
 

  

  گروه حرف تعريف در زبان فارسي

  رضا صحرايي
  تهران، مه طباطباييعالدانشگاه شناسي   زبانگروهاستاديار 

  )22/10/1389: ، تاريخ تصويب03/06/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
اين مقاله ضمن بررسي ساختمان گروه اسمي در زبان فارسي نـشان داده اسـت               

هاي گروه موسوم به گـروه        اند يا وابسته    هاي اين گروه يا از هم مستقل        اكثر سازه 
دسـت،    در قالـب تحليلـي يـك       نگارنده تالش كرده اسـت    . حرف تعريف هستند  

هاي مرتبط با موضوع اين مقاله را براسـاس رويكـرد         جايگاه ساختاري تمام سازه   
از جمله مـواردي كـه در ايـن خـصوص     . گرا در نمودار درختي نشان دهد      كمينه

نمـا در زبـان فارسـي      تحليل شده گروه مالكيت، گروه حرف اضافه و گروه كمـي          
 يكي از   ٔست كه گروه اسمي درغالب موارد، وابسته      در اين مقاله ادعا شده ا     . است

هاي پاياني به بررسي موجوديت گروه حـرف تعريـف            در بخش . ها است   اين گروه 
در زبان فارسي پرداخته شده و ضمن تأييد وجـود چنـين گروهـي در فارسـي،                 

تحليل حاضـر نـسبت بـه سـاير     . شواهدي نيز در خصوص آن ارائه گرديده است      
  :داراي چند مزيت استهاي مشابه  تحليل

  .اند تمام عناصر مرتبط با موضوع اين مقاله نمايش ساختاري مناسبي يافته. 1
  .اند نماها اعم از صريح و غير صريح در قالبي يكسان تحليل شده تمام كمي. 2
اهميت معناشناختي كسره با يافتن يك جايگاه ساختاري ويژه تأييد شـده            . 3
  . است
هاي مالكيت و اضافه، برخي   رابطِ گروهٔبه عنوان هستهاز طريق تلقي كسره . 4

ا  . كند ز مشكالت مربوط به تقطيع زبان فارسي را حل مي

                                                           

 نما، گروه اضافه، گروه مالكيت گروه حرف تعريف، گروه كمي :ها  كليدواژه

 
. E-mail: sahraeereza@gmail.com 
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  مقدمه

اين پيچيدگي از عوامـل متعـددي       . گروه اسمي در زبان فارسي داراي ساختاري پيچيده است        
. هاي قبل و بعـد از اسـم دانـست          ها را تعدد و تنوع سازه       ترين آن   توان مهم  شود كه مي   اشي مي ن

عنـوان   بـه . هاسـت  عامل ديگر اين پيچيدگي فقدان عناصر صريح براي نمايش روابط بـين سـازه             
هـا را در گـروه اسـمي نـشان          برخي سـازه   ٔ رابطه ofو   s‘ مثال، در زبان انگليسي عناصري مانند     

كـه فاقـد تجلـي       -دليل فقدان نظام صريح حالت اين وظيفه را به كسره             كه فارسي به   دهند مي
  .1سپرده است -نوشتاري است 

گـروه  «هـاي مختلـف گـروه موسـوم بـه             اين مقاله در تالش است ضمن بررسي سازه        ٔنگارنده
) Determiner Phrase = DP(هـا را در قالـب گـروه حـرف تعريـف       در فارسي، آن» اسمي
  لـذا ضـمن معرفـي گـروه حـرف تعريـف در فارسـي، تـالش خواهـد شـد                    .  بررسي كنـد   مجدداً
  هاي مرتبط با اين گروه بررسي شـده و نمـوداري جـامع بـراي نمـايش آن پيـشنهاد                      سازه ٔكليه
در نگارش اين مقاله، يكدستي تحليل به لحاظ نظري مورد توجه خاص بوده و تالش شده                . شود

 جايگاه ساختاري خود را در نمودار       ،با موضوع اين مقاله است    اي كه مرتبط     است هر عنصر سازه   
  . بيابد

  هـاي مختلـف گـروه اسـمي         بخش اول مروري بر سـازه     . مقاله در شش بخش ارائه شده است      
  انـد   هـا يـا از هـم مـستقل         البته در اين بخش استدالل خواهد شد كه بسياري از اين سازه           . است

   مطالعات مربـوط بـه گـروه اسـمي          ٔبخش دوم پيشينه  . و يا مربوط به گروه حرف تعريف هستند       
  مالحظـات نظـري مـرتبط بـا موضـوع ايـن مقالـه و رونـد تكامـل گـروه                     . كاود را در فارسي مي   

   دسـتور زايـشي موضـوع اصـلي بخـش سـوم          ٔاسمي و تبديل آن به گروه حرف تعريف در نظريه         
، گـروه مالكيـت و گـروه    نمـا  بخش چهارم براساس سه بخش گذشته به معرفي گروه كمي  . است

هاي چهار بخش گذشته، سـاختمان       در بخش پنجم، با اتكاء به يافته      . پردازد اضافه در فارسي مي   
گيري خواهد    يك نتيجه  ٔبخش آخر نيز دربردارنده   . شود گروه حرف تعريف در فارسي بررسي مي      

  . بود

  هاي گروه اسمي سازه. 1

ه، تاكنون هيچ تحقيـق مكتـوبي در مـورد گـروه        وجو كرد    اين سطور جست   ٔتا آنجا كه نگارنده   
 اين سطور نتوانسته به چيـزي       ٔيا حداقل نگارنده  (حرف تعريف در فارسي صورت نپذيرفته است        
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لذا در تمام كتب دستوري اعم از سنتي و نوين بحث بر سـر گـروه اسـمي اسـت و                     ). دست يابد 
  :اند عنوان عناصر اين گروه معرفي شده هاي زير به سازه

  .  گروه اسمي استٔ؛ كه هستهاسم) الف
  . تواند پيش از اسم بيايد و هم پس از آن ؛ كه رفتاري متنوع دارد و هم ميصفت) ب
ـ  .  گروه اسمي تلقـي شـده اسـت        ٔ؛ كه در دستورهاي سنتي هسته     ضمير) پ  حاضـر   ةدر مقال

و  گـروه حـرف تعريـف اسـت          ٔضمن رد اين ادعا، اين ديدگاه مطرح شده است كه ضميرْ هـسته            
اي است كه يا در جايگاه مالك قرار دارد يـا در جايگـاه               گونه لحاظ ماهيت معنايي توزيع آن به      به

صـورت     قابل ذكر در مورد ضمير اين است كه اين سـازه ممكـن اسـت يـا بـه                   ٔنكته.  گروه ٔهسته
در سـنت، ضـمير نـوع اول را ضـمير           . صورت يـك تكـواژ مقيـد        تكواژي مستقل تجلّي يابد يا به     

  . اند و ضمير نوع دوم را ضمير متصل ناميدهمنفصل 
 پيشين اسم تلقي شده و شامل عناصري        ٔ؛ كه در دستورهاي سنتي، وابسته     حرف تعريف ) ت

 حاضر اثبات خواهد شد كه حرف تعريف وابسته      ٔدر مقاله . است...  مانند اين، آن، همين، همان و     
  .  نقشي گروه حرف تعريف استٔ بلكه هسته،نيست
اعداد وصـفي در جايگـاه      . ه هم شامل اعداد اصلي است و هم شامل اعداد وصفي          ؛ ك عدد) ث

رود و   كار مي   نيز در جايگاه پيش از اسم به      » يك«حرف تعريف نكره    . روند  كار مي   پيش از اسم به   
 جالب در مورد كاربرد آن اين است كه در توزيع تكميلي بـا صـفات عـالي و اعـداد وصـفي       ٔنكته
  . است
رود و در واقـع بـدون عـدد          كار مي   ؛ كه معموالً هميشه همراه عدد به      )Classifier(مميز  ) ج

  . يابد امكان وقوع نمي
  ؛ كـه در دسـتورهاي سـنتي شـامل دو نـوع كلـي و وجـودي       )Quantifier(نمـا   كمـي ) چ

  » نمــاي وجــودي كمــي«عناصــري مثــل برخــي، بعــضي، مقــداري، كمــي و ماننــد آن  . اســت
   ٔدر مقالـه  . »نمـاي كلـي    كمـي «...  ل همه، هيچ، هر، تمـام، كـل، و        شوند و مواردي مث    ناميده مي 

  نماهـا نمـايش يكـسان خواهنـد         حاضر با اتكـا بـه مالحظـات نظـري و معنـايي، اعـداد و كمـي                 
  نمـا بـه يـك مقولـه تعلـق دارنـد              شناسـان معتقدنـد عـدد و كمـي          يافت؛ زيرا بـسياري از زبـان      

)Kim, 1995; Van der Does & Eijk 1996.(  
ــد)ز ــده     بن ــوع محدودكنن ــامل دو ن ــود ش ــه خ ــر)restrictive(؛ ك ــده   و غي   محدودكنن

)non-restrictive (  عنوان مـتمم     تواند به   بوده و مي)complement (     يـا افـزوده)adjunct (
  . كار رود به

  .كار رود صورت متمم يا افزوده به ؛ كه مانند بند ممكن است بهگروه حرف اضافه) ژ
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  . دهد مي NPتنهايي تشكيل يك   بهوالً؛ كه معماسم خاص) س
هـم   عناصـر مختلـف را بـه      ) كـسره (يافتـه      كاهش ٔصورت واكه   كه به  ؛تكواژهاي مقيدي ) ش

 باعث شده اسـت كـه   ،اند نوع ارتباطي كه اين عناصر ايجاد كرده  . »است«كنند، مانند    مرتبط مي 
شـرطي   هـا بـه   ست كه اين كسره   البته ذكر اين نكته الزم ا     . ها در نمودار متفاوت باشد      نمايش آن 

 جايي ،صورت اند كه داراي محتواي معنايي يا دستوري باشند؛ در غير اين    نمايش ساختاري يافته  
  . 2بيني نشده است ها پيش در نمودار براي آن

   تاريخئپيشينه. 2

طور كه در مقدمه نيز گفته شد، تاكنون ساختمان گروه حرف تعريـف در زبـان فارسـي                   همان
 مربـوط بـه سـاختمان گـروه         ،آيـد   تاريخي مـي   ٔعنوان پيشينه  لذا آنچه تحت  . نشده است بررسي  

دليل است كه گروه حرف تعريـف از درون گـروه            ينداسمي در فارسي است و اهميت آن صرفاً ب        
  .اسمي تحول يافته است

هـاي پيـشرو     معتقد است گروه اسـمي در فارسـي داراي وابـسته          ) 137-146: 1348(باطني  
وي در جايگاه پيش از اسم به وجود چهـار وابـسته قائـل اسـت كـه در                   .  و پسين است   )پيشين(

ترين جايگـاه بـه       يعني نزديك ) 1( پيشين   ٔجايگاه وابسته .  خود هستند  ٔ ساختاري با هسته   ٔرابطه
وزيـر،   مـواردي مثـل سـفيدرود، نخـست    . شود  پر ميصفت و اسمهسته، توسط عناصري مانند   

اعداد ، صفات عاليمربوط بـه  ) 2(جايگاه پيشين  .  از اين دست هستند    ... دخترخانم، آقاپسر و  
، همـين ، آن، ايـن عناصري ماننـد   . شود جايگاه سوم نيز توسط اعداد پر مي      .  است تا و   وصفي
  . كنند  جايگاه چهارم را اشغال ميچه و كدام، هر، همان

دليـل بـسامد      بـه  ،مـد نا مـي ) 1( پيـشين    ٔ اين سطور معتقد است آنچه باطني وابـسته        ٔنگارنده
كاربردي بسيار باال با اسم پس از خود، ديگر با آن اسم عجين شده و با همـديگر تـشكيل يـك                      

پسوند با پايه نيست و ثانياً /  ها با همديگر از نوع روابط پيشوند        آن ٔدهند؛ زيرا اوالً رابطه    واحد مي 
  . كند يك معناي واحد را القاء مي

   ٔهــا در رابطــه  ايــن اســت كــه آن3 و 2هــاي پيــشين  بــسته جالــب توجــه در مــورد وأنكتــه
  . هـا توجيـه نظـري نـدارد         شدن به دو جايگاه متفـاوت بـراي آن           لذا قائل  ،توزيع تكميلي هستند  

  كـم بـا      هـا دسـت     بـودن آن    هـاي جايگـاه چهـارم نيـز بايـد گفـت كـه وابـسته                در مورد وابـسته   
هايي ارائه خواهـد شـد كـه          حاضر استدالل  ٔدر مقاله . هاي جديد مورد ترديد است     توجه به يافته  

 بلكـه هـسته   ،وابـسته نبـوده  » همان«و  » همين«،  »آن«و  » اين«كنند عناصري مانند     اثبات مي 
  . هستند
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  عناصـري كـه قبـل از اسـم         ) الـف : تـوان دو نتيجـه گرفـت        مـي  ،با توجـه بـه آنچـه گذشـت        
  ، اعـداد وصـفي   . 2،  حـروف تعريـف   . 1انـد از       شامل سـه گـروه هـستند كـه عبـارت           ،آيند مي

نماها كه شامل دو گروه صريح        كمي. 3 كه همگي در توزيع تكميلي هستند و         تا و   صفات عالي 
نـوعي   هـا بـه      زيـرا ايـن    ، همـان اعـداد اسـت      ،نمـاي صـريح    منظور از كمي  . صريح هستند  و غير 
مام، صريح نيز عناصري مانند همه، كل، ت       نماي غير   كميت هستند و منظور از كمي      ٔدهنده  نشان

 آن  ٔ لزومـاً وابـسته    ،آيـد   آنچه قبـل از اسـم مـي       ) ب. است...  هر، بعضي، برخي، كمي، مقداري و     
  .نيست

كننـده و مخـصص       هاي پيشين اسم را شـامل دو گـروه تعيـين           وابسته) 628: 1381(شقاقي  
معـادل  (نماهـا     اعداد اصلي، صفات اشاره، كمـي      ،كننده  منظور وي از تعيين   . داند مي) مشخصگر(

 مـذكور كـه در مـورد        ٔوي در مقالـه   . ، پرسشواره، صـفت تعجبـي و صـفت پرسـشي اسـت            )سور
نماهـاي   اما موضوع اصـلي بحـث وي كمـي   ، نماهاست به گروه حرف تعريف نيز اشاره كرده        كمي

 زيرگروه حرف   ،نامد مي» كننده  تعيين«هرحال، وي تمام آن عناصري را كه         به. زبان فارسي است  
: همـان (گـروه اسـمي     ) مشخـصگر (و صفات را نيز زيرگـروه مخـصصِ         دهد     قرار مي  )D(تعريف  

623-624.(  
ــه ــل تأمــل اســت   نكت ــورد تحليــل شــقاقي قاب ــه در م ــه  تلقــي كمــي،اي ك ــا ب ــوان نماه   عن
  تـرين    درسـتي فهميـده باشـد، آنـي         فـوق را بـه     ٔ اين سطور نكتـه    ٔاگر نگارنده . كننده است   تعيين
   )QP(نمـا      و گـروه كمـي     )DP(وه حـرف تعريـف       تحليل وي عدم ايجاد تمايز بـين گـر         ٔنتيجه

  اعـم از  (نماهـا   است و ايـن عـدم تمـايز زمـاني صـادق خواهـد بـود كـه صـفات اشـاره و كمـي                    
  هــا چنــين چيــزي را تأئيــد  شــواهد و داده. در توزيــع تكميلــي باشــند) صــريح صــريح و غيــر

  . كند نمي
داننـد   روه اسـمي و بنـد مـي       گ/  هاي پسين اسم را شامل صفت، اسم       اغلب دستوريان، وابسته  

برخي ديگـر نيـز عـالوه بـر         ). 1364 و شفاهي،    1348؛ باطني،   1341؛ مشكور،   1364شريعت،  (
انـوري و احمـدي     (داننـد    هاي پسين اسـم مـي       نكره را نيز جزو وابسته    » ي«موارد فوق ضمير و     

 ؛1358؛ صــادقي و ارژنــگ، 1364؛ شــريعت، 1372؛ خيــامپور، 1348؛ بــاطني، 1367گيــوي، 
الـديني،  ه  ؛ مـشكو  1363،  )پـنج اسـتاد   (؛ قريب و ديگـران      1349؛ مشكور،   1374زاده،    غالمعلي

هاي پـسين اسـم اشـاره         عنوان يكي از وابسته    تعداد معدودي نيز به گروه حرف اضافه به       ). 1366
  ). حضوري با خانم دكتر شقاقئمصاحبه(اند  كرده

 ٔاي است؛ زيرا نوع رابطـه      اراي اهميت ويژه  گروه اسمي د  /  هاي پسين اسم، اسم    از ميان وابسته  
هـاي اسـمي    عنـوان مثـال، برخـي گـروه     به. شان يكسان نيست هاي اسمي مختلف با هسته   گروه
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 خـود  ٔحتـي برخـي بـدل هـسته       . كنند و برخي ديگر مفهوم مالكيـت را        مفهوم اضافه را القاء مي    
  .هستند

انـد،   خوبي كاويده و توصيف نمـوده      اگرچه دستوريان زبان فارسي، ساختمان گروه اسمي را به        
ساخت بـوده و از سـطح كـارآيي           ها غالبا براساس رو     هاي آن   مسلم اين است كه توصيف     ٔاما نكته 
هـا   تـوان از نقـاط ضـعف ايـن توصـيف            عنوان مثال، موارد زير را مي      به. اند اي فراتر نرفته   مشاهده
  : دانست

  .ها  عناصر مختلف در درون گروهمراتبي  ساختاري و سلسلهٔعدم توجه به رابطه. 1
هـاي پيـشين و پـسين اسـم كـه لزومـاً          عنوان وابـسته   آيند به   آيند و پس    تلقي عناصر پيش  . 2

  .هميشه چنين نيست
  . نمودار براي گروه اسميةعدم ارائ. 3
  .هاي موجود در درون گروه اسمي عدم توجه كافي و دقيق به گروه. 4

است كه هنوز ساختمان گروه حرف تعريف در فارسي بـه            اين   ،هاي فوق  پيامد صريح نارسايي  
 ،وجـو كـرده   شناختي گذاشته نشده است و تاحدي كه نگارنده جست  هاي نظري زبان   محك داده 

ترديـد،    بـي . دست داده نشده اسـت      هنوز حتي يك تحليل يكدست و جامع از گروه اسمي نيز به           
شرط طرح گروه حرف تعريف در         پيش  ساختمان گروه اسمي و آشنايي با روند تحول آن         ٔمطالعه
است، بـه همـين دليـل بخـش سـوم مقالـه را بـه ايـن موضـوع           شناسي زايشي بوده    زبان ٔنظريه

  . دهيم اختصاص مي

 و تبديل آن به گروه حرف تعريف (NP)مالحظات نظري؛ سير تحول گروه اسمي . 3
(DP)  

  :رفي شدتدريجاً و طي قواعد زير مع) ST( معيار ٔگروه اسمي در نظريه
1) NP  N 
2) NP  Det      N 
3) NP  Det      N   PP 
4) NP  Det      N    S 
5) NP  NP       S 

  : هايي از موارد فوق هستند  نمونه10 تا 6مجموعه مثال 
  ]ها بچه) [6
  ] ها بچه] [آن) [7
  ]]متعلق به رضا] [آن كتاب) [[8
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  ]]اردكه رضا مريم را دوست د] [حقيقت] [اين) [[9
  ]]اند كه درس عربي را گذرانده] [آموزاني دانش] [تمام) [[10

  اي از عناصـر   هـا در تمـايز عناصـر زيرمقولـه     مشكل اساسي تمام قواعـد فـوق، ناكارآمـدي آن     
. نبودن روابط عناصر درون گـروه اسـت        مراتبي  اين مشكل ناشي از سلسله    . اي است  غير زيرمقوله 

اگر در قواعد فوق قرار باشد هر اسمي مجدداً بازنويسي          . استه  مشكل ديگر قواعد فوق كثرت آن     
آمـوزي كـودك      وجود خواهد آمـد كـه بـا واقعيـت زبـان             يكسان و حشو به    ٔنهايت قاعده   بي ،شود

اي محدود، زبان     با داده  ،حال نمايد؛ زيرا كودك در مدت زماني بسيار كوتاه و درعين          ناسازگار مي 
اي باشـد كـه ايـن سـادگي را مـنعكس             گونه ايش قواعد بايد به   لذا نم . گيرد محيط خود را فرامي   

  .سازد
بـا طـرح ايـن نظريـه و     . تيره معرفي شـد  - x ة نظري 1970از رهگذر همين ايرادات، در سال       

مراتبي عناصر نيز      سلسله ٔها نمايش يكسان يافتند و ثانياً رابطه       تحوالت پس از آن اوالً تمام گروه      
هـا   ها گرديد كه ترتيب عملكرد آن     زير متولي توليد تمام گروه     ٔعدهسه قا . نمايش ساختاري يافت  

  : ها با همديگر است مراتبي عناصر آن نيز نشانگر روابط سلسله
11) 
     a ) XP     Spec ; X'  
     b ) X'     …. X' …. 
     c ) X'     X  (Z'')  

  :  بود12صورت  ها نيز به نمودار كلي گروه
X''        

                      
                                  X'                   Y'' 
             
                    Z''                    X 

   فــرافكن ميــاني اســت كــه ويژگــي 'X گــروه فــرافكن بيــشينه اســت، ''X ،در نمــودار فــوق
.  هـسته اسـت    X كند و   عضاي گروه را حل مي    مراتبي بين ا    تكرارپذيري آن مشكل روابط سلسله    

Z'' و  Y'' هـا بـا هـسته         آن ٔهاي پيشين و پسين هسته هستند كـه البتـه نـوع رابطـه              يز وابسته  ن
  . متفاوت است

   متعلـق بـه     )Spec,NP(تيـره، جايگـاه مشخـصگر گـروه اسـمي            - x ةظريـ ة ن در طرح اوليـ   
ايـن  ) Jakendoff, 1997 (نـدوف بعـدها جك . )Chomsky, 1970(ها بود  كننده  تعيينٔطبقه

ــه  ــاه را ب ــروه  جايگ ــي گ ــورت ملك ــيم داد   ص ــز تعم ــمي ني ــاي اس ــه. ه ــاي  در ده   ، 80 و 70ه
ــا هــسته  بــه جايگــاه هــسته11 ٔجايگــاه مشخــصگر در قاعــده   هــاي  هــاي دســتوري مــرتبط ب
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  ) Contentive Categories(هـاي محتـوايي    با طـرح تمـايز بـين مقولـه    . واژگاني تبديل شد
هاي  ضرورت تمايز بين هسته) Functional Categories = Functors(هاي نقشي  هو مقول

  هـاي    هـسته  ،انـد  شناسـان اظهـار داشـته       اي كـه برخـي از زبـان        گونه دستوري نيز مطرح شد؛ به    
اي دارنـد    هـاي واژگـاني تـسلط سـازه        ها در گروه اسمي بر هـسته       كننده  دستوري همانند تعيين  

)Adger & etal, 1999(.  
ــه)Haegeman, 1997(گمــن ه ــد،  پيــشنهاد مــي)Abney, 1987(نقــل از ابنــي   ب   كن

نقشي /   دستوري ٔشمار آوريم كه تحت تسلط يك يا چند مقوله         گروه اسمي را نمايشي از اسم به      
  . است

اسـت كـه   ) Giusti, 1997: 99( اظهـار نظـر جيوسـتي    ،آنچه در بحث ما حائز اهميت است
نمـا   صفت اشاره و كمـي  /  كننده را شامل انواع حروف تعريف، نشانه       هاي مرسوم به تعيين     وابسته

در يـك طبقـه قـرار       ) نه معنايي (لحاظ نحوي و     نما و صفت اشاره به       كمي ،به اعتقاد وي  . داند مي
  . شود ناميده مي» كننده تعيين«گيرند كه  مي

پيـشين گـروه   هـاي   بر همين اساس وابسته ) 1381( شقاقي   ،گونه كه قبالً هم گفته شد      همان
كنـد كـه      تقـسيم مـي   )  حاضر ٔمشخصگر در مقاله  (كننده و مخصص       تعيين ٔاسمي را به دو طبقه    

نماها، صـفات تعجبـي و صـفات پرسـشي            كننده شامل عناصري مانند صفات اشاره، كمي        تعيين
 دسـتوري گـروه اسـمي    ٔها را تجلي عينـي هـسته   كننده وي براساس اظهارات ابني، تعيين    . است

: همـان  (3كنـد   نمودار زير را پيشنهاد مي    » اين بهترين كتاب  «ند و براي گروهي مثل      ك تلقي مي 
623:( 

  
 "                       گ ت      )               13(

  
  ا                                    گ                  

  
  '    اسم               ت                                             

  
   ا             مخصص                                                         

                              اين            
  كتاب                                                          بهترين           
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رسد، اما موارد     نظر مي  مناسب به » ين كتاب اين بهتر «براي در مورد گروه     ) 13(اگرچه نمودار   
  :تواند نمايش دهد  را نمي17 تا 14هاي  متعددي مانند مثال

  اين دو سيخ كباب) 14
  ها  اين كتابٔهمه) 15
  دو تا مداد رنگي) 16
  اين ده تا كتاب) 17

ليـل  د. ها نيست    قادر به نمايش آن    13 تنها مواردي نيستند كه نمودار       17 تا   14مسلماً موارد   
نماهـا     اين است كـه حـروف تعريـف و كمـي           ،در نمايش موارد فوق   ) 13(منطقي ناتواني نمودار    

  .هاي متفاوتي تعلق دارند توزيع نحوي متفاوتي دارند و احتماالً به مقوله
  اول اينكـه اكثـر      ٔنكتـه : كنـيم  فـرض مطـرح مـي      عنـوان پـيش     بحث چند نكته را بـه      ٔدر ادامه 

  ٔدوم اينكـه رابطـه    . ايـد در نمـودار ماننـد گـروه نمـايش داده شـوند             ها گروه هـستند و ب       وابسته

  )Adjunction( افزودگـي    ٔها با هسته يكسان نيـست، ايـن رابطـه ممكـن اسـت رابطـه                 وابسته

هـا در نمـودار نيـز          نمـايش آن   ،هرحـال   باشد كه بـه    )Complementation ( متممي ٔيا رابطه 
هـا بـا هـسته در گـروه اسـمي نمـايش                مـتمم  متفاوت است و سوم اينكه، اگر چه روابط خطـي         

 19 و   18در ايـن خـصوص بـه        . ها يكسان نيـست      اما محتواي معنايي آن    ،نوشتاري يكسان دارد  
  :توجه كنيد

  هاي علي  كتابٔهمه) 18
   درهاي تاالر ٔهمه) 19

 ٔه مالك و مملوكي است، اما رابطه درها و تاالر با هم يك رابطـ ٔها و علي يك رابطه    كتاب ٔرابطه
  . اضافي

ــه گــروه   ــدون توجــه ب ــاً اينكــه بررســي گــروه اســمي ب   نمــا  هــايي مثــل گــروه كمــي  نهايت
)Quantifier Phrase = QP(  گروه مالكيـت ،)Possessive Phrase = PossP (  و گـروه

  هـا   مـسلماً بـا بررسـي ايـن گـروه     . ممكـن نخواهـد بـود   ) Ezafat Phrase = EzafP (اضافه
  هـاي فـوق    در غالب مـوارد، عنـصري از سـاختمان درونـي گـروه            معلوم خواهد شد گروه اسمي      

 سـه   ٔبخـش بعـدي بـا ارائـه       .  گروه حرف تعريف هـستند     ٔهاي فوق نيز زير مجموعه      است و گروه  
را بررسـي خواهـد     ) QP(  ،)PossP(  ،)EzafP (ترتيب ساختمان   به 3. 4،  2. 4،  1. 4زيربخش  

  . كرد
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4 .(EzofP), (PossP), (QP)   

   (QP)نما  ن گروه كميساختما. 1. 4

خواهـد  ) 20(نما سـاختاري شـبيه     ، گروه كمي  )12(و نمودار   ) 11( قواعد   ةبا توجه به مجموع   
  . دهد آن را نمايش مي) 21(داشت كه نمودار 

20)  
       a) QP  Spec; Q' 
       b) Q'   … Q' … 
       c) Q'   Q 
 

NP 

DP 

PP 

PossP 

EzafP 

  
21 (  
  

  )QP(نما  گروه كمي
  

  )'Q ('نما    كمي                                   مشخصگر          
  

        نما                                                                     كمي
  NP: 1 گ

  DP: گ ت
  QP: گ ك
  PP: گ ح ا
  Poss P: گ م

  Ezef: گ اض
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 فارسي خـالي اسـت، امـا ممكـن اسـت در      در) Spec; QP(نما  جايگاه مشخصگر گروه كمي
  . هاي ديگر پر باشد زبان

ــسته ــئه ــودار   كم ــا در نم ــي ) 21(نم ــامل كم ــم ش ــر ه ــاي غي ــم  نماه ــريح اســت و ه   ص
 ،صـريح  نمـاي غيـر    گونه كه قبالً نيز گفته شد، منظور از كمـي          همان. نماهاي صريح   شامل كمي 

  ايـن .  اعـداد اسـت    ٔ كليـه  ،صـريح نمـاي      سورهاي عمومي و وجودي است و منظور از كمـي          ٔكليه
  اوالً سـور و اعـداد هـر دو مقـدار و كميـت را نـشان                 : تعميم به دو دليـل صـورت گرفتـه اسـت          

ــه  مــي ــاً ايــن دو ب ــد؛ ثاني ــع تكميلــي هــستند  دهن ــين پيامــد ايــن . لحــاظ نحــوي در توزي   اول
ــل  ــدم قائ ــيم، ع ــدد   تعم ــروه ع ــه گ ــدن ب ــت) Number Phrase(ش ــ. اس ــال ةمجموع    مث

ــا 22 ــه،26 ت ــل تحليــل ) 21(هــاي متنــوعي هــستند كــه همگــي در قالــب نمــودار    نمون   قاب
  : باشند مي

  
  ها  اين كتابٔهمه) 22
  شناسي  زبانٔيكي از دانشجويان رشته) 23
  دو سيخ كباب) 24
   ده سيخ كبابٔهمه) 25
  مقداري شير تازه) 26

نيـز نمـايش    ) 33(دهـد و نمـودار         را نمـايش مـي     25-22ترتيب موارد     به 30-27نمودارهاي  
  . است26ساختاري مثال 

  
27(  

  )QP(نما  گروه كمي
  

  )'Q( 'نما مشخصگر                      كمي
  

  )DP(       گروه حرف تعريف )    Q(كمي نما 

  
  ها اين كتاب    همه
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  : ذكر دو نكته در اينجا ضروري است
 بود؛ زيرا در آن 27صورت   بهبود، باز هم نمايش آن» ها   كتاب ٔهمه«صورت    به 22اگر گروه   ) 1

  .  گروه حرف تعريف خالي بودٔصورت هسته
 ٔنگارنده. نما را در جايگاه مشخصگر گروه پس از آن گذاشت            پس از كمي   ٔشايد بتوان كسره  ) 2

  .بيند اين سطور توجيه خاصي براي اين مسئله نمي
  

28 (  
 )QP(نما  گروه كمي        

  
  )'Q ('نما كمي  گر مشخص

  
  )PP(گروه حرف اضافه     )Q(نما  يكم       

  
  شناسي از دانشجويان زبان    يكي

  
  

29(  
  )QP(نما  گروه كمي      

  
  )'Q ('نما كمي    مشخصگر       

  
  )NP(گروه اسمي     )Q(نما  كمي     

  
  اسم    مشخصگر               

  
  كباب    سيخ    ده
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30(  
  

  )QP(نما  گروه كمي    
  

  )'Q ('نما كمي     مشخصگر  
  

  )DP(نما  گروه كمي    )Q(نما  كمي    
  

  )'Q ('نما كمي     مشخصگر
  

  گروه اسمي  )Q(نما  كمي
  

  سيخ كباب  ده                   همه
  

در صورتي دسـتوري هـستند كـه    ) 30( و نمودار آن 25ذكر اين نكته ضروري است كه مثال     
م ده  اي كه مشخص باشد منظور گوينده كـدا        گونه كار برده شوند؛ به     در بافت موقعيتي مناسب به    

 25 را بهتـر از      31به همين دليل اسـت كـه اغلـب سـخنوران فارسـي مثـال                . سيخ كباب است  
  دانند؛ مي

  
  آن ده سيخ كباب/   اينٔهمه ) 31

آن از هـم جـدا      /  صريح و صريح توسط حرف تعريـف ايـن         نماهاي غير  زيرا در اين مثال كمي    
 حرف  ٔر ترسيم كنيم كه در آن هسته      صورت زي    را به  25 ٔ بايد نمودار جمله   ،صورت در اين . اند شده

  : دليل فرايند افزايش و كاهش معنايي حذف شده است تعريف به
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32(  
  )QP(نما    گروه كمي

  

  )'Q( 'نما كمي  مشخصگر
  

  ''D گروه حرف تعريف    نما كمي
  

  )'D( 'حرف تعريف   مشخصگر
  

  )QP(نما  گروه كمي  )D(حرف تعريف 
  

  )'Q ('نما كمي     مشخصگر
  

  گروه اسمي  )Q(نما  يكم
  Ø               همه     

  
  سيخ كباب    ده     

  
  

33(  
  )''Q( نما گروه كمي

  
  )'Q ('نما كمي       مشخصگر

  
  گروه اسمي    )Q(نما  كمي 

  
  شيرتازه    مقداري       
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  (PossP)گروه مالكيت . 2. 4

 عناصـر صـريح     ٔيلهوسـ  ي غني هستند، مفهوم مالكيت به     ژهايي كه داراي نظام ساختوا      در زبان 
 مفهـوم مالكيـت را      s’ و   ofعنـوان مثـال، در زبـان انگيلـسي           بـه . شود ي نشان داده مي   ژساختوا

نمود ) Possessum(و مملوك   ) Possessor( بين مالك    ٔاما در فارسي رابطه   . دهند نمايش مي 
سـت كـه    كـسره ا ٔ كاهش يافتـه  ٔ واكه ،دهد آنچه اين رابطه را نمايش مي     . ي ندارد ژصريح ساختوا 

هاي نقـشي و محتـوايي كـه         تمايز بين هسته  . شود  متجلي مي » ي   -«صورت   البته در مواردي به   
شـود كـه     شدن به گروهي به نام گروه مالكيت رهنمون مي           ما را به قائل    ،تر از آن بحث شد     پيش
نمـايش گـروه مالكيـت      ) 33(اگر مجموعه قواعد    . است) Poss( آن عنصر نقشي مالكيت      ٔهسته

  :تيره باشد  - X ٔ نظريهبراساس
34)  
     a)  Poss" → Spec; Poss' 
     b)  Poss' → ….. Poss'..  
     c) Poss'  →  Poss   NP/DP 

  
. كنـد  را در فارسي مملوك اشغال مـي ) Spec, PossP(آنگاه جايگاه مشخصگر گروه مالكيت 

شود كه وجـود عالمـت       ك پر مي  ها، از جمله زبان انگليسي، اين جايگاه توسط مال         در برخي زبان  
  .كند  اين تنوع را توجيه ميa (34( ٔدر قاعده) ;(

اگر بخواهيم در قالب نظريه اصول و پارامترهاي اين تنوع را توجيـه كنـيم، شـايد بتـوانيم بـا                  
مشخـصگر آغـازي    /   آغازي از پارامتر مشخصگر پاياني     ٔهسته/   پاياني ٔالگوگيري از پارامتر هسته   

. بنـاميم ) Specifier (Position) Parameter(ن را پارامتر جايگاه مشخـصگر  بحث كنيم و آ
در آن صورت، زبان فارسي در برخي موارد مثل گروه مالكيت و گروه اضـافه، مشخـصگر پايـاني                   

البتـه ايـن نكتـه در صـورتي         . كه در مـوارد ديگـر مشخـصگر آغـازي اسـت            خواهد بود؛ درحالي  
در جايگاه مشخصگرِ گروه مالكيت      دار  طوري نشان  ، مالك به  پذيرفتني است كه در گروه مالكيت     

  .باشد
.  اسـت  DPيـا    NP مالكيـت يـك      ٔدهد، مـتمم هـسته      نشان مي  c(34 (ٔگونه كه قاعده   همان

  : هايي از گروه مالكيت هستند  نمونه37 تا 35هاي  مثال
  آهوي علي/ كتابِ علي) 35
  شلوارِ اين بچه) 36
  كتابِ جديدِ علي) 37

   هستند؛ 37-35هاي  ترتيب نمايش مثال  به40 تا 38اي نموداره
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38(  
  )"Poss( "مالكيت        

  
  )'Poss( 'مالكيت      مشخصگر          

  
  

  گروه اسمي    )Poss(مالكيت         
  

  اسم                      
  

  علي           Ø      كتاب          
  يلع           ي        آهو      

  
  
  

39(  
  )"Poss( "گروه مالكيت       

  
  )'Poss ('مالكيت       صگرمشخ

  
  

   گروه حرف تعريف    )Poss(مالكيت       
  

  اين بچه              ـــِــ    شلوار
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40(  
  )"Poss( " گروه مالكيت    

  
  )'Poss( 'مالكيت     گروه اسمي/  مشخصگر  

  
  گروه اسمي  )Poss(     مالكيت     

  
  علي            ـــِـــ  كتاب جديد

  
   توجه كنيد؛ 41حال به مثال 

  هاي علي  كتابٔهمه) 41
در تحليـل   . دهـد  نما و مالكيت را نشان مـي       هاي كمي  تنيدگي گروه   ترديد، مثال فوق درهم    بي

   خواهد بود؛ 42صورت   به41حاضر، نمودار مثال 
  

42(  
  )"Q(نما  گروه كمي

  
  )'Q ('نما كمي   مشخصگر

  
  )"Poss(گروه مالكيت   )Q(نما  كمي

  
  )'Poss( 'مالكيت      مشخصگر        

  
    گروه اسمي  ) Poss( مالكيت

  
  علي        ـي       ها كتاب      ة هم  

  
 يعني مشخصگر گروه مالكيت را توصيف كند، آن صـفت      ،گفتني است چنانچه صفتي مملوك    

 44صورت    به 43عنوان مثال، نمودار مثال      به. شود بين هسته و مشخصگر گروه مالكيت واقع مي       
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بـودن   كايت از افزوده است كه ح   Poss و مادرشان نيز     Possفات خواهرِ   خواهد بود كه در آن ص     
  .ها دارد آن

   عليكتانيشلوار شيك ) 43
44(  

  ''مالكيت
  

  'مالكيت    مشخصگر
  

  'مالكيت   صفت / گروه صفتي    
  

  'مالكيت       صفت/  گروه صفتي        
  

  گروه اسمي        مالكيت            
  

                 علي            ــِــ                    كتاني           شلوار             شيك            
  

در مورد صـفات  ) Cinque, 1994 (تبعيت از سينك به) Radford, 1997: 157-9(ردفورد 
را معرفـي  ) Functional Phrase=FP(گـروه نقـشي   ، )Attributive Adjectives(وصفي 

با اسم   various و numerous رخي از صفات مثل    مطابقت موردي ب   FPمنطق طرحِ   . كند مي
مشخـصگر نيـست، در قالـب        - متمم يا هسته   -اين مطابقه چون از نوع هسته     . پس از خود است   

كند كه مشخصگر آن      را معرفي مي   FPلذا ردفورد گروه    . هاي پيشين قابل توضيح نيست     تحليل
 Fة  جمـع اسـم بـه هـست    ٔسـپس، مشخـصه  .  آن نيز تهي است   ٔشود و هسته   توسط صفت پر مي   

 جمـع صـفت     ٔگيـرد و مشخـصه     مشخصگر شكل مـي    - هسته ٔكند و لذا در آنجا رابطه       تراوش مي 
 جانـب احتيـاط را پـيش        FP اين سطور در مـورد       ٔنگارنده. شود  مي) Check(اصطالحاً بازبيني   

  :كند هاي زير جلب مي گرفته است، اما توجه خوانندگان را به مثال
  آدم متعدد٭/ ماهي ٭/ پرنده ٭ /درخت ٭/ كتاب ٭) 45
  ماهيان متعدد/ پرندگان / درختان / هاي  كتاب) 46

   ،نيـز بيايـد   ...  جـاي صـفت متعـدد، صـفات ديگـري مثـل گونـاگون، متنـوع، كثيـر و                   اگر به 
  .  وجـود خواهـد داشـت      ،شـود   مـشاهده مـي    46 و   45هـاي     اي مثل آنچه در مثـال      باز هم رابطه  
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با توجه . توان نظر ردفورد را در مورد صفات وصفي رد كرد      حكم نمي  تحقيقي م  ٔلذا بدون پشتوانه  
 حاضر، بررسي اين پديده را به آينـده موكـول و فعـالً در قالـب معمـول حركـت                     ٔبه هدف مقاله  

  .كنيم مي

  )EzafP (گروه اضافه. 3. 4

عنـصري كـه مفهـوم اضـافه را نـشان      . منطق طرح گروه اضافه نيز همانند گروه مالكيت است       
 ةصـورت يـك واكـ    ها داراي نمود صريح ساختاري است، اما در فارسي بـه      در اغلب زبان   ،دهد مي

نيـز متجلـي    » ي  -«صـورت     مالكيـت بـه    ٔاست كه گـاهي هماننـد هـسته       ) كسره (=يافته   كاهش
  عهده دارند؛  توليد گروه اضافه را به47مجموعه قواعد . شود مي

47) 
      a) EzafP  Spec, Ezaf 
      b) Ezaf '  … Ezaf ' …  
      c) Ezaf '  Ezaf    NP  

  
  . هاي متعددي از گروه اضافه هستند  نمونه48مجموعه مثال 

  رداي صلح/  ساعتِ طال/   كعبهٔخانه) 48
  دهد؛   را نمايش مي48، موارد 49نمودار 

49(  
  )''E (''اضافه

  
  )'E ('اضافه      مشخصگر      

  
  گروه اسمي      )E(اضافه          

  
                 اسم              

  
  كعبه        ي         خانه    

  صلح        ي         ردا
  طال            ــِــ    ساعت
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ــافه       ــروه اض ــصگر گ ــفاتي مشخ ــا ص ــفت ي ــه ص ــت، چنانچ ــروه مالكي ــد گ ــت همانن   درس
 ٔيعنـي نـوعي رابطـه   : است Ezaf  وSpec; Ezafها بين   جايگاه آن،را توصيف كنند) مضاف (=

هـاي فـوق را      گزينـي گـروه      حاكميت و مرجع   ٔاگر در قالب نظريه   ). 44ار  ك به نمود  .ن(افزودگي  
هاي پس از خود  ترتيب به اسم  بهEzaf, Poss هاي تحليل كنيم، شايد بتوانيم بگوييم كه هسته

گرا اين مسئله را تحليل كنيم،         كمينه ٔچنانچه در قالب برنامه   . دهند هاي ملكي و اضافه مي     حالت
هـاي خـود را بـازبيني        هاي ملكي و اضـافي مـتمم       ي مالكيت و اضافه حالت    ها  بايد بگوييم هسته  

  . كنند مي
   در فارســي پــذيرش ايــن نكتــه اســت كــهEzafP  وPossP, QPشــدن بــه  پيامــد قائــل

   ٔشـده اسـت، در غالـب مـوارد، وابـسته      طـور كلـي گـروه اسـمي ناميـده مـي       آنچه در سـنت بـه   
 ،آيـد  از مجموعـه توضـيحات ايـن بخـش برمـي          ديگـري كـه      ٔنكتـه . هاي فوق است   يكي از گروه  

 ٔ است كه گروه اسـمي جزئـي از همـه   EzafP و PossP, QPهاي مختلف  تنيدگي گروه درهم
  . هاست آن

  را بررسـي و سـپس  ) DP(شـدن بـه گـروه حـرف تعريـف       در بخش بعد، ابتـدا منطـق قائـل       
و گـروه اسـمي ترسـيم       نمـا، مالكيـت، اضـافه         هاي كمي  نمودار كلي اين گروه را به انضمام گروه       

  .خواهيم كرد

  گروه حرف تعريف. 5

   دارد؟)DP(آيا فارسي گروه حرف تعريف 
  :  توجه كنيد52 تا 50هاي  به مثال

50(  
  . هستيم دانشجويان خواهان برخورد شفاف دولت با مسائل جاري ما) الف
  . هستند خواهان برخورد شفاف دولت با مسائل جاري دانشجويانما ٭) ب
  .هستندشجويان خواهان برخورد شفاف دولت با مسائل جاري  دانØ) پ

  
51(  

  . دارم سال 15 ترانه من) الف
  . دارد سال 15 ترانه من ٭ )ب
  . دارد سال 15 ترانه Ø )پ
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52(  
  ؟ گريزانيدآموزان از درس و كالس   دانششماچرا ) الف
  ؟ اند گريزان از درس و كالس آموزان دانشچرا ما ٭) ب
  ؟ اند گريزانآموزان از درس و كالس   دانشØچرا ) پ

  
   در جايگـاه مشخـصگر گـروه       شـما  و   مـن ،  مـا هـاي فـوق،      هاي قبلـي در مثـال      مطابق تحليل 
   آمـوزان  دانـش  و ترانـه ، دانـشجويان ترتيـب    گيرنـد و جايگـاه هـسته را نيـز بـه            اسمي قـرار مـي    

  وجيهي بـراي    مـا چـه تـ      ،اما ايـن تحليـل كارآمـد نيـست؛ زيـرا اگـر چنـين باشـد                . كنند پر مي 
   52 در مثـال     شـما و  ) الـف  (51 در مثـال     مـن و  ) الـف  (50 در مثـال     ما فعلي با    ٔ شناسه ٔمطابقه

   ٔ در جايگـاه هـسته     آمـوزان  دانـش ،  ترانـه ،  دانـشجويان خواهيم داشـت؟ بـدون شـك اگـر          ) الف(
. شـد نـه بـا مشخـصگرها     هـا برقـرار مـي    هـاي فـوق بودنـد، مطابقـت فعـل و فاعـل بـا آن          مثال

   ،مجموعـه مثـال فـوق     .  ناشـي از همـين نكتـه اسـت         52-50در  ) ب(هاي   بودن مثال  ينادستور
   گــروه ٔتنهــا مشخــصگر نيــستند، بلكــه هــسته  نــهشــما، مــن، مــادهــد كــه ضــماير  نــشان مــي

  . كنـد   فعلـي برقـرار مـي   ٔ مطابقت را بـا شناسـه     ٔ گروه است كه رابطه    ٔخود نيز هستند؛ زيرا هسته    
ــ) پ (52-50هــاي  در مثــال   ) ب(و ) الــف (52-50هــاي  ا شــاهد گروهــي مثــل گــروه نيــز م

  . آن تجلـي آوايـي نـدارد       ٔ اين است كـه هـسته      ،هاي مذكور  هستيم و تنها فرق اين گروه با گروه       
ــام دارد    ــف ن ــرف تعري ــروه ح ــروه، گ ــن گ ــال. اي ــاي  در مث ــصه) پ(ه ــامي  ٔمشخ ــع اس    جم

  ي تــراوش كــرده و  تهــٔ مفــرد اســم ترانــه بــه هــستهٔآمــوزان و دانــشجويان و مشخــصه دانــش
چنانچـه  . 4 مطابقـه برقـرار كـرده اسـت        ٔ رابطه D تهي   ٔ فعلي با آن هسته    ٔ شناسه ،به همين دليل  

 توليـد   53 گروه حرف تعريـف در فارسـي بـه شـكل مجموعـه قواعـد                 ،استدالل فوق را بپذيريم   
  :شود مي

53)  
      a) DP  Spec ; D' 
      b) D'   …D' … 
      c) D'   D       NP/PP/QP/PossP/EzafP/CP 

  
  هـاي  امـا ايـن جايگـاه در زبـان    . مانـد   در فارسـي بـدون اسـتفاده مـي        DPجايگاه مشخصگرِ   

ــه ،ديگــر ــرده شــود  ممكــن اســت توســط عناصــر خاصــي ب ــه. كــار ب     ردفــورد،عنــوان مثــال ب
)Radford, 1997: 22( صفات و ضماير ملكي را در Spec; DPة جايگـاه هـست  . دهد  قرار مي

DP ضـمناً  . شـود   فارسي توسط ضماير، صفات اشاره، صفات پرسشي و صفات تعجبي پر مي             در
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   هـاي متعـددي چـون       حـرف تعريـف وابـسته      ٔ هـسته  ،دهـد   نـشان مـي    53 ٔگونه كه قاعده    همان
CP, Ezafp, PossP, QP, PP, NPپذيرد  را مي.  

دسـت   در فارسي بـه   توان نمودار كلي زير را براي گروه حرف تعريف             مي ،با توجه به تنوع فوق    
  : داد

  
  )''D(گروه حرف تعريف )                               54
  

  )'D(حرف تعريف      مشخصگر

  
   ''D(          Z(حرف تعريف 

  
Z''ممكن است شامل هركدام از موارد زير باشد؛   

1) NP, 2) PP, 3) QP, 4) PossP, 5) EzafP, 6) CP, 7) Ø 
  

. كار بـرده شـده اسـت        تنهايي به  معناست كه حرف تعريف به     يندمعادل تهي باشد، ب    ''Z وقتي
  .  است'D  بوده و مادرشDمتمم باشد، در نمودار خواهر  ''Zچنانچه 

  :دهند  فوق نشان مئگانه هاي هفت  را با متممD ٔترتيب هسته  به60-55مجموعه مثال 
) 55  ما دانشجويان، همان كتاب

  هايش   دلبستگئمن با تمام رؤياهايم، او با همه) 56
  اين همه كتاب، اين ده سيخ كباب، شما دو نفر ) 57
   قديمي علي ٔآن خانه) 58
  اين ساعت طرد ) 59
  ...  آن كه دارد هوس كربال...  اينكه رضا مريم را دوست دارد) 60
  

  :دهند ها را نمايش مي ترتيب اين گروه  به66 تا 61نمودارهاي 
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  ''D            حرف تعريف )                     61
  

  )'D ('حرف تعريف          مشخصگر  
  

  گروه اسمي           D حرف تعريف        
  

  اسم                   
  

  دانشجويان       ما                 
  كتاب      همان               

  
  

62(  
  

  ''Dحرف تعريف 
  
  )'D ('حرف تعريف      مشخصگر   
  
  

  گروه حرف اضافه      )D(حرف تعريف     
  

  نما گروه كمي      اضافهحرف         
  

  تمام رؤياهايم          با      من    
  هايش دلبستگي ٔهمه    با      او
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63(  
  

  ''Dحرف تعريف 
  

  )'D( 'حرف تعريف    مشخصگر
  

  نما گروه كمي    D حرف تعريف    
  

  نما                           گروه اسمي كمي               
  

                    كتابهمه                          اين            
  دو                                   نفر              شما           

  
  
  

64(  
  

  ''Dحرف تعريف 
  

  )'D ('حرف تعريف       مشخصگر
  

  گروه مالكيت      Dحرف تعريف       
  

   قديمي عليةخان      آن                 
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65(  
  

  ''Dحرف تعريف 
  

  )'D ('حرف تعريف     مشخصگر

  
  گروه اضافه      Dحرف تعريف       

  
  ساعت طال      اين               

  
66(  
  

  ''Dحرف تعريف 
  

  )'D ('حرف تعريف     مشخصگر
  

  گروه متممي    D حرف تعريف      
  

  ... كه رضا مريم را دوست دارد    اين            
  ... كه دارد هوس كربال      آن          

  
   :بندي الزم است به نكات زير توجه شود قبل از جمع

 ادعـا  )Longobardi, 1994(نقـل از النگوبـاردي     به)Radford, 1997: 156(رد فورد . 1
 باشند؛ لـذا مـواردي مثـل     )Argument(شوند كه موضوع       تلقي مي  DPهايي    كند كه گروه   مي

را ) Exclamative(و تعجبـي    ) Predicative(اي   ، گـزاره  )Vocative(هاي اسمي ندايي     گروه
  .كند ي ميصرفاً گروه اسمي تلق

  هـاي نـويني كـه در قالـب          ناميـده شـد، در تحليـل      » گـروه مالكيـت   «آنچه در اين مقالـه      . 2
صورت گروه حرف تعريف نمايش داده شده اسـت كـه عنـصر               به ،گرا صورت گرفته    كمينه ٔبرنامه
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. )Radford, 1997: 45-6, 159( قـرار گرفتـه اسـت    )D (در جايگاه هسته s‘ تهي مالكيت يا
ك ابنـي   .ر(تـر    هـاي قـديمي    حتـي در تحليـل    .  و مملوك متمم آن است     DP گرمالك، مشخص 

نقـل از   ( نيز آنچه ما گروه مالكيـت ناميـديم، گـروه حـرف تعريـف تلقـي شـده اسـت                      )1987(
Radford, 1997.(  

   ســاختاري متفــاوت از)Deverbal Nouns(شــده از فعــل  هــاي اســمي مــشتق گــروه. 3
  عنــوان  اي تحــت  در مقالــه)Radford, 2000(رد ردفــو. نــشان دارنــد هــاي اســمي بــي گــروه

"NP–shells"  هـا را بـا سـاير     ها را در قالبي كامالً جديد بررسـي كـرده و تفـاوت آن       اين گروه
لذا گروه اسمي مورد نظر ما در اين مقاله گروه اسـمي تمـام              . هاي اسمي نمايش داده است      گروه

  . عيار است

  نتيجه

نما، مالكيـت، اضـافه و حـرف          هاي كمي  ي و متعاقب آن گروه     حاضر به بررسي گروه اسم     ٔمقاله
اي كـه بـا    گونـه  رويكرد سنتي به گروه اسمي مورد تعديل جدي قرار گرفت؛ بـه . تعريف پرداخت 

هـا    يكـي از ايـن گـروه   ٔ گروه اسمي صـرفاً سـازه  ،QP  وDP، EzafP PossPهاي  طرح گروه
اگـر  . تيـره نمـايش سـاختاري يافتنـد      - x ةهاي مختلف در قالب نظريـ   سپس سازه . قلمداد شد 

شـده در ايـن مقالـه داراي مزايـاي زيـر              باشد، تحليل ارائه   درستي قلم زده     اين سطور به   ٔنگارنده
  :خواهد بود

هـاي مالكيـت و      با يافتن يك جايگاه ساختاري ويژه در گروه       » كسره«اهميت معناشناختي   . 1
ليل فوق با واقعيت زبان فارسي انطباق بيشتري        رسد تح  نظر مي  به. اضافه مورد تأكيد قرار گرفت    

  .دارد
  شـدن بـه      صـريح در يـك جايگـاه و قائـل          نماها اعـم از صـريح و غيـر         قراردادن تمام كمي  . 2

  شـدن بـه      اوالً مـا را از قائـل      : ها حداقل سـه نتيجـه دربرخواهـد داشـت           نمايش يكسان براي آن   
  به سـور و عـدد را در نمـايش مقـدار و             كنـد؛ ثانيـاً ماهيـت مـشا        نيـاز مـي     گروه مستقل عدد بي   

هـاي تـوزيعي و نحـوي سـور و عـدد انطبـاق          كند و ثالثاً بـا ويژگـي       خوبي منعكس مي   كميت به 
  . بيشتري دارد

يـك   اي بود كه نمايش آن در قالب هيچ        گونه تنوع موجود در گروه موسوم به گروه اسمي به        . 3
امـا مجمـوع نمودارهـاي    ).  حاضـر ٔالـه ك بـه بخـش اول مق   .ن(هاي قبلي ميـسر نبـود        از تحليل 

  . دهند خوبي نمايش مي شده در اين مقاله هر تركيبي را به مطرح
هـا   اي است كـه تعيـين مـرز بـين سـازه      گونه هاي نحوي و ساختاري زبان فارسي به    ويژگي. 4

بـا  . است رو ساخته    زبان فارسي را نيز با مشكل روبه       )Parsing(اين مسئله تقطيع    . مشكل است 
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 در گروه مالكيت و گروه اضـافه،        )linker( رابط   ٔعنوان هسته  دن جايگاه ساختاري به كسره، به     دا
  . شود مشكل تقطيع نيز حل مي

  ها نوشت پي

نمـاي    نـشان، تنهـا حالـت        مفعول مستقيم در حالت بي     ٔعنوان نشانه  به» را «ٔاضافه  البته پس . 1
  .صريح فارسي است

–no–contentless (»نـاب از فـرافكن فاقـد محتـوا        محـدوديت اجت  «اين نكته همسو با     . 2

projection constraint(      اسـت كـه از سـوي مگـي اسـپيز )Speas, 1995(   معرفـي شـده   
  .است
ــ. 3 ــودار  ةدر مقال ــقاقي نم ــاب « ش ــرين كت ــده » بهت ــايش داده ش ــروه  نم ــر گ ــت و زي  اس

را بـه نمـودار فـوق       » ايـن « حاضـر، نگارنـده      ٔكننده خالي است، اما با توجه به بحث مقاله          تعيين
  .افزوده است

اي بـر     نيـز خدشـه    دانشجويان،  ترانه،  آموزان  دانشبودن    ديدگاه دستور سنتي مبني بر بدل     . 4
شـدن بـه گـروه        بودن است و قائل     بودن خود نوعي وابسته     اين تحليل وارد نخواهد كرد؛ زيرا بدل      

 .دهد خوبي نمايش مي حرف تعريف، اين ايده را نيز به
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