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 سپاسگزاری 

ییخگویم رد آغاز سپاس می  .حظه هم راه نکردو دست من را یک ل  اش قرار دادمرا مورد لطف و توجهرد کنارم بود و  هموارهکه  را  دا

 کنمسگزاری میسپا

صطفی عاصی  مگرانقدر از اساتید من را  هبول زحمت کرده و راهنمایی رسالق  کهجناب آاقی دکتر محمد دبیرمقدم و جناب آاقی دکتر م

  ،و با نظرات ارززشمندشان من را رد نوشتن این رساله یاری کردند پذریفتند

 ،تندو دقت علمی که رد مقام مشاور این ژپوهش داش  بین هب خاطر همراهیاز استاد گرانماهی خانم دکتر فریده حق

گاه علوم انسانی بابت تمام چیزاهیی که رد علم و اخالق رد طول دورشناس زباناز اساتید دیگر گروه  تحصیل از آن هی ژپوهش
 ،اه آموختم

تکمیل این رسالهرتابی که  حسنمحمد اماز دوست فرهیخته
  ،ردیغ نکرد مینهز کی رد اینو از هیچ کم همراهم بود  رد 

 از آذین شهریاری فرد که کمک اهی زیادی رد تدوین نسخه نهایی رساله هب من کرد،

دلگرمم کردند و یار و  رت پدر و ماردم که همیشه با دعای خیرشانام که همواره من را هب طرق گوانگون حمایت کردند. از همه مهماز خانواده

 ،یاورم بودند

  ،کردند مکمک  نانظراتش اراهئ وشان رد این رساله کارگیری شم زبانیهب ،اهداده وری گردآاز دوستانم که رد 

گاه استونی ربوک که شناس زباناستاد  از ریچارد الرسن، تحلیلیرد بخشی دانش
 ،ام کردیاری و معرفی منابع  رساله اهی 

، انوپ مااهجان،از اساتید دیگری چون   ربای ، ویدا سمیعیان که نظرات خودشان را شیانی، ژیال قم ن کریمی، آزیتا طالقسیمی  علی ردزی

  ،بهبود پیشرفت کار من اراهئ کردند

زهاز تمام کسانی که هب ه و   .رساندن این رساله داشتندپایانای سهمی رد هبر نحو و هر اندا
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 چکیده
 هگرفت صورت غیرموضوعی و موضوعی بندهای انواع برای الگویی ارائه و بررسی هدف با پژوهش این

. شودمی معرفی حاضر پژوهش نظری مبنایعنوان به آن به مربوط اصول و مفاهیم و گراکمینه برنامه. است
 پیرو ندب حداقل یک و اصلی بندیک  ترکیب از پیچیده جمله. پردازیممی پیچیده جمله به رساله این در

 وضوعی،م بندهای: شوندمی تقسیم غیرموضوعی و موضوعی دسته دو به خود پیرو بندهای. شودمی ساخته
 ندهایب اما دارند، رقرا موضوع جایگاه در و انداصلی ظرفیت محمول بند ءجز که هستند پیرویی بندهای

 شوندمی فتهگ موصولی بندهایو  هستند اسمی گروه گرتوصیف که هستند پیرویی بندهای( 1) غیرموضوعی
 صورتبه شاناصلی بند برای که هستند پیرویی بندهای( 2) و هستند، اسمی گروه سطح در ایافزوده و

 هدف، ندب زمان، بند شرطی، بند: مرکزی قیدی بندهای( الف) شامل و دارند نام قیدی بند که هستند افزوده
 سه بندها ازهریک  برای هستند. تقابلی بندو  ،اذعانی بند: ایحاشیه قیدی بندهای( ب) و ،علت بندو 

 ندهاب این جایگاه تعیین دوم بخش ،هاآن انواع ارائه و تعریف اول بخش :شودمی گرفته نظر در قسمت
 اشتقاق در هاآن جایگاه نمودن مشخص و ترسیم و درونی ساختاری وصیفت آخر در و ،اصلی بند به نسبت
 قیدی ایبنده به را بیشتری بخش ،است قیدی بندهای روی بر پژوهش این بیشتر توجه ازآنجاکه. نحوی

 لتع این به ،دهیممی قرار مرکزی قیدی بندهای بر را تمرکزمان قیدی بندهای بین از. دادیم اختصاص
 پایه در قاقاشت جایگاه در شدهمعرفی مرکزی قیدی بند نوع چهار. کنندمی پیروی یکسان یالگو یک از که
 گروه به اآنج از سپس و شده فرمانیسازه اصلی بند فاعل توسط تا اندشده متصل کوچک فعلی گروه به

 و داشب اصلی بند از قبل قیدی بند که صورتی در. شوند جاجابه چپ حاشیه در خود به مختص وصفی
 بالاتر، نثیخ وصفی گروه یک به اصلی بند حرکت با برعکس، یا و گیرد قرار اصلی بند از بعد که بخواهد

 و انسانی علوم پژوهشگاه فارسی زبان دادگان پایگاه از گیریرهبه با سپس. کنیممی ایجاد را تغییر این
 کردیم آوریجمع جملات پیچیده را فارسی زبان گویشوران از نفر چند و خود زبانی شم و فرهنگی مطالعات

 چینکوئه ارب روشی که اولین کمک به. اندگرفته قرار جمله یک در اصلی بند کنار پیرو بند چند آن در که
 بندهای ترتیب بررسی به ،ها به کار بستسازه از گروهینگاری برای تعیین ترتیب نقشه در نظریه( 1111)

 اصلی توالی هس به و پرداختیم هم به نسبت مرکزی قیدی بندهای رتیبت به هم، و بعد از آن به نسبت پیرو
 هدف بند < اصلی بند < زمان بند/ شرطی بند صورتبه مرکزی قیدی بندهای نشانبی ترتیب. رسیدیم

 بند بترتی دارای بگیرند قرار اصلی بند از بعد که صورتی در مرکزی قیدی بندهای. است علت بند <
 یرندبگ قرار اصلی بند از قبل که صورتی در و علت بند <هدف بند < شرطی ندب/ زمان بند <اصلی

 نحوی ارساخت به نیز آخر در. هستند اصلی بند < شرطی بند/ زمان بند < هدف بند < علت بند صورتبه
 نحوی ارساخت وارد کوچک فعلی گروه به اتصال با مرکزی قیدی بندهای. پرداختیم اصلی توالی سه این
 نقشی هایفرافکن از .شوندمی جاجابه قیدی بندهای ازهریک  به مختص وصفی جایگاه به آنجا از و شده
 اساس بر رتیبت بحث نگارینقشه نظریه اساس بر زیرااستفاده شده بندهای قیدی  ترتیب دادن نشان برای

 ودشانخ وصفی گروه رد خود جای سر بندها از یکهر نشان،بی جایگاه در. است شده برچیده اتصال نظریه
 بند الایب وصفی گروه به اصلی بند جاییجابه با باشند، اصلی بند از قبل بند چهار هر اگر اما ،هستند
 سازه کل حرکت با باشند، اصلی بند از بعد بند چهار هر اگر و ،گیردمی شکل هاآن ترتیب شرطی/زمان
 . گیردز بندهای دیگر قرار می، بند اصلی قبل ابالاتر هایبه جایگاه وصفی هایگروه

بند پیرو، بند موضوعی، بند غیرموضوعی، بند قیدی، بند قیدی مرکزی، بند نحو فارسی،  :هاکلیدواژه

 .کل سازهنگاری، حرکت نقشهشرطی، بند زمان، بند هدف، بند علت، 
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 پیشگفتار
ه بها و هدف از انجام این پژوهش ند. طرح مسئله، فرضیهاهشد مشخص تحقیق طرح کلیات اول فصل در

 . دست داده شده است
عنوان پایه به گرا راکمینه برنامه. ما در این رساله شودمینظری این رساله معرفی  مبانی دوم فصل در

نشان دادیم چرا که بحث اصلی  برنامهمله را به کمک این ج یک اشتقاق نحوی. یماهو اساس کار قرار داد
ن در ای نیز را پژوهش این کابردی و کلیدی چرخد. اصطلاحاتاین رساله حول محور انواع جمله و بند می

 .یماهداد  توضیح به تفصیل فصل
 ملهج به ه،جمل انواع بین از. ه استشد مطرح هاآن انواع و بند و جمله به مربوط مباحث سوم فصل در
 از که پایهناهم است جمله پیچیده ساختی. است پرداختیم پژوهش این اصلی هدف و اساس که پیچیده

عنوان به پیرو بندهای انواع. شده است تشکیل پیرو یا وابسته بند یک از حداقل و مستقل یا اصلی بند یک
 بندهای متممی، بندهای: شدند معرفی کند،می ایفا نحوی نقش آن درون در که اصلی بند هایسازه از یکی

 ارائه و تعریف اول بخش گرفتیم، نظر در بندها ازهریک  قسمت را برای سه. موصولی بندهای و قیدی
 و رونید ساختاری توصیف آخر در و اصلی، بند به نسبت بندها این جایگاه تعیین دوم بخش هاآن انواع

. در واقع تمایل وقوعشان را نسبت در اشتقاق نحوی هاآن نحوه اشتقاق و جایگاه نمودن مشخص و ترسیم
 ،انتها-بعد از بند اصلی یا جمله (2) ،ابتدا-یعنی جمله ،اصلی . قبل از بند1به بند اصلی از میان سه حالت 

 تصاصاخ را به خود فصل این بیشتری از بخش قیدی بندهای .بررسی کردیمدر میان بند اصلی،  (3)یا 
بین دو نوع بند قیدی مرکزی و  از. روی بندهای قیدی است بر پژوهش این بیشتر وجهت اند زیراداده

 .یماهداد قرار مرکزی قیدی بندهای روی بر را تمرکزمان ای،حاشیه
 لومع پژوهشگاه فارسی زبان دادگان آوری شده از پایگاههای جمعداده کارگیری به با چهارم فصل در
به  ارسیف زبان گویشوران از نفر چند و خود زبانی شم چنین به کارگیریو هم فرهنگی مطالعات و انسانی

های ممکن بین سه نوع بند پیروی تشکیل دهنده جملات ساختار جملات پیچیده پرداختیم. انواع توالی
 های مختلف به حداقل و حداکثر تعداد بندهای تشکیلند. با بررسی توالیاهپیچیده مورد بررسی قرار گرفت

نگاری نقشه برنامهدر ( 1111) چینکوئه بار روشی که اولین کمک جملات پیچیده دست یافتیم. به دهنده
 یهایسازه توالی به رساله این جایجای در توانستیم ها به کار بست،سازه از سری برای تعیین ترتیب یک

 مرکزی قیدی دهایبن بدر بخش دیگری از این فصل ترتی .یابیم دست بودند، اهمیت با بسیار ترتیبشان که
-نتیجه . فصل پنجم رساله، خلاصه ورسیدیم اصلی توالی سه به و اندهم مورد بررسی قرار گرفته به نسبت

 گیری است.
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 طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش .1-1

ندهای اما روی ب های نحوی مورد بررسی قرار گرفتهز کتابای است که در بسیاری اموضوعی پدیده دبن

مخصوصاً بندهای قیدی مطالعات چندانی صورت نگرفته است. همچنین روی توالی  ،غیرموضوعی

یز توالی همه ن آثاردر همین  ونوشته شده  شماریآثار انگشتبینیم که بندها نسبت به یکدیگر تنها می

موضوعی و  با بررسی بندهای تا در این پژوهش بر آن هستیم شده است.نبندها در نظر گرفته 

ند جایگاهشان نسبت به ب کنار هم ودر ، به ترتیب قرار گرفتنشان در یک جمله مختلف غیرموضوعی

ی بررسی یکدست یابیم. ابتدا لازم است که بندها را یکی اشتقاق نحوی در جایگاهشان اصلی و همچنین

بعد هر  کند واز دیگر بندها متمایز می را هاشماریم تا ببینیم چه چیزی آنهایشان را برکنیم و ویژگی

مجزا نسبت به بند اصلی در نظر بگیریم. در واقع بندهایی که در این پژوهش بررسی  طورکدام را به

میان سه  از اصلیهستند که قرار است که تمایل وقوعشان را نسبت به بند  ییشوند بندهای پیرومی

در میان بند اصلی،  (3)یا  ،انتها-یا جملهاصلی بعد از بند  (2) ،ابتدا-جمله یا بند اصلیقبل از  (1)حالت 

 .بررسی کنیم

ا در ی را در نمودار درختی این بندها با ارائه چندین استدلال جایگاه ،هابعد از شناسایی این ویژگی

ه هدفی رسیم بندها به طور مجزا میآوریم. بعد از بررسی ببه دست می گیری اشتقاق نحوی جملهشکل

ی که سپس بندهای ،کنیم. ابتدا باید این بندها را در کنار هم قرار دهیمکه از انجام این پژوهش دنبال می

مانند بندهای متممی و بندهای موصولی را تفکیک کنیم. درنهایت به توالی  ،کنندتر عمل میمتفاوت

این  اشتقاق نحویدر آخر  .دهیممیاین توالی را به دست پردازیم و میبندهای قیدی درون جمله 

 نظری مبنایعنوان به آن را به مربوط اصول و مفاهیم و گراکمینه برنامهکنیم. میها را ترسیم توالی

 الهرس این جای جای در خواهیم توانست نگارینقشه نظریه کمک کنیم. بهمی معرفی حاضر پژوهش

( 1111) چینکوئه بار اولین. یابیم دست بودند، اهمیت با بسیار رتیبشانت که هاییسازه توالی به

همچنین از . کند تعیین را هاسازه از سری یک ترتیب بتواند تا نمود مطرح را نگارینقشه هایفرافکن

الگو  است داده انجام مطالعاتی انگلیسی زبان در بندهای قیدی توالی که روی ( نیز2001والمالا )

 تا توالی بندهای قیدی در زبان فارسی را تبیین کنیم.  گیریممی

 

 موضوع پژوهش .1-2

بررسی جایگاه و توالی بندهای قیدی مرکزی موضوع اصلی این پژوهش و بررسی بندهای موضوعی 

 شان از مباحثی است که در طول رساله به آن پرداخته شده است.و غیرموضوعی و توالی و جایگاه
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 ش. قلمرو پژوه1-3

قلمرو موضوعی به طور کلی نحو زبان فارسی و به طور خاص بررسی توالی و جایگاه بندهای موضوعی 

و غیرموضوعی است. قلمرو زمانی زبان معاصر و قلمرو مکانی زبان فارسی معیار است که در ایران و 

 شود. در پایتخت آن صحبت می عموماً

 

 . اهمیت، ضرورت و هدف پژوهش1-4

پژوهشی است در ارتباط با نحو زبان فارسی، در واقع به خودی خود تلاشی در  پژوهش حاضر که

ها است. این دانش زبانی همان توانش زبانی است که به زبانور زبانجهت توصیف دانش زبانی فارسی

جملات به شناسد. باتوجهدستوری بازهای غیرهای دستوری را از جملهدهد تا جملهاین امکان را می

شده توسط گویشوران فارسی به دنبال آن هستیم تا بندهای مختلف را معرفی و توصیف ی تولیددستور

خودآگاه زبانوران پی ببریم. این پژوهش، بر آن است تا ناها در دانش گیری آنکنیم و به الگوی شکل

رد و اگر زبانان در کجا قرار دای در دانش ناخودآگاه زبانی فارسینشان دهد که جایگاه بندهای قید

شوند. کسانی که در زمینه دستورنویسی و پردازش زبان با ابزاری جا میشوند به کجا جابهجا میبهجا

های این پژوهش استفاده کنند. نکته دیگر آنکه بررسی توانند از یافتهکنند، میهمچون رایانه کار می

واند تی به یک دستور جهانی میطور دستیاب گرا و همینکمینه برنامههای مختلف در چارچوب زبان

هایی باشد که در زمینه فراگیری زبان در کودکان مطرح است. این پاسخی برای بسیاری از پرسش

یچیده های پسازی یک الگوی یکدست در مورد ترتیب قرار گرفتن بندها در جملهپژوهش به هدف پیاده

 صورت گرفته است.

 

 . کاربرد پژوهش1-5

شوند، برای آشنایی های سوم و چهارم مطرح میپژوهش و مطالبی که در فصلنتایج حاصل از این 

شناسی درباره موضوع مورد بحث، همچنین برای بررسی و ارائه الگوهای زبانی دانشجویان رشته زبان

رانی که پردازند و یا پژوهشگسسات و بنیادهایی که به آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان میؤتوسط م

 .باشدسودمند  تواندمیو پرورش به مطالعه حوزه نحو زبان فارسی علاقمندند، در آموزش 

 

 . نوع پژوهش1-6

رح که تحلیلی است. به این ش-روش تحقیقی که در این پژوهش به کار گرفته شده یک روش توصیفی

دها نشوند و تحلیل بررسی جایگاه و توالی قرار گرفتن این ببند و انواع آن در فصل سوم توصیف می

 شود.در فصل چهارم ارائه می
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 . سوالات پژوهش1-7

 :الات زیر مطرح هستندؤدر این پژوهش س

 بندی بندهای موضوعی و غیرموضوعی در زبان فارسی چگونه است؟دسته -1

 های زبان فارسی به چه صورت است؟جمله هریک از این بندها در ساختار نحوی جایگاه -2

ر دعی توالی قرار گرفتن بندهای قیدی مرکزی در یک جمله پیچیده در بین بندهای غیرموضو -3

 به چه صورت است؟زبان فارسی 

به چه شکل در زبان فارسی جملات پیچیده با حضور بندهای قیدی مرکزی  اشتقاق نحوی -4

 خواهد بود؟

  

 های پژوهش. فرضیه1-8

ا یکدیگر ها که به ترتیب بم. این فرضیهرو هستیبههای زیر رودر رابطه با سوالات مطرح شده با فرضیه

 مرتبط هستند عبارتند از:

 د و جزءهستن موضوعصورت شان بهکه برای بند اصلی هستند بندهای پیروییبندهای موضوعی،  -1

وعی . بندهای غیرموضگویندها بند متممی میآیند که به آنبه شمار می اصلی بند محمول ظرفیت

بندهای گویند. ها بند قیدی میبه آنافزوده که بندهای ( 2)و  ی موصولیبندها (1) ،انددو دسته

( بندهای قیدی 2( بندهای قیدی مرکزی: بند شرطی، بند زمان، بند هدف، بند علت، و )1قیدی )

 شوند.، بند تقابلی را شامل میاذعانیای: بند حاشیه

جایگاه گروه اسمی در  .قرار دارند لیاشتقاق در پایه قبل از فعل اص جایگاه بندهای متممی در -2

اق در در جایگاه اشتق بندهای قیدی مرکزی کند.اشتقاق نحوی، جایگاه بند موصولی را تعیین می

 .هستندپایه به گروه فعلی کوچک متصل 

 <د هدف نب <بند اصلی  </ بند زمان شرطیصورت بند نشان بندهای قیدی مرکزی بهترتیب بی -3

 بند علت است. 

 س بهو سپ اندقیدی مرکزی در جایگاه اشتقاق در پایه به گروه فعلی کوچک متصل شده بندهای -4

 . شوندمی جاجابه ModP وصفی گروه جایگاه

 

 اصطلاحات کلیدیمفاهیم و  .1-9

 :بند موضوعی و بند غیرموضوعی

ن ر شوند و در ایتوانند در دو جایگاه موضوع و غیرموضوع حاضبندهای وابسته در جملات پیچیده می

های نحوی همچون فاعل، مفعول، قید و صفت را در جمله بر عهده بگیرد. اگر بندها دو جایگاه نقش

ها بند به آن کنند،در جایگاه موضوع واقع شوند و نقش فاعل یا مفعول را برای محمول بند اصلی بازی 
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 و نقش قید یا صفت را برای بند و اگر بندها در جایگاه غیرموضوع قرار بگیرندگویند، میموضوعی 

 شوند.بند غیرموضوعی نامیده می ،اصلی یا اجزای بند اصلی عهده گیرند

 

 :نگارینقشه

 ترویکردی اس ا.چوب نظریه نحوی اصول و پارامترهرنگاری یک برنامه تحقیقاتی است در چانقشه

دف ترسیم فهرست دقیقی از سمت هوجو راه را بهکه با فرایندهای ساده ادغام و فرافکندن و جست

ی را مراتب نقشهای سلسلهجهانی ،نگاریبرد. نقشهشان پیش میها و کشف روابط ساختاریمشخصه

 .دهدبه دست می
 

 

  :حاشیه چپ

جایگاهی است حاشیه چپ شوند. بندها به دو بخش ارکان اصلی جمله و حاشیه چپ تقسیم می

اتب مرهای نقشی با سلسلهتعدادی از فرافکن که دغیرموضوع در سمت چپ جایگاه فاعل اصلی بن

 در آنجا قرار دارند. مشخصی 

 
 

 :کل سازهحرکت 

تر از حد انتظار است ای که بزرگساختاری است که در آن عملیات حرکت روی سازه کل سازهحرکت 

گروهی شود. در واقع به جای این که عملیات حرکت روی بخشی از نمودار اعمال شود روی اعمال می

 شود.گیرد اعمال میکه آن بخش را در برمی

 

 ساختار پژوهش. 1-11

 و اصطلاحات نظری مبانی چارچوب و دوم فصلدر . ایمپرداخته پژوهش طرح کلیاتبه  اول فصلدر 

 از .شده است مطرح هاآن انواع و بند و جمله به مربوط مباحث سوم فصل در اند.شدهمعرفی کلیدی 

 وررسی دهنده جملات پیچیده بنوع بند پیروی تشکیلسه . پرداختیم پیچیده جمله به جمله، انواع بین

 با ،چهارم فصل در .شرح داده شد در اشتقاق نحوی هاآن نحوه اشتقاق و جایگاه و درونی ساختار

همچنین، در  شدند.پیرو بررسی  هایهای ممکن بندانواع توالیشده، آوریهای جمعداده کارگیریبه

سیدیم. فصل ر اصلی توالی سه به و پرداختیمهم  به نسبت مرکزی قیدی بندهای ترتیبفصل به این 

کند.پایانی را بیان می گیریو نتیجه ای از پژوهشپنجم رساله، خلاصه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل دوم

 

 و مبانی نظری پژوهش چارچوب
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 مقدمه .2-1

پژوهش اختصاص دادیم، زیرا برای بررسی و نقد  نی نظری ایفصل دوم را به معرفی چارچوب و مبان

 چارچوب نظریشوند به این اصطلاحات و مبانی نیاز داریم. هایی که در فصل بعد معرفی میپژوهش

. اصلی دستور زایشی است هامروزی بدن هدهد. این نظریه چهرگرا تشکیل میکمینه برنامهرا  رسالهاین 

یشی، هدف اصلی آن این بود تا نشان دهد که کودکان با وجود ناکافی بودن از زمان پیدایش دستور زا

نین چ برنامهگیرند. در این سهولت و به این سرعت فرامیبانی در دسترس، چگونه زبان را بههای زداده

است  تشکیل شدهاند. این دستور جهانی فرض شده است که کودکان با یک دستور جهانی به دنیا آمده

های مختلف و تعدادی پارامتر که در زبانهستند ها مشترک زبان هادی اصول عام که در هماز تعد

نام گرفت. اما  1اصول و پارامترها هدستور زایشی نظری ،های مختلفی دارند. به همین جهتارزش

باید به این نتیجه رسیدند که  2انی چون چامسکیشناسزبانزبانی،  هرفته با پیچیده شدن این نظریرفته

لکه تا حد ممکن ساده ب ،تنها کفایت توصیفی و تبیینی داشته باشدبهینه باشند تا نه هبه دنبال یک نظری

گرا نام کمینه برنامهان زایشی با رویکردی نو که شناسزبانو اقتصادی باشد. همین امر باعث شد تا 

 های زبانی دست بزنند.گرفت به مطالعات و پژوهش

 نظریه، اینپس از معرفی ساختار کلی  ،در ادامه .گرا استکمینه برنامهمعرفی هدف اصلی این بخش 

 پردازیم.میآن عملکرد  هبه توضیح جزئیات و نحو

 

 گراکمینه برنامه .2-2

( 1111) "یهای زبانمودنکاتی در اقتصاد اشتقاق و ن"چامسکی  هگرا به دو مقالکمینه برنامهآغاز پیدایش 

گردد که این دو مقاله در فصل دوم و سوم کتاب می( باز1113) "زبانی هگرا برای نظریی کمینهبرنامه"و 

های دستور ذهنی اهل گرا دستیابی به همگانیکمینه برنامهچامسکی چاپ شدند. هدف اصلی  1111

( معتقد است 2000گیرد. چامسکی )ویژه را دربرمیهای زبانشمول و پارامترزبان است که اصول جهان

ر آن مهمی را د هدهد و وظیفمستقلی از ذهن را تشکیل می هنطق موهبتی زیستی است که حوز هه قوک

 -مستقلی از مغز به نام نظام تولیدی هنطق از یک طرف با حوز هاین رویکرد، قو بر اساسبرعهده دارد. 

 است.در تعامل  4منظوری -نظام مفهومی هدر ارتباط است و از طرف دیگر با حوز 3ادراکی

و  1ساخت-ژگرایی برداشته شد حذف سطوحی مانند های بزرگی که در راستای کمینهیکی از گام

زبانی به  سطوح ،گراکمینه برنامهبودند. در  پیشین دستور زایشی مطرح شده بود که در گونه 6ساخت-ر

                                                           
1 Principles and Parameters Theory 

2 N. Chomsky 

3 articulatory-perceptual system (A-P) 

4 conceptual-intentional system (C-I) 

5 D-structure 

6 S-structure 
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است. سطح در ارتباط  3و صورت آوایی 2تقلیل یافت که با دو سطح صورت منطقی 1بازنمونسطح 

ای است که از یک سو درونداد صورت منطقی و از سوی دیگر درونداد صورت آوایی مرحله بازنمون

-های مفهومیتیب با نظامتربه 4سطوح رابطعنوان به دهد. صورت منطقی و صورت آواییدست می را به

 یی و دومی با  تظاهر آواییمعنا هادراکی زبان ارتباط دارند که اولی با حوز -های تولیدینظام منظوری و

های واژگانی گرا به این صورت است که مدخلکمینه برنامهدر  1کار اشتقاقسازو .است زبان در ارتباط

، 1و حرکت 8، اتصال7فرایندهای نحوی ادغام ازطریقشوند و سپس برگزیده می 6توسط فرایند انتخاب

بایست باشد می 10موفق یا به اصطلاح همگرا این کهآورند. هر اشتقاق برای های زبانی را پدید میساخت

را هم در سطح منطقی و هم در سطح آوایی رعایت کند که در غیر این صورت  11اصل تعبیرپذیری کامل

 کند.می 12ساقطاشتقاق ناموفق بوده و 

 

 گراکمینه برنامهمفاهیم و اصول  .2-3

با شناخت توانش زبانی است که ساخت تمام ای در ارتباط گرا به دنبال ساختن فرضیهکمینه برنامه

ه بفهمیم این جملات چگون این کهفهمیم را تحت کنترل دارد. برای بریم و میهایی که به کار میجمله

شوند باید مراحلی را پشت سر بگذاریم که طی فرایندی به نام اشتقاق بندی میدهی و قالبشکل

های های نحوی روی عناصر واژگانی و سازهپی فراینددرگیرد. عملکرد اشتقاق از اعمال پیصورت می

 تر به دستاز واحدهای نحوی کوچک تربزرگهای نحوی آید که بدین وسیله واحدمینحوی به دست 

قاق که برای انجام اشتمعرفی و توصیف کنیم آیند. در این بخش به دنبال آن هستیم تا عواملی را می

 مورد نیاز هستند. 

 

 هاناصر واژگانی و مشخصهع .2-3-1

آیند چرا نحو به حساب نمی دهندهتشکیلترین واحد هستند که کوچک عناصری زبانی ،عناصر واژگانی

کنند. گوناگون هستند که نقش اساسی در نحو ایفا می 13هایای از مشخصهکه خود شامل مجموعه

 های متفاوتحضور مشخصه دلیله های آوایی و معنایی که بین عناصر واژگانی وجود دارد بتفاوت

                                                           
1 spellout 

2 logical form (LF) 

3 phonetic form (PF) 

4 interface levels 

5 derivation 

6 selection 

7 merge 

8 adjoin 

9 move 

10 converge 

11 Full Interpretation 

12 crash 

13 features 
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های معنایی و های آوایی، مشخصهها به سه صورت مشخصهست. این مشخصههادهنده آنتشکیل

ب ترتیهای معنایی بههای آوایی و مشخصهنحوی( وجود دارند. مشخصه -های صوری )صرفیمشخصه

صوری هستند که از عوامل  هایمشخصه ،تر از همهاند. مهمبا صورت آوایی و صورت منطقی مرتبط

کنند. تعدادی از ای مشخص میشوند و جایگاه عناصر را در ساختار سازهکلیدی در نحو محسوب می

 نحوی عبارتند از:-های صرفیمشخصه

 

 (P) اضافهحرف(، A(، صفت )V(، فعل )Nاسم ) :1ایهای مقولهمشخصه الف( (  1)

 (gen) (، حالت اضافیacc(، حالت مفعولی )mno: حالت فاعلی ) 2های حالتمشخصه ب(   

 (future(، آینده )present(، حال )past: گذشته ) 3های زمانمشخصهپ(    

 : 4های شخص، شمار و جنسمشخصه ت(       

 (3(، سوم شخص )2(، دوم شخص )1شخص ) شخص: اول الف()           

 (pl(، جمع )singشمار: مفرد ) ب()           

 (fem(، مونث )mascجنس: مذکر ) پ()           

 

شوند: یری به دو دسته تقسیم میها حساس است به لحاظ تعبیرپذهای صوری که نحو به آنمشخصه 

گونه که از  های تعبیرپذیر همان. مشخصه6های تعبیرناپذیرمشخصه (2)و  1های تعبیرپذیرمشخصه (1)

ما ا ،آورندرشان در اشتقاق مشکلی به وجود نمیهستند و با حضو پذیرنامشان پیداست تعبیر

گذارند باید از اشتقاق حذف شوند ی نمیتأثیرکه روی تعبیر ساخت نحوی  های تعبیرناپذیرمشخصه

های تعبیر پذیر را بدون علامت و شود. مشخصهدر غیر این صورت ساختی نادستوری حاصل می

 هیک مشخص [F]دهیم برای مثال اگر به آن نشان می u پذیر را با اضافه کردن حرفهای تعبیر نامشخصه

 متناظر تعبیرناپذیر آن است. [uF]تعبیرپذیر باشد 

طح گیرد و در این سها در سطح منطقی صورت میگرا تعبیر معنایی جملهکمینه برنامهدر چارچوب  

دلیل  به همین ؛شندتوانند حضور داشته باگذارند میفقط عناصری که بر خوانش معنایی جمله اثر می

اخت س ،که روی تعبیر معنایی اثری ندارندباقی بمانند هایی مشخصه ،است که اگر در یک اشتقاق

 صورتبهاین مفهوم را تحت عنوان اصل تعبیرپذیری کامل ( 3200) 7شود. اجرحاصل نادستوری می

 کند:زیر تعریف می

                                                           
1 categorical features 

2 case features 

3 tense features 

4 phi (ɸ) features 

5 interpretable 

6 uninterpretable 

7 D. Adger 
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شود، نباید شامل هیچ عنایی اعمال میاصل تعبیرپذیری کامل: ساختاری که برآن قواعد م (2)

 .(81: 2003اجر ) تعبیرناپذیری باشد همشخص

 

ا در طی های تعبیرناپذیر رباید مشخصه ،به اصل تعبیرپذیری کامل دست پیدا کنیم این که برای

ناظر خود مت ههای تعبیرناپذیر با مشخصابتدا مشخصه ،اشتقاق نحوی حذف کنیم. برای انجام این امر

که از آن با نام  دشوناز اشتقاق حذف می 2کنند و سپس از رهگذر سازوکاری به نام بازبینیمی 1قتمطاب

 .کنندیاد می 3اصل نیاز به بازبینی

 

توانند های تعبیرناپذیر باید بازبینی شوند و زمانی که بازبینی شدند مینیاز به بازبینی: مشخصه (3)

 .(81: 2003)اجر،  حذف شوند
 

 هبقت با مشخصمطا ههای تعبیرناپذیر باید در سایبه این نتیجه رسیدیم که مشخصه ،ن جای کارتا به ای

اما برای انجام این کار باید شرایطی فراهم شود تا در آن  ،متناظر خود بازبینی و از اشتقاق حذف شوند

نحوی به  هطابیک ر برطبقبازبینی قرار گیرند. این شرایط  ههای تعبیرناپذیر در رابطصورت مشخصه

 گیرد.انجام می 4فرمانینام سازه

 

 1بر هم تسلط Bو  A کند، اگر و تنها اگرفرمانی میهرا ساز Bگره  Aفرمانی: گره ( سازه4)

 هم تسلط داشته باشد. Bتسلط دارد، بر  Aاولین گره منشعب که بر  نداشته باشند و

خطی به سوی پایین  Aبتوان از گره  ر و فقط اگرتسلط دارد، اگ Bبر گره  A( تسلط: گره 1)

 .(134: 1114 ،6)هگمن رسم کرد Bبه گره 

 

های شخصه. اگر مرودمیهای تعبیرناپذیر به کار نحوی به دو صورت برای بازبینی مشخصه هاین رابط

ها انجام خواهد شد و اگر این مشخصه 7خواهری هبازبینی تحت رابط ؛ای باشندمورد نظر مقوله

بازبینی  8مطابقه هتحت رابط ،های حالت، زمان، شخص و شمارمانند مشخصه ،باشند ایغیرمقوله

 شوند.می

                                                           
1 matching 

2 checking 

3 Checking Requirement 

4 C-command 

5 dominance 

6 L. Haegemann 

7 checking under sisterhood 

8 agree 




