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مالحظاتی در ترتیب خطی ساخت فعل فارسی از دیدگاه پادتقارنی
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چكیده:
اين نوشتار می کوشد نشان دهد که تبيين ترتيب خطی در ساخت فعل فارسی از منظری پاد تقارنی و بدون توسل به
پارامترهای متناقض جهتهسته امکان پذير است .چارچوب نظری اين بحث اصوالً مفهوم پارامترِ جهت هسته را در
زبانهای طبيعی رد میکند و در عوض ،تمام ترتيبها را مشتق از ترتيب پايه مشخصگر -هسته  -متمم میداند .هر
ترتيب ديگری جز اين الجرم مشتق است و از حرکت سازههای نحوی به دست میآيد .فارسی هم ويژگیهای ترتيب
آزاد را نشان میدهد و هم در بسياری مقولهها ،ترتيبهای ثابت دارد .تبيينهای خطی فارسی در چارچوبهای
پارامتری دچار مشکل تناقض يا ناهمسانی در انتخاب ارزش پارامتر میشوند ،به طوری که مقولههايی مانند متممساز و
حرف اضافه را با کمک يک ارزش پارامتری و مقولههايی همچون فعل و اسم را با ارزش ديگری تبيين مینمايند.در
اين جا نشان داده میشود که ديدگاه غير پارامتری پادتقارنی بدون کمترين مشکلی ويژگیهای خطی پوسته فعلی
فارسی را توضيح میدهد .از رهگذر اين کاوش ،برخی جبنههای صرفی و معناشناختی ساختهای مذکور نيز توجيه
نظام مندی پيدا میکند.
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 .1مقدمه
اين نوشتار قصد ندارد به پديدۀ ناشناختهای بپردازد يا دربارۀ ساختهايی مهجور و دور از نظر بحث کند .دغدغه ما در
اينجا روزمره ترين ساختها ی دستوری در زبان فارسی است که به رغم ظاهر ،دريايی از مسايل نظری و توصيفی در
خود نهفته دارند .در اين بررسی تنها به يک نظريۀ زبانی ،يعنی قضيۀ تناظر خطی که يکی از ديدگاههای مهم و اثر گذار
در زبانشناسی زايا-گشتاری است ،ملتزم خواهيم ماند .دليل اين التزام ناموجه بودن ديدگاهها و نظريههای ديگر نيست؛
هدف بهره برداری حداکثری از اين چارچوب نظری و احيانا ،يافتن تناقضات يا ناکارآمدیهای پنهان چارچوب مذکور
خواهد بود .بديهی است هيچ نظريها ی بی نقض و مطلقا توانمند نيست ،ليکن با پايبندی محض به يک نظريه ،از يک سو
نقاط ابهام يا ضعفهای تبيينی آن زودتر آشکار میشود و از ديگر سو ،پديدههايی که پيش از آن بديهی يا بی نياز از
تبيين قلمداد میشدند تبديل به مساله يا معماهايی میشوند که موضوع پژوهشهای بعدی قرار میگيرند .مسالۀ اصلی اين
نوشتار تبيين ترتيب خطی است و اين پرسش که آيا ديدگاه پادتقارنی (کين )83328که قوياً اشتقاقی و غيرپارامتری
است میتواند ويژگیهای زبانی را که ميل به آزادی و نايکدستی ردهشناختی دارد توضيح دهد .بيان ترتيب خطی در
ساخت فعل فارسی به کمک پارامتر جهتهسته همواره مساله ساز بودهاست چرا که ترتيبهای خطی مفروض برای
ساخت فعل ،با ترتيب خطی در ساير مقولههای دستوری فارسی سازگاری نمیکند .در ظاهر ،ترتيب مفعول-فعل ()OV
در فارسی انتخاب وضعيت هسته پايانی برای مقولۀ فعل را پذيرفتنی مینمايد ،ولی اين انتخاب در مقولههای ديگر مانند
حرف اضافه ( )Pو متمم ساز ( )Cنادرست عمل میکند و ترتيب خطی وارونه به دست میدهد .زبان فارسی با چنين
رويکردی نمیتواند در هيچ ردۀ زبانی مشخصی قرار بگيرد .يک راه برای پرهيز از جعل ارزشهای پارامتری ناسازوار
در ترتيبهای خطی مقولههای زبان فارسی اين است که به کلی دست از توسل به پارامتر جهت هسته بشوييم و هيچ يک
از مقولههای دستوری فارسی (يا هر زبان طبيعی ديگر) را نه هسته آغازی و نه هسته پايانی تصور کنيم.
در فارسی گرايش ظاهری به ترتيب فاعل-مفعول-فعل ديده میشود .در غياب پارامتر جهتهسته ،بايد فرض بگيريم
که يک يا چند حرکت نحوی رخ میدهد تا مفعول پيش از فعل نشانده شود .تحليل مبتنی بر حرکت مشکالت و
ناسازواریهای پارامتر هسته را ندارد .در مورد اينکه فارسی با کدام ارزش پارامتری تبيين شود اجماعی وجود ندارد.
بعضیها فارسی را زبانی هسته پايانی خواندهاند وعمده دليل اين فرض ،مشاهدۀ ترتيب غالب مفعول  -فعل ،موصوف -
صفت ،و مضاف  -مضاف اليه (گرينبرگ )8319 1است که اين ترتيب را شاخص زبانهای مفعول-فعلی میانگارد؛ چنين
ترتيبی به ظاهر با پارامتر هسته پايانی سازگار است .نتيجه رويکرد پارامتری به فارسی میتواند تناقض در انتخاب ارزش
پارامتر جهت هسته باشد .اما چنان که دبيرمقدم ( )8938:881نشان میدهد «زبان فارسی به لحاظ مولفههای ردهشناختی،
زبانی آميخته و غيريکدست است» و نمیتواند به شکلی معنادار ،با «هيچ تصوری از ارزش پارامتری يا حتی شاخه
ردهشناختی» جور درآيد .اين مشکل با ترک انتخاب ميان ارزشهای پارامتری رفع میشود.
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در اين نوشتار بحث خواهيم نمود که محدوديتهای تحميلی رويکرد پادتقارنی مبتنی بر قضيۀ تناظر خطی قادر
است ضمن پرهيز از مشکالت نظريههای پارامتری ،تبيينهايی جايگزين برای برخی پديدههای شناخته شدۀ ساخت فعل
فارسی ارايه نمايد .دامنۀ بحث اين نوشتار به ساخت فعل و پوسته فعلی محدود خواهد ماند.9
 .2ترتیب خطی ،نظریۀ پادتقارن ،و اثرات نحوی و واژگانی آن
رويکرد پادتقارنی کين ( )8332به نظام و هندسۀ ساختگروهی ،از يک فرايند خطیکننده که به «قضيۀ تناظر خطی»
معروف است بهره میبرد .اين رويکرد ،تعريف مجموعه-بنيادِ ساخت گروه در دستور زايشی را اصل قرار میدهد ولی
شرايط سختی را بر هر مجموعۀ دلخواه که قابل خطی شدن باشد تحميل میکند .به بيان ساده تر ،مقرر میدارد که چه
گروه-نماهايی (گروه-نما به مثابه مجموعۀ رياضی) اين امکان را دارند که طی فرايند خطیکننده ،برونداد خطی داشته
باشند ،بدون اينکه ابهام يا تناقضی در بيان خطیِ گروه-نما روی دهد (شرح کامل قضيۀ تناظر خطی را در کين 8332
بخوانيد) .عوارضی که قضيه تناظر خطی بر هندسۀ ساختگروهی تحميل میکند ،از جمله عبارت از اين موارد است:
( )8الف .همۀ گروهها در توليد پايه ترتيب ثابت مشخصگر  -هسته  -متمم دارند.
ب .در هر گروه تنها يک مشخصگر میتواند وجود داشته باشد.
پ .افزودهها قابل بازشناسی از مشخصگرها نيستند (چون در اين رويکرد ميان فرافکنی بيشينه و فرافکنی
ميانی تمايز نيست).
ت .حرکت صرفاً به سمت چپ است (چپ در نگارش التينی).
ث .افزودگی هسته صرفاً در سمت چپ يک هستۀ ديگر ممکن است(چپ در نگارش التينی).
اين محدوديتها قادرند بدون ياری پارامتر جهت هسته ،ترتيبهای خطی را توليد نمايند ،به شرط آن که :همه گروهها
در همۀ زبانها شکل پايۀ ثابتی داشته باشند (مورد الف باال)؛ صورت هندسی مقولهها کامالً محدود میشود ،به طوری که
هر گروه در توليد پايه فقط يک مشخصگر ،يک هسته و يک متمم میتواند بگيرد (مورد ب) و مشخصگر آن نيز از
افزودههای احتمالی قابل بازشناسی نيست ،يعنی در اين رويکرد فرقی ميان مشخصگر و افزوده (گروهی) نمیتوان قايل
شد (مورد پ)؛ اگر هر ترتيبی به جز مشخصگر-هسته-متمم مشاهده شود ،آن ترتيب الزاماً محصول حرکت سازهها به
چپ است (مورد ت) ،به عنوان نمونه اگر زبانی دارای ترتيب فاعل-مفعول-فعل باشد ،اين ترتيب را بايد ناشی از حرکت
مفعول به جايگاهی که تسلط سازهای نامتقارن

بر فعل دارد دانست؛ جايگاههای فرود

نيز که پذيرای سازههای

)Linear Correspondence Axiom (LCA
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برای تبيينی جامع ،اما متفاوت ،که ساخت زبان فارسی را از منظر پادتقارنی بررسی کرده است ،نگاه کنيد به معين زاده (.)8118
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حرکت کننده هستند نسبت به هسته يا گروه بودن آن سازهها حساس هستند ،يعنی هسته نمیتواند به گروه افزوده شود،
بلکه صرفا –به شيوهای يگانه -به سمت چپ هسته ديگری افزوده شود (مورد ا.ث) .اين مختصری از اثرات و پيامدهای
قضيۀ تقارن خطی در هندسۀ ساختگروهی است .برای شرح مفصل به کين ( 8332و  )8189مراجعه کنيد.
انديشۀ پادتقارنی تنها به قضيۀ تناظر خطی و روال خطی کننده محدود نيست .دامنۀ مباحث پادتقارن به پرسشهای
ژرف ديگری درباره ماهيت واژگان ،ساختواژه ،مسايل کمينهگرايی ،و ردهشناسی نيز کشيده شدهاست .در مبحث فعل و
ساختار درونی اش همواره نظريهپردازی و کاوش جريان داشته ،چنان که از بدو پيدايش دستور زايشی و در قالب نظريه
«ساخت منطقی» به گشتارهايی که صورت فعل را متاثر میکنند پرداخته شده است .در معنیشناسی زايشی نيز اين جريان
ادامه میيابد .در دهههای بعد طرح پوستههای فعلی الرسنی مطرح میگردد .ديدگاه پادتقارنی هم از اين روند بر کنار
نيست و به نوعی ،از اين ميراث بهره مند میشود.
کين ( )8111در چارچوب نظريۀ پادتقارن بحث مینمايد که هسته فعل – حتی در شکل بسيط و ساده  -از
گردآمدن يک عنصر «اسمی» خوانشپذير و مشخصههای نقشی خوانشناپذير به دست میآيد .شايد صورتهای فارسی
در مثال( )8را بتوان يادآور يا مصداق آشکار همين نظر به حساب آورد .دست کم در وصف فعل مرکب فارسی میتوان
آشکارا تمايز فعل سبک با بار معنايی کمرنگ و يک وابستهی غير فعلی با بار معنايیِ بارزتر را مشاهده کرد .وابستۀ
غيرفعلی تقريباً هر مقولهای میتواند باشد؛ از عنصرهای ظاهراً عريان اسمی و صفتی گرفته تا گروههای حرف اضافهای و
و گروههای مرکب همپايه .اما به باور کين همۀ اينها در نهايت به مقوله اسم قابل تقليل هستند.
( )8الف .آنها ديوارها را رنگ کردند
ب .من سردم شد
پ .با هم رفت و آمد میکنند
عنصر فعلی را اغلب هسته و قلب گروه فعلی میانگارند .برخالف اين باور رايج ،و حتی پيش از کين ،هيل 9و کايزر

2

( )8118 ،8339نشان داده بودند که فعل ترکيبی است از يک عنصر «ريشه » و يک هستۀ نقشیِ فعلی (فعل سبک در
مفهوم خاص) .نمونه ( )9زير که از هيل و کايزر ( )8118نقل شده ،وضعيت عنصر ريشه ( )Rرا در گروه فعلی نشان
میدهد .ايشان در اين مثال فعل ساده انگليسی coughرا مرکب از يک ريشۀ اسمی ( )Rو يک هستۀ پنهان فعلی ()V
فرض گرفتهاند.
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فرضيۀ عنصر ريشه – چنان که در بخش بعد خواهيم ديد  -توانايی خوبی در تبيين صورتهای فعلی زبان فارسی دارد،
ولی در شکل اصلی خود دچار يک ناسازگاری با قضيۀ تناظر خطی است .به موجب قضيۀ تناظر خطی سازهای همانند ()9
که هسته و متمم اش هر دو فرافکنی کمينه (هسته) باشند مردود است زيرا چنين سازهای بيش از حد متقارن است و قابل
خطی شدن نيست (مورو .)8111 8به بيان ديگر ،در سازه ( )9عنصرهای  Rو  Vبر يکديگر تسلط سازهای نامتقارن ندارند
و به همين خاطر تقدم و تأخر خطی آنها نسبت به يکديگر مبهم میشود .گيمارانس )8111(8راه حلی برای مشکل تقارن
نامطلوب در درونیترين سطح اشتقاق پيشنهاد میکند :اگر مطابق نظريۀ ساختگروهی کمينهگرا (چامسکی ،)8335
مقولههای تشکيل دهندۀ درونیترين سطح يک گروه عنصرهای عريان (فرافکنیهای سطح صفر  αو  βباشند ،ادغام اين
دو يک سازۀ متقارن به شکل } {α,βبه وجود میآورد که باعث اشکال در فرايند خطی سازی میشود .حال اگر يکی از
اين عنصرها کمی «حجيمتر» شود ،يعنی از وضعيت هسته  βبه وضعيت غيرهسته } {β,βتغيير کند ،مشکل تقارن که در
نمودار ( )9هست بر طرف میشود .مطابق اصل برونگستری نظريۀ مجموعهها مجموعه } {βرا میتوان به شکل}{β,β
شکل} {β,βبازنمايی کرد .در اين صورت سطح پايۀ اشتقاق به شکل }} {α,{β,βدر میآيد که سازهای نامتقارن به
حساب میآيد ( αبر  βتسلط سازهای نامتقارن دارد) گيمارانس ( .)8111اين فرايند را «ادغام با خود » مینامد .نمودار
( )2الف و ( )9قوق را با ( )2ب مقايسه کنيد .در ( )2الف و ( )9دو عنصر ادغام شده با هم سازهای متقارن میسازند ،ولی
در ( )2ب تقارن از بين رفتهاست .سازههای متقارن تحت قضيۀ تناظر خطی قابل تحويل به بخش آوايی و تلفظ نيستند.
()2

α

الف.
β

α

ب.
α

}{β

α

کين ( )8111با ارجاع به طرح گيمارانس استدالل مینمايد که آن عنصری که میتواند «ادغام با خود» را بپذيرد عنصر
ريشه ،و متعلق به طبقۀ باز واژگان است؛ عنصر غير ريشه يکی از هستههای نقشی و متعلق به طبقۀ بستۀ واژگان است .به
دليل داشتن ويژگیهای خوانش ناپذير ،عنصر غير ريشه امکان خود-ادغامی ندارد چون اين ادغام ويژگیهای خوانش
ناپذير (قوی) را بازبينی نمیکند،ولی ريشه چون مشخصۀ خوانش ناپذير ندارد میتواند «باخود ادغام شود» .به اين ترتيب،
در پايۀ اشتقاق بايد يک عنصر ريشه داشته باشيم که «با خود ادغام شود»؛ اين عنصر ريشه نيز به نوبه خود با يک هسته
نقشی ادغام میشود .فعل در مفهوم آشنايش محصول همين گونه عمليات ادغام است .کين نتيجهگيری هيل و کايزر را
میپسندد آنجا که گفتهاند حتی ساده ترينِ فعلها نيز خوشه يا مجتمعی از هستههای ملفوظ يا غيرملفوظ هستند (مانند
مثال (.)9
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 .3تبیین ساخت فعل فارسی از منظر پادتقارنی
 .1 -3ترتیب خطی در ساخت فعل مرکب
ساخت فعل مرکب در فارسی را می توان در اين چارچوب ،به روشی هندسی و طبيعی تبيين نمود ،بدون آنکه از پارامتر
جهت هسته بهره بجوييم .مثالً در عبارت فعلی «رنگ اش کردم»« ،رنگ» را میتوان عنصر عريانی تصور نمود که در
جای ريشه ( )Rقرار میگيرد .اين عنصر ناگزير است از ادغام با خود (برای تغيير وضع از هسته به گروه) ،چنان که نظريۀ
گيمارانس مقرر میدارد .اين عنصر اسمی نبايد بتواند به جايگاههای موضوع در پوسته فعل دسترسی پيدا کند چرا که
«رنگ» ناظر و راجع بر خود رويداد است نه مشارکت کننده در رويداد .اگر بنا به فرض ،موضوعها (مشارکت کنندگانِ
رويداد) در جايگاههای مشخصگر استقرار بيابند (هيل و کايزر  ،)8118 ،8339در اين صورت میتوانيم عنصر ريشه  -در
اينجا «رنگ» -را در جايگاه متمم بنشانيم (متمم يک هستۀ نقشی) تا به صورت هندسی از مشارکت کنندهها (موضوعها)
قابل بازشناسی شود .به ديگر سخن ،نظام محاسباتی اکنون ريشۀ فعل را با موضوع فعل اشتباه نمیگيرد .اگر ريشه بتواند
در شکل کنونیاش به جايگاه مشخصگر راه يابد ،معلوم نخواهد شد که «رنگ» در عبارت فعلی «رنگ کردن» مفعول
(مشارکت کننده) است يا جزء خود فعل .بدين گونه ،مرحلۀ آغازين اشتقاق بايد شبيه ( )5باشد که طی آن «رنگ» دچار
«خود-ادغامی» میشود (خود-ادغامی را با تغيير وضعيت از  Rبه } {N Rنشان میدهيم) .سپس ،در دومين ادغام ،متممِ
يک هستۀ نقشی میشود؛ اين هستۀ نقشی را * Vمیناميم.
()5
]}رنگ[V*P V* {N
توجه نماييد که قضيۀ تناظر خطی ،تمايزی ميان سطح فرافکنی بيشينه ( )XPو فرافکنی ميانی ( )X′قايل نمیشود ،و
دومی حالت خاصی از اولی تلقی میگردد .اجبار خود-ادغامی برای «رنگ» نتيجۀ رويکرد پادتقارنی است ،چرا که
عنصر عريان (فرافکنی سطح صفر يا عنصر غير گروه) نمیتواند متمم يک هستۀ ديگر شود زيرا در غير اين صورت
سازهای به وجود میآيد که بيش از حد متقارن است و – در چارچوب پادتقارنی حاضر -نمیتوان ترتيب خطی برای آن
تصور نمود .قضيۀ تناظر خطی اجازه نمیدهد هسته ،متممِ هستۀ ديگری شود ،ولی غيرهسته مجاز است متممِ هسته باشد،
زيرا اولی وضعيتی متقارن و خطی نشدنی توليد میکند ولی در دومی تسلط سازهای نامتقارن برقرار است و مشکل خطی
شدن پيش نمیآيد) .اگر ريشه ويژگی هستهای اش را به شکلی از دست بدهد (خود-ادغامی که در ( )5رخ داد) ،در آن
صورت ريشه موفق خواهد شد تبديل به متمم هسته * Vبگردد.
کين ( )8332معتقد است عناصر مطابقه در زبان انگليسی هستهاند ،و به پيروی ازاصل راست-هستگی
(ويليامز ،)83188يادآوری میکند که هستۀ فعل بايد به سمت چپِ (در نگارش التينی) عنصر مطابقه افزوده شود (مانند
 .)write+sدور از ذهن نيست که همين سازوکار در فارسی نيز صدق کند (مانند نويسـ+م) .اما اگر به وضعيت مطابقۀ
غيرفاعلی فارسی توجه کنيم (و بر فرض يکدست بودن شيوۀ اجرای مطابقۀ فاعلی و غيرفاعلی) ،در میيابيم مطابقۀ
غيرفاعلی در فعلهای مرکب با جزء غيرفعلیِ گروهی ،آشکارا خالف اين تعميم عمل میکنند .در اين موارد شاهديم که
مطابقۀ غيرفاعلی ،پی بستِ يک عنصر غير هسته شدهاست .قضيۀ تناظر خطی اجازه نمیدهد عنصری که سطح فرفکنیاش
E. S. Williams
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هسته است به يک غيرهسته افزوده شود؛ افزودگی گروه به گروه (به شکل ] )[XP YPرا نيز به خاطر توليد سازهای
متقارن مردود میشمارد .بنا بر اين مالحظات،راست هستگی در نمونههای فارسی همچون (.1ب) محل عمل پيدا
نمیکند.
( )1الف( .کاغذها) زير و رو شدند
ب( .کاغذها را) زير و رو=شان کرد
اين نمونهها نشان میدهد که در فارسی با پديدهای به جز افزودگی به چپ (راست هستگی) روبه رو هستيم .مجاز نبودن
ادغام غيرهسته به هسته در چارچوب قضيۀ تناظر خطی و ظاهر شدن مطابقه غيرفاعلی در جايگاهی که ظاهراً يک رشته
واجی-واژی با جزء غيرفعلی ساختهاست به يک نتيجه بيشتر نمیتواند منتهی شود ،و آن هسته نبودن مطابقۀ مذکور است.
اگر مطابقۀ مذکور هسته نباشد ،پس گروه است .در اين صورت میتوان آن را از جنس ضمير پنداشت (به ياد داريم که
دستور سنتی مطابقه يا شناسه را همواره نوعی ضمير میخواند) .ضمير وگروه بودنِ شناسه غيرفاعلی را میتوان به همتای
فاعلی اش نيز تعميم داد .به غير از فرض يکدست بودن دو نوع شناسه ،دليل ديگری هم در تاييد اين تعميم میتوان اقامه
کرد :درج آشيانهای اجزای فعل کمکی ميان شناسه فاعلی و فعل اصلی؛ شناسه فاعلی اگر پايه ادغام برای هستۀ فعل بود
(همانند فرض کين در مورد زبان انگليسی) ،نمی بايست در صورت وجود فعل کمکی از هسته فعل اصلی جدا شود و در
نتيجه ،رشتههايی شبيه رفتـ+م+ـه+بود به معنای «رفته بودم» يا رنگ+اش کرد+م+ـه+بود به معنی «رنگ اش کرده بودم»
میداشتيم .اين نتيجه گيری ايجاب میکند که  -بنابر قضيۀ تناظر خطی -شناسه در جايگاه مشخصگر يا متمم قرار گيرد؛
و چون با موضوعهای فعل سروکار داريم ،بايد جايگاه پايۀ شناسه را جايگاه مشخصگر بدانيم .در زبانی مانند فارسی که
فاعل انداز (و مفعول انداز) است و موضوعهای ضميری در اطراف فعل مستقر هستند ،و با توجه به نظريه فاعل (و مفعول)
درون گروه فعلی  ،میتوانيم همچون بيکر )8118( 9دست به يک تخمين يا تعميم بزنيم:
(« )1در زبانهای بهره مند از قابليت فاعل (و مفعول) اندازی ،جايگاههای پايۀ موضوع با عنصرهای ضميری پر
میشوند».
اين عنصرهای ضميری البته ممکن است در سطح تلفظ نيازمند يک پايۀ واجی باشند تا به آن پيش بست يا پی بست
شوند ،ولی در سطح نحوی ،فرافکنیهای کاملی هستند.اين گمان تقويت میشود اگر به يادآوريم که شناسهها (پی بست)
در حقيقت میتوانند آزادانه به خارج از پوستۀ فعلی حرکت کنند و تقريباً به هر چيزی بسته شوند .در فارسی امروزی
شايد نمونههای چندانی يافت نشود ولی در شعر و نيز در گويشها به اين پديده بر میخوريم.
( )1الف .گفتا من=اش فرمودهام
ب .اين حديث=ام چه خوش آمد
نظريهای که شناسهها را ضمير و گروه بيانگارد از دو اشکال عمده در امان میماند :يکی آنکه اگر عنصر مطابقه کننده را
هسته نقشی میگرفتيم ،آن گاه برای توليد ترتيب خطی درست مجبور بوديم يا هسته را به غيرهسته افزوده کنيم  -کاری
که قضيۀ تناظر خطی اجازه نمیدهد  -يا قطعهای از يک مقوله (که جزء غير فعلی باشد) و نه کل مقوله را حرکت دهيم و
1
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3
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به يک جايگاه مشخصگر ببريم  -که باز اين هم با قضيه کين سازگار نيست .ضميرگرفتن عنصرهای مطابقه  -به ديگر
بيان ،فرافکنی بيشينه حساب کردن آنها  -چنان که گفته شد شبيه ايدۀ بيکر ( )8118در مورد ماهيت مشارکان فعل در
زبان موهاک 8است .زبانی که نظام مطابقۀ بسيار غنیای دارد؛ در موهاک موضوعهای آشکار فعل در جايگاه «جابه جا
شده به چپ » قرار دارند .در فارسی هم ظاهراً همين وضع حاکم است :موضوعهای آشکار در وجه کامل خويش در
جايگاه حاشيه بند پايه مینشينند (از لحاظ ساختاری ،نه لزوماً خطی) ،و جايگاههای پايۀ موضوعها را عنصرهای ضميریِ
ملفوظ يا غيرملفوظ پر میکند .ضمير بودن عنصرهای مطابقه کمک میکند که در چارچوب نظری حاضر ،جايگاه خطی
عمدتا پايانی شناسهها در جمله را تبيين کنيم .در ادامه به اين مساله باز میگرديم.
در بندهای پيشين مقولهای را با نشانه * Vفرض گرفتيم .ببينيم چرا به اين مقوله نياز داريم .در نمونهای که آورديم،
ريشۀ «خود-ادغام شده» يعنی «}رنگ{» ،حرکت میکند و در جايگاهی مقدم بر مطابقۀ مفعولی مینشيند .از سوی ديگر،
خود همين مطابقۀ مفعولی يا شناسه  -که غيرهسته تلقی اش کرديم  -بايد در مقولهای مجزا از مقولۀ ريشه جای داشته
باشد .اين مقولۀ ديگر را  Vبناميم .وجود دو مقوله ،يکی برای ريشه و يکی برای مشخصگری که شناسۀ مفعول را
ميزبانی میکند ضروری است زيرا همۀ فعلها متعدی نيستند و بنابراين بايد مقولۀ نقشیای افزون بر ريشه وجود داشته
باشد تا در صورت الزم بودن ساخت فعل ،بتواند حذف شود بدون آنکه يک فعل فاقد مقولۀ ريشه توليد شود .پس مقوله
* Vبايد متمايز باشد از مقوله .V
همچنين ،مقولۀ ريشه نيز نمیتواند مستقيماً متمم هستههای نقشیِ بيرونی تر پوستۀ فعلی (مانند  )vشود .اگر همکرد را
معادل يک هستۀ نقشی  vبگيريم ،و ريشه نيز همزمان بتواند بالفصل متمم مقوله ( vهمکرد) بشود ،امکان توليد ساخت
متعدی از ميان می رود زيرا جايگاه موجود برای عمليات ادغام مسدود میشود .پس ضرورت دارد که يک مقولۀ ميانجی
فرض بگيريم که همانند حلقهای از يک زنجير عمل میکند و حلقۀ درونی ترِ ريشه را به حلقۀ بيرونی ترِ همکرد متصل
میکند .در صورت متعدی بودن ساخت ،حلقۀ متعدی ساز Vميان حلقۀ ريشه *Vو حلقۀ همکرد  vمینشيند .به اين
ترتيب بايد اشتقاق پوستۀ فعلی از مسير زير بگذرد:
()3

]]}رنگ[VPSpec2 V [V*P Spec1 V* {N

در مرحلۀ بعدی مقوله  vبرای ميزبانی همکرد اضافه میشود .ساختار مقوله  vPبايد يک مشخصگر خالی داشته باشد تا
حرکت جزء غيرفعلی به سوی باال مسدود نشود .اشتقاق اکنون بايد به شکل زير باشد.
()81

]]]}رنگ[vP Spec3 v [VP Spec2 V [V*P Spec1 V* {N

مشخصگر مقوله  )Spec3( vنمیتواند جايگاه پايه ادغام فاعل ضميری (شناسه) باشد .داليلی برای اين فرض وجود
دارد :نخست آنکه برای گريز جزء غيرفعلی از پوستۀ فعل نياز به دو حرکت داريم که يکی برای مرتب کردنِ زود هنگامِ
سازهها ی درونی جزء غيرفعلی است و ديگری برای بيرون بردن کل جزءغيرفعلی از پوسته (حرکت باقیماندهها ) .برای
مرتب کردن زود هنگام سازههای درونی بايد يک مشخصگر خالی در نظر بگيريم که پايينتر از جايگاه پايۀ فاعل و
1
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باالتر از ريشه و جزء متعدی ساز يا همان  Vباشد (جايگاه  Spec3در نمودارهای ( )88و ( .))88مشخصگر  vدارای
چنين ويژگیای است .اما در اين صورت نيازمند يک مقولۀ مجزا و باالتر هستيم تا شناسۀ فاعل را در مشخصگر آن جای
دهيم ( Spec4در نمودار ( ))88همچنين ،میدانيم که اين شناسه با صرف فاعلی آخرين جزء ساخت فعل است .جزء
غيرفعلی هم با همراهی شناسۀ مفعول (در صورت وجود داشتن) به جايی نقل مکان میکند که فراتر از فعل کمکی ،ادات
نفی ،وجه نما و حتی خود همکرد است .پس ،آن قطعهای از پوستۀ فعلی که حرکت میکند ،شناسۀ فاعل و حتی همکرد
را در بر ندارد ،بلکه در مقولها ی مستقل جای گرفته و از فراز اين دو نيز عبور کردهاست ( vPدر نمودار ( .))88نمودار
( )88فرايند مرتب شدن سازههای درون پوستۀ فعلی اشتقاق ( )81را نشان میدهد .نمودار ( )88نيز مرحلۀ بعد از وضعيت
( )88است؛ اين بار ،نوبت به خروج فعل سبک و بخشی از پوسته فعلی ( )vPمیرسد .توجه فرماييد که در نمودارهای
( )88و ( )88و نيز در اشتقاقهای باال فرافکنی ميانی يا سطح بار ( )X′وجود ندارد و به جای آن از فرافکنی بيشينه ()XP
استفاده شده؛ اين وضع ناشی از قضيۀ تناظر خطی است که تمايزی ميان فرافکنی ميانی و بيشينه قايل نيست؛ برای توضيح
بيشتر نگاه کنيد به کين (( )8332در نمودار ( )88زير ZP ،نمايندۀ مقوله يا مقولههايی در حاشيۀ چپ و باالتر از مقوله
زمان است که به بحث ما مربوط نيست؛ نشانه  ...نيز به معنی احتمال وجود سازههای بيشتر در ناحيۀ ميان دو مقوله است).
()88

vP
vP
VP
VP
V*P
V*P
R
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Spec2
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قضيۀ تناظر خطی الزام دارد که هسته همواره مقدم بر متمم ،و مشخصگر مقدم بر هسته ظاهر شود (ترتيب )S-H-C؛
الزام ديگر هم اين است که مشخصگر نمیتواند بر جای بماند و هسته و متمم (قطعهای از مقوله) حرکت کنند؛ يعنی
نمیتوانيم مثال در اشتقاق ( vP ،)88پايينی را حرکت دهيم و  vPبااليی را جا بگذاريم .پس برای توليد ترتيب خطی
درست بايد مقولۀ ديگری را برای درج پايۀ فاعل فرض بگيريم .به پيروی از چامسکی ( )8111چنين مقولهای را *v
میناميم ( البته کاربرد اين نشانه در اين نوشتار لزوماً با آنچه چامسکی مراد کرده انطباق ندارد) .به اين ترتيب میتوانيم
جايگاه مشخصگر  )Spec3( vرا برای ميزبانی از حرکت  V*Pرزرو کنيم و حتی آن را به خارج پوستۀ فعلی حرکت
دهيم ،بدون آن که شناسۀ فاعلی آن طور که در رشته ( )89میبينيم ،به اشتباه حرکت کند .اين عدم حرکت میتواند
تاييدی بر حضور مقوله  v*Pتلقی شود.
(* )89ام رنگ اش کرد
تقدم فعل کمکی بر شناسۀ فاعل نيز – که اندکی پيش تر ،بدان اشاره نموديم -شاهد ديگری است بر وجود
مقولهای مجزا که * vناميديم .اگر اين مقوله مجزا وجود نداشت ،شناسۀ فاعل در مشخصگر همکرد (مشخصگر گروه
 )vPبايد جا میگرفت ،و در اين صورت همراه با حرکت باقی ماندۀ گروه  vPبه جايگاهی فراتر از فعل کمکی منتقل
میشد .در چنين صورتی رشته ( )82به دست میآمد ،ولی در فارسی چنين چيدمانی امکانپذير نيست.
(...* )82ام اش رنگ کرده بود (به معنای رنگ اش کرده بودم)
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پس شناسۀ فاعل در مقولهای باالتر از  vPدرج میشود و هيچ حرکتی ندارد .اين فرض امکان میدهد که هم هستۀ
فعل يا همکرد از پوستۀ فعلی خارج شده و به هسته تصريف افزوده شود ،و هم جزء غيرفعلی به حرکت در آيد بدون آن
که شناسه فاعل را با خود حمل کند .پوستۀ فعلی بنابراين بايد در گستردهترين حالت اش ،به شکل زير باشد.
()85

]]]]}[v*P Spec4v* [vP Spec3v [VP Spec2 V [V*P Spec1 V* {root
خالصه اينکه  V*Pبه مشخصگر  )Spec3(vمیرود و جزء غيرفعلی را ترتيب میدهد ،پيش از آن که جزء غيرفعلی به
جايگاه حاشيهای اش رسيده باشد .هستۀ فعل سبکvجايگاه درج همکرد است ولی همکرد با جزء غيرفعلی حرکت
نمیکند.اگر فعل سبک ( )vاز درون پوستۀ فعلی خارج نشود و همراه جزء غيرفعلی حمل شود ،عبارت ( )81خوش
ساخت می شد؛ ناخوش ساختی اين عبارت شاهد ديگری است بر خروج زودهنگام فعل سبک از درون پوستۀ فعلی .پس،
حرکت همکرد ضروری است .اين حرکت  -بنابر الزام قضيۀ تناظر خطی -هسته به هسته است؛ با توجه به صرف شدن
همکرد ،طبيعی ترين جايگاهی که میتوان برای فرود آن تصور کرد ،هسته زمان بند است )88( .و ( b )81نمايش همين
فرايند است.
(* )81کرد رنگ اش ام
پس همکرد پيش از به حرکت درآمدن  ،vPاز پوستۀ فعلی جدا شده و به هستۀ تصريف زمان افزوده گشتهاست .اکنون
حرکت باقیمانده يعنی کل مقوله  vPبه حاشيه چپ بند در حالی که شناسه فاعل و همکرد را در خود ندارد ،ترتيب
خطی درست «رنگ اش کرد(ه بود)م» را توليد میکند .سه مرحله مذکور به قرار زير اند.
()81
الف .حرکت گروه ريشه به مشخصگر فعل سبک:
]]][v*PSpec4v* [vPV*Pv [VPSpec2 V tV*P
ب .خروج فعل سبک از پوستۀ فعلی و افزودگی به هستۀ زمان:
]]]v-T [v*P Spec4v* [vPV*Ptv[VPSpec2 V tV*P
پ .حرکت باقی ماندۀ پوستۀ فعلی به حاشيۀ چپ:
]]] [ZP[vP V*P tv[VP Spec2 V tV*P]]Z [TPv-T [v*P Spec4v* tvP
 ZPرا همچون قبل يک مقولۀ نقشی در حاشيه چپ فرض میگيريم که به بحث ما مربوط نيست .توضيح ديگر آن که
جايگاه  Spec2میتواند با شناسۀ مفعول پر شود؛ جايگاه  Spec3سکوی پرش ميانی برای گروه ريشه V*Pاست؛ و
جايگاه  Spec4متعلق به شناسۀ فاعل است .دربارۀ  Spec1بعدا بحث خواهيم کرد .با اين اوصاف ،برای عبارت «رنگ
اش کردم» اشتقاق بايد به شکل زير باشد.
()81

]]] v* tvPام-T [v*Pکرد V tV*P]] Z [TPاش[VPکرد}]tرنگ{ *[ZP [vP[V*P Spec1 V

يادآوری میشود استفاده از نماد  tصرفاً برای نشان دادن روگرفت سازهای است که حرکت کرده ،و لزوماً نظريۀ رد را
نمايندگی نمیکند.
copy
trace theory
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اشتقاق فوق وابستگی حياتی دارد به حرکت باقیماندهها که بخشی يا حتی کل پوستۀ فعلی را میتواند جابه جا کند.
در تحليلهای باال ،فرض شد که پوستۀ فعلی دست کم به چهار ناحيه يا اليه قابل تقسيم است که عبارت اند از :اليه *،V
اليه  ،Vاليه  ،vو اليـه* .vهر يک از اين اليهها ،يکی از رکنهای ساخت فعل را به اشتقاق اضافه میکند.
حرکت باقی ماندهها اثری شبيه «قلب نحوی » بر جزء غيرفعلی دارد .ظاهراً در فارسی معيار حرکت سازهای بزرگ
تر از  vPرخ نمیدهد .با اين حال در ديگر زبانهای ايرانی میتوان چنين پديدهای را مشاهده کرد .در زبان الری اين
امکان هست که سازهای مرکب از شناسۀ فاعل و عبارت حرف اضافهای يک واحد واژی تشکيل داده و آزادانه حرکت
کنند (اثر قلب نحوی) .در ( )83ديده میشود که عبارت ( oz Minaاز مينا) میتواند هم مستقال و هم در اتصال با شناسۀ
فاعل ظاهر شده و آزادی زيادی در حرکت کسب کند .در حالت مستقل ،جايگاه خطی شناسه فاعل شديداً محدود و
ثابت است ،ولی در حالت مرکب ،آزادانه به (تقريبا) هرجای جمله قابل حرکت است.
()83

a. ketābüoz Mina šo-vāse
»کتاب را از مينا گرفت«

b. š-oz Mina ketābü vase
b’. ketābü š-oz Mina vase
b’’. ketābü vase š-oz Mina
با اين فرض که زبان الری نيز کم و بيش ساختار اشتقاقی مشابهی با فارسی دارد ،میتوان گمان برد که گروه حرف
اضافهای جايگاه درج پايهاش در ژرفای پوستۀ فعلی است؛ فعل نيز همچون فارسی برای بازبينی مشخصۀ صرف زمان (که
در ساختواژه هم بازتاب دارد) از پوستۀ فعلی خارج میشود و تنها يک فاعل در جايگاه بااليی ،و يک گروه حرف
اضافهای در پايين پوسته باقی میماند .حرکت کل پوسته ،يعنی اليه  v*Pبه حاشيه چپ (فراتر از محدودۀ تصريف زمان)
موجب آثار قلب نحوی میشود )81( .بر اين اساس ،نمايندۀ بخشی از اشتقاق ( )83bاست.
()81
[ZPketābü Z [YP[v*Pšov* [vP Spec3tvase [VPØketābü V [V*Poz Mina tvase…}]]]] Y[TPvase-T
]]]tv*P
به وضعيت فعل ساده بعدا خواهيم پرداخت ،اما فعال در اين اشتقاق «( »ketābüکتاب معرفه) مفعول آشکار
غيرضميری است که در يک جايگاه حاشيهای  Zدرج شدهاست و همچون v*Pکه او نيز در جايگاه حاشيهای  Yقرار
دارد ،میتواند جابه جايی آزاد داشته باشد .اگر اين نوع تحليل سمت و سوی کم و بيش درستی داشته باشد ،در آن
صورت می توان ادعا کرد که تفاوت ترتيب خطی ميان فارسی و الری قابل تحويل است به انتخاب اليهای که دستخوش
حرکت باقیمانده میگردد؛ به ديگر سخن ،اين تفاوت باز میگردد به اينکه  vPحرکت کند يا  .v*Pفارسی اليه  vPرا
برای حرکت برگزيده و الری اليه  v*Pرا .بدون چنين انتخابی ،ساخت فعل الری معما گونه به نظر خواهد رسيد.
کويی زومی )8335( 8پوستۀ فعلی را متشکل از سه هسته میداند که عبارت اند از  .Vu،AGRO،Vlهسته  vدر
نوشتار حاضر اشتراکات زيادی با  AGRoدر نظريۀ کويی زومی دارد ،چرا که هر دو مسئول برقراری مطابقۀ مفعولی

scrambling
M. Koizumi
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هسته .اما فرض ما اين است که مشخصههای حالت و مطابقه ،هر دو ،در جايگاه مشخصگر بازبينی میشوند .کويی زومی
نيز با هيل و کايزر ( )8339موافق است و ضروری میداند که يک هسته در اليههای بسيار پايين گروه فعلی فرض بگيرد.
به اين ترتيب * Vدر اين نوشتار همتای  Vlدر ديدگاه کويی زومی است زيرا بايد در اين ناحيه بخش «اسمی» فعل -به
قول کين ( ،)8111که از يک طبقۀ باز واژگانی میآيد -را درج نمود .وی همچنين يک حرکت در نظر گرفته که از
جايگاه متمم  Vlبه مشخصگر همان مقوله روی میدهد .در چارچوب حاضر که مبتنی بر قضيۀ تناظر خطی است ،چنين
حرکتی امکانپذير نيست .اين دليل ديگری است برای فرض دو هسته * Vو  Vبه جای يک هسته  .Vlمقوله  Vاکنون
میتواند هم جايگاه درج پايۀ مفعول ضميری باشد و هم ميان جايگاه پايه و فرود جزء ريشه (که بعداً جزء غيرفعلی را
تشکيل میدهد) فاصلۀ ساختاری کافی ايجاد کند .نشان داده خواهد شد که ساخت فعل در زبان فارسی اين نظر را
باورپذير تر میکند.
اگر به اشتقاقهای ( )81و ( )81بازگرديم ،شايد اين پرسش مطرح باشد که اصوالً چه نيازی به گروه  V*Pاست.
نمونۀ زبان الری ( )83و اشتقاق ( )81بخشی از پاسخ را در بر دارد .فعلهايی با ظرفيت بيش از دو نيازمند جايگاه
مشخصگر ديگری هستند که عنصر سوم را که میتواند مفعول غيرمستقيم باشد ميزبانی کند .جايگاه مشخصگر *V
میتواند از عهدهاين وظيفه برآيد .با اين حجم اضافیِ سازه در آغاز اشتقاق ،مفعول غيرمستقيم جايگاه بسيار ژرفی در
ريشه پيدا میکند ،بدون آن که مستقيما اثری از هستۀ متعدی ساز دريافت کند .افزودن بر حجم سازه در اليههای آغازين
اشتقاقِ گروه فعلی يادآور نظريه «کار بستیها » (پيلکانن )8118 8نيز هست ،که يک هستۀ پايين به نام  LApplمتمم
گروه فعلی  VPمیشود LAppl .مفعول مستقيم را در جايگاه متمم و مفعول غيرمستقيم را در جايگاه مشخصگر خود
قرار میدهد .نمودار زير را از بوکس )8111( 9نقل کرده ايم.
()88

0

T → vP
VP
LApplP
LAppl′
DO

v
V

IO
LAppl

مقولۀ مفروض * Vبه نوعی معادل با  LApplنيز هست و دقيقاً اين امکان را دارد که در صورت نياز ،جايگاه
مشخصگر خود را در اختيار مفعول غيرمستقيم قرار دهد ،با اين تفاوت که در نظريۀ حاضر نيازی نيست که دو گروه
اسمی که يکی مفعول مستقيم و ديگری مفعول غيرمستقيم است را در يک گروه قرار دهيم .نظريه «تمايز » ريچاردز
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( )8181مانع از درج دو مقوله هم نام در يک دامنه فراگويی میشود (البته با اين شرط که حالت ،ويژگیهای ساختواژی
و مانند اينها« ،تمايز» مورد نظر را ايجاد نکرده باشند) .به همين منظور ما مفعول مستقيم را در يک فرافکنی باالتر ،يعنی
 VPقرار داديم .در فارسی البته ساخت «کار بستی» نمود ساختواژی ندارد ،ولی فرض گرفتن فرافکنیای در اليۀ ژرف
پوستۀ فعلی  -و لو به صورت هستهای خاموش  -اين امکان را میدهد که ترتيبهای خطی مشهود در ( )83را بدون
گرفتار شدن در تناقض تبيين نماييم .در ساخت دو مفعولی نيز ابزار نظری مورد استفادۀ ما میتواند انواع توزيعهای خطی
شناسه (مفعول مستقيم و غيرمستقيم) را به همراه اثرات معنايی آن تبيين نمايد.
 .2 -3ساخت فعل ساده
ساختار هندسیای که برای پوستۀ فعلی فرض گرفته شد قادر است طيف وسيعی از ترتيبهای خطی و اثرات معنايی
گوناگون را ايجاد کند .ما تا اينجا ،به عمد ،بحث از ساخت فعل ساده را به تأخير انداختيم .اکنون با روشن شدن برخی
ويژگیهای هندسی ساختار پوسته فعلی ،میتوان به تبيين ديگر انواع ساخت فعل پرداخت .يکی از ويژگیهای بارز
ساخت فعل ساده ،عدم جواز تقدم مفعول ضميری متصل است چنان که در ( )88میبينيم.
( )88الف .میبينم=اش
ب* .اش میبينم
پ* .دارم=اش میبينم
چنان که از نمونه (88پ) بر می آيد ،اين عدم جواز ناشی از غيبت پايهای مناسب برای ضمير متصل مفعولی نيست ،پس
مسالۀ پيش روی ما ساختواژی/واجی نيست و همچنان در قلمرو نحوی قرار میگيرد .هرگاه فعل ساده داريم ،مفعول
متصل ضميری در آخرين جايگاه ساخت فعل «قفل میشود» (88ب) .اگر فرض کنيم در مواردی که فعل ساده است،
مشخصههای نحویِ همکرد ،قبال ،در هستۀ فعل ساده ادغام شده است .به يک معنا میتوان گفت فعل ساده گويی
همکردی پنهانی را درون خود حمل میکند .اگر چنين باشد ،مشخصهها احتماالً مانع درج همکرد تازهای در ساختار
پوسته فعلی میشوند .در اين صورت ،جايگاه هستۀ فعل سبک  -به خاطر کمبود مشخصههای نحوی -نيازمند حرکت
(افزودگی هسته) عنصری میشود که به مشخصههای مورد نياز مجهز باشد .اين عنصر يا  Vاست يا * .Vاز آنجا که  Vرا
نوعی هستۀ متعدی ساز فرض کرديم و مسلماً همۀ فعلها متعدی نيستند ،پس تنها * Vمیتواند هستۀ فعل ساده باشد؛
هستهای که در عين حال مجهز به مشخصههای نحویای است که میتواند ويژگیهای ناقص ( vفعل سبک) را جبران
کند .پس در ساخت فعل ساده ،هسته * Vبه جايگاه  vحرکت کرده و به هستۀ آن افزوده میشود و هستۀ مرکب V*-v
را تشکيل میدهد .اين الزامِ قضيه تناظر خطی است که صرفاً هسته میتواند به هسته ديگری افزوده شود .به اين ترتيب،
اشتقاق(88الف) بايد به شکل زير باشد.
()89

]]]]...بين V [V*P ...اش-v [VPبينv* [vPام-v-T [v*Pبين[TP
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فرض کنيم «بين» هستهای باشد که به فعل سبک ( )vافزوده میشود .يک حرکت ديگر الزم است تا هستۀ مرکب -vبين
را به هستۀ تصريف افزوده کند تا هستۀ مرکب جديد -v-Tبين ساخته شود .حرکت انفرادی هستۀ فعل ساده حرکت
گروه  V*Pرا به جايگاههای باالتر مسدود میکند (بر اساس نظريۀ اقتصاد اشتقاق يا داليل ديگری) .باقی ماندن سازۀ
اضافی در بطن پوستۀ فعل ساده را میتوان با مقايسۀ يک فعل سه ظرفيتی ساده و يک فعل مشابه سه ظرفيتی ديگر که
مرکب است نشان داد .فعل ساده میتواند مفعول غيرمستقيم را در جايگاه پايانی بپذيرد ،ولی اين عنصر حتما بايد صورت
غيرضميری داشته باشد ،چنان که در مورد ب زير میبينيم .اين محدوديت ناشی از هم شخصی دو شناسه نيست ،چرا که
با ساير شخصها نيز – چه مفرد و چه جمع -اين ترکيب ناممکن است .اما جالب اين است که مورد خوش ساخت الف
نيز در صورتی که کوچک ترين تغيير در حجم سازه روی دهد ،دچار افت شديدی در مقبوليت میشود ،چنان که مورد
پ نشان میدهد.
( )82الف .دادم=اش رضا
ب* .دادم=اش=اش
پ* .تحويل اش دادم رضا
پيرو طرح بخش پيشين ،در ساخت فعل مرکب بايد حرکت باقی مانده  vPروی دهد و چون مفعول غيرمستقيمی که در
گروه حرف اضافهای ( )PPقرار ندارد ،درون گروه  V*Pبه دام میافتد ،حرکت باقی مانده گروه  vPبايد مفعول
غيرمستقيم غيرحرف اضافهای را با خود ببرد ،نه آن که آن را در جايگاه پايانی پوستۀ فعلی رها کند .در نمونه پ فوق،
مساله لزوما نقض صافی حالت ،يا عدم بازبينی مشخصه حالت نيست .ديدگاه پادتقارنی ،مستقل از نظريه حالت ،قادر است
عبارت پ را مسدود کند .اين حشو در ابزار تبيين میتواند اثرات نظری سنگينی به بار بياورد (در اين مورد نگاه کنيد به
مورو  .)8111در ساخت فعل ساده ،اما ،گمان برديم که حرکت باقی مانده  vPروی نمیدهد .خوش ساختی الف در
قياس با پ شاهدی بر گمان اخير است ،زيرا مفعول غيرمستقيم توانستهاست در جايگاه پايانی مستقر بماند .باز به همين
شيوه ،شناسه مفعولی نيز در ساخت فعل ساده همواره در جايگاه پايانی ساخت فعل باقی میماند (پس از شناسه فاعل و
پيش از مفعول غيرمستقيم در صورت وجود) .به بيانی ساده تر ،تفاوت ميان ساخت فعل ساده و مرکب در مقدار سازۀ به
حرکت در آمدهاست؛ در فعل ساده ،حرکت هسته * Vمانع حرکت باقیماندهها میشود .همين تفاوت ظريف ،موجب
اثرات اختصاصی تری هم میشود ،چرا که قضيۀ تناظر خطی نسبت به هندسۀ ساخت گروهی حساس است .جايگاههای
فرودی که پذيرای «هستۀ در حال حرکت» اند ،با جايگاههای پذيرای «گروه در حال حرکت» فرق دارد .هسته فقط
میتواند به هسته افزوده شود ،در حالی که گروه فقط میتواند به مشخصگر يک گروه حرکت کند .چنين محدوديتی،
در کنار آن تفاوت ظريف ،میتواند پيشبينی کند که در فارسی ،صرف سببی در ساخت فعل مرکب تحقق ناپذير است.
دبير مقدم ( )8311استدالل مینمايد که طبقه خاصی از فعلهای فارسی قابليت سببی شدن (صرفی) دارند .سببیهای
صرفی تنها از فعلهای سادهای که الزم يا شبه متعدی هستند قابل اشتقاق اند .اينگونه فعلها را میتوان از نوع
فاعلهايشان شناسايی کرد .فاعل در اين موارد میتواند همزمان ،کنشگر و بهره ور باشد« .خوردن» نمونهای از اين گروه
است .اين نوع فعلها را میتوان با ميانوند «ان» سببی کرد ،چنان که در مثالهای زير پيداست.
( )85الف .خوراندن غذا به بيمار
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ب( .غذا را به او) خوراندم (=اش)
شناسۀ سوم شخص مفعولی در نمونه باال طبعا به غذا ارجاع دارد نه به «او» .پرسش اين است که عنصر سببی «انـ» کجا درج
پايه شدهاست و چه سرگذشتی در اشتقاق دارد (الزم به يادآوری است که اين نوشتار ديدگاهی شديداً اشتقاقی نسبت به
واژگان دارد) .به موجب قضيۀ تناظر خطی ،اگر هستهای به هستۀ ديگر افزوده میشود ،آن هستۀ افزوده شده در سمت
چپِ پايه قرار میگيرد (در نگارش التينی) .همين ويژگی باعث میشود هسته سببی نتواند در فرافکنی ريشه (* )Vفرض
گرفته شود ،بلکه بايد خود «پايه» افزودگی بوده و بر ريشه (* )Vتسلط سازهای داشته باشد .هر چيدمان ديگری به
ترتيبهای خطی نادرست مانند ( )81میانجامد.
(* )81به بچه انـ=خوردم اش
به داليل معنايی نمیتوانيم هستهای باالتر از  Vرا جايگاه اصلی هسته سببی ساز بدانيم .همکردها هم هرگز صرف سببی
ندارند .بنابراين ،تنها جايگاه مناسب برای عنصر سببی ساز ،همانا هسته  Vاست .اگر اينطور باشد ،ادعای پيشين ما مبنی
بر حرکت هسته * Vبه فعل سبک ( )vتقويت میشود V* .در مسير خود به  vمیتواند ابتدا به  Vکه عنصر سببی ساز را
ميزبانی میکند افزوده شود ،ترتيب درست ريشه فعل-عنصر سببی را توليد کند ،سپس به هسته  vافزوده شود .در حقيقت
در ساخت سببی ،نه يک هسته بسيط ،که يک هسته مرکب به شکل  V*-Vبه هسته فعل سبک  vافزوده شده و هستۀ
مرکب ديگری به شکل  V*-V-vتوليد میکند .اشتقاق ( )81بايد نمايندۀ اشتقاق سببی ( )85باشد.
()81
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چنين اشتقاقی میتواند توضيح دهد چرا صرف سببی در ساخت فعل مرکب (مانند نمونههای( ))81ناممکن است.
( )81الف* .رنگ-انـ-ش کردم
ب* .رنگ-اش کر-انـ-د-ام
پ* .رنگ-انـ-د-ام-اش
نمونههای  81الف و  81ب (به معنی کسی را وادار کردم که چيزی را رنگ کند) کامالً ناخوش ساختاند .نمونه  81پ
اما با فعل ساده و با همان معنی که در نمونههای قبلی مراد کرديم ،گرچه خوش ساخت نيست و در فارسی معيار وجود
ندارد ،اما به گوش گويشور فارسی به وخامت  81الف و  81ب نيست .حتی میتوان شرايط تخيلی خاصی را در نظر
آورد که چنين فعلی قابل گفتن باشد ،ولی نمونه  81ب به هيچ روی قابل تصور نيست 81 .الف نيز قابل تصور است ،ولی
هنوز از  81پ دور از ذهن تر حس میشود .چرا چنين حسی در مورد اين نمونهها که همگی ناخوش ساخت اند وجود
دارد .منع افزودگی غيرهسته به هسته شايد بهانه خوبی برای اين حس باشد .فرض نموديم که در ساخت فعل ساده ،هسته
* Vبه تنهايی حرکت میکند .در ساخت فعل مرکب ،چنين نيست و حتماً گروه (غيرهسته) حرکت میکند .در اشتقاق
( )81هسته سببی «ـان» را داريم که نياز دارد هستۀ ديگری به او افزوده شود .در ساخت سببی ،تشکيل فعل مرکب به همين
دليل بايد مسدود شود ،زيرا صرف سببی مستلزم افزودگی هسته است ،در حالی که ساخت فعل مرکب نيازمند افزودگی
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غيرهسته (حرکت گروه) است و افزودگی گروه به هسته – مطابق قضيۀ تناظر خطی  -امکان ندارد .اين دو با يک ديگر
قابل جمع نيستند!
ساخت سببی در زبان الری همانندیهای زيادی با فارسی دارد و از اين جهت حقايقی را آشکار میکند .در فارسی،
میتوان فعل «دويدن» را سببی کرد (دواند) .در زبان الری ،همين فعل به صورت مرکب و با فعل سبک بيان میشود .حال
ببينيم سببی سازی چه اثری در زبان الری ايجاد میکند .به نمونه ( )98توجه کنيد.
( )83الف( šo-do zat .الری)
ب .دويد (فارسی)
تکواژ سببی ساز در گونه الری  -ana-است .نمونه  83الف در گونه الری سببی نمیشود ،در حالی که نمونه  83ب
فارسی مشکلی برای سببی شدن ندارد.
( )91الف *šo-do-anazat .يا ( *šo-do za-ana-tالری)
ب .دواند (فارسی)
اما گونه الری در اين موارد از راهبرد جالبی سود میبرد .در زبان الری میتوان فعل مرکب را در اين مورد خاص» ،ساده
سازی» کرد تا بتواند پذيرای هسته سببی شود .الری در ساخت سببی صرفی آشکارا از فعل مرکب پرهيز میکند.
(( ošdov-ana )98کسی او را دواند)
ريشه  dovدر ( 83الف) نيازمند فعل سبک ( )zatبود ولی در ( )98که عنصر سببی  -ana-ظاهر شده ،خبری از فعل
سبک نيست .حرکت هسته (افزودگی) فعل  dovبه جايگاههای باالتر فقط در غياب فعل سبک مستقل امکانپذير است.
اگر به جای هسته ،dovيک غيرهسته حرکت میکرد ،ساخت سببی صرفی الری همانند فارسی مسدود میگشت .ولی
در ( dov )98به شکل هسته ظاهر شده و امکان افزودگی به هسته سببی  -ana-را به دست آورده است .زبان الری،
کمی آشکار تر از فارسی ،نشان میدهد که چگونه «حجم سازه» بر يک فرايند صرفی اثر میگذارد.
 .3 -3فعل تجربهگر
فعل تجربهگر تعبيری است که اين نوشتار برای ساختهای «الزم يک شخصه» (انوری و گيوی )8919 ،يا «شبهملکی
جدانشدنی » (کريمی )8115 ،درخور تر میبيند؛ فعلهايی که ظاهراً فقط صرف سوم شخص مفرد دارند ،و هميشه
الزماند .دليل انتخاب تعبير تجربهگر برای اين نوع فعلها اين است که بر اساس فرضيات اين نوشتار ،فعلهای مذکور نه
بیفاعل و نه «يک شخصه» و نه ملکی اند ،بلکه همانند صرف مطلق ،در شکل حالت دستوری شان با ساير فعلها تفاوت
دارند ،نه در ويژگیهای صرف شخص و شمار؛ معنای ملکی نيز از آنها استنباط نمیشود .به نمونههای ( )98نگاه کنيد.
( )98الف .سردم شد
ب .خواب ام گرفت/برد
اين فعلها همواره ناظر بر رويدادهايی هستند که فاعل منطقی در آنها نقش کننده يا کنشگر ندارد ،بلکه وضعيتی
درونی يا حسی بر او حادث میشود .اين فعلها بر خالف ساخت سببی که با «حجم سازۀ کمتر» کار میکرد ،به «حجم
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سازۀ بيشتر» نياز دارند ،يعنی همواره در ساخت فعل مرکب ظاهر میشوند و صورت ساده ندارند.
( )99الف* .سرديدم
ب* .خوابيدم (به معنی خوابم گرفت/برد)
آشکار است که «خوابيدم» با «خوابم گرفت/برد» هم معنا نيست و ناخوش ساختی در معنای عبارت درون پرانتز مورد نظر
است .کريمی ( )8115اين فعلها را «بی فاعل» ،و «شبهملکی جدانشدنی»میخواند به اين دليل که صرف فاعلی در آنها
پيدا نيست ،بلکه به لحاظ صرفی شبيه عبارتهای ملکی مانند ( )92هستند.
( )92کتابم
اين دليل کافی نيست ،چرا که هر صرف غيرفاعلی لزوماً ملکی نيست .بهتر آن است که اين صرف را فقط «غيرفاعلی »
بناميم تا از خيلی تناقضها برکنار بمانيم .درواقع مفروضات بنيادی اين نوشتار قادر است بدون توسل به ساخت ملکی يا
صورتهای تاريخی غيرزايا ،ساخت فعل تجربهگر را توليد نمايد .فرض وجود اليههای نقشی متعدد در پوسته فعلی اين
امکان را فراهم میکند که به فراخور تفسير معنايی مورد نظر برای هر اشتقاق ،موضوعهای فعل را در جايگاهی که مرتبط
با آن نقش معنايی است مستقر کنيم .در مورد ساخت تجربهگر ،بی درنگ میتوان حکم کرد که فاعل منطقی (موضوع
فعل) نمیتواند در جايگاه مشخصگر هستهای قرار بگيرد که معنای کنشگر را القاء میکند ( .)Spec4جايگاه مناسب،
مشخصگر  )Spec2( Vاست که اثر رويداد را به موضوع منتقل میکند .پس در ساخت تجربهگر ،بايد فرض کنيم که
فاعل در جايگاهی نسبتاً پايين قرار دارد و مشخصههای هسته  Vموجب میشوند صرف ضمير/شناسۀ غيرفاعلی باشد .به
بيانی ديگر ،جايگاه موضوع در اين ساخت همانند جايگاه مفعول در ساختهای متعدی است ،با اين فرق عمده که پوسته
فعلی تجربهگر فاقد اليه باالتر * vاست .موضوع به نسبتِ فاصلۀ ساختاریای که از ريشه (* )Vپيدا میکند ،رابطۀ معنايی
اش نيز با رويداد فعل دگرگون میشود .میتوان تصور کرد که چيدمانی در پوستۀ فعلی که شامل تنها يک موضوع ،و آن
هم مستقر در اليههای پايينی پوستۀ فعلی (نزديک به ريشه * )Vاست ،همواره به رابطهای «درونی تر» ميان موضوع و فعل
ارجاع میکند.
اشاره نموديم که شباهتی ميان صرف در ساخت تجربهگر و صرفهای کنايی-مطلق وجود دارد .چامسکی ()8335
صرف کنايی-مطلق را محصول فعال بودن هستۀ فعل سبک میانگارد .طرح اين نوشتار دقيقاً در همين راستا است (البته
عاليم و نشانهها با چامسکی  8111 ،8335فرق دارد) ،چرا که در اينجا ،همانند نظر چامسکی که هستهای «پايين» (پايين،
در قياس با جايگاهی همانند هسته صرف زمان  )Tرا مسئول ايجاد صرف کنايی-مطلق میگيرد ،صرف غيرفاعلیِ
موضوع را از رابطهاش با يک هسته پايين درون پوسته فعلی نتيجه گرفتيم.
هستههای نقشیِ چندی را در پوسته فعلی فرض گرفتيم .اين اقدام البته به هيچ روی جديد نيست و پژوهشگران
اليههای گوناگونی را در پوستۀ فعلی شناسايی کردهاند .ما در اين جا ،بدون تحميل يافتههای مربوط به زبانهای ديگر بر
دادههای زبان فارسی ،کوشيديم ترتيبهای خطی متنوع ساخت فعلی و اثرات معنايیِ مالزم با آن ترتيبها را از مبانی
نظريۀ ساختگروهی يعنی قضيۀ تناظر خطی و رويکرد پادتقارنی استخراج کنيم .اين راهبرد موجب شد چيدمانهای
گوناگونی که هر يک میتواند مرتبط با خوانشهای معنايی خاصی باشد خود به خود به دست آيد .هنگامی که هر کدام
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از هستههای نقشی مسئول القای جنبههای خاصی از ساختار رويداد میشود ،ترکيبها و چيدمانهای گوناگون اين
هستهها میتواند بخشی از ويژگیهای رويداد را به صورت نحوی پيشبينی کند .بدين معنا میتوان معنیشناسی را (دست
کم در بخشهايی )،پديدهای مشتق از نحو دانست (نگاه کنيد به هينزن .)8111:13 8به عبارتی عينی تر ،پوستۀ فعلی
میتواند در گسترده ترين شکلِ بالقوهاش سازهای باشد به شکل (.)95
()95

*v
کنشگری/

Spec4

ارادهمندی
v

Spec3

فعل سبک
V
متعدیساز/

Spec2

اثرگذار
Comp
ريشه

*V
ريشهساز

Spec1

هسته * vرا جايگاه القای مفهوم کنشگری ،ارادهمندی و مانند اينها تصور کرديم (و البته بخش زيادی از اين مفاهيم
میتواند مفاهيم استعاری  -مطابق با رويکردهای شناختی  -باشد) .از سوی ديگر ،هسته  Vمحل اطالق رابطۀ درونی فعل
با موضوع است که میتواند در قالب رابطۀ فعل-مفعول ،اثرپذيری ومانند اينها تصور شود .پوستۀ فعلیای که دارای اين
هر دو باشد ،قادر است معنای متعدی را برساند ،در حالی که پوسته فعلی فاقد  Vبيانگر رويدادهای يک موضوعه يا الزم
میشود .عکس اين وضعيت هم ممکن است :پوستۀ فعلی میتواند فقط اليه  Vرا داشته باشد بدون اينکه اليه * vاضافه
شود .فعلی که اينگونه وارد اشتقاق می شود ارجاع خواهد داشت به رويدادی که طی آن ،فاعل اثری غير ارادی از
وضعيتی درونی دريافت میکند (مانند سردم شد ،خوابش گرفت ،به نظرش آمد و مانند اينها) .بر اين اساس ،عبارت (98
الف) بايد اشتقاقی مانند ( )91داشته باشد.
()91

]}سرد{ *a. [V*P V
]]]}سرد{ * V [V*P Vامv [VPشدb. [vP
]] V t V*Pامv [VPشد]}سرد{ *c. [vP[V*P V
]]] VtV*Pامv [VPشد]}سرد{ *d. [TP -dT [vP[V*P V
W. Hinzen
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]]] VtV*Pام}] tšu [VPسرد{ *v-T [vP[V*P Vشدe. [TP
]]-TtvPشد V tV*P]] Z [TPام [VPشد}] tسرد{ *f. [ZP[vP [V*P V
]]tvPشدZ [TPسردمg. [ZP
در مرحله  aگروه ريشه را داريم که با ريشه {سرد} تشکيل میشود .خود-ادغامی ،وضعيت ريشه را از هسته به غيرهسته
تغيير میدهد ،چنان که اين عنصر بتواند متمم هستۀ نقشی ريشه يعنی * Vشود .در مرحله  ،bهسته  Vوارد میشود و
گروه V*Pرا متمم خود میگيرد؛ فاعل منطقی با حالت دستوریِ غيرفاعلی -به داليلی که توضيح داده شد -وارد اشتقاق
میشود؛ اليۀ فعل سبک  vنيز با هسته «شد»وارد میشود .در مرحله  ،cگروه  V*Pبه جايگاه مشخصگر فعل سبک v
منتقل میشود .اين حرکت ،تضمين مینمايد که ريشه «سرد» همواره بر شناسه فاعل  -که صرف حالت غيرفاعلی دارد -
تقدم خطی پيدا کند .در مرحله بعد ( ،)dگروه تصريف با هسته  Tاضافه میشود .سپس در مرحله  ،eهسته  vبه سمت
چپ هسته زمان افزوده میشود تا ويژگیهای صرف زمان در فعل «شد» بازبينی گردد .حرکت باقیمانده پوسته فعلی به
محدوده حاشيه چپ در مرحله بعد ،تقدم جزء غيرفعلی بر جزءفعلی را رقم میزند (حاشيه چپ را با نشانه  Zآورديم؛
چيستی اين هسته حاشيهای موضوع بحث ما نيست) .نمايش گرافيک اين اشتقاق به قرار زير است:
()91

ZP
…ZP
…TP

Z

vP
vP
VP
VP
V*P
V*P
{سرد{

Spec2
V

vP

T

Spec3
v

∞Spec

V*P

T

v
شد

شد

ام

Spec1
*V

اکنون آشکار است که چرا ساخت فعل تجربهگر نيازمند «حجم سازۀ بيشتر» است .اگر قرار بود گروه ريشه ( V*Pسرد
به عالوه هستۀ نقشی مربوطه) بتواند خود هستۀ يک فعل ساده را تشکيل دهد ناگزير بود به پايۀ فعل سازِ ( -iتکواژ يـ در
عبارت ناخوش ساخت *سرديـد) افزوده شود ،ولی قضيۀ تناظر خطی چنين افزودگیای را اجازه نمیدهد زيرا ريشه
 V*Pغير هسته و تکواژ فعل سازِ پايه يعنی –iهسته است (دست کم از ظاهر اين تکواژ چنين بر میآيد) .بنابراين،
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ساخت فعل تجربهگر به شکل فعل ساده در فارسی غيرممکن است .در عوض ،تنها راه توليد اين نوع ساخت فعلی اين
است که هسته فعل سبک غيرتهی در جايگاه  vقرار گيرد و گروه ريشه ،به صورت کلی و در قالب حرکتِ باقیمانده به
بيرون پوسته فعلی منتقل شود .اين شيوه ،مستلزم افزودگیهای ناهمگن نيست و نظريۀ ساخت گروهی ما آن را مجاز
میشمرد .به اين ترتيب ،کل ساخت فعل را به شکل کامالً اشتقاقی تبيين نموديم.
 .4نتیجهگیری
رويکرد پادتقارنی ابزاری است قدرتمند برای تبيين برخی ويژگیهای به ظاهر معماگونه در ترتيب خطی نحو فارسی.
نخست نشان داديم که اين رويکرد چگونه از پسِ تبيين ساخت فعل مرکب متعدی بر میآيد .سپس ،با کمک
اشتقاقهايی که پايه فرض نموديم ،ساختهای ساده ،الزم ،سببی ،و تجربهگر را تبيين نموديم .انديشۀ محوری اين بحث
در يک کالم اين بود که ويژگیهای هندسی ساخت گروه تعيين کنندۀ صورتهای صرفی و همچنين اثرات معنايی
حاصل از هر کدام از ساختهاست .اين رويکرد قابليت بسط و تبيين تنوعات ميان زبانی را هم دارد ،چنان که در خالل
بحث اشاراتی هم به يک زبان هم خانواده داشتيم .دامنۀ تحليل در اين نوشتار ،محدود ماند به طيف کوچکی از
ويژگیهای ساخت و صرف فعل .بحث دربارۀ ديگر مقولهها و ساير ترتيبهای خطی زبان فارسی در اين مجال
نمیگنجيد.
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