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 چکیده
 هارود که در آنهایی بکار میای اصطالحی توصیفی است که در ارجاع به ساختهمپایگی پرسشواژه

به دو ساخت  ،از لحاظ توصیفیای، شوند. همپایگی پرسشواژهمعموالً دو پرسشواژه با هم همپایه می

های صوری، تدقیق در این چندگانه مشابهت دارد. علیرغم این شباهت هایهمپایگی معمول و پرسش

سازد که این ساخت هم به لحاظ نحوی و هم معنایی از دو ساخت دیگر متمایز ها نمایان میساخت

 هاهمپایگی معمول، از قانون همسانی همپایه برخالفای، مشخص، همپایگی پرسشواژه طور بهاست. 

های چندگانه، از پرسش برخالفکند؛ همچنین تعبیر معنایی این ساخت، نمیتبعیت  (1981ویلیامز )

های معنایی و نحوی، تحلیلی نحوی از ساختار بندهای جفتی است. با مبنا قرار دادن این تفاوت-نوع تک

گردد گیری از شق نظری اشراف چندگانه و ادغام موازی، ارائه میای، با بهرهحاوی همپایگی پرسشواژه

-مشخصاً، بر پایه همپایگی معمول، واقعیت نحوی ندارد. برخالفای بر اساس آن همپایگی پرسشواژهکه 

 مشترک  هایبندی دارند و سازه-ساختاری دو ،ایی این تحلیل، بندهای حاوی همپایگی پرسشواژه

VP و TP  ولی تحت اشراف چندگانه، مشتق و در نهایت در سطح موازی طور بهدر دو بند ،CP  همپایه

 سازی دو بند همپایهخطی برآیندای آوایی و ثانویه است که ای پدیدهشوند. لذا، همپایگی پرسشواژهمی

 . است شده
 

 ادغام موازی، اشراف چندگانه، همپایگی، پرسشواژه، فارسی :یکلیدی هاواژه
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 مقدمه -1

رود بکار میهایی ای اصطالحی توصیفی است که در ارجاع به ساختپرسشواژه همپایگیِ

 1جفتی تکباشند و خوانشی ی عطف همپایه میکه در آنها معموالً دو پرسشواژه با کلمه

 :شوداز بند شامل درک می

 (daneshvand.comاتفاق افتاد.   )برگرفته از  چطوریو  کِی اولین خرید اینترنتی تاریخ( 1)

 (beytoote.comازدواج کنیم؟   )برگرفته از  با کیو  کِی( 2)

ای دارای قرابت ساختی با دو ساخت همپایگی ی پرسشواژههای همپایهساخت

ای و در همپایگی پرسشواژه، سو یکاز هستند.  3های چندگانهو پرسش 2معمول

خورند و سپس در پیوند می هم بهی عطف ها توسط کلمههمپایگی معمول پیونده

 گیرند:ساخت شامل قرار می
گفتند؟ )برگرفته از  چه فناوری و تحقیقات علوم، پیشنهادی یروز مخالفان و موافقان( 3)

mashreghnews.com) 

های چندگانه ساختی استفهامی های همپایه همانند پرسشواژهپرسشواژهدر سویی دیگر، 

های دهند که در آن موردِ پرسش بیش از یک عنصر است؛ اگرچه در پرسشرا شکل می

 :تندها همپایه نیسچندگانه، پرسشواژه
 (sputniknews.comجنگد؟   )برگرفته از می با چه کسی، کجا، چه کسی( در سوریه 4)

ای علیرغم همپایگی پرسشواژه در این مقاله سعی داریم نشان دهیم که ساخت

های چندگانه، دارای های روساختی با دو ساخت همپایگی معمول و پرسششباهت

های نحوی و معنایی ی تفاوتشخصاً، بر پایهساختاری کامالً متفاوت از آن دو است. م

 بندهای حاویای با دو ساخت دیگر، استدالل خواهیم کرد که همپایگی پرسشواژه

هستند؛ بر  4بندیا دو ساخت دیگر، دارای ساختار دوای، در تقابل بهمپایگی پرسشواژه

 : ( خواهد بود5) صورت به(، در پایه 2ای همانند )این اساس، ساختار جمله
 ازدواج کنیم و با کی ازدواج کنیم؟( کِی 5)

های اشراف که منجر به تولید ساختار 5ادغام موازی یشق نظرگیری از سپس، با بهره

، در (ازدواج کنیم) ی مشترک در دو بندشود، نشان خواهیم داد که سازهمی 6چندگانه

                                                           
1
. single-pair 

2
. ordinary coordination 

3
. multiple wh-questions 

4
. bi-clausal 

5
. parallel merge 

6
. multi-dominance 
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 دو بندگروه زمان در  فعلی و های گروهادغام موازی سازه سازیخطی آوایی یندبرآواقع 

ای های همپایگی پرسشواژهتحلیل اشراف چندگانه و ادغام موازی در ساخت یندبرآ است:

 . را به دنبال داردها این ساخت فرد منحصربههای نحوی و معنایی تبیین خصیصه

 
ای در واقع، مشخص، نشان خواهیم داد که همپایگی پرسشواژه طور بهدر این تحلیل، 

اند. همپایه شده الظاهر دو پرسشواژهآنجا که علی ؛یابدمیسطح توصیف مصداق  فقط، در

، همپایگی اصوالً در سطح دو بند شامل شده ارائهاین در حالی است که بر اساس تحلیل 

 ها حاصل ادغام موازی دو بند همپایهاین ساختدهد؛ به دیگر بیان، رخ می پرسشواژه

دو پرسشواژه صرفاً  همپایه شدگیهاست و پرسشواژه هستند که هر یک شامل یکی از

  .آن دو بند همپایه استسازی ظاهری خطی یندبرآ

نمایی کلی از ساخت است که در بخش دوم  صورت ینبدی حاضر ساختار مقاله

این ساخت ارائه خواهد گردید؛  یزبان ینابشناسی رده بر یهتکای با همپایگی پرسشواژه

مقاله پرداخته  تحلیلی اتخاذی در این چهارچوببه معرفی  در این بخش همچنین

های ویژگی های زبان فارسی، به تشریحداده بر یهتک، با خواهد شد. در بخش سوم

ای را از دو ساخت همپایگی معمول که همپایگی پرسشواژه نحوی و معنایی فرد منحصربه

قرار  مبنابا ، بخش چهارمدر . خواهیم پرداخت ،سازدهای چندگانه متمایز میو پرسش

گیری از شق نظری ادغام تحلیلی با بهره ،ساختاری و معنایی هایویژگیاین دادن 

های مدنظر را تواند ویژگیموازی و اشراف چندگانه ارائه خواهد شد که دستکم می

 .اختصاص خواهد یافت تحلیلنتایج  مرور بهنهایتاً، بخش پنجم تبیین کند. 

 

 ایواژههمپایگی پرسش -2

ی در آن معموالً دو پیونده شود کهبه ساختی اطالق میای همپایگی پرسشواژهاصطالح 

  .اندشدهی عطف همپایه کلمه ی وسیله بهای پرسشواژه

انجام های مختلف شناسی این ساخت در زباندر قالب ردهترین توصیفی که جامع

هایی که در وع پرسشواژه. لیپتاک بر اساس ناست( 2012لیپتاک ) ،پذیرفته است

 دهد؛ها را در چهار رده قرار میکنند زبانای شرکت میهمپایگی پرسشواژه
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ها مجاز به همپایگی نیستند؛ گیرند که در آنها پرسشواژههایی قرار میی صفر: در این رده زبانرده

 های ژاپنی و چینی.همانند زبان

ای قابلیت همپایگی دارند؛ همانند یا افزوده 2اعم از موضوعی هاها، پرسشواژه: در این زبان1ی آزادرده

 مجاری، روسی و لهستانی.

توانند همپایه شوند؛ همانند انگلیسی، ای میهای افزودهها، فقط پرسشواژه: در این زبان3ایی افزودهرده

 هلندی و اسپانیایی.

، همپایگی فقط در سطح شوندوانند همپایه تهای موضوعی نمیها، پرسشواژهدر این زبان: 4ی آمیختهرده

  های اختیاری است؛ مانند زبان آلمانی.یای و موضوعای و یا افزودههای افزودهپرسشواژه

ی وسیعی از ی گسترهبر مبنای مطالعه( 2012شناسی لیپتاک )علیرغم اینکه رده

ی مانند فارسی زبانهای مشابه در ساختی ها صورت پذیرفته است، لیکن مشاهدهزبان

ی آمیخته است اما در طلبد که بسیار نزدیک به ردهی جدیدی را مینیاز به طرح رده

های هایی قرار دارند که پرسشواژهی آمیخته، زباندر رده عین حال با آن متفاوت است.

مپایگی ـها به هموضوعی مجاز به همپایگی نیستند و تمایل غالب در این زبان

های این رده مشاهده شود. در عین حال، در زبانای محدود میزودههای افپرسشواژه

ی نمونه اگرچهتوانند در همپایگی شرکت کنند. می 5های اختیاریکنیم که موضوعمی

های این رده ویژگی گاهیبارز این رده در زبان آلمانی متجلی است اما زبان انگلیسی نیز 

 :دهد میرا نشان 
you eat? did whereand  why(7)  

did you eat? whyand what (8)  

did you see? whereand  who(9) * 

did you give? whatand  (to) who (10) * 

ای افزوده یشود که در زبان انگلیسی همپایگی دو پرسشواژه( مشاهده می7در مثال )
و  یای افزودهدهد که همپایگی پرسشواژه( نشان می8مثال شماره )مجاز است. 

همپایگی یک  انگلیسی که در زبان است یحالاختیاری نیز مجاز است. این در  یموضوع
است که در  پرواضح(. 9مثال است ) یرمجازغموضوعی اجباری  ای وی افزودهپرسشواژه

ای که رده (.10مثال های موضوعی اصوالً مجاز به همپایگی نیستند )این زبان، پرسشواژه
 است که همانند هایی ( غایب است بالقوه شامل زبان2012)شناسی لیپتاک در رده

                                                           
1
. free 

2
. argument wh-words 

3
. adjunct  

4
. mixed 

5
ن ها همچوای از فعلموضوع اختیاری موضوعی است که قابلیت عدم تجلی و تعبیر تلویحی با دسته. 

 دارد.را  خوردن و خواندن
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ی لیکن یک پرسشواژه ؛آمیخته، تمایل غالب به همپایگی دو افزوده دارند یهازبان
ی موضوعی )اعم از اختیاری یا اجباری( قابلیت همپایگی ای و یک پرسشواژهافزوده

ی موضوعی خته، دو پرسشواژهی آمیهای ردهها، همچون زباندارند. البته در این زبان
 های زبان فارسی نشان ی دادهر ساخت همپایگی شرکت کنند. مشاهدهتوانند دنمی
 اتفاق بهقریب ای اکثریت ی افزودههمپایگی دو پرسشواژه اگرچهدهد که در این زبان می

ای و موضوعی ی افزودهد اما همپایگی دو پرسشواژهدهشکل می های ممکن راترکیب
 است: مشاهده قابلعینی  صورت بهها باری نیز مجاز است یا دستکم در دادهاج

 (pirayeshgaran.comموهایم بزنم؟ )برگرفته از  چه شامپویی و چطور به . الف.(11)
 (mashreghnews.comاولین نقاشی را چه کسی و کِی کشیده است؟ )برگرفته از  ب.        
 (shia-news.comجا کشته شد؟ )برگرفته از قذافی توسط چه کسی و ک پ.        

مسی مردم ما را دزدید و برد؟ )برگرفته از  یها ظرفچرا و چه کسی  ت.        
bmparsi.blogfa.com) 

ی ای و یک پرسشواژهی افزوده( شاهد همپایگی یک پرسشواژه11های )در داده
ای فارسی یگی پرسشواژهموضوعی هستیم. در اینجا قصد نداریم سازوکارها و تنوع همپا

شناسی ی آن را واکاوی کنیم؛ بلکه هدف از طرح موضوع بیان نارسایی ردهو تعیین رده
دو  منظر نظری،از  زبان فارسی است. های متناظر دربازشناخت ساخت ها درن ساختای

گیری گیری از شق نظری ادغام موازی( و حذف )با بهرهرویکرد اشراف چندگانه )با بهره
. اند یشنهادشدهپای پرسشواژهساختار نحوی همپایگی  یینتبز حذف انسدادی( جهت ا

( و جیاناکیدو و 2013یوکسک )-گراچانیناین دو رویکرد به ترتیب در دو اثر سیتکو و 
    و سیتکونظر به اینکه پرداختن به رویکرد  .( متجلی هستند1998مرچنت )
ش ظری ادغام موازی دارد لذا در بخنیاز به طرح شق ن( 2013) یوکسک-گراچانین

رئوس  به معرفی یلتفص بهای تحلیل ساختاری همپایگی پرسشواژه یقبل از ارائه چهارم،
 یپیشینه در خصوص ذکر قابلی نکته. این رویکرد خواهیم پرداختملحوظ در اصلی 

 طالعهموردمهایی صرفاً زبانکه در آثار پیشین  این است حاضر یپژوهشی مدنظر مقاله
این در حالی است که از سازوکار  ؛که دارای حرکت پرسشواژه هستند اند قرارگرفته

زبانی با ویژگی  عنوان بهروی زبان فارسی بر  نظری ادغام موازی و اشراف چندگانه 
 شود.بهره گرفته می 1پرسشواژه در جای اصلی

 
 
 
 

                                                           
1
. wh-in-situ 
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ایپرسشواژه توصیف همپایگی -3  
ها در زبان های همپایگی پرسشواژهها و محدودیتگیبرای شروع بحث به توصیف ویژ

شود.بررسی می موردنظرهای یکی از جنبه بخش زیرپردازیم. در هر فارسی می  

 ناهمسانی نحوی و معنایی -1 -3
)برگرفته از   مطالبه کرد؟چگونه و  از کیالف. خسارت ناشی از تصادف رانندگی را باید .  (12)

khabarfarsi.com) 

، برگرفته از کی توسط به توسط چه کسی)با تغییر  کشته شد؟ کِیو  توسط کیب. قذافی           
shia-news.com) 

 1هاهمپایگی همسان قانوناز ها دهند که همپایگی پرسشواژه( نشان می12) هاینمونه
ی نحوی های دارای مقوله( فقط سازه646:1981کند. بر اساس ویلیامز )تبعیت نمی

    های همپایه دارای ( پرسشواژه12های )ابلیت همپایگی دارند؛ در دادههمسان ق
، چگونهگروه قیدی )( و توسط کی، از کی) اضافه حرفهای نحوی متفاوت گروه مقوله

 غیربا همپایگی معمول ناظر بر  ایتفاوت دیگر همپایگی پرسشواژهباشند. می (کِی
ها عالوه . در همپایگی معمول، پیوندهاست ایهای پرسشواژهتتایی پیوندنقش  همسانی

ها به این مفهوم که پیوندهنیز هستند؛  همسانی تتایی دارایی نحوی، بر همسانی مقوله
 ؛ی تتایی یکسانی نسبت به محمول داشته باشندباید رابطه

 رو از روی میز برداشت. دفترشو  کتابمحسن (. الف. 13)

 یز برداشت.از روی م دیشبو  کتابشُمحسن  ب. *
 را دیدم. میناو  مریم کتابخانه دردیروز  پ.

 دادم. در کتابخانهو  به مریمدیروز کتابُ  ت. *
 به دانشجو تذکر داد. با احتراماما  با جدیتاستاد  ث.

 تذکر داد. به دانشجواما  با جدیتاستاد  ج. *
 

همسانی  از آنجایی که باشند امامیها دارای همسانی نحوی ( پیونده13های )در نمونه

حاصل  های ساخت ،برقرار نیستالف، ت و ج(  13ها در جمالت )مابین پیونده تتایی

های غیردستوری شاهد همپایگی یک در نمونه غیردستوری هستند. به طور مشخص،

ها یا پیونده ،های دستوریاین در حالی است که در نمونه ؛موضوع و یک افزوده هستیم

( 12های )در مقابل، داده. هستند ث( 13الف، پ( یا افزوده ) 13سان )هر دو موضوع هم

ها الزامی به برقراری این همسانی نیست و ژهدهند که در همپایگی پرسشوانشان می

ی از این دو تفاوت عمده باشند. ایافزودهو  یتوانند ترکیبی از موضوعها میپیونده

                                                           
1
. Coordination of the Likes Law 
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گیریم که این دو نوع همپایگی نتیجه میو همپایگی معمول  ایهمپایگی پرسشواژه

مشخص، از الزام در همسانی نحوی و  طور بهاصوالً دارای تاریخ اشتقاقی متفاوت هستند. 

 یها در گونهکه همپایگی پیونده آید برمیها در همپایگی معمول چنین پیونده معنایی

های حاضر در یوندهبه بیانی دیگر، پ هاست.ی پیوندهمعمول ناشی از اشتقاق در پایه

شوند و به سازی ادغام میپس از همپایه یک جایگاه نحویدر ( n)به تعداد همپایگی 

خوانشی واحد از نقش تتایی را نسبت به  ،همین سبب است که کل ساخت همپایه

اشتقاق همپایگی معمول تابعی است از همان اصول  طورکلی بهکند. محمول تولید می

که آن را مصداقی از  سازیفرایند اضافی همپایه جز به) همپایه غیرهای اشتقاق ساخت

(. برای نمونه، ساختار گروه 2009، ژانگ 2004کنیم )نونژ جانبی فرض می اشتقاق

 :است گونه این( پ 13) در همپایه

 
 ( اشتقاق گروه همپایه1)نمودار 

و مستقل از  مجزا صورت بهها در همپایگی معمول، ی این تحلیل، پیوندهبر پایه

گیرند و در نهایت شکل می (&)ی پیوند های بعدی، پس از ادغام با هستهاشتقاق

شوند. می های متعاقبوارد فرایند ادغام در اشتقاق (P&) منفرد یسازهیک  صورت به

 را نشان می دهد. ی همپایه با فعل و تشکیل گروه فعلی( ادغام متعاقب سازه2نمودار )
 



 دغام گروه همپایه و فعل( ا2نمودار )                       

. هستندتحلیل قابل توجیه  معنایی با این همسانی ای ودو ویژگی همسانی مقوله

یک  صورت بهو سپس گروه همپایه  پذیردپایه صورت ها درچنانچه همپایگی پیونده

 با ادغام فعلاز آنجایی کههای باالدستی شود آنگاه داریم: ی واحد وارد اشتقاقسازه

 متممیی حاشیه( توسط )مشخصه فعلای ی زیرمقولهاز طریق بازبینی مشخصه متمم
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متمم فعل )مثالً  یسازه عنوان به P&گیرد ای متناظر صورت میی مقولهبا مشخصه

 کند. گزینش میای باشد که فعل آن را های مقولهباید حاوی همان مشخصه( ندید

های آن است؛ ای پیوندههای مقولهمشخصهتابعی از تراوش  P&ای ی مقولهمشخصه

ای اسمی ی مقولهبالطبع مشخصه P& ،گروه اسمی باشند ،هر دو ،هاچنانچه پیونده

ی حاوی مشخصه P& ،باشند یا اضافه حرفها گروه و چنانچه پیونده ؛خواهد داشت

نحوی متفاوت  یها دارای مقولهپیوندهفرضاً،  اگرخواهد بود. حال  یا اضافه حرفای مقوله

این خود  بود و ای نحوی متفاوت خواهدی مقولهدارای دو نوع مشخصه P&باشند 

ی نظام تنها گزینه ،های نحوی خواهد بود. لذامرکزی فرافکناز اصل درونتخطی 

های همسان نحوی سازی پیوندهدستوری، همپایه یها P& اشتقاقی زبان برای تولید

ی متناظر اسمی با مشخصه دیدنفعل  [N]ای ی زیرمقولهمشخصه ،با این تفاسیر است.

&P گیرد.و ادغام صورت می شده ینیبازب  

 جفتی کخوانش ت -2 -3

 1جفتی خوانش چندی چندگانه های دارای پرسشواژههای ساختیکی از ویژگی

 یفهرستطلبد ای چندگانه میآنهاست؛ بدین معنی که پاسخی که یک ساخت پرسشواژه

زیر  های. برای روشن شدن موضوع به مثالاند قرارگرفتهست که مورد پرسش ها yو  xاز 

 توجه کنید:
 کی چی خواند؟در کتابخانه ( 14)

 علی چی به کی داد؟در مهمانی ( 15)

 سؤالمورد  ها نوشتههایی از افراد و ( ناظر بر پرسشی است که در آن جفت14ی )نمونه

د؛ مثالً های مورد پرسش باشای از جفتایست مجموعهبگیرند و بالطبع پاسخ میقرار می

( 15. به همین منوال پاسخ پرسش )، روزنامه(، )محسن، مجله( و ... ، )مینا)رضا، کتاب(

مینا(، به رضا(، )سیب، به ، همچون )پرتقال، است سؤالهای مورد ای از جفتمجموعه

های ای چندگانه، از ساختواژههای پرسشدر تقابل با ساختو ... .  2محسن(به )زردآلو، 

ر، ـگـبارتی دیـشود. به عجفتی استنباط میای همپایه خوانش تک پرسشواژه

                                                           
1
. pair-list 

ای های پرسشواژهالبته این نکته را نباید از نظر دوست داشت که بنابر مقتضیات بافتی، پاسخ ساخت. 2

نه از نوع چند های چندگاتواند تک جفتی نیز باشد، اما تمایل عام برای پاسخ به پرسشچندگانه می

 (.2003لطفی ، 2001پور ، کهنمویی2007)کریمی و طالقانی  استجفتی 
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مورد پرسش  yو  xیک جفت در آن های همپایه ناظر بر خوانشی هستند که پرسشواژه

  ؛اند قرارگرفته
 (yjc.ir)برگرفته از  اولین تلفن همرا را کی و کجا اختراع کرد؟( 16)

 (mostar.ir)برگرفته از   دهند؟ی و کجا رأی میمندان کِهنر( 17)

 طور بهشود. ای تک جفتی را شامل میمجموعه ،های باالپاسخ به هر کدام از پرسش

( تک 17تین کوپر، آمریکا( و پاسخ پرسش )جفت )مارتک ( 16پاسخ پرسش ) مثال،

زم است که . دقت در این نکته الخواهد بود اردیبهشت، تاالر وحدت( 20جفت )

هاست؛ به ی چینش پرسشواژهجفتی تابعی از شیوهخوانش چند جفتی و تک  استنباط

و  ؛جفتیخوانش چند  ،باشند یههمپا یرغانه و ها چندگاین مفهوم که چنانچه پرسشواژه

 .جفتی خواهد بودخوانش تک  ،ایه باشندچنانچه همپ

 پسایندسازی -3 -3

ای سبب ها از گروه همپایهیکی از پیونده خروج، ی معمولهای همپایهدر ساخت

ن را مصداقی توان آشود؛ که میتحت شرایطی خاص، بدساختی ساخت می و یدار نشان

 های زیر توجه کنید:؛ به تقابلقلمداد کرد( 1967از محدودیت ساختار همپایه )راس 

سن مریم هم *ن هستند و مینا. / سمریم همن هستند./ * سمریم و مینا هم( الف. 19)

 است و مینا. 

 رسد و مریم. / *مینا فردا میرسند.مینا و مریم فردا میب.       

 *آریا مینا را دید و مریم. پ. آریا مینا و مریم را دید./       

*طال . / ترکیب شد و نقره یراحت به*طال ترکیب شدند. /  یراحت بهت. طال و نقره       

 .    هترکیب شدند و نقر یراحت به
 ،ایپرسشواژه های همپایگیدر ساختها، پیوندهیکی از در مقابل، پسایندسازی 

 است: یدار نشانکامالً دستوری و عاری از هرگونه 

 گل دوم را چه کسی و چطور به ثمر رساند؟( الف. 20)

 گل دوم را چه کسی به ثمر رساند و چطور؟ب. 

 د؟اولین تلفن همراه را کی و کِی اختراع کرپ. 

 ا کی اختراع کرد و کِی؟ولین تلفن همراه رات. 

 ها را عوض کنیم؟کِی و چگونه گلدانث. 

 ها را عوض کنیم و چگونه؟کِی گلدانج. 
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 های دوگانهپیونده -4 -3

ی معمول، بنابر مقتضیات بافتی و کالمی، محدودیتی بر تعدد های همپایهدر ساخت

 ها وجود ندارد:پیونده

 ابخانه مینا و سینا و آریا و ... را دید.محسن در کت( 21)

های همپایه بیش از دو باشد معموالً تمایل غالب در ها در ساختچنانچه تعداد پیونده

و مابقی  شودتنها در آخرین پیوند ذکر  ی عطف پیوندیها این است که کلمهزبان

 :شوندهای عطف به قرینه حذف رخداد

 ا و آریا را دید.محسن در کتابخانه مینا، سین( 22)

ی معمول، های همپایههای ساختپیونده تعدددر تقابل با این عدم محدودیت در 

محدود به دو  ، غالباً،ایی پرسشواژههای همپایهدر ساخت ایهای پرسشواژهتعداد پیونده

 است:
 مینا کیِ و کجا متولد شد؟( الف. 23)

 را دزدید؟مسی مردم ما  یها ظرفچرا و چه کسی ب.        

 شیر را کِی و با چی بخوریم؟پ.        

 دانیم به چه کسی و کجا مراجعه کنیم؟نمیت.        

 این نقاشی را چه کسی و کِی کشیده است؟ج.        

ای که دال بر ای و منابع نوشتاری زبان فارسی به نمونهنگارندگان در جستجوی پیکره

اند. تنها موردی که در ای باشد برخورد نکردهواژهی پرسشسازی بیش از دو پیوندههمپایه

پیداست  وضوح بهکه  است (24)ی الذکر به ثبت رسیده است نمونهجستجوهای فوق

 :استهای چندگانه ای از پرسشواژهنمونه بلکه ؛یستن حاوی همپایگیساختی 

 (sputniknews.com)برگرفته  جنگد؟در سوریه چه کسی، کجا، با چه کسی می( 24)

ای نیست بر دو استدالل استوار هی پرسشواژای از ساخت همپایهاینکه ساخت فوق نمونه

ی عطف نیستیم )حتی در کلمهرخداد  گونه یچهاست، نخست آنکه در این ساخت شاهد 

جفتی است ( ناظر بر پاسخی چند 24ی پایانی( و دوم آنکه پرسش )بین دو پرسشواژه

 طلبند. جفتی را میای پاسخی تک های همپایههاین در حالی است که پرسشواژ

 

 یدوبندساختار  -4

های ای با ساختی پرسشواژههای همپایههای ساختاری و تعبیری ساختنظر به تفاوت

ای چندگانه، در این بخش قصد های پرسشواژهای معمول و همچنین ساختهمپایه
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   ارائه دهیم که بر اساس آن ای ی پرسشواژههای همپایهداریم تحلیلی از ساخت

آوایی  یندبرآ. هستند یدوبندی ای دارای ساختار همپایهی پرسشواژههای همپایهساخت

هاست. سازی، همپایگی ظاهری پرسشواژهاین همپایگی، پس از اعمال قواعد خطی

قائل مستلزم  ،ایی پرسشواژههای همپایهتحلیل حاضر، مبنی بر ساختار دوبندی ساخت

ها، در شدن به ادغام موازی عناصر واژگانی است. لذا قبل از پرداختن به تحلیل داده

 پردازیم.بخش بعد به ارائه کلیاتی در خصوص ساختارسازی و ادغام موازی می

 ادغام موازی -1 -4

از عملیات ادغام،  ی زبانیهاها و جملهای گروهگرا، ساختار سازهی کمینهدر برنامه

طور  . به(2015)چامسکی  شودپذیری، منتج میترین فرایند ترکیباساسی انعنو به

توانند عناصر واژگانی یا که میهر بار اعمال آن، دو عنصر نحوی )مشخص، ادغام، در 

باشند( را با هم ترکیب کرده و منجر به تولید یک  شده ادغامساختارهای نحوی از قبل 

برچسب  عنوان به شده ادغامیکی از دو عنصر  یعنصر نحوی جدید و فرافکنی مقوله

 ؛. به دیگر بیان، ادغام صرفاً عملیات ترکیب دو عنصر نیستشودمیعنصر نحوی جدید 

مثالً اگر دو  شود؛برچسبی جدید تولید میعنصری جدید با  ،بلکه در طی این عملیات

 شده یبترکهم  باداشته باشیم، در طی فرایند ادغام این دو عنصر  βو  αعنصر واژگانی 

 βیا  αگیرد که ماهیت آن توسط یکی از دو عنصر نحوی جدیدی شکل می و عنصر

این ادغام  ی یجهدرنتو  شده ادغامبا هم  β و αشود، در نمودار زیر دو عنصر تعیین می

  کند:فرافکنی میی نحوی خود را به عنصر نحوی جدید مقوله αعنصر 

 
 ( ادغام3نمودار )

 αای از مجموعهنیست بلکه  βو  α متشکل ازای سیر، ادغام صرفاً مجموعهبا این تفا

 ی یجهدرنت؛ پس کندمیگذاری آن را برچسب αو یک عنصر نحوی جدید است که   βو 

( و 2011، 2005شناسانی همچون سیتکو )زبان .,α}{α, β}}داریم:  βو  αادغام 

 ،عملیات ادغام کنند که چنانچهاین شق نظری را مطرح می (2007یوکسک )-گراچانین

ای داشته که همخوانی مشخصه اتی آزاد باشد )در این تعبیر که هر دو عنصریعملی

، منطقاً، لزومی بر قائل شدن به ادغام نند تحت عملیات ادغام قرار بگیرند(توامی باشند،

ی یا شناسان، بیش از دو عنصر واژگان. به تعبیر این زبان(1984)کین  دوگانه نیست

داشت که  درنظروارد فرایند ادغام شوند. البته باید این نکته را  زمان همتوانند نحوی می
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چند -به-ی یکمسطح نیست که در آن رابطه یها ساختشناسان تولید مقصود این زبان

 ی باساختارتواند میادغام  ،شناسانبرای این زبان بین گره مادر و دخترها وجود دارد.ما

دو گروه  زمان هم صورت بهتواند که در آن یک گره دختر میتولید کند  انهاشراف چندگ

ی این فرایند از هندسه قصد دارند شناساناین زبان . در واقع، آنچهمادر داشته باشد

تواند با بیش از می زمان هم طور بهواژگانی  مشتق کنند این است که یک عنصر نحوی/

 م شود:نحوی دیگر ادغا یک عنصر واژگانی/

 
 ( ادغام موازی4نمودار )

تحت   γو   α ،βنحوی  ض کنید سه عنصر واژگانی/فر ،(4)برای اشتقاق ساختار 

ادغام  αو موازی با  زمان هم صورت به γو  βگیرند. در این ساختار عملیات ادغام قرار می

تعیین هسته هستند هرکدام فرافکنی ساختار خود را  γو   βو با این فرض که  شوندمی

کند. در ادغام موازی، را ایفا می γو  βنقش متمم مشترک  αکنند. در این ادغام می

فقط بر دو گروه  ادغام همچنان دوگانه است در این مضمون که همچنان هر گره مادر

سازد این فرض نظری دختر اشراف دارد؛ آنچه ادغام موازی را از ادغام متعارف متمایز می

؛ یعنی اشراف تواند بیش از یک گره مادر داشته باشدمی است که یک گره دختر

توانند یک گره دختر را به به بیانی دیگر، دو گره مادر می ؛دو گره بر یک گره یچندگانه

معمول و به  صورت بهها پس از تشکیل ساختار فوق، هر یک از فرافکنیاشتراک بگذارند. 

های شوند. محدودیتی که بر ساختارمی یتـاالدسـوی بـحـن هایاشتقاقطور موازی وارد 

، کولب و 2011)سیتکو  است 1ی واحدشود شرط ریشهحاصل از ادغام موازی اعمال می

های حاصل از ادغام اشتقاق اگرچه؛ به این مفهوم که (1982کالی ، مک1999مونیچ 

از اشتقاق ای های دوگانه( اما در مرحلهیابند )ریشهگسترش می زمان هم صورت بهموازی 

ادغام  واحد درآیند. (XP) ییک ریشه صورت بههر دو اشتقاق موازی باید همگرا شوند و 

شناسان روی زبانابزاری را فرا ،یک شق نظری عنوان به (و اشراف چندگانه) موازی

هایی بپردازند که پیش از آن ساخت تا با استعانت از آن به تحلیلگرا نهاده است کمینه

 ناپذیر بود.کارهای تقریری در تحلیل آنها اجتناب و توسل به ساز

                                                           
1
. single-root condition 
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 موازی ی واحد در ادغام( ریشه5نمودار )

هایی است که در آنها بخشی از ی کاربرد تحلیلی ادغام موازی در تبیین ساختعمده     

ی کامل یا ناقص، ظاهراً، از دو جایگاه نحوی متفاوت منبعث شده ساخت، خواه سازه

-دو ساخت مستقل را شکل می مشترکفصل تی دیگر، بخشی از ساخت، ت؛ به عباراس

که  هستند موردنظرهای ایی از ساختـهداقـصـدهد. خالء نحوی و ارتقا گره راست م

ی مشرف هبه هر دو ساز ،های متعارف زایشی، بخشی از ساختدر آنها، بر اساس تحلیل

های خش بعد به تحلیل ساختبا این مفروضات نظری، در بتعلق دارد.  ساخت بر آن

 پردازیم.ای میی پرسشواژههمپایه

 همپایگی در ریشه -2 -4

و اشراف  ی ادغام موازیای بر پایهپرسشواژه حاوی همپایگیهای ساخت حاضر ازتحلیل 

استوار است. مشخصاً، در تحلیل پیشنهادی، جمالت حاوی همپایگی  چندگانه

دارای ها ها نیستند، بلکه این جملهپرسشواژه ای اصوالً دارای همپایگیپرسشواژه

از این بندها حاوی یک پرسشواژه است و این دو  هرکدامهستند که  یدوبندساختاری 

سازی دو شوند. خطیی واحد همپایه میبند هستند که در نهایت بر اساس شرط ریشه

در ظاهر امر دو شود که ی مذکور موجب خوانشی آوایی از دو بند همپایه میبند همپایه

 ؛پردازیمزئیات تحلیل پیشنهادی میبیان جی زیر، به با نمونهاند. پرسشواژه همپایه شده

 ؟مینا کِی و کجا متولد شد( 25)

( حاصل ادغام موازی دو بند است که در آن 25) یجمله ،ی تحلیل حاضربر پایه 

 کِیهای پرسشواژه که یالحدر  ؛است متولد شد... نا میشده  یگذار اشتراکبه  یزنجیره

از تحلیل ادغام  نظر صرف. هستندعناصر افتراقی )غیرمشترک( در این دو بند  کجاو 

 ( است:26( شبیه به )25ی )موازی، ساختار جمله

 ؟مینا کِی متولد شد و مینا کجا متولد شد( 26)
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بایست به ساختاری همچون می ،ایدر تحلیل حذفی ساخت همپایگی پرسشواژه 

 ی حذف، قائل شویم:(، پس از اعمال قاعده27)

 ؟کجا متولد شد میناو  متولد شدمینا کِی ( 27)

( تحت عنوان 1998مرچنت )جیاناکیدو و که مشابه آن توسط  در تحلیل حذفی فوق

شویم که هایی نظری مواجه میطرح گردیده است، با چالش 1حذف انسدادی پسرو

در  چراکهی حذفی واحد است از یک قاعده آن عدم تبعیت عناصر محذوف ینتر مهم

بایست تحت شرایط همانندی تحلیل حذفی، گروه فعلی بند اول و فاعل بند دوم می

ی که قطعات محذوف تشکیل یک سازه . از آنجاییساختاری و معنایی حذف شوند

به دست  ؛اند شده یعتوزبدتر، اینکه قطعات محذوف در سطح دو بند  ودهند نحوی نمی

و چگونگی اعمال  سو یکدر خصوص ماهیت عناصر محذوف از  ومانع جامعدن تحلیلی دا

های جدی مواجه است )سیتکو و عمل کند با چالش فرابندی ،زمان همای که قاعده

 (.2013 یوکسک-گراچانین

حاصل ادغام موازی دو بند شده، همپایه یدوبنددر تحلیل ادغام موازی، ساختار  

ی محذوف در ساختار وجود ندارد. بر اساس ادغام موازی، چنانچه است و اصوالً عنصر

 وازیـام مـل ادغـصـها ماحهایی مابین دو ساخت مشترک باشند این زنجیرهزنجیره

 ملـکه ادغام موازی همچون ادغام متعارف آزاد ع باشند. بر این اساس، از آنجاییمی

توانند هدف ادغام موازی قرار ی نحوی نیستند میهایی هم که سازهکند زنجیرهمی

فاعل مشترک دو بند  مینا(، 25ی )با این تفاسیر، به بیانی غیر فنی، در جملهبگیرند. 

مشترک بین دو گروه فعلی در دو بند است ی زنجیره متولد شداست و همچنین فعل 

ی اای و پوستهمراحل اشتقاق از تمایز فرافکنی گروه فعلی هسته وضوح در بیان)برای 

 :کنیم(می نظر صرف

 از آنجایی کهشود. تولید می )در یکی از بندها( متولد شدی اول: گروه فعلی مرحله 

و  کِیی ی مشترک در هر دو بند است هدف ادغام موازی با هر دو افزودهاین گروه سازه

 در ،هستند دخو بند در هرکدامای ی افزودهدو پرسشواژه بنابراین،؛ گیردقرار می کجا

 دهند:گروه فعلی مشترکی را هدف ادغام موازی قرار می که یحال

                                                           
1
. reverse sluicing 
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 ( اشتقاق گروه فعلی موازی6نمودار )

در  ی پرسشیافزوده هدف ادغام موازی هر دو  VPشود گره که مشاهده می گونه همان

جداگانه  VPاز این ساختارهای موازی به گروه  هرکدامگیرد و میار قر دو بند متفاوت

 یابند. گسترش می

ی زمان عنصر زمان در این دو بند مشترک است، هسته از آنجایی کهی دوم: مرحله 

آن  ی یجهدرنتگیرد و مشتق شده قرار می یها VPاز  هرکدامهدف ادغام موازی با 

 یابند:گسترش می ’Tجداگانه به فرافکنی  طور بهاز بندها  هرکدام
 

 
 ( اشتقاق گروه زمان موازی7نمودار )

از شود. طبق روال پیشین، به ساختار اضافه می مینای سوم: فاعل مشترک حلهمر

هدف ادغام موازی هر  ی مشترک در هر دو بند است این سازهاین فاعل سازه کهآنجایی 

در هر دو بند توسط  TPگر شود. به بیانی دیگر، جایگاه مشخصواقع می ’T ی یهدوال

 یابد:می گسترش  واحدادغام موازی با یک گروه اسمی 

 
 ( ادغام موازی فاعل8نمودار )

هایی که هدف ادغام موازی سازه، ’Tی در اینجا ذکر این نکته الزم است که تا مرحله

 ادغام موازی برای گسترش  که یحالدر بند سمت راست قرار دارند در  اند قرارگرفته

ر داده است. این تغییر گروه اسمی واقع در بند چپ را هدف قرا TPهای گر گروهمشخص

ابتدایی بودن زبان -گرپایانی بودن و مشخص-در جهت ادغام موازی به سبب هسته
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یرد، ادغام موازی ـگآزاد صورت می صورت بهفرایند ادغام از آنجایی که فارسی است. 

قرار دهد و این از مزایای این رویکرد نظری است؛  ها را هدفتواند در هر جهتی سازهمی

که قبالً ذکر شد، تحلیل حذفی با قائل شدن به حذف فاعل در بند  گونه همان ،چراکه

تواند تحلیلی همگن از حذف گروه فعلی پایانی در بند اول و حذف فاعل دوم عمالً نمی

 ارائه دهد. را ابتدایی در بند دوم

های مجزا هستند لذا هر دو دو بند حاوی پرسشواژه از آنجایی کهی چهارم: مرحله 

 صورت بهها از اشتقاق هرکدامکنند. در این مرحله، می استفهامی را تولید یخوانش

نما حامل متمم   های از هسته هرکدامیابند و متعارف گسترش می طور بههمزمان و 

 مختص به خود هستند: [+پرسشی]ی مشخصه
    

 
 نماهای متمم( ادغام هسته9نمودار )

ای، این دو نمای پرسشواژهاز بندهای متمم هرکدامی گیرپس از شکل :ی پنجممرحله

    شوند:واحد با هم همپایه می یهبند برای احراز شرط ریش

 
 همپایگی بندهای موازی( 10نمودار )

را به  مینا کِی و کجا متولد شدی سازی  جملهبا ادغام نهایی دو بند، الگوریتم خطی

 دهد.دست می

 اییگی پرسشواژههای همپاویژگی تبیین -4-3

 ایهمپایگی پرسشواژههای ذکر آن رفت، ویژگی یلتفص بهسوم که در بخش  گونه همان

جفتی، پسایندسازی و اهمسانی نحوی و معنایی، خوانش تک باشند: نبه این شرح می



 55 / 1397 ستانبهار  و تاب ،2 ۀشمار ،9 سال ،یزبان هایژوهشپ

 

در  شده ارائه. در این بخش سعی بر آن است که از رهگذر تحلیل دوگانههای پیونده

  الذکر بپردازیم.های فوقویژگی به تبیین 2. 4 بخش

در سطح بندهای ای، همپایگی های پرسشواژهپیونده بر اساس تحلیل ادغام موازی 

ای صرفاً امری دهد؛ بنابراین تجلی روساختی همپایگی پرسشواژهها رخ میپیونده حاوی

 یی کهاز آنجای مستقل است. سازی دو بند همپایهظاهری بوده و مربوط به قواعد خطی

از  هرکدامشوند بلکه ها اصوالً دستخوش همپایگی نمیدر تحلیل ادغام موازی، پرسشواژه

 شروطاحراز ؛ شوندخود وارد اشتقاق نحوی می شاملمستقل در بند  صورت بهآنها 

 یابد. همسانی نحوی و معنایی موضوعیت نمی

های ژه. در پرسشوااستجفتی ای خوانش تک ویژگی دوم همپایگی پرسشواژه

های دخیل، در ی پرسشواژهچندگانه، خوانش چند جفتی به این سبب است که همه

ای مجموعه صورت بهو در نهایت خوانش معنایی آنها شوند واحد مشتق می بند یکدرون 

پذیرد صورت می ((type (pt,t))ها ی گزارهای از مجموعهها )مجموعهاز پرسش

ها یک مجموعه از گزارهانچه پرسشی، تنها ناظر بر (. چن2016، کوتک 1998)هاگستروم 

های ساده شود؛ پرسشمی جفتی از این پرسش استنباط خوانش تک ( type (pt))باشد 

 . (2016، کوتک و ارلواین 2015 )بوشکوویچ باشندای از مورد دوم مییا یگانه نمونه

مستقل در  صورت به دامهرکی ظاهراً همپایه( -ها )در تحلیل ادغام موازی، پرسشواژه 

 بند یک صورت بهاز بندهای همپایه  هرکدامفلذا  ،شوندخود وارد اشتقاق می شاملبند 

شود و در نهایت پس از ی مستقل( خوانش پرسشی یگانه را سبب میواحد )و یک گزاره

ای دو عضوی از منجر به تولید مجموعه (های یگانهدو گزاره با خوانش)همپایگی دو بند 

  آورد.دو عضو یگانه( را فراهم میجفتی )شود که مبنای خوانش تک ها میارهگز

شدن و یا  یردستوریغها منجر به در همپایگی معمول، پسایندسازی یکی از پیونده 

ی( شود. این امر مصداقی از نقض شرط )جزیرهی شامل میکم بدساختی سازهدست

ی همپایه غیردستوری درون یک سازهی همپایه است که بر اساس آن حرکت از سازه

یابد. بر ای موضوعیت نمیاما این شرط ظاهراً در همپایگی پرسشواژه؛ (1967است )راس 

در این نوع همپایگی اصوالً  کننده شرکت هایاساس تحلیل ادغام موازی، پرسشواژه

عم از گونه حرکت، ادهند، بنابراین هرای واحد را تشکیل نمیهمپایه نیستند و سازه

-درون یها ناقض هیچ محدودیت حرکتپرسشواژهپسایندسازی یا پیشایندسازی یکی از 

  بندی نیست. 
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است؛ این  محدود به دوغالباً  ایهمپایگی پرسشواژههای دخیل در پرسشواژه داتعد 

تواند بیش های چندگانه میهای معمول و پرسشها در همپایهکه پیونده است یحالدر 

ای ثانویه ای صرفاً پدیدهپرسشواژه که به ذکر آن رفت، همپایگی گونه همان .دناز دو باش

گردد. با این ی حاوی پرسشواژه تولید میسازی دو بند همپایهاست که بر اثر خطی

ای )در ظاهر( همپایه تابعی های پرسشواژههای دخیل در ساختتفاسیر، تعداد پرسشواژه

وریس دِ ،(2017باخراچ و کتزیر ) . بر اساس نظراستاز تعداد بندهای همپایه شده 

در ادغام موازی، یک گره دختر  ،(2007) یوکسک-گراچانین ( و2011سیتکو )(، 2009)

های موازی بیشتر، در صورت ادغام چراکهتواند بیش از دو گره مادر داشته باشد نمی

های پرسشواژه که ییآنجا. با این توضیح، از یستنپذیر ی حاصل امکانسازی سازهخطی

بندهای پرسشی هستند و این همپایگی حاصل از همپایه در واقع منبعث از همپایگی 

تواند است لذا تعداد بندهای مشمول فرایند ادغام موازی بیش از دو نمی ادغام موازی

وتایی های همپایه دپرسشواژه تمایل به تشکیل، این امر، در روساخت یندبرآاشد و ب

 است. 

 

 یجهنت -5

ی بر ساختار نحوی بندهایی افکنده شود که حاوی یدر این مقاله سعی شد تا پرتو

ای دارای قرابت ساختی با همپایگی ای هستند. همپایگی پرسشواژههمپایگی پرسشواژه

های های ظاهری، ویژگیهای چندگانه است. علیرغم این شباهتمعمول و پرسش

ای که آن را از دو ساخت دیگر متمایز رسشواژهنحوی و معنایی همپایگی پ فرد منحصربه

سانی ـمـ: عدم تبعیت از قانون هاز اند عبارتها سازد برشمرده شد. این ویژگیمی

ها. با د همپایهاها و محدودیت تعدجفتی، پسایندسازی پیوندهها، خوانش تک همپایه

های معمول و هها و تمایزها، نخست نشان دادیم که همپایمبنا قرار دادن این ویژگی

 س با ـپـستند. سـو مشتق در پایه ه یبند تکهای چندگانه دارای ساختار پرسش

گیری از شق نظری ادغام موازی و اشراف چندگانه تحلیلی از ساختار نحوی بندهای بهره

ای ای به دست داده شد که بر اساس آن همپایگی پرسشواژهحاوی همپایگی پرسشواژه

 یدوبندای اصوالً ساختار نکه بندهای حاوی همپایگی پرسشواژهواقعیت نحوی ندارد و ای

جداگانه در یکی از بندها  صورت بههای دخیل در همپایگی دارند. هر یک پرسشواژه

هستند که  TPو  VPهای شود. دو بند مذکور خود تابعی از ادغام موازی سازهادغام می
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با تبعیت از اصل  CPر سطح طور متقارن و مستقل مشتق شده و سپس در نهایت ده ب

شده، در  های همپایهسازه، بنابراین؛ شوندهم پیوند خورده و همپایه میه ب ی واحدریشه

همپایگی روساختی ها. ها هستند نه خود پرسشواژهدو بند حاوی پرسشواژهواقع، 

در . استسازی دو بند همپایه شده در بخش صورت آوایی خطی یندبرآ هاپرسشواژه

رویکرد اشراف چندگانه از کفایت باالتری در تبیین ساختار نحوی  تبیین نظری،سطح 

 برخوردار است. ، نسبت به رویکرد حذفی،ایهمپایگی پرسشواژه
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