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چکیده:
در پژوهش پيش رو ،توزيع نشانة نفی در سطح جمله در گويش دشتستانی در چارچوب برنامة كمينهگرای چامسكی
(6331؛  )3226مورد بررسی قرار گرفته است .در اين گويش ،نشانة نفی جمله عالوه بر انضمام به فعل خودايستا و فعل
كمكی زماندار ،در جايگاه قبل از متممهای فعل نيز به كار میرود .بدين منظور ،در اين مقاله با الگوگيری از زانوتينی
(6331؛  ،)3226هگمن ( ،)6331هگمن و زانوتينی ( ،)6336پاين ( ،)6391اوهاال ( ،)6332هاله و مارانتز ( )6339و الكا
( ،)6336ماهيت نشانة نفی جمله در اين گويش بررسی شده ،شيوة توزيع جايگاه(های) آن در سلسلهمراتب نحوی جمله
تبيين میگردد .يافته های پژوهش حاكی است كه اين نشانه در جايگاه منضم به فعل اصلی و فعل كمكی زماندار ،يک
«پيشوند منفی» و در جايگاه قبل از متممهای فعل ،يک «جزء قيدی منفی» محسوب میشود .نشانة نفی به عنوان پيشوند
منفی پس از توليد در جايگاه هستة گروه نفی ،با فعل مطابقه میيابد .در اين مطابقه ،مشخصههای تعبيرناپذير نشانة نفی،
بازبينی و ارزشگذاری میشود و اين نشانه بعد از سطح نحو توسط قواعد واژـ واجی بر روی فعل تظاهر میيابد .در
جمالتی كه نشانة نفی قبل از متمم های فعل قرار دارد ،نشانة نفی به عنوان جزء قيدی در جايگاه هستة يک گروه نفی
متفاوت توليد میشود.
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 .1مقدمه
«نفی »6يكی از مقوالت دستوری جهانی است و به نظر میرسد كه همة زبانها از ابزارهای دستوریشدة ويژهای برای
انكار صدق يک جملة خبریِ عادی برخوردارند (وايس3223 ،3؛ ويليس 9و همكاران .)3269 ،مقولة نفی از اهميت
بسزايی در مطالعات زبانشناسی برخوردار است .اين حوزه از ديرباز ،خواه از منظر معناشناختی خواه از بُعد دستوری و
نحوی ،مورد توجه فالسفه و زبانشناسان مختلف بوده است؛ اگرچه حوزة مالحظات نحوی اخيراً توجه بيشتری را به خود
جلب كرده است .بررسی نفی جمله( 4در مقابل نفی سازه )1در اين حوزه قرار میگيرد .مطالعة مقولة نفی در سطح جمله،
طيف بسيار وسيعی از موضوعات را در بر میگيرد ،از جمله تعيين ابزارهای زبانی مختلف بهكاررفته در منفیكردن جمله؛
مشخصكردن جايگاه فرافكن نفی در ساختار سلسله مراتبی جمله؛ تعيين ميزان گستردگی دامنة نشانة منفی؛ بررسی تعامل
نفی با زمان ،وجه و نمود؛ تعيين عنصر مناسب برای جايگاه هسته و مشخصگر فرافكن نفی؛ شيوة تبيين نفی مضاعف،
ساخت توافق منفی و ساخت قطبی منفی؛ بررسی ابعاد معنايی نفی در سطح جمله و غيره.
در اين راستا ،مقولة منفیسازی در گويش دشتستانی ،در سطح جمله و از منظر نحوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نشانة نفی جمله در اين گويش ضمن انضمام به جايگاه آغازين فعل اصلی و فعل كمكی زماندار ،در جايگاه پيش از سازة
غيرفعلی (=متممهای فعل) جمله نظير گروه اسمی ،گروه صفتی و گروه حرف اضافهای در جمالت خبری منفی نيز قرار
میگيرد .در اين زمينه ،در پژوهش حاضر میكوشيم تا ويژگیهای تمايزدهندة ساختواژی و آوايی و نيز رفتار توزيعی و
نحوی نشانة نفی را بررسی كرده و به طور خاص ،ماهيت ساختواژی و جايگاههای نحوی هر دو نشانة نفی ـ يعنی آن كه در
جايگاه منضم به فعل بهكارمیرود و آن ديگری كه در جايگاه قبل از متممهای فعل استفاده میشود ـ را مشخص كنيم.
سازمان بندی اين مقاله بدين ترتيب است كه در بخش دوم ،چارچوب نظری مورد استفاده در پژوهش و مفاهيم بنيادی
مورد بحث در اين زيربنای فكری معرفی میشود و همچنين ،مفهوم نفی جمله ،تقسيمبندی انواع نفی ،راهبردهای
گوناگون منفیسازی جمله ،لزوم درنظرگرفتن نفی به عنوان يک مقوله نحوی مستقل ،بررسی ساخت درونی فرافكن نفی
و جايگاه هستة آن و نيز تببين جايگاه گروه نفی در ساخت سلسلهمراتبی جمله ارائه میشود؛ در بخش سوم ،مسألة مورد
نظر در زمينة نشانة نفی جمله در گويش دشتستانی با ارائة مثالهايی چند تشريح میگردد؛ بخش چهارم به بحث و بررسی
دادههای ارائهشده ،ارائة تحليلهای جايگزين جهت تبيين جايگاه نشانة نفی در ساخت سلسلهمراتبی جمله و نقاط ضعف
و قوت آنها اختصاص دارد؛ بخش آخر نيز نتيجهگيری مقاله است.
 .2چارچوب نظری و مفاهیم
 .1-2برنامة کمینهگرا

در اين مقاله ،ساخت نحوی نفی جمله در گويش دشتستانی بر اساس برنامة كمينهگرای چامسكی (6331؛  )3226مورد
بررسی قرار گرفته است .چارچوب اصلی نظرية كمينهگرا بر اصل اقتصادیبودن استوار است .از يک سو ،اشتقاقها و
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سطوح نحوی تشكيلدهندة توانش زبانی بايد مطابق با معيار «اقتصاد» باشند (لزنيک .)3223 ،6از سويی ديگر ،جمالت
بايد با كمترين هزينه توليد شوند (كواک .)1 :6991 ،3وجود حركت ،تقريباً وابسته به نقشی است كه مشخصههای
واژگانی در سطوح رابط نظام محاسباتی ايفا میكنند (هورنستاين .)336 :3221 ،9اگرچه به نظر میرسد كه اين مشخصهها
اطالعات مشابهی را منتقل می كنند ،با اين حال برخی از آنها در سطح صورت منطقی [ +تعبيرپذير ]4و برخی ديگر
[ -تعبيرناپذير ]1هستند (هورنستاين .)333 :3221 ،مشخصهای كه دارای محتوای معنايی و واجی است ،تعبيرپذير و
مشخصهای كه فاقد اين ويژگیها باشد ،تعبيرناپذير خوانده میشود (زيلسترا .)61 :3224 ،1به منظور همگرايی 1جمله،
مشخصههای [ -تعبيرناپذير] بايد قبل از سطح صورت منطقی حذف شوند (هورنستاين .)333 :3221 ،در برنامة كمينهگرا،
هر حركت بايد دارای انگيزه باشد و انگيزة اين حركت ،حذف مشخصههای تعبيرناپذير است (كواک.)1-9 :6991 ،
حذف مشخصههای تعبيرناپذير ممكن است از طريق بازبينی مشخصهها 9صورت بپذيرد (زيلسترا.)64 :3224 ،
برای بازبينی مشخصههای تعبيرناپذير دو شيوه وجود دارد :بازبينی از طريق حركت 3و مطابقه .62يكی از شيوههای
بازبينی مشخصهها ،بازبينی از طريق رابطة مشخصگر ــ هسته 66است كه طی آن مشخصههای تعبيرپذير در جايگاه
مشخصگر میتوانند مشخصههای تعبيرناپذير در جايگاه هسته را بازبينی كنند و برعكس (چامسكی .)6331 ،چون مطابقه
مستلزم حركت نيست ،طبيعتاً از حركت سازههای نحوی برای بازبينی مشخصهها اقتصادیتر است .البته مشخصهها در نظام
مطابقه نيز مانند بازبينی از طريق حركت به لحاظ تعبير(نا)پذيری و قدرت طبقهبندی میشوند .لذا مشخصههای تعبيرناپذير
در اين نظام نيز برای همگرايی جمالت بايد حذف شوند (كواک .)63 :6991 ،در اين رويكرد ،حركت آشكار همچنان
از ويژگی مشخصههای قوی تلقی میشود .اين در حالی است كه با جايگزينشدن مطابقه به جای حركت مشخصههای
نحوی ،اصل موضعی 63و چارة نهايی 69در مورد حركت مشخصهها ،به عنوان شروطی برای مطابقة بين يک جستجوگر

64

و مقصد 61در نظر گرفته میشود .جستجوگر ،يک هسته با مشخصههای تعبيرناپذير و مقصد ،يک عنصر با مشخصههای
تعبيرپذير متناظر با مشخصههای جستجوگر است( .هورنستاين.)36 :3221 ،
در نسخههای قديمیتر برنامة كمينهگرا (چامسكی ،)6331 ،مشخصههای تعبيرناپذير بعد از بازبينی از طريق
مشخصههای تعبيرپذير حذف میشدند .اين در حالی است كه در نسخههای جديدتر اين برنامه (چامسكی،)3226 ،
سازوكار جديدی در قالب «ارزشگذاری مشخصهها »61ارائه شده است .بر طبق اين نظام ،همة مشخصههای فاقد ارزش
1

H. Lasnik
S. Kwak
3
N. Hornstein
4
interpretable
5
uninterpretable
6
H. H. Zeijlstra
7
convergence
8
feature checking
9
move
10
agree
11
spec-head
12
Locality
13
Last Resort
14
probe
15
goal
16
feature valuation
2

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان 6931

32

بايد «ارزشگذاری» شوند ،و چنانچه يک اشتقاق حاوی مشخصههای ارزشگذاری نشده باشد ،در سطوح رابط نحوی
ساقط خواهد شد (زيلسترا .)61 :3224 ،در مقالة حاضر ،سازوكار اخير اتخاذ شده است.
 .2-2نفی جمله

نفی در اصطالح كليما )6314( 6عمدتاً به دو گروه «نفی جمله» و «نفی سازه» تقسيم میشود .به طور كلی ،تمايز ميان نفی
جمله و نفی سازه به تفاوت در دامنة نشانة نفی محدود میشود .چنانچه كل گزاره در دامنة نشانة نفی قرار گيرد ،نفی از
نوع نفی جمله است و در صورتی كه دامنة نفی صرفاً به يک سازة خاص محدود شود ،نفی از نوع نفی سازه خواهد بود
(زيلسترا .)41 :3224 ،به باور يسپرسن )6361( 3و كليما ( ،)6314سيطرة نفی جمله در دامنة جملهواره است و اين نشانه بر
روی فعل خودايستا ظاهر میشود .زانوتينی )9-1 :6331( 9معتقد است كه توزيع نشانة نفی جمله به دو شيوة كلی (قبل و
بعد از فعل) صورت میگيرد:
(الف) نشانههای نفی در جايگاه قبل از فعل ،مانند زبانهای ايتاليايی ،اسپانيايی و غيره؛
(ب) نشانههای نفی در جايگاه بعد از فعل ،مانند زبانها و گويشهای اكسيتان4؛
(ج) كاربرد همزمان نشانة نفی در جايگاه قبل و بعد از فعل ،مانند زبان فرانسوی.
از سوی ديگر ،پاين )6391( 1چهار شيوه به منظور منفیسازی جمله پيشنهاد كرده است ،كه از ديدگاه او ،همة
زبانها حداقل از يكی از اين شيوهها بهره میبرند و در اين ميان برخی نيز بيش از يک شيوه را اتخاذ میكنند (پاين،
6391؛ زانوتينی:)3226 ،
(الف) استفاده از يک نشانة نفی كه از ويژگیهای يک فعل برخوردار میباشد كه دارای يک متمم از نوع جمله
است .به عبارت ديگر ،اين نشانه ،نوعی «فعل منفی» است كه مركب از يک نشانة نفی و نشانة نمود 1است؛
(ب) استفاده از يک نشانة نفی كه دارای ويژگیهای يک فعل كمكی خودايستا (دارای وندهای شخص ،شمار،
زمان ،نمود يا وجه) به عالوة يک فعل واژگانی به صورت وجه وصفی ناخودايستا میباشد؛
(ج) استفاده از يک نشانة نفی كه به صورت يک «جزء قيدی» است .اين جزء ممكن است تغييرناپذير باشد و يا
نسبت به وجه ،زمان ،يا نمود حساس باشد ،مانند نشانة نفی در زبان فرانسوی؛
(د) به عنوان يک پيشوند ،پسوند و يا ميانوند كه بخشی از ساختواژة فعل را تشكيل میدهد.
امّا پرسشی كه دربارة ماهيّت دستوری نشانه نفی مطرح میشود اين است كه آيا اين نشانه از يک «مقوله نحوی
مستقل» تشكيل شده است يا نوعی «قيد» است كه به فعل انضمام میيابد .پاالک )6393( 1در مقاله كالسيک و تأثيرگذار
خود پيشنهاد كرده است كه عناصر نقشی مانند مطابقه ،نفی يا زمان به عنوان هستههای مستقلی تلقی میشوند كه
مقولههای گروهی خود را فرافكن میكنند .اين فرضيه با اين ادعای چامسكی ( )6391سازگار است كه عناصر نقشی از
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ويژگیهای گروهی مشابهی نسبت به عناصر واژگانی برخوردارند .بدين معنی كه نشانههای نفی ،عناصری هستند كه
هستة يک مقولة نحوی مستقل را تشكيل داده ،مقولة گروهی خود را فرافكن میكنند و به عالوه ،ويژگیهای معنايی آنها
نيز در منفیكردن مفهوم يک گزاره ايفای نقش میكند .پاالک اين گروه را «گروه نفی» نام نهاده است .گروه نفی از
يک هسته و يک مشخصگر تشكيل شده است (طالقانی )629 :3221 ،و جهت تجويز جمالت منفی ،مطابقة بين هسته ــ
مشخصگر الزامی است (هگمن 6و زانوتينی6336 ،؛ هگمن.)39 :6331 ،
با قبول اين فرض كه جمالت منفی دارای فرافكن گروه نفی هستند و با پذيرش اين نكته كه هر مقولة نحوی بايد از
اصول نظرية ايكس تيره پيروی نمايد ،ضروری است كه ساخت درونی اين فرافكن و جايگاه هستة آن مشخص گردد .در
خصوص جايگاه نحوی نشانة نفی چندين امكان وجود دارد .اين نشانه میتواند در هستة گروه نفی يا در مشخصگر آن
قرار بگيرد .با اين وجود ،امكان دارد كه اين نشانه در واژگان به فعل اضافه شود و عنصر «نشانة نفی  +فعل» میتواند به
عنوان يک واحد در نحو عمل كند .به اين ترتيب ،نشانة نفی كه به فعل پیچسب شده ،به گروه نفی متصل میشود تا تمام
جمله را منفی كند (كواک.)99 :6991 ،
زانوتينی ( )34 :6331به پيروی از پاالک ( )6393اين ايده را مطرح میسازد كه نشانههای نفیِ قبل از فعل ،هستة
گروه نفی و نشانههای نفیِ بعد از فعل ،قيد به شمار میروند .وی عنوان میكند كه نشانة نفی كه خود میتواند تمام جمله
را منفی كند ،در جايگاه هستة نفی قرار میگيرد ،اما نشانهای كه نتواند تمام جمله را منفی كند و نيازمند حضور يک نشانة
منفی ديگر نيز میباشد ،نمیتواند در هستة نفی بنشيند (زانوتينی6331 ،؛ هگمن6331 ،؛ زيلسترا .)611-619 :3224 ،در
مورد اخير ،اثر نشانة نفی به هستة يک فرافكن نقشی متصل میشود ،مانند نشانة نفی  nدر زبان كايری.3
زيلسترا ( )611-619 :3224مدعی است كه تفاوت اساسی بين زبانها از نظر جايگاه نشانة نفی در جمله ،ناشی از
تمايز ميان دو جايگ اه اصلی توليد نشانة نفی در جايگاه قبل از فعل در هستة نفی و يا بر روی فعل خودايستا در جايگاه
زيرساختی است ،و آنچه از نظر او مهم است ،كشف رابطة بين اين دو جايگاه زيرساختی است .به باور زيلسترا (:3224
 ،)611-619در زبانهايی كه نشانة نفی بر روی فعل خودايستا در جايگاه اصلی يا زيرساختی توليد میشود ،فعل خودايستا
دارای مشخصة نفی تعبيرناپذير [ -منفی] است كه بايد حذف شود .اين مشخصه بايد بيرون از سيطرة فعل باشد تا بتواند
مقولة باالتر ،يعنی گروه نفی را فرافكنی كند .بر اين اساس ،مشخصة نفی [ -منفی] در جايگاه هستة نفی قرار میگيرد و با
عملگر نفی 9كه دارای مشخصة تعبيرپذير [ +منفی] است ،ادغام میشود .در اين حالت ،مشخصة تعبيرناپذير [ -منفی] در
در قالب مطابقة هسته ــ مشخصگر حذف میشود:
]]](1) [NegP Op ¬ [iNEG] NegO [uNEG] [vP vo [uNEG]i [VP V- [uNEG]i
مطابقه
حركت
حركت
هگمن و زانوتينی ( ،)6336با الگوگيری از معيار پرسش 4ريتزی ( ،)6332ارتباط ميان نشانة نفی و هستة آن را در
قالب «معيار نفی »1مطرح میسازند:
1

L. Haegeman
Caireses
3
negative operator
4
Wh-criterion
5
Neg criterion
2
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( )3معيار نفی (هگمن و زانوتينی:)6336 ،
(الف) هر عملگر نفی بايد در رابطة مشخصگر ــ هسته با يک هستة نفی باشد.
(ب) هر هستة نفی بايد در رابطة مشخصگر ــ هسته با يک عملگر نفی باشد.
بر طبق معيار نفی هگمن و زانوتينی ( ،)6336جهت تجويز جمالت منفی ،مطابقة بين هسته ــ مشخصگر الزامی است.
ب نابراين پيشنهاد شده است كه هستة گروه نفی ،جايگاه نشانة نفی و مشخصگر اين گروه ،جايگاه يک عملگر نفی
میباشد .به منظور رعايت اقتصاد ،میتوان هستة فرافكن نفی را نيز جايگاه عملگر تهی با مشخصة نفی تعبيرپذير قلمداد
كرد (كواک .)629 :6991 ،اين عملگر دارای مشخصة [ -فعلی] نيز میباشد و اين مشخصه با همان نوع مشخصة
تعبيرپذير در فعل مطابقه میيابد و بر اساس ديدگاه صرف توزيعشدة هاله و مارانتز ( )6339بعد از سطح نحو به صورت
نشانة نفی ،آشكار میشود (كواک.)31 :6991 ،
عالوه بر ساخت درونی گروه نفی ،شناخت جايگاه اين گروه در ساخت سلسلهمراتبی جمله نيز از اهميّتی كانونی
برخوردار است .به نظر میرسد كه جايگاه گروه نفی در سلسلهمراتب فرافكنهای دستوری جمله ،يک پارامتر جهانی
است .اوهاال ( )6332بر اين باور است كه جايگاه فرافكن گروه نفی نسبت به ساير گروههای نقشی از يک ترتيب جهانی
پيروی نمیكند ،بلكه يک تغيير پارامتری است .اين ايده در قالب پارامتری مطرح میشود كه جايگاههای ساختاری
متفاوت نشانة نفی را با توجّه به ويژگیهای گزينشی هستة فرافكن گروه نفی تبيين مینمايد:
( )9پارامتر نفی (اوهاال:)6332 ،
(الف) نفی ،گروه فعلی را انتخاب میكند.
(ب) نفی ،گروه زمان را انتخاب میكند.
جايگاه نفی در ساخت سلسلهمراتبی نحوی جمله ،از پيش تعيينشده نيست ،بلكه تعيين اين جايگاه بايد در نتيجة
ويژگیهای معنايی نشانة نفی باشد (زيلسترا .)692 :3224 ،نفی جمله در برخی زبانها مانند انگليسی ،زير گروه زمان و در
برخی زبانهای ديگر از جمله باسكی ،باالی گروه زمان توليد میشود (الكا .)6336 ،6بر اين اساس ،بايد سازوكاری
پيشنهاد شود كه به موجب آن ،هستة زمان در روساخت جمله همة هستههای نقشی ديگر كه عملگرهای گزارهای
محسوب میشوند را سازهفرمانی كند (الكا ،6336 ،به پيروی از پاالک:)6393 ،
( )4شرط سازهفرمانی زمان( 3الكا:)6336 ،
زمان بايد در روساخت ،همة عملگرهای جمله را سازهفرمانی كند.
به منظور رعايت شرط سازهفرمانی جمله ،در زبانهايی مانند باسكی (الكا )6336 ،و فارسی (طالقانی )664 :3221 ،كه
گروه نفی بر فراز گروه زمان قرار دارد ،فعل يا فعل كمكی زماندار بايد به جايگاه هستة گروه نفی حركت كند .در اين
جابجايی ،رعايت «محدوديّت حركت هسته »9نيز الزامی است:
( )1محدوديّت حركت هسته (چامسكی:)6391 ،
1

I. Laka
Tense C-Command Condition
3
Head Movement Condition
2
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هستة  Xصرفاً میتواند به جايگاه هستة  Yكه به طور بالفصل بر آن مشرف است ،حركت كند.
 .3نفی جمله در گویش دشتستانی
نشانة نفی جمله در گويش دشتستانی به صورت نشانة « »nE-و صورتهای جايگزين « »no-/ ni-ظهور میيابد و
نقش آن منفیكردن كل گزاره است .از ميان اين صورتهای متناوب ،نشانة  nE-صورت زيربنايی تلقی میشود ،چرا كه
در محيطهای بسيار متنوعتری به كار میرود .در عين حال ،صورتهای  no-و  ni-نشانههايی جايگزين هستند كه
رخداد آنها محدود به بافتهای آوايی بسيار ويژه (به ترتيب ،در بافتهای مجاور واكههای پسين و باز (مثال  )1و
واكههای پيشين و بسته (مثال  )1میباشد .نشانة نفی جمله در جمالت خبری منفی ،در حالت بینشان ،نوعی وند است كه
قبل از ستاک فعلی در افعال ساده ،در آغاز افعال سبک در ساختهای فعلی پيچيده و مجهول ،قبل از صفت مفعولی
گذشته و قبل از نشانة نمود در برخی افعال ديگر به كار میرود و به تنهايی قادر است جملة تحت دامنة خود را منفی كند:
(6) no-xard-om.
اشم – گذشته.خوردن – نفی
’نخوردم‘.
(7) tEmiz-eʃ
nE-kErd-i.
دشم – گذشته.كردن – نفی سشم – تميز
’تميزش نكردی‘.
(8) nE-ræftE.
سشم.گذشته.رفتن – نفی
’نرفته‘.
(9) ni-mi-xas-Em-Eʃ.
سشم – اشم – گذشته.خواستن – نمود – نفی
’آن را نمیخواستم‘.
با درنظرگرفتن طبقهبندیهای ارائه شده از انواع نشانههای نفی در فوق از طرف زانوتينی ( )6331و پاين (،)6391
اينگونه به نظر میرسد كه در حالت بینشان ،نشانة نفی در اين گويش يک «پيشوند» منفیساز است كه به صورت
پيشفرض در جايگاه «قبل از فعل» به كار میرود .اما نكتة قابل توجه آن است كه نشانة نفی در اين گويش عالوه بر
انضمام به جايگاه پيش از فعل به عنوان جايگاه بینشان ،قادر است در جايگاه باالتر ديگری در ساخت سلسلهمراتب جمله
نيز به كار رود و از آن جايگاه ،كل گزارة تحت دامنة خود را منفی كند .مثال ( )66زير بيانگر اين امر است:
xu ni.
سشم.حال.بودن خوب

(10) hova
هوا

’هوا خوب نيست‘.
xu-E.

nE

(11) hova
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هوا

سشم.حال.بودن  -خوب نفی

’هوا خوب نيست‘.
در جملة ( ،)62نشانة نفی به فعل اسنادی منضم شده است .اين جمله ،بینشانترين شكل از شيوة ساخت جمالت
خبریِ منفی در اين گويش به شمار میرود .به عالوه ،توليد جمالتی از اين نوع در اين گويش كامالً قاعدهمند است .در
جملة خبری ( ،)66نشانة نفی در جايگاهی باالتر در ساخت سلسلهمراتبی جمله بكار رفته است .آهنگ توليد جمله ،افتان
است و نشانة نفی دارای نوعی تأكيد میباشد .اين نوع منفیسازی عمدتاً در مورد جمالت دارای فعلهای اسنادی صادق
است .در جمالتی از اين دست ،نشانة نفی از اين قابليت برخوردار است كه از جايگاه بالفصلِ قبل از افعال خودايستا،
افعال وجهی و نيز فعل سبک در ساختهای مجهول و مركب جدا شده ،در جايگاه قبل از عناصر غيرفعلی اعم از گروه
صفتی ،گروه اسمی ،گروه حرف اضافهای و نيز پيشوند التزامی «بـ» در ساختهای التزامی قرار گيرد .بنابراين ،تعيين اين
جايگاه در ساخت سلسله مراتب دستوری جمله ،تبيين رفتار انتخابی نشانة نفی و نيز انگيزة الزم به منظور اين جابجايی/
ادغام ،موضوع مهمّی است كه در ادامه به آن پرداخته میشود.
 .4بحث و بررسی
به پيروی از پاالک ( ،)6393الكا ( ،)6336هگمن و زانوتينی ( )6336و هگمن ( )6331اين فرض را میپذيريم كه نفی در
گويش دشتستانی يک «گروه نفی» را تشكيل میدهد .همچنين ،به پيروی از هگمن و زانوتينی ( ،)6336جايگاه نشانة نفی
در اين گويش را در هستة گروه نفی قلمداد خواهيم نمود .عالوه بر اين ،به منظور اقناع معيار نفیِ هگمن و زانوتينی جهت
تجويز جمالت منفی ،جايگاه مشخصگر گروه نفی را به پيروی از هگمن و زانوتينی ( )6336و زانوتينی (،)44 :6331
جايگاه عملگر نفی فرض میكنيم .همانگونه كه در باال گفته شد ،در اين گويش ،نشانة نفی قبل از ستاک فعل ،قبل از
فعل كمكی ،قبل از صفت مفعولی و نيز قبل از «میـ» به عنوان نشانة نمود ،به كار میرود .بنابراين ،اين فرض را میپذيريم
كه جايگاه گروه نفی در گويش دشتستانی در حالت بینشان بر فراز گروه زمان و گروه فعلی قرار دارد:
()63
NegP
TP
vP

(الكا)11 :6336 ،

در اين ساخت ،گروه نفی بر فراز همة فرافكنهای واژگانی و نيز باالتر از گروه نقشی زمان قرار میگيرد و نقش آن
منفیكردن كل گزاره است .به پيروی از الكا ( ،)6336میپذيريم كه به منظور رعايّت شرط سازهفرمانی زمان ،هستة زمان
(فعل يا فعل كمكی زماندار) به جايگاه هستة نفی حركت میكند تا با آن ادغام شود و از آن جايگاه ،همة هستههای
نقشی ديگر جمله را در روساخت سازهفرمانی كند .نمودار زير حركت فعل زماندار به جايگاه هستة نفی را برای زبان
انگليسی نشان میدهد:
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()69

الكا ()19 :6336
در اين حركت ،محدوديّت حركت هستة پيشنهادی چامسكی ( )6391نيز رعايّت شده است .بنابراين ،نمودار فوق
پيشبينی میكند كه در زبان هايی مانند فارسی كه گروه نفی بر گروه زمان مشرف است ،فعل يا فعل كمكی زماندار بايد
تا پيش از سطح صورت آوايی به جايگاه هستة گروه نفی حركت كند (الكا .)6336 ،در ادامه ،به بررسی جايگاههای
مختلف نشانة نفی در ساخت سلسلهمراتبی جمله خواهيم پرداخت.
 .1-4نفی جمله در جایگاه قبل از فعل

نشانة نفی جمله در بینشانترين حالت در جايگاه آغازين فعل خودايستا يا فعل كمكی زماندار قرار میگيرد .نمودار ()69
مربوط به جملة ( )3است .گروه نفی در اين نمودار بر فراز گروه زمان و گروه فعلی قرار گرفته است .هستة گروه نفی،
جايگاه نشانة نفی است .زانوتينی معتقد است كه جايگاه آن دسته از نشانههای نفی كه میتوانند به تنهايی جمله را منفی
كنند ،در هستة گروه نفی است ( .)39 :6331براون نيز جايگاه اين نشانة نفی را كه دارای مشخصة [ +منفی] است و كل
جمله را منفی میكند ،در هستة گروه نفی در نظر میگيرد .به عالوه ،هگمن ( )632 :6331جايگاه نشانة نفی را كه به فعل
خودايستا متصل میشود ،در هستة گروه نفی میداند .بنابراين ،از آنجا كه نشانة نفی در گويش دشتستانی قبل از فعل
خودايستا به كار میرود و به تنهايی قادر است كل جمله را منفی كند ،در جايگاه هستة گروه نفی قرار دارد.

6

از آنجا كه هستة گروه نفی در گويش مورد بررسی ،در حالت بینشان ،يک نشانة قبل از فعل است بايد در ساخت
ظاهری به فعل خود ايستا متصل شود .در اين مقاله به پيروی از طالقانی ( )634 :3221اين فرض را میپذيريم كه اگر چه
گويش تحت بررسی ،هسته ـ انتها است ،فرافكنهای نقشی مانند گروه زمان ،هسته ـ ابتدا هستند .گروه نفی يک فرافكن
نقشی است و جايگاه آن در سلسلهمراتب دستوریِ جمله نسبت به گروه زمان پارامتریشده میباشد ،بنابراين گروه نفی نيز
مانند گروه زمان ،هسته ـ ابتدا است .اما از آنجا كه در گويش دشتستانی ،گروه فعلی و گروه نفی به ترتيب هسته ـ انتها و
هسته ـ ابتدا هستند ،بنابراين پرسشی كه ممكن است مطرح شود اين است كه نشانة نفی چگونه به فعل منضم میشود؟

 6اين امر برای زبان فارسی نيز صادق است (كواک621 :6991 ،؛ طالقانی.)663 :3221 ،
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در برنامة كمينهگرا ،اين عمل به دو طريق قابل انجام است :حركت و مطابقه .از آنجا كه «حركت» مستلزم صرف
هزينة بيشتری در فرايند ساخت سلسلهمراتب دستوری جمله می باشد ،بنابراين ،در اين مقاله ،اين انضمام در قالب «مطابقه»
و از طريق نظام «ارزشگذاری مشخصهها» تببين شده است .به پيروی از چامسكی ( ،)6331استدالل میشود كه جايگاه
هستة گروه نفی از مشخصة نفی تعبيرپذير [ +نفی] برخوردار است .اين جايگاه ،جايگاه زيرساختی و اصلی است كه نشانة
نفی در آن توليد میشود .اين هسته با مشخصة نفی تعبيرناپذير [ -نفی] موجود بر روی فعل مطابقه ايجاد نموده و آن را
ارزشگذاری میكند .به پيروی از اوهاال ( ،)329 :6332اين فرض را میپذيريم كه انتخاب فعل به عنوان يک جايگاه
ميزبان برای نشانة نفی به اين دليل است كه اين نشانه عالوه بر مشخصة تعبيرپذير [ +نفی] ،از مشخصة [ -فعلی] نيز
برخوردار است .مشخصة تعبيرناپذير [ -فعلی] در هستة گروه نفی با مشخصة تعبيرپذير [ +فعلی] بر روی فعل بازبينی و
ارزشگذاری میشود .همچنين ،به پيروی از طالقانی ( ،)34 :3221اين فرض را میپذيريم كه فاعل جمله از جايگاه اولية
خود در جايگاه مشخصگر گروه فعلی حركت كرده و پس از عبور از مشخصگر گروه زمان ،در جايگاه مشخصگر
گروه مبتدا قرار میگيرد تا ترتيب سازههای جمله حفظ شود.
()64

 .2-4نفی جمله در جایگاه قبل از متممهای فعل

در گروه ديگری از جمالت (مانند جملة  )66نشانة نفی در جايگاهی متفاوت نسبت به جايگاه نشانة نفی در جملة ()62
قرار میگيرد .در جمالتی از اين نوع ،نشانة نفی ،در ساخت ظاهری جمله ،قبل از عناصر غيرفعلی جمله نظير گروه صفتی
(مثالهای  66و  ،)61گروه اسمی (مثال  )61و يا گروه حرف اضافهای (مثال  )61قرار میگيرد:
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(15) nE xaʃ-E.
سشم.حال.بودن – خوشمزه نفی
’خوشمزه نيست‘.
(16) /i maʃin-ku nE mal-E
mon-E.
سشم.حال.بودن – اشم سشم – مال نفی معرفه – ماشين اين
’اين ماشين مال من نيست‘.
(17) nE peI to bid-om.
با نفی
اشم – گذشته.بودن تو
’با تو نبودم‘.
اين ويژگی عمدتاً مختص جمالتی است كه دارای فعل اسنادی (استن ،بودن ،شدن ،گشتن ،گرديدن) میباشند ،به
طوری كه وقوع اين پديده در اين نوع جمالت از قاعدهمندی بسيار بااليی برخوردار است .توزيع نشانة نفی در جمالتی
از اين نوع را میتوان به شيوه هايی مختلفی تببين نمود ،با اين حال ،تحليلی ارجح است كه هيچ يک از پيشفرضها و
اصول مورد قبول در برنامة كمينهگرا را نقض نكند و اقتصادیتر باشد.
پيش از پرداختن به بررسی جايگاه اين نشانه در سلسلهمراتب دستوری جمله ،ذكر اين نكته الزامی است كه جمالتی
از نوع ( )61-61صورتهای متناظر جمالت ( )69-32میباشند:
(18) xaʃ ni.
(19) /i maʃin-ku mal-E mo ni.
(20) peI to nE-bid-om.
همان گونه كه مشخص است ،در جمالت فوق ،نشانة نفی به جايگاه آغازين فعل زماندار منضم شده است .از آنجا
كه در هر دو دسته از جمالت فوق ،دامنة نشانة نفی به لحاظ معنیشناختی ،كل جمله يا گزاره را در بر میگيرد ،بنابراين
هر دو گروه ،صورتهای متناظر يكديگر محسوب میشوند .پرسشی كه اكنون مطرح میشود اين است كه چنانچه اين
دو گروه از افعال مورد بحث صورتهای متناظر يكديگر باشند ،چگونه میتوان رفتار توزيعی نشانة نفی را در ساخت
سلسلهمراتبی آنها تحليل نمود؟
اين ويژگی و رفتار متفاوت به طرق مختلفی قابل تببين است ،كه از جملة آنها میتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
تحلیل (الف):

نشانة نفی در جايگاه اولية خود در هستة گروه نفی توليد میشود (نمودار  .)36در جمالتی كه نشانة نفی به فعل منضم
میشود ،بين مشخصههای [ +نفی] و [ -فعلی] هستة گروه نفی و مشخصههای [ +فعلی] و [ -نفی] هستة گروه فعلی مطابقه
ايجاد شده ،مشخصة تعبيرناپذير [ -فعلی] هستة گروه نفی و مشخصة [ -نفی] هستة گروه فعلی ارزشگذاری میشود و بر
طبق صرف توزيع شدة هاله و مارانتز ( ،)6339نشانة نفی بعد از ساخت نحوی ،توسط قواعد واژ ـ واجی بر روی فعل
تظاهر میيابد .از ديگر سو ،در جمالتی كه نشانة نفی به فعل منضم نمیشود ،اين نشانه دستخوش جابجايی میگردد و از
جايگاه اولية خود به يک فرافكن باالتر حركت میكند.
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در اين تحليل ،می توان اين فرض را پذيرفت كه نشانة نفیِ منضم به فعلِ زماندار و فعل كمكی ،در جايگاه بینشان
است و نشانة نفی موجود در جايگاه قبل از متمم های فعل و نيز جايگاه آغازين جمله ،در جايگاه نشاندار قرار دارد ،چرا
كه در جايگاه اخير ،نشانة نفی از برجستگی تأكيدی قابل توجهی نسبت به جايگاه نخست برخوردار است .همچنين ،نشانة
نوع نخست از قاعدهمندی بسيار باالتری برخوردار است ،به گونهای كه وقوع آن قبل از فعل كمكی و فعل اصلی زماندار
در انواع جمالت خبری ،پرسشی و امری ،انواع ساختهای فعلی مركب و پيچيده ،همة افعال ساده و نيز همة انواع
فعلهای اصلی و اسنادی قابل پيشبينی است .بر طبق اين فرضيّه ،جايگاه نشاندار ،جايگاه ثانويّة نشانة نفی است و در
چارچوب برنامة كمينه گرا ،اين جايگاه به عنوان جايگاه مقصد ،بايد انگيزة الزم را جهت اين جابجايی فراهم نمايد تا
مقولة نشانة نفی (و يا مشخصههای آن) به عنوان جستجوگر به اين جايگاه حركت كرده ،مشخصة تعبيرناپذير خود را
ارزشگذاری كند .از آنجا كه اين حركت در فاز گروههای نقشی موجود در فرافكن متممساز صورت گرفته است،
بنابراين میتوان نتيجه گرفت كه گروه جديد ،يک گروه نقشی است .به دليل سهولت در تحليل ،به پيروی از زانوتينی
( ،)34 :6331اين گروه را به طور دلخواه ،يک گروه نقشی 6نامگذرای میكنيم( .همانگونه كه در باال اشاره شد ،نشانة
نفی غيرمتصل به فعل زماندار و فعل كمكی از تأكيد آوايی قابل توجهی نسبت به نشانة نفی متصل به فعل برخوردار است.
اين تفاوت ممكن است حركت نشانة نفی نخست را به يک فرافكن باالتر كه پذيرای اين عنصر مؤكد میباشد ،توجيه
نمايد .اين فرافكن جديد را میتوان گروه تأكيد تلقی كرد).
بر اين اساس ،به منظور رعايّت محدوديّت حركت هستة چامسكی ( ،)6391هستة گروه نفی بايد به هستة گروه نقشی
مشرف بر آن حركت كند .انگيزة اين حركت ،بازبينی و ارزشگذاری مشخصة [ -نفی] موجود بر روی هستة  Fاست به
وسيلة مشخصة [ +نفی] هستة گروه نفی است .به عالوه ،هستة گروه نفی از مشخصة تعبيرناپذير [ ]-Fنيز برخوردار است
كه هستة گروه نقشی (در ميان فرافكنهای ديگر) را كه دارای مشخصة [ ]+Fمیباشد ،به عنوان جايگاه فرود انتخاب
میكند .فاعل جمله نيز در چرخة نهايی حركت ،در جايگاه مشخصگر گروه مبتدا قرار میگيرد و ترتيب خطی جمله در
ساخت ظاهری به دست میآيد .در اين حالت ،كل گزاره ،به همراه اثر فاعل ،تحت دامنة نشانة نفی ،قرار میدهد.
در اين تحليل ،چنانچه نشانة نفی به فعل منضم شود ،ميان نشانة نفی در اين جايگاه و فعل مطابقه ايجاد شده،
مشخصههای منفی بازبينی و ارزشگذاری میشوند .در ساختهای خبری كه نشانة نفی در جايگاه قبل از متممهای فعل
قرار دارد ،نشانة نفی از جايگاه اصلی خود حركت كرده به جايگاه هستة يک فرافكن باالتر منتقل میشود .اگر چه اين
تحليل ،جايگاه توليد واحدی را برای توليد نشانة نفی در نظر میگيرد ،با اين حال به نظر میرسد كه انگيزة حركت نشانة
نفی از جايگاه توليد در هستة گروه نفی به هستة گروه نقشی بهطور دقيق ،روشن نيست .نيز آنكه ،اين تحليل نشانة نفی
موجود در هر دو جايگاه هستة نشانة نفی و هستة گروه نقشی را يكسان قلمداد میكند ،اما آنچنان كه در ادامه خواهيم
ديد ،اين نشانه به دو نشانة متفاوت با ويژگیهای متمايز قابل تقسيم است.

)functional phrase (FP
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تحلیل (ب):

نشانة نفی در جايگاه اوّلية خود در هستة گروه نفی توليد میشود .در جمالتی كه نشانة نفی به فعل منضم میشود ،بين
مشخصة تعبيرپذير [ +نفی] بر روی هستة گروه نفی و مشخصة [ -نفی] بر روی هستة گروه فعلی مطابقه ايجاد شده،
مشخصة تعبيرناپذير [ -نفی] فعل ارزشگذاری میشود و بر طبق صرف توزيع شدة هاله و مارانتز ( ،)6339نشانة نفی بعد
از ساخت نحوی ،توسط قواعد واژ ـ واجی بر روی فعل تظاهر میيابد .از آنجا كه انضمام مشخصة نفی به جايگاه آغازين
فعل الزامی است ،بنابراين بر اساس «قدرت مشخصهها» در چارچوب برنامة كمينهگرا اين فرض را میپذيريم كه نشانة
نفی عالوه بر برخورداری از مشخصة [ +نفی] و [ -فعلی] ،از مشخصة [ +قوی] نيز برخوردار است ،كه اتصال آن به فعل را
الزامی میسازد .در عين حال ،چنانچه نشانة نفی [ -قوی] باشد ،اين انضمام صورت نمیگيرد و نشانة نفی در همان جايگاه
اصلی خود باقی میماند.
اين تحليل مستلزم اين است كه يک مقوله به طور همزمان از ويژگی [ +قوی] و [ -قوی] برخوردار باشد ،كه اين
دربردارندة نوعی تناقض میباشد .بنابراين ،از آنجا كه اين تحليل توجيه مناسبی را برای ابقای نشانة نفی در جايگاه توليد
خود و عدم انضمام آن به فعل در ساخت ظاهری فراهم نمیكند ،ناكارآمد مینمايد .به عالوه ،همانند تحليل (الف) ،در
اين تحليل نيز نشانة نفی موجود در هر دو جايگاه هستة نشانة نفی و هستة گروه نقشی يكسان قلمداد شده است ،اين در
حالی است كه ما با دو نشانة نفی متفاوت سروكار داريم.
تحلیل (ج):
نشانة نفی در دو گروه از جمالت مورد بحث ،سازة متفاوتی بوده است و در جايگاههای متفاوتی توليد میشود؛ بنابراين
شباهت ظاهری آنها صرفاً اتّفاقی است .در اين رويكرد میتوان استدالل نمود كه اگرچه نشانههای نفی در اين دو گروه از
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افعال فوق دارای نقش مشابهی در جمله میباشند ،با اين حال از منظر ويژگیهای ماهوی ،ويژگیهای آوايی ،توزيع
نحوی در ساخت سلسلهمراتب جمله و نيز دامنة عناصری كه تحت گسترة خود میپذيرند ،با يكديگر متفاوتاند :نخست
آنكه ،در دادههای ( )69-32نشانة نفی بايد لزوماً به فعل زماندار يا به فعل كمكی منضم شود .اين بيانگر اين نكته است كه
نشانة نفی در اين گروه از افعال ،نوعی «پيشوند» محسوب می شود و انفصال آن از فعل يا فعل كمكی زماندار تحت هيچ
شرايطی امكانپذير نمیباشد .حال آنكه ،در جمالت ( ،)61-61نشانة نفی از اين قابليّت برخوردار است كه به صورت
مستقل از فعل ،در جايگاهی باالتر در جمله (قبل از جايگاه متممهای فعل) به كار رود .دوم آنكه ،نشانة نفی در گروه
اخير ،از تأكيد قویتری در جمله برخوردار است .سوم آن كه ،نشانة نفی متصل به فعل تعداد عناصر كمتری را در
سلسلهمراتب ساخت دستوری جمله تحت دامنة خود قرار میدهد .بنابراين ،با توجه به اين شواهد به نظر میرسد كه نشانة
نفی در دو گروه از جمالت فوق به ترتيب يک «پيشوند» و «جزء قيدی» است و هر كدام در جايگاهی متفاوت توليد
میشود.
نشانة نفی به عنوان «پيشوند» در جايگاه هستة گروه نفی توليد میشود .ميان نشانة نفی و فعل به ترتيب در جايگاه
هستة گروه نفی و هستة گروه فعلی مطابقه ايجاد شده ،مشخصههای تعبيرناپذير ،بازبينی و ارزشگذاری میشوند .به
منظور رعايّت اصل اقتصاد در چارچوب برنامة كمينهگرا ،نشانة نفی بعد از ساخت نحوی توسط قواعد واژ ـ واجی بر
روی فعل تظاهر میيابد .اين در حالی است كه نشانة نفی جمله در قالب «جزء قيدی» در ساخت ظاهری به فعل و فعل
كمكی زماندار منضم نمیشود ،بلكه در جايگاهی باالتر در سلسلهمراتب ساخت جمله قرار میگيرد و كل گزاره را تحت
دامنة خود قرار میدهد .بر خالف نشانة نفی جمله به عنوان يک «پيشوند» كه به صورت نشانة اصلی « »n-و صورتهای
جايگزين « »no-در بافت مجاور واكههای پسين و باز و « »ni-در بافت مجاور واكههای پيشين و بسته ظهور میيابد ،نشانة
نفی به عنوان يک «جزء قيدی» صرفاً به صورت نشانة تغييرناپذير « »nتظاهر میيابد .اين جزء قيدی قادر است قبل از
متممهای فعل جمله (اعم از گروه صفتی ،گروه اسمی و گروه حرف اضافهای) در زير جايگاه فاعل قرار گيرد:
(22) nE si mæz-E
to bi.
سشم.گذشته.بودن تو كسره  -خاطر برای نفی
’به خاطر تو نبود‘.

()39
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در جمالتی از نوع جملة فوق ،نشانة نفی در ابتدای جمله قرار نگرفته است ،بلكه فاعل جمله به صورت تهی در
ابتدای جمله ايفای نقش میكند .اين ادعا را میتوان با جايگزينی اين فاعل تهی با يک فاعل آشكار ،اثبات كرد:
(24) Ø nE xu-E.
(25) hova nE xu-E.
(26) *nE hova
xu-E.
همان گونه كه از جمالت فوق مشخص است ،نشانة نفی در جمالت خبری در جايگاه آغازين جمله قرار ندارد ،بلكه
جايگاه آغازين جمله توسط فاعل آشكار يا غيرآشكار اشغال میشود .همچنين ،كاربرد فاعل بعد از نشانة نفی در جمالت
خبری ،ساختی غيردستوری توليد میكند ،مانند مثال ( .)31فاعل در جمالت منفی از اين دست پس از خروج از جايگاه
اوّليّة خود در مشخصگر گروه فعلی و عبور از مشخصگر گروه زمان و مشخصگر گروه نفی ،در جايگاه مشخصگر
گروه مبتدا مینشيند تا ترتيب خطّی سازههای جمله در ساخت ظاهری رعايّت شود .در چنين حالتی ،اثر فاعل در جايگاه
مشخصگر گروه فعلی باقی میماند و تحت دامنة نشانة نفی به عنوان نفی جمله قرار میگيرد .بنابراين ،اين تحليل نسبت به
تحليلهای (الف) و (ب) از كارايی بيشتری برخوردار است .عالوه بر اين ،اين تحليل ،دو نشانة نفی مختلف به عنوان
«پيشوند» و «جزء قيدی» را از يكديگر متمايز میكند ،كه اين تمايز با شواهد آوايی ،توزيعی ،نحوی و صرفی ارائه شده
در باال سازگارتر است و هيچ يک از معيارهای موجود در برنامة كمينهگرا را نقض نمیكند.
 .5نتیجهگیری
نشانة نفی در گويش دشتستانی در جايگاه منضم به فعل اصلی و فعل كمكی زماندار يک «پيشوند منفی» و در جايگاه قبل
از متممهای فعل ،يک «جزء قيدی منفی» محسوب میشود .اين دو عنصر به لحاظ ويژگیهای ذاتی ،آوايی ،صرفی ،و
توزيع نحوی دارای تفاوتهايی چند میباشند .در اين مقاله قائل به فرافكن نحوی مستقل نفی شديم .در جايگاه هستة اين
فرافكن ،نشانة نفی و در جايگاه مشخصگر آن ،عملگر نفی جمله قرار دارد .اين فرافكن بر فراز گروه زمان قرار دارد و
به منظور رعايت شرط سازهفرمانی زمان ،فعل زماندار در سطح صورت منطقی به جايگاه هستة نفی حركت میكند تا
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 با فعل، نشانة نفی به عنوان پيشوند منفی پس از توليد در جايگاه هستة گروه نفی.ساير هستههای نقشی را سازهفرمانی كند
 نشانة نفی بعد. فعلی] نشانة نفی بازبينی و ارزشگذاری میشود-[  نفی] فعل و-[  مشخصة، در اين مطابقه.مطابقه میيابد
 در جمالتی كه در ساخت ظاهری آنها نشانة، در مقابل. بر روی فعل تظاهر میيابد،از سطح نحو توسط قواعد واژ ـ واجی
 نشانة نفی به عنوان، و گروه حرف اضافهای) قرار دارد، گروه صفتی،نفی قبل از متممهای فعل جمله (اعم از گروه اسمی
جزء قيدی در جايگاه هستة يک گروه نفی متفاوت در جايگاه باالتر توليد میشود و به دليل عدم انضمام به فعل در
. باقی میماند، در همان جايگاه توليد،ساخت ظاهری
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