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 چکیدٌ
در گًَةٔ گتسةارٕ رارظةٖ در بالةة ترًاهةٔ      را تٌدٕ جوالذ اهرٕ  ؼَ٘ٓ ًَع کٌدهٖهقالٔ حالر زالغ 

ظةازٍکار حةاکن تةر جةَازدّٖ      ٍ ؼةَاگر ّةاى   تا الگَگ٘رٕ از رٍٗکةرد رٍ، اٗي از٘ي ًواٗد. گرا زث٘ کوٌِ٘
ِ   گرددهٖجوالذ اهرٕ در رارظٖ تررظٖ  ّةا ٍ   . چارچَب ًظرٕ اٗي خصٍّػ، ًظرٗةٔ تةازتٌٖ٘ هؽهفة

ّةإ اهةرِٕ    ؼَد کِ در ظةاتر  اظر. اتسدا اظسدالل هٖ( 1997) ًوإ اًؽقابٖ رٗسسٕ ررل٘ٔ گرٍُ هسون
در اداهةِ، خ٘ؽةٌْاد    ،گةرٍُ هٌظةَرٕ ًةاهوکي اظةر    دار، حرکر آؼکار رؼل تِ ّعةسٔ   اى ٍ ًؽاىًؽ تٖ
ٔ  ًؽاىِ هطثر، ًَع ّإ اهرٕ تٖ گردد در ظاتر هٖ ٔ  تٌدٕ از ورٗق هىاتقة  اهةرٕ> رؼةل تةا    =+ هؽهفة

تٌةدٕ از ورٗةق    ًؽةاى هٌتةٖ، ًةَع    ّإ اهرٕ تٖ اهرٕ> ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ، ٍ در ظاتر -هؽهفٔ =
هٌتةٖ> تةر رٍٕ رؼةل     اهرٕ> رؼل تِ ّعسٔ گةرٍُ هٌظةَرٕ ٍ اتقةإ هؽهفةٔ =+     هفٔ =+حرکر هؽ
  گةاارٕ، در ّعةسٔ گةرٍُ    دار، اتسدا رؼل زحر رراٌٗةد خة٘ػ   ّإ اهرٕ ًؽاى گ٘رد. در ظاتر ـَرذ هٖ

اهرٕ> رؼل تةا هؽهفةٔ    آٗد ٍ ظدط در ظاتر هطثر، ه٘اى هؽهفٔ =+ ًقؽٖ هثسدا ٗا زأک٘د ررٍد هٖ
اهةرٕ> رؼةل تةِ     ؼَد ٍ در ظاتر هٌتٖ، هؽهفٔ =+ گرٍُ هٌظَرٕ هىاتقِ اٗجاد هٖ اهرٕ> ّعسٔ -=

 .  هاًد هٌتٖ> تر رٍٕ رؼل تابٖ هٖ کٌد ٍ هؽهفٔ =+ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ حرکر هٖ

 گاارٕ تٌدٕ، تازتٌٖ٘ هؽهفِ، جوالذ اهرٕ، خ٘ػ گرا، ًَع ترًاهٔ کوٌِ٘ ياشگان کلیدی:
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   داًؽگاُ رازٕ کرهاًؽاُ ّوگاًٖ ؼٌاظٖدکسرٕ زتاى ٔآهَتسداًػ. 2
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 مقدمٍ -1

ٖ  ّاٖٗ ًظ٘ر جوالذ خرظؽٖ، تثرٕ ٍ اهرٕ در ّؤ زتاى ظاتر َ  ّا اظستادُ هة )ظَةدا  ٍ  ًد ؼة

زر آًکِ ّةر ٗةک    حدٍد زؼلق دارًد، ٍ هْن. اٗي جوالذ تِ ٗک ظ٘عسن تعسِ ٍ ه(1985، 1زعَٗکٖ

 از. جةا( )ّوةاى ًةد  ا ٍٗصٓ تَد در ظاتر ًحَٕ جولِ در ارزثان 2از اٗي جوالذ تا ً٘رٍٕ هٌظَرٕ
، ًةد ّا ٍجَد دارًد ٍ ّؤ آًْا ً٘رٍٕ هٌظَرٕ ٍٗصٓ تَد را دار ّا در ّؤ زتاى اٗي ظاتر آًجاکِ

إ در ظاتر  اٗي جوالذ تِ چِ ؼَُ٘ؼَد کِ ً٘رٍٕ هٌظَرٕ ّر ٗک از  اٗي خرظػ هىرح هٖ
ّةإ ههسلةا از    اظر اٗي جوالذ در زتاىؼَد؟ در ّو٘ي ارزثان، خ٘ؽٌْاد ؼدُ جولِ رؼال هٖ
آى تسةَاى   اتة  زةا ًحَٕ تاؼةد   ٕؼًَد، تدٗي هؼٌٖ کِ الزم اظر ظازٍکار 3تٌدٕ ًظر ـَرٕ ًَع

ٖ   ًَعِ تاؾ ّر ٗک از اٗي جوالذ را زؼ٘٘ي ًوَد ٗا تِ ٖ  ، دٗگةر  ػثةارز آًْةا را   4ؼةَ٘ٓ جةَازدّ
در اٗي رٍٗکرد، ّر ٗک از جوالذ هاکَر از ٗک ػٌفر تاؾ ترتَردارًد کِ ً٘ةرٍٕ   کرد.زث٘٘ي 

کٌةةد، ٍ اٗةةي ػٌفةةر در جاٗگةةاُ تةةاالٕ ظةةاتسار   هٌظةةَرٕ ٍٗةةصٓ آى جولةةِ را رهسگةةاارٕ هةةٖ
ٕ ؛ 1991، 6چٌِگًک.  )ترإ هطالبرار دارد  5ًوا هرازثٖ ٍ هؽهفاً در گرٍُ هسون ظلعلِ ، 1990، 7رٗسةس

 (.  1998، 9ّاى ؛1995، 8رٍ ٍ زرزٕ ؛ ر1996َُٗ
ٍ در ظةىحٖ   هىةرح ًوةَدُ   10إ ٍاشُ اٗي السام را در ارزثان تا جوالذ خرظػ (1991)چٌگ 

ّةا   إ در ّوةٔ زتةاى   ٍاشُ ، جوالذ خرظةػ اٍ ًظر. تِ اظر را در بالة ًظرِٗ ارائِ کردُ ررازر، آى
ّةإ   تٌةدٕ ؼةًَد؛ اٗةي ؼةرن در زتةاى      إ در جولةِ ًةَع   ًِگَ  تِ ٖظازٍکار ًحَٕ تاـ تاتاٗد 

کةارترد ٗةک ػٌفةر     تاٍ ٗا  (1)ًوا ٍاشُ تِ جاٗگاُ هؽهفگرِ گرٍُ هسون حرکر خرظػ تاههسلا ٗا 
ّةإ دظةسٔ    زتاى ،رٍاٗي از. ؼَد آؼکار ٗا زْٖ در جاٗگاُ ّعسٔ اٗي گرٍُ ترآٍردُ هٖ 11خرظؽٖ

رػاٗةر ؼةرن   تةرإ  ًاهٌد. تر وثق اٗةي ًظرٗةِ،    هٖ 12تَد جإ ٍاشُ در ّإ خرظػ ات٘ر را زتاى

ٖ  ، تَدىِ اؼسقاق جولِ، ّ٘چ زتاًٖ از ّر دٍ اهکاى ابسفادٕ کٌةد، تٌةاتراٗي    ّوسهاى اظةستادُ ًوة
 ٍاشٓ اتس٘ارٕ ٍجَد ًدارد.   زتاًٖ تا حرکر خرظػ

                                                           
1. Sadock & Zwicky 

2. force 

3. type 

4. licensing 

5. Complementizer Phrase (CP) 
6. Cheng 

7. Rizzi 

8. Rivero & Terzi 

9. Han 

10. wh- questions 

11. question particle 

12. wh-in-situ 
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 ؛(29: 1991)چٌگ،  1تٌدٕ ًحَٕ جولِ ررل٘ٔ ًَع (1)

کااربرد یاع ػى ار     باای، ایه امکان  ياشٌ دی شًود. در جمالت پرسشبى [ وًعَا باید ]از وظر وحً َمة جملٍ

وماا ي   ياشٌ بٍ جایگااٌ مخص اگر گاريٌ ماتمم     حرکت یع پرسش باوما ي یا  ای در َستة گريٌ متمم ياشٌ پرسش

 شًد. مطابقت مخص گر ا َستٍ با َستة گريٌ فراَم می

اظةر،  إ ارائةِ ؼةدُ   ٍاشُ رظةػ ّةإ خ  ػودزاً در ارزثان تا ظةاتر ِ ًظرٗاٗي رغن اٌٗکِ ػلٖ

إ را  ٍاشُ زَاى تا در ًظر گررسي تهػ اٍلِ اٗي ًظرِٗ، ادػإ چٌگ در هَرد جوالذ خرظةػ  هٖ

 ً٘س زؼو٘ن داد.   -هَلَع هقالٔ حالر  -ّإ اهرٕ  ّإ ًحَٕ، از جولِ ظاتر تِ ظاٗر ظاتر

ا اٗةي رةرق   ّةإ ههسلة   اهرٕ در زتةاى   در ّو٘ي ارزثان ٍ خ٘راهَى ظاتر ًحَٕ جوالذ

ظةاتسي    تةرآٍردُ رإ اًد ٍ در آًْةا، رؼةل تة    ّا رابد راػل ًحَٕ اظر کِ اٗي ظاترهىرح ؼدُ

ٕ      2تٌدٕ جولِ هلسٍهاذ هرزثه تا ًَع بةرار   3ٍ جةَازدّٖ آى، در جاٗگةاُ ّعةسٔ گةرٍُ هٌظةَر

ّةإ   هَرد ظةاتر زر، در . تِ زؼث٘رٕ دب٘ق(a1999 ،b1999، 2000 ،2001، 1998)ّاى،  اظر گررسِ

ـَرذ آؼةکار در ّعةسٔ گةرٍُ هٌظةَرٕ      هرٕ اٗي السام در ًظر گررسِ ؼدُ کِ رؼل اهرٕ ٗا تِا

ورٗقٖ تةِ جاٗگةاُ ّعةسٔ     إ از هراحل اؼسقاق ًحَِٕ جولِ تِ برار دارد ٍ ٗا آًکِ تاٗد در هرحلِ

(. در جةا ّوةاى گرٍُ هٌظَرٕ حرکر کٌد زا تَاًػ اهرٕ را ترإ جولٔ هَرد ًظر رراّن ظةازد ) 

ٕ دارد ّاٖٗ  ٗکرد، ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ ٍٗصگٖاٗي رٍ جولةٔ هةَرد ًظةر     کِ تَاًػ الزم را تةرا

جا ؼَد. ّرچٌةد  ِتِ اٗي جاٗگاُ جات ااٗي السسام هسموي آى اظر کِ رؼل آؼکارظازد.  رراّن هٖ

تةِ ًظةر    اهةا زَاى بائل تِ حرکر رؼل تِ جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ ؼد،  ّا هٖ در ترتٖ زتاى

رٍ، در حالةر ات٘ةر   اٗةي  اٖٗ رراّن ً٘عر. ازجِّإ دٗگر، اهکاى اٗي جات تٖ زتاىرظد در تر هٖ

 جا(.)ّواىورٗقٖ دٗگر تا اٗي جاٗگاُ ارزثان تربرار کٌد  الزم اظر رؼل تِ

خاٗةاى، ظةازٍکار    رؼةل  ٖػٌَاى زتاًتِ ،رارظٖزتاى در کِ کَؼد ًؽاى دّد  خصٍّػ حالر هٖ

ٍ  ،ّإ دارإ زرز٘ة ٍاشگاًٖ خاِٗ جوالذ اهرٕ در ظاتر تٌدٕ ٗا جَازدّٖ ًحَٕ حاکن تر ًَع

چگًَِ باتةل زث٘ة٘ي    ،آهدُدارٕ کِ در آًْا رؼل در اتسدإ جولِ  ّإ ًؽاى ّوچٌ٘ي در ظاتر

ّةا   ارظةٖ هؼ٘ةار ٍ ؼةَ٘ٓ زحل٘ةل دادُ    رزتاى ترگررسِ از گًَٔ گتسارٕ  ٕ اٗي هقالِّا اظر. دادُ

 اظر.   زتاًٖ ؼنّ تراظاض

 

                                                           
1. Clausal Typing Hypothesis (CTH) 

2. clause typing 

3. Force Phrase (ForceP) 
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 َشپیخیىة پصي -2

اظةر. در  ًؽةدُ إ  گرا خصٍّػ ٍٗصُ ّإ اهرٕ رارظٖ در رٍٗکرد ـَرذ در زهٌ٘ٔ زث٘٘ي ظاتر
اجوةالٖ تةِ اٗةي    تةِ ـةَرذ    ،ّإ دظسَر رارظٖ ، ـرراً در حاؼ٘ٔ کساباًد  هىالؼاذ هَجَد

 اهةرٕ در   ظةاتر  کةردُ زفةرٗ    (27: 1997). ترإ هطال، هاَّز٘اى اظر ّا خرداتسِ ؼدُ ظاتر
تةِ ظةسا  رؼةل در زهةاى حةال      « تُة ة »ٗا « تةِ ة »اـل ارسٍدى ـَرزٖ از خ٘ؽًَد رارظٖ ح زتاى

ؼَد کِ در اٗي حالر، ـ٘غٔ دٍم ؼهؿ جوةغ تةا    ترإ دٍم ؼهؿ ـرف هٖ ،اظر. رؼل اهرٕ
حالٖ کِ ـ٘غٔ دٍم ؼهؿ هتةرد رابةد ّرگًَةِ خعةًَد     در .ؼَد ًؽاى دادُ هٖ« ة ٗةد»خعًَد 

ِ    لو٘ر راػلٖ جساز تاؾ اظر. ّوچٌ٘ي،  ًةدرذ   در هَاردٕ کِ القإ زأک٘د هد ًظةر تاؼةد، تة

 د.  ؼَ هٖاظستادُ 
اًد کةِ ٍجةِ اهةرٕ در زتةاى رارظةٖ در دٍ       ًؽاى ظاتسِتاور (456: 2009) 1ٌٍٗدرَر ٍ خِرٕ

د: ٍجِ اهرٕ در زهاى حال )ترٍٗد( ٍ ٍجةِ اهةرٕ در حالةر ًوةَد     ؼَ هٖزهاى ٗا ًوَد اظستادُ 
ٖ « تِة ة »دار  تِ تاٍر آًْا، خ٘ؽًَد زکِ٘)ررسِ تاؼ٘د(.  2إ کاهل ٍ ًس٘جِ ّوسهةاى ٍجةِ    ،در رارظة

ررسِ در ظةسا   کار اٗي خ٘ؽًَد تعسِ تِ ٍاکٔ تِ ًواٗاًد. اهرٕ )ترٍٗد( ٍ السساهٖ )ترٍم( رؼل را هٖ

رٍ، تُکةي( زثةدٗل   )تُ« تةُ»)ت٘ا، تٌ٘داز( ٗا « ت٘ة»ّإ زٌاٍتٖ  تالرفل تؼد از تَد، تِ ٗکٖ از ـَرذ
کةِ  بثل از رؼل، باتل جوغ ً٘عةر، چرا  در جاٗگاُ« تَر»٘ي، اٗي خ٘ؽًَد تا ػٌفر ؼَد. ّوچٌ هٖ

، در ارؼال هرکة ً٘س ٍجَد آى اتس٘ارٕ اظر، تةرإ  ػالٍُ رًٍد. تِ کار ًوٖ تِزَأهاى در ٗک تارر 
 (.451: 2009)ٌٍٗدرَر ٍ خرٕ، « هؼررٖ )تةُ(کٌناجازُ تدّ٘د تَدم را »هطال: 

ِ  رؼل اهةر اًد کِ  کردُدر زهٌ٘ٔ ٍجِ اهرٕ ت٘اى  (46: 1374)احودٕ گَٕ٘ ٍ اًَرٕ  اًجةام   تة

دٍم ؼةَد ٍ تةَد دارإ دٍ ظةاتر اظةر:      اوالق هٖدادى کارٕ ٗا داؼسي ٍ ٗا خاٗررسي حالسٖ 
دٍم ، ٍ «تهةَاى »هاًٌد  «رؼل تي همارعتة + »اهرٕ ٍ حاـل زرک٘ة  ظاتر ، ٍٗصٓؼهؿ هترد
 .  «تهَاً٘د»هاًٌد  السساهٖ ظادُ ٍ همارعـَرذ هؽسر  ٍجِ اهرٕ،  ،ؼهؿ جوغ
ٖ  ػٌَاى هقَلِتِ «ٍجِ»لوي زلقٖ  (66-68: 1386)الدٌٖٗ  هؽکَُ تةَدى ٍ ٗةا     إ کِ تر بىؼة

در رارظٖ تةر حعةة ظةاتر    را ٍجِ تَدى هتَْم جولِ از ًظر گٌَٗدُ اؼارُ دارد، ػٌفر   اهرٕ

ٖ »اظر کِ تةِ زرز٘ةة تةر    در ًظر گررسِ« السساهٖ»ٍ « اهرٕ»، «اتثارٕ» ؛ظِ ًَع ،جولِ  بىؼة
ٖ  « تَدى  غ٘ربىؼٖ»ٍ « زَـِ٘، تَاّػ، اهر ٗا ًْٖ»، «تَدى  تةِ  کٌٌةد.   هتَْم جولِ داللةر هة

ِ  ًظر اٍ تر  ٕ »ّةإ   حعة ػٌفر ٍجِ، رؼل ٗکةٖ از هؽهفة ٕ »، «اتثةار ٖ » ، ٗةا «اهةر « السساهة

                                                           
1. Windfuhr and Perry 

2. perfective-resultative 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ّر ٗةک از آًْةا    1ظاترّإ هاکَر، ـَرذ شرف ٖ ترإ ٍجِّاٗ هطال. ٍٕ تا ارائٔ داؼرتَاّد 
 اظر.  جسئٖ زرظ٘ن کردُ ٍ تا رظن ًوَدارّإ درتسٖ ظِ 2تر خاٗٔ ًظرٗٔ گؽسارٕرا 

ِ  إ اُاؼار در (147-148: 1388)ارراؼٖ  ٖ ّةإ اهةرٕ    جوةالٖ جولة ّةاٖٗ   را ظةاتر  رارظة
اظةر. ٍٕ  حةاف ؼةدُ  « هتؼَل»ٗا « ًْاد»ّاٖٗ از آًْا هاًٌد  ر گررسِ کِ تهػدظسَرٕ در ًظ

دٍجسئةٖ کةِ در    تر ًوَدارّإ درتسٖ 3اٗي جوالذ را تا رٍٗکرد زاٗؽٖ ،زحل٘ل ظاتسواىترإ 
 اظر.    ٍ جاٗگاُ راػل را هحاٍف زلقٖ ًوَدُ ،ّإ اٍل٘ٔ اٗي رٍٗکرد هىرح تَدًد، زرظ٘ن ـَرذ

ٖ  (،1370)ؼةرٗؼر  در آضار دٗگةرٕ هاًٌةد    ، ررؼة٘دٍرد  (1378)ارشًةگ   (،1374)زادُ  غالهؼلة
، کِ ـرراً تةِ ککةر ًةام    خرداتسِ ؼدُجوالذ اهرٕ در رارظٖ  تًِ٘س  ...ٍ  (1393) 4الزار (،1388)

اظر، ٍ زا آًجا کةِ ًگارًةدگاى   رٍٗکرد ظٌسٖ  ،در تهػ ػودٓ آضار هَجَد اظر. ؼدُآًْا تعٌدُ 
اٗةي  . اًدًثَدُ هعسقل ٖؼٌاتسٖ هَلَع خصٍّؽ رٍٗکردّإ ًَٗي زتاىدر  ّااًد، اٗي جولِ هىلغ

ِ تاٍذخصٍّػ تا رٍٗکردٕ هس ؼةٌاتسٖ،   گةرا ٍ از ًگةاّٖ ـةرراً زتةاى     ، در چارچَب ترًاهٔ کوٌ٘ة
ٍ ّوچٌة٘ي زؼاهةل آًْةا تةا     رارظةٖ  زتةاى  جوالذ اهرٕ در ًحَٕ  تٌدٕ ًَعؼَ٘ٓ جَازدّٖ ٗا 
 ًواٗد. ز اٗي ًظر خصٍّؽٖ تدٗغ هٖا ٍکٌد هٖتررظٖ را خدٗدٓ ًتٖ اٗي زتاى 

 
 چارچًب وظری   -3

 َا بازبیىی مخص ٍ -1-3

ِ    5ّا در ًظرٗٔ تازتٌٖ٘ هؽهفِ ، a2001، 2000، 1995)چاهعةکٖ،  گةرا   در چةارچَب ترًاهةٔ کوٌ٘ة

b2001) ٖزؼث٘رًاخاٗرًةد   دٗگةر،  ترتٖ ٍ 6زؼث٘رخاٗر هٌىقٖ، ـَرذ ظى  در ّا هؽهفِ از ترت
 از بثةل  تاٗةد  زؼث٘رًاخةاٗر  ّإ هؽهفِ جولِ، 8ّوگراٖٗ رإت. (291: 2005ى، ٍ دٗگرا 7َّرًؽساٗي)

ٕ  در زؼث٘ةر جدٗةدزر، ارزغ   - (ّواى) حاف ،9هٌىقٖ ـَرذ ظى   - (b2001)چاهعةکٖ،   10گةاار
ٗةا   11ظازٍکارّإ حرکر تا زؼث٘رًاخاٗر ّإ هؽهفِ ّا، حاف ؼًَد. در ًظرٗٔ تازتٌٖ٘ هؽهفِ

ٕ  گرا کوٌِ٘ ترًاهٔ در حرکر خاٗرد. هٖـَرذ  (2000)چاهعةکٖ،   12هىاتقِ ٕ » رراٌٗةد  ٍ «اجثةار
                                                           
1. deep-structure 
2. transformational 
3. generative 
4. Lazard 
5. feature checking 
6. interpretable  
7. Hornstein  
8. convergence 
9. logical form (LF) 
10. valuation 
11. move 
12. agree 
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ٖ  ت٘اى 1ًْاٖٗ چارٓ ؼرن ػٌَاى تا حرکر رراٌٗد تَدى  اجثارٕ. اظر «جْسٖ زک» ِ . ؼةَد  هة  تة
ِ  حةاف  تةا اًگ٘ةسٓ   ـةرراً  ،حرکر رراٌٗد ؼرن، اٗي هَجة ٕ  هؽهفة  زؼث٘رًاخةاٗر ـةَرذ   ّةا
 جاٗگةاُ  ٗةک  از ـةرراً  ،حرکةر  کِ اظر ٌاهؼ تداى ً٘س حرکر رراٌٗد تَدى   جْسٖ زک. گ٘رد هٖ
در چةارچَب   (.36: 2004 ،2ظةَرى )گ٘رد  ـَرذ هٖ ًحَٕ ظاتر در تاالزر جاٗگاُ ٗک تِ زر خاٗ٘ي

ٖ   3گرا، حرکر آؼکارِ ظازٓ ًحَٕ زا بثل از هرحلٔ تازًوَى ترًاهٔ کوٌِ٘   ؼةَد؛ حرکةر   اًجةام هة
ٖ   ـَرذ هٌىقٖ غ٘رآؼکار خط از هرحلٔ تازًوَى ٗؼٌٖ در ظى کٗةل   ،رٍاٗةي  دّةد ٍ از  رخ هة

ػٌَاى ظازٍکارٕ کِ ت٘ي ٗةک   اظر. در هقاتل، هىاتقِ تِگاارٕ ؼدُ ًام 4ػٌَاى حرکر هؽهفِ
ّإ زؼث٘رخاٗرِ هسٌةارر تةا    ، تا هؽهف6ِّإ زؼث٘رًاخاٗر ٍ هقفد ، تا هؽهف5ِجَگرٍٗک جعر
ٖ   جَگرٍّإ جعر تا هؽهفِ  هعةسلسم  (21 :2005)َّرًؽةساٗي ٍ دٗگةراى،   کٌةد   ارزثان تربةرار هة
ٕ  -تَاُ حرکر ظازُ، تةَاُ حرکةر هؽهفةِ     - رراٌٗد حرکر از وث٘ؼساً ً٘عر ٍ حرکر  تةرا
 .(1995چاهعکٖ، ) اظر زر ابسفادٕ ّا هؽهفِ تازتٌٖ٘
 
 ومای اوخقاقی فرضیة گريٌ متمم -2-3

 اٗي خ٘ؽٌْاد را هىةرح  (1997)، رٗسسٕ (1989) خاال  7خ٘رٍٕ از ررل٘ٔ گرٍُ زفرٗا اًؽقابٖ  تِ
زر زقع٘ن ًوةَد.   ّاٖٗ هعسقل ٍ جسئٖ زَاى تِ ررارکي ًوا را ً٘س هٖ کِ گرٍُ هسون کٌد هٖ هىرح

ً٘رٍٕ هٌظَرٕ جولِ )زواٗسدٌّدٓ اًَاع جولِ اػةن از  » 8ًوا درٍابغ، در زحل٘ل رٗسسٕ، راز هسون
 9تةَدى   ( ٍ تَداٗعةسا ...ّةإ ب٘ةدٕ ٍ   ٍارُإ، جولِ از تثرٕ، خرظؽٖ، زؼجثٖ، ًعثٖ، هقاٗعِ

ٖ جولِ  ِ    (.2001)رٗسةسٕ،  « کٌةد  =...> را ت٘اى هة ّةإ هعةسقلٖ هحعةَب     اٗةي دٍ کةارکرد ّعةس
، را زَل٘ةد  10ّإ ت٘ؽٌ٘ٔ هرزثه تا تَد، ٗؼٌٖ گرٍُ هٌظَرٕ ٍ گرٍُ زفةرٗا  ؼًَد ٍ ررارکي هٖ
ٖ    زرز٘ة ررارکي کٌٌد کِ تِ هٖ  (.جةا )ّوةاى دٌّةد   ّإ تاالٖٗ ٍ خاٌٖٗ٘ را در اٗي رةاز زؽةک٘ل هة

 11ّإ ًقؽٖ دٗگرٕ از جولِ گرٍُ هثسةدا  راـل اٗي دٍ ظر و٘ا ً٘س جاٗگاُ گرٍُ حال، حددرػ٘ي
اظر کِ جاٗگاُ ػٌاـر هثسداؼدُ ٍ هؤکد اظر. چٌاًچِ ظازٓ هثسداؼةدُ/ هؤکةد از    12ٍ گرٍُ زأک٘د

                                                           
1. last resort 
2. Seuren 
3. spell-out 
4. Move-F 
5. probe 
6. goal 
7. Split-IP Hypothesis 
8. complementizer phase 
9. finiteness 
10. Inflection Phrase 
11. Topic Phrase 
12. Focus Phrase 
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 اگةر گ٘رد ٍ  / زأک٘د برار هٖگر گرٍُ هثسداًَع ٗک گرٍُ ت٘ؽٌِ٘ ٍ ٗا ارسٍدُ تاؼد، در جاٗگاُ هؽهف
هٌظةَر اٗةي   آٗد. تدٗي ّا ررٍد هٖ ٔ اٗي گرًٍَُع ّعسِ )هاًٌد ٗک رؼل( تاؼد، در ّعس آى ظازُ از

زأک٘ةد>   -هثسةدا> ٍ =  -زرز٘ة دارإ هؽهفةٔ =  ررق هىرح ؼدُ کِ ّعسٔ گرٍُ هثسدا ٍ زأک٘د تِ
ِ   هؽهفِ تااظر کِ تاٗد  ػةالٍُ، هؽهفةگر اٗةي دٍ    ّإ هسٌارر زؼث٘رخاٗر تَد تازتٌٖ٘ ؼةَد. تة
ّإ هَجةَد   کِ تا هؽهفًِد زرز٘ة دارإ ٗک ػولگر هثسدا ٍ ٗک ػولگر زأک٘د ٘س تِگرٍُ ًقؽٖ ً
ةي     -هسٌارر تَد در راتىٔ ّعسِ ٔ گرٍُ در ّعس ي، تا در ًظةر گةررسي ٗا اترٗا هؽهفگر برار دارًد. ٌت
ًوةا خ٘ؽةٌْاد    ( را ترٕا راز هسون2( تازًواٖٗ )1997)رٗسسٕ  ،1(2)ّإ ًقؽٖ در حاؼ٘ٔ چح جولِ گرٍُ

   کٌد: خ٘ؽٌْاد هٖ
(2)  FORCE    (TOP*)   FOC   (TOP*)   FIN

2
    IP   

ٕ   (*ًؽأً ظسارُ ) تةَدى    دال تر باتل٘ر زکرارؼًَدگٖ گرٍُ ٍ ًؽأً خراًسس حةاکٖ از اتس٘ةار
رراٌٗةد هثسداؼةدگٖ    زَاًد زحةر ت٘ػ از ٗک ػٌفر هٖ هؽهؿ اظر کِ  تازًواٖٗ درآى اظر. 

 اظر. ؤکد در حاؼ٘ٔ چح جولِ هجازکِ ـرراً ٗک ػٌفر هحالٖبرار گ٘رد، در
 
 جایگاٌ فؼل امری در َستة گريٌ مىظًری -1 -4

إ از اؼسقاق ًحَِٕ جولةِ   ، رؼل اهرٕ تاٗد در هرحلِکِ در جوالذ اهرِٕاٗي ررق تِ دٍ دل٘ل 

 د:  ٗات ّإ زتاى رارظٖ هفداق ًوٖ در دادُ ،تِ جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ حرکر کٌد اآؼکار
 را (SOV) رؼةل  - هتؼَل - راػل ٍاشگاًٖ آراٗػًؽاى،  رارظٖ کِ در حالر تٖ ر زتاى، دًهعر
هرازثٖ جولِ، رؼةل در   ، در ظاتر ظلعلِ(2008 والقةاًٖ،  ؛2005 کرٗوٖ، ؛1389 اًَؼِ، ٍ درزٕ) دارد

اظر، ٍ چٌاًچِ اٗي رةرق را تدةاٗرٗن کةِ جاٗگةاُ     زرٕ ًعثر تِ راػل برار گررسِ ٗ٘يجاٗگاُ خا
تٌاتراٗي رؼل تاٗةد در   (،1389 اًَؼِ، ٍ )درزٕر گرٍُ زهاى اظر جولِ، هؽهفگ َٕضاًَٗٔ راػل ًح

 زر از گرٍُ زهاى برار داؼسِ تاؼد: جاٗگاّٖ خاٗ٘ي
 ترى! >>> vP]ّا  ّؤ تچِ FocreP  [TP]. ( الا3)

 ظاکر تاؼ٘د! >>> vP]ؼوا چٌد ًتر  FocreP  [TP] ب.         
 ت٘اد جلَ! >>> vP]ًتر ظور راظر  FocreP  [TP]ج.          
 

ِ   راـل گرٍ گرٍُ زهاى در حدّا  اٗي دادُتروثق  اظةر  ُ هٌظَرٕ ٍ گرٍُ رؼلةٖ بةرار گررسة

رؼل در جاٗگاُ گرٍُ رؼلةٖ بةرار دارد،    آًجاکِ از .(اًد ّإ ًاهرزثه ًادٗدُ گررسِ ؼدُ )ظاٗر گرٍُ

 ًواٗد. از کّي هٖاٗي اٗدُ کِ رؼل اهرٕ در جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ برار دارد کوات٘ػ دٍر 

                                                           
1. the left periphery of the clause 

2. Finite Phrase 
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ّإ تثةرٕ ٍ   رارظٖ از اٗي باتل٘ر ترتَردارًد کِ هاًٌد ظاترزتاى ، جوالذ اهرٕ در دٍم

ِ    تالف ترتٖ زتاىإ ؼًَد. درٍابغ، تر اهٖ، درًٍِالسس ظةازِٕ جولةٔ اهةرٕ آًْةا      إ ّةا کةِ درًٍة

ِ   رارظٖ اٗي اهکاى ٍجَد دارد کِ جولِزتاى ًاهوکي اظر، در  سون رؼةل  ػٌةَاى هة   ٍارٓ اهةرٕ تة

اظر کةِ در  دٗگر، اٗي ررق کوات٘ػ خاٗررسِ ؼدُ ظَٕ کار رٍد. از ٍارٓ اـلٖ تِ لِاـلٖ در جو

در جاٗگاُ ّعةسٔ گةرٍُ هٌظةَرٕ    « کِ»ًوإ  رارظٖ، ػٌفر هسونزتاى إ در  ّإ درًٍِ ظاتر

ٕ     اٗي ًوا( برار دارد. از ); گرٍُ هسون  اىزتة  رٍ، چٌاًچِ اٗي رةرق را تدةاٗرٗن کةِ جوةالذ اهةر

إ ًوَد، ٍ ً٘س چٌاًچِ اٗي ًکسِ را تدْٖٗ زلقٖ کٌ٘ن کِ جاٗگاُ ّعةسٔ   زَاى درًٍِ رارظٖ را هٖ

جاٖٗ رؼل تِ ّعةسٔ  ِاهکاى جات خط، اظر اؼغال ؼدُ« کِ»ًوإ  تا ػٌفر هسونگرٍُ هٌظَرٕ 

ِ »ًوةإ   ػٌفةر هةسون   تااٗي ّعسِ خ٘ػ از اٗي  زٗرا .گرٍُ هٌظَرٕ دٍر از کّي تَاّد تَد « کة

در  -جاؼةدُ  ٍِ رؼل اهرٕ جات« کِ»ًوإ  ػٌفر هسون -غال ؼدُ ٍ حمَر دٍ ػٌفر )آؼکار( اؼ

 ٗک جاٗگاُ ًاهوکي اظر:

 ! >>>>   TP [vP  ti] )کِ( ترٗد  FocreP]گتر  vP* ] ( الا.4)

 ! >>>>   TP [vP  ti] )کِ( زَبا کٌ٘د  FocreP]دظسَر داد  vP] * ب.          

 ! >>>>   TP [vP  ti] )کِ( دراز تکؽ٘د  FocreP]رُ کرد تا دظر اؼا vP] *ج.           
 
را تةِ جوةالذ    آىزةَاى   اظر، ل٘کي هٖإ هىرح ؼدُ جوالذ درًٍِ ترإگرچِ اٗي ررق ا

 چةَى رٍ، تر وثق اٗةي ؼةاّد،   اٗي تِ دظر دادُ ؼَد. ازاـلٖ ً٘س گعسرغ داد زا زؼو٘وٖ کلٖ 

اؼةغال ؼةَد،   « ِکة »ًوةإ   ػٌفر هسون تااًد زَ ـَرذ تالقَُ هٖ جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ تِ

 ّوسهاى در اٗي جاٗگاُ ًاهوکي اظر.حمَر ٗک ػٌفر دٗگر، 

ِ  دٗگر ترگررسِ از ؼَ٘ٓ زَزٗغ ب٘دّإ جولِ اظر. وثق دظسِ ؼاّد  (1999) 1تٌدٕ چٌ٘کَئة

٘ةدّإ  ب -)از ب٘دّا، اٗي ػٌاـر تِ دٍ گرٍُ ب٘دّإ تاالٖٗ ); ب٘دّإ جولِ( ٍ ب٘ةدّإ خةاٌٖٗ٘   

تٌٖ٘ ٍ ضاتسٖ ًعثر تةِ گةرٍُ    )ّإ( باتل خ٘ػ ؼًَد ٍ ّر ٗک در جاٗگاُ زقع٘ن هٖ گرٍُ رؼلٖ(

ب٘ةدّاٖٗ   اظةر  رارظٖ خ٘ؽةٌْاد ؼةدُ   زتاى گ٘رًد. درهَرد هرازة جولِ برار هٖ دٗگر در ظلعلِ

ِ  « احسواالً»ٍ « هؼوَالً»، «راّراً»، «تَؼثهساًِ»، «ػوداً»هاًٌد  چةَى  ، ٍ ػٌاـةرٕ  ب٘ةد جولة

ب٘د گرٍُ رؼلٖ تةِ  « ػابالًِ»، ٍ ب٘دّإ ررسارٕ هاًٌد «کاهالً»، «ّرگس»، «ّو٘ؽِ»، «ًِزٗرکا»

رق زَزٗغ ػٌاـر ب٘دٕ جولةِ ٍ گةرٍُ رؼلةٖ را    خط اگر ر(. 124-125: 2005)کرٗوٖ، رًٍد ؼوار 

تٌٖ٘ ًوَد کِ کارترد ّر ٗک از اٗي دٍ ًةَع ب٘ةد در جولةِ هسمةوي آى      زَاى خ٘ػ تداٗرٗن، هٖ

                                                           
1. Cinque 
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، تِ جاٗگةاُ  1إ ًؽاى، رؼل خط از ادغام در جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ رؼلٖ ّعسِ الر تٖاظر کِ در ح

، 1988، 3)ترإ هطةال: الرظةي    ؼَدجا ِػٌَاى جاٗگاُ ضاًَٗٔ تَد جاتتِ 2إ ّعسٔ گرٍُ رؼلٖ خَظسِ

ًظر گةررسي  خط در .(2009، 2004، 5؛ ردرَرد1995؛ چاهعکٖ، 1994، 1993، 1991، 4؛ ّلِ ٍ ک٘عر1990

 ًواٗد.   ػٌَاى جاٗگاُ اٗي ظازُ در جوالذ اهرٕ رارظٖ ًاهحسول هٖ ٔ گرٍُ هٌظَرٕ تِّعس
 آهادُ تاؼ٘د! >>>> vP]کاهالً  vP]ّوِ  FocreP  [TP]( الا. 5)

 ررسار کٌ٘د! >>>> vP]ػابالًِ  FocreP  [TP [vP]ب.         

 [[[[ راُ ترٍ! vP]آّعسِ  vP] TP]  FocreP]ج.         
 
ِ ٍجَد ب٘دّإ گرٍُ رؼلٖ در جاٗگاُ تَاّر گرٍُ رؼ ،ّا اظاض اٗي دادُتر إ تةداى   لٖ خَظةس
رٍ، حمةَر آى در جاٗگةاُ   اٗةي  اظر ٍ ازجاٗگاُ ّعسٔ اٗي گرٍُ تارظ ًؽدُ ظر کِ رؼل ازهؼٌا

 ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ حدابل در ًحَ آؼکار غ٘رهوکي اظر.  
ِ »ًوإ  فر هسونٍجَد راػل در جاٗگاُ هؽهفگر گرٍُ زهاى، حمَر ػٌ چَىؼَاّدٕ  « کة

ِ    در جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ در ظاتر ، ٍ ً٘ةس ؼةَ٘ٓ   إ ؼةدُ  ّاٖٗ کِ جولةٔ اهةرٕ درًٍة
حمةَر رؼةل اهةرٕ در ّعةسٔ گةرٍُ      ًؽأً ًاهوکي تَدى زَاًد  زَزٗغ ػٌاـر ب٘دٕ در جولِ هٖ

رلةِ٘  رٍ، اٗةي ر اٗي از تاؼد.جاٖٗ آى تِ اٗي جاٗگاُ در جوالذ اهرٕ رارظٖ ِهٌظَرٕ ٍ ٗا جات
ّا رؼل اهرٕ تاٗد در جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ برار داؼةسِ   کِ در جوالذ اهرٕ در ّؤ زتاى

ػٌةَاى ٗکةٖ از    ّإ اهرٕ تِ ًواٗد، ٍ چٌاًچِ ظاتر ّإ رارظٖ ًاکارآهد هٖ تاؼد در هَرد دادُ
رٕ تٌدٕ ًحَٕ تاؼٌد، الزم اظر ظازٍکار دٗگة  ّإ ههسلا ً٘ازهٌد ًَع ّإ جولِ در زتاى گًَِ
 زحقق اٗي ًکسِ در زتاى رارظٖ ازهاک گردد.  رإ ت

 
 وخان بىدی جمالت امری در حالت بی وًع -2-4

 ِ إ ارائةِ ؼةد کةِ ٍجةَد رؼةل در ّعةسٔ گةرٍُ         در زٗرتهػ بثل، ؼَاّدٕ چٌد در رد ررلة٘
ًوَدى تَاًػ اهرٕ ترإ جولِ را   رراّن ترإجاٖٗ آؼکار آى تِ اٗي جاٗگاُ ِهٌظَرٕ ٍ ٗا جات

تٌدٕ جوةالذ اهةرٕ در زتةاى     کٌد. رٍٗکرد جاٗگسٌٖٗ کِ در اٗي هقالِ ترإ ًَع اهٖ زلقٖ هٖالس
ِ  تٌدٕ از ورٗق تازتٌٖ٘ هؽهفِ گردد، ًَع رارظٖ خ٘ؽٌْاد هٖ گةرا ٍ تةا    ّا در بالة ترًاهٔ کوٌ٘ة

 اظر.   (2006، 2005) 6( ٍ ؼَاگرa1999 ،b1999 ،2000 ،2001، 1998)الگَگ٘رٕ از هىالؼٔ ّاى 
                                                           
1. VP 
2. vP 
3. Larson 
4. Hale and Keyser 
5. Radford 
6. Schwager 
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ِ    ّإ اهرٕ تِ ، ظاتر(1991)چٌگ، تٌدٕ جولِ  ثق ًظرٗٔ ًَعترو ّةإ   ػٌةَاى ٗکةٖ از گًَة

ِ    دٕ ؼةًَد. ًةَع  تٌة  إ ًحَٕ ًَع جولِ در ّر زتاى تاٗد تِ ؼَُ٘ ٖ، ٍ کلوةَر  تٌةدٕ جوةالذ، تة

ٕ تاؾ در ٗک جاٗگاُ تةاؾ در  م ٍجَد اًگ٘سٓ ًحَتاؾ، هعسلسوَر تٌدٕ جولٔ اهرٕ، تِ ًَع

ٕ  ظلعلِظاتر  ًؽةاى  تاور (265: 1995)در اٗةي زهٌ٘ةِ، چاهعةکٖ    جولةِ اظةر.    هرازة ًحةَ

ِ    لِ را هوکي هٖتٌدٕ ٍ زؼ٘٘ي ًَع جو ظاتسِ کِ آًچِ ًَع ّةإ ـةَرٕ    ظةازد ٍجةَد هؽهفة

هؼسقد اظر در جوالذ  جةا( )ّواىترإ هطال، ٍٕ  .ظرًوا ونتاؾ تر رٍٕ ّعسٔ گرٍُ ًقؽٖ هس

تٌدٕ اٗةي دظةسِ از جوةالذ را     ا، ًَعًو تر رٍٕ ّعسٔ گرٍُ هسون 1خرظؽٖ، هؽهفٔ =خرظؽٖ>

تٌٖ٘ ًوَد کِ جوالذ اهةرٕ ً٘ةس تاٗةد     زَاى خ٘ػ دار اظر. اگر اٗي ررق درظر تاؼد، هٖ ػْدُ

 تٌدٕ ؼًَد.   إ هؽاتِ ًَع تِ ؼَُ٘

، a 1999، b1999 ،2000 ،1998) ّةاى  ر؛در ارزثان تا جوالذ اهرٕ، دٍ رٍٗکرد باتل تحص اظة 

داًد. اٗي ػولگةر در ّعةسٔ گةرٍُ     هٖ 2حإٍ ٗک ػولگر اهرٕ« ٖٗتِ لحاي هؼٌا»آًْا را ( 2001
اًگ٘سد. ػولگر اهرٕ هَرد ًظر از دٍ  ًوا برار دارد ٍ حرکر رؼل اهرٕ تِ اٗي ّعسِ را ترهٖ هسون

اظةر. هؽهفةٔ =دظةسَرٕ>، ً٘ةرٍٕ     زؽةک٘ل ؼةدُ   4> ٍ =ًةاهحقق  3هؽهفٔ ًحَِٕ =دظسَرٕ>
ـةَرذ آؼةکار    ًوا تَاُ تِ را تِ ّعسٔ گرٍُ هسونکٌد ٍ حرکر رؼل  هٌظَرٕ اهرٕ را رراّن هٖ

ٖ  )بثل از هرحلٔ تازًوَى( ٍ تَاُ تِ  ،ظةازد  ـَرذ خٌْاى )در ظى  ـَرذ هٌىقٖ( تراًگ٘هسِ هة
هٌظَر ً٘ازهٌد حمَر ٗک رؼل ًواٗد ٍ تدٗي ٍ هؽهفٔ =ًاهحقق>، ٍجْ٘ر ًاهحقق را زأه٘ي هٖ

ظَ ٍجةِ   ٗک ّاى ٍجِ اهرٕ ازتِ ًظر ر. در جاٗگاُ هَرد ًظر اظ 6ٗا هفدرٕ 5در ٍجِ السساهٖ
تةا   ّعةسٌد جْر کِ حةإٍ هؽهفةٔ =ًةاهحقق>    اٗي دٗگر از ظَٕ از ،ٍجِ السساهٖ ٍ هفدرٕ

ظازد ٍجةَد هؽهفةٔ    آًچِ ٍجِ اهرٕ را از ٍجِ السساهٖ ٍ هفدرٕ هسواٗس هٖ .اًد هؽسر ٗکدٗگر 
ٍجةِ اهةرٕ را   ى ّا=دظسَرٕ> اظر کِ  =دظسَرٕ> در ٍجِ اهرٕ اظر. تِ هَجة ّو٘ي هؽهفٔ

ِ   داًد. زٗرا ًوٖ 7إ تالف ٍجِ السساهٖ ٍ هفدرٕ درًٍِتر إ بةادر ً٘عةسٌد ً٘ةرٍٕ     جوةالذ درًٍة
وَرتالـِ، تا زَجِ تِ ؼَاّد ٍ دالئلٖ از ًةَع زٗةر اظةر کةِ ّةاى ً٘ةرٍٕ        هٌظَرٕ القا کٌٌد. تِ

 :(2008، 8آٗازرٗدٍ)ًواٗد  ؼدُ بلوداد هٖ  تٌدٕ در جوالذ اهرٕ از ًظر ًحَٕ ًَعرا هٌظَرٕ اهرٕ 

                                                           
1. [Q] 
2. imperative operator 
3. [directive] 
4 [irrealis] 
5. subjunctive 
6. infinitive 
7. subordinated 

8. Iatridou 
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ّةا حةإٍ ٗةک     دّد اٗي ظاتر إ کرد ًؽاى هٖ زَاى درًٍِ اٌٗکِ جوالذ اهرٕ را ًوٖ -

ّةإ حةإٍ رؼةل     ؼدى ظاتر  إ . در هقاتل، باتل٘ر درًٍِاًدهؽهفٔ هٌظَرًوإ تاؾ

 ًد؛االسساهٖ ٍ هفدرٕ حاکٖ از آى اظر کِ اٗي دٍ رابد اٗي هؽهفٔ هٌظَرًوإ تاؾ

جةا  ًِوةا جاتة   تةِ ّعةسٔ گةرٍُ هةسون     اّا، رؼل آؼةکار  ٕ تع٘ارٕ از زتاىدر ظاتر اهر -

کةِ در جةاب رؼةل دت٘ةل      داردًوا ٗک هؽهفِ  ّعسٔ گرٍُ هسونٗؼٌٖ ؼَد، ٍ اٗي  هٖ

 اظر؛

ًد، تٌاتراٗي اٗةي ارؼةال تاٗةد    اٍاشٕ هسواٗس ٍ تاؾارؼال اهرٕ دارإ ٗک ـَرذ ظاتر -

 ظر؛ک هؽهفٔ تاؾ تاؼٌد کِ ٍٗصٓ آًْاحإٍ ٗ

ٍ ّةا   در تعة٘ارٕ از زتةاى  را زَاى دل٘ل هٌتٖ ًؽدى جوةالذ اهةرٕ    تا اٗي هؽهفِ هٖ -

 .  کردزث٘٘ي  ّاگَٗػ

اظر کِ اٗي جوالذ حإٍ ٗک ػولگر اهةرٕ  دادًُظر  (2006، 2005)ؼَاگر  ،در رٍٗکرد دٍم

ٖ  1ػوگر ٍجْٖ رإٍ اٗي ػولگر  .دًٌٗوا غ٘رآؼکار در هؽهفگر گرٍُ هسون ًةد. ّوچٌة٘ي،   دا هة

اظر کِ حرکر رؼل تِ اٗي جاٗگةاُ را   2ًوا ً٘س حإٍ ٗک هؽهفٔ =+ اهرٕ> ّعسٔ گرٍُ هسون

ٖ     ترهٖ تراًگ٘سًةد:   ؼٌاظةٖ چةالػ   اًگ٘سد. ٍٕ هؼسقد اظر جوالذ اهةرٕ از دٍ ًظةر تةرإ هؼٌة

إ  ً٘رٍٕ هٌظَرٕ ،؛ دٍم(6)هطةال  زَاى زَـ٘ا کرد  آًْا را ًوٖ 3ارزغ هؽرٍن تِ ـدق ،ًهعر

زَاى اٗي ً٘رٍّإ هٌظةَرٕ چٌدگاًةِ را تةا     کٌٌد هسؼدد اظر ٍ ًوٖٖ إ کِ آًْا القا ه هٌظَرٕ

 (:7)هطال تاؾ هرزثه داًعر  4ٗک کٌػ گتسارٕ
 ( ررد الا. در رٍ تثٌد!                                 6)

 ـحر ًدارد.# ررد ب.         

 ( الا. از جلَٕ چؽوام دٍر ؼَ!       )ً٘رٍٕ هٌظَرٕ: دظسَر(7)

 )ً٘رٍٕ هٌظَرٕ: اجازُ(                   ب. اگِ ه٘هَإ، ترٍ!        

 ج. زٍدزر تَب ؼَ!                    )ً٘رٍٕ هٌظَرٕ: آرزٍ(        

 ذ. اٗعسگاُ تؼدٕ خ٘ادُ ؼَ!          )ً٘رٍٕ هٌظَرٕ: خ٘ؽٌْاد / ًف٘حر(        

 ش. ههلَن را تَب ّن تسً٘د!        )ً٘رٍٕ هٌظَرٕ: آهَزغ(        
 

                                                           
1. modal operator 

2. [+ IMP] 

3. truth value 
4. speech act 
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ّةإ حةإٍ    خاٗٔ هقاٗعةِ تةا ظةاتر   زَاى تر جوالذ اهرٕ را هٖظر هؼسقد ا (2006)ؼَاگر 

ٍ  2. تةةِ تةةاٍر ٍٕ، ارؼةةال ٍجْةةٖ دٍ تةةَاًػ هستةةاٍذ زَـةة٘تٖتررظةةٖ کةةرد 1ارؼةةال ٍجْةةٖ

آى « زَـة٘ا »ـرراً تةِ   ،ًد. در تَاًػ ًهعر، گٌَٗدُ تا ادإ ٗک جولٔ تاؾدار( 3); کٌؽٖ

، (8)هطةال   اظةر د کِ در ارزثان تا ههاوة هىرح ؼدُخرداز ً٘رٍٕ ٍجْٖ )ترإ هطال، اجثار( هٖ

تةِ ٗةک   « هلةسم »کِ در تَاًػ کٌؽٖ، گٌَٗدُ تا ادإ ٗک جولةٔ تةاؾ، ههاوةة را    حالٖدر

 :(9)هطال کٌد  کٌػ تاؾ هٖ
دار تؽِ.   )تِ باید ( الا. ظؼ٘د8) ل اجثار ًاؼٖ از حمَر ت ّر رٍز، ـث ِ زٍد از تَاب ٘ت  هَبغ در هحل کار(ِد٘ل

 ت٘ؽسر درض تهًَٖ.                                  )ترإ کعة هَرق٘ر( باید ب.      

 ّر رٍز، ـث ِ زٍد از تَاب ت٘دار تؽِ!   )دظسَر خدر ظؼ٘د( باید ( الا. ظؼ٘د9)

 آهَز( ت٘ؽسر درض تهًَٖ!                                  )هؼلن تِ داًػ بایدب.         
 

ٖ   (2003) 5ٍ ؼَلسط( 1978) 4رٍٕ از کوحخ٘ تِ جا()ّواىؼَاگر  خةاٗرد کةِ    اٗي رةرق را هة
إ ٗکعاى ترتَردارًد، ٍ زتةاٍذ   ارؼال ٍجْٖ در ّر دٍ تَاًػ زَـ٘تٖ ٍ کٌؽٖ از هؼٌٖ گسارُ

کار  إ اظر کِ اٗي دٍ جولِ در آًْا تِ ـرراً ًاؼٖ از ػَاهل تارسٖ ٍ هَبؼ٘سٖ ٍٗصُ ،ه٘اى اٗي دٍ
کٌد جوالذ اهرٕ تا تةَاًػ کٌؽةِٖ ارؼةال     اظسدالل هٖ (2006)َاگر اظاض، ؼ اٗي رًٍد. تر هٖ

داؼةسِ  ؼٌٖ اگرچِ جوالذ اهرٕ هوکي اظةر ً٘رٍّةإ هٌظةَرٕ هستةاٍزٖ     ٗاًد،  ٍجْٖ هؽاتِ
 جةا( )ّوةاى ّؤ اٗي جوالذ در الٗٔ زٗرٗي تَد حإٍ هؼٌإ ٍاحدًد. درٍابغ، ؼَاگر  اهاتاؼٌد، 

 6«تاٗد»اًد کِ از ًظر هؼٌاٖٗ تِ رؼل ٍجْٖ  جْٖهدػٖ اظر جوالذ اهرٕ حإٍ ٗک ػولگر ٍ
َ  هّٖاٖٗ اظستادُ  ًظر، جوالذ اهرٕ ـرراً در تارر اٗي ؼثاّر دارد. از 6«تاٗد» ًد کةِ ٗةک   ؼة

 کار رٍد: هوکي اظر تِ« تَاًػ کٌؽٖ»در « تاٗد»رؼل ٍجْٖ هاًٌد 

 ّازَى رٍ ٍاکط تسً٘د! خَز٘ي باید ( الا.10)

 ٘د!ّازَى رٍ ٍاکط تسً ب. خَز٘ي           
 

جوالذ اهرٕ را ّواًٌد تَاًػ کٌؽِٖ جوالذِ دارإ ارؼةال ٍجْةٖ زلقةٖ    جا( )ّواىؼَاگر 

داًد کةِ در   غ٘رآؼکار هٖ 7ّإ اهرٕ را از ًظر ًحَٕ ٍاجد ٗک ػولگر اهرٕ کٌد. ٍٕ ظاتر هٖ

تةراٗي، ٍٕ ّعةسٔ اٗةي گةرٍُ را ً٘ةس حةإٍ ٗةک        ًوا برار دارد. ػةالٍُ  گرٍُ هسون در هؽهفگر

                                                           
1. modal verbs 
2. descriptive 
3. performative 
4. Kamp 
5. Schulz 
6. must 
7. OPImp 
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کٌد کِ تراًگ٘ساًٌدٓ حرکر رؼل اهةرٕ تةِ اٗةي جاٗگةاُ تةا ّةدف        > زلقٖ هٖهؽهفٔ =+ اهرٕ

 ّإ ههسلا اظر.  تٌدٕ جولٔ اهرٕ در زتاى ًَع

ٖ (2006، 2005)خ٘رٍٕ از ؼَاگر  در هقالٔ حالر، تِ ؼةَد کةِ جوةالذ     ، اٗي ررق خاٗررسِ هة

، 2005)ر اًد کةِ تةَاًػ کٌؽةٖ در زؼث٘ةر ؼةَاگ      رارظٖ حإٍ ٗک ػولگر اهرٕزتاى اهرٕ در 

ٖ  اهرٕ اهکاىّإ  را ترإ ظاتر (2006 ٕ  ظةازد. از  خاٗر هة دٗگةر، تةا الگةَگ٘رٕ از ؼةَاگر     ظةَ

ؽهفةٔ  ًوةا ً٘ةس حةإٍ ٗةک ه     ؼَد کِ ّعسٔ گرٍُ هسون ، اٗي ررق خاٗررسِ هٖ(2006، 2005)

ؼةَاگر، اٗةي هؽهفةِ از ًظةر      ٓتالف هؽهفٔ =اهرٕ> خ٘ؽٌْادؼدحال، تر=اهرٕ> اظر. تااٗي

ًوةا از   ؼَد. چٌاًچِ هؽهفٔ =اهرٕ> در جاٗگاُ ّعسٔ گةرٍُ هةسون   ٘رًاخاٗر زلقٖ هٖهؼٌاٖٗ زؼث

ٔ ًظر هؼٌاٖٗ زؼث٘رخاٗر بلوداد ؼَد، اًگ٘سٓ حرکر رؼل تِ اٗي جاٗگاُ تراظاض چةارچَب ترًاهة  

 ِ ِ گةةرا ًاهؽةةهؿ اظةةر، زٗةةرا تر کوٌ٘ة تةةازتٌٖ٘ رإ اٗةةي ترًاهةةِ، تةةٓ ؼةةد وثةةق اـةَل خاٗررسةة

هرازة ًحَٕ، هؽهفٔ زؼث٘رًاخاٗر تر هؽهفةٔ   در ظاتر ظلعلِ ّإ ًحَٕ الزم اظر هؽهفِ

إ داؼسِ تاؼد ٍ در جاٗگاُ تاالزرٕ ًعثر تِ آى برار گ٘ةرد. اٗةي السةسام،     زؼث٘رخاٗر زعله ظازُ

زةر تةِ ٗةک     گرا ّوَارُ از ٗةک جاٗگةاُ خةاٗ٘ي    کٌد کِ رراٌٗد حرکر در ترًاهٔ کوٌِ٘ اٗجاب هٖ

تٌاتراٗي، چٌاًچِ هؽهفٔ =اهرٕ> در جاٗگةاُ  (. 36: 2004 ظَرى،)ػکط تاؼد رجاٗگاُ تاالزر ٍ ًِ ت

ًوا تا الگَگ٘رٕ از ؼَاگر زؼث٘رخاٗر ررق ؼَد، اًگ٘سٓ حرکةر رؼةل تةِ اٗةي      ّعسٔ گرٍُ هسون

ّةاى ً٘ةس    ٓدٗگر، هؽهفٔ ًحَٕ =دظسَرٕ> خ٘ؽٌْادؼد ظَٕ جاٗگاُ ًاهؽهؿ تَاّد تَد. از

ٌکِ اٗي هؽهفِ تراًگ٘ساًٌدٓ حرکر رؼل اهرٕ تةِ  رغن اٗ، زٗرا ػلًٖ٘عرهثٌإ هىالؼٔ حالر 

خاٗررسي اٗي هؽهفِ هسموي بثَل اٗي ًکسِ اظةر   آًجاکِ از .ظرًوا ّعسٔ گرٍُ هسونجاٗگاُ 

ر ّإ اهةرٕ د  إ بادر تِ زث٘٘ي دادُ إ کرد، چٌ٘ي هؽهفِ زَاى درًٍِ کِ جوالذ اهرٕ را ًوٖ

در اٗةي  را ( ًؽاى دادُ ؼد، جوةالذ اهةرٕ   4-1گًَِ کِ در )رارظٖ ًهَاّد تَد، زٗرا ّواى زتاى

إ کرد. تٌاتراٗي، تا خاٗرغ اٗي ًکسِ کِ جوالذ اهةرٕ ٗةک ػولگةر اهةرٕ      زَاى درًٍِ زتاى هٖ

ٍ ً٘ةس ّعةسٔ اٗةي گةرٍُ      (،2006، 2005)ؼةَاگر،   ًوا بةرار دارد  کِ در هؽهفگر گرٍُ هسون دارًد

  .جا()ّواىحإٍ ٗک هؽهفٔ =اهرٕ> از ًَع زؼث٘رًاخاٗر اظر 

ًؽاى، رؼل خةط از ادغةام در جاٗگةاُ ّعةسٔ گةرٍُ       ّإ اهرِٕ هطثر در حالر تٖ در ظاتر

إ از هراحةل اؼةسقاق ًحةَٕ     إ در هرحلِ إ ٍ حرکر تِ ّعسٔ گرٍُ رؼلٖ خَظسِ رؼلٖ ّعسِ

، تاٗةد  (2009، 2004؛ ردرةَرد،  1995؛ چاهعکٖ، 1994، 1993، 1991؛ ّلِ ٍ ک٘عر، 1990، 1988)الرظي، 

ـَرذ  ، حرکر رؼل تِزر آهدگًَِ کِ خ٘ػهاذ هرزثه تا تَاًػ اهرٕ را رراّن ًواٗد. ّواىالسا
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 درچةَى  ظةر،  ظاتسي اٗي الةسام ًةاهوکي ا    ترآٍردُترإ آؼکار تِ جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ 

 درزٕ)کٌةد   ة رؼل خ٘رٍٕ هٖ ًؽاى از آراٗػ ٍاشگاًٖ راػل ة هتؼَل  رارظٖ کِ در حالر تٖ زتاى

راػل در جاٗگاُ تاالزرٕ ًعثر تةِ ظةازٓ رؼلةٖ بةرار      (2008 والقاًٖ، ؛2005 کرٗوٖ، ؛1389 ،اًَؼِ ٍ

زرٕ ًعثر تِ جاٗگةاُ راػةل    گررسِ ٍ اٗي ت٘اًگر آى اظر کِ رؼل در جإ تَد در جاٗگاُ خاٗ٘ي

ًوَدى تَاًػ اهةرٕ تةرإ جولةِ، تةر       رراّنرإ رٍ، تاٗي در هؽهفگر گرٍُ زهاى برار دارد. از

اهرٕ> تر رٍٕ  -ؼَد هؽهفٔ = گرا خ٘ؽٌْاد هٖ ّا در ترًاهٔ کوٌِ٘ ظرٗٔ تازتٌٖ٘ هؽهفِوثق ً

جةَگر تةا هؽهفةٔ هسٌةارر =+ اهةرٕ> تةر رٍٕ رؼةل در        ٍػٌَاى جعر ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ تِ

 -اٗي رراٌٗةد، هؽهفةٔ زؼث٘رًاخةاٗر =    درکٌد؛  إ هىاتقِ تربرار  جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ رؼلٖ خَظسِ

ؼةَد ٍ از اٗةي ورٗةق، تةَاًػ      گاارٕ هٖ سٔ گرٍُ هٌظَرٕ تازتٌٖ٘ ٍ ارزغاهرٕ> تر رٍٕ ّع

ؼَد. تٌاتراٗي، چٌ٘ي رراٌٗةدٕ   تٌدٕ هٖ ـَرذ اهرٕ ًَع گردد ٍ جولِ تِ اهرٕ جولِ زأه٘ي هٖ

ظازد کِ رؼل لوي اتقا در جاٗگاُ اٍل٘ٔ تَد، هلسٍهاذ هرزثه تا تةَاًػ   اٗي اهکاى را رراّن هٖ

 اظر:  ( ًؽاى دادُ ؼد1ًُواٗد. اٗي رراٌٗد هىاتقِ در ؼکل ) اهرٕ جولِ را ً٘س اغٌا
 ( الا. ّوسَى ت٘اٗد!11)

i [vP ti [VP [Vّوسَى FocreP  [TP]ب.            
o <<<<< !ت٘اٗد 

 

 
 ًؽاى جوالذ اهرٕ هطثر در حالر تٖتٌدٕ  . ًَع1ؼکل 
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ِ      -هؽهفٔ = کًِؽاى دادُ ؼدُ  در ؼکل ٌةَاى  ػ اهرٕ> تةر رٍٕ ّعةسٔ گةرٍُ هٌظةَرٕ تة
ِ  ٍجعر ػٌةَاى هقفةد هؽةرف اظةر تةا آى در       جَگر کِ تر هؽهفٔ =+ اهرٕ> تر رٍٕ رؼةل تة

هؽهفٔ =+ اهةرٕ> رؼةل    تااهرٕ>  -اٗي ظازٍکار، هؽهفٔ =در کٌد ٍ  رراٌٗد هىاتقِ ؼرکر هٖ
زَاى تِ حرکر هؽهفٔ =+ اهرٕ> تِ جاٗگةاُ ّعةسٔ    هٖ ّرچٌدؼَد.  گاارٕ هٖ تازتٌٖ٘ ٍ ارزغ

ز اـةَل حةاکن   خ٘رٍٕ ا تِحال اٗي ؼد، تابائل اهرٕ> ً٘س  -زأض٘ر هؽهفٔ = گرٍُ هٌظَرٕ زحر
خاٗرٗن کِ رراٌٗد هىاتقةِ در هقاٗعةِ تةا حرکةرِ هؽهفةِ )ٗةا ظةازُ(         هٖ گرا، تر ترًاهٔ کوٌِ٘

. درٍابةغ، در چةارچَب   اظر زر ٍ هعسلسم ـرف ّسٌٗٔ کوسرٕ در رراٌٗد اؼسقاق جولِ ابسفادٕ
ٕ  گرا کِ تر ا ترًاهٔ کوٌِ٘ ّةا ٍ ظةىَح دظةسَرٕ     اؼةسقاق »تةَدى اظةسَار اظةر      ـةل ابسفةاد

جوةالذ  »ٍ  (432: 2002، 1)لسً٘ةک « دٌّدٓ زَاًػ زتاًٖ تاٗد هىاتق تا هؼ٘ار ابسفاد تاؼٌد زؽک٘ل
ورٗةق   تازتٌٖ٘ از آًجاکِ از»ٗؼٌٖ . اٗي (81: 1995)چاهعکٖ،  «تاٗد تا کوسرٗي ّسٌِٗ زَل٘د ؼًَد

ِ ّإ ًحَٕ ٗا حرکر  هىاتقِ هعسلسم حرکر ً٘عر، وث٘ؼساً از حرکر ظازُ ّةإ اٗةي    هؽهفة
در چةَى  رٍ، اٗةي  از (.292: 2005)َّرًؽةساٗي ٍ دٗگةراى،   « زةر اظةر   ّا ترإ تازتٌٖ٘ ابسفادٕ ظازُ

ٕ   ، زةر  ّسٌِٗ گرا تازتٌٖ٘ از ورٗق هىاتقِ کن ترًاهٔ کوٌِ٘ ٖ  ٍ هعةسلسم ـةرف رراٌٗةدّا در  اًةدک
 ، ًعثر تِ حرکر ظازُ ٍ ٗا حرکر هؽهفِ در اٍلَٗر برار دارد.اظر زَل٘د اؼسقاق ًحَٕ جولِ

ًؽةاى هعةسلسم در ًظةر     ّإ اهرٕ هٌتٖ در حالر تٖ ًوَدى تَاًػ اهرٕ در ظاتر  رراّن
تةِ  « ًِةة »ٍ « ًَةة »ّةإ   ـَرذ زکَاشگًَِ گررسي رٍٗکردٕ هستاٍذ اظر. ًؽأً ًتٖ در رارظٖ تِ

الةارِ  « تاٗةد »ٍ « تَاظةسي »خ٘ػ از رؼل اـلٖ ٗا ترتٖ ارؼةال کوکةٖ هاًٌةد     جاٗگاُ تالرفل
ِ   ... ٍ « ًهَاّد ررر»، «ًثاٗد ررر»، «رٍم ًوٖ»ؼَد:  هٖ خ٘ةرٍٕ از والقةاًٖ    . حةال، چٌاًچةِ تة
را در ّعةسٔ گةرٍُ زهةاى    « تاٗد»ٍ « تَاظسي»هاًٌد  ٖ کوکٖجاٗگاُ ارؼال (،103، 96، 53: 2008)

اٗي ارؼةال هسمةوي آى اظةر کةِ در ظةاتر       ظاز تِ اتسدإ زکَاش هٌتٖ هٌسعة تداً٘ن، ارسٍدى
ظاز را در جاٗگاُ تةاالزرٕ ًعةثر تةِ گةرٍُ زهةاى زلقةٖ        هرازة ًحَٕ جولِ، زکَاش هٌتٖ ظلعلِ

 (23: 1997) 3ٍ زاًةةَزٌٖ٘ (120: 1995) 2ّگوةةي (،1989)زثؼ٘ةةر از خةةاال   کٌةة٘ن. ّوچٌةة٘ي، تةةِ
ٖ  اٗگاُ بثل از رؼل الارِ هٖإ کِ تِ ج خاٗرٗن کِ هقَلٔ ًتٖ هٖ ظةازد   ؼَد ٍ جولِ را هٌتٖ هة

هرازة ًحَٕ جولةِ رةرارکي    اظر ٍ گرٍُ هعسقل ًتٖ هرتَن تِ تَد را در ظلعلِ  از ًَع ّعسِ
ِ     کٌد. اٗي ّعسٔ ًتةٖ از هؽهفةٔ زؼث٘رخةاٗر =+    هٖ إ از  هٌتةٖ> ترتةَردار اظةر ٍ در هرحلة

 دّد.   ٍ تَاًػ هٌتٖ جولِ را تِ دظر هٖ ؼَد هراحل اؼسقاق ًحَٕ جولِ تا رؼل زرک٘ة هٖ
                                                           
1. Lasnik 
2. Haegeman 

3. Zanuttini 
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هٌتٖ> تةر رٍٕ   -تٌاتراٗي، ًهعر ه٘اى هؽهفٔ =+ هٌتٖ> در ّعسٔ گرٍُ ًتٖ ٍ هؽهفٔ =
هٌتةٖ> رؼةل    -ٍ وٖ اٗي رراٌٗد، هؽهفةٔ =  ،إ هىاتقِ اٗجاد رؼل در ّعسٔ گرٍُ رؼلٖ خَظسِ

تراًگ٘ساًٌةدٓ هىاتقةٔ ه٘ةاى    ؼَد. آًچِ  ـَرذ هٌتٖ زؼث٘ر هٖ ٍ جولِ تِ ،گاارٕ تازتٌٖ٘ ٍ ارزغ
هٌتٖ> تر رٍٕ رؼةل اظةر هؽهفةٔ     -هؽهفٔ =+ هٌتٖ> تر رٍٕ ّعسٔ گرٍُ ًتٖ ٍ هؽهفٔ =

ِ  ٍّا، جعر هٌتٖ> رؼل ً٘عر، زٗرا در رراٌٗد تازتٌٖ٘ هؽهفِ -= ِ   جةَگر تة إ  ػٌةَاى هؽهفة
 ،رٍاٗةي  از (.36: 2004)ظةَرى،  زؼث٘رًاخاٗر تاٗد از جاٗگاُ تاالزرٕ ًعثر تِ هقفد ترتَردار تاؼةد  

ٍ آًچةِ  دارد رؼلٖ> ً٘ةس   -تر هؽهفٔ =+ هٌتٖ>، هؽهفٔ =ٍُخاٗرٗن کِ ّعسٔ گرٍُ ًتٖ ػال هٖ
ٖ رراٌٗد هىاتقٔ ت٘ي ّعسٔ گرٍُ ًتٖ تا ّعسٔ گةرٍُ رؼلةٖ را تراًگ٘هسةِ      -ظةازد هؽهفةٔ =   هة

ر خةاٗ اظر کِ رراٌٗةد هىاتقةِ زهةاًٖ اهکةاى    درحق٘قر اٗي ررق خاٗررسِ ؼدُچَى رؼلٖ> اظر، 
تر ترتَردارٕ از ٗک هؽهفٔ زؼث٘رخاٗر، حإٍ ٗک هؽهفٔ زؼث٘رًاخةاٗر  کِ هقفد ػالٍُ ؼَدهٖ

اًجةام هىاتقةِ تةا    رإ دٗگر ً٘س تاؼد، زٗرا ٍجَد ّو٘ي هؽهفٔ زؼث٘رًاخاٗر تر رٍٕ هقفد آى را ت
ٖ ٍجعر ٘ي رٍ، تةا اًجةام هىاتقةِ تة    اٗةي  از (.317: 2005)َّرًؽةساٗي ٍ دٗگةراى،   ظةازد   جَگر رؼال هة

هٌتةٖ> رؼةل ٍ    -ّإ = رؼلٖ> ّعسٔ گرٍُ ًتٖ ٍ =+ رؼلٖ> ّعسٔ گرٍُ رؼلٖ، هؽهفِ -هؽهفٔ =
   کٌٌد. گاارٕ هٖ =+ هٌتٖ> ّعسٔ گرٍُ ًتٖ ً٘س تِ زثغ آى ّودٗگر را تازتٌٖ٘ ٍ ارزغ

ظازٕ تَاًػ اهرٕ جولةِ،   رراّنرإ ؼَد کِ در هرحلٔ تؼد ٍ ت تٌٖ٘ هٖ تدٗي ـَرذ، خ٘ػ
رٕ> تر رٍٕ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ ٍ =+ اهرٕ> تر رٍٕ رؼةل هىاتقةِ اٗجةاد    اه -ه٘اى هؽهفٔ =

ِ   اها گردد.گاارٕ  آى، هؽهفٔ ات٘ر ارزغدر ؼَد ٍ   ،a1999، 1998)خ٘ةرٍٕ از ّةاى    در اٌٗجةا تة

b1999، 2000 ،2001) ٖدر ظةاتر خةاٗرٗن کة   ه ِ     ِ ؾ ٍ در ّوةٔ  تةا وَر ّةإ اهةرٕ هٌتةٖ، تة
 ًثاٗد در داهٌٔ ػولگر ًتٖ برار گ٘رد. درٍابغ، ّاى تةا  کلٖ، ػولگر اهرٕوَر ّإ هٌتٖ تِ ظاتر

ٖ  ّاٖٗ کِ هؽاّدٓ آى دظسِ از زتاى هاًٌةد اٗسال٘ةاٖٗ،    -ؼةوارًد   ظاتر اهرٕ هٌتٖ را هجاز ًوة
ِ  (1960) 1اٗي ادػا را تا الگَگ٘رٕ از ررگِ -ًَٗاًٖ هؼاـر ٍ اظداً٘اٖٗ اظةر کةِ در   هىرح ظةاتس

ًتةٖ تةر ػولگةر اهةرٕ زعةله داؼةسِ تاؼةد تةَاًػ         ّإ اهرٕ هٌتٖ، چٌاًچِ ػولگر  ظاتر
ٕ   ظاتر»تِ تاٍر ّاى، ًؽدًٖ ٍ هؼکَض تَاّد تَد. زَل٘دؼدُ تَاًؽٖ بثَل ـةرراً   ،ّةإ اهةر
ؼوارًد کِ ً٘رٍٕ هٌظَرٕ اهةرٕ تةر هقَلةٔ ًتةٖ داهٌةِ داؼةسِ تاؼةد، ٍ         تَاًؽٖ را هجاز هٖ

 (:b1999)ّاى، « اظر ًؽدًٖبثَلتَاًؽٖ کِ ًتٖ تر ً٘رٍٕ هٌظَرٕ اهرٕ داهٌِ داؼسِ تاؼد 
(12)  Don’t call ! 
         = I order you not to call. 
          # I don’t order you to call.                                                                            

                                                           
1. Frege 
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َد کةِ رؼةل ٍ ٗةا    اگر اٗي ررق تٌ٘اد ـح٘حٖ داؼسِ تاؼد، الزم اظر ظازٍکارٕ ازهةاک ؼة  
جاٖٗ آى تةِ جاٗگةاُ   ِّإ هرزثه تا آى از کٗل داهٌٔ ًتٖ تارظ ؼَد. ترٍظ رؼل ٍ جات هؽهفِ

دٗگر، هىاتقةٔ  ظَٕ از اٗي ککر گردٗد ًاهوکي اظر. ازّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ تِ دالئلٖ کِ خ٘ػ 
اهرٕ> ٍ =+ اهرٕ> ً٘س هسموي آى اظر کِ هؽهفٔ =+ اهةرٕ> رؼةل ّوچٌةاى در     -هؽهفٔ =

ِ اٗةي  هٌٔ ًتٖ بةرار داؼةسِ تاؼةد. از   دا ، a1999، b1999، 2000، 19981998)خ٘ةرٍٕ از ّةاى    رٍ، تة

ّإ اهرٕ هٌتٖ از اٗي دظر، هؽهفٔ =+ اهةرٕ> رؼةل زحةر     خاٗرٗن کِ در ظاتر هٖ (،2001
اهرٕ> تر رٍٕ ّعسٔ گةرٍُ هٌظةَرٕ    -إ ٍ تا اًگ٘سٓ تازتٌٖ٘ هؽهفٔ = رراٌٗد حرکر هؽهفِ

ًوَدى تَاًػ اهرٕ تةرإ جولةِ،     حالسٖ، لوي رراّنؼَد. درچٌ٘ي جا هِٖجاتتِ اٗي جاٗگاُ 
ٖ ؼَد ٍ ظةاتسٖ هسٌةابك زَل٘ةد     هؽهفٔ =+ اهرٕ> رؼل ً٘س از داهٌٔ ًتٖ تارظ هٖ گةردد.   ًوة

ؼَد، ل٘کي ظازٍکار حرکر هؽهفٔ  ٍابغ، ّرچٌد رراٌٗد حرکر، رراٌٗدٕ غ٘رتٌِْ٘ زلقٖ هٖدر
ٍ غ٘رهٌىقةٖ تةرإ جولةٔ اهةرٕ     خةاٗررسٌٖ  زَل٘د تَاًػ غ٘ر کٌد کِ از =+ اهرٕ> زمو٘ي هٖ

 اظر:( ًؽاى دادُ ؼد2ُازٍکار در ؼکل )هَرد ًظر اجسٌاب ؼَد. اٗي ظ
 ( الا. کعٖ ًهَاتِ!13)

i [vP ti [VP [Vکعٖ FocreP  [NegP [TP]ب.            
o <<<<<< !ًِهَات 

 

 
 ًؽاى جوالذ اهرٕ هٌتٖ در حالر تٖتٌدٕ  . ًَع2ؼکل 
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ِ  -از ًواٗػ هىاتقٔ ه٘اى هؽهفٔ =+ هٌتٖ> ٍ هؽهفٔ = (2) لدر ؼک زرز٘ةة تةر    هٌتٖ> تة

اظةر. درحق٘قةر، اٗةي ًکسةِ     خَؼٖ ؼدُ زؼوداً چؽن ،رٍٕ ّعسٔ گرٍُ ًتٖ ٍ ّعسٔ گرٍُ رؼلٖ

تدْٖٗ زلقٖ ؼدُ کِ خ٘ػ از اٗي هرحلِ، هىاتقٔ الزم ت٘ي هؽهفٔ =+ هٌتٖ> ّعسٔ گرٍُ ًتةٖ  

گةاارٕ   ؼل ـَرذ خاٗررسِ ٍ در ًس٘جٔ آى، هؽهفٔ ات٘ةر ارزغ هٌتٖ> تر رٍٕ ر -ٍ هؽهفٔ =

. ّوچٌ٘ي، اٗي ررق ً٘س خاٗررسِ ؼدُ کِ راػل ًحةَٕ جولةِ ً٘ةس خةط از ادغةام در      اظر ؼدُ

ِ   هؽهفگ ٖ  ِإ، تةِ جاٗگةاُ هؽهفةگر گةرٍُ زهةاى جاتة       ر گةرٍُ رؼلةٖ خَظةس ؼةَد زةا    جةا هة

 ّإ ؼهؿ ٍ ؼوار تَد را تازتٌٖ٘ ًواٗد.   هؽهفِ

ّإ اهرٕ هطثةر ٍ هٌتةٖ در حالةر     رغن اٌٗکِ رؼل در ظاترکِ ت٘اى ؼد، ػلٖ گًَِّواى

جةاٖٗ آى  ِاظر ٍ جاتة إ ضاتر هاًدُ ًؽاى در جاٗگاُ ضاًَٗٔ تَد در ّعسٔ گرٍُ رؼلٖ خَظسِ تٖ

تٌدٕ جولِ ٍ زأه٘ي تَاًػ اهرٕ ترإ ظاتر هةَرد ًظةر    تِ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ تا ّدف ًَع

ظازد زا اٗةي الةسام، از راُ دٍر ٍ از ورٗةق     تقِ اٗي اهکاى را رراّن هٖغ٘رهوکي اظر، رراٌٗد هىا

ّةاٖٗ کةِ    ٗاتد کةِ در ظةاتر   اهکاى ورح هٖ خرظػاٗي ّا ابٌاع ؼَد. اکٌَى  تازتٌٖ٘ هؽهفِ

گاارٕ ؼدُ ٍ تِ اتسةدإ جولةِ حرکةر کةردُ اٗةي الةسام تةِ چةِ          رؼل دظسهَغ رراٌٗد خ٘ػ

 گردد.   إ ابٌاع هٖ ؼَُ٘
 
 دار ىدی جمالت امری در حالت وخانب وًع -3-4

ّةإ   ، ـةرراً تةِ تررظةٖ ظةاتر    دار ٌدٕ جوالذ اهرٕ در حالر ًؽةاى ت ؼَ٘ٓ ًَعترإ تررظٖ 

اٗةي رةرق را    اگرر. اظکِ در آًْا، رؼل در اتسدإ جولِ برار گررسِ ؼَد دارٕ خرداتسِ هٖ ًؽاى

حةال ّعةسٔ گةرٍُ    ػة٘ي ٍ در إ کرد زَاى درًٍِ رارظٖ هٖ زتاى دررا جوالذ اهرٕ  تداٗرٗن کِ

ّةإ اهةرٕ    ، تٌةاتراٗي در ظةاتر  اظر اؼغال ؼدُ« کِ»ًوإ  ػٌفر هسونا ًوا ً٘س تالقَُ ت هسون

زَاى بائةل تةِ رةرٍد رؼةل در      دارٕ کِ در آًْا رؼل در جاٗگاُ بثل از راػل برار گررسِ ًوٖ ًؽاى

ِ »ًوإ  هسون ػٌفر تااٗي ّعسِ خ٘ػ از اٗي زٗرا ًوا ؼد،  ٗگاُ ّعسٔ گرٍُ هسونجا اؼةغال  « کة

 رٍ، در جوالزةٖ از اٗةي  در ٗک جاٗگاُ ًةاهوکي اظةر. از  ؼدُ ٍ حمَر ّوسهاى دٍ ػٌفر آؼکار 

دظر تاٗد جاٗگاُ دٗگرٕ در ت٘ي هؽهفگر گرٍُ زهةاى ); جاٗگةاُ ضاًَٗةٔ راػةل( ٍ ّعةسٔ      اٗي

لةوي   ّةاٖٗ، رؼةل   ؼدُ در ًظر گررر. در چٌة٘ي ظةاتر   گاارٕ ًوا ترإ رؼلِ خ٘ػ گرٍُ هسون

ٖ   ػثَر از رراز راػل ًحَٕ جولِ در جاٗگاُ هؽهفگر گةرٍُ زهةاى، خة٘ػ    ؼةَد ٍ در   گةاارٕ هة

ّإ ًقؽٖ هاًٌد گرٍُ زأک٘د ٗةا گةرٍُ هثسةدا در حاؼة٘ٔ چةح جولةِ بةرار         ّعسٔ ٗکٖ از گرٍُ
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ًوةا   کِ در رةاز هةسون  ظر تهؽٖ از جولِ ا( 1997)گ٘رد. حاؼ٘ٔ چح جولِ در زؼث٘ر رٗسسٕ  هٖ

جةا  ِکالهٖ تةِ آى جاتة   -ّإ ًقؽٖ ّاٖٗ اظر کِ زحر زأض٘ر هؽهفِ ٘ستاى ظازُبرار دارد ٍ ه

ٖ  (1997)خ٘رٍٕ از رٗسسٕ  ؼًَد. تِ هٖ خةاٗرٗن کةِ حةد تةاالٕ اٗةي رةاز، گةرٍُ         اٗي ررق را هة

راـةل اٗةي دٍ ظةر و٘ةا ً٘ةس       حةال، حةد  ػ٘ي خاٗ٘ي آى گرٍُ زهاى اظر ٍ درهٌظَرٕ ٍ حد 

اظر. تٌةاتراٗي، هعةلن اظةر     ...د گرٍُ زأک٘د، گرٍُ هثسدا ٍ ّإ ًقؽٖ دٗگرٕ هاًٌ جاٗگاُ گرٍُ

دار تاٗد ظازٍکارٕ ازهاک گردد کةِ هلسٍهةاذ هةرزثه تةا تةَاًػ       ّإ اهرٕ ًؽاى کِ در ظاتر

 اهرٕ ٍ تَاًػ ًقؽٖ زَأهاى وٖ حرکر رؼل تِ حاؼ٘ٔ چح جولِ رراّن ؼَد.

دارِ هطثةر، رؼةل    اهرِٕ ًؽةاى ّإ  گردد کِ در ظاتر هٌظَر، در اٗي هقالِ خ٘ؽٌْاد هٖتدٗي

 ِ إ ٍ حرکةر تةِ جاٗگةاُ ّعةسٔ گةرٍُ رؼلةٖ        خط از ادغام در جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ رؼلٖ ّعةس

ٖ ظةاتسي تَاًؽة    ترآٍردُرإ إ از هراحل اؼسقاق ًحَٕ جولِ ٍ ت إ، ًهعر در هرحلِ خَظسِ

الگةَٕ تةازتٌٖ٘    ضاظاؼَد. تر ًوا هٌسقل هٖ هاًٌد تَاًػ زأک٘د ٗا هثسدا، تِ هرحلٔ هسون  ًقؽٖ

ؼَد کِ حرکر رؼل تِ حاؼة٘ٔ چةح زحةر زةأض٘ر هؽهفةٔ       ّا، اٗي ررق خاٗررسِ هٖ هؽهفِ

تالف عسٔ گرٍُ زأک٘د ٗا هثسةدا اظةر. تةر   زرز٘ة تر رٍٕ ّ هثسدا> تِ -زأک٘د> ٗا = -زؼث٘رًاخاٗر =

 ّةإ هثسةدا ٗةا زأک٘ةد     ّإ ت٘ؽٌ٘ٔ هَلَػٖ ٗا غ٘رهَلَػٖ کِ در جاٗگاُ هؽهفگر گرٍُ ظازُ

ٕ  ؼًَد، هحةل رةرٍد رؼةل اهةرٕ خة٘ػ      آٌٗد ٗا تِ آى ارسٍدُ هٖ ررٍد هٖ ؼةدُ در ّعةسٔ    گةاار

تةر  ّعسٔ گرٍُ هثسدا ٗا زأک٘ةد ػةالٍُ   زَاى اظسدالل ًوَد کِ هٖ خطّإ هَرد تحص اظر.  گرٍُ

. داردزأک٘د>، هؽهفٔ =اـل ررارکٌةٖ گعةسردُ> ً٘ةس     -هثسدا> ٗا = -ّإ زؼث٘رًاخاٗر = هؽهفِ

ظةر کةِ حرکةر    ٗک هقَلةٔ تةاؾ تةداى هؼٌا    تاهاّ٘ساً بَٕ اظر ٍ اًسهاب آى اٗي هؽهفِ 

ظةاتسي الساهةاذ    هٌظَر رةراّن  آؼکار ٗک ظازٓ ًحَٕ تِ آى ّعسِ ٗا هؽهفگر هرزثه تا آى تِ

ّةإ   کةِ در ظةاتر  کةرد  زَاى ادػةا   هٖ خطًاخاٗر اظر.  ّا اجسٌاب هرتَن تِ تازتٌٖ٘ هؽهفِ

هثسةدا> تةررٍٕ    -تر رٍٕ ّعسٔ گةرٍُ زأک٘ةد ٗةا هؽهفةٔ =    زأک٘د>  -دار، هؽهفٔ = اهرٕ ًؽاى

ِ  ٍػٌةَاى جعةر   ّعسٔ گرٍُ هثسدا تِ دل٘ةل ترتةَردارٕ از هؽهفةٔ =اـةل ررارکٌةٖ       جةَگر تة

ٖ    گعسردُ>، حرکر آؼکار رؼل اهرٕ تِ جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ اًگ٘ةسد.   ّإ هرزثه تةا تةَد را ترهة

رخةاٗر =+ زأک٘ةد> ٗةا =+ هثسةدا>، تةِ      دل٘ل ترتَردارٕ از هؽهفةٔ زؼث٘  ػٌَاى هقفد ٍ تِ رؼل تِ

زأک٘ةد>   -گاارٕ هؽهفةٔ =  ؼَد ٍ لوي تازتٌٖ٘ ٍ ارزغ جا هِّٖعسٔ گرٍُ زأک٘د ٗا هثسدا جات

 ظازد.   هثسدا> تر ّعسٔ ه٘ستاى، تَاًػ هؤکد ٗا هثسداؼدٓ جولِ را ً٘س رراّن هٖ -ٗا =



 9316ستان پاییس ي زم، ديم ةدير، ديمسال  های ایراوی/زبان فارسی ي گًیش عباسعلی آهىگر ي حسیه مغاوی   26

 

دار هةَرد   ّةإ ًؽةاى   لِزَاى بائل تِ تَاًؽٖ از جو رظد کِ هٖ در چٌ٘ي حالسٖ، تِ ًظر هٖ

ظةاتسي تةَاًػ ًقؽةٖ الزم، تةِ حرکةر تةَد اداهةِ          آى رؼل خط از ترآٍردُ درًظر ؼد کِ 

ٖ ًِوَدى تَاًػ اهرٕ، تِ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ جات دّد ٍ تِ بفد رراّن هٖ ؼةَد. لة٘کي    جا هة

 ،ًهعةر جاٖٗ غ٘رهوکي اظةر.  ِؼَد کِ اٗي جات در اٌٗجا تا اظستادُ از دٍ ؼاّد ًؽاى دادُ هٖ

ِ »ًوةإ   ػٌفر هسون تاإ اتس٘ارٕ  ّإ اهرٕ درًٍِ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ در ظاتر اؼةغال  « کة

زةَاى اٗةي ادػةا را هىةرح      ّإ اهرٕ اـلٖ، هٖ رٍ، تا زؼو٘ن اٗي ًکسِ تِ ظاتراٗي اظر. ازؼدُ

ٕ   ًوَد کِ حرکر آؼکار رؼل تِ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ در ظةاتر  ِ  ّةإ اهةر إ ٍ اـةلٖ   درًٍة

 1تِ هَجةة اـةل اًجوةاد    ،اٗي ّعسِ تالقَُ جاٗگاُ ػٌفرٕ دٗگر اظر. دٍم زٗرا ،ظرًاهوکي ا

د تةِ ّعةسٔ گةرٍُ هٌظةَرٕ     حرکر رؼل هثسداؼدُ ٗا هؤکة (، 2007، 2006) رٗسسٕ ٓخ٘ؽٌْادؼد

 ًاهوکي اظر:

است، دچاار  شدٌجا ٍ(: گريَی کٍ با اوگیسة اقىاع یع مؼیار جاب2007، 2006اصل اوجماد )ریتسی، ( 14)

 گردد.     وجماد میا
 
ٖ    إ تاؾ تا اًگ٘ةسٓ رةراّن   ، چٌاًچِ ٗک گرٍُ ٗا ظازُراٗي اظاضت -ًوةَدى تَاًؽةٖ ًقؽة

جا ؼَد، در ّواى جاٗگاُ دچةار اًجوةاد   ِإ جات ًوا در تٌد اـلٖ ٗا تٌد درًٍِ کالهٖ تِ راز هسون

کةِ ًةَػٖ   ّإ کالهٖ دٗگرٕ را ابٌةاع ًواٗةد. اٗةي اـةل      گردد ٍ بادر ً٘عر ًقػ ٗا ًقػ هٖ

  ِ ٖ    هحدٍدٗر ابسفادهثٌا تر رراٌٗد حرکر در ترًاهةٔ کوٌ٘ة تٌ٘ةٖ   ؼةَد، خة٘ػ   گةرا هحعةَب هة

إ هاًٌد هثسداؼدگٖ ٗةا زأک٘ةد کةِ     کالهٖ-ّإ ًقؽٖ ّإ هرزثه تا تَاًػ کٌد کِ جاٗگاُ هٖ

ٖ  جاِّإ جات گرٍُ ّةإ حاـةل از حرکةر     ؼةًَد، اًسْةإ زًج٘ةرُ    ؼدُ در آًْا دچار اًجواد هة

اظةر، دچةار   جا ؼةدُ ِگرٍّٖ کِ تا اًگ٘سٓ ارلإ ٗک هؼ٘ار تاؾ جات»ِ ػثارذ دٗگر، تاؼٌد. ت

 ّٖةاٗ  ظةاتر درتةارٓ  تٌةاتراٗي،   (.2006)رٗسةسٕ،  « د ٍ بادر تِ اداهٔ حرکر ً٘عرگرد اًجواد هٖ

رؼلٖ کِ تا حرکةر تةر رةراز راػةل      کردزَاى اکػاى  ، هٖاًدؼدُ گاارٕ اهرٕ کِ دارإ رؼل خ٘ػ

ّةإ هثسداؼةدگٖ ٗةا زأک٘ةد را      ؼَد زا ٗکٖ از تةَاًػ  جا هِٖچح جولِ جات ًحَٕ تِ حاؼ٘ٔ

گردد ٍ از اداهةٔ حرکةر تةِ ّعةسٔ      هثسدا ٗا زأک٘د دچار اًجواد هٖ  رراّن ًواٗد، در ّعسٔ گرٍُ

 هاًد.   تازهٖ َاًػ ًقؽٖ دٗگر، ٗؼٌٖ تَاًػ اهرٕظاتسي ٗک ت  گرٍُ هٌظَرٕ تا ّدف ترآٍردُ

اظر زا تا آى تسَاى تَاًػ اهرٕ جولِ را زةأه٘ي ًوةَد. در اٌٗجةا     ظازٍکار دٗگرٕ ً٘از خط

ِ  -ؼَد هؽهفٔ = خ٘ؽٌْاد هٖ جةَگر خةط از   ٍػٌةَاى جعةر   اهرٕ> در ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ تة

                                                           
1. Criterial Freezing 
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ٕ  جَ در داهٌٔ زحر زعله تَد، تا هؽهفٔ =+ اهةرٕ> تةر رٍٕ رؼةل خة٘ػ    ٍجعر ؼةدُ   گةاار

اهرٕ> تر رٍٕ ّعسٔ  -ي رراٌٗد، هؽهفٔ =کٌد. وٖ اٗ ػٌَاى هقفد در رراٌٗد هىاتقِ ؼرکر  تِ

ٖ     گاارٕ هٖ گرٍُ هٌظَرٕ تازتٌٖ٘ ٍ ارزغ گةردد. اٗةي    ؼَد، ٍ تَاًػ اهةرٕ جولةِ زةأه٘ي هة

 اظر:( ًؽاى دادُ ؼد3ُازٍکار در ؼکل )ظ
 ( الا. ت٘اٗد ّوسَى!  15)

FocreP  [TopP [Top]ب.            
o ت٘اٗدj [TP ّوسَىi [vP ti [VP [V

o  tj!  <<<<<<<  
 

 
 دار والذ اهرٕ هطثر در حالر ًؽاىتٌدٕ ج . ًَع3ؼکل 

 
ِ تٌ٘٘ن  هٖ( 3) ؼکل در إ، تةِ   کِ راػل خط از ادغام در جاٗگاُ هؽهفگر گرٍُ رؼل خَظةس

ّإ ؼةهؿ ٍ ؼةوار تةَد را تةازتٌٖ٘      کٌد زا هؽهفِ جاٗگاُ هؽهفگر گرٍُ زهاى حرکر هٖ

هثسدا>، کِ تَد از هؽهفةٔ   -ٔ =رؼل اتسدا زحر زأض٘ر هؽهف کِکٌد. ّوچٌ٘ي، هؽهؿ ؼدُ 

جا ِبَٕ ٍ زؼث٘رًاخاٗر =اـل ررارکٌٖ گعسردُ> ترتَردار اظر، تِ جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ هثسدا جات

ِ   ًثَدِدل٘ل  ؼَد ٍ ظدط تِ هٖ ّةإ   اهکاى اداهٔ حرکر رؼل تِ ّعسٔ گرٍُ هٌظةَرٕ، هؽهفة

ر در رراٌٗةد هىاتقةٔ   اهرٕ> تر رٍٕ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ ٍ =+ اهرٕ> تر رٍٕ رؼل وٖ ؼرک -=

 کٌٌد.   از راُ دٍر، ّودٗگر را تازتٌٖ٘ هٖ
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کوات٘ػ هؽاتْٖ حاکن اظر. ل٘کي ّواًٌةد   دار هٌتٖ ً٘س ؼراٗهِ ّإ اهرٕ ًؽاى در ظاتر

ًؽاى، الزم اظر ظازٍکارٕ ازهاک ؼَد کةِ هؽهفةٔ    تٌدٕ جوالذ اهرٕ هٌتٖ در حالر تٖ ًَع

. ؼةَد د زا از زَل٘د ٗک تَاًػ هسٌابك جلَگ٘رٕ =+ اهرٕ> تر رٍٕ رؼل از داهٌٔ ًتٖ تارظ ؼَ

دار، خط از ادغام رؼل در جاٗگاُ ّعسٔ گةرٍُ   ّإ اهرٕ هٌتٖ در حالر ًؽاى درٍابغ، در ظاتر

ِ   رؼلٖ ّعسِ هٌتةٖ> رؼةل تةا     -إ، هؽهفةٔ =  إ ٍ حرکر تِ جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ رؼلةٖ خَظةس

اٗةي رراٌٗةد،    درکٌد ٍ  ؼرکر هٖ تر رٍٕ ّعسٔ گرٍُ ًتٖ در رراٌٗد هىاتقِ هؽهفٔ =+ هٌتٖ>

رؼلٖ> تر رٍٕ ّعةسٔ گةرٍُ    -ؼَد. اًگ٘سٓ اٗي هىاتقِ، هؽهفٔ = ـَرذ هٌتٖ زؼث٘ر هٖ رؼل تِ

ػٌَاى هقفةد هىاتقةِ تربةرار     جَگر تا هؽهفٔ =+ رؼلٖ> رؼل تٍِػٌَاى جعر هٌتٖ اظر کِ تِ

رراٌٗد هىاتقِ زهةاًٖ   ؼَد. ل٘کي گاارٕ هٖ رؼلٖ> ارزغ -کٌد ٍ وٖ اٗي هىاتقِ، هؽهفٔ = هٖ

تر ترتَردارٕ از ٗک هؽهفٔ زؼث٘رخاٗر حةإٍ ٗةک هؽهفةٔ    خاٗر اظر کِ هقفد ػالٍُاهکاى

رإ زؼث٘رًاخاٗر دٗگر ً٘س تاؼد، زٗرا ٍجَد ّو٘ي هؽهفٔ زؼث٘رًاخةاٗر تةر رٍٕ هقفةد آى را تة    

 (.  317: 2005)َّرًؽساٗي ٍ دٗگراى، ظازد  جَگر رؼال هٍٖاًجام هىاتقِ تا جعر

 -اظر، زحر زأض٘ر ٗک هؽهفٔ ًقؽٖ هاًٌةد هؽهفةٔ =  اداهِ، رؼلٖ کِ اکٌَى هٌتٖ ؼدُ رد

هثسدا> تر رٍٕ ّعسٔ گرٍُ هثسدا ٍ زحر اًگ٘ةسغ   -زأک٘د> تر رٍٕ ّعسٔ گرٍُ زأک٘د ٗا هؽهفٔ =

ّا، تةِ ّعةسٔ ٗةک گةرٍُ      ًاؼٖ از ٍجَد هؽهفٔ بَٕ =اـل ررارکٌٖ گعسردُ> تر رٍٕ اٗي ّعسِ

ؼَد. خةط از رةرٍد رؼةل در ّعةسٔ ّةر ٗةک از        جا هِٖزأک٘د ٗا گرٍُ هثسدا جاتًقؽٖ هاًٌد گرٍُ 

ا> تةر  هثسةد  -زأک٘د> تر رٍٕ ّعسٔ گرٍُ زأک٘د ٗا هؽهفٔ = -ّإ = ّإ هَرد تحص، هؽهفِ گرٍُ

رٍٕ  ّإ هسٌارر زؼث٘رخاٗر =+ زأک٘د> ٗا =+ هثسةدا> تةر   ظَ ٍ هؽهفِرٍٕ ّعسٔ گرٍُ هثسدا ازٗک

کٌٌد. ّواًٌد جوةالذ اهةرٕ    گاارٕ هٖ ؼدُ ّودٗگر را تازتٌٖ٘ ٍ ارزغ رٕگاا رؼل هٌتِٖ خ٘ػ

ِ  دار، در جوالذ اهرٕ هٌتٖ در حالر ًؽاى هطثر در حالر ًؽاى دل٘ةل اؼةغال ّعةسٔ     دار ً٘س تة

ؼدى رؼل خط از ررٍد در ّعةسٔ   دل٘ل هٌجود ٍ ً٘س تِ« کِ»ًوإ  ػٌفر هسون تاًوا  گرٍُ هسون

ّةإ ًقؽةٖ    جاٖٗ آؼکار رؼلِ هٌتٖ از ّعسٔ گةرٍُ ِد ٗا هثسدا، جاتّإ ًقؽٖ زأک٘ ٗکٖ از گرٍُ

ػ ًقؽٖ دٗگر غ٘رهوکي زأک٘د ٗا هثسدا تِ جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ تا اًگ٘سٓ ابٌاع ٗک تَاً

َ   -دٗگر، تربرارٕ هىاتقِ ه٘اى هؽهفٔ =ظَٕ اظر. از رٕ تةا  اهرٕ> تر رٍٕ ّعةسٔ گةرٍُ هٌظة

ّةإ ًقؽةٖ ً٘ةس     ؼدُ در ّعةسٔ ّةر ٗةک از گةرٍُ     اارٕگ هؽهفٔ =+ اهرٕ> تر رٍٕ رؼلِ خ٘ػ

إ کِ تِ جاٗگاُ هابثل رؼل ارسٍدُ ؼدُ تر هؽهفٔ =+ اهةرٕ>   ًاخاٗر اظر، زٗرا ًؽأً ًتٖ اهکاى

رٍٕ ّعةسٔ گةرٍُ   اهةرٕ> تةر    -رؼل هؽرف اظر ٍ هىاتقٔ ه٘اى =+ اهرٕ> رؼل تةا هؽهفةٔ =  
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حر داهٌٔ هؽهفٔ =+ هٌتٖ> تةر  ظر کِ هؽهفٔ =+ اهرٕ> رؼل ّوچٌاى زهٌظَرٕ تداى هؼٌا

هٌظَر جلَگ٘رٕ از زَل٘د تةَاًػ غ٘رهٌىقةٖ ٍ   رٍ، تِياٗ رٍٕ ّواى رؼل برار تَاّد داؼر. از

، (a1999، b1999، 2000 ،2001، 1998)ٍ ّةاى   (1960)ترإ جولةِ در زؼث٘ةر ررگةِ     ًاؼدًٖبثَل

گرٍُ هٌظةَرٕ تةِ    اهرٕ> تر رٍٕ جاٗگاُ ّعسٔ -هؽهفٔ =+ اهرٕ> رؼل زحر زأض٘ر هؽهفٔ =

جاٖٗ، ِهاًد. وٖ اٗي جات ؼَد ٍ هؽهفٔ =+ هٌتٖ> تر رٍٕ رؼل تابٖ هٖ جا هِٖاٗي جاٗگاُ جات

ٖ   اهرٕ> تر رٍٕ ّعةسٔ گةرٍُ هٌظةَرٕ تةازتٌٖ٘ ٍ ارزغ     -هؽهفٔ = ؼةَد ٍ لةوي    گةاارٕ هة

در گردد. اٗي ظةازٍکار   تٌدٕ ًحَٕ جولِ، تَاًػ اهرٕ الزم ً٘س ترإ اٗي ظاتر زأه٘ي هٖ ًَع

 اظر:( ًؽاى دادُ ؼد4ُؼکل )

 ( الا. ًهَاتِ کعٖ!16)

FocreP  [TopP [Top]ب.        
o  ًِهَاتj [NegP [TP ٖکعi [vP ti [VP [V

o  tj<<<<<<<< !   
 

 
 دار والذ اهرٕ هٌتٖ در حالر ًؽاىتٌدٕ ج . ًَع4ؼکل 
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جاٗگةاُ ّعةسٔ    خط از هىاتقٔ ًؽأً ًتٖ در جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ ًتٖ ٍ رؼل در (4) در ؼکل
اظر(، رؼةل هٌتةٖ   خَؼٖ ؼدُ زؼوداً از ًواٗػ آى چؽنإ )کِ در اٗي ؼکل  گرٍُ رؼلٖ خَظسِ

کٌةد کةِ لةوي زَل٘ةد      جاٖٗ زمو٘ي هِٖؼَد. اٗي جات جا هِٖتِ جاٗگاُ ّعسٔ گرٍُ هثسدا جات
 اهةرٕ> تةر   -تَاًػ هثسدا ترإ جولِ، تَاًػ اهرٕ جولِ ً٘س در ًس٘جٔ هىاتقٔ ت٘ي هؽهفٔ =

 ؼدُ رراّن گردد.   گاارٕ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ ٍ هؽهفٔ =+ اهرٕ> تر رٍٕ رؼل خ٘ػ رٍٕ
 
 گیری وتیجٍ -5

ػٌَاى ٗکٖ از اًَاع جولةِ در  تِرا تٌدٕ ظاتر اهرٕ  کِ جاٗگاُ ًَعإ  ررلِِ٘ تراظاض هقالاٗي 
ٖ     زتاى ، a1999، b1999 ،2000 ،1998)ّةاى،  کٌةد   ّإ ههسلا در ّعسٔ گةرٍُ هٌظةَرٕ زلقةٖ هة

تةا   .اظرُ دَرارظٖ زث٘٘ي ًوزتاى در را تٌدٕ ظاتر اهرٕ  ؼَ٘ٓ ًَع (،2006، 2005؛ ؼَاگر، 2001
دار در رارظةٖ، حرکةر    ًؽاى ٍ ًؽةاى  ّإ اهرِٕ تٖ ارائٔ ؼَاّدٕ اظسدالل گردٗد کِ در ظاتر

ّإ اهةرٕ   در ظاترتا آًکِ آؼکار رؼل تِ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ ًاهوکي اظر. ظدط ًؽاى داد 
هىاتقٔ هؽهفٔ =+اهرٕ> تر رؼل تةا هؽهفةٔ    تاتٌدٕ جولٔ اهرٕ  ًؽاى، ًَع در حالر تٖ هطثر
=-  ٖ ّةإ اهةرٕ هٌتةٖ در حالةر      گ٘ةرد، در ظةاتر   اهرٕ> تر ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ ـةَرذ هة
اهةرٕ> رؼةل تةِ ّعةسٔ گةرٍُ هٌظةَرٕ ٍ اتقةإ         حرکر هؽهفٔ =+ تاتٌدٕ  ًؽاى، اٗي ًَع تٖ

تٌةدٕ جولةِ در    ًؽةاى دادُ ؼةد کةِ ًةَع    ً٘ةس  ؼَد.  هٖهؽهفٔ =+هٌتٖ> تر رٍٕ رؼل هحقق 
گةاارٕ ٍ تةا    دار هعسلسم آى اظر کِ ًهعر رؼةل زحةر رراٌٗةد خة٘ػ     ّإ اهرٕ ًؽاى ظاتر

در  جةا ؼةَد.  ِإ هاًٌد هثسدا ٗا زأک٘د تِ حاؼ٘ٔ چح جولِ جات ّإ ًقؽٖ اًگ٘سٓ زأه٘ي تَاًػ
اهرٕ> رؼل تةا   ٕ هىاتقِ ه٘اى هؽهفٔ =+تربرار تادارِ هطثر  تٌدٕ ظاتر اهرِٕ ًؽاى اداهِ، ًَع
 تةا دارِ هٌتةٖ   تٌدٕ ظاتر اهةرِٕ ًؽةاى   اهرٕ> تر رٍٕ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ، ٍ ًَع -هؽهفٔ =

هٌتةٖ> تةر رٍٕ    اهرٕ> رؼل تِ ّعسٔ گرٍُ هٌظَرٕ ٍ اتقةإ هؽهفةٔ =+   حرکر هؽهفٔ =+
هٌتةٖ در ّةر دٍ   اهرٕ   خاٗرد. اتقإ هؽهفٔ =+ هٌتٖ> تر رٍٕ رؼل در تَاًػ رؼل ـَرذ هٖ

کٌد کِ هؽهفٔ =+ اهرٕ> رؼل از کٗل داهٌٔ ًتةٖ تةارظ    دار زمو٘ي هٖ ًؽاى ٍ ًؽاى حالر تٖ
 .  ؼَدٍ هسٌابك ترإ ظاتر هَرد ًظر جلَگ٘رٕ  ًؽدًٖؼَد ٍ از زَل٘د ٗک تَاًػ بثَل

 
 وًشتپی
 اظر.ٗکعاى خٌداؼسِ ؼدُ« گرٍُ هٌظَرٕ»تا « ًوا گرٍُ هسون»در اٗي هقالِ، . 1

 the left»خ٘رٍٕ از اـىالح هسداٍل  تِ اها اظر، چح تِ راظر از ًَٗعٖ دادُ جْر اٗي هقالِ در اگرچِ .2

periphery of the clause»، ُراػل از بثل جاٗگا    ِ ٔ » ػٌةَاى  در رارظٖ ); اتسةدإ جولةِ( تة  چةح  حاؼة٘

 اظر.ؼدُ بلوداد «جولِ
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