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چکیده

این پژوهش ،از روشی کیفی پیروی میکند تا توزیع پرسشواژه را در جملههای

پرسشی تکپرسشواژهای فارسی ،در چارچوب رویکررد اشراقا ی و و رو فا رد

مشخصه مورد بررسی رار دهد .همچنین مقالة حاضرر ،در پری بررسری اس اسرت

که چرا در بعضی ساختها پرسشواژه ضرورتاً بهصورت درجا ظراهر مریگرردد،

در حالی که در برخی دیگر درجا بودس یا وبرودس اس ،کرام ً اخایراری اسرت .در
این پژوهش ،زباسها باتوجه به تنرو توزیرع پرسرشواژه ،بره دو دسراة زبراسهرای
دارای پرسشواژة ثابت و پرسشواژة غیر ثابت تقسیم شدود که زبراس فارسری در
دسرراة دوق رررار دارد .سر

 ،بررا تکیرره بررر ایررن تقسرریمبنرردی و بررا ب رررهگیررری از

دامنهومایی و بازادغاق وشاس دادیم که پرسرشواژه در تمرامی زبراسهرا برهصرورت
1
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اجباری در دو جایگاه ادغاق میشود .اسگاه اسادالل کردیم که تلفظ یکی از دو

پرسررشواژة ادغرراقشررده حاصررا تعرراملی اسررت کرره میرراس و رراقهررای خواوشرری و

بیروویساز بر رار میشود .در همین راساا ،با بازوگری عملکرد پیشاوریکراووس

وشاس دادیم که ومیتواس پیشاوریکاووس را عاما بازادغراق (یرا همراس حرکرت)

پرسشواژه به حسراب اورد ،بلکره صررف ًا عراملی اسرت درج رت تلفرظ براالترین

پرسشواژه .در و ایت ،با بررسی ساختهای دارای افعالربطی وشراس دادیرم کره
وجود/عدق وجود فعاربطی در کنار پرسشواژه میتواود عاما موثری در تلفرظ

باالترین پرسشواژه به تن ایی باشد .بر این اساس ،اصرلی برا عنرواس «اصرا تلفرظ

باالترین پرسشواژه» صورتبندی شد .بر پایة ایرن اصرا وشراس داده شرد کره برر

خ ف رویکردهای موجود دربارة پرسشواژه در فارسی ،مریترواس اخایراری یرا

اجباری بودس حرکت پرسشواژه را به صورتی کام ً یکپارچه ت لیا کرد.

واژههااای یدیاادی توزیررع پرسررشواژه ،دامنررهومررایی ،بازادغرراق ،پرریش-
اوریکاووس ،فعاربطی

 .1مقدمه
بیشار زباسشناساس ایراوی ،معاقدود که زباس فارسی در ساختهای که پرسشواژه دارود ،در یکی از
دو گروه زیر رار میگیرد :الف) زباسهای پرسشواژة درجا :حرکت پرسرشواژه در ایرن زبراسهرا
اخایاری است .این حرکرت بره براور دبیرمقردق و ک

وارری ( Dabir Moghaddam & Kalantari,

 )2016میتواود برحسب ضرورت گفامراوی ،درکنرار سراز و کارهرای اال عری و وقشری ،از سروی

گوینده در جملههای پرسشی به کار رود .ب) زباسهای دارای حرکت کاوووی پرسشواژه :حرکت

پرسشواژه در این زباسها کام ً اجباری است و گوورهای از پریشاوری کراووس بره شرمار مریایرد
(.)Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour, 2006

با این وجود ،با بررسی داده های زباس فارسی ،میتواس دریافت که این زباس ،هرر دو ویژگری را

یک جا دارد ( .)Vaezi, 2014بر همین اساس ،در جایی به ماوند یک زباسِ کام ً درجا ،عما کرده
و در جایی دیگر در امت یک زباس دارای حرکت کراوووی پرسرشواژه ومایراس مریشرود .در ایرن

میاس ،اگر ت ش کنیم که این زباس را در الب یکی از دو گروه اشارهشده ررار دهریم ،ایرن توزیرع

مانرو پرسررشواژه را برردی ی و برریارزش فرر

کررردهایررم .هررر چنرد برره برراور وگارورردگاس مقالرره،

پرسشواژه درجا/غیردرجا با در و ر گرفان یک زبراس بره ایرن معناسرت کره ب رذیریم در اس زبراس

پرسشواژه از جایگاه ثابای برخوردار بوده و همیشه در اس جایگاه ظراهر مریگرردد .بررای ومووره،
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زباس اوگلیسی ومووهای برجساه از زباسهایی است که در اسها پرسشواژه همواره از جایگاهی ثابت

برخوردار است .این امر در مورد زباس فارسی مشاهده ومیشود .زیررا ،در ایرن زبراس پرسرشواژه از
هیچ جایگاه ثابای برخوردار ویست و در حالی که وه درجاست و وه غیر درجا ،بلکه هردو مورد ویر

میتواود باشد .از این رو ،وگارودگاس برای رهایی از این مسئله ،تقسیمبندی صوری از زباسها ارائره
میدهند که از این رارست:

الف) زباسهایی که در اسهرا پرسرشواژه همرواره در یرک جایگراه ظراهر مریگرردد و دارای

جایگاه ثابت و ابا پیشبینی است ،در دساة زباسهای دارای پرسشواژة ثابت رار میگیرود.

ب) زباسهایی که در اسها پرسشواژه در جایگاههای گوواگووی ظاهر میگردد و دارای یرک

جایگاه ثابرت و ابرا پریشبینری ویسرت ،در دسراة زبراسهرای دارای پرسشرواژة غیرثابرت گنجاورده

میشوود.

بر این اساس ،وگارودگاس ،زباس فارسی را در گروه دوق رار دادهاود .پژوهندگاس مقالرة حاضرر،

بر اس شدود تا به جای شرکت در و ا میاس درجابودس یا غیردرجا بودس پرسشواژه در فارسی ،1بر

توزیع پرسشواژه در ساختهای پرسشی تکپرسشواژهای تمرک کنند .همچنین این مسئله را در
چرارچوب رویکررد اشراقا ی ( )Epstein et al., 1998و و رو فا رد مشخصرة بروئک

( Boeckx,

 ،)2015مورد بررسی رار دهند .از این رو ،در این پژوهش ت ش میشود تا بره ت لیرا ایرن مسرئله
پرداخاه شود که چرا در بعضی ساختهای پرسشی زباسفارسی ،پرسشواژه ،ال اماً بهصورت درجرا

و در برخی دیگر ،بهصورت غیردرجا ظاهر میشود .سراخاار بخرشهرای دیگرر مقالره از ایرن ررار
است :در بخش دوق پژوهش ،به بررسی و ت لیا پیشینة پژوهشی دربارة حرکرت یرا عردق حرکرت

پرسشواژه در فارسی پرداخاه خواهد شد .در بخش سروق ،روش پرژوهش و مبراوی و رری معرفری

میشود .در بخش چ ارق ،به ت لیا تنرو توزیرع پرسرشواژه در زبراس فارسری پرداخاره مریشرود.
س

 ،با توجه به مباوی و ری پژوهش ،بر اویم تا تبیینی از این مسئله ارائه دهیم .بخش پنجم ،وی به

ب ث و بیاس وایجهگیری اخاصاص دارد.

 .2پیشینة پژوهش
با وجود اینکه پژوهش های بسیاری در پیوود با پرسشواژه در فارسی اوجاق پذیرفارهاسرت ،امرا سره
پرژوهش ک نمروییپرور ( ،)Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour, 2006لطفری (

Lotfi,

 )2003و کریمی و الالقاوی ( )Karimi & Taleghani, 2007وقشی کلیدی در این زمینه داشاهاورد.

1

این مب ث ویازمند پژوهشی جداگاوه است.
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این اثار به عنواس مرجع پژوهشهای صورتگرفاه دربارة پرسرشواژه درو رر گرفاره شردهاورد .در

ادامه ،این سه رویکرد را معرفی کرده و مورد بررسی رار میدهیم.

ک نموییپور ( ،)Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour, 2006بر این باور است کره برا

توجه به حرکت پرسشواژه سهگووه زباس وجود دارود )1 :زباسهای پرسشواژه درجا )2 ،زباسهای

پیشاورکاووس و  )3زبراسهرای دارای حرکرت پرسرشواژه .در زبراسهرای گرروه وخسرت ،هرر دو

مشخصة کاووس و مشخصة [ ]whبره صرورت پن راوی برازبینی مریشروود .در زبراسهرای گرروه دوق،

مشخصة کاووس به صورت اشکار و مشخصة [ ]whبه صورت پن راوی برازبینی مریشروود .در وایجره
پرسشواژه در جایگاه کاووس اشکار میگردد .در زباسهای دساة سوق ،این دو مشخصه به صرورت

اشکار بازبینی میشوود که منجر به ظاهر شدس پرسشواژه در مشخصگر مامموما میگردد .او زباس

فارسی را در دسراة زبراسهرای پریشاورکراووس در و رر مریگیررد .بره براور وی ،در زبراس فارسری

پرسشواژه تکیهبر است و مشخصة کاووس وی وی است .در فارسی ،هنگامی یک جملره دسراوری

به شمار میاید که عنصر پرسشواژهای ،اشکارا و به اجبار به جایگاه کاووس (چره در بنرد اصرلی و
چه در بند درووه) حرکت کند.

لطفی ( )Lotfi, 2003زباس فارسی را در دساة زباسهای پرسشواژه درجا به شمار مریاورد .بره

باور وی ،در این زباس وجود یک پرسشوما 1که وخست به عنواس خواهر پرسشواژه ادغراق شرده و

میتواود اشکار یا پن اس باشد ،عاما سازودة پرسشهای بلی/خیر و پرسشواژهای اسرت .اگرر چره
پیشایندسازی پرسشواژه در فارسی میتواود رخ دهد اما یک فرایند و وی اجباری ویسرت و فقر

به من ور تأکید رخ میدهد .همچنین ،در زباس فارسی ویازهای واژیو ویِ پرسشواژه بدوس توجره
به حرکت اشکار پرسشواژه از جایگاهی که وخست در اس ادغاق شده است ،برراورده مریشرود.

زیرا به باور وی در این زباس ،پرسشوما که بهعنواس خواهر با پرسشواژه ادغراق شرده اسرت ،بررای

براوردس ویازهای ساختواژی ویژهای به ابادای جملة پرسشی حرکت میکند .این پرسرشومرا بره

سوی گروه مامموما جذب میشود و میتواود ویازهای پرسشواژه را براورده سازد.

کریمی و الالقاوی ( )Karimi & Taleghani, 2007با توجه به پرسرشواژه ،دو ورو زبراس را از

یکدیگر مامای میکنند :وخست ،زباسهای دارای حرکت پرسرشواژه (زبراس اوگلیسری) و دیگرر،

زباسهایی که در اسها پرسشواژه لبو وی میشود (زبراس فارسری) .در زبراسهرای فا رد حرکرت

ساخااری پرسشواژه ،مشخصة [ ]whضرعیف اسرت و در وایجره بره عنرواس یرک مشخصرة و روی،
وامرئی است .این دو وو حرکت به جایگاههای فررود مافراوتی هرم مررتب هسراند .ایرن در حرالی
question marker

1
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استکه م ا فرود سازة حرکتکرده (توس حرکت پرسشواژه) ،مشخصگر مامموماست ،م را

فرود سازة لبو ویشده ،مشخصگر گروهکاووس است .مشخصة مسرئول حرکرت پرسرشواژه وره

مشخصة [ ]whو یا مشخصة کاوووی بلکه مشخصهای کام ً و وی به واق مشخصة [ ]EPPاست .ایرن

مشخصه به صورت اخایاری به یک هساه داده میشود تا حرکرت پرسرشواژه را سربب گرردد .در
وایجه اخایاری بودس حرکت ،واشی از اخایاری بودس گ ینش مشخصة [ ]EPPاست .در ایرن راسراا،

مشخصة [ ]whهر دو وو از پرسرشواژههرا بایرد برا عملگرر پرسرشواژهای موجرود در مشخصرگر

مامموما رابطة اوطباق داشاه و به هساة مامموما حرکت کند تا باواود دامنهومایی و جملهوارگی را به
دست دهد.

هماسگووه که از بررسی پیشینة پژوهشی برمیاید؛ این پژوهشها عاما حرکت پرسشواژه در

فارسی را یا تماماً مشخصهزده و و وی داوساه (کریمی و الالقاوی ()Karimi & Taleghani, 2007؛

ک نموییپور ( ) )Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour, 2006و یا یکسرره گفامراوی بره

شمار اوردهاود ( .))Lotfi, 2003به ج ک نموییپرور ،بقیره پژوهشرگراسِ مرورد اشراره ،حرکرت را
اخایاری پنداشاهاود .اسها برای توجیه درجا بودس پرسشواژه زباس فارسی ،ع وه بر پرسشواژه ،به

وجود عملگر پرسشی دیگری وی ائا شدهاود .وظیفه این پرسشواژه ،بره براور کریمری و الالقراوی
( ،)Karimi & Taleghani, 2007دامنهومایی و جملرهوارگری و بره اعاقراد لطفری (،)Lotfi, 2003

براوردس ویازهای ساختواژی پرسشواژه است .به و ر میرسد در و ر گررفان چنرین عنصرری در

ساختهای پرسشی در فارسی تقریری 1است .زیرا به باور واع ی ( )Vaezi, 2014این عنصر « ...با

اوگی ة تولید اشاقاق دساوری و مطابقة مشخصه ها ،به گروه باالتر ارتقاء یافاه و پرسشواژه همچناس
به صرورت درجرا برا ی مریماورد» .در وا رع ،ایرن عنصرر بررای برراوردس ویازهرای مشخصرهای کره

پرسشواژةدرجا از پ

اس بر ومیایند ،ساخاه شدهاست .ک نموییپور وی این وظیفره را برر دوش

مشخصة [ ]whو کاووس و اده و معاقرد اسرت کره کراووس برهصرورت اشرکار و مشخصرة [ ]whبره

صورت پن اس بازبینی میشوود .هر چند چامسکی ( )Chomsky, 2000در اثار پسین خود ،اسادالل

میکند حرکت پن اوی در زباس رخ ومیدهد .زیرا با ب رهگیرری از فراینرد اوطبراق 2مریترواس بردوس
توسا به حرکت پن اس ،رواب مورد و ر را به دست اورد .همچنین بر پایة دیدگاه مرورو (

 )2000و بوئک

Moro,

( )Boeckx, 2015واگذاری پدیدههای زباوی بر دوش مشخصههای واژی وه فق

به تبیین و ف م چرایی یک مسئله ومیاوجامد .بلکه برعک  ،هرچه بیشرار پژوهنرده را در چرخرهای
stipulation
agree

1
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بی وده گرفاار میسازد .همچنین توسا بیچوس و چرا بره مشخصرة [ ]EPPبره عنرواس عراملی بررای

حرکت که به صورت اخایاری به یک هسراه اعطرا مریشرود ( )Karimi & Taleghani, 2007ویر

ومیتواود راهگشای تبیین مسئلة تنو توزیع پرسشواژه باشد .زیررا وخسرت اوکره وجرود مشخصرة

[ ،]EPPخود مورد شب ه است ( .)Epstein & Seely, 2006, p. 48-112دوق ،هماسگووه که مرورو

( )Moro, 2000و شرریفیپرور و رحیمیراس ( )Sharifipur Shirazi & Rahimian, 2018اسرادالل

کردهاود ،میتواس بدوس توسا به مشخصههای واژی و تقریری همچوس مشخصة [ ]EPPوی حرکت

یک سازه را تبیین ومود .سوق اوکه ،هیچ توجی ی وجود ودارد که یک مشخصة واژیو روی را در

جایی اجباری بداویم و در جایی دیگر در هماس زباس اس را اخایاری بداویم .موضو م رمترر اینکره،
تمامی این پژوهشگراس ،پرسشواژه را یک سازة کاوووی به شمار میاورود .این در حالی است کره
با ت لیلری کره عردلی ( )Adli, 2010و سراداتت راوری ( )Sadat-Tehrani, 2011ارائره مریدهنرد،

وضعیت به گووة دیگری است .زیرا هر چند این سازه میتواود به صورت کاوووی ظاهر گرردد ،امرا
این کاوووی شدس وه به علت ویژگی ذاتی کاوووی برودس پرسرشواژه بروده ،بلکره بره علرت مسرائلی

کاربردشرناخای/گفاماوی و اوایرری اسررت .بررا ایررن همرره ،مشرراهده مرریگررردد کرره هرریچیررک از ایررن

پژوهشگراس ت ش وکردهاود تنو موجود در توزیع پرسشواژه در فارسری را اسگووره کره هسرت،

ت لیا ومایند .جملة این مسائا سبب گردید تا پژوهندگاس در این مقاله برراس شروود ترا بره بررسری

توزیع پرسشواژه ب ردارود .همچنین در پی اس اود تا ع وه بر ارائة ت لیلی یک ارچره از اس ،تبیینری
برای تنو مشاهده شده در این توزیع وی ارائه دهند.

 .3روش پژوهش و مبانی نظری

 .1 .3روش پژوهش
پیش از بیاس مباوی و ری ،الزق است تا وکاههایی در پیوود با روش ت قیق مرورد و رر ایرن پرژوهش

بیاس شود .از اس جا که هدف پژوهش حاضر ،بهدسرتاوردس دادههرای و رری و ذهنری و درک و

ف م تنو توزیع پرسشواژه در جملههای پرسشی در زباس فارسی است ،روش ت قیق مورد و رر را

کیفی درو ر گرفاهایم .در این پژوهش که از گووة و ریهمبناست ،با مراجعه بره پیکررة همشر ری و
تارومررای ریسررموس ،گررروه وموو رة کوچررک ،غیررر معرررف و غیررر تصررادفی از جمل رههررای پرسشرری

پرسشواژهدار در فارسی را درو ر گرفاه ایم .همچنین ت ش ومودهایم تا از الریق ت لیا اسراقرایی
و مشاهدة خاص و موردی به تج یه و ت لیا دادهها ب ردازیم .در و ایت ،به سروی مشراهدة کلری و

ارائة و ریهای پیراموس پدیدة مورد ب ث ،گاق برداشاهایم.
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 .2 .3مبانی نظری
هماس گووه که پیشتر اشاره شد ،در این مقاله براویم تا در چارچوب رویکرد اشاقا ی و و رو فا رد

مشخصه ،به ت لیا مسئلة توزیرع پرسرشواژه درجملرههرای پرسشری فارسری ب رردازیم .از ایرن رو،
اشنایی با این دو رویکرد تا اودازة بسیاری میتواود در ف م این مسئله مفید باشد.

در رویکررد اشراقا ی ( ،)Epstein et al., 1998و راق م اسربات و روی فقر ادغراق را در برر

میگیرد و رابطههای و وی ،همگی از این فرایند واشی میشروود .بنرابراین در ایرن رویکررد ،هریچ
بازومود و وی و هیچ سطح راب بازومودیِ مساقلی مفرو

ویست .در وایجه ،هیچ مف وق منسجمی

از همگرایی به چشم ومیخورد .از این رو ،اصا خواوشکاما وی وجود ودارد که بخواهرد شررو

خواوشرری را ت میررا کنررد .در ایررن رویکرررد ،و رراقهررای مف ررومیویارری( 1معنررایی /خواوشرری) و

فراگوییادراکی( 2اوایی /بیروویساز) ،هم ماس با فراینردهای و روی وارد عمرا شرده و برا اعمرال

م دودیتهایی ،در شکاگیری اشاقاقهای و وی س یم میشوود .بنابراین ،خروجیِ عملیاتهرای
و وی یکسره دساوری است.

در رویکرد و وِ فا د مشخصه ( )Boeckx, 2015اسادالل میشود کره و رو کرام ً از تراثیرات

واژی ازاد و مساقا است .3بنابراین ،ادغاق ساده و ماقارس 4خواهرد برود .ایرن فراینرد کره بره ادغراق

م ض 5معروف است ،فرایند مجموعهسازی 6است که بردوس م ردودیت ،غیرمقیرد و ازاد اعمرال
میگردد .این فرایند ،دو مقولة واژی اولیه 7را با یکدیگر مریامیر د و حاصرا اس یرک مجموعرة
ماقارس دوعضوی است .این دو مقوله ،از اس ج ت یکساساود که تن ا ویژگی اسها مشخصة لبهای

8

و یا هماس ادغاقپذیری است .در این دیدگاه ،مقوالت واژی را میتواس به صورت یرک مقولرة سره

وج ی 9در و ر گرفت که دارای یک ویژگی لبهای است (که کام ً سراخااری بروده و هریچگووره
م اویات معنایی و واجی/اوایی ودارد) و دو وشاوگر 10کره یکری بره و راق (هرای) مف رومیویاری و

دیگری به و اق (های) فراگوییادراکی اشاره دارد .بوئک

( )Boeckx, 2015, p. 28معاقد اسرت
1

conceptual-Intentional
articulatory-Perceptual
3
syntax is free of lexical influence
4
symmetrical
5
bare merge
6
set formation
7
lexical precursor cells
8
edge feature
2

9

triplet
 )indices( 10این وشاوگرها دساورالعماهایی برای و اقهای فراو وی ( )syntax-externalهساند که مفاهیم مرتب برا
وجه معنایی و ویژگیهای مرتب با وجه اوایی را فراهم اورده و فعال میسازود (.)Boeckx, 2015
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که این وشاوگرها از دید و و پن اس هساند و س

در ل

ة ابراز ،1درج دیرهنگاق میشوود .بنابراین

و و ،صرفاً با مشخصة لبهای مقوالت واژی سروکار دارد .در این رویکرد همچنین ،فازها م دود به

دو هساة ( )v, Cومیشوود و بنابراین ،میتواس در هر اشاقاق واشی از ادغاقم ض شاهد یک فاز و

اواقال به و اق های خواوشی/بیروویساز بود .در این رویکرد ،حرکت ووعی ادغاق به شمار میایرد و

ادغاق ازاداوه عما میکند .بر این مبنا ،حرکت وی ازاداوه و فارغ از هرگووه ویاز و روی /واژی رخ

میدهد و یکسره به وسیلة و
.)& 80

اقهای خواوشی و بیروویسازکنارل میشود ( Boeckx, 2015, p. 69

در این پژوهش ،به پیروی از اپساین و همکراراس ( ،)Epstein et al., 1998اسراارک ( Starke,

 )2001و ژاور

( )Zhang, 2004حرکرت را وره جابجرایی یرک سرازه بره شرمار مریاوریرم و وره

روووشت ،بلکه اس را ووعی بازادغاق( 2ادغاق بیرووی چندگاوه) در و ر میگیریم .به بیاوی ،حرررکت

 αبه معنای ادغراق دوباره  αاست و وه یک روووشت از  + αادغاق +حرذف 3.در ادامره ،بررای درک
ب ار این مطلب ،ومووهای از بازادغاق در اوگلیسی بیاس میشود:

A monster ate Fido.

شکل  1نمونهای از بازادغام در انگدیسی [( 1( )Zhang, 2004و ])4
at the point of spell-out
remerge

1
2

 3با وجود شباهت ظاهری این دیدگاه با جابهجایی مورد اشاره در حاکمیت و مرجعگ ینی (ح.ق ،).باید اشاره ومود کره
حرکررت در ح.ق .فراینرردی و رروی اسررت کرره بررر پایررة شرررای و عررواملی و رروی صررورت مرریپررذیرد .همچنررین عنصررر

حرکتکرده از خود ردی بهجا میگذارد ،در حالیکه چنین مسائلی در رویکرد این مقاله ،پذیرفانی ویسرت .در وایجره،

بازادغاق ومیتواود معادل حرکت الفا در ح.ق .پنداشاه شود.
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اسچه در اینجا باید بداس اشاره ومود این است که فرایند بازادغاق با و ریة روووشرای حرکرت

1

از ج ات بسیاری مافاوت است .2اگر و ریة روووشایحرکت را ب رذیریم برا مسرائا بسریاری ماونرد

روووشتگیری ،حذف یکی از دو وسخة موجود از یک سازه و موضعیت ،روبهرو خواهیم شد .این
در حالی است که در رویکرد بازادغاق الف) روووشتگیری که فرایندی ت میلی و در تعرار
شر شمول است ،مفرو

برا

ویست .ب) با بازادغاق یک سازه ،اس سازه ومیتواود به دلیرا بر رراری

رواب ساخااری جدید با دیگر عناصر ،به الور همزماس در هر دو جایگاه ظاهر شود .در وایجه ،ویاز

به هیچ فرایند حذفی ،وی صرورت ومییابد .بنابراین فق یکی ابا تلفرظ اسرت.)Zhang, 2004( 3

پ) اگر به جای دو روووشت ،یک سازه داشاه باشیم که دوبار ادغاق شدهاست ،هرکداق از سازههرا

رواب موضعی خود را خواهند داشت .زیرا دو سازه زوجیرهای شکا وردادهاورد کره ترأثیر برر یرک

عضو ،عضو دیگر را وی ماأثر سازد .بنابراین ،مشکا موضعیت وی پیش وخواهد امد .بر ایرن اسراس

میتواس گفت که بازادغاق ومیتواود دارای پیشفر

و ریة روووشای حرکت باشد.

 .4توزیع پرسشواژه در فارسی
در این بخش ،ابادا رابطة میاس پرسشواژه و دامنهومایی در فارسی را با توجه بره دو رویکررد مرورد
اشاره وشاس داده و س

به ت لیا توزیع پرسشواژه در فارسی پرداخاهایم .سر

برراویم ترا وشراس

دهیم که چرا پرسشواژه در برخی ساختها هم میتواود بهصورت درجرا و هرم غیرر درجرا ظراهر
گردد و در بعضی ساختها ضرورتاً به صورت درجا پدیدار میشود.

 .1 .4پرسشواژه و دامنهنمایی
به باور پ تسکی ( )Pesetsky, 1987هر سور ،میبایست دارای یک دامنه باشرد .مرارتین ( Martin,

 )1993وی یک صافی 4برای دامنه تعریف میکند که بر اساس اس ،هر سورِ غیرِ ارجاعی میبایست
دارای دامنه باشد .از این رو ،پرسشواژه وی که یک سورِ غیرِ ارجاعی به شمار میاید؛ باید باواورد

دامنهومایی کند .به بیاوی ،پرسشواژه باید در باالترین جایگاه در یک ساخت رار گیررد ترا باواورد
تأثیر خود را بر تمامی اس ساخت ت میا وماید .در رویکرد و و فا رد مشخصره ،وظیفرة و رو فقر
 2وگاه کنید به ()Zhang, 2004

copy theory of movement

1

 3عاملیکه باعث تلفظ یکی از دو پرسشواژه میگردد وه یک صافی در صورت اوایی بلکه چی ی است که چامسکی

( )Chomsky, 2000اس را اصا عاما سوق در م اسبة کمینه و یا هماس کارایی م اسباتی میوامد .بر اساس اس ،می اس
عناصر تلفظشده باید به کمارین حد ممکن کاهش داده شود و اب ار اجرایی این اصا وی و اق حسیحرکای است.

Filter

4
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ادغاق م ض مقولههای واژی اتمیک با توجه به ویژگی ادغاقپذیری اسها است .برر ایرن مبنرا ،هرر

م دودیای که در فرایند اشاقاق دیده میشود ،واشری از و راقهرای خواوشری و بیرووریسراز اسرت.

همچنین با توجه به رویکرد اشاقا ی ،و اقهای مورد اشاره همزماس با ادغاق م ض ،مقولههای واژی

را خواوش کرده و مقولة دساوری ،و وة تلفظ و ترتیب خطی مجموعة حاصرا از ادغراقم رض را

مشخص میکنند .از این رو ،ومیتواس ویاز به دامنرهومرایی را یرک ویراز و روی داوسرت .زیررا فقر

عملیات موجود در و و ادغاق م ض است که اس هم ازاداوه و بدوس هیچگووه ویاز دروسو وی بره

پیش میرود.

همچنین این ویاز ،یک ویاز مرتب با و اق فراگویی ادراکی وی ومیتواورد باشرد .زیررا برا وجرود

اوکه در زباسهای فارسی و ژاپنی و ماوند اسها پرسشواژه میتواود در جایگاه اولیة خود و وه ل وماً

جایگاه دامنهوما تلفظ شود ،باز هم تأثیر دامنهومرایی پرسرشواژه برر کرا سرازه احسراس مریشرود.
بنابراین ،ویازهای مرتب با و اقهای بیروویساز با تلفرظ یرک سرازه در ارتبرا اورد کره ایرن ویراز را

میتواس بدوس تلفظ وی دریافت .در وایجه باید اس را در دساة ویازهرای و راقهرای مف رومیویاری بره
شررمار اورد .بررر پایررة همررین ویرراز ،سررازهای کره و رراقهررای خواوشرری اس را برره عنررواس پرسررشواژه

تعبیرکرردهاوررد ،بایررد دو بررار ادغراق شررود و برره بیرراوی ،مشرمول بازادغرراق گررردد .بنررابراین ،بازادغرراق

پرسشواژه ،فرایندی است اجباری که بر پایة ویاز و اقهای مف ومیویای در تمامی زباسها بره و رو

میپیوودد .بر این اساس ،پرسشواژه در دو جایگاه کلی ادغاق م ض میکند :الف) جایگراه اولیره

(که از اس به جایگاه درجا تعبیر میشود) .ب) جایگاه دامنرهومرایی کره براالترین جایگراه در یرک

عبارت است (این هماس جایگاهی است که در کمینهگرایری معیرار ،مشرخصگرر مراممومرا وامیرده

میشود) .این مسئله در تفاوت میاس دو جملة ( 2الف) و ( 2ب) بهروشنی ومایاس است.
 .1الف) مینا چگووه کار میکند؟  /چگووه مینا کار میکند؟
ب) ارش میداود که مینا چگووه کار میکند.

در ( 1الف) پ

از ادغاق اولیة پرسشواژة «چگووه» ،و اق های معنایی مجروز بازادغراق ایرن

پرسشواژه در جایگاه اغازین جمله و به بیاوی ،جایگاه دامنهومایی را صادر کردهاود .با ایرن عمرا،

تمامی جمله در سیطرة پرسشواژه رار میگیرد و به صورت یک جملة پرسشی خواوش میگردد.
این مسئلة بازادغاق در ومووة ( )3وشاس داده شدهاست:
[ .2چگووه [مینا چگووه کار میکند؟]]

از این دیدگاه ،چه بگوییم «چگووه مینا کار میکند» و چه بگوییم «مینا چگووه کرار مریکنرد»،

تفاوتی در دامنهومایی پرسشواژه ایجاد ومیشود .زیرا در هر دو صرورت ،پرسرشواژه در جایگراه
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دامنهومایی بازادغاق کرده است .هر چند به دالیلی که در ادامره بیراس مریشرود ،در یکری ،براالترین

پرسشواژه تلفظ شدهاست و در دیگری ،پائینترین پرسشواژه.

اما در ( 1ب) باالترین جایگاهی که پرسشواژه میتواود در اس بازادغاق شود و بر جمله سیطره

بیاودازد ،باالترین وقطه در جملة پیرو و به بیاوی ،بعد از ماممومای «کره» اسرت .در وایجره ،سریطره و

دامنة پرسشواژه ،جملة پایه را در برر ومریگیررد و پرسرشواژه ومریتواورد برر تمراق جملره سریطره
بیاودازد .در و ایت ،اینکه فق بخشی از جمله و وه تماق جملة ( 1ب) به صرورتی پرسشری خرواوش

میگردد .این مسئله در ومووة ( )3وشاس داده شدهاست:

 .3الف) [ارش میداود [که [چگووه[ iمینا چگووه iکار میکند]]]]
*ب) [چگووه iارش میداود [که [مینا چگووه iکار میکند]]]

بدساخای جملة ( 3ب) به این دلیا است که پرسشواژة «چگووه» کره در جایگراه دامنرهومرایی

بازادغاق کردهاست ،ومیتواود با پرسشواژة موجود در دروس بند درووه همومایه و به بیاوی ،یکسراس

باشد .به این دلیا که این دو پرسشواژه به دو ساخت مافاوت تعلق دارود .از جنبة معنرایی ویر ایرن

پرسشواژه به و وة کارکردس مینا مربو است و وه و وة داوسران ارش .هرر چنرد اگرر ایرن جملره
بهصورت جملة ( )4بازوویسی شود ،خوشساخت گشاه و به ساخای پرسشی تبدیا میشود.
 .4الف) [[چگووه[ iارش چگووه iمیداود]] [که [چگووه[ jمینا چگووه jکار میکند]]]]؟
ب) [[چگووه[ iارش چگووه iمیداود]] [که [مینا کار میکند]]]؟

وایجة ب ث اس است که پرسشی یا غیرپرسشی برودس یرک سراخت ،مسرئلهای اسرت مررتب برا

و اقهای مف ومیویای .بر این اساس ،میتواس بردوس توسرا بره هرگووره مشخصرة واژی ت لیلری از

پرسشواژه و چگووگی شکاگیری اس ارائه داد .در این راساا ،فق میتواس به ادغاق و بازادغراق و

خواوش صورتگرفاه از سوی و اقهای مف ومیویای توسرا کررد .همچنرین ایرن مسرئله را در و رر
وگرفت که ایا زباس دارای پرسشواژة درجا است یا غیر درجا .در ادامه وشاس خرواهیم داد کره چره
عواملی باعث تلفظ یا عدق تلفظ یکی از دو پرسشواژة ادغاق شده میشوود.

 .2 .4عامل موثر در تدفظ پرسشواژه در جمدههای پرسشی تکپرسشواژهای
بر پایة اسچره در پیشرینة پرژوهش اشراره گردیرد ،زبراسشناسراس دو دیردگاه در مرورد پرسرشواژه

درفارسی مطرح کردهاورد .یکری اینکره حرکرت پرسرشواژه اجبراری اسرت (

Kahnemuyipour,

 )2001; Kahnemuyipour, 2006و دیگررری اوکرره ایررن حرکررت اخایرراری اسررت (

& Karimi

 Dabir Moghaddam & Kalantari, 2016; Lotfi, 2003; Taleghani, 2007و .)Vaezi, 2014

 / 140توزیع پرسشواژه در جمالت پرسشی تکپرسشواژهای در فارسی

در این بخش وشاس مریدهریم چگووره مریترواس ایرن دو دیردگاه بره ظراهر مافراوت را بره صرورتی

یکپارچه ارائه کرد.

اگر ب ذیریم که پرسشواژه در زباس فارسی اجباراً بره سربب ویراز و راقهرای معنرایی (یرا همراس

دامنهومایی) ،دوبار ادغاق میشود؛ پذیرفاهایم که بازادغاق و به بیاوی ،جابجرایی پرسرشواژه در ایرن

زباس امری است اجباری .بر این اساس ،اگر بازادغاق صورت و ذیرد ،پرسشواژه ومیتواود بر جمله
دامنهومایی کند ،اما اگر دامنهومایی صورت و ذیرد ،جملة پرسشی شکا ومیگیرد .در وایجه اشاقاقِ

حاصا ،غیردساوری میشود .ومووة ( )5این امر را وشاس میدهد:
 .5الف) ارش چهکسی را دید

←

ب) ) ارش چهکسی را دید

←

[چهکسی را [ارش چهکسی را دید]]؟
*[ارش چهکسی را دید].

در ومووة ( 5الف) «چهکسی را» با بازادغاق تواوساه سیطرة خود را بر کا ساخت اعمرال کنرد و

اس را به ساخای پرسشی تبدیا کند .هر چند ،در ( 5ب) پرسشواژه در جایگاه دامنهومایی بازادغاق
وکردهاست .در وایجه واواوساه سیطرة خود را بر کا جمله اعمال سازد و سراخت پرسشریِ مروردو ر
وی شکا وگرفاهاست.

با این وجود ،فق یکی از این دو پرسشواژه میتواود در اوا ای اشاقاق تلفظ شود .هرر چنرد،

اگر وگاهی به دادههای فارسی بیندازیم ماوجه میشرویم کره برر خر ف اوگلیسری هرکرداق از ایرن

پرسشواژه ها از شاو

مسئول این شاو

برابری برای تلفظ شدس برخوردارورد .اگرر فقر و راق فراگروییادراکری را

برابر و یا اخایاری بودس برداویم ،اسگراه بایرد اسرادالل کررد کره چررا بعضری از

پرسشواژهها میتواوند هم به صورت درجا و هرم غیررِ درجرا ت راهر یابنرد ،ماونرد وموورة ( .)6ایرن

درحررالی اسررت کرره پرسررشواژه در فارسرری از جنبررة اوایرری تکیررهبررر اسررت (ک نمرروییپررور
( )Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour, 2006و سرراداتت راورری (

Sadat-Tehrani,

 .))2011پرسشواژه میتواود بر پایة دیدگاه ریچاردز ( )Richards, 2016فقر بره صرورت درجرا

تلفظ شود .همچنین اگر این مسئله را یکسره بر ع دة مسائا گفاماوی رار دهیم ،ع وه بر اسچره

پیشتر به وقا از عدلی ( )Adli, 2010بیاس شد ،با این مشکا روبرو خواهیم شد که چررا بعضری از

پرسشواژهها ضرورتاً به صورت درجا ظاهر میشوود ،ماوند ومووة (.)7
 .6به صورت درجا و غیرِ درجا

چی داخا کیف عکاسیااس است؟/داخا کیف عکاسریااس چری اسرت؟؛ چره تفراوتی برین ایرن

ع متها وجود دارد؟ /بین این ع متها چه تفاوتی وجود دارد؟؛ پ
پ

کو این هلی کوپار لعنای؟/

این هلی کوپار لعنای کو؟؛ اخرین بار کی س رُ دیدی؟ /اخرین بار س رُ کی دیدی؟
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 .7ضرورتاً درجا

سرووشت کارمنرداس موسسره میر اس چره مریشرود؟*/چره سرووشرت کارمنرداس موسسره میر اس

میشود؟؛ شماره رود تلفن ثابت چند [است]؟/؟؟چند شماره رود تلفن ثابت [است]؟

وایجه بهدستامده از سطرهای باال از این رار است که اجازة تلفظ یکی از دو سازة ادغاقیافاه

وه یکسره در حوزة و اقهای بیرووریسراز اسرت و وره در حروزة و راقهرای معنرایی .بلکره بره براور

وگارودگاس در تعاملی و فاه است که میاس ایندو بر رار میگردد .هماسگووه که تاکنوس اشراره شرد

در اشاقاقِ یک ساخت سه عاما دخالت دارود :و و ،و اقهای معنایی و و اقهای اوایی .و و ،فق

وظیفة ادغاق ِم ض عناصر واژی را بر ع ده دارد .و اقهای معنایی خواوش عناصر واژی با توجه به

مفاهیم مرتب با وجه معنایی را در اخایار دارد .و اقهای اوایی وی به مسرائا مررتب برا تلفرظ یرک

سازه معطوف بودهاود .و راقهرای اوایری فقر سرازهای را تلفرظ مریکننرد کره شررای الزق بررای

تلفظشدس را کسب کرده باشد .هر چند از اسجاکه و و بدوس م ردودیت ادغراقم رض را اعمرال

میسازد ،بخش م می از این شرو ازسوی و اقهای معنایی مشخص میشود .در ادامه ،به یکی از
حوزههای مرتب با این و اق که با واق ساختاال عی 1مطرح میشود ،میپردازیم و ت ش میکنریم

تا اس را در الب چارچوب این پژوهش بازت لیا ومراییم .سراخت اال عری از دیردگاه بسریاری از

زباسشناساس به جنبة معنایی زباس (معناشناسی ،کاربردشناسی و یا گفاماس) مرتب میشود .بره بیراوی،
دامنة مناسب برای اس ،وجه معنایی زباس اسرت ( .)Matić, 2015برا ایرن وجرود ،از دیردگاه برخری

زباسشناساس زایشی ماوند جکنرداف ( )Büring, 2007; quoted from Jackendoff, 1972سراخت

اال عی و مقولههای اس همچوس کراووس و مباردا کره در الرب مشخصرة کراووس و مباردا 2بازومرائی

میگردد ،بخشی از بازومود و وی مرسوق 3است که با صورت اوایی و صرورت منطقری در تعامرا

است .هر چند هماسگووه که بیاس شد ،در و و فا د مشخصه که و و صرفاً به ادغاق م ض مقولههرا

پرداخاه و مشخصههای واژی در اس مطرح ویساند ،ومیتواس این دیدگاه را پرذیرفت .برر ایرن مبنرا،

وگارودگاس ساخت اال عی و مقوالت وابساه به اس را بخشی از و راق معنرایی و وره و رو برهحسراب

میاورود .تعریفی که خرمایی و عباسی ( )Khormaee & Abbasi, 2014از ساخت اال عری ارائره

میدهند به شرح زیر است:

ساخای که گوینده برای بیاس یک گ اره بهکار میبرد ،وشاسگر فرضیات وی دربرارة وضرعیت

داوش و هوشیاری شنووده در زماس ادای پارگفاار است ... .بنابراین ،ساختاال عی بر صرورت
1

information structure
F-Feature & T-Feature
3
ordinary syntactic representation
2
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جمله  ...تأثیر میگذارد و سازههای جمله را اسچناس مشخص میسازد که با وضعیت اال عری
ذهن مخاالب سازگار باشد (.)Khormaee & Abbasi, 2014, p. 2

به باور اسها ،دو فراینرد م رم کره مریتواورد برا پیرروی از لمبرکرت ( ،)Lambrecht, 1994در

ساخت جمله تغییراتی را به وجود اورد ،عبارت اود از الف) مباداسازی 1و ب) پریشاوریکراووس.
برای ف م این دو فرایند ،وخست باید داوست که مبادا و کاووس از دیدگاه لمبرکت (همراس) چگووره

تعریف میشوود.

لمبرکت ( )Lambrecht, 1994سازهای را مباردا بره شرمار مریاورد کره از مف روق دربرارگی

2

پیروی کرده و دارای پیشاوگارة موضوعیت 3باشد .به بیاوی ،مبادای جمله هماس چیر ی اسرت کره

گ ارة بیاسشده توس جمله ،دربارة اس است .همچنین مبادا باید بخشی از پیشاوگرارة موضروعیت

باشد و به بیاوی ،مبادا باید هم اکنوس موضو ب ث یا درحال حاضر کاووس توجه باشد .روشن است

اسچه مباداست یا مباداسازی میشود ،همیشه در اغاز جمله ظراهر مریشرود .همچنرین کراووس اس
بخش غیرمسلمی از گ اره است که گوینده صد دارد در هنگاق ص بت کردس در اخایرار شرنووده
رار دهد .این سازه از جنبة کاربردشناخای غیرفعال ،غیرِ اباِ شناسرایی و دارای االر

فا د پیشاوگارة موضوعیت و دربارگی است .به باور خرمایی و عباسری (

ورو بروده و

Khormaee & Abbasi,

 )2014چنین عنصری میتواود ت ت فرایند پیشاوریکاووس رار گیرد .بر این اساس ،پریشاوری

کاووس با دو هدف اوجاق میپذیرد :الف) موضو ب ث رار دادس عنصری که تاکنوس مرورد ب رث
وبودهاست .ب) وشاس دادس عنصری که خود موضرو ب رث ویسرت ،امرا برا موضرو ب رث ارتبرا

بیشاری دارد .بنابراین ،هر چند جایگاه اغازین جمله ماعلق به عناصر اشناتر و مرتب ترر اسرت ،امرا

عناصر دارای اال

وو وی میتواوند در اس ظاهر گردود .در وایجه ،مباداسازی و پیشاوری کاووس،

بر خ ف تفاوت ظاهریشاس ،هر دو گرداگرد م ور پیشاوگارة موضوعیت میچرخند .براساس این

تعریف و از اسجاکره کریمری و الالقراوی ( ،)Karimi & Taleghani, 2007پرسرشواژه را حامرا
اال

وو به شمار میاورود ،میتواس وایجه گرفت که این سازه میتواود ت ت پیشاوریکراووس و

وه مباداسازی رار گیرد.

با این وجود ،یکی از عمدهترین مشک ت در و رر گررفان پریشاوریکراووس برهعنرواس عامرا

جابهجایی و یا بازادغاق یک پرسشواژه ،این است که در زبراسهرای دارای پرسرشواژة غیرثابرت،
1

topicalization
aboutness
3
relevance presupposition
2
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پرسشواژه همیشه بهصورت غیرِ درجا ظاهر ومیشود .هر چند اگر این سرازه واواورد ت رت فراینرد
پیشاوریکاووس در ابادای جمله ظاهر شود ،چگووه میتواس بدوس توسا به یک سرری تقریررات،

دامنهومایی و بس سیطرة پرسشواژه به تمامیِ جمله را وشاس داد .همچنین چگووره مریترواس اثبرات

کرد که جملة مورد و ر پرسشی است یا خیر .ومووهای از این تقریرات را میتواس در مطرح کرردس
پرسشومرا ( )Lotfi, 2003و یرا عملگرر پرسشریِ اضرافه برر پرسرشواژه (Rasekhmahand, 2003

; )Vaezi, 2014; Karimi & Taleghani, 2007مشاهده کرد که برای توجیه جنبرة پرسشری برودس
یک جمله ارائه شدهاود.

مشکا دیگری از این فر

پدید میاید که از این رار است؛ اگر ب رذیریم عامرا جابرهجرایی

پرسشواژه ،پیشاوریکاووس اسرت ،برهصرورت پریشفرر

پذیرفارهایرم کره تفراوت موجرود در

زباسهای دارای پرسشواژة ثابت ،عاملی است مرتب با ساخت اال عی .به بیاوی ،پذیرفاهایم که در
یک زباس پرسشواژه همیشه ت ت پیشاوریکاووس رار میگیرد .در وایجه پرسشواژه همیشره در

ابادای بند ظاهر میگردد (ماوند اوگلیسی) و در زباوی دیگر ،پرسشواژه هیچگاه ت ت ایرن فراینرد

رار ومیگیرد .در و ایت همواره بهصورت درجا ظاهر میگردد (ماوند زبراسهرای چینری و ژاپنری).

پذیرش این دیدگاه به معنای اس است که در زباسهای گروه دوق ،هیچگاه ومیتواس مفاهیم خاصی

که از الریق پیشاوریکاووس مناقا میشود را به دست داد .این درحالی اسرت کره ایرن مسرئله برا

روح زباسهای البیعی واسازگار است .باتوجه به این دو مشکا ،میتواس رویکرد مورد اشاره در این

پژوهش را پذیرفت .بر پایة ایرن رویکررد ،عامرا حرکرت پرسرشواژه همگراوی بروده و در تمرامی

زباسهای دارای پرسشواژة ثابت و غیرثابرت بره صرورت یکسراس رخ مریدهرد .ایرن امرر ومایراوگر

دامنه ومایی و بس سیطرة پرسشواژه بر تمامیت یرک جملره اسرت .هرر چنرد اینکره کرداقیرک از

پرسشواژهها تلفظ شود ،به تعاما میاس دو و اق بیروویساز و خواوشی بساگی دارد.

1

این تعاما را میتواس به صورتی که در ادامه بیراس مریشرود ،صرورتبنردی کررد .برا توجره بره

گفاماس ،میتواس عنصری که تاکنوس مورد ب ث وبوده ،را موضو ب ث رار داد ،یا اینکه رابت و

ارتباالش را با موضو ب ث وشاس داد .بر این اساس ،پرسشواژه توس و اقهای خواوشی ،به عنواس

سازة مساعد پیشاوریکاووس خواوش میگردد .برا ایرن وجرود ،ایرن مسرئله ،منجرر بره جابرهجرایی

پرسشواژه ومیشود ،بلکه دساورالعملی را به و اقهای بیروویساز ارسرال مریکنرد .برر اسراس ایرن

دساورالعما ،باالترین سازة بازادغاق شده در جمله تلفظ میشود .هر چند اگر با توجه بره گفامراس،
هدف از کاربرد پرسشواژه ،اوجراق هریچیرک از وقرشهرای براال وباشرد؛ دسراورالعما ارسرالی بره

 1در این جا فق جملههای پرسشی تکپرسشواژهای مورد و ر است.
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و اقهای بیروویساز به گووهای دیگر است .این دساورالعما بره ایرن شرکا اسرت کره پرسرشواژة

بازادغاقشده دیگر تلفظ وشود و پرسشواژه برهصرورت درجرا تلفرظ گرردد .همچنرین از اسجاکره

پرسشواژه در فارسی تکیهبر است (ک نموییپور (

Kahnemuyipour, 2001; Kahnemuyipour,

 )2006و ساداتت راوی ( ،))Sadat-Tehrani, 2011میتواود به صرورت مؤکرد ویر بیرووریسرازی

گردد .جملة پرسشی شمارة ( )9این مسئله را وشاس میدهد:
 .8الف) کیُ او ا کیُ دساگیرکردود؟
ب) کیُ او ا کیُ دساگیرکردود؟

در این ومووه ،پرسشواژة «کیُ» به دو صورت میتواود تعبیر شود .اگر این جملره در گفامراوی

رار گرفاه باشد که بر اساس اس «کیُ» مساعد پیشاوریکاووس در و ر گرفاه شود ،این پرسشواژه

در جایگاه باز ادغامش تلفظ میشرود ( 8الرف) .در صرورتی کره و راقهرای خواوشری برا توجره بره
گفاماس ،چنین پدیده ای را تشخیص ودهند ،اسگاه پرسشواژه به صورت درجا تلفظ میگرردد (8

ب) .اسچه گفاه شد میتواود به وسیلة شررالی بره وراق «شرر تلفرظ براالترین پرسرشواژه» در ()9

جمعبندی کرد:

 .9شررر تلفررظ برراالترین پرسررشواژه :در زبرراسهررایی کرره در اسهررا پرسررشواژه مرریتواوررد در

جایگاههای گوواگووی ظاهر گردد ،اگر پرسشواژه توس و اقهای معنایی برهعنرواس سرازة مسراعد

پیشاوریکاووس خواوش شود ،و اق بیروویساز باالترین سازة ادغاقشده را تلفظ مریکنرد .در غیرر

این صورت ،پایینترین سازة ادغاقشده ،تلفظ میگردد.

با این وجود ،اجباری یا اخایاری بودس تلفظ سازهای که مساعد پیشاوریکاووس تشخیص داده

میشود ،امری وسبی است .این امر با توجه به مجمو عناصر تشکیا دهنردة یرک جملره ،مشرخص
میشود .به بیاس دیگر ،اینکه ایا پرسشواژهای که مساعد پیشاوریکاووس اسرت ،ضررورتاً توسر

و اقهای بیروویساز تلفظ میشود یا خیر ،تابع م دودیتهایی معنایی و اوایری واشری از همنشرینی
عناصر تشکیادهندة یک جمله است.

گووه ای از این م دودیتها ،واشری از ویژگریهرای ظرفیاری فعرا اسرت و بره بیراوی ،مارأثر از

رابطهای است که میاس فعاها و ماممهایشاس وجود دارد .یکی از این افعال ،فعاربطی 1است .افعرال

ربطی گروهی از فعاها هساند که م دودیت هایی را برای تلفظ پرسشواژه در جایگاه بازادغاق به

وجود میاورود .این افعال یک م مول تماق عیار به شمار ومیایند .زیرا بر پایة تعریف ،بیاسکنندة

عما وبوده و فق  ،وشاسدهندة رابطهای میاس اج ای یرک جملره هسراند .همچنرین معنایشراس بردوس
copula

1
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حضور واژهای که بیفاصله پیش از اسها میاید ،وا ص است .به باور حقبرین ()Haghbin, 2006

فعا ربطی یک وقشوماست 1که ومیتواود به موضو هایی که در دامنرهاش ررار دارورد ،وقرش تارا

بدهد .هر چند ،فعا ربطی در ترکیب با عنصر م ارواداری کره بره صرورت بریفاصرله پریش از اس

میاید ،به صورت یک سازة غیروقشی درامده و ادر بره اعطرای وقرش تارا مریگرردد .از ایرن رو،
صاد ی و ارژو

(  )Sadeghi & Arzang, 2006; quoted from Tabibzadeh, 2006ایرن واژه را

مامماجباری فعا ربطی به شرمار اورده و حرذف اس از جملره را سربب غیردسراوری شردس جملره
میداوند:

 .10رو

اسماس ابی است * /رو

اسماس است؛ هوا سرد شد* /هوا شد

از دیگر ویژگیهای فعاهای ربطی اس است که در صورت عدق بر راری رابطة همساوی میراس

مسند و مسندالیه ،اس افعال دیگر ،از جمله افعال اسنادی بره شرمار ومریاینرد .بره بیراوی ،اگرر فعرا

موردو ر در معنای «وجود داشان» بهکار رود؛ دیگر وه یک فعاربطی که فعلی کاما به شمار مری-
اید .در وایجه ،فعاِ «هست» در جملة «داخا کیف عکاسیااس چی هست؟» فعا ربطری ویسرت .زیررا

وخست اوکه «داخا کیف عکاسیااس» برابر برا «چری» ویسرت و دوق اینکره فعرا «هسرت» در معنرای

«وجود داشان» بهکار رفاهاست.

بنابراین با توجه به ومووههای ( )10میتواس گفت کره اسچره باعرث بدسراخای جملرههرای ()7

شدهاست ،دور افاادس پرسشواژه از فعاربطی است .این مسئله را از دیدگاه چرارچوب ایرن مقالره

بررسی میکنیم :در ساخت اسنادی ،مسند وقش م مول وا عی جمله را برر ع رده دارورد و وره فعرا

ربطی ( .)Haghbin, 2006در وایجه و اق مف ومیویای فق درصورت وجود یک مسند ب فصا در

کنار فعاربطی میتواود وجود م مول در جمله را شناسایی کرده و وقشمعنایی مورد و ر را به تن ا

موضو موجود اعطا وماید .بنابراین ،اگر ایرن مسرند در کنرار فعراربطری وجرود وداشراه باشرد ،در

خواوش معنایی خلا ایجاد میگردد .به بیاوی ،شناسایی م مول و وایجااً اعطای وقشهای معنایی در
جمله به عنصری بساگی دارد که ازالریق ادغاق ،با فعا رابطة خواهری 1بر رار کرده باشد .در وا ع،

هماسگووه که حقبین (هماس) ادعا میکند ،اهمیت م اوای واژگاوی در تعیین ساخت موضروعی و
می اس ظرفیت موضوعی م مرول بسریار بیشرار از م اروای دسراوری اسرت .هرر چنرد اگرر پر

از

بازادغاق ،حسب ویاز و اقهای مف ومیویای و بر پایة شر ( ،)9باالترین سازه بهتن ایی تلفرظ شرود؛

رابطة خواهری میراس فعرا و مسرند (کره در اینجرا پرسرشواژه اسرت) برا عردق تلفرظ پرسرشواژه،

دساخوش تغییر گشاه ،بهو و ومیپیوودد .در وایجه ،م مولی در جمله شکا ومریگیررد .بنرابراین،
functor
sisterhood

1
1
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موضو موجود در جمله وی بدوس وقش معنایی رها میگردد که همرین مسرئله منجرر بره بدسراخای

چنین سازههایی میشود .زیرا ،با شکا وگرفان این رابطه ،و راقهرای مف رومیویاری بره سربب عردق

وجود سازه ای که باواود مساقیماً با فعا ربطی رابطة خرواهری ایجراد کنرد ،در خرواوش م مرول و

وقررشهررای معنررایی ،دچررار اشررکال مرریشرروود .بررر ایررن اسرراس ،حارری اگررر پرسررشواژه مسرراعد
پیشاوریکراووس تشرخیص داده شرود ،و راق مف رومیویاری ،مجروز الزق بررای تلفرظ پرسرشواژة

بازادغاقشده به تن ایی را ارائه ومیکند .این مسئله هنگامی اشکار میشود که یا در کنار این فعرا-

ربطی عنصر دیگری غیر از پرسشواژه رار گیرد (ومووة  )11و یا فعاربطی بههمراه پرسشواژه در

جایگاه بازادغاقشده ،تلفظ شود (ومووة :)12

*

 .11چگووه بازگشت هویّت به هنر و معماری اس می ممکن است /است؟

 .12الف) (فارسی امروز) ؟؟چگووه است بازگشت به هنر و معمراری اسر می؟؛ ؟؟چنرد اسرت

خ تلفن ثابت؟ ؛ ؟؟چیست اسم تو؟

ب) (فارسی دیم) کیست به گیای خمیر مایة ادبار؟؛ چگووه باشد با چاکریرت جراه و م را؟؛

چگووه شود زوده کو ه ک شود؟ ؛ کجاست سا ی مهروی ...؟

بر اساس اسچه گفاه شد میتواس با توجه به شر ( ،)9شر ( )13را وی صورتبندی کرد:

 .13شر تلفظ باالترین پرسشواژه به تن ایی:

با رعایت شر های ووشاهشده در شر ( ،)10و اق بیروویساز مریتواورد براالترین پرسرشواژة

ادغاقشده را به تن ایی تلفظ کند ،الباه اگر این پرسشواژه خواهر فعاربطی به شمار ویایرد .در غیرر

این صورت ،یا پائینترین پرسشواژه تلفظ میگردد و یا اینکه پرسشواژه به همراه فعا ربطری در

جایگاه دامنهومایی تلفظ میشود.

 .5بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،زباسها را با توجه به تنو توزیع پرسشواژه به دو دساة زباسهرای دارای پرسرش-
واژة ثابت و پرسشواژة غیرثابت تقسیم کردیم و زباس فارسی را در دساة دوق رار دادهایرم .سر

وشاس دادیم که پرسشواژه در راساای دامنهومایی بهصورت اجباری در دو جایگاه ادغاق مریشرود.

اسگاه اسادالل کردیم که در فارسی اگر پرسرشواژه توسر و راقهرایخواوشری ،برهعنرواس سرازة

مساعد پیشاوریکاووس خواوش شده و در مجاورت یک فعاربطی وی وا ع وشده باشد ،مریتواورد
بهتن ایی در جایگاه دامنهومایی تلفظ گردد .با توسا به رویکرد ارائه شده در این مقاله ،وشاس دادیم
که بر خ ف رویکردهای موجود دربارة پرسشواژه در فارسی ،مسئلة اخایراری یرا اجبراری برودس

حرکت پرسشواژه را میتواس بدوس توسا به هرگووه مشخصرة واژی بررسری ومرود .در وا رع ایرن
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مسئله را میتواس با ب رهگیری از ادغراق و بازادغراق و خرواوش صرورتگرفاره از جاورب و راقهرای

مف ومیویای و تعاما میاس این و اق و و اق بیروویساز ،به صورتی کام ً یک ارچه ت لیا کرد.

با این وجود ،در این پژوهش در راساای اهداف مورد و ر و همچنین م دودیتهای وگارشری

مجله ،مرواردی از جملره و رو پرسرشواژه در مجراورت افعرال غیرر ربطری ،جملرههرای پرسشری

چندپرسشواژهای( 1م دودیتهای موضعی میراس دو یرا چنرد پرسرشواژه) و سراختهرای دارای

حذفبندی 2مورد توجه رار وگرفاهاود ،که در صورت بررسی اسها میتواس به ت لیا جامعتری از
توزیع پرسشواژه در ساختهای پرسشی فارسی دست یافت .ع وه بر این ،باید اشراره ومرود کره

یافاههای بهدستامده ،م دود به این پژوهش و موارد مشابه است.
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Abstract
By investigating the distribution of wh-word in single Wh-questions in Persian
through a qualitative method in terms of the theory of Derivational Approach
(Epstein et al., 1998) and Feature-Free Syntax (Boeckx, 2015) we intend to explain
why wh-word is necessarily in situ. in some sentences and why its movement is
optional in others. In this study, based on the distribution of wh-words, we put
languages into two different categories: fixed wh-word and non-fixed wh-word.
Languages like English and Japanese in which wh-word appears in just one place
(either in situ. or non-in situ.) are put in the first category, and languages like Persian
in which wh-word appears in a variety of positions are put in the second category.
By combining this classification with Scope-Marking (Pesetsky, 1987) (in which it
is believed that each quantifier (such as wh-word) must have a scope) and Remerge
(Zhang, 2004) (in which it is believed that the movement of α is not the process of
“copy+ merge+ delete”, but a simple remerge of α), we suggest that converting a
statement into a wh-question is related to conceptual-intentional systems and we can
achieve it by resorting to merge, remerge and the related interpretation in
conceptual-intentional systems without resorting to morphological features. Besides,
we show that forming a wh-question is not the matter of being a wh-in situ. language
or a non-wh-in situ. language, but is the matter of scope marking. By accepting the
compulsory merger of wh-word in two positions in Persian, we naturally admit that
the movement of wh-word is compulsory as well. Since if no remerge process
happens, wh-word cannot extend its scope over the whole sentence, and as a result,
no wh-question will be formed. Accordingly, we show that merger of wh-word in
two positions is compulsory, just one of which must be pronounced, however: A. an
in situ. position and B. the position in which the wh-word can scope mark the whole
sentence.
We, also discuss the factors which determine the pronunciation of one of those
merged wh-words. By taking a look at Persian related data, we understand that each
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merged wh-word enjoys the same chance of being pronounced and if we just resort
to articulatory-perceptual systems, then, we must make some arguments in favor of
those wh-words which can be pronounced in both in-situ. and non-in-situ. positions.
Meanwhile, if we put all these issues into discourse, the problem we face is those
wh-words which are only pronounced in the in-situ. position. Accordingly, we resort
to a mixed solution in which both articulator-perceptual systems and discourse
related issues are observed. As a result, by reinterpreting the focus fronting as a
triggering factor for pronunciation of the higher merged wh-word, we hold that,
according to discourse, if an element which is not the already established “matter of
current concern”, becomes “the matter of current concern” or becomes more
relevant to the already established “matter of current concern”; then, the
interpretation systems detect wh-word as a structure which is susceptible to focus
fronting. This detection and interpretation sends instructions to externalization
systems, and they accordingly, pronounce the highest remerged wh-word. As a
result, we cannot take focus fronting as a triggering factor for remerge (or
movement). This shows that the pronunciation of the highest merged wh-word is the
result of the interaction between interpretation systems and externalization systems.
Accordingly, we formalize “the principle of pronouncing the highest wh-word” as
follows:
The principle of pronouncing the highest wh-word:
In a language the Externalization Systems pronounce the highest wh-word, if;
A) The language is a non-fixed wh-word,
B) The interpretation systems detect the wh-word as a structure which is
susceptible to focus fronting.
** In case B does not happen, wh-in situ. will be pronounced
We also investigate into the structures with copulas in which a wh-word is
adjacent to a copula and indicates that presence or absence of the copula with a whword can be a significant factor in pronouncing the highest merged wh-word.
Accordingly, we formalize “the revised principle of pronouncing the highest whword” as follows:
The principle of pronouncing the highest wh-word alone:
In a language the Externalization Systems pronounce the highest wh-word alone,
if;
A) The language is a non-fixed wh-word,
B) The interpretation systems detect the wh-word as a structure which is
susceptible to focus fronting,
C) Wh-word is not the sister of copula.
** In case B or C does not happen, wh-in situ. will be pronounced.
By resorting to the above-mentioned approach that is, by utilizing merge,
remerge, the interpretation of the conceptual-intentional systems and the interaction
between these systems and the externalization systems (articulatory-perceptual
system), and without referring to morphological features, we can analyze the
movement of wh-word as both optional and obligatory in a unified manner.
Keywords: Wh-word distribution, Remerge, Scope-marking, Focus fronting,
Copula, Interpretation systems, Externalization systems

