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چکیده
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میتوان ترتیب ورود سازهها به فرایند ادغام در اشتقاق جمله در زبان فارسی و همچنین جایگاه قید و
آرایش واژگانی آزاد آن را در این زبان توضیح داد.
کلیدواژه :برنامة کمینهگرا ،مشخّصه ،فرایند ادغام ،اشتقاق جمله ،رابطة شمول متناسب.
سید مهدی ساداتی نوشآبادی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

 .1مقدّمه
در برنامة کمینهگرا (چامسکی )1995 1،که با کنار گذاشتن و تجدید نظر در
بسیاری از مفاهیم «نظریة حاکمیت و مرجعگزینی» 2شکل گرفت ،نظام زبان متشکّل از
دو بخش نظام محاسباتی 3و فهرست واژگان 4است که برای اشتقاق جمله از آنها
استفاده میشود .بخش محاسباتی زبان بهوسیلة سه عملیات گزینش 5،ادغام 6و
حرکت/جذب آلفا7روی فهرست محدودی از واژگان ،اشتقاق جمله را انجام میدهد.
فهرست واژگان ،مجموعهای از عناصر واژگانی همراه با شمارگان 8آنها جهت
استفاده در فرایندهای نحوی است .واحدهای زبانی موجود در این فهرست،
مجموعهای از مشخّصههای صرفی نحوی ،آوایی و معنایی هستند که در بخشهای
مختلف نظام محاسباتی زبان (نحو ،سطح آوایی 9و سطح معنایی) 10استفاده میشوند.
برای ایجاد سازههای زبان که بهصورت جفتی 11،چرخهای 12و برگشتی 13انجام

1. Chomsky
2. Government and Binding
3. Computational System
4. numeration
5. selection
6. merge
7. move/attract α
8. index
9. Phonetic Form
10. Logic Form
11. binary
12. cyclic
13. recursive
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میشود ،ابتدا دو واحد واژگانی موجود در فهرست واژگان انتخاب میشوند (ردفود،

 )70 :2004و سپس بهوسیلة فرایند ادغام ،با یکدیگر ترکیب میشوند .سازههای جمله
با توجه به نیازهای نحوی جمله بهوسیلة فرایند حرکت ،از جایگاه اصلی ادغام خود
خارج میشوند و به جایگاه جدید در ساختار سلسلهمراتبی جمله فرود میآیند.
همچنین فرآیند ادغام دارای ویژگی «درونهگیری»2است ،بدین صورت که میتوان از
محصول قبلی فرایند ادغام نیز برای ترکیب با سایر سازهها بهره گرفت.
در برنامة کمینهگرا (چامسکی ،)1995 ،فرایند ادغام ،فعالیتی است که هیچگونه ترتیب
واژگانی خاصّی بین سازههای دخیل در آن تحمیل نمیشود .چامسکی ( )2001دو نوع
فرایند ادغام با نامهای ادغام درونی3و ادغام بیرونی4را معرفی میکند که اشتقاق جمله
براساس آنها انجام میشود .مؤلّفههای نحوی واژگان ،نقش اساسی در اشتقاق جمله
برعهده دارند؛ امّا دربارة ترتیب فرایند ادغام و انتخاب سازهها برای ادغام ،نکتهای ذکر
نشده است .تاکنون اصل «سلسلهمراتب فرافکنها»( 5اجر )2003 6،بهعنوان نمای کلّی
سازههای جمله در نظر گرفته شده است که براساس آن ،اشتقاق جمله برپایة وجود
مشخّصههای تعبیرناپذیر7نحوی سازهها و یک ساختار سلسلهمراتبی دربارة نحوة قرار
گرفتن سازهها در کنار یکدیگر بیان شده است.
برای انجام فرایند ادغام با این شرایط ،بخش محاسباتی زبان به یک محیط کار 8نیاز
دارد که در آن ،اجزای جمله با یکدیگر ترکیب شوند و فرایند اشتقاق ادامه یابد.
بهعنوان مثال ،با فرض وجود فهرست واژگان زیر ،عملکرد بخش محاسباتی زبان و
فرایند ادغام در اشتقاق جمله به این صورت خواهد بود:

1. Radford
2. embedding
3. internal merge
4. external merge
5. hierarchy of projections
6. Adger
7. uninterpretable features
8. workspace

 166ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}(علی( ،)1هستة گروه فعل کوچک( ،)1دوست داشتن( ،)1زهرا( ،)1راN={)1

در اشتقاق براساس این فهرست واژگانی ،اگر ابتدا فعل (دوست داشتن) و گروه اسمی
مفعول (زهرا  +را) انتخاب شوند ،گروه فعلی بزرگ تشکیل میشود:
سید مهدی ساداتی نوشآبادی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

{{{{زهرا+را} ،زهرا} ،دوست داشتن} ،دوست داشتن} .سپس هستة فعل کوچک
از فهرست واژگان انتخاب و با سازة موجود در فضای کاری ادغام میشود و گره
میانی گروه فعلی کوچک را ایجاد میکند:
{{{{را+زهرا} ،زهرا} ،دوست داشتن} ،دوست داشتن} .}v،}v،در آخرین مرحله،
گروه اسمی (علی) از فهرست واژگان انتخاب و با خروجی مرحلة قبلی فرایند ،ادغام
میشود و گروه بیشینة فعلی کوچک را تشکیل میدهد{{{{ :را+زهرا} ،زهرا}،
دوست داشتن} ،دوست داشتن} ،}v،}v،علی} .}v،اکنون با پایان یافتن واژگان
موجود در فهرست واژگان ،اشتقاق جمله تمام میشود (نمودار .)1
گروه بیشینة فعل کوچک

علی

گروه میانة فعل کوچک

v

گروه بیشینة فعل واژگانی

زهرا را

دوست داشتن

نمودار  -1تشکیل گروه فعلی بیشینة فعلی کوچک

ترتیب ذکرشده برای ترکیب سازهها با یکدیگر ،به ایجاد جملة خوشساخت دستوری
{علی زهرا را دوست دارد} ختم میشود؛ امّا هیچگونه تضمینی وجود ندارد که در
زمان اشتقاق جمله ،سازهها بهدرستی از فهرست واژگان انتخاب شوند و نمودار درختی
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فوق را ایجاد کنند .سؤالی که اکنون مطرح میشود این است که چگونه بخش
محاسباتی زبان ،واژگان را بهطور صحیح از فهرست واژگان انتخاب و برای ادغام وارد
فضای کاری میکند .به عبارت دیگر ،چگونه بخش محاسباتی زبان از ایجاد
ساختهای نادستوری جلوگیری مینماید .بهعنوان مثال ،در جملة فوق ،چرا ابتدا
بخش محاسباتی زبان ،سازههای (علی) و گروه فعلی کوچک را انتخاب نمیکند؟ یا
اینکه چرا پس از ایجاد گروه فعلی (دوست داشتن) ،سازة فاعل وارد محیط کاری
نمیشود؟ اگر نظام محاسباتی زبان ابتدا به ادغام سازة فاعل در جایگاه مشخّصگر
گروه فعلی کوچک اقدام کند و سپس گروه فعلی کوچک ساخته شود و بعد آن را با
متمّم خود (گروه اسمی مفعول) ادغام نماید ،روشی غیرصحیح را در اشتقاق جمله در
پیش گرفته است .وجود خروجی فرایند ادغام در محیط کاری و ادغام سازة صحیح با
آن برای نظام محاسباتی زبان از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این تحقیق ،کاربست پژوهش دیسیلیو و ایساک )2008(1و اصل پیشنهادی آنها با
عنوان «رابطة شمول متناسب» 2دربارة نقش مشخّصههای واژی نحوی واژگان موجود
در فهرست واژگان و همچنین سازة موجود در فضای کاری نظام محاسباتی زبان در
فرایند انتخاب آنها و ترتیب ورود آنها به فرایند ادغام و اشتقاق جمله در زبان فارسی
بررسی میشود و از این رهگذر به این پرسش پاسخ داده میشود که آیا میتوان
براساس تبیینهای فراهمشده توسط برنامة کمینهگرا و مبنای کار قرار دادن اصل
اقتصادی 3روششناختی و اشتقاق جملهها ،اصل «رابطة شمول متناسب» را بهعنوان
جایگزینی برای اصل «سلسلهمراتب فرافکنها» (اجر )2003 ،در جملههای زبان فارسی
در نظر گرفت یا خیر .همچنین براساس این اصل ،جایگاه قید در زبان فارسی بررسی
شده ،جایگاه مختلف آن در جمله برپایة این اصل توضیح داده میشود.
 .1-1پیشینة تحقیق
1. Di Sciullo & Isac
2. proper inclusion relation
3. Economy Principle
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چامسکی ( )4 :2001معتقد است زبان ،نظامی است که «نیروی زایشی»1آن با نام «نحو
زایا»2شناخته میشود و برای هر انتخاب از فهرست واژگان موجود ،یک اشتقاق ایجاد
میکند .از نظر چامسکی (همان« )6 :نحو زایا» دارای فرایندی به نام «ادغام» است که
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بهطور طبیعی در اختیار نظام محاسباتی زبان قرار دارد و برای نظامی که دارای
درونهگیری است ،موردنیاز میباشد؛ زیرا فرایند درونهگیری بدون وجود آن محقّق
نمیشود و هرگونه فرایند دیگری در «نحو زایا» به غیر از فرایند ادغام ،نیازمند
انگیزههای تجربی است که خود نشاندهندة دور شدن از فرضیة قوی کمینهگرایی
است.
از نظر چامسکی ( )243 :1995دو نوع سازة نحوی در فرایند ادغام حضور دارند :الف.
واژگان؛ ب .سازة نحوی تشکیلشده توسط فرایند ادغام بهصورت }} K={γ, {α,βکه
در آن،

α

و

β

سازة نحوی و  γبرچسب آنهاست .در ابتدا ،فرایند ادغام ،دو سازة

واژگانی را از فهرست واژگان انتخاب و یک سازة نحوی را ایجاد میکند .بخش
محاسباتی زبان میتواند از این سازة نحوی در فرایندهای بعدی ادغام نیز استفاده نماید.
در ابتدای فرایند ادغام ،دو واژه انتخاب میشوند و در پایان فرایند اشتقاق و زمانی که
تمامی واژگان موجود در فهرست واژگان در فرایند ادغام استفاده شدند ،ساختار
سلسلهمراتبی اجزای جمله تشکیل میگردد.
بخش محاسباتی زبان عال وه بر داشتن فرایندهایی همانند ادغام و حرکت که بر عناصر
واژگانی اعمال میشوند ،شامل مجموعهای از مشخّصهها و همچنین اصولی است که
این مشخّصهها را در قالب واحدهای واژگانی جمعآوری میکند (چامسکی.)2000 ،
مشخّصه ها آن بخش از زبان هستند که آوا و معنا را به یکدیگر پیوند میدهند (اجر،
 .)2003مشخّصه های آوایی با چگونگی تلفّظ سروکار دارند و در صورت آوایی قابل
دسترسی هستند؛ امّا مشخّصههای معنایی که بر تعبیر معنایی اثرگذارند ،در صورت
1. generative engine
2. narrow syntax
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منطقی توسط بخش محاسباتی زبان قابل دسترسی هستند .مشخّصههای صرفی -نحوی
که ممکن است تعبیرپذیر1یا تعبیرناپذیر باشند ،آن ویژگی از واژهها هستند که نحو به
آنها حسّاس است و در فرایند اشتقاق ،صورت ظاهری واژه را تعیین میکنند.
مشخّصة تعبیرپذیر بر تعبیر معنایی یک مقوله تأثیرگذار است و باید در صورت منطقی
در دسترس باشد؛ امّا مشخّصة تعبیرناپذیر بر تعبیر معنایی ساخت نحوی تأثیری ندارد و
باید از صورت منطقی حذف شود؛ در غیر این صورت ،ساختی نادستوری حاصل
میشود (اجر2003 ،؛ ردفورد .)2004 ،در صورت منطقی ،تنها مشخّصههایی باید
حضور داشته باشند که به خوانش معنایی جمله کمک میکنند (چامسکی .)1995 ،این
موضوع در قالب اصل خوانش کامل (اجر2003 ،؛ هورنستین 2و دیگران )2005 ،به
ترتیب زیر تعریف شده است:
الف .اصل خوانش کامل« 3:ساختاری که بر آن ،قواعد معنایی اعمال میشود ،نباید
شامل هیچ مشخّصة تعبیرناپذیری باشد» (هورنستین و دیگران.)15 :2005 ،
فرایند حذف مشخّصههای تعبیرناپذیر از اشتقاق نحوی ،از طریق سازوکاری به نام
بازبینی 4صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که مشخّصة تعبیرناپذیر در سایة رابطة نحوی
تطابق5با مشخّصة متناظر خود ،بازبینی و حذف میشود.
ب .تطابق :مشخّصة تعبیرناپذیر ] [uFبر عنصر نحوی  Yبازبینی میشود ،هنگامی که

Y

با عنصر نحوی دیگری به نام  Zدر رابطة سازه فرمانی بوده و  Zدارای مشخّصة متناظر
] [Fباشد» ( اجر.)168 :2003 ،
در رابطة باال ،مشخّصة تعبیرپذیر

][F

جفت تعبیرناپذیر خود را اصطالحاً جذب

6

میکند.

1. interpretable
2. Hornestein et al.
3. Full Interpretation Principle
4. checking
5. agree
6. attract
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در برنامة کمینهگرا ،حرکت عناصر نیز مبتنی بر ویژگی برخی مشخّصههاست.
مهم ترین پیامد این مفهوم ،حرکت عناصر در روند تطابق و بازبینی مشخّصههاست ،به
گونهای که اگر مشخّصهای قوی در نحو بهصورت آشکار بازبینی نشود ،باعث
سید مهدی ساداتی نوشآبادی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

فروریختن اشتقاق در سطح منطقی میگردد (چامسکی.)30 :1993 ،
برای اشتقاق جمله ،یکی از فرایندهای دستور زبان با نام فرایند گزینش روی فهرست
واژگان اعمال میشود و یکی از آنها را انتخاب میکند و در اختیار نظام محاسباتی
زبان قرار میدهد .سازههای بزرگتر توسط فرایند «ادغام» از راه پیوند ساختی با
یکدیگر ایجاد میشوند ،بدین صورت که دو عدد واحد نحوی ( Siو  )SJبا یکدیگر
ترکیب شده ،یک واحد نحوی جدید از ادغام آنها پدید میآید )) .(S(Si, Sjویژگی
واحد نحوی جدید ایجادشده (برچسب ،)1ویژگی یکی از دو واحد نحوی مورد
استفاده در فرایند ادغام است .فرایند دیگری که در اشتقاق جملهها استفاده میشود،
فرایند «حرکت» است .این فرایند در حقیقت یک نوع فرایند ادغام است که در آن ،دو
واحد نحوی  Aو  Kبا یکدیگر ترکیب میشوند ،در حالی که دو واحد نحوی  Aو

K

A

از

بخشی از یک سازة نحوی ایجادشده توسط فرایند ادغام هستند .سازة نحوی
جایگاه خود حرکت میکند و با  Kترکیب میشود.

طبق برنامة کمینهگرا ،در نظام محاسباتی زبان ،اصل اقتصادی در فرایندهای اشتقاق
زبان دارای جایگاه ویژهای است و ارجحیت فرایندهای اشتقاق نسبت به یکدیگر
براساس این اصل صورت میگیرد .برمبنای این اصل ،حرکتهای نحوی کوتاه نسبت
به حرکتهای نحوی بلند ،ارجحیت دارند .فرایند حرکت سازهها در زمان اشتقاق
جمله بهصورت کوتاه و در حدّ ضرورت است.

1. label
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در نقطه ای از فرایند اشتقاق ،نظام محاسباتی از زبان عملیات «بازنمون» 1برای ارسال
سازههای نحوی ایجادشده به سطح آوایی و سطح منطقی استفاده میکند .فرایند
اشتقاق نحوی تا زمان تهی شدن فهرست واژگان از واحدهای واژگانی ادامه دارد.
چامسکی ( )2001دو نمونه از فرایند ادغام را با نام «ادغام مجموعهای»2معرفی میکند:
«ادغام بیرونی» و «ادغام درونی» .در ادغام بیرونی که نمونة اعالی فرایند ادغام است،
دو ساختار ریشهای انتخاب و با یکدیگر ترکیب میشوند (نمودار .)2
A+B
A

B

نمودار  -2فرایند ادغام بیرونی (چامسکی)2 :2001 ،

در ادغام درونی ،یکی از ساختارهایی که در فرایند ادغام شرکت میکند ،بخشی از
ساختار موجود است .فرایند ادغام درونی ،نشاندهنده تأثیرات حرکت نحوی است.
چامسکی (« )1995فرضیه کپی حرکت» 3را مطرح کرد که عنصری از جایگاه خود
حرکت میکند و به جایگاه مشخّصگر4هستة خود فرود میآید .چامسکی ()9 :2001
دربارة ادغام درونی میگوید که کارکرد ادغام درونی  αو  βدر صورتی که  βجزئی
از  αباشد ،باید به ایجاد مشخّصگر جدیدی برای  αمنجر شود (نمودار .)3
α

α
β

β

β

نمودار  -3فرایند ادغام درونی (چامسکی)9 :2001 ،
1. spell-out
2. set merge
3. copy theory of movement
4. specifier
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محقّقان دیگری مانند اپستین 1و همکاران ( ،)1998گارتنر ،)1999( 2چامسکی
( ،)2001استارک )2001( 3و ژانگ )2002( 4نیز از مفهوم حرکت بهعنوان «ادغام
درونی» تعبیر کردهاند.
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چامسکی ( )2001نوع دیگری از فرایند ادغام را با عنوان «ادغام جفتی»5معرفی میکند
که برای ادغام ادات به فرافکن بیشینه استفاده میشود .از نظر چامسکی (همان)18 :
وجود این نوع فرایند ادغام در «نحو زایا» بهواسطة نیازهای سطح مفهومی-مقصودی

6

توجیه میشود؛ بنابراین مطابق اصول زیربنایی فرضیة قوی کمینهگرایی است.
النگدئون )2003(7نوع دیگری از فرایند ادغام را با نام «ادغام فهرستی»8معرفی میکند
که براساس آن ،ترتیب و چینش ساختار موضوعی گزارهها تعیین میشود.
جانسون )12 :2002( 9دربارة نحوة طبقهبندی ادات و گروه اسمی فاعل در جمله و
شکلگیری آنها در فرایند اشتقاق جمله ،پیشنهاد میکند که ماهیت فرایند ادغام و
انتخاب سازهها توسط سه عامل سازماندهی میشود:
الف .اگر  X0با سازه  YPادغام میشود YP ،باید یکی از موضوعهای  X0باشد.
ب .اصل فرافکن10:در ادغام ] ،[γ {α,βاگر یکی از سازههای  αیا  βبهصورت یک
گروه باشند ،برچسب  γبهصورت عنوان فرافکن سازهای خواهد بود که گروه نیست؛
امّا اگر هر دو سازه  αو  βبهصورت یک گروه باشند ،برچسب  γعنوان فرافکن
سازهای خواهد بود که بر دیگری تسلّط دارد.
ج .شرایط خوشساختی ویژة هر زبان دربارة شرایط انسجام سازهها.
1. Epstein
2. Gartner
3. Starke
4. Zhang
5. pair merge
6. Conceptual-intentional
7. Langendoen
8. list merge
9. Johnson
10. Projection Principle
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پیشنهاد دیگر درباره ترتیب انتخاب سازهها برای ورود در فرایند ادغام ،رویکرد تأکید
بر مشخّصههای انتخابی( 1چامسکی  )1965است .این رویکرد ،ریشه در قوانین
زیرمقولهای 2دارد که طبق آن ،واژگان براساس نحوه و جایگاه توزیع خود در جمله
طبقهبندی می شوند .بر این اساس ،برای پاسخ به این سؤال که آیا سازهای در ساخت
جمله دارای نقش موضوعی است یا خیر ،باید مشخّصههای انتخابی واژگان دیگر را
بررسی کرد .اگر واژه مورد نظر در فهرست واژگان ،توسط واژة دیگر انتخاب شود،
واژة مورد نظر دارای نقش موضوعی است و در غیر این صورت ،واژه مورد نظر فاقد
نقش موضوعی خواهد بود .پذیرش این موضوع بدین معناست که نظام محاسباتی زبان
باید مشخّصههای انتخابی واژگان را در کنار سایر مشخّصههای واژگان در فرایند ادغام
لحاظ کند و برای این مشخّصه های انتخابی ،جایگاهی ویژه تعیین نماید .این رویکرد
در تحقیق افرادی مانند استابلر )1998(3و مولر )2007(4نیز استفاده شده است .از نظر
استابلر ( )1998مشخّصههای انتخابی با سایر مشخّصهها تفاوت دارند و نحوة
کدگذاری آنها از سایر مشخّصهها متمایز است .مولر ( )2007برای مشخّصهها یک
ساختار سلسلهمراتبی در نظر میگیرد که در آن ،مشخّصههای زیرمقولهای نسبت به
سایر مشخّصهها در اولویت قرار دارند .اگر یک واحد واژگانی دارای چند مشخّصه
زیرمقولهای باشد ،این مشخّصهها نسبت به یکدیگر رتبهبندی شده ،بهنوبت از نظام
محاسباتی حذف میشوند .پذیرفتن وجود مشخّصههای انتخابی برای نظام محاسباتی
زبان در زمان انجام ف رایند ادغام بدین معنا خواهد بود که این نظام در زمان ترکیب
کردن سازهها ،براساس دو نوع از مشخّصهها عمل خواهد کرد .محقّقان دیگری مانند
سنونیموس ،)1994( 5هولمبرگ ،)2000( 6جولین )2000( 7و ماتوشانسکی (،)2002
1. selectional features
2. subcategorization rules
3. Stabler
4. Muller
5. Svenonius
6. Holmberg
7. Julien

 174ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخّصههای زیرمقولهای را بهعنوان مشخّصههای تعبیرناپذیر مقولهای در نظر گرفتند
که باید توسط مشخّصههای تعبیرپذیر مقولهای ،بازبینی و حذف شوند .این رویکرد در
اجر ( )2003نیز مورد استفاده قرار گرفت.
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اجر (همان) با توجه به ترتیب سازهها در جمله ،اصل «سلسلهمراتب فرافکنها» را
پیشنهاد کرد که طبق آن ،هستههای واژگانی و نقشی در جمله نسبت به یکدیگر در
یک ترتیب خطّی قرار میگیرند .وی ( )275 :2003ترتیب اعضای جمله را با توجه به
هستههای نقشی و واژگانی ،بهصورت زیر بیان میکند:
اصل سلسهمراتب فرافکنها.C >T > (Neg) >(Perf) >(Prog) >(Pass) > v >V :
ترتیب اعضای جمله در زبانهای مختلف با توجه به قوی یا ضعیف بودن مشخّصههای
آن ها و همچنین حرکتشان متفاوت است که این امر ،دلیل بر وجود ساختارهای زبانی
مختلف در زبانهای جهان است؛ امّا در این ساختار سلسلهمراتبی به نحوة انتخاب
واژگان اشاره نشده است و فقط ترتیب آنها در اشتقاق نهایی جمله بیان میشود .از
نظر وی (همان) مشخّصههای انتخابی در مقایسه با سایر مشخّصهها ،با عنوان
مشخّصههای تعبیرناپذیر و قوی در نظر گرفته شدند .قوی یا ضعیف بودن یک مشخّصه
براساس نظر چامسکی ( ،)1993محدودیت همجواری را برای یک مشخّصه فراهم
میکند؛ بدین صورت که یک مشخّصه قوی تعبیرناپذیر باید در همجواری مشخّصه
تعبیرپذیر متناظر خود تحت شرایط سازه فرمانی خواهری ،بازبینی و حذف شود.
ترتیب فرایند ادغام از نظر اجر ( ،)2003وابسته به همجواری سازهها برای بازبینی و
حذف کردن مشخّصههای تعبیرناپذیر قوی آنهاست.
آهنگر ( )1387در تحلیل و بررسی چگونگی شکلگیری گروه فعلی هستهای در زبان
فارسی ،با پیروی از اجر ( )2003نحوة تشکیل این گروه فعلی را در زبان فارسی
براساس اصل سلسلهمراتب فرافکنها توصیف نمود؛ امّا برای نحوة انتخاب واژگان و
ترتیب ادغام آنها توضیحی ارائه نکرد.

نقش مشخّصههای نحوی در تعیین ترتیب ادغام سازهها در اشتقاق جمله ـــــــــــــــ 175

محمّدی و اسالمی ( )1397در بررسی نقش معماری زبان در عناصر زیبایی سخن،
این زیباییهای زبانی را در محور جانشینی و همنشینی عناصر زبانی بررسی کردند.
تفرّجی یگانه و نیکسرشت ( )1398در پژوهش خود با موضوع باهمآییها در
شاهنامة فردوسی ،این موضوع کالمی را در قالب تناسب و ارتباطات گسترده در شبکة
روابط مفهومی سازههای زبانی مورد استفاده ،بررسی کردند .در این پژوهشها زیبایی
کالمی و صنعت ادبی به منزلة نوع انتخاب واژگانی و ارتباط معنایی بین آنها در نظر
گرفته شده ،امّا از نظر نحوی به موضوع نحوة انتخاب واژگان پرداخته نشده است.

 .2مبانی نظری
دیسیلیو و ایساک ( )2008در پژوهش خود دربارة ماهیت فرایند ادغام ،اعالم
کردند که اصل سلسلهمراتب فرافکنها در ساختار جمالت اجر ( )2003نمیتواند به
این پرسش پاسخ دهد که کدام عامل ،ترتیب فرایند ادغام سازهها را تعیین میکند .در
نظر آنها فرایند ادغام یک فرایند نامتقارن 1است که در آن ،دو ساختار که
مشخّصههای واژی نحوی آنها نسبت به یکدیگر دارای «رابطة شمول متناسب» است،
با یکدیگر ادغام می شوند .واژگان موجود در فهرست واژگان ،دارای مشخّصههایی
هستند که فرایند ادغام با توجه به آنها انجام میشود .از نظر آنان مشخّصهها به دو
گروه تقسیم میشوند :مشخّصههای مقولهای 2و مشخّصههای عملگر 3.این تقسیمبندی
مشخّصه ها با توجه به تعریف ادغام بیرونی و ادغام درونی براساس نظر چامسکی
( )2001است .موضوع «رابطة شمول متناسب» برای فرایندهای ادغام درونی و ادغام
بیرونی صادق است؛ امّا در هر فرایند ،مجموعه مشخّصههایی که بررسی میشوند،
متفاوتاند .در ادغام بیرونی ،تنها مشخّصههای مقولهای دو سازه و در ادغام درونی،

1. asymmetric
2. categorical Features
3. operator features
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تمامی مشخّصههای واژگانی دو سازه ،مبنای عمل نظام محاسباتی زبان قرار میگیرند
(دیسیلیو و ایساک.)260 : 2008 ،
سؤال اصلی که در تحقیق دیسیلیو و ایساک ( )2008بدان پاسخ داده شد ،این بود
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که در فرایند ادغام ،امکان ایجاد ساختارهای غیردستوری از طریق ادغام واژگان و
ساختهای ایجادشده توسط نظام محاسباتی زبان وجود دارد .بهعنوان مثال ،براساس
نظریة گروه فعلی پوستهای 1الرسون 1988( 2و  ،)1990سازة گروه فعلی شامل دو
گروه است :گروه فعلی هستهای درونی که شامل هستة فعل واژگانی و یک متمّم است
و گروه فعلی سبک 3که دارای هستة فعل سبک است .این فعل سبک دارای ماهیت
سببی است و گروه فعلی هستهای درونی بهعنوان متمّم نحوی آن است (چامسکی،
62 :1995؛ ردفورد .)336-356 :2004 ،چامسکی ( )1995با پیروی از الرسون و
همچنین فرضیة فاعل در درون گروه فعلی4که کوپمن و اسپورتیش )1991(5مطرح
کردند ،طرح گروه فعلی پوستهای را چنین مطرح کرد که مفعول بهعنوان متمّم گروه
فعلی واژگانی و فاعل در جایگاه مشخّصگر هستة فعلی سبک قرار دارد .بدین ترتیب،
برای اشتقاق گروه فعلی ،ابتدا فعل واژگانی با متمّم خود که موضوع درونی آن نیز
هست ،ترکیب میشود و گروه بیشینة فعل واژگانی را تشکیل میدهد .سپس هستة
فعلی کوچک با این گروه بیشینه ادغام میشود و گروه میانی فعلی کوچک را تشکیل
میدهد .آن گاه موضوع بیرونی فعل واژگانی در جایگاه مشخّصگر این گروه میانی با
آن ترکیب میشود و گروه بیشینة فعلی کوچک را تشکیل میدهد .حال اگر نظام
محاسباتی زبان در زمان اشتقاق جملههای متعدّی ،در ابتدا سازههای فعل و مفعول را با
یکدیگر ادغام و در مراحل بعدی اشتقاق ،فاعل را ادغام کند ،ساختار ایجادشده،
1. VP Shell
2. Larson
3. Light verb
4. VP-internal subject hypothesis
5. Koopman & Sportiche
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دستوری خواهد بود؛ امّا اگر نظام محاسباتی زبان بهگونهای دیگر عمل کند که در
ابتدا فعل و فاعل با یکدیگر ادغام شوند و پس از تشکیل گروه فعلی کوچک ،مفعول
نیز از طریق فرایند ادغام با گروه فعلی به مجموعه اضافه شود ،ساختار تشکیلشده،
غیردستوری خواهد بود.
مهمترین ویژگی مدل توسعهیافته توسط دیسیلیو و ایساک ( )2008:269ایجاد تمایز
بین مشخّصههای مقولهای و مشخّصههای عملگر است .از نظر آنان ()270 :2008
مشخّصههای عملگر باعث ایجاد حرکتهای غیرموضوع مانند حرکت پرسشواژه و
مبتداسازی میشوند و این مشخّصهها عامل اصلی کلیة حرکتها هستند .دیسیلیو و
ایساک (همان) با استفاده از مبانی نظری چامسکی

(7f

 )2001:اعالم کردند

مشخّصههای مقولهای ،عامل اصلی برای انجام ادغام بیرونی و مشخّصههای عملگر،
عامل اصلی برای انجام ادغام درونی هستند .از نظر دیسیلیو و ایساک ()270 :2008
ایجاد تمایز بین ادغام بیرونی و ادغام درونی براساس نوع مشخّصههای مورد استفاده در
آنها باعث سادگی در شناسایی مشابهتها و اختالفها بین این دو فرایند میشود.
دیسیلیو و ایساک (همان) با توجه به این تعریف از فرایند ادغام و حرکت برمبنای اصل
شمول متناسب ،فرایند ادغام بیرونی و درونی را اینگونه تعریف کردند:
الف .ادغام بیرونی :ادغام بیرونی فرایندی است که بر یک جفت از سازههای
موجود در فهرست واژگان اعمال میشود ،به شرط آنکه مشخّصههای مقولهای آنها
نسبت به یکدیگر اصل شمول متناسب را رعایت کنند.
ب .ادغام درونی :ادغام درونی فرایندی است که بر یک جفت از سازههای موجود
در محیط کاری نظام محاسباتی زبان اعمال میشود ،به شرط آنکه تمامی مشخّصههای
آنها نسبت به یکدیگر اصل شمول متناسب را رعایت کنند.
همچنین در این سازوکار ،زمان تغییر مبنای نظام محاسباتی زبان از مشخّصههای
مقولهای به مجموعه مشخّصههای سازهها قابل پیشبینی است .نظام محاسباتی زبان،
زمانی بهعنوان آخرین راهحل از ادغام درونی استفاده میکند که امکان استفاده از
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ادغام بیرونی وجود نداشته باشد .از نظر دیسیلیو و ایساک (همان) این تغییر تنها برای
هستههایی رخ میدهد که دارای مشخّصههای عملگر هستند .آنها (همان) اعتقاد
دارند اگر فهرست واژگان تهی شود و امکان بهکارگیری ادغام بیرونی میسّر نباشد،
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ادغام درونی بهعنوان آخرین راهحل برای بازبینی مشخّصههای تعبیرناپذیر مورد
استفاده قرار میگیرد.
دیسیلیو و ایساک ( )271 :2008پیشنهاد میکنند متداولترین اقالم واژگانی و نقشی با
مشخّصههای زیر وارد فرایند اشتقاق میشوند:
]Nouns: [N
}]Indefinite D: {[Num], [uN
}]Definite D: {[D], [uNum
}]Wh-D: {[D], [uNum], [wh
]Unergative V: [V
}]Transitive V: {[V], [uD
}]Unaccusative V: {[V], [uD
}]Little v: {[v], [uV], [uD], [uTense:
}]Unaccusative v: {[v],[uV], [uTense:
})Tense: {[Tense], [uv], [uD][EPP], [uClause Type: ] (operator feature
}]C1: {[D], [Clause Type] (operator feature), [uTense
})C2: {[D], [Clause Type] (operator feature), [uTense], [wh] (operator feature

براساس نظر آنها ( ،)272 :2008فرایند ادغام نامتقارن با وجود این اقالم واژگانی در
فهرست واژگان ،بهخوبی میتواند ترتیب فرایند ادغام را تعیین کند .بر این اساس ،اگر
فهرست واژگان زیر دارای واژگان طبقهبندیشده بهصورت زیر باشد ،اعمال فرایند
ادغام نامتقارن با در نظر گرفتن شرایط بیانشده برای ادغام بیرونی و درونی ،عامل
اصلی ترتیب ورود واژگان در فرایند اشتقاق است.
}}N = {C, T, {D, Num, N, v, V, D, Num, N

برای ایجاد اشتقاق جمله از این فهرست واژگان ،نظام محاسباتی زبان بدین صورت
عمل میکند:
در مرحله اول ،واژگانی از فهرست واژگان انتخاب میشوند که فقط دارای
مشخّصههای تعبیرپذیر باشند .این فرایند منجر به انتخاب }] N {[Nمیشود .در مرحلة
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دوم ،واژگانی از فهرست واژگان انتخاب میشود که بهطور متناسب دارای مشخّصة
تعبیرناپذیر  Nاست .این فرایند منجر به انتخاب واژه }] Num: {[Num], [uNمیشود.
مرحلة سوم ،انجام ادغام بیرونی

N

با

Num

است که منجر به تشکیل گروه بیشینه

 NumPمیشود .با توجه به اصل تراوش 1،مشخّصات هسته به گروه بیشینة تشکیلشده
از فرایند ادغام منتقل میگردد .سپس براساس اصل زودهنگامی 2مطرحشده توسط
پستسکی و تورگو ،)2001( 3مشخّصه تعبیرناپذیر گروه اسمی در

Num

بهسرعت

بازبینی و حذف میشود .مرحلة بعد ،جستوجوی واژة جدید در فهرست واژگان
است که مشخّصههای آن بهطور متناسب دربرگیرندة مشخّصههای سازة گروه بیشینه
( )NumPموجود در فضای کاری باشد .این جستوجو منجر به انتخاب
}][uNum

D: {[D],

میشود؛ بنابراین حرف تعریف با سازة موجود در فضای کاری نظام

محاسباتی زبان ادغام میشود و براساس اصل زودهنگامی ،مشخّصة تعبیرناپذیر
] [uNumخود را بازبینی و حذف کرده ،گروه بیشینة حرف تعریف را ایجاد میکند.
اگر فهرست واژگان دارای بیش از یک اسم باشد ،این مراحل تکرار میشوند و
گروههای بیشینة حرف تعریف بهطور موازی تشکیل میگردند و در فضای کاری قرار
می گیرند .در ادامه ،نظام محاسباتی زبان به انتخاب واژگانی از فهرست واژگان
میپردازد که بهطور متناسب ،مشخّصههای سازة موجود در فضای کاری را شامل
میشوند .اکنون با دقّت در فهرست مشخّصههای سازههای موجود در فهرست واژگان
متوجه میشویم سازههای  ،v ،Vو

T

بهطور متناسب مشخّصة گروه بیشینة حرف

تعریف را دارا هستند .حال این سؤال مطرح میشود که کدام سازه برای ادغام با گروه
بیشینة حرف تعریف موجود در فضای کاری انتخاب میگردد .پیشنهاد دیسیلیو و
ایساک ( )2008:274این است که در این شرایط ،سازهای انتخاب میشود که مجموع
مشخّصه های آن نسبت به سایرین کمتر است .در این شرایط ،تنها سازة فعل واژگانی با
1. headedness
2. earliness principle
3. Pesetsky and Torrego
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مشخّصة }] V:{[V], [uDمیتواند برای ادغام انتخاب شود .با انتخاب فعل واژگانی و
ادغام آن با سازة موجود در فضای کاری ،مشخّصة تعبیرناپذیر ] [uDبرای فعل واژگانی
بازبینی و حذف میشود و گروه بیشینة فعل واژگانی تشکیل میگردد.
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در مرحلة بعد ،نظام محاسباتی زبان سازهای را جستوجو میکند که بهطور متناسب
دربرگیرندة مشخّصة گروه بیشینة فعل واژگانی باشد .این جستوجو منجر به انتخاب
هستة فعل کوچک با مشخّصههای

}]v: {[v], [uV], [uD], [uTense

میشود .اکنون

نظام محاسباتی زبان ،هستة فعل کوچک را با سازة موجود در فضای کاری ادغام
کرده ،مشخّصة تعبیرناپذیر ] [uVآن را بازبینی و حذف میکند.
مرحلة بعدی در فرایند اشتقاق ،انتخاب سازهای از فهرست واژگان است که بهطور
متناسب دربرگیرندة مشخّصههای سازة موجود در فضای کاری باشد .تنها گزینة
موجود ،هستة زمان است؛ امّا این سازه در زیرگروه واژگانی که تاکنون ادغام شدهاند،
قرار ندارد .تنها گزینهای که در این زیرگروه قرار دارد ،گروه بیشینة حرف تعریفی
است که قبالً توسط نظام محاسباتی زبان تشکیل شده و در فضای کاری موجود است.
پیشنهاد دیسیلیو و ایساک ( )275 :2008در این شرایط این است که اصل شمول
متناسب میتواند بهصورت معکوس نیز رفتار کند؛ بدین صورت که مشخّصههای سازة
موجود در فضای کاری بهطور متناسب دربرگیرندة مشخّصههای گروه بیشینة حرف
تعریف باقیمانده در نظام محاسباتی زبان است .در این صورت ،نظام محاسباتی زبان،
گروه بیشینة حرف تعریف را با سازة موجود در فضای کاری که حاصل از فرایند
ادغام است ،ادغام میکند و گروه بیشینة فعل کوچک را ایجاد مینماید.
با دقّت در مشخّصه های هستة فعل کوچک ،متوجه دو گروه از مشخّصههای
تعبیرناپذیر آن میشویم :مشخّصههای تعبیرناپذیر واژگانی

}]{[uD], uV

و مشخّصه

تعبیرناپذیر نقشی زمان ] .[uTense:ترتیب بازبینی و حذف مشخّصههای تعبیرناپذیر
واژگانی با توجه به عملکرد اشتقاق انجام میشود و جزء ویژگیهای هستة گروه فعلی
کوچک نیست.
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در مرحلة بعد ،نظام محاسباتی زبان به جستوجو و انتخاب سازهای از فهرست واژگان
اقدام میکند که بهطور متناسب دربرگیرندة مشخّصههای سازة موجود در فضای
کاری (گروه بیشینة فعل کوچک) باشد .تنها گزینة موجود ،هستة زمان با مشخّصههای
}]Tense: [[Tense:Pres],[uV], [uD]+[uEPP], [UClauseType:

است .این سازه

دارای چند مشخّصة تعبیرناپذیر است؛ امّا در ادغام بیرونی فقط مشخّصههای واژگانی
آن با توجه به مشخّصه های سازة موجود در فضای کاری مورد توجه نظام محاسباتی
زبان هستند .اکنون با ادغام هستة زمان و سازة موجود در فضای کاری ،مشخّصة
تعبیرناپذیر ] [uvهستة زمان ،بازبینی و حذف میشود.
مرحلة بعدی در اشتقاق ،انتخاب سازهای از فهرست واژگان است که بهطور متناسب
دربرگیرندة مشخّصههای سازة موجود در فضای کاری باشد .تنها سازة باقیمانده در
فهرست واژگان ،سازة متمّمنما است که بهطور متناسب ،مشخّصههای سازة موجود در
فضای کاری را شامل نمیشود .از طرف دیگر ،مشخّصة تعبیرناپذیر واژگانی

][uD

سازة موجود در فضای کاری هنوز بازبینی نشده است و هیچ گروه بیشینة حرف
تعریفی نیز در فضای کاری موجود نیست که بتواند با این سازه ادغام شود؛ زیرا در
فهرست واژگانی ،تنها امکان ایجاد دو گروه بیشینة حرف تعریف وجود داشت که در
فرایند ادغام استفاده شد .از نظر دیسیلیو و ایساک ( )277 :2008این شرایط باعث
ایجاد فرایند ادغام درونی میشود که براساس آن حوزة جستوجو برای یافتن سازة
مورد نیاز از فهرست واژگان به نمودار درختی ایجادشده تغییر میکند .از نظر دیسیلیو
و ایساک (همان) با توجه به اینکه ادغام بیرونی در این شرایط میسّر نیست ،نظام
محاسباتی برای انتخاب سازهها باید عالوه بر مشخّصههای واژگانی ،مشخّصههای
عملگر آنها را نیز محاسبه کند .تاکنون تنها سازة زمان در فهرست واژگان دارای
مشخّصة عملگر بوده است؛ امّا هیچ سازهای وجود ندارد که مجموعه مشخّصههای آن
بهطور متناسب دربرگیرندة مجموعه مشخّصههای سازة موجود در فضای کاری باشد.
در این شرایط ،براساس نظر دیسیلیو و ایساک (همان) ،نظام محاسباتی به جستوجوی
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نزدیکترین سازهای میپردازد که مجموعه مشخّصههای آن بهطور متناسب در
مجموعه مشخّصه های سازة موجود در فضای کاری قرار گرفته باشد .این جستوجو
در نزدیکترین فاصله ،منجر به انتخاب گروه بیشینة حرف تعریف در جایگاه
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مشخّصگر گروه بیشینة گروه فعل کوچک میشود .در این زمان ،نظام محاسباتی زبان
به ادغام درونی این گروه بیشینة حرف تعریف با سازة موجود در فضای کاری اقدام
میکند و بدینوسیله مشخّصة تعبیرناپذیر

][uD

سازة موجود در فضای کاری را که

براساس «اصل فرافکن گسترده» ایجاد شده است ،بازبینی و حذف میکند .این عمل،
گروه بیشینة زمان را تشکیل میدهد .اکنون نظام محاسباتی زبان در فهرست واژگان به
جستوجوی سازهای اقدام میکند که مشخّصههای سازة موجود در فضای کاری را
به طور متناسب دربر داشته باشد .تنها سازة باقیمانده در دسترس نظام محاسباتی ،هستة
متمّمنماست که مجموعه مشخّصههای آن شامل

{[C], [Clause Type] (operator

}] feature), [uTenseاست .اکنون هستة متمّمنما با سازة موجود در فضای کاری ادغام
شده ،مشخّصة تعبیرناپذیر

][uTense

آن بازبینی و حذف میشود .این فرایند ادغام

باعث تشکیل گروه بیشینة متمّمنما میگردد (نمودار .)4
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نمودار  -4تشکیل گروه بیشینة متمّمنما
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اکنون با ادغام هستة متمّمنما و انجام مطابقت ،مشخّصة تعبیرناپذیر
] [uClauseType:

هستة زمان توسط مشخّصة متناظر در هستة متمّمنما ارزشگذاری

میشود .مشخّصة تعبیرناپذیر ]  [uTense:هسته گروه فعل کوچک نیز از طریق فرایند
مطابقت توسط مشخّصة متناظر در هستة زمان بهصورت ]  [uTense:Presارزشگذاری
میگردد .اکنون فهرست واژگان تهی شده ،اشتقاق به پایان میرسد.
موضوعی که دیسیلیو و ایساک ( )2008دربارة وجود سایر هستههای نقشی در
جمله بدان اشاره میکنند ،این است که وجود هستههای نمود استمراری و نمود کامل
در نمودار درختی بهصورت انتخابی نیست ،بلکه آنها به تبعیت از اجر ( )2003اعالم
میکنند هستة گروه بیشینة فعل کوچک بهجای مشخّصة تعبیرناپذیر ]  [uTense:دارای
مشخّصة تعبیرناپذیر ]  [uInfl:است که میتواند توسط هریک از هستههای نقشی که
مشخّصههای آنها بهطور متناسب دربرگیرندة مشخّصههای گروه فعل کوچک است،
ارزش گذاری شود .در این شرایط ،گروه فعلی کوچک دارای مشخّصههایی بدین
صورت خواهد

بودv: {[v], [uInfl:]}:

و مشخّصة تعبیرناپذیر تصریف آن

] [uInfl:

توسط گروههای نمود کامل یا استمراری که با آن ادغام میشود ،ارزشگذاری
خواهد شد و مشخّصة تعبیرناپذیر

][uInfl:

گروه بیشینه استمراری توسط هستة نقشی

نمود یا زمان که با آن ادغام خواهند شد ،بازبینی و ارزشگذاری میشود.

 .3تحلیل دادههای زبان فارسی
اکنون با پذیرش پیشنهاد دیسیلیو و ایساک ( )2008مبنی بر وجود رابطة شمول
متناسب بین مشخّصههای سازههایی که با یکدیگر ادغام میشوند و همچنین کنار
گذاشتن مشخّصههای انتخابی هستهها ،اصل سلسلهمراتب فرافکنها و قدرت
مشخّصهها ،به شیوة شکلگیری جملة خبری در زبان فارسی میپردازیم .با توجه به
پیشنهاد دیسیلیو و ایساک ( )271 :2008مبنی بر ورود متداولترین اقالم واژگانی با
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مشخّصههای زیر به فرایند اشتقاق ،نحوة ادغام سازهها و ترتیب آنها را در جملة خبری
«علی آمد» بررسی میکنیم.
در اشتقاق جملة خبری «علی آمد» فهرست واژگانی شامل سازههای زیر است:
}Numeration= {C1, T1, v1, V1, N1
سید مهدی ساداتی نوشآبادی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

مشخّصههای نحوی این سازهها به شرح زیر مطابق با نظر دیسیلیو و ایساک (همان)
عبارتاند از:
علی]: [N
فعل غیرکنایی (آمدن)]: [V
}]Indefinite D: {[Num], [uN
}]Definite D: {[D], [uNum
}]Little v: {[v], [uV], [uD], [uTense:
})Tense: {[Tense], [uv], [uD][EPP], [uClause Type: ] (operator feature
}]C: {[D], [Clause Type] (operator feature), [uTense

با توجه به این موضوع که در زبان فارسی ،ضمیر اشارة مشخّص وجود ندارد و ضمایر
در جایگاه گروه بیشینة حرف تعریف هستند (ابنی ،)1987 1ضمیر (علی) توسط نظام
محاسباتی زبان به عنوان گروه بیشینة حرف تعریف در نظر گرفته میشود .از طرف
دیگر ،برای شروع اشتقاق با توجه به این موضوع که فعل غیرکنایی (آمدن) تنها دارای
یک مشخّصة نحوی تعریفپذیر ] [Vاست ،میتواند براساس اصل تراوش هسته ،گروه
بیشینة فعل واژگانی را تشکیل دهد و در فضای کاری نظام محاسباتی قرار گیرد .پس
از این مرحله ،نظام محاسباتی زبان در فهرست واژگان به دنبال سازهای میگردد که
مشخّصههای نحوی آن بهطور متناسب دربرگیرندة مشخّصه نحوی سازة موجود در
فضای کاری باشد .تنها سازهای که این شرط را دارد ،هستة فعل کوچک است که
دارای مشخّصة نحوی تعبیرناپذیر ] [uVاست .اکنون نظام محاسباتی زبان ،این دو سازه
را با یکدیگر ادغام میکند و درنتیجه ،مشخّصة نحوی تعبیرناپذیر ] [uVفعل کوچک،
بازبینی و حذف میشود .نتیجه این فرایند ،تشکیل سازة زیر است (نمودار :)5
1. Abney
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.
V
P

v
][uV
][uDP
] [uTense:

آمدن

نمودار  -5ادغام فعل کوچک با گروه بیشینة فعل واژگانی

اکنون نظام محاسباتی زبان ،جستوجو برای انتخاب سازهای را شروع میکند که
بهطور متناسب دربرگیرندة مشخّصههای سازة موجود در فضای کاری باشد؛ امّا با
توجه به این موضوع که سازة موجود در فضای کاری هنوز دارای مشخّصة تعبیرناپذیر
واژگانی

][uDP

است ،نظام محاسباتی زبان ،سازهای را جستوجو میکند که

مشخّصههای آن بهطور متناسب در مجموعه مشخّصههای سازة موجود در فضای
کاری وجود داشته باشد .نتیجة این جستوجو ،انتخاب سازة ( DPعلی) است که از
قبل ایجاد شده و در فضای کاری در دسترس است .نظام محاسباتی ،این دو سازه را با
یکدیگر ادغام میکند ،مشخّصة تعبیرناپذیر واژگانی

][uDP

هستة فعل کوچک را

بازبینی و حذف مینماید و گروه بیشینة فعل کوچک را تشکیل میدهد (نمودار .)6
vP

علی
][DP

.
v
][uV
][uDP
] [uTense:

VP

آمدن

نمودار  -6تشکیل گروه بیشینة فعل کوچک

اکنون با وجود گروه بیشینة فعل کوچک در فضای کاری ،نظام محاسباتی زبان در
فهرست واژگان به جستوجوی سازهای میپردازد که بهطور متناسب دربرگیرندة

 186ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخّصههای سازة موجود در فضای کاری باشد .نتیجة این جستوجو ،انتخاب هستة
زمان با مشخّصههای

Tense: {[Tense], [uv], [uD][EPP], [uClause Type: ] (operator

}) featureبرای ادغام با سازة موجود در فضای کاری است .این فرایند ،موجب بازبینی
سید مهدی ساداتی نوشآبادی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

و حذف مشخّصة ] [uvهستة زمان میشود (نمودار :)7
.
][Tense
][uv
][uD][EPP
[uClause
]Type:

vP
علی
][DP

.
v
][uV
][uDP
] [uTense:

VP

آمدن

نمودار  -7ادغام هستة زمان با گروه بیشینة فعلی کوچک

مرحلة بعدی اشتقاق ،انتخاب سازهای از فهرست واژگان است که بهطور متناسب
دربرگیرندة مشخّصههای سازة موجود در فضای کاری باشد .تنها سازة باقیمانده در
فهرست واژگان ،سازة متمّمنماست که بهطور متناسب ،مشخّصههای سازة موجود در
فضای کاری را شامل نمیشود .از طرف دیگر ،مشخّصة تعبیرناپذیر واژگانی

][uD

برای سازة موجود در فضای کاری هنوز بازبینی نشده است و هیچ گروه بیشینة حرف
تعریفی نیز در فضای کاری موجود نیست که بتواند با این سازه ادغام شود .اکنون
مطابق با نظر دیسیلیو و ایساک ( ،)2008:277شرایط الزم برای انجام فرایند ادغام
درونی مهیّا شده است که براساس آن ،حوزة جستوجو برای یافتن سازه جهت ادغام
با سازة ایجادشده در فضای کاری از فهرست واژگان ،به نمودار درختی ایجادشده
تغییر میکند .بر این اساس ،نظام محاسباتی زبان به جستوجوی نزدیکترین گروه
بیشینة حرف تعریف برای ادغام با سازة موجود در فضای کاری اقدام میکند .تنها
سازة نزدیک به هستة زمان ،گروه بیشینة حرف تعریف موجود در جایگاه مشخّصگر
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گروه بیشینة فعل کوچک است .نظام محاسباتی زبان با انتخاب این گروه بیشینة حرف
تعریف و ادغام آن با سازة موجود در فضای کاری ،گروه بیشینة زمان را ایجاد میکند
(نمودار :)8
TP

DP
SU

][Tense
][uv
][uD][EPP
][uClause Type:

vP

.

علی
][DP
v
][uV
][uDP
] [uTense:

نمودار  -8تشکیل گروه بیشینة زمان

VP

آمد
ن

با تشکیل گروه بیشینة زمان در فضای کاری ،نظام محاسباتی زبان در فهرست واژگان
به جستوجوی سازهای میپردازد که بهطور متناسب شامل مشخّصههای سازة موجود
در فضای کاری باشد .تنها سازة موجود در فهرست واژگان ،سازة متمّمنماست که
ویژگیهای آن عبارت است از{[D], [Clause Type] (operator feature), [uTense]} :

 .C:اکنون هستة متمّمنما با سازة موجود در فضای کاری ادغام میشود و مشخّصة
تعبیرناپذیر

][uTense

آن بازبینی و حذف میگردد .این فرایند ادغام باعث تشکیل

گروه بیشینة متمّمنما میشود (نمودار :)9
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][Tense
][uv
][uD][EPP
[uClause
]Type:Dec

vP
علی
[DP
] v

][uV
][uDP
] [uTense:Pres

.

V
P

آمدن

نمودار  -9تشکیل گروه بیشینة متمّمنما در جملة خبری دارای فعل غیرکنایی

اکنون با توجه به ارزشگذاری و حذف تمامی مشخّصههای تعبیرناپذیر واژگانی،
مشخّصة تعبیرناپذیر تصریف فعل کوچک توسط مشخّصة متناظر ،بهوسیلة هستة زمان
ارزشگذاری میشود و همچنین مشخّصة ] [uClauseType:هستة زمان توسط مشخّصة
متناظر در هستة متمّمنما ارزش گذاری خواهد شد .اکنون با توجه به ارزشگذاری
تمامی مشخّصههای تعبیرناپذیر ،اشتقاق جمله پایان مییابد .در مدل پیشنهادی دیسیلیو
و ایساک ( )2008میتوان پدیدة «به تأخیر انداختن مشخّصهها» 1را نیز مشاهده کرد؛
بدین ترتیب که اگر ارزشگذاری مشخّصة تعبیرناپذیر ] [uTense:هستة فعلی کوچک
همزمان با ادغام هستة زمان انجام شود و مشخّصة ] [uClauseType:هستة زمان همزمان
با ادغام هستة متمّمنما ارزشگذاری گردد یا چنانچه این ارزشگذاریها در زمان
اتمام ارزشگذاری مشخّصههای تعبیرناپذیر واژگانی صورت پذیرد ،در هر دو
صورت ،اشتقاق جمله همگرا خواهد بود.
برای اشتقاق یک جملة خبری دارای فعل متعدّی و جملة خبری دارای فعل
غیرکنایی ،فرایندهای نحوی مشترکی وجود دارد .بهعنوان مثال ،برای اشتقاق جملة

1. delayed valuation
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«علی یک کتاب خرید» که دارای فعل متعدّی است ،فهرست واژگانی شامل سازههای
زیر است:
}Numeration= {C1, T1, v1, V1, N2, D2

مشخّصههای نحوی این سازهها به شرح زیر مطابق با نظر دیسیلیو و ایساک ()2008
عبارتاند از:
علی]: [N
کتاب]: [N
یک]: [D
فعل متعدّی (خریدن)]]: [V, [uD
}]Indefinite D: {[Num], [uN
}]Definite D: {[D], [uNum
}]Little v: {[v], [uV], [uD], [uTense:
})Tense: {[Tense], [uv], [uD][EPP], [uClause Type: ] (operator feature
}]C: {[D], [Clause Type] (operator feature), [uTense

در اشتقاق این جمله ،نظام محاسباتی زبان همزمان اقدام به اشتقاق دو گروه بیشینة
حرف تعریف به نامهای {علی} و {یک کتاب} میکند .پس از تشکیل این دو گروه
بیشینة حرف تعریف ،با توجه به اینکه سازة فعل واژگانی {خریدن} دارای کمترین
تعداد مشخّصة تعبیرناپذیر است (] ،)[uDتوسط نظام محاسباتی زبان انتخاب و وارد
فضای کاری می شود و با گروه بیشینة حرف تعریف {یک کتاب} که دارای نقش
معنایی مفعول است ،ادغام میگردد و مشخّصة تعبیرناپذیر (] )[uDخود را بازبینی و
حذف میکند .نتیجة این فعالیت ،تشکیل گروه بیشینة فعل واژگانی است .مجموعه
فعالیتهایی که نظام محاسباتی زبان بعد از این مرحله انجام میدهد ،همانند اشتقاق
جملة خبری دارای فعل غیرکنایی است .در اشتقاق جملة خبری دارای فعل متعدّی،
پس از ادغام هستة گروه فعلی کوچک با گروه بیشینة فعلی واژگانی موجود در فضای
کاری و بازبینی و حذف مشخّصة تعبیرناپذیر

][uV

خود ،برای بازبینی و حذف

مشخّصة تعبیرناپذیر باقیماندة خود که ] [uDاست ،از دیگر گروه بیشینة حرف تعریف
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ساخته شده از قبل که سازه {علی} است و در فضای کاری نظام محاسباتی قرار دارد،
استفاده می کند و این سازه را که دارای نقش معنایی فاعل است ،در جایگاه مشخّصگر
خود ادغام میکند .بدینوسیله گروه بیشینه ،گروه فعلی کوچک را ایجاد میکند.
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نحوة ادغام هستة زمان و هستة گروه متمّمنما نیز بین دو جمله مشابه است .با تهی شدن
فهرست واژگانی ،اشتقاق این جمله پایان مییابد و جملة خوشساخت نحوی «علی
یک کتاب خرید» ایجاد میشود (نمودار .)10
CP
][D
][uTense
[uClause
]Type:Dec

TP

DPSU
][Tense
][uv
][uD][EPP
[uClause
]Type:Dec

vP

.

علی
][DP

VP

v
][uV
][uDP
] [uTense:Pres

DP
یک
][D
][uN

کتاب
][N

خریدن
][V
][uDP

نمودار  -10تشکیل گروه بیشینة متمّمنما در جملة خبری دارای فعل متعدّی

با توجه به پیشنهاد دیسیلیو و ایساک ( )287 :2008مبنی بر اینکه مجموعه مشخّصههای
ادات بهطور متناسب در مجموعه مشخّصههای هیچیک از سازهها وجود ندارد ،اگر
سازة قید در فهرست واژگان وجود داشته باشد ،این سازه میتواند آزادانه در
جایگاههای مختلف در جمله حضور یابد .بهعنوان مثال ،اگر در جملة «علی آمد» ،قید
«بهآرامی» نیز وجود داشته باشد ،پس از تشکیل این گروه بیشینة قیدی ،با توجه به
اینکه هیچیک از سازهها در مجموعه مشخّصههای خود دارای مشخّصة تعبیرناپذیر قید
نیستند ،سازة قید میتواند در جایگاههای مختلف در جمله حضور داشته باشد:
علی بهآرامی آمد.
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بهآرامی علی آمد.
در جملة «علی بهآرامی آمد» ،پس از تشکیل گروه بیشینة فعل کوچک ،گروه قیدی به
آن متّصل میشود و سپس اشتقاق جمله مانند آنچه قبالً بیان شد ،ادامه مییابد (نمودار
:)11
CP
][D
][uTense
[uClause
]Type:Dec

TP

DPSU
][Tense
][uv
][uD][EPP
[uClause
]Type:Dec

vP

vP
به آرامی
][Adverb
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.

][DP

VP

v
][uV
][uDP

آمدن

] [uTense:Pres

نمودار  .11ادغام قید با گروه بیشینة فعلی کوچک

اگر جمله بهصورت «بهآرامی علی آمد» باشد ،پس از تشکیل گروه بیشینة متمّمنما،
گروه بیشینة قیدی به آن متّصل میشود (نمودار :)12
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][Adverb
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.
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نمودار  -12ادغام قید با گروه بیشینة متمّمنما
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 .4بحث و نتیجهگیری
این تحقیق برای ارائة پاسخ به این پرسش انجام شد که نقش مشخّصههای نحوی
در تعیین ترتیب ادغام سازهها در فرایند اشتقاق جمله به چه صورت است .مبنای نظری
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این پژوهش ،تحقیقات دیسیلیو و ایساک ( )2008دربارة ادغام نامتقارن سازهها در
فرایند اشتقاق جمله و ترتیب ورود آنها به فرایند ادغام براساس مشخّصههای آنها
بود .پیشنهاد ورود سازهها به فرایند اشتقاق براساس مشخّصههای آنها و ادغام آنها
طبق اصل شمول متناسب ،باعث تسهیل کار نظام محاسباتی زبان در اشتقاق جمله
میشود؛ بدین صورت که مشخّصهها تنها عامل تعیینکننده و محرّک نظام محاسباتی
زبان برای اشتقاق جمله هستند و به عوامل دیگری مانند مشخّصههای انتخابی هستهها و
قدرت مشخّصه نیازی نیست .در نظر گرفتن اصل شمول متناسب در ادغام سازهها و
حرکت آنها به جایگاههای مختلف در جمله باعث میشود ترتیب ادغام سازهها به
شیوة صحیح انجام گیرد و از اشتقاق جملة نادرست نحوی جلوگیری شود .کاربست
این پیشنهاد دیسیلیو و ایساک ( )2008در دادههای زبان فارسی ،برای اشتقاق جملههای
دارای افعال غیرکنایی و متعدّی بهخوبی توانست اشتقاق این جملهها را به شیوهای
صحیح و اقتصادی نشان دهد .همچنین کاربست این اصل دربارة نحوة ادغام قید در
جمله بدین صورت که مشخّصههای ادات در مجموعه مشخّصههای هیچیک از
واژگان موجود در فهرست واژگان وجود ندارد ،بهخوبی میتواند توضیحی برای
آرایشهای واژگانی مختلف برای قید در زبان فارسی باشد.
پذیرش دیدگاه دیسیلیو و ایساک ( )2008دارای چند فایده است؛ رعایت این
اصل از ایجاد ساختهای غیردستوری جلوگیری میکند و همچنین میتواند بهخوبی
نشان دهد شرایط ادغام واژگان در جایگاه مشخّصگر با نحوه و شرایط ادغام سازهها
به عنوان متمّم و ادات متفاوت است .این دیدگاه در راستای تحقیقات نونز و
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 ادغام ادات،)261 :2008(  طبق تحقیقات دیسیلیو و ایساک.) است2000(1اوریاگرکا
 از نظر آنها تفاوت بین سازههای. تابع اصل «شمول متناسب» نیست،در فرایند اشتقاق
 غیرادات مرتبط با ویژگیهای/غیرمشخّصگر و ادات/  مشخّصگر،غیرمتمّم/متمّم
.درونی فرایند ادغام است
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