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 چکیده

سازي گسسته، یک سازة واحد زیرساختی مانند ساخت ملکی گسسته شده و در ساخت کانونی
توان براساس اینکه هسـته  این ساخت را می. شودیآیند و بخشی دیگر ابقا مبخشی از آن پیش

. از درون بند پایه یا بند پیرو حرکت کرده، به دو نوع کوتاه و بلند تقسـیم کـرد  ) سازة کانونی(
تبعیت . آیند داراي مشخصۀ کانون و تقابل است و تکیۀ زیروبمی نیز روي آن قرار داردسازة پیش

 هـا  جملـه  گسستگی متمم حرف اضافه، همبستگی بین پارهترین حرکت، عدم از جزیره و اصل کوتاه
هـاي  تـرین ویژگـی  پاره از مهـم آیند شدن بخشی از یک اصطالحو پیش ،آیندهاي پیشهو ساز

در این ساخت، هستۀ گروه کانون . اند نحوي این ساخت هستند و تمام آنها مؤید تحلیل حرکت
پس از بازبینی مشخصۀ مزبور . بیرناپذیر استواقع در باالي گروه زمان داراي مشخصۀ کانون تع
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   مقدمه -1
هاي کرانۀ جنوبی دریـاي خـزر   هاي شمال غربی یا گروه زبانزبان گیلکی، از گروه زبان

هاي جنوبی کوهاي البرز و کرانه هاي گیلکی بین رشتهگویش ).14: 1385پورهادي، (است 
هاي مختلـف  ر بین گونهد. )2/490: 1383لکوك، (گیرد دریاي خزر مورد استفاده قرار می

در پیشینۀ مطالعـات  . هایی آوایی، واژگانی و دستوري نیز وجود داردتفاوت زبان گیلکی
. انـد این زبان سه تا پنج گونه قائل شـده  شود که محققان برايزبان گیلکی مشاهده می

به عقیدة او، این . است ارائه شده) 14-15: همان(بندي از سوي پورهادي ترین تقسیمجزئی
  :ند ازا زبان پنج گونۀ عمده دارد که عبارت

  ؛گیلکی شهر رشت) الف
  ؛)پس بیه(گیلکی مرکز و غرب گیالن ) ب
  ؛الهیجان با مرکزیت) پیش بیه(گیلکی شرق گیالن ) ج
هـاي شـرقی رودبـار، تمـام منطقـۀ      محل رواج آن، کوهسـتان ): پیش بیه(گالشی ) د

  ؛رات و املش، تا نزدیک تنکابن استدیلمان، اشکو
  .گیلکی رودبار) ه

هاي شرقی رودبار، تمام منطقۀ دیلمان، هاي رایج در بین کوهستانقرار دادن گویش
هاي رایـج   گویش  کهي اساسی است، چراهالاشکورات و املش در یک گروه داراي اشکا

هاي براي مثال واکه. هاي بارز آوایی، واژگان و دستوري هستنداین مناطق داراي تفاوت
// )واکۀ پیشین، افراشته و گرد ( و// )کـه بـه ترتیـب در    ) واکۀ پیشین، میانی و گرد
هـاي پرکـاربرد گـویش    کهوا اند ازبه کار رفته) زرچوبه( /zrde/و ) گل( /tyl/هاي واژه

هاي گیلکی فاقد آن گویش رسد که سایرشوند و به نظر میگیلکی اشکورات محسوب می
هچنین، . انداي به وجود این نوع آواها نداشتههستند و محققان این زبان نیز هیچ اشاره

 1سـازي گسسـته  در گیلکی اشکورات یک ساخت دستوري پرکاربرد موسوم بـه کـانونی  
هاي گیلکی رسد در سایر گویشوجود دارد که به نظر می) د بحث این مقالهساخت مور(

هـاي  بنـدي گونـه  دهند که تقسـیم چنین نشان می هایی اینتفاوت. کاربرد نداشته باشد
کوشـد کـه سـاخت دسـتوري     ایـن مقالـه مـی   . طلبـد گیلکی دقت و تأمل بیشتري مـی 

  .یف و تبیین کندسازي گسسته را در گویش گیلکی اشکورات توص کانونی
                                                
1. Split Focalization 
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. گویش گیلکی اشکورات در برخی از مناطق شهرستان رودسر و املـش رایـج اسـت   
هاي  دهستان از توابع شهرستان رودسر و) هستانشامل چهار د(آباد  ساکنان بخش رحیم

. کنندسمام و کجید از بخش رانکوه از توابع شهرستان املش به این گونۀ گیلکی تکلّم می
نفـر و جمعیـت    21414آبـاد   جمعیت بخش رحـیم ) 1386(ان گیالن طبق آمارنامۀ است

توان گفت که این بنابراین می. است 903و  3332هاي سمام و کجید به ترتیب دهستان
هـزار نفـر    اند حدود سیگویش با احتساب مردمی که از مناطق اشکورات مهاجرت کرده

ه سبب کمبـود امکانـات   شایان توجه است که جمعیت منطقۀ اشکورات ب. گویشور دارد
هـاي  ها و زبانمختلف رو به کاهش است و متأسفانه این گویش نیز همانند سایر گویش

ـ اپـس از ایـن مقدمـه، بـا ار    . ایرانی در معرض زوال است از  ايمثـال زیـر کـه نمونـه     ۀئ
به معرفی ساخت مورد بحث این مقالـه  است، سازي گسسته در گیلکی اشکورات  کانونی

  :پردازیم می
bogutm  ti   tilifun  zng  xor.                                                      1- الف  

   تلفن   مال تو    گفتم   خوره  زنگ  می                                                                   
  .خورهگفتم تلفنت زنگ می                                

tilifuni  bogutm  ti   ti  zng  xor.                                     ب-                
   مال تو     گفتم      تلفن     خوره  زنگ   می                                                              

    .خورهت زنگ میگفتم تلفن/ خورهتلفنت گفتم زنگ می                  
رو، در از این. است» مملوك -مالک«نشان ساخت ملکی گیلکی اشکورات آرایش بی

اسـت، از  » ti«نشـان آن پـس از عنصـر ملکـی     که جایگاه بی» tilifun«، سازة )1(مثال 
و در جایگاهی باالتر از جایگاه فاعل در بند پایـه   ت ملکی درون بند پیرو جدا شدهساخ

و آرایش شده واقع، یک سازة واحد زیرساختی گسسته در این ساخت، در .است قرار گرفته
از اصطالحات ) 1988( 1در این مقاله، به تبعیت از فانسلو. است اصلی اجزاي آن وارونه شده

اي کـه در  آیندشده و سـازه به ترتیب در ارجاع به سازة پیش 3»مانده باقی«و  2»هسته«
مانده اجزاي اصلی یک  هسته و باقی. 4شوداده مینشان خود حضور دارد استفجایگاه بی

                                                
1. Fanselow 
2. Core 
3. Rem 

 .گیرنداز این اصطالحات بهره می هاي مشابه معموالًسازي گسسته و ساختمحققان در توصیف و تحلیل کانونی -4
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سـاخت ملکـی   ) 1(بدین ترتیـب، در مثـال   . است ساخت واحد هستند که گسسته شده
مانده ایفـاگر   به عنوان باقی» ti«به عنوان هسته و » tilifun«است و در آن  گسسته شده
ت گونه ساخ اینگرفته در رابطه با  شایان توجه است که در مطالعات صورت. نقش هستند

از اصطالحاتی مشابه نیز جهت توصیف  1)سازي گسستهمانند مبتدا(هاي مشابه و ساخت
  . است و تحلیل استفاده شده
پس از آن در بخـش   زیم،پردا میسازي گسسته به انواع کانونی) 2(نخست در بخش 

اهدي شـو  ۀبا ارائ، هاي آوایی، نحوي و معنایی ساخت مزبورویژگیضمن برشمردن ) 3(
سازي گسسـته در گیلکـی اشـکورات حاصـل عملکـرد      که کانونی یم کرداستدالل خواه

عنوان بخش پایانی این مقاله نیز به  به) 4(بخش در . 2پایه - در -حرکت است نه اشتقاق 
  .خواهیم پرداختگرا از این ساخت  تحلیلی کمینه

  
  سازي گسستهانواع کانونی -2

یـک سـازة واحـد زیرسـاختی     سازي گسسته، ر کانونیطور که پیشتر اشاره شد، دهمان
گیـرد  شود و در باالترین جایگاه جمله قرار میآیند میو جزئی از آن پیش گسسته شده

آیندشده داراي هاي بعدي خوایم دید که سازة پیشدر بخش. که جایگاه نشاندار آن است
توانند گسسـته  میدر گیلکی اشکورات، ساخت ملکی و گروه عددي . ویژگی کانون است

. شودسازي گسسته حاصل میها، ساخت کانونیدر صورت گسستن این نوع گروه. شوند
هاي حرف تعریف که هستۀ آنها یک عنصر اشاره است در موارد همچنین، برخی از گروه

ها و اشتقاق هاي زیر نمایانگر گسسته شدن این گروهمثال. توانند گسسته شونداندکی می
  :سازي گسسته استختلف کانونیهاي منمونه

mini  mu  donm  hasn.i   ti   xrb..                                                   2-  
  میدونم   من    ماشینحسن  . 3اض   خراب     . است                                                   

  .من میدونم ماشین حسن خرابه/ ابهماشین حسن من میدونم خر                                       
kmri  dirzon   mi  ti  vossus.                                                                            3-  

  کمر        ل من  دیروزما پاره شد                                                                           
                                                
1. Split Topicalization 
2. base generation 

 .است» اضافه«صورت کوتا شدة » اض« -3
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  1 .کمرم دیروز داغون شد                                                                                       
sibi   mu  du  t  ti  xam                                                                                         4-  

  من  سیب  دو  تا     خواهم   می                                                                             
  .خواهممن دو تا سیب می                                                                                      

muturi   tu   bs   in   ti   hagiri                                                                        5-  
  موتور  تو    باید     این را    گرفتی    می                                                                  

    .گرفتیتو این موتور باید می /گرفتیاین موتور تو باید می                                                
از » mutur«و » min« ،»kmr« ،»sib«هاي به ترتیب سازه) 2-5(هاي در مثال

ساخت ملکی، گروه عددي و گروه حرف تعریف جدا شده و در جایگاه آغازین جمله قرار 
  .  است ها با عالمت رد نشان داده شدهنشان این سازهجایگاه بی. اندگرفته

سـازي  سازي گسسته را  به دو نوع کانونیتوان کانونین، از منظر مسافت میهمچنی
سـازي کوتـاه،   در کانونی. بندي کردتقسیم 3سازي گسستۀ بلندو کانونی 2گسستۀ کوتاه

مانده در درون یک بند قرار دارند، در  و باقی) شدة ساخت گسسته شدهعضو جدا(هسته 
مانده در دو بند مجزا قـرار دارنـد، بـدین     و باقی سازي بلند، هستهصورتی که در کانونی

معنی که گروه گسسته شده در بند پیرو ادغام شده و هسته از داخل بند پیرو به باالترین 
هاي زیر مثال. است مانده در درون بند پیرو ابقا شده جایگاه بند پایه حرکت کرده و باقی

  : ندسازي کوتاه و بلند هستبه ترتیب نمایانگر کانونی
[ هسته  vt] imruz [ باقیمانده  mi ti] xst  vbe.                                                    6 -  

  مال من         امروز       بچه شده     خسته                                                           
  .است ام امروز خسته شدهبچه                                                                                

[ هسته  xoni] mu donm [ باقیمانده  un ti] grn..                                                7-  
  خونه      من  دونم  می مال او             گران . است                                                  

  .دونم خونه او گران است من می/ دونم گرانه خونۀ او، من می  
  

  سازي گسستههاي کانونیویژگی -3
سازي گسسته گیلکی هاي آوایی، معنایی و نحوي ساخت کانونیدر این بخش به ویژگی

کنـد تـا تحلیلـی مناسـب از     ها کمک مـی پرداختن به این ویژگی. پردازیممی اشکورات
                                                

شود، بنابراین در این مثال منظور استفاده می در گیلکی اشکورات از این اصطالح براي اشاره به خستگی مفرط -1
 .گوینده این است که دیروز خیلی خسته شدم

2. Short split focalization 
3. Long split focalization 
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اي که بین آنهـا  هاي آوایی و معنایی به دلیل رابطهویژگی. بور به دست دهیمساخت مز
 .شودبرقرار است در یک بخش توضیح داده می

  
  هاي آوایی و معنایی ویژگی -3-1

شدن عناصر جمله، با برجستگی آوایـی همـراه اسـت،     هاي جهان، کانونیدر تمامی زبان
تکیۀ زیروبمـی نـاظر بـر    . )1389همایونفر،  درزي و(همچون الگوي تکیه و زیروبمی خاص 

گفتار برجسته باشـد ایـن    اي در پارهاگر کلمه. گفتار است برجستگی عینی در سطح پاره
اسـالمی،  (شود بر آن کلمه ظاهر میبرجستگی به صورت تکیۀ زیروبمی روي هجاي تکیه

کانونی، کشش و نوسان هاي از بعد آواشناختی، سازه ).1958، 1به نقل از بولینجر 22: 1384
در سـاخت   ).1389درزي و همـایونفر،  (هـاي جملـه دارنـد    زیروبمی بیشتري از دیگر سازه

از  .آیندشده داراي مشخصۀ کانون استسازي گسسته گیلکی اشکورات، سازة پیشکانوي
براي روشن شدن واقعیت، مثال زیر را در نظـر  . تکیۀ زیروبمی روي آن قرار دارد ،رواین

  : دبگیری
dsi     kr.   moGo    mi     ti    drd   gir.                                              8-  

  کار     دست.مال من    موقع    اض  درد          گیرد می                                                
    .گیرهموقع کار دستم درد می/ گیرهدستم موقع کار درد می 

نشان خود یعنی بعد از عنصر ملکی حرکـت  از جایگاه بی» ds«در این مثال، سازة 
تر  کیۀ زیروبمی یا در اصطالح غیرفنیت. است کرده و به جایگاه آغازین جمله منتقل شده

 L+Hتکیۀ . است ظاهر شده L+Hتکیۀ تأکیدي روي این کلمه قرار دارد و به صورت 
اي که واقع شـود، آن کلمـه را در تقابـل بـا دیگـر      وي هر کلمهبه معناي تقابل است و ر

رو، از این ).40و  32: 1384اسالمی، (دهد ارزش در بافت خاص قرار می مقوالت مشابه و هم
کند که در آن بافت  بافتی را فراهم می» ds«روي کلمۀ ) L+H(وجود تکیۀ زیروبمی 

» ...میز، چراغ مطالعه و «همان بافت مانند این کلمه در تقابل با مقوالت مشابه خود در 
  .است قرار گرفته

  

                                                
1. Bolinger 
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  هاي نحويویژگی -3-2
سازي گسسته نیز هاي گسسته که کانونیبه طور کلی سه نوع تحلیل در رابطه با ساخت

ها حاصل حرکـت یـک   این نوع ساخت -1: است شود صورت گرفتهنوعی از آن تلقی می
گره یک گروه نقشی واقـع  نشان به جایگاه مشخصه بیسازه مانند سازة کانونی از جایگا

، 1998، 3؛ آندروتسوپولو1998، 2؛ لیپتاك1987، 1کیس. براي مثال نک(در حاشیۀ چپ جمله است 
پایۀ یک سازه ماننـد سـازة    -در -ها حاصل اشتقاقاین نوع ساخت -2 ؛)2000، 4پوسکاس

ایـن نـوع    -3و ) 2010، 6؛ دیکـن 1990 ،5؛ هایـدر 1988فانسـلو،  . براي مثـال نـک  (کانونی است 
دهنـد،  پایه را نشان می -در -هاي اشتقاقهاي حرکت و هم ویژگیها هم ویژگی ساخت

، 7جـروین . براي مثال نـک (ها نقش دارند گونه ساخت بنابراین هر دو رویکرد در اشتقاق این
سـازي  نونیاین مقاله تنهـا بـه بررسـی کـا     ).2014و همکاران،  9؛ جنوسی2011، 8؛ آت2009

له هستیم که ساخت مزبور در گیلکی أگسسته اختصاص دارد، لذا درصدد بررسی این مس
هـاي نحـوي ایـن    ا بررسـی ویژگـی  ب. پایه -در -اشکورات حاصل حرکت است یا اشتقاق

هـایی نیـز در   تر دسـت یافـت و اسـتدالل   تر و کارآمدتوان به تحلیلی مناسبمی ساخت
سازي هاي نحوي کانونی رو، در این زیربخش به ویژگیاین از. حمایت از آن به دست داد

پردازیم و سپس در بخش بعدي تحلیلی از این ساخت بـه  گسسته گیلکی اشکورات می
  .   دست خواهیم داد

  
   10هاجزیره -3-2-1

در اشـتقاق یـک   » حرکت«هاي شناسایی عملکرد یا عدم عملکرد ترین راهیکی از ساده
دهد کـه سـاخت مـورد    تبعیت کردن از جزیره نشان می. است تبعیت از جزیره ،ساخت

                                                
1. Kiss 
2. Liptak 
3. Androutsopoulou 
4. Puskas 
5. Haider 
6. Dikken 
7. Gervain 
8. Ott 
9. Janosi 
10. islands  
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تواند حاصل حرکت باشد، در صورتی که عدم تبعیت از جزیـره نمایـانگر آن   مطالعه می
این آزمون پیشتر نیز از . است است که ساخت مورد مطالعه از طریق حرکت مشتق نشده

و غیره  )2011(، آت )1998(، آندروتسوپولو )1989( 1شناسانی مانند ریمزدیک سوي زبان
هاي گسسـته بـه کـار    براي شناسایی عملکرد یا عدم عملکرد حرکت در اشتقاق ساخت

  .است گرفته شده
سـازي  دهـد، در کـانونی  اشاره شد و مثال زیر نشان مـی ) 2(طور که در بخش همان

  :هاي زماندار استگسسته گیلکی اشکورات، سازة کانونی قادر به عبور از مرز بند
dzi   doni   (k)   ti   ti   gum   be?                                                            9-  

  داس شده    گم        مال تو که   میدونی                                                                   
    میدونی داست گم شده؟/ دونی گم شده؟ داست می

در گیلکـی  . ها نیز ممکـن اسـت یـا خیـر    نون باید دید که آیا این خروج از جزیرهاک
آیند، بنابراین جزیره به حساب می 2اشکورات، ساخت همپایه، بند موصولی و بند افزوده

هاي زیر  مثال به . به نادستوري شدن جمله بیانجامد بایدخروج سازه از درون آنها قاعدتاً 
  :دقت کنید

xudkri    mu    ti    ti     va      un     midad.     vigitm.               10-  
  من      خودکار  مال تو   مداد    مال او      و         . ام     مفعولیبرداشتم                           

  .من خودکار تو را و مداد او را برداشتم
brari  prviz   i    min.    k    mi    ti    bfrte    bede.          11 -  

  ماشین  این     پرویز        برادر. مفعولی  است    فروخته     مال من  که  دیده                      
  .است پرویز این ماشین را که برادرم فروخته دیده

xxuri  mu  drs  xonm  vxti  mi    ti   mi   sr  dd   zn.     12-     
  خواهر    من درس     خونم  میزند    داد    سر   مال من  ال من    وقتی   می                          

     .زندخوانم وقتی خواهرم سرم داد میمن درس می
مانده  مانده یک مرز جزیره وجود دارد و باقی بین هسته و باقی) 10-12(در جمالت 

به ترتیب  3تر، در این جمالت، فرایند خروجبه بیانی روشن. دارد نیز در درون جزیره قرار

                                                
1. Riemsdijk 
2. adjunct clause 
3. extraction 
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است و نتیجۀ  موصولی و بند افزوده صورت گرفته هاي ساخت همپایه، بنداز درون جزیره
سـازي گسسـته از   توان گفـت کـه کـانونی   رو، میاز این. آن نیز جمالت نادستوري است

توان به عنوان استداللی در حمایت از می کند و از ایناي جزیره تبعیت میهمحدودیت
  .تحلیل حرکت در اشتقاق این ساخت بهره گرفت

  
  1ترین حرکتاصل کوتاه -3-2-2

ترین  هاي نحوي اصل کوتاههاي نحوي حاکم بر حرکتیکی دیگر از شرایط و محدودیت
ایـن  . شـود  مـی  خوانـده  3و گاه شرط اتصال کمینه 2حرکت است که گاه شرط کمینگی

ترین پیوند و فاصلۀ ممکـن بـین سـازة حرکـت داده شـده و رد آن را      اد کوتاهشرط ایج
به بیانی دیگر، طبق  ).1995به نقل از چامسکی،  619-620: 1383دبیرمقدم، (کند تضمین می

کند از ترین فاصله را طی میکوتاه) جایگاه اشتقاقی(اي که تا جایگاه فرود این شرط سازه
سازي گسسـته در گیلگـی اشـکورات حاصـل     اگر کانونی. ستاولویت حرکت برخوردار ا
جهت بررسـی شـرط اتصـال    . رود که از شرط مزبور تبعیت کندحرکت باشد، انتظار می

  :هاي زیر را در نظر بگیریدکمینه، مثال
ti        xxur      mi     lko     bedi.                                              13-    الف       

  دید      دختر   مال من    خواهر    مال تو                                                                  
  .خواهرت دخترم را دید                                                                                      

xxuri  ti    ti  mi lko   bedi.                                                                ب-          
lkoi   ti      xxur     mi    ti   bedi.                                                   ج-  
mu     ti     to     un    lko     hadm.                                             14- الف  

  تو  من چوب  مال دختر     مال او     ادم     د                                                             
  .من چوب تو رو به دختر او دادم
toi   mu  ti   ti   un   lko   hadm.                                               ب-  
lkoi   mu  ti  to  un  ti  hadm.                                                    ج-    

 -13( کنندة دستوري بـودن جمـالت   شرط کمینگی تبیین/ ترین حرکتاصل کوتاه
ر کـه  طـو همـان . اسـت ) ج -14(و ) ج -13(و نادستوري بودن جمالت ) ب -14(و ) ب

آیندشدة کانونی و رد بین سازة پیش دهد فاصلۀمی نشان) ب -14(و ) ب -13(جمالت 
                                                
1. Shortest Movement Principle 
2. minimality condition  
3. Minimal Link Condition= MLC 
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آیندشدة کانونی و رد شده بین سازة پیشدر صورتی که پیوند ایجاد. 1ترین استآن کوتاه
بـه بیـانی دیگـر، در تمـام     . ترین فاصله نیستکوتاه) ج -14(و ) ج -13(آن در جمالت 

یکـدیگر   جمالت فوق دو گروه نحوي داراي مشخصۀ واحد بر سر تصاحب یک جایگاه با
شرط کمینگی، آن سازة نحوي که مسـیر    / ترین حرکتطبق اصل کوتاه. کنند رقابت می

و ) ب -13(در جمـالت  . کنـد اولویـت حرکـت دارد   تري را تا جایگاه فرود طی می کوتاه
آینـد  پیش» to«و » xxur«هاي است و به ترتیب سازه این شرط احراز شده) ب -14(

و ) ج -13(در مقابـل، در جمـالت   . ساخت اسـت خوش جمالتجۀ آن نیز اند و نتیشده
که در هـر دو جملـه از اولویـت    » lko«است و سازة  ، شرط مزبور احراز نشده)ج -14(

است، و همین امـر سـبب بدسـاخت شـدن ایـن       آیند شدهحرکت برخوردار نیست پیش
  .است جمالت گشته

سـازي گسسـته در   ز کـانونی هاي بـار دهند که یکی از ویژگیها نشان میاین مثال 
شـرط کمینگـی اسـت کـه یکـی از      / ترین حرکتگیلکی اشکورات تبعیت از اصل کوتاه

توان رو، از آن میاز این. شودهاي نحوي تلقی میهاي نحوي حاکم بر حرکتمحدودیت
سـازي گسسـته در   به عنوان استداللی در حمایت از تحلیل حرکت در اشـتقاق کـانونی  

 .گیلکی اشکورات بهره گرفت
  

  2ابقاي حرف اضافه -3-2-3
شناسان معموالً جهت بررسـی   هایی است که زبانابقاي حرف اضافه یکی دیگر از آزمون

براي مثـال  . گیرندعملکرد یا عدم عملکرد حرکت در اشتقاق یک ساخت از آن بهره می
کنـد  هاي دیگر استدالل مـی کنار آزمون با به کارگیري این آزمون در) 1989(ریمزدیک 

مثال زیر نشـان  . که حرکت در اشتقاق مبتداسازي گسسته در زبان آلمانی دخیل است
  :دهد که ابقاي حرف اضافه در گیلکی اشکورات مجاز نیستمی

                                                
به جایگاه مشخصگر گروه کانون منتقل » xxur«توان با قاطعیت ادعا کرد که سازة نمی) ب -13(در جملۀ  -1

تعریف واقع در جایگـاه  در درون خود گروه حرف » xxur«یز وجود دارد که سازة است، زیرا این احتمال ن شده
تر نیز براي بررسی دقیق) 14(به همین دلیل جمالت . آیند شده باشدجابجا و پیش) ر گروه زمانمشخصگ(فاعل 

که در این چرااست،  شرط کمینگی ارائه شده/ ترین حرکتسازي گسسته از اصل کوتاهتبعیت یا عدم تبعیت کانونی
 .بین جایگاه زیرساختی و جایگاه اشتقاقی هسته قرار دارد) فاعل(اي دیگر جمالت سازه

2. Preposition stranding (P-stranding) 
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rizn      mi     bG.    men    xejli    kr   bogudnd.                 15- الف  
  هابچه مال من    باغ  . در      اض   کردند         کار     خیلی                                         

  .ها در باغ من خیلی کار کردندبچه
Kuji    rizn    ti    men    xejli    kr    bogudnd?                    ب-  

  ها       کجابچه  کار     خیلی      در                   کردند                                           
تواند در تشخیص عملکـرد یـا   عدم وجود ابقاي حرف اضافه در گیلکی اشکورات می

تـر،   بـه بیـانی روشـن   . سازي گسسته مؤثر باشـد عدم عملکرد حرکت در اشتقاق کانونی
نادستوري . نجامدمله بیف اضافه به نادستوري شدن جرود که حرکت متمم حرانتظار می

  :کندبینی را تأیید میصحت این پیش) ج -15(بودن 
bGi, rizn   mi    ti    men    xejli      kr     bogudnd ج-        

        ها     باغمال من  بچه    خیلی         در          کار        ردند       ک      
این ویژگـی  . گسسته شدن متمم حرف اضافه استسبب نادستوري بودن مثال فوق 

سازي گسسته گیلکـی اشـکورات دخیـل    نمایانگر آن است که حرکت در اشتقاق کانونی
  .است
  

  1هاجملهپاره -3-2-4
. سازي گسسته بهره گرفتتوان در تشخیص ماهیت اشتقاق کانونیها نیز میجملهاز پاره

هـا از طریـق حرکـت    جملـه کند کـه پـاره  با طرح شواهدي استدالل می )1392( شعبانی
بـدین ترتیـب بـا    . شوندمانده و متعاقب آن حذف گروه زمان مشتق می غیرموضوع باقی

توان گفت که آن دسته از عناصري که ها میجملهدخیل دانستن حرکت در اشتقاق پاره
اي جملـه ایفـ  پـاره  قادرند به عنوان ،شوندآیند میسازي گسسته پیشدر ساخت کانونی

شـود  دیـده مـی  ) 16(طور که پیشتر بحث شد و همچنـین در مثـال   همان. نقش کنند
) 17(مثـال  . آینـد شـود  تواند گسسته شود و متمم عنصر ملکی پـیش ساخت ملکی می

. جمله نیز ایفاگر نقش باشددهد که متمم عنصر ملکی قادر است به عنوان پارهنشان می
بـه کـار   ) الـف  -17(جملـه در پاسـخ بـه پرسـش     به عنوان پاره) ب -17(در این مثال، 

  :است رفته

                                                
1. Fragments  
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mini    mu    donm    ti    ti    xrb..                                            16-  
  دونم     من     ماشینمال تو  می خراب      . است                                                      

  .دونم ماشینت خرابه من می/ دونم خرابه ماشینت من می
mu    sul    bogudm    ti    ti    xrb    his?                     17- الف  

  تو       کردم          سؤال     من هست      خراب   چی  مال                                           
  چیز تو خراب است؟ من سؤال کردم چه

min                                                                                                     ب-  
  

سـازي گسسـته   توانند در ساخت کانونیاز سوي دیگر، آن دسته از عناصري که نمی
م در صورت وجود صفت در کنـار مـتم  . جمله عاجزندآیند شوند از ایفاي نقش پارهپیش

و نـه مـتمم    )ج 18جملـۀ  . نک(آیند کرد تنهایی پیش توان صفت را بهعنصر ملکی، نه می
دهد که صـفتی  نشان می) ه 18(نادستوري بودن جملۀ  ).د 18جملۀ . نک(عنصر ملکی را 

صـفت  . جمله ظاهر شودتواند در نقش پارهکند نمیکه متمم عنصر ملکی را توصیف می
آیند شود  سازي گسسته پیشتواند در ساخت کانونیم میبه همراه متمم عنصر ملکی ه

 18(و ) و 18(طور که دستوري بودن جمالت  جمله ظاهر شود، همانو هم در نقش پاره
  :دهدنشان می) ز

mi        kmi    pirn.       tu       dus    dari?                              18- الف     
  مال من    پیراهن  کدام. تو     مفعولی     داري    دوست                                                 

  کدام پیرهنم دوست داري؟            
ti        surx.          pirn.         mu       dus       darm.          ب-  

  سرخ   مال تو. پیراهن     اض .من     مفعولی دوست       دارم                                          
   .پیرهن قرمز تو، من دوست دارم
surx mu ti pirn- dus darm.                                                       ج-  
pirn mu ti surx- ti dus darm.                                                    د -  
surx                                                                                                    ه-  
surx- pirn- ti dus darm.                                                              و-  
surx- pirn ز -                                                                                                                                                                                                     

  
سازي گسسته در گیلکی اشکورات از طریق دهد که کانونیاین ویژگی نیز نشان می  
  .شودآیند شدن یک سازه مشتق میپیش
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  1پارهاصطالح -3-2-5
آنهـا   ةدهنـد  تشکیل دهند، اجزاءاصطالحات در زیرساخت یک سازة واحد را تشکیل می

دهنـد در  پـاره را مـی  توان جداي از فعلی که به همراه آن تشکیل یـک اصـطالح  را نمی
دهـد کـه بخشـی از یـک     مثال زیر نشان می). 160: 1385درزي، ( زیرساخت اشتقاق کرد

  :آیند کردسازي گسسته گیلکی اشکورات پیشتواند در ساخت کانونیاره میپاصطالح
mu    donm    [ti    kmr    vossos].                                                 19 الف -  

  دونم    منمی  پاره شد       کمر    مال تو                                                                  
 .دونم کمرت داغون شدمن می

kmri   mu   donm   [ ti   ti   vossos].                                               ب-   
  
آیـد و  پاره به حساب میدر گیلکی اشکورات یک اصطالح» کمر کسی داغون شدن«
اسـتفاده  » خستگی مفرط«به طور که پیشتر گفته شد از این اصطالح براي اشاره همان

بـا فعـل   » ti kmr«) الف -19(بنابراین در زیرساخت مثال فوق یعنی جملۀ . شودمی
بخشـی از  ) ب -19(در جملـۀ  . اسـت  جمله ادغام شده و یک سازة واحد تشـکیل شـده  

گسسته شده و متمم عنصر ملکی از  » ti kmr«پارة مزبور یعنی ساخت ملکی اصطالح
در نتیجه، با توجه به اینکه . است به باالترین جایگاه بند پایه حرکت کرده درون بند پیرو

دهند و پاره در زیرساخت یک سازة واحد را تشکیل مییک اصطالح ةدهند تشکیل اجزاء
پاره نیز قادر به گسسـته شـدن اسـت    با توجه به اینکه ساخت ملکی درون یک اصطالح

تـوان نتیجـه گرفـت کـه سـاخت      مـی ) شـد طور کـه در مثـال فـوق نشـان داده     همان(
پایه نیست بلکه از طریق حرکـت یـک سـازه     -در -سازي گسسته حاصل اشتقاق کانونی

  .شودمشتق می
  

  تحلیل  -4
هاي مشابه آن از قبیل سازي گسسته و ساختساخت کانونی رةباپیشتر اشاره شد که در

این نوع  -1: ند ازا بارتمبتداسازي گسسته به طور کلی سه نوع تحلیل انجام شده که ع
نشـان بـه جایگـاه    ها حاصل حرکت یک سازه مانند سازة کـانونی از جایگـاه بـی   ساخت

هـا  ایـن نـوع سـاخت    -2؛ گره یک گروه نقشی واقع در حاشیۀ چپ جمله استمشخص
                                                
1. idioms  
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هـر دو رویکـرد در    -3و  ،پایۀ یک سازه مانند سازة کـانونی اسـت   -در -حاصل اشتقاق
  .ها نقش دارندختگونه سا اشتقاق این

سازي گسسته در گیلکی هاي آوایی، معنایی و نحوي کانونیدر بخش پیشین، ویژگی
ویژگی مهم آوایی و معنایی ساخت مزبور ایـن اسـت کـه    . تفصیل بحث شد اشکورات به
. آیندشده داراي مشخصۀ کانون است و تکیۀ زیروبمی نیز روي آن قـرار دارد سازة پیش

دهد که سازة کانونی در تقابـل بـا دیگـر مقـوالت مشـابه و      ان مینوع تکیۀ زیروبمی نش
هاي نحوي خاصی همچنین، این ساخت داراي ویژگی. ارزش در همان بافت قرار دارد هم

سازي هاي نحوي کانونینتایج بررسی ویژگی. باشداست که نمایانگر نحوة اشتقاق آن می
هاي هاي  جزیرهتبعیت از محدودیت -1: ند ازا گسسته در گویش گیلکی اشکورات عبارت

شـرط کمینگـی بـه عنـوان یکـی از      / تـرین حرکـت  تبعیت از اصـل کوتـاه   -2 ؛مختلف
 -4 ؛عدم حرکت متمم حرف اضافه -3 ؛هاي نحويهاي نحوي حاکم بر حرکتمحدودیت

آیند شدن قابل پیش -5و  ،آیند شدنهاي قابل پیشها و سازهجملهپاره همبستگی بین
سـازي  دهند که کانونیهاي نحوي نشان میتمام این ویژگی. پارهیک اصطالح بخشی از

پایـه نیسـت، بلکـه از طریـق حرکـت       -در -گسسته در گیلکی اشکورات حاصل اشتقاق
شود، بدین معنی که هسته از یک گروه زیرساختی کـه  غیرموضوع یک سازه مشتق می

  . شودمانده است خارج می شامل هسته و باقی
 هایی جهت حمایت از تحلیل اشتقاقینۀ مطالعات، برخی از محققان استداللدر پیش

در برخـی از   -1: شـود اند که در اینجا به دو مورد از آنها اشاره میپایه اقامه کرده -در -
هسته یا سازة کـانونی و   -2و  ،آیدموارد، هسته یا سازة کانونی یک سازه به حساب نمی

سازي گسسته در گیلکـی اشـکورات از   کانونی. مجزایی دارند 1مانده هر یک وابستۀ باقی
هـاي در  توان از عدم وجود ایـن ویژگـی  اگرچه نمی. هایی برخوردار نیستچنین ویژگی

توان گفت که در ایـن گـویش شـاهدي بـراي      حمایت از تحلیل حرکت بهره گرفت، می
  .     پایه وجود ندارد -در - تحلیل اشتقاق

گـرا هـر حرکتـی نیازمنـد علّـت اسـت و       ینکه طبق برنامۀ کمینهاکنون با توجه به ا
شـود کـه انگیـزه و    بایست کامالً روشن باشد، این پرسش مطـرح مـی  انگیزة حرکت می

در این ساخت، یک گروه کـانون در بـاالي   . سبب حرکت در ساخت مورد بحث چیست
                                                
1. determiner 



  ... سازي گسسته درتوصیف و تحلیل کانونی

  

٩٥  
  

 

  

 1393  زمستان،   30  شمارة

تعبیرناپـذیر   [Foc+]گروه زمان قرار دارد و هستۀ گروه کانون نیز داري مشخصۀ کانون 
پـیش از   )2001و  2000(نیاز به بازبینی دارد، زیرا بـه زعـم چامسـکی     ،رواست و از این

بایست مـورد بـازبینی قـرار    می 1هاي تعبیرناپذیرورود به صورت منطقی، تمام مشخصه
تـوان گفـت کـه ایـن بـازبینی از      می) همـان (گرا طبق تحوالت اخیر برنامۀ کمینه. گیرند

 [ufoc]شـود، بـدین صـورت کـه مشخصـۀ کـانون تعبیرناپـذیر        انجام می 2قطریق تطاب
را کـه تحـت فرمـانش     4تـرین هـدفی   عمـل کنـد و نزدیـک    3تواند به عنوان کاوشگر می

مشخصـۀ کـانون تعبیرناپـذیر،    ) 20(براي مثـال، در  . اي آن قرار دارد انتخاب کند سازه
کند، زیرا نوان هدف انتخاب میساخت ملکی یعنی متمم فعل را به منظور بازبینی به ع

است و هـم تحـت    5ترین هدفی است که هم داراي مشخصۀ تطبیقی این ساخت نزدیک
از ایـن طریـق، مشخصـۀ کـانون     . ناپذیر قرار دارداي مشخصۀ کانون تعبیررمانش سازهف

نمودار زیر نحوة بازبینی مشخصۀ کـانون در مثـال   . شودتعبیرناپذیر بازبینی و حذف می
  :دهد نمایش می) ب -20(ه شدن ساخت ملکی را پیش از گسست) لفا -20(

donm     ti     zmin     xub     gulgvzovon      bde.                 20- الف  
  دونمزبان         خوب      زمین    مال تو   میگاوداده است         گل                                 

  .است گاوزبان دادهدونم زمینت خوب گلمی/ است گاوزبان دادهخوب گل دونمزمینت، می
zmini donm ti ti xub gulgvzovon  bde.                                     ب-  

             
 
  
  
  
  
  
  
  

  نحوة تطابق و حذف مشخصۀ کانون تعبیرناپذیر): 1(نمودار 
                                                
1. Uninterpretable features 
2. Agree  
3. Probe 
4. Goal 
5. Matching feature 

Foc 
[ufo

TP 

donm ti zmin xub 

Foc

Foc' 
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ها نیسـت بلکـه   ها بازبینی مشخصهت سازهگرا، سبب حرکدر چارچوب برنامۀ کمینه
به عنوان یـک   [EPP]معتقد است که مشخصۀ ) همان(چامسکی . [EPP]وجود مشخصۀ 

گیـرد تـا سـبب حرکـت     ها قرار میابزار صرفاً نحوي به طور اختیاري در برخی از هسته
کـی  سازي گسسته گیلتوان گفت که در کانونیبدین ترتیب، می. 1ها گرددبرخی از سازه

و همـین   [EPP]اشکورات، عامل اصـلی حرکـت وجـود هسـتۀ کـانون داراي مشخصـۀ       
 [EPP]آیند شدن سازة کانونی است، بدین معنی که مشخصۀ مشخصۀ عامل اصلی پیش

حرکـت  . بایست پیش از ارسـال اشـتقاق بـه سـطوح رابـط، بـازبینی و حـذف شـود        می
نمودار زیر حرکت سـازة  . گرددمی [EPP]غیرموضوع سازة کانونی سبب حذف مشخصۀ 

پــس از بـازبینی مشخصـۀ کــانون   ) 20(کـانونی بـه مشخصـگر گــروه کـانون در مثـال      
  : دهددر هستۀ کانون را نشان می [EPP]تعبیرناپذیر و نتیجتاً حذف مشخصۀ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  [EPP]حرکت سازة کانونی و حذف مشخصۀ ): 2(نمودار 
  

ی اشکورات پس از بازبینی مشخصـۀ  سازي گسسته در گیلکجان کالم اینکه، کانونی
کانون تعبیرناپذیر از طریق حرکت غیرموضوع یک سازة کانونی به سببِ وجود مشخصۀ 

[EPP] د این است که توان مطرح کرپرسش بعدي که در این رابطه می. شودمشتق می
آیند شـدن  که کل یک ساخت مانند ساخت ملکی قابل پیش حالیچرا در این ساخت در

                                                
ها اختیاري است و یک پارامتر سایر هسته [EPP]مشخصۀ . هستۀ زمان جهانی است [EPP]صۀ تنها مشخ -1

 .شودمحسوب می

FocP 

Foc' zmini 

Foc 
[EPP
] 

TP 

 donm ti ti xub gulgvzovon de 

FocP 

Foc' 
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تبیین این ویژگی از چارچوب مقالـۀ حاضـر   . شودآیند میا بخشی از آن پیشاست، تنه
  . کنیمهاي آتی موکول میخارج است و آن را به پژوهش

  
  گیرينتیجه -5

شود می  سازي گسسته، یک سازة واحد زیرساختی مانند ساخت ملکی گسستهدر کانونی
گیـرد و  مـی  جایگاه جمله قرار و بخشی از آن که داراي ویژگی کانون است در باالترین 

کوتاه و بلند  ۀسازي گسسته به دو دستاساس مسافت، کانونیبر. شودبخشی دیگر ابقا می
  .شودتقسیم می

تفصیل بحث  هاي آوایی، معنایی و نحوي این ساخت بهدر این مقاله، پیرامون ویژگی
تکیۀ زیروبمی نیز  آیندشده داراي مشخصۀ کانون و تقابل است وهسته یا سازة پیش. شد

تبعیـت از   -1: نـد از ا هاي نحوي این ساخت عبـارت ترین ویژگیمهم. روي آن قرار دارد
شرط کمینگی / ترین حرکتتبعیت از اصل کوتاه -2 ؛هاي مختلفهاي جزیرهمحدودیت

عـدم گسسـته    -3 ؛هاي نحـوي هاي نحوي حاکم بر حرکتبه عنوان یکی از محدودیت
آینـد  هـاي قابـل پـیش   ها و سازهجملهپاره همبستگی بین -4 ؛شدن متمم حرف اضافه

هاي نحوي ویژگی  تمام این . پارهآیند شدن بخشی از یک اصطالحقابل پیش -5و  ،شدن
رو، طبـق  از این. پایه -در -دهند که این ساخت حاصل حرکت است نه اشتقاقنشان می

وه کانون در باالي گروه زمـان  تحلیل صورت گرفته در این مقاله، در این ساخت یک گر
بـازبینی ایـن   . قرار دارد و هستۀ گروه کانون نیز داراي مشخصۀ کانون تعبیرناپذیر است

هستۀ کانون نیز سبب اصـلی   [EPP]شود و مشخصۀ مشخصه از طریق تطابق انجام می
  .حرکت غیرموضوع سازة کانونی است

لکـی اشـکورات و همچنـین    فرد و پرکاربرد در گویش گی وجود این ساخت منحصربه
هـاي  بنـدي گونـه  دهد که تقسـیم هاي آوایی، صرفی و معنایی متفاوت نشان میویژگی

ها نمایانگر تنوع گونه ساخت همچنین، وجود این. طلبدگیلکی دقت و تأمل بیشتري می
هـاي  زبـان  بایست در حفظ و گسترش کاربردهاي ایرانی است و میها و گویشدر زبان

  .شا باشیمایرانی کو
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