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جایگاه فرافکن نفی و مجوزدهی به هیچ واژهها در فارسی
بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی
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چکیده
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ساختار نحویِ نفی جمله پژوهشهای بسیاری را در اغلب رویکردهای زبانشناختی برانگیخته است .در
مطالعاتی که در چند دهۀ اخیر در دستور زایشی صورت گرفتهاند ،به جنبههای گوناگونی از این پدیدۀ
زبانی توجه شده که تعیین جایگاه گروۀ نفی 3از مهمترین آنهاست .در واقع ،در زبانهای مختلف نهتنها
صورت آوایی عناصر منفیساز جمله متفاوت است ،بلکه حتی جایگاه زیرساختی این عناصر نقشنما نیز
تفاوت دارد .بدین ترتیب  ،در مقالۀ حاضر جایگاه فرافکن نفی در فارسی را در چارچوب نظریۀ صرف
توزیعی (هله و مرنتز  )1994بررسی میکنیم و بر پایۀ آموزههای نظری و شواهد تجربی ،نشان میدهیم
که برخالف برخی از پژوهشهای نحوی ،گروه نفی در این زبان بالفصل بر گروه زمان مسلط است و
عنصر فعلی نیز از رهگذر فرایند پسانحوی 4ادغام صرفی 5هستۀ گروه نفی را جذب میکند .افزون بر این،
ازآنجاکه در حوزۀ نحو ،سازوکار نفی پیوند مستقیمی با پدیدۀ قطبیت منفی 6دارد ـ یعنی عناصری که
توزیعشان محدود به بافتهایی است که منفی قلمداد میشوند ـ در ادامه به تعیین شرایطی میپردازیم
که به هیچ واژهها 7در جمالت خبری مجوز حضور میدهند .در این روند ،مطالعۀ هیچ واژهها که در گروه
نفی واژهها 8میگنجند ،نهتنها تصویر روشنتری از این عناصر حساس به بافت به دست میدهد ،بلکه
حتی به تبیین ماهیت و جایگاه نحوی فرافکن نفی جمله کمک میکند.
واژههای کلیدی :فرافکن نفی ،نفی واژه ،قطبیت منفی ،ادغام صرفی ،زمان ناقص
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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2.
Sentential negation
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 1ـ مقدمه
همۀ زبانها در ساختار خود ابزارهایی برای وارونه کردن ارزش صدق گزارهها دارند و
امکان بیان نفی ،ویژگی جهانی زبانهای بشری است .بااینهمه ،نهتنها صورت عناصر
منفیساز و شمار تکواژهای آنها از زبانی به زبان دیگر فرق دارد ،بلکه جایگاه بنیادین این
عناصر نیز در زبانهای مختلف ،متفاوت است .نخستین بار ،اوهاال ( )1990در قالب
پارامتر نفی 1به دو جایگاه بنیادین برای فرافکن نفی اشارهکرده و پیشنهاد داده است که
این گروه نقشنما بر فراز یکی از دو گروه زمان یا فعلی قرار دارد .برای مثال ،گروه نفی
در زبانهای رومیایی بر  TPمسلط است ،اما وقتی این سازه به خانوادۀ زبانهای ژرمنی
راه مییابد ،فرافکن  VPرا در نقش متمم خود برمیگزیند .در انگلیسی و فرانسوی
فرافکن نفی بالفاصله در ذیل  TPقرار دارد و بر گروه نمود ( )AspPمسلط است (برای
مثال ،نک :هورنشتین و همکاران .)2005
افزون بر این در حوزۀ نحو ،پدیدۀ نفی پیوند مستقیمی با قطبیت منفی دارد و
عناصر قطبی منفی 2و عناصر توافق منفی 3ـ یا بهطورکلی نفی واژهها ـ غالباً در
بافتهای منفی تظاهر مییابند؛ بنابراین بررسی نحوی نفی واژهها ،از یکسو تصویر
روشنتری از ماهیت این عناصر و شرط حضور آنها در ساختار جمله به دست میدهد و
از دیگر سو ،به تبیین اشتقاقهای ساختهای منفی و تعیین جایگاه فرافکن نفی در
جمله کمک میکند .بر این اساس ،مقالۀ حاضر در چارچوب نظریۀ پادواژهگرای صرف
توزیعی و از رهگذر فرایند پسانحوی ادغام صرفی ،به بررسی و تحلیل جایگاه فرافکن
نفی در ساختهای نحوی زبان فارسی میپردازد و در ادامه میکوشد تا شرط حضور
هیچ واژهها را در جمالت خبری تبیین کند .بدین ترتیب پس از مقدمۀ حاضر ،در بخش
دوم به پیشینۀ مختصری از پژوهشهای نحوی در باب فرافکن نفی در دستور زایشی
اشاره میکنیم و سپس ،از دو تحلیل متفاوت در فارسی سخن به میان میآوریم .در
بخش سوم ضمن معرفی فرایند ادغام صرفی ،بر پایۀ آموزههای نظری صرف توزیعی و
برخی شواهد زبانی مستقل ،نشان میدهیم که گروه نفی در این زبان بر فراز گروه زمان
قرار دارد .این تحلیل زمینۀ بررسی شرط مجوزدهی به هیچ واژهها را در بخش چهارم
فراهم میآورد .سرانجام ،در بخش پنجم به پیامدها و پرسشهای مربوط به یافتههای
مقالۀ حاضر میپردازیم.
1.

NEG Parameter
)Negative Polarity Item (NPI
3.
)Negative Concord Item (NCI
2.
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 2ـ نفی در مطالعات زبانشناختی
بررسی عالمانۀ پدیدۀ نفی پیشینهای بس بلند دارد و ایبسا تاریخچۀ آن را بتوان در آثار
فالسفۀ یونان و روم باستان و از جمله ارسطو ،پی گرفت .این حوزه از مطالعۀ زبان که
توجه برخی از دیگر شاخههای علوم ،همچون فلسفه و منطق را نیز به خود جلب کرده،
از موضوعات بحثبرانگیز در پژوهشهای نحوی بوده است (از جمله :یسپرسن ،1917
البوف  ،1972جکنداف  ،1972پوالک  ،1989الکا  ،1990اوهاال  ،1990النگوباردی
 ،1991زانوتینی  1997 ،1991و  ،2001هگمن  ،1995جیاناکیدو  ،2006زیلسترا
 ،2013از میان بسیاری دیگر) .در بخش حاضر نخست به پیشینۀ پدیدۀ نفی در دستور
زایشی نگاهی مختصر میافکنیم و سپس ،به دو دیدگاه متضاد دربارۀ جایگاه فرافکن
نفی در فارسی اشاره می کنیم که یکی گروه نفی را در ذیل گروه زمان و دیگری بر فراز
آن میداند.
 2ـ  1ـ فرافکن نفی در دستور زایشی

بررسی زبانهای مختلف نشان میدهد که عنصر نفی جمله میتواند در سه جایگاه
مختلف تظاهر یابد :پیش از فعل ،پس از فعل و همزمان پیش و پس از فعل (هگمن
 ،1995زانوتینی  .)2001نخستین بار پوالک ( ،)1989با توجه به تفاوتهای میان
فعلهای کمکی و واژگانی زبان فرانسه ،پیشنهاد کرده است که عنصر منفیساز جمله ـ
فارغ از جایگاه تظاهرش نسبت به فعل ـ در هستۀ گروه نقشنمای نفی مینشیند .در
این زبان ،فعل ایستا در مسیر حرکت خود به هستۀ زمان ،نشانگر نفی « »neرا جذب
میکند و جزء « »pasرا در شاخص نفی پشت سر میگذارد .طبق این تحلیل ،بازنمایی
جملۀ ( )1aبهصورت ( )1bخواهد بود (زیلسترا :)2013
(1) a. Jean ne-mange pas.
]]]] b. [TP Jean ne-mange [NegP pas ne-mange [vP mange [VP mange

هگمن و لوهندال ( )2013بهپیروی از این رویکرد ،تصریح میکنند که در زبان فرانسه
هر دو جزء هسته و شاخص گروه نفی تظاهر آوایی پیدا میکنند ،اما در برخی از زبانها
ممکن است تنها یکی از این دو عنصر نمود واژگانی بیابند .مثالً طبق تحلیل آنها ،در
ایتالیایی « »nonهستۀ فرافکن نفی است و در انگلیسی « »notدر شاخص این گروه
بازنمود میشود.
مطالعات تطبیقی دربارۀ نفی در زبانهای مختلف ،نکات مهمی را روشن میسازد
(نک :زانوتینی  ،2001هگمن و لوهندال )2013؛ از جمله:
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یک ـ در همۀ زبانها ابزارهایی برای وارونهسازی صدق گزاره وجود دارد ،اما هر زبانی
الزاماً دارای فرافکن نقشنمای نفی نیست .برخی از زبانها برای منفی کردن بند از
عناصری مانند قیدها ،صورتهای صرفی مختلف فعل ،حروف 1و جز آنها استفاده
میکنند (زانوتینی .)2001
دو ـ چنانکه در بخش نخست اشاره شد ،فرافکن نفی در میان زبانهای مختلف جایگاه
ثابتی ندارد .اوهاال ( ) 1990از رهگذر مفهوم پارامتر نفی دو جایگاه ساختاری برای
فرافکن شدن هستۀ نفی پیشنهاد میدهد:
( .)2پارامتر نفی:
الف NEG .سازۀ  VPرا برمیگزیند.
ب NEG .سازۀ  TPرا برمیگزیند.

سه -گاهی در برخی از بندها میتوان بیش از یک فرافکن نفی داشت .زانوتینی ()1997
نشان میدهد که در برخی از گویشهای شمال ایتالیا بندهایی یافت میشوند که بیش
از یک فرافکن نفی دارند .در فارسی نیز چنین ساختاری یافت میشود (مانند  3ـ پ):
( )3الف .در برابر این اتهامات بیهوده ،نـباید حرفی زد.
ب .در برابر این اتهامات بیهوده ،باید حرفی نـزد.
پ .در برابر این اتهامات بیهوده ،نـباید حرفی نـزد.

باید سکوت کرد

=
= باید سکوت کرد
= نباید سکوت کرد

هرکدام از جملههای ( )3متشکل از یک بند واحدند .بااینهمه ،جملۀ ( 3ـ پ) با دو
عنصر نفی ،تعبیر متفاوتی نسبت به دو جملۀ دیگر دارد .با توجه به اینکه نگارنده
3
جمالت باال را از نوع ساختهای فعلی پیاپی 2میداند که فاعل آنها ضمیر مستتر
دلبخواهی است (نک :کریمی  ،)2005در مقالۀ حاضر به این نوع اشتقاقهای نحوی
نمیپردازیم .همچنین ،اشتقاق نحوی جمالت تکبندی باال متفاوت با ساختهای
کنترلی 4زیر است که از بند اصلی و بند درونه تشکیل شدهاند (نک :درزی :)2008
( )4الف .در برابر این اتهامات بیهوده ،نـمیتوانیم (که) حرفی بزنیم.
ب .در برابر این اتهامات بیهوده ،میتوانیم (که) حرفی نـزنیم.
پ .در برابر این اتهامات بیهوده ،نـمیتوانیم (که) حرفی نـزنیم.

هرچند موضوع نفی جمله پیشینۀ بسیار مفصلتری در دستور زایشی دارد ،اما موارد
پیشگفته برای تحلیل اشتقاقهای منفی فارسی کفایت میکند.

1

. Particle
). Serial Verb Construction (SVC
3
. Arbitrary PRO
4
. Control structure
2
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 2ـ  2ـ نفی در مطالعات زبان فارسی

دربارۀ جایگاه گروه نفی در فارسی دیدگاههای مختلفی یافت میشود .از یکسو ،کوآک
و درزی ( )2006و انوشه ( )1387بر پایۀ تحلیلهای متفاوت نشان میدهند که نفی در
فارسی بر فراز گروه فعلی قرار دارد .در سوی دیگر ،کریمی ( )2005و طالقانی ()2008
تصریح میکنند که گروه یادشده بر گروه زمان مسلط است .در زیر بخش حاضر به
استداللهای متقابل انوشه ( )1387و طالقانی ( )2008اشاره میکنیم ،گو اینکه وجه
اشتراک هر دو رویکرد این است که فارسی را فاقد ساخت مجهول نحوی میدانند.
انوشه ( )1387بر پایۀ حرکت عنصر فعلی در زبان فارسی و ارتقا و انضمام آن به
هستۀ نقشنمای متناظر ،نتیجه میگیرد که گروه نفی در این زبان تسلط بالفصل بر
گروه فعلی کوچک ( )vPدارد .طبق این تحلیل ،هستۀ  vPمیزبان مشخصۀ تعبیرناپذیر و
قوی تصریف (* )uIاست و بنابراین ،در روند بازبینی و حذف از سوی هستۀ باالتر (مثالً:
گروه نمود یا گروه زمان) ،این هسته به گره بازبینیکننده ارتقا مییابد .سپس ،هستۀ
 NegPکه عنصری وابسته است ،به گره خواهر فرافکن بیشینۀ خود ملحق میشود.
فرایند اخیر در زبان انگلیسی نیز رخ میدهد (ردفورد  .)234 :1998نکتۀ مهم در تحلیل
یادشده این است که ساختهای موسوم به مجهول را فعل مرکب نامفعولی در نظر
میگیرد (نک :فولی و همکاران  ،2005انوشه  1394ب) .این سخن بدین معناست که
«شدن» صرفاً در نقش فعل سبک به کار میرود و فعل کمکی مجهول یا فرافکن بیشینۀ
مجهول ( )PassPدر این زبان وجود ندارد .براین اساس ،اشتقاق جمالت ( )5بهصورت
بازنماییهای ( )6خواهد بود:

در پی بازبینی مشخصۀ تعبیرناپذیر و قوی تصریف در نمودارهای ( 6ـ الف) و ( 6ـ ب)،
به ترتیب ،صورت اسم مفعول /مصدر مرخم فعل «کشتن» به هستۀ  TP/AspPارتقا
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می یابد و با توجه به آزاد بودن جهت اتصال ،در اولی به سمت راست و در دومی به
سمت چپ فعل کمکی /وجهی منضم میشود.
در نمودار ( 6ـ پ) ،صفت مفعولی «کشته» که عنصر فعلی محسوب نمیشود (فولی و
همکاران 2005؛ انوشه  1394ب) ،در هستۀ  APباقی میماند و صورت گذشتۀ فعل
سبک «شدن» به هستۀ تهی  TPحرکت میکند .در هر سه نمودار ،هستۀ  NegPبه گره
خواهر فرافکن بیشینۀ خود ارتقا مییابد .هرچند این تحلیل از عهدۀ تبیین همۀ
ساختهای منفی فارسی برمیآید (و از جمله ساختهای :کشته نشده باشد /کشته نخواهد
شد /کشته نشده بود) ،اما چنانکه در بخ ش سوم خواهیم دید ،آنجا که تداخل دامنۀ 1نفی
با دامنۀ کمیتنما (سور) 2به میان میآید ،حضور گروه نفی بر فراز گروه فعلی نمیتواند
پیشبینی صحیحی از تعبیر معنایی جمله به دست دهد .طالقانی ( )2008بر پایۀ تعامل
نفی و هیچ واژهها ،نشان میدهد که  NegPدر فارسی بر  TPمسلط است .وی یادآور
میشود که در سازوکار مجوزدهی به هیچ واژههای فارسی ،برخالف انگلیسی ،میان فاعل
و مفعول عدم تقارن مشاهده نمیشود:
( )7الف .هیچکس سارا را نمیشناخت.
ب .سارا هیچکس را نمیشناخت.

با توجه به اینکه «هیچکس» فاعلی در ( 7ـ الف) در شاخص  TPقرار دارد NegP ،باید
باالتر از گروه یادشده باشد تا بتواند بر هیچ واژه سازهفرمانی کند و به آن مجوز حضور
بدهد .در اینباره باید اشاره کرد که شرط مجوزدهی به هیچ واژۀ فاعلی میتواند با سازه
فرمانی نفی بر جایگاه ادغام این عنصر در شاخص  vPنیز برآورده شود و لذا نیازی
نیست که  NegPرا بر فراز  TPدر نظر بگیریم .وانگهی ،ازآنجاکه نزد طالقانی« ،خواستن/
بودن» وجهی /کمکی ،هر دو ،در هستۀ  vPقرار میگیرند و بر فعل واژگانی سازه فرمانی
میکنند ،طبق این تحلیل نمیتوان توضیح داد :اوالً ،اگر دو فعل دستوری پیشگفته
جایگاه یکسانی دارند ،چرا در ساخت نمود کامل ،برخالف اشتقاق نحوی آینده ،عنصر
نفی به فعل واژگانی متصل میشود و نه به فعل کمکی (نـخواهد رفت /نـرفته بود).
ثانیاً ،اگر دو فعل دستوری «خواستن /بودن» هستۀ  vPرا اشغال میکنند ،جایگاه فعل
سبک در محمولهای مرکب (مانند ارسال کرده بود /ارسال خواهد کرد) کجاست.

. Scope
. Quantifier

1
2
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 3ـ جایگاه فرافکن نفی در فارسی
در بخش حاضر نشان میدهیم که در چارچوب صرف توزیعی (هله و مرنتز  )1994و بر
اساس فرایند ادغام صرفی ،فرافکن  NegPدر فارسی بر فراز  TPقرار دارد و تداخل دامنۀ
سور «همه» و عنصر نفی نیز از این تحلیل حمایت میکند (برای مبانی صرف توزیعی،
نک :صدیقی  ،2009امبیک 2015؛ و بر پایۀ شواهد فارسی :انوشه  1394الف) .ادغام
صرفی که مهمترین پدیدۀ پسانحوی در صرف توزیعی است ،سازههای نحوی را به
واژههای غیربسیط تبدیل میکند (بُبالیک  .)2011هرچند این فرایند نام فریبندۀ
«ادغام» را بر خود دارد ،اما از نوع اتصال است و عناصری نحوی را پس از بازنمون ،در
ساختاری اداتگونه به یکدیگر میافزاید تا ساختهای صرفی را جایگزین گروههای
نحوی کند (امبیک و نویر  ،2001امبیک  .)2015ادغام صرفی فقط بر گرههای مجاور
اعمال میشود و چون از نوع اتصال است ،در انضمام به چپ یا راست محدودیتی اعمال
نمیکند .به همین دلیل در ترتیب خطی عناصری که دستخوش این فرایند میشوند،
آزادی توالی مشاهده میشود (بُبالیک  ،1994صدیقی  .)2009نمونهای از کاربرد ادغام
صرفی را در مقایسۀ دو سازۀ «کاغذدیواری /کاغذدیواری» میتوان یافت .هر دو زنجیره
در نحو و با اشتقاقی یکسان تولید میشوند؛ اما اولی به شکل یک گروه اسمی به سطح
آوایی می رسد و دومی پیش از رسیدن به سطح آوایی ،دستخوش ادغام صرفی میشود
تا به شکل یک واژه درآید .اکنون ،در چارچوب این نظریه ،اشتقاق نحوی جملۀ «آنها
غذا خواهند خورد» را که در جهت خط فارسی رسم شده است ،در نظر بگیرید:

در اشتقاق باال وند مصدر مرخم هستۀ گروهی است که فعل وجهی «√خواه» مجوز
حضور آن را بر فراز  vPصادر می کند .گفتنی است که در این نظریه ،همۀ عناصر
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واژگانی بهصورت ریشۀ انتزاعی و بدون مقولۀ واژگانی وارد نحو میشوند و پس از
بازنمون ،جوهر آوایی در گرههای پایانی درج میشود (هله و مرنتز 1994؛ صدیقی
2009؛ امبیک  .)2015هنگامی که نحو پایان مییابد ،ریشۀ «√خور» از رهگذر ادغام
صرفی و با حرکت به سمت باال ،هستههای نقشنما را جذب میکند .افزونبراین ،هستۀ
 Tپس از بازنمون طی فرایند شکافت 1به دو گره تقسیم میشود تا فعل وجهی و وند
مطابقه (شناسه) با عناصر جداگانهای تحقق یابند و ریشۀ «√خور» نیز با هستۀ تهی v
همجوشی 2میکند تا از این طریق ،این دو به یک گره واحد بدل شوند و ریشۀ انتزاعی،
مقولۀ فعلی بیابد .سرانجام ،در هر گره پایانی ،واحد واژگاهی 3مناسب (بهاختصار واژ)
درج میشود:

با توجه به موضوع پژوهش حاضر ،پرسش این است که در ساخت منفی «آنها غذا
نخواهند خورد» جایگاه فرافکن نفی کجاست .طبق پارامتر نفی که به نقل از اوهاال
( )1990در بازنمایی ( )2معرفی شد ،دو گزینه پیش روی داریم :باالی  vPو باالی .TP
بااینهمه ،چنانچه فرض کنیم  NegPدر فارسی در ذیل  TPقرار دارد ،ریشۀ فعلی در
مسیر ادغام صرفی و حرکت بهسوی هستۀ  ،Tهستۀ  Negرا جذب میکند و در نتیجه،
ساخت نادستوری «*خواهند نخورد» تولید میشود .در مقابل ،اگر  NegPبر  TPمسلط
باشد ،پس از بازنمون هستۀ  NegPبه سمت راست مجموعۀ ( 9ـ الف) متصل میشود و
ساخت دلخواه «نخواهند خورد» به دست میآید.
آیا جایگاهی که برای گروه نفی پیشنهادشده است ،از عهدۀ تبیین ساختهای نمود
کامل و ناقص برمیآید (مانند نخورده بود /نمیخورد)؟ پاسخ این پرسش مثبت است .در هر
دو ساخت مورد نظر ،یک گروه نمود ( )AspPدر اشتقاق حضور دارد که به فرافکن وند
1

. Fission
. Fusion
3
). Vocabulary Item (VI
2
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تصریفی نشانگر نمود مجوز میدهد؛ یعنی وند «ـده» در هستۀ  PerfPو وند «میـ» در
هستۀ ( ProgPبهجای این دو برچسب ،میتوان از فرافکن یکسان  PartPاستفاده کرد
که هستۀ آن جایگاه وندهای یادشده است) .تفاوت مهم میان دو گروه نمود در این است
که هستۀ  AspPدر ساخت استمراری تهی است و در ساخت بعید با ریشۀ فعل کمکی
«بودن» ،یعنی «√باش» ،پر میشود (در انگلیسی برای هر دو فعل کمکی وجود دارد).
در بازنماییهای زیر از جزئیات فاعل و مفعول صرفنظر شده است:

طبق اشتقاقهای باال ،همۀ فرافکنهای نقشنما هسته پایاناند ،اما ازآنجاکه ادغام صرفی
فرایندی از نوع اتصال یا وندافزایی است ،اوالً با اتصال به یک گره ،همان گره را بازتولید
میکند و ثانیاً محدودیتی بر جهت اتصال اعمال نمیکند و لذا ،میتواند آرایش خطی
واژها را تغییر دهد (صدیقی 2009؛ امبیک  .)2015در هر دو بازنمایی ( ،)12هستۀ
 Negبه سمت راست برونداد مرحلۀ قبل متصل شده تا در سطح آوایی ،عنصر نفی
مقدم بر کل سازه درج شود .نکتۀ قابل توجه اینکه چنانچه فرافکن  NegPبالفاصله بر
فراز  vPقرار بگیرد ،خللی در اشتقاق نحوی «نخورده بود» ایجاد نمیشود ،اما بهجای
ساخت «نمیخورد» ،صورت نادستوری «*مینخورد» حاصل میآید .موضوع دیگر آنکه
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در بازنماییهای باال ،هستۀ  Tبه دو هستۀ  Tو  Agrشکافته نمیشود (برخالف بازنمایی
 9ـ الف)؛ زیرا شناسۀ سوم شخص مفرد در زمان گذشته نمود آوایی نمییابد و به همین
دلیل ،به گره مجزای  Agrبرای درج شناسه نیازی نداریم .در مرحلۀ ( ،)13ریشۀ
«√خور» با هستۀ مقولهساز  vهمجوشی میکند و این دو به یک گره واحد بدل
میشوند .افزونبراین ،در ( 13ـ الف) هستۀ  Aspبا  Tهمجوشی میکند تا یک گره
واحد برای درج واژ بیقاعدۀ «بود» فراهم آید .در ( 13ـ ب) که اساساً فعل کمکی
نشانگر نمود ناقص (استمراری) وجود ندارد ،هستۀ  Aspبا  Tهمجوشی میکند تا گره
واحدی برای درج وند گذشتۀ «ـد» تولید شود .آنچه در بازنماییهای ( )13حاصل آمده،
یک گره پایانی مرکب است که برای درج واحدهای واژگاهی آماده است .در ذیل هستۀ
 ، Negواژگونۀ مناسب عنصر نفی ـ با توجه به محیط ساختواژی ـ از واژگاه انتخاب و
درج میشود .این واژگونه در (الف)  /na-/و در (ب)  /ne-/است .همچنین ،در گره Perf
وند اسم مفعول (موسوم به وند  )-enدرج میشود؛ برخالف تحلیلهای سنتی ،این عنصر
متشکل از «وند گذشته  +ـه» نیست ،بلکه وند واحدی است که به یکی از دو صورت
آوایی « »-de/-teتظاهر مییابد .این تناوب با توجه به واکداری یا بیواکی واپسین واج
تکواژگونۀ ریشه ،برای اهل زبان پیشبینیپذیر است (مثالً تقابل :خورده /کشـته) .در گره
()1
 Progنیز پیشوند «میـ» که نشانگر صورت استمراری است ،مجوز درج مییابد.
در مجموع ،صورتهای مختلف فعلی نشان میدهند که دستکم در چارچوب
نظریۀ صرف توزیعی ،گروه نفی در فارسی بر گروه زمان مسلط است .ایبسا بتوان ادعا
کرد که رویکردهای نظری مختلف ،جایگاههای متفاوتی برای فرافکن نفی پیشبینی
میکنند و مثالً ،در کمینهگرایی واژهگرا ـ طبق تحلیل انوشه ( )1387ـ نفی را باید ذیل
گروه زمان قرار دارد .بااینهمه برخی از شواهد مستقل زبانی ـ و از جمله تداخل دامنۀ
نفی با دامنۀ سور جهانی «همه» ـ این گمان را تأیید نمیکنند .برای بررسی این
موضوع ،نخست جملۀ زیر را از زبان انگلیسی در نظر بگیرید که دو خوانش دارد و نزد
اهل زبان مبهم است (ردفورد :)244 :2004

(14). [TP Everyone hasn’t [vP everyone finished the assignment yet]].

دو تعبیر معنایی این جمله در ( )15آمدهاند .در خوانش ( 15ـ الف) ،کمیتنما هنوز در
شاخص  vPاست و نفی دامنۀ بزرگتری از کمیتنما دارد .در خوانش ( 15ـ ب)،
کمیتنما برای برآوردن اصل فرافکن گسترده ( )EPPبه شاخص  TPرفته و با گذر از
 NegPدامنۀ بزرگتری از نفی یافته است:
( )15الف .چنین نیست که هرکسی تکالیفش را به پایان رسانده باشد.

پژوهشهای زبانی ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 11 /1396

ب .چنین است که هیچکس تکالیفش را به پایان نرسانده است.

با توجه به اینکه در زبان فارسی نیز فاعل از درون  vPبه جایگاه روساختی خود در
شاخص  TPمیرود (انوشه  ،1387درزی و تفکری رضایی  ،)1389اگر  NegPپایینتر از
 TPباشد ،انتظار میرود جملههایی مانند ( )14خوانش دوگانهای داشته باشند .شواهد
زبانی این پیشبینی را تأیید نمیکنند:
( )16الف .همۀ دانشآموزان تکالیفشان را انجام ندادند.
ب .متأسفانه همۀ مهمانان هنوز نرسیدهاند.

= بعضیها انجام دادند.
= بعضیها رسیدهاند.

در روند طبیعی گفتار که هیچیک از سازههای جمالت ( )16مبتدا یا مؤکد نشدهاند،
معنای دوگانهای از این ساختها برنمیآید .پس ناگزیریم فرافکن  NegPرا مسلط بر TP
تلقی کنیم تا بدین ترتیب ،دامنۀ کمیتنما ،پیش و پس از حرکت همواره کوچکتر از
دامنۀ عنصر نفی باشد .جالب آنکه اگر سازۀ کمیتنما به انگیزههای کالمی دستخوش
قلب نحوی شود و با جابهجایی به شاخص گروه تأکید ( )FocPکه باالتر از  NegPاست،
مؤکد بیان شود ،خوانش دوم نیز از جمالت ( )16برمیآید:
( )17الف .همۀ دانشآموزان تکالیفشان را انجام ندادند.
ب .همۀ مهمانان متأسفانه هنوز نرسیدهاند.

= هیچکس انجام نداد.
= هیچکس نرسیده است.

در شواهد باال ،سازههایی که با حروف برجسته مشخصشدهاند ،با گذر از  TPو ،NegP
خود را به شاخص  FocPبرکشیدهاند و دامنۀ بزرگتری از نفی یافتهاند.
 4ـ شرط مجوزدهی به هیچ واژهها
چنانکه در بخش گذشته اشاره کردیم ،طالقانی ( )2008نفی واژههایی را که از ترکیب
با «هیچ» ساخته میشوند ،بهپیروی از سنت دستور زایشی ،عناصر قطبی منفی مینامد
و شرط حضور آنها را سازهفرمانی شدن از سوی یک عنصر نفی میداند .در مقابل این
رویکرد ،کواک و درزی ( )2006بر پایۀ معیارهایی (از جمله :جیاناکیدو  )2006استدالل
میکنند که واژه های مورد نظر را باید در گروه عناصر توافق منفی قرار داد و نه عناصر
قطبی منفی .در مقالۀ حاضر به پیروی از تحلیل روشنبینانۀ کواک و درزی (،)2006
ترکیبهایی مثل «هیچکس ،هیچگاه و هیچچیز» را که بهذات منفیاند ،از نوع عناصر
توافق منفی برمیشماریم؛ اما با توجه به اینکه تعیین ماهیت چنین ترکیبهایی موضوع
این پژوهش نیست و تأثیری بر تحلیلمان نخواهد داشت ،به نام کلی هیچ واژهها بسنده
میکنیم.
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مسئلۀ اصلی در بخش حاضر این است که بر اساس جایگاهی که برای گروه نفی در
فارسی پیشنهادشده است ،چگونه میتوان شرط حضور هیچ واژهها را در جمالت خبری
تبیین کرد .کواک و درزی ( )2006یادآور میشوند که در ساختهای خبری خودایستا
هیچواژه و فرافکن نفی باید همبند باشند .به همین دلیل ،جملۀ ( 18ـ الف)
خوشساخت و جملۀ ( 18ـ ب) نادستوری است .جملۀ ( 18ـ پ) نیز بهرغم همبند
نبودن دو عنصر مورد نظر ،خوشساخت است ،زیرا به گفتۀ آنها شرط یادشده در مورد
وجه التزامی بیاثر میشود:
( )18الف .شنیدم که هیچکس نمیآید.
ب* .نشنیدم که هیچکس میآید.
پ .نشنیدم که هیچکس بیاید.

بااینهمه ،چنانکه در ادامه خواهیم دید ،شرایط پیچیدهتری از همبند بودن بر سازوکار
مجوزدهی به هیچواژههای فارسی حاکم است .برای بررسی دقیقتر این موضوع ،از شرط
ساختاری سازهفرمانی که طالقانی ( )2008آن را برای مجوزدهی به هیچ واژهها کافی
دانسته است ،آغاز میکنیم .برای این منظور ،تقابل جفتجملههای مرکب زیر را در نظر
بگیرید:
( )19الف.
ب.
( )20الف.
ب.

برادرت نـمیخواهد [( CPکه) [ TPهیچکس را به جلسۀ دفاعاش دعوت کند]].
*هیچکس میخواهد [( CPکه) [ TPبرادرت را به جلسۀ دفاعاش دعوت نـکند]].
هیچکس  iبهنظر میرسد [( CPکه) [ ti TPاز رفتار برادرت راضی نـباشد]].
*کسانی [ CPکه به جلسۀ دفاع دعوت نـشوند] هیچگاه خواهند آمد.

در جملۀ ( 19ـ الف) ،گروه نفی در بند اصلی قرار دارد و ازاینرو ،بر مفعول بند پیرو
(هیچکس) که در جایگاه پایینتری حضور یافته ،سازهفرمانی میکند .در مقابل در جملۀ
( 19ـ ب) ،فرافکن نفی نمیتواند از درون بند پیرو بر فاعل بند اصلی (هیچکس) که در
جایگاه باالتری قرار دارد ،سازه فرمانی کند و بنابراین ،ساخت حاصل نادستوری خواهد
بود .در جملۀ ( 20ـ الف) ،سازۀ «هیچکس» فاعل بند اصلی نیست ،بلکه این عنصر از
درون بند پیرو ارتقا یافته و به پیش از فعل مرکب نامفعولی «به نظر رسیدن» حرکت
کرده است .محل تولید «هیچکس» ،در مقام فاعل بند درونه ،تحت سازهفرمانی هستۀ
فرافکن نفی قرار دارد و لذا ،جملۀ حاصل خوشساخت است .در جملۀ بسیط ( 20ـ ب)
نهتنها نشانۀ نفی فعل بر هیچواژه تقدم دارد ،بلکه چون این ساخت از یک بند واحد
تشکیل شده است ،دو عنصر مورد نظر همبند محسوب میشوند؛ اما ازآنجاکه عنصر نفی
در درون بند موصولی وابسته به فاعل به دام افتاده و از این جایگاه نمیتواند بر قید
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«هیچگاه» که وابستۀ فعل است ،سازهفرمانی کند .بر پایۀ این شواهد میتوان تعمیم زیر
را برای هیچواژههای فارسی در جمالت خبری به دست داد:
( .)21تعمیم هیچ واژهها (:)1
جایگاه ادغام هیچ واژهها باید تحت سازهفرمانی هستۀ یک گروه نفی قرار بگیرد.

در جملههای مرکب ( )19و ( 20ـ الف) وجه فعل درونه التزامی است .هرچند این
فعلها خودایستا بهشمار میروند ،اما بند درونه زمان مستقلی ندارد و تعبیر آن به زمان
فعل بند اصلی وابسته است .مثالً ،در نمونههای زیر فعل بند درونه فارغ از زمان و نمود
فعل بند اصلی ،صورت صرفی ثابتی دارد:
( )22الف .دولت تصمیم گرفته بود /گرفت /میگیرد [بهای سوخت را باز هم افزایش دهد].
ب .مینا آرزو داشت /دارد [یک زبانشناس عصبی از خواهرش خواستگاری کرده باشد].

به راین اساس ،به نظر میرسد که در چنین ساختهایی بند درونه زمان مستقلی ندارد
و تعبیر آن به زمان بند اصلی وابسته است؛ اما آیا وجه فعل و ایستایی بند درونه تأثیری
بر توزیع هیچواژههای فارسی دارد؟ پاسخ این پرسش با توجه به دادههای زیر مثبت
است .در جملههای زیر وجه فعل درونهای که از سوی محمول باالترین بند انتخاب
میشود ،اخباری است (دارای زیرخط) و نه التزامی:
( )23الف .من شنیدم [(که) این تیم قبالً هیچوقت حریفش را شکست نـداده بود].
ب .مدیرمان اطالع داد [(که) بخشنامۀ جدید را به هیچ واحدی ابالغ نـخواهند کرد].
پ .ما میدانستیم [(که) برادرت میتواند [هیچ مهمانی را به این جلسه دعوت نـکند]].
ت .مدیرشان گفته بود [(که) امیدوار است [امسال هیچ نیروی جدیدی استخدام نـکنند]].

در شواهد باال و از جمله در دادههای سهبندی (پ) و (ت) ،هیچواژه در پایینترین بند با
فعل منفی تظاهر یافته و ساخت حاصل طبق تعمیم ( )21خوشساخت است .اگر نفی را
از بند درونه به باالترین بند جابهجا کنیم ،به دلیل برقرار ماندن رابطۀ سازهفرمانی،
انتظار میرود که باز هم جمالتی دستوری تولید شوند؛ اما ساختهای نادستوری زیر
این پیشبینی را تأیید نمیکنند:
( )24الف* .من نـشنیدم [(که) این تیم قبالً هیچوقت حریفش را شکست داده بود].
ب* .مدیرمان اطالع نـداد [(که) بخشنامۀ جدید را به هیچ واحدی ابالغ خواهند کرد].
پ* .ما نـمیدانستیم [(که) برادرت میتواند [هیچ مهمانی را به این جلسه دعوت کند]].
ت* .مدیرشان نـگفته بود [(که) امیدوار است [امسال هیچ نیروی جدیدی استخدام کنند]].

نکتۀ مهم آنکه اگر در جمله های (پ) و (ت) عنصر نفی به بند میانی منتقل شود ،بار
دیگر ساختاری دستوری به دست میآید:
( )25الف .ما میدانستیم [(که) برادرت نـمیتواند [هیچ مهمانی را به این جلسه دعوت کند]].
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ب .مدیرشان گفته بود [(که) امیدوار نـیست [امسال هیچ نیروی جدیدی استخدام کنند]].

تعمیم ( )21نمیتواند توضیح دهد که چرا جمالت ( 19ـ الف) و ( 25ـ الف و ب)
دستوریاند ،اما شواهد ( )24نادستوریاند (در همۀ این جمالت نفی بر هیچواژه
سازهفرمانی میکند) .به نظر میرسد عامل این تفاوت در ماهیت بند زمان پیرو نهفته
است .در جملههای ( )19و ( )25هستۀ  Tدرونه فاقد مشخصۀ زمان مستقل است ،اما
همین هسته در درونهترین بند جمالت ( )24مشخصۀ زمان مستقلی دارد .برای مثال،
دو جملۀ زیر را مقایسه کنید .بند درونه در جملۀ ( 26ـ الف) التزامی و در ساخت
نادستوری ( 26ـ ب) اخباری است .فعل اصلی منفی فقط در (الف) میتواند به حضور
هیچواژه در بند درونه مجوز دهد و چنین امکانی در (ب) وجود ندارد:
( )26الف .من نمیخواستم (که) هیچکس شما را هم به زحمت بیندازد.
ب* .من نمیدانستم (که) هیچکس شما را هم به زحمت میاندازد.

فعل کنترلی «خواستن» از نوع فعل هایی که بند درونۀ آن همواره التزامی است و وجه
اخباری نمیپذیرد ،اما فعل «دانستن» بند اخباری را در مقام متمماش برگزیده است .باز
هم تعمیم ( )21نمیتواند بدساختی جملۀ ( 26ـ ب) و تفاوت آن را با جملۀ ( 26ـ الف)
توضیح دهد ،زیرا عنصر نفی که در بند پایه وجود دارد ،به درون بند پیرو سازهفرمانی
میکند .چنانچه در جملۀ (ب) عنصر نفی به بند درونه منتقل شود ،ساخت حاصل کامالً
دستوری خواهد بود (من میدانستم (که) هیچکس شما را به زحمت نمیاندازد) .عامل این تفاوت
چیست؟ بسیاری از زبانشناسان بندهای التزامی را با توجه به ویژگیهای زمانشان
ناقص 1میدانند (نک :کوئر )666 /4 :2006؛ بدین معنا که مشخصۀ زمان در چنین
بندهایی به زمان فعل بند پایه وابسته است .نخستین بار پیکالو ( )1984تصریح کرده
است که حتی اگر تمایز [ ±گذشته] در بندهای التزامی مشاهده شود ،باز هم تعبیر
زمان رویداد فعل درونه وابسته به بند اصلی است .از این منظر ،فعل التزامی در مقایسه
با ساختهای اخباری ناقص محسوب میشود .برای مثال نمونههای زیر را درنظر بگیرید:
( )27الف .فردا ازت انتظار دارم هنگام رسیدن مهمانان تکالیفات را انجام داده باشی.
ب .دیروز ازت انتظار داشتم بعد از رفتن مهمانان تکالیفات را انجام بدهی.

در جملۀ (الف) ،از بند درونه مفهوم آینده برمیآید ،گو اینکه ساخت صرفی فعل آن
التزامی کامل است .در مقابل در جملۀ (ب) ،بند درونه به زمان گذشته تعبیر میشود،
هرچند دارای فعل حال التزامی است .پس بهرغم تفاوت دو فعل دورنۀ باال در مشخصۀ
[ ±گذشته] ،تعبیر زمان رویداد هریک از آنها به ساختار بند پایه وابسته است .پیکالو با
. Defective

1

پژوهشهای زبانی ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 15 /1396

توجه به دادههای مشابه در زبانهای اسپانیایی و کاتاالنی (نک :کوئر ،667 /4 :2006
دادههای  18و  ،)19نتیجه میگیرد که گره ( Inflگره  Tدر طرح حاضر) در ساختهای
التزامی درونه میزبان مشخصههای [ ]-Tense, +Agrاست .ارزش منفی مشخصۀ
[ ]Tenseدر بند درونۀ التزامی سبب میشود که هستۀ  Tآن را ناقص بخوانیم و زمان
رویداد فعلش را برمبنای بند اصلی تعبیر کنیم .نکتۀ بسیار مهم اینکه زمان فقط در آن
دسته از بندهای التزامی ناقص است که فعل آن نتواند با وجه اخباری جایگزین شود.
مثالً ،زمان در بند موصولی «کسانی که بروند» ناقص نیست ،زیرا فعل آن میتواند به
«رفتهاند /میروند /بروند» تغییر کند ،اما فعل درونه در ( 26ـ الف) همواره التزامی و
ناقص است .کوئر (همان) یادآور میشود که ناقص بودن هستۀ زمان درونه پیامدهای
مختلفی دارد که از میان آنها ،امکان مجوزدهی به عناصر قطبی منفی از فراز مرز  CPبا
بحث حاضر مرتبط است .زبانشناسان توضیحات مختلفی برای تبیین این پیامدها به
دست دادهاند .برای مثال ،پیکالو ( )1985ادعا میکند که میان هستههای  Tدر دو بند
اصلی و درونه زنجیرۀ زمان شکل میگیرد و گسترش حوزههای وابستگی (مثل
مرجعگزینی ،سازهفرمانی نفی و مانند آنها) به دلیل حضور این زنجیره است .براین
اساس و با توجه به تقابل دادههای پیشگفته ،تعمیم ( )21را میتوان بهصورت زیر
اصالح کرد:
( .)28تعمیم هیچ واژهها (:)2
هستۀ یک گروه نفی باید از درون در دسترسترین بند زمان کامل بر جایگاه ادغام هیچ واژهها
سازهفرمانی کند.

در تعمیم ( )28گروه نفی سازهفرمانیکننده باید در درون نزدیکترین بند زمان کامل
قرار داشته باشد؛ منظور از کامل بودن این است که هستۀ زمان میزبان مشخصههای
[ ]+Tense, +Agrباشد .بند ناقص هرگز چنین مشخصهای نمیپذیرد .اکنون بر پایۀ
تعمیم ( )28دادههای زیر را درنظر بگیرید:
( )29الف +TP[ .برادرم تصمیم گرفت [ -TP[ CPهیچوقت شما را به خانهاش دعوت نـکند]]].
ب +TP[ .من فکر نـمیکردم [ -TP[ CPاو هیچوقت شما را به خانهاش دعوت کند]]].
پ +TP[ .من شنیدم [ +TP[ CPاین تیم قبالً هیچوقت حریفش را شکست نـداده بود]]].
ت +TP[* .من نـشنیدم [(که) [ +TPاین تیم قبالً هیچوقت حریفش را شکست داده بود]]].
ث +TP[ .میدانستیم [ +TP[ CPاو میتواند [ -TPهیچ مهمانی را به این جلسه دعوت نـکند]]]].
ج +TP[* .نـمیدانستیم [ +TP[ CPاو میتواند [ -TPهیچ مهمانی را به این جلسه دعوت کند]]]].
چ +TP[ .میدانستیم [ +TP[ CPاو نـمیتواند [ -TPهیچ مهمانی را به این جلسه دعوت کند]]]].
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در (الف) ،بند کامل در دسترس برای هیچواژه TP ،اصلی است که در بند درونۀ آن یک
عنصر نفی فعلی حضور دارد و بر جایگاه ادغام قید گروه فعلی سازهفرمانی میکند .در
(ب) نیز بند کامل در دسترس برای هیچواژه باز هم  TPاصلی است ،اما اینبار نفی
متعلق به فعل پایه است .پس هر دو جملۀ (الف) و (ب) طبق تعمیم ( )28دستوریاند.
در (پ) TP ،درونه در دسترسترین بند کامل برای هیچواژه است .در درون این TP
کامل یک عنصر نفی فعلی وجود دارد و در نتیجه ،اشتقاق حاصل دستوری است .در
جملۀ (ت) نیز همچنان  TPدرونه در دسترسترین بند کامل برای هیچواژه است؛ اما
عنصر نفی فعلی در درون این بند وجود ندارد و لذا ،جملهای نادستوری به دست آمده
است .سرانجام ،به جملههای (ث) تا (چ) میرسیم که سهبندیاند .در جملۀ (ث)TP ،
میانی بند زمان کامل و در دسترس برای هیچواژهای است که در پایینترین بند حضور
دارد .در درون این  TPعنصر نفی فعلی وجود دارد که بر روی پایینترین فعل تظاهر
یافته است .در جملۀ بدساخت (ج) ،باز هم  TPمیانی بند کامل در دسترس برای
هیچ واژه است ،اما در ذیل این بند عنصر نفی فعلی یافت نمیشود .در (چ) مثل دو جملۀ
قبلی TP ،میانی در دسترسترین بند زمان کامل برای هیچواژه است .در ذیل این بند
کامل ،یک وند نفی فعلی حضور دارد و اشتقاق نحوی حاصل طبق پیشبینی تعمیم
( )28خوشساخت است.
 5ـ پیامدها و پرسشها
جایگاهی که برای فرافکن نفی در فارسی پیشنهاد شده و نیز تعمیم ( )28که شرط
مجوزدهی به هیچ واژهها را بیان میکند ،چند پیامد و پرسش را بههمراه میآورند.
نزد کریمی ( )2005و انوشه ( 1394ب) ،توالی «صفت مفعولی  +شدن» نوعی
فعل مرکب نامفعولی است و نه ساخت مجهول .تحلیل حاضر ضمن حمایت از رویکرد
یادشده ،نشان میدهد که چرا در چنین ساختهایی عنصر نفی به فعل سبک «شدن»
ملحق میشود .براین اساس ،بازنمایی ساخت «کشته نشد» ـ فارغ از جزئیات شکلگیری
صفت «کشته» در نحو ـ بهصورت زیر خواهد بود (برخالف بازنماییهای قبلی ،مراحل
اشتقاق نحوی ،ادغام صرفی و درج واژها بر روی یک نمودار آمده تا فضای کمتری اشغال
شود):
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در مرحلۀ ادغام صرفی ،پس از ارتقای ریشۀ «√شو» به هستۀ زمان و شکلگیری ساخت
[√شو  ،]TPAST +کل این مجموعه با هستۀ  Negادغام صرفی میشود تا گره مرکب
[√ + Negشو  ]TPAST +به دست آید و مهیای درج واحدهای واژگاهی شود .در ساختی
مانند «کشته نشدند» ،هستۀ  Tپیش از گزینش واژها باید به [ ]Agr+Tشکافته شود تا
شناسه نیز جایگاه مجزایی برای درج بیابد .در رویکردهای سنتی ،سازهای مانند «نشد»
در نمونۀ باال متشکل از چهار تکواژ است (نـ  +شو  +ـد  +شناسۀ تهی) .یکی از پیامدهای
مطلوب چنین رویکردی این است که برای تولید ساخت سوم شخص مفرد در زمان
گذشته نیازی به تکواژ تهی ندارد و بنابراین« ،نشد» بر خالف تحلیلهای سنتی متشکل
از سه تکواژ است .بهطور کلی ،نظریهای که بتواند عناصر تهی بیشتری را از تحلیلهای
زبانی بزداید ،نسبت به نظریههای رقیب مزیت افزونتری دارد (صدیقی .)2009
در بخش گذشته دیدیم که تعمیم ( )28شرط مجوزدهی به هیچ واژهها را در
جمالت خبری بیان میکند؛ در جمالت پرسشی عملگر پرسشی تهی وظیفۀ مجوزدهی
به هیچ واژهها را بر عهده دارد (مثالً :هیچکس آمد؟) .در این میان ،پرسش این است که آیا
شواهدی متفاوت با جمالت مرکب برای تأیید تعمیم ( )28یافت میشود .به نظر
میرسد که جمالت پیچیدۀ دارای بند موصولی که در تحلیل عناصر توافق منفی فارسی
غالباً مورد غفلت واقع شدهاند ،پاسخ این پرسش باشد:
( )31الف +TP[ .کارمندانی [که [ +TPدر هیچ کالسی شرکت نـکردهاند]] ،اخطار کتبی میگیرند].
ب +TP[* .کارمندانی [که [ +TPدر هیچ کالسی شرکت کردهاند]] ،پایۀ تشویقی نـمیگیرند].
پ.

[+TP

سازمانمان میخواهد

[CP

(که)

[-TP

به کارمندانی [که

[+TP

در هیچ کالسی شرکت

نـمیکنند]] ،اخطار کتبی بدهد /پایۀ تشویقی نـدهد]]].
ت +TP[* .سازمانمان نـمیخواهد [( CPکه) [ -TPبه کارمندانی [که [ +TPدر هیچ دورهای شرکت
میکنند]] ،پایۀ تشویقی بدهد /اخطار کتبی نـدهد]]].
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در جمله های باال ،زمان در بند موصولی کامل است .در واقع ،حتی اگر بند موصولی به
«کارمندانی که در هیچ کالسی شرکت نکنند» تغییر کند ،باز هم زمان آن کامل است،
زیرا فعل این بند میتواند با زماننمودهای اخباری مختلف دیگر جایگزین شود (مثالً:
شرکت نمیکنند /نکرده بودند /نکردند)؛ بنابراین TP ،بند موصولی در دسترسترین بند کامل
برای هیچواژۀ درون آن است و عنصر نفی باید در درون همین بند پیدا شود .در جملۀ
خوشساخت (الف) ،بند موصولیِ حاوی هیچواژه وابستۀ گروه اسمی فاعل است که خود
تحت سازه فرمانی عنصر نفی قرار دارد .به عبارت دیگر ،هستۀ گروه نفی که بر فراز TP
اصلی قرار دارد و سبب تظاهر وند منفیساز بر روی فعل «گرفتن» شده است ،بر سازۀ
فاعل و بند موصولی وابسته به آن سازهفرمانی میکند .بههمین دلیل ،تعمیم ()21
مشکلی با جملۀ (الف) ندارد ،ولی به خطا جملۀ (ب) را خوشساخت پیشبینی میکند.
در مقابل ،تعمیم کارآمد ( )28بهدرستی نشان میدهد که جملۀ مذکور نادستوری است،
زیرا هیچواژه در درون بندی کامل آمده که فاقد عنصر نفی است .جمالت (پ) و (ت)
که در آنها بند موصولیِ حاوی پوچواژه در درون یک بند متممی آمده نیز این تحلیل را
تأیید میکنند .بار دیگر ،در دسترسترین بند کامل برای هیچواژه ،همان بند موصولی
است .پس یک عنصر نفی باید در درون این بند بر هیچواژه سازهفرمانی کند .در جملۀ
خوشساخت (پ) این عنصر نفی وجود دارد ،اما جملۀ نادستوری (ت) فاقد آن است .در
نتیجه ،این جمله فارغ از اینکه پایینترین فعل درونه مثبت یا منفی باشد (بدهد /ندهد)،
همواره بدساخت است.
 6ـ نتیجه
در مقالۀ حاضر دو موضوع مرتبط با هم را در چارچوب صرف توزیعی بررسی کردیم.
نخست ،با اشاره به پارامتر نفی (اوهاال  ،)1990استدالل کردیم که از منظر صرف
توزیعی و فرایند پسانحوی ادغام صرفی ،نفی در فارسی بر فراز گروه زمان قرار دارد .در
این میان ،خوانش جملههای منفی برمبنای تداخل دامنههای نفی و کمیتنمای «همه»،
از تحلیل یادشده حمایت کردند و نشان دادند که برخالف انوشه ( ،)1387نفی در
فارسی نمیتواند تسلط بالفصل بر گروه فعلی کوچک داشته باشد .در ادامه ،با توجه به
جایگاهی که برای فرافکن نفی پیشنهادشده است ،به توزیع هیچ واژهها در جمالت
خبری منفی پرداختیم .شواهد زبانی تصریح کردند که هستۀ یک گروه نفی باید از درون
در دسترسترین بند زمان کامل بر جایگاه ادغام هیچ واژهها سازهفرمانی کند .طبق این
تعمیم ،هستۀ گروه زمان در آن دسته از بندهای درونه ناقص است که :اوالً وجه
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فعلشان التزامی است؛ و ثانیاً فعل التزامی آن نمیتواند وجه اخباری در زماننمودهای
مختلف بپذیرد.
پینوشتها

 .1انوشه ( )1395در سخنرانی خود با عنوان «در جستجوی وند گذشته :افسانۀ ستاک ماضی»
ادعا کرده است که در فارسی پسوند گذشتۀ بیقاعده وجود ندارد و تنها وند گذشتهساز در این
زبان ،تناوب پیشبینیپذیر «ـد /ـت» است .در صورت پذیرفتن این تحلیل ،صورت «بود»
متشکل از ریشۀ «√باش» و پسوند «ـد» است؛ در مرحلۀ درج آوایی ،واژگونۀ «بوـ» که برای
حضور در محیط ماضی مناسب است ،از واژگاه انتخاب و درج میشود .پس در این تحلیل ،میان
«√باش» و  Tهمجوشی رخ نمیدهد .وی میافزاید ریشۀ «√خور» در فارسی فقط یک واژگونه
دارد ،اما ریشهای مثل «√ساز» دارای دو واژگونۀ «ساز /ساخـ» است که هریک در محیط خاص
خود میآید.
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