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در این مقاله ،شيووۀ عمي کيدد سياتتهيا پدسي واژها سياده و
مدکب را در زبيا فارسي  ،بيداسيا

نظدیيۀ فياز 3مبتني بيد ختيدین

دیدگاه چامسك  1110( 4و پساز خ ) بدرسي کيددهایي  .هيد از

این پژوه  ،ارزیاب شووۀ تحلوي و نيون نشيدي ایين رو کيدد در
بدرس اینگونه ساتتهاست .بدرسي سياتتهيا پدسي واژها

نشا م دهد که زبا فارس مشتم بد دو نون جمليۀ پدسشي بيدین

شييدا اسييت :نخسييت ،پدسيي واژۀ واقيي در جييا ايييل 5؛ دوم،
 .0دان خموتتۀ دکتد زبا شناس دانششاه عالمه طباطبای hengamehvaezi@yahoo.com
 .1این مقاله ،بدگدفته از رسالۀ دکتد نشارنده است .بد تود واجب م دان از جناب خقا دکتد محمد دبودمقدم،
بهتاطد راهنمای ها ارزشمندشا  ،دقتنظد و شكوبای در ايالا رساله ،يمومانه تشكد کن ؛ همچنون از خقا دکتد
اندرو ردفورد ،بهتاطد ارسال پو نویس ختدین کتابشا بدا اینجانب ،سپا گزارم.
 .3ارائهشده در ردفورد.1110 ،

3. Phase Theory
5. Wh-in-Situ
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پدس واژۀ حدکتکدده .0بدرس نون اول نشا م دهد که حدکت

درس ي م من ق ي در زبييا فارس ي  ،بييا ایيينگونييه حدکييت در زبييا

انشلوس  ،متفاوت است .زبا فارس دربدابد محدودیتها نحيو ،

حسا اسيت و درسي م من قي  ،رفتيار هماننيد حدکيت خشيكار
پدس واژه (حدکت نحو ) دارد؛ بنابداین ،چنيون حدکتي در زبيا

فارس  ،حدکت خشكار عملشيد پدسشي  1تلقي مي شيود و اشيتقا
اینگونه جملهها با حدکت عملشد پدسش  ،امكا پذید است .بدرس

نون دوم ،بوانشد خ است که حدکت پدس واژه در زبا فارس  ،در

دو جایشاه متفاوت رو مي دهيد :نخسيت ،گيدوه کيانون  3و دوم،
گدوه منظور .4

واژههای کلیدی :نظدیۀ فاز ،جملۀ پدس واژها  ،پدس واژه در

جا ايل  ،پدس واژۀ حدکتکدده.
 .1مقدمه

ييورتگدایي یكي از پيدطييد دارتيدین مكتيبهيا و رو کييددهيا اسيت .انتشيار کتيياب

ساتتها نحو چامسك در سال  ،0051سبب ظهور دستور نو بهنام «دستور زایش » یا
«دستور زایش  -گشتار » شد .این دستور از خغاز شك گود خ در نومۀ دهۀ پنجاه از قيد

بوست موالد تاکنو  ،دستتوي دگدگون ها و تعدی ها فداوا شده است؛ اما در چنيد
ویژگ بدین شدا ،استوار مانده است :پا بند به فلسفه و تفكد عقي گدایي ؛ تميایز مويا
دان

زبا و بالفع شد خ ؛ پذیدفتن استقالل بخ ها تشيكو دهنيدۀ نظيام زبيا شيام

نحو ،واژگا  ،واج و معنا؛ پذیدفتن استقالل قوۀ ن ق و دان

زبيان از دیشيد قيوا

هين؛

1. Displaced-Wh
2. Overt Operator Movement
3. Focus Phrase
4. Force Phrase

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی ،ویژهنامهی زمستان 201 / 1392

جملهمحوربود اینگونه دسيتور زبيا (دبويدمقيدم .)01 :0310 ،در ایين رو کيدد ،قلميدو
تحلو زبا  ،به يورت زبان محدود م شود و ساتتهيا زبيان  ،بيدو توجيه بيه بافيت،
نق

و عوام غودزبان تحلو م شوند.
از سال  0051تا امدوز ،نظدیههای متعدد بوا شدهاند؛ اما طبق بدرس ها انجامشيده در

زبا انشلوس  ،در همۀ این نظدیهها ،حدکت پدس واژه به جایشاه خغيازین جمليه ،اجبيار
بوده است؛ اما عم کدد پدس واژه در جملهها پدسش زبا فارسي  ،انيواع متفياوت را
شام م شود و شاید وجود خزاد نسب در خرای

واژگان زبا فارس سبب شده اسيت

تفاوتهای بسوار موا زبا ها فارسي و انشلوسي از ایين جهيت مشياهده شيود .در مقاليۀ
حاضد ،بافدض عم کدد متفاوت زبا فارس ه در نون پدس واژه در جيا اييل وهي
در نون حدکتکدده ،این دو حالت را با توجه به نظدیۀ فاز بدرس کددهای .
ادامۀ مقاله ،سه بخ
سپس در بخ

ايل بدین شدا دارد :نخسيت ،پوشيونۀ پيژوه

را بويا کيدده و

چهارچوب نظد  ،با م داکدد دیدگاه نوین کمونهگدایي  ،منظيد کلي

را از نظدیه بهدست دادهای و سدانجام ،دادهها فارس دارا پدس واژه در جا اييل و
نون حدکتکدده را تحلو کددهای .
 .2پیشینۀ پژوهش

تاکنو  ،این افداد دربارۀ موضون موردبحث ما در این مقاله تحقوق کددهاند:

غالمعل زاده ( )0311در رسيالۀ دکتيد تيود بياعنيوا فداینيدهيا حدکتي در زبيا

فارس  ،هنشام بدرس عم کدد فدایند مبتداساز ،0دربارۀ حدکت پدس واژه نوز سخن گفته
و اعمال حدکت پدس واژه در این زبا را اتتوار فدض کيدده اسيت .او در ایين تحلوي ،

حدکييت پدس ي واژه را درچه يارچوب فداینييد مبتييداسيياز توجوييه کييدده و مح ي فييدود

سازهها مبتداشده و ازجمله پدس واژهها را مشخصشد گدوه متم نما معدف کدده اسيت.
توجوه و دربارۀ عم کدد پدس واژهها ،مبتداشد خ هاست .مثال:

1. Topicalization
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)0
الف) دانشجویا رشتۀ زبا شناس باید چه چوزهيای را تيا پایيا شيهدیور ،بيه خميوزي
دانشكدۀ ادبوات تحوی دهند؟
ب) چه چوزهای را دانشجویا رشتۀ زبيا شناسي بایيد تيا پایيا شيهدیور ،بيه خميوزي
دانشكدۀ ادبوات تحوی دهند؟ (غالمعل زاده.)111 :0311 ،
رقوبدوست ( )0004در پژوه

تود ،زبا فارس را ازنون پدس واژه در جا ايل

شمدده و از این رو  ،معتقد است پوشایند پدسي واژههيا در ایين زبيا  ،حدکيت نحيو
اجبار نوست .و پوشایند پدس واژهها را در زبا فارسي  ،حايي فداینيد مبتيداسياز
دانسته و افزو بد خ  ،حدکت پدس واژهها را اتتوار تلق کدده است .مثال:
 )1ک

ک ُ دید؟ (رقوبدوست.)11 :0004 ،

راسخمهند ( )0310در مقالها باعنوا «جمالت پدسش در زبا فارس » ،بيا معدفي دو
نظدیۀ «حاکموت و مدج گزین » و «بدنامۀ کمونهگدا» ،دربارۀ جملهها پدسش بحث کيدده
و با تفكوک دو گدوه از زبا ها پدسي واژه در جيا اييل و زبيا هيا دارا حدکيت
پدس واژه ،زبا فارس را ازنيون اول معدفي کيدده اسيت .و ازمنظيد بدناميۀ کمونيهگيدا

درچهارچوب دیدگاه ردفورد ( ،)0001حدکت پدس واژه را حدکيت عملشيد( 0ردفيورد،
 )0001تلق کدده و معتقد است جایشاه فدود پدس واژۀ مشخصشد ،گدوه متم نما اسيت.
او پساز تفكوک جملهها به دو نون ساده و مدکب (مسيتقو و غويدمسيتقو ) ،بيه ایين نتوجيه
رسوده است که حدکت پدس واژه در زبا فارس  ،اتتوار است .راسخمهنيد ( )0310در
تحلو جملهها سادۀ فارس نشا داده است هستۀ بند متمم  ،ونيد پدسشي  /Q/را هميداه
تود ندارد؛ بلكه خ را م توا بانام عملشد ( )O.P.درنظد گدفت .فدض حضور عملشد در
جملهها پدس واژه در جا ايل  ،يدفاً نشيا مي دهيد کيه یيک کلميۀ پدسشي درو
جمله قدار دارد و نواز به بازبون حالت و حدکت پدس واژه نوسيت (راسيخمهنيد:0310 ،
)341؛ مانند:

 )3الف) عل چ تدید؟
1. Operator Movement
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ب) [ چ [ عل

 xتدید ] ] (راسخمهند.)330 :0310 ،

بدین تدتوب ،و حدکت یا عدم حدکت پدس واژه را در زبا فارس  ،اتتويار دانسيته و
دلو اتتوار بود حدکت پدس واژه را حضور یا نبودِ وند پدسش در هستۀ متم نميا بويا
کدده است.
کهنمييوی پييور ( )1110در پاسييخ بييه ایيين پدس ي

کييه خیييا در زبييا فارس ي  ،حدکييت

پدس واژه ،ازنون نحو است یا تود ،بيا بويا شيواهد بيه ایين نتوجيه رسيوده اسيت کيه

پدس واژه در زبا فارس  ،به جایشاه کانو پيو فعلي 0حدکيت مي کنيد و حدکيت خ ،
ازنون نحو نوسيت و طي خ  ،پدسي واژه بيه جایشياه مشخصيشد گيدوه ميتم نميا منتقي

م شود .در این بدرس  ،پدس واژهها به دو نيون تقسيو مي شيوند :نخسيت ،موضيوع  1و
دوم ،افزودها  .3پدس واژهها موضوع  ،کلمههای هستند کيه جيا گيزین موضيوعات

فعل م شوند و اطالعات ضدور جمليه بيهشيمار مي رونيد .پدسي واژههيا افيزودها ،
اطالعيات قابي حييذ

جمليه هسيتند .بدرسي شيواهد زبيا فارسي  ،بويانشد خ اسيت کييه

پدسي واژههييا موضييوع  ،در جایشيياه کييانون پييو فعلي مي نشييونند .از طييد

دیشييد،

پدس واژهها افزودها دريورت ماند در جایشياه ،باعيث غويددسيتور شيد سياتت
م شوند؛ بنابداین ،حدکيت پدسي واژههيا افيزودها  ،اجبيار اسيت .کهنميوی پيور در
پژوه

تود ،به پودو از ریتز  ،)0001( 4دو جایشياه کيانون را در زبيا فارسي درنظيد

گدفته است :نخست ،جایشاه کانو پو فعل (متم گدوه زما ) و دوم ،جایشاه کانو (در

شك انشقاق از گدوه متم نما .)5مثال:
 )4عل کجا رفت ؟ (پو فعل ).

 )5کجا رفت عل ؟ (کانون ) (کهنموی پور.)51 :1110 ،
خهنشد ( )0315در مقالها بانام «تحلول کمونهگدا از اشتقا جملهها اسيتفهام سياده

در زبا فارس » ،جملهها پدسشي سياده را بيداسيا

دیيدگاه چامسيك ( )0005بدرسي
1. Preverbal Focus Position
2. Wh-Arguments
3. Wh-Adjuncts
4. Luigi Rizzi
5. Split C.P.
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کدده و در این چهارچوب ،اشتقا جملهها استفهام را در زبا ها متفاوت ،تياب م ليق
یك از مشخصهها [ ±حدکت پدس واژه] دانسته است .او در این پيژوه  ،جمليههيا
پدسش را به دو نون تقسو کدده است :نخست ،پدس واژه در جيا اييل و دوم ،دارا
حدکت پدس واژه .خهنشد اشتقا جملههيا گيدوه اول را بيافيدض حدکيت پدسي واژۀ
پنها در س م من ق خغاز کيدده و سيپس ماننيد راسيخمهنيد ( ،)0310بيا پيذیدي حضيور
عملشد پدس واژۀ ته ( )O.P.در جملهها پدس واژه در جا ايل نتوجهگود کيدده
است .بهبياور و  ،اشيتقا جمليههيا اسيتفهام گيدوه دوم درقاليب حدکيت پدسي واژۀ
خشكار ،با اتكا به فدایند حدکت کانو  ،توجوهپيذید اسيت؛ بنيابداین ،او اشيتقا جمليههيا
پدسش دارا حدکيت خشيكار را از جایشياههيا نحيو متفياوت ،درقاليب فداینيدکانو ،
امكا پذید دانسته و معتقد است يدفاً جملهها پدسش دارا حدکت خشكار پدس واژه،
دربدابد محدودیتها نحو  ،حسا اند (خهنشد.)015 :0315 ،
کدیم و طالقان ( )1111با مدور بد زبا فارس درچهارچوب بدنامۀ کمونهگدا ،ایين
زبا را ازنون فع پایان شمدده و خرای

سازها خ را نسبتاً خزاد دانسيتهانيد .خ هيا پيساز

بدرسي سيياتتهييا پدسشي  ،پدسي واژههييا را بييه دو نييون تقسسييو کييددهانييد :نخسييت،
پدس واژهها موضوع خ ها مانند« :چه» و «ک »؛ دوم ،پدسي واژههيای افيزوده ماننيد:
«کجا»« ،کِي »« ،چيدا» و «چ يور » .ازنظيد خ هيا ،عمي کيدد نحيو دو نيون پدسي واژۀ
موضيوع و افيزودها در سياتتهيا پدسشي  ،بيا یكيدیشد متفياوت اسيت .پدسي واژۀ
موضوع م تواند در جا ايل تود بماند یا بهيورت اتتوار حدکت کند .مثال:
 )6الف) فكد م کن [که امشب[ ،ک
ب) ک

بدا شام ،به رستورا بواد]؟

فكد م کن [که امشب [ tبدا شام ،به رسيتورا بوياد]؟ (کدیمي و طالقيان ،

.)011 :1111
خ ها جایشاه کانو را بدا پدس واژهها حدکتدادهشده تأیويد کيدده و پيساز بدرسي
ساتتها پدسش در زبا فارس نتوجه گدفتهاند دو نيون پدسي واژۀ نيامبيدده ،بيهلحيا
رفتار نحو  ،تفاوتهای دارند و حدکت خ ها بد يورت معنای بدو داد اثد م گذارد.
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 .3چهارچوب نظری

در این بخ  ،به نظدیۀ اتود چامسيك ( 1110و پيساز خ ) بيهنيام نظدیيۀ فياز مي پيددازی .
بداسا

این نظدیه ،ساتتها پدسش  ،نتوجۀ عملوات فازها هستند .فازها م دا در زبيا

انشلوس عبارتاند از :گدوه متم نما (بهدلو نشا داد منظور 0بند) و گدوه فعلي پوسيتها

متعد (بهدلو داشتن موضون بودون ) .چامسك در بدرس ها اتود تود ،اي الا «فياز»

را م دا کدده اسيت .طبيق ايي جهيان «موضيع بيود  ،»1تميام عملويات دسيتور بایيد

درقلمدو تود 3انجام گودد؛ بد این اسا  ،چامسك ( )03 :1110تأکود کدده است حدکيت

یا روابط نحو باید بهيورت موضع باشد تا موزا جستجو عنايد نحو  ،تاحد امكيا ،
بهيورت کمونه درخید .بهدلو توجوهات پددازش  ،بد نوياز بيه کمونيهشيد جسيتجو تأکويد
م شود .قوۀ ن ق /توانای زبان تنها م تواند هد بار ،ساتت محدود را پددازيکند و هما

موزا محدود ،پساز پددازي ،در حافظۀ فعال 4باق م ماند؛ از ایين رو ،چامسيك (:0000

 )0بدا اطمونا از کاه

بار محاسبات حافظيه 5گفتيه اسيت اشيتقا سياتتهيا زبيان ،

درپ عم کدد یک فاز انجام م شوند و ساتتهيا نحيو هيد بيار ،در یيک فياز شيك
م گودند .و یادخور شده است فازها تاحد امكا باید کوچک باشند تا بار حافظه کياه
یابد (.)04 :1110
در این رو کدد ،با مدور بد چشونش عم کدد پدس واژهها در ساتتها پدسش

فياعل (مثيال  )1aو غويدفياعل (مثيال  ،)1bایين نتوجيه بيهدسيت مي خیيد کيه هيددو نيون
پدس واژه ،از جایشاه موضون به جایشاه غودموضون حدکت م کنند؛ با این تفاوت که در
نييون اول ،جييابييهجييای فعي کمكي و فاعي رو نمي دهييد؛ امييا در هييددو نييون ،حدکييت
پدس واژه دیده م شود .بداسا

نظدیۀ فاز ،حدکت پدس واژه از یک فياز بيه فياز دیشيد

1. Force
2. Locality Principle
 .3مثالً حدکت پدس واژه باید درو قلمدو تودي يورت گودد و تا حد امكا  ،ازنون کمونه باشد.

4. Active Memory
5. Reduction of Computational Burden
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ط چدتهها پواپ از گده مشخصشد گدوه متم نميا و مشخصيشد گيدوه فعلي پوسيتها
متعد  ،امكا پذید است .0بدا روشنشد عم کدد فازها نمودار زید را خوردهای :

?7) a. Who called the police
?b. What have they done

نمودار ( 1ردفورد.)111 :1110 ،1
هما گونه که در نمودار باال م بونو  ،ادغام از پایون بيه بياال انجيام مي شيود و عملويات
فاز از گدوه فعل پوستها متعد خغاز م شود .پدس واژۀ  Whatبایيد در خغياز جمليه
قدار گودد؛ بدین تدتوب ،این سازه به جایشياه مشخصيشد گيدوه فعلي پوسيتها مي رود تيا
بتواند در مدحلهها نحو بعد  ،در چدتهها پواپ حدکت کند .از ایين منظيد ،حدکيت
پدس واژه در چدتهها پواپ  ،تنها ازطدیق مشخصشد گدوه متم نميا موسيد نوسيت؛ بلكيه

 .6در حوزۀ ادبوات ،این نظدیه هستۀ هد فاز نق

جستجوگد ( )Probeرا باز م کند که بهدنبال یک هد

( ) Goalاست .جستجوگد ،عبارت از هستۀ فاز و هد  ،عبارت از متم خ است؛ به همون دلو  ،حدکت از یک فاز
به فاز دیشد و به تعبود دیشد ،ارتباط یک جستجوگد با هد
مشخصهها بدا اشتقا جملها تويساتت است.

تود است .هد

از این حدکت و ارتباط ،م ابقۀ
2. Andrew Radford
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این حدکت ،ازطدیق مشخصشد گدوههيا فعلي پوسيتها متعيد نويز امكيا پيذید اسيت.

حدکت تنها از حاشوۀ یک فاز به فاز دیشد ،امكا دارد.0
بدین يورت ،بدمبنا

نظدیۀ فازبنوياد مي تيوا نتوجيه گدفيت حدکيت پدسي واژه در

ساتتها پدسش باید در چدتهها پواپ يورت گودد؛ یعن هد بار ،یک فاز ط شود؛
بدا معنا که در هد چدته ،پدس واژه در فاز جدید قدار م گودد تا عملوات نحو ادامه
یابد و اشتقاق تويساتت حاي شود.
چامسك در بدرس پدس واژه در جا ايل در زبا انشلوس به پويدو از هواني

1

(bو ،)0011 aمعتقد است پدس واژه در جا ايل  ،بيهييورت پنهيا در سي م من قي
حدکت م کند .و از حدکت پنها در پدس ها دارا پدس واژه سيخن گفتيه اسيت.
مثال:

?8) Who went where

(ردفورد.)031 :1110 ،

در اینگونه پدس ها ،پدس واژه بدمبنا چارۀ نهای  ،3بهسو گيده ميتم نميا حدکيت

م کند؛ درحال که پدس واژۀ دیشد در جيا اييل تيود ،بياق اسيت .و بيا تفكويک
پدس ها فاعل و غودفاعل  ،حدکت پدس واژه را در هددو نون ،اجبار دانسته است.
(ردفورد.)031 :1110 ،

?9) a. Who was she dating
] ] ]b. [who [was [she was dating who

چامسييك بييا قبييول فييدض حدکييت اجبييار پدس ي واژههييا ،جایشيياه پایييان خ هييا را
مشخصييشد گييدوه مييتم نمييا دانسييته اسييت .انشوييزه از ایيين حدکييت ،حضييور ویژگيي [+
پدس واژه] در گده متم نما است که نزدیيکتيدین پدسي واژه را بيهسيمت تيود جيذب
 .1هما گونه که در باال گفتو  ،گدوه فعل پوستها متعد  ،تود یک فاز محسوب م شود .شواهد نشا م دهند که
در بدت ساتتها مانند نمودار ( ،) 0گده موان این گدوه یا فدافكن بوشونۀ خ بهضدورت عملوات نحو  ،چندین بار
تكدار م شود تا پدس واژه به جایشاه فدود تود در مشخصشد گدوه متم نما منتق شود؛ از این رو  ،با تكدار گدوه
فعل پوستها  ،شدط مشخصشد چندتای ‘ م دا م شود که بد اسا
پوستها  ،مجاز است.

خ  ،حضور چند مشخصشد در گدوه فعل
2. Huang
3. The Last Resort
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م کند تا با خ م ابقت کند (چامسك  .)110 :0005 ،بازبون و م ابقت مشخصۀ حاضد در
گده متم نما ،انشوزۀ اييل از حدکيت پدسي واژه اسيت و ایينگونيه حدکيت را حدکيت

نحو  0و خشكار م نامند .بدرس ها بوشتد نشا داده است اتكا يِد

به گدوه متم نميا

(نشدي متم نمامحور چامسك ) در همۀ موارد کفایت نمي کنيد؛ بنيابداین ،فدضيوۀ ریتيز
( )0001بانام «فدضوۀ گدوه انشقاق » در مباحث نحو  ،م دا شد .بدرس ریتيز (b،0001

 )1114 & 1110دربييارۀ پدسيي واژۀ حدکييتکييدده ،بوييانشد خ اسييت کييه پدسيي واژۀ
حدکتکدده م تواند در جایشاه کانون قيدار گويدد و اگيد سيازها دیشيد در هميا بنيد،
کانون شود ،جمله غوددستور م شود .مثال:

?10) What dress were you wearing
?11)* What never again will you do

(ردفورد.)130 :1110 ،

در مثال اول ،عبارت پدسش  What Dressدر جایشاه کيانون قيدار دارد .در مثيال
دوم ،هددو سازۀ  Never Againو  Whatدر یک بند ،کانون شيده و در جایشياه کيانو
قدار گدفتهاند .این نمونه ،با فدضوۀ ریتز ( 1110b ،0001و  )1114که بداسا

خ « ،در هد

بند ،يدفاً حضور یک سازۀ کانون  ،مجاز است» ،مغایدت دارد .بدرس بوشتد دادههيا نشيا
م دهد که اگد سازها کانون شده در جایشاه کانو قيدار گويدد ،سيازۀ کيانون دیشيد در
گدوه باالتد ،یعن گدوه منظور جا م گودد؛ مانند:
(هما .)134 :

?12) Where did Mary say that never again would she go

در مثال ( ،)01پدس

واژۀ  Whereدر گيدوه منظيور و قويد کيانون Never Again

در گدوه کانون قدار م گودند.
پساز نشاه کل به چهارچوب نظد  ،در ادامۀ مقاله ،بيهتدتويب ،پدسي واژه در جيا
ايييل و پدسيي واژۀ حدکييتکييدده را بدرسيي ميي کنييو  .در بخيي

نخسييت کييه بييه

پدس واژهها واق در جا ايل اتتصاص م یابد ،دو بحث عمده م يدا مي شيود :در
خغاز ،فدضوۀ حدکت پنها در س م من ق در زبيا فارسي ارزیياب مي شيود و سيپس بيا
1. Syntactic/ Overt Movement
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حدکت پنها در زبا انشلوس مقایسه م شود .بحث دوم ،به اشتقا اینگونيه جمليههيا در
نظدیۀ فاز اتتصاص دارد .در بخ

دوم ،به پدسي واژههيا حدکيتکيدده در جمليههيا

ساده و مدکب پدداتته تواهد شد تا از خ رهگذر ،جایشاهها فيدود پدسي واژه در زبيا
فارس بدرس شود.
 .4پرسشواژههای در جای اصلی

پژوه ها نظدیهپددازا دربارۀ حدکت پدس واژهها رو زبا ها نشيا مي دهيد کيه در

بدت زبا ها مانند چون و ژاپن (بهعنوا زبا ها در جا ايل ) ،چنون حدکت خشيكارا
انجام نم شود و حدکت در س م من ق و پنها يورت م گودد .درپ پو نهاد هواني
مبن بد حدکت پنها پدس واژه در جا ايل  ،این پدس

م دا م شود که خیا حدکيت

پنها در س م من ق  ،در همۀ زبا هيا یكسيا اسيت و خیيا حدکيت در سي م من قي  ،بيه
حدکت نحو شباهت دارد یا تود .پدس

دیشد ،خ اسيت کيه حدکيت در سي م من قي

زبا فارس چشونه توجوه م شود .بدا روشنشد پاسخ این پدس ها ،عم کدد حدکيت
پدس واژه در س م من ق در زبا ها فارس و انشلوس بدرس م شود .زبا فارس نويز
همچو زبا ها نامبدده ،ازجمله زبا ها پدس واژه در جا ايل است .بافدض داشيتن
حدکت در س م من ق در زبيا فارسي درمي یيابو چنيون زبيا هيای در سي م من قي ،
بهيورت متفاوت عم م کنند؛ بنابداین ،زبا ها در جا اييل در ایين سي م ،یكسيا
نوستند و به انواع تقسو م شوند .بدا نشا داد چنون تفاوت  ،حدکيت در سي م من قي
را در هددو زبا فارس و انشلوس ارزیاب م کنو .
 )03او پدسود که مدی چی تدید.

در این مثال ،پدس واژۀ «چ » در جا ايل تود قدار گدفته است.
بدرس ها انجامشده دربارۀ زبا ها پدس واژه در جا ايل  ،فدضوههيای متفياوت
را م دا کدده است .یك از ایين بدرسي هيا پيژوه

هواني

( bو )0011aدربيارۀ زبيا

چون است که در خ گفته شده است پدس واژههيا در جيا اييل در زبيا چوني  ،در
س م من ق حدکت م کنند .ازمنظد هوان

 ،عم کدد حدکت خلفا بيد ژر سياتت خ ،
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جمله را به روساتت تبدی م کند؛ خ گياه روسياتت درو داد سي م من قي مي شيود و
حدکت پدس واژه درو چنيون سي ح  ،بيهييورت پنهيان رو مي دهيد؛ بيد ایين مبنيا،
حدکيت پدسي واژه درو بنييد متممي در مثييال ( ،)03بيدین شييك ( 03اليف) نشييا داده
م شود:

 )03الف) در س م من ق [ چی [مدی [ tتدید ] ] ]

ب) در س م من ق * [ چی jرا [ او [ پدسود [ ک i

[  t j t iتدید] ] ] ] ] ] 0

هما گونه که در مثيال ( 03ب) مي بونيو  ،حدکيت پدسي واژه از درو بنيد متممي و

نقض شدط ه جوار  1در س م من ق  ،موجب غوددستور شد ساتت شده است و ایين
حدکت پنهان در زبا فارس  ،رعایت ايول نحو را الزام م کند؛ بنابداین ،در ایينگونيه
حدکت پنهان  ،کمونهبود حدکت پدس واژه همانند حدکت خشيكار ،م يدا اسيت و بيه
هما يورت رعایت م شود.
 )04الف) به تاطد م خورید ک چ را از کجا تدید؟

ب) * چ را به تاطد م خورید ک از کجا تدید؟

 * )05چ را او پدسود ک از کجا تدید؟

در مثالها (04ب و  ،)05پدس واژۀ «چ » در جایشاه مفعول فع «تدیيد » در خغياز

جمله قدار گدفته اسيت .بدتي زبيا شناسيا معتقدنيد حدکيت پنهيا نويز هماننيد حدکيت

خشكار ،رعایت ايول نحو و ازجمله شدط ه جوار را الزام م کند (ني شي گيوچي ،3
0001؛ چو0011 ،4؛ پستسك  .)0011 a ،س م من ق مثال ( 04ب) چنون است:

 )04ب) س م من ق * [ چ  jرا [  [ proبه تاطد م خورید [ ک  tj t i [ iاز کجا تدید] ] ] ] ] ]

 [ * .0چی  jرا [ک  [ ti [ iپدسود [ مدی

[  t jتدید ] ] ] ] ] ] .شكل دیشد از تدوج پدس واژۀ «چ »،

تقدم خ بد پدس واژۀ فاعل «ک » و نقص ايول نحو مانند ('03ب) ،سبب غوددستور شد جمله شده است.

 .1پدس واژۀ «چ » از درو بند متمم با عبور از دو گدوه زما و یک گدوه متم نما ،بهطور مستقو در نخستون
گدوه متم نما در خغاز جمله قدار گدفته است .عبور از بو از دو گده تحدید و نقض شدط کوتاهتدین حدکت ،سبب
غوددستور شد جمله شده است.

3. Nishigouchi
4. Choe
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در این مثال ،مفعول از درو بند پودو ،به بويدو و از خ جزیيده 0حدکيت کيدده اسيت.
نقض شدط ه جوار در س م من ق  ،سبب غوددستور شد جمله شيده اسيت؛ درحيال
که در زبا انشلوس  ،اینگونه حدکت پنهان در س م من ق نشا م دهد که نقض شيدط
ه جوار در س م من ق رو داده است .در مثيال ( ،)06مفعيول مسيتقو پدسي واژها
 Whatدرو بند درونها قيدار دارد و حدکيت پدسي واژۀ  Whatاز درو بنيد ،رعایيت
شدط ه جوار را الزام نم کند؛ بنابداین ،نقيض چنيون شيدط  ،سيبب غويددسيتور شيد
جملۀ ( )01نشده است (واتانابه 1110 ،و  )111 :1113و از این رو  ،با مقایسۀ س م من قي
این دو زبا نتوجه م گودی عم کدد این دو زبا در س م من ق  ،با ه متفاوت است .در
زبا انشلوس  ،نقض ايول نحو در س م من ق دیده م شود (باید.)310 :1116 ،

?16) Who remembers where we bought what
) ] ] 17) LF [ what who [ t remembers where we bought t

بداسا

خنچه گفتو  ،حدکيت پدسي واژه در سي م من قي در زبيا فارسي  ،دربدابيد

محدودیتها نحو  ،حساسيوت نشيا مي دهيد 1و در ایين ييورت ،بيا حدکيت خشيكار
پدس واژه در زبا انشلوس بدابد م کند؛ از ایين رو ،در اشيتقا پدسي واژههيا زبيا
فارس در جا ايل  ،به حدکت خشكار عملشد پدسشي قائي مي شيوی  .در ادبويات ایين
پژوه  ،اي الا «عملشد» ،به تود پدس واژه اطال نم شود .ردفيورد ( 0001تيا )1110
در بدرس ها تود ،حدکت پدس واژه را حدکت عملشيد نامويده اسيت؛ درحيال کيه در
فدضوۀ حدکت خشكار عملشد ،به سازها انتزاعي هميداه پدسي واژه اطيال مي شيود کيه
نمود خوای ندارد (واتانابه.)110 :1110 ،
دريورت پذیدفتن چنون فدضوها  ،پدس واژه مشتم بد دو جزء اسيت :نخسيت ،تيود
پدسي واژه؛ دوم ،عملشييد پدسشي بييهتعبوييد واتانابييه ( )1110و مشخصييۀ پدسش ي بييهتعبوييد

 .0بند متم بهتود تود ،جزیده نوست و حضور پدس واژه در گدوه متم نما ،جزیدۀ پدس واژها را شك
م دهد؛ از این رو  ،تدوج پدس واژه از این محدوده ،جمله را غوددستور م کند.
 .1بدرس بوشتد زبا ها پدس واژه در جا ايل نوز این تفاوتها را تأیود م کند :رفتار نحو اینگونه پدس واژه
در عم کدد حدکت پنهان در س م من ق در زبا ژاپن  ،با زبا چون  ،متفاوت است (واتانابه:1113 ،1110 ،0001 ،
.)111
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چامسك ()0005؛ از این رو  ،حدکت چنون عملشد به گيدوه ميتم نميا ،ازنيون خشيكار
است.

شکل 2

(واتانابه.)110 :1110 ،
پساز پذیدفتن فدضوۀ حدکت خشكار عملشد زبيا فارسي  ،در بخي
اینگونه جملهها بداسا

زیيد ،بيه اشيتقا

نظدیۀ فاز م پددازی .

 .4-1اشتقاق جملۀ پرسشواژهای در جای اصلی برمبنای نظریۀ فاز

در این بخ  ،نمونهها

ی را بدرس م کنو :

 )01تو ک را دید ؟
در مثال ( ،)01نخست ،گدوه اسم «ک را» با فع «دید » ادغام م شود و گدوه فعلي
هستها پدید م خید .گدوه فعل هستها  ،یک فاز محسوب نم شود؛ بنيابداین نمي توانيد
انشوزۀ شدون عملوات نحو باشد .در مدحلۀ بعد ،گدوه فعل هستها با فع سيبک سيبب -
که متعد نوز هست -ادغام م شود .حضور مشخصيۀ ونيد سيبب در هسيتۀ فعي پوسيتها ،
سبب ارتقا فع از هستۀ فع هستها به فع پوستها مي شيود .فعي پيساز ارتقيا ،بيا خ
منض م شود و سپس گده موان فع پوستها شك م گودد .ادغام موضيون بودوني فعي
پوسييتها بييا نق ي

عام ي بييا گييده موييان ،گدوه فعل ي پوسييتها را تولوييد م ي کنييد .پييساز

تشكو شد فاز اول (گدوه فعل پوستها ) بدا اشيتقا جمليۀ دسيتور  ،عملشيد پدسشي
باید با انشوزۀ م ابقت مشخصۀ [ ،]Q-OPاز خ محدوده تارج شود .حدکت در این نظدیيه
يدفاً ازطدیق حاشوه (مشخصشد) ،امكا پذید است و بنابداین ،حدکت عملشد پدسش بدا
اثبات حدکت خشكار و م ابقه با مشخصيۀ پدسشي در گيدوه ميتم نميا یيه خ گيدوه ارتقيا
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م یابد .چنون حدکت ازطدیق مشخصشد گدوه فعل پوستها به گدوه متم نما امكيا پيذید
است .بدا روشنشد م لب ،به نمودار زید توجه کنود:

نمودار 2

حدکت و ادغام ،ساتت جملۀ پدسش باال را پدید م خورد .وجود عملشيد پدسشي در

مشخصشد گدوه متم نما ساتت را پدسش م کند (خئو و ل  )0003 ،0و حدکت عملشيد
و م ابقت خ  ،سياتت را بيهشيك پدسشي درمي خورد .چامسيك ( 1115و  )1111بيدا
اثبات حدکت عملشد پدسش ازطدیق مشخصشد گدوه فعل پوسيتها  ،ایينگونيه اسيتدالل
کدده است که بداسا

شواهد زبان  ،هستۀ فع پوستها و متم نما بهدلو داشيتن مشخصيۀ

عملشد پدسش [ ]Q-OPم تواند پدس واژه یا عملشد پدسش را بپذیدد؛ از ایين رو  ،در
این نظدیه ،حدکت عملشد و پدس واژه از مشخصيشد دو گيدوه فعلي پوسيتها متعيد و
متم نما ممكن است؛ به عبارت سادهتد ،این حدکت يدفاً از حاشوۀ فازها مُجاز است.
1. Aoun and Li
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حدکت عملشد در جملهها دوبند نويز بيه هميون شيك ييورت مي گويدد .حدکيت
پدس واژه و عملشد پدسش از یک گدوه به گدوه دیشد ،ط چدتيههيا پوياپ ييورت
م گودد .در ادبوات نظدیۀ اتود چامسك از یک فاز به فاز دیشد رخ م دهد .مثال:

در این مثال نوز همچو نمونۀ قب  ،عملشد پدسشي بياانشويزۀ تولويد اشيتقا دسيتور و
م ابقۀ مشخصهها ،به گدوه باالتد ارتقا یافته و پدس واژه در جا تود باق مانده است.
بداسا

خنچه گفتو  ،بهطور کل  ،پدس واژهها در جا اييل

در زبيا فارسي  ،بيا

رعایت همۀ ايول نحو و حسا بود دربدابد محيدودیتهيا نحيو  ،هماننيد حدکيت
خشكار پدس واژه در س م نحو رفتيار مي کننيد .حدکيت عملشيد پدسشي  ،خشيكارا بيا
رعایت تمام ايول نحو م داشده در این نظدیه ييورت مي گويدد و ایين ادعيا بيا نتوجيۀ
بدرس ها پوشون مغيایدت دارد .در پيژوه هيا پوشيون ،ایين نظيد م يدا شيده بيود کيه
پدس واژه یا در س م من ق حدکت مي کنيد؛ هماننيد زبيا انشلوسي  ،ویيا حضيور ونيد
پدسش  ،سبب حدکت عملشد م شيود و در ایين حاليت ،بيه بيازبون مشخصيه و م ابقيت،
نواز ندارد .در همۀ پژوه هيا پوشيون ،زبيا هيا پدسي واژه در جيا اييل  ،هماننيد
درنظد گدفته شدهاند؛ بنابداین ،شباهت يور زبا ها در جيا اييل  ،نمایيانشد شيباهت
رفتار خ ها در س م من ق نوست.
 .5پرسشواژههای حرکتکرده

دادهها بوانشد خ است که پدس واژه ها در این زبا  ،مجاز به حدکيت از جایشياه تيود بيه
جایشاه دیشدند .در این بخ

از تحلوي  ،حدکيت پدسي واژههيا و جایشياه فيدود خ هيا را
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بدرس م کنو و با تكوه بد فدضوۀ ریتيز ( 1110b ،0001و  )1114و چشيونش پويدای
اینگونه نشدي ،ساتتها پدسش را تحلو م کنو .
با نشاه به پژوه ها حوزۀ زبا درم یابو حدکت پدس واژه در زبا انشلوسي از
جایشاه موضون به جایشاه غودموضون در مشخصشد گدوه متم نما يورت م گودد؛ از این
رو  ،تحلو ها حوزۀ يورتگدای  ،ازنون متم نمامحورند .زبا شناسيا بيا ميدور بوشيتد
دادهها زبان  ،به این نتوجه رسودهاند که تحلو ها متم نميابنوياد ،در بدتي جمليههيا ،بيا
مشك روبدو م شوند؛ مثالً در جملۀ ( ،)11سازۀ تأکود با ميتم نميا خشيكار ،هي زميا
نمود یافته است؛ از این رو  ،بدا بدطد کدد این اشكال ،فدضوۀ انشقاق گدوه متم نما
ازسو ریتز ( )0001م دا شد.

]20) I am absolutely convinced [that no other colleague would he turn to
در این جمله ،ه نشون متم نما و سيازۀ کيانون  No Other Colleagueسيبب شيده

است گدوههای دیشد قائ شوند .در فدضوۀ انشقاق گدوه متم نما ،ریتز (1110b ،0001
و  )1114معتقد است این گدوه ،مشتم بد گدوهها نقش است ،ميثالً ميتم نميا «کيه» در
مثالها ( 11و ،)10در هستۀ گدوه منظور جمله قدار گدفته و فدافكن خ گدوه منظيور
است .سازهها کانون م توانند درو گدوه کانون قدار گودند که هستۀ خ  ،کانو است.
21) [ [ that [no other colleague [ would [ he would turn to no
] ]other colleague
Force
FocP
TP

(ردفورد.)111 :1110 ،

ازمنظد نحو  ،چنون حدکت بهلحا م ابقت مشخصيههيا ييورت مي گويدد و ازمنظيد
کالم و کاربدد  ،سازۀ کانون  ،حاو اطالعات جدیيد و سيازههيا مبتيداشيده ،حياو
اطالعات کهنهاند (ردفورد.)110 :1110 ،
حدکت پدس واژه از جایشاه موضوع به جایشاه نقش ييورت مي گويدد و بنيابداین،
حدکت غويدموضيون توانيده مي شيود .ریتيز ( )0001و هشمين ( )1111چنيون اسيتدالل
کددهاند که سازهها کانون م توانند در جایشاه کانو و سيازههيا مبتيداشيده در گيدوه
مبتدا قدار گودند؛ مانند مثال (.)13
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با پذیدي چنون فدض در زبا فارس نوز پدس واژه با حدکت تود به خغاز بند پایه یيا
پودو ،مجاز به فدودخمد در گدوه کانو است .چنون جایشاه در زبا فارس نويز ازسيو
بدتي زبيا شناسيا تأیويد شيده اسيت (کدیمي و طالقيان 1111 ،؛ کهنميوی پييور1110 ،؛
خهنشد0315 ،؛ راسخمهند.)0314 ،
مدور دادهها نشا م دهد که در زبا فارس  ،کانو از سه طدیق ،امكا پذید است:
الف) خوای  :ازطدیق قدارداد تكوۀ قو بد سازه؛
ب) نحو  :ازطدیق حدکت پدس واژه به جایشاه مشخصشد گدوه کانو ؛
ج) واژگان  :همداه بدت واژهها مانند «فقط»« ،مشد» و «اال» با خ سازه.
در این بحث ،يدفاٌ به نون نحو م پددازی .
 )11الف) من مدی را دیدم.

ب) تو کی ُ دید ؟ (پژواک )
ج) کی ُ تو دید ؟ (کانون )

نمودار 3
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اشتقا چنون ساتتهای نويز همچيو اشيتقا هيا پوشيون ،ازطدیيق ادغيام و حدکيت
سيازههييا بيياانشوييزۀ م ابقييت مشخصيۀ کييانون در هسييته يييورت مي گوييدد .مسييود حدکييت
پدس واژه ،ممكن است کوتاه یا بلند باشد؛ مانند نمودار ( .)3هما گونه که مي بونيو  ،ایين
مسود از درو بند متمم به بودو از خ  ،با پومود چدتهها پواپ حدکت (از یک فاز بيه
فاز دیشد) ،با موفقوت انجام م گودد.
بنابداین ،یك از جایشاهها مجاز بدا فدودخميد پدسي واژه ،گيدوه کيانون اسيت.
فدضوۀ انشقاق متم نما عالوهبد گدوه کانو  ،گدوه مبتيدا را نويز شيام مي شيود و در ایين
يورت ،هد سازه در جایشاه مدتبط با تود قدار م گودد؛ مانند:
 )13الف) مونا کتاب را به معل بدگدداند.
ب) چیُ مونا به معل بدگدداند؟
ج) به معل چیُ مونا بدگدداند؟

در مثال ( 13ب) ،پدس واژه بهعنوا سازۀ کانون  ،از جایشياه نخسيت تيود بيه خغياز
جمله حدکت کدده است .بدمبنا فدضوۀ انشقاق ریتيز  ،پدسي واژۀ کيانون در جایشياه
کانو قدار گدفته است .در مثال ( 13ج) ،بداسا

هما فدضيوه ،گيدوه ميتم نميا بيه گيدوه

منظور  ،گدوه مبتدا و گدوه کانو تقسو م شود .سازۀ مبتداشيدۀ «بيه معلي » ،در جایشياه

مبتدا و سازۀ پساز خ  ،یعن «چ ُ» ،در جایشياه کيانو قيدار گدفتيه اسيت؛ بنيابداین ،سيازۀ

مبتداشده در جایشاه مبتدا و سازۀ کانون در جایشاه کانو قدار گدفته است.

عالوهبد جملهها تکبند  ،بدرسي جمليههيا دوبنيد نويز در زبيا فارسي  ،چنيون
جایشاه را تأیود م کند؛ مانند مثال (.)14
 )14الف) فكد کن که او کتابها را فددا بواورد.

ب) فكد م کن که او چیارُ فددا بواورد؟ (پژواک )
ج) چیارُ فكد م کن که او فددا بواورد؟ (کانون )

د) فكد م کن که چیارُ (او) فددا بواورد؟ (کانون )
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هما گونه که اشتقا ( )15نشا م دهد ،حدکت ط چدتههای از درو بند پودو ،بيه

خغاز جمله يورت م گودد .ریتز ( 1110b ،0001و  )1114در بدرس هيا زبيان گفتيه
است در هد بند ،تنها حضور یک سازۀ کانون  ،مجاز است .با قبيول چنيون فدضي اگيد هيد

سازۀ دیشد جز پدس واژه ،در جمله ،کانون شيود ،پدسي واژه در جایشياه در گيدوه
باالتد ،یعن گدوه منظور قدار م گودد؛ از این رو  ،پدس واژه بيهلحيا نحيو  ،مجياز
است در دو جایشاه ظاهد شود :نخسيت ،مشخصيشد گيدوه کيانو ؛ دوم ،مشخصيشد گيدوه
منظور  .مثال:
 )16الف) عل خ کتاب را هدگز نم بوند.
ب) عل چ را هدگز نم بوند؟ (پژواک )

ج) چی را عل هدگز نم بوند؟ (پدس واژه در جایشاه مشخصشد گدوه کانو )

د) ؟؟ هرگز*/هیچوقت چی را عل نم بوند؟ (حضور دو سازۀ کانون )
ه) چ را هرگز عل نم بوند؟ (سازها کانون جز پدس واژه)

مثال ( 16ج) نشا م دهد که با حدکت پدس واژه از جایشاه تود به مشخصشد گيدوه
کانو  ،کيانو تقيابل سياتته شيده اسيت .در مثيال ( 16د) ،کيانون شيد دو سيازه ،عليت

غوددستور شد خ است0؛ اما در مثال ( 6ه) ،درپ کانون شد قود بيا بيار عياطف منفي ،
پدسي واژه ييدفاً نقي

القيا بيار پدسشي را بيدعهيده دارد؛ از ایين رو  ،در ایين مثييال،

پدس واژه با حدکت بهسمت مشخصشد گدوه منظور جمله و باوجود م ابقيت مشخصيۀ
پدسش  ،بوانشد مفهوم پدس

است؛ بنابداین ،هددو جایشاه ،پدس واژه را م پذیدند؛ با این

تفاوت کيه در جایشياه کيانون  ،بيا تيوان
کانون شد سازۀ دیشد ،پدس واژه يدفاً نق

تقيابل هميداه مي شيوند؛ درحيال کيه درپي
القا پدس

 .0این جمله در يورت پژواک دستور است؛ مانند مثال ( 16ب).

را بدعهده دارد.
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مثالهای دیشد نوز بدا تأیود چنون فدض وجود دارند .در بندها پودو نويز حضيور دو
سازۀ کانون در جمله ،سبب غوددستور شد یا ناپذیدفتن بود خ شده است.

 )11فكد م کن [ که [ کی را [  tبه مهمان

دعوت کدده است ] ] ]

 )11الف) *  /؟؟ فكد م کنود [ که [ هرگز چرا [ حقوقت را  tنشفت ] ] ] t
ب) فكد م کنود [ که [ چرا [ حقوقت را هدگز نشفت ] ] ] t
ج) فكد م کن [ چدا [ هرگز [ حقوقت را  tنشفت ] ] ] t

در مثال ( ،)11تنها پدس واژه بيهعنيوا سيازۀ کيانون در بنيد قيدار گدفتيه اسيت .ایين
حالييت ،بييا فدضييوۀ ریتييز  ،ه ي تييوان دارد و دسييتور نوييز هسييت .در مثييال ( 11الييف)،
کييانون شييد دو سييازه و حدکييت خ هييا بييه گييدوه کييانو  ،سييبب غوييددسييتور شييد و
ناپذیدفتن بود جمله شده است .مثال ( 11ب) يدفاً پدس واژۀ کانون م شود و با اتكا به
فدضوۀ ریتز ( ،)0001جمله ،ازنون دستور است .در مثيال ( 11ج) ،درپي کيانون شيد
قود «هدگز» ،پدس واژه در گدوه باالتد ،یعن گدوه منظور قدار گدفته است.
بداسا

خنچه گفتو  ،دريورت حدکيت پدسي واژههيا بيه جایشياه مشخصيشد گيدوه

کانو  ،حدکت سازۀ دیشد به خ جایشاه ،مجاز نوست .اگد سازها دیشد مانند قود (بهویيژه
قودهای با بار معنای منف ) ،کانو جمله باشد ،پدسي واژه در گيدوه بياالتد ،یعني گيدوه
منظييور جملييه قييدار م ي گوييدد؛ از ایيين رو  ،پدس ي واژههييا در زبييا فارس ي  ،مجيياز بييه
فدودخمد در دو جایشاه گدوه کانو و گدوه منظور هستند.
 .6نتیجهگیری

پدس واژهها در جا اييل در زبيا فارسي  ،بيا رعایيت هميۀ اييول نحيو در سي م
من ق  ،همانند حدکت خشكار پدس واژه در س م نحو رفتار م کننيد .حدکيت خشيكار

عملشد پدسش  ،بيا رعایيت تميام اييول نحيو م يدا در ایين نظدیيه ييورت مي گويدد.
دريورت حدکت پدس واژه به جایشاه مشخصشد گدوهکانو  ،حدکت سازۀ دیشد بيه خ
جایشاه ،مجاز نوست .اگد سازها دیشد مانند قود (بهویژه قود با بار معنای منفي ) ،کيانو
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، پدسي واژه در گيدوه بياالتد از گيدوه کيانو قيدار مي گويدد؛ بنيابداین،جمله قيدار گويدد
.  گدوه منظور، گدوه کانو و دوم، نخست: م دا م شوند،پدس واژهها در دو جایشاه
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