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  چکیده

  بردن به چگونگی سازوکار نظام هاي زبانی، براي پی مطالعه و ثبت هر کدام از گونهسیررب
     مطالعات از جمله موضوعات مورد بررسی ذیلِ .هاي بشري بسیار حائز اهمیت استزبان
هاي چندگانه در  واژه واژه و مشخصاَ پرسش حرکت پرسشحوي ن شناسی، بررسی فرآیندزبان
گرا و بر  ي کمینه در پژوهش حاضر، تالش بر آن بوده است تا در چارچوب برنامه .هاستزبان

واژه و  واژه، جایگاه جمالت حاوي دو یا چند پرسش ترین پرسش اساس اصل جذب نزدیک
هدف از این پژوهش، ارزیابی . العه قرار گیردها در زبان مازندرانی مورد مط ي عملکرد آن شیوه

واژه در زبان مازندرانی  هاي داراي پرسش  ساخت ازگونه نوع نگرش این رویکرد در بررسی این
دهد که انشقاق  هاي حاوي ادات استفهامی چندگانه در این زبان نشان می بررسی ساخت .است

هاي دوتایی یا  واژه پرسشدر . باشد ی نمACPها در این زبان نیازمند اعمال اصل  واژه پرسش
 نبوده و )wh-feature(ساز داراي ویژگی سؤالی  متمم، وجود نداردکه حرکت  چندتایی درجا

نما قرار  گر گروه متمم  در جایگاه مشخص)wh-expression(ضرورتی ندارد که عبارت پرسشی 
 نیازي به اعمال اصل ، هها در آن اختیاري بود واژه پرسشجمالتی که حرکت مورد در . گیرد

ACP وران  اي و استفاده از شم زبانی گویش داده هاي این پژوهش به روش کتابخانه  . نیست
  .باشد ی می تحلیل-ها توصیفی  گردآوري شده و شیوه بررسی آن

  
  
   9/9/1398:     تاریخ پذیرش مقاله                            18/8/1398 :تاریخ دریافت مقاله  

  واژگان کلیدي
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  مقدمه. 1
انواع  و معرفی 1هاي نحوي چامسکی ساختکتاب گیري دستور زایشی و نگارش  از آغازِ شکل

گشتارهاي نحوي در پی آن، تنها گشتاري که توانست در الگوهاي بعدي نظریه جایگاه خود را 
واژه در  حرکت پرسشگرا نیز راه یابد، گشتار حرکت و از جمله  ي کمینه حفظ کرده و به برنامه

 براي متفاوتی رفتارهاي هاي مختلف، زبان.  که مورد توجه قرار گرفته است بودزبان انگلیسی
ها و باقی ماندن  واژه جایی آشکار پرسش جابه :پرسشی دارند جمالت در ها واژه پرسش عملکرد

 حرکت جمله آغازین جایگاه به انگلیسی نظیر هایی    زبان در واژه پرسش. ها در جایگاه خود آن
 گروه جایگاه با واژه پرسش جایگاه که   طوري به گذارد،  می جا    به خود از ردي نهایت در و کند   می

 این حرکت را  چامسکی).1957 چامسکی، (است متفاوت خبري جملۀ در خود معادل اسمی
اصلی واژه از جاي   که پرسشاظهار داشتههاي خود   در بررسیوي.  نامیده است2حرکت آلفا

جایگاه  نماید و حرکت این سازه را از ه جایگاه غیرنقشی در ابتداي جمله حرکت میخود ب
 نما گر گروه متمم و جایگاه فرود آن را مشخّص کند موضوع به جایگاه غیرموضوع معرّفی می

[spec, cp]خود تسلّط سازه در این حرکت، پرسش. داند  می اي دارد واژه بر رد.  
ي  ترین دستاوردهاي این مکتب رویکرد یا برنامه ی و از مهمآخرین صورت از دستور زایش

 بر دستور همگانی برتري یافته و با تأکید بر اصل 1990ي  گرا است که از اوایل دهه کمینه
این برنامه اساساً از . الشعاع خود قرار داده است هاي این نظریه را تحت  تمامی جنبه3اقتصاد
 است و هدف آن تبیین اصول ، مشتق شده1980ي   به دههها، متعلقي اصول و پارامتر نظریه
گرا،  ي کمینه باشد؛ به عبارتی روح حاکم بر برنامه ویژه اصل اقتصاد می ي این نظریه و به اولیه

هاي  ترین اصل این رویکرد، حذف تمامی ویژگی مهم. برمبناي حداکثر اختصار در نظریه است
تنها سطوح زبانی مطرح در این برنامه، . باشد ر میت  در راستاي رسیدن به اصول کلی زبانی

گام، صورت  به هاي واژگانی و طی یک فرآیند گام مقولهصورت منطقی و صورت آوایی هستند؛ 

                                                
1. syntactic Structures  
2. α- movement 
3  . economy principle 
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فرآیند نامیده است؛ به عبارتی  4تیا را فرآیند محاسب دهند که چامسکی آن منطقی را شکل می
  .باشد  می5اصلی نحوي، ادغام

 مرجع/ي حاکمیت اي متفاوت با نظریه گرا، چامسکی حرکت را به گونه کمینهي  از شروع برنامه
واژه به  واژه عبارت است از ادغام یک کپی از عنصر پرسش حرکت پرسش. در نظر گرفته است

شوند و تنها کپی حاصل  هاي واجی عنصر اصلی حذف می صورتی که در خودِ ساختار مشخصه
شده یک اثر در مبدأ از خود بر جاي  ر این گذر، عنصر حذفد. شود از آن به صورت آوا تلفظ می

 .گذارد می
[CP Wh-phrase i [c՜   c [IP [VP … ti …]]]] 
 

عملگر  یک ها زبان همه در که است ها معتقد واژه پرسش معیار طبق نیز) 1996 (6ریتزي
 در [wh] پرسشی ي مشخصه با تا کند می حرکت ساز متمم گروه گر مشخص به پرسشی

 ساخت سطح در تواند عملگر می این. قراربگیرد هسته- گر رابطه مشخص در ساز متمم ي ستهه
واژه را  ، حرکت پرسش)206: 1997( کوك و نیوسان . شود جا جابه منطقی سطح در یا ظاهري
 دستوريهاي   نقشجایگاه (موضوعی جایگاه یک از پرسشی گروه یا پرسشی ي  سازهحرکت

 .دانند نما می  متممگروه گر مشخص موضوعی غیر جایگاه ترین زدیکن سمت به )ومفعول فاعل
اي است که داراي دو یا چند  واژي چندگانه، جمله ي پرسش گرا، جمله در نحو کمینه

فرض بر . گیرد ها قرار می واژه باشد و تحت عملکرد آن پرسش واژه یا گروه پرسشی می پرسش
ندرانی به دلیل وجود آزادي نسبی در ترتیب ها در زبان ماز گونه ساخت این است که این

جاست که در زبان  واژگانی و نحويِ این زبان، عملکردي متفاوت داشته باشند؛ حال پرسش این
ترین  جذب نزدیک"واژه چگونه است و آیا رعایت اصل  مازندرانی حرکت دو یا چند پرسش

   اعمال می شود؟7"واژه پرسش
جایگاه  یقی تطبي همطالعانجام  بر ی پژوهش سعین ابا توجه به توضیحات داده شده،

ي آن با زبان فارسی  مازندرانی و مقایسهزبان   درهاي چندگانه واژه هاي حاوي پرسش ساخت

                                                
4. computational procedure 
5. merger  
6 . L.Rizzi 
7. Attract Closest Principle/ACP  
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گرا و با  ي کمینه در چارچوب برنامه  است تا  بنابراین تالش بر آن بوده.داردمعیار و انگلیسی را 
کرد متفاوت زبان مازندرانی، این  و با فرضِ عمل واژه ترین پرسش توجه به اصل جذب نزدیک

ها به  هاي مهم آن ها، ویژگی هاي مرتبط با این ساخت و ضمن معرفی دادهحرکت بررسی شده 
 جستار، در بخش ین بر ايا  مقدمهیانپس از ب. لحاظ نحوي و اطالعاتی مورد بررسی قرار گیرد

  حرکت یرامون پیو خارجی  داخلي شده ام انجيها  پژوهشینتر  از مهمیدوم و به اختصار برخ
نمودن رویکرد   در بخش سوم با مطرح .کنیم ی میانزبان را باین در   چندگانه هاي واژه پرسش

 در بخش .شدگرا ارائه  ي کمینه گرایی، توصیفی کلی از عملکرد این پدیده در برنامه نوین کمینه
تجزیه و س با زبان فارسی معیار و انگلیسی جمالت این زبان و به صورت قیاها در  داده ،چهارم

  .اندگیري شده  بازگویی و نتیجههاي این پژوهش  و یافتهتحلیل 
 پیشنیه پژوهش. 2

پردازیم که به طور مستقیم یا  ترین آثار قابل توجهی می در این بخش به شرح برخی از مهم
هاي متعددي مورد  هاي چندتایی را در جمالتِ زبان واژه غیرمستقیم مبحث حرکت پرسش

ترین و اولین آثاري که به معرفی و توصیف  مشخصاً یکی از مهم. اند مطالعه و بررسی قرار داده
ها را به لحاظ نوع  بوده که زبان) 1977، 1964(گونه جمالت پرداخته چامسکی ساخت این

ري هایی که فاقد حرکت اجبا زبان: هایشان به دو نوع تقسیم کرده است واژه حرکت پرسش
مانند زبان (واژه  هاي داراي حرکت پرسش و زبان) مانند زبان ژاپنی(واژه هستند  پرسش

  ). انگلیسی
هاي استفهامی را در  ، در مقاله خود براساس دیدگاه چامسکی اشتقاق جمله)1385 (هنگرآ

وي در این .  دانسته است]واژه حرکت پرسش ±[هاي  هاي متفاوت تابع یکی  از مشخصه زبان
واژه در جاي  هایی با پرسش ساخت: هاي پرسشی را به دو نوع تقسیم کرده است ش، جملهپژوه

هاي پرسشی داراي  چنین اشتقاق جمله او هم. واژه هاي داراي حرکت پرسش اصلی و ساخت
هاي نحوي متفاوت دانسته و معتقد است که صرفاَ جمالت پرسشی  حرکت آشکار را از جایگاه

  .اند هاي نحوي حساس واژه در برابر محدویت داراي حرکت آشکار پرسش



  ...اژي چندگانه درو هاي پرسش بررسی ساخت     رخسار زبان       1398، پاییز 10شماره /  
 

 

 
 

150 
    

 8واژه در جاي اصلی ، در پژوهش خود زبان فارسی را از نوع پرسش)1373( رقیب دوست
 در این زبان حرکت نحوي اجباري 9ها واژه آیندي پرسش شمرده و از این روي معتقد است پیش

رآیند مبتداسازي دانسته واژه ها را در زبان فارسی حاصل ف آیندي پرسش وي این پیش. نیست
  کی  کی دید؟: مانند. واژه ها را اختیاري فرض کرده است و افزون بر آن حرکت پرسش

بررسی عملکرد جمالت چند استفهامی زبان " ی تحت عنوان تحقیق، در)1387 (شاه علی
حرکت ، چامسکی گراي  برنامه کمینهدر چارچوب 10"اثر برتري"فارسی در چهارچوب اصل 

ها در جمالت استفهامی و چند استفهامی زبان انگلیسی و تأثیر اصل اثر برتري بر  ژهوا پرسش
 ي  بر خالف نظریهوي اظهار داشته که  .است را مورد بررسی قرار دادهاین نوع حرکت 

هاي کانونی ضوابط اصل اثر برتري را رعایت نمی  که زبان مبنی بر این) 1999( 11بوشکوویچ
امی زبان فارسی، به عنوان یک زبان کانونی، ضوابط این اصل را کنند، جمالت چند استفه

ور پ ، نظر کهنمویی"نقض اثر برتري"از طرف دیگر، ضمن تشریح مفهوم . رعایت می نمایند
که بر این باور است برخی جمالت چند استفهامی دستوري زبان فارسی مواردي از ) 2001(

 مجوز نحوي براي نقض " با ایجاد پیشنهاد یک به نقد کشید ورا باشند،  برتري نمی نقض اثر
واژه در آن در جایگاه  جمالتی که پرسشمورد  مشخص نشان داد که نظر وي در "اثر برتري

   .اشدب فاعل قرار دارد قابل اعمال نمی
در زبان فارسی، معتقد است که ) دار نشان(با بررسی جمالت تأکیدي ، )2001(ر پو کهنمویی

کند و حرکت آن از نوع   فارسی به جایگاه کانون پیش فعلی حرکت میواژه در زبان پرسش
از . شود نما منتقل می گر گروه متمم واژه به جایگاه مشخص نحوي نیست و طی آن پرسش

واژه  حرکت پرسش. موضوعی و افزوده اي: شوند واژه به دو نوع تقسیم می دیدگاه وي پرسش
دستوري شدن ساخت   ماندن در جایگاه باعث غیراي کامال اجباري است چون در صورت افزوده

واژه به  هایی است که در آن حرکت پرسش وي اشاره کرد که زبان فارسی جزو زبان. شود می
گر   تاکیدي است و محل فرود آن جایگاه تاکیدي قبل از فعل یا مشخص- صورت حرکت نحوي

 جایی جابه نظرگرفتن در با که رسد می نتیجه این به نهایت در او. باشد گروه فعلی می

                                                
8 . Wh-in-situ 
9 . Wh-fronting 
10  . superiority effect 
11. Bošković, Željko 
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 از و نیست  درجا واژه پرسش هاي زبان جزء فارسی آن، از قبل به فعل از بعد از ها واژه پرسش
 این شوند، نمی جا جابه ساز متمم گروه گر مشخص به زبان این در ها واژه پرسش که جا آن

 12ابتدا-  کانون هاي زبان طبقه در را زبان این نهایت در و کند، نمی تلقی نحوي را جایی جابه
  .دهد می قرار

اي در زبان  واژه هاي پرسش ساختي خود تحت عنوان  در مقاله ،)1392 (واعظی
اي ساده و مرکب را در  واژه هاي پرسش کرد ساخت ي عمل  شیوه،)گرا رویکردي کمینه(فارسی

   نمودهبررسی) 2001(ي فاز مبتنی بر آخرین دیدگاه چامسکی زبان فارسی و بر اساس نظریه
نخست، : ي پرسشی دارد که زبان فارسی دو نوع جمله است گر آن تحلیل وي بیان. است

 زبان در واژه پرسش حرکت. کرده ي حرکت واژه ي واقع در جاي اصلی و دوم، پرسش واژه پرسش
  .منظوري گروه دوم، و کانون گروه نخست،: دهد   می روي متفاوت جایگاه دو در فارسی،

هاي  واژه شده و موجود، حرکت پرسش  یک از آثار معرفی  تاکنون در هیچ قابل ذکر است
اي با زبان فارسی  گرایی و به صورت مقایسه ي کمینه چندگانه در زبان مازندرانی در قالب برنامه

 ي ضبط گفتگوهاي یوه پژوهش به شین ایشی گويها داده. است مورد بررسی قرار نگرفته 
اي نیز   و از منابع کتابخانهاند  شدهيآور  جمعاحیه نین ساکن اورانیش با گو روزمره و مصاحبه

  .هاي دیگرِ مورد مطالعه استفاده شده است در مورد زبان
  چارچوب نظري. 3

زبان  اند  تاکنون مطرح شده1957هاي متعددي که از سال  ها و دیدگاه در تمامی نظریه
  :در آن اجباري استایگاه ابتداي جمله به جواژه  هایی است که حرکت پرسش انگلیسی از زبان

   
                                                                       1) Who was she meeting?  

ردفورد  که این مثال مانند		شود؛ شود که حرکتی در آن مشاهده نمی اما مواردي نیز یافت می
  :آورد می (Echo Question) کاسیانع پرسش عنوان به را آن) 183.: م 2009(

2) She was meeting who? 
3) Who bought what? 

                                                
12. focus-fronting 
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واژه در ساختارهاي پرسشی جمالت فارسی که تحت عملکرد یک عامل  حرکت پرسش
  : قرار بگیرند،  اختیاري است13پرسشی

4) (a) محسن چه کسی را کتک زد؟               
Mohsen ʧe kæsi rɒ kotæk zæd? )                      حرکت در جاي اصلی       (  
Whom did Mohsen beat? 
    (b) چه کسی را محسن کتک زد؟ 
ʧe kæsi rɒ Mohsen kotæk zæd? )                  ي حرکت نقشی است انگیزه (  
Whom did Mohsen beat? 
 

  :ها در زبان مازندرانی نیز وجود دارد شواهدي از این نوع ساخت
5)  (a)  Te kene vesse dæri kɒr kendi? )      مازندرانی(  )          حرکت در جاي اصلی(  
     

کنی؟ تو براي چه کسی کار می)                        فارسی     (  
For whom do you work?                         ) انگلیسی(  
   (b)  kene vesse te dæri kɒr kendi?         )مازندرانی()      نقشی استي حرکت  انگیزه( 

کنی؟  براي چه کسی تو کار می                      ) فارسی(  
For whom do you work?                         )انگلیسی(  

هاي چینی، ژاپنی، فارسی و مازندانی  ها به جایگاه آغازین جمله در زبان واژه حرکت پرسش
گیرند که گروه اسمی معادل آن در  ها دقیقاً در جایی قرار می واژه اجباري نیست؛ این پرسش

واژه در  هاي پرسش زبان 14هایی را هوانگ چنین زبان. ي خبري در همان جایگاه قرار دارد جمله
  . نامد  میجاي اصلی

. کنند عمل می هاي پرسشی وجود دارند که توسط دو عامل پرسشی ي دیگري از ساخت دسته
واژه با  واژي چندگانه داراي دو یا چند پرسش ي پرسش ر ذکر شد،  جملهطوري که پیشت همان

هاي فارسی، ژاپنی، انگلیسی، بلغاري و  هایی از زبان مثال. باشد واژه می عملکرد دو پرسش
  : دهند هاي مختلف نشان می هاي این خصیصه را در زبان مازندرانی ویژگی

                                                
13. Wh-operator  
14 . Huang 
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      علی چی رو چرا خرید؟                )        فارسی    (     (6
    Ali ʧi ro ʧerɒ xærid? 
    Ali-ga     nani-o       naze katta      no? )        ژاپنی(   
                                                               ادات استفهام     خرید    چرا         

علی -چه    فاعل - مفعول  
  

7) Who gave what to whom? )  انگلیسی  (                  
8) Kio   na   kogo   kakvo   dade?                 )بلغاري(  
                                                                      داد       چی       کی     به    کی    

   کی چی رو به کی داد؟                                                                                    
            
9) Ke ke re bæko:ʃte?                             )مازندرانی(   
) فارسی (                         چه کسی چه کسی را کشت؟     
 Who did kill whom?               )انگلیسی (                  
 Who killed whom? 

واژه به ابتداي  مازندرانی فاقد حرکت اجباري پرسش) با فرض(هاي فارسی، ژاپنی و  زبان
اما این حرکت در انگلیسی . ي پرسشی هستند و به عبارتی این حرکت اختیاري می باشد جمله

ي نحوي در یک چنین جمالت  ترین خصیصه با این تفاوت که مهم. و بلغاري اجباري است
کند و در  ها حرکت می واژه تنها و تنها یکی از پرسششی در زبان انگلیسی این است که پرس

صورت جمله نادستوري خواهد شد؛ اما در زبان بلغاري، حرکتِ تمامی ادات استفهامی  غیر این
  . به ابتداي جمله اجباري است

الت پرسشی واژه در جم ترین پرسش شود تا نزدیک سبب می "ترین سازه جذب نزدیک"اصل 
نما  گر گروه متمم واژه به جایگاه مشخص هاي حاوي حرکت آشکار پرسش ي زبان چندگانه

  : ها در جایگاه اصلی خود در جمله باقی بمانند واژه ي پرسش منتقل گردد و بقیه
10)   (a) Whom i did you persuade ti to call whom?  

؟            چه کسی را متقاعد کردي که به چه کسی زنگ بزند  
     (b) *Whom i did you persuade whom to call ti? 
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  به چه کسی معرفی کرد؟ ti معلم  i  ]چه کسی را[) 1
  معرفی کرد؟ti معلم چه کسی را i  ]به چه کسی[؟؟ ) 2
 

در هر یک از جمالت فارسی و انگلیسی باال، دو ضمیر پرسشی وجود دارد که با جایگاه اصلی 
ي جمالت یکی است؛ اما مبدأ حرکت در  مقصد حرکت در همه. باشند  میمرجع خود هم
  . تر است نما نزدیک در مقایسه با جمالت دیگر به جایگاه متمم) 1(و ) a(جمالت 

داند که نخستین بار   می16واژه را شرط برتري ترین پرسش جذب نزدیک) 2000 (15پستسکی
تواند   اعمال هیچ قانون دستوري نمیبر اساس این شرط،. بیان کرده بود) 1973(چامسکی

اگر در این ساختار قانونی .  باشد X…[α…Z…WYV…]… در ساختار  X وYشامل 
در زبانی مانند بلغاري که در جمالت . برتري دارد Y  برZ گردد و  اعمال میZ  و  Yاي بر  گونه به

چنان برقرار  تري همشوند نیز شرط بر ها در آغاز جمله ظاهر می واژه پرسشی آن تمامی پرسش
واژه است که در سمت  ها این باالترین پرسش واژه که برخالف حرکت تمامی پرسش است چرا

  .  شود ترین جاي جمله ظاهر می چپ
11)  Kio   na   kogo   kakvo   dade?         )بلغاري(              wh1   wh2   wh3 

داد         چی       کی     به     کی                                                                        
 چه کسی چه چیزي را به چه کسی داد؟

گیرد، ساختاري ایجاد  حرکت جزیی از فرآیند ساختارسازي است؛ هر بار که حرکتی انجام می
 در اي واژه هاي چندپرسش ترین ویژگی نحوي در حرکت چنین اشاره کردیم که مهم هم. شود می

ها را حرکت داده و به جلوي جمله  توانیم یکی از آن گرا این است که تنها می ي کمینه برنامه
  : ساختار جمالت زیر در انگلیسی شاهدي بر این فرضیه است. بیاوریم

 12  a) Who do you guess will eat what? 
       b) *What who do you guess will eat? 
       c) *Who what do you guess will eat? 
       d) *What do you guess who will eat? 
 

                                                
15 . Pesetsky. D 
16 . Superiority effect 
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ي چندگانه در زبان انگلیسی است و  واژه  مثالی از یک ساختار پرسش(a)ي  جمله
تواند حرکت  دهد که تنها یک عامل پرسشی می  نشان می(c) و (b)بودن جمالت  نادستوري

بودن  چنین نادستوري هم. نما بیاید گروه متممگر  کرده و به جلوي جمله و در جایگاه مشخص
کند که نقض آن  به  گر این است که انتخاب و جایگیري از اصولی تبعیت می بیان (d)ي  جمله

 را پیشنهاد داده که ACPدر این مورد اصل ) 1995(چامسکی . انجامد شدن آن می نادستوري
ترین سازه از آن نوع  کند که نزدیک ، نوع مفروضی از یک سازه را جذب می بر اساس آن، هسته

 Y به Xي  سازه: که طوري  ترین سازه شرایطی الزم است به حال براي تعیین نزدیک. باشد
ته باشد؛ اي داش  تسلط سازهZ و Yي  بر هر دو سازه Xي   ؛  سازهZتر باشد تا به  نزدیک

به این ترتیب در  . نباشد Yاي باشد که شامل  در داخل فرافکنی بیشینهZي  چنین سازه هم
نما که تهی است به یک  ي گروه متمم واژه و در جایگاه هسته ي داراي چند پرسش یک جمله

این جمله براساس اصل .  باشد(WH)ي پرسشی بودن   نیاز است که داراي مشخصه متمم
هاي  نما  باشد که با ویژگی گر گروه متمم  باید داراي یک مشخص(EPP)ده فرافکنی گستر

براي . واژه ضروري است پس به طور کلی حضور یک پرسش. پرسشیِ هسته هماهنگ است
هاي باال  واژه را که در مثال ترین پرسش نزدیک  (ACP)مرتفع ساختن این نیاز و براساس اصل 

»who«نما  گر گروه متمم گاه مشخصباشد حرکت کرده و در جای  می[spec,cp]گیرد  قرار می .  
  :هاي خاص در زبان فارسی و مازندرانی با این روند متفاوت است واژه حرکتِ برخی از پرسش

 13)   a) [ʧə ʧi j re [pro [ke i re [ti tj bɔteme]]]]? 
  فعولی   چه چیزي        نشانه م- نشانه مفعولی    چه کسی   را-گفتن   را-ش م 1               

            گفتم؟            کی رو به چی/ گفتم؟ چه کسی را به چه چیزي 
           b)  Ke re ʧə ʧi bɔteme? 

   نشانه مفعولی  چه کسی            -گفتن    چه چیزي   را-ش م 1                            
            What did I say to whom? 

همانند (در همین جمله در فارسی) چه کسی/کی(ي دوم  ي حرکت داده شده ه واژه پرسش
  : گردد منجر به نادستوري شدن جمله می) انگلیسی

  * گفتم؟ چی رو به کی/ گفتم؟ چه چیزي را به چه کسی 
  *رو گفتم؟ کی چی / را گفتم؟ چه کسی چه چیزي 

    What did I say to whom? 
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باشد  می) برخالف فارسی و انگلیسی(قبول  ال در مازندرانی، دستوري و قابل ي با اما هر دو جمله

ي مازندرانی آن را نادستوري  واژه در این جمله و این بدان معنی است که حرکت هر دو پرسش
  . ایم ها پرداخته در بخش بعديِ این پژوهش به این چالش و تفاوت. نکرده است

  گانه در مازندرانیهاي چند واژه چگونگی حرکت پرسش. 4
هاي مختلف عملکرد  هاي چندگانه و شیوه واژه جایی پرسش در این بخش به معرفی کلی جابه

ي آن با زبان  هایی، این پدیده در زبان مازندرانی و مقایسه ي مثال آن پرداخته و سپس با ارائه
 ،دفیمبناي گزینش متون در پژوهش حاضر، به صورت تصا .نماییم فارسی را بررسی می

که زبانی روایی داشته و به اند  اي بوده هاي عامیانه داستانچنین  گویشوران بومی و محلی و هم
  .باشند میزبان گفتار مردم زمان خود نزدیک 

هاي محلی در شمال  کی از زبانی و یرانی کهن ايها از زبان) يبرت(  زبانینا :زبان مازندرانی
. باشد ي غربی می هاي دسته و جزو گروه زبان سانسکریت پهلوي،از زبان بازمانده یران است که ا

ي جنوبی دریاي خزر و شرق گیالن به  هاي البرز و کناره ي باریک بین کوه شیهامروزه در حا
هاي تاتی، گیلکی، تالشی و سمنانی است  شود و نزدیک به زبان این زبان صحبت می

 است و ی غربي  دستهیژه به ویرانی، ايها  زبانیگر زبان مانند دین اخصوصیات). 1374شکري،(
 ی تلفظ، دستور، مذکر و مؤنث و خنثمانند ی گوناگون زبانيها  گفت که از نظر صورتتوان یم

 برخوردار یشتري بی از سادگی غربي  دستهی زبانيها  به گونهی، نسبت اسامبودن و صرفِ
زاده  نجف (شود ی م را شامليتر  خود، شکل خاصناگونی و گوی سادگي  با همهیاست؛ ول

  .)1368 بارفروش،
 هاي چندگانه در مازندرانی واژه  انواع پرسش4.1

توان رفتار نحوي  هاي مستخرج از این زبان، می هاي به عمل آمده از داده با توجه به بررسی
ها در  هاي چندتایی در جمالت مختلف این زبان را  بر مبناي تکرار رخداد آن واژه پرسش

  : بندي نمود روه مجزا دستهجمالت به دو گ
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  واژه   جمالت بدون وقوع حرکت پرسش1. 1. 4
کدام از این دو تحت عملکرد  واژه دارند، هیچ هاي پرسشی که دو پرسش در برخی از ساخت

خود باقی ) نشان بی(واژه در جایگاه اولیه  گیرند و هر دو پرسش واژه قرار نمی حرکت پرسش
 . مانند می

1)   [TP [NP te] [Tʹ] [VP] [V՜ ՜  [PP ke re] [NP ʧəʧi] [V bɒti]]]]]]? 
      “What did you say to whom?” 

در جایگاه نحوي اصلی » ʧəʧi «و  » ke«ي پرسشی  شود دو کلمه طور که مشاهده می همان
واژه  آیندي یکی از دو پرسش طوري که پیش به. خود قرار داشته و حرکتی صورت نگرفته است

)wh-fronting(ي اول  ، منجر به نادستوري شدن و یا حداقل غیر قایل پذیرش بودن جمله
ي اول به ابتداي جمله  واژه توسط شم زبانی گویشور بومی خواهد شد؛ در مثال زیر پرسش

  : آورده شده است
 ?CP [PP ke re i] [TP [NP te] [T [VP [V ti [NP ʧəʧi] [V bɒti]]]]]] ؟

این » ke«ي فاعلی واژه و تقدم آن بر پرسش»  əʧiʧ«ي دوم  اژهو ي خروج پرسش و در نتیجه
  : ساخت نادستوي خواهد شد

*[CP [NP ʧəʧi i] [TP [NP te] [T [VP [V [PP ke re] [ti V bɒti]]]]]? 
 

ها به ابتداي جمله  واژه کدام از پرسش ها حرکت هیچ ها که در آن مثال دیگر از این قسم ساخت
  : باشد جائز نمی

2)  kəmintɒ zenɒ ʧikɒr hɒkerde? 
   * ʧikɒr hɒkerde kemintɒ zenɒ? 
   “Which woman did what?” 

جاي  به) NP(را در نظر بگیریم، گروه اسمی) 2(هاي احتمالی به سؤال  اگر یکی از پاسخ
 و یا هر گروه اسمی دیگري و »untɒʔ«شود، مانند   جایگزین می»kəmintɒ«ي  واژه پرسش
ي خبري مثبت ظاهر  به عنوان متمم فعلی در جمله» ikɒrʧ«ي  واژه شطور پرس همین

  . گردند می
 
3)  Ke ʧe ʔinti kende? 
   * ʧe ke ʔinti kende? 
   “Who did what so?” 
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  4) Hæsen ʧi re keʤe ʤe/ɒ bæxrie? 
*Hæsen keʤe ʤe/ɒ ʧi bæxrie? 
    ?? Hæsen keʤe ʤe/ɒ ʧi re bæxrie? 
    “What did buy hasan from where?” 
 

      .Hæsen sere re ʃæhre dæro:n bæxrie:        باشد گونه می ي باال این صورت خبري جمله
و ) sere(ها دقیقاً در جایی قرار گرفتند که گروه اسمی معادل آن  واژه در این جمله، پرسش

)hre dæro:nʃæ( ها  واژه جایی پرسش ي خبري در همان جایگاه قرار دارد و جابه در جمله
ها به عنوان متمم فعل در  گونه ساخت معموالَ عبارات پرسشی در این. صورت نگرفته است
  .گیرند انتهاي جمله قرار می

 5) Gæppa ʧi re ke re hedɒʔe? 
    *Gæppa ke re ʧi re hedɒʔe? 
    “What did grandfather give to whom?” 
       

هاي کاربردي و بنـا     که در برخی موقعیت     بسته به این  ) 5(و  ) 4(هاي    هالزم به ذکر است در جمل     
ي  واژه اي کـه حـاوي پرسـش    هاي کالمی،  نقش تأکیدي کـالم مـد نظـر باشـد جملـه         به انگیزه 

 زبـان  مـورد  در. باشـد  دستوري و قابل قبول می » re«آیندي است، با قید نشانه مفعولی  پیش
 هـایی  پرسـشی زبـان   جـزء  فاقـد  هاي زبان که گوید ر میاین طو )2001( پور کهنمویی فارسی،
 در چنین معتقد است که بـا  وي هم. دهند می را شدن جا جابه هااجازه واژه پرسش به که هستند

 هـاي  جـزء زبـان   فارسـی  آن، از قبـل  بـه  فعـل  از بعـد  از هـا  واژه پرسش جایی جابه گرفتن نظر
 مـتمم  گـروه  گـر  مشخص به زبان این در ها واژه پرسش که جا آن از و نیست  درجا واژه پرسش

 طبقه در را زبان این نهایت در و کند، نمی تلقی نحوي را جایی جابه شوند، این نمی جا جابه ساز
 .دهد  قرار می17ابتدا-کانون هاي زبان

6)  ke kene ʤe (m) telaq bæjte? 
     *kene ʤe (m) ke/i telaq bæjte? 
     “Who divorced from whom?” 
7)  Ke re jɑd dære ʔemɒ ʧeʧi bæxrimi? 
    *ʧeʧi ki jɒd dɒrne ʔemɒ bæxrimi? 
    “Who remembers we bought what?” 

                                                
17 . focus-frontig 
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8)  ʧeʧi re ʧeti bæjteme? 
     *ʧeti re ʧeʧi bæjteme? 
      What did I get how? 

اختیاري و چه صورت  واژه چه به شود که در این نوع جمالت، حرکت پرسش مشاهده می
شود و هرگونه حرکت جزء پرسشی به ابتداي جمله منجر به  صورت اجباري دیده نمی به

ساز  باشند، متمم واژه می در چنین جمالتی که داراي چند پرسش. گردد شدن آن می نادستوري
 الزم )EPP(نیست و بر اساس اصل فرافکنی گسترده ) wh-feature(پرسشی وپژگیداراي 

نما  گر گروه متمم  در جایگاه مشخص)wh-expression( )پرسشی(استفهامیرت نیست که عبا
توان  به این ترتیب می. ها هم نیازي ندارد  با این ویژگی قرار بگیرد و به همین علت به یک متمم

اي صورت نگرفته، بنابراین ضرورتی براي اعمال  واژه دریافت که چون هیچ نوع حرکت پرسش
  .رد هم وجود نداACPاصل 

  واژه   جمالت با وقوع یک حرکت پرسش 2.  1  .4
 به 18واژه در زبان انگلیسی از جایگاه موضوع که پیشتر اشاره شد،  حرکت پرسش طوري همان

گیرد و به لحاظ   صورت می[spec,cp]نما  گر گروه متمم  در مشخص19جایگاه غیرموضوع
ها در برخی جمالت با  این تحلیلباشند؛ اما  نما محور می متمم) گرایی صورت(تحلیل نحوي 

  . شوند هاي آشکار تأکیدي با مشکل روبرو می سازه
 8) I am convinced [that no other colleague would he turn to] 

باشد که در  واژه می هاي پرسشی یقیناً بخشی از اطالعات مجهول است که آن پرسش در ساخت
این . باشد  از آن ندارد و به دنبال پاسخ آن میکننده اطالعی اي است که پرسش واقع سازه

در . تواند به لحاظ نحوي قید مکان، زمان، مفعول و فاعل جمله باشد اطالعات مجهول می
ي  با مطرح نمودن فرضیه) 1996(ریتزي . کانون نقش مهمی داردها، سی نقشی این ساختبرر

هاي کانونی در درون گروه  ت و سازهنما، بیان داشته که این گروه نقشی اس انشقاقی گروه متمم
  : گیرند کانونی قرار می

9) [[that [FocP no other colleague [would [TP he would turn to no other colleague]]  
 )228: 2009ردفورد (

                                                
18 . A.Position 
19. A՜ _ Position 
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پور،  کهنمویی(هاي مختلفی تأیید شده است  چنین جایگاهی در زبان فارسی نیز در پژوهش
هاي مبتداشده  ي کانونی حاوي اطالعات نو و سازه به عبارتی، سازه). 1385 ؛ آهنگر، 2001

  ). 229: 2009ردفورد، (داراي اطالعات کهنه اند 
 ؟ ]]]خونه شون رو فروخت[چرا [که [نمیدونم - 

  ؟ ] نمیدونم]] شونُ چرا فروخت خونه] که این-[[
         [ForceP [spec…Forc՜ ][Forc…FocP][Spec t …Foc՜ ][Foc…TP t] 
 

شوند که در  هایی می هاي چندگانه شامل ساخت واژه ي دیگر از جمالت حاوي پرسش دسته
ي  ساختار حاصله داراي جمله) ادات استفهام(جایی هر کدام از اجزاي پرسشی  صورت جابه

 .ساخت و دستوري خواهد بود خوش
10)   (a)   [[[nædo:mbe][ ʧəʧi  (v)əsse ve burde]]].               )پژواکی  (   
ش م 1   - دانستن  ادات نفی                ش م او  براي3ش م رفتن  3  چه      
          b)   [[[ʧəʧi (v) əsse] ve burde] re nædo:mbe].       ) تأکیدي           (  
ش م او   3  براي   چه  ش م رفتن  3   ش م1  ادات نفی-دانستن  نشانه مفعولی      
               I do not know why he left. 

ي کانونی در بند قرار گرفته، جمله دستوري است  واژه به عنوان سازه  تنها پرسش،)b(در مثال 
 . ي کاربردي دارد حرکت انگیزه و

بنابراین در برخی از جمالت سؤالی که به منظور برقراري ارتباط و تبادل اطالعات در 
هاي  ي پرسشی که اطالع مجهول جمله است نقش روند، کلمه هاي افراد به کار می مکالمه

هاي  واژه کامالً اختیاري بوده و انگیزه ها اغلب حرکت پرسش در این گونه ساخت. ردمتفاوتی دا
چون تأکید  که هدف گوینده از حرکت، بیان احساساتی هم طوري کاربردي و کالمی داشته؛ به

و ) ʧəʧi «)what «هاي واژه در مثال زیر پرسش .اشدب می... بیشتر، خشم، ناراحتی، تعجب و 
»keʤe «)where( در جایگاه اصلی خود قرار دارند و حرکتی صورت نگرفته است  :  

11)  (a)     ʧəʧi re keʤe ʤɒ bævinem? 
چیزي  مفعولی    چه نشانه-نشانه مفعولی  کجا    را-دیدن  از- ش م1           

       [TP [NP ø] [T [VP [V [NP ʧəʧi re] [PP keʤe ʤɒ] [V bævinem?]]]]]? 
           What do I see from where?  
 



  ...اژي چندگانه درو هاي پرسش بررسی ساخت     رخسار زبان       1398، پاییز 10شماره /  
 

 

 
 

161 
    

نما  گر گروه متمم  در اثر یک حرکت به جایگاه مشخص»keʤə«ي   واژه حال اگر پرسش
[spec,cp] دهد دست می ي دستوري سالم به  حرکت نماید، باز هم یک جمله: 

       (b)     Keʤə ʤɒ ʧəʧi re bævinem? 
نشانه مفعولی  کجا        - چیزي   از  مفعولی    چه نشانه-دیدن ر ا-  ش م1  

                [CP kəʤə i]TP [NP ø] [T [VP [V [NP ʧəʧi re ti [V bævinem]]]]]? 
               What do I see from where? 
 
12)  (a)     kəmin-tɒ re vene kene vesse hɒdem? 

یک  کدامنشانه مفعولی  -  باید   راکی )فاعلی(اي    انه مفعول بهنش- به دادن  -     ش م1     
(b)     vəne kenə vəsse  kəmin-tɒ re hɒdem? 

یک کدامنشانه مفعولی  -را     باید   کینشانه مفعول برایی   - به دادن  -      ش م1     
       Which one should I give to whom? 
 
13)  (a)     kere bɒti kene ʤɒ/ʤem xeʃ bemu?  

م گفتن - ش2اي     نشانه مفعول به          چه کسی)مفعولی(   - ش م3 خوش آمدن  نشانه مفعول ازي   چه کسی   

؟            به چه کسی گفتی از چه کسی خوشش آمد  
       (b)     kene ʤɒ/ʤem kere xeʃ bemu? 
           Who did like whom? 
 
14)  (a)     ʧeʧi kene vesse xɒre?  

)                 چه چیزي(چی )چه کسی( کی      خوب بودن -ش م3   براي  
       (b)      kene vesse ʧeʧi xɒre? 
)چه کسی(کی                  ) چه چیزي(چی  براي     خوب بودن-ش م3     
 What is good for whom? 
        

ها در زبان مازندرانی محدود بوده و از این لحاظ نیز  واژه دهند که تعداد پرسش ها نشان می مثال
هاي به  واژه دهند پرسش هاي باال نشان می طوري که مثال همان. به زبان فارسی شباهت دارد

شده باشد، جمالت  داده  ها چه از نوع درجا و چه از نوع حرکت  کار رفته در این قبیل ساخت
ها در چنین  واژه جایی که رفتار پرسش از آن. دهند ختی به دست میسا دستوري و خوش

ي حرکت به منظور تأکید بیشتر و اغلب در  جمالتی بیشتر کالمی است تا نحوي و انگیزه
به . کند  نیز ضرورت پیدا نمی»ACP«شود که اصل  اي می باشد، مشاهده می مکالمات محاوره
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خود توجیه  جایی اجزاي پرسشی وجود ندارد، خودبه عبارتی زمانی که تعبیر نحوي براي جابه
  .گیرد صورت نمی» ترین سازه اصل نزدیک«گونه حرکات بر مبناي  این

  گیري بحث و نتیجه. 5
گرایی و با توجه  ي کمینه بررسی ساختاري جمالت چنداستفهامی در مازندرانی از منظر برنامه

کرد متفاوت زبان  با فرضِ عمل.  تواژه صورت گرفته اس ترین پرسش به اصل جذب نزدیک
مازندرانی با زبان انگلیسی و شباهت نسبی آن با زبان فارسی، چگونگی این حرکت بررسی شده 

هاي  گونه ساخت در ساخت و انشقاق اینها حاکی از آن است که  هاي حاصل از داده و یافته
ها در  واژه رخداد پرسشجمالت بر مبناي تکرار . باشد  نمیACPپرسشی نیازي به اعمال اصل 

  .ها مورد بررسی قرار گرفتند ها به دو گروه تقسیم و رفتار نحوي، کالمی آن آن
ها  واژه هاي دوتایی یا چندتایی درجا وجود دارند، حرکت پرسش واژه ي اول که پرسش  در دسته

) اموارد استثنجز در  (شود و گاه صورت اجباري دیده نمی صورت اختیاري و چه به چه به
ساز داراي  متمم. گردد آیندي جزء پرسشی به نادستوري شدن جمله منتهی می هرگونه پیش

)wh-feature( نیست و بر اساس اصل فرافکنی گسترده )EPP( الزم نیست که عبارت پرسشی 
)wh-expression(نما قرار بگیرد و به همین علت به یک  گر گروه متمم  در جایگاه مشخص

اختیاري بوده و ي دوم حرکت وجود داشته اما  در دسته. ها هم نیازي ندارد  با این ویژگی متمم
که هدف گوینده از حرکت، بیان احساساتی  طوري هاي کاربردي و کالمی دارد؛ به اغلب انگیزه

بنابراین ضرورتی براي اعمال اصل باشد و  می... چون تأکید بیشتر، خشم، ناراحتی، تعجب و  هم
ACPگیري نمود که  توان نتیجه طور می  این. هم وجود نداردACP  در زبان مازندرانی بیشتر به

  . کند تا یک اصل صورت یک پارامتر عمل می
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