
  
  
  

 

  سيزدهم شمارة 
  1389پاييز  

  131- 156 صفحات
  
  
  
  

  فارسي ه زبانببا نگاهي : ساخت همپايگي
  

  ٭منصور شعباني
  شناسي دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي دورة دكتري زبان

  
   ٭٭ )گاه تربيت مدرسدانشاستاديار ( زعفرانلو كامبوزيا عاليه كرد

  ٭٭٭ )گاه تربيت مدرسدانشدانشيار (  فردوس آقاگلزاده
  )مدرس گاه تربيتدانشاستاديار ( ارسالن گلفام

  
  چكيده

و پيشـينة مطالعـات آن در   همپايگي در اين مقاله نخست از حروف ربط همپايگي و انواع ساخت 
مثابـة   اي و رويكرد حرف ربط همپايگي بهزبان فارسي بحث شده است، سپس رويكرد چندهسته

 مـتمم و  - هسـته  - هاي انگـارة مشخصـگر  و به نارسائي مورد مطالعه قرار گرفتهيك هستة نقشي 
هـا تصـريح   در رابطـه بـا نـوع و بنيـان همپايـه     . است شدهافزودگي براي ساخت همپايگي اشاره 

بخـش  . پـذير اسـت  تر از واژه نيز امكانشود كه همپايگي در هر سطحي حتي در سطح پايين مي
حاصل از فرايند ادغام خالص به عنوان رويكـردي   ةپاياني اين مقاله نيز به شرح همپايگي به منزل

براساس ايـن رويكـرد، همپـايگي در هـر سـطحي      . استشده نوين در ساخت همپايگي پرداخته 
  .تواند كارآمد باشدمياخير رويكرد هاي زبان فارسي در تبيين داده و ميسر است

  
 
  ٭mansour_shabani225@yahoo.com   :                        گاننشاني پست الكترونيكي نويسند 

 akord@modares.ac.ir٭٭

٭٭٭ aghagolz@modares.ac.ir 
   18/11/89 :مقاله دريافتتاريخ                                                                 23/12/89: مقاله پذيرشتاريخ 

     

  

  واژگان كليدي
  

ساخت همپايگي 

  فرافكني 

  همپايه 

  ادغام خالص 

  حرف ربط 



١٣٢   

 

  

  
 

  ... عاليه كرد زعفرانلو و  كتردمنصور شعباني،  
 
 1389پاييز  ، 13شمارة     

  مقدمه - 1
شود كه در آن از تركيب دو هاي نحوي اطالق ميدسته از ساختاصطالح همپايگي به آن 

با  كه همان روابط معنايي راطورييك واحد بزرگتر تشكيل شود، به )1(نوعيا چند واحد هم
 تواند در سطح واژه، گروه، بند و يا جمله رخ دهدهمپايگي مي. عناصر پيرامون داشته باشد

همپايگي به سـاختارهايي اطـالق    ،)21: 2000( هارتمن ةبه عقيد. )1: 2007، 1پلماسهس(
 هاي تفكيك سازه) تكرار نوع سازه؛ ب) الف: ند ازاآنها عبارت ةهاي عمدگردد كه ويژگيمي

  .تقليل اختياري عناصر حشو) ج ؛كم يك حرف ربط همپايگيدست ةواسطتكراري به
هاي همپايگي باشند، اما در اين ميان نوعي داراي ساختبهها رسد تمام زبانبه نظر مي

بـراي   اي شناسـي  رده )6- 10: 2007(هسپلماس . شودتنوعات بينازباني فراواني مشاهده مي
به زعم وي، با توجه به حضور يا عدم حضور حرف ربط همپـايگي  . كندهمپايگي ارائه مي

در . بندي كرد تقسيم 3و آشكار 2اآشكارهمپايگي ن ةتوان همپايگي را به دو دستآشكار، مي
همپايگي ناآشكار، حرف ربط همپايگي آشكاري وجود ندارد، در صورتي كه در همپـايگي  

. رودهـا بـه كـار مـي    عنوان ابزاري آشكار براي پيوند همپايهآشكار حرف ربط همپايگي به
مپـايگي بـه دو   توان برحسب تعداد حروف ربـط ه بر اين، همپايگي آشكار را نيز مي عالوه
در همپـايگي  . بنـدي كـرد   تقسـيم  5ربطـي و دوحـرف  4ربطـي حـرف همپايگي تـك  ةدست
شـود، در صـورتي كـه در    ربطي تنها از يك حرف ربـط همپـايگي اسـتفاده مـي    حرف تك

روندها دو حرف ربط همپايگي به كار ميربطي، براي پيوند همپايههمپايگي دوحرف.  
و  6آينــديپــيش ةحســب جايگــاه بــه دو دســتحــروف ربــط همپــايگي همچنــين بر

آينـدي، پـيش از همپايـه    حرف ربط همپـايگي پـيش  . شوندبندي ميتقسيم 7آيندي پس
. رودآيندي، پس از همپايه به كار مـي كه حرف ربط همپايگي پسشود، درحاليظاهر مي

ربـط  و حـرف   Bو   Aها با نمـاد  همپايه( استبدين ترتيب انواع همپايگي به صورت زير 
  ):نشان داده شده است &همپايگي با نماد 

                                                 
1. Haspelmath 
2. asyndetic 
3. syndetic 
4. monosyndetic 
5. bisyndetic 
6. prepositive 
7. postpositive 
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  B A   همپايگي ناآشكار)الف )1(

  B A-&   ربطيحرفتكهمپايگي)ب 
    BA-&  

    B-&A  
    B&-A  

 B A-& &-B&-A-&ربطيدوحرفهمپايگي)ج
B-& &-A B-&A-&   

هاي طبيعـي روي  انهمپايگي بدون حضور حرف ربط آشكار به صورت گسترده در زب
 [A  &-B]ربطـي از نـوع    حـرف هاي اروپايي، همپايگي تـك هرچند كه در زبان. دهدمي

ها فـراوان بـه كـار گرفتـه     بيشترين كاربرد را دارد، اما همپايگي ناآشكار نيز در غالب زبان
  :به مثال زير در زبان فارسي دقت كنيد. شودمي

  .همه حاضرين دست داد با. احمد وارد مجلس عروسي شد) 2(     
  

 آن اول و دوم ةاي است از ساخت همپايگي ناآشكار، چراكـه بـين جملـ   نمونه 2 مثالِ
تنها ابزار نمايـانگر  1در همپايگي ناآشكار، آهنگ. يك حرف ربط همپايگي نهان وجود دارد

شايان توجه اسـت كـه از همپـايگي ناآشـكار بيشـتر در مـواردي       . ساخت همپايگي است
  .باشند شود كه دو همپايه با يكديگر نوعي واحد مفهومي تشكيل دادهياستفاده م
بــارة در) 2003( 3بــه نقــل از استيســن) 9: 2007(و هســپلماس ) 1239: 2007(  2كوبــو

  : نويسندربطي ميحرفمپايگي تكه
 4موضـوع   - ويژه بـا آرايـش فعـل   ها بهاي زبانآرايش حرف ربط همپايگي با الگوهاي آرايش سازه

 5هاي التينـي و تبتـي  آيندي مانند زبانهاي داراي حرف ربط همپايگي پسزبان: بستگي داردهم
آغـازين، داراي حـرف ربـط    هـاي فعـل  كه زبان پاياني دارند، در صورتي اي فعلمعموالً آرايش سازه

   شايان توجه است كه تعميمي كه از سوي استيسن  به دست داده . آيندي هستندپيش همپايگي
بـا الگوهـاي    6مربوط به حرف ربط همپايگي عطفي اسـت و حـرف ربـط همپـايگي فصـلي      شده،

  .آرايشي متفاوتي مطابقت دارد
                                                 
1. intonation 
2. Kubo 
3. Stassen 
4. argument 
5. Tibetan 
6. disjunctive 
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ها در ساخت همپايگي طبيعي در غالـب اوقـات بـا يكـديگر بـه كـار       ازآنجاكه همپايه
بيني است و اسـتفاده از حـرف ربـط همپـايگي، حشـو      بين آنها قابل پيش ةروند، رابط مي

شـود  حتي گاهي اوقات از فرايند تركيـب بـراي همپـايگي اسـتفاده مـي     . شودقلمداد مي
  ). 21: 2007هسپلماس، (

هاي زير، نخست به پيشينة مطالعـات پيرامـون سـاخت همپـايگي در زبـان      در بخش
پس از آن رويكردهاي عمده درخصوص ساخت همپايگي شـرح  . شودفارسي پرداخته مي

هـاي  سـپس بـه ويژگـي   . رويكردها صحبت خواهد شد هاي اينييشود و از نارساداده مي
بخش پاياني اين مقاله نيـز بـه معرفـي رويكـردي     . حرف ربط همپايگي اشاره خواهد شد

 هـاي زبـان فارسـي   نوين در مورد ساخت همپـايگي اختصـاص دارد كـه در تبيـين داده    
  .تواند كارآمد باشد مي

  
  فارسيپيشينة مطالعات پيرامون ساخت همپايگي در زبان  - 2

تاكنون پژوهشي به ساختار دروني ساخت همپـايگي در زبـان فارسـي اختصـاص نيافتـه      
جمـالت همپايـه و    شناسـيِ در دستور سنتي زبان فارسي، بيشـتر پيرامـون معنـي   . است

و ناتل خانلري  312- 313: 1380انوري و گيوي، . نك(حروف ربط همپايگي بحث شده است 
هـاي مسـتقل   زير عنوان پيوسـتگي جملـه  ) همان(ي براي مثال خانلر). 246- 252: 1380

هاي مستقل در يك گفتار يا در يك مـتن غالبـاً بـا هـم پيوسـتگي      كند كه جملهادعا مي
واسـطة  هاي مستقل بيدر پيوند معنوي، جمله. دارند و اين پيوند يا معنوي است يا لفظي

دو يا چند جملة مسـتقل  كه در پيوند لفظي درحالي ،پيوندنداي به هم ميحرفي يا كلمه
  او خاطرنشـــان . شـــونداي يـــا حرفـــي بـــه هـــم ربـــط داده مـــيبـــا واســـطة كلمـــه

بـه  . شودترتيب زماني و ترتيب منطقي حاصل مي سازد كه پيوند معنوي به دو صورتمي
توانند داراي روابطي از قبيل مي ،اندهايي كه با حرف عطف به هم پيوستهاو، جمله ةعقيد

، تناوب، مقابله و منافات، توالي، اثبات و نفي، مشاركت در نفي، مشاركت مطابقت، تساوي
  .در اثبات، بيان علّت و بيان نتيجه باشند

 هـاي  در توصـيف سـاخت  ) 78- 86: 1378(و ماهوتيـان  ) 139- 144: 1386(زاده غالمعلي
و يـا  دارند كه در زبان فارسي رابطة همپايگي هنگامي بين دزبان فارسي اظهار مي ةهمپاي

تـوان عناصـري را كـه طبقـة     نمـي . شود كه همه از يك مقوله باشندچند سازه برقرار مي
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  ســاختار درونــي  )همـان (زاده غالمعلــي. دســتوري متفــاوتي دارنــد بــا هــم همپايــه كــرد
نشـان   1- 3 در مبحـث . كنـد اي بازنمـايي مـي  شـاخه صورت سـه هاي همپايه را بهساخت

پـور  عمـران . مايي با اصول نوين نظرية زايشي سازگار نيستخواهيم داد كه اين شيوة بازن
  . را بررسي كرده است كليله و دمنههاي همپايه در نيز نقش زيباشناختي ساخت) 1384(

  
 رويكردهاي عمده درخصوص ساخت همپايگي - 3

  1ايچندهسته - 1- 3
ــاخت        ــودار س ــب نم ــايگي در قال ــاخت همپ ــان دادن س ــراي نش ــالش ب ــتين ت نخس

ــور  ــي ص ــر     گروه ــد زي ــكيل قواع ــبب تش ــه س ــت ك ــد ت گرف ــداف(ش و  1977، جكن
  ):1981چامسكي، 

NP            NP  Conj  NP         )3(                                                                                 

VP            VP  Conj  VP                                            )4(                                                          

XP            XP  Conj  XP        )5(                                                                                             

  :قيقت ساخت پيشنهادي به صورت زير بوددرح
                                                                 

 
         

and       XP      and           XP                               XP            
  )1(نمودار                               

  
ها ايفـاگر  ها به عنوان هستهكه در ساخت همپايگي، همپايه دهدنمودار فوق نشان مي

، )1985(، سـاگ و همكـاران   )1985(شناساني چون گزدار و همكـاران   زبان. نقش هستند
هـاي خـود   در پژوهش) 1994(و پوالرد و ساگ ) 1990(، اينگريا )1986(پولوم و زوئيكي 

  ).5: الف1998 2،پروگواك(به چنين ساختي قائل شدند 
براي نشان دادن سـاختار درونـي سـاخت همپـايگي      1 خت مسطحي مانند نمودارِسا

بـر قـادر نبـودن  بـه ترسـيم روابـط نحـوي بـين          مناسب نيست، زيرا اين ساخت افـزون 
                                                 
1. Multi-headedness 
2. Progovac 

XP 
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كـاتو،  (تواند چندين هسته داشته باشـد  مي XPها، به اشتباه نمايانگر آن است كه  همپايه
حاصل همپايگي دو گروه اسمي، يك گـروه  دهد كه ساخت مزبور نشان مي). 128: 2006

اي و اضـافه اي، يك گروه حرفاضافه اسمي خواهد بود و يا حاصل همپايگي دو گروه حرف
 دارنـد؛ و   1ايها بر يكـديگر فرمـانش سـازه   هاي فوق همپايهبر اين، در ساخت عالوه. غيره

  .نامتقارن بين آنها برقرار نيست ةاين بدان معناست كه رابط
كننـد   اي ارائه مياي ديگر از ساخت همپايگي چندهستهنمونه) 1969(و پيترز  ليكاف

  :كه به صورت زير است
  
  
                                             
                         XP                    XP                    XP                     

          
 
      and                 XP            and      XP             and             XP        

  
  )2 ( نمودار           

  
دهد كه هر همپايه داراي يك حرف ربـط همپـايگي   ساخت پيشنهادي آنها نشان مي

ها بـر  در ساخت مزبور، همپايه. نحوي يكساني هستند ةها داراي مقولاست و تمام همپايه
نيـز ميسـر    2سازي حـرف ربـط همپـايگي   اي ندارند و امكان دوگانهيگر فرمانش سازهيكد
رسيد كه حرف ربـط همپـايگي بـه    به نظر مي) 99: 1967(براساس مشاهدات راس . است
اي  شـاخه  هاي سـه دوم تعلق داشته باشد، و همين امر سبب كنار گذاشتن ساخت ةهمپاي

اي بـراي بازنمـايي ايـن    نمودارهاي دوشـاخه  هاي همپايگي گشت وبراي بازنمايي ساخت
  ).23: 2000هارتمن،(ها به كار گرفته شد ساخت

ها و جمالت حاكي از آن است كـه هـر   ساخت گروه ةبنابراين، تحوالت اخير در نظري
اي قادر به ترسيم درست بازنمايي چندهسته ،روازاين. اي باشدبايست دوشاخهساختي مي

اي، تعميمـي ديگـر نيـز در    بر اصل دوشاخه عالوه. ايگي نيستساختار دروني ساخت همپ
هاي اخير به دست داده شده است كه براساس آن هر گروهـي بايـد يـك هسـته     پژوهش

                                                 
1. constituent command =c-command 
2. conjunction doubling 

  XP 
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 ،بنـابراين . بايست تا سـطح گـروه فرافكنـي كنـد    اي هم ميواحد داشته باشد و هر هسته
نيسـت، چراكـه يـك    اي قادر به بازنمايي مناسبي از ساخت همپـايگي  ساخت چندهسته

بازنمـايي سـاخت   ). 6: الـف 1998پروگـواك،  ( )2(دارد XPچنـدين هسـته    XPگروه واحد 
، زورنـر  )1993(مـان    شناسـاني چـون   اي در آثـار زبـان  همپايگي براساس اصـل دوشـاخه  

زورنــر و . صــورت گرفتــه اســت) 2003( 2كامــاكو و )1993و 1998( 1، يوهانســن)1995(
كننـد كـه در آن حـرف ربـط     اخت همپايگي پيشنهاد مـي يوهانسن ساختاري را براي س

كند و داراي يـك مـتمم و يـك    يگروه همپايگي ايفاي نقش م ةهمپايگي به عنوان هست
  . بخش بعدي به معرفي اين رويكرد اختصاص يافته است. ر استمشخصگ

  
  يك هسته نقشي ةمثابحرف ربط همپايگي به - 2- 3

تيـره   ايكـس  ةه با ساخت همپايگي در پرتـو نظريـ  در اين بخش، دو رويكرد عمده در رابط
و  1998(از دسـتاوردهاي يوهانسـن    1- 2- 3نخسـت، در زيـربخش   . شـود شرح داده مي

هـاي  صحبت خواهد شد و مرور كوتاهي خواهيم داشت بـر داده ) 1995(و زورنر ) 1993
دسـتاوردهاي مـان    2- 2- 3سـپس در زيـربخش   . زبان فارسي در چارچوب ايـن رويكـرد  

  . معرفي خواهد شد) 1994(و كين ) 1993(
  
  )1995(و زورنر ) 1993و  1998(يوهانسن دستاوردهاي  - 1- 2- 3

تيـره   ايكـس  ةهـاي همپايـه را براسـاس نظريـ    ساخت) 74- 170: 1998، 1993(يوهانسن 
به زعم وي، حرف ربط همپايگي يك مقولـه نقشـي اسـت كـه قابليـت      . كندبازنمايي مي

در طـرح پيشـنهادي وي،   . يك مشخصگر و يك مـتمم برگزينـد  تواند فرافكني دارد و مي
كنند؛ بدين معني كـه در سـاخت همپـايگي،    هاي متفاوتي را اشغال ميها جايگاههمپايه

كه يكـي از  گروه همپايگي ايفاگر نقش است، درحالي ةعنوان هستحرف ربط همپايگي به
يوهانسـن  . م قـرار دارد ديگـر در جايگـاه مـتم    ةها در جايگاه مشخصـگر و همپايـ  همپايه

ترتيـب بـراي نمـايش سـاختار درونـي سـاخت همپـايگي        را به 4و  3 نمودارهاي درختي
  : كندپاياني ارائه ميآغازين و هستههاي هسته زبان 

                                                 
1. Johannessen 
2. Camacho 
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                       CoP [X]                                                                
 
             
             X  اول ةهمپاي               Co’ 

 
                                  Co                      Y 

  
                                       

     )3( نمودار                                                                        
  
  

                              CoP  
 
                                  
             Co’                      X    ة دومهمپاي               

 
                                  
                                 Y                      Co 

  
                                                                                                  

  )4( نمودار                                                                       
  

يـك مـتمم   ) Co(دهند، حرف ربـط همپـايگي   طوركه نمودارهاي فوق نشان ميهمان    
)Y ( و يك مشخصگر)X ( برگزيده و تا سطح گروه همپايگي)CoP (فرافكني كرده است .

Y  وX مشخصـگر   ةيوهانسن سازوكار مطابق. اي هستنددر نمودارهاي فوق نماد هر مقوله
: 1998(يوهانسن  ةبه عقيد. دهدبسط مي 2هسته - مشخصگر ةرا به پيوند مشخص 1هسته
كنـد و در آن  هاي هسته و مشخصگر به گروه همپايگي تـراوش مـي  پيوند مشخصه )110

 ةر و هسـت گهاي مشخصبه بياني ديگر، گروه همپايگي وارث پيوند مشخصه. ديابتبلور مي
  .گروه است
هاي  كند، هرچند كه تفاوتيوهانسن ارائه مي ةانگار اي مشابهنيز انگاره) 1995(زورنر 

براي مثال ساخت پيشنهادي زورنر شامل يـك  . شوداندكي بين اين دو انگاره مشاهده مي

                                                 
1. spec-head agreement mechanism 
2. spec-head feature unification 

دوم ةهمپاي حرف ربط همپايگي  

 مپايگيهحرف ربط   همپاية اول
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ها در قالب ايـن گـروه كـه بـين     نيز هست و همپايه RP ةوه رابطگروه ديگر موسوم به گر
هـا از طريـق گـروه    همپايـه . شـوند كنـد نشـان داده مـي   عناصر محمول رابطه برقرار مـي 

سـاخت  . شـوند كه هستة آن حرف ربط همپايگي است به هـم متصـل مـي    P&همپايگي
     )3(:پيشنهادي زورنر به صورت زير است

  
  
  
  
    )5(نمودار                                                                                                                       

ها به سـطح گـروه   هاي تمام همپايهبرخالف يوهانسن، زورنر معتقد است كه مشخصه
قابـل توجيـه    در اين رابطه، ديدگاه يوهانسن بـه لحـاظ نظـري   . كندهمپايگي تراوش مي
در  1،عنوان سازوكاري براي اشتراك در مشخصههسته به - مشخصگر ةاست، چراكه مطابق

از سـوي ديگـر، تـراوش همزمـان     . دستور زايشي به اثبات رسـيده و تثبيـت شـده اسـت    
سازوكاري تثبيت نشـده در نظريـه اسـت     ،گر به گره گروههاي متمم و  مشخصمشخصه

  ). 4: ب1998پروگواك، (
زورنر و يوهانسن ايـن اسـت كـه در هـر دو انگـاره، حـرف ربـط         ةشترك انگاروجه م

نقشي است كه قابليت فرافكني به سـطح گـروه همپـايگي را دارد و     ةهمپايگي يك مقول
آنها همپايه فوقاني بـر   ةبراساس انگار )4(.دها در جايگاه مشخصگر و متمم قرار دارنهمپايه
دارد كـه  هار مـي زورنر نيز همانند يوهانسن اظ. ي دارداتر فرمانش سازههاي پايينهمپايه
هريـك از  ). 4نمـودار  (پاياني متمم بر حرف ربط همپايگي تقـدم دارد  هاي هستهدر زبان

  .كننداقامه مي 4 شده در نمودارِدادهنشان هايي را براي صحت ساختآنها استدالل
پايـاني،  هـاي هسـته  ه در زباندهند كنشان مي 2هاي تعيين سازهآنها آزمون ةبه عقيد

نخسـت يـك واحـد را تشـكيل      ةبلكـه بـا همپايـ    ،دوم ةحرف ربط همپايگي نه با همپايـ 
                                                 
1. feature-sharing 
2. constituency test 

                                        
 

    Y                        

&P 

RP
&’

& RP
اول ةهمپاي  

دوم ةهمپاي  
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تـرين  شايع. دهيمنظر را در زبان فارسي مورد كندوكاو قرار ميدر ادامه اين نقطه. دهد مي
كـه  رسـد  در آغاز به نظر مي. است »و«به معني » اُ«حرف ربط همپايگي در زبان فارسي 

امـا  ). A-Co  B(دهد نخست، يك سازه را تشكيل مي ةاين حرف ربط همپايگي با همپاي
 ةتوان دريافت كه اين حرف ربط به لحاظ آوايـي وابسـته بـه همپايـ    با مختصري تأمل مي

بـراي مثـال،   . پس از خود تعلق دارد ةكه به لحاظ نحوي به همپايپيشين است، درصورتي
ر اثر فرايند خروج بـه جايگـاه پايـان جملـه     باخت همپايگي آخرين همپايه س 6 ةدر جمل

اي كه پيش از آن به كار رفتـه ظـاهر   به همراه همپايه» اُ«منتقل شده است و حرف ربط 
  :)280: 2004 ،1استيلو(شود، اما به لحاظ آوايي به عنصر پيش از خود وابسته است مي

  .]يه خواهر[ ُ خدا يه برادر داد بهش) 6(     
  

اينك از آزمون مزبـور بـراي   . است 2هاي تعيين سازه، خودايستايييكي ديگر از آزمون    
  :گيريممثال زير بهره مي موجود در ساخت همپايگيِ ةتعيين ساز

  .احمد خيلي باهوشه )الف) 7(     
    .و خيلي عاقل )ب          

تفـاوت  هاي ساخت همپايگي توسط دو سـخنگوي م هرچند كه در مثال فوق، همپايه
را بـه   )خيلـي باهوشـه  (نخسـت   ةهمپايـ  »و«توليد شده است، اما حرف ربـط همپـايگي   

دهد كه حـرف  آزمون خودايستايي نشان مي. متصل كرده است )خيلي عاقل(دوم  ةهمپاي
يك سازه تشكيل داده است، چراكه اين حرف ربط بـه   ،دوم ةبا همپاي »و«ربط همپايگي 

در . توسط سـخنگوي دوم توليـد شـده اسـت     ،اول ةمپايهمراه اين همپايه و مستقل از ه
يـك از  حرف ربط همپـايگي بـا هـيچ    7و  6 هايهاي بعد خواهيم ديد كه در مثالبخش
  .كندها را به هم متصل ميبلكه صرفاً همپايه ،دهدها سازه تشكيل نميهمپايه
  

  )1994( 4و كين )1993( 3مان دستاوردهاي - 2- 2- 3
وجه مشـترك  . ها هستندقائل به افزوده بودن يكي از همپايه )1994(و كين  )1993(مان 

گروه ة هست ،اين تحليل با تحليل بخش پيش در اين فرض است كه حرف ربط همپايگي
                                                 
1. Stilo 
2. The stand-alone test 
3. Munn 
4. Kayne 
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، گـروه همپـايگي از سـمت راسـت بـه      )1993(به گمان مان . شودهمپايگي محسوب مي
اي همپايـه داراي  هـ كنـد كـه سـاخت   مان استدالل مـي . شودمي 1نخست افزوده ةهمپاي

بـه زعـم وي،   . تيره سازگار است ايكس ةمراتبي نامتقارن هستند كه با نظريساخت سلسله
  )5(:ساخت گروه همپايگي به صورت زير است

                                     XP   
                          

                          XP1                                     BP 
 

                      
                                       B                  XP2     

 
                                and, or, but          
 

  )6( نمودار                       
  

ر گروه همپايگي عنوان متمم ددوم به ةدهد، همپايطور كه نمودار فوق نشان ميهمان
بـراي مثـال   . نخست افزوده شـده اسـت   ةبه كار رفته و خود گروه همپايگي نيز به همپاي

  :است 7 به صورت نمودار» Tom, Mary, and John« عبارتساخت 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  

                                                 
1. adjoin 

            NP 
 
     NP              BP 
                            
                  B            NP 
                         
                            NP      BP2 

                                  
                                         B2         NP 
 
  
     Tom             Mary     and         John 

 
)7(نمودار   
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ــان  ــروه  اســتدالل) 1993(م ــراي گ هــايي را در رد ســاخت پيشــنهادي يوهانســن ب
هـا  ايـن اسـتدالل  . كنـد اقامـه مـي   -  رفـت كار ميبه  Bبه جاي  &كه در آن  - همپايگي
همپـايگي   - 3 ؛خـروج فراگيـر   - 2؛ هـا گزيني نامتقارن بـين همپايـه  مرجع - 1: عبارتند از

 )6(.مپردازيدر اين بخش، به صورت مختصر تنها به استدالل نخست مي. مقوالت نامتقارن
  :هاي زير نمايان استگزيني نامتقارن در مثالمرجع

Every mani and hisi dog headed in a different direction.        8(  الف )                                     

Hisi dog and every mani headed in a different direction.         ب                                 
Jacki’s dog and hei/himi went toward the lake. )9(  الف                                                           

∗Hei and Jacki’s dog went toward the lake.                                 ب                                     
  

ب 9 مثـال  در Jackو  heب و 8مثـال   در man و hisكند كه تصريح مي) 1993(مان 
نخسـت   ةدوم بـر همپايـ   ةاين فرض كه همپاي ،باشند، بدين ترتيب 1مرجعتوانند هم نمي

دارد كـه  اظهـار مـي  ) 93: 2005( 2توِلـد . گيـرد اي ندارد مورد تأييد قرار ميفرمانش سازه
گـردد كـه   ر ميهسته در صورتي بيشتر آشكا - مشخصگر BPشده بر افزوده BPارجحيت 

طور كـه مـان اسـتدالل    همان(اي به كار ببريم را به جاي فرمانش سازه 3فرمانش بيشينه
  ).        كندمي

امـا   ،كنـد در مورد ساخت گروه همپايگي را اتخـاذ مـي   »مان« تحليلِ) 1994( 4كين
كـين افزودگـي بـه     5رويكـرد ضـدتقارن  . شودبارز بين اين دو تحليل مشاهده مي يفاوتت
هـاي نخسـت بـه گـروه     كـين، همپايـه   ةبه عقيـد . كندمت راست را مردود قلمداد ميس

 ةشوند و گروه همپايگي نيز متشكل از حرف ربط همپـايگي و همپايـ  همپايگي افزوده مي
 ةهـاي غيرآغـازين تحـت افزودگـي همپايـ     كه در تحليل مان همپايهدوم است، درصورتي

 براساس رويكرد كين به صورت نمـودارِ  10 رتعباساخت  ،بنابراين. شوندنخست واقع مي
  :است 8

       )10(Tom, Mary, and Jim                                                                            

                                                 
1. coreferential 
2. te Velde 
3. m-command 
4. Kayne 
5. antisymmetry 
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  متمم و افزودگي  براي ساخت همپايگي - هسته - گرمشخص ةهاي انگاريينارسا - 4
مـتمم و افزودگـي در    - هسـته  - مشخصـگر  ةانگـار  ةي عمـد يه چند نارسادر اين بخش، ب

هـاي ايـن انگـاره در بخـش بعـدي،      ييساير نارسا. شودتبيين ساخت همپايگي اشاره مي
  :خواهد شد بررسي ،هاي حرف ربط همپايگيضمن شرح ويژگي

هـاي  جايگـاه . اسـت  عـدم نيـاز بـه حركـت آلفـا در همپـايگي      نخستين نارسايي،  - 1
گونه دليل مستقل و نظري بـراي ايـن   ر جايگاه عناصر حركت كرده است و هيچمشخصگ

شـايان توجـه   . ها بايد حركت كنند تا همپايگي صورت گيرد وجود نداردفرض كه همپايه
ها از درون سـاخت همپـايگي واقـع در    هاي ادبي، گاهي يكي از همپايهاست كه در سبك
حركـت  كند و سبب اين حركت مي CPا ي TPبه جايگاه مشخصگر  vPجايگاه مشخصگر 
مستقل اين حركت . به بازبيني است Cيا  T ة، بلكه نياز مشخص)7( & هاينه نياز مشخصه

فرضي را درخصـوص  چنين ) 95: 2005(توِلد  ،ين اساسابر . گيرداز همپايگي صورت مي
  :كندحركت و همپايگي مطرح مي

عنـوان يـك فراينـد اشـتقاقي     بـه  بخش مورد نياز همپـايگي  ،»حركت«فرايند نحوي 
 1و از رهگذر فرايند ادغام خـالص » حركت«ها بدون فرايند در عوض، تمام همپايه. نيست

  .شوندادغام مي
                                                 
1. pure merge 

                
                 &P 
        
         NP               &P 
                   
                     &                &P2 

                             
                              NP                 &P2 

                                                           

                                                                 &2                  NP 
      
    
         Tom                Mary    and           Jim    
 

) 8(نمودار      
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هـاي  ر و متمم در زبـان گمتمم، جايگاه مشخص - هسته - مشخصگر ةبراساس انگار - 2
OV هاي برعكس زبانVO وِلد . استشاهدي بـراي  دارد كه هيچ اظهار مي) 95: 2005(ت

از سـوي ديگـر، تبيـين    . ها وجود نداردوقوع مشخصگر پس از هسته در اين دسته از زبان
پذير مزبور امكان ةبراساس انگار 1،مانند زبان لويسنو ،هاساخت همپايگي در برخي از زبان

ها بـه  اين زبان، حرف ربط همپايگي بعد از همپايه ةهاي اسمي همپاينيست، زيرا در گروه
مزبور زبان  ةيكي ديگر از شواهد نقض انگار. شودرود و هيچگاه بين آنها ظاهر نميمي كار

آخـر بـه عنـوان     ةژاپني و التين كالسيك است كه در آنها حرف ربط همپايگي به همپايـ 
  .شودبست اضافه ميواژه

شـود،  زايشي، افزودگـي فراينـد حركـت پنداشـته مـي      ةهاي نظريدر غالب نمونه - 3
نيز در تبيين ساخت همپايگي عاجز اسـت،  ) 1994(و كين ) 1993(رويكرد مان  ،بنابراين

هـاي  در بخـش . زيرا شواهد مستقلي براي حركت همپايه در فرايند همپايگي وجود ندارد
    .ها بيشتر بحث خواهد شدبعد، درخصوص عدم حركت همپايه

  هاي بنديو همپايه  &هاي ويژگي - 5
شـود و سـپس پيرامـون نـوع و     شرح داده مي & ةي عمدهادر اين بخش، نخست ويژگي

    .ها صحبت خواهد شدبنيان همپايه
   & ةهاي عمدويژگي  - 1- 5

تـوان ارائـه   هاي گوناگوني را مياستدالل .قادر به فرافكني به سطح گروه نيست & - 1    
بـا وجـود چنـين    . به مقوالت نحوي كه قادر به فرافكني هستند تعلـق نـدارد   &كرد كه 

شـباهت   &. تمايز قائـل شـويم   &و )  N ،V ،A ،P يعني(فرضي، بايد بين مقوالت اصلي 
هماننـد   &. بسياري با مقولة قيد دارد و ناقص بودن آن حتي بيشتر از ايـن مقولـه اسـت   

هرچند امكان اسـتفاده  . گونه جايگاه مشخصگر و متمم مستقل و مشخصي ندارد قيد هيچ
واقعـاً  «، »كنـان  ناگهان گريه«راه قيد در مواردي چون از مفاهيم مشخصگر و متمم به هم

مشخصـگر يـا   (در كـدام جايگـاه   » واقعاً«و » ناگهان«وجود دارد، اما تعيين اينكه » سريع
تواند همزمان يـك عنصـر    در زبان فارسي، قيد نمي. قرار دارند، بسيار دشوار است) هسته

  :ته باشددر جايگاه مشخصگر و عنصري ديگر در جايگاه متمم داش
                                                 
2. Luiseno 
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        .كندخوب خيلي سريع رانندگي مي/ سريع خيلي خوب/ علي خيلي خوب سريع ∗) 11(   
  : شودنيز وضعيت مشابهي مشاهده مي &در رابطه با      

  .را پاره كرد] كتاب[و ] دفتر[او ) 12(   
  

پيشـنهادي يوهانسـن    ةتبيين ساخت همپايگي موجود در مثال فـوق براسـاس انگـار   
ذير نيست، زيرا هر دو گروه حرف تعريف درون قالب، مفعول متقارن فعل زمانـدار  پامكان

كنند، پذير دريافت مينقش كنش شوند و هر دو از محمول جمله، يعني فعل،محسوب مي
رسـد،  هاي نحوي و معنايي متفاوت درست بـه نظـر نمـي   پس فرض وجود آنها در جايگاه

  ). 100: 2005توِلد، (هيم تعبيري و نقشي باشند ها داراي مفاويژه اگر اين جايگاه به
تمـايز قائـل   & توان بين مقـوالت اصـلي و   براساس شواهد بينازباني و تاريخي نيز مي

از ضـماير اشـتقاق   ) نماهـا مـتمم (ها حروف ربط ناهمپـايگي  شد، چراكه در برخي از زبان
گيرنـد  حرف تعريف قرار مي ةهاي اخير دستور زايشي در زمرضماير نيز در گونه. انديافته

شـود كـه برخـي از    بر اين، در زبان آلمـاني مشـاهده مـي    افزون. كه قابليت فرافكني دارند
ايـن شـواهد   . كننـد نما و هم نقش حرف اضافه را ايفـا مـي  حروف اضافه، هم نقش متمم

 انـد، كه قادر به فرافكنـي  هستندمقوالتي  ةند كه حروف ربط ناهمپايگي در زمرامبين آن
توان حروف ربط همپايگي را به همراه اين مقوالت در يـك دسـته قـرار    كه نمي درصورتي

  ).101: همان(داد 
حـرف  . شـود ها اسـتفاده مـي  ها براي همپايه ساختن سازهبستدر زبان فارسي از واژه

و در فارسـي باسـتان   ) u(» او«و در زبان پهلـوي  ) o(» اُ«در زبان فارسي قديم » و«ربط 
»uta «يك تكواژ آزاد دستوري اسـت و  » و«حرف ربط  .)253: 1380انوري و گيوي،(ت اس

بـه   ،در محاوره پس از پاية مختـوم بـه واكـه   . رودبراي همپايه ساختن دو سازه به كار مي
به آن متصل  /o-/به صورت  ،رود و بعد از پاية مختوم به همخوانبه كار مي /vo/صورت 

در حوزة نفوذ گروه اسمي، گروه فعلي و يا جمله قـرار دارد و   /o-/ ةبست سادواژه. شودمي
. )151: 1374شقاقي، (بست است گيرد و با توجه به جهت اتصال يك پيبعد از پايه قرار مي

 بـه ايـن طبقـه تعلـق     &اگر . ها قادر به فرافكني نيستندبستدر سنت دستور زايشي، واژه
  .نيست P&حرف ربط قادر به فرافكني به سطح توان نتيجه گرفت كه اين داشته باشد، مي
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سـازي حـرف ربـط    دارد كه در زبان فرانسـوي از دوگانـه  اظهار مي )101: 2005(توِلد 
 :به مثال زير دقت كنيد. شودبراي همپايه ساختن استفاده مي

Jean connaît   et    Paul   et    Michel                                      )13  (                        
J      knows   and    P     and     M       

تجلـي ديگـري از تقـارن     ،هـاي مشـابه  به زعم وي، اين ويژگي زبان فرانسوي و زبـان 
پيش از هر همپايـه تقـارن همپـايگي را      & اين بدان معناست كه حضور. همپايگي است

قـادر   1شود كه نواي گفتاريي مشاهده ميهااين ويژگي اغلب در زبان. سازدتر ميبرجسته
  . هاي همپايه نيستبه تعيين مرز لبه

بـه  & توان استداللي ديگـر بـراي عـدم توانـايي     سازي حرف ربط ميبرمبناي دوگانه
قادر به فرافكنـي بـه سـطح گـروه همپـايگي اسـت و يكـي از         &اگر . فرافكني اقامه كرد

گر در جايگـاه مـتمم واقـع اسـت، آنگـاه ايـن       دي ةها در جايگاه مشخصگر و همپايهمپايه
فاقـد جايگـاه مشخصـگر     13مثال  نخست در &شود كه چرا پرسش به ذهن متبادر مي

مـتمم حـرف    13مثـال   در )Paul(نخست  ةنه ممكن است همپايبر اين چگو افزون. است
حال در جايگاه مشخصگر حرف ربـط همپـايگي دوم   ربط همپايگي نخست باشد و درعين

يعنـي   ،هـاي متفـاوت  هـا در جايگـاه  از سوي ديگـر، قـرار دادن همپايـه   . قرار داشته باشد
. )102- 103: 2005: همـان (دعاي تقارن همپـايگي سـازگار نيسـت    ابا  ،مشخصگر و متمم

  :كندربطي در زبان فارسي نيز صدق ميشك، استدالل فوق در مورد همپايگي دوحرفبي
  .پسنددعلي هم شمال و هم اصفهان را براي تفريح مي) 14(

  
قـادر بـه جـذب     &اگـر بپـذيريم كـه    . قادر به بازبيني يا اعطاي حالت نيست & - 2

رود كه اين حرف ربط قادر بـه  ه انتظار مينباشد، آنگا P&ها و فرافكني به سطح مشخصه
هاي موجـود بـين ايـن    ما را به سوي تقابل &اين ويژگي . بازبيني يا اعطاي حالت نباشد

داراي قلمروي نحـوي   &ويژه اينكه دهد، به حرف ربط و حروف ربط ناهمپايگي سوق مي
 ةد و به طبقكه حروف ربط ناهمپايگي برخوردار از قلمروي نحوي هستن درصورتي ،نيست

ايـن فرضـيه در زبـان فارسـي از طريـق       .)همـان (مقوالت قادر به فرافكنـي تعلـق دارنـد    
بـه   ادامـه  در. گيـرد هاي موجود بين بندهاي همپايه و ناهمپايه مورد تأييد قرار مي تقابل

  :كنيمها اشاره مييك مورد از اين تقابل
                                                 
1. prosody 
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  .تالعاده مهربان اس دانند كه او فوقهمه مي) الف) 15(
  .دانندالعاده مهربان است را همه مي اينكه او فوق) ب     

  .]بيندتلويزيون مي[و ] خوانداو شبها درس مي)[الف) 16(
  ]خوانداو شبها درس مي][بيندو تلويزيون مي[∗)ب      

  
 ،سـاخت اسـت  ب حركت بند ناهمپايه صورت گرفته است و جمله خوش15در مثال 

. شـدن جملـه گشـته اسـت     بند همپايه سبب نادسـتوري  ب حركت16 در صورتي كه در
بـر ايـن،    افـزون . برخالف بندهاي ناهمپايه، حركت بندهاي همپايه جايز نيسـت  ،بنابراين

دوم يـك سـازه را    ةبـا همپايـ   توانـد نمـي  در زبان فارسي &دهد كه مثال فوق نشان مي
- 2- 3بخـش  ( 6ثـال  شود كه چرا در ماكنون اين پرسش به ذهن متبادر مي. دهدتشكيل 

 ةحرف ربط همپايگي در زبان فارسـي بـا همپايـ    ،اشاره شد كه براساس آزمون حركت )1
در پاسخ بايد اذعان داشت كه در مثـال مزبـور، چيـزي    . دهددوم يك سازه را تشكيل مي
فعلـي   ةبلكه ساز ،دوم به همراه حرف ربط همپايگي نيست ةكه حركت كرده است همپاي

اين فرايند شده است و به جايگاه مياني ساخت همپـايگي منتقـل   دستخوش ) داد بهش(
 1فعلي و از رهگذر فراينـد ادغـام بـا تـأخير     ةدوم پس از ساز ةرو، همپاياز اين. شده است

  . شودوارد ساخت مي
  
  هانوع و بنيان همپايه - 2- 5

ــدر)1998( يوهانســن ــيس) 1995( 2، وايل ــاكو و ال ــب   )2001( 3و كام ــه غال ــد ك معتقدن
دارد مي اظهار )114: 2005(برخالف آنها، توِلد  )8 (.هستندهاي همپايه در آغاز بند  اختس

  بندبنياد و يا الزامـاً فرافكنـي بيشـينه نيسـتند و در صـورت      هكه تمام ساختارهاي همپاي
تـوان بـا   مـي  ها، هر عنصر واژگـاني آشـكار را   شدن شرط نواي گفتار براي همپايه برآورده

دهد كه بسـياري  مشاهدات زير از زبان فارسي نشان مي. ن همپايه ساختعنصر همنوع آ
  :گروهي هستندها غيراز همپايه
  .دور و برش نپلك) 17(
  .همين االن برو بگير بخواب) 18(

                                                 
1. late merge 
2. Wilder 
3. Elias 
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هـاي  در نمونـه . بـرد ها را زير سؤال مياين شواهد صحت فرض بندبنياد بودن همپايه
مسـتقل از سـاير عناصـر     بايـد  دهنـد كـه  كيل ميها يك واحد معنايي را تشفوق، همپايه
  طبيعـي بـه نظـر     بايـد اگر جمالت فوق در آغـاز بنـد بودنـد، جمـالت زيـر      . تعبير شوند

  :رسيدندمي
  .دورش نپلك و برش نپلك ??) 19(  
  . همين االن برو، همين االن بگير، همين االن بخواب  ??)20(  
  

براساس رويكرد  ،بنابراين. فكني بيشينه هستندها الزاماً فرايوهانسن، همپايه ةبه عقيد
بـه بيـاني رسـاتر، در    . ها صورت گرفته اسـت فرايند حذف در درون همپايه 17او در مثال

بلكـه همپـايگي دو گـروه     ،انـد مثال فوق دو هستة حرف اضافه با يكديگر همپايـه نشـده  
هاسـت كـه در   هاي صورت گرفته است و در اثر فرايند حـذف در درون همپايـ  اضافه حرف

  .شودروساخت همپايگي دو هستة حرف اضافه مشاهده مي
سـازي نيـز دخيـل     در واژه ،جمله زبان فارسياز  ،هاهمپايگي در غالب زبان همچنين

، »وبكـوب، و دادوبيـداد   وآمـد، بـزن   زدوخورد، دادوستد، رفـت « چون ييهانمونه در .است
 .يعني در سطح واژه رخ داده است) يشينهفرافكني ب(تر از گروه همپايگي در سطحي پايين

  . جديد توليد شده است ةدر اثر اين فرايند، دو هسته با يكديگر تركيب شده و يك واژ
پيشنهادي يوهانسـن را زيـر    ةكند كه انگارنيز شواهدي را مطرح مي )2005(بورسلي 

فرافكنـي   بايـد امـاً ن ها الزمعتقد است كه همپايه )2005(او نيز همانند توِلد . بردسؤال مي
در زبـان فارسـي   . پـذير اسـت  به زعم وي همپايگي در سـطح واژه امكـان  . بيشينه باشند

شود كـه در آنهـا دو واژه بـا يكـديگر همپايـه      هايي از ساخت همپايگي مشاهده مينمونه
  :است، در نظر بگيريد) همان(مثال زير را كه اقتباسي از مثال پيشنهادي بورسلي . اندشده

  .مريم مادرش را بغل كرد و بوسيد) 21(
  

فوق در اثر فراينـد حـذف از مثـال زيـر اشـتقاق       ةنمون ،)1994( براساس رويكرد كين
  :اندهاي بيشينه بودهها در آغاز فرافكنييافته است و همپايه

  .مريم مادرش را بغل كرد و مادرش را بوسيد) 22(
اشـتقاق   22 ةاز جمل 21 ةجمل دهدشواهدي در زبان فارسي وجود دارد كه نشان مي

  :مثال زير را در نظر بگيريد. نيافته است
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  .مدير كارمندان بسياري را تشويق كرد و جايزه داد) 23(    
  

ـ   كردباشيم، بايد اذعان  23 ةاگر قائل به فرايند حذف در جمل زيـر صـورت    ةكـه نمون
  :استآن زيربنايي 

  .به كارمندان بسياري جايزه داد مدير كارمندان بسياري را تشويق كرد و) 24(  
  

ايـن اسـت كـه     23ة تعبيـر طبيعـي جملـ   . متفـاوت اسـت   24و  23 معناي جمالت
در . كارمندان بسياري بودند كه مدير هم آنها را تشـويق كـرد و هـم بـه آنهـا جـايزه داد      

بدين معني است كه كارمندان بسياري بودند كه مـدير آنهـا را تشـويق     24ة مقابل، جمل
مشخصـي از   ةقطعـاً مـدير عـد   . ارمندان بسياري بودند كه مدير به آنها جايزه دادكرد و ك

بنـابراين، شـواهد معنـايي در    . كارمندان را تشويق كرده است و به آنها جـايزه داده اسـت  
  .كندزبان فارسي مدعاي كين را نقض مي

تر  ايينپدهند كه  همپايگي در سطح جمالتي مانند مثال زير نشان مي ،از سوي ديگر 
  :پذير استاز واژه يعني وند نيز امكان

Kim is studying pre-and post-verbal clitics.                                          )25(                         
اين بدان معناست . همپايه ضرورتاً نبايد فرافكني بيشينه باشد است كه جان كالم اين

  )9(.تپذير استر از واژه نيز امكانحتي در سطح پايين ،يكه همپايگي در هر سطح

رغـم وجـود   دهـد كـه بـه   شواهدي از زبان آلماني نشان مي ةبا ارائ )115: 2005(توِلد 
معنايي و  هاي اساسيِساختاري بين بندهاي همپايه و ناهمپايه، تفاوت هاي اندكشباهت

سـاختن همپـايگي و ناهمپـايگي كـه      يكپارچـه  ،بدين ترتيب. نحوي بين آنها وجود دارد
  .فاقد بنيان تجربي موثق است ،متمم سبب آن گشته است - هسته - مشخصگر ةانگار

 7 كـه  در مثـال   كـرد بايـد اذعـان    ،شـده در پايان اين بخش، با توجه به شواهد ارائه
  دوم يـك سـازه را تشـكيل     ةحرف ربـط همپـايگي بـا همپايـ     كه ادعا شد )1- 2- 3بخش(

 ةدوم صرفاً با استفاده از حرف ربـط همپـايگي جملـ    ةكه در اين مثال، گويندبل ،دهدنمي
كند و يك ساخت همپـايگي توليـد   نخست متصل مي ةگويند ةتوليدشد ةخود را به جمل

دوم توليـد   ةآن را گوينـد  دومِ ةو همپاي ،آن را گوينده نخست نخست ةشود كه همپايمي
هـاي موجـود در سـاخت    توليـد شـدن همپايـه   تـوان بـه دليـل    نمي ،روازاين. كرده است
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همپايگي توسط سخنگويان متفاوت به اين فرض قائل شـد كـه حـرف ربـط همپـايگي و      
  .دهنددوم يك سازه را تشكيل مي ةهمپاي
  

  حاصل فرايند ادغام خالص ةمنزلهمپايگي به - 6
فرافكنـي   تمام عناصر واژگاني، خواه هسـته خـواه  ) 2005(پيشنهادي توِلد  ةبراساس انگار
 هـاي به فرايند حذف در مثال نبودنقائل . توان با همنوع آن همپايه ساختبيشينه را مي

گرايي است، زيرا در ايـن صـورت تعـداد فراينـدهاي     گامي به سوي كمينه 23و  21، 17
قـادر بـه    &طور كه در بخش پيش تصريح شـد،  همان. يابددخيل در اشتقاق كاهش مي

) 2005(توِلـد  . آيـد روست كه ناقص به حساب مـي ست و از اينني  P&فرافكني به سطح 
همپـايگي دو گـروه    آنرا براي ساخت همپايگي پيش نهاده است كـه براسـاس    9 ةانگار

  :نمايش داد 10 توان به صورت نمودارزمان را مي
 
 
 
 
 

  تحت] &[انگاره فوق،  
  
  

به . وجود ندارد P&مدعا، گروه طبق اين .  P&قرار دارد نه  XPتسلط در نمودار فوق، 
تحت تسلط فرافكني دوم گروهـي   ،بست را داردهاي واژهكه ويژگي &) همان(عقيده توِلد 

 - انـد كه تشكيل يك همپايه داده-  شدهقرار دارد كه خود از طريق فرافكني عناصر گزينش
لزامـاً نبايـد   هـا ا مزيت اين نوع فرايند اشتقاق اين است كه تمام همپايه. حاصل شده است

تر اسـت؛ بـدين   گراتر و كمينهشواهد حاكي از فرضي ساده. فرافكني بيشينه و يا بند باشند
توان با همنوع آن يا اي، خواه هسته خواه فرافكني بيشينه و يا بند را ميمعني كه هر مقوله

 سـاخت . هاي معناشناختي مشتركي با آن داشته باشد همپايه ساختاي كه مشخصهمقوله
  :براساس فرايند ادغام خالص به صورت زير است 17 اي در مثالاضافهگروه حرف

         TP-1 
  
DP                   … 
 
 
 
              &                TP-2 
 

)10(نمودار  

TP 

                XP-1 
          
  YP                    … 
                      
 
                     
                    &               XP-2 
 

)9(نمودار  

XP 
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                                    PP 
                    
                      DP                        P 
                    

           N’                  D             ادغام :     P 
           
 
           N                                 P                     
                                   
                                      P             & 
                                  
                                   P 

                                
  

 )11(نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعني تحت تأثير حركت آلفا  ،مانندها در جايگاه خود باقي ميبا توجه به اينكه همپايه
)α (فراينـد  تـوان حركـت داد،   گيرند و تنها كل ساخت همپايه را در مواردي ميقرار نمي

در تبيـين ايـن دسـته از     - كـه بـدان پرداختـه شـد     - ) 2000 ،چامسـكي (ادغام خـالص  
ل در نمونـه    . ها كارآمد است، زيرا مستلزم حركت نيست ساخت هـاي زيـر   بـا انـدكي تأمـ
ب حركت كل ساخت همپايگي صورت گرفته اسـت و خللـي   26 ةيابيم كه در نموندرمي

نخسـت از درون   ةكه حركت بنـد همپايـ  رحاليدر دستوري بودن جمله رخ نداده است، د
  :ج سبب نادستوري شدن اين جمله گشته است26ساخت همپايگي در نمونه 

  ]]].بيندخواهرش تلويزيون مي[و [خواند كه احمد درس مي[دانم من مي) الف   )  26(
  .دانمرا مي  ]]]بيندخواهرش تلويزيون مي[و [خواند مي اينكه احمد درس) [ب          
ــي [∗) ج    ــد درس مـ ــه احمـ ــداينكـ ــي] خوانـ ــن مـ ــم مـ ــون[و [دانـ ــواهرش تلويزيـ   خـ

  ]].بيندمي      
  

هاي حرف تعريـف در جايگـاه   در رابطه با مطابقه بايد اذعان داشت كه همپايگي گروه
چنـين  ). فعـل و فاعـل   ةمطابقـ ( شود كه فعل به صورت جمع ظاهر شـود فاعل سبب مي
از سوي ديگر، همپـايگي بنـدها در جايگـاه فاعـل باعـث      . استنمايان  27امري در مثال 

 دور

و
 شبر
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ايـن عـدم   ). عدم مطابقه بين فعـل و فاعـل  (شود شود كه فعل به صورت جمع ظاهر نمي
  :نمايان است 28در مثال نيز مطابقه 

  .احمد و علي به مدرسه رفتند )27(  
  .است شناخته شدهاينكه احمد شاگرد زرنگي است و علي شاگرد متوسط، براي همگان  )28(
  

بايـد اذعـان   ) 1993(مان  پيشنهاديِ ةمتمم و انگار - هسته - رگمشخص ةبرمبناي انگار
ـ   »و«داشت كه   شـده  27 ةبه دليل برخورداراي از مشخصة جمع، سبب مطابقـه در نمون

در صورت قائل شدن به چنين نگرشي، نياز به سازوكاري كه قـادر بـه حـذف ايـن     . است
تنهـا  ) 120- 121: 2005( بـه زعـم توِلـد   . گـردد اشـد آشـكار مـي   ب 28 ةمشخصه در نمون

هسـتند و بنـدها   ] جمـع  ±[گروه اسمي داراي مشخصـة  /هاي گروه حرف تعريف همپايه
 شـده ] جمـع  - [سبب مطابقه  28 ةهمپايگي در نمون ،بدين ترتيب .ندامشخصه اينفاقد 
ـ ماننـد نمو (گـروه اسـمي   /در صورت ادغام دو گروه حرف تعريـف . است   ، مشخصـة )27 ةن

كنـد و  ي كه به آنهـا تسـلط دارد تـراوش مـي    وهها به گرهريك از گروه) مفرد] (جمع - [
  .است] جمع[+ طبيعتاً مشخصة ] جمع - [حاصل دو مشخصة 

  
  گيرينتيجه - 7
تـوان بـه رويكـرد    اند كه از اين ميان ميساخت همپايگي، رويكردهايي عرضه شده بارةدر

در ايـن  . نقشي اشاره كـرد  ةيك هست ةمثابربط همپايگي بهاي و رويكرد حرف چندهسته
رويكـرد  . ه استپرداخته شد آنهابه نقد و بررسي  ،مقاله، پس از معرفي رويكردهاي مزبور

از  و اي با تحوالت اخير و مفاهيم و اصول نوين در دستور زايشي سازگار نيستچندهسته
رويكرد حـرف ربـط   . يستهمپايگي نقادر به ترسيم درست ساختار دروني ساخت  ،رواين

هـاي سـاخت همپـايگي دچـار     نقشـي نيـز در تبيـين داده    ةيك هسـت  ةمثابهمپايگي به
هايي است، زيرا حرف ربط همپايگي قادر به فرافكني نيست و در اعطا يا بـازبيني  يينارسا

 تـر حتي در سطح پايين ،كه همپايگي در هر سطحيبا توجه به اين. استحالت نيز عاجز 
بخـش پايـاني ايـن    . گـردد بيشتر آشكار مينارسايي اين رويكرد  ،پذير استامكان ،از واژه

. داردحاصل از فرايند ادغـام خـالص اختصـاص     ةمنزلمقاله به معرفي رويكرد همپايگي به
ر اسـت    ايـن رويكـرد در در تبيـين    . براساس اين رويكرد، همپايگي در هر سـطحي ميسـ

  .آمد استهاي ساخت همپايگي كار داده



  ن فارسي با نگاهي به زبا: ساخت همپايگي

 

١٥٣  
  

 

  

 1389 پاييز ، 13 شمارة        

  نوشتپي
ايـن  » مقولـه  هـم «به جاي ) the same type(» همنوع«دليل استفاده از اصطالح  - 1

در  الً مـث . مقوله نيسـتند ها هماست كه در برخي موارد در يك ساخت همپايگي، همپايه
 You can depend on [DP my assistant] and [CP that he will beجملة 

on time] 25: 2000هارتمن،(ة متفاوت صورت گرفته است همپايگي دو مقول.(  
پيشـينة مطالعـات مـرتبط     اي درهاي گوناگوني براي بازنمايي چندهسـته يينارسا -2

 ةخواننـد . اسـت  مقالـه برشمرده شده است كه پرداختن به آنها خارج از چارچوب اين 
هانسـن   و يو )الـف 1998(تواند بـه پروگـواك   مند براي كسب اطالعات بيشتر ميهعالق

 .رجوع كند) 1998(

بـر گـروه همپـايگي، گـروه      پيشنهادي زورنر، در ساختار خألدار افزون ةبراساس انگار - 3
، )R(رابطـه  . باشـد واژگاني ديگر موسوم به گروه رابطه نيز هست كه هستة آن رابطه مي

  در اين گونه ساختارها يك عنصر تهي اسـت كـه در روسـاخت بـه صـورت خـأل تجلـي        
گرا، عناصر تهـي عناصـر مناسـبي بـراي فراينـد ادغـام محسـوب        در نحو كمينه .يابدمي
 .گرددپيشنهادي زورنر آشكار مي ةضعف انگار ،روشوند؛ از اين نمي

نقشـي   -، دستور واژي)1994پوالرد و ساگ، (بنيان در دستور ساخت گروهي هسته -4
؛ اســتدمان، 1996، بــاير( ايو دســتور مقولــه) 2004؛ بــرزنن، 2000دالريمپــل و كــاپالن، (

در چـارچوب دسـتورهاي مزبـور، تصـور     . اين تحليل به كار گرفته نشده است ،)2000
 ةهـاي همپايـ  شـوند و سـاخت  كلي آن است كه حروف ربـط، هسـته محسـوب نمـي    

 ).462: 2005بورسلي، ( روندمركز به شمار مي برون

  اسـتفاده   BPح از اصـطال ) P&يـا   CoP(مان به جاي اصـطالح گـروه همپـايگي     -5
شـده  افـزوده  BPاو عنـوان  . اسـت  Boolean phrase ةشـد كند كه صورت كوتـاه مي

)adjoined BP (گزيندرا براي ساخت پيشنهادي خود براي گروه همپايگي برمي. 

  صورت مفصـل در رسـالة مـان آمـده اسـت كـه خواننـدگان       هاي ديگر بهاستدالل -6
 .توانند به آن رجوع كنندمند ميهعالق

7-& ،Co  و&P نماد حرف ربط همپايگي و گروه همپايگي هستند كـه در   ،ترتيببه
 .ادامة اين مقاله از آنها استفاده شده است

هـا بنـدبنياد هسـتند، چراكـه     كند كه تمـام همپايـه  سو گمان مييوهانسن از يك -8
 باشـند و هسـته  هاي مشخصگر و متمم قابل تعريفي مي داراي جايگاه CPهاي ساخت
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CP ]&[ وي در فصـل پـنجم    ،آيـد، از سـوي ديگـر   نقشي به حسـاب مـي   ةيك مقول
 .پذير استكند كه همپايگي در سطح گروه نيز امكاناستدالل مي

تواند بـه  هاي بيشتر در رد تحليل گروه همپايگي ميمند براي استداللهعالق ةخوانند - 9
  .رجوع كند )2005( بورسلي
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