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چکیده

بررسی حاضر ،به صورتبندی حالتدهیی ننیا ی در ابیا هیای تیاتی ،تال یی

فسی بر پایة چارچوبی نمینهگرا میپیردااد اطبایاد در ابیا هیای میورد اریار

د گاطه است به این مفهوم نه در بندهای الام بندِ متعدی اما حال ،فاعی در

حالت مستقیم بود

فع با فاعی مبابقیه مییننید ایین در حیالی اسیت نیه در

بندهای متعدی اما گذرته ،فاع در حالت غیرفاعلی بود

فع با فاع مبابقه

طدی طدارد در عوض ،اژ بست ،ظیفة ارجیا بیه فاعی متعیدی را بیر عهید

دارد در این راستا ،پس اا معرفی دییدگا هیای مبیرد در پیوطید بیا حالیتدهیی
ننا ی ط ا خیواهیم داد نیه ایین طیو حالیتدهیی در ابیا هیای ایراطیی طیوعی

حالتدهی ساختاری است در قالب حالتدهی ذاتی ،قاب صورتبندی طیست
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در این راستا ،مااطی طظری مارک بیکیر (2015

طحوی ،طسیخه جدییدی اا طظیام حالیتدهیی

 )Baker,نیه بیا تکییه بیر مفیاهیم

ابسیته (1991

 )Marantz,را ارا یه

میدهد ،به نار گرفته رد است این ر یکرد ،قادر است بر پاییه طظرییه فااهیا بیه

طحو نمینهای ،حالت دهی ننا ی در بندهای متعدی اما گذرته را صورتبندی
نند

واژههای کلیدی :اطبااد د گاطیه ،حالیتدهیی ننیا ی ،حالیت ذاتیی ،حالیت
ساختاری ،حالتدهی ابسته

 .1مقدمه
در تعریف نلی های طظام ننا ی ،فاع الام ( )Sمفعول ( ،)Pحالتطمای م ابهی دارطد ،اما فاع

متعدی ( ،)Aبه گوطة متفا تی حالتطما ی میرود این هما طظام ننا ی -مبلق اسیت 1نیه اغلیب

طظام ننا ی یا طظام ننا ی ناطوطی 2طامید میرود ( )Haig, 2008در این راستا ،یکیی اا دغدغیه-

های ابا رناسی اای ی ،صورتبندی حالتدهی ننا ی در قالب طظریههای صوری مبردرید در

ارتااط با طظام حالت است به بیا دیگر ،این پرسش هموار جود دارتهاست نه آییا مییتیوا در

چارچوب ابا رناسی اای ی -صوری ،طظام ننا ی بیه ییژ طحیوة حالیتدهیی فاعی متعیدی را
همسو با فاع الام صورتبندی طمود؟ در دستور اای ی ،هموار طظام حالت مبابقیه را د ر ی

یک سکه داطستهاطد اا اما طرد این مفاهیم در طظرییه حانمییت مرجیز گیینیی ،ابیا رناسیا

اای ی بر پایه این طگرش نه حالت مبابقه اا یک ساا نار اطتیاعی احدی طاری میریوطد ،بیه
صورتبندی طظام حالت پرداختهاطد آخرین طظریه در ایین امینیه ،همیا فرآینید تبیابق چامسیکی
( )Chomsky, 2000; 2001است ( )Boeckx, 2008بر پایة این طظریه ،مناز حالت در ییک گیر

اسمی اا مبابقه یک هسته طق ی با آ گر اسمی به دست مییآیید بنیابراین ایین پرسیش مبیرد

میرود نه آیا بر پایة دیدگا رایج در دستور اای ی ،حالت ننا ی طیی اا مناعی م ابه یعنی مبابقیه

با هسته طق ی به دست میآید؟ در این صورت ،ماهیت این هسیته طق یی چیسیت؟ آییا هسیتههیای
طق ی م ابهی (نیه معمیوال هسیته طق یی امیا ( )Tمیتمم طمیا ( )Cدر طظیر گرفتیه مییریود) در

حالتدهی فاع الام متعدی طق ی دارطد؟ آیا تفا ت حالت ننا ی صرفا ییک تفیا ت صیرفی

آ ا ی است؟ یا اینکه هسته طق ی دیگری (برای طموطه فع سیاک ( ))vدر حالیتدهیی ننیا ی بیر

عهد دارد؟

ergative-absolutive
canonical ergative construction

1
2
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همچنین ،در بسیاری اا ابا ها ،طظام حالت اا طظام ننا ی ناطوطی ،تخبی مییننید بیه بییاطی،

راهد طظامهای ننا ی غیر ناطوطی هستیم در این گوطه ابا هیا ،طظیام حالیت تحیتِ عیاملی خیا

د گاطه میرود این عام میتواطد م تم بر مواردی بارد اا جمله  - 1ماهیت معنا ی فعی اصیلی

 -2ماهیت معنا ی گر های اسمی  -3اما یا طمود جمله  -4ضعیت دستوری جمله اا این لحیا

نه بند پایه است یا پیر است ( .)Dixon, 1994به این صورت ،طظیام ننیا ی در بخ یی اا دسیتور

طاپدید میگردد فقط در ساختهای یژ ای م اهد میرود آ چه به ر رنی با بحث حاضر در
ارتااط است ،عامی سیوم در د گاطیه رید طظیام حالیت اسیت در طظیام حیالتی نیه تحیت عامی

اما /طمود د گاطه میگردد ،طظام ننا ی فقط در اما /طمود خاصی در دستور دید میرود چنیین

ابا ها ی ،ابا های ننا ی د گاطه اما /طمود محور 1طامید میروطد گرایش عامی در ابا هایی
نه چنین طظامی دارطد ،جود دارد بر پایة این گرایش ،الگوی ننا ی در اما حال یا طمیود طیاق

دید طمیرود فقط در اما گذرته طمود نام است نه الگیوی ننیا ی جیود دارد (

Baker,

 2 )2015بنابراین هما گوطه نه م اهد میرود ،در بسیاری موارد ،صورتبندی حالیت ننیا ی در
فاع اا ضعیت ناطوطی طیی پیچید تر میرود

پرسشها مواردی نه در باال به آ ها ارار رد ،اا جمله ماحثهای اصلی است نیه در بیین

ابا رناسا در پیوطد با ماهیت طظام ننا ی صورتبندی آ مبرد است در این امینیه ،دییدگا -
های اصلی مر ر میروطد نه در دستور اای ی در ارتااط بیا صیورتبنیدی حالیتدهیی ننیا ی در

ابا های ننا ی – مبلق ناطوطی طیی ابا های ننا ی د گاطه مبرد رید اطید سیسس ،بیا توجیه بیه

یژگیهای طظام ننا ی در ابا های ایراطی ،مناسبترین صورتبندیهایی معرفی میروطد نیه در

پیوطد با حالتدهی ننا ی در حال حاضر مبرد اطد این صورتبندی را میتوا در قالب آ طحو

حالتدهی ننا ی در ابا های ایراطی تایین طمود
 .2پیشینه پژوهش

 .1 .2دیدگاه ذاتی به حالتدهی کنائی
دیدگا ذاتی ،یکی دیگر اا طظریههای مبرد تأثیرگذار در صورتبندی حالتدهی ننا ی است
بر این اساس ،برخی ابا رناسا حالت ننا ی را اساسا طوعی «حالت ذاتی» 3بیه ریمار مییآ رطید

 2اا آطجا ینه معموال اما گذرته بر طمود نام

Tense/Aspect based split ergative languages

اما حال بر طمیود طیاق

داللیت دارد ،د عامی امیا

1

طمیود را

یک عام هماسته به رمار میآ رطد به طور نلی چنین اطباادها ی را ،اطباادهای ننا ی اما /طمود محور میطامند

inherent case

3
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آ را اا حالتدهیهای «ساختاری» 1متمایی میداطند تقریاا تمامی طظرییههیا ی نیه دربیار حالیت

مبرد رد اطد ،به تمایی بین حالت ذاتی حالت ساختاری اعتقاد دارطد ( )Butt, 2006در بسییاری
موارد ،ت خی

این د اا یکدیگر بهآساطی امکا پذیر است اییرا معمیوال حالیت ذاتیی بیا ییک

طقش معنا ی یژ در تعامی بیود

بسیاری اا ابا رناسیا (

برابیر بیا ییک گیر حیرض اضیافهای اسیت ()Baker, 2015

Woolford, 2006; Legate, 2012; Massam, 2006; Mahajan, 2012

;Aldrige, 2012; Anand & Nevins, 2006; Karimidoostan & Naghshbandi, 2011
 )Karimi, 2012حالت ننا ی را طوعی حالت ذاتی به رمار میآ رطد

به طور نلی ،ر یکرد ذاتی به حالت ننا ی اغلب بر این پایه استوار است نه این حالت با طقش

معنای «عام » 2ارتااط دارد در جملههای متعدی ،این طقش عاملیت به دلی حضور مفعول نیه اا
عاملی تأثیر پذیرفته ،پررطگتر است به بیا دیگیر ،در ایین دییدگا  ،ارتایاط مسیتقیمی بیین طقیش
معنا ی عام

حالت ننا ی مفر ض است بنابراین این حالت را همراستا باحالتهایی ماطند حالت

سیلهای یا تأثیرپذیری نه معموال با طقش معنای م خصی در ارتااط هستند ،طوعی حالت ذاتی به

رمار میآ رطد بر پایة این ر یکرد ،تواطا ی یک فع در اعبای حالت ننا ی ،بستگی دارد بیه اینکیه

این فع در معنای اژگاطی خود ،مفاهیمی اا جمله عاملیت ،اختیار مقصودمندی را در بر داریته

بارد ( )Rozen, 1984; Palmer, 1994بنابراین ،اینکه فعلی بتواطد حالت ننا ی اعباء نند ،ارتااط
مستقیم دارد به اینکه آ فع بتواطد به یک موضو طقش معنا ی عام بدهد ()Woolford, 2006

این ر یکرد در اقز هما ر یکیرد چامسیکی ( )1986اسیت اییرا چامسیکی معتقید بیود نیه

حالتدهی غیر ساختاری توسط ط اطهگذاری تتایی 3اطجام میپیذیرد الاتیه در آ د ر نیه بیه ژ-
ساخت معتقد بودطد ،این حالتدهی در ژ -ساخت رخ مییداد اسیت ایین در حیالی اسیت نیه در

طسخه متأخر آ ( )Chomsky, 2000در گر فعلی پوستهای ( )vPیا فاا فعلی ساک رخ مییدهید
( )Woolford, 2006در این ر یکرد ،حالتدهی ننا ی به یژگیهای اژگاطی فعی سیاک ()v

منتسب میگردد نه فاعلی را در طقش معنا ی عام ط اطهگذاری تتایی مینند به بیا دیگر ،هسیته
طق ی باید ط اطهگذار تتایی بارد بنابراین بر ا حالت ننا ی ناری به جایگا ر ساختی فاعی

ییا

هستههای طق ی غیر ط اطهگذار تتایی طدارد برای طموطه ،به هسته اما ( )Tنه یک هسته طق ی غیر

ط اطهگذار تتایی است ،ارتااطی طدارد به بیاطی ،آ هایی نه به حالتدهی ذاتی با ر دارتهاطد ،هما

ر یکرد چامسکی را حفظ نرد  ،اما آ را بهر ارساطی نرد اطد ()Woolford, 2006

1

structural case marking
agent
3
theta Marking
2
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بر پایه همین فرضیه ،در دیدگا ذاتی ،فاع در جملههای الامی نیه فعی آ بتواطید بیه فاعی

طقش معنا ی عام بدهد طیی ،میتواطد در حالت ننیا ی بارید بیه طیور نلیی ،چنیین فرضیی اجیاا

میدهد نه فاع هر اما نه طقش معنا ی عام دارته بارد  -چه در بند الام چه در بند متعدی-
در حالت ننا ی بااطمایی رود بنابراین اطتظار میر د اطبااد معلوم 1بر ا یابد نه بر اساس آ فاع

در برخی اا جملههای الام طیی در حالت ننا ی است ابا هنیدی گرجیی اا ایین گوطیه ابیا هیا

هستند طموطههای ایر اا ابا هندی گرجی هستند در این طموطههیا ،بیا جیود اینکیه جملیه الام

است ،فاع در حالت ننا ی است ،ایرا فع به آ طقش معنا ی عام میدهد:
(هندی)

(گرجی)

()Ura, 2006, p.123

1. Kuttõ-2ne bhəkaa
پارس مینردطد 3ک -سگها
( سگها پارس نردطد)

2. ȝaɣl-ma iqepa
پارس نرد ک -سگ
سگ پارس نرد

4

 .2 .2پارامتر نحوی کنائی
یکی اا دیدگا های موجیود در میورد حالیتدهیی ننیا ی دییدگا ا را ( )Ura, 2006اسیت ایین

دیدگا در چارچوبی نمینهگرا به صورتبندی حالتدهی ننا ی در طظامهای ننا ی ناطوطی غیر

ناطوطی یا هما طظامهای حالت د گاطه اما  /طمود محور پرداختهاست ا در مقالة خود ،به تایین
 ) =( 2مرا اژ بست (–) مرا طد است

active Alignment

1

 3عالمتهای اختصاری بهناررفته در این مقاله اا این قرارطد:
ک=حالت ننا ی

غض= حالت غیر فاعلی

گ= اما گذرته

3ش= سوم رخ
م= مفرد
= طمود

مفرد (اعداد فارسی رود)

ض= طفی

ضم= ضمیر ملکی

ergative parameter

4
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صوری /اای ی طظامهای ننا ی میپردااد ی در این راستا پارامترهای طحوی را معرفی مییطمایید

نه بر اساس آ ها رفتار متمایی ابا های ننا ی اا ابا های فیاعلی – مفعیولی ابیا هیای ننیا ی-

ناطوطی اا ابا های ننا ی د گاطه تایین میگیردد ا ایین تحلیی را در چیارچوب نمینیهگرا یی
براساس طظریه چامسکی ( )2001اطجام داد است تحلی

صورت اصالدرد

ی در پیوطد بیا بیاابینی یژگییهیا طییی

ر اآمد طظریه خود ( )Ura, 2000در مورد پارامترهای ننا ی است

ا را ( )Ura, 2000معتقد است نه در ابا های ننا ی ،پارامتر طحیوی جیود دارد بیه موجیب

آ  ،فاع منبقی در این گوطه ابا ها قادر است به طور مستقیم در هما جایگاهی نه پاییه ااییش

میگردد به این معنا نه م خ

گر گر ِ فعلی ساک ( ،)Spec-vPبا فع ساک بیه طیور مسیتقیم

ارد راببة باابینی گردد هما گوطه نه ارار رد ،بر خالض دیدگا چامسکی نه چنین بیاابینی را

مجاا طمیداطد ،برخی ابا رناسا اا جمله ا را ( )Ura, 2001آ را امری پارامتریک میداطنید بیه
موجب این باابینی ،فاع منبقی اا فع ساک حالت ننا ی دریافت مینند این فاعی  ،سیسس بیه

منظور اغنای اص فرافکنی گسترد  1به جایگا م خ
در پی حرنت فاع به جایگا م خ

گر گر اما  2حرنت مینند در ادامیه،

گر گر اما  ،هسته اما به مفعول دسترسی پیدا مییننید

به منظور باابینی یژگی حالتش با مفعول راببه تبابق ( باابینی) برقرار مینند بر پایة این راببیه

مفعول اا هسته اما حالت فاعلی دریافت میننید توجیه بیه ایین طکتیه ضیر رت دارد نیه قیو

فرآیند مورد ارار  ،بستگی دارد به اینکه در ابا مفر ض پارامترننا ی تثایت رد بارد
طکته دیگری نه تحلی ا را بر پایه آ قرار دارد ،مفهوم عاملیت

3

ارتااط حالیت فعی بیا ایین

یژگی معنا ی است نه پیشتر به آ ارار رد بنابراین طاق هما دیدگا ذاتی ،فاع الام طیی در

صورتی نه پارامتر ننا ی در ابا تثایت رد بارد دارای طقش معنا ی عام بارد ،قادر است در

جایگا پایه اایش رد اش با فع ساک ارد راببه باابینی حالتدهی گردد عامی دیگیری نیه

در بر ا طظام ننا ی در ابا های ننا ی د گاطه مورد توجهِ ا را بود است ،عامی طمیود اسیت ی
( )Ura, 2006در این مقاله استدالل مینند نه چگوطه طمود ،ساب د گاطیه رید طظیام حالیت در

ابا های ننا ی د گاطه طمود -محور ماطند ماطند هندی گرجی میرود ا  ،ایین ر یکیرد را در

چهارچوب ر ش نمینهگرای چامسکی ( )Chomsky, 2000; 1995دستهبندی مینند نیه در آ

گر های مبابقه طمود جود طدارد به بیا ر ی ،چنیین گر هیی (گیر طمیود) فیرافکن مجیا یی
طیست ،بلکه یژگی طمود در خود فع ساک قیرار دارد بیه موجیب آ  ،گیر اسیمی در جایگیا

م خ

گر فع ساک به منظور باابینی این یژگی قرار میگیرد

1

EPP
Spec-TP
3
agentivity
2
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بر پایة این تحلی  ،یژگی طمود در بندهایی نه طمود نام

اما گذرته دارطد ،مثایت اسیت

هر چند اگر در اباطی پارامتر ننا ی تثایت رد بارد ،باید مورد باابینی قرار گیرد به ایین معنیا نیه

اگر این امکا

جود دارته بارد نه فاع در جایگا پایة اایشرد اش  -یعنی م خ

گیر گیر

فعلی ساک -با فع ساک ارد راببه باابینی گردد ،این باابینی با فاع در جایگا پایه اایشرید

صورت میپذیرد بر این اساس ،فاع اا فع حالت ننا ی دریافت مییننید سیسس بیه جایگیا

م خ

گر گر اما حرنت مینند در پی این حرنت ،هسته اما با مفعول ارد راببه تبیابق

میگردد مفعول حالت فاعلی دریافت مینند هر چند اگر این یژگی منفی بارد ( طمود طاق
دیگر طیاای طیست نه فاع به منظور باابینی این یژگی با فع
هسته اما با فاع

)

ارد راببه باابینی گردد در طتیجه،

ارد راببه تبابق میگردد فاع حالت فاعلی دریافت میننید مفعیول طییی بیا

فع ساک ارد راببه تبابق میگردد حالت مفعولی دریافت مینند بنابراین ،به طیور خالصیه،

در تحلیلی نه ا را ( )Ura, 2006ارا ه میدهد ،در بیر ا حالیت ننیا ی در بنیدهای الام متعیدی
عوام ایر دخالت دارطد:
-

جود پارامتر طحوی ننا ی

-

یژگی مثات طمود

-

جود طقش معنا ی عام

 .3 .2فرافکن رویداد در نمود ناقص
طاش ( )Nash, 2015فرض رایج در پیوطد با حالت ننا ی را در طظر میگییرد بیر پاییة ایین فیرض،

حالت ننا ی ،یک حالت ذاتی است نه توسط فع ساک به موضو بیر طی اعباء میرود ی بر
این اساس د پرسش را مبرد مینند نه اا این قرارطد :اگر هسیته حالیت بخیش فعی سیاک ()v

است ،چرا این هسته به طور یکسا در تمامی ابا ها به موضو بر طی خود حالت ننا ی طمیدهد؟

آیا این تفا ت ابسته به رفتار پارامتری فع ساک است؟ یا اینکه طظام ننا ی خود موضیو اصیلی

طیست ،بلکه یک پدید فرعی است نه در رک گیری آ عوام ساختاری دیگری دخیی اسیت؟
ی ،سسس به طظامهای ننا ی د گاطه ارار مینند نه بر اساس طمود /امیا د گاطیه مییریوطد ا

پرسش مورد ارار را به صورت جی یتری در پیوطد با یک ابا مبرد مینند؛ اینکیه چگوطیه در

یک ابا فع ساک در برخی ررایط (به عنیوا مثیال طمیود نامی ) حالیت ننیا ی مییدهید در

ررایط دیگری ( طمود طاق

) حالت ننا ی طمیدهد؟

طاش ( )Nash, 2015با توجه به اینکه ،حتی در یک ابا

احد طییی فعی سیاک رفتیار همگنیی

طدارد ،اا بحث پارامتری بود حالتدهی ننا ی توسیط فعی سیاک در سیبا مییا ابیاطی فاصیله
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میگیرد بر این اساس ،ی به جود تفا تهیای سیاختاری بیا ر دارد ا بیه بررسیی طظیام ننیا ی
د گاطه در ابا گرجی پرداختهاست ی دلی عدم تجلی حالت ننا ی در طمود طاق

را بیه دلیی

جود فرافکنی دیگری تحت عنوا گر ر یداد ( نه یک مقوله جهی است یا جه طما) میداطد

نه بر گر فعلی تسلط دارد به با ر ی ،فاع در جایگا م خ

گر این گر توسط هسته اما

حالت فاعلی دریافت مینند در اقز ،این فرافکن محد د ای است نه حالیتدهیی فیاعلی درآ

ر ی میدهد (حالتدهی فاعلی در خارج اا گر فعلی اسیت) ،امیا در طمیود نامی ایین فیرافکن
جود طدارد فاع در در

فعلی ر ی میدهد

گر فعلی قرار دارد در این جا ،حالتدهی فاع در محد د گر

 .4 .2حالتدهی وابسته
دیدگا دیگری نه در ارتااط با حالتدهی ننا ی جود دارد ،دیدگا میرطتس ()Marantz, 1991
است ی به طور نلی حالتدهی را فرآیندی صرفی پساطحوی 1میداطد نه در بخیش صیرض

صورت آ ا ی رخ میدهد هماننیو  ،طییی ابیا رناسیاطی اا جملیه بااالییک ()Bobaljik, 2008

پریمنگر ( )Preminger, 2011در چارچوب دیدگا مرطتس ،حالیتدهیی را پسیا طحیوی صیرفی

میداطند در این ر یکرد مرطتس چهار طو حالت را اا یکدیگر باا میرناسد:

 1حالت دهی اژگاطی( 2حالت توسط یژگیهای اژگاطی یک فع تعیین می گیردد؛ ماطنید

حالتهای طامتعارفی نه توسط برخی فع ها در ابا های ایسلندی داد میرود یا حالتی

نه به سیلة حر ض اضافه اعباء میرود)

 2حالت ابسته ( 3حالت مفعولی حالت ننا ی)

 3حالت بیط ا  ( 4ماطند حالت فاعلی مبلق نه به گر های اسمی در بند داد میریود
یا حالت ملکی نه به هر اسمی در گر اسمی اعباء میرود)

 4حالت پیشفرض ( 5نه به هر گر اسمیای داد می رود نه فاقد حالت باقی ماطد
طریق هیچ یک اا ریو های موردِ ارار حالت طسذیرفتهاست)

یا اا

این یک سلسلهمراتب تماییی است به این مفهوم نه بین این چهار طو حالتدهی طوعی تقدم

تأخر جود دارد به این صورت نه حالتدهی اژگیاطی بیر حالیتدهیی ابسیته حالیتدهیی

ابسته بر حالتدهی بیط ا

حالتدهی بیط ا بر حالتدهی پیش فیرض تقیدم دارد در قیو

1

post-syntactic
lexical case
3
dependent case
4
unmarked case
5
default case
2
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حالتدهی ،ابتدا حالتدهیهای مقدم رخ مییدهید همیا گوطیه نیه م یاهد مییگیردد ،میرطتس

حالتدهی ننا ی حالتدهی مفعولی را به ررد ایر حالتدهی ابسته میداطد:
حالتدهی ابسته

حالت ابسته توسط  V+Iبه جایگاهی نه تحت حانمیت  ( V+Iم یابه) قیرار دارد قیرار دارد

اعباء میرود به بیاطی ،هر د گر اسمی بایید تحیت حانمییت ییک  V+Iم یترک باریند ایین
جایگا تحت حانمیت جایگاهی است نه:
الف -حالت اژگاطی طدارته بارد

ب -اا اطجیر ای نه حالت ابسته اعباء میرود ،مجیا بارد

 -1حالتدهی ابسته به سمت باال به فاع داد میرود حالت ننا ی بر ا مییابد

 -2حالتدهی ابسته به سمت پا ین به مفعول داد میرود حالت مفعولی بر ا مییابد

 .5 .2حالتدهی وابسته در چارچوبی کمینهگرا
با مبالعة آثار مارک بیکر 1میتوا دریافت نه ی به بررسی برخی اا ابا ها اا جمله ابا سیاحا

2

( )Baker, 2010ابا آمهاریک )Baker, 2010( 3پرداختهاست ا در این ابا هیا بیه تیدریج بیه
جود حالتدهی ابسته نه صورت ا لیه آ ها را مرطتس ( )Marantz, 1991مبیرد طمیود  ،بیا ر

دارد بیکییر ( )Baker, 2015بییا آ رد رییواهد بی ییتری اا ابییا هییای گوطییاگو

پییژ هشهییای

گسترد تر اباطی ،بر دیدگا پی ین خود در پیوطد با جود ساا ناری دیگر در طظام حالتدهیی در
بین ابا ها ،تأنید مینند ی ط ا مییدهید نیه اساسیا دربیین ابیا هیای دطییا میواردی اا اطیوا

حالتدهیهای فاعلی مفعولی جود دارد این امر طماییاطگر آ اسیت نیه در ایین میوارد فراینید
تبابق با هسته طق ی ،طقشآفرین طیست این طو حالتدهیها اساسیا بید

دخالیت هسیته طق یی

ر ی میدهد یکی اا این موارد حالتدهی ننا ی است  4در این امینه ،م یاهد مییریود نیه در

برخی ابا ها ،فع هم با فاع در حالت ننا ی هیم بیا فیاعلی نیه در حالیت مسیتقیم اسیت ،بیه
صورت یکسا مبابقه مینند ابا بر راسکی

5

ابا گینه طو

ارداما  1اا ایین گوطیه ابیا هیا

هستند داد های ایر نه برگرفته اا ابا بر راسکی هستند ،این ادعا را تأیید میننند:

1

mark Baker
Sakha
3
Amharic
2

 4آطاطید طیوینس ( ،) Anand& Nevins, 2006طییی بیر پاییه رفتیار طحیوی متفیا ت فاعی ننیا ی فاعی در حالیت
فاعلی/مستقیم معتقدطد نه در حالتدهی ننا ی فرایند تبابق طقشآفرین طیستند

Brushaski

5
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le hurut umo.
3شم-گ–طس تن در

ha-e
غض-خاطه

mu-yeets-imi.
3شم-گ-دید 3 -شم

dasin
دختر

1. Dsin
دختر

(آ دختر در خاطه ط سته بود)

()Baker, 2015, p. 40

2. Hiles-e
ک -پسر

(پسر دختر را دید)

در طموطة ( )1فاع ( )girlدر حالت مبلق است فع با آ مبابقه دارد در مثال ( )2طییی بیا جیود
اینکه فاع در حالت ننا ی است ( )boyفع با آ مبابقه دارد در این مورد ،عدم هماسیتگی بیین

حالت مبابقه اا د جناه قاب م اهد است در هر د ی این طموطهها ،هسته طق ی اما با فاع ها
به طور یکساطی مبابقه مینند ،در حالینه حالت ساختاری این د فاع با یکدیگر تفا ت دارطد

همچنین ،فاع در جمله ( )1مفعول در جمله د م حالت ساختاری م ابهی دارطد به بیاطی ،هر د

در حالت مستقیم هستند با هستههای طق ی متفا تی مبابقه میینننید ،در طموطیة طخسیت بیا هسیته

اما

در طموطة د م (احتماال) با فع ساک بنابراین ،این فرضیه نه در این مثالها حالت اا طرییق

مبابقه با هسته طق ی یژ ای به دست آمد بارد ،بسیار طامحتم است اگر در این د مثیال ،هسیته

طق ی اما با هر د فاع تبابق میطماید ،پس علت تفا ت حالت بین این د فاع اا نجیا طاریی

میرود؟ همچنین ،اگر فع ساک به مفعول طی فرآیند تبابق حالت مستقیم میدهد ،پس فاع در

جمله ا ل چگوطه با جود چنین راببه ای با هسیته طق یی فعی سیاک ،حالیت م یابهی را دریافیت

نرد است؟ بنابراین می توا گفت نه بر راسکی ماطند آمهاریک اباطی است نه بر استقالل طظیام
حالت اا مبابقه داللت دارد

در همین راستا ،طمیتوا ادعا نرد نه حالت ننا ی حاص تبابق با هسته طق ی خاصی ،اسیت

بر پایة یافتههای پژ هشهای پی ین ،فاع متعدی فاع الام در ابا های ننا ی ،هر د بیاالترین
موضو در بند هستند در این امینه ،آامو های گوطاگوطی ماطنید مرجیزگیینیی ،ترتییب اژ هیا

طظریییه ننتییرل ،بییر یکسییا بییود جایگییا اییین د فاع ی در بنییدهای الام متعییدی ارییار دارطیید
( )Anderson, 1976بنابراین طاق چنین فرضی ،هر د فاع طیدیکتیرین موضیو بیه هسیته طق یی

اما هستند

Wardaman

1
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()Baker, 2015, p. 41

شکل  :1فرآیند تطابق در حالت دهی کنائی

بنابراین این پرسش مبرد میرود نه در چارچوب طظریه تبابق به عنیوا ییک طظرییه معییار ،چیه

عاملی ساب میرود نه هسته طق ی اما در بند متعدی با فاع مبابقه طماید به آ حالت ننیا ی
بدهد اما در بند الام با فاع مبابقه طکند؟ با توجه به اینکه راببه ساختاری بین هسته طق ی امیا

فاع ها یکسا است ،هیچچیی طمیتواطد آ را تایین طماید در پیوطد با راببه این د فاعی بیا هسیته
اما  ،هیچگوطه تماییی در تسلط ساا ای یا مسا مربیوط بیه ریرط تیداخ

ریرط فیاا طییی

یژگیهای فاا م اهد طمیرود تنها عاملی نه میتواطد این تفا ت را در چارچوب فرآیند تبابق

تایین طماید ،ررط فعالیت )Chomsky, 2000; 2001( 1است ایرا بر پایة این ریرط ،گیر اسیمی

فقط اماطی برای مبابقه در دسترس است نه یژگی حالت اراشگذاری را طدارته بارید بنیابراین

میتوا ادعا نرد نه در بند متعدی ،فاع اا قا دارای حالت ننا ی بود است همیین امیر میاطز اا
این میگردد نه هسته طق ی اما با آ مبابقه طماید به آ حالیت مسیتقیم /فیاعلی اعبیاء ننید

بنابراین در چارچوب طظریه تبابق ررط فعالیت میتوا چنین پییشبینیی طمیود نیه حالیتدهیی

ننا ی پیش اا تبابق هسته طق ی اما با فاع رخ داد است پس ،حالتدهی ننا ی را طمیتیوا اا

طریق تبابق با هسته طق ی صورتبندی طمود عال بر موارد باال ،صورتبندی حالتدهیی ننیا ی
در چارچوب فرآیند تبابق با هسته طق ی در ابا های ننا ی د گاطه اما طمود محور ،نیه فقیط
فاع متعدی در بند اما گذرته دارای حالت غیر فاعلی است ،با م ک بی تری ر بهر مییریود

ایرا هر د فاع متعدی در بندهای اما حال گذرته هیچ تفا تی با یکدیگر اا جناة جایگیا

ر ابط ساختاری ا با هسته اما طدارطد بنابراین علتِ تفیا تِ حالیتِ سیاختاری در ایین د فاعی ،

طمیتواطد تایین ساختاری در چارچوب فرایند تبابق دارته بارد

activity condition

1
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بیکر ( )Baker, 2010; 2015به بررسی حالتدهی مفعیولی در ابیا سیاحا ابیا آمهارییک

پرداختهاست به با ر ی ،در این موارد ،مبابقه مفعولی دید طمیریود (ابیا سیاحا) ییا مبابقیه

آرکار حالتدهی مفعولی جود دارد در این امینه ،مبابقه با حالت مفعولی هماسیتگی خاصیی
ط ا طمیدهد در اقز ،فع با مفعول در هر حالتی (مفعولی ،تاثیر پذیری ،مستقیم) مبابقه میطماید

(ابا آمهاریک) ،اما طمیتوا مناز حالت دهی مفعولی را در چارچوب فرآیند تبابق با هسته طق ی

صورتبندی طمود عال بر موارد باال ،یکی اا مواردی نه طمیتوا تمام موارد حالیتدهیی را در

چارچوب تبابق با یک هسته طق ی صورتبندی طمود ،ریرایط حالیتدهیی در بنیدهای بییامیا

است طموطههای بسیاری در بین ابا ها جود دارد نه ط ا میدهد ،عدم حضیور هسیته طق یی در
بندهای بیامیا  ،تیأثیری بیر حالیتدهیی فاعی طیدارد بیرای طموطیه ،حالیتدهیی فاعی در ابیا

بر راسکی در بندهای بیاما اا هما الگویی پیر ی مینند نه بندهای اما دار دارطد؛ فاع بند

الام (بیاما ) درحالت فاعلی فاع بند متعدی (بیاما ) در حالت ننا ی است چنیین میواردی
طیی طمایاطگر آ است نه حالت فاعلی اا مناز دیگری به جیء مبابقه با هسته طق ی به دست میآیید

()Baker, 2015

به این ترتیب ،طتیجهای نه اا بحث باال به دست میآید ،اا این قیرار اسیت :ر یکیرد راییج در

ابا رناسی اای ی برطامه نمینهگرا به منظور صورتبنیدی طظیام حالیت مبابقیه مبیرد اسیت

صورت متأخر این ر یکرد ،هما فرآیند تبابق راببه بین هسته طق ی گر اسمی است نه در

آ حالتدهی به برقیراری مبابقیه ابسیته اسیت ایین ر یکیرد در بسییاری اا ابیا هیا طمییتواطید

حالتدهی ننا ی طیی در مواردی حالتدهی فاعلی مفعولی را صورتبنیدی طمایید در ایینجیا

است نه بیکر با در طظر گرفتن طانارآمدی ر یکیرد تبیابق در میوارد میورد اریار  ،بیه طیرد ایین
پرسش میپردااد نه در چنیین میواردی نیه حالیت بیه صیورت چ یمگیری دیید مییریود ،امیا

طمیتوا حالتدهی را در چارچوب تبابق با هسته طق ی صورتبندی طمیود ،منایز حالیتدهیی اا

نجا طاری میرود؟

بیکر در پاسخ به این پرسش ،معتقد است نه در ابا های دطیا ،عال بر اینکه حالت اا مبابقیه

با هسته طق ی حاص میگردد ،مناز دیگری طیی اا حالتدهی جود دارد نه مبابقهمحیور طیسیت

این مناز حالتدهی هما طظام حالتدهی است نه میرطتس ( )Marantz, 1991بیرای تاییین اطیوا

حالتدهی در بین ابا ها مبرد طمود است این در حالی است نه بیکر با ایجیاد تیییراتیی ،طسیخه
جدیدی اا آ را ارا ه مینند تفا ت عمد این دیدگا  ،با ر یکرد ا لیة مرطتس در این اسیت نیه

مرطتس حالتدهی را فرآیندی صرفی در طظر میگیرد هر چند بیکر برخی مفاهیمی نه در تعریف
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حالتدهی مرطتسی ارا ه رد  ،را به مفاهیم اصولی نه در طحو مبرد رد  ،تادی نرد است ی
به این ترتیب حالتدهی را فرآیندی طحوی در طظر میگیرد بیکر حالت اژگاطی را طیوعی حالیت

ذاتی به رمار میآ رد همسو با مرطتس بر مقدم بود آ طسات بیه حالیتهیای سیاختاری اریار

دارد ،اما سه طو حالتدهی دیگر را ساختاری بیه ریمار مییآ رد حالیتدهیی ابسیته ،بیاراترین

بخش اا حالتدهی مرطتسی اسیت نیه بیکیر اا آ در تاییین حالیتدهیی ننیا ی مفعیولی بهیر

میجوید به این ترتیب ،بیکر
را گسترش داد

ینونور ا ( )Vinokurova, 2010اید مرطتس ()Marantz, 1991

بهر ارساطی میینننید نیه بیه صیورت د پیارامتر (الیف) پیارامتر (ب) بیرای

حالتدهی ابسته مفعولی ننا ی مبرد میگردد:

پارامتر (الف) :حالتدهی مفعولی
در صورتینه د گر اسمی در یک حیبه بااطموطی م ترک بارند ،به گوطهای نه گر اسمی
1

 1بر گر اسمی  2تسلط ساا ای دارته بارد ،گر اسمی  2حالت مفعولی میپیذیرد مگیر آطکیه
گر اسمی  1اا پیش حالت ( اژگاطی) گرفته بارد

پارامتر (ب) :حالتدهی کنائی
در صورتینه د گر اسمی در یک گسترة بااطموطی م ترک بارند ،به گوطهای نه گر اسیمی

 1بر گر اسمی  2تسلط ساا ای دارته بارد ،گر اسمی  1حالت ننیا ی مییپیذیرد مگیر آطکیه

گییر اسییمی  2اا پیییش حالییت ( اژگییاطی) گرفتییه باریید تیییراتییی نییه بیکییر در طسییخه متییأخر اا

حالتدهی مرطتسی بوجود آ رد است را بهصورت ایر میتوا خالصه طمود:
 -بهنارگیری مفهوم تسلط ساا ای

 -بهنارگیری مفهوم فاا

 -پارامتریک نرد هسته های فاای

 بهنارگیری گر های اسمی به عنوا عنصر حالت بخش -رخداد حالتدهی در طحو

 -رخداد حالتدهی ابسته در حیبه بااطمو

تیییر طخستِ مورد طظر ی ،رام به نارگیری مفهوم تسلط ساا ای به جای اعبای باال پا ین

است بیکر مفاهیم باال پا ین را اینگوطه ریرد مییدهید نیه جایگیا د گیر اسیمی طسیات بیه
spell out domain

1
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یکدیگر تحتِ مفهوم تسلطِ ساا ای مبرد میرود تیییر د م ،به نارگیری مفهوم حیبه بااطمو

در طظریه فااهای چامسکی ( )Chomsky, 2000; 2001به جای مفهوم حانمیت تحت  V+Iم یابه

است به بیا دیگر ،بیکر اا مفهوم نلیتر ر اآمدتر «ریرطِ موضیعیبیود »  1در طظرییه فااهیای

چامسکی ( )Chomsky, 2000; 2001نه همیا حیبیه بیااطمو اسیت ،بهیر مییگییرد در چنیین
ر یکردی ،متمم هستهها ی نه فاا هستند (ماطند هستههیای طق یی  ،)C,vحیبیه بیااطمو بیه ریمار

میآیند

در این امینه ،تفا تی در دیدگا بیکیر بیا طظرییه فااهیای چامسیکی جیود دارد نیه در اقیز،

اطحرافی اا این ر یکرد معیار به رمار مییر د بیر پاییة ایین دییدگا جدیید ،اینکیه محتیوای ییک
بااطمو قاب دسترس در مرحله بااطمو بعدی بارد ،اا اباطی به ابا دیگر متفا ت اسیت بیه بییا

ر رنتر ،فع ساک در برخی اا ابا ها فاا قوی است در برخی دیگیر اا ابیا هیا ،فیاا ضیعیف
است در اقز ،در این مورد یک ررایط پارامتریک بر ابا ها حانم است هر چند ،چنا چیه فعی

ساک فاا قوی بارد ،هسته گر فعلی نه متمم آ است ،به طور نام اا بااطما ی حذض میریود

(اماطی نه بااطمو میگردد) قاب دسترس برای اریتقادهیای پسیین طیسیت ایین همیا دییدگا

اصلی چامسکی است هر چند اگر فع ساک فاا طرم /ضعیف بارد ،گر فعلی در طیی نیه میتمم

آ است ،بااطمو میرود بر این اساس ،فرآیندها ی ماطنید تثاییت ترتییب سیاا ای حالیتدهیی

ابسته مبابقه رخ میدهد این در حالی است نه محتوای گر فعلی در طی در طحو باقی میماطد
قاب دسترس برای ارتقادهای پسین است بحث باال را به صورت ساد در ارتقاد اییر مییتیوا

ط ا داد:

در بند متعدی ،ابتدا فع با مفعول ادغام رد

گر فعلی در طه فرافکن میگردد سسس گر

فعلی پوستهای به ارتقاد افی د میگردد در جایگیا م یخ

گیر آ فاعی قیرار مییگییرد در

اینجا است نه بحث فاا ضعیف قیوی (نیه در پیی آ تییییرات طظیام حالیت را دارییم) مبیرد

میرود در این مرحله ،چنا چه فع ساک فاا قوی بارد ،گیر فعلیی در طیه بیااطمو اسیت در
طتیجه ،فاع به مفعول نه در در

حیبه بااطمو قرار دارد ،دسترسی طخواهد دارت این در حالی

است نه اگر فع ساک فاا ضعیف  /طرم بارد ،گر فعلیی در طیه بیااطمو طمییریود فاعی بیه
مفعول دسترسی خواهد دارت

locality condition

1
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شکل  :2مفعول در حیطه بازنمون

سومین تفا ت ر یکرد بیکر با مرطتس در این است نه مرطتس به جیود جایگیا (اطتیاعیی) در

حالتدهیاش با ر دارد (یعنی جایگا حالت میدهد) هر چند بیکر حالتبخیش را گیر اسیمی

میداطد نه در آ جایگا حضور دارد آخرین تفا ت ر یکرد بیکر مرطتس در حالتدهی ابسته

این است نه مرطتس رخداد حالتدهیی ابسیته را در صیورت آ ا ییاش پیس اا آطکیه اریتقاد

طحوی خاتمه مییابد ،در طظر میگیرد این در حالی است نه بیکر با در طظیر گیرفتن راببیه تسیلط

ساا ای به عنوا رنن اصلی در حالتدهی ابسته ،رخداد آ را در طحو میداطید اییرا بیه محی

آطکه طقشآفرینی تسلط ساا ای ،در حالتدهی ابسته ر رن میرود ،طمایا دهنیدة آ اسیت نیه

حالتدهی ابسته در سبحی در حال قو است نه اساسا سیبحی طحیوی اسیت اییرا ت یکالت
ساخت گر هی در آ جا جود دارد بیکر ،اما
طظر میگیرد

1

قو این حالیتدهیی را در مرحلیه بیااطمو در

یکی اا مفاهیم بنیادین در این ر یکرد ،هستهمحور طاود حالتدهی است به این معنیا نیه بیه

منظور حالتدهی حضور یک هسته طق ی الیامی طدارد  2اید اصلی در این ر یکرد آ اسیت نیه
این گوطه حالتدهی اساسا راببه بین د گر اسمی است نه در یک محد م ترک قرار دارطد،

طه راببه یک گر اسمی هسته طق ی مجا رش حالتدهی ابسته در این دیدگا منبقا اا مبابقه

جداست ،به صورتینه حتی در صورت عدم جود مبابقه طیی معتار است همچنین مهم طیست نیه

هسته طق ی با چه گر اسمی مبابقه نند به این ترتیب ،در تایین طظام حالت/مبابقه ابیاطی ماطنید
بر راسکی نه فع هم با فاع در حالت مستقیم مبابقه دارد هم با فاع در حالت ننا ی ،دیگیر

 1در اینجا ر یکردش با دیدگاهش در سال  2010تیییر نرد است

 2اا اطجا یکه این ر یکرد هستهمحور طیست برای تایین حالتدهی در مواردی نه مناسب است بیکیر ط یا مییدهید در
حالت دهی ،مبابقه با هسته طق ی طق ی طدارد ،موثر طیست
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م کلی جود طخواهد دارت ایرا حالتدهی به مبابقه ابسیته طیسیت (بیر خیالض آطچیه نیه در

فرایند تبابق مورد توجه است) این د اا یکدیگر مستق اطد

یکی اا جناه های جالب این ر یکرد ،این است نه حالت ننا ی مفعولی را به صورتی م یابه

متقار صورتبندی میطماید بیکر به راحتی آ را در صورتبندی ابا های سه بخ ی طییی بیه

نار گرفتهاست در چنین ابا هایی بر ا حالت ننا ی مفعولی به جایگا مفعول دسترسی آ ها
به یکدیگر بستگی دارد چنین ابا ها ی هم الگوی سه بخ ی دارطد هم خنثی این امر اماطی رخ

میدهد نه هر د پارامتر (الف) (ب) به ترتیب در حالتدهی مفعولی ننا ی تثایت رد اسیت
بنابراین اماطی نه فاع

مفعول بیه یکیدیگر دسترسیی دارطید ،هیر د پیارامتر اعمیال مییگیردد

اماطینه این د به یکدیگر دسترسی طدارطد ،هیچ یک اا پارامترها اعمال طمیرود در طتیجه طظیام

حالت خنثی خواهد بود بهنارگیری حالتدهی ابسته در تایین ابا های سه بخ ی ،طوآ ری است

نه بیکر اا حالتدهی ابسته دارتهاست در ر یکرد مرطتس دید طمیرود بنابراین این ر یکیرد
به راحتی قاب اطتقال به ابا های سهبخ یی اسیت همچنیین ایین ر یکیرد مییتواطید بیه راحتیی بیه

ابا های خنثی طیی گسترش داد رود به این ترتیب نه در ایین ابیا هیا هییچ ییک اا پارامترهیای
د گاطه باال پایدار ط د است

بنابراین طظریه حالتدهی ابسته پارامترهای مرتاط با آ توصیف رد رناختی مناسای اا اطوا

طظامهای حالت را در بین ابا ها به دست میدهند اا ترنیب این د پارامتر ،چهار احتمال ممکین
اا طظام حالتدهی جود خواهد دارت نه بر اساس آ چهار رد اباطی به دست میآید:
 1تثایت اراش مثات برای پارامتر (الف) :ابا های فاعلی – مفعولی
 2تثایت اراش مثات برای پارامتر (ب) :ابا های ننا ی – مبلق
 3تثایت اراش مثات برای هر د پارامتر :ابا های سه بخ ی
 4تثایت اراش منفی برای هر د پارامتر :ابا های خنثی

الاته باید توجه دارت نه حالتدهی ابسته تمام حالیتدهییهیا را طمییتواطید تاییین ننید در

مواردی نه حالتدهی مبابقهمحور (تبابق) قوی اسیت ،حالیتدهیی ابسیته نیارا یاش ضیعیف
است به بیا دیگر ،این طظریه طمیتواطد تعاملی را نیه بیین حالیت فیاعلی مبابقیه در بسییاری اا

ابا های دطیا ( بویژ خاطواد ابا های هند ار پا ی) دید میرود را تاییین ننید بیه همیین دلیی ،

بیکر یک ر یکرد التقاطی اا اطوا طظامهای حالتدهی را در بین ابا ها در طظر مییگییرد در ایین

ر یکرد ،عال بر اطوا حالتدهی نه مرطتس در طظر دارد ،فرآیند تبابق طیی گنجاطید رید اسیت

همچنین ،در این سلسله مراتب نه یک سلسله مراتب تمیاییی اسیت ،تقیدم تأخرهیا ی نیه بیین
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حالتدهیهای مرطتس مبرد است ،در طظر گرفته رد است بنیابراین بیر پاییة ایین سلسیله مراتیب
جدید ،حالتدهی اژگاطی حالتدهی ابسته بر حالتدهی اا طریق فرآیند تبابق ،مقدم هستند
سلسله مراتب حالتدهی ()Baker, 2010; 2015
 -حالتدهی اژگاطی

 حالتدهی ابسته( :پارامترهای (الف) (ب) -فرایند تبابق

 -حالتدهی بیط ا

 حالتدهی پیشفرض .3نظام حالت دوگانه در زبانهای ایرانی
اطبااد د گاطه اما  /طمود محور یکی اا اطباادهای د گاطه راییج در بیین ابیا هیای دطییا اا جملیه

ابا های خاطواد هند ایراطی است اا دیگر ابا ها ی نه چنین اطبااقی دارطد ،میتوا به ابا هیای
تسیم یا  ،1باسکی ،2ابا های ماییا  ، 3رییسیاو ،4ابیا هیای قفقیاای 5اریار نیرد

هییگ ( Haig,

 )2008سیر تحول اطبااد را در ابا های ایراطی مورد بررسی قرار داد است در پیوطد با سیر تحیول
اطبااد در ابا های ایراطی هیگ معتقد است نه اطبااد در ابیا فارسیی باسیتا  ،طظیامی ییکسیر

فاعلی -مفعولی بود است به با ر ی ،این ط ا اا ضعیت موجود در ن ابا های ایراطیی بیود -
است به بیا دیگر ،اطبااد طه فقط در ابا فارسی باستا  ،بلکه در ابا های ایراطی باستا  ،الگیو ی

یکسر فاعلی -مفعولی بود است به این ترتیب فاع فع الام متعدی در صرض تمامی اما ها

در حالت فاعلی بود است فع با آ مبابقه دارته مفعول دارای حالت مفعولی بود اسیت ایین
در حالی است نه اا د ر میاطه بیه بعید طظیام فیاعلی -مفعیولی در امیا گذریته اا بیین مییر د

الگوهایی غیر فاعلی -مفعولی نه هییگ ( )Haig, 2008بیه طیور نلیی آ هیا را اطبایادهیای غییر

مفعولی 6میطامد ،جایگیین اطبااد فاعلی -مفعولی در اما گذرته میریود اننیو در بسییاری اا

ابا های ایراطی طو ،الگوهای اطبااد در اما گذرته دیگر اطبااقی فاعلی -مفعیولی طیسیت بیه ایین
ترتیب جایگیین رد اطباادهای غیر مفعولی در اما گذرته ،ساب به جود آمید اطبایادهیای

1

Tsimshian
Basque
3
Mayan
4
Shipibo
5
Caucasian
6
unaccusative alignment
2

 / 94تحلیل نحوی حالتدهی کنائی در منتخبی از زبانهای ایرانی :رویکردی کمینهگرا

د گاطه 1در ابا های ایراطی میگردد این در حالی اسیت نیه اطبایاد د بیار دسیتخوش تیییراتیی
گردید است در حال حاضر ،اطبااد در برخی اا ابا های ایراطی ماطند فارسی ،د بیار بیه صیورت

فاعلی -مفعولی برگ ته است هر چند ،برخی دیگر اا ابا های ایراطیی ،اطبایادهیای غییر مفعیولی
د ر میاطه را حفظ نرد اطد به این ترتیب ،در تمامی ابا های ایراطی نه اطبااد غییر مفعیولی د ر
میاطه را حفظ طمود اطد ،حالت فاع متعدی در اما گذرته به گوطهای متفا ت طمایاطد میگردد

اا جمله ابا های ایراطی نه اطبااد د گاطه د ر میاطه را حفظ طمیود اطید ،برخیی اا ابیا هیای

رمال غربی ایرا است نه میتوا اا میا آ ها به ابا های تاتی ،تال ی

فسیی اریار نیرد در

ابا های مورد ارار  ،فاع فع های الام (گذرته امیا حیال) متعیدی امیا حیال در حالیت

مستقیم هستند فع با آ ها مبابقه طدی دارد هر چند فاعی افعیال متعیدی در امیا گذریته در
حالت غیرفاعلی است مبابقه با آ توسط اژ بست بر ر ی رننهای متفا ت گر فعلی طمایا

میرود طموطههای ایر اا ابا های تال ی ،تاتی

فسی ط ا میدهند نه در بندهای متعدی امیا

گذرته فاع در حالت غیر فاعلی است ،در حالینه در بندهای متناظر در اما حال طیی بنیدهای

الام فاع در هر سه ابا فاع در حالت مستقیم ( )azاست
خرید

sæ

(ابا تال ی)

kitob=əm
1شم=نتاب

5. Men
من(غض)

من نتاب خریدم

()Dabirmoghaddam, 2013, p. 498
berxind
خرید

()Dabirmoghaddam, 2013, p. 1160

ketab=em
1شم=نتاب

6. Men
من(غض)

من نتاب خریدم

(ابا تاتی)

 1هیگ ( )Haig, 2008معتقدست به ناربرد اصبالد طظام ننا ی د گاطه در مورد ابا های ایراطی ،ناربرد صیحیحی
طیست ایرا در اقز این یژگی ننا ی طیست نه د گاطه میرود ،بلکه این اطبااد است نه د گاطه میرود
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(ابا

فسی)

7. Tæmen ketab=om bæ-hri
من
خرید1 -شم=نتاب
من نتاب خریدم

()Dabirmoghaddam, 2013, p. 563

بنابراین با توجه به تعریفی نه اا ابا های ننا ی د گاطه اما طمیود محیور جیود دارد ،بیه طظیر

میرسد نه ابا های ایراطی جیء این رد اا ابا هیا قیرار مییگیرطید امیا هییگ ( )Haig, 2008بیا
آ رد طموطهها ی اا ابا های نردی ط ا میدهد نه در حقیقت آ چه موجب د گاطه رد طظام

طمیود معنیا ی جملیه طیدارد در ایین راسیتا،

حالت در ابا های ایراطی میگردد ،ارتااطی به اما

آ چه طقش تعیین ننند دارد ،در حقیقت حضور صرفی ستاک گذرته اسیت بیه ایین ترتییب ،در
بسیاری اا موارد طظام حالت به صورت صرفی ستاک فعلی عکسالعم ط ا مییدهید طیه امیا

طمود معنا ی بند طموطههای ایر اا ابا های تال ی ،تاتی

فسی طیی گویای این اقعیتاطد:

dæste im=æd-orde
خورد1= -شم
(ابا

8. Tamen
من(غض)

(من در حال خورد بودم)

فسی)

(Yoosefi, 1394)1

(ابا تاتی)

Men
dærd=em
mi-xord=em
من(غض)
1شم =
1شم =خورد -
(من در حال خورد بودم)

(Tahmasebi, 1394)2

هما گوطه نه م اهد مییریود ،در ایین طموطیههیا نیه اا ابیا

جملههایی نه طمود طاق
طمود طاق

9.

فسیی تیاتی اسیت ،اطبایاد ،در

(استمراری) دارطد طیی ،اطبااقی غیر مفعولی است در اقز در بندهایی نه

دارطد ،اطبااد طایق گیرایش عیام در اطبایادهیای امیا /طمود محیور ،اطبایاقی فیاعلی-

مفعولی طیست به بیا دیگر ،آطچه ساب د گاطهرد اطبااد در ابا های مورد ارار میرود ،طمود
1طموطة مورد ارار  ،مستقیما برگرفته اا گوی ور ابا
2جمله ،برگرفته اا گوی ور تاتی است

فسی است

 / 96تحلیل نحوی حالتدهی کنائی در منتخبی از زبانهای ایرانی :رویکردی کمینهگرا

دستوری طیست 1در ابا تال ی طیی جملههای متعدی نه به اما گذرته در طمود طیاق

هسیتند،

یعنی ساختهای ماضی استمراری طموطه مبلوبی هستند ،دییدگا هییگ را در پیوطید بیا هماسیتگی
اطبااد فرم صرفی ستاک در اباطهای ایراطی تقویت میننند در این ابا  ،با جود اینکه در چنین

ساختها ی جمله متعدی اا جناة معنا ی به اما گذرته است ،اما در ظاهر چو طمود جمله طیاق

است ،اطبااد فاعلی -مفعولی بر ا مییابد بنابراین در طگا طخست چنین به طظر میآیید نیه علیت
بر ا اطبااد فاعلی -مفعولی طمود طاق

است این همراسیتا بیا گیرایش عیام در بیر ا اطبایاد در

دیگر ابا های ننا ی اما /طمود محور است اما با دقت بی تر در این ساختها ،متوجه خواهیم رد
نه علت بر ا اطبااد فاعلی – مفعولی طمود طاق

طیست ،بلکه در ساخت چنین جملههایی به جای

ستاک گذرته اا ستاک حال استفاد مییریود پیال ( )Paul, 2011, p. 129مییطویسید اطبایاد در
به طور یکساطی در تمام گوطههای تال ی (عناراطی ،ماسیالی ،اسیالمی)

بندهای گذرته با طمود طاق

فاعلی  -مفعولی است ی در توصیف ساخت چنین جملههایی ط ا میدهد نه در تصریف فعلی

در تمام این موارد با جود اینکه جمله اا طظر معنا ی به اما گذرته است ،امیا اا سیتاک حیال در

ساخت جمله استفاد میرود

جدول  :1تالشی شمال پال ()Paul, 2011

طد – ستاک حال -طمود طاق

a-+ present.Stem + set 1 affix
a-žan-im
a-žan-iš
a-žan-I
I, you, (s)he was/were hitting
هما گوطه نه ارار رد ،ی ساخت م ابهی را برای گوطه اسیالمی بیا اطیدنی تفیا ت بیرای

ماسالی ط ا میدهد مثال ( )2اا گوطه ماسالی است ،با این تفا ت نه اا پی یوطد در سیتاک فعلیی
 1طجفی پاا نی ( )Najafi Pazooki, 2011به بررسی تأثیر طمود بر ظهور حالیت مفعیولی در ابیا فارسیی پرداخیت
است یافتههای پژ هش ی ط ا می دهد نه تفا ت رفتار افعال متعدی اا جناة تظیاهر (را) بیه همیرا مفعیول آ هیا بیر
اساس م خصه طمود قاب تایین است هر چند در ابا های مورد بررسی ،طمود تأثیری بر بیر ا حالیت ننیایی طیدارد امیا
این امکا

جود دارد نه طمود بر بر ا حالت مفعولی در ابیا هیای میورد صیف میؤثر بارید ایین امیر خیود طیاامنید

پژ هش دیگری است
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استفاد ط د است

طد مبابقه طیی به اا جناة آ ا ی با گوطه عناراطی تفا ت دارد هیر چنید در ایین

مثال ستاک فعلی آرکارا ستاک حال است
Hicci
ne-šur-imi
هیچی
1شم- -رور -ض

)(Paul, 2011, p.131

?cə šur-iri
2 -شم-رور چی

10. Ziri
دیر ا

دیر ا چی می رستی؟ هیچی طمی رستم

هیگ ( )Haig, 2008اطدرسو ( )Anderson, 1999, p. 355معتقدطد نه در ابا های ایراطی ،بیا
جود اینکه طظام غیر مفعولی فقط در بندهای متعدی اما گذریته دیید مییریود ،امیا آطچیه نیه

موجب بر ا طظام غیر مفعولی میگردد ،اما معنا ی دستوری جمله طیست به با

 )2008اگرچه ستاک گذرته در انثر موارد به اما معنا ی گذرته طمود نام

ر هیگ ( Haig,

ستاک حال بیه

اما معنا ی حال آیند داللت دارد ،اما در برخی اا ابا ها این هماستگی همی یه جیود طیدارد

یعنی در مواردی فع جمله بر پایه ستاک گذرته ایجاد رد است اما بند به لحا معنیا ی بیه امیا

حال داللت دارد یا برعکس این در حالی است نه هماستگی بین سیتاک گذریته بیر ا طظیام

غیرمفعولی حفظ میرود ،حتی اگر به لحا معنا ی م ابهتی بین فرم ستاک امیا معنیا ی جملیه

دید ط ود طموطه باال در مورد ابا تال ی دقیقا این عدم هماستگی بین اطبااد اما معنا ی جمله

اا طرض دیگر هماستگی بین صورت صرفی ستاک اطبااد را ط ا میدهد ایرا هما طور نیه

م اهد میرود ،اطبااد به اما معنا ی جمله نه گذرته است اننش ط ا طمیدهد در اقز ،این
صورت صرفی ستاک حال است نه موجب بر ا اطبااد فاعلی -مفعولی رد است

 .4ناکارآمدی دیدگاههای ذاتی در صورتبندی حالت دهی کنائی در زبانهاای

ایرانی
اا آ جا ینه در ابا های ایراطی مورد ارار  ،اطبااد معلوم دید طمیرود ،طخستین فرضیه در مورد

حالتدهی ننا ی در ابا های ایراطی  -یعنی دیدگا ذاتی ،با م ک ر بهر میرود به بیا دیگر،

حالت ننا ی فاع در بندهای متعدی اما گذرته در ابا های ایراطی مورد صف را طمیتیوا در
چارچوب حالت ذاتی صورتبندی طمود ایرا هما طور نه در بخش مربوط اریار رید ،بیر پاییه

دیدگا ذاتی ،فاع در جملههای الامی نه فع آ بتواطد به فاع طقیش معنیا ی عامی بدهید طییی،

میتواطد در حالت ننا ی بارد بنابراین ،ا لین طکتهای نه در مورد منتسب نرد حالیت غیرفیاعلی
به حالتی ذاتی در ابا های ایراطی جود دارد آ است نه ارتااطی بین طقش معنا ی عام

حالیت
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ننا ی در این ابا ها دید طمیرود در این گوطه ابیا هیای ننیا ی ،بیرخالض ابیا هیای هنیدی

گرجی ،اطبااد معلوم جود طدارد همچنین اا آطجا یکه اطبااد در ابیا هیای میورد اریار د گاطیه
است ،م خ

طیست نه چرا در بند متعدی ،اما حال فاع با طقش معنا ی عام در حالت ننیا ی

طیست در صورتی نه اگر هما جمله در ابا گذرته بیا رود ،فاعی بیا همیا طقیش معنیا ی در
حالت ننا ی خواهد بود بنابراین ،به هیچ صورتی طمیتوا بین طقش معنیا ی عامی

ننا ی تعاملی م اهد طمود

بیر ا حالیت

در این راستا ،تحلیی ا را ( )Ura, 2006طییی نیه بیا حفیظ مفر ضیات دییدگا ذاتیی سیعی در

صورتبندی اطباادهای د گاطه اما  /طمود محور دارد ،در مورد ابا های ایراطی طانارآمد اسیت

همچنین در این دیدگا  ،یژگی اصلی نه بر پایه آ

حالتدهی بین فاع

طیی تثایت پارامتر ننا ی برقیراری ارتایاط

فع ساک در جایگا پایه اایش ردة فاع میسر میگردد عام طمود است

این در حالی است نه در ابا های ایراطی هماطبور نه پیشتر مالحظه رد ،طمود عام پدید آمید
این د گاطگی طیست در بندها ی با طمود طاق

طیی حالتدهی ننا ی رخ میدهد در این صیورت

تحلی ا را نه معتقد است در بندهایی نه طمود طاق

بییین فاعی

دارطد این یژگی منفی است بیه دطایال آ

فعی سییاک در جایگییا پایییه اایییش ارتاییاطی برقییرار طمیییگییردد ،بییا ارییکال مواجییه

میرود 1همچنین دیدگا طاش ( )Nash, 2015طیی فقط مناسب ابا هیا ی اسیت نیه در آطهیا طظیام
ننا ی فقط در طمود نام دید میرود ،اما هما گوطه نه م اهد رد در اباطهای تاتی فسیی در
طمود طاق

طاق

طیی طظام ننا ی دید میرود بنابراین طمیتوا به جود یک فرافکن اضیافی در طمیود

قا گ ت

 .5صورتبندی حالتدهی کنائی در چارچوب حالتدهی وابسته و تثبیت پاارامتر

(ب) در زبانهای تاتی ،تالشی و وفسی
با توجه به مااحثی نه ارار رذ ،م اهد رد نه حالت ننا ی فاع متعدی در بندهای اما گذرته
در ابا های ایراطی ط اطی اا یژگیهای حالت ذاتی طدارد با اطگار هیای مبیرد در ایین دییدگا

منباق طیست بنابراین این طو حالتدهی را طوعی حالتدهیی سیاختاری بیه ریمار خیواهیم آ رد

 1دیدگا ار ا ( )Ura, 2006بی تر مناسب ابا ها ی ماطند ابا گرجی است ایرا در ایین ابیا هیا بنیدهای الام طییی بیر
اساس یژگی طمود د گاطه می روطد فاع بنیدهای الام در صیورتی نیه طمیود جملیه نامی بارید در حالیت ننیا ی

خواهند بود به بیا دیگر ،در این ابا عام طمود جملیه هیای الام متعیدی را بیه صیورت یکسیاطی تحیت تیأثیر قیرار

میدهد
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هما گوطه نه پیشتر در معرفی مااطی طظری بیکر ارار رد ،اا میا صورتبنیدیهیای سیاختاری،

طظریة تبابق با هسته طق ی نه رایجترین دیدگا در صورتبندی حالت دهیهای ساختاری اسیت،

طمی تواطد حالتدهی ننا ی را صورتبندی طماید همچنیین در ایین راسیتا ابیا هیایی نیه اطبایاد

در

د گاطه دارطد  -ماطنید ابیا هیای ایراطیی -بیه نیارگیری فرآینید تبیابق بیا هسیته طق یی خیا

صورتبندی حالتدهی ننا ی را بیش اا پیش به چالش مین ند در بخش مربوطه ارار رد نیه

بیکر در مواردی نه فرایند تبابق طمی تواطد حالتدهی ننا ی ( طیی در مواردی حالتدهی فیاعلی
(مستقیم) مفعولی) را تایین طماید ،به جود حالتدهی ابسته اا مجموعه حالتدهیها در سلسیله

مراتب حالتدهی مرطتس ( )Marantz, 1991با ر دارد

در این بررسی بر پایه ر یکرد برخی ابا رناسا ( )Haig, 2008; Stilo, 2008طییی داد هیای

مستخرج اا ابا های ایراطی مورد صف در این مقاله ،فرض را بر آ طهادیم نه در د گاطیه رید
اطبااد در ابا های تال ی ،تاتی

فسی ،طو ستاک است نه تعیینننند اسیت بنیابراین اگرچیه

اطبااد در ابا های ایراطی د گاطه به رمار میآید در ظاهر اا الگوی رایج جهاطی طظامهای ننا ی

د گاطه تاعیت مینند ،اما در حقیقت عل

اسااب خا

خود را دارد در اقز ،اطبایاد در قالیب

تایینهایی نه بر مانای طمود /اما معنا ی سعی در صورتبندی اطباادهیای د گاطیه دارطید (

Ura,

 ،)2006; Nash, 2015قاب تایین صورت بندی طیست به این ترتیب ما به تحلیلی طیاا دارییم نیه

بر پایه طقش ستاک قرار دارته بارد اییرا ایین عامی اسیت نیه موجیب د گاطیه رید اطبایاد در

ابا های ایراطی مییریود در ایین امینیه ،ر یکیرد بیکیر نیه حالیتدهیی ننیا ی را در چیارچوب

حالتدهی ابسته تایین مینند ،نارآمد است ایرا تحلی
قوی ضعیف با ر دارد طاق تحلی

ی بر پایه طظرییه فااهیا بیه جیود فیاا

ی ،بر ا حالت ننا ی امیاطی میسیر اسیت نیه بیین فاعی

مفعول فاا قوی جود طدارته بارد ،در طتیجه این د در فاا م ترنی قرار بگیرطد بیه ایین ترتییب
فاع تحت تاثیر پارامتر (ب) اا مفعول حالت ننا ی دریافت طماید

اا سوی دیگر هیگ ( )Haig, 2008نریمی ( )Karimi, 2010, p. 1388معتقدطد نه سیتاک

گذرته در ابا های ایراطی ،صفتهای مفعولی باقی ماطد اا د ر فارسی باستا هسیتند بیه همیین

ساب ،این ستاکها دارای یژگی صفتی هستند هنوا به طور نامی بیه فعی متعیدی تمیام عییار
تادی ط د اطید بیر ایین اسیاس ،بیکیر آلتمیاا ( )Baker & Atlamaz, 2014سیتاک گذریته در

ابا های ایراطی را نه دارای یژگی صفتی بود

هنوا به فع متعدی تمام عیار تادی ط د اطد ،را

فاا ضعیف به رمار میآ رد ی بر این اساس ،اطبااد د گاطه را در ابا نرماطجی تایین مییننید

هر چند در آ مقاله ،بیکر حالتدهیی ننیا ی در نرمیاطجی را در چیارچوب حالیتدهیی ابسیته
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صورتبندی طمینند بلکه به دلی رااهت آ ایی برخی رااهتهای ساختاری دیگیر د حالیت
ننا ی مفعولی در ابا نرماطجی را یک حالت احد در طحو این ابا به رمار میآ رد تحیت

یک ساا نار م ترک یعنی حالتدهی بیط ا صورتبندی مینند

در پژ هش حاضر ،بر پایة دیدگا بیکر ( )Baker, 2014ستاک گذرته در بندهای متعدی فیاا

ضعیف در طظر گرفته میرود؛ همچنین بر تثایت پارامتر (ب) در ابیا هیای میورد اریار طییی قا ی

میرویم:

پارامتر (ب) -چناطچه د گر اسمی در یک حیبه بااطموطی م یترک باریند ،بیهگوطیهای نیه

گر اسمی  1بر گر اسمی  2تسلط ساا ای دارته بارد ،گر اسمی  1حالت ننیا ی مییپیذیرد
مگر آطکه گر اسمی  2اا پیش حالت ( اژگاطی) گرفته بارد

به این ترتیب ،صورتبندی طگارطدگا اا حالتدهیی ننیا ی فاعی در بنیدهای متعیدی امیا

گذرته در ابا های تاتی ،تال ی

فسی به صورت ایر خواهد بود:

در بند متعدی اما گذرته ،به دلی حضور ستاک گذرته

ساک فاا ضعیف است بنابراین فاع

یژگیهیای صیفتی در آ  ،فعی

مفعول در فاا م ترنی قرار دارطد ،به این ترتیب فاع بیه

مفعول دسترسی دارد اا آطجا یکه پارامتر (ب) در ابا های مورد ارار تثاییت رید اسیت ،مفعیول
موجب بر ا حالت ننا ی در فاع میگردد هر چند در بندهای متعدی اما حال چو فع ساک
فاا قوی است ،فاع

مفعول در د فیاا جداگاطیه قیرار دارطید بنیابراین حالیتدهیی ابسیته ر ی

طمیدهد به این ترتیب ،میتوا ادعا نرد علیت آطکیه فعی بیا فاعی در حالیت غیرفیاعلی مبابقیه

طمینند ،طیی جود حالت ابسته بر ر ی فاع است بر پاییة سلسیله مراتیب حالیتدهیی ،پییش اا
فرآیند تبابق هسته طق ی اما با فاع رخ داد است ،بنابراین طاق ررط فعالیت دیگر گر اسمی

برای مبابقه فعال طخواهد بود

شکل  :3اشتقاق در بند متعدی زمان حال
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شکل  :4اشتقاق در بند متعدی زمان گذشته

یکی اا ساختهایی نه میتواطد تثایت پارامتر (ب) را در بین ابا های ایراطیی تقوییت طمایید،

الگویی اا طظام حالت است این الگو در برخی اا جملههای الام اما گذرته با فع مرنب دیید

میرود در میا ابا های ایراطی جملههای الامی جود دارطد نیه فعی آ هیا مرنیب بیه امیا

گذرته بود اطد ،با جود اینکه این جملهها الام هستند .هر چند فاعی الام در حالیت غییر فیاعلی

است مبابقه با فاع به صورت اژ بست بر ر ی جیء غیر فعلی فع مرنیب ظیاهر مییریود در

اقز ،در چنین جملههایی بر خالض اطتظار راهد اطبایاد غییر مفعیولی هسیتیم ،ماطنید آطچیه نیه در

بندهای متعدی اما گذرته جود دارد چنین الگویی در بین ابا های تاتی ،تال یی

م اهد میرود:

æ- kærde
نرد -

kar=əš
3شم=نار

( فسی)

فسیی طییی

11. Maryæm-ə
غض-مریم

مریم نار مینرد

)(Dabirmoghaddam, 2013, p. 552

mi-yær-d
گ-نرد -
(تاتی)

kar=eš
3شم =نار

)(Dabirmoghaddam, 2013, p. 1098

12. Mæryæm-æ dærd=eš
م-مریم
3شم=بود

مریم نار مینرد
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tamšo karde
نرد تمارا

ve
بیرگ

(تال ی)

begon=om
1شم=سای

čayi
ضم

به سای های بیرگش خیر ش

13. Ba
به

)(Dabirmoghaddam, 2013, p. 553

به با ر دبیر مقدم ( )Dabirmoghaddam, 2013, p. 553گوی ور در چنیین میواردی فعی سیاک/
همکرد را نه به خودی خود فعلی متعدی است ،به عنوا فع اصلی جمله در طظر میگیرد به ایین

دلی  ،این جمله اا دید گوی ور در حقیقت جمله ای متعدی است در اما گذرته به این دلیی

راهد اطبااد غیر مفعولی هستیم این در حالی است نه علت بیر ا اطبایاد غییر مفعیولی در چنیین

ساختها ی در قالب حالتدهی ابسته طیی قاب تایین است به این ترتیب میتیوا چنیین اسیتدالل
طمود نه علت بر ا حالت غیرفاعلی در فاع

به دلی حضور جیء غیر فعلی فع مرنب -نه ییک

اسم است ( فرار نار) -در فاا م ترک با فاع است ایرا فع به اما گذرته است بین فاع

جیء غیر فعلی فاا قوی جود طدارد  1به این ترتیب ،فاع تحت تیأثیر پیارامتر (ب) اا جییء اسیمی

فع مرنب ،حالت غیرفاعلی میگیرد  2به بیا دیگر ،جیء اسمی فع مرنب به طوعی طقش مفعول

را بر عهد دارد

شکل  :5حالت دهی کنائی در بندهای الزم با فعل مرکب
 1طکته قاب توجه آ است نه در ساختهای م ابه در اما حال فاع فع مرنب در حالت مستقیم است ایرا در این
ساخت گر فعلی فاا قوی است فاع

ر ی طمیدهد

جیء اسمی فع مرنب در د فاا جداگاطه قرار دارطد حالیتدهیی ابسیته

 2باید ارار طمود نه ررایط مورد ارار در مورد طظام اطبااد در جملههایی نه فع مرنب دارطد ،تقریایا ییک الگیو را
در بین ابا های ایراطی ط ا میدهد هیگ مقالهای به سال  2002در ابا نردی دارد نه به ریناخت بهتیر میا اا چنیین
الگوها ی نمک خواهد طمود
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بنابراین هما گوطه نه م اهد رید ،حالیتدهیی ابسیته عیال بیر اینکیه قیادر اسیت اطبایاد

غیرمفعولی در اما گذرته را در ابا های ایراطی تاییین طمایید ،مییتواطید دیگیر اطبایادهیای غییر

مفعولی را طیی صورتبندی طماید

 .6نتیجهگیری
در پیژ هش حاضیر ،طظیام حالیتدهیی ننیا ی در بنیدهای متعیدی امیا گذریته در گییید ای اا
ابا های ایراطی رمال غرب -ابا های تال ی ،تاتی

فسی ،در چارچوبی نمینهگرا صورتبندی

گردید به این ترتیب ،ط ا داد رید نیه در ابیا هیای میورد اریار  ،پیارامتر (ب) اا پارامترهیای

حالتدهیی ابسیته تثاییت رید اسیت در ایین راسیتا ،معلیوم رید نیه بیر خیالض دییدگا برخیی
ابا رناسا  ،حالت ننا ی در ابا های ایراطی مورد ارار  ،ط اطی اا حالیت ذاتیی طیدارد اییرا ،بیر
خالض فرض رایج در صورتبندی حالتدهی ننا ی به عنوا حالت ذاتی ،هیچ تعاملی بین حالت
ننا ی طقش معنا ی عام در این گوطه ابا ها م اهد طمیرود همچنین ،در ایین گوطیه ابیا هیا،
طمود عام د گاطه رد اطبااد طیست در طمود طاق

طیی اطبااد غیر مفعولی دید میرود بر این

مانا ،تمامی صورتبندیها ی نه فقط بر پایه طقیش طمیود در د گاطیه رید اطبایاد بنیا رید اطید

گییرایش عییام چنییین ابییا هییا ی نییه در بییر ا اطباییاد ننییا ی در طمییود نامی عمی مییینننیید ،بییه

صورتبندی طظام حالت مبابقیه در چنیین ابیا هیا ی مایادرت طمیود اطید هیر چنید ایین میوارد

طمی تواطند به عنوا الگوی مناسای برای صورت بندی اطبااد در ابا های ایراطی ارار رد بیه نیار
آیند

در این راستا ،م اهد رد نه مارک بیکر ( )Baker, 2010; 2015به جود طظیام حالیتدهیی

دیگری به جی فرآیند تبابق در بین ابا ها معتقد است دیدگا ی ،بی تر بر پاییة دییدگا میرطتس

( )Marantz, 1991بنا رد است هر چند ،ی طسخة جدیدی اا سلسله مراتب حالتدهیی میرطتس

( )Marantz, 1991ارا یه مییننید ی در ایین امینیه ،تییییرات عمید ای را در مفیاهیم میرتاط بیا

حالتدهی ابسته به جود آ رد است ی د پارامتر طحوی (الف) (ب) نه به ترتیب بیکیر در
مورد حالتدهی مفعولی ننا ی را معرفی طمود است این پارامترهای طحیوی نیه اغلیب بیر پاییه
مفهوم فااها تسلط ساا ای قرار دارطد ،میتواطد مواردی اا حالتدهی نیه بید

دخالیت هسیته

طق ی ر ی میدهند را صورتبندی ننند بر پایة دیدگا هیگ ،ستاک گذرته در ابا های ایراطی
یژگی صفتی د ر باستا خود را به همرا دارد بر این مانا ،بیکر ( )Baker, 2014معتقد است نه

فع ساک در بندهای اما گذرته در برخی اا ابا های ایراطی فاا ضعیف است در مقالیة حاضیر
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با در طظر گرفتن چنین فرضی طیی تثایت پارامتر (ب) به سیادگی بیر ا حالیت ننیا ی در بنیدهای

متعدی اما گذرته صورتبندی میگردد ایرا فقط در چنین بندها ی است نه بین فاع

مفعول

فاا ضیعیف جیود دارد در طتیجیه مفعیول بیه دلیی تثاییت پیارامتر (ب) در ایین ابیا هیا موجیب
براطگیختن حالت ننا ی بر ر ی فاع میگردد همچنین ،م اهد رد نه در بین ابا های ایراطی به

جی در بندهای متعدی اما گذرته در برخی اا بندهای الام نیه فعی آ هیا اا طیو فعی مرنیب

بود  ،اما جمله طیی گذرته است ،بر خالض اطتظار راهد اطبااد غیر مفعولی هستیم در این راببه
طیی چو فع به اما گذرته است ،میتوا آ را فاا ضعیف در طظرگرفت بر این مانیا ،مییتیوا

بر ا حالت ننا ی بر ر ی فاع الام را به دلی حضور جیء اسمی فع مرنب در فیاا م یترک بیا

آ به رمار آ رد به این ترتیب م اهد رد نه این طو صورتبندی میتواطد عال بر اطبایاد در
بندهای متعدی اما گذرته ،بر ا حالت ننا ی در دیگر اطباادهای غیر مفعولی را طیی تایین طماید
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Abstract
Tatic-type languages are among west Iranian languages divided into four main
groups: northern Tatic, central Tatic, southern Tatic and Taleshi group (Stilo, 1981,
p. 139). Among these languages, we focused on three southern Tatic languages
namely Chali, Taleshi (Anbarani) and Vafsi. Theses Tatic languages present the
most complex kind of split alignments and this phenomenon follows the universal
tendency seen in tense/aspectual split ergative alignments in which the ergative
alignment only appears in a specific tense/aspect generally past/perfect tense. In
these Tatic languages, the oblique subject only appears in past transitive clauses
where in there is no verbal agreement, but in other environments, the subject is
direct and the verb agrees with direct subjects: In present tense sentences, the subject
is direct and the verb shows full agreement with the subject. In contrast, in past tense
sentences the subject of intransitive clause is direct and the verb shows full
agreement with the direct subject. In transitive clauses, the subject bears marked
case oblique and the agreement in the verb would be default 3s. In all three
languages, a pronominal mobile clitic optionally cross-references the subject. The
split ergative alignment of these Tatic languages is of potential theoretical interest
mainly for two reasons. First: In one of the most influential views in the current
literature on ergativity, ergative case is an inherent case (Nash, 1996, 2015;
Woolford, 1997, 2006; Aldrige, 2004, 2008, 2012; Laka, 2006; Anand & Nevins,
2006; Legate, 2006, 2008, 2012; and Massam, 2006). On this view, ergative case is
attributed to the lexical properties of the agentive v head and theta marks the subject,
not to the subject’s surface structural position or to the agreement with non-theta
marking heads (Baker 2015, p. 54). In other words, the main assumption for
considering ergative as a kind of inherent case is the relationship between agent
theta role and ergative case and in languages that ergative is inherent case, we
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should see a close correspondence between agent theta role and ergative subjects
and also the presence of active alignment. However, it does not seem right for Tatic
languages since what thematic roles an NP has is not a primary determinant of its
case in these languages; all past transitive subjects are marked oblique regardless of
their theta roles and no active alignment can be seen in these languages.
Additionally, the restrictedness of the appearance of ergative/oblique case in past
transitive sentences suggests that it is a kind of structural case and should be
accounted for by an structural case mechanism. Secondly, the split ergative
alignment in these Tatic languages is different from other aspectual split alignments
in spite of the fact that the restriction of ergative to past transitive clauses conforms
to the well-known universal tendency in this regard. But in these languages, it is not
aspect that conditions splitness. So generally, it can be argued that these Tatic
languages cannot be classified as aspectual based ergative languages and none of the
analytical studies (Laka, 2006; Coon & Preminger, 2014; Nash, 2015; Ura, 2006;
Baker, 2015) which derive their analyses based on aspect can account for these Tatic
languages. As it can be seen, none of the analyses proposed so far can be readily
used for explaining split ergative alignment in these Tatic languages. Thus, the
following questions and hypotheses are addressed here:
1- What is the source of Ergative case on past transitive subjects?
2- What is the source of direct case on present transitive subjects and
intransitive ones?
In an alternative view (Baker, 2015), ergative case is a structural case. Baker
(2010, 2015) believes that the inherent view of ergative case has advantages for nonstrict ergative languages like Hindi and Georgian and he tentatively accepts it for
those languages; however, he argues that in stricter ergative languages, ergative is a
structural case not an inherent one (see Baker 2015, p. 54 for more discussion). In
this regard, he invokes the idea that in addition to the agreement-based theory of
case (Agree), case can be assigned by a rule of dependent case assignment in the
sense of Marantz (1991). He also invokes the possibility that one language may use
a combination of case assigning mechanisms; that is to say, both Agree and
Marantzian ones.
We have adopted Baker’s (2014) argument regarding the conditioning factor in
splitness in Kurmanji and claim that the fundamental difference between clauses
with past and present verb stems, which drives the split ergative pattern in these
Tatic languages, is in the phrasal status of the v node. We claim that subject direct
case is related to agreement on T in the familiar way, but oblique case on past
transitive subjects is not related to agreement with a functional head and instead, we
claim that the rule for oblique case assignment can be formalized in terms of a
dependent rule.
Keywords: Split alignment, Ergative case, Inherent case, Structural case, Dependent
case

