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 -9مقدّمه
علیرغم آنکه آرایش واژگانی بینشان در فارسی از ترتیب فاعل-مفعو -فعل ( )SOVپیتروی متیکنتد
(کریمی 5999 ،و 0221؛ طالقانی ،)0228 ،با این حا  ،این آرایش پایه گاه دستخوش تغییتر متیشتود و
فعل تحت فرایند پیشگذاری 9به حاشیة سمت چتپ جملته 9و  1جابجتا متیشتود .یتک نمونته از ایتن
ساختها ،جمالت پرسشی بلی-خیر است که پدیدة جابجایی فعل در آن قابل مشتاهده استت .در ایتن
جایگاه که جایگاه ثانویة فعل تلقی میشود ،فعل در جایگاه ماقبتل فاعتلِ آشتکار یتا غیرآشتکار و ستایر
عناصر جمله قرار میگیرد و عموماً از تأکیدی نسبی نیز برخوردار است و در عین حا جمله نیتز دارای
آهنگ خیزان است .جابجاییهایی از این دست تحت تأثیر فرایندهای نقشی-کالمی و بتا هتدف فتراهم
نمودن خوانشهای نقشی-کالمی مانند مبتداشدگی ،تأکید و غیره به وقوع میپیوندد و عمومتاً اختیتاری
است .زبان فارسی از این امکان به میزان قابل توجهی بهره میبترد ،چترا کته فارستی زبتانی بتا آرایتش
واژگانی کمابیش آزاد است و همة ساختهای گروهی آن ،اعم از نوع موضوع یتا افتزوده ،بته صتورت
بالقوه قادرند تحت فرایند قلب نحوی 1و به منظور برآوردهساختن انگیزههای معنایی یا نقشی-کالمی بته
ابتدای جمله جابجا شوند؛ فرایندی که خواه به صتورت موضتعی ،1ختواه از راه دور 8و در هتر دو بنتد
اصلی و درونهای مجاز تلقی میشود (کریمی.)51-51 :0221 ،
در پووهش توصیفی-تحلیلی پیش رو به بررسی این موضوع پرداخته متیشتود کته در آن دستته از
جمالت پرسشی بلی-خیرِ مثبت و منفی که فعل در آنها پیشگذاری شده است ،خوانش پرسشی به چه
شیوهای تأمین میگردد .در واقع ،مقالة حاضر درصدد است تا تفاوت احتمالی در شتیوة تولیتد ختوانش
پرسشی در جمالت پرسشی بلی-خیر مثبت و منفی که دارای فعتل پیشگتذاریشتده هستتند را تبیتین
نماید .دادههای مورد استفاده در این پووهش برگرفته از گونة گفتاری فارستی معیتار استت و تشتخی
دستوریبودگی دادهها بر اساس شمّ زبانی مؤلف است.
3. preposing
4. left periphery of the clause
 - 1اگرچه در مطالعة حاضر جهت دادهنویسی از راست به چپ است ،با این حا به پیروی از خط التین یا الفبتای آوانگتار و
همچنین به تبعیت از اصطالح رایج " ،"the left periphery of the clauseجایگاه قبل از فاعل در فارسی (=ابتدای جمله)
به عنوان ”حاشیة سمت چپ جمله“ قلمداد شده است.
6. scrambling
7. local
8. distant
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 -2بازبینی مشخصهها در برنامة کمینهگرا و فرضیة گروه متممنمای انشقاقی
در این بخش ،چارچوب نظری پووهش ارائه میگردد .بدین منظور ،نخستت ستازوکار کلتی حتاکم بتر
نظریة بازبینی مشخصهها در برنامة کمینهگرا بیان میشتود و ستس

فرضتیة گتروه متممنمتای انشتقاقی

معرفی میگردد.در نظریتة بتازبینی مشخصتهها 9در چتارچوب برنامتة کمینتهگرای چامستکی،5991( 52
 a0225 ،0222و  )b0225برخی مشخصتهها در ستط صتورت منطقتی ،تعبیرپتذیر 55و برختی دیگتر،
تعبیرناپذیرنتتد (هورنستتتاین 50و دیگتتران .)095 :0221 ،بتته منظتتور همگرایتتی 59جملتته ،مشخصتتههای
تعبیرناپذیر باید قبل از سط صورت منطقی ،59حذف (همان) تت یا در تعبیتر جدیتدتر ،ارزشگتذاری

51

(چامسکی )b0225 ،تت شوند؛ در غیر این صورت ،اشتقاق در این سط ستاقط 51خواهتد شتد .حتذف
مشخصههای تعبیرناپذیر بتر طبت ،بتازبینی مشخصتهها (زیلستترا )59 :0229 ،51از طریت ،ستازوکارهای
حرکت 58یا مطابقته( 59چامستکی )0222 ،صتورت متیپتذیرد .حرکتت در برنامتة کمینتهگرا فراینتدی
«اجباری» 02و «تکجهتی» 05است .اجباریبودن فرایند حرکت تحت عنتوان شتر چتارة نهتایی 00بیتان
میشود .به موجب این شر  ،فرایند حرکت صرفاً با انگیتزة حتذف مشخصتههای تعبیرناپتذیر صتورت
میگیرد .تکجهتیبودن فرایند حرکت نیز بدان معنا است که حرکت صرفاً از یک جایگاه پایینتر به یک
جایگاه باالتر در ساخت نحوی انجامپذیر است (سورن .)91 :0229 ،09این در حالی است که مطابقه بته
عنوان سازوکاری که بین یک جستجوگر ،09بتا مشخصتههای تعبیرناپتذیر و مقصتد ،01بتا مشخصتههای
تعبیرپذیرِ متناظر با مشخصههای جستجوگر ارتبا برقرار متیکنتد (هورنستتاین و دیگتران،)05 :0221 ،
مستلزم حرکت نیست و طبیعتاً از حرکت سازههای نحوی برای بازبینی مشخصتهها اقتصتادیتتر استت
9. feature checking
10. N. Chomsky
11. interpretable
12. N. Hornstein
13. convergence
)14. logical form (LF
15. valuation
16. crash
17. H. H. Zeijlstra
18. move
19. agree
20. obligatory
21. unidirectional
22. last resort
23. P. A. M. Seuren
24. probe
25. goal
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(چامسکی .)555 :5991 ،عالوه بر این ،اگرچه در رویکردهای قدیمیتر در برنامتة کمینتهگرا حرکتت و
عدم حرکت آشکار بهترتیب تحت تأثیر مشخصة قوی و ضعیف تلقی میشد ،با این حا اختیاریبتودن
حرکت برخی سازههای نحوی باعث جایگزینشدن این نظام دوارزشی مشخصهها به وستیلة مشخصتة
[اصل فرافکنی گسترده] 01شده است .لذا در رویکردهای اخیر ،حرکت و عدم حرکت بتهترتیتب تحتت
تأثیر انتخاب یا عدم انتخاب مشخصة [اصل فرافکنی گسترده] توسط عنصر نحوی متورد نظتر صتورت
میگیرد.بهپیروی از فرضیة گروه تصریف انشقاقیِ 01ارائهشده توسط پاالک ،)5989( 08ریتتزی)5991( 09
این پیشنهاد را مطرح میسازد که گروه متممنما را نیز میتوان به فرافکنهایی مستقل و جزئیتتر تقستیم
نمود .در واقع ،در تحلیل ریتزی ،فاز متممنما« 92نیروی منظتوری 95جملته (تمایزدهنتدة انتواع مختلتف
جمله اعم از جمالت خبری ،پرسشتی ،تعجبتی ،نستبی ،مقایستهای ،جملتهوارههتای قیتدی و غیتره) و
خودایستابودن 90جمله [ ]...را بیان میکند» (ریتزی .)0251 ،0225 ،این دو کارکرد ،هستتههتای مستتقلی
محسوب میشوند و فرافکنهای بیشینة مرتبط با خود ،یعنتی گتروه منظتوری 99و گتروه تصتریف ،99را
تولید میکنند که بهترتیب فرافکنهای باالیی و پایینی را در این فاز تشکیل متیدهنتد (همتان) .در عتین
حا  ،حد فاصل این دو سر طیف نیز جایگاه گروههای نقشی دیگتری از جملته گتروه مبتتدا 91و گتروه
تأکید 91است که عناصری که بهترتیب تحت فرایندهای مبتداسازی و تأکید واقع میشتوند در آنهتا قترار
میگیرند .بنابراین ،با درنظرگرفتن این گروههای نقشی در حاشیة ستمت چتپ جملته ،ریتتزی ()5991
بازنمایی زیر را برای فاز متممنما پیشنهاد میکند:
(1) FORCE (TOP*) FOC (TOP*) FIN IP

سس  ،این بازنمایی توسط ریتزی ( )0225بسط داده شده است تتا عناصتری را کته بیتانکننتدة نیتروی
منظوری پرسشی 91در جمالت بلی-خیر درونهای در زبانی مانند ایتالیایی هستند نیز دربرگیرد:
)26. Extended Projection Principle (EPP
27. Split-IP Hypothesis
28. J. Y. Pollock
29. L. Rizzi
30. complementizer phase
31. force
32. finiteness
33. Force Phrase
34. Inflection Phrase
35. Topic Phrase
36. Focus Phrase
37. interrogative force
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(2) FORCE (TOP*) INT (TOP*) FOC (TOP*) FIN IP

نشانة ستاره (*) در بازنماییهای فوق دا بر قابلیت تکرارشوندگی گروه مورد نظتر و نشتانة پرانتتز
حاکی از اختیاریبودن آن است .همان گونه که از بازنماییهای فوق مشخ

است ،بیش از یک عنصتر

میتواند تحت فرایند مبتداشدگی قرار گیرد؛ این درحالیست که صرفاً یک عنصر مؤکد در حاشیة ستمت
چپ جمله مجاز است.
 -3نگاهی به پژوهشهای موجود
پیشتینة پتووهش در بتاب پیشگتتذاری فعتل و (تعامتل آن بتا) منفتیستازی در فارستی انتدک استتت.
رقیبدوست ( )8 :5999تغییر در جایگاه فعل و فاعل در جمالت پرسشی بلی-خیر را ناشی از حرکتت
فاعل به جایگاه بعد از فعل ،و نه پیشگذاری فعل ،تلقی میکند .این درحالیست که در پووهشتی دیگتر
(تفکری رضایی و مغانی ،زیر چاپ) ،با ارائة شواهدی چند نظیر نامشخ

بودن انگیتزة واقعتی حرکتت

سازة فاعل به انتهای جمله در چارچوب برنامة کمینهگرا ،دشواربودن تعیین انگیزة خروج برای سازههای
چندگانه بههمراه فاعل به انتهای جمله ،ماهیت متفاوت فعتل نستبت بته عناصتر پتیشگتذاریشتده در
ساختهایی که دارای چندین عنصر مبتداشده هستند ،و نیز غیردستوریبودن ستاختهایی کته در آنهتا
جزء همکرد در افعا مرکب در جایگاه قبل از فاعل و جزء غیرفعلی در جایگاه بعد از مفعو قرار دارد،
استدال شده است که در آن دسته از ساختهای پرسشی بلی-خیر که ترتیب فعل و فاعتل دستتخوش
تغییر شده ،این فعل است که ضمن تولید در جایگاه بینشان خود ،پیشگذاری میشود.
کریمی ( )11 :5999پیشگذاری فعل در بندهای اصلی فارسی را امری مجاز تلقی میکند و جایگتاه
سازة فعلی پیشگذاریشده را هستة گروه متممنما در نظر میگیرد .با ایتن حتا وی متدعی استت کته
فرایند پیشگذاری فعل در بندهای درونهای غیرمجاز است .در جهت رد این ادعای کریمتی ( ،)5999در
جای دیگر (تفکری رضایی و مغانی ،زیر چاپ) با توجه به شواهدی نظیر حضور ”که“ در جایگاه هستة
گروه متممنما و نیز شیوة توزیع عنصر ”آیا“ نسبت به عنصر متممنمای ”که“ در جایگاه آغتازین بنتدهای
درونهای استدال شده است که جایگاه فرود فعل پیشگذاریشده در جایگاه دیگری بتهغیتر از جایگتاه
هستة گروه متممنما است (در مقالة حاضر ،مجدداً پیرامون این موضوع بحث خواهد شد).
کریمی ( )5999با بررسی پدیدة قلب نحوی در فارسی ،این ادعا را مطترح ستاخته استت کته قلتب
نحوی در فارسی تحت تأثیر مشخصة [تأکید] برانگیخته میشود .به باور وی ،ایتن مشخصتة نحتوی در
هستة گروه تأکید قرار دارد و سازههای نحوی بیشینهای مانند عناصر پرسشتواژهای در ایتن زبتان تحتت
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تأثیر این مشخصه به مشخ

گر گروه تأکید جابجا میشوند .وی ضمن تمایز قائتلشتدن میتان دو نتوع

تأکید اطالعی 98و تقابلی 99در فارسی و برشمردن تفاوتهای میان آنها ،متذکر شده است که صرفاً تأکید
تقابلی است که میتواند به صورت اختیاری دستخوش فرایند قلب نحوی شود؛ این در حالی استت کته
تأکید اطالعی تحت فرایند قلب نحوی قرار نمیگیرد .به عبارت دیگر ،کریمی تأکید تقابلی را در فارسی
نمونهای از فرایند حرکت تلقی میکند که بهوسیلة مشخصة نحویِ [تأکید] برانگیخته میشود .وی سس
با ذکر شواهدی در زمینة شر پیوند کمینه 92و اصل کوتاهترین حرکت 95نشان میدهد که رخداد فرایند
قلب نحوی در فارسی تحت تأثیر انگیزهای مشخصهبنیاد است ،چرا کته از شتر پیونتد کمینته و اصتل
کوتاهترین حرکت پیروی میکند .به عالوه ،وی با بهرهگیری از اصل تواف ،کمینة 90ریچتاردز،)5998( 99
اختیاریبودن حرکت سازة دارای تأکید تقابلی را نیز تبیین میکند(ر.ک .کریمی.)5999 ،
کریمی ( )0225جابجایی فعل به ابتدای جمله در جمالت پرسشی بلی-خیتر را امتری جتایز تلقتی
میکند .لیکن وی نوع مشخصة دخیل در این جابجایی و نیز جایگاه فرود سازة فعلی حرکتدادهشتده را
تبیین نساخته و در این باره توضیحی ارائه نکرده است.
کریمی ( )0221و کریمی و طالقانی ( )0221اختیاریبودن حرکتت عناصتر مقلتوبِ مؤکتدی ماننتد
پرسشواژهها را در فارسی «به طریقی نحوی» و تحت تأثیر مشخصة قوی [اصل فرافکنی گسترده] تبیتین
میسازند که بدین صورت مشکل اختیاریبودن جابجایی این عناصر نیز مرتفع متیگتردد .در واقتع ،بتر
خالف مشخصة [-تأکید] که نیازمند تخصی

ارزش دوگانة قوی-ضعیف به این مشخصته استت و در

مورد حرکتهای اختیاری در چارچوب برنامة کمینهگرا با تنتاق

روبترو متیشتود ،مشخصتة [اصتل

فرافکنی گسترده] از ماهیتی قوی برخوردار است ،و هر جایگاهی که این مشخصة نحتوی را از واژگتان
انتخاب نماید ،ضرورتاً حرکت آشکار یتک ستازة ختا
اختیاریبودن حرکت یک سازة خا

را برمتیانگیتزد؛ بنتابراین ،در ایتن رویکترد،

صرفاً به انتخاب یا عدم انتخاب ایتن مشخصتة قتوی از واژگتان

محدود میشود .الزم است ذکر شود که بهپیروی از کریمتی ( ،)5999کریمتی ( )0221و نیتز کریمتی و
طالقانی ( )0221در مقالة حاضر این فرض پذیرفته شده است کته قلتب نحتوی و ارتبتا آن بتا تأکیتد
پدیدهای نحوی است و با انگیزة بازبینی مشخصهها  -در این مورد ،مشخصة تعیبیرناپتذیر [-تأکیتد] بتر
38. information focus
39. identificational focus
)40. Minimal Link Condition (MLC
41. Shortest Move
42. Principle of Minimal Compliance
43. N. Richards
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روی هستة گروه تأکید  -صتورت متیپتذیرد .همچنتین ،همتانگونته کته در بختش ( )5-0ذکتر شتد،
اختیاریبودن حرکت سازهها  -در این مورد ،سازة فعلتی پیشگتذاریشتده  -در ایتن مقالته بتهوستیلة
انتخاب یا عدم انتخاب مشخصة [اصل فرافکنی گسترده] از واژگان توسط هستة گروه تأکید تبیتین شتده
است .این رویکرد بدین دلیل حتائز اهمیتت استت کته بتا کمتک آن متیتتوان رفتتار اختیتاری ستازة
پیشگذاریشدة فعلی در این مطالعه ،که سازهای مقلوب و مؤکد به شمار میرود ،را توضی داد.
راسخمهند ( )5981با بررسی ارتبا میان قلب نحوی و عنصر کالمتی تأکیتد در فارستی نشتان داده
است که این فرایند میتواند ساخت اطالعی یا تأکیدی جمالت را دستتخوش تغییتر ستازد .وی معتقتد
است در حالی که عنصر دارای تأکید تقابلی میتواند مقلوب شود ،این امکان برای عنصر حتاوی تأکیتد
اطالعی فراهم نیست .در این پووهش ،اختیاریبودن فرایند قلب نحوی با بهرهگیتری از عوامتل کالمتی
بررسی شده و اظهار نظر شده است که تمایز میان مبتدا و تأکید از یتک ستو و تأکیتد اطالعتی و تأکیتد
تقابلی از سوی دیگر میتواند به درک نقش قلب نحوی در تغییر ساخت اطالعی جمله کمک کند.
انوشه ( )5989ضمن ارائة تحلیلی از انگیزة حرکت سازههای مؤکد و مبتدا در فارسی ،اختیاریبتودن
جابجایی آنها در اشتقاق نحوی را متأثر از انگیزههای کالمی میداند و معتقد است که چنانچه در فرایند
تولید جمله ،به دالیل معنایی و کالمی ،نیازی به تأکید یا مبتداسازی باشد ،گروههای نقشنمتای مبتتدا و
تأکید در جایگاهی میان گروههای متممنما و زمان فرافکن میشوند.
عالوه بر مطالعات مذکور ،پووهشهای رضایی و هوشمند ( ،)0250تفکری رضتایی و مغتانی (زیتر
چاپمنتشرنشده) و غیره نیز در زمینة جابجایی عناصر در فارسی تحت تتأثیر فراینتدهای نقشتی-کالمتی
قابل ذکر است ،که در اینجا بهدلیل رعایت اختصار به آنها پرداخته نمیشود .از دیگر سو ،دربتارة مستللة
منفیسازی در فارسی نیز میتوان به پووهشهای طالقانی ( ،)0228کواک )5981( 99و حستینی معصتوم
( )5992اشاره نمود .بنابراین ،تا آنجا که نگارنده مطلع است ،تتاکنون هتیچ تحلیتل صتوری مستتقلی در
ارتبا با شیوة اقناع خوانش پرسشی در جمالت پرسشی بلی-خیرِ دارای فعل پیشگذاریشده در زبتان
فارسی و ارتبا آن با نفی جمله در چارچوب برنامة کمینهگرا ارائه نشده است .در همتین زمینته ،مقالتة
حاضر میکوشد تا این خأل پووهشی را مرتفع نماید.
 -4بحث و بررسی دادهها
این بخش به بحث دربارة دادهها میپردازد .بدین منظور ،نخست در بختش ( )5-9جایگتاه فترود فعتل
44. S. Kwak
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انجماد میگردد.
بهموجب این اصل ،چنانچه یک گروه یا سازهای خا

با انگیتزة فتراهمنمتودن خوانشتی نقشتی-

کالمی به فاز متممنما در بند اصلی یا بند درونهای جابجا شود ،در همان جایگاه دچار انجماد میگردد و
قادر نیست نقش یا نقشهای کالمی دیگری را اقناع نماید .این اصل که نوعی محدودیت اقتصتادمبنا بتر
حرکت در برنامة کمینهگرا محسوب میشود ،پیشبینی میکند که جایگاههای معیاری انتهای زنجیرههای
حاصل از حرکت باشند .به عبارت دیگر« ،گروهی که با انگیزة اقناع یک معیار خا

جابجا شده استت،

دچار انجماد میگردد و قادر به ادامة حرکت نیست» (ریتزی .)0221 ،بنتابراین ،در ارتبتا بتا جمتالت
پرسشی بلی-خیرِ دارای فعل پیشگذاریشده میتوان اذعان داشت که فعلی که با حرکت بر فراز فاعتل
نحوی به حاشیة سمت چپ جمله جابجا میشود تا یکی از خوانشهای مبتداشدگی یا تأکیتد را فتراهم
نماید ،در هستة گروههای متناظرِ مبتدا یا تأکید دچار انجماد میگردد و از ادامة حرکت بته هستتة گتروه
منظوری با هدف برآوردهساختن خوانشی دیگر ،یعنی خوانش پرسشی ،بازمیماند.
با مستثنینمودن هستة گروه منظوری ،الزم است که جایگاه پتایینتری را نستبت بته ایتن هستته بته
عنوان جایگاه فرود فعل پیشگذاریشده در نظر گیریم .از میان جایگاههای موجود ،جایگاه هستتة گتروه
پرسشی نیز به عنصر پرسشیساز ”آیا“ اختصا

داده شده است (مغتانی ،منتشترنشتده) .در واقتع ،ایتن

فرض مطرح شده است که عنصر پرسشی ”آیا“ در حالت بینشان در جایگاه هستة گروه پرسشتی قترار
میگیرد تا ضمن بازبینی مشخصة ارزشگذارینشدة [-پرسشی] موجود بر روی این هستته و همچنتین
برآورده ساختن ملزومات ترتیب خطی زبان فارسی ،خوانش پرسشی جمله را نیز فراهم نمایتد .اگرچته
عنصر پرسشیساز ”آیا“ در فارسی گفتاری معیار عموماً از جمله حذف میشود ،لیکن تعیین جایگتاه آن
در سلسله مراتب نحوی جمالتی که این عنصر ادا میشود ،اجتنابناپذیر است .بر اساس این ،بتا توجته
به آنکه ترتیب ”آیا  +فعل پیشگذاریشده“ در مقایسه با ترتیتب ”فعتل پیشگتذاریشتده  +آیتا“ کمتتر
نشاندار است (مثا  ،)1لذا فعل پیشگذاریشده در جایگتاهی پتایینتر نستبت بته جایگتاه مربتو بته
جایگاه عنصر پرسشیساز ”آیا“ قرار میگیرد و از این رو الزامی است که جایگتاهی پتایینتر از جایگتاه
هستة گروه پرسشی برای فعل پیشگذاریشده تعیین گردد:
( )1الف .پرسید که (آیا) خریدهاش رو انجام داده؟
ب ! .پرسید که (آیا) انجام داده خریدهاش رو؟
پ !! .پرسید که انجام داده (آیا) خریدهاش رو؟
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ت !! .پرسید که انجام داده خریدهاش رو (آیا)؟
از میان جایگاه مبتدا و تأکید ،جایگاه مبتدا را نیز باید منتفی دانست؛ زیرا توجه بته جمالتتی از قبیتل
مثا ( )1نشان میدهد در حالی که در جملة ( 1الف) فعل فاقد هر گونه تأکید تقابلی خا

استت و در

عین حا  ،بین فعل و فاعل نوعی مکث مشهود است و این به وسیلة کاما در ستاختار جملته مشتخ
شده است ،در جملة ( 1ب) که جملهای پرسشی است ،فعل دارای تأکید است و پ
نمیشود .به عالوه ،به دلیل وجود تأکید خا

از آن مکثی شنیده

بر روی فعل در مثا ( 1ب) ،این فعل در تقابل بتا یتک

فعل دیگر قرار میگیرد که به صورت بالقوه یا بالفعل در بافتت متورد نظتر ذکتر متیشتود یتا استتنبا
میگردد:
( )1الف .بسته شد ،حسابم.
ب .اومد سارا؟ (نه ،رفت).
عالوهبراین ،در مثا ( 1ب) ضمن وجود نوعی تأکید بر روی فعل ،جمله نیتز دارای آهنتگ خیتزان
استت  -ویوگتی کته جمتتالت پرسشتی بلتی-خیتر در فارستی (و بستیاری از زبانهتای دیگتتر) از آن
برخوردارند.
بنابراین ،با مستثنی-نمودن گروه منظوری ،گروه پرسشی و گروه مبتدا بهعنوان جایگاه فرود ستازة فعلتی
پیشگذاریشده ،تنها گزینة موجود هستة گروه تأکید است .در جای دیگر به تفصیل دربارة تلقتی هستتة
گروه تأکید بهعنوان جایگاه فعل پیشگذاریشده پرداخته شتده استت (تفکتری رضتایی و مغتانی ،زیتر
چاپمنتشرنشده) .در اینجا برخی از این استدال ها بهاختصار ذکر میگتردد .نخستت آنکته ،بتهپیتروی از
کریمی ( )0221این فرض پذیرفته شده است که در فارسی ،صترفاً یکتی از عناصتر پتیشگتذاریشتده
میتواند نقش تأکید را ایفا نماید و عنصر پیشگذاریشدهای که دارای نقش تأکید باشد ،تأکید آن لزومتاً
از نوع تقابلی است ،مانند مثا زیر:
( )8الف .داد لباسش رو به خشکشویی سارا؟ (ب -نه ،نداد).
دومین استدال برای تبیین پیشگذاری فعل در جمالت پرسشی بلی-خیر بتهعنتوان نتوعی تأکیتد و در
توجیه قرارگرفتن آن در هستة گروه تأکید ،افزودن آشکار یا تلویحی عبارت تقتابلی ”یتا نته“ در انتهتای
همة جمالت پرسشی بلی-خیر منفی است .در واقع ،کتاربرد عبتارت ”یتا نته“ بته صتورت آشتکار یتا
غیرآشکار میتواند دا بر مفهوم جایگزینی یا تقابل در جمالت پرسشی بلی-خیر منفی باشد:
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( )9الف .قبول شد خواهرت ،یا نه؟
ب .آماده شد سفارش ما ،یا نه؟
سومین استدال در این زمینه نیز غیردستوریبودن ساختهایی است کته در آنهتا عناصتر پرسشتواژهای
موضوعی در جایگاه بعد از فعل پیشگذاریشده قرار متیگیرنتد .لتذا ،چنتانچته بتهپیتروی از کریمتی
( )0221و کریمی و طالقانی ( )0221بسذیریم که عناصر پرسشواژهای در جایگاه مشخ

گر گروه تأکیتد

قرار دارند ،مقایسة این دو گروه از جمالت نشتان متیدهتد کته فعتل پیشگتذاریشتده بایتد بتاالتر از
مشخ

گر گروه زمان (=تصریف) و پایینتر از مشخ

گر گروه تأکید باشد .به همتین منظتور جایگتاه

فعل پیشگذاریشده در هستة گروه تأکید قلمداد شده است:
( )52الف .کدوم خونه رو خرید [ IPبابات؟
ب .کدوم کتابو خوندی [ IPتو؟
سرانجام ،چهارمین استدال  ،عدم قابلیت کاربرد همزمان خوانش مؤکد و پرسشی بلی-خیر توسط فعتل
پیشگذاریشده در ساختهای پرسشی است .به عبارت دیگر ،فعل پیشگتذاریشتده در ستاختهای
پرسشی بلی-خیر قتادر استت یکتی از ختوانشهتای تأکیتد (تقتابلی) یتا پرسشتی را فتراهم نمایتد ،و
برآوردهساختن هر دو خوانش مؤکد و پرسشی بهطور همزمان توسط این سازه امکانپذیر نیست.
بنابراین ،در این بخش پ

از مستثنینمودن هستة گروههای منظوری ،پرسشتی و مبتتدا بته-عنتوان

جایگاههای محتمل برای فرود فعل پیشگذاریشده ،استدال شد کته ایتن ستازه پت

از جابجتایی بته

حاشیة سمت چپ جمله ،در جایگاه هستة گروه تأکیتد قترار متیگیترد .در چتارچوب نظریتة بتازبینی
مشخصهها در برنامة کمینهگرا ،میتوان این پیشگذاری را این گونه تبیین نمود کته هستتة گتروه تأکیتد
حاوی یک مشخصة [-تأکید] است که باید به-عنوان جستجوگر این مشخصه را با یک مشخصة متنتاظر
[+تأکید] بازبینی و ارزشگذاری کند .این هسته همچنین حتاوی یتک مشخصتة قتوی [اصتل فرافکنتی
گسترده] است که متضمن حرکت قوی و آشکار یک سازه به جایگاه هستة تأکید است .فعل حاوی ایتن
مشخصة متناظر [+تأکید] است .بنابراین ،فعل تحت تأثیر مشخصة قوی [اصتل فرافکنتی گستترده] و بتا
هدف بازبینی مشخصة [-تأکید] موجود بر روی هستة گروه تأکید بتهصتورت آشتکار بته ایتن جایگتاه
حرکت میکند تا پ
پ

از بازبینی و ارزشگذاری این مشخصه ،خوانش مؤکد جمله را برآورده سازد.

از برآوردهساختن خوانش مؤکد ،الزم است که خوانش پرسشی جمله نیتز بته گونتهای فتراهم
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شود .همانگونه که پیش از این ذکر گردید ،حرکت آشکار فعل به جایگاه هستة گروه منظوری بهمنظتور
برآوردهساختن خوانش پرسشی ناممکن است .در این صورت باید سازوکاری ارائه شود که این خوانش
از راه دور تأمین گردد .لذا الزم است که بین فعل در جایگاه هستة گروه تأکید و هستتة گتروه منظتوری
مطابقه ایجاد شود .در این مطابقه ،مشخصة [-پرسشی] هستة گتروه منظتوری بتهعنتوان جستتجوگر بتا
مشخصة متناظر [+پرسشی] بر روی فعل همتدیگر را بتازبینی متیکننتد و از ایتن طریت ،،مشخصتة [-
پرسشی] هستة گروه منظوری ارزشگذاری میشود .بنابراین ،درحالیکه خوانش مؤکد جمالت پرسشی
بلی-خیرِ دارای فعل پیشگذاریشده طی حرکت آشتکار فعتل بته جایگتاه هستتة گتروه تأکیتد فتراهم
میشود ،تعبیر پرسشی این دسته از ساختهای نحتوی از طریت ،مطابقتة از راه دور مشخصتهها تتأمین
میگردد .نمودار شمارة ( )5شیوة فراهمنمودن خوانش مؤکد و پرسشی در جمالت پرسشی بلی-خیر را
نشان میدهد:
( )55چک رو برگشت زد بانک؟

نمودار شمارة ( .)9فراهمشدن خوانش مؤکد و پرسشی در جمالت پرسشی بلی-خیر مثبت

اما نکتة قابل ذکر آن است که در حالی که جمالت پرسشی بلی-خیر مثبتت را متیتتوان بتا چنتین
سازوکاری توجیه نمود ،بهنظر میرسد که در ارتبا با آن دسته از جمالت پرسشی بلی-خیر منفتی کته
حاوی فعل پیشگذاریشده هستند ،الزم است رویکردی متفاوت اتخاذ شود .در بخش بعد به ایتن امتر
پرداخته میشود.
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 -2-4فعل پیشگذاریشده در جمالت پرسشی بلی-خیر منفی

این بخش حاوی دو زیربخش است .در زیربخش ( )5-0-9به بررسی شیوة منفیسازی فعل در فارستی
و جایگاه تکواژ منفیساز در سلسلهمراتب ساختار نحوی جمله پرداخته میشود؛ و در زیتربخش (-0-9
 )0سازوکار الزم بهمنظور تأمین خوانش منفی در آن دسته از جمالت پرسشی بلی-خیر کته فعتل منفتی
در آنها پیشگذاری شده است ،تبیین میگردد.
 -9-2-4منفیسازی در فارسی

منفیسازی در فارسی حاصل یک فرایند تکواژشناختی است .در این زبان ،تکواژ منفتیستاز بتهصتورت
تکواژ  /næ/و تکواژگونة [ ]nتظاهر مییابد که به جایگاه بالفصل قبل از فعتل اصتلی یتا فعتل کمکتی
زماندار افزوده میشود ،مانند ”نَدارم“ و ”نِمیتوان رفت“ .پرسشی کته دربتارة ماهیتت دستتوری تکتواژ
منفیساز مطرح میشود ،این است که آیا این تکواژ از یک مقولة نحوی مستقل تشتکیل شتده استت یتا
نوعی قید است که به فعل متصل میشود .پاالک ( )5989در مقالة کالسیک و تأثیرگذار خود این فترض
را مطرح کرده است که عناصر نقشی مانند مطابقه ،نفی یا زمان ،هستههای مستقلی هستند که مقولتههای
گروهی خود را فرافکن میکنند .گتروه نفتیِ پیشتنهادی پتاالک ( )5989متشتکل از یتک هستته و یتک
مشخ

گر است ،و استدال شده است که جهت جوازدهی 91جمالت منفی ،تطاب ،بتین مشتخ

گر-

هسته نیز الزامی است (هگمن و زانوتینی099 :5995 ،98؛ هگمن .)5991 ،99فرضیة پاالک با ایتن ادعتای
چامسکی ( )5981سازگار است که عناصر نقشی از ویوگتیهتای گروهتی مشتابهی نستبت بته عناصتر
واژگانی برخوردارند؛ بدین معنی که تکواژهای نفی ،عناصری هستند که هستة یک مقولة نحوی مستتقل
را تشکیل میدهند ،مقولة گروهی خود را فرافکن میکنند و به عالوه ،ویوگیهتای معنتایی آنهتا نیتز در
منفیکردن مفهوم گزاره ایفای نقش میکند .از این رو ،در مقالة حاضر بتهپیتروی از پتاالک ( )5989ایتن
فرض را میپذیریم که نفی در فارسی نیز یک گروه مستقل را تشکیل میدهد.
هستة گروه نفی جایگاه تکواژ منفیساز است .زانوتینی )5991( 12بتهپیتروی از پتاالک ( )5989ایتن
ایده را مطرح میسازد که تکواژهای منفیساز قبل از فعل ،هستة گروه نفی و تکواژهای منفیساز بعتد از
فعل ،قید بهشمار میروند .وی عنوان میکند که تکواژ منفیسازی که خود میتواند کتل جملته را منفتی
47. licensing
48. R. Zanuttini
49. L. Haegeman
50. R. Zanuttini
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کند ،در جایگاه هستة گروه نفی قرار میگیرد ،اما تکواژهایی کته نتوانتد کتل جملته را منفتی کنتد و بته
حضور یک تکواژ منفیساز دیگر نیازمند استت ،نمتیتوانتد در هستتة گتروه نفتی بنشتیند (.)09 :5991
براون )5999( 15جایگاه این تکواژ منفیساز را که دارای مشخصة [+منفی] است و کتل جملته را منفتی
میکند ،در هستة گروه نفی درنظر میگیرد .رولِت )59 :5998( 10معتقد است تکواژ منفیستازی کته بته
فعل منضم شده و با آن یک واحد نحوی مستقل را تشکیل میدهد ،از نوع هسته است ،مانند تکواژ نفتی
 neدر فرانسوی .به عالوه ،هگمن ( )502 :5991نیز جایگاه تکواژ منفیستازی را کته بته فعتل زمتاندار
متصل میشود ،در هستة گروه نفی میداند .بنابراین ،از آنجا که تکواژ منفیساز در فارستی قبتل از فعتل
زماندار به کار میرود و به تنهایی قادر است کل جمله را منفی کند ،این فرض را متیپتذیریم کته ایتن
تکواژ در جایگاه هستة گروه نفی قرار دارد.
عالوه بر ساخت درونی گروه نفی ،شناخت جایگاه این گروه در ساخت سلسلهمراتبی جملته نیتز از
اهمیتی کانونی برخوردار است .به باور اوهاال ،)5992( 19جایگاه گروه نفی در سلسلهمراتب فرافکنهتای
دستوری جمله یک پارامتر جهانی است .وی معتقد است که جایگاه فرافکن گروه نفی نستبت بته ستایر
گروههای نقشی از یک ترتیب جهانی پیروی نمیکند ،بلکه یک تغییر پارامتری است؛ و بتدینمنظور وی
این نظر را در قالب پارامتری مطرح میکند که جایگاههای ساختاری متفاوت تکواژ منفیساز را با توجته
به ویوگیهای گزینشی هستة فرافکن نفی تبیین مینماید:
( )50پارامتر نفی( 19اوهاال:)5992 ،
الف) نفی ،گروه فعلی را انتخاب میکند.
ب) نفی ،گروه زمان را انتخاب میکند.
از آنجا که در فارسی تکواژ منفیساز به جایگاه بالفصل قبل از فعل اصلی یا فعل کمکی زماندار متصتل
میشود ،میپذیریم که گروه نفی بر فراز گروه زمان قرار میگیرد و گروه زمان نیز به نوبة ختود بتر فتراز
گروه فعلتی واقتع استت .لتذا بتهپیتروی از الکتا ،)15 :5995( 11متیتتوان ایتن ترتیتب را در ستاخت
سلسلهمراتبی زیر نشان داد:
51. S. Brown
52. P. Rowlett
53. J. Ouhalla
54. Neg Parameter
55. I. Laka
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NegP
TP
vP
نمودار شمارة ( .)2جایگاه گروه نفی نسبت به گروه زمان و گروه فعلی

در این ساخت ،گروه نفی بر فراز همة فرافکنهای واژگانی و نیز باالتر از گتروه نقشتی زمتان قترار
میگیرد و نقش آن منفیکردن کل گزاره است.
پ

از تبیین گروه نفی ،ساخت درونی این گروه و نیز جایگاه آن در ستاخت سلستلهمراتبی جملته،

الزم است به تشری این امر پرداخته شود که منفیسازی فعل به چه شیوهای صورت میگیرد .در واقتع،
الزم است مشخ

گردد که ارتبا بین تکواژ منفیساز و فعل کته میزبتان ایتن تکتواژ استت ،بته چته

شیوهای برقرار میشود .در قالب نظریة بازبینی مشخصهها در چتارچوب برنامتة کمینتهگرا ،ارتبتا بتین
تکواژ منفیساز از یک سو و فعل بهعنوان میزبان این تکواژ را میتوان این گونه تبیین نمتود کته جایگتاه
هستة گروه نفی از مشخصة تعبیرپذیر [+منفی] برخوردار است .این جایگاه ،جایگتاه اولیتهای استت کته
تکواژ منفیساز در آن ادغام میشود .این هسته با مشخصة تعبیرناپتذیر [-منفتی] موجتود بتر روی فعتل
مطابقه ایجاد نموده ،آن را ارزشگذاری میکند .انتخاب فعل بهعنوان جایگاه میزبان برای تکواژ منفیساز
به این دلیل است که این تکواژ عالوه بر مشخصة تعبیرپذیر [+منفی] ،از مشخصة [-فعلی] نیز برختوردار
است .مشخصة تعبیرناپذیر [-فعلی] در هستة گروه نفی بهعنوان جستجوگر با مشخصة متناظر تعبیرپتذیر
[+فعلی] بر روی فعل بهعنوان مقصد ،مطابقه و بازبینی ایجتاد کترده و ارزشگتذاری متیشتود .پت

از

ارزشگذاری مشخصة تعبیرناپذیر [-فعلی] موجود بر روی تکواژ منفیساز از یک طرف و مشخصتة [-
منفی] موجود بر روی فعل از طرف دیگر ،تکواژ منفیساز پ

از سط نحو بر روی عنصر فعل تظتاهر

واجی مییابد و خوانش منفی جمله را تضمین میکند.
علیرغم اینکه تحلیل فوق بهمنظور تبیتین شتیوة منفتیستازی در جمتالتِ دارای آرایتش واژگتانی
بینشانِ فاعل-مفعو -فعل ( )SOVکارآمد مینماید ،بهنظر میرسد کته جتوازدهی نفتی در آن دستته از
ساختهای منفی نشاندار که سازة فعلی در آنها پیشگذاری شتده استت ،نیازمنتد تحلیتل پیچیتدهتری
است .این موضوع در بخش بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -2-2-4فراهمشدن خوانش پرسشی

همان گونته کته در بختش قبتل اشتاره شتد ،در جمتالت پرسشتی بلتی-خیتر مثبتت کته دارای فعتل
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پیشگذاریشده هستند ،فعل در جایگاه هستة گروه تأکید فرود میآید و از این جایگتاه ،مشخصتههتای
خود را با مشخصههای هستة گروه منظوری مطابقه و بازبینی میکند .اما در آن دسته از جمالت پرسشی
بلی-خیر منفی که دارای فعل پیشگذاریشده هستند ،این پرسش مطرح است که شیوة تتأمین ختوانش
پرسشی چگونه است .در واقع ،کدام مشخصههای مربو به فعل و مشخصههای هستة گتروه منظتوری
همدیگر را بازبینی میکنند.
آنچه دربارة این ساختها گفتنی است ،این است که همانند جمالت پرسشی بلتی-خیتر مثبتت کته
دارای فعل پیشگذاریشدهانتد ،در آن دستته از جمتالت پرسشتی بلتی-خیتر منفتی کته حتاوی فعتل
پیشگذاریشده هستند نیز فعل پ

از حرکت به حاشیة سمت چپ در جایگاه هستة گروه تأکیتد قترار

میگیرد .به بیان دیگر ،جوازدهی نفی زمانی صورت میگیرد که فعتل در جایگتاه اولیتة ختود در هستتة
گروه فعلی واقع است .در حقیقت ،مطابقة الزم بین مشخصههای فعل و تکواژ منفتیستاز زمتانی ایجتاد
میشود که فعل در جای اصلی خود قرار دارد؛ زیرا در حالت بینشان که جمله دارای آرایتش واژگتانی
 SOVاست ،فعل در هستة گروه فعلی واقع است و حرکت به حاشیة سمت چپ صرفاً زمانی به وقتوع
میپیوندد که فعل دستخوش فرایند پتیشگتذاری شتود .از ایتنرو ،پت

از جتوازدهی نفتی در حالتت

بینشان ،فعل منفی تحت تأثیر مشخصة قوی [اصل فرافکنی گسترده] موجود بر روی هستة گروه تأکیتد
به این جایگاه حرکت میکند تا ضمن بازبینی و ارزشگذاری مشخصة [-تأکیتد] موجتود بتر روی ایتن
هسته ،تعبیر مؤکد جمله را نیز فراهم کند .اما چنانچه پیش از این نیتز ذکتر گردیتد ،ختوانش پرسشتی
جمله نیز باید به گونهای تأمین شود که این امر متضمن برقراری نوعی ارتبا میان فعل پیشگذاریشتده
در هستة گروه تأکید و هستة گروه منظوری است.
( )59الف ! .ازدواج نکرده دوستت؟
ب ! .نرفت علی دانشگاه؟
پ ! .نمیخواین بیاین شما؟
همانند جمالت پرسشی بلی-خیر مثبت که دارای فعل پیشگذاریشتده هستتند ،در جمتالت پرسشتی
بلی-خیر منفیِ حاوی فعل پیشگذاریشده نیز جابجایی و فرود فعل در جایگاه هستة گروه منظوری بتا
هدف تأمین خوانش پرسشی امکانپذیر نیست؛ زیرا اوالً (در بندهای درونهای) این هسته بهوسیلة عنصر
متممنمای ”که“ اشغا شده است و ثانیاً اصل انجماد از ادامة حرکت فعل از یک جایگاه نقشی بته یتک
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جایگاه نقشی دیگر جلوگیری میکند .بنابراین ،میتوان این ادعای کلی را مطرح نمود که در آن دستته از
جمالت پرسشی بلی-خیری که حاوی فعل پیشگذاریشدهای از نتوع مثبتت یتا منفتی هستتند ،تعبیتر
پرسشی جمله از طری ،حرکت آشکار فعل به جایگاه هستة گروه منظوری تأمین نمیشود ،بلکه این امتر
متضمن سازوکاری دیگر است .لذا ،در نگاه نخست بهنظر میرسد که همانند جمالت پرسشی بلی-خیرِ
دارای فعل پیشگذاریشدة مثبت ،در ساختهای پرسشی بلی-خیرِ دارای فعل پیشگذاریشتدة منفتی
نیز خوانش پرسشی الزم از طری ،مطابقة بین مشخصههای فعل با مشخصههتای هستتة گتروه منظتوری
تأمین میگردد ،اما درادامه بهپیروی از هان 0222 ،5999( 11و  )0225استدال میشتود کته ایتن مطابقته
امکانسذیر نیست.
هان (همان) با مشاهدة عدم قابلیت منفیسازی جمالت امری در زبانهتایی ماننتد ایتالیتایی ،یونتانی
معاصر و اسسانیایی این فرض را مطرح ساخته است کته ستاخت امتری منفتی در ایتنگونته از زبانهتا
دربردارندة خوانشی متناق

است .در واقع ،او بهپیروی از فرگه )5912( 11استدال میکند که نفی نبایتد

بر عملگر منظورنمای 18مربو به جمالت امری تسلط سازهای 19داشته باشد .طب ،دیتدگاه وی« ،صترفاً
آن خوانشی از ساختهای امری منفی مجاز تلقی میشود که عملگر نفی تحت دامنة 12عملگتر امتری

15

دامنه دارد ،این در حالی است که عملگر امری هرگز تحت دامنة عملگتر نفتی قترار نمتیگیترد» (هتان،
 .)5999بنابراین ،با توجه به آنکه از یک سو نیروی منظوری امری در جایگاه هستة گروه منظوری تعیتین
میشود و از سوی دیگر ،عملگر امری نمیتواند تحت دامنة عملگر نفی قرار گیرد ،هان استدال میکنتد
که دلیل غیردستوریبودن ساختهای امری منفی در زبانهای مورد بحث آن است که نفتی در جایگتاه
هستة گروه منظوری بر عملگر امری تسلط سازهای دارد .از این رو ،وی این ایده را مطرح میستازد کته
عملگر منظورنما هرگز تحت دامنة نفی قرار نمیگیرد.
با در نظر گرفتن رویکرد هان به جمالت امری منفی در زبانهتای متذکور و تعمتیم آن بته ستایر انتواع
جمالت ،اکنون به تبیین شیوة جوازدهی نفی در آن دسته از ستاختهای پرسشتی بلتی-خیتر منفتی در
فارسی پرداخته میشود که دارای فعل پیشگذاریشده هستند .همانگونه که پیش از این ذکر گردید ،در
56. C. H. Han
57. G. Frege
58. force operator
59. c-command
60. scope
61. imperative force
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این نوع از جمالت ،فعل منفی تحت تأثیر مشخصة [اصتل فرافکنتی گستترده] در جایگتاه هستتة گتروه
تأکید به این جایگاه جابجا میشود .از آنجا که تکواژ منفیساز در فارسی در جایگاه بالفصل قبل از فعتل
قرار دارد و ”تکواژ منفیساز  +فعل“ متضمن تسلط سازهای نفی بر عملگر پرسشتی استت ،لتذا مطابقتة
صِرف مشخصههای هستة گروه منظوری با مشخصههای فعل منفی در هستة گروه تأکید منجر به ایجتاد
خوانشی متناق

میگردد .از سوی دیگر ،هستة گروه منظوری حاوی یک مشخصتة [-پرسشتی] استت

که باید آن را با یک مشخصة متناظر تعبیرپذیر [+پرسشی] بازبینی کند .فعتل پتیشگتذاریشتده میزبتان
چنین مشخصهای است .بنابراین ،بهمنظور ایجاد تعبیر پرسشی بلی-خیر مناستب ،مشخصتة [+پرسشتی]
موجود بر روی فعل پیشگذاریشده بهعنوان مشخصة مقصد تحت تأثیر مشخصة [-پرسشتی] بتر روی
هستة گروه منظوری بهعنوان جستجوگر به این هسته حرکت میکند تتا از یتک ستو ختوانش پرسشتی
بلی-خیر را فراهم نماید و از سوی دیگر ،از ایجاد تعبیری متنتاق

جلتوگیری کنتد .در چنتین حتالتی،

مشخصة [+منفی] موجود بر روی فعل در جای خود در هستة گروه تأکید باقی میمانتد و تحتت دامنتة
عملگر پرسشی قرار میگیرد .این حرکت و مطابقه در نمودار شمارة ( )9نشان داده شده است:
( )59نخوند کتاب رو سارا؟

نمودار شمارة ( .)3فراهمشدن خوانش مؤکد و پرسشی در جمالت پرسشی بلی-خیر منفی

همانگونه که در نمودار فوق مشخ

است ،پ

از مطابقة میان مشخصههای فعتل و هستتة گتروه

نفی ،فعل منفی با انگیزة بازبینی مشخصتة تعبیرناپتذیر [-تأکیتد] و تحتت تتأثیر مشخصتة قتوی [اصتل
فرافکنی گسترده] به جایگاه هستة گروه تأکید حرکت میکند .سس  ،بهدلیل عدم امکان حرکتت آشتکار
فعل منفی به جایگاه هستة گروه منظوری بهمنظور ارضای خوانش پرسشی جمله از یتک ستو و ختروج

منفی سازی و حاشیة سمت چپ جمله در جمالت پرسشی بلی-خیر در فارسی :رویکردی کمینهگرا 99/

عملگر پرسشی از دامنة نفی از سوی دیگر ،مشخصة [+پرسشتی] موجتود بتر روی فعتل بتهتنهتایی بته
جایگاه هستة گروه منظوری حرکت میکند و مشخصة [منفی] را در جایگتاه هستتة گتروه تأکیتد بتاقی
متیگتتذارد .از ایتنرو ،در حتالی کتته ختتوانش پرسشتی در جمتتالت پرسشتی بلتی-خیترِ دارای فعتتل
پیشگذاریشدة مثبت از طری ،مطابقة بین مشخصههای هستة گروه منظتوری و مشخصتههای فعتل در
جایگاه هستة گروه تأکید انجام میشود ،در آن دسته از ساختهای پرسشی بلی-خیر منفتی کته حتاوی
فعل پیشگذاریشده هستند ،چنین تعبیری از طری ،حرکت مشخصة [+پرسشی] فعل به جایگتاه هستتة
گروه منظوری و ابقای مشخصة [+منفی] فعل در هستة گروه تأکید فراهم میگردد.
 -5نتیجهگیری
در این مقاله شیوة تأمین خوانش منفی و پرسشی در آن دسته از جمالت پرسشتی بلتی-خیتر منفتی در
فارسی بررسی شد که در آنها فعل پیشگذاری میشود .بهمنظور نیل بته ایتن هتدف ،نخستت پیشتنهاد
گردید که فعل پیشگذاریشده در ساختهای پرسشتی بلتی-خیتر مثبتت و منفتی بتا انگیتزة بتازبینی
مشخصة [-تأکید] موجود بر روی هستة گروه تأکید بهصورت آشکار به این جایگاه حرکت متیکنتد تتا
خوانش مؤکد جمله را برآورده سازد .پ

از آن ،بتهپیتروی از هتان ( 0222 ،5999و  )0225ایتن ادعتا

مطرح شد که بهدلیل عدم امکان حرکت آشکار فعل منفی به جایگاه هستة گروه منظوری بهمنظور تولیتد
خوانش پرسشی ،مشخصة [+پرسشی] بر روی فعل بهتنهایی با هدف بازبینی و ارزشگتذاری مشخصتة
[-پرسشی] هستة گروه منظوری به این جایگاه حرکت میکند و مشخصة [+منفتی] را در جایگتاه گتروه
تأکید باقی میگذارد .بدینوسیله ،مشخصة [+پرسشی] بر روی فعل تحت دامنة مشخصة [+منفتی] قترار
نمیگیرد و درنتیجه خوانش پرسشی ایجادشده قابل قبو خواهد بود.
منابع
انوشه ،مزدک ( .)5989رویکردی مشخصهبنیاد به فرایندهای مبتداسازی و تأکیتد در زبتان فارستی .پووهشهتای
زبانی ،دورة  ،5شمارة .08-5 ،5
تفکری رضایی ،شجاع و حسین مغانی (زیر چاپ) .بررسی پیشگذاری فعل در جمالت پرسشتی آریتتخیر در
زبان فارسی :رویکردی کمینهگرا .پووهشهای زبانی.
حسینی معصوم ،سید محمد ( .)5992بررسی جایگاه و کارکرد مقولة نفی در تحلیل ساختی فارسی و تبیین فرایند
منفیسازی .مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان ،شمارة .99-51 ،1
راسخمهند ،محمد ( .)5981ارتبا قلب نحوی و تأکید در زبان فارسی .دستور ،شمارة .99-02 ،0

5991  زمستان،59  شمارة، سا پنجم، فصلنامة مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران/522

. دانشگاه تهران: تهران. پایاننامة دکتری. ساخت جمالت منفی در زبان فارسی.)5981(  سهرا،کواک
. رویکردی کمینهگرا به تعیین جایگتاه ستاختاری عنصتر پرسشتی «آیتا» در فارستی.) حسین (منتشر نشده،مغانی
.زبانشناخت
Brown, S. (1999). The Syntax of Negation in Russian: A Minimalist Approach. Stanford:
CSLI Publications.
Chomsky, N. (1986). Barriers. Cambridge: MIT Press.
Chomsky, N. (1995). The Minimalist Program. Cambridge/Mass: MIT Press.
Chomsky, N. (2000). Minimalist Inquiries: The Framework. In: R. Martin, D. Michaels &
J. Uriagereka (Eds.), Step by Step: Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard
Lasnik, (pp. 89-155). Cambridge/London: MIT Press.
Chomsky, N. (2001a). Beyond Explanatory Adequacy. MIT Occasional Papers in
Linguistics, 20.
Chomsky, N. (2001b). Derivation by Phase. In: M. Kenstowicz (Eds.), Ken Hale: A Life in
Language, (pp. 1-52). Cambridge: MIT Press.
Frege, G. (1960). The Foundations of Arithmetic: A Logico-Mathematical Enquiry into the
Concept of Number. Translator: J. Austin. New York: Harper.
Haegeman, L. (1995). The Syntax of Negation. Cambridge/New York: Cambridge
University Press.
Haegeman, L. & R. Zanuttini (1991). Negative Heads and the Neg Criterion. The
Linguistic Review, 8, 233-251.
Han, C. H. (1999). Cross-Linguistic Variation in the Compatibility of Negation and
Imperatives. In: K. Shahin, S. Blake, & E. W. Kim (Eds.), Proceedings of the 17th
West Coast Conference on Formal Linguistics, (pp. 265-279). Stanford: CSLI
Publications.
Han, C. H. (2000). The Structure and Interpretation of Imperatives: Mood and Force in
Universal Grammar. New York: Garland.
Han, C. H. (2001). Force, Negation and Imperatives. The Linguistic Review, 18, 289-325.
Hornstein, N., J. Nunes & K. K. Grohmann (2005). Understanding Minimalism.
Cambridge: Cambridge University Press.
Karimi, S. (1994). Word Order Variations in Modern Contemporary Persian. In: M.
Marashi (Eds.), Persian Studies in North America: A Festschrift for Professor M. A.
Jazayery, (pp. 43-73). Iranbooks.
Karimi, S. (1999). Is Scrambling as Strange as We Think it is? MIT Linguistics Working
Papers (MITLWP), 159-190.
Karimi, S. (2001). Persian Complex DPs: How Misterious are they? Canadian Journal of
Linguistics, 46(1-2), 63-96.
Karimi, S. (2005). A Minimalist Approach to Scrambling: Evidence from Persian. Berlin:
Mouton de Gruyter.
Karimi, S. & A. Taleghani (2007). Wh-Movement, Interpretation, and Optionality in
Persian. In: S. Karimi, V. Samiian & W. Wilkins (Eds.), Clausal and Phrasal
Architecture: Syntactic Derivation and Interpretation, (pp. 167-187). Amsterdam:
John Benjamins Publishing.

525/  رویکردی کمینهگرا:خیر در فارسی-منفی سازی و حاشیة سمت چپ جمله در جمالت پرسشی بلی
Laka, I. (1991). Negation in Syntax: On the Nature of Functional Categories and
Projections. ASJU, XXV-I, 65-136.
Ouhalla, J. (1990). Sentential Negation, Relativized Minimality and the Aspectual Status of
Auxiliaries. Linguistic Review, 7, 183–231.
Pollock, J. Y. (1989). Verb Movement, Universal Grammar, and the Structure of IP.
Linguistic Inquiry, 20, 365-424.
Raghibdust, S. (1993). Multiple Wh-Fronting in Persian. Cahiers de Languistique, 21, 2758.
Rezai, V. & M. Hooshmand (2012). Focus Structure in Persian Interrogative Sentences: An
RRG Analysis. English Language Teaching, 5(8), 130-145.
Richards, N. (1998). The Principle of Minimal Compliance. Linguistic Inquiry, 29, 599629.
Rizzi, L. (1997). The Fine Structure of the Left Periphery. In: L. Haegeman (Eds.),
Elements of Grammar, (pp. 281-337). Kluwer: Dordrecht.
Rizzi, L. (2001). On the Position “Int(errogative)” in the Left Periphery of the Clause. In:
G. Cinque & G. Salvi (Eds.), Current Studies in Italian Syntax, (pp. 287-296).
North-Holland: Amsterdam.
Rizzi, L. (2006). On the Form of Chains: Criterial Positions and ECP Effects. In: L. Cheng
& N. Corver (Eds.), On Wh-Movement: Moving on, (pp. 97-133). Cambridge: MIT
Press.
Rizzi, L. (2007). On Some Properties of Criterial Freezing. CISCL Working Papers on
Language and Cognition, 1, 145-158.
Rizzi, L. (2016). Cartography and Further Explanation: The Role of Interface Principles,
and Locality. Journées Suisses de Linguistique 9, Geneva, June 29th, 2016. MS.
Retrieved: October 20, 2016. URL: www.ssl9.ch/fileadmin/user_upload/9dslluigi_rizzi.pdf
Rowlett, P. (1998). Sentential Negation in French. New York/Oxford: Oxford University
Press.
Seuren, P. A. M. (2004). Chomsky’s Minimalism. New York: Oxford University Press.
Taleghani, A. (2008). The Interaction of Modality, Aspect and Negation in Persian.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing.
Zanuttini, R. (1997). Negation and Clausal Structure: A Comparative Study of Romance
Languages. New York: Oxford University Press.
Zeijlstra, H. H. (2004). Sentential Negation and Negative Concord. Ph.D. Thesis,
University of Amsterdam. Utrecht: LOT Publications.

