است و ) 1989 (10و ناپولي) 1987 (9ها ازجمله ابني خالف برخي از تحليل بر

گروه پردازيم كه  كند و سپس به بررسي اين مسئله مي اين نقش را از اسم اصلي دريافت مي
هايي  شناختي جزو زبان  لحاظ رده تعريف شامل اسم ملكي، معرفه است و زبان فارسي را به

 است؛ بدين معني كه با حضور اسم ملكي درون 11مانند ها معرف دانيم كه ساخت ملكي آن مي
در پايان جايگاه اسم ملكي را برخالف نظر . كند گروه تعريف، آن گروه خوانش معرفه پيدا مي

گيريم  در نظر مي) گر گروه تعريف نه مشخص(گر گروه اسمي كوچك ، مشخص)a1997(قمشي 
 جدا 12از حوزة واژگاني» معرفه+ «كه پس از گرفتن نقش معنايي خود، براي بازبيني مشخصة 

  .يابد گر گروه تعريف ارتقاء ميشده و به حوزة باالتر و مشخص

 
2
- argument  

3
- possessor raising 

4 - specifier 
5
- noun phrase (np) 

6 - - role 
7
- determiner phrase (DP) 

8
- check  

9
- Abney  

10
- Napoli 

11
- determiner like genit ive (DG) 

12
- lexical domain  
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  پيشينة تحقيق. 2
 و 1996(، قمشي )1983(در زبان عبري و سميعيان ) 1992و  1991 (13شناساني چون ريتر زبان
در زبان فارسي به بررسي ساخت ملكي، ... و) 2003(پور  ، كهنمويي)2000(زاده  ، معين)1997

  .اندجايي اين سازه پرداخته جايي يا عدم جابه محل قرارگيري گروه اسمي مالك در آن و جابه
 و گروه اسمي كوچك 14مايز بين گروه اسمي بزرگاگرچه صحبتي از ت) 1992 و 1991(ريتر 

گر گروه اسمي در به ميان نياورده است، معتقد است كه اسم ملكي در زبان عبري در مشخص
سمت چپ هسته قرار دارد و كل گروه اسمي خود درون حوزة گروه تعريف قرار دارد كه داراي 

كند و خود   عنصر تهي دريافت مي خود را از اين15گروه اسم ملكي حالت. هستة تعريف تهي است
هستة اسمي در . دهد مي» معرفه+« به هستة اسمي، مشخصة 16 هسته-گرنيز در رابطة مشخص

يابد تا هم اين مشخصه  اين زبان پس از دريافت اين مشخصه به هستة تهي گروه تعريف ارتقاء مي
 پيشنهادي ريتر در مورد ساخت. دست آيد  مالك به-را بازبيني كند و هم ترتيب روساختي مملوك

  .بينيد   مي1هاي اسمي آن زبان را در نمودار شمارة  زبان عبري و گروه
)1(  

   
) Ritter, 1991:  46-47.(  

  1نمودار 
  

 -دهد كه بين معرفگي گروه تعريف ملكي و ترتيب مملوك بررسي اين ساخت نشان مي
يم ساخت پيشنهادي ريتر به با تعم. مالك در زبان عبري و زبان فارسي شباهت وجود دارد

گيرد و ترتيب  توان نشان داد كه اسم ملكي چگونه حالت خود را مي زبان فارسي مي
 

13
- Ritter 

14 - Noum phrase (NP) 
15 - case 
16 - spec-head 
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  .شود اليه در ساخت ملكي چگونه حاصل ميروساختي مضاف و مضاف
شناساني  جايي اين گروه، زبان جايي يا عدم جابه در مورد جايگاه اسم ملكي در زبان فارسي و جابه

جايي اسم ملكي در زبان فارسي  معتقدند كه جابه) 1997 و 1996(و قمشي ) 1983(ان چون سميعي
آراء مربوط به تحليل . گيرند گر گروه تعريف در نظر ميوجود ندارد و جايگاه اولية آن را مشخص

  .جايي اسم ملكي در زبان فارسي بيان خواهيم كرد را در بخش مربوط به جابه) 1997(قمشي 
جايي گروه اسمي مالك اعتقاد ندارد، اما معتقد است كه اين  به وجود جابه) 2000(زاده  معين

گر بر تحليل وي گروه اسمي اصلي با قرارگيري در مشخصبنا.  گروه نقش معنايي دارد
كند و سپس با  ترين گروه اضافه، رابطة معنايي مناسب را با گروه اسمي ملكي برقرار مي پايين

 و 17اي هاي اضافة مياني، رابطة معنايي مناسب با گروه حرف اضافه هگر گروحركت به مشخص
  .آيد دست مي كند و ترتيب روساختي درست نيز به  پس از خود برقرار مي18گروه صفتي

  اتاقِ كوچك زير شيروانيِ علي. 2
  :2نمودار شمارة . 3

  
  

 
17 - ezafe phrase (EZP) 
18 - adjective phrase (AP) 

 (Moinzadeh, 2000: 11-34). 

  2ار نمود
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 بايد گفت كه ورود يك گروه اسمي واحد در بيش از يك )2000(زاده  در مورد تحليل معين
تواند بين عنصري در  رابطة معنايي باعث اشكال خواهد شد، همچنين چنين رابطة معنايي نمي

 آن گروه برقرار شود، زيرا عناصر واژگاني در 19گر يك گروه و عنصري در متمممشخص
  .دهند هايشان نقش معنايي مي گر فرافكن واژگاني خود به موضوعجايگاه متمم يا مشخص

وي معتقد است كه اسم ملكي در . پور نيز به بحث در اين مورد پرداخته است كهنمويي
 است، زيرا هستة اين گروه نيز داراي 20كننده گر يك گروه نقشي به نام گروه توصيف مشخص

كه اين پور معتقد است  كهنمويي. كند اي اسم را توصيف مي  است و به گونه»Mod«مشخصة 
در . شود  است و موجب حركت اسم مي21ها مانند زبان فارسي قوي مشخصه در برخي از زبان

  . گيرد  صورت مي23 است، حركت در سطح منطقي22هاي ديگر نيز كه اين مشخصه ضعيف زبان
  ............. . سگ سياه مردي كه ديروز آمد. 3
  :3نمودار شمارة . 4

  
 .(Kahnemuyipour, 2003: 16-21) 

  

  3نمودار 
  

معتقدند كـه حركـت گـروه اسـمي     ... زاده و شناساني مانند سميعيان، قمشي، معين    دانستيم كه زبان  
هـاي ديگـر حـاكي از ارتقـاء      كه شـواهد فراوانـي از زبـان         ملكي در زبان فارسي وجود ندارد، در حالي       

 
19 - complement 
20

- modifier phrase (Mod P) 
21 - strong 
22 - weak 
23 - logical form (LF) 
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هـايي از زبـان       سي ساخت به برر ) 2005 و   1993 (24ژو. ها است  گروه اسمي مالك در ساخت ملكي آن      
در جمـالت   . گيـرد   ها ارتقـاء اسـم ملكـي صـورت مـي            پردازد كه حاكي از آن است كه در آن          چيني مي 

 را از دست داده، كـل يـا بخـشي از مفعـول از               26 و مجهول كه فعل توانايي دادن حالت مفعولي        25ناگذرا
 كـه نمـودار پيـشنهادي ژو        4ة  اين وضعيت را در نمودار شمار     . يابد  جايگاه زيرساختي خود ارتقاء مي    

  .بينيد  است مي6براي جملة 
Zhangsan diao- le liang-ke menya. 

Zhangsan fell two front teeth. 

“Two front teeth of Zhangsan fell.” 

(6) 

  :4نمودار شمارة . 7

  
 )Xu: 2000: 23.(  
  

  4نمودار 

  
كند كه اسم ملكي براي گرفتن  ر ميها اظها جايي در مورد اين جابه) 2000 (27ژينگ كوان

 كه بر جاي 29كند و اين حالت را به كل گروه تعريف، از طريق ردي  حركت مي28حالت فاعلي
  . دهد گذارد، انتقال مي مي

  
  

 
24

- Xu 
25

- unaccusative  
26 - accusative case 
27

- Jing Quan 
28 - nominative case 
29

- trace 
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  :5نمودار شمارة . 8

  
 )Jing Quan, 2000: 24(.  
  

  5نمودار 
  

يح مسئلة  را در توض31ها نيز حركت براي بازبيني مشخصه) 2001 (30زونگلي و بينلي
 روي اسم ملكي قوي است و »D+«ها مشخصة  از نظر آن. اندارتقاء اسم ملكي دخيل دانسته

  .شود  مي32گر گروه زمان همين مسئله باعث جذب اسم ملكي و ارتقاء آن به مشخص
هاي  شناساني است كه به بررسي حركت اسم ملكي در زبان از ديگر زبان) 1999 (33 الندا  

گر گروه تعريف  كند كه اسم ملكي در مشخص وي در تحليل خود عنوان مي. دپرداز روميايي مي
هايي از  وي داده. يابد قرار دارد و از طريق حركت نحوي به جايگاهي درون گروه فعلي ارتقاء مي

شناسان  برخي ديگر از زبان. دهد هايي از زبان فرانسوي و اسپانيايي ارائه مي زبان عبري و مثال
  .كنند هاي معنايي بررسي مي تقاء اسم ملكي را از ديدگاه معنايي و با تأكيد بر نقشنيز فرايند ار

توان گفت كه فرايند ارتقاء اسم ملكي، فرايندي  هايي كه ارائه كرديم مي با توجه به داده  
در مورد اينكه جايگاه اولية اسم . توان يافت ها شاهدي براي آن مي است كه در بسياري از زبان

كند، ميان   نمودار درختي كجاست يا در فرآيند ارتقاء به چه جايگاهي حركت ميملكي در
از نظر ما فرايند ارتقاء اسم ملكي در زبان فارسي نيز . شناسان اختالف نظر وجود دارد زبان

  .پردازيم هاي بعد به بررسي آن مي وجود دارد كه در بخش
  
  مباحث نظري. 3

هـا  واژه.  اسـت  34ر زبـان شـامل واژگـان و بخـش محاسـباتي           گـرا، دسـتو     در چارچوب برنامة كمينـه    
واحدهاي زباني اشـتقاق يافتـه      . شوند     وارد نظام محاسباتي مي    35ها  اي از مشخصه    صورت مجموعه  به

. ، تعبيرپـذير باشـند  37، يعني سطح منطقي و سـطح آوايـي  36در بخش محاسباتي بايد در سطوح تعاملي      
، در انـد    شـده  38تعاملي تعبيرپذير باشند، در آن سطح همگرا      اگر همة واحدهاي زباني در يكي از سطوح         

 
30

- Zongli & Binli  
31 - feature checking 
32

- TP  
33

- Landau  
34 - computational sy stem 
35

- features  
36

- interface levels  
37 - phonetic form (PF) 
38

- converge  
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هر ساخت دستوري بايـد در همـة    . كند   مي 39غير اين صورت نظام محاسباتي در سطح مربوط سقوط        
هـاي    و مشخـصه 40هاي تعبيرپذير تمايزي ميان مشخصه. آيدشمار  سطوح همگرا باشد تا دستوري به     

رناپذير اگر در جريـان اشـتقاق و تـا قبـل از رسـيدن بـه                 هاي تعبي   مشخصه.  وجود دارد  41تعبيرناپذير
هـا بايـد      براي بازبيني مشخصه  . شوند  سطوح تعاملي بازبيني و حذف نشوند، باعث سقوط اشتقاق مي         

 42هـا از طريـق روابـط موضـعي          بازبيني ايـن مشخـصه    . اي از همان نوع وجود داشته باشد      مشخصه
تفـاوت  .  گيـرد    انجـام مـي    46 يـا مطابقـه    45ال از طريـق اتـص     44 هـسته  - يا هـسته   43گر مشخص -هسته

هـا اسـت    ها در ميزان قـدرت آن  كنند با ساير مشخصه     را ايجاب مي   47هايي كه حركت آشكار     مشخصه
هـاي    برخـي از مشخـصه    . كنـد   ها را به دو نـوع قـوي و ضـعيف تقـسيم مـي                آن) 1993(كه چامسكي   

در رابطة موضعي با آن قـرار گيرنـد،    و تطابق بايد    48تعبيرناپذير قوي هستند و پس از شناسايي هدف       
.  شـود  50جـوگر و   هـستة جـست    49 بايد حركت كند و وارد حوزة بازبيني بالفصل        ة نحوي بنابراين ساز 

  .كند  51ها بايد ديگري را سازه فرمانيدر بازبيني از طريق مطابقه نيز يكي از سازه
اي نقش معنايي و گزيني، حوزة اعط گرا، برخالف نظرية حاكميت و مرجع در برنامه كمينه

گرا،  معتقد است كه در برنامة كمينه) 1999 (52هورنشتين.  ها با هم متفاوت است بازبيني مشخصه
ها  گر فرافكن واژگاني به موضوعهاي معنايي در حوزة واژگاني و در جايگاه متمم يا مشخص نقش

ي نحوي مختلف ها شناسان بسياري در پي كشف تناظر ميان گروه همچنين زبان. شود اعطا مي
اي برخوردار بوده  هاي فعلي و اسمي از اهميت ويژه از اين ميان بررسي ساخت گروه. اند بوده
) 1995(و چامسكي ) 1993 (54، هيل و كايزر)1988 (53شناسان فراواني چون الرسون زبان. است

وسوم به اي دارد، شامل يك الية بيروني م اند كه گروه فعلي ساختار دروني پيچيده نشان داده
اي فعلي و گاه انتزاعي دارد و يك الية دروني موسوم به گروه   كه هسته(v) 55گروه فعلي كوچك

گر خود نقش  تواند به جايگاه مشخص هستة واژگاني مي.  دارد(V)فعلي بزرگ كه هستة واژگاني 
نيز در  57گر نقش معنايي كنش.   و به جايگاه متمم خود نقش معنايي هدف بدهد56پذير معنايي كنش

شناسان  مقايسة گروه اسمي با گروه فعلي، برخي از زبان. شود جايگاه گروه فعلي كوچك اعطا مي
) 1970(چامسكي . هاي اسمي نيز رفتاري مشابه گروه فعلي دارند را به اين نتيجه رساند كه گروه

اسمي وجود هاي  بندها و برخي گروه هايي از زبان انگليسي، تناظري را كه ميان با آوردن مثال
  .دارد نشان داده بود

 
39

- crash  
40

- interpretable  
41

- uninterpretable  
42

- local  
43

- spec- head  
44

- head- head 
45

- adjunction 
46

- agree  
47 - overt movement 
48 - goal 
49

- immediate checking domain  
50

- probe  
51 - c-command 
52

- Hornstein  
53

- Larson 
54

- Hale & Keyser 
55

- little vp 
56

- theme 
57

- agent  
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a)  The enemy destroyed the city. 

b)  The enemy's destruction of the city 

(9) 

)Chomsky, 1970: 68.(  
هاي بيشتر و مقايسة گروه فعلي و اسمي، پيشنهاداتي ارائه شد، مبني بر اينكه  با بررسي

ه فعلي دارند، بدين معنا كه گروه اسمي الية اي مشابه گرو هاي اسمي نيز ساختار چنداليه گروه
و يك الية دروني گروه اسمي بزرگ با ) n(بيروني موسوم به گروه اسمي كوچك با هستة سبك 

اشاره كرد كه ) 2000 (58توان به مطالعات كارستنز در اين خصوص  مي.  دارد(N)هستة واژگاني 
  . صورت گرفته است)1991 (60و والويس) 1990 (59هاي اسپرتيش براساس پژوهش

  
  فرايند ارتقاء اسم ملكي در زبان فارسي. 4
  عنوان گروه داراي نقش معنايي اسم ملكي به. 1-4

كند يا  اي نحوي، از اسم اصلي نقش معنايي دريافت مي عنوان سازه در مورد اينكه آيا اسم ملكي به
) 1989(و ناپولي ) 1987(ني اي همچون اب عده. نظرهايي وجود دارد شناسان اختالف خير، ميان زبان

كند و از آنجا كه حوزة گروه اسمي  معتقدند كه اسم ملكي از هستة اسمي، نقش معنايي دريافت نمي
توانند از هستة اسمي نقش معنايي  هاي معنايي است و فقط عناصري كه مي محل تخصيص نقش

  . شود كي در اين حوزه توليد نميگيرند كه اسم مل شوند، نتيجه مي دريافت كنند در اين حوزه توليد مي
كنند كه  ، عنوان مي)a1997(، به نقل از قمشي )1989 (61اي ديگر همچون استوول عده  

وسيلة هستة اسمي به آن داده  اسم ملكي نقش معنايي خاصي دارد، هرچند اين نقش معنايي به
لي توليد اسم طبق اين نظر، گروه اسمي محل توليد اسم ملكي نيست و جايگاه اص. شود نمي

 گروه  طور كه گفتيم، بررسي و مقايسة ساخت گر گروه تعريف است، همان ملكي مشخص
مراتبي تناظر وجود  دهد كه بين اين دو گروه از نظر ساخت سلسله فعلي و اسمي نشان مي

رو  هاي گوناگوني تشكيل شده است؛ از اين دارد و گروه اسمي نيز همانند گروه فعلي از اليه
هريك از ) 2003 (62شويم كه بنابر تحليل اجر ه وجود گروه اسمي كوچك و بزرگ ميقائل ب

ها نقش معنايي  پذيرند و به آن گر و متمم خود موضوعاتي را مي ها در جايگاه مشخص آن
  .  ارائه شده است10در شمارة ) 2003(نمودار اجر . دهند مي
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- Carstens 
59

- Sportiche 
60

- Valois 
61

- Stowell   
62

- Adger 
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  :6نمودار شمارة . 10

  
  
  
  

گر را در  توانيم كنش ات در زبان فارسي نيز ميدر مورد محل ادغام اين موضوع
گر گروه اسمي بزرگ و هدف يا  پذير را در مشخص گر گروه اسمي كوچك، كنش مشخص

 هستة اسمي بزرگ نيز پس از 63.مقصد را در جايگاه متمم گروه اسمي بزرگ در نظر بگيريم
 دارند، به علت گر و متمم آن وجود اعطاي نقش معنايي به عناصري كه در جايگاه مشخص

گر گروه اسمي  كند و نقش معنايي مشخص قوي بودن هستة اسمي كوچك به آنجا حركت مي
  .كند كوچك را نيز اعطا مي

ها  شوند و محل قرارگيري آن هاي معنايي كه به موضوعات داده مي در مورد مبحث نقش  
) 1972 (66جكندافو ) 1968 (65، فيلمور)1965 (64گروبر. هاي فراواني صورت گرفته است بحث

هاي معنايي در  بندي جهاني از اين نقش شناساني هستند كه تالش كردند دسته ازجمله زبان
وي با . نيز به بحث در اين مورد پرداخته است) 2004 (68ردفورد.  ارائه دهند67رابطه با محمول

گيرد،  ر ميعنوان فاعل قرا گر گروه فعلي به كند كه آنچه در مشخص هايي عنوان مي آوردن مثال
  . دهندة اين مطلب هستند جمالت زير نشان. گر داشته باشد حتماً نبايد نقش معنايي كنش

  
 

63
  

64
- Gruber 

65
- Fillmore 

66
- Jackendoff  

67 - predicate 
68

- Radford  

)Adger: 2003: 119-168(.  
  6نمودار 



  1392 تابستان، )14پياپي  (2 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

 85

The audience    enjoyed    the play. 

 experiencer                      theme  

(11) 

  
The noise    came from    the house. 

  theme                             source  

(12) 

)Radford, 2004: 251(.  
كنندة  تواند تعيين كند كه حضور برخي از قيدها مي عنوان مي) 1976(ردفورد به نقل از گروبر 

 باعث »deliberately«عنوان مثال حضور قيد  وي معتقد است كه به. نقش معنايي فاعل باشد
  . شود خت ميگر بيايد و در غير اين صورت جمله بدسا شود فاعل در نقش كنش مي

(13) John (= Agent) deliberately rolled the ball down the hill 
(14) *The ball (= Theme) deliberately rolled down the hill 

)Ibid.(  
. آيد  مي69گر همراه فاعل تجربه فقط به» Personally«نيز معتقد است كه قيد ) 1972(فيلمور 

  .لب هستنددهندة اين مط هاي زير نشان مثال
(15)  Personally, I (= Experiencer) don't like roses.                              
(16) Personally, *I (= Agent) hit you 

 )Fillmore, 1972: 10.(  
مورد با نقش معنايي كه به  در) a1986(و چامسكي ) 1984 (70شناسان ديگري مانند مارانتز زبان

طور مستقيم به موضوعات  شود، معتقدند كه فعل به گر گروه فعلي اعطا مي خصجايگاه فاعل يا مش
» 'v«صورت گروه  ها در تركيب با متمم خود يعني به دهد، اما آن  خود نقش معنايي مي71دروني

هاي زير را  ها در اثبات نظر خود مثال آن.  خود را تعيين كنند72توانند نقش معناييِ موضوع بروني مي
  .هاي معنايي متفاوتي دارد فاعل جمله است، اما نقش» John«ها اگرچه  نند كه در آنك ارائه مي

 
a) John     threw   a   ball. 

    agent 

b) John    threw   a    fit. 

    experiencer  

(17) 

a) John     broke    the   window. 

    agent 

b) John    broke    his   arm. 

    experiencer  

(18) 

)(Chomsky, 1986b: 59-60 .  

 
69 - experiencer 
70

- Marantz  
71

- internal argument 
72

- external argument 
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هاي ناگذرا فاقد موضوع بروني هستند و آنچه  كند كه فعل نيز اشاره مي) 2004(ردفورد 
دهندة اين  نمودار زير نشان. پذير دارد گيرد، نقش معنايي كنش در جايگاه فاعل جمله قرار مي

  : مطلب است
  :7نمودار شمارة . 19

  
  
  

كند كه فاعل در چنين جمالتي در  هاي ناگذرا اظهار مي  مورد فعلنيز در) 1991 (73هگمن
دو  sankكند، در جملة اول فعل  وي با مقايسة دو جملة زير عنوان مي. پذير است نقش كنش

عنوان مفعول دارد اما در جملة دوم فاعل فعل  پذير به عنوان فاعل و كنش گر به موضوعِ كنش
sank پذير است در نقش كنش .  

The enemy sank the boat. (20)  
The  boat  sank. (21)  

) Heageman, 1991: 334.(  
تنها نقش  گر فعل نه توان عنوان كرد كه در جايگاه مشخص با توجه به مطالب باال مي

حال با توجه به . شود پذير نيز اعطا مي گر و كنش هاي معنايي تجربه گر، بلكه نقش معنايي كنش
رسيم كه در جايگاه  فعلي و گروه اسمي وجود دارد به اين نتيجه ميتناظري كه ميان گروه 

هاي معنايي ديگري چون  گر، نقش بر نقش معنايي كنش گر گروه اسمي كوچك عالوه مشخص
عنوان نقش معنايي در  توان گفت كه اسم ملكي به بنابراين مي. شود اسم ملكي نيز اعطا مي

، براي بازبيني  پس از گرفتن اين نقششود و  گر گروه اسمي كوچك اعطا مي مشخص

 
73

- Haegeman  

)Radford, 2004: 258(. 

  7نمودار 
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  .رود گر گروه تعريف مي شود و به مشخص از حوزة واژگاني جدا مي» معرفه+«مشخصة 
  

  معرفه بودن گروه اسميِ شامل اسم ملكي در زبان فارسي. 2-4
معتقدند كه حضور اسم ملكي باعث معرفه ) 1997 و 1996(شناسان  ازجمله قمشي  بسياري از زبان

هاي اسمي كه شامل اسم ملكي  كند كه گروه وي در اين مورد اظهار مي. شود وه اسمي ميشدن گر
اين نشانه روي مفعول مستقيم قرار . همراه هستند» را«هستند، در جايگاه مفعول مستقيم با نشانة 

درون جمله يك گروه اسمي كه در جايگاه مفعول مستقيم ظاهر . گيرد و بيانگر معرفگي است مي
كه اين گروه اسمي  تنهايي است، اما زماني همراه است يا با نشانة نكره يا به» را« يا با نشانة شود مي
  .شود دهندة معرفگي است، اجباري مي كه نشان» را«همراه اسم ملكي بيايد حضور   به

21 .  
  .كتاب را خواندم. الف
  .كتابي خواندم. ب
  .كتاب خواندم. ج
  
22.  
  .كتابِ ژيان را خواندم. الف
  . كتابِ ژياني خواندم. *ب
  ).Ghomeshi, 1997b: 763(. كتابِ ژيان خواندم. *ج

هاي نحوي داراي  توان گفت كه گروه را نشانة معرفه بودن بدانيم، مي» را«ها اگر  طبق اين مثال
هاي نحوي مانند  كند كه طبق چنين تحليلي، اين گروه قمشي عنوان مي. اسم ملكي حتماً معرفه هستند

آيند، يك گروه تعريف  همراه حرف تعريف آشكار مي هايي كه به هاي خاص، ضماير يا اسم ماس
كه عالمت نكره بودن » i-« نيامدن اسم ملكي با نشانة  هم گويد كه با وي در اثبات اين مدعا مي. هستند

  .دهند همراه هستة اسمي گروه تعريف را تشكيل مي دهد كه اسم ملكي به است، نشان مي
در مورد اينكه حضور اسم ملكي در جمله ) 1999 (74شناسان،  ازجمله  الينز ري از زبانبسيا

به نقل از الينز عنوان ) 1388(ياراحمدزهي . اند شود به بحث پرداخته باعث معرفه شدن آن مي
هايي  او دستة اول را كه شامل زبان. كند ها را به دو دسته تقسيم مي زبان) 1999(كند كه الينز  مي

 
74

- Lyons  



  ...بررسي فرآيند ارتقاء                                                                                 همكاروعلي درزي  
 

 88

مانند يا  داند كه ساخت ملكي معرف هايي مي انند زبان انگليسي، ايرلندي و فرانسوي است، زبانم
»DG «ها، نقشي مانند  گونه زبان كند كه حضور عنصر ملكي در اين دارند و در اين مورد اظهار مي

شود آن گروه اسمي خوانش  حرف تعريف معرفه دارد و حضور آن در گروه اسمي باعث مي
اي وجود داشته  ها حرف تعريف معرفه كه در اين زبان به گفتة وي، در صورتي. داشته باشدمعرفه 

. كند الينز مشخصات گروه دوم را نيز بيان مي.  خواهد بود75باشد با عنصر ملكي در توزيع تكميلي
كه هايي هستند  روند، زبان شمار مي ها به ها كه زبان ايتاليايي و يوناني جزو آن گونه زبان اين

AG«مانند يا  ساخت ملكي صفت
گويد كه عنصر ملكي در  ها مي وي در مورد اين زبان.  دارند»76

ها دارد و حضور عنصر ملكي در گروه اسمي تأثيري در معرفه  ها، رفتاري شبيه صفت اين زبان
بر نظر بنا . اند ها پرداخته بندي گونه تقسيم شناسان ديگري نيز به اين زبان. بودن گروه اسمي ندارد

ها  ، عنصر ملكي در برخي از زبان)1991 (78، به نقل از جورجو و النگوباردي)1999 (77اسكورلمر
شود، ولي همين عنصر در برخي ديگر  كند و موجب خوانش معرفه مي مانند حرف تعريف عمل مي

توان با توجه به  هاي زبان فارسي مي در بررسي داده. كند ها مانند صفت عمل مي از زبان
هاي گروه اول يا  ، زبان فارسي را جزو زبان»AG« و »DG«هاي  شناسان از زبان بندي زبان سيمتق
»DG «در زبان فارسي، با حضور اسم ملكي درون عبارت، آن عبارت خوانش معرفه پيدا . قرار داد

اه كند، گروه تعريف داراي اسم ملكي در جايگ نيز عنوان مي) b1997(گونه كه قمشي  كند و همان مي
. آيد و اين خود شاهدي بر معرفه بودن چنين گروهي است مي» را«همراه نشانة معرفة  مفعول به

گر  هاي زبان فارسي كه شامل اسم ملكي هستند بايد گفت كه اسم ملكي در مشخص دربارة عبارت
 كند و از طرف گيرد و در اين جايگاه از اسم، نقش معنايي دريافت مي گروه اسمي كوچك قرار مي

گر گروه  عبارت ديگر حضور اسم ملكي در مشخص به. دهد مي» معرفه+«ديگر به اسم مشخصة 
اي از طريق  شود؛ البته بايد گفت بازبيني چنين مشخصه اسمي كوچك موجب معرفه شدن اسم مي

در بخش بعد به بررسي حركت . گيرد گر گروه تعريف صورت مي حركت گروه اسمي به مشخص
پردازيم و درستي اين فرضيه را كه آيا اسم ملكي از جايگاه اصلي  ارسي مياسم ملكي در زبان ف
جا شود و به الية باالتر  تواند جابه گر گروه اسمي كوچك و الية واژگاني، مي خود، يعني مشخص
  .كنيم برود، بررسي مي

  

 
75 - complementary  distribution 
76

- adjective like genit ive (AG)  
77

-Schoorlemmer  
78

- Giorgi & Longobardi  
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  جايي اسم ملكي در زبان فارسي جابه. 3-4
ها، محل اختالف بين  چون ديگر زبانفرايند ارتقاء اسم ملكي در زبان فارسي نيز 

معتقدند كه چنين ) a1997(اي چون قمشي  ، عدهطور كه گفتيم  همان. شناسان است زبان
فرايندي در ساختار نحوي زبان فارسي وجود ندارد و محل اولية توليد اسم ملكي، 

مانند از نظر وي هستة اسمي، در جايگاه قبل از كسرة اضافه . گر گروه تعريف است مشخص
صورت  اي به هاي اسمي، صفتي و حرف اضافه كننده توصيف.  است8نمودار شمارة 

oXگر گروه  اند و اسم ملكي نيز در مشخص هايي هستند كه به هستة اسمي متصل شده
گويد،   طبق چنين نموداري مي79وي همچنين دربارة درج كسرة اضافه. تعريف قرار دارد

شود، گروهي بودن اسم ملكي نشان   انجام ميoXنكه درج كسرة اضافه روي دليل اي به
  .شود دهد كه درج كسرة اضافه با حضور آن متوقف مي مي

  :8نمودار شمارة . 23

  
)Ghomeshi, 1997a: 78(.  

  8نمودار 
  

فارسي فرآيند وي همچنين در ادامه براي توجيه اين مطلب كه در ساختار نحوي زبان   
عنوان  به(» اين مطلب«گويد كه در عبارت زير، گروه اسمي  ارتقاء اسم ملكي وجود ندارد، مي

  .قرار گرفته است» دانش«در جايگاه متمم اسم ) اسم ملكي در معناي عام آن
  دانشِ اين مطلب. 24

 
79 - ezafe insertion 
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  :9نمودار شمارة . 25

  
) Ghomeshi, 1997a: 82, 83 & 774.(  

  9نمودار 
  

وجه قابل قبول نيست و  هيچ گويد كه چنين حركتي به مي) 1979 (80قول اندرسونقمشي از 
  .ساخت است بينيم، چنين عبارتي در زبان انگليسي بد گونه كه مي همان

(26)This issue's knowledge                                                                                   
) Ibid: 774.(  

گيرد كه  ساخت است، نتيجه مي دليل اينكه معادل فارسي اين عبارت خوش وي همچنين به
گر  از درون گروه اسمي حركت نكرده، بلكه از همان ابتدا در مشخص) اين مطلب(اسم ملكي 

گر  بدين ترتيب وي فرضية قرار گرفتن اسم ملكي در مشخص. گروه تعريف قرار داشته است
  .كند گر گروه تعريف را رد مي ن حركت آن به مشخصگروه اسمي و به تبع آ

در رد اين مسئله آورده اين است كه قرار گرفتن ) a1997(از داليل ديگري كه قمشي   
 باشند و 81ها فرافكن گر گروه اسمي مستلزم اين مسئله است كه اسم اسم ملكي در مشخص

 معنايي  ها نقش و به آنگر و متمم خود موضوعاتي را بپذيرند  بتوانند در جايگاه مشخص
ها در زبان فارسي قادر نيستند به موضوعاتي در  كه از نظر قمشي اسم بدهند، در حالي

  .داند ساخت مي وي عبارات زير را بد. گر و متمم خود نقش معنايي بدهند مشخص
  خوردنِ سيبِ ژيان. 27*

 
80

- Anderson 
81

- projection  
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  تخريبِ شهرِ دشمن. 28*
)Ibid: 59-60.(  

دهد تنها  كند كه نشان مي هايي را ارائه مي مثال) 1983(يان وي همچنين به نقل از سميع
  . سازة گروهي درون حوزة كسرة اضافه اسم ملكي است

  كنندة گروه اسم ملكي عنوان توصيف  به82بند موصولي محدودكننده. الف. 29
  .كتابِ آن مردي كه ديروز آمد

  وه اسم ملكي كنندة گر عنوان توصيف  به83بند موصولي غير محدودكننده. ب
  .كند كتابِ پدرم كه در ايران زندگي مي

  عنوان متمم گروه اسمي ملكي ديگر گروه اسم ملكي تكرارپذير به. ج
  كتابِ برادرِ دوست خواهرم

)Samiian, 1983: 59-135.(  
دهد كه در زبان فارسي،  ها نشان مي اما دربارة اين مبحث نيز بايد گفت كه بررسي داده

ها  گر و متمم خود موضوعاتي را بپذيرند و به آن ي وجود دارند كه قادرند در مشخصهاي اسم
صورت زير بازنويسي كرد تا  توان به  را مي28 و 27هاي  نقش معنايي بدهند، بنابراين عبارت

  :ساخت شوند خوش
  خوردن سيب توسط ژيان. 30
  تخريب شهر توسط دشمن. 31

ها نيز قادر هستند در فرافكن واژگاني  ذيرش اينكه اسمتوان گفت كه با پ به همين دليل مي
  .شوند هاي زبان فارسي بهتر تبيين مي خود به بيش از يك موضوع نقش معنايي بدهند، داده

گونه كه  دربارة محل قرارگيري اسم ملكي بايد گفت همان) a1997(در مورد ديدگاه قمشي 
گروه تعريف داراي نقش معنايي، بايد در عنوان  در بخش چهارم نيز عنوان شد، اسم ملكي به

حال اگر طبق . حوزة واژگاني باشد تا بتواند نقش معنايي خود را از هستة اسمي دريافت كند
گر گروه تعريف قرار دهيم، نحوة گرفتن نقش  نظر قمشي آن را از همان ابتدا در مشخص
) 1999(رديم كه هورنشتين قبالً نيز اشاره ك. شود معنايي از هستة اسمي با مشكل مواجه مي

شود؛  هاي معنايي در حوزة واژگاني به عناصر داده مي گرا، نقش معتقد است در برنامة كمينه
هايشان  گر فرافكن واژگاني خود به موضوع يعني عناصر واژگاني در جايگاه متمم يا مشخص

 
82

- restrictive relative clause  
83

- non- restrictive relative clause  
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اعث ايجاد اشكال بنابراين پذيرش نظر قمشي دربارة جايگاه اسم ملكي ب. دهند نقش معنايي مي
دهند كه با پذيرفتن  هاي زبان فارسي نشان مي در نحوة اعطاي نقش معنايي خواهد شد و داده

وجود نقش معنايي براي اسم ملكي و با توجه به اينكه حوزة اعطاي نقش معنايي، حوزة 
تر توان ساخت ملكي را تبيين كرد؛ بنابراين ما نيز به پيروي از ري واژگاني است، بهتر مي

گيريم تا هم  گر گروه اسمي كوچك در نظر مي جايگاه اسم ملكي را در مشخص) 1992، 1991(
در فرافكن گروه اسمي باشد و بتواند نقش معنايي خود را از هستة اسمي دريافت كند و هم 

گر  خود را به گروه اسمي بدهد تا در فرايند حركت به جايگاه مشخص» معرفه+«مشخصة 
  .ا بازبيني كندگروه تعريف، آن ر

  :10نمودار شمارة . 32

  
  10نمودار 

  گيري نتيجه. 5
جايي اين  در اين مقاله در مورد ساخت گروه اسم ملكي، جايگاه آن در زبان فارسي و جابه

اي اجمالي به مفاهيم نظري برنامة كمينه،  در اين زمينه، پس از اشاره. گروه سخن به ميان آمد
عنوان نقش  هاي تعبيرناپذير، نشان داديم كه اسم ملكي به  مشخصهويژه سازكار بازبيني به

بدين ترتيب افزون بر . گر گروه اسمي كوچك قرار دارد معنايي در الية واژگاني و در مشخص
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رود و بايد درون حوزة واژگاني قرار  شمار مي نشان دادن اينكه گروه اسم ملكي نقش معنايي به
 گروه اسميِ شامل اسم ملكي، گروه تعريف معرفه است و زبان داشته باشد، پيشنهاد كرديم كه

  . مانند دارند هايي است كه ساخت ملكي معرف ها، جزو زبان بندي زبان فارسي در تقسيم
سرانجام استدالل كرديم كه در زبان فارسي، گروه تعريف ملكي براي بازبيني مشخصة 

در . گيرد رتقاء اسم ملكي صورت ميكند و ا گر گروه تعريف حركت مي معرفة خود به مشخص
اهميت بررسي اين . روند اين بررسي، شواهد گوناگوني در حمايت از فرضية باال ارائه كرديم

موضوع در اين است كه تاكنون در مورد روابط معنايي درون گروه اسمي و تقارن آن با 
ء اسم ملكي در جمله در زبان فارسي بحث گسترده و مستقلي وجود نداشته و فرضية ارتقا

در اين مقاله كوشيديم درستي . گونه مطرح و از آن حمايت نشده است زبان فارسي قبالً بدين
  . اين مسئله را در زبان فارسي نشان دهيم

  
  ها نوشت پي. 6
طور  منظور ما از گروه اسمي مالك يا اسم ملكي در اين مقاله گروه تعريف است كه در آنچه به .1

  .كند اليه را ايفا مي شود، نقش مضاف  ناميده ميسنتي ساخت اضافة ملكي
2. argument  

3. possessor raising 

4. specifier 

5. noun phrase (np) 

6. θ - role 

7. determiner phrase (DP) 

8. check  

9. Abney 

10. Napoli 

11. determiner like genitive (DG) 

12. lexical domain  

13. Ritter 

14. noun phrase (NP) 

15. case 

16. spec-head 

17. ezafe phrase (EZP) 

18. adjective phrase (AP) 

19. complement 
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20. modifier phrase (Mod P) 

21. strong 

22. weak 

23. logical form (LF) 

24. Xu 

25. unaccusative  

26. accusative case 

27. Jing Quan 

28. nominative case 

29. trace 

30. Zongli & Binli  

31. feature checking 

32. TP  

33. Landau  

34. computational system 

35. features  

36. interface levels  

37. phonetic form (PF) 

38. converge  

39. crash  

40. interpretable  

41. uninterpretable  

42. local  

43. spec- head  

44. head- head 

45. adjunction 

46. agree  

47. overt movement 

48. goal 

49. immediate checking domain  

50. probe  

51. c-command 

52. Hornstein  

53. Larson 

54. Hale & Keyser 

55. little vp 

56. theme 

57. agent  



  1392 تابستان، )14پياپي  (2 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

 95

58. Carstens 

59. Sportiche 

60. Valois 

61. Stowell   

62. adger 

مفعول مستقيم را در جايگاه خواهر هستة فعلي بزرگ و ) 2005(در سطح گروه فعلي، كريمي  .63
 .كند گر آن ادغام مي مفعول غيرمستقيم را در جايگاه مشخص

64.  Gruber 

65.  Fillmore 

66.  Jackendoff  

67.  predicate 

68.  Radford  

69. experiencer 

70.  Marantz  

71.  internal argument 

72.  external argument 

73.  Haegeman  

74.  Lyons  

75.  complementary distribution 

76.  adjective like genitive (AG)  

77. Schoorlemmer  

78.  Giorgi & Longobardi  

79.  ezafe insertion 

80.  Anderson 

81.  projection  

82.  restrictive relative clause  

83.  non- restrictive relative clause  

  

  منابع. 7
گروه تعريف در بلوچي سرحدي در چارچوب نحو ). 1388. (حمدزهي، ناهيديارا •
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