فصلنامة علمي  -پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا

(س)

سال نهم ،شمارة  ،23تابستان 1396
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ساخت تعجبی در زبان فارسی :رویکردی کمینهگرا
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چکیده

مزدک انوشه
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مینا رضوانیان

3

o
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تاریخ دریافت93/11/30 :
تاریخ تصویب94/4/21 :

v
i

در رویکردهای زایشی به دستور زبان و از جمله در برنامۀ کمینههگهرا ،آن
اندازه که به جمالت پرسشی و پرسشواژهها پرداخته شده ،از ساختهای

h
c

تعجبی که با یک تعجبواژه ساخته میشوند ،سخن به میان نیامهده اسهت

بر این اساس ،مقالۀ حاضهر از منظهری کمینههگهرا بهه بررسهی آن دسهته از

r
A

ساختهای تعجبی زبان فارسی میپردازد کهه رهرفاب بها تعجهبواژۀ «چهه»

ساخته میشوند ،و در این روند ،مهیکوشهد تها نقهش دسهتوری و جای هاه

نحوی عنصر تعجبی «چه» را تبیین کند در بررسی این دسهته از جمهالت،

نخست ساخت های تعجبی کیفی و کمی از هم بازشناخته مهیشهوند و بهر
نقههش دوگانههۀ عنصههر تعجبههی «چههه» در ایههن سههاختههها تیکیههد مههیشههود

استدالل های نحوی و شواهد تجربی نشان می دهند که در ال وی نخسهت
1

شناسه دیجیتال (10.22051/jlr.2015.1841 :)DOI

3

کارشناس ارشد رشتۀ زبانشناسی هم انی ،دانش اه تهران؛ mina.rezvaniyan@gmail.com
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استادیار گروه زبانشناسی ،دانش اه تهران (نویسندۀ مسئول)؛ mazdakanushe@ut.ac.ir
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تعجبواژۀ «چه» در هستۀ گروه معرف می نشیند و از جهن

معهرفههایی

چون حروف تعریف و اشاری ها است در ال هوی دو ،،همهین عنصهر ،بها

معنای تعجبی «چقدر» ،در نقش یک قید مقدار یا کمیتنما ظاهر میشهود

و بر کمیت وابستۀ خود تیکید میورزد در ادامه ،ضمن اشاره بهه حرکهت

اختیاری ساخت های تعجبی ،ان یزۀ حرکت و جای اه فهرود آنهها بهر پایهۀ

آموزه های نظری و دادههای زبانی تبیین میشود و در این میان ،نشان داده

D
I

میشود که بهرخالف حرکهت اجبهاری تعجبهیههای زبهان ان لیسهی ،ایهن

سازهها در فارسی به مشخص ر گروه متممساز جابههجها نمهیشهوند ،بلکهه

S
f

می توانند به ان یزۀ یافتن خوانش نشاندار ،به مشخص ر یک گروه تیکیهد
ارتقا یابند

o
e

واژههااای کدیاادی :سههاخت تعجبههی ،تعجههبواژه ،گههروه معههرف،

کمیتنما ،گروه تیکید

 .1مقدمه

v
i

1

مقالۀ حاضر در چارچوب برنامۀ کمینهگرا به بررسی آن دسته از ساختههای تعجبهی زبهان

h
c

فارسی میپردازد که با تعجبواژۀ «چه» ساخته میشوند ،و در این روند ،میکوشد تا نقهش
دستوری و جای اه نحوی عنصر تعجبی «چه» را تبیین کند

r
A

پیش از ایهن ،دستورنویسهان و زبهانشناسهان ایرانهی (از جملهه خهانلری ()1351؛ شهفایی
()1363؛ وحیههدیان کامیههار و عمرانههی ()1382؛ تهها آبههادی ،گلفهها ،و بختیههاری ( ))1391و

غیرایرانی (مانند الیوت)1974( 2؛ گریمشها)1979( 3؛ زانهوتینی 4و پهورتنر)2003( 5؛ اونهو 6و

فهوجی)2006( 7؛ ردفهورد)2009( 8؛ برنههدنر)2010( 1؛ نهوون 2و چرنیلووسههکایا)2013( 3؛ و

1

exclamative construction
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دی ران) به ساختهای تعجبی پرداختهانهد در حهوزۀ زبهان فارسهی ،خهانلری ()117 :1351
تعجبیها را نوعی جمله دانسته ،اما دی ران غالباب آنها را زیرمجموعۀ جمالت عاطفی قلمهداد
کردهاند تا آبادی ،گلفا ،و بختیاری ( )1391نیز ساخت پیشگفتهه را در چهارچوب مقالهۀ
زانوتینی و پورتنر ( )2003و با رویکردی کاربردشناختی بررسی کردهاند
ساخت تعجبی بها تعجهبواژۀ «چهه» کهه موضهو مقالهۀ حاضهر اسهت ،پهیش از ایهن در
تحلیلهای نحوی و بهویژه از منظر دسهتور زایشهی کمتهر بررسهی و تبیهین شهده اسهت ایهن

D
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ساختار ظاهراب دارای ال وهای مختلف بها بسهامدهای متفهاوتی اسهت کهه برخهی از آنهها در
نمونههای ( 1الف  -ت) آمدهاند در ( 1الف) ،ساخت تعجبی از تعجبواژۀ «چه» ،گروه

S
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اسمی مفرد و نشانۀ نکره تشکیل شده و جفت فاقد نشانۀ نکره ،نادستوری است همین ال هو
در جملۀ ( 1ب) نیز دیده میشود ،با این تفاوت که بهجای گروه اسمی مفرد ،گروه اسمی

o
e

جمع ه با و بدون نشانۀ نکره ه بهکار رفته و گونۀ فاقد نشانۀ نکره باز هم بدسهاخت اسهت در
نمون هۀ ( 1پ) رههفت بههه ال وهههای تعجبههی مفههرد و جمههع افههزوده شههده و هههر دو نمونههه
خوشساختند؛ و سرانجا ،،در ساخت نحوی ( 1ت) رفت بدون موروف خود در جای اه

v
i

مسند یک جملۀ اسنادی آمده و بینیاز از نشانۀ نکره است:
 1الف) [چه [ NPرقابتی* /رقابت]] بود!

ب) [چه [ NPرقابتهایی* /رقابتها]] بود!

h
c

پ) [چه [ NPرقابتِ /رقابتهای هیجانان یزی]] بود!
ت) رقابت [چه [ APهیجانان یز]] بود!

r
A

ررف نظر از مسئلۀ «-ی» نکره 4که در زیربخش  2 3به آن میپردازیم ،بهنظر میرسد
که در دادههای باال میتوان دو ال وی تعجبی کموبیش متفاوت را بازشناخت در دو جملهۀ
1

Brandner
Nouwen
3
Chernilovskaya
2

 4در برخی از قالبهای منجمدشده که نادرند و غالباب معنای ارطالحی یافتهاند ،گروه اسمی میتواند بهدون «-ی» نکهره

بیاید؛ مانند« :چه حرفها میزنی!» گواینکه در همین ساخت نیهز حوهور «-ی» نکهره مجهاز اسهت« :چهه حهرفههایی
میزنی!»
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( 1الف و  1ب) بهجای تعجبواژۀ «چه» نمیتوان عنصر تعجبهی «چقهدر» را قهرار داد؛ امها
در جملههای ( 1پ و  1ت) که پ

از تعجهبواژه ،یهک مورهوف و رهفت مهدر  ،یها

یک رفت مدر بهتنهایی حوور دارد ،این جای زینی میسر است:
 2الف)*[چقدر رقابتی /رقابت] بود!

ب)*[چقدر رقابتهایی /رقابتها] بود!

پ) [چقدر رقابتِ /رقابتهای هیجانان یزی] بود!

D
I

ت) [رقابت چقدر هیجانان یز] بود!

S
f

در مقالۀ حاضر ،هرجا که عنصهر تعجبهی «چهه» بههمعنهای «چقهدر» باشهد ،آن را سهاخت

تعجبی کمّی مینامیم و در غیر این رورت ،از آن به ساخت تعجبی کیفی یاد مهیکنهیم در
میان مثالهای ( ،)1جملۀ ( 1پ) بهدلیل حوور همزمان اسم و رفت مدر «هیجهانان یهز»

o
e

دارای هر دو خوانش است و بر هر دو تعبیر کمی و کیفی داللت میکند در بخش سو ،بهه
این موضو بازمیگردیم و همان گونه که خهواهیم دیهد ،ایهن تفهاوت معنهایی ریشهه در دو

v
i

ساخت نحوی متفاوت دارد و به نقش و جای اه دوگانۀ عنصر تعجبی «چه» بازمیگردد
براساس مقدمۀ حاضر ،در بخش دو ،به پیشینۀ این سهاخت در تحلیهلههای زبهانشناسهی

h
c

اشاره میکنیم و یادآور میشویم که زبانشناسهان غربهی غالبهاب بهر تمهایز میهان سهاختههای
تعجبی و جمالت پرسشی متناظر تیکید کردهاند در بخش سو ،کهه خهود در سهه زیهربخش

r
A

تنظیم شده است ،ابتدا برپایۀ شواهد نحوی ،میان ساختهای تعجبی کیفهی و کمّهی و نقهش
دوگانۀ تعجبواژۀ «چه» تمایز قائل میشهویم؛ آنگهاه دربهارۀ مقولهۀ گروههی سهاختههای
تعجبی بحث میکنیم و نشان میدهیم که در ال وی تعجبی کیفی [«چهه»  +گهروه اسهمی]،

عنصر تعجبی در هستۀ گروه معرف 1مینشیند در ادامه نیز ضمن اشاره به حرکهت اختیهاری
ساختهای تعجبی فارسی ،ان یزۀ حرکت و جای اه فرود آنها را برپایۀ آموزههای نظهری و
شواهد تجربی تبیین میکنیم

)determiner phrase (DP
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 .2پیشینۀ ساخت تعجبی
در بخش حاضر ،نخست به تفاوت سهاخت ههای تعجبهی بها جمهالت پرسشهی مشهابه اشهاره

میشود و آنگاه از تحلیلهای مختلف زبهانشناسهان غربهی از سهاختههای تعجبهی سهخن

بهمیان میآید

در رویکردهای زایشی به دستور زبان ،آن اندازه که به اشتقاقهای پرسشی توجهه شهده،

دربارۀ ساختهای تعجبی بحث نشده است با اینهمه ،برخی از زبانشناسان برای تیکید بهر

D
I

هویت مستقل ساختهای تعجبی ،به تفاوتهای میان این نو ساختها و جمهالت پرسشهی

اشاره کردهاند (از جمله بن رید به :الیوت ()1974؛ گریمشا ()1979؛ اِیْبِهل ))2004( 1بهرای

S
f

مثال ،الیوت ( )234 :1974نشان داده است که در سهاختههای تعجبهی ان لیسهی ،بهرخالف

جمالت پرسشی ،وارون ی 2فاعل و فعل کمکی رخ نمیدهد (مانند جملهۀ دسهتوری  3aدر

مقابل نمونۀ بدساخت  )3bافزون بر این ،عنصر  anyتنها در ساختههای پرسشهی مهیتوانهد

o
e

ظاهر شود ( ،)4aو حوور آن در جمالت تعجبی به ساختی نادستوری میانجامد (:)4b

!3. (a) What lovely teeth you have
!(b) *What lovely teeth do you have
?4. (a) How does Joe save any money
!(b) *How Joe saves any money

v
i

گریمشا ( )1979در تبیین تفاوت دو ساخت تعجبی و پرسشی بهه امکهان حوهور حهرف

h
c

تعریف 3در اولی ،در مقابل دومی ،اشهاره مهیکنهد و یهادآور مهیشهود کهه حوهور حهرف

تعریفی مانند  a/anدر جملۀ پرسشیای همچون  ،5aساختی نادسهتوری تولیهد مهیکنهد ،امها

ساختهای تعجبی با چنین محدودیتی مواجه نیستند (:)5b

r
A

?5. (a) *What a fool is he
!(b) What a fool he is
اِیْبِل ( )3 :2004نیز با تیکید بر تفاوت میان این دو ساخت ،اشاره میکنهد کهه قیهد very

ررفاب در ساختهای تعجبی بهکار میرود ( ،)6aو حوور آن در جمالت پرسشی ،سهاختی

نادستوری بهدست میدهد (:)6b

!6. (a) How very tall Mary is
?(b) *How very tall is Mary
1

Abels
inversion
3
article
2
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گذشته از تمایز پهیشگفتهه ،در میهان تحلیهلههای مختلهف از سهاختههای تعجبهی ،دو
رویکرد نحوی و معنایی را میتوان بازشناخت در حوزۀ معنایی از برندنر ( )2010و نوون و
چرنیلووسکایا ( )2013میتوان نا ،برد برندنر ( )2 :2010به نهوعی اشهتقاق دسهتوری بههنها،

ساخت تعجبی فعلآغاز 1در زبان ان لیسی اشاره میکند که بهدلیل وارون ی فعل کمکی و
فاعل ،دارای رورتی مانند ساختهای پرسشی «بلی /خیر» است او نیز بهپیروی از زانهوتینی
و پورتنر ( )2003نمونهای همچون  7در زیر را ساختی تعجبی میداند:

D
I

!7. Boy is syntax easy

نوون و چرنیلووسهکایا ( )5-7 :2013بهه مفههو ،درجههپهذیری در سهاختههای تعجبهی

S
f

پرداخته و با توجه به شواهدی مانند  8aو  ،8bیهادآور شهدهانهد کهه دو تعجهبواژۀ  whatو
 howمیتوانند معنای مدر به این ساختهها ببخشهند بها ایهنهمهه ،مفههو ،مهدر سهاخت
تعجبی در جملۀ  8aمنوط به حوور آشکار یا پنهان «رفت» است در واقع ،حتی زمانی کهه

o
e

رفت آشکارا در این ساخت حوور نداشته باشد ،از لحاظ نحوی فعهال اسهت و تنهها هسهتۀ
آن تهی میماند:

v
i

!8. (a) What a (beautiful) book
!(b). How tall John is

در میان رویکردهای نحوی ،گذشته از الیوت ( ،)1974گریمشا ( )1979و اِیْبِهل ()2004

h
c

که بر تمایز میان ساختهای تعجبی و پرسشی تیکید کردهاند ،باید از تحلیلهای زانوتینی و
پورتنر ( ،)2003اُنو و فوجی ( )2006و ردفورد ( )2009درباب ساختهای تعجبی یاد کرد

r
A

اشتراک سه تحلیل اخیر در این است که هم ی در مورد حوزۀ گهروه مهتممسهاز 2بههعنهوان

جای اه ساخت تعجبی اتفاق نظر دارنهد در تحلیهل زانهوتینی و پهورتنر ( )25 :2003دو الیهه
گروه متممساز وجود دارد؛ چنانکه در مشخص ر 3گروه متممساز باالتر ،تعجهبواژه و در

مشخص ر گروه پایینتر ،عمل ر تهی بیان واقعیت 4جای مهیگیهرد ارهطال بیهان واقعیهت
برگرفته از نا ،مجموعهای از افعال با همهین عنهوان اسهت؛ ماننهد فعهلههای «دانسهتن ،تحقه
یافتن ،متیسف بهودن» کهه بهرای بیهان واقعیهت بهه کهار مهیرونهد و گهزارۀ په

از خهود را
1

verb-initial exclamative
)complementizer Phrase (CP
3
)Specifier (=Spec
4
factive empty operator
2
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پیشان اری میکنند از آنجا که ساخت تعجبی هم واجد همین ویژگی اسهت ،نهوعی بیهان
واقعیت شمرده میشود (الیوت )232 :1974
با توجه به اینکه در برنامۀ کمینهگرا محدودیتی برای تعداد مشخصه رهای یهک هسهته
وجههود نههدارد (هورنشههتین و همکههاران ،)161 :2005 ،در تحلیههل اُنههو و فههوجی ()12 :2006
بههرخالف رویکههرد قبههل ،دو مشخص ه ر در گههروه مههتممسههاز وجههود دارد و تعجههبواژه از
مشخص ر گروه زمان بهه ان یهزۀ بهازبینی مشخصهۀ تعبیرناپهذیر تعجهبواژه در هسهتۀ گهروه

D
I

متممساز ،به جای اه مشخص ر آن حرکت میکند در مشخص ر پهایینتهر نیهز عنصهر تههی
بیان واقعیت جای میگیرد گفتنی است که افزودن ایهن عنصهر بهه سهاخت تعجبهی بههدلیهل

S
f

متمایز کردن آن از ساخت پرسشی بوده است:
9

o
e

v
i

h
c

در تحلیلی دی ر ،ردفهورد ( )223 :2009مشخصه ر گهروه مهتممسهاز را جای هاه سهازۀ

r
A

تعجبی میداند و نو این ساخت را بهطور مشخصتر گروه کمیتنما 1درنظهر مهیگیهرد او

برآن است که در ان لیسی ،کل ساخت تعجبی در حرکتی اجباری 2و برای بازبینی مشخصۀ

تعبیرناپذیر عامل تعجبی ]EF[ 3بر روی هستۀ گهروه مهتممسهاز ،خهود را بهه مشخصه ر ایهن

گروه برمی کشد برای مثال ،در جملهای مانند  10aو بازنمایی آن در  ،10bسهاخت تعجبهی
که تحت تسلط فرافکن کمیت نما قرار دارد ،از جای اه متمم گروه فعلی به مشخص ر گروه

متممساز ارتقا مییابد تا مشخصۀ تعبیرناپذیر یادشده را بازبینی 4کند:

1

)quantifier phrase (QP
obligatory movement
3
)]exclamative force feature (=[EF
4
check
2
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!10. (a) What fun we have had
)(b

D
I

S
f

با توجه به تحلیل ردفورد ( ،)2009می توان گفت که مشخصۀ تعبیرناپذیر عامهل تعجبهی

در زبههان ان لیسههی قههوی 1اسههت و ازایههنرو ،سههبب ارتقههای اجبههاری سههازۀ [ ]what funبههه

مشخص ر گروه مهتممسهاز مهیشهود تها از ایهن ره هذر ،رابطههای موضهعی میهان مشخصهۀ

o
e

تعبیرناپذیر عامل تعجبی و جفت تعبیرپذیر آن برقرار شود
گفتنی است که در چارچوب برنامۀ کمینهگهرا ،مشخصههههای رهرفینحهوی عهالوهبهر

v
i

تعبیرپذیری ،واجد ویژگی دی ری به نا ،قدرت 2نیز هسهتند کهه عامهل برخهی از تمایزههای
پارامتری میان زبانهاست مشخصه ههای قهوی بایهد پهیش از گسسهت اشهتقاق بهه دو سهط

h
c

3

منطقی و آوایی ،بهازبینی شهوند و اگهر مشخصههای قهوی پهیش از بهازنمون بهازبینی نشهود،

اشتقاق در سط رورت منطقی فرومیریزد 4به گفتۀ روشنتر ،مهمترین خصیصۀ مشخصهۀ

r
A
5

قوی این است که سبب حرکت آشکار در نحهو مهیشهود (هورنشهتین و همکهاران:2005 ،

39؛ بوئک )147 :2008 ،6

با توجه به آنچه دربارۀ ساختهای تعجبی و تفاوت آنها بها سهاختههای پرسشهی گفتهه
شد ،در بخش بعدی تهالش مهیشهود تها په

از تعیهین مقولهۀ دسهتوری تعجهبواژۀ «چهه»،

جای اه فرود حرکت اختیاری عبارتهای تعجبی تبیین شود
1

strong
strength
3
Spell-Out
4
crash
5
Hornstein
6
Boeckx
2
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 . 3ساخت تعجبی در زبان فارسی

در این بخش نخست بر ساختهای تعجبی کمّی و کیفی و نقهش متفهاوت عنصهر «چهه» در
این ساختها تیکید میکنیم و در ادامه نشان میدهیم که در تعبیر کیفی ،تعجهبواژۀ «چهه»

در مقولۀ معرفهای 1فارسی میگنجد و در هستۀ گروه معرف ( )DPمهینشهیند سهس

در

چارچوب تحلیل ریتزی )1997( 2و رابرت  )2001( 3از گروه متممساز که بهاجمال معرفهی
خواهد شد ،استدالل مهی کنهیم کهه ان یهزۀ حرکهت اختیهاری سهاخت تعجبهی در فارسهی و

D
I

جای اهی که به آن جابهجا میشود ،با تبیینهی کهه در بخهش گذشهته از گهروهههای تعجبهی
ان لیسی ارائه شد ،متفاوت است و این سازه نمیتواند به مشخص ر متممساز ارتقا یابد

S
f

 .1 .3تمایز میان «چه» و «چقدر»

o
e

همان گونه که در بخش مقدمه و با تکیه بر دادههای ( 2الهف -ت) گفتهه شهد ،تعجهبواژۀ
«چه» در دو نو جملۀ تعجبی بهکار میرود که از آنها به سهاختههای کیفهی ( 11الهف) و
کمی ( 11ب) یاد کردیم:

v
i

 11الف) {چه* /چقدر* /خیلی} آپارتمان دوطبقهای بود!
ب) {چه /چقدر /خیلی} آپارتمان قشن ی بود!

4

h
c

در ( 11الف) ،اسم مفرد «آپارتمان» با رفت نامدر «دوطبقه» تورهیف شهده و «چهه»
ناظر بر کیفیت و ویژگی «آپارتمان» است در ( 11ب) ،همان اسهم مفهرد بها رهفت مهدر

r
A

«قشنگ» آمده و «چه» عالوهبر معنای کیفی («چه آپارتمانی») ،میتوانهد تعبیهر «چقهدر» ههم
داشته باشد («چه /چقدر قشنگ») و با قید مقدار «خیلی» جای زین شود («خیلی قشنگ»)
بهنظر میرسد که این تفاوت معنایی ریشه در دو ساخت نحوی متفاوت دارد و به نقهش
متمایز عنارر تعجبی «چه» کیفی و «چهه /چقهدر» کمّهی بهازمیگهردد بهه سهخن دی هر ،در
جمالت تعجبی کیفی و کمّی با دو اشتقاق نحوی متفاوت روبهرو هسهتیم نخسهتین تفهاوت
1

determiner
Rizzi
3
Roberts
2

 4وقتی رفت ،در جای اه مسند ،تعجبواژه میپذیرد-« ،ی» نکره نمیآید« :آپارتماناش {چه/چقدر} قشنگ بود!»
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آنکه با حذف رفت و انتقال «-ی» نکره به موروف («آپارتمان») ،ساخت کیفی همچنهان

خوشساخت است ،اما خوانش کمّی آن نادستوری میشود («چه* /چقدرآپارتمانی بود»)

تفاوت مهم دی ر آنکه« ،چقدر» میتوانهد مسهتقل از سهازۀ خهود ،بهه جای هاه بهاالتری
جابهجا شود ،اما این امکان برای تعجبواژۀ «چه» در معنای کیفی فراهم نیست:
 12الف) (چقدر) علی و برادرش (چقدر) آپارتمان قشن ی خریدند!
ب) (*چه) علی و برادرش (چه) آپارتمان دوطبقهای خریدند!

D
I

 13الف) (چقدر) فدراسیون فوتبال (چقدر) تیمهای قدرتمندی را دعوت کرده است!
ب) (*چه) فدراسیون فوتبال (چه) تیمهای آسیایی را دعوت کرده است!

S
f

در جملههای (الف) در باال ،آمدن واژۀ تعجبی «چقدر» ،در هر دو جای اه آغاز جملهه و

پیش از گروه اسمی ،مجاز است و تغییری در خوشساختی جمالت ایجاد نمیکند

o
e

با توجه به اینکه «چقدر» (مانند قید مقدار «خیلی») بر کمیّت داللت میکند ،همانگونه
که انتظار میرود ،نمیتواند با اسمی بیاید که معنای مفرد میدهد ،امها عنصهر تعجبهی «چهه»
که ناظر بر کیفیت است ،چنین محدودیتی ندارد در جملۀ ( 14الف) در زیهر ،اسهم جهن

v
i

«کتاب» بر معنای جمع داللت میکند و قید مقدار «خیلی /چقدر» پذیرفته است ،اما در (14
ب) اسم مفرد و معین «آپارتمان» چنین امکانی ندارد:

h
c

 14الف) علی از نمایش اه امسال {خیلی /چقدر* /چه} کتاب خرید!

ب) علی با برادرش{*خیلی* /چقدر /چه} آپارتمان دوطبقهای خریدند!

r
A

این جملهها بر دو نکتۀ مهم دی ر نیز داللت میکنند :نخست ،در ساخت تعجبی کیفهی،
گروه اسمی همواره باید نکره باشد بنابراین ،افزودن «-ی» نکره بهه «کتهاب» در ( 14الهف)
آن را از اسم جن  ،به اسم نکره تبدیل میکند و به حوور «چه» مجوز میدههد (ماننهد 15
الف) دو ،،اگرچه «چقدر» و «خیلی» نمی توانند بها اسهم مفهرد بیاینهد ،امها اگهر اسهم مفهرد،
وابستۀ پسینِ مدر یا کمّی داشته باشد ،این دو عنصر تورهیف ر رهفت مهیشهوند و دی هر
محدودیتی برای آمدن با موروف مفرد ندارند (مانند  15ب):
 15الف) علی از نمایش اه امسال چه کتابی خرید!
ب) علی از نمایش اه امسال {خیلی /چقدر} کتاب خوبی خرید!
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بدینترتیب در تعجبیهای کمّی« ،چقدر» (و «چه» در معنای «چقدر») در حکهم ادات و
از جن

قید مقدار است و میتواند همچهون دی هر اداتهها در فراینهد جابههجهایی شهرکت

کند اما پرسش ارلی این است که در سهاختههای تعجبهی کیفهی ،مقولهۀ دسهتوری «چهه»
چیست ،و چرا نمیتواند دستخوش جابهجهایی شهود در زیهربخش بعهدی بهه ایهن موضهو
میپردازیم

D
I

 .2 .3مقولۀ تعجبواژۀ «چه»

در این زیربخش نشان میدهیم که عنصر «چه» در ساختهای تعجبی کیفی در حکهم یهک

S
f

معرف اسهت پیشهینۀ معهرف دانسهتن تعجهبواژههها بهه پهژوهشههای زبهانشناسهان غربهی
بهازمیگهردد؛ از جملهه در زبهان ان لیسهی نهوون و چرنیلووسهکیا ( )24 :2013و زانههوتینی و

o
e

پورتنر ( ،)40 :2003و در زبان اسسانیایی کاسهتروویِیهو )135 :2006( 1معتقدنهد کهه گهروه
تعجبی تحت تسلط یک گروه معرف قرار دارد همانگونه که میدانیم ،حهروف تعریهف و

اشاریها 2از مهم ترین و آشناترین عنارر نحوی بها مقولهۀ دسهتوری معهرف هسهتند (اجهر،3
)245 :2003

v
i

شواهد نحوی مختلف نشان میدهند که در زبان فارسی نیز سهاختههای تعجبهی کیفهی

h
c

که با توالی تعجبواژۀ «چه» و یک گروه اسمی ساخته میشوند و معنهای کیفهی مهیدهنهد؛
در واقع گروه معرف هستند در این میان ،نخستین شاهدی که میتوان بر آن تکیه کهرد ،بهه

r
A

توزیع نحوی ساختهای تعجبی بازمیگردد همانگونه که دادههای زیهر نشهان مهیدهنهد،
ال وی [تعجبواژۀ «چه»  +گروه اسمی] ،توزیعی مانند گهروهههای معهرف دارد و از جملهه
میتواند در نقش موضو یک فعل یا حرف اضافه بیاید گروه معرف در جملۀ ( 16الهف)
در جای اه موضو بیرونهی ،در ( 17الهف) در نقهش موضهو درونهی ،و سهرانجا ،در (18
الف) به عنوان متمم یک حهرف اضهافه آمهده اسهت در جمهالت متنهاظر (ب) نیهز سهاخت
تعجبی جانشین گروه معرف شده است:
1

Castroviejo
demonstrative
3
Adger
2

www.SID.ir

 / 38ساخت تعجبی در زبان فارسی :رویکردی کمینهگرا

 16الف) [ DPاین [ NPدانشجویان ممتاز]] در آزمون دکتری شرکت کردهاند
ب) [ ?Pچه [ NPدانشجویان ممتازی]] در آزمون دکتری شرکت کردهاند!
 17الف) بارسلونا [ DPیک [ NPبازیکن جوانی]] از تیم رقیب خریده است
ب) بارسلونا [ ?Pچه [ NPبازیکن جوانی]] از تیم رقیب خریده است!
 18الف) علی اموالش را [ PPبه [ NP[  DPمؤسسۀ خیریهای]]] بخشیده است
ب) علی اموالش را [ PPبه [ ?Pچه [ NPمؤسسۀ خیریهای]]] بخشیده است!

D
I

همانگونه که مالحظه میشود ،در این جمالت تعجبواژۀ «چهه» بههجهای هسهتۀ گهروه

معرف (بهترتیب «این»« ،یهک» و تههی) تظهاهر یافتهه و تنهها در نمونهۀ ( )16ارزش مشخصهۀ

S
f

غیرمقولهای [نکره] در دو جملۀ (الف) و (ب) متفاوت است
شاهد دی ر آنکه با توجه بهه سهاختههای نادسهتوری زیهر ،تعجهبواژۀ «چهه» و هسهتۀ

o
e

آشکار گروه معرف نمیتوانند همزمان در یک سازه حوور یابند عنصهر تعجبهی «چهه» در
( 19الف) با رفت اشارۀ «این» و در ( 19ب) با حرف تعریف «یک» همراه شده و تقد ،یها
تیخر «چه» نسبت به این معرفها ،تیثیری بر بدساختی جمالت ن ذاشته است:

v
i

 19الف)*[ DPچه این /این چه [ NPدانشهجویان ممتهازی]] در آزمهون دکتهری شهرکت

کردهاند!

h
c

ب *بارسلونا [ DPچه یک /یک چه [ NPبازیکن جوانی]] از تیم رقیب خریده است!

با توجه به اینکه در عبارت تعجبهی واژۀ «چهه» و معهرفههایی مثهل «ایهن» و «یهک» در

r
A

توزیع تکمیلی هستند ،میتوان نتیجه گرفهت کهه ایهن عنارهر هسهتهههای نقشهی یهک گهرۀ
واحدند 1باید اشاره کرد که در نمونهههای زیهر کهه دو واژۀ «ایهن» و «چهه» ظهاهراب همنشهین

شدهاند ،با ساخت نحوی متفاوتی روبهرو هستیم و دو عنصهر یادشهده ،هسهتهههای دو سهازۀ
مختلف هستند:
 20الف) این چه بچۀ سربههوایی بود!
ب) چه این بچه سربههوا بود!

« 1چه» تعجبی میتواند مثل ضمیر اشاره مستقالب در گروه معرف بیاید« :چهها کرد!»؛ «چه گفت!»
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هر دو جملۀ ( 20الف و  20ب) دارای ساخت اسنادی هستند در جملۀ نخست ،ضهمیر
اشارۀ «این» در جای اه فاعل ساختاری (مسندالیه) تظاهر یافته و گروه اسمی «بچۀ سهربهههوا»
در نقش محمول (مسند) آمده است تعجبواژۀ «چه» نیز هستۀ گروه معرف و بر فراز گروه
اسمی یادشده است اما در ساخت اسنادی دو ،،سازۀ «این بچه» در جای اه فاعهل سهاختاری
آشکار شده و رفت اشارۀ «این» هستۀ گروه معرف این سازه است برخالف جملۀ نخست،
در این جمله رفت «سربههوا» نقش مسند یافته و تعجبواژۀ «چه» ،با معنای کمّهی «چقهدر»،

D
I

وابستۀ آن است بههمین دلیل ،همانگونه که در زیربخش گذشته (دادههای «الف» در  12و

 )13اشاره شد ،عنصر تعجبی میتواند به ان یزههای کالمی ،مانند کانونیسازی( 1تیکید) یها

S
f

مبتداسازی ،2به جای اه باالتری جابهجا شود براین اساس ،بازنمایی جملهههای ( 20الهف و

 20ب) بهترتیب ،بهرورت ( 21الف و  21ب) خواهد بود:

o
e

 21الف) این [ DPچه [ NPبچۀ سربههوایی]] بود!
ب) چه DP[ iاین [ NPبچه]] [( AdvPچه[ )iسربههوا]] بود!
در ( 21الف) ،واژۀ «چه» هستۀ گروه معرف و از جن

v
i

یک حرف تعریف نکره اسهت

ازاین رو ،گروه اسمی وابستۀ آن بهاجبار با «-ی» نکهره آمهده اسهت در ( 21ب)« ،چهه» در
نقش قید مقدار به رفت «سربههوا» افهزوده شهده و ماننهد همهۀ اداتهها توانسهته دسهتخوش

h
c

فرایند جابهجایی شود بدیهی است که در ایهن جملهه ه بهرخالف ( 21الهف) ه حوهور قیهد
مقدار به تظاهر نشانۀ نکره بر روی مسند نینجامیهده و اساسهاب ایهن نشهانه مخهتص گهروهههای
اسمی ه و نه محمول رفتی جمله ه است

r
A

براساس آنچه گفته شد ،رفتار نحوی تعجبواژۀ «چه» مانند حرف تعریف نکره (تهی یها
واژۀ «یک») است و در هستۀ گروه معرف مینشیند این هسته در مشخصۀ [نکهره] بها گهروه
اسمی ای که بر آن مسلط است ،تطاب می کند و سبب تظهاهر نشهانۀ رهرفی «-ی» نکهره بهر
روی آن میشود چنین پدیدهای در دی ر گروههای نقشنما نیز دیده میشود بهرای مثهال،

سازوکار بازبینی مشخصۀ تعبیرناپذیر تصهریف 3بهر روی فعهل ارهلی از سهوی هسهتۀ گهروه
1

focus movement
topicalization
3
)uninterpretable inflection (uInfl
2
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استمراری( 1تهی در فارسی و فعل کمکی  beدر ان لیسی) ،به تظاهر وند رهرفی اسهتمراری

(«می »-در فارسی و  -ingدر ان لیسی) بر روی فعل ارلی میانجامد برآینهد ایهن رویکهرد
با تحلیل نجفی ( )1351که دو عنصهر «چهه» و «-ی» نکهره را اجهزای یهک تکهواژ گسسهته

2

درنظرمیگیرد ،قرابت دارد با اینهمه ،از منظر برنامۀ کمینههگهرا ،نشهانۀ نکهره یهک عنصهر
تصریفی و نتیجۀ تظاهر حرف تعریف در رورت آوایی است؛ حهال آنکهه «چهه» عنصهری
واژگانی است که تعبیر معنهایی دارد و در ههر دو سهط رهورت منطقهی و آوایهی حوهور

D
I

مییابد به سخن دی ر ،تظاهر «-ی» نکره اگرچه تابعی از تعجبواژۀ «چه» به شمار میرود،
اما درواقع به عامل ارجاعی بودن و ویژگی نکرۀ اسم وابسته است

S
f

گفتنی است که تکواژ گسسته و پیراوند 3را میتهوان در واژۀ آشهنای «نارضهایتی» یافهت

که از بههم پیوستن همزمان دو وند «ناه» و «هی» به ستاک «رضایت» تشکیل مهیشهود ،زیهرا

o
e

«*نارضایت» و «*رضایتی» ههی یهک بههتنههایی خهوشسهاخت نیسهتند (شهقاقی )69 :1386

برخالف «-ی» نکهره کهه ونهدی تصهریفی اسهت و چهون محصهول بهازبینی یهک مشخصهۀ
تعبیرناپذیر است ،فقط در سط رورت آوایهی حوهور دارد ،ههر دو ونهد واژۀ «نارضهایتی»
اشتقاقی هسهتند و په

v
i

از بهازنمون ،در رهورتههای آوایهی و منطقهی بهاقی مهیماننهد (در

این باره ،بن رید به تحلیل اِموندز )2006( 4از حوهور ونهد اشهتقاقی اسهم مفعهول رهفتی در

h
c

رورتهای آوایی و منطقی ،در مقابل غیاب ونهد تصهریفی اسهم مفعهول فعلهی در رهورت
منطقی)

r
A

به هر ترتیب ،اگر این تحلیل درست باشد ،انتظار میرود که تعجبواژۀ «چه» ،بههعنهوان
هستۀ گروه معرف ،نتواند به تنهایی و مستقل از متمم اسمی خود به جای اه باالتری جابههجها
شود دادههای ( 22الهف و  22ب) ،در تقابهل بها جملهۀ ( 21ب) ،ایهن پهیشبینهی را تیییهد
میکنند («چه» در جملههای زیر بهمعنای «چقدر» نیست):
 22الف) ؟ چه این [( DPچه) [ NPبچۀ سربههوایی]] بود!
ب) ؟ چه بارسلونا [( DPچه) [ NPبازیکن جوانی]] از تیم رقیب خریده است!
1

)Progressive Phrase (ProgP
discontinuous morpheme
3
circumfix
4
Emonds
2
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باید یادآور شد که وابستههای «سربههوا» و «جوان» در شمار رفتهای مدر هسهتند و
ازاینرو ،عنصر تعجبی «چه» با معنای کمّی «چقدر» میتواند قید مقدار بهرای آنهها باشهد در
این تعبیر ،چهبسا جملههای ( )22چندان بدساخت بهنظر نرسند بهسخن دی هر ،بها توجهه بهه
ابها ،مقولهای عنصر تعجبی «چه» بین معرف و قید مقدار ،اشتقاقههای ( 22الهف و  22ب)
میتوانند خوانش دستوری نیز داشته باشند چنانچه رهفت وابسهته بهه گهروه اسهمی ،معنهای
مدر یا کمّی نداشته باشد یا بههرحال نتوانهد بها قیهد مقهدار «چقهدر» تورهیف شهود ،عهد،

D
I

امکان جابهجایی تعجبواژۀ «چه» نمود بیشتری دارد:

 23الف)*چه علی با برادرش [( DPچه) [ NPآپارتمان دوطبقهای]] خرید!

S
f

ب)*چه بارسلونا [( DPچه) [ NPبازیکن مدافعی]] از تیم رقیب خریده است!

در دو جملۀ باال ،ماهیت معنایی رفتهای «دوطبقه» و «مدافع» چنان است که نمیتوانهد

o
e

قید مقدار بسذیرد (*آپارتمان خیلهی دوطبقهه* /بهازیکن خیلهی مهدافع دربرابهر رهورتههای
دستوری :بچۀ خیلی سربههوا /بازیکن خیلی جوان) ازاینرو ،تعجبواژۀ «چهه» بهدون ابهها،
هستۀ گروه معرف است و نمیتواند مستقل از مهتمم اسهمی خهود جابههجها شهود بهه همهین

v
i

ترتیب ،با حذف رفت از سهاختههای ( ،)22ایهن جمهالت در رهورت حرکهت «چهه» بهه
گرهی باالتر بیش از پیش غیردستوری میشوند:

 24الف)*چه این [( DPچه) [ NPبچهای]] بود!

h
c

ب)*چه بارسلونا [( DPچه) [ NPبازیکنی]] از تیم رقیب خریده است!

r
A

براساس آنچه گفته شد ،تعجبواژۀ «چه» بههمهراه مهتمم اسهمیاش یهک گهروه معهرف
میسازد و خود در هستۀ این گروه می نشیند اما همین عنصر اگر در معنهای «چقهدر» بیایهد،
در نقش قید مقدار بهکار میرود و میتواند همچون بسیاری از افزودهها مسهتقالب در اشهتقاق
نحوی حرکت کند با اینهمه ،همانگونه که میدانیم ،کل سازۀ تعجبهی (کیفهی یها کمّهی)
میتواند آزادانه دستخوش فرایند جابهجایی شود و با حرکت بهسمت راست ،پیش از دی ر
عنارر نحوی جمله بیاید تا خوانش تیکیدی بیابد:
 25الف) [ DPچه [ NPآپارتمان دوطبقهای]] علی با برادرش خریدند!
ب) [ DPچه [ NPبازیکن مدافعی]] بارسلونا از تیم رقیب خریده است!
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اکنون ،پرسش این است که در جمالتی مانند ( )25گروه معرف تعجبهی بهه چهه ان یهزۀ
نحوی و به کدا ،جای اه حرکت کرده است در زیربخش بعدی به این پرسش میپردازیم
 .3 .3ارتقای ساخت تعجبی
چنانکه در بخش دو ،گفته شد ،ساختهای تعجبی ان لیسی در حوزۀ گروه متممساز و در
مشخص ر این گروه واقع میشوند به گفتۀ دقی تر ،بهدلیل قوی بودن مشخصهۀ تعبیرناپهذیر

D
I

عامل تعجبی [ ]EFبر روی هستۀ متممساز ،سازۀ تعجبی بههاجبهار بهه مشخصه ر ایهن گهروه
حرکت میکند تا سازوکار بازبینی در رابطهای موضعی رورت پذیرد (بازنمهایی  )10ایهن

S
f

حرکت را می توان با ارتقای اجباری فاعل در زبان ان لیسی به مشخص ر گروه زمان مقایسه

کرد در این زبان مشخصۀ ارل فرافکن گسترده( 1یها بهه زبهان برنامهۀ کمینههگهرا ،مشخصهۀ

معرف )2قوی است و سبب میشود که موضو بیرونی (یا موضو درونهی در سهاختههای

o
e

مجهول و نامفعولی )3به مشخص ر گروه زمان حرکت کند و مشخصۀ تعبیرناپذیر [* ]uDرا
بر روی هستۀ این گروه بازبینی نماید (هورنشتین و دی ران)2005 ،

v
i

اما چنانکه در دادههای ( )16تا ( )18دیدیم ،حرکهت سهاخت تعجبهی در زبهان فارسهی
اجباری نیست و ایهن سهازه الزامه با از درون گهروه زمهان بیهرون نمهیرود ایهن سهخن بهدین

h
c

معناست که مشخصۀ تعبیرناپذیر عامل تعجبی در هستۀ متممساز فارسی قوی نیسهت و رونهد
بازبینی آن به حرکت آشکار ساخت تعجبی در نحو نمیانجامد در واقع ،طب ارهل تعلهل

r
A

4

(چامسکی  )1995که هزینۀ حرکهت پنههان را کمتهر از حرکهت آشهکار مهیدانهد ،بهازبینی
مشخصۀ [ ]EFدر فارسی به حرکت پنهان سازۀ تعجبی پ

از بازنمون موکول میشود

بااینهمه ،پرسش این است که اگر در ساختهایی مانند ( )25ساخت تعجبی به جای هاه
باالتری از بند زمان حرکت کند و مثالب پیش از فاعل ساختاری جملۀ خود تظاهر یابد ،محل
فرود آن کجاست و عامل ارتقایش چیست بدیهی است که ان یزۀ ایهن حرکهت آشهکار را
نمیتوان مشخصۀ عامل تعجبی متممساز دانست در واقع ،نمیتوانیم بهدلخواه این مشخصهه
1

)Extended Projection Principle (=EPP
D-feature
3
unaccusative
2

 4ارل تعلل ( )Procrastinateو حرکت پنهان سازۀ تعجبی درفارسی را یکی از داوران محتر ،یادآور شدهاند
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را یکبار قوی فرض کنیم و ساخت تعجبی را به مشخص ر گروه متممساز ارتقا دهیم ،و بهار
دی ر ارزش آن را ضعیف بسنداریم و ساخت مورد نظر را درجها ن هه داریهم بنهابراین ،اگهر
مشخصۀ عامل تعجبی دلیل حرکت سهازۀ تعجبهی نباشهد ،جای هاه فهرود آن ههم نمهیتوانهد
مشخص ر گروه متممساز باشد جملههای ( )26در زیر این تحلیل را تییید میکنند در همۀ
این نمونهها ،وقتی عبارت تعجبی پیش از متممساز «که» و در واقع در مشخص ر ایهن گهروه
آمده ،ساختی نادستوری حارل شده است:

D
I

 26الف) تعجب کرد( CP[ ،که) [چه آپارتمانی] (*که) علی از برادرش خرید!]

ب) تعجب کرد( CP[ ،که) [چه ادعای بیاساسی] (*که) آنها مطر کردهاند!]

S
f

در برخی از دادهها (مانند  26ب در باال یا نمونۀ  27در زیر) ،تظاهر واژۀ «کهه» په

از

عبارت تعجبی به جملهای نادستوری نمیانجامد در این جای اه ،واژۀ «که» نهه هسهتۀ گهروه

o
e

متمم ساز ،بلکه عنصری تیکیدی است که طبیعتاب چنین خوانشی مد نظر تحلیل حاضر نیسهت
در این تعبیر ،عالوهبر «که» تیکیدی ،هستۀ گروه متممساز نیز میتواند آشکار شود و این دو
تداخلی با یکدی ر ندارند:

v
i

 27خبر نداری [ CPکه[ 1چه شایعات بیاساسی] که 2این روزها منتشر نشده!]
در جملۀ باال ،اولین «که »1هستۀ گروه متممساز و دومین «کهه »2عنصهر تیکیهدی اسهت و

تظاهر عبارت تعجبی پ

h
c

از «کهه »1مهتمم سهاز نشهان ر آن اسهت کهه ایهن سهازه ه بهرخالف

همتای ان لیسی خود ه نمیتواند در مشخص ر این گروه نشسته باشد بدینترتیهب ،اگهر در

r
A

نمونههای ( )26ساخت تعجبی به جای اهی باالتر از فاعل و بند زمان ،و پهایینتهر از «کهه» و
گروه متممساز حرکت کرده ،مکان و ان یزۀ این جابهجایی همچنان محل پرسش است
پیش از پرداختن به این پرسش ،باید به تحلیل ریتزی ( )1997و رابرت

( )2001کهه بهه

فرضیۀ متممساز گسسته 1شناخته میشود ،اشاره کنیم در این تحلیهل ،حاشهیۀ چهر ههر بنهد
(راست در فارسی) و بهاالی گهروه زمهان (گهروه تصهریف در تحلیهل آنهها) ،چنهد فهرافکن

مستقل وجود دارند که عبارتند از :گروه عامل ،2گروه تیکید ،3گروه ایستایی ،1و چند گروه

1

split CP hypothesis
ForceP
3
FocusP
2
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مبتدا2ی اختیاری در میان آنها گروه عامل با نو بند (خبری ،پرسشی ،امری ،تعجبهی و جهز
آنههها) در پیونههد اسههت و گههروه ایسههتایی نیههز (نا)خودایسههتا بههودن جملههه را تعیههین مههیکنههد
گروههای آشناتر مبتدا و تیکید نیز با فرایندهای کالمی مبتداسازی و تیکید مرتبط هستند
رابرت

( )126 :2001یادآور میشود که متممساز  thatدر ان لیسی نشاندهنهدۀ خبهری

بودن و ایستایی بندی است که درپی آن می آید بنهابراین ،ایهن عنصهر بها مشخصههههای دو
هسههتۀ  Forceو  Finiteرابطههۀ نحههوی دارد؛ بههه همههان ترتیههب کههه مههثالب فعههلهههای ایسههتا از

D
I

ویژگیهای دو هستۀ  Vو  Tتیثیر میپذیرند وی میافزاید که در برخی از زبانها متممسهاز
آشکارا در هستۀ عامل تحقه مهییابهد و در برخهی دی هر در هسهتۀ ایسهتایی مهینشهیند در

S
f

آلمانی معیار ،این عنصر در هستۀ ایستایی تولید مهیشهود و سهس

بهه هسهتۀ عامهل حرکهت

میکند؛ در ایرلندی هستۀ ایستایی را اشغال میکند؛ و سرانجا ،در ان لیسی در هسهتۀ عامهل

o
e

تولید میشود و مشخصههای هستۀ ایستایی را جذب میکند (رابرت )128 :2001 ،
اینکه متممساز «که» در فارسی از کدا ،ال و پیروی میکند ،نیازمند پژوهشی جداگانهه
است ،اما با توجه به دادههای زیر میتوان دریافت محل تولید «که» هرجا باشهد ،در سهاخت

v
i

ظاهری در هستۀ گروه عامل تظاهر مییابد در این جملههای نشاندار ،مفعولهای مستقیم و
غیرمستقیم درپی فرایندهایی از نو مبتداسازی و تیکیهد بهه جای هاهی بهاالتر از مهرز گهروه

h
c

زمان ه که با قید جملۀ «خوشهبختانه» مشهخص شهده ه ارتقها یافتههانهد ،امها همچنهان در یهل
متممساز «که» آشکار شدهاند:

r
A

 28الههف) شههنید ForceP[ ،کههه [ FocPکههار را [ TP[ FinPخوشههبختانه [ vPبههه کههاردان
سسردند ]]]]]

ب) شههنید ForceP[ ،کههه [ FocPکههار را [ TopPبههه کههاردان [ TP[ FinPخوشههبختانه [vP

سسردند ]]]]]]

اگر این تحلیل را بسذیریم ،بازنمایی بند درونۀ ( 26الف) که در ( 29الف) تکهرار شهده
است ،بهرورت نمودار ( 29ب) خواهد بود:

FiniteP
TopicP
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 29الف) تعجب کرد[ ،که چه آپارتمانی علی از برادرش خرید!]
ب)

D
I

S
f

در اشتقاق نحوی ( 29ب) ،ساخت تعجبی «چه آپارتمهانی» مشخصهۀ تعبیرناپهذیر عامهل

o
e

تعجبی ([ )]EFرا بر روی هستۀ گروه عامل ارزشگهذاری ،بهازبینی و حهذف مهیکنهد و از
آنجا کهه ایهن مشخصهه در زبهان فارسهی ضهعیف اسهت ،سهبب ارتقهای سهاخت تعجبهی بهه
مشخص ر گروه عامل نمیشود ،اما کل جمله خوانش تعجبی مییابد بهدلیل حوور گهروه

v
i

نقش نما و اختیاری تیکید در جمله که دارای مشخصهۀ تعبیرناپهذیر و قهوی [* ]uFocاسهت،
یک سازه باید به جای اه مشخصه ر آن جابهه جها شهود تها مشخصهۀ قهوی مهورد نظهر را در

h
c

رابطهای موضعی بازبینی کند گروههایی مثل معرف و حرف اضافهای با مشخصۀ تعبیرپذیر
تیکید وارد اشتقاق نحوی می شوند و در رورت حوور فرافکن تیکید در جمله فعال شهده،

r
A

به مشخص ر گروه مورد نظر ارتقا مییابند (انوشه )1389 ،این موضو بهدین معناسهت کهه
گروههای معرف و حرف اضافهای میتوانند بالقوه خهوانش تیکیهدی بیابنهد بهراین اسهاس،
ساخت تعجبی «چه آپارتمانی» که دارای مشخصۀ مقولهای معرف ( )Dو مشخصۀ تعبیرپذیر
تیکید ( ) Focاست ،در حوهور مشخصهۀ تعبیرناپهذیر گهروه تیکیهد فعهال شهده و بهه ان یهزۀ
بازبینی آن به مشخص ر گروه مورد نظر ارتقا مییابد
بهرغم تحلیل باال ،پرسش این است که چ ونه در حوور گروه معرف فاعهل (علهی) در
مشخص ر زمان که طبیعتاب مانند گروه معرف «چه آپارتمانی» مشخصۀ تعبیرپذیر تیکیهد دارد
و بهدلیل سازهفرمانی بر این سازه ،به گروه تیکید نزدیکتر است ،ساخت تعجبهی مهیتوانهد
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بیتخطی از شرط پیوند کمینه 1از فاعل گذر کرده و خود را به گروه تیکید برکشد بههنظهر
می رسد که پاسخ این پرسش در مفهو ،حوزۀ کمینه و حوزۀ کمینۀ گسترده 2نهفته باشد کهه

به نقل از هورنشتین و دی ران ( )142 ،2005در زیر آمدهاند:
( )30حهوزۀ کمینههۀ عنصهر  Xمجموعههۀ مقههوالتی را دربرمهیگیههرد کهه فههرافکنهههای X
بالفصل شامل آنها یا مسلط بر آنها هستند؛ بهجز فرافکنهای (میانی یا بیشینۀ) خود عنصر X

( )31حوزۀ کمینۀ زنجیرهای که از اتصال هستۀ  Yبه هسهتۀ  Xشهکل مهیگیهرد ،حارهل

D
I

اتحاد حوزۀ کمینۀ  Yو  Xخواهد بود؛ بهجز فرافکنهای (میانی یا بیشینۀ) خود Y

باید یادآور شد که عنارر درون یک حوزۀ کمینه نسبت به ههر گهره ههدفی ههمفارهله

S
f

هستند براساس ( ،)30موضو های درون گهروه فعلهی در حهوزۀ کمینهۀ هسهتۀ گهروه فعلهی
بزرگ قرار دارند؛ ازاینرو ،فارلۀ این سازهها از هر جای اهی یکسان اسهت وگهذر آنهها از

o
e

فراز یکدی ر ناقض شرط پیوند کمینه نیست اما آیا در نمودار ( 29ب) سازۀ «علی» با نقش
دستوری فاعل و در جای اه مشخص ر گروه فعلی کوچک از یکسو ،و گروه تعجبی «چهه
آپارتمانی» با نقش دستوری مفعول و در درون گروه فعلی بزرگ از سهوی دی هر ،در یهک

v
i

حوزۀ کمینه قرار دارند؟ با توجه به ارتقهای فعهل واژگهانی «خریهدن» از هسهتۀ گهروه فعلهی
بزرگ و اتصال آن به هستۀ گهروه فعلهی کوچهک (اجهر ،)2003 ،طبه ( )31حهوزۀ کمینهۀ

h
c

گستردهای شکل میگیرد که همۀ موضو ههای درون  VPو  vPدر آن مهیگنجنهد از ایهن
منظر ،هر دو سازۀ فاعل و ساخت تعجبی نسبت به گروه تیکید (بهعنوان گرۀ هدف) به یک

r
A

فارله هستند و گذر یکی از فراز دی ری به نقض شرط پیوند کمینه نمیانجامد
 . 4پیامدها و پرسشها

همانگونه که در زیربخش  1 3اشاره شد ،تعجبواژۀ «چه» با دو معنهای مختلهف کیفهی و
کمّی ،دارای دو نقش و جای اه دستوری متفهاوت اسهت بههنظهر مهیرسهد کهه در رهورت
پذیرفتن این تحلیل ،بتوان تبیین مناسبی از اشتقاقهای زیهر بههدسهت داد در جملهۀ (الهف)،
برخالف ساختهایی که تاکنون دیدهایم ،تعجهبواژۀ «چهه» مقهد ،بهر یهک گهروه حهرف
)Minimal Link Condition (MLC
(Extended) Minimal Domain
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اضافه ای آمده و در جملۀ (ب) نیز بر رفت اشارۀ «این» که خود هسهتۀ یهک گهروه معهرف
است ،تقد ،یافته و هر دو جمله خوشساخت و بینشان هستند:
 32الف) دولت چه به حقوقهای کارمندان افزود!
ب) برف زمستانی چه این کوهها را سفید کرد!
با توجه به نقهش و معنهای دوگانههای کهه بهرای تعجهبواژۀ پهیشگفتهه قائهل شهدهایهم،
هی یک از دو سازۀ نحوی مجاور عنصر تعجبی «چه» ،وابستۀ آن نیستند در واقهع« ،چهه» در

D
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معنای «چقدر» ،کمیت «افزودن» و «سفید کردن» را توریف کرده است اما این تحلیل خود
پرسش جدیدی پیش میکشد :اگر تعجبواژۀ «چه» توریف ر محمول بسیط در ( 32الف)

S
f

و محمول مرکب در ( 32ب) اسهت ،از چهه رو عهد ،مجهاورت آن بها وابسهتهههای خهود و
جابهجایی به جای اهی باالتر به خوانشی نشاندار نینجامیده است؟ پرسش دقی تر ایهن اسهت

o
e

که از یکسو چرا جملۀ ( 32الف) در برابر ساخت ( 33الف) بهینشهان اسهت ،و از سهوی
دی ر جملههای ( 32الف) و ( 33الف) کموبیش به یک اندازه بینشان هستند:
 33الف) دولت به حقوقهای کارمندان {چه /چقدر} افزود!

v
i

ب) برف زمستانی این کوهها را {چه /چقدر} سفید کرد!

پاسخ این دو پرسش را میتوان در تبیین چینکوئهه )8 :1999( 1از جای هاه قیهدهای فعهل

h
c

یافت این قیدها که بر مفاهیمی چون چ ون ی ،حالت ،مقدار و تکرار داللت میکننهد ،در
تحلیل گروه فعلی پوسهته ای بها اتصهال بهه گهروه فعلهی کوچهک ( ،)vPمهرز ایهن گهروه را

r
A

مشخص میکنند بدینترتیب ،این تلقی که جملههای ( )33رورت زیرساختی اشتقاقههای
( )32هستند ،نادرست است و عنصر «چه» را باید در این جمالت افزودۀ سهط  vPدانسهت
البته ،همانطور که در زیربخش  3 3گفته شد ،این عنصر دارای مشخصهۀ تعبیرپهذیر عامهل
تعجبی است که جفت تعبیرناپذیر خود را بر روی هسهتۀ گهروه عامهل ( )ForcePبهازبینی و
حذف میکند و در نتیجه ،ساختهای ( 32الف و  32ب) خوانش تعجبی مییابنهد بهراین
اساس ،بازنمایی جملههای یادشده ه ررف نظهر از موضهو ارتقهای فعهل ه بههرهورت زیهر

Cinque
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خواهد بود یادآور میشود که در این بازنماییها مشخصهۀ ارهل فهرافکن گسهتردۀ فارسهی
قوی فرض شده و در نتیجه فاعل از درون  vPبه مشخصگر  TPحرکت کرده است:
 34الف) [ TPدولت [ vPچه [( vPدولت) [ VPبه حقوقهای کارمندان افزود]]]]
ب) [ TPبرف زمستانی [ vPچهه [( vPبهرف زمسهتانی) [ APایهن کهوههها را سهفید]

[v

کرد]]]]
با توجه به بازنمایی ( 34الف) میتوان بینشان بهودن جملهۀ ( 32الهف) در برابهر (33

D
I

الف) را چنهین توضهی داد کهه در جملهۀ نخسهت ،تعجهبواژۀ «چهه» در مهرز گهروه فعلهی
کوچک و باالتر از موضو درونیِ «به حقوقهای کارمندان» آمده است ،امها در جملهۀ دو،

S
f

گروه حرف اضافهای اخیر به ان یزههای کالمی و برای یافتن خوانشی نشاندار به جای هاهی
باالتر از عنصر تعجبی جابهجا شده است

o
e

پرسش دو ،این است کهه اگهر بازنمهایی ( 34ب) را بسهذیریم ،چهرا جملهۀ ( 33ب) در
برابر ( 32ب) همچنان بینشان است برای پاسخ به این پرسش ،تبیین چند موضو ضروری
است نخست آنکه طب کریمی ( )108 :2005مفعول مستقیم مشخص در زبهان فارسهی در

v
i

مراحل اشتقاق نحوی به مشخص ر گروه فعلهی کوچهک حرکهت مهیکنهد (در بخهش دو،
گفته شد که تعداد مشخص رهای یک هسته محدودیتی ندارد) ان یزۀ این جابهجایی قهوی

h
c

بودن مشخصۀ حالت مفعولی بر روی مفعولهای مشخص است و این سازه را به مشخصه ر
هستۀ بازبینیکننده برمیکشد نکتۀ دو ،اینکه پ

از بازبینی حالت عنصر مفعول و ارتقهای

r
A

آن به مشخص ر گره بازبینیکننده ،مفعول مستقیم در جای اه مشخص ر ثانویۀ گهروه فعلهی
کوچک ،و عنصر تعجبی «چه» در جای اه افزودۀ همین گروه بر هم سازهفرمانی نمیکنند و
ازاینرو ،در ترتیب خطی ،هی یک بر دی ری تقد ،ندارد:

( )35عنصر «الف» بر عنصر «ب» تقد ،دارد ،اگر «الف» بهر «ب» سهازهفرمهانی نامتقهارن

1

کند (هورنشتین)17 :2009 ،
بدینترتیب ،هریک از دو توالی خهوشسهاخت ( 32ب) و ( 33ب) پهذیرفتنی اسهت و
هی یک نسبت به دی ری خوانش نشاندار ندارد
asymmetrical
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 . 5نتیجهگیری

در مقالۀ حاضر با تکیه بر ساختهای تعجبیِ دارای تعجهبواژۀ «چهه» ،نشهان داده شهد ایهن

ساختها که برای بیان ش فتی از «چندوچون» موضو یا پدیدهای بهکهار مهیرونهد ،دارای
دو اشتقاق نحوی متفاوت هستند که از آنها با عنوان ساختههای تعجبهی کمّهی (چنهدی) و
کیفی (چونی) یاد شد در ال وی نخست« ،چه» در معنای «چقهدر» بههکهار مهیرود و نقهش
یک کمیتنما یا قید مقدار را ایفا میکند در ال وی دو ،،عنصر تعجبهی «چهه» هسهتۀ یهک
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گروه معرف است که متمم اسمی آن الزاماب با «-ی» نکره تظهاهر مهییابهد افهزونبهراین ،بها
توجه به حرکت اختیاری ساختهای تعجبی در زبان فارسی ،گفته شد کهه بهرخالف زبهانی

S
f

مانند ان لیسی ،مشخصۀ عامل تعجبی در این زبان ضهعیف اسهت و سهاختههای مهورد نظهر
نمی توانند بهه مشخصه ر گهروه میزبهان ایهن مشخصهه حرکهت کننهد (گهروه  CPیها گهروه

o
e

 ForcePدر تحلیل رابرت  )2001 ،اما در رهورت حوهور فهرافکن نقهشنمهای تیکیهد در
سهاختار جملههه ،سههاخت تعجبههی بهه ان یههزۀ بههازبینی مشخصههۀ قهوی و تعبیرناپههذیر تیکیههد بههه
مشخص ر این گروه ارتقا مییابد تها اشهتقاق نحهوی ،متناسهب بها بافهت زبهانی و بهه دالیهل
کالمی ،خوانش نشاندار بیابد
منابع
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فارسی» پژوهشهای زبانی  1رص 1-28
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A
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