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دكترسيدانشگاه پيام نورهاي خارجي  شناسي و زبان استاديار گروه زبان (د حسيني معصومد محم(  

  

  بررسي جايگاه و كاركرد مقوله نفي در تحليل ساختي فارسي و

 ايند منفي سازيتبيين فر

  چكيده

ي هـا  ي واژگاني و مقولهها ي نحوي تمايز ميان مقولهها ي مهم در تحليلها  يكي از تمايز  
ي هـا  كند، اهميت مقولـه    مي همچنان كه دستور زايشي مراحل سير خود را طي        . نقشي است 

 و جمالت بيش از پيش ها  نقشي در تحليل ساختي و توضيح و تبيين مراحل اشتقاق عبارت          
 مختلف در زمينـه جايگـاه و        ، ضمن بررسي آراي   در اين پژوهش  . گيرد  مي رد تأكيد قرار  مو

 يعني مقوله نقشي نفـي، بـا ارائـه شـواهدي بـه رد               ،ي نقشي ها  نحوه عملكرد يكي از مقوله    
بر ايـن  . گيرد پردازيم كه جايگاه مقوله ياد شده را بر فراز گروه زمان در نظر مي مياي    نظريه
در نظـر   ) vP(نفي در فارسي را سازة بالفصل مشرف برگروه فعلـي بـااليي            فرافكن   ،اساس

يـا فعـل    ) پـس از فعـل اصـلي      (در اين تحليل، هنگامي كه در جمله فعل كمكي          . گيريم مي
 كه شامل فعل اصلي است به فعل كمكـي يـا       vوجود دارد، مجموعة    ) پيش از فعل  (وجهي  

كت كرده و به سـاخت حاصـل از         حر Negسپس عنصر نفي از گره      . شود  وجهي منضم مي  
، ايـن عنـصر بـه سـازه         Tبه   Negپس از حركت عنصر نفي از       . شود  اين اشتقاق افزوده مي   

شود و صورت دسـتوري منطبـق بـر ترتيـب            متشكل از فعل وجهي و فعل اصلي متصل مي        
همچنين براي نخـستين  . كند را توليد مي) نوشت+ خواهد + نـ (خّطي روساختي فعل منفي  

 .شود ي فارسي ارائه ميها مولي مبتني بر برنامه كمينه گرا جهت منفي سازي جملهبار فر

  .نحو، مقوله نقشي، زبان فارسي، نفيبرنامه كمينه گرا، : هاواژهكليد
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  مقدمه  -1

ي خـاص خـود را دارا هـستند     هـا   ي واژگـاني فرافكنـي    هـا   هاي نقشي هماننـد مقولـه       مقوله
)]][([ XZPspec xxp ′

هـاي    مقولـه ). 165: 2003اجـر،   (كننـد      اعطا نمـي   1ي معنايي ها  اما نقش  
ي هـا   هاي ياد شده با معناي واژه       هاي نقشي به خصوصي هستند، اما ويژگي        نقشي داراي ويژگي  

فعـل، اسـم، صـفت، و    ( [P, A, N, V] ،اي چهارگانـه  ي مقولهها واژي يا قاموسي كه مشخصه
قـد اسـت عناصـر نقـشي داراي سـاختار           چامسكي نيـز معت   . دارند، متفاوت است  ) حرف اضافه 

: 1995(هـاي معنـايي دخـالتي ندارنـد           اي نقشي يا دستوري هستند اما در اعطاي نقش          مشخصه
هاي نقشي و نيـز واژگـاني بـر پايـة دسـتور همگـاني تعيـين                  جايگاه و خصوصيات مقوله   ). 54
الً، نـوع خاصـي از      هاي انتخابي معيني دارد؛ به اين معني كه مث          هر عنصر نقشي ويژگي   . شود  مي

  .داشته يا نداشته باشد3گزيند و يا ممكن است مشخص نما  را برمي2ها متمم
 در برنامه كمينـه گـرا مـشخص   اي  هاي نقشي چندگانه   بر پاية تعريف ياد شده در باال، مقوله       

.  وجود دارد  (DP)و حرف تعيين  ) در فارسي (ي  اضافه    ها  در سطح باالتري اسم، مقوله    . شود مي
دهـد و گـروه نقـشي اضـافه نيـز          ساخت و معني مناسب مي     ،حرف تعيين به گروه اسمي    گروه  

دهد و از ايـن راه گـروه    را به گروه اسمي باالتر پيوند مي) و همچنين گروه صفتي(گروه اسمي  
در سـطح بـاالتري فعـل نيـز         ). 367: 1387الـديني،     مـشكوة (آورد    تري پديد مـي     اسمي گسترده 

، (AgrP)، گـروه مطابقـه    (TP) از جمله گـروه زمـان        ؛اند  تعريف شده هاي نقشي مختلفي      گروه
  .  و جز اينها(CP)نما ، گروه متمم(NegP)گروه منفي

ي اخير ها ي نقشي كه در تحليل  ها  پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسي يكي از اين مقوله           
يي هـا   ترين پرسش  يكي از مهم  .  بپردازد ،كمينه گرا مورد توجه قرار گرفته است، يعني گروه نفي         

هـاي نقـشي و نيـز     كه در اين زمينه وجود دارد جايگاه گروه نقشي نفي نسبت بـه سـاير گـروه           
 ضمن بررسي آراي مختلف در      ،در اين مقاله  . ي واژگاني در نمودار ساختي جمله است      ها  مقوله

                                                 
١- theta roles 
٢- complement 
٣- specifier 
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مچنين پـس   ه. شود  مي يك پرداخته و شواهدي در تأييد يا رد آنها ارائه         اين زمينه به ارزيابي هر    
ي منفـي  هـا  از نتيجه گيري در مورد جايگاه گروه نفي، چگونگي عملكرد آن در اشـتقاق جملـه          

  .ي مختلف تبيين خواهد شدها فارسي با ساخت

  ي نقشي و واژگانيها  تمايز مقوله-2

هـاي واژگـاني و نقـشي اهميـت           ي اخير در برنامه كمينه گرا، تمايز ميان مقوله        ها  در بررسي 
هـاي   هاي معنايي خاص را به مقولـه     هاي نقشي نه تنها ويژگي       است و اكنون مقوله    بيشتري يافته 
  مـشخص  هـا    واژه   و گـروه   هـا   هايي را نيز در ساختار بندجملـه         بلكه جايگاه  ،افزايند  واژگاني مي 

، معتقـد اسـت   ) 1995( از جمله چامسكي   .يابد  هاي واژگاني اختصاص مي     نمايند كه به مقوله    مي
  . ي واژگاني استها هاي نقشي معموالً مقصد حركت برخي مقوله مشخص نماي مقوله

هاي واژگاني و نقشي را به تفصيل بيـان كـرده             هاي موجود ميان مقوله     تفاوت) 1997(كوك  
  : توان اشاره كرد از جمله به موارد زير مي). 187 - 185(است 
   باز و نامحدودند؛اژگاني معموالً اما عناصر و،هايي بسته هستند ـ عناصر نقشي مجموعه1
  اسـت، امـا عناصـر واژگـاني    1ـ عناصر نقشي فقط يـك مـتممم دارنـد كـه غيرموضـوعي             2
  نند يك يا چند متمم داشته باشند؛توا مي

ـ متمم عناصر نقشي از آنها جداشدني نيست، اما متمم عناصر واژگاني از آنهـا جداشـدني                 3
  . است

  : كند ي ديگر نيز اشاره ميعالوه بر اين موارد به دو ويژگ) 1991(اوهاال
هاي دستوري ازجمله شـمار، شـخص و جـز اينهـا را دارا        ي نقشي مشخصه  ها  ـ تنها مقوله  1
   ؛هستند
  . ندهاي تفاوتي خاص خود را دار ي نقشي عاملها ـ فقط مقوله2
  

                                                 
١- non-argument 
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مطرح شده بـود،    ) 1988 و   1986(و فوكويي ) 1984(بار توسط بورر     كه نخستين  ،موارد اخير 

هـاي تفـاوتي    براساس نظريه يـاد شـده، عامـل    .  است 1ي فرضيه متغيرسازي نقشي   صورت افراط 

ايـن بـدان    . شـوند   هاي نقـشي مربـوط مـي        شوند بلكه به مقوله     ها مربوط نمي    به اصل ) متغيرها(

هـا در اصـل يكـسان و همگـاني            هاي واژگاني براي همه زبان      معناست كه تحليل ساختي مقوله    

كـوك و   (شـود     مـي  ي نقشي مربـوط   ها  هاي انتخابي مقوله    شخصهها تنها به م     تفاوت زبان . است

  ). 186: 1997نيوسن، 

كنـد، ارائـه تعريـف و        مـي  نيز اظهـار  ) ، مكاتبة شخصي  2008( چنانكه چامسكي  ،با اين حال  

ي دسـتوري كـار دشـواري اسـت و در مـورد تعّلـق              ها  ي نقشي و واژه   ها  بندي دقيق مقوله    دسته

ـ        رسـد دو     بـه نظـر مـي     . ن دو دسـته اخـتالف نظـر وجـود دارد          بسياري از عناصر به يكي از اي

  . بندي ياد شده هنوز به طور كامل مورد بررسي قرار نگرفته است دسته

 در كـالم    3فـاز  (2به اعتقاد كريمي و طالقاني، ساخت گروهي زبان فارسـي شـامل دو دامنـه              

گاني شامل گروه فعلـي  دامنة واژ . 4گفتمان/ دامنة واژگاني و دامنة عامل    : است) 2001چامسكي،  

گفتمـان شـامل    / دامنة عامـل  . تر اين دامنه است     به عنوان بخش گسترده    T به همراه    (vP)پائين  

 و يـك    5تواند بـه طـور اختيـاري، حـاوي دو جايگـاه مبتـدا                است كه مي   (CP)گروه متمم نما    

  :است )1(چيدمان عناصر ياد شده همواره ثابت و منطبق بر انگاره .  باشد6فرافكن تأكيد
 

  
  

                                                 
١- Functional Parameterization Hypothesis  
٢- domain  
٣- phase  
٤- operator/discourse domain  
٥- topic position  
٦- focus projection 

[CP [TopP [FocP [TP [T ‘ [[vP [v '[VP] v]]]]]]]]                      

  Operator/discourse phase         

1-  
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واژگاني نبايـد چنـين     ) فاز(اي كه در اينجا بايد يادآور شد اين است كه اصطالح دامنة               نكته
اساسـاً  . گونه مقولة نقشي وجود ندارد      هيچ) Tَ( تداعي كند كه در محدودة زيرگره دروني زمان         

مراحل مستقل و متفاوت اشتقاق بـه كـار    را براي نشان دادن     )فاز(مفهوم دامنه   ) 2001(چامسكي
 يك سازه نحوي، فاز بـه فـاز بـه           2 همگرايي 1بر اين اساس، فرض بر اين است كه محاسبة        . برد

در داخل يك فاز واحـد بـا هـم          ) نظير پيوند و حركت    (3هاي محاسباتي   رود و انتخاب    پيش مي 
د ياد شـده، گـروه فعلـي        در رويكر ). 350-346: 2005هورنشتاين و ديگران،    (شوند    مقايسه مي 

، 2008(چنـان كـه چامـسكي    . نما به عنوان دو فاز جداگانه مطرح شدند         و گروه متمم  ) vP(باال  
واژگـاني  ) فـاز ( در داخل دامنة      كه vP  ،nPهايي نظير     كند، گروه   پيشنهاد مي ) مكاتبة الكترونيكي 

حـرف تعيـين    ي نقـشي    هـا   همچنـين گـروه   . شوند  هاي نقشي محسوب مي     حضور دارند، مقوله  
(DP)    و اضافه (EzP)   واژگـاني  ) فـاز (در دامنة ) 2007(بندي كريمي و طالقاني  نيز بنا به تقسيم

هـا،   ممكن است اساس اين نامگذاري آن باشـد كـه در فـاز بـاالتر تمـام مقولـه            . شوند  ظاهر مي 
  .استهاي واژگاني بيشتر  تر تعداد مقوله ينقشي هستند و در مقابل، در فاز پايهاي ن مقوله

  ها در برنامه كمينه گرا   تعبيرپذيري و بازبيني مشخصه-3

ي زبـاني در    ها  ي واژگاني و نقشي در مراحل مختلف اشتقاق صورت        ها  نحوه عملكرد مقوله  
گـرا   يكي از دستاوردهاي جديد برنامه كمينه     . ي مختلف همواره مورد توجه بوده است      ها  تحليل

تلف زيرساخت و روساخت، فراينـدهاي نحـوي        آن است كه به جاي در نظر گرفتن سطوح مخ         
، دسـتور   )2000(از نظـر چامـسكي    . كنـد   مـي  ي تعبيرپذير توجيه  ها  را در قالب بازبيني مشخصه    

شـوند تـا      جهاني عالوه بر آن كه داراي فرايندهايي است كـه بـر عناصـر واژگـاني اعمـال مـي                   
نيـز اصـولي اسـت كـه      و 4ها اي از مشخصه    تري بسازند، شامل مجموعه    واحدهاي نحوي بزرگ  

 همچنين از ديـدگاه اجـر، بـه نظـر         . آورد  ها را در قالب واحدهاي واژگاني گرد مي         اين مشخصه 

                                                 
١- computation 
٢- convergence  
٣- computational options  
٤- Features 
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: 2003(دهنـد     ها آن بخش از زبان هستند كه آوا و معنا را به يكديگر پيوند مي                رسد مشخصه  مي
اي هـ   اي از مشخـصه     توان گفت كه واحـدهاي واژگـاني شـامل مجموعـه            بدين ترتيب مي  ). 24

 هاي آوايي كه چگونگي تلفـظ را تعيـين   مشخصه. اند ، معنايي و آوايي)صرفي ـ نحوي (صوري 
هاي معنايي كه بـر تعبيـر معنـايي           و مشخصه ) و نه در سطح منطقي    (كنند، در صورت آوايي      مي

هـاي    عالوه بر اين، مشخصه   . اند  در دسترس ) و نه درسطح آوايي   (اثرگذارند، در صورت منطقي     
  ي كلمـات ها  يا تعبيرناپذير باشند، آن دسته از ويژگي1ي كه ممكن است تعبيرپذيرصرفي ـ نحو 

شود كه نحو به آنها حساس است و در فرايند اشـتقاق، صـورت ظـاهري كلمـه را                     مي را شامل 
همچون مشخصة زمـان بـر روي       (هاي تعبيرپذير     مشخصه). 38-24: 2003اجر،  (كنند    تعيين مي 

 معنايي يك مقوله تأثيرگذارند و بنابر اين بايد در صورت منطقـي در              بر تعبير ) هستة گروه زمان  
 بر روي فعل يا مشخـصة       2مانند مشخصة تصريف  (هاي تعبيرناپذير     دسترس باشند؛ اما مشخصه   

اثري ندارند و بايد به شكلي از صـورت منطقـي حـذف               بر تعبير معنايي ساخت نحوي      ) حالت
بـه  ). 287: 2004ردفـورد،  (آيـد   مـي بـه دسـت   ي  نادسـتور ،شوند؛ در غير اين صورت ساختي    

هايي بايد حاضر باشـند كـه بـه خـوانش معنـايي         عبارت ديگر، در صورت منطقي تنها مشخصه      
گرا تعبير معنايي جمله صرفاً در اين سطح و           كنند، چرا كه بر اساس برنامة كمينه        جمله كمك مي  

اين مفهـوم در    ). 1995مسكي،  چا(گيرد    هاي معنايي موجود در آن صورت مي        براساس مشخصه 
بـه شـكل زيـر تعريـف     ) 2005؛ هورنشتاين و ديگران،   2003اجر،   (3اصل خوانش كامل  قالب  

  : شده است
  » .شود، نبايد شامل هيچ مشخصة تعبيرناپذيري باشد ساختاري كه قواعد معنايي بر آن اعمال مي«

 4وكاري به نـام بـازبيني     هاي تعبيرناپذير از اشتقاق نحوي، حاصل ساز        فرايند حذف مشخصه  
 با مشخصة متنـاظر خـود   5ها است؛ بدين ترتيب كه مشخصة تعبيرناپذير از راه مطابقت       مشخصه

                                                 
١- Interpretable  
٢- Inflection 
٣- Full Interpretation 
٤- Checking 
٥- Matching 
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 بـا برقـراري   1اي هاي مقوله بايد دانست كه فرايند مطابقت در مشخصه      . شود  بازبيني و حذف مي   
ان داده شـده  نـش ) الـف تـا د     (1دراي    ي مقوله ها  اين مشّخصه . پذيرد  مي رابطة خواهري صورت  

  : است
  (N):  [N, -V+]اسم )  الف -2

  (V):  [N, +V-]فعل ) ب       
  (A):  [N, +V+]صفت ) ج        
  ).59: 2004ردفورد،  ((P):  [N, -V-]حرف اضافه ) د        

اي نيـز در نحـو    هاي غيرمقولـه  اي، مشخصه هاي مقوله بايد دانست كه عالوه بر اين مشخصه   
، حالت و زمـان اشـاره     2هاي شخص و شمار     توان به مشخصه    مي  كه از جمله   زبان حضور دارند  

 3هـاي وسـيع تـر  از رابطـة كـامالً موضـعي       ههـا گـستر   شرايط بازبيني اين گونه مشخـصه     . كرد
  . شود  ميخواهري را شامل

، در نمـود منطقـي      )85: 2003اجـر،   ( در برنامه كمينه گـرا       4 با توجه به اصل نياز به بازبيني      
اي در سطح صورت منطقي       حضور چنين مشخصه  .  هيچ مشخصة تعبيرناپذيري يافت شود     نبايد

. بدين معناست كه نظرية بازبيني نتوانسته مشخصة مورد نظر را به ترتيبي بازبيني و حـذف كنـد        
اورا، (بر اين اساس، زنجيرة حاصل با توجه به مفهوم خوانش كامل غيردسـتوري خواهـد بـود                  

هـاي    اي تمـام مشخـصه      ، چنانچه در پايان مراحل اشـتقاق نحـوي جملـه          بنابراين). 350: 2001
تعبيرناپذير، مطابق با اصل خوانش كامل بازبيني شـده باشـند، آن سـاخت در صـورت منطقـي                   

اي باقي مانـده      اما اگر با پايان يافتن اشتقاق، هنوز مشخصة تعبيرناپذير بازبيني نشده          . همگراست
چگـونگي تلفـظ    ). نادسـتوري اسـت   (ريزد   نطقي فرو مي  باشد، ساخت مورد نظر در صورت م      

در اين سطح نيـز هـيچ مشخـصة صـوري يـا             . شود  مي جمله نيز در سطح صورت آوايي تعيين      
معنايي نبايد يافت شود تا ساخت پـيشِ روي در صـورت آوايـي همگـرا باشـد؛ در غيـر ايـن                       

                                                 
١- Categorical features 
٢- Phi (Φ ) features 
٣- Local 
٤. Checking Requirement 
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چـه اصـل خـوانش        در مجموع، چنـان   . شكند  مي صورت، چنين اشتقاقي در سطح آوايي در هم       
كامل در هر دو سطح صورت منطقي و صورت آوايي رعايت شده باشد، اشتقاق حاصل خوش                

: 2005؛ هورنشتاين و ديگـران،      143: 2003؛ اجر،   220: 1995چامسكي،  (ساخت و همگراست    
352 .(  

ي نقـشي  هـا  ي واژگاني و هم در مورد مقولـه ها  هم در مورد مقوله   ها  فرايند بازبيني مشخصه  
بـازبيني از طريـق حركـت و    : شود ها به دو صورت انجام مي     بازبيني مشخصه . پذيرد  مي تصور

 كه وجود رابطة سـازه فرمـاني در آن          1تشكيل رابطة ساختاري خاص و بازبيني از طريق مطابقه        
ي هـا   حال بايد ديد با توجه به جايگاه گروه نقشي نفي در نمود سـاختي جملـه               . ضروري است 

 نفي در كدام فرافكن بوده و حركت آن ناشي از بـازبيني كـدام مشخـصه                 منفي، خاستگاه عنصر  
  .بوده است

  گروه نقشي نفي-4

نمـاي    سي نظري، عنصر نفي به عنوان يك قيـد در مـشخص           شنا  زبانهاي اوليه در      در تحليل 
بـه دو  ) 176: 2003(اجـر  ). 160: 2004ردفـورد،  . ك.ن(شـد    گروه فعلـي در نظـر گرفتـه مـي         

 كه حقيقت صورت غيرمنفي جمله را نفـي         ،سازي جمله   منفي: كند  زي اشاره مي  سا  صورت منفي 
اي   الـف نمونـه  -42جملـة  ). 359: 2006هگمـن،   : ك.همچنـين ن   (،سازي سازه   كند و منفي    مي

  :باشد  ـ ب مي3تعبير آن به صورت سازي جمله كه  است از منفي
 .I haven’t left yet                                               الف ـ                    -3

  It is not true that I have left yet                                                  ب ـ  
جمله دارد    بلكه بيان مي   ،كند  سازي سازه، حقيقت كلّ جمله را نفي نمي         از سوي ديگر، منفي   

  ). ـ الف و ب4(د در مورد چيزي غير از عنصر نفي شده حقيقت دار
   .I was sitting not under the tree (but under the bush)                -ـ الف4

 .I was eating not a peach (but an apple)        ب ـ                               

                                                 
١- Agree 
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غالبـاً  سـازي     دهد در زبان فارسي منفي       نشان مي  4 و   3هاي    هاي فارسي با نمونه     مقايسه داده 
سازي سازه در اين زبان غيردستوري يا بسيار نشاندار           سازي جمله است و منفي      به صورت منفي  

  ). ب ـ و-5(است 
  .ام  ـ الف ـ من هنوز از اينجا نرفته5
  . من نه زير درخت نشسته بودم* ب ـ      
  من نشسته بودم نه زير درخت *   ج ـ   
  .ن نشسته بودم اما نه زير درخت، بلكه روي نيمكت  د ـ ؟؟ م   
  .   هـ ـ من نه زير درخت نشسته بودم، نه روي نيمكت   
  .   و ـ من نه زير درخت، بلكه روي نيمكت نشسته بودم   

سازي در زبان فارسـي و از نـوع    كاربرد منفي هاي نشاندار و كم گونه) د ـ و  (5هاي  صورت
اي و دوتـايي   ها نيز محـدود بـه سـاختارهاي مقايـسه     ما همين ساخت ا. سازي سازه هستند    منفي

  . هستند
وجهي، (سازي جمله، عنصر نفي در زبان انگليسي همواره پس از اولين فعل كمكي         در منفي 

بدين ترتيب با توجه به اينكه عنصر نفي در جايگـاه     . شود  ظاهر مي ) نمودي، استمراري، مجهول  
پيـشنهاد كـرد كـه جايگـاه     ) 1989(شود، پـاالك    ظاهر مي(T)پس از فعل وجهي در گره زمان        

بـه   notدر اين گروه، عنصر     .  باشد (NegP)عنصر نفي در درون يك فرافكن نقشي به نام نفي           
هستة اين گروه در زبـان انگليـسي باسـتان توسـط          .گيرد  نماي گروه نفي قرار مي      عنوان مشخص 

رابطـة  ) 1996(هگمـن .  ديگر كـاربرد نـدارد  شد كه امروزه  مياشغال) ne(يك عنصر منفي ساز  
  : كند نفي و هستة آن را در قالب معيار نفي چنين بيان مي) عامل(عنصر 

  . نما ـ هسته با يك هستة نفي باشد الف ـ يك عامل نفي بايد در رابطه مشخص
  . نما ـ هسته با يك هستة عامل باشد ب ـ يك هستة نفي بايد در رابطه مشخص

برخي پژوهشگران ازجمله طالقـاني     . است تهي يا داراي تظاهر آوايي باشد      عامل نفي ممكن    
نماي گروه نفـي تهـي اسـت و پيـشوند             سازي جمله جايگاه عامل در مشخص       معتقدند در منفي  

وي هماننـد   ). 149: 2006طالقـاني،   (شـود      در هـستة گـروه نفـي ظـاهر مـي           (ni/na/ne)نفي  
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كنـد كـه    گيرد و پيـشنهاد مـي     گروه زمان در نظر مي     جايگاه گروه نفي را بر فراز     ) 2005(كريمي
اين فراينـد منجـر بـه       . شود  مشخصة نفي در فعل از طريق مطابقه با هستة گروه نفي بازبيني مي            

سلـسله مراتـب    ) 2007(كريمـي و طالقـاني    . شـود   ظهور پيشوند منفي بر روي عنصر فعلي مـي        
ارائـه كـرده بودنـد بـه        ) 1(صورت نمـودار  فرافكني را در دو دامنة نقشي و واژگاني كه قبالً به            

   :رافكن نقشي جديد را نيز دربرگيردكنند تا اين ف  اصالح مي6صورت نمودار
  [CP[TopP[FocP[NegPNeg[TP[vP[VP]]]]]]]ـ                                6

  . ودش  ـ د با مشكل روبرو مي7 ـ ج و 7هايي نظير   در تحليل ساختباالبا اين همه، رويكرد 
  .  الف ـ استاد ما نامه را ننوشت-7
  .  ب ـ استاد ما نامه را نخواهد نوشت  
  . ج ـ استاد ما نامه را ننوشته بود   
  . استاد ما نامه را نوشته نبود* د ـ    

 با وجود فعل كمكي، فعل اصلي مشخصة نفـي را  ،شود  ـ ج مشاهده مي 7كه در نمونة  چنان

شـود ايـن      مـي  حّلي كه در اين پژوهش براي اين مشكل پيـشنهاد          راه. به خود جذب كرده است    

 vPفرافكن نفي در فارسي را سازة بالفصل مشرف بر          ) 58: 2000(است كه به تبعيت از كريمي     

يا فعل وجهي پـيش  ) پس از فعل اصلي(در اين تحليل، هنگامي كه فعل كمكي        . در نظر بگيريم  

صلي است بـه فعـل كمكـي يـا وجهـي منـضم               كه شامل فعل ا    vاز فعل وجود دارد، مجموعة      

حركت كرده و به ساخت حاصل از اين اشتقاق افـزوده            Negسپس عنصر نفي از گره      . شود  مي

ترتيب خطي مجموعة حاصل همواره به صورتي است كه عنصر نفي به ابتـداي سـازة                . شود  مي

  . هدد  ـ الف را نشان مي8 ـ ب ساختار نحوي جملة 8نمودار . شود حاصل متصل مي

 همچـون كريمـي    ها   برخالف برخي تحليل   ،شود  مي طور كه مالحظه   الزم به ذكر است همان    
داننـد، بـه     مـي ، كه گروه نقشي زمان را يك گـروه هـسته آغـازي   )1384(و معين زاده    ) 2005(

داليلي كه ذكر آن در اين مقال نمي گنجد، در تحليـل سـاختاري ارائـه شـده در ايـن پـژوهش                 
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، گروه زمان يك گروه هـسته پايـاني در نظـر گرفتـه شـده             )ي نگارنده ها  ليلهمسو با ديگر تح   (
  )149 – 102: 1388حسيني معصوم، . ك. براي توضيح بيشتر، ر( است
  . الف ـ استاد ما نامه را نخواهد نوشت-8

  
  

، اين عنصر به سازه متشكل از فعل وجهـي و فعـل اصـلي    T به Negپس از حركت عنصر نفي از    
) نوشت+ خواهد  + ـن  ( و صورت دستوري منطبق بر ترتيب خطّي روساختي فعل منفي            شود  متصل مي 
كامـل باشـد، پـس از       ) حال يا گذشته  (هنگامي كه سازة فعل جمله حاوي عناصر نمود         . كند  را توليد مي  

اجـر،  . ك.ن(شـود     ، كل سازة حاصل به هستة گروه زمان جذب مـي          Perfحركت فعل اصلي به هستة      
   1.) ـ ب9نمودار (شود  س، عنصر نفي نيز به مجموعة حاصل افزوده مي، سپ)178: 2003

                                                 
  : مطابقت دارد) 177: 2003اجر،(گرا   كمينه دار حاصل با سلسله مراتب فرافكني برنامهشود نمو گونه كه مالحظه مي  همان-1 

T >Neg>Perf>Prog> v > V  
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  .  ـ الف ـ استاد ما نامه را ننوشته بود9

  
  

هـاي   يكي از اشكاالتي كه بر تحليل باال ممكن است وارد شود، ظهور عنصر نفي در ساخت               
ول افـزوده   برخالف آنچه در باال گفته شد، عنصر نفي به ابتداي سازة فعلي مجهـ             . مجهول است 

  ).  ـ الف10(يابد   اتصال مي»شدن«بلكه به عنصر )  ـ ب49(شود  نمي
  .  ـ الف ـ نامه نوشته نشد10

  . نامه ننوشته شد*    ب ـ 
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اگر معتقد به وجود گروه نقشي مجهول در زبان فارسي باشيم، بايـد پـس از انـضمام فعـل                    
 ـ  49ل افزوده شود، در حالي كـه  واژگاني به هستة گروه ياد شده، عنصر نفي به مجموعة حاص

ترين داليلـي    همين مسأله يكي از مهم    . كند  بيني را تأييد نمي     هاي مشابه چنين پيش     ب و ساخت  
گيـري برسـند      به اين نتيجه  ) 1376(است كه باعث شده پژوهشگراني همچون واحدي لنگرودي       

 را همسان با سـاير  كه زبان فارسي فاقد ساخت مجهول است و با توجه به توزيع فعل شدن، آن  
از نظر وي، اين عنصر يك فعل اصلي سبك است كه بـه همـراه     . هاي اصلي در نظر بگيرند      فعل
  . سازد يك گزارة مركب را مي) صفت مفعولي، اسم يا صفت(اي ديگر  سازه

  سازي   قاعدة منفي-4-1

بـه هـستة    شود، اين است كه از مفهوم حركت فعل           حّلي كه براي اين مشكل پيشنهاد مي        راه
 ،بـر ايـن اسـاس     . اي استفاده كنيم كه همواره ترتيب خطي حاصل دستوري باشـد            زمان به گونه  

   :شود سازي ارائه مي  زير جهت منفيقاعدة
كند و بـه   كت ميالف ـ در غياب افعال كمكي و وجهي، فعل اصلي به هستة گروه زمان حر 

  :شود آن افزوده مي

VTT → 

   :كند  وجود يك فعل كمكي يا وجهي، اين فعل به هستة زمان حركت ميب ـ در صورت

AuxTT→  
ج ـ در صورت وجود بيش از يك فعل كمكي يا وجهي، اين افعال ابتـدا برحـسب سلـسله     

   :شوند جهي به هستة زمان افزوده ميمراتب به هم منضم شده، سپس مجموعة افعال كمكي و و

TAuxAuxT )2.1(→  
   :شود  افزوده ميTد ـ در آخرين مرحله عنصر نفي به 

                      NegTT→ 

صـورت نمـودار   توان براساس قاعدة منفـي سـازي بـه      ـ الف را مي 10ترتيب ساخت  بدين
  :نشان داد) 11(
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  )11(نمودار 

  
  

ي حـال يـا گذشـته كامـل         هـا   توان صورت مجهول سـاخت       مي باالهمچنين براساس قاعدة    
 بـه صـورت   توان  ـ الف را مي 12در نتيجه ساخت جملة . را نيز تحليل كرد) بعيد/ ماضي نقلي(

   : ب نمايش داد-12نمودار 
 . ـ الف ـ نامه نوشته نشده بود12
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  )ب-12(نمودار 

  
  
   خالصه و نتيجه گيري-5

 در زبان فارسي مبتني بر رويكرد       در اين پژوهش با هدف بررسي جايگاه و كاركرد گروه نقشي نفي           
برخالف زبـان  . كمينه گرا، نخست به بررسي جايگاه آن در سلسله مراتب ساختي زبان فارسي پرداختيم       

گيرد، پژوهشگران زبان فارسي   مي كه در آن عامل نفي در مشخص نماي گروه نقشي نفي قرار     ،انگليسي
ي مورد بررسي ها داده). 2005؛ كريمي، 2006طالقاني، (دانند   ميهسته گروه ياد شده را جايگاه اين عامل

ي اين پژوهـشگران كـه جايگـاه    ها اما بر خالف تحليل. در اين پژوهش با رهيافت مورد نظر همسو بود        
داد بايـد جايگـاه گـروه     گيرند، شواهدي ارائه شد كه نشان مي     مي گروه نفي را بر فراز گروه زمان درنظر       
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ايـن امـر بـه ويـژه مـا را در تحليـل       . بـدانيم  (vP)ه فعلـي بـااليي  نفي را در سطح باالتري گرو  
 بـه فعـل     vبر اين اساس، پس از انـضمام مجموعـه        . سازد  مي يي با فعل كمكي، توانمند    ها  جمله

. شـود   مـي  كمكي، عنصر نفي از جايگاه هسته فرافكن خود حركت كرده و جذب سازه مـذكور              
در صـورت   . كنـد   مي ي در زبان فارسي توليد     همواره ترتيب خطي روساختي دستور     ،اين فرايند 

، كل سازة حاصـل بـه   Perfوجود عنصر نمود در جمله نيز، پس از حركت فعل اصلي به هستة   
در . شود  شود  و سپس، عنصر نفي نيز به مجموعة حاصل افزوده مي             هستة گروه زمان جذب مي    

 تحليـل بـه وجـود      مـشكالتي را بـراي       ،ي مجهول كـه همـواره در منفـي سـازي          ها  مورد جمله 
آورند، با تدوين فرايندي چند مرحله اي، قواعد قابل تعميمي ارائه گرديد كه بـر اسـاس آن،               مي

همواره پس از جذب افعال اصلي، كمكي يا وجهي به هسته زمان، عنصر نفي در آخرين مرحله                 
ـ   . شود  مي جذب گروه زمان     ك نكته مهم در اين فرمول آن است كه در صورت وجود بيش از ي

فعل كمكي يا وجهي، سلسله مراتب فرافكني همگاني ارائه شـده در برنامـه كمينـه گـرا تعيـين                
  .كننده ترتيب و نحوه حركت آنهاست

 تـر دارد،  هاي متنوع تر و آزمودن با داده قاعده ارائه شده هرچند نياز به بررسي و كاوش دقيق        
رسـد   همچنينبه نظر مي. كند  ميريي منفي در زبان فارسي يا ها  تا حدودي ما را در تحليل جمله      

هاي مجهـول را   ارائه فرمول منفي سازي در زبان فارسي، يكي از مشكالت اصلي تحليل ساخت    
. سـت اگر  هاي آن انطباق با سلـسله مراتـب فرافكنـي برنامـه كمينـه               از جمله مزيت  . كند  حل مي 

ي مجهـول در    هاي مجهول، فلسفة وجودي گروه نقش       سازي ساخت   همچنين با حل مشكل منفي    
 .زبان فارسي نيز ديگر مورد ترديد قرار نخواهد گرفت
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