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 چکیده
زبان گیلکیی در ایاراوب برما یۀ  گروه فعلی درون در فرضیۀ فاعلپژوهش حاضر به طرح شواهد در حمایت از 

از شمّ زبامی مگارمیدگان و  ویون گفویاری و موشیواری  است و های این پژوهش کیفیداده .پردازدگرا  یهکمین

بیه مریر ا یا  در  رکز و غرب اسیوان گیی ن راییس اسیت هتوصیف و تحلیل شدۀ گومگراه  .امدآوری شدهجمع

این  قاله با طیرح شیواهدی  امنید  درباشد. پذیر تعمیمهای گیلکی میز رسد موایس این پژوهش به سایر گومه ی

و ارتقا، به تعیین جایگاه  وضوع بیرومی )فاعل( پیرداخویم  هاپارهاصط ح همپایه، حدودیت ساخت  سور شناور،

کند. تمام شواهد  ؤید آن در درون گروه فعلی را تأیید  ی فرضیۀ فاعلهای زبامی گیلکی، و مشان دادیم که داده

ارضای اصل رای یابد، و سپس ب ی رپایهدگروه فعلی اشوقاق  شخصگرفاعل در جایگاه  است که در زبان گیلکی،

 (Spec IP) گیروه تصیریفی  شخصیگرجایگاه به ( Spec VPگروه فعلی )  شخصگراز جایگاه فرافکنی گسورده 

درون گیروه هیای فعیل در دهند که فاعل به همراه سایر  وضوعها مشان  یبه بیامی دیگر، داده کند.حرکت  ی

 .است فاعل اشوقاقی یک ی،گروه تصریف  شخصگردر جایگاه شود و  وضوع بیرومیِ واقع فعلی تولید  ی
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 مقدمه -1

اسیت. اولیین  2در درون گروه فعلی فرضیۀ فاعل 1گراهای  طرح در برما ۀ کمینهیکی از مرریه
 (1991) 3 ین و اسیپورتیشکیو در  قالیۀ لی، در درون گروه فع فرضیۀ فاعلپژوهش پیرا ون 

گیروه فعلیی   شخصیگر عنوانبیهاین فرضیه، فاعل در درون گروه فعلی و  براساس . طرح شد
ایون امگلیسیی، آن را از جایگیاه هیایی ، در زبیان4شود، سپس حرکت گیروه اسیمیتولید  ی
آن  نوقیل  5خویسیا-گروه تصریف، یعنی جایگیاه ر  شخصگرگروه فعلی به جایگاه   شخصگر

  شخصیگرفاعل در جایگیاه   عوقدمد  ن و اسپورتیشکو . (552-551: 1181)دبیر قدم، کند  ی
 اسیپورتیشبه عقیدة  .شودداده  ی آن جایگاه ارتقاو به  است 6فاعل اشوقاقی یکگروه تصریف 

گیروه تصیریف، بیه   شخصیگرگر گروه فعلی به جایگیاه حرکت فاعل از جایگاه  شخص (1988)
هورمسیوین، شود. (، یک حرکت اجباری تلقی  یI)تصریف  ۀاز هسو علت دریافت حالت فاعلی

 اشیوقاق جملیۀ ،درون گیروه فعلیی فرضییۀ فاعیل  عوقدمد طبق (87: 2555)، 7مومس و گرو ن
̕John saw Mary ̔ اسیت کیه  صورت این در ابودا بهJohn ، فعیل  شخصیگردر جایگیاه saw ،

 ،دارد 9و مسبت به فرافکنی که ب فاصله به فعل و  وضوع درومی تسیل  یابد، ی 8پایهدرقاشوقا
 حرف تعریف ۀتصریف در امگلیسی  شخص ۀآمجا که هسواز. استهتر واقع شددر جایگاه بیرومی

تصریف حرکت کند  ۀبه  شخصگر هسو 11پیش از  رحله بازممونباید   Johnدارد، فاعل 15قوی
 ۀ شخصی 12بازبینی برایحرکت فاعل در امگلیسی  ةامگیز .دسووری باشدحاصل کند تا ساخت 

به جایگیاه  تصریف، ۀتعریف قوی هسو حرف ۀ شخص حذفرای حالت میست، بلکه این عنصر ب
تعرییف در  حرف ۀاگر این  شخص ،. بنابراین(4255، 11)اجیر یابدارتقا  ی تصریفگروه   شخصگر

گیروه   شخصیگره جایگاه ب، سبب حرکت فاعل 14، از طریق حرکت  وضوعهر زبامی قوی باشد
   گردد.تصریف  ی

                                                           
1. Minimalist Program 

2. VP-Internal Subject Hypothesis 

3. Koopman & Sportiche 

4. NP-Movement 

5. S-structure 

6. derived subject 
7. Hornstein, Nunes & Grohmann 
8. base-generated 

9. command 

10. strong feature 

11. spell-out 

12. checking  

13. Adger  
14. A-movement 



 9 3199ان بهار و تابست، دورة اول، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... گروه فعلی زبان گیلکی براساس فرضیه فاعل در

 

شیود، اعطیای  وضوع درومی در رابطۀ هسوه و  ومم اعطا  ی 1با توجه به اینکه مقش تواییِ
تیا فاعیل  گییردبصورت  2و هسوه  شخصگرز طریق رابطۀ باید امیز   وضوع بیرومی مقش تواییِ

پاییه دراسیت، اشیوقاق  رتب   عناییای که با آن به لحاظ همان هسوه  شخصگرمیز بووامد در 
، فاعل بعد از دریافت مقش توایی داردیابد. ازآمجا که هسوۀ تصریف  شخصۀ حرف تعریف قوی 

حیرف  ۀکنید تیا  شخصیگروه تصریفی حرکت  ی  شخصگربازممون به  ۀخود و پیش از  رحل
گیروه فعلیی  رو، مقش توایی فاعل همز ان با ادغیام( بازبینی گردد. از اینIتعریف قوی هسوه )

در  فرضییۀ فاعیلشود. این فرضییه بیه و هسوه اعطا  ی  شخصگر)فعل و  ومم(، تحت رابطۀ 
   (.88-87: 2555)هورمسوین و همکاران،  استهدرون گروه فعلی  عروف گشو

ها، به تبعییت رو، داده. از ایناستهگرا صورت گرفودر ااراوب برما ۀ کمینه حاضرپژوهش 
ها در ااراوب رویکرد زایشیی، بیا توسیل بیه شیمّ زبیامی گردآوری داده ةاز اصل حاکم بر شیو

هیای امید. زبیان گیلکیی گومیهمگارمدگان و همچنین  نابع گفواری و موشواری گیردآوری شیده
های آوایی، صرفی و دسووری تا حدودی بیا یکیدیگر لحاظ ویژگیها بهو این گومه دارد خولفی 
، در  رکز و غیرب اسیوان گیی ن هپژوهش توصیف و تحلیل شدای که در این . گومهامد وفاوت

 .باشد پذیرتعمیمهای گیلکی میز رسد موایس این پژوهش به سایر گومهبه مرر  یا ا  رایس است
تیوان در تأییید گویی به این پرسش است که اه شواهدی را  یاین تحقیق به دمبال پاسخ

 تیاکنون کیه آمجیاازی در زبان گیلکی  طرح کیرد  در درون گروه فعل فرضیۀ فاعلیا رد کاربرد 
 فاعل در زبیان گیلکیی عنصر دقیق های ساخواریتوصیف ویژگی و بررسی در  سوقلی پژوهش

ا راهگشی ایین زبیانسیاخواری  هایویژگیاز  برخی شناخت در توامداین تحقیق  ی ،استهشدم
 کند.کمک  استو به ثبت بخشی از زبان گیلکی که در  عرض خطر  باشد
 

 پیشینۀ پژوهش -2

، 8،  لگومیف7ودزکیخو، 6، کریسونسین5گیر، گی4زین، بر1گملیندر ز ینۀ  طالعات سنوی، آثارِ 
از وظیایف  تحقییق در زبیان گیلکیی راکه مد، ارادرخور ذکرو همکاران  15و راسوار گویوا 9درن

                                                           
1. theta role 

2. spec-head relation 
3 Gmelin 
4. Brezin 
5. Guyger 
6. Christensen 
7. Chodzko 
8. Melgounof 
9. Dorn 
10. Rastargoueua 
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 (،1169)پیور سیرتی  بیه از پژوهشگران ایرامی. (1166)طباطبایی،  مداه سومر علمی خود قرار داد
تیوان  یی (1185)شیکری  و (1166)پاینده لنگرودی  (،1181)سمیعی گی می  (،1155)پورریاحی 
ما یۀ گیویش واژه و، (1112) سیووده فارسییِ بیه گیلکیی فرهنیگ ،هاما هدر فرهنگ اشاره کرد.
   امد. هم (1161) رعشی گیلکی 

شناسیی، واجبیارة ،  طالعات امیدکی درشناخوی در زبان گیلکیهای زباندر ااراوب مرریه
شیعبامی  ،(1181) دامای طیوس و درزیاز جمله ؛ استهشدشناسی صرف، محو، گفومان و جا عه

 .(1182) ، واحدی لنگرودی(1195)و همکاران رسومی سماک ، (1191)
 اسیپورتیشپیژوهشِ  در درون گیروه فعلیی، بایید بیه فرضیۀ فاعیلپیرا ون ه طالعبارة  در

بررسیی هیای زبیان فرامسیه و امگلیسیی جملیهاشاره کرد. اسپورتیش این فرضیه را در  (1988)
درپاییه گیروه فعلیی اشیوقاق  شخصیگرمخسیت، در جایگیاه  ،طبق فرضیه او فاعیل .استهردک
سیور  امنید شیواهد بسییاری  بیا. او شدوی در جم تی از زبان فرامسه بررسی  ۀیابد. فرضی ی

 در جایگیاهقادر است هم بیا فاعیل ظیاهر شیود، هیم  که این عنصر استهن دادمشا all 1شناور
   بمامد. گر گروه فعلی باقیاصلی خود، یعنی  شخص

، 5جاکالویک 4ترتیبییهای غیرهای زبانداده، امگلیسی 1ترتیبیِزبان  به جز (1991) 2فوردوُل
  امنیید ادارمیید ر (VSO) ای فعییل، فاعییل،  فعییولکییه تییوالی سییازه 8نتییوو بر 7، کییا رو6مییوان

: 1991)فیورد وُل. اسیتهدر درون گروه فعلی برشمرد فرضیۀ فاعلسازگار با  ،(1988)اسپورتیش 

ساخت تهی است و فاعل در این -گروه تصریفی در سطح ژ  شخصگر عوقد است جایگاه  (554
 .شودعنوان  وضوع فعل در درون گروه فعلی تولید  یها بهزبان
هیای از خاموادة زبان بررسی اهار زبانه بای در  قاله (1992) 9فویل، هامگ و تراویسگویل 

 و  االگاسی، تاگیالو،، سیبیامو -های  وعددی از هاوایی تا زمامدمو و  اداگاسکارزبان- اسورامزی
پایه یافون عنصر فاعل در درون گیروه درکنند که  حل اشوقاقاظهار  یامد. آمها پرداخوه باهاسا

  شخصیگردریافت حالتِ دسووری فاعلی بیه جایگیاه  برایاز آن جایگاه  فعلی است که  وعاقباً
 .  تصریف حالتِ فاعلی دریافت کند ۀکند تا از هسوگروه تصریفی حرکت  ی

                                                           
1. floating quantifier 

2. Woolford 

3. configurational languages 

4. non-configurational languages 
5. Jacaltec 

6. Niuean 

7. Chamarrow 

8. Breton 

9. Guilfoyle, Hung & Travis 
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در درون گییروه فعلییی  فرضیییۀ فاعییلحمایییت از بییرای میییز  (1992) 1شییاوبرتییون و گییریم
امید.  یکبییان کیرده (7196) 1راس 2ۀسیاخت همپاییرا بیر  بنیای  حیدودیت  یهایاسودالل
4کلوسکی

، تیأثیرات (1967)راس  هیایی  امنید  حیدودیت سیاخت همپاییۀبا اسودالل (1997) 
در درون گروه فعلیی را  فرضیۀ فاعل، 8واژهو درج پوچ 7، افعال ارتقایی6ای، توالی سازه5بازسازی

   .استهکرد حمایت از این فرضیه ارائه برایرا میز  ی. وی شواهد بسیاراستهتقویت کرد
جایگاه بنییادین  وضیوع به بررسی دکوری خود  ۀفصل پنجم رسال در (1: 1995) 9کویزو ی

در درون گیروه فعلیی و بیا  فرضییۀ فاعیل، و طبیق استهپرداخو در زبان ژاپنی بیرومی )فاعل(،
سیاخوی خیود -تر از جایگیاه رکه  وضوع بیرومی پایین استگفوههای زبان ژاپنی توجه به داده

و  جایگاه بنیادین  وضوع بیرومی را خیارج از گیروه  طابقیه ،هااو با توجه به دادهشود. ولید  یت
که از طریق گشوار حرکت گروه اسیمیف از  استهگروه فعلی در مرر گرفو  شخصگرجایگاه  در

سیاخوی آن -گروه تصیریف، یعنیی جایگیاه ر  شخصگرگروه فعلی به جایگاه   شخصگرجایگاه 
هایی  امنید سیور شیناور،  حیدودیت سیاخت همپاییه،  قیوالت او با اسودالل د.شو نوقل  ی

 .استهدر درون گروه فعلی را حمایت کرد فرضیۀ فاعلارتقایی و محوة اعطای مقش توا، 
بیه بررسیی  شناسیی زبیانهیای روانگیری از اسوداللبا بهره (2515) 10کویزو ی و تا ائوکا

امد، و با توجه به  سیألۀ تیوالی آزادامیۀ زبان ژاپنی پرداخوه در درون گروه فعلی در فرضیۀ فاعل
امد کیه در امد. آمها اسودالل کردهآفرین خوامدهفاعل را   شکل، بررسی جایگاه بنیادین 11هاسازه

کنید و گروه تصریف حرکت  یی  شخصگر، فاعل به جایگاه SOVهایی با توالیژاپنی، در جمله
    . امدگروه فعلی کواک باقی  ی  شخصگرد، فاعل در جایگاه باش OSVکه توالی جمله ز امی
 

 چارچوب نظری -2

سطوح  عنوانبهاسومرار دسوور زایشی است، تنها دو سطح راب  درواقع گرا که در برما ۀ کمینه
های  خولف دسیوور زایشیی وجیود داشیوند، تر در مرریهامد و سطوحی که پیشزبامی  فروض

                                                           
1. Burton & Grimshaw 

2. coordinate structure constraint 

3. Ross 

4. McCloskey 

5. reconstruction effects 

6. word order 

7. raising verbs 

8. expletive 

9. Koizumi 

10. Koizumi & Tamaoka  

11 . free word order 
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شیود: امد. در این برما ه مرام زبان به دو بخش تقسیم  یت، کنار رفوهساخ-ساخت و ر- امند ژ
و  2گیزینش 1مریام  حاسیباتی بیاهیای واژگیامی بخش واژگان و بخش مرام  حاسباتی.  دخل

یعنیی  ،دو سیطح رابی  باگرا های زبامی در برما ۀ کمینهشومد. در واقع ساخت ی 1سپس ادغام
های زبیامی آیند. محوة اشوقاق ساختبه وجود  ی 5ییو سطح صورت آوا 4سطح صورت  نطقی

 ، قیدم)دبیرپذیرد صورت  ی 7ادغام و حرکت با، 6خ ف مرریۀ ایکس تیرهگرا بردر برما ۀ کمینه

1181 :655).   
: واژگان، مریام  حاسیباتی، و دو سیطح داردگرا، قوة مطق اهار بخش برما ۀ کمینه براساس    

و هیر اسیت   نطقی. واژگان،  خیزن  قیوالت واژگیامی و مقشیی و صورت صورت آوایی؛ 8راب 

ای، آواییی، صیرفی، صیوری و هیای  قولیهای از  شخصهای، خواه مقشی، دارای  جموعه قوله

نید، ا یا در سیطح رابی  ک عناشناخوی است که مقش بسزایی در مرام  حاسباتی زبان ایفا  ی

 از حوزة واژگان، گیزینش 9ابودا عناصر واژگامی گرا،. در ااراوب برما ۀ کمینهمداردهیچ مقشی 

 گیرمید، و بیا عملییات محیوی ادغیام و حرکیتقرار  یی واژگامی ۀآرای 15شومد و در شمارش ی

د، بیرای تعبییر آواییی و رسیی سازمد. وقوی اشوقاق به  رحلۀ بیازممونهای محوی را  یساخت

 (.96-97: 1195شعبامی، )شود ترتیب به صورت آوایی و  نطقی ارسال  ی عنایی به

آمجا که  وضوع درومی مقش  عنایی خود را تحیت مد از عوقد (2555)هورمسوین و همکاران 

آورد، بر این اساس مقش توایی  وضوع بیرومیی مییز در رابطیۀ رابطۀ هسوه و  ومم به دست  ی

 هیایایین بخیش بیه  عرفیی دسیواورد ،روایین ازتخصیص داده شیود.  بایدو هسوه   شخصگر

هایی  امند سور شیناور،  حیدودیت اخوصاص دارد. آمها اسودالل (2555)هورمسوین و همکاران 

 بیرایرا در  1و ارتقیا 12هیاپیاره، اصیط ح11گزینییۀ  رجیعساخت همپایه، تأثیرات اصول مرری

 امد.در درون گروه فعلی پیشنهاد کرده فرضیۀ فاعلحمایت از 

                                                           
1. computational system 

2. select 

3. merge 

4. logical form 

5. phonological form 

6. X-bar theory 

7 . move 

8 . interface level 

9. lexical item 

10. numeral 

11. binding effect 

12. idioms 
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 هاتجزیه و تحلیل داده -4

 ی شناورسورها -1- 4

 ،زییر تمام  یوارد شومد. درسازی های  خولف محوی شناورجایگاه در توامندهای شناور  یسور
دهید در که با آن یک سیازه را تشیکیل  یی لحاظ  عنایی با گروه حرف تعریفی بهسور شناور 

لحیاظ  عنیایی در  بیه mardum῾᾽گیروه اسیمی بیا ῾hamə᾽( سور شناورب1) در ؛استارتباط 
ییک سیازه محیوی را  یکیدیگربیا ای از اشوقاق در مقطهاست. سور و گروه حرف تعریف  ارتباط
توامید از درون آن خیارج گروه حرف تعریف  ییدر جم ت حاوی سور شناور، امد. دادهتشکیل 

 توان مویجه گرفت کیهبا توجه به آمچه گفوه شد  ی .در جای اصلی خود باقی بمامدشود و سور 
 کنید وممِ سور، به جایگاه باالتری حرکت  ی عنوانبه، گروه حرف تعریف در  این موع جم ت

 .(92: 2555همکاران،  )هورمسوین و
hamə-jə            mardum             forən           ʃəhadət            dəh-idi.                (1. )الف  

 همه  - (2)اض                ردم                   فوراً                 شهادت                   دادن  - (1)ح               
«دهند. ردم فوراً شهادت  ی ۀهم»  

mardum             forən                hamə            ʃəhadət                 dəh-idi.            (1. )ب  
فوراً                           ردم  همه                   شهادت                          دادن-ح              

  «دهند. ردم فوراً همه شهادت  ی»
 

از  ،(1الف( فرایند حرکت، گروه اسمی به همراه سور را طبق ممیودار ) .1با توجه به جملۀ )
در گروه تصیریفی   شخصگرگروه فعلی به یک جایگاه باالتر، یعنی به جایگاه   شخصگرجایگاه 
یک ردّ در جایگاه  ῾hamə-jə mardum᾽و از گروه حرف تعریف ،کندساخت  نوقل  ی-سطح ر

  امد.اوّلیه به جای  ی

 
 الف( .1ساخت درومی جملۀ ) -1 شماره مودارم

                                                                                                                                              
1. raising 
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جیایی  ییان سیور شیناور و هکه جاب گفتها، شاید بووان سازی سوربا توجه به ا کان شناور

سیت، زییرا حریور قیید ا یردود احومیال این ا ا . استهداد گروه اسمی در درون یک گروه رخ

̕forən῾، ؤید این است که گروه اسیمی ، یان گروه فعلی و گروه تصریفی ᾽mardum῾  در درون

 hamə-jə᾽ه حیرف تعرییفگیرو( 1. در ممیودار )اسیتهجیا مشدبیه( جیاQPیک گروه )یعنیی 

mardum῾، صیریففاعیل ییا  شخصیگر گیروه تدر جایگیاه ساخت -در ر (Spec IP) زییردر  و 

 .قرار دارد (Spec VP) گروه فعلی  شخصگرساخت خود در جایگاه 

 بنیی ( 1991) ن و کو ( 1988) کنندة دیدگاه اسپورتیشب( تأیید. 1شیوة اشوقاق جملۀ )

توامد در زیر ساخت در جایگیاه اوّلییه  ی ῾hamə᾽سوربر تولید فاعل در درون گروه فعلی است، 

 ῾mardum᾽و  ومم آن یعنی گروه حرف تعرییف  ،گروه فعلی حفظ شود شخصگر یعنی  ،خود

سیور شیناور  مامید.بجمله حرکت کند و یک ردّ در جایگاه اولیه آن بیاقی   شخصگربه جایگاه 

بیرای . درون گروه فعلی است فرضیۀ فاعلهای  وجود در حمایت از اسودالل ترینقوییکی از 

ور از حیث جنس و شمار با گروه حرف تعرییف خیود  طابقیت الی سور شنا ثال، در زبان پرتغ

، یعنیی گیروه حیرف تعرییف کند. در آلمامی میز  طابقت بین حالتِ سور شناور و  یومم آن ی

     .(91: 2555)هورمسوین و همکاران،  وجود دارد

 

 همپایهمحدودیت ساخت  -2- 4

ایگیاه زیرسیاخوی فاعیل را حاکم بیر سیاخت همپاییه، ج  حدودیتوشیم با کدر این بخش  ی

در درون  فرضیۀ فاعیلدر حمایت از  شناسان از این  حدودیتتر، برخی زبانتعیین کنیم. پیش

این  حدودیت، مخست باید بررسی شیود کیه آییا خیروج از  براساسامد. گروه فعلی بهره گرفوه

شیود.  ییاین خروج از اه اصلی تخطی  درون ساخت همپایه  مکن است یا خیر و در صورت

هیای همپاییه ایین اسیت کیه از درون هییچ ییک از اختبیارة سیترین حقیقت درشدهشناخوه

 (1976) راس .(95-91 :2555)هورمسیوین و همکیاران،  توان عنصیری را خیارج کیردممی 1هاهمپایه

زییرا  ،الف(  طرح کیرد .2 حدودیت همگامیِ ساخت همپایه را برای تبیین غیردسووری بودن )

کرده از درون هر دو همپایه به مادسووری شیدن جملیه خارج مشدن سازة حرکت مله،در این ج

حرکیت . بر  بنیای استهصورت مگرفو 2حرکت  ووازی . درحقیقت، در این جملهاستهامجا ید

اگیر  (.161: 1192)شعبامی، شومد  ی ووازی، همواره دو عنصر یکسان به یک جایگاه واحد  نوقل 
                                                           
1. conjunct 

2. Across-The- Broad movement= (ATB movement) 
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ب( دقت کنیم، خواهیم دید که خیروج عناصیر  شیورک از  .2ی در  ثال )های گروه اسمبه ردّ

حیالی کیه در و ساخت حاصل دسووری است، در استهدرون هر دو بخش همپایه صورت گرفو

پذیر اسیت کیه ، خروج از ساخت همپایه در صورتی ا کانالف( انین میست. بنابراین .2 ثال )

)هورمسیوین و  زی به جایگاه یکسامی  نوقل شیومداها از طریق حرکت  ووعناصر  شورک همپایه

 .(95-91 :2555همکاران، 

*[CP whati did [IP John eat ti ] and [IP Bill cook hamburgers ] ]            )2. الف( 

 [CP whati did [IP John eat ti ] and [IP Bill cook ti ] ]                               )2. ب( 
 .(91 : 2555و همکاران،  )هورمسوین

 

( وجیود دارد. ترکییب ایین VP( و دو گیروه فعلیی )Iالف( یک عنصر صیرفی ) .1درجملۀ )

که در آن دو گروه فعلی  علیوم و  جهیول بیا  استهدست داده ها یک ساخت همپایه را بسازه

ییک  حرکتِ  وضوع بیرومی در همپایه  جهیول باعیث بیروزامد. در این جمله، هم همپایه شده

الیف( کیه دارای ییک فعیل  .1اگر بپذیریم که فاعیلِ همپاییه اول در  ثیال ) .استهتناقض شد

سیاخت آن، فی تولید شیده باشید، بازممیایی زیربند تصری  شخصگر وعدی است از ابودا درون 

 نجیر  باییدشود که تخطی از  حدودیت ساخت همپایه اسیت و ب( ممایش داده  ی .1 امند )

بینییِ تحلییل الف(،  بیرخ ف پییش 1حالی که جملۀ )شود. دربدسووری ی غیرابه تولید جمله

 باال، کا  ً دسووری است. 
Ɂæli            ita    kitab            nivis-e       və      maaruf         be.            (1. )الف  
                    یک      کواب              ن   موشو-ح        و           عروف                 شدن-ح. جهول  علی

«شود.مویسد و  عروف  یعلی یک کواب  ی»  

]    IP Ɂæli [ ᵢ ]   VP    ita     kitab   nivis-e [    və    ] VP   maaruf       be tᵢ [  )1. ب(  
علی                               یک    موشون       کواب      -و          ح             عروف       شدن      -ح. جهول     

«شود.مویسد و  عروف  یعلی یک کواب  ی»  

 

 بیااز درون هیر دو همپاییه،  ᾽Ali῾کیه  الف( این اسیت .1دیگر برای اشوقاق جملۀ ) فرضیۀ

گیروه   شخصیگردریافت یا بازبینی حالت فاعلی بیه جایگیاه رای حرکت  ووازی خارج شده و ب

جایی از طریق حرکیت  ویوازی، تخطیی از  حیدودیت ه. این موع جاباستهنوقل شدتصریفی  

شود و جمله کا  ً دسووری خواهد بود. ازآمجیا کیه حرکیت  ویوازی، ساخت همپایه تلقی ممی

تیوان گفیت کیه کنید،  ییجا  یههای یکسان را جابها در جایگاهعناصر  شورک همپایه لزو اً
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یابید و در همپاییۀ گروه فعلی اشوقاق در پاییه  یی  شخصگردر  ᾽Ali῾مخست، در همپایۀ اول 

کنید. سیپس از گروه فعلی حرکیت  یی  شخصگراز جایگاه پسافعلی به جایگاه  ᾽Ali῾دوم میز 

آید و در جایگیاه که عنصر  شورک دو همپایه به حساب  ی ᾽Ali῾طریق حرکت  ووازی، سازة 

و گیروه فعلیی  جهیول )همپاییۀ دوم( واقیع  های فعلی  علوم )همپایۀ مخست(گروه  شخصگر

شود. با توجه به آمچیه گفویه شید بازممیایی گروه تصریف  نوقل  ی  شخصگراست به جایگاه 

( ممیایش 2( و ممیودار )4الف( قاعدتاً به صورتی است کیه در جملیۀ  ) .1شیوة اشوقاق جمله )

( دقت کنییم 2ه در ممودار ). اگر به ردّ فاعل در درون هر دو بخش ساخت همپایاستهداده شد

هیای محیوی یکسیان هیر دو همپاییه صیورت خواهیم دید که حرکت آشیکار از درون جایگیاه

توان بیه جایگیاه زیرسیاخوی گیری از  حدودیت ساخت همپایه  یرو، با بهره. از ایناستهگرفو

لیی را بیا گروه فعلی( در زبان گیلکی پی برد و فرضیۀ فاعل در درون گیروه فع  شخصگرفاعل )

 های این زبان سازگار دامست.داده
[ IP Ɂæli [ ᵢ ]  VP tᵢ    ita     kitab     nivis-e[     və ] VP ti maaruf        be tᵢ      )4(  

    علی                            یک         کواب          موشون-ح           و            عروف                 شدن-ح. جهول

«شود.مویسد و  عروف  یعلی یک کواب  ی »    

 

 
 (4ممایش ساخت درومی جملۀ ) -2 شماره ممودار
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 ها و ارتقاپارهاصطالح -2-  4

)هورمسیوین و آینید آن است که یک سازة محوی به حساب  یی عبارات اصط حی ویژگی جالب

( ´V) و  ومم به صورت گیره  ییامی . بعری از اصط حات ابودا از ادغام فعل(88 :2555همکاران، 

یافویه بیا فاعیل ادغیام شومد. سپس اصط ح شکلامد و در این  رحله اصط حی  ییافوه شکل

مید، و بیا تغیییر پذیرجز  ومم و فعل، سیایر عناصیر تغییربه ،شود. در این دسوه اصط حات ی

دیگیری از اصیط حات مییز  رود. گیروهشان از  یان ممیفاعل و یا تغییر ز ان تعبیر اصط حی

ة محیوی امد و بیا هیم ییک سیازوجود دارمد که از ادغام فعل و  ومم به همراه فاعل شکل یافوه

یعنیی  ،دهند. در این دسوه از اصط حات با تغییر هر کدام از عناصیر سیازمدهتشکیل  ی واحد

 (.199: 2559؛ ردفورد، جامان)هرود فاعل،  فعول و فعل، تعبیر اصط حی از  یان  ی

 ایین . دراسیتبرای اشاره به اضیطراب و سراسییمه شیدن ی ( در گیلکی اصط ح5 ثال )

، سیپس بیه صیورت گیره اسیته ومم خود ادغام و اصط ح تشیکیل شد ا ح، ابودا فعل بطاص

توامد  وغیر باشد، ا یا ترکییب فعیل و در این اصط ح فاعل  یشده. ( با فاعل ادغام ˊV یامی )

   رود.اصط حی از  یان  ی  فهومتوامد تغییر کند، زیرا با تغییر  ومم یا فعل ی ومم آن مم
pəsər          xu           dəst- o         pa-j-a             gum           kun-e              (5)  

 پسر                خودش          و  دست             پا     -(4)و.م- (1)گم             ح.م              کردن-ح    

«کند.وپای خودش را گم  یپسرِ دست » 
 

. به عبیارتی استهادغام فعل و  ومم شکل یافوه و اصط حی شد( تنها با 5جملۀ )اصط ح 

 (.199: 2559)ردفیورد، امید در این گومه اصط حات تنها بخشِ فعل و  ومم اصط حی شده ،دیگر

 .توامد در این موع اصط ح  وغیر باشددهد که فاعل  ی یشان ( م8و  7، 6های ) ثال
kur           xu            dəst- o   pa-j-a          gum               kun-e                    (6)  

دخور         دستپا   و  -و.م-ح.م            خودش                        کردن-ح     گم                

» «کند. یپایِ خودش  را گم ودخورِ دست  

sahib-xanə         xu              dəst- o      pa-j-a          gum           kun-e (7)          
صاحب-خودش                خامه پا          و  دست-و.م-ح.م                 کردن -ح     گم              

«کند. یدش را گم پای خووخامه دستصاحب »  

sətarə             xu              dəst-o   pa-j-a            gum         kun-e                 (8)  
پا    و     دست-و.م-ح.م              خودش               سواره   گم                   کردن-ح              

 «ند.کخودش را  گم  ی پایودستسواره  «
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ب(  .9الیف و  .9هیای )( را  طیابق آمچیه در  ثیال5اگر ز انِ اصط حِ  وجیود در  ثیال ) 

ه کیار ببیریم،  (، فعل آن را به صورت  نفی ب .9یا  امند  ثال )کنیم، تغییر دهیم  شاهده  ی

 رود.تعبیر اصط حی از بین ممی، کنیمج( از فعل وجهی در آن اسوفاده  .9یا  امند )
pəsər        xu         dəst- o      pa-j-a      gum        bu-kud-ə.                  (9. )الف  

پسر          گم                     پا   -و.م-ح.م      و  دست           خودش   پیشومد -،.کردن    

 «.استهخودش را گم کرد وپایدستپسرِ «
 

pəsər         xu        dəst- o   pa-j-a       gum        bu- kud-ə         bu. (9. )ب         

پا     و    دست       -و.م-ح.م        گم                     خودش     پسر پیشومد -کردن -،.بودن        ،     

  «وپای خودش را  گم کرده بود.پسرِ دست «

pəsər             xu           dəst o           pa-j-a       gum       nu-kud (9.               )  

پسر                و    دست       پا      -و.م-ح.م            خودش  گم            ومد مفی       -،.کردن    

 «وپای خودش را  گم  مکرد.پسرِ دست«

pəsər             ba         xu       dəst- o      pa-j-a     gum          kun- e.           ج(  .9) 

پسر                   باید    خودشُ             پا      و     دست-و.م-ح.م      ح.کردن                  گم           

  «خودش را گم بکند. وپایدستپسرِ  باید »

 

م، ( مشان دهیی15( را به صورت  ثال )5ساخوی اصط ح  وجود در جملۀ )اگر بازممایی زیر

زییرا فراینید  گیروه تصیریف تولیید شیده باشید،  شخصیگرتوان امورار داشت که فاعل در  ی

 (.  255-251: 2559)ردفورد،  استهاصط حی شدن تنها در بخش فعل و  ومم صورت گرفو
[IP pəsər [I´ [VP   [V´  xu     dəst- o     pa-j-a        gum         kun-e[ ] ] ]          )15( 

پسر        پا     و      دست-و.م-ح.م          خودشُ                               ح.کردن             گم     

    «کند.پای خودش را گم  یوپسر دست»

 

امید و فاعیل و دسوۀ اول اصط حات که تنها از ادغام فعل و  ومم شکل یافوه بارةتا اینجا در

گیروه دیگیری از اصیط حات حیال بیه شیرح  بحیث شید. اسیت پذیرز انِ فعل در آمها تغییر

. دسیوۀ دوم اصیط حات از ماپذیر استتغییرپردازیم که فاعل،  فعول و فعل در آمها ثابت و   ی

توان فاعیل را آزادامیه تغیییر شومد، زیرا در این دسوه ممیادغام فاعل،  فعول و فعل تشکیل  ی

کیار ه یش از حد بیه  ادییات در  قابیل  قدسیات بیبرای اشاره به توجه بالف(  .11 ثال ). داد

شیود، تعبییر اصیط حی از که در ادا ه با  ثالی توضیح داده  ی ،در صورت تغییر فاعل رود. ی
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توامد تغییر کند و با تغیییر دادن ز یان رود. جالب این است که ز ان و فعل کمکی  ی یان  ی

بوه تغیییر در ز یان فعیل و اسیوفاده از فعیل شود. الهیچ تغییری در تعبیر اصط ح ایجاد ممی

تنهیایی ب و ج( و ثابت  امدن تعبیر اصط حی در آمهیا بیه .11های )وجهی به ترتیب در  ثال

گیروه فعلیی باشید.   شخصیگرساخوی فاعیل در ی برای مشان دادن جایگاه زیرتوامد شاهدممی

ه اصیط حات مماییان کنید ایین گومیساخوی فاعل را در اینزیرتوامد جایگاه مکوۀ  همی که  ی

در  جاورتِ فعل و  وممِ فعیل، تعبییر اصیط حی   ᾽pul῾الف(، فاعل .11است که در اصط ح )

 ،تیر اشیاره شیدطیور کیه پییشامد، زییرا همیانیافوه و با یکدیگر یک سازة محوی تشکیل داده

 ᾽vavin-e῾عیلدهند.  این  سأله  ؤید این است که فعبارات اصط حی سازة محوی تشکیل  ی

د، بیدین  عنیی کیه آیة واحد به حساب  یهای خود در زیر ساخت، سازبه همراه تمام  وضوع

 است. سپس، فاعل بیرایگروه فعلی و  فعول میز در جایگاه  وممِ فعل واقع   شخصگرفاعل در 

گیروه تصیریف حرکیت   شخصیگرمهفوه در گرة تصریف، به جایگیاه  EPP]] شخصۀ  بازبینی

هیا در زبیان گیلکیی پیارهکه با توسیل بیه اصیط ح توان مویجه گرفتز این بخش  ی. اکند ی

گروه فعلی در مرر گرفیت و ایین تأییدکننیدة   شخصگرتوان جایگاه زیرساخوی فاعل را در  ی

 فرضیۀ فاعل در درون گروه فعلی است. 
  pul            imam    husein-ə         sər-a        vavin-e.                          )11) الف.  

  ا ام                پول             حسین -اض       سر      -ح.م         بریدن   -ح

«برد.پول سر ا ام حسین را  ی»  

  pul              imam           husein-ə           sər-a                vav- e.             ب( .11) 

حسین                 -اض  ا ام                     پول  سر  -ح.م              بریدن                 -،    

«پول سر ا ام حسین را برید.»  

pul             tanə       imam     husein-ə        sər-a           vavin-e               ج( .11) 

توامد ی              پول  حسین  -اض                  ا ام   سر   -ح.م        بریدن       -ح    

 «ببرد. توامد سر ا ام حسین راپول  ی»

 

شود. پذیرفوه مبیودن ایین اصیط ح بیه  ی (5)ماپذیرفونیالف( با تغییر فاعل  .11اصط ح )

دهد که فاعل میز به همراه فعیل و  یومم در درون گیروه خوبی مشان  ی( به12صورت ممومه )

توان تصور کرد که  وضوع بیرومی در جایگاهی خیارج ممی ،رو، از ایناستهاصط حی شد فعلی

(، بیا تغیییر فاعیل 12در  ثیال ) .(89: 2555هورمسوین و همکاران، )از گروه فعلی تولید شده باشد 

 رود.پاره، تعبیر اصط حی از بین  یاصط ح
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# ʃəmr    imam    husein-ə   sər-a      vavin-e.                                               (12)  

  شمر    ا ام                حسین            سر                 بریدن -ح   

  .«بردشمر سر ا ام حسین را  ی»
 

دهنید فاعیل در پردازیم که با توجه به  سألۀ ارتقا مشان  یحال به بررسی اصط حاتی  ی

یابد. بعریی از اصیط حات های دیگر فعل در درون گروه فعلی اشوقاق  یزیرساخت با  وضوع

آمجا کیه از امد.حرکت به آن جایگاه اشوقاق یافوههای ارتقایی با ه فاعلِ ساختک دهندمشان  ی

دهندة فعل های تشکیلمد، مباید جایگاه زیرساخوی  وضوعواحد محویة عبارات اصط حی ساز

. پییش از پیرداخون بیه (88: 2555)هورمسیوین و همکیاران، مریر گرفیت  را خارج از گروه فعلی در

در درون گیروه فعلیی،  فرضیۀ فاعلحمایت از  برای( و تحلیل آن 11اصط ح  وجود در  ثال )

 پردازیم.  ی سألۀ ارتقا بارة در( 2558)تحلیل طالقامی کوتاه به  عرفی 

سیاخوی، در بنید پییرو واقیع -فاعیل رساخت ارتقا، طالقامی )همان(  عوقد است که بارة در

در زبان  1ارتقاها  وضوع بیرومی مدارمد. ایشان قائل به وجود ساخت شبهو این ساخت استهشد

تویایی رفویاری  از لحیاظ مقیش ...و  ῾شیاید᾽و  ῾بایید᾽افعال وجهی  گویدوی  یست. فارسی ا

. دارمید ῾ا کیان داشیون᾽و  ῾ناحومال داشیو᾽،῾ مکن بودن᾽های ارتقایی  امندِ  شابه با ساخت

را شیرح کیه در اینجیا آمهیا  های ارتقایی قائل شدههایی  یان افعال وجهی و ساختتفاوتوی 

مید. در اهای ارتقاییربردارمدة افعال وجهی  شابه ساختد های، ساختوییم. به عقیدة دهیمم

خصۀ گیروه حیرف تعرییف یابد و  شدرپایه  یساخوی در درون بند پیرو اشوقاق-رواقع، فاعل 

را میز فعل بند پیرو رقیم شود. مقش  عنایی فاعل فاعل، در همان جایگاه زیرساخوی بازبینی  ی

یعنی فاعلی که از درون بند پیرو به جایگاه فاعل بنید ، ساخوی جمله-رو،  فاعل رد. از اینزم ی

کنید. از  طابقت ممیی با فعل واقع در جملۀ پایه از حیث شخص و شمار ،استهپایه حرکت کرد

 .استهارتقا خوامدهای شبهختها را سااین موع ساخت وی ،رواین

یم. در ایین  ثیال، بیا وجیود کنبررسی  ی ( را11) اصط ح  ثالبحث این با توجه به حال 

حفیظ یک ساخت ارتقایی، تعبیر اصط حی  وجود همچنان در جایگاه فاعلِ ᾽pul῾  قرار گرفون

(، 14( بیه صیورت )11 ثیال )دهنیدة اصیط ح های عناصر تشیکیلیی جایگاه. بازممااستهشد

پیارة  وجیود رغم وجود یک فعل ارتقایی، تعبیر اصط حی اصط حدهندة آن است که  بهمشان

گروه فعلی در مرر بگیریم آمگیاه   شخصگر. اگر جایگاه زیرساخوی فاعل را در استهاز بین مرفو

                                                           
1. pseudo-raising 
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د دهیمشیان  یی (14طیور کیه )همیانشود. ( آشکار  ی11) لعلت حفظ تعبیر اصط حی  ثا

 ᾽pul῾  استهحرکت کرد 1پایه ۀجمل  شخصگربه جایگاه  پیروبند  از.   
pul         bə nazər farəsə       imam    husein-ə    sər- a          vavin-e  (31  )  

رسد          ا ام                   به مرر  ی   پول   بریدن     -ح         سر  -ح.م         حسین   -اض    
 «.بردرسد سر ا ام حسین را  یپول به مرر  ی» 

 
در زیرسیاخت   ᾽pul῾دهد کیه فاعیل( مشان  ی14)( به صورت 11بازممایی اصط ح  ثال )

 .استهگروه تصریفی حرکت کرد  شخصگربازبینی اصل فرافکنی گسورده به جایگاه رای ب
[IP pul]ᵢ [I  ́   bə nazər farəsə     [VP tᵢ [V´ imam   husein-ə     sər-a    vavin- e ] ] ]])14( 
حسین  -اض   رسد               ا ام                           به مرر  ی       پول  بریدن   -ح        ح.م.سر      

« ببرد. رسد سر ا ام حسین راپول به مرر  ی »  

   «برد.حسین را  ی پول سر ا ام»

 
 گیرینتیجه -5

 حیدودیت  سیور شیناور، امنید ( 2555) هیای هورمسیوین و همکیارانگیری از اسوداللبا بهره

در  فرضییۀ فاعیلهای زبیان گیلکیی ها و ارتقا مشان دادیم که دادهپارههمپایه، اصط حساخت 

ور به این مویجیه دسیت ییافویم کند. با توجه به اسودالل سور شنادرون گروه فعلی را تأیید  ی

 یوممِ  عنوانبیهدر زبان گیلکی، گروه حرف تعرییف  سور شناور ةدارمد های در برساختکه در 

فاعیل اشیوقاقی در جایگیاه  عنوانبیهکنید و گروه فعلی حرکیت  یی  شخصگرسور از جایگاه 

ی خیود گیرد و سیور مییز بیه صیورت شیناور در جایگیاه اصیل یگر گروه تصریفی قرار  شخص

 امد. با توسل به  حدودیت ساخت همپایه، اسیودالل کیردیم گروه فعلی( به جا  ی  شخصگر)

  شخصیگرکه در همپایگی یک گروه فعلی  علوم و  جهول گیلکی، فاعل در هر دو همپاییه در 

گیروه تصیریفی حرکیت   شخصیگربیه جایگیاه حرکت  ووازی باگروه فعلی قرار دارد و سپس 

تمیام  اها و ارتقا مشان دادیم که فعل بیپارههای اصط حویژگی با اسوفاده از کند. در مهایت، ی

بیرآوردن رای ، سیپس فاعیل بیاسیتهواحد را تشکیل داد ةهای خود در زیرساخت، ساز وضوع

 کنید.گیروه تصیریف حرکیت  یی  شخصگرمهفوه در گرة تصریف، به جایگاه EPP] ] شخصۀ 

در درون گیروه  فرضییۀ فاعیلهای زبان گیلکیی بیا که دادهها  ؤید آن است تمام این اسودالل

پاییه درگیروه فعلیی اشیوقاق  شخصیگرفعلی سازگار است، بدین  عنی کیه فاعیل در جایگیاه 
                                                           
1. matrix IP 
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جایگیاه  شخصیگر گیروه بازبینی و  حو اصیل فرافکنیی گسیورده بیه  رایو سپس ب استهیافو

 کند. تصریفی حرکت  ی
 

 نوشتپی
 است. «الح»شدة ز ان کوتاه «ح». 1

 است. «اضافه»شدة کوتاه «اض». 2

 است.  «حالت  فعولی»شدة کوتاه «ح.م». 1

است. در گیلکی انامچه  فعول بیه واکیه خیوم شیود، از « واج  یامجی»شدة کوتاه« و.م. »4

 شود./ قبل از ع  ت  فعول  سوقیم اسوفاده  ی-jواج  یامجی /

( جملۀ دسووری 14است. جملۀ )شده شان دادهم ῾#᾽اصط ح با ع  ت بودن  ماپذیرفونی. 5

 است.است ا ا تعبیر اصط حی آن با تغییر فاعل از بین رفوه
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Abstract 
The present paper aims to support the VP-internal subject hypothesis in 
the Gilaki language within a minimalist perspective. The data of this 
qualitative research has been collected from different sources including 
the authors’ linguistic intuition and spoken and written texts. It is worth 
nothing that the variety of Gilaki selected and explored in this research is 
spoken in the center and west of the Guilan province. However, the 
findings can be generalized to all other varieties of Gilaki.  We provided 
pieces of evidence from floating quantifiers, coordinate structure 
constraint, idiom chunks and raising in order to specify the base-position 
of the external argument (argument), and showed that the Gilaki data 
verify the VP-internal subject hypothesis. In fact, We argued that subject 
is base generated in [Spec,VP], and then move to [Spec,IP] to satisfy the 
Extended Projection Principle [EPP]. In other words, all arguments of the 
verbs including subject are base generated within VP, and the surface 
position of the subject [Spec,IP] hosts a derived subject.  

 

Keywords: Subject, Move, Internal argument, External argument, 

Subject position. 

 

1. Introduction 

Koopman and Sportiche (1991) were the first who proposed the 

Predicate-Internal Subject Hypothesis (henceforth PISH). Under this 

hypothesis, the subject is base generated in the specifier of the verb 

phrase (VP), and then it moves into the specifier position of the 

inflectional phrase (IP). Therefore, the subject in the specifier position of 
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the inflectional phrase is in fact a derived subject. Since the inflectional 

head, in some languages, has a strong D/N-feature, subject must then 

move to [Spec,IP] before Spell-Out. In this regard, this research aims to 

explore PISH in the Gilaki language. We will provide evidence to argue 

that this hypothesis can be generalized to Gilaki too.  

 
2. Theoretical Framework 

This study has been carried out within the framework of The Minimalist 

Program (Chomsky 1995, 2000, 2001). We will provide evidence such as 

floating quantifiers, coordinate structure constraint, idiom chunks and 

raising developed in Hornstein, Nunes and Grohmann (2005) to argue 

that the Gilaki data are compatible with the basic idea behind PISH.  
  
3. Methodology 

This study is regarded as a qualitative research carried out within the 

framework of The Minimalist Program. The data were collected using the 

authors’ linguistic intuition as well as spoken and written sources. It is 

worth noting that the variety of Gilaki is often regarded as a language 

having its own dialects which are phonologically, morphologically, and 

grammatically different from one another in some respects. The variety 

of Gilaki described and analyzed in this research is spoken in the center 

and west of Guilan province. However, it seems that the findings can be 

generalized to all other varieties of Gilaki.  

 

4. Results & Discussion 

The floating quantifiers suggest that in the Gilaki language a quantifier 

and a determiner phrase (DP) make up a syntactic constituent at some 

point in the derivation. In sentences containing floating quantifier, the DP 

may move out of the specifier position of VP and leave the quantifier 

stranded. This means that the subject has been base-generated within the 

VP. Under the Coordinate Structure Constraint, one cannot extract out of 

a single conjunct. Given this constraint, we showed that when an active 

and a passive verb phrase are coordinated, the subject of the first 

conjunct is base generated in [Spec,VP], and the subject in the second 

conjunct moves out of a post verbal position to the specifier of VP. Then 

the subjects of the two conjuncts occupying the specifier of the active 

verb phrase (first conjunct) and passive verb phrase (second conjunct) 

move to the specifier of a higher IP via ATB movement. In fact, this 

constraint can contribute to determining the underlying position of the 
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subject ([Spec,VP]) in Gilaki. The idioms and the raising construction 

can show us where the subject has been base-generated. A variety of 

idioms are formed by merging subject, object, and verb as a single 

constituent in which the subject cannot be freely changed. The important 

point that can unfold the underlying subject position in such idioms is 

that the subject together with the verb and its complement are interpreted 

idiomatically and form a syntactic constituent. This verifies the view that 

the verb and all its arguments are taken to be a single constituent at some 

point in the derivation in the sense that subjects and objects occupy 

[Spec,VP] and the position of the complement of the verb (sister to V) 

respectively. Then, the subject moves to [Spec,IP] to satisfy the Extended 

Projection Principle [EPP].  

 

5. Conclusions & Suggestions 

In this paper, we provided evidence such as floating quantifiers, 

coordinate structure constraint, idiom chunks, and the raising 

construction developed in Hornstein, Nunes and Grohmann (2005) to 

argue that the Gilaki data are compatible with the basic idea behind 

PISH. The floating quantifiers demonstrate that in the Gilaki language a 

quantifier and a DP can make up a syntactic constituent functioning as a 

subject in [Spec,VP], and then the DP may move out of this position and 

leave the quantifier stranded. Using the Coordinate Structure Constraint, 

we showed that active and passive verb phrases can be coordinated and 

the subjects of the two conjuncts occupying the specifier of the active 

verb phrase (first conjunct) and passive verb phrase (second conjunct) 

move to the specifier of a higher IP via ATB movement. Finally, we 

investigated PISH in the idioms in which subject, object, and verb make 

up a syntactic constituent and are interpreted idiomatically. In such 

idioms, verb and its arguments are all merged within VP, and then the 

subject moves into [Spec, IP] to satisfy the EPP feature.   
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