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The present descriptive-analytic article is aimed to study and
compare the syntactic structure and linear order of Persian verbal
inflectional categories within the framework of Distributed
Morphology (DM) (Halle & Marantz, 1993). First we suppose the
syntactic hierarchical position of functional categories and clause
syntactic structure of Persian to be what Taleghani (2008) proposes.
Then based on the post syntactic operations such as, “lowering” and
“local dislocation” and what Embick (2015) proposes for
linearization of constituents within the framework of DM, syntactic
and linear position of verbal compounds in present, past and future
tenses are compared. Finally, any mismatches between the two
structures are explained through the two post syntactic operations.
Research findings showed that “negation morpheme”, compared to
other morphemes, mismatches much more in the syntactic and linear
structures and requires more explanations in post syntactic
component. It is concluded that this morpheme at post-syntactic
component, lowers and prefixes mostly to vp and in some cases to
aspect and auxiliary morphemes.
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چکیده

نوع مقاله :مقاله پژ هشی

پژ هش توصافی  -تحدادی حاضر ،جایگاه نحوی جایگاه خطی مقولههتای ترتریفی در

تاریخ دریافت 2 :آذر 1399
تاریخ بازنگری 2 :خرداد 1000
تاریخ پذیرش 0 :خرداد 1000

ترکاب های فعدی زبان فارسی را در چارچوب نظریۀ صرف توزیعیِ هده مارانتز ()1993
بررسی مقایسه کرده است .ابتدا جایگاه سدسدهمراتبی نحوی مقولههای صترفی در زبتان
فارسی براساس آنچه طالقانی ( )2002پاشنهاد کرده جایگاه خطتی آنهتا بتا استتناد بته
ر ش پاشنهادی امباک ( )2012برای خطیشدن سازهها ،درنظر گرفته شده است؛ سپس از

دسترسی آنالین 1 :فر ردی 1000

رهگذر فرایندهای پستانحوی ماننتد «حرکتت ر بته پتایا » «جابتهجتایی موضتعی» در

واژههای کلیدی:

چارچوب ر ی رد صرف توزیعی ،به تباا آنها پرداخته شد .یافتههای پتژ هش باتانگتر

صرف توزیعی،
حرکت پسانحوی،
جایگاه خطی،
مقولۀ ترریفی.

د انطباق با ساخت نحوی ساخت خطی مقولههای ترریفی در ترکاتبهتای فعدتی
زبان فارسی است؛ همچنا در هر سه زمان گذشته ،حال ساده حتال کامتو همچنتا
ترکاب فعدی با فعو جهی ،ت واژ «نفتی» پتس از بتازنمونِ نحتوی پتاش از در

اژه،

«حرکت ر به پایا » به «فعو اصدی» در برخی موارد به ت تواژ «نمتود» دارد .حرکتت آن
برای پاوست به فعو اصدی از ر ی گرههای «زمتان» «نمتود» بترای پاوستت بته گتره
«نمود» از ر ی گره «زمان» است .بهطور کدّی ت واژ «نفی» نسبت به ستایر ت واژهتا در د
ساخت نحوی ساخت خطی از د انطبتاق باشتتری برختوردار استت .ایت ت تواژ در
مرحدۀ پسانحوی برای پاوست به «فعتو اصتدی» در برختی متوارد بته «نمتود» «فعتو
کم ی» سرانجا پاشوندشدن به آنها «حرکت ر به پایا » دارد.

استناد :سدامانیمقد  ،دیرضا؛ تف ری رضایی ،شجاع؛ قاطوری ،امر ( .)1001مقایسۀ ساخت نحوی ترتاب خطی مقولههتای
ترریفی فعو در زبان فارسی از منظر صرف توزیعی .فردنامۀ مطالعای زبانها گویشهتای رترب ایتران-19 ،)1( 10 ،
.36
ناشر :دانشگاه رازی
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 -1مقدمه
با فرض این ه نحو ساخت سدسدهمراتبی را بهدست میدهد که در دسترس نظا معنتایی آ ایتی استت،
پرسش اصدی ای است که چگونه نمای 1نحوی نماهتای صترفیِ متفتا ی بتههت مترتبم متیشتوند.
چامس ی هده )9 :1962( 2ای پرسش را بدی صوری مطرح میکنند که چگونه د مفهو ِ ر ستاخت،
یعنی بر نداد بخش نحو در نداد بخش اجی به ی دیگر مرتبم میشوند .بهبتا ر چان وهته)2011( 3
یژگی مشترک ترتاب اژهها 0در گر ههای هستهآرازی

2

هستهپایانی 6ای است که سازههتای پتاش از

) V(P)/ N(Pنشاندهندة ترتاب مداای ادرتا  1استت ستازههتای پتس از آنهتا ترتویر مع توس

2

مداای ادرا است .پژ هش در ای زمانه ،موارد زیادی از د انطباق ساخت نحوی ستاخت اجتی
مانند اژهبستافزایی

9

تناقض در قالببندی 10را برشمرده است.

امباک )2001( 11برای پاسخ به ای پرسش در چارچوب انگارههای رایج نحو تعاموهتای نحتوی،
نظریهای در شاخۀ آ ایی دستور را پاشتنهاد متیکنتد .امباتک ( )2006در چتارچوب صترف تتوزیعی

12

کوشاده است تا با استناد به برخی ساز کارهای مرتبم بتا شتاخۀ آ ایتی دستتور ،نظت خطتی ناصتر
تعامالی ساخت نحوی ساخت صرفی را تباا کند.
در زبان فارسی پژ هشهای چندانی دربارة انطباق ستاخت نحتوی ستاخت خطتی انجتا نگرفتته
است .طالقانی ( )2002در چارچوب نحو کمانهگرایی ،جایگاه سدسدهمراتبی نحتوی مقولتههتای نفتی،13
زمان ،10نمود

12

جه 16را در زبان فارسی مانند آنچه در نمودار ( )1مشاهده میشود ،میداند.
1. representation
2. N. Chomsky & M. Halle
3. G. Cinque
4. word order
5. head initial
6. head final
7. merge
8. mirror image
9. cliticization
10. Bracketing paradoxes
11. D. Embick
)12. Distributed Morphology (DM
13. negation
14. tense
15. aspect
16. mood
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بررسی وجه و وجهیت در کردی سورانی :تحلیلی نقشگرا

نمودار ( .)1جایگاه سلسلهمراتبی مقولههای نقشی در زبان فارسی (طالقانی)2222 ،

در ای نمودار گره نفی باالتر از گره زمان گرههای نمود

جه ناز در حدّ اسم با گتره زمتان

گره فعو قرار دارند .طالقانی ( )2002ه سو با دیدگاه کریمی ( ،)2002جایگتاه نفتی در زبتان فارستی را
باالتر از گره زمان درنظر میگارد بهگونهای که مشخّرۀ نفی در فعو ازراه مطابقه بتا هستتۀ نفتی بتازبانی
میشود .حسانی معرو ( )1390برخالف کریمی طالقانی با بررسی جایگاه کتارکرد مقولتۀ نفتی در
زبان فارسی در چارچوب برنامۀ کمانهگرا با توجّه به ترتاب خطی ت واژ نفتی ،فعتو اصتدی کم تی،
جایگاه نرر نفی را در باالی گر ه فعدی ،یعنی پایا تر از گر ه زمان درنظر میگاترد چنتا استتدالل
میکند که هنگامیکه در جمده فعو کم ی (پس از فعو اصدی) یتا فعتو جهتی (پتاش از فعتو اصتدی)
جود دارد ،مجمو ۀ فعو که شامو فعو اصدی است ،به فعو کم ی یا فعو جهی منض میشود .ستپس
نرر نفی از گره نفی حرکت گرده به ساخت حاصو از اشتقاق یادشتده در گتره زمتان متیپاونتدد
صوری دستوری منطبق بر ترتاب خطی زبان فارسی «ن  +خواهد  +نوشت» بهدست میآید.
طالقانی ( )2002ه سو با پوالک )1929( 1بر ای با ر است که نفتی در زبتان فارستی ازراه فتراف
نقشی گر ه نفی نمایان میگردد؛ همچنا نفی در زبان فارستی را نفتی ستاخت اژی متیدانتد معتقتد
است که گر ه نفی ،گر ه زمان را سازه فرمانی میکند .طالقانی ( )2002بر ای با ر است که ت تواژ نفتی
در زبان فارسی در ساخت سدسدهمراتبی ،باالتر از گر ه زمان گتر ه فعدتی قترار دارد؛ امّتا در ستاخت
خطی ،پاش از ا لا

نرر فعدی یا نقشنمای نمود «می» میآید؛ همچنا در زمانهتای گذشتته حتال

کامو رسمی بهجای این ه پاش از فعوهای «بود است» قرار گارد ،قبو از جه صفی میآیتد .ا دلاتو
چنا رفتار متفا ی ت واژ نفی را به پژ هشهای آینده موکول میکند .دادههتای ( )1از طالقتانی ()2002
گویای ای

اقعات است:
1. J. Y. Pollock
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( )1الف .نرفت (گذشتۀ ساده)
پ .نرفته است (حال کامو)

ب .نمیشناخت (گذشتۀ استمراری)
ی .نرفته بود (گذشتۀ کامو)
(طالقانی)2002 ،

دقت باشتر در دادههای زبان فارسی ،نشان میدهد که در ساختهای دیگری مانند مجهتول ،ت تواژ نفتی
به فعو کم یِ «شد» پاشوند میشود؛ همچنا در ساختهایی که افعال جهی مرکب مانند «مجبوربتودن
الز بودن» دارند ،ت واژ نفی در مرحدۀ خطیشدگی میتواند به فعو «بودن /شدن» پاشوند شود:
( )2الف .نوشته نشد (مجهول)

ب .ساخته نشد

( )3الف .مجبور ( /هست ) نر

ب .الز است /بود بر د

( )0الف .باید نر د (نفی گر ه فعدی با ساطرة محد د)

ب .نباید بر د (نفی با ساطرة ساع)

دادههای پاشگفته نشان میدهد که با جایگاه سدسدهمراتبی جایگاه خطتی ت تواژ نفتی در گتر ه
فعدی زبان فارسی انطباق ثابتی جود ندارد؛ بهباان دیگر ،در زمانهتای حتال گذشتته ،ت تواژ نفتی در
مرحدۀ خطیشدگی ،پاش از فعو اصدی یا نقشنمای نمود «می» میآید؛ امّا در زمانهای حتال گذشتتۀ
کامو با جود فعو کم ی (است بود) ،قبو از جه صفی میآید همچنا در ساختهای مجهتول ناتز
پاش از فعو کم ی «شد» میآید ،نه جه صفی .در زمان آینده ناز ت واژ نفی قبو از فعتو کم تی قترار
میگارد؛ امّا در ساختهایی با افعال جهی «باید ،توانست » ت واژ نفی ه میتواند پاش از فعتو جهتی
(ساطرة ساع) ه قبو از فعو اصدی (ساطرة محد د) قرار گاترد .پتژ هش حاضتر ایت دادههتا را در
چارچوب صرف توزیعی بررسی تحداو میکند.
از دیگر پژ هشها درزمانۀ مقایسۀ ساخت نحوی ساخت خطی متیتتوان بته درزی بر جتردی
( )1390اشاره کرد .ای پژ هشگران در چارچوب نظریۀ فاز دامنهبناان چندگانه مبتنی بتر «اصتو حفت
ترتاب سازههای جمده» فاکس پزتس ی )2002( 1استناد به قا دة ت اه ساختاری اش ال متنوّع تتوالی
فعو موضوعهای آن را در جمالی خار از بافت دارای افعال گذرا ناگذر در زبان فارستی بررستی
تباا کردهاند .یافتههای آنها نشان میدهد که در جمتالی ختار از بافتت ،آنچته در ترتاتب خطتی
بهظاهر پس از فعو قرار میگارد ،در اقع پاشآ ری  VPاست نه V؛ همچنا به اثر تزاحمی ستازههتایی
که ت اه ساختاری دارند ،بر ر ی ای جابهجایی اشاره کردهاند .جه تمایز پتژ هش حاضتر بتا پتژ هش
1. D. Fox & D. Pesetsky
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درزی بر جردی ( )1390بررسی تحداو مقولههای ترریفی فعو در ساخت نحوی ساخت خطتی
است.
پژ هش حاضر در چارچوب ر ی رد صرف توزیعی ،جایگاه نحوی ترتاب خطتی مشخّرتههتای
ترریفی فعو در زبان فارسی برپایۀ دیدگاه امباک نویر ،)2001( 1با تمرکز بر د فرایند «حرکتت ر بته
پایا « »2جابهجایی موضعی »3که در صوری آ ایی 0دستور رخ میدهنتد را بررستی متیکنتد .در ایت
راستا ساخت نحوی ترتاب خطیِ ترکابهای فعدی در زمانهای مختدتف (حتال ،گذشتته آینتده)
همچنا جایگاه ت واژ نفی در ساخت نحوی ترتاب خطی تحداو میشود؛ بنابرای پتژ هش توصتافی
 تحدادی حاضر کوششی برای پاسخ به د پرسش زیر است: در چارچوب صرف توزیعی د انطباق با مقولههای ترریفی فعو در ساخت سدسدهمراتبی نحتوینمایش ترتاب خطی آنها چگونه تباا میشود؟
 رفتار متفا ی ت واژ نفی در مرحدۀ خطیشدگی چگونه تباا میشود؟براساس ای  ،جایگاه مقولههای ترریفی ،مانند نفی ،زمان ،نمتود ،جته فعتو ،در زبتان فارستی در
ساخت سدسدهمراتبی نحوی ساخت خطی باه مقایسه میشوند .فرض بر ای است کته تد انطبتاق
با آن د سطح ازلحاظ جایگاه هریک از مقولههای نا برده ،با استتفاده از فراینتدها قوا تد پستانحوی
مانند «حرکت ر به پایا » «جابهجایی موضعی» ،در چارچوب صرف توزیعی تحداو تباا متیشتود؛
همچنا برای ترتاب خطی گرههای نحوی از الگوی پاشنهادی امباک ( ،)2012بهره میگاری که معتقتد
است ،ترتاب خطی درست سازهها در چارچوب صرف توزیعی از پایا به باالیِ نمودار درختت نحتوی
ش و میگارد.
ساختار پژ هش حاضر به ای صوری است که پس از مقدمته در بختش د پاشتانۀ پتژ هش باتان
میشود .در بخش سو نظریۀ صرف توزیعی د فرایند پستانحویِ «جابتهجتایی موضتعی» «حرکتت
ر به پایا » بهطور مخترر بررسی میشود .بخش چهار به تحداو مقایسۀ ترتاتب مقولتههتای ترتریفی
فعو ،ازجمده «نفی» در ساخت نحوی ساخت خطی میپردازد .در بختش پتنج نتتایج پتژ هش اراهته
میگردد.
1. Noyer
2. lowering
3. Local dislocation
4. Phonetic form
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 -2چارچوب نظری (صرف توزیعی)
صرف توزیعی هده مارانتز )1993( 1ر ی ردی است که حوزة نحو را مسئول ساخت تمتا ستازههتای
زبان میداند .بهباان دقاقتر ،اژگان در ای ر ی رد بهتنهایی بهمثابۀ ساز کاری زایا جود ندارد ،بد ته در
ماان حوزههای متفتا تی از نحتو پراکنتده شتده استت .امباتک ( )2012در چتارچوب صترف تتوزیعی،
معتقداست که همۀ ساختها رشتهها در ساخت خطی ،حاصو مداای حرکای بخش نحو ناستتند،
بد ه برخی حرکای جابهجاییها به حوزة پس از نحو نسبت داده میشوند .مارانتز ( )1991امباتک
نویر ( )2001د فرایند ادرا صرفیِ «حرکت ر به پایا » «جابهجایی موضعی» را در مرحدۀ پستانحوی
مفر ض میدانند که بهترتاب در چارچوب ساخت سدسدهمراتبی نمایش خطی تعریف میشتوند .ایت
د فرایند بهشرح زیر هستند:
 جابهجایی موضعی :ای اشتقاق در چارچوب ترتاب خطی مو میکند به حرکتی گفته میشتود کتهپس از مرحدۀ خطیشدگی اتّفاق میافتد به مجا ری خطی حسّاس است ،نه ستاخت سدستدهمراتبتی.
اژههای اژ-نحوی( 2هستهای که در تسدّم فراف
مجا ر

هستۀ دیگر نباشتد) فقتم بتا اژههتای اژ-نحتوی

اژههای فر ی( 3گره پایانی در در ن اژ-نحتوی) تنهتا بتا اژههتای فر تی مجتا ر جابتهجتا

میشوند .ای فرایند که نو ی ندافزایی بهشمار میر د ،زیرمجمو ۀ ادرا صرفی ،0بتا رابطتۀ مجتا ری
است آنه زیرمجمو ۀ گشتار حرکت ند 2در ش و ا لاتۀ دستتور گشتتاری استت (امباتک)2006 ،؛
برای مثال ،تش او صفتهای تفضادی

الی در زبان انگداسی با توجّه بته برختی یژگتیهتای اجتی

صفت مورد نظر ،ش وهای تحدادی ترکابی متمایزی را نشان میدهد:
(5) Mary is more intelligent than John.
(6) Mary is smarter than john.
(امباک(2006 ،

ندافزایی ت واژ تفضادی با رابطۀ مجا ری خطی 6اتّفاق میافتد .تاآنجاکه به حوزة نحو مربتو متیشتود
هر د نوع صفت تفضادی در نمونههای باال ،ساختار ی سانی ،مانند زیر دارنتد .در ایت ستاخت نحتوی،
1. A. Marantz
)2. morphosyntactic words (M-Words
)3. subwords (s-words
4. morphological merger
5. affix hopping
6. linear adjacency
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 Degبخشی از  DegPاست که به گر ه صفت ( )aPمیپاوندد:
ساخت نحوی صفت تفضادی
]]…(7) [aP [DegP Deg…] [aP Adjective

در بخش آ ایی دستور ،قا دهای با نوان «جابهجایی موضعی» جود دارد که  Degرا به صفت
میافزاید تا هنگامیکه در مجا ری خطی قرار دارند آن صفت یژگیهای اجی مناسب دارد ،ش دی
ترکابی تولاد کند .قتی که ای قا ده  Degرا به صفت میافزاید ،مانند ( Deg ،)6بهش و ند)er-( 1

محقّق میشود

نتاجۀ آن یک اژة ترکابی است؛ امّا هنگامیکه ای

قا ده ا مال نمیشودDeg ،

صفت هرکدا بهش و یک اژة متمایز مانند ( )2بازنمون میشوند (امباک)2006 ،
 حرکت روبهپایین :به اشتقاقی گفته میشود که پاش از مرحدۀ خطیشدگی ،در چارچوب ساختسدسدهمراتبی مو میکند .درنتاجه ،چنا حرکتی با توجّه به ساخت سدسدهمراتبی تعریف میشود به
رابطه مجا ری با د

نرر حسّاس ناست .بهبا ر امباک

نویر ( )2001ازآنجاکه در چارچوب

ر ی رد صرف توزیعی ،باان اجی اژههای مرکّب ناز با اطّال ای بهدستآمده از اشتقاق نحوی تعاا
میشود ،در برخی موارد حرکت ر به پایا الز است تا پاوند پایانههای نحویای را که ازلحاظ اجی
باه تولاد میشوند ،امّا بهلحاظ نحوی (ارتقاء) بهه نمیپاوندند ،تباا کند (امباک

نویر)2001 ،؛

برای مثال ،در زبان انگداسی ،برخالف شماری از زبانهای دیگر ،فعو در نحو بهش و آش ار به گره
زمان حرکت نمیکند؛ با ای جود زمان ازلحاظ صرفی بر ر ی فعو (بهاستثنای مواردی که نفی جود
دارد یا حرکت زمان به متم نما صوری گرفته است) تظاهر مییابد؛ بنابرای در ای زبان ،زمان به فعو
فر دمیآید (امباک نویر:)2001 ،
]](8) Mary [TP ti [vP loudly play-edi the trumpet
(9) *Mary did loudly play the trumpet.
(امباک نویر)2001 ،

در فرایند حرکت ر بهپایا  ،نااز به مجا ری خطی با د هسته ناست .همانگونه که در مثال ()2
دیده میشود قاد « »loudlyنتوانسته است مانع حرکت ر بهپایا زمان برای پاوست به فعو شود.
به باری دقاقتر هستۀ زمان از ر ی قاد گذشته

به هستۀ متم خود ،یعنی فعو افز ده شده است.

نادستوریبودن مثال ( )9باانگر آن است که با جود مداخدۀ قاد ،با گره زمان

گره فعو ،بایستی
1. affix
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هستۀ زمان متحمّو فرایند «حرکت ر بهپایا » شود

به هستۀ فعو بپاوندد؛ زیرا حرکت ر بهپایا

صوری نگرفته است ،پس جمده نادستوری است.
امباک ( )19-11 :2012با اراهۀ شواهدی از زبان کوچوا 1بر ای با ر است که در هستۀ مرکّب
بهدستآمده با حرکت هسته یا ادرا صرفی که از پایا به باال در نمودار درختی صوری میگارد،
هرکدا از هستهها میتوانند با توجّه به گرایشهای زبان یژه ،به ریشه پاشوند یا پسوند شوند .بهگفتۀ ا
ازآنجاکه حرکت هسته از پایا به باال صوری میگارد ،ر شی مم

برای ترتاب خطی هستۀ مرکب

در حالت پاشفرض ،ترتاب مع وس 2جایگاه نحوی آنها است.
بهطور کدّی در انگارة صرف توزیعی ،صرف اصطالحی پوششی است که به مجمو های از مدااتی
گفته میشود که در شاخۀ آ ایی یعنی پس از مرحدهای که در آن اشتقاق نحوی تف اک بهصوری
منطقی

صوری اجی میشود ،بهکار میر د .در ای ر ی رد حوزة اژگان جود ندارد؛ بنابرای

اژهسازی در نحو یا ازراه مداای پسانحوی در صرف انجا میگارد (امباک نویر.)2001 ،

نمودار ( .)2سیمای کلی انگارة صرف توزیعی و ترتیب عملیات پسانحوی (ساب و لیپتاک)7 :2212 ،3

 -3ساخت نحوی و ترتیب خطی مقولههای تصریفی فعل در زبان فارسی
در ای بخش بهپار ی از طالقانی ( ،)2002نمودار ( )1را برای ساخت نحوی مقولههای نفی ،زمان،
نمود ،جه

فعو در زبان فارسی درنظر میگاری

براساس آن جایگاه نحوی

ترتاب خطی

مقولههای نا برده را تحداو میکنا  .درادامه از رهگذر حرکای پسانحویِ «حرکت ر بهپایا »
«جابهجایی موضعی» (امباک ،)2012 ،دربارة ر ش خطیشدن ساخت سدسدهمراتبی نحوی به تباا
رفع ابها

د انطباق جایگاه نحوی

ترتاب خطی مقولههای یادشده در چارچوب صرف توزیعی
1. Quechua
2. mirror image
3. A. Saab & A. Lipták
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میپردازی  .براساس ای  ،درادامه ساخت سدسدهمراتبی نحوی
زمانهای مختدف باه مقایسه میشود
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ترتاب خطی مقولههای گفتهشده در

سپس با تمرکز بر جایگاه ت واژهای ترریفی ،به یژه ت واژ

نفی در د سطح یادشده ،هرگونه د انطباق با آن د ساخت در قالب فرایندهای پسانحوی گفتهشده
که انگارة صرف توزیعی پاشنهاد میکند ،توصاف تحداو میشود.
 -1-3زمان گذشته

در ای بخش ساخت نحوی

ترتاب خطی مقولههای ترریفی فعو در زمانهای گذشته در زبان

فارسی باه مطابقت داده میشود فرایندهای پسانحوی ا مالشده که تباا کنندة د انطباق در د
سطح یادشده است ،شناسایی میشوند .برای ای منظور ابتدا ترکاب فعدی «گذشتۀ سادة منفی» درنظر
گرفته میشود.
( )10نرفت (گذشتۀ ساده)
ت واژ نفی در زبان فارسی ک باش بررسی شده است .بهبا ر فَو )101 :2009( 1در نفی نحوی مشخّرۀ
[ ]NEG+گر ه نفی 2را در نحو فراف

میکند قطبات 3جمده را تغاار میدهد .ای مشخّره قتی که

با ریشه √ 0زیر یک گره پایانی مشترک ظاهر میشود ،نقش نفی صرفی 2را بازی میکند .نفی صرفی،
برخالف نفی نحوی قطبات جمده را تغاار نمیدهد .در نوشتار حاضر همانطور که پاشتر گفته شد،
تنها بر مقایسۀ جایگاه نحوی ترتاب خطی نفی نحوی در چارچوب صرف توزیعی تمرکز میشود
از بحث دربارة جنبههای دیگر آن خودداری میشود .مقایسۀ ساخت نحوی

ترتاب خطی در فعو

منفی «نرفت» نشان میدهد که ترتاب گرهها در ساخت نحوی براساس آنچه طالقانی ( )2002در نمودار
( )1پاشنهاد کرده ،بهصوری «نفی -زمان -فعو اصدی» در نمودار ( )3است .از طرف دیگر ترتاب خطی
سازهها ،براساس دیدگاه امباک ( )2012از پایا به باال در نمودار درختی صوری میگارد .در نمونۀ
( )10همانگونه که مشاهده میشود ،ترتاب خطی «فعو» «زمان» از پایا به باال انجا گرفته است؛
ترتاب گرهها در ساخت نحوی :نفی -زمان -فعو اصدی؛
ترتاب ت واژها در ساخت خطی :نفی -فعو اصدی -زمان.
1. R. Pfau
2. NegP
3. polarity
 .0نماد ریشه در صرف توزیعی
5. Morphological negation
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نمودار ( .)3ترتیب سلسلهمراتب نحوی گرههای نفی ،زمان و فعل اصلی در فعل «نرفت»

ت واژ «نفی» بهجای این ه آخری ت واژ در ساخت خطی باشد ،به ا لا ت واژ ،یعنی ت واژ «ریشۀ»
فعو پاشوند شده؛ بنابرای  ،بهنظر میرسد ای ت واژ پاش از مرحدۀ خطیشدن ،یعنی پس از بازنمون
نحوی ،در ساخت سدسدهمراتبی ،حرکت ر بهپایا داشته است .ای حرکت همانگونه که پاشتر گفته
شد ،چون از ر ی دست ک یک گره (زمان) گذشته است ،نمیتواند جابهجایی موضعی باشد ،زیرا
جابهجایی موضعی محد د مشر
پسانحویِ ر بهپایا

به مجا ری د سازه است .درنتاجه در ساخت پاشگفته حرکت

ت واژ «نفی» ،بهمنزلۀ یک اژة اژ-نحوی ()M-W

پاشوندشدن به فعو اصدی

مشاهده میشود .مشخّرۀ مطابقت 1در نوشتار پاش ر بررسی نمیشود؛ زیرا ای ت واژ در نحو حضور
ندارد .در چارچوب صرف توزیعی از دیدگاه امباک

نویر ( )2001ت واژهایی که تدف میشوند،

همگی در نحو ،پاش از بازنمون صرف حضور ندارند؛ به باری دیگر ،نمیتوان گفت تما سازههای
اژه احدهایی نحوی هستند .تعداد زیادی از ای سازهها نهتنها نحوی ناستند ،بد ه کامالً صرفیاند.
ای گونه ت واژههای پسانحوی ،2در بخش صرف اضافه میشوند .امباک ( )2001چنا ت واژههایی را
ت واژههای گسسته 3مینامد ت واژههای مطابقت حالت 0را دست ک در بعضی زبانها از ای دسته
میداند .بهبا ر مارانتز ( )1991ای ت واژهها برخی یژگیها یا آرایشهای نحوی 2را نشان میدهند؛ امّا
بههاچ جه نمیتوان آنها را مربو

به نحو دانست .مارانتز ( )1991معتقد است چون ت واژهای

گفتهشده در مرحدۀ بازنمون در میشوند ،در سطح منطقی 6خوانش نمیشوند .ت واژ ماانجی در زبان
فارسی میتواند از ای دسته ت واژها پنداشته شود؛ زیرا در مرحدۀ پسانحوی ،یعنی ترتاب خطی سازهها
با توجّه به یژگیهای اجی سازهها در میشود یا بهباان گویاتر ،به یژگیهای اجی اژههای مازبان
1. agreement
2. postsynaptic
3. dissociated
4. case
5. configuration
)6. Logical form(LF
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خود حسّاس هستند .به دالیدی که گفته شد ،بحث باشتر در مورد ای گونه ت واژها از حوصدۀ پژ هش
حاضر خار است میتواند موضو ی برای پژ هشهای آینده باشد.
شایسته است توجّه شود که در صرف توزیعی گرههای پایانی که در ساختهای سدسدهمراتبی ازراه
اصول

مداای نحوی جای میگارند ،مجمو های از مشخّرههای معنایی نحوی را شامو میشوند

که مشخّرههای اجی ندارند .مشخّرههای اجی آنها پس از نحو ،با در
گرهها فراه میشود؛ یعنی در
به باری دیگر در

احدهای اژگاه ،1در آن

اژگانی ،مشخّرههای اجی را به گرههای پایانی اضافه میکند؛

احدهای اژگاه در گرههای پایانی تا مرحدۀ پس از نحو به تأخار میافتد .در

مؤخّر 2بر س در آرازی 3در ر ی ردهایی است که در آنها مدخوهای اژگانی در اژگان باه
ترکاب

مشخّرههایشان را به مشخّرههایی میدهند که در ساخت نحوی جود دارند .در چنا

ر ی ردهایی مشخّرههای نحوی  -معنایی 0گرههای پایانی همان مشخّرههای مدخوهای اژگانی
هستند؛ به باری دیگر مشخّرههای گرههای پایانی

مشخّرههای احدهای اژگانی ی سان است.

آنچه در نحو دستکاری میشود ،مجمو های از مشخّرههای اژ-نحوی است که از فهرستی از
مشخّرههای انتزا ی انتخاب برگزیده میشوند.
( )11نمیرفت (گذشتۀ استمراری)
ترتاب گرهها در ساخت نحوی :نفی  -زمان  -نمود  -فعو اصدی؛
ترتاب ت واژها در ساخت خطی :نفی  -نمود  -فعو اصدی – زمان.

نمودار ( .)0ترتیب سلسلهمراتب نحوی گرههای نفی ،زمان ،نمود و فعل اصلی در فعل «نمیرفت»
1. Vocabulary items
2. Late insersion
3. early insertion
4. synsem features

فصلنامۀ مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران ،دورة دهم ،شمارة  ،1بهار 1021

32

فرایند پسانحوی )1( :ابتدا ت واژ «نفی» که یک اژة صرفی است ،به ای دلاو که گرههای «زمان»
«فعو اصدی» را پشت سر گذاشته است ،پس حرکت آن تنها در چارچوب حرکت ر بهپایا قابو تباا
توضاح است؛ بنابرای در ترکاب فعدی ( ،)11حرکت ر به پایا ت واژ «نفی» جود دارد )2( .در
مرحدۀ بعد جابهجایی موضعی ت واژ نمود با فعو اصدی صوری گرفته است .درنهایت ت واژ نفی به
ت واژ نمود پاشوند شده است .در تحداو نمونههای بعد تنها نوع فرایند یا فرایندهای پسانحوی گفته
میشود از جزهاای ت راری پرهاز میشود.
( )12نرفته بود( .گذشتۀ کامو)
ترتاب گرهها در ساخت نحوی :نفی  -زمان  -نمود  -فعو اصدی؛
ترتاب ت واژها در ساخت خطی :نفی  -فعو اصدی  -نمود – زمان.

نمودار ( .)2ترتیب سلسلهمراتب نحوی گرههای نفی ،زمان ،نمود و فعل اصلی در فعل «نرفته بود»

فرایند پسانحوی :حرکت ر بهپایا ت واژ «نفی» پاشوندشدن به فعو اصدی.
 -2-3زمان حال

ای بخش به تحداو ساخت نحوی ترتاب خطی مقولههای ترریفی در ترکابهای فعدی در سه زمان
حال ،یعنی «حال ساده»« ،حال استمراری»

«حال کامو» میپردازد

هرگونه د انطباق ماان د

ساخت یادشده را در قالب فرایندهای پسانحوی ا مالشده ،تباا میکند .ابتدا ترکاب فعدی زمان «حال
سادة منفی» تحداو میشود.
( )13نمیر د (ساده)
ترتاب گرهها در ساخت نحوی :نفی – زمان – نمود  -فعو اصدی؛
ترتاب ت واژها در ساخت خطی :نفی – نمود  -فعو اصدی – زمان.
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نمودار ( .)2ترتیب سلسلهمراتب نحوی گرههای نفی ،زمان ،نمود و فعل اصلی در فعل «نمیرود»

فرایندهای پسانحوی )1( :حرکت ر بهپایا

ت واژ «نفی» به پاش از ت واژ فعو اصدی؛ ()2

جابهجایی موضعی ت واژ «نمود» با ت واژ «ریشه».
( )10دار میر (حال استمراری)
ترتاب گرهها در ساخت نحوی :زمان  -نمود (استمرار)  -نمود ( ادی)  -فعو اصدی؛
ترتاب ت واژها در ساخت خطی :نمود ( ادی)  -نمود (استمرار)  -فعو اصدی – زمان.

نمودار ( .)7ترتیب سلسلهمراتب نحوی گرههای زمان ،نمود (استمرار) ،نمود (عادت) و فعل اصلی در فعل «دارم میروم»

فرایند پسانحوی :جابهجایی موضعی ت واژ «نمود استمرار» «نمود ادی» با فعو اصدی.
( )12نرفتها (حال کامو)
ترتاب گرهها در ساخت نحوی :نفی – زمان – نمود  -فعو اصدی؛
ترتاب ت واژها در ساخت خطی :نفی  -فعو اصدی  -نمود – زمان.

نمودار ( .)2ترتیب سلسلهمراتب نحوی گرههای نفی ،زمان ،نمود و فعل اصلی در فعل «نرفتهام»
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فرایند پسانحوی :حرکت ر بهپایا ت واژ «نفی» پاشوندشدن به فعو اصدی.
 -3-3زمان آینده

بهگفتۀ طالقانی ( )2002ساخت اژ-نحتوی زمتان آینتدة رستمی جالتب توجّته استت؛ زیترا بترخالف
زمانهای حال گذشتۀ کامو رسمی ،فعو کم ی ،یعنی «خواه» در انتهای سمت راست جایگتاه ترکاتب
فعدی قرار میگارد .ی پاسخ به ای پرسش را به پژ هشهای آینده موکول متیکنتد .در بختش زیتر بتا
مقایسۀ ساخت نحوی ترتاب خطی ت واژها ،به ای پرسش داده پاسخ شده است:
( )16نخواه رفت
ترتاب گرهها در ساخت نحوی :نفی  -زمان  -فعو اصدی؛
ترتاب ت واژها در ساخت خطی :نفی  -زمان  -فعو اصدی.

نمودار ( .)2ترتیب سلسلهمراتب نحوی گرههای نفی ،زمان و فعل اصلی در فعل «نرفتهام»

فرایندهای پسانحوی )1( :حرکت ر بهپایا ت واژ «نفی» بته پتاش از فعتو اصتدی؛ ( )2جابتهجتایی
موضعی ت واژ «زمان» با ت واژ «فعو اصدی».
 -0-3فعل مجهول
مقایسۀ ساخت نحوی ترتاب خطی مقولههای ترریفی فعو مجهول در زبان فارستی ناتز نشتاندهنتدة
د انطباق آن مقولهها در ساخت نحوی ترتاب خطی است .بهمنظتور تباتا ناهمتاهنگی مقولتههتای
ترریفی فعو مجهول رخدادی در زبان فارسی ،در ساخت نحوی ترتاب خطتی ،در بختش زیتر ،ایت
فعو تحداو میشود.
( )11ساخته نشد
ترتاب گرهها در ساخت نحوی :نفی  -زمان – نمود  -فعو اصدی؛
ترتاب ت واژها در ساخت خطی :فعو اصدی – نمود – نفی  -فعو کم ی – زمان.
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نمودار ( .)12ترتیب سلسلهمراتب نحوی گرههای نفی ،زمان ،نمود و فعل اصلی در فعل مجهول «ساخته نشد»

فرایند پسانحوی :حرکت ر بهپایا ت واژ «نفی» پاشوندشدن به فعو کم ی.
 -2-3فعل وجهی
طالقانی ( )2002فعوهای جهتی را بته د گتر هع فعتوهتای جهتیِ کم تی ،ماننتد «بایتد»« ،شتاید»
«توانست » فعوهتای جهتی مرکتب ،ماننتد «احتاتا داشتت »« ،مجبوربتودن /شتدن»« ،مم ت بتودن»،
«الز بودن» «احتمالداشت » تقسا میکند .در بحث حاضر از رهگذر مطابقت ساخت نحوی ترتاتب
خطی ،تعامو فعو جهیِ کم ی «بایتد» بتا ستایر مقولتههتای ترتریفی تحداتو متیشتود فراینتدهای
پسانحویای که در گذر از ساخت نحوی به ساخت خطی رخ میدهند ،شناسایی میشوند.
( )12باید 1نر د
ترتاب گرهها در ساخت سدسدهمراتب نحوی :نفی  -زمان  -جه  -فعو اصدی؛
ترتاب ت واژها در ساخت خطی :جه  -نفی  -فعو اصدی – زمان.

نمودار ( .)11ترتیب سلسلهمراتب نحوی گرههای نفی ،زمان ،وجه و فعل اصلی در فعل «باید نرود»

فرایندهای پسانحوی )1( :حرکت ر به پایا ت واژ «نفتی» بته پتاش از فعتو اصتدی (پتاش از در
1. Root dynamic modal
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احد اژگاه)؛ ( )2جابهجایی موضعی ت واژ « جه» ت واژ «ریشه»
 -0بحث و نتیجهگیری
تابهحال در زبان فارسی پژ هشهای چندانی دربارة انطباق ساخت نحوی ساخت خطتی انجتا نشتده
است یا دست ک در چارچوب صرف توزیعی نبودهاند .در پتژ هش حاضتر جایگتاه نحتوی جایگتاه
خطی مقولههای نقشی در ترکابهای فعدی زبان فارسی بررسی مقایسته شتده استت .از ایت رهگتذر
ابتدا جایگاه سدسدهمراتبی نحوی مقولههای ترریفی ساخت نحتوی بنتد در زبتان فارستی را براستاس
آنچه طالقانی ( )2002پاشنهاد کرده است ،مفتر ض دانستتا ؛ ستپس جایگتاه نحتوی جایگتاه خطتی
ترکابهای فعدی در زمانهای مختدف (حال ،آینده گذشته) را با استناد به ر شتی کته امباتک ()2012
برای خطیشدن سازهها ،یعنی از پایا به باال ،در چارچوب انگارة صرف توزیعی پاشنهاد میکنتد ،بتاه
مقایسه کردی .
یافتههای پژ هش نشان میدهد که درراستای پاسخ به پرسش ا ل ،با توجّته بته تحداتوهتایی کته از
دادههای زبان فارسی به مو آمد ،جایگاه سدسدهمراتبی نحوی جایگتاه خطتی ت واژهتای ترتریفی در
ترکابهای فعدی با درنظرگرفت دیدگاه امباک ( )2012دربارة شاوة خطیشتدن ستاخت سدستدهمراتبتی
نحوی بهگونهای که اشاره شد انطباق کامو ندارد؛ به باریدیگر ،بهنظر میرستد ستاخت سدستدهمراتبتی
نحوی پس از بازنمون متحمّو تغااراتی شده است تا در بعد زمان بهش و خطی درآید .ایت تغااترای در
چارچوب انگارة صرف توزیعی در قالتب فراینتدهای پستانحوی «حرکتت ر بتهپتایا » «جابتهجتایی
موضعی» که هریک از آنها در مراحو خاصی انجا میگارند ،تباا شد.
در پاسخ به پرسش د میتوان گفت تغاار جایگاه ت واژ «نفی» با مقایسۀ ساخت نحتوی ستاخت
خطی نسبت به سایر ت واژها مشهودتر است؛ بنابرای  ،بهنظر میرستد در مرحدتۀ پستانحوی ی تی از د
فرایند «حرکت ر بهپایا » یا «جابهجایی موضعی» بر ستاخت سدستدهمراتبتی یتا ستاخت خطتی ا متال
میشود تا جایگاه ت واژ نفی را در مرحدۀ نهایی خطیشدن رشته کال بهدست دهد .بررستی مطابقتت
ساخت نحوی ساخت خطی در ترکابهای فعدی پاشگفته نشان میدهد که در هر سه زمتان گذشتته،
حال ساده حال کامو همچنا ترکاب فعدی با فعو جهی ،ت واژ «نفتی» پتس از بتازنمون نحتوی
پاش از در

اژه« ،حرکت ر بهپایا » به «فعو اصدی» در برخی موارد به ت واژ «نمتود» دارد .حرکتت

آن برای پاوست به فعو اصدی از ر ی گرههای «زمان» «نمود» برای پاوست به گتره «نمتود» از ر ی
گره «زمان» است .چنا حرکتی نمیتواند «جابهجایی موضعی» باشد ،زیرا جابهجایی موضعی محد د بته

32

 تحلیلی نقشگرا:بررسی وجه و وجهیت در کردی سورانی

 درنتاجه توجاه تباا آن تنها در قالب حرکت ر بهپایا ام انپتذیر.رابطۀ مجا ری با د سازه است
 باشتری پاوند آن در بخش آ ایی بهترتاتب بتا ت واژهتای فعتو، براساس تحداوهای یادشده.خواهد بود
.جه است

 نمود، فعو کم ی،اصدی
منابع

 بررسی جایگاه کارکرد مقولۀ نفی در تحداو ساختی فارسی تباا فراینتد.)1390(  ساد محمد، حسانی معرو
.30-11 ،)2( ، زبانشناسی گویشهای خراسان.منفی سازی
 پاشآ ری فعو نسبت به موضوعهای آن در جمتالی ختار از بافتت.)1390(  دی ح مت بر جردی،درزی

.21-30 ،)3( ، پژ هشهای زبانی.فارسی
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