
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گره راست در زبان فارسی ارتقاء
  

  ٭منصور شعبانیدکتر 
  گیالندانشگاه  شناسی همگانیزبانیار داستا

  
 چکیده

هـا،  گـره راسـت در سـایر زبـان     ارتقاءساختار  مربوط بهبراساس مطالعات  کوشدمیاین مقاله 
در زبـان  سـاختار  ایـن  . هاي اصلی این ساختار را در زبان فارسی کشف و توصـیف کنـد  ویژگی

وقوع هستۀ اصـلی  : سازدهایی است که آن را از سایر ساختارها متمایز میداراي ویژگیفارسی 
 ارتقـاء عنـوان هـدف   ها بهالیه سمت راست ساخت همپایگی، ناسازهگره راست در منتهی ارتقاء

ن گره راست، امکان وقوع این پدیدة نحوي در سـاخت همپـایگی بـا تمـام حـروف ربـط، امکـا       
واژه و عدم امکان ابقاي حرف اضـافه در سـاختار مزبـور،    واژه از پرسشجداسازي متممِ پرسش

مطابقت فعل در برخی موارد تنها با فاعل همپایۀ دوم و در برخی دیگر با فاعل هر دو همپایـه،  
گره راست در همپایـۀ نخسـت و همتـاي آن     ارتقاءوجود رابطۀ تقابلی بین سازة پیش از هدف 

ایۀ دوم، وجود مکث پیش از جایگـاه حـذف و عـدم تبعیـت ایـن سـاختار از برخـی از        در همپ
   .گره راست حاصل فرایند حرکت نیست ارتقاءدهند که ها نشان میبرخی از این ویژگی. هاجزیره

   ها، تقابل، مطابقه، جزیرهگره راست، ساخت همپایگی، ناسازه ارتقاء :واژگان کلیدي
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  مقدمه -1
بـه نـوعی    ،اسـت  عرضـه شـده   1-4هاي هایی از آن در مثالکه نمونه 1گره راست ارتقاء

ایۀ نخست فاقد بازنمـایی  هایی از همپگردد که در آن بخشطالق میساخت همپایگی ا
اي از عناصر مشـترك  ها زنجیرهگره راست، همپایه ارتقاءاخت درحقیقت در س. ندا آوایی

  )1(:گردندترین جایگاه ساخت همپایگی بازنمایی میدارند که در سمت راست
  .شود اهمیت دانسته می بىبشریت  ۀامنیت آمریکا و اروپا مهم، و امنیت بقی) 1(
آمیز و غیرقانونی خود را به نـام  ، و سخنان تحکم»المللیقوانین بین«منافع خود را به نام ) 2(
  .کنندها تحمیل می بر ملت» جامعۀ جهانی«
  .در شر آنها تردیدي، و به خیرشان امیدي نیست) 3(
  )2(.اندنفعال بودههاي ما رو به ا قریب صد سال دشمنان ما رو به جلو، و ملت) 4(

و   هاي فوق، فعل تنها در حاشیۀ راست همپایۀ پایانی بازنمـایی شـده  در تمام نمونه
سـاخت   رةبـا گرفتـه در  در مطالعات صورت. فاقد تجلی آوایی در همپایۀ غیرپایانی است

 ارتقـاء  2گره راست، زنجیرة عناصر مشترك در همپایۀ نخست تحت عنوان هـدف  ارتقاء
است و قرینۀ آن در همپایۀ دوم مرجع  گذاري شدهنام 3هی اوقات هم خألگره راست و گا

ترتیـب  بـه  ،1-4هـاي  در مثـال . شـود خوانده مـی  4گره راست ارتقاءخأل یا هستۀ اصلی 
عناصر مشترك  »اندبوده«و  »نیست«، »کنندها تحمیل می بر ملت«، »شود دانسته می«

اند و گره راست قرار گرفته ارتقاءخست، هدف روند که در همپایۀ نها به شمار میهمپایه
است و به بیانی دیگر خالئی در این جمالت حاصل شده اند؛در نتیجه فاقد بازنمایی آوایی

  . است که مرجع آنها در همپایۀ دوم بازنمایی شده
در چارچوب دستور زایشی مطـرح و   )1967( 5این ساخت نخستین بار از سوي راس

 در ارجـاع بـه   6»تقلیـل پسـرو همپـایگی   «البته راس از اصـطالح   .شدتوصیف و تحلیل 
 7پستالبار نخستینگره راست را  ارتقاءکرد و اصطالح استفاده می 1-4هایی مانند  نمونه

وضـع   1-4هـایی ماننـد   البته اصطالحات دیگري نیز براي نمونـه  )3(.به کار برد )1974(

                                                
1. Right Node Raising (RNR) 
2. target 
3. gap 
4. RNR Pivot 
5. Ross 
6. backward conjunction reduction 
7. Postal  
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. کنداستفاده می 2ح همپایگی سازة مشتركاز اصطال )1988( 1براي مثال، ردفورد. اند شده
هـاي  ناشی از تنوع تحلیـل  ،وجود این تنوع اصطالحات براي ارجاع به یک ساخت واحد

  .گرفته درمورد آن است صورت
 ،پایانی بودن آنهاآغازین یا هستهنظر از هستهصرف ،هااین پدیدة زبانی در غالب زبان

تار بیشتر در صورت نوشـتاري کـاربرد دارد و   شایان توجه است که این ساخ. وجود دارد
آنجاکـه صـورت نوشـتاري زبـان      از. ها بسیار نادر استگفتاري زبان شکلکاربرد آن در 

راست  گره ارتقاءتوان گفت که در ساخت گیرد، میبهره می SOVفارسی بیشتر از ترتیب 
. اسـت  ایی آوایـی فاقد بازنمـ  ،هاي غیرپایانیهمپایه است که در فعل اغلب زبان فارسی

بندي کرد که توان به سه گروه تقسیمگرفته درمورد این ساختار را می هاي صورتتحلیل
گره راسـت   ارتقاء -2 3؛منزلۀ حاصل حرکت متوازيگره راست به ارتقاء -1: ند ازا عبارت

در  4.منزلۀ اشراف چندگانه گره راست به ارتقاء -3؛ منزلۀ حاصل حذف در صورت آوایی به
هـدف اصـلی مقالـۀ حاضـر     . ها بیشتر سخن خواهیم گفـت درمورد این تحلیل 3 شبخ

تحلیـل سـاخت    و گره راست در زبان فارسـی اسـت   ارتقاءهاي بررسی و توصیف ویژگی
  . کنیمهاي آتی موکول میمزبور در زبان فارسی را به پژوهش

  
  گره راست در زبان فارسی ارتقاءهاي ویژگی -2
  گره راست ارتقاءلی جایگاه هستۀ اص -2-1

هـا در سـاختار   همپایـه  ةشدگره راست به عناصر مشترك و بازنمایی ارتقاءهستۀ اصلی 
 و )1994( 5، وایلـدر )1967(شناسان ماننـد راس   زعم برخی زبانبه. گرددمزبور اطالق می

برخی . راست ساخت همپایگی است 7جایگاه این عناصر مشترك در لبۀ ،)2007( 6سباق
فراتـر از ایـن دیـدگاه،     )2008( 10و هـا ) 2007( 9وینگـارد  ،)2000( 8نند هـارتمن دیگر ما

                                                
1. Radford 
2. shared constituent coordination 
3. across-the-Board movement 
4. multiple dominance 
5. Wilder 
6. Sabbagh 
7. edge 
8. Hartmann 
9. Wyngaerd 
10. Ha 



١٥٢   

  

  

  
 

 دکتر  منصور شعبانی                                   
  
 1392تابستان   ، 24  شمارة            

تـرین لبـۀ    در سمت راستد گره راست الزاماً بای ارتقاءاند که هستۀ اصلی استدالل کرده
هـا بـه   وقوع ایـن عناصـر مشـترك در سـایر جایگـاه     . ساخت همپایگی قرار داشته باشد

) ترتیب غالب در زبان فارسی( SOVدر آرایش روناز ای. انجامدنادستوري شدن جمله می
ترین جایگاه همپایۀ نخست واقع نیست و به همـین سـبب ایـن    مفعول در سمت راست

  :جمالت زیر را در نظر بگیرید. گره راست قرار گیرد ارتقاءتواند تحت تأثیر  عنصر نمی
  .خواندو مریم رمان می ـــــــ علی داستان کوتاه) 5(
)6 (نوشت و مریم مقاله رو ویرایش کرد ـــــــ علی.         

این عنصر در هر دو . است» خواندمی«ها، فعل ، عنصر مشترك بین همپایه5در مثال     
است، اما تنها در همپایۀ دوم و در سـمت   ترین جایگاه واقع شدههمپایه در سمت راست

رو، این مثال کامالً از این. ترین جایگاه ساخت همپایگی داري بازنمایی آوایی استراست
مقاله «ها یعنی ، عنصر مشترك همپایه6در مقابل، در مثال . آیددستوري به حساب می

گره راست قرار گرفته و در جایگاه  ارتقاءدر جایگاه میانی همپایۀ نخست، تحت تأثیر » رو
ترك در ترتیب، عدم وقوع عنصـر مشـ  بدین. است میانی همپایۀ دوم بازنمایی آوایی شده

ترین جایگاه  الیه سمت راست همپایۀ نخست و عدم بازنمایی آن در سمت راستمنتهی
  .است ساخت همپایگی، سبب نادستوري شدن این جمله گشته

  
  عناصر محذوف 2یا ناسازه بودن 1سازه بودن -2-2

گره راست قرار  ارتقاءبودن عناصري که تحت تأثیر  شناسان درخصوص سازه در بین زبان
، )1974( 3، برزنن)1974(افرادي مانند پستال  ،از یک سو. اتفاق نظر وجود ندارد ،گیرندمی

گره راست تنها بـر عناصـري    ارتقاءکنند که ادعا می )1990( 5و الرسن )1990( 4ویلیامز
 6افـرادي همچـون ابـات    ،دهند، اما از سوي دیگرکند که تشکیل یک سازه میعمل می

، )2007(، وینگارد )2007( 8، کلوك)2003( 7، دومن)2000(هارتمن  ،)1995(، وایلدر )1976(
                                                
1. constituency  
2. non-constituency 
3. Bresnan 
4. Williams 
5. Larson 
6. Abbott 
7. Duman 
8. Kluck 
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کننـد کـه   در مخالفت با دیدگاه نخست استدالل مـی  )2010( 2و الزیدي )2009( 1اینجه
این بدان . ها را نیز مورد هدف قرار دهدتواند ناسازهها میگره راست عالوه بر سازه ارتقاء

توان ادعا کرد که کند و میمی طیبودن تخ ازهگره راست از شرط س ارتقاءمعناست که 
خطی بودن ایـن پدیـدة   . هاي بارز این پدیدة نحوي خطی بودن آن استیکی از ویژگی

ۀ الیـه حاشـیۀ سـمت راسـت همپایـ      ن آن است که عناصري که در منتهـی نحوي مبی /
توانند تحت می ،بودن آنها نظر از سازه یا ناسازهصرف ،غیرپایانی قرار گیرند هايهمپایه
هـا عمـل   تواند هم بر سازهاینکه یک پدیدة نحوي می. گره راست قرار گیرند ارتقاءتأثیر 

شده در با مرور مطالعات انجام. تسهانمایانگر زایا بودن آن در زبان ،هاکند و هم بر ناسازه
. نک(ند ترکی هایی مانگره راست در زبان ارتقاءیابیم که درمی ،گره راست ارتقاءرابطه با 

، آلمانی )2007 ،وینگارد. نک(، هلندي )1994 ،وایلدر. نک(، انگلیسی )2009 ،اینجه و 2003دومن 
. بودن است  قادر به تخطی از شرط سازه ،)2010 ،الزیدي. نک(عربی  و )2000 ،هارتمن. نک(

هـا نیـز   زهبلکه ناسـا  ،هاتنها سازهدهند که در زبان فارسی نیز نههاي زیر نشان میمثال
  :گره راست قرار گیرند ارتقاءتوانند مورد هدف  می

  .علی کتاب، و مریم دفترُ خرید) 7(
  .رشت در شمال ایران، و بندرعباس در جنوب ایران قرار دارد) 8(
  .کندآقاي احمدي در دانشگاه، و همسرش در مدرسه تدریس می) 9(
اقتصاد، و تهدیدهاي جنگی بر مردم یک ها بر برخی تحلیلگران غربی معتقدند که تحریم) 10(

  .گذارندکشور تأثیر می
  .هاي کشور هستندترین استاناستان اردبیل سردترین، و استان خوزستان گرم) 11(
  .گرفتنددر مدرسه همیشه علی بهترین، و حسین بدترین نمرات می) 12(

ترتیب ت بهزیرا در این جمال ،است از شرط سازه بودن تبعیت شده 7-9 در جمالت
هریـک، یـک سـازة نحـوي را      کـه  »کندتدریس می«و  »قرار دارد«، »خرید«هاي فعل

از شرط  10-12در مقابل، در جمالت . انددهاز همپایۀ نخست حذف ش ،دهند تشکیل می
به همراه  )تأثیر گذاشتن(فعل همپایۀ نخست  10در جملۀ  .استشده تخطیبودن   سازه

آیند و که بیش از یک سازة نحوي به حساب می )یک کشور -(هستۀ اضافه و متمم آن 

                                                
1. İnce 
2. Alzaidi 
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گـره راسـت قـرار     ارتقـاء گیرد، مورد هـدف  اي نحوي شکل نمیاز ترکیب آنها نیز سازه
به همراه فعل ربطی که  »استان کشور«نیز عناصر  11 در همپایۀ نخست مثال. اند گرفته

آنچه در مثال . ذوف هستندمح ،دهندآنها نیز با یکدیگر یک سازة نحوي را تشکیل نمی
در  »گرفـت مـی «و فعـل   »نمـرات «عناصر  ،گره راست قرار گرفته ارتقاءتحت تأثیر  12

شوند و از ترکیب همپایۀ نخست هستند که مجدداً بیش از یک سازة نحوي محسوب می
  . گیردآنها نیز  یک سازة نحوي شکل نمی

هاي به مثال. تواند عمل کندمیگره راست در زبان فارسی در سطح گروه نیز  ارتقاء
  :زیر دقت کنید

  نوجوانان و جوانان ایران) 13(
    هاي استان گیالنمدارس و دانشگاه) 14(

دهد که هاي هلندي و انگلیسی نشان میبا طرح شواهدي از زبان )21: 2007(وینگارد 
هـاي  هجملـ در . هایی از یک واژه استگره راست حتی قادر به حذف بخش ارتقاءقاعدة 

هاي هلندي و در زبان هایی از یک واژه راترتیب بخشبهگره راست  ارتقاءقاعدة  15 مثال
  :است انگلیسی حذف کرده

Karl  suchte den  Ein____ und  Heinz suchte den Ausgang          )الف) 15(
Karl looked. for  the in. way and Heinz  looked. for  the out. way 
Mark is a predoctoral student, and Carla is a postdoctoral student. ب(     

تر گره راست در سطح پایین ارتقاءرسد که در زبان فارسی امکان عملکرد به نظر می
  . از واژه ناممکن باشد

  
  گره راست و حروف ربط همپایگی ارتقاء -2-3

نظر گره راست در ساخت همپایگی صرف اءارتقتوان گفت که امکان وقوع با قاطعیت نمی
دهد شواهدي از زبان عربی نشان می ۀبا ارائ )2010(الزیدي . از حرف ربط آن وجود دارد

نظر از حرف ربط آن ممکن گره راست در ساخت همپایگی این زبان صرف ارتقاءکه وقوع 
گره راسـت در   تقاءارها وقوع سازد که در برخی از زبانمیجا خاطر نشان او همان. است

پذیر است، اما او تنها بـه ذکـر چنـین    ساخت همپایگی تنها با حروف ربط خاصی امکان
بـراي بررسـی ایـن    . کندمدعایی بسنده و از بیان شواهد براي حمایت آن خودداري می

  : هاي زیر را در نظر بگیریدمسأله در زبان فارسی، مثال
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  .آموز بودانشدر آن زمان علی دانشجو، و مریم د)  16(
  .شوداهمیت دانسته میامنیت آمریکا و اروپا مهم، اما امنیت بقیه بشریت بی) 17(
    زند؟اش الف میپرسش این است که علی در مورد ماشینش، یا رضا در مورد خانه) 18(
گـره راسـت در    ارتقاءدهند که در زبان فارسی امکان وقوع هاي فوق نشان میمثال

حـال ایـن پرسـش اساسـی     . وجود دارد) و، اما و یا(هر حرف ربطی ساخت همپایگی با 
گـره راسـت در سـاخت     ارتقـاء ها امکـان وقـوع   شود که چرا در برخی از زبانمطرح می

گـره راسـت در    ارتقـاء وقوع  ،اما در برخی دیگر ،همپایگی با هر حرف ربطی وجود دارد
هـاي  ارامترها و ویژگـی کدام پ ؟ساخت همپایگی تنها با حروف ربط خاصی ممکن است

اند؟ بررسی این مسأله از چارچوب مقالۀ حاضر خارج است خاص زبانی در این امر دخیل
  .کنیمهاي آتی موکول میو آن را به پژوهش

  
  1ابقاي حرف اضافه -2-4

ابقـاي حـرف    3دهد که در زبان ایرلنديشواهدي نشان می ۀبا ارائ) 1986( 2کلوسکیمک
گـره راسـت    ارتقاء اما ابقاي حرف اضافه در ساختار ،مجاز نیستاضافه از طریق حرکت 

زبان ایرلندي اسـت   گره راست تنها ساختارِ ارتقاءکلوسکی، زعم مکبه .پذیر استامکان
شایان توجه است که حرکت به سمت . شودکه در آن ابقاي حرف اضافه مجاز شمرده می

  . نیستراست قادر به ابقاي حرف اضافه در زبان ایرلندي 
هـاي  ترتیـب در زبـان  نیز ایـن مسـأله را بـه   ) 2000(و هارتمن ) 2004( 4بشکوویچ

هاي انگلیسی و آلمانی ابقاي حرف زعم آنها، در زبانبه. اندانگلیسی و آلمانی بررسی کرده
 ارتقاءکه این ابقا در ساختار درحالی ،اضافه از طریق حرکت به سمت راست مردود است

  . ذیر استپگره راست امکان
مشترك نیسـت   عناصرِ حرکت گره راست حاصلِ ارتقاءفوق این دیدگاه را که نتایج 

منزلۀ حاصـل حرکـت   گره راست به ارتقاءرو، تحلیل از این. دهدقویاً مورد تأیید قرار می
  .متوازي با شواهد نقضی مواجه است که قادر به تبیین آنها نیست

                                                
1. preposition stranding (P-Stranding)  
2. McCloskey 
3. Irish 
4. Boškovic 
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نظر از هر در این زبان ابقاي حرف اضافه صرف توان گفت کهدرمورد زبان فارسی می
  : هاي زیر را در نظر بگیریدمثال. نوع ساختی مجاز نیست

  .کندعلی در رستوران دانشگاه کار می) الف)   19(
  ؟کندکار می ti، علی در iکجا) ب          

)20 (علی با، و مریم بدون کنکور وارد دانشگاه شدند.    
صـورت گرفتـه، بـه     واژهحرکـت پرسـش  ف اضـافه کـه از طریـق    ابقاي حر 19 در مثال

دهد که در زبـان فارسـی امکـان    این مثال نشان می. استنادستوري شدن جمله منجر شده
 اي که نمونه 20 افزون بر این، با بررسی مثال. ابقاي حرف اضافه در جمالت ساده وجود ندارد

هـاي  خالف زبـان زبان فارسـی بـر   د که درتوان ادعا کرمی ،گره راست ارتقاءاست از ساختار 
 گره راست نیز به نادسـتوري  ارتقاءابقاي حرف اضافه در ساختار  ،ایرلندي، انگلیسی و آلمانی

- زبان فارسی تنها زبانی نیست که این ویژگـی در آن بـه چشـم مـی    . انجامدشدن جمله می 
ر زبـان عربـی نیـز ابقـاي     که دگوید  میبا ذکر شواهدي از زبان عربی  )2010(الزیدي . خورد

  .گره راست مردود است ارتقاءهم در جمالت ساده و هم در ساختار  ،حرف اضافه
  

  واژهواژه از پرسشجداسازي متممِ پرسش -2-5
. از طریق حرکت متمم آن مـردود اسـت   2نمادهد که ابقاي متممنشان می )2003( 1ابلز

  نمـا سـبب نادسـتوري   متممِ مـتمم عنوان به) IP(حرکت جمله  21 براي مثال در جملۀ
  :است نما انجامیدهاست، زیرا این حرکت به ابقاي متمم شدن جمله گشته

[John likes Mary]i, Peter believes that ti. )21                                (    
گـره   ارتقـاء نما در سـاختار  نما از خود متممدر مقابل، امکان جداسازي متممِ متمم

  : مثال زیر مؤید این ادعا است. )2003 ،ابلز و 1998 ،پستال ؛2004 ،بشکوویچ( وجود دارد راست
I’ve been wondering whether, but I wouldn’t like positively to state that, )22 (  
your theory is correct.           )                                1974به نقل از برزنن  ،93: 2007، 3ان( 

  :کندنیز مثال مشابهی را مطرح می )2004(بشکوویچ     

                                                
1. Abels 
2. complementizer stranding 
3. An 
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John asked when, but he didn’t ask why, Mary left.   )23              (    
است  که مشخصاً کدام عنصر ابقا شده، در مثال فوق در این)94: 2007(به عقیدة ان 

ابقا  2نماگروه متمم 1ه  مشخصگراندکی ابهام وجود دارد، زیرا مشخص نیست در این جمل
دارد که اگر رو، او اظهار میاز این. نمانما به همراه متمماست یا مشخصگر گروه متمم شده

عنصر  IP ۀتوان گفت که جملآنگاه می ،کنندحرکت نمی 3فرض کنیم که مقوالت میانی
در . اسـت  نماي تهی ابقا شـده است و این بدان معناست که متمم 23مشترك در جملۀ 

  :نظر بگیرید مثال زیر را در. پذیر نیستواژه امکانزبان فارسی نیز حرکت متممِ پرسش
)24( این اتفاق افتادi دانم چرا من نمیti.    

گره راست زبان  ارتقاءواژه در ساختار واژه از پرسشاما امکان جداسازي متممِ پرسش
  :دهندهاي زیر نشان میکه مثالفارسی وجود دارد، چنان

  .دونه کی این اتفاق افتاددونه چرا، و مریم هم نمیعلی نمی) 25(
    .دونه چطور اونا اومدنددونه کی، و مریم هم نمیعلی نمی) 26(

 دربـارة . اسـت  واژه در همپایۀ اول جدا شـده واژه از پرسشدر جمالت فوق، متممِ پرسش
ــوان مطــرح کــردایــن جمــالت دو نکتــۀ مهــم را مــی  ــان فارســی نخســت آن: ت   کــه، در زب

از . قـرار دارد  4واژه در حاشیۀ چپ جمالت فارسی در جایگاه مشخصگر گـروه کـانون  پرسش
 طور دوم آنکه، همان. انددر این جمالت مشخصگر گروه کانون و هستۀ کانون ابقا شده ،رو این

، )24 مثـال . نـک (واژه مردود است واژه بدون پرسشحرکت متممِ پرسش ،که پیشتر اشاره شد
تـوان گفـت   بنـابراین مـی  . گره راسـت وجـود دارد   ارتقاءاما امکان این جداسازي در ساختار 

عنـوان  تـوان بـه  مـی  گره راست دخیل نیست و از این شاهد ارتقاءفرایند حرکت در اشتقاق 
  . حاصل حرکت عنصر مشترك بهره گرفت ۀمنزلگره راست به ارتقاءاستدالل در رد تحلیل 

  
  5مطابقه -2-6

گره راست چند تحلیل مختلف  ارتقاءساختار  مورددر  ،طور که در مقدمه اشاره شدهمان
گره راست در زبان فارسـی نـوعی    ارتقاءدر این بخش با فرض اینکه . است صورت گرفته

                                                
1. specifier  
2. complementizer phrase (CP) 
3. intermediate categories 
4. focus phrase 
5. agreement  
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یکـی از ارکـان   . پردازیمبه مبحث مطابقه در ساختار مزبور می ،آیدحذف به حساب می
بـه  . )31: 1995 ،وایلـدر (یین شرایط حاکم بر حذف اسـت  تعیین و تب ،اصلی نظریۀ حذف

و مشخصـۀ   1، حذف پسرو مستلزم همسـانی صـورت واجـی   )46-47: همان(عقیدة وایلدر 
محذوف و مرجع  ،که در حذف پیشروجایگاه حذف و مرجع است، درحالی 2نحوي -واژي

  .نحوي همسان نیستند -آن ضرورتاً داراي صورت واجی و مشخصۀ واژي
دارد که اظهار می، 27 جمالت مثال ۀبه تبعیت از وایلدر و با ارائ )159: 1390(ی شعبان

یکی از شرایط حاکم بر حذف فعل در همپایۀ نخست زبان فارسی همسانی صورت واجی 
  :نحوي آن با فعل همپایۀ دوم است -و مشخصۀ واژي

  .من پرتقالُ، و علی سیب خورد ) الف)  27(
  .لُ، و تو سیب خورديمن پرتقا ) ب        
  .تو پرتقالُ، و علی سیب خورد ) ج        
  .؟؟ من پرتقالُ، و علی سیب خوردیم) د        
    .                                   مریم پرتقالُ، و علی سیب خورد) ه        
ز تبیـین شـعبانی ا  . است حذف فعل در همپایۀ اول رخ داده ،27 هاي مثالدر جمله

ج عدم همسانی صورت واجی و مشخصۀ  -جمالت مثال فوق این است که در جمالت الف
در . اسـت  نحوي فعل محذوف و مرجع آن سبب نادستوري بودن جمـالت گشـته   -واژي

مشخصۀ . است د، فعل واقع در همپایۀ دوم با فاعل هر دو همپایه مطابقت کرده27جملۀ 
او . هر دو همپایه اسـت  ه بین فعل و فاعلِجمع فعل در این جمله حاصل برقراري مطابق

دارد که این جمله براي بسیاري از گویشوران زبان فارسـی دسـتوري   جا اظهار میهمان
ه، همسـانی  27 جملـۀ  در. کننـد است، اما برخی نیز این جمله را غیرطبیعی قلمداد می

سـت را  ها، حذف فعل در همپایۀ نخنحوي افعال همپایه -صورت واجی و مشخصۀ واژي
  .است پذیر ساختهامکان

پس از طرح این تحلیل، نگارنده با بررسی بیشتر و با طرح پرسش از گویشوران زبان 
و  27مثـال   در ج-فارسی پی برد که بسیاري از آنها در نادستوري خواندن جمالت الـف 

ر نگارنده مجموعه جمالتی را در اختیـا  ،رواز این. د تردید دارند27دستوري بودن مثال 
                                                
1. phonological form 
2. morhosyntactic feature 
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گویشور زبان فارسی قرار داد و از آنها خواسته شد که در در مورد دستوري بودن یا سی 
جمالت متنوعی وجود داشتند کـه   در این مجموعه،. بودن آنها قضاوت کنند  نادستوري

هـدف از انجـام ایـن کـار     . ودنـد اساس دو مشخصۀ شـخص و شـمار طراحـی شـده ب    بر
گره راست زبان فارسـی، فعـل در    ارتقاءساختار  گویی به این پرسش بود که آیا در پاسخ

هاي شخص و شمار با فاعل همپایۀ دوم مطابقـت  جایگاه پایانی این ساختار در مشخصه
به پرسش مزبور به چند  راي پاسخنگارنده ببر این،  عالوه. کند یا فاعل هر دو همپایهمی

هاي قضاوت. رجوع کرد متن نوشتاري زبان فارسی و متون سخنرانی چند سیاستمدار نیز
داد که گویشـوران در دسـتوري و نادسـتوري خوانـدن     گویشوران زبان فارسی نشان می

هاي متفاوتی دارند و همین امر نگارنده را در دست یـافتن بـه تحلیلـی    جمالت قضاوت
اگزیر به رویکردي متوسل شـد کـه   نگارنده ن ،رواز این. ساختواحد با مشکل مواجه می

اي را دسـتوري  ز گویشـوران جملـه  تـوجهی ا  ر مـواردي کـه درصـد قابـل    اساس آن دبر
توجهی از هرگاه درصد قابل ،شد، و از سوي دیگردانستند، آن جمله دستوري تلقی می می

شد دادند، آن جمله نادستوري شمرده میاي را نادستوري تشخیص میگویشوران جمله
در کنار این، از متون . شدته میانسبودن آن بسیار ضعیف د  کم درجۀ دستوريو یا دست

  . ها بهره گرفته شدنوشتاري نیز براي تأیید قضاوت
شده، فعل تنها با فاعـل همپایـۀ پایـانی بـه     دهد که در موارد بررسینتایج نشان می

و   )1995(رسد که دیدگاه وایلدر به نظر می ،رواز این. لحاظ شخص و شمار مطابقت دارد
گـره   ارتقـاء هاي اصـلی  عنوان یکی از ویژگیرد همسانی صورت بهدرمو )1390(شعبانی 

گره راسـت زبـان فارسـی     ارتقاءراست به لحاظ تجربی داراي اشکال باشد و در ساختار 
نحوي جایگاه حذف و مرجع، شرط ضروري بـه   -همسانی صورت واجی و مشخصۀ واژي

ري بـودن آنهـا بـه    به جمالت زیر که تشخیص دستوري بودن و نادستو. آیدحساب نمی
   )4(:، دقت کنیداستعهدة گویشوران زبان فارسی بوده

  .علی کتاب، و مریم دفترُ خرید) الف)   28(
  .من کتاب، و علی دفترُ خرید) ب         
  . علی کتاب، و من دفترُ خریدم) ج         

  .؟؟علی کتاب، و مریم دفترُ خریدند) الف)   29(
  .، و علی دفترُ خریدیممن کتاب) ب         
  . علی کتاب، و من دفترُ خریدیم) ج         
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  .استادان پژوهش، و معلمان تدریس دوست دارند) الف)   30(
  .استادان پژوهش، و ما معلمان تدریس دوست داریم) ب          
  .ما استادان پژوهش، و معلمان تدریس دوست دارند) ج          
  .ما استادان پژوهش، و معلمان تدریس دوست داریم) د          

  .ما پژوهش، و علی تدریس دوست دارد) الف)   31(
  .ما پژوهش، و علی تدریس دوست داریم) ب         
    .علی تدریس، و ما پژوهش دوست داریم) ج         

اسـت و   دهفعل تنها با فاعل همپایۀ دوم مطابقت کر ،28مثال  از ج-در جمالت الف
مثال از ج -در مقابل، در جمالت الف. اندتمام این جمالت دستوري تشخیص داده شده

 ن امر درجۀ نادستوريهمی. است هر دو همپایه انجام شده مطابقت بین فعل و فاعلِ ،29
الـف و ب را سـبب    29ن جمـالت  دبـو   الف را افزایش داده و نادستوري 29بودن جملۀ  

تنهـا  . فاعل جمع در هر دو همپایه وجـود دارد  ،30 الت مثالدرمجموع جم. است گشته
آید، زیرا در این جمله مطابقت بین فعل و فاعـل همپایـۀ   د نادستوري به حساب می30

فعل با فاعل همپایـۀ دوم مطابقـت    ،این مثال در سایر جمالت. است دوم صورت نگرفته
ها داراي یکی از همپایه 31ال در مث. شونداست، لذا تمام آنها دستوري محسوب می کرده

طور کـه جمـالت ایـن مثـال نشـان      همان. فاعل مفرد است و دیگري داراي فاعل جمع
احـراز ایـن   . دوم مطابقت کنـد  ۀبا فاعل همپای بایددهند، در چنین صورتی نیز فعل  می

در صورتی کـه عـدم احـراز     ،است الف و ج جمالت دستوري به دست داده 31شرط در 
  .   است هشد ب31شدن جملۀ   سبب نادستوريشرط مزبور 

گره راست زبـان   ارتقاءهاي بسیار اندکی از ساختار در آثار دستور زبان فارسی مثال
گویی به پرسش اساسی مطرح در ایـن بخـش   در پاسخ ،رواز این. است فارسی ارائه شده

عنوان نمونۀ مثال زیر را به )89: 1390(ارژنگ . از دستورهاي پیشین بهره گرفتتوان نمی
  :  کندحذف به قرینۀ لفظی ارائه می

    .رودحسن به دانشکدة پزشکی، و برادرش به دانشکدة فنی می) 32(
  در ایـن مثـال، فعـل    . گره راست در زبـان فارسـی   ارتقاءاي است از مثال فوق نمونه

ه هـر دو همپایـ   اعـلِ بـا ف  اگر فعـل . است با فاعل همپایۀ پایانی مطابقت کرده »رودمی«
دو حالـت   عالوه بـر ایـن، اگـر هـر    . رفتکار میبه صورت جمع به بایدکرد،  مطابقت می

بنـابراین  . شدصورت جمع این فعل نیز بعد از خط مورب آورده می بایدپذیر بود، امکان
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اما این مسأله هنوز . گرددسبب نادستوري شدن جمله می 32 صورت جمع فعل در مثال
  :به خبر ورزشی زیر دقت کنید. ستا حل نشده
نوواك جوکویچ با پیروزي بر توماس بردیچ و خـوان  : یک چهارم نهایی مردان ویمبلدون) 33(

    . رسید/ مارتین دل پوترو با پیروزي بر داوید فرر به نیمه نهایی رسیدند
 ترین جایگاه ساخت همپایگی با فاعل هر دوراست واقع در سمت فعلِ ،در جملۀ فوق

مطابقت فعل تنها بـا فاعـل   ، 32برعکس مثال  ،در این مثال. است همپایه مطابقت کرده
اکنون این پرسش . گرددشدن جمله می  سبب نادستوري )صورت مفرد فعل(همپایۀ دوم 
در  ،است فعل تنها با فاعل همپایۀ دوم مطابقت کرده ،32شود که چرا در مثال مطرح  می

است و این  هر دو همپایه صورت گرفته ت بین فعل و فاعلِمطابق 33صورتی که در مثال 
عنصـر   »رفـتن «تنهـا فعـل    32 در پاسخ باید گفت کـه در مثـال  . مطابقت الزامی است
 ةیک ساز به همراه »رسیدن«فعل  ،33 در مثالکه درحالی ،هاستمشترك بین همپایه

، روایـن  از. نقش هسـتند ها ایفاگر عنوان عناصر مشترك همپایهبه )نهایی به نیمه(دیگر 
گره راست زبان فارسـی تنهـا در    ارتقاءتوان این دیدگاه را مطرح کرد که در ساختار می

گیـرد کـه صـرفاً فعـل عنصـر      صورتی مطابقت بین فعل و فاعل همپایۀ دوم صورت می
عناصر  ،ها عالوه بر فعلها باشد، اما اگر عناصر مشترك بین همپایهمشترك بین همپایه

نتیجه به کند و درار آن را نیز شامل شود، فعل با فاعل هر دو همپایه مطابقت میهمجو
  . طلبدتبیین این ویژگی پژوهش بیشتري را می. شودصورت جمع ظاهر می

رسد که در رابطه بـا چگـونگی   در پایان این بخش ذکر این نکته ضروري به نظر می
ها مطالعات در سایر زبان SOV ا ترتیبگره راست ب ارتقاءمطابقت فعل و فاعل در ساختار 

توان به زبـان ترکـی اشـاره کـرد کـه دومـن       براي مثال می. است معدودي صورت گرفته
فعل با فاعل  آنهاکنند که در هاي محدودي ادعا میبا ارائۀ مثال )2009(و اینجه  )2003(

  .گره راست مطابقت دارد ارتقاءهمپایۀ پایانی در ساختار 
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ضرورت وجود رابطۀ تقابلی در  ،گره راست ارتقاءهاي حاکم بر ساختار یکی از محدودیت
در ) سازة پیش از عنصر محذوف(گره راست  ارتقاءسازة پیش از هدف . این ساختار است

                                                
1. contrast  
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به لحاظ معنایی داراي تقابل با همتاي خود در همپایۀ دوم  دبایهمپایۀ نخست ضرورتاً 
اي بین عدم وجود چنین رابطهو  )2007 ،، ها2003 ،؛ دومن109-114: 2000 ،هارتمن(باشد 
  .گردد گره راست می ارتقاءري شدن ساختار هاي مزبور سبب نادستوسازه

    .برادرم مهندسی، و خواهرم پزشکی دوست دارد) 34(
گـره راسـت، رابطـۀ تقـابلی بـین       ارتقـاء اي از سـاختار  عنوان نمونهبه ،34 در جملۀ

در  »پزشـکی «عنوان سازة پیش از هدف در همپایۀ نخست و همتاي آن به »مهندسی«
هاي مزبور در مثال فوق به اي بین سازهعدم وجود چنین رابطه. همپایۀ دوم برقرار است

شـود  اکنون این پرسش مطرح می. انجامدگره راست می ارتقاءشدن ساختار   نادستوري
  :کندتقابل را به صورت زیر تعریف می )246: 2006( 1فري. که منظور از تقابل چیست

کـم دو عضـو   اي با دسـت در یک جملۀ خبري داراي تقابل باشد، یقیناً مجموعه) ( اگر عبارت آلفا
)2M≥ (وجود دارد که ) (توانستند بالقوه جایگزینهایی که میو عبارت ) (شوند به آن تعلق دارند.    

. ت به عناصـر پیرامـون خـود دارد   نسب برجستگی خاصی ،سازة تقابلی در یک جمله
. دارد که عضویت در یک مجموعه نیز یکی از شـروط دیگـر تقابـل اسـت    اظهار میفري 

تعلق داشـته باشـد و    ،کم داراي دو عضو استاي که دستعنصر تقابلی باید به مجموعه
اي به بیانی دیگر، مجموعه باید مجموعـه . داراي اعضایی محدود باشد دبایاین مجموعه 

سازة تقابلی در یک جمله داراي تقابل با سایر اعضاي مجموعۀ خود  ،رواز این. بسته باشد
. توانستند جـایگزین سـازة تقـابلی گردنـد    است و هریک از آن اعضا به صورت بالقوه می

 ،)اي باز باشدمجموعه ،مجموعه( شایان توجه است که اگر اعضاي مجموعه محدود نباشد
 ).2006 :2002 2،مولنـار (بلکه صرفاً بیانگر اطـالع نـو اسـت     ،یستآن عنصر دیگر تقابلی ن

 ،34در مثـال  . گـردیم گره راست برمـی  ارتقاءاکنون به بررسی مفهوم تقابل در ساختار 
زیرا رابطۀ تقـابلی بـین آنهـا     ،آیندکانون تقابلی به حساب می »مهندسی«و  »پزشکی«

ها این عبارت. ندبرجستگی بیشتري دارنها نسبت به عناصر پیرامون خود برقرار است و آ
ی که بـرادر و خـواهر گوینـده    یهابه یک مجموعۀ بسته تعلّق دارند، یعنی مجموع رشته

هریک . محدود بوده و در یک مجموعه قرار دارند ،توانستند به آنها عالقه داشته باشندمی
دو  .شوند 34ثال توانستند جایگزین آنها در ماز اعضاي آن مجموعه به صورت بالقوه می

                                                
1. Féry 
2. Molna´r 
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گـره   ارتقاءساختار . توانند با یکدیگر در تقابل باشندنمی ،سازة به لحاظ معنایی یکسان
  :راست در مثال زیر را در نظر بگیرید

)35 (کنددر دانشگاه علی زبان، و مریم زبان عمومی تدریس می.    
و همتاي  )زبان(گره راست در همپایۀ نخست  ارتقاءسازة پیش از هدف  35در جملۀ 

آنجاکـه ایـن    از. آینـد اب میهاي کانونی به حسسازه )زبان عمومی(آن در همپایۀ دوم 
توانند بـا یکـدیگر در تقابـل باشـند و     ند، نمیاهاي کانونی به لحاظ معنایی یکسان سازه

در مثـال زیـر، بـا وجـود اینکـه       )5(.است هدشدن این جمله ش همین امر سبب نادستوري
   :یکسان نیستد، برقراري رابطۀ تقابلی بین آنها ممکن نیست هاي کانونیسازه

)36 (و پدرم یخچالُ درست کرد ،مادرم کیک.    
در همپایـۀ نخسـت و    »کیـک «هاي این است که سازه 36بودن جملۀ   دلیل نادستوري

هـاي  گره راست به حـوزه  ارتقاءهاي کانونی ساختار عنوان سازهبه ،در همپایۀ دوم »یخچالُ«
در صـورتی کـه   . توانند با یکدیگر در تقابل باشندنمی ،رومعنایی متفاوتی تعلّق دارند و از این

امکـان   ،هاي معنـایی یکسـانی تعلّـق داشـته باشـند     هاي کانونی در مثال فوق به حوزهسازه
، سازة کانونی همپایـۀ دوم جملـۀ   37در مثال . گرددبرقراري رابطۀ تقابلی بین آنها میسر می

اسـت، زیـرا    هدگره راست شـ  ارتقاءغییر یافته و همین امر سبب دستوري شدن ساختار ت 36
»در همپایۀ نخست و  »کیک»هـاي کـانونی سـاختار    عنـوان سـازه  در همپایۀ دوم به »ساالد

   :توانند با یکدیگر در تقابل باشندمزبور به حوزة معنایی یکسانی تعلّق دارند و می
    . ساالد درست کردمادرم کیک، و پدرم ) 37(

هـاي غیرپایـانی و   در همپایـه (هاي کـانونی  جان کالم این بخش این است که سازه
چنـین  نبـود  . با یکدیگر داراي رابطۀ تقابلی باشند دبایگره راست ضرورتاً  ارتقاء) پایانی
ها خواه به دلیل تعلّق آنو خواه به دلیل یکسان بودن آنها  ،هاي کانونیاي بین سازهرابطه

  .انجامدگره راست می ارتقاءبه نادستوري شدن ساختار  ،هاي معنایی مختلفبه حوزه
  
  1نواي گفتار -2-8

. گره راست را شناسایی کرد ارتقاءهاي متمایز توان یکی از ویژگیاز طریق نواي گفتار می
از کـه بـیش    3گفتـار روان اي در یک پارههر وقفه ،)1991( 2به عقیدة یانجنبرگر و هوون

                                                
1. prosody  
2. Jongenburger and Heuven 
3. fluent utterance 
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براي تعیین اینکه جایگاه حذف در . شودمکث تلقی می ،هزارم ثانیه طول بکشد دویست
نگاشـت آن مراجعـه   به طیـف  ،پس از مکثی در گفتار قرار گرفته است یا خیر 38جملۀ 

  :است شده
  .خرید خونه رو مریم، و ماشینُ علی ) 38(           

  

   
دویست و ، 406/1تا  166/1ۀ زمانی دهد که در فاصلنشان می 38نگاشت مثال طیف

  . هزارم ثانیه سکوت وجود دارد که نمایانگر وقوع مکث پیش از جایگاه حذف استچهل 
کـه در   اي نوایی دیگري نیز داردهویژگی گره راست افزون بر ویژگی فوق، ارتقاءساختار 

معتقد اسـت کـه   ) 2008(ها  ،براي مثال. است شده به آنها اشاره شده برخی از مطالعات انجام
نخسـت آنکـه در   : سه نکته شایان توجـه اسـت   ،38گره راستی چون مثال  ارتقاءدر ساختار 

صـورت خیـزان   گـروه آهنـگ نخسـت بـه    . وجـود دارد  1کم دو گروه آهنگاین جمله دست
دوم آنکـه نواخـت   . یاید که گفتار ادامه داردشنونده درمی ،روشود و از اینمحسوس ختم می

گـره راسـت    ارتقـاء پایان همپایۀ نخست این سـاختار بـارزتر از سـاختارهاي غیر   در  2مرزنما
یابـد کـه عناصـري بـراي     گره راسـت شـنونده درمـی    ارتقاءاین بدان معناست که در  ؛است

تکمیل عناصر محذوف در همپایۀ نخست در ساختار بازنمایی خواهنـد شـد و جایگـاه آنهـا     
سـوم آنکـه، تغییـر زیـر و بمـی در عنصـر       . اهد بودمشخصاً در جایگاه پایانی همپایۀ دوم خو

که نواخت مرزنما در همپایـۀ پایـانی   بسیار محسوس است، طوري )خرید(ها مشترك همپایه
                                                
1. intonational phrase 
2. boundary tone 
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همین تغییر زیر و بمی در پایـان  . یابدبا زیر و بمی خیزان آغاز و با زیر و بمی افتان پایان می
  . سازدمی سایر ساختارها متمایزختار را از این نوع سا گره راست، ارتقاءساختار 

   
 1تبعیت از جزیره -2-9

یابیم که ایـن قاعـده از   میگره راست در ارتقاءپیرامون قاعدة با مطالعۀ پیشینۀ تحقیق 
 ؛2004 ،بشـکوویچ  ؛2004 2،توان بـه ابلـز  در این میان می(کند ها تبعیت نمیبسیاري از جزیره

اشاره  2007 ،ناَ و 1979 4،نیت ؛1995 ،وایلدر ؛1980 3،کاورویکسلر و کالی ؛1967راس  ؛2000 ،هارتمن
  : جمالت زیر را در نظر بگیرید ).کرد

ش، و مردي که زنش کتـک بزنـد   پدري که بچه) که(علی هم این واقعیت را قبول دارد ) 39(
  .دیوانه است

وزیر  براي علی سؤال است که کی رئیس جمهور، و براي مریم سؤال است که کی نخست) 40(
    .شودمی

. واژه قـرار دارد ترتیب جزیرة گروه اسمی مرکب و جزیرة پرسـش به 40و  39در جمالت 
شـدن جملـه     هایی هستند که حرکت هر عنصري از درون آنها بـه نادسـتوري  ها بافتجزیره

عنصر مشترك در همپایۀ نخست در درون یـک گـروه اسـمی و یـا      39در جملۀ . انجامدمی
جملـۀ   عنصر مشترك در همپایۀ نخست. شودار دارد که جزیره محسوب میبند موصولی قر

گـره   ارتقاءتوان ادعا کرد که رو، میاین از. است واژه واقع شدهنیز در درون جزیرة پرسش 40
 ،گـره راسـت   ارتقـاء کنـد و در اشـتقاق سـاختار    هاي جزیره تبعیت نمیراست از محدودیت

اسـت و   ر جمالت فوق خـأل در درون جزیـره واقـع شـده    زیرا د ،فرایند حرکت دخیل نیست
  . اندتوان فرض کرد عناصر مشترك در این جمالت از درون جزیره خارج نشدهمی
  
  گره راست ارتقاء شده دربارةارائه هايتحلیل -3
ند ا است که عبارتگره راست سه تحلیل متفاوت ارائه شده ارتقاءطور کلی در خصوص به
منزلـۀ  گـره راسـت بـه    ارتقاء -2 ؛منزلۀ حاصل حرکت متوازيره راست بهگ ارتقاء -1: از

شایان توجه است که . منزلۀ اشراف چندگانهگره راست به ارتقاء -3 ؛حاصل فرایند حذف
                                                
1. island sensitivity 
2. Abels 
3. Wexler and culicover  
4. Neijt 
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هاي دوم در صورتی که تحلیل ،کنندیاد می 1»در جاي برون«از تحلیل نخست به تحلیل 
تحلیل نخست کـه از سـوي افـرادي    . ندا فمعرو 2»در جاي اصلی«هاي و سوم به تحلیل

، مدعی است که هدف استارائه شده )2007(سباق  و )1998(، پستال )1967(مانند راس 
گره راست از طریق حرکت متوازي در سمت راسـت   ارتقاءیا عنصر مشترك در ساختار 
در هر  ،گره راست ارتقاءبه بیانی دیگر، در یک ساختار . گرددساخت همپایگی افزوده می

همپایه یک تصویر از هدف یا عنصر مشترك وجود دارد و هر دوي این تصاویر از طریـق  
جان کالم تحلیل دوم . شوندحرکت متوازي در سمت راست ساخت همپایگی افزوده می

 و )2007، 2006(، ها )2000(، هارتمن )1980(که از سوي افرادي مانند وکسلر و کالیکاور 
گره راست تصویر هـدف یـا    ارتقاء، آن است که در ساختار است دهارائه ش )2009(اینجه 

عنصر مشترك در همپایۀ نخست به قرینۀ تصویر هدف یا عنصر مشترك در همپایۀ دوم 
برپایـۀ  . شـود شایان توجه است که این حذف در صورت آوایی انجام می. گرددحذف می

  آن را   )2004(ابلـز   و )2005( 3، وریس)2008، 1999(تحلیل سوم که افرادي مانند وایلدر 
گـره   ارتقـاء اند، تنها یک تصویر از هدف یا عنصر مشـترك در سـاختار   ریزي کردهطرح

طبـق  . ها تحت اشراف یک گره مادر قـرار دارد راست وجود دارد که در هریک از همپایه
عنصر گره راست هدف یا  ارتقاءکند، در ساختار این تحلیل که مفهوم اشتراك را القا می

  .شودمی 5و در همپایۀ دوم بازادغام 4مشترك در همپایۀ نخست ادغام
  
  گیرينتیجه -4

. اختصـاص دارد  گـره راسـت در زبـان فارسـی     ارتقـاء هاي اصلی این مقاله به بررسی ویژگی
گـره راسـت در    ارتقـاء هسـتۀ اصـلی    - 1: نـد از ا ترین نتایج حاصل از این بررسی عبارت مهم

گـره راسـت در زبـان     ارتقاء - 2 ؛گرددت ساخت همپایگی بازنمایی میالیه سمت راسمنتهی
امکـان وقـوع    - 3 ؛ها را نیز مورد هـدف قـرار دهـد   ها، ناسازهفارسی قادر است عالوه بر سازه

ابقـاي   - 4 ؛گره راست در ساخت همپایگی زبان فارسی با هر حرف ربطـی وجـود دارد   ارتقاء
امکـان جداسـازي    - 5 ؛زبـان فارسـی مـردود اسـت     گره راست ارتقاءحرف اضافه در ساختار 

                                                
1. ex-situ analysis 
2. in-situ analysis 
3. Vries 
4. merge 
5. remerge 
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چنـین   کـه  درحـالی  ،گره راست وجود دارد ارتقاءتار واژه در ساخواژه از پرسشمتممِ پرسش
گـره راسـت    ارتقـاء در ساختار  - 6 ؛گره راست مردود است ارتقاءي در ساختار غیراجداسازي

 ،کند و در شرایطی دیگـر ت میفعل در شرایطی تنها با فاعل همپایۀ دوم مطابق ،زبان فارسی
گره راست در همپایـۀ نخسـت ضـرورتاً     ارتقاءسازة پیش از هدف  - 7 ؛با فاعل هر دو همپایه

 ارتقـاء در سـاختار   - 8 ؛به لحاظ معنایی داراي تقابل با همتاي خود در همپایۀ دوم باشد باید
زبـان فارسـی از    گره راست در ارتقاء - 9 ؛مکث وجود دارد ،گره راست پیش از جایگاه حذف

تـوان اسـتدالل   ها مـی گیري از برخی از این ویژگیبا بهره. کندها تبعیت نمیبرخی از جزیره
  .گره راست زبان فارسی فرایند حرکت دخیل نیست ارتقاءکرد که در اشتقاق 

  
  :پی نوشت

به منظور اجتناب از خلط واژگان تخصصی، جهت خط فارسی در تجزیه و تحلیـل   -1
  .است ز سمت چپ به راست در نظر گرفته شدهها اداده

از متن سخنرانی رهبر معظم انقالب اسالمی در اجالس غیرمتعهـدها   1-2جمالت  -2
از متن سخنرانی رئـیس جمهـوري در اجـالس مکـه      3-4و جمالت ) 1391شهریور (
  .انداستخراج شده) 1391مرداد (
گرفـت کـه از طریـق آن    نظـر مـی  اي در منزلۀ قاعدهگره راست را به ارتقاءپستال  -3

در سـمت   متـوازي هـا از طریـق حرکـت    عناصر یکسان واقع در حاشیۀ راست همپایه
براي مثال در جمالت زیر، جملۀ الف صـورت  . شدندراست ساخت همپایگی افزوده می

گره راست، صورت روساختی آن، یعنـی   ارتقاءزیرساختی است که در اثر اعمال قاعدة 
  :است جملۀ ب حاصل شده

  [and [Bill bought the book] [John saw the book]])                               الف  
 the booki [and [Bill bought ei ] [ John saw ei]]                                     )ب  

منزلۀ یک قاعـده، بلکـه نـوعی سـاختار بـه      گره راست نه به ارتقاءدر مطالعات متأخر، 
بـه   3است که در بخـش   هایی صورت گرفتهآید و درخصوص آن نیز تحلیلساب میح

  .آنها اشاره خواهد شد
هاي متنـوع بـا دوم شـخص مفـرد و جمـع بـه دلیـل نتـایج یکسـان          از ارائه مثال -4

گره راست زبان فارسی، فعل تنها با  ارتقاءخودداري شد، زیرا در هر صورت در ساختار 
 .ه لحاظ شخص و شمار مطابقت داردفاعل همپایۀ پایانی ب
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» زبان تخصصـی «و  » زبان عمومی«توان دو معنی می» زبان«از واژة  35در جملۀ  -5
باشـد، یـک جملـۀ    » زبـان عمـومی  «اگر مراد گوینـده در ایـن مثـال    . را برداشت کرد

باشد، جمله دستوري » زبان تخصصی«است و اگر مراد گوینده  نادستوري شکل گرفته
گره راسـت   ارتقاء؛ زیرا در این معنی، رابطۀ تقابلی بین سازة پیش از هدف خواهد بود

اي که در معنی نخست چنـین رابطـه  درحالی ،و همتاي آن در همپایۀ دوم برقرار است
  .است را در معنی نخست تحلیل کرده 35نگارنده در این بخش جملۀ . برقرار نیست

  
  منابع. 5

  .قطره: تهران ،براي زبان نوشتاري فارسی امروز: بانیویرایش ز ،)1390( ارژنگ، غالمرضا
 ،رسـالۀ دکتـري   ،گـرا رویکـردي کمینـه  : خأل نحوي در زبان فارسـی ، )1390( شعبانی، منصور
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