
 

 

 

 

 

 

 

 

 صر توافق منفی در ترکی آذریاعن
 

  شجاع تفکری رضائی
 استادیار، دانشگاه رازی کرمانشاه 

 نیما عرفانی راد
 کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه 

 لی زادهعخسرو غالم
 استادیار، دانشگاه رازی کرمانشاه 

 (63ص تا 12ص  از) 

 5/21/39:قالهم رشیپذ خیتار ؛26/21/36 :مقاله افتیدر خیتار

 

 چکیده

در این زمینه اعتقاد بر این است که  .گیردمی فی در ترکی آذری مورد بررسی قرارناصر توافق منع در این پژوهش

 آزمون با اقامۀ چند دسته استدالل مانند برخالف این باور، ما در این تحقیق. زبان فاقد عنصر توافق منفی استاین 

مانند  دهیم که کلماتیو مفهوم منفی نشان می( 2332) زانوتینی تعمیم، (1111) جیاناکیدو و( 2339) والدووی

“heç” (هیچ) در ترکی  گرهای منفی و جایگاه گروه نفینشان همچنین .در این زبان عناصر توافق منفی هستند

 توافق ناصرع نحوی رفتار .دهیمرا نیز مورد بحث قرار می عناصر توافق منفی آذری  را مشخص کرده و جوازدهی

، دست کم در که در این پژوهش حاکی از آن است سؤالی هایبافت در در زبان ترکی و چندین زبان دیگر منفی

 معیارهایالی به عناصر توافق منفی از طرف ادات سؤ واز برایج صدورمعیار دیگری مبنی بر  دها، بایاین زبان

 .دافزوده شو (1111) جیاناکیدو و( 2339) آزمون والدووی
 

 یالؤ، ادات سگر منفینشان عنصر قطبی منفی، صر توافق منفی،عن  :یکلیدی هاواژه

                                                           
                   sh.tafakkori@razi.ac.ir                                                                  :  رایانامۀ نویسندۀ مسئول . 2
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 مقدمه - 

فلسفه، منطق، از جمله  های زبانی است که علوم مختلفسازی از پدیدهنفی و منفی

-صورتشناختی زبانتحقیقات بیشترین . اندبدان پرداخته شناسیزبان شناسی وروان

هم دارای  پدیده این. نحو و معناشناسی است دو حوزۀ مربوط به گرفته در این زمینه

مشخصۀ  ارزش ویژه،های زبانیکی از این ویژگی. ویژه استهای جهانی و هم زبانویژگی

[NC] پدیدۀ توافق این مشخصه درصورت داشتن ارزش مثبت نشان دهندۀ وجود . است

 در ترکی آذری را 1ق منفیعنصر تواف این مقاله در. است خاص زبانیک در  2منفی

و ( 2331) 9، ائنچ(2331) 6خالف کورنفیلتدهیم که برنشان میو  کنیممیبررسی 

ها روش تحلیل داده. است توافق منفی عناصرحاوی ترکی آذری ، (1115) 5پروگوواچ

ی آذری از های مربوط به نفی در زبان ترکآن ابتدا داده است که در توصیفی ـ تحلیلی

سپس با و  شودویشوران بومی این زبان استخراج میعنوان گنویسندگان بهشم زبانی 

فرضیۀ مورد نظر این مقاله دال بر وجود عناصر ها، ای از استداللاستفاده از مجموعه

گونه است ساختار این مقاله بدین .شود توافق منفی در این زبان مورد حمایت واقع می

جایگاه گروه  تعریف شده و و جایگاه گروه نفینفی مفاهیمی ازجمله  دومکه در بخش 

عنوان اساس نظری تحلیل عناصر -به سومبخش . شودنفی در ترکی آذری مشخص می

جمله  در هامنفی و شرایط حضور آن صر توافقاعنبه تعریف  توافق منفی در این مقاله،

-ارائه می از زبان ترکی آذری را در ادامه در بخش چهارم عناصری .اختصاص یافته است

کنیم که از نظر نویسندگان این مقاله عناصر توافق منفی هستند و آنگاه با سه دسته 

صدور  شرایط نیز در بخش پنجم. رسانیم اثبات می استدالل درستی این فرضیه را به

اجمال نتایج این تحقیق را به مسرانجام بخش شش .شودبه این عناصر بررسی می جواز

  .دهدارائه می

 

 

 

 

                                                           
1.
 Negative Concord 

2.
 Negative Concord Item 

3.
 J. Kornfilt 

4.
 M. Enç 

5.
 L. Progovac 
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 سازی در آذریمنفی -2

 یارۀ دیگرزانکار گ شود کهای ایجاد میارهزفرآیندی است که در نتیجۀ آن گ سازیمنفی

تنوعات  چهی دارای نفی هستند، اگرهای طبیعهمۀ زبان( 1111) 2جاگر به گفتۀ .است

این تنوعات . خورد چشم میبههای مختلف زبان در شیوۀ بیان آن درشناختی نیز زبان

توانند بین مراحل زمانی مختلف در یک های مختلف نیستند، بلکه میتنها بین زبانوماً لز

 و نفی مفهومباعث پیدایش  آنها وجود که عناصری .(2: 1111جاگر، ) رخ دهندزبان نیز 

های منفی در زبان  گرنشان. شوندگرهای منفی نامیده مینشان ،دشومی جمله در سلب

-در نفی جمله ”mA“ تکواژ. هستند ”deyil“ و ”yox“ هایو واژه ”mA“ وندآذری، 

جمالت  .روندیکار مبه وجودینفی و  ایدر نفی سازه ”deyil“ و ”yox“ هایای و واژه

ای نفی جمله 2(a)جملۀ . برای کاربرد نشانگرهای منفی یادشده است شاهدی( 2) نمونۀ

 2(c, d)ای و جمالت فی سازهن 2(b, e)جمالت . دهدنشان می ”ma“را همراه با وند 

الزم به ذکر . دهدنشان می ”deyil“و  ”yox“نفی وجودی را با استفاده از نشانگرهای 

  .است( 2331)برگرفته از کورنفیلت ( 2)جمالت نمونۀ  1چم شیوۀ نگارش است که
(1) 

a. Yaşar      kitab-ı         oxu-ma-dı. 

     Yashar  book-ACC   read-NEG-PAST 

   «.یاشار کتاب را نخواند»
b. Dün          yox,  bugün   gəl-di-m. 

    yesterday NEG  today    come-PAST-1sg 

   «.امروز آمدم، نه دیروز»

c. Ev-də          yox-am 

   home-LOC  NEG, Exist-1sg  

   «.در خانه نیستم»
d. Xəstə deyil-əm. 

   ill      NEG, COP-1sg 

   «.منیست یمارب»
e.  Yaşar     ev-ə              deyil,   oxul-a            get-di. 

      Yashar  home-DAT  NEG,   school-DAT  go-PAST 

«.یاشار به مدرسه رفت، نه به خانه»  

                                                           
1. 

A. Jager 
2
. gloss  
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نفی  هگرو وجودقائل به  سازیتحلیل پدیدۀ منفی در( 2313) پاالکنخستین بار 

 نسبت به ه نفیوگر ، جایگاههای مختلفسازی در زبانمنفی سازوکاریکی از تنوعات . شد

 1بیکر 2بر اساس اصل آیینۀ( 2631)راد  عرفانی. جمله است های نقشیفرافکنسایر 

تحت تسلط  در آذری را گروه نفیجایگاه در زیر ارائه شده، ( 1)صورت که به( 2315)

 :تدر نظر گرفته اس گروه زمان و مسلط بر گروه فعلی

 :اصل آیینه (1)

 .های نحوی را منعکس کنند و بالعکساشتقاق واژی باید مستقیماًهای ساختاشتقاق

 (615: 2315، بیکر) 

ناشی هر زبانی  ساخت جمالت های نقشی درگرفتن گروهنحوۀ قرار اساس این اصلبر

اژی واین اصل، باتوجه به شکل ساخت بنابر .واژی آن زبان استهای ساختاشتقاق از

را از نظرگاه جایگاه گروه نفی در ترکی ( 9)، ساختار (6 جملۀمانند )در این زبان فعل 

 :به جمالت منفی این زبان نسبت داد توانآذری می
 (3) 
Onlar     Yaşar-ı             gör-mə-di-lər. 

 they      school-DAT    go-NEG-PAST-3pl 
«.را ندیدند یاشار هاآن»  

(4) 

 
                                                           
1
 . Mirror Principle 

2
 . M. Baker 
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 توافق منفیقطبی و  عناصر -9

-های منفی میعناصر قطبی منفی عناصری واژگانی با توزیع محدودند و تنها در بافت

در انگلیسی  (5) نمونۀدر  ”anybody“طور مثال واژۀ به. توانند حضور داشته باشند

مشخص  5 (b)جملۀ  چنان که ازآن .(53: 2331، 2وودن) یک عنصر قطبی منفی است

حساس به بافت منفی بوده، در صورت حضور در جملۀ مثبت  ”anybody“واژۀ است 

 .شوندمنجر به بدساختی آن می
(5) 

a. John didn’t talk to anybody. 

b. *John talked to anybody. 

 

زبان ترکی را فاقد عنصر ( 1115)و پروگوواچ  (2311)شناسان مانند ائنچ برخی زبان

-را ذیل عنوان عنصر قطبی منفی طبقه ”heç“های دارای وافق منفی دانسته و ساختت

را نیز به جهت ( 3)جملۀ ( 2311)به تقلید از ائنچ ( 1115)پروگوواچ . کنندبندی می

  :(13: 2311پروگوواچ، )کند دادن حساس بودن واژۀ به بافت منفی ارائه مینشان
(6) 

Ali  heç   kimsə-ni          gör-mə-di. 

Ali  any   person-ACC    see-not-PAST 

“Ali did not see anyone.” 
 

را عنصر  ”heç“شناسان یادشده عبارات دارای سان زباننیز به( 2331)کورنفیلت 

عنوان مثال ذکر را به( 1)گونه عناصر جملۀ داند و در ذیل معرفی اینقطبی منفی می

 . (211: 2331کورنفیلت، )کند می
(7) 

Hasan heç bir  yer-ə          get-mək     istə-mə-di. 

Hasan not any place-Dat. Go-Inf.       want-Neg.-Past  
“Hasan didn’t want to go anywhere.” 

(“Hasan wanted not to go anywhere.”) 
 

ا پنداشتن معنرسد که همنظر میچنین به( 1)و ( 3)های نمونه ها درچمبا بررسی 

“heç”  با“any” در ترکی عنصر قطبی منفی این واژه  عاملی بوده است که باعث شده

                                                           
1
. Wouden 
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های اشاره شد ساخت( 2331)گونه که از قول ون در وودن پنداشته شود؛ چراکه همان

 .در انگلیسی عناصر قطبی منفی هستند ”any“دارای 

 گر منفیآیی چند نشاناهمب( 1111)و جاگر ( 2331) 2زانوتینی بنابردر طرف دیگر، 

عناصر  .باشد، توافق منفی نام دارد واحد معنایی منفی در یک بند که متضمن تعبیر یک

این عناصر نیز بسان عناصر قطبی  .ذاتاً منفی و حساس به بافت هستند توافق منفی

-محدودیت مذکور از این واقعیت ناشی می. دارای توزیع محدود هستند همنفی در جمل

مند عنصر دیگری ه عناصر قطبی و عناصر توافق منفی برای حضور در جملۀ نیازشود ک

شرایط جوازدهی عناصر توافق . باشد این عناصر را بر عهده داشته هستند که جوازدهی

گر فرمانی نشانرابطۀ سازهنظر به  .تفصیل در بخش پنجم معرفی خواهند شدمنفی به

به دو دستۀ توان می ها را زبانآن،  ر جواز برایصدو شرایط منفی و عنصر توافق منفی و

یین این تنوعات موجود برای تب (1111)جاگر . دارای توافق منفی و فاقد آن تقسیم کرد

 (1)صورت بهپارامتر توافق منفی را  ها از لحاظ وجود یا نبود عناصر توافق منفی،در زبان

 (:233: 1111جاگر، ) دده ارائه می

 NC+          :فق منفیپارامتر توا (1)
    -NC  

در را نیز ها زبان زمانیتوان تغییرات دراین پارامتر میگوید که براساس جاگر می

این صورت که ممکن است زبانی در گذر تاریخی خود  به. زمینۀ توافق منفی توجیه کرد

ارزش پارامتر  جاگر معتقد است که .برعکس تبدیل بشود یا [NC-] به [NC+]از 

-] اما آلمانی معاصر دارای ارزش ،بوده [NC+] وافق منفی در زبان آلمانی باستانت

NC] برای این پارامتر است. 

گروهی ادات نفی در جایگاه هسته یا شاخص گروه نفی بین وضعیت ساختهمچنین 

حضور عناصر  کهطوری؛ بهجود داردونیز رابطۀ مهمی توافق منفی وجود و نبود عناصر با 

گر منفی و همچنین پرنشدن جایگاه شاخص به وجود نشاننفی در جمله منوط توافق م

که وجود یک جایگاه هستۀ معتقد است  (2332)زانوتینی  در این زمینه. گروه نفی است

Neg)نفی ِ
که همچنین هنگامی ست؛ ا شده، برای وجود توافق منفی اجباریآشکاراپر (0

پذیر دیگر حضور این عناصر امکان ،شدشده با شاخص گروه نفی به صورت آشکارا پر

                                                           
1.
 R. Zannutini 
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و ادات نفی  بین دادن رابطۀانگارۀ زیر را برای نشان( 1111)رو جاگر از این .نخواهد بود

 (:233: 1111جاگر، ) کندمیتوافق منفی ارائه 
(9) Neg

0
neg-particle ↔ Negative Concord (NC) 

کرواتی،  ،ربیصاسپانیایی،  نندما یهایکه در زبان گویدمی تبیین این انگارهوی در 

Negروسی و چک ادات نفی در جایگاه 
ها دارای مشخصۀ این زبان ؛ درنتیجهقرار دارد 0

[+NC] دارای مشخصۀ  ، سوئدی و آلمانیهلندی مثل یهایزباناما . هستند[-NC] 

 .ها در جایگاه هستۀ گروه نفی قرار نداردهستند، چراکه ادات نفی در این زبان

 

 در ترکی آذری صر توافق منفیعن -4

معتقدند ( 1115)و پروگوواچ ( 2331)، ائنچ (2331)شناسانی از جمله کورنفیلت زبان

عنوان عناصر به ”heç“ و از عناصر دارای ن ترکی فاقد عنصر توافق منفی استکه زبا

 ” ،”heç“عناصر  که نشان دهیم در این مقاله در صددیم .اندیاد کرده قطبی منفی

 و( «هیچ کدام») ”heç biri(si)“ ،(«هیچ یک») heç bir“ +(وه اسمیگر)

“heçkimsə” و “heç birkimsə” («هیچ کس») (2331)کورنفیلت گفتۀ  رخالفب ،

ساختی که خوشچنانآن عناصر توافق منفی هستند؛( 1115)و پروگوواچ ( 2331)ائنچ 

 ”heç“دهد، مینشان (b, d, f21)در برابر بدساختی جمالت ( a, c, e21)جمالت 

واز ج ”deyil“ و ”mA”، “yox“ گر منفییکی از سه نشان آید کهزمانی در جمله می

این عناصر به بافتی که در آن حضور ها این دادهبراساس . باشد حضور آن را صادر کرده

تحت  یادشده که عناصرامر هستند  این نشان دهندۀ و هستندبسیار حساس  ،دارند

  :هستند هستۀ گروه نفیفرمانی سازه
(10) 

a. Çay-da heç su yox-dur. 
    river-LOC any water NEG-PRES, 3SG 

«.هیچ آبی در رود نیست»  

b. *Çay-da heç su var-dır. 
     river-LOC any water exist- PRES, 3SG 

«.هیچ آبی در رود است»  

c. Heç  ora-ya  get-mə-di-m. 
   at all  there-DAT go-NEG-PAST-1SG 

«.آنجا نرفتم اصالً»  
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d. *Heç  ora-ya  get-di-m. 
    at all there-DAT go-PAST-1SG 

«.آنجا رفتم اصالً»  

e. Yaşar   heç  qonaqlıq-da  deyil-di. 

     Yaşar  at all party-LOC  NEG, COP-PAST 

«.یاشار اصالً در مهمانی نبود»  
f. *Yaşar   heç  qonaqlıq-da  var-dı. 

      Yaşar  at all party-LOC  exist-PAST 

«.یاشار اصالً در مهمانی بود»  

 

 ”heç“ دهیم که عناصری ماننددر ادامه با استفاده از چهار دسته استدالل نشان می

در واقع عناصر توافق منفی هستند و این زبان از نظر پارامتر توافق در زبان ترکی آذری 

 .است [NC+]منفی دارای مشخصۀ 
 

 ( 33 )تعمیم زانوتینی   -4

 تعمیم اینبر اساس . استوار است( 2332) 2تعمیم زانوتینی نخستین استدالل بر پایۀ

Neg)وجود یک هستۀ نفی ِ
 اجباریتوافق منفی حضور عنصر شده، برای پر آشکارا (0

باشد،  آشکاراپرشده (SpecNegP)جایگاه شاخص گروه نفی ِوقتی که این ست؛ وا

را مورد  دومشده در بخش ائههای ارداده اگر .ممکن استغیر جود عنصر توافق منفیو

 در ترکی آذری ”heç“ه همسو با تعمیم زانوتینی، شود کمالحظه می ،توجه قرار دهیم

 ”mA“ مانند منفی هایگرنشان با که جایگاه هستۀ نفییابد می در جمله حضور زمانی

تعمیم  این براساسبنابر .خالی باشد ص گروه نفیجایگاه شاخاما  ،آشکارا پر شده

عنصر نیز توافق منفی و عنصر مسبب آن  در ترکی آذری پدیدهاین ( 2332)زانوتینی 

 .توافق منفی است

 

 مفهوم منفی 4-2

جایی که عناصر متشکل از از آن. حاصل مالحظات معناشناختی است استدالل دوم

“heç”معتقد است، (2619)درزی  کهچنانآن ، خود دارای مفهوم منفی هستند، و 

                                                           
1.
 Zannutini’s generalization 



 22/عنصر توافق منفی در ترکی آذری

 

 

دارای بار معنایی منفی هستند،   ـ برخالف عناصر قطبی منفی  ـ عناصر توافق منفی

از عناصر توافق منفی در واقع ،  ”heç“توان نتیجه گرفت که عناصر متشکل از می

تواند یک گزارۀ بازمنفی در فرایند حذف نمی( 1113)بنا به گفتۀ کواک و درزی . هستند

صورت منفی فعل ( b22) در جملۀ .عنوان مرجع خود بپذیرد یک گزارۀ بازمثبت را به

. ساخت استخوش ایحذف شده و جمله( a22)صورت مثبت آن در  رغم ارجاع بهبه

ذاتاً منفی و لذا عضوی  ”heçzad“ ساختی این جمله حاکی از آن است که عبارتخوش

 که در آن فعل( c22) دادۀحالی است که این در. عۀ عناصر توافق منفی استاز مجمو

“içmədim”  با ارجاع به صورت مثبت فعل در پرسش(a22 )ای حذف شده، زنجیره

 توان به این امر نسبت داد که گروه اسمیرا می( c22)بدساختی  قابل قبول است؛غیر

“su”بدساختی  .ذاتاً منفی نیست(b21)  نیز در مقایسه با(b22 )حاکی از این است که 

“artıq” به مجموعۀ عناصر  ،بودنش به بافتسعنصر توافق منفی نبوده و نظر به حسا

  .قطبی منفی تعلق دارد

 
(11) 

a. Nə      iç-di-n? 

   What  drink-PAST-2SG 

    «چه نوشیدی؟»

 
b. Heçzad     [iç-mə-di-m]. 

    Nothing    drink-NEG-PAST-2SG 

    «.[ننوشیدم]چیز هیچ»

 
c. * Su        [iç-mə-di-m]. 

      Water   drink-NEG-PAST-2SG 

    «.[ننوشیدم]آب »

 

(12) 

a. İstə-yir-sən-mi        yenə             iç-ə-sən? 

Want-DUR-2SG-Q   again  drink-SUBJ-2SG 

    «خواهی دوباره بنوشی؟آیا می»
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b. *Artıq    [iç-mə-yir-əm] 

     more    drink-NEG-DUR-1SG 

    «.[نوشمنمی]دیگر »

 

 (2222)و جیاناکیدو ( 334 )معیار والدووی  4-9

نظر ما را به طبقۀ عناصر  بیشتری تعلق عناصر مورد اطمینانکه با  یدیگر استدالل

بنا به  .است (1111)و جیاناکیدو  (2339)دهد، آزمون والدووی نشان می توافق منفی

را برای ایجاد ( ت-الف26)معیار  چهار( 2339)والدووی  ،(1113)اک و درزی گفتۀ کو

شرط ( 1111)جیاناکیدو . تمایز بین عناصر توافق منفی و قطبی منفی ارائه کرده است

طبق این  .بیان شده، به این آزمون افزوده است( ث26)صورت دیگری را که در ذیل به

، آن عنصر، عنصر توافق منفی ژگی را دارا باشدعنصری تمام این پنج ویچه چنانآزمون، 

  .هستند a دارای ویژگیتنها عناصر قطبی منفی  امااست؛ 

(26) 

 های غیرمنفیناتوانی در حضور در بافت .الف

  فعلیتوانایی حضور در جایگاه پیش .ب

 «تقریباً»هایی مانند توانایی پذیرفتن وابسته .پ

 ر پاسخ کوتاهشدن دکار گرفتهتوانایی در به .ت

 ایستاهای اخباری خودوارهواره در جملهد به جملهیّتق .ث

در  این مقالهدر فرضیۀ مورد بحث یکی از عناصری را که داده  با ارائۀ تعدادیحال 

بدساختی . سنجیماین معیارها می تکتک ، در برابرترکی آذری عنصر توافق منفی است

کار رفته و به در یک بافت غیر منفی به”heç“ در آن است کهناشی از این ( a29)جملۀ 

( b29)جملۀ . فرمانی نشده استگر منفی سازهتوسط هیچ نشاناین عنصر  بیان دیگر

همین به. حضور یابدفعلی در جایگاه پیشتواند می ”heç“ این است که عنصر نیز بیانگر

که  ”təxminən“ با وابستۀ ”heç“شود که عنصر مالحظه می (c29)ترتیب، در جملۀ 

خود  ”heç“ نیز (d29) در جملۀ. در این زبان است، توصیف شده است تقریباً معادل

 نیز (e29) ساختخوشدر جملۀ . کار رفته استعنوان یک پاسخ کوتاه بهبهتنهایی به

“heç” شده خودایستاستگیریو بند درونهبوده بند گر منفی همو نشان. 
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(14) 

a. *Heç   on-un-la      danış-dı. 
     At all s/he-GEN-INST speak-PAST, 3SG 

    «.اصال با او صحبت کرد»

b. On-un-la             heç      danış-ma-dı. 
    s/he-GEN-INST   at all speak-NEG-PAST, 3SG 

    «.اصال با او صحبت نکرد»

 

c. Təxminən    heç-zad de-mə-di. 
    almost         nothing  say-NEG-PAST, 3SG 

    «.تقریبا چیزی نگفت»

 

d. S: Nə   de-di-n?               Y: Heç. 
Q: what   say-PAST-2SG   A: nothing 

   «چیزی گفتی؟ چه» :سوال          «.چیزهیچ» :پاسخ                                       
 

e. Eşit-di-m      [(ki)  heç-kim  gəl-mə-di]. 

    hear-PAST-1SG (that) nobody   come-NEG-PAST, 3SG 

       «.کس نیامدشنیدم که هیچ»

 

های باال از اعتبار الزم برخوردار باشند، حاکی از این هستند عنصری چه دادهچنان

 بان ترکی آذری، بر اساس آزموندست در ز و عناصر دیگری از این ”heç“مانند 

 . به طبقۀ عناصر توافق منفی تعلق دارند( 1111)و جیاناکیدو ( 2339)والدووی

 وجود دارند نیز( 23)و ( 25)هایی نظیر آذری جملهترکی در شایان ذکر است که 

شده گیریبند نیست یا بند درونهگر منفی همبا نشان ”heç“ها یا که در آن

 یک بودن بند، خودایستادویوال زمونرو که در آخرین معیار آاما از آن. ناخودایستاست

آزمون در ترکی آذری مثال نقضی برای آن ( 23)و ( 25)های جمله ؛است اساسی شرط

عنصر توافق منفی در بند ناخودایستای دارای اسم فعل ( a25)در . شوندمحسوب نمی

هر  بند ناخودایستا و فعل جمله( b25)در . مثبت قرار دارد و فعل جمله نیز مثبت است

با بند  ”heç“، (d25) در. استجمله بدساخت شده به این علت ند وابتمث دو

عنصر ( 23)جمالت در . دارای اسم فعل منفی و فعل مثبت آمده است ناخودایستای
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( a23)در . حاوی صورت مصدری است کهحضور دارد  منفی در بند ناخودایستاییتوافق 

و حاصل آن  بوده دو، مثبتت مصدری و فعل جمله هر بند ناخودایستای دارای صور

. بند ناخودایستا مثبت و فعل جمله منفی است( b23)در جملۀ . ای بدساخت استجمله

آمده، بند ناخودایستا منفی و فعل جمله مثبت ( b23)چه در عکس آنبه( c23)در 

 . است
(15) 

a. [Heçkim-in      gəl-diy-i]-ni   eşit-mə-di-m. 
     nobody-GEN come-GER-GEN-ACC hear-NEG-PAST-1SG 

    «.کس را نشنیدمآمدن هیچ»

 

b.*[Heçkim-in       gəl-diy-i]-ni     eşit-di-m. 
       nobody-GEN come-GER-GEN-ACC hear-NEG-PAST-1SG 

    «.کس را شنیدمآمدن هیچ»

 

c. [Heçkim-in     gəl-mə-diy-i]-ni             eşit-di-m. 
    nobody-GEN come- NEG-GER-GEN-ACC hear-PAST-1SG 

    «.این را که کسی نیامد، شنیدم»

 

(16) 

a. *[Heçkim-in gəl-məy-i]-ni   eşit-di-m. 
       nobody-GEN come-INF-GEN-ACC hear-PAST-1SG 

      «.کس را شنیدمآمدن هیچ»

 

b. [Heçkim-in      gəl-məy-i]-ni   eşit-mə-di-m . 
     nobody-GEN  come-INF-GEN-ACC  hear-NEG-PAST-1SG 

     «.کس را نشنیدمآمدن هیچ»

 

c. [Heçkim-in       gəl-mə-məy-i]-ni         eşit-di-m. 
     nobody-GEN  come-NEG-INF-GEN-ACC hear-PAST-1SG 

     «.کس را شنیدمنیامدن هیچ»
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بر اساس آنچه  کهنشان دادیم  رکی آذریاز ت های متنوعیداده با ارائۀ، بخش این در

عناصر در این زبان در واقع ، ”heç“عناصر دارای  مطرح کرده است( 2332)والدووی 

ها ساخت ذکر کردیم که در آنتعدادی جملۀ خوش نیز در پایان .توافق منفی هستند

“heç”مون اجباری بندها در آز ییخودایستا نظر بهبند نیستند و گر منفی همو نشان

حال که  .شوندمحسوب نمی eمعیار برای  ینقض هایداده  این نشان دادیم کهوالدووی 

شرایط الزم  در بخش بعد افق منفی را در این زبان نشان دادیم در ادامهوجود عناصر تو

 .کنیمبررسی می در جمالت این زبانصر اعن این را برای حضور

 

 عنصر توافق منفی صدور جواز -1

 وافق منفی درعناصر قطبی و تحضور که اشاره شد به این واقعیت مقاله  در بخش سوم

پروگوواچ . جواز آن را صادر کرده باشد عنصر دیگری در جمله که جمله مستلزم آن است

که جوازدهندۀ عناصر قطبی و توافق منفی خود معتقدند  (1113) 2کومارو ( 1115)

 ن کوماربر ایعالوه .گر منفی استنیک نشا معموالً ،بوده دارای بار معنایی منفی

داند، به طوری که عنصر ز شرطی برای جوازدهی میفرمانی را نیسازه( 1113)

( bو 21a)جمالت . فرمانی بکندوازدهنده لزوماً باید عنصر توافق و قطبی منفی را سازهج

در برابر ( a21)ساختی هستند، خوش( کسی) ”Kimsə“ دارای عنصر قطبی منفی

گر منفی برای عناصر قطبی منفی حاکی از این است که وجود نشان( b29)تی بدساخ

که هر دو ( d21)در برابر بدساختی ( c21)ساختی به همین صورت خوش. اجباری است

-هستند دال بر حضور اجباری نشان( هیچ کس)  ”Heçkim“ دارای عنصر توافق منفی

 .گر منفی برای عناصر توافق منفی نیز است
 

 (17) 

a. Kimsə-ni   içəri  qoy-ma-yınız. 

    anybody-ACC inside let-NEG-2 PL 

    «.نگذارید کسی وارد شود»
 

b. *Kimsə-ni   içəri  qoy-unuz. 

      anybody-ACC inside let-2 PL 

    «.بگذارید کسی وارد شود»

                                                           
1.
 R. Kumar 
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c. Heçkim-i   qoy-ma-yınız  gəl-sin. 

    nobody-ACC  let-NEG-2 PL  come-3 SG 

    «.کسی بیاید هیچ نگذارید»
 

d. *Heçkim-i   qoy-yunuz  gəl-sin. 

      nobody-ACC  let-2 PL  come-3 SG 

    «.کسی بیایدهیچ بگذارید »
 

فرمانی بین عنصر جوازدهنده و عناصر توافق و قطبی منفی در خصوص رابطۀ سازه

عنصر توافق منفی  ”mə“ گر منفیست، نشانپیدا( 21)که در ساختار جملۀ چناننیز آن

“heç” کندفرمانی میرا سازه:   
(18) 

Heç  ora-ya  get-mə-di-m. 

at all there-DAT go-NEG-PAST-1SG 

    «.اصال آنجا نرفتم»
 

جواز  تواندالی نیز میؤادات سرسد که در زبان ترکی آذری عالوه بر این به نظر می

-گر منفیهیچ نشانرغم نبود علی( 23)جملۀ  در. کند صادر عنصر توافق منفی را حضور

-تحت سازه ”heç“برای عنصر توافق منفی  را جواز الزم ،”mü“ الیای، حضور ادات سؤ

  :صادر نموده است فرمانی
(19) 

Onu       heç     gör-dü-n-mü? 

it-ACC  at all  see-PAST-2sg-Q 

    «آیا اصال او را دیدی؟»
 

. الی خاص زبان ترکی نیستتوافق منفی از طرف ادات سؤ عناصر برای صدور جواز

حاکی از این  کردی مکری و فارسیصربی، های ترتیب از زبانبه( 11-11)جمالت 

ادات ها نیز امکان حضور عناصر توافق منفی در جمالت حاوی هستند که در این زبان

 .وجود دارد الیؤس
(20) 

Da   li Milan voli nitkoga? 

that Q-prt Milan love.3sg n-person 

(Giannakidou, 2006: 366) 
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(21) 

Aya   u-ra           hich     did-i? 

Q s/he-ra     at all     see-2SG 
 

(22) 

Ch vahaya avt dibet? 

at all    Q             it-ACC   see-PAST-2Sg 

«آیا اصال او را دیدی؟»      

بند ( 1111)گونه که جیاناکیدو همان ،(11-23)تی از قبیل با توجه به وجود جمال

این زیر به  شرحبسا بتوان بند دیگری را بهچهافزود، ( 2339)را به آزمون والدووی  «ث»

 :افزود آزمون

 ( خیر/بله)الی قطبیؤتوانایی حضور در بافت س .ج

اما  .استنیاز  یبیشتر زبانیکه در این مورد به تحقیقات میانالبته شایان ذکر است 

 ای، کردی وهای ترکی آذری، ترکیهدر زباندست کم  «ج»توان ادعا کرد که بند می

برای والدووی  تواند جزء معیارهای آزمونها میفارسی صادق است و در این زبان

 .عنصر توافق منفی باشد تشخیص

 

 گیرینتیجه -6

ری پرداخته  و نشان دادیم که یت عناصر توافق منفی در ترکی آذبه وضع مقالهدر این 

 و (2331) ائنچ ،(2331) کورنفیلت برخالف نظر افرادی چون ”heç“عناصری مانند 

به طبقۀ عناصر توافق منفی تعلق دارند و ارزش پارامتر توافق منفی  (1115) پروگوواچ

با  استداللسه از فرضیه  این برای اثبات .است[ +NC]در این زبان ( 1111) جاگر

و جیاناکیدو ( 2339)آزمون والدووی  مفهوم نفی و ،(2332)تعمیم زانوتینی  عنوان

این عناصر پرداخته و نشان  سپس به مسئلۀ صدور جواز به .استفاده کردیم( 1111)

این عناصر ( 1113) کومارو ( 1115)پروگواچ دادیم که در این زبان هم مطابق با نظر 

با  سرانجام. هستند یفرمانزهانفی تحت سم هایرگاز طرف نشان مند صدور جوازنیاز

عناصر توافق  و جوازیابی الیؤهای سدر بافتعناصر توافق منفی بررسی رفتار نحوی 

هایی مانند فارسی و و با استفاده از شواهد میان زبانی از زبان الیمنفی از طرف ادات سؤ

به را  «ج»ه بند موسوم ب یمعیار شدنکردی در این زمینه، پیشنهادی مبنی بر اضافه

 .ارائه کردیموالدووی معیارهای آزمون 
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