تحلیلی بینزبانی از پارامتر ضمیراندازی در زبان فارسی
رضوان متولیان نایینی
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چکیده
پارامتر ضمیراندازی را میتوان همان «محدودیت نیاز به فاعل» در نظر گرفت که در اولین مطالعات زایشی در این زمینه توسط
پرمیوتر ( )1971مطرح شد (جگلی و سفیر . )1989،بر اساس این پارامتر ،زبانهای فاعلتهی یا ضمیرانداز در جمالت زماندار می-
توانند دارای فاعلهای ناملفوظ باشند و در مقابل زبانهای غیرضمیرانداز الزاماً ضمیر فاعلی با نمود آوایی دارند .بهموجب این
پارامتر ،زبانهای دنیا در دو گروه عمدۀ زبانهای ضمیرانداز یا فاعلتهی و غیرضمیرانداز قرار میگیرند .در این مقاله به این
موضوع پرداخته میشود که زبانهای ضمیرانداز علیرغم اینکه دارای ویژگیهای مشترک هستند ،رفتار کامالً یکسانی ندارند و
میتوان آنها را در چهار زیرگروه مختلف قرار داد که عبارتند از زبانهای ضمیرانداز ثابت ،ضمیرانداز پوچواژهای ،ضمیرانداز
نسبی و ضمیرانداز کالمی (روبرتز و هولمبرگ .)2010،در این مقاله ،رفتار مشترک زبانهای هر زیرگروه مورد بررسی قرار می
گیرد و با توجه به ویژگیهای زبان فارسی ،جایگاه این زبان در این طبقهبندی مشخص میگردد .پی بردن به این موضوع در
بررسی پدیدههای نحوی در این زبان اهمیت پیدا میکند ،باالخص هنگامی که زبانشناسان سعی داشته باشند پدیدۀ نحوی را به
صورتی تبیین کنند که منجر به دست یافتن به تعمیمی گردد.
واژههای کلیدی :غیرضمیرانداز ،ضمیرانداز ثابت ،ضمیرانداز پوچواژهای ،ضمیرانداز نسبی ،ضمیرانداز کالمی ،زبان فارسی

 .1مقدمه
اولین مطالعات در زمینۀ انواع زبانهای ضمیرانداز 2به زمان ریتزی )1982( 3برمیگردد .پی بردن به انواع مختلف زبان
های فاعلتهی 4زبانشناسانی مانند وی را بر آن داشته است که بهدنبال وضع پارامترهایی باشند که انواع مختلف زبانهای
ضمیر انداز را در برگیرد .وی بیش از یک پارامتر را در تشخیص این امر که ضمیر فاعلی در زبانی میتواند تهی باشد یا نه
دخیل میداند .ریتزی ( )143 :1982در اولین صورتبندی پارامتر ضمیراندازی ،دو پارامتر ارائه میدهد و پارامتر اول،
مجاز بودن ضمیر فاعلی تهی و پارامتر دوم ،وجود ضمیر فاعلی ارجاعی تهی را در زبانِ مورد مطالعه ارزشگذاری می-
کند .حال اگر ارزشهای مختلف این دو پارامتر را در نظر بگیریم ،رفتار زبانهای مختلف قابلتبیین است .در برخی از
زبانها ،هر دو پارامتر منفی است؛ به این معنی که در این زبانها نه ضمیر ارجاعی تهی مجاز است و نه بهصورت کلی
ضمیر تهی مجاز است .طبیعتاً زبانهای غیرضمیرانداز مانند انگلیسی و فرانسه در این دسته قرار خواهند گرفت .زبانهایی
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نیز وجود دارند که هر دو پارامتر در آنها مثبت است .این زبانها کامالً ضمیرانداز هستند مانند زبانهای ایتالیایی و یونانی.
زبانهایی نیز هستند که پارامتر اول در آنها مثبت و پارامتر دوم منفی است .این گروه زبانهایی خواهند بود که فاعل تهی
غیرارجاعی یا پوچواژهای را مجاز میدانند؛ مانند آلمانی و گونههایی از هلندی .از آنجا که اگر زبانی فاعل تهی را مجاز
نداند ،طبیعتاً نمیتواند فاعل تهی ارجاعی داشته باشد ،شق چهارم یعنی منفی بودن پارامتر اول و همزمان مثبت بودن
پارامتر دوم منتفی است .به این ترتیب با استفاده از پارامترهای ضمیراندازی ریتزی میتوان تمایز دو دسته از زبانهای
ضمیرانداز یعنی زبانهای ضمیرانداز ثابت 1و پوچواژهای 2را بهخوبی تبیین کرد .مثال ( )1در زیر منفی بودن هر دو
پارامتر ریتزی و در نتیجه مجاز نبودن ضمیر فاعل تهی را در زبان انگلیسی نشان میدهد .مثال ( )2بیانگر مثبت بودن هر
دوپارامتر ریتزی و مجاز بودن ضمیر فاعلی تهی در زبان ایتالیایی است .مثال سوم نیز نشان میدهد در زبان آلمانی
ضمیراندازی پوچواژهای امکان پذیر است .با توجه به این که در این زبان ضمیر ارجاعی نمیتواند تهی باشد ،بنابراین
پارامتر اول ریتزی در این زبان مثبت و پارامتر دوم منفی خواهد بود.
1. *speaks English.

(انگلیسی)
italiano.

(ایتالیایی)

2. Parla

Speaks
English
He speaks English.
)(Roberts and Holmberg, 2010: 4
(آلمانی)

(*es) getanzt.

)(Cardinaletti, 1990: 5-6

Yesterday was
(it) danced.
‘Yesterday there was dancing.

3. Gesternwurde

با این وجود ،همان طور که در این مقاله نشان داده میشود ،زبانهای ضمیرانداز به دو دستۀ پوچواژهای و ضمیرانداز
ثابت محدود نمیشوند .هوانگ )1984( 3به زبانهایی از حوزۀ آسیای شرقی اشاره میکند که انتخاب آزادانهتری برای
عنصر ضمیری ناملفوظ دارند و در شرایط بافتی مناسب ،عالوه بر فاعل ،ناملفوظ بودن موضوعهای اسمی دیگر در نقش
هایی بهغیر از نقش فاعلی را نیز مجاز میدانند .همچنین پس از آن ،برخی از زبانشناسان (بورر1986 ،1989 ،4؛ وینیکا 5و
لوی1999 ،6؛ هولمبرگ2005 ،7؛ شلونسکی2009 ،8؛ کاماچو 9و االس اولوآ 2010 ،10و دیگران) به شواهدی از زبانهای
مختلف دست یافتهاند که نشان میدهد تهی شدن ضمیر فاعلی میتواند در برخی زبانها در بافت نحوی و ساختواژی
خاص محدود گردد.
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در این مقاله ،ابتدا به ویژگیهای تمایزدهندۀ زبانهای ضمیرانداز از زبانهای غیرضمیرانداز پرداخته میشود.
آنگاه نظامهای زبانهای ضمیرانداز در چهار گروه مختلف بررسی میشود و ویژگیهای مشترک در هر طبقهبندی
مورد بحث قرار میگیرد .پس از آن رفتار زبان فارسی با زبانهای ضمیرانداز مقایسه میگردد تا بدین وسیله نوع
ضمیراندازی در این زبان مشخص گردد .در نهایت خالصهای از بحث ارائه میشود و بهاختصار پارامترهای ضمیراندازی
ریتزی و کارایی آنها نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 .2زبانهای ضمیرانداز و غیرضمیرانداز
زبانهای ضمیرانداز که زبانهای دارای فاعل بیآوا نیز خوانده میشوند ،در بندهای خودایستا دارای ضمیر ناملفوظ
) ،(proیا به عبارت دیگر ضمیر فاعلی هستند که فاقد نمود آوایی است در حالی که زبانهای غیرضمیرانداز یا فاقد
فاعل بی آوا ،در چنین بندهایی الزاماً دارای ضمیر فاعلی با نمود آوایی هستند (روبرتز 1و هولمبرگ .)3 :2010 ،همان
طور که اشاره شد ،اولین مطالعات زایشی در این زمینه به پرمیوتر )1971( 2نسبت داده میشود .وی بین زبانهایی که
صافی روساختی ( )1را رعایت میکنند و زبانهایی که فاقد این صافی هستند ،تمایز قائل میشود و دستۀ اول را زبانهای
نوع ) (Aو دستۀ دوم را زبانهای نوع ) (Bمینامد.
( )1در هر جملهای به غیر از جمالت امری ،اگر فاعل روساختی حضور نداشته باشد ،ساختار روساختی غیردستوری
خواهد بود (پرمیوتر.)100 :1971 ،
پرمیوتر ( ) 115 :1971بدون اشاره به ماهیت تصریف مطابقه ،صافی روساختی فوق را از یک سو به امکان ضمیراندازی
زبان و از سوی دیگر به امکان حرکت پرسشواژۀ فاعلی از درون بند خودایستای پیرو (علیرغم حضور متممنما) مربوط
میداند .بنابراین طبق این فرض که به «تعمیم پرمیوتر» مشهور است ،در برخی زبانها الزم است در بند خودایستا فاعل
ضمیری ،ارجاعی و معرفه بهصورت آشکار بیان شود در صورتیکه در مقابل ،در برخی دیگر از زبانها این الزام وجود
ندارد .این زبانها بهترتیب در دو گروه عمدۀ غیرضمیرانداز ) (Aو ضمیرانداز ) (Bقرار میگیرند .زبانهایی مانند
انگلیسی و فرانسه از زبانهای نوع ) (Aو غیرضمیرانداز هستند در حالیکه زبانهای اسپانیولی ،عربی ،عبری و باسک از
جمله زبانهای دستۀ ) (Bو بهعنوان زبانهای ضمیرانداز دستهبندی میشوند .برای روشنتر شدن این مطلب ،دو مثال
زیر از زبانهای اسپانیولی و انگلیسی انتخاب و با یکدیگر مقایسه شدهاند (جوزف:)22 :1994 ،3
(اسپانیولی)
(انگلیسی)
(اسپانیولی)
(انگلیسی)

4. a. Juan vioese film
b. Juan saw that film
vioese film

5. a. Ø

b. (He) saw that film

)(Joseph, 1994: 22
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همانگونه که از دو مثال فوق برمیآید ،در زبان اسپانیولی که یک زبان ضمیرانداز است ،میتوان ضمیر فاعلی را حذف
نمود بیآن که جمله غیر دستوری شود .اما در زبان انگلیسی که یک زبان غیرضمیرانداز است ،چنانچه ضمیرِ  Heاز
جمله حذف شود جمله غیردستوری میگردد:
6. *Ø saw that film
 .3زبانهای ضمیرانداز
همان طور که قبالً اشاره شد ،هرچند زبانهای دنیا در دو گروه کلی ضمیرانداز و غیرضمیرانداز قرار میگیرند ،زبانهای
ضمیرانداز خود به چهار دستۀ اصلی تقسیم میشوند .در این بخش به ویژگیهای این چهار گروه میپردازیم.
 .1 .3زبانهای ضمیرانداز ثابت
زبانهای ضمیرانداز ثابت مانند ایتالیایی ،یونانی ،اسپانیولی ،ترکی ،عربی بهعنوان نمونههای بارز زبانهای فاعلتهی
شناخته میشوند و هنگام صحبت از زبانهای فاعلتهی اکثراً به این زبانها استناد میشود .در این نوع زبانها در همۀ
زمانها درتمام صیغگان فعل ،ضمیر فاعلی میتواند بهصورت ناملفوظ بیان شوند .عالوه بر حذف ضمیر فاعلی ،ویژگی
های مهم این زبانها عبارت است از:
 )1تصریف غنی فعل :ریتزی ( ) 1982معتقد است نوعی همبستگی میان ویژگی ضمیراندازی و تصریف غنی فعل وجود
دارد .ریتزی این ویژگی را «تصریف ضمیری» می نامد .به عبارت دیگر ،نشانگر تصریفی روی فعل به وجود فاعل جمله
اشاره دارد .در مثالهای ( )7aو ( )7bتصریف غنی فعل در زبانهای یونانی و ایتالیایی مشهود است.
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b. Italian

a.Greek

’‘I drink

Pin-o

bev-o

1sg

’‘You drink

Pin-is

bev-i

2sg

’‘She drinks

Pin-I

bev-e

3sg

’‘We drink

Pin-ume

bevi-amo

1pl

’‘You drink
’‘They drink

Pin-ete
Pin-un

bev-ete
bev-ono

2pl

مجاز

7.

3p

))Roberts and Holmberg, 2010:6

بودن ضمایر آشکار هنگام تأکید :همان طور که در مثالهای زیر نشان داده شده است ،حتی در زبانهای ضمیرانداز
ثابت نیز ضمیر فاعلی هنگامی که خوانش تأکیدی پیدا میکند ،بازنمود آوایی دارد( .تأکید ضمیر با حروف بزرگ
انگلیسی نشان داده شده است).
(ایتالیایی)
)اسپانیولی)

parla Italiano.

8. a. lui

HE speaks Italian.
b. El habla espanol.
HE speaks Spanish.

))Roberts and Holmberg 2010:6
 )3وارونگی آزاد فاعل و فعل :به نظر میرسد وارونگی فاعل و فعل ،یکی از ویژگیهای بارز پارامتر ضمیراندازی است
(ریتزی1982 ،؛ چامسکی1981 ،1؛ برزیو .)1986 ،2به عقیدۀ ریتزی ( ،)1982ویژگیهای دیگر زبانهای ضمیرانداز ثابت
مانند ایتالیایی و اسپانیولی از جمله ویژگی نقض صافی متممنما-رد 3که در بخش بعدی به آن اشاره خواهد شد ،از این
واقعیت نشئت گرفته است که در این زبانها جایگاه فاعلی پسفعلی 4وجود دارد که با فاعل اشغال میشود.
(اسپانیولی)

(ایتالیایی)

9. a. Habló Marta.
spoke Marta
‘Marta spoke.
b. Mangia
Gianni.
Eats
Gianni
’‘Gianni eats.

)(Camacho 2011:18

 )4عدم رعایت صافی متممنما-رد (خروج فاعل از بند درونه) :براساس صافی متممنما -رد ،هرچند حرکت طوالنی
پرسشواژۀ مفعولی از درون بند متممنما امکان پذیر است ،خروج فاعل تحت چنین شرایطی مجاز نیست .به این ترتیب
هنگامی که متممنما در آغاز بند آشکار باشد ،فاعل بند خود ایستا نمیتواند تحت حرکت پرسشواژهای قرار بگیرد.
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پرمیوتر ( )1971قبالً به این موضوع اشارهای داشته است ،با این وجود عدم تقارن خروج فاعل و مفعول در قالب صافی
متممنما-رد اولین بار توسط چامسکی و لسنیک )1977( 1مطرح شد .این صافی مانع از حضور همزمان متممنمای that
و اثر پرسشواژه در جایگاه متممنما میشود .بند خودایستای انگلیسی زیر را در نظر بگیرید:
10. John wrote this book.
حال فاعل این بند را مورد پرسش قرار می دهیم:
?11. Who wrote this book
اکنون اگر جمله خبری فوق درون جمله دیگری قرار بگیرد ،یعنی بند درونه محسوب شود ( )12aو قررار باشرد فاعرل آن
مورد پرسش واقع شود ،این فاعل فقط درون خود آن بند تحت سئوال قرار میگیرد ( )12bو خروج آن به ابتدای جملره،
غیردستوری شدن آن را در پی خواهد داشت ( )12cچراکه در این حالرت پرس از مرتممنمرای  ، thatرد قررار مریگیررد
وصافی  that-tنقض میگردد .اما خروج مفعول در چنین شرایطی منجر به غیردستوری شدن جمله نمریگرردد ( )12dو
در صورتی که متممنما حذف گردد ،نهتنها خروج مفعول بلکه خروج فاعل نیز امکانپذیر خواهد بود (fو.)12e
12.a.You said that John wrote this book.
?b.You said that who wrote this book
?c.* Whoi did you say that ti wrote this book
?d.Whati did you say that John wrote ti
?e. Whati did you say John wrote ti
?f. Whoi did you say ti wrote this book
)(Roberts and Holmberg, 2010:17
انگلیسی زبانی غیرضمیرانداز است؛ به همین دلیل زمانی که متممنمای  thatدر جمله وجود داشته باشد ،خروج فاعل
غیردستوری شدن جمله را سبب میشود .بنابراین مثال ( )12cکه با * نشان داده شده است ،غیردستوری است .اما معادل
ایتالیایی و یونانی این جمله در ( )13aو ( )13bکامالً دستوری است:
(ایتالیایی) ?scrittoquesto libro
book
(یونانی)

written this

che – ha

ditto

that – has

Who have-2SG said

hai

?oti – egrapseafto to vivlio
that – wrote this the book

)(Roberts and Holmberg, 2010:17

ipes

said-2SG

13. a. Chi
b. Pjos
who

’?‘Who did you say wrote this book

بر اساس توضیحات ریتزی ( ،)93 :1982شاید بتوان علت مجاز بودن خروج فاعل از بند درونه در ایتالیایی و مجاز نبودن
این پدیده در انگلیسی را این امر دانست که متممنمای  cheکه در ایتالیایی وجود دارد ،انتقالدهنده 1است در حالیکه
Lasnik

6

1

 thatدر زبان انگلیسی اینگونه نیست .اما ریتزی ( )110 :1982خود در فصول بعدی کتابش با ذکر دالیلی نشان میدهد
متممنما در زبان ایتالیایی الزاماً انتقالدهنده نیست .وی ( )148 :1982علت اصلی مجاز بودن خروج فاعل از بند درونه را
این موضوع میداند که در زبانهای ضمیرانداز این پدیده در یک مرحله انجام نمیشود بلکه طی مراحل زیر صورت
میگیرد:
 .1ابتدا فاعل تحت وارونگی قرار میگیرد.
 .2آنگاه فاعل وارونهشده حرکت میکند.
بر خالف زبان انگلیسی ،هر دو مرحلۀ فوق در زبان ایتالیایی امکانپذیر است بنابراین همان طور که در مثالهای ()13
مشخص شده است ،در این زبان پرسشواژه میتواند از جایگاه فاعل بند درونه خارج شود.
 )5مجاز نبودن ضمیر عام تهی :ضمیر عام معادل  oneو  youدر زبان انگلیسی است .این ضمیر فراگیر 2است و به مردم
بهصورت عام اشاره دارد و در ضمن گوینده و مخاطب را نیز دربر میگیرد .ضمیر عام با ضمیر اختیاری (معادل انگلیسی
 )theyمتفاوت است .ضمیر اختیاری بهصورت کلی به افرادی بهجز گوینده و مخاطب داللت میکند یا به عبارت دیگر
انحصاری 3است .علی رغم اینکه زبانهای ضمیرانداز ثابت دارای فاعل تهی اختیاری هستند ،برای بیان ضمیر فاعلی عام
به شیوههای آشکار متوسل میشوند .در این زبانها ،بهکارگیری ضمیر ناملفوظ سوم شخص مفرد در ساختار معلوم به
هیچ وجه بیانگر ضمیر عام نیست و برای بیان این مفهوم از شیوههای آشکار بهره گرفته میشود؛ مانند ضمیر نکرۀ
آشکار ،برخی صیغههای مجهول ،صیغۀ غیرشخصی یا صورت عام ضمیر  youکه میتواند تهی باشد اما صورت
تصریفی آشکار روی فعل داشته باشد (هولمبرگ و شیهان . )131-128 :2010، 4در مثال زیر از زبان پرتغالی اروپایی که
نمونهای از زبان ضمیرانداز ثابت است ،پیچسب انعکاسی  SEیا خود ضمیر عام است یا خوانش ضمیر عام دارد.
)(EP

o doce.

faz

se

14. E assimque

Is thus that SE makes the sweet
This is how one makes the dessert.

) (Holmberg and Sheehan, 2010:129
 .2 .3زبانهای ضمیرانداز پوچواژهای

در برخی زبانها وجود فاعل بیآوای پوچواژهای مجاز است اما وجود فاعلِ بیآوای ارجاعی مجاز نیست .آلمانی یکی
از همین زبانهاست؛ برخی گونههای هلندی ،آفریقایی و کریول نیز از این دستهاند .در زبان آلمانی نیز همانند زبان
انگلیسی که یک زبان غیرضمیرانداز به شمار میرود ،حذف فاعل ارجاعی منجر به نادستوری شدن جمله میشود اما از
آنجایی که در این زبان تنها ضمیر فاعلی ِ قابلحذف پوچواژه است ،این زبان در دستۀ زبانهای ضمیرانداز پوچواژهای
قرار گرفته است .گاهی این نوع زبانها را زبانهای شبه ضمیرانداز 5نیز مینامند .در مثال ( )3از زبان آلمانی که در
1

transparent
inclusive
3 exclusive
4
Sheehan
5 semi pro-drop
2
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( )15aتکرار شده است ،ضمیر پوچواژهای  esالزاماً باید ناملفوظ باشد اما ناملفوظ بودنِ معادل ارجاعی آن در قسمت
( )bمنجر به بدساخت شدن جمله میگردد:
wurde (*es) getanzt.

(آلمانی)

Yesterday
)was (it
danced.
yesterday there was dancing.
b.Gestern war *(es) geschlossen.
Yesterday
was (it) closed.
yesterday it was closed.

)(Cardinaletti, 1990: 5-6
 .3 .3زبانهای ضمیرانداز نسبی

15.a. Gestern

1

زبانهایی که بین زبانهای ضمیرانداز ثابت از جمله ایتالیایی ،کچوایی و اسپانیولی و زبانهای غیرضمیرانداز مانند
انگلیسی و فرانسه قرار میگیرند ،زبانهای ضمیرانداز نسبی نامیده میشوند (بورر1986 ،1989 ،؛ وینیکا و لوی1999 ،؛
هولمبرگ2005 ،؛ شلونسکی ،2009 ،کاماچو و االس اولوآ 2010 ،و دیگران) .زبانهای این دسته عبارتند از فنالندی،
عبری ،روسی ،ایسلندی ،ماراتی ،پرتغالی برزیلی و غیره .ویژگیهای این زبانها از این قرار است:
 )1ناملفوظ شدن برخی از ضمایر فاعلی :محدودیتهایی در خصوص حضور فاعل تهی در این زبانها وجود دارد .در
مثال زیر که از زبان فنالندی برگرفته شده است ،فقط ضمایر اول شخص و دوم شخص از نظر آوایی تهی میشوند اما
ناملفوظ شدن ضمیر سوم شخص ارجاعی ممکن نیست.
16. a. (Mina) puhunenglantia

(فنالندی)

I speak English
b.(Sina) puhutenglantia
You speak-2sg English
c. * (Han) puhuuenglantia
He/She speaks English
)(Holmberg, 2005: 539
در زبان عبری همین الگو برای زمان آینده و گذشته وجود دارد  .همان طور که در مثال ( )17نشان داده شده است ،در
این زمانها فعل دارای تصریف شخص ،جنس و شمار است در صورتیکه در فعل زمان حال ،شخص کدگذاری نمی-
شود و فاعل ارجاعی در همۀ صیغگان اجباری هستند (مثال ( )18وینیکا و لوی .)614-615 :1999 ،البته در این زبان
هنگامی که فعل زمان حال به همراه عنصر نفی  eynبه کار میرود ،از آنجا که این عنصر میتواند دارای تصریف
شخص باشد ،بار دیگر عد م تقارن حذف فاعل در صیغگان اول شخص و دوم شخص در برابر سوم شخص ظاهر میشود
(مثال ( )19شلونسکی.)137 :2009 ،
(عبری)

al ha-rakevet.

a. *Ala

17.

stepped-PAST.3.SG.MAS on the-train

partial null subject

8

1

‘(He) boarded the train.’
b. Aliti
al ha-rakevet.
step-PAST.1.SG
on the-train
I boarded the train.’

(Vainikka and Levy, 1999: 615)

*Lomed

18.

Albanit.

)(عبری

study.PRES.MASC.SG Albanian
I/you/he/she study Albanian’
19. a. Eyn-eni

lomed

NEG-1.SG

(Shlonsky, 2009: 136)
Albanit.

study.PRES.MAS.SG

)(عبری

Albanian

‘I am not studying Albanian.’
b. Eyn-xa
lomed
Albanit.
NEG-2.MAS.SG study.PRES.MAS.SG Albanian
‘You are not studying Albanian.’
c. *Eyn-o
lomed
Albanit.
NEG-3.MAS.SG study.PRES.MAS.SG Albanian
‘He is not studying Albanian.’

(Shlonsky, 2009: 137)

 در این زبان ضمیر فاعلی اول شخص و دوم شخص اجباراً آشکار است در. وضعیت برعکس است1در زبان شیپیبو
:)2010 ،حالیکه ضمیر فاعلی سوم شخص به صورت اختیاری تهی است (کاماچو و االس اولوآ
20. a. Lima-n-ra

noko-ke.

)(شیپیبو

Lima-DIR-EVID
arrive-PERF
‘He/she went to Lima.’
b. Ea-ra
Lima-n
noko-ke.
1-EVID
Lima-DIR arrive-PERF
‘I arrived in Lima.’
c. Mia-ra
Lima-n
2-EVID
Lima-DIR

noko-ke.
arrive-PERF

‘You arrived in Lima.’

(Camacho and Elías-Ulloa, 2010: 72)

سومین محدودیتی که به مقولۀ شخص ارتباط پیدا میکند در زبان ماراتی قابلمشاهده است که فقط فاعل تهی دوم
، در واقع صرف فعل در این زبان تنها دوم شخص مفرد را متمایز میکند (هولمبرگ و شیهان.شخص را مجاز می داند
)79 :2009
1

Shipibo
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 )2تهی بودن ضمیر سوم شخص فاعلی در صورت مقید شدن :دیگر منشأ تنوع در زبانهای ضمیرانداز به حضور یا عدم
حضور فاعل تهی در بند پایه و پیرو مربوط میشود .به عنوان نمونه ،همان طور که در مثال ( )21مشخص است ،در زبان
های ضمیرانداز نسبی (در اینجا فنالندی) ،در صورتی که ضمیر سوم شخص فاعلی توسط موضوعی در بند باالتر مقید
شود ،این ضمیر میتواند بهصورت اختیاری تهی باشد؛ برخالف زبانهای ضمیرانداز ثابت که در چنین شرایطی اجباراً
دارای ضمیر ناملفوظ هستند مگر این که به دالیل کالمی در تقابل با فاعل دیگر قرار گرفته باشند یا تغییر مبتدا صورت
گرفته باشد .بنابراین بهصورت معمول ،برخالف جملۀ ( ،)21در جملۀ ( )22در زبان یونانی که زبان ضمیرانداز ثابت
است ،ضمیر فاعلیِ  aftiدر صورت آشکار شدن نباید با موضوع بند باالتر همنمایه باشد.
(فنالندی)

21. Pekkaivaittaa[ ettahani/j / ø i/*jpuhuuenglantiahyvin ].
he
he

speaks English well
speaks English well.

Pekka claims that
Pekka claims that

)(Holmberg, 2005: 539
(یونانی) ton Yianni.
saw the Yiannis

idhe

)afou (afti

22. I Maria jelase

The Mary
laughed
)after (she
Mary laughed after she saw Yiannis.

)(Roberts and Holmberg, 2010:7
عالوه بر این ،در زبانهای ضمیرانداز نسبی (در مثال  23زبان پرتغالی برزیلی) برخالف زبانهای ضمیرانداز ثابت (در
اینجا پرتغالی اروپایی) ،حضور مرجع بالقوۀ مداخلهگر بین فاعل بند درونه و مرجع اصلی مانع از این میشود که ضمیر
فاعلی در بند درونه فاقد نمود آوایی باشد.
)acaham [que prok é esperto].( EP
that
is smart
)(Barbosa, 2010, ex. 8

moleques

os

23. a. O Joãoi disse que

)(*BP
the Joao says that the children
believe
’‘Joao says that the children believe that he is smart.

 )3تعبیر فاعل تهیِ سوم شخص مفرد بهعنوان فاعل عام :ویژگی سوم زبانهای ضمیرانداز نسبی ،امکان تعبیر فاعل تهی
سوم شخص مفرد بهعنوان فاعل عام است که چنین امکانی در زبان فاعل تهی ثابت وجود ندارد ( .)25bبنابراین ضمیر
فاعلی عام در زبانهای ضمیرانداز نسبی الزاماً باید ناملفوظ باشد (مثال  24و  .)25aهمان طور که در جملۀ ( )25aبرگرفته
از زبان پرتغالی برزیلی مشخص است ،این ضمیر عام میتواند بهصورت تصریف سوم شخص مفرد روی فعل نشان داده
شود .در مقابل ،در زبان پرتغالی اروپایی در مثال ( ) 25bبه این منظور از واژه بست  seاستفاده شده است.
24.Ta¨a¨lla¨ eisaapolttaa

(فنالندی)

Here
not may smoke
One can’t smoke here.
10

)(Holmberg, 2005: 540
)(BP

doce.

o

faz

assim que

cake

the

make.3.SG

so

that

25.a. É
Is

’‘That’s how one makes the cake.
)doce. (EP
cake

o
the

faz
make.3.SG

‘That’s how one makes the cake.

)(Barbosa, 2010, ex. 18-19
 .4 .3زبانهای ضمیرانداز کالمی

se
CL

assim que
so
that

b. É
Is

1

این زبانها که از لحاظ ردهشناسی در گروه مجزایی قرار میگیرند ،بهشکل کامالً آزادانه فاعل تهی را مجاز میدانند
هرچند برخالف زبانهای ضمیرانداز ثابت ،به نظر میرسد فاقد هرگونه نماد مطابقهای باشند .زبانهای این گروه که
زبانهای ضمیرانداز اصلی 2نیز نام میگیرند ،عبارتند از :چینی ،ژاپنی ،تایلندی ،کرهای  ،ویتنامی و غیره .مثال زیر از زبان
چینی نشان میدهد این نوع زبانها برخالف زبانهای ضمیرانداز دیگر بدون اینکه فعل جمله دارای مطابقۀ شخص باشد
در شرایط بافتی مناسب ضمیر فاعلی یا مفعولی ناملفوظ را مجاز میدانند .ریتزی ( )1986و هوانگ ( )1984فقدان مطابقه
بر روی فعل را عامل مهمی در تسهیل این موضوع میدانند .
le

ta

26. a.– kanjian

(he) see
he
ASP
b. Ta kanjian – le.
)He see (him
ASP
He saw him.

)(Roberts and Holmberg, 2010:9

بهعقیدۀ هوانگ ( ،)1984فاعل تهی در این نوع زبانها از طریق مبتدای کالمی مجاز میشود .به این ترتیب فاعل بند پیرو
میتواند با فاعل بند پایه ) (Zhangsanیا شخص دیگری که مرجع آن از بافت کالمی برداشت میشود ،همنمایه باشد.
(چینی)

xihuan

Lisi].
Lisi

shuo [proi/j hen

27. Zhangsani

Zhangsan say
very like
Zhangsan said that he liked Lisi.

)(Huang, 1989:187

یکی از فرضیههای اخیر که دربارۀ زبانهای ضمیرانداز کالمی مطرح شده و به «تعمیم ضمیراندازی» مشهور
است ،توسط تومیوکا )336 :2003( 3مطرح شده است .براساس این تعمیم ،در هر زبانی که ضمیراندازی کالمی مجاز
1

discourse pro-drop
radical pro-drop
3
Tomioka
2
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است ،موضوع گروه اسمی عریان 1نیز مجاز است به این معنی که گروه اسمی در این زبان میتواند فاقد مخصص 2باشد.3
بنابراین ضمایر تهی در زبانهای ضمیرانداز کالمی صرفاً از حذف ' Nیا همان حذف گروه اسمی به دست میآید بدون
آن که مخصص به جا بماند .این تعمیم از یک سو ضمیراندازی کالمی را به حضور گروه اسمی عریان یا به عبارت دیگر
به ویژگی سازۀ اسمی در زبان مرتبط میدا ند و از سوی دیگر ضمیرانداز کالمی را به حذف مرتبط دانسته است .در منظر
اول که براساس پارامتر تناظر اسمی4چیرچیا )1998( 5شکل گرفته است ،تومیوکا خاطر نشان میکند در زبان ژاپنی ضمیر
تهی میتواند حوزۀ وسیعی از خوانشها را در برگیرد (مانند ارجاعی ،متغیر مقید ،نکرگی .)....،وی این ویژگی را به این
مسئله مربوط دانسته است که در این زبانها گروههای اسمی عریان میتوانند دارای خوانشهای معنایی بسیاری باشند و
برای نمونه بهعنوان اسم جمع ،مفرد ،معرفه یا نکره تعبیر شوند (مثال  .)28بهعقیدۀ وی ،معناهای متفاوت ضمیر تهی در
این زبانها دقیقاً از همان سازوکارهای دستیابی معناهای گروه اسمی نشئت گرفته است .بهعبارت دیگر ،ضمیر ناملفوظ
در زبانی مانند زبان ژاپنی صورت تهی گروه اسمی عریان است.
yon-da

(ژاپنی)
)(Tomioka, 2003: 328

28. Ken-wa ronbun-o

Ken-TOP paper-ACC read-PAST
Ken read a paper/papers/the paper/the papers.

در منظر دوم که تومیوکا ضمیراندازی کالمی را به حذف مرتبط دانسته است ،وی معتقد است فاعل تهی
کالمی از حذف گروه اسمی میانی یا گروه اسمی به دست میآید .این عملگر بینزبانی اعمال میشود و نتیجۀ آن به
ساختار سازۀ اسمی در زبانها وابسته است .بنابراین در زبان انگلیسی که زبان  DPاست ،هنگام حذف گروه اسمی
میانی یا گروه اسمی ،مخصص باقی میماند اما در زبان ژاپنی که زبان  NPاست ،عمل حذف به جاگذاری مخصص
منجر نمیشود.
کاماچو ( )28 :2011ایرادهایی را بر دیدگاه فوق وارد میکند .وی اظهار میکند از یک سو برخالف دیدگاه
تومیوکا ،زبان هایی همانند زبان انگلیسی وجود دارند که موضوع گروه اسمی عریان را مجاز میدانند اما ضمیرانداز
bare NP argument
determiner

1
2

 3مانند اسامی جمع در زبان انگلیسی که میتوانند بهصورت گروه اسمی عریان و فاقد مخصص ظاهر شوند.
Nominal Mapping Parameter

4

چیرچیا ( ) 1998تنوع بین زبانی در بازنمایی نحوی موضوع گروه اسمی عریان را بهشکل پارامترهای معنایی ] [±arg],[ ±predتعریف کرده است .وی
تحلیل های نحوی و معنایی پیش از خود را در خصوص موضوع گروه اسمی مورد تردید قرار داده است .در تحلیلهای قبلی این فرض مشترک وجود داشت
که فقط گروههای حرف تعریف ( )DPمیتوانند موضوع نحوی باشند< >+argو گروههای اسمی( )NPهمیشه بر محمول داللت دارند<.>+pred
بنابراین مقولۀ محمولی مانند  NPهنگامی میتواند موضوع باشد که در درون  DPقرار بگیرد .اما چیرچیا معتقد است از آنجایی که گروههای اسمی میتوانند
در برخی زبانها بر نوع ) (kindداللت داشته باشند و اسم نوع نیز میتواند موضوع باشد ،گروههای اسمی نیز مانند گروههای حرف تعریف میتوانند آزادانه
در جایگاه موضوع رخ دهند .با این وجود از آنجا که همۀ زبانها موضوعهای گروه اسمی عریان را مجاز نمیدانند ،چیرچیا پارامتر تناظر اسمی را با دو
مشخصۀ ] [±arg],[ ±predبه کار میگیرد.
Chierchia
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نیستند و از سوی دیگر زبان ضمیرانداز نسبی مانند زبان شیپیبو وجود دارد که دارای موضوع گروه اسمی عریان است اما
تنها فاعل سوم شخص آن تهی است .به نظر نگارنده حتی اگر تعمیم تومیوکا را صحیح بدانیم ،با توجه به شواهدی که
کاماچو ارائه میدهد ،رابطه یک سویه است .به این ترتیب هرچند الزاماً ضمیراندازی کالمی دال بر حضور گروه اسمی
عریان در آن زبان است ،رابطۀ عکس آن درست نیست و وجود موضوع گروه اسمی عریان دال بر ضمیرانداز بودن آن
زبان از نوع کالمی نخواهد بود.
فرقی نمیکند تحلیل فوق را بپذیریم یا رد کنیم .در هر صورت ویژگیهای اصلی زبانهای این گروه که آنها را
از زبانهای ضمیرانداز ثابت متمایز میکند عبارتند از:
 )1امکان حذف موضوعات اسمی در نقشهای متعدد عالوه بر فاعل
 )2عدم وجود نماد مطابقۀ شخص روی فعل
بهطور کلی بر اساس ویژگیهایی که از انواع مختلف زبانها ارائه شد ،میتوان زبانها را از نظر درجۀ آزادی
ضمیراندازی بهصورت زیر مرتب کرد:
غیرضمیرانداز⊂ضمیرانداز پوچواژهای⊂ضمیرانداز نسبی⊂ ضمیرانداز ثابت⊂ ضمیرانداز کالمی
زبانهای ضمیرانداز کالمی که در انتهای این پیوستار قرار گرفتهاند و دارای بیشترین درجۀ آزادی ضمیراندازی هستند
برخالف زبان های ضمیرانداز نسبی و ثابت عالوه بر فاعل ،ناملفوظ بودن مفعول ارجاعی را نیز مجاز میدانند .در مقابل،
زبان های غیرضمیرانداز که دارای کمترین درجۀ آزادی ضمیراندازی هستند ،تهی شدن هیچ نوع موضوعی را مجاز نمی
دانند (روبرتز و هولمبرگ.)12 :2010 ،
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 .4جایگاه زبان فارسی در طبقهبندی زبانها
 .1 .4تصریف غنی فعل
زبان فارسی بهلحاظ تصریف بسیار غنی است .افعال کامل دستۀ عظیمی از افعال زبان فارسی را تشکیل میدهند .این
افعال برای زمانها و شخصهای مختلف صورتهای گوناگون میپذیرند و به عبارت دیگر دارای صرف کاملی هستند.
در مقابل افعال ناقص که همۀ ساختها و زمانهای آنها در زبان به کار نمیرود ،تعداد معدودی را در برمیگیرند؛ نظیر
بودن ،بایستن و ….بنابراین اکثر افعال در زبان فارسی برای شخصها و زمانهای مختلف تصریف میشوند و از آنجا
که در این زبان سه شخص (اول شخص ،دوم شخص و سوم شخص ) وجود دارد و هر شخصی نیز میتواند دو صورت
مفرد و جمع داشته باشد ،در زبان فارسی جمعاً فعل دارای شش صورت مختلف است (احمدی گیوی و انوری1395 ،؛
غالمعلیزاده1390،؛ الزار:)1389،
.29

رفتم

رفتیم

رفتی

رفتید

رفت

رفتند

به نظر میرسد تصریف غنی فعل و وجود مشخصههای شخص و شمار در مطابقۀ هستۀ تصریفی ،تهی شدن فاعل در این
زبان را امکانپذیر میکند .همان طور که از نظرات اولیۀ برخی زبانشناسان (تارالدسن1980،1؛ ریتزی )1986 ،در این
زمینه بر میآید ،پارامتر فاعل تهی با مطابقۀ قوی در ارتباط است .براساس تعمیم تارالدسن ،ضمیر ناملفوظ مجاز است
اگر و فقط اگر مطابقه بهاندازهای قوی باشد که مشخصههای آن را بازیابی کند .طبق این تعمیم فاعل تهی میتواند در
زبانهایی رخ دهد که ساختار تصریفی قوی داشته باشند .بنابراین ادعا میشود زبانهای ضمیرانداز به این علت تهی بودن
فاعل را مجاز می دانند که مفهوم ضمیر ناملفوظ از مشخصۀ مطابقه بر روی هستۀ تصریف ) (INFLقابل بازیابی است.
اما به نظر میرسد زبانهای غیرضمیرانداز باید فقدان تصریف فعل را با فاعل آشکار جبران کنند .زبانها از این نظر که
مشخصههای زمان و مطابقه بر روی فعل بازنمایی میشود یا نه متفاوتند .مشخصۀ مطابقه که بهعنوان مشخصۀ ( )φفای
هستۀ تصریف نیز شناخته میشود ،دارای مشخصۀ شخص ،شمار ،جنس و حالت مربوط به فاعل است (چامسکی،
 .)1982در زبانهای دارای تصریف غنی مانند ایتالیایی ،اسپانیولی و فارسی مشخصههای فای توسط تصریف آشکار بر
روی فعل بازنمایی میشود .زبان فارسی بهعنوان زبان ضمیرانداز مشخصههای مطابقۀ قوی دارد که برروی هستۀ تصریف
فعل قرار میگیرد و به شخص و شمار فاعل اشاره دارد .اما در زبانهای غیرضمیرانداز ،مشخصۀ مطابقه بر روی هستۀ
تصریفی وجود ندارد و بنابراین ضمیرناملفوظ مجاز نیست و الزاماً فاعل باید در جمله حضور آشکار داشته باشد.
تعمیم تارالدسن ( )1980برای برخی از زبانها که دارای تصریف غنی هستند بهخوبی عمل میکند .اما
صورتبندی دقیق مفهوم مطابقۀ قوی چالشبرانگیز است .مهمترین چالش این است که شرایط الزم و کافی برای مطابقۀ
قوی را چگونه میتوان تشخیص داد .در واقع مفهوم مطابقۀ قوی دقیق تعریف نشده است (چامسکی1982 ،؛ شلونسکی،
 .)1989از سوی دیگر حتی با وجود مطابقۀ قوی در برخی از زبانها ممکن است ضمیرانداز بودن رخ ندهد .زبانی مانند
زبان فرانسه که فعل آن دارای تصریف غنی است ،مانند زبان انگلیسی زبانی ،غیرضمیرانداز محسوب میشود (بچارد،2
Taraldsen
Bouchard
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 .)1984همچنین حتی زبانهایی با تصریف ضعیف مانند زبان چینی ،ژاپنی،کرهای و مالزیایی ( هوانگ)1989 ،1984 ،
میتوانند ضمیرانداز باشند .موهانان )1983( 1و هوانگ ( )1984ادعا میکنند که ارتباط بین مطابقه و ضمیرانداز بودن
بیش از آنکه یک اصل باشد یک گرایش است .نتیجه آنکه تصریف غنی فعل در یک زبان نمیتواند شرط الزم و
کافی برای ضمیرانداز بودن آن زبان باشد .جگلی 2و سفیر )1989( 3با تعریفی که از صیغگان ساختواژی همشکل ارائه
میدهند در صدد رفع این چالش برآمدهاند.
همشکلی ساختواژی:
صیغگان تصریفی ) (pدر زبان ) (Lاز لحاظ ساختواژی همشکل محسوب میشوند اگر و فقط اگر
) (Pصرفاً دارای صورتهای تصریفی نامشتق یا فقط دارای صورتهای تصریفی مشتق باشند (جگلی
و سفیر.)30 :1989 ،
براساس این ایده ،صیغگان ساختواژی فعل در بین زبانها به سه نوع هستند :دستۀ اول زبانهایی که همۀ صورتهای
صیغگانشان از لحاظ ساختواژی مشتق هستند ،مانند فارسی و ژاپنی؛ دستۀ دوم که مانند زبان چینی کالً نامشتق هستند و
دستۀ سوم مانند زبان انگلیسی و فرانسه آمیزهای از این دو هستند .براساس این تقسیمبندی ،جگلی و سفیر معتقدند با در
نظر گرفتن انواع صیغگان  ،زبانهایی که تنها از لحاظ ساختواژی همشکل هستند میتوانند ضمیرانداز باشند .همان طور
که در مثال ( )29نشان داده شده است ،در زبان فارسی مقولۀ دستوری شخص و شمار در تمامی صیغگان بهصورت
یکسان کدگذاری میشود .در مثال ( ،)30در صیغگان صرفی زبان ژاپنی هر چند شخص و شمار کدگذاری نمیشود،
همگی مشتق و از لحاظ ساختواژی همشکل هستند و در مثال ( )31از زبان چینی صیغگان فاقد تکواژ فعلی است و
بنابراین نامشتق و همشکل هستند.
(ژاپنی)

’‘read

read-PRES

’read-PAST ‘read
read-NEG
’‘not read
read-CONDIT
’‘not read
’let’s read
’want to read
’read-PASS ‘was read
’read-CAUS ‘make read
)(Jaeggli and Safir,1989: 29
(چینی)

’)(all persons

a. Yom-ru

30.

b. Yom-ta
c. Yom-anai
d. Yom-eba
e. Yom-oo
‘ f. Yom-itai
g. Yom-are
h. Yom-ase
‘be

31. Shi

این ایده بهطور کلی زبانهای ضمیرانداز و غیرضمیرانداز را در مقابل هم قرار میدهد .به این ترتیب زبانهای فارسی،
کچوایی ،اسپانیولی و ایتالیایی که زبانهای ضمیرانداز ثابت هستند و زبانهای چینی و ژاپنی که زبانهای ضمیرانداز
کالمی هستند ،دارای صیغگان صرفی همشکل هستند و همگی زبانهای ضمیرانداز محسوب میشوند در صورتیکه
1

Mohanan
Jaeggli
3
Safir
2
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زبانهای فرانسه و انگلیسی که فاقد همشکلی صرفی هستند ،جزو زبانهای غیرضمیرانداز دستهبندی میشوند .1به این
ترتیب پارامتر فاعل تهی بهصورت زیر ارائه میشود:
فاعل تهی تنها در زبانهایی مجاز است که صیغگان صرفی همشکل داشته باشند.
 .2 .4مجاز بودن فاعل تهی در جمالت بینشان و ضمایر آشکار هنگام تأکید
در زبان فارسی فاعل بند خودایستا میتواند تهی باشد .در این زبان ضمیر فاعلی در صورتیکه مورد تأکید واقع نشود
فاقد نمود آوایی خواهد بود .از جمله زبانهایی که در ضمیراندازی و حذف ضمایر فاعلی در تمامی صیغهها رفتاری
کامالً مشابه با زبان فارسی دارند زبانهای اسپانیولی ،ایتالیایی  ،کچوانی و یونانی هستند که بدون هیچ محدودیتی کامالً
ضمیرانداز به شمار میروند.
برخی از زبانهای ضمیرانداز نسبی مانند فنالندی ،ضمیر اول شخص و دوم شخص تهی را در هر بافت کالمی
مجاز میدانند ( هرچند این امر بیشتر در فنالندی رسمی و نوشتاری مرسوم است) ،اما در مورد تهی شدن ضمیر سوم
شخص در معرض محدودیتهایی قرار میگیرند که بر زبانهای ضمیرانداز ثابت اعمال نمیگردد .2در این زبانها ،در
صورتی که ضمیر فاعلی سوم شخص فاقد نمود آوایی باشد ،تنها میتواند مفهوم عام داشته باشد؛ به عبارت دیگر ضمیر
سوم شخص ارجاعی در این زبانها تهی نخواهد بود .در مثال ( )32از زبان فنالندی و جملۀ ( )33از زبان انگلیسی نشان
داده شده است در زبان ضمیرانداز نسبی ضمیر سوم شخص تهی ارجاعی وجود ندارد و در زبان غیرضمیرانداز هیچ کدام
از ضمایر سوم شخص تهی ارجاعی و غیرارجاعی مجاز نیست.
englantia

(فنالندی)

English

)(Holmberg, 2005:539

speak-3SG

32.*(Ha¨n) puhuu
He/She

33.He/She speaks English.
)(Roberts and Holmberg, 2010:12

’‘One can’t smoke here

اما همان طور که در جملۀ ( )34نشان داده شده است ،برخالف زبانهای غیرضمیرانداز و ضمیرانداز نسبی ،در زبان
فارسی ضمیر سوم شخص ارجاعی میتواند تهی باشد.
 .34او رفت  eiیک دسته گل خرید و eiزود برگشت.
همان طور که در مثال ( )35نشان داده شده است ،در زبان فارسی ضمیر فاعلی در اولین کاربردش در صورتی که در
جمالت قبلی مرجعی نداشته باشد آشکار میشود و پس از آن بهصورت ناملفوظ در میآید .در زبان فارسی همانند
زبانهای ضمیرانداز ثابت دیگر ،هنگامی که تغییر مبتدا یا تقابل صورت میگیرد ،ضمیر فاعلی نمود آوایی پیدا میکند.
درجملۀ زیر« او» در تقابل با «حسن» قرار گرفته است که این موضوع منجر به آشکار شدن این ضمیر گردیده است.
 1برای اطالعات بیشتر و چگونگی تبیین استثناهایی مانند زبان آلمانی به جگلی و سفیر ( )1989مراجعه شود.
 2از آنجا که زبانهای ضمیرانداز نسبی درمورد ضمیر سوم شخص در معرض محدودیتهایی هستند که بر زبانهای ضمیرانداز ثابت اعمال نمیشود ،برای
نشان دادن تمایز بیشتر زبان فارسی با زبانهای ضمیرانداز نسبی ،اکثر مثالهای این بخش با ضمیر فاعلی سوم شخص آمده است.
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 .35علی حواسش بود روز مادره .او برای مادر هدیه خرید اما حسن هیچی نخرید.
تا کنون دربارۀ تهی بودن ضمیر فاعلی در جملۀ پایه صحبت شد .حال به موضوع ضمیر فاعلی در بند درونه
می پردازیم .در زبان فارسی ضمیر فاعلی در صورتی که توسط موضوعی در بند بالفاصله باالتر مقید گردد ،اجباراً حذف
میشود (مثال  ،)36مگر اینکه به دالیل کالمی در تقابل با فاعل دیگر قرار گرفته باشد یا تغییر مبتدا صورت گرفته باشد
و زبانهای غیرضمیرانداز مانند سوئدی ،انگلیسی و فرانسه در چنین شرایطی الزاماً دارای ضمیرآشکار خواهند بود (مثال
 .)37در زبان ضمیرانداز نسبی ،در چنین جایگاهی ضمیر سوم شخص بهصورت اختیاری میتواند تهی باشد  .باربوسا

1

( )2010فرضیۀ تومیوکا ( )2003را که در خصوص زبانهای فاعل تهی کالمی است به زبانهای فاعل تهی نسبی نیز
تعمیم میدهد .به عقیدۀ وی زبانهای فاعل تهی نسبی و کالمی اشتراکاتی دارند که آنها را از زبانهای فاعل تهی ثابت
متمایز میکند .در زبانهای فاعل تهی نسبی ،فاعل تهی در بافتهای خاصی اختیاری است در صورتی که در زبانهای
فاعلتهی ثابت در چنین جایگاهی فاعل تهی اجباری است .مثال ( )38aو ( )38bتمایز زبان پرتغالی برزیلی (ضمیرانداز
نسبی) را با زبان پرتغالی اروپایی ( ضمیرانداز ثابت) از این جنبه نشان میدهد.
 .36حسن iاز وقتی به مدرسۀ جدید رفته  eiخیلی پیشرفت کرده است.
) ( Holmberg and Sheehan, 2010:127

37.John1 said that he1 bought a house.

comprou

38.a. O

elei

Joãoi disse que

)computador.(#EP) (BP

um

computer

a

the
Joao says that he
bought
’‘Joao says that he bought a computer.

)computador. (EP) (BP
computer
)(Barbosa 2010, ex. 3

um
a

b. O
Joãoi disse que prok comprou
the
Joao says that he
bought
’‘Joao says that he bought a computer.

در مواردی که ضمیر فاعلی عبارت درونه با موضوعی در بند بالفاصله باالتر همنمایه نباشد و به عبارت دیگر به شخص
دیگری ارجاع داده شود ،در این صورت در زبان غیرضمیرانداز همچنان ضمیر فاعلی باید آشکار باشد ( .)39در زبان
ضمیرانداز نسبی نیز همانند زبانهای غیرضمیرانداز در چنین شرایطی باید ضمیر فاعلی آشکار باشد (مثال  40برگرفته از
زبان فنالندی) ،اما در زبان ضمیرانداز ثابت ضمیر فاعلی بهصورت بارز تهی است (مثال  41برگرفته از زبان ایتالیایی) .این
موضوع بهترتیب در مثالهای زیر نشان داده شده است.
39. John1 said that he2 bought a house.
40.Juha1ei ole sanonutmita¨a¨n, mutta Pauli2sanooetta¨ *φ1haluaaostaa
’wants to buy a new car.

uudenauton.
‘Juha1 hasn’t said anything, but Pauli2 says that he1

1

Barbosa
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41.Gianni1 non ha dettoniente, ma Paolo2 ha dettocheφ1vuole
comprareunamacchinanuova.
’‘Gianni1 hasn’t said anything, but Paolo2 says that he1/2 wants to buya new car.
)(Holmberg, 2010:91-92
در زبان فارسی همانند زبانهای ضمیرانداز ثابت دیگر ،رابطۀ سازهفرمانی 1بین مرجع و ضمیر تهی الزامی نیست
و ضمیر فاعلی در چنین جایگاهی میتواند تهی باشد .عدم رعایت رابطۀ سازهفرمانی بین ضمیر فاعلی تهی و مرجع
باالخص هنگامی که مشخصههای شخص و شمار فاعل تهی در جملۀ درونه با مشخصههای شخص و شمار کنترلکنندۀ
بالقوه متفاوت باشد به چشم میخورد و هر چند این موضوع در ساختهای غیرکنترلی (42و )43و تا حدودی در ساخت
کنترل ناقص مشاهده میشود ( ، )44همان طور که در مثال ( )45نشان داده شده است ،در ساخت کنترلیِ کامل رعایت
سازه فرمانی بین ضمیر فاعلی تهی و مرجع اجباری است و فاعل تهی نمیتواند مرجعی بهغیر از موضوعهایی که بالفاصله
در بندباالتر قرار میگیرند داشته باشد (برای اطالعات بیشتر رجوع شود به متولیان.)1390 ،1389 ،
 .42علی iرفته  .اما حسن فکر میکنه که  eiهنوز اینجاست.
 .43حسن iخودش چیزی نگفت .اما اونها میگن  eiمی خواد ماشین بخره.
 .44علی iفردا مدرسه نمیره .مادرش میگه معلم اجازه داده  eiمدرسه نیاد.
 .45علی jدر امتحان قبول نشد .اما حسن iموفق شد  ei/*jنمرۀ قبولی بگیره.
دربارۀ ضمایر فاعلی غیرجاندار قابل ذکر است که در زبانهای غیرضمیرانداز این نوع ضمایر همانند ضمایر
فاعلی جاندار ،الزاماً آشکار هستند .در زبانهای ضمیرانداز نسبی ضمیرهایی که دارای مرجع غیرجاندار هستند دقیقاً مانند
ضمایرِ دارای مرجع جاندار عمل میکنند به این معنی که آنها آشکار هستند مگر اینکه کنترل شوند .در زبان فارسی
ضمیر فاعلی غیرجاندار همانند ضمیر فاعلی جاندار بهصورت بارز فاقد نمود آوایی است:
 .46یک آجر iاومد  eiمستقیم خورد تو سر اون بیچاره.
 .47خونهای که خریدند  eiخیلی قشنگه Ei .تازه به محل کارشون هم نزدیکه.
کریمی و طالقانی ( )2007زبان فارسی را مانند زبانهای مجارستانی ( کیش ،)2003 ،2روسی (هولمبرگ و
نیکانه )2002 ،3و فنالندی ( هولمبرگ ،)2000 ،زبانی مبتداآغازی( 4نه فاعلآغازی) می دانند و بر این باورند که در
واقع فاعل که در جایگاه شاخص گروه فعلی کوچک ) (vPادغام میشود ،الزامی برای حرکت به جایگاه شاخص
گروه زمان ندارد .در واقع جایگاه شاخص گروه زمان به مبتدا تعلق دارد (نه به فاعل) .بنابراین هرگاه فاعل مبتدای پس
زمینهای (مبتدایی که قبالً در کالم آمده است) واقع شود ،میتواند به این جایگاه حرکت کند و هرگاه فاعل مبتدای تغییر
یافته (مبتدایی که مرکز توجه مخاطب را تغییر میدهد) باشد ،به شاخص گروه مبتدا ) (spec, Top pحرکت میکند؛
1
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از طرفی اگر عنصری در جمله مورد تأکید واقع شود ،به شاخص گروه تأکید حرکت میکند .این نظر با دیدگاه ریتزی
( )1997که معتقد است یک بند میتواند دارای دو مبتدا و منحصراً یک گروه تأکید باشد ،سازگار است .بنابر این نظر
میتوان نتیجه گرفت مادامی که در زبان فارسی ضمیر فاعلی بهعنوان مبتدای پسزمینهای نقش ایفا میکند و به عبارت
دیگر جایگاه شاخص گروه فعلی کوچک و نهایتاً جایگاه شاخص گروه زمان را اشغال میکند نمود آوایی ندارد .اما
زمانی که ضمیر فاعلی مبتدای تغییر یافته یا عنصر مورد تأکید باشد و به عبارتی دیگر جایگاه شاخص گروه مبتدا یا تأکید
را اشغال کند ،الزاماً باید دارای نمود آوایی باشد.
 .3 .4وارونگی فاعل و فعل
آرایش سازهها در زبان فارسی آزاد است .اصطالح جابهجایی ابتدا توسط راس )1967( 1ارائه شد که به آرایش متفاوت
سازهها در زبان و بهطور خاص به قانون حرکت داللت دارد که طی آن سازههای یک ساختار در جایگاهی غیر از
جایگاه بینشان ظاهر میشوند .به نظر وی جابهجایی بیش از اینکه محصول فرایند نحوی باشد از مسائل سبکی نشئت
گرفته است .در زبان فارسی بهراحتی سازهها تحتتأثیر دو فرایند مختلف پیشآیندسازی و پسآیندسازی جابهجا می
شوند .این فرایندها نهتنها جایگاه متمم و ادات را با فعل جابهجا میکند بلکه میتواند منجر به جابهجایی جایگاه فاعل و
فعل گردد .در خصوص جابهجایی فاعل و فعل در زبان فارسی ،چه آن را حاصل فرایند پیشآیندسازی فعل بدانیم و چه
قائل به پس آیندسازی فاعل باشیم نتیجه یکسان خواهد بود و در این زبان نیز همانند زبانهای ضمیرانداز ثابت شاهد
وارونگی فاعل و فعل هستیم .فرومر )1981( 2در پایاننامۀ دکتری خود با عنوان فرایند پسفعلی در نحو فارسی محاوره
ای ،این عمل را ناشی از فرایند پسآیندسازی فاعل میداند .وی معتقد است هر چه گفتار محاورهایتر باشد ،بسامد پس-
آیندسازی بیشتر است .در مثالهای زیر بهترتیب فاعل ،مفعول مستقیم و ادات به جایگاه پس از فعل منتقل شدهاند.
 .48دیروز اینجا نبود استاد ( فرومر) 142 :1981 ،
 .49داری ضبط میکنی این را ( فرومر) 145 :1981 ،
 .50سهیل ،تو زیر این را پاک کردی دیروز ( فرومر)156 :1981 ،
برخی از سازههایی که پسآیندسازی میشوند دارای تکیۀ تأکیدی هستند .اما برخی دیگر بهعنوان نمونه نود
درصد از فاعلهایی که پسآیندسازی میشوند ،تأکیدی نیستند و اطالعات پسزمینهای را در برمیگیرند (فرومر:1981،
 ،137به نقل از عدلی . ) 6 :2010 ،عدلی ( )6 :2010معتقد است ده در صد مابقی فاعلهای پسآیندسازیشده نیز که
عنصر غیرتأکیدی محسوب نشدهاند ،حاصل تغییر مبتدا یا مبتدای تقابلی هستند که با تأکید همراه هستند.
الزار ( )1389نیز که جابهجایی الفاظ در آرایش عادی بهخصوص در زبان گفتار را کمبسامد نمیداند ،در
کتاب خود ( )243 :1389عالوه بر جابهجایی سازههای دیگر به جابهجایی فاعل و فعل نیز اشاره دارد .بهعقیدۀ وی این
جابهجایی همیشه دارای تأکید عاطفی است.
 .51تمام نشد کارت؟
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 .52نمیذارن مردم.
در مواردی نیز فاعل بهصورت واژهبست بعد از فعل قرار می گیرد ،البته تنها صورت سوم شخص ضمیر فاعلی متصل
میتواند بهصورت واژهبست پس از فعل قرار گیرد:
 .53دوباره اومدش.
 .54کتابها را آوردش.
بنابراین زبان فارسی به لحاظ وارونگی فعل و فاعل همانند بسیاری از زبان های ضمیراندازثابت از جمله ایتالیایی ،یونانی،
اسپانیولی ،عربی و ....عمل میکند .در مقابل ،زبانهای غیرضمیرانداز مانند زبان انگلیسی و فرانسه تحتتأثیر وارونگی
فاعل و فعل قرار نمیگیرند.
 .4 .4عدم رعایت صافی that-t
زبان فارسی اساساً بهعنوان زبان «پرسشواژه در جای خود »1شناخته میشود که در آن پرسشواژه در جملۀ سئوالی ،در
جایگاهی معادل جایگاه اصلی خود در جملۀ غیرسئوالی ظاهر میشود (ارسالن .)1999 ،مثال ( )55بهسادگی این
موضوع را نشان میدهد.
 .55کیمیا دیروز کتاب را به کی داد؟
(کریمی و طالقانی)2 :2007 ،
با این وجود همان طور که در مثال زیر مشاهده میشود ،در این زبان حضور پرسشواژه در جایی غیر از جایگاه متعارف
و اصلی آن مجاز است:
 .56الف .کیمیا به کی دیروز کتاب را داد؟
ب .به کی کیمیا دیروز کتاب را داد؟
(کریمی و طالقانی)2 :2007 ،
دربارۀ انواع مختلف پرسشواژه از یک جنبه میتوان گفت جابهجایی پرسشواژه به دو صورت اعمال میشود ،یکی
موضعی و دیگری از فاصلۀ دور .جمالت ( )56نمونههایی از جابهجایی موضعی پرسشواژه در فارسی هستند اما در مثال
( )57جابهجایی پرسشواژه از فاصلۀ دور رخ داده است.
 .57کی iفکر میکنی (که)  eiزودتر از اینجا بره؟
مثال ( )57نشان میدهد در زبان فارسی نیز همانند دیگر زبانهای ضمیرانداز ثابت ،صافی متممنما-رد نقض میشود.
همان طور که قبالً اشاره شد ،پرمیوتر ( )1971برای اولین بار به این موضوع اشاره کرد که در زبانهای ضمیرانداز
ثابت خروج فاعل حتی با حضور متممنمای آشکار امکان پذیر است .پس از وی تمایز زبان های غیرضمیرانداز و زبان
های ضمیرانداز در رعایت صافی متممنما-رد با عنوان اصل مقولۀ تهی تبیین شد .طبق این اصل ،علت اینکه در زبان-
های ضمیرانداز ثابت خروج فاعل از فاصلۀ دور امکانپذیر است این است که اثر فاعل بهطور مناسب حاکمیت می-
Wh-in-situ
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شود .در حقیقت ویژگی مطابقه در زبانهای ضمیرانداز ثابت ،حاکمیت مناسب اثر فاعل در این زبانها را امکانپذیر
میکند (برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به جگلی1980 ،؛ ریتزی1982 ،؛ چامسکی .)1981 ،همان طور که قبالً اشاره
شد ،یکی از راه حلهایی که برای تبیین این موضوع به نظر میرسد این است که در این زبانها به تولید اصلی فاعل در
جایگاه پسفعلی قائل شویم .بهعنوان نمونه ،طبق نظر جگلی ( )261 :1980میتوان بر این باور بود که دستوری بودن
جملۀ فارسی ( )57از این واقعیت نشئت میگیرد که این زبان فاعل پسفعلی دارد و در اصل خروج فاعل از جایگاه
پسفعلی رخ میدهد .ریتزی ( )1986با پیروی از این فرضیه به این منظور شواهدی از گویشهای ایتالیای شمالی فراهم
میکند و نشان میدهد حرکت پرسشواژۀ فاعلی از جایگاه پسفعلی اتفاق میافتد.

1

 .5 .4مجاز نبودن ضمیر عام تهی
همان طور که قبالً اشاره شد ،برای بیان ضمیر عام که عالوه بر دیگران ،گوینده و مخاطب را در بر میگیرد ،در زبان
غیرضمیراندازی مانند انگلیسی از ضمیر آشکار  oneاستفاده میشود .زبانهای ضمیرانداز نسبی فاقد فاعل تهی سوم
شخص معرفه است .بنابراین ناملفوظ کردن ضمیر سوم شخص مفرد در این نوع زبانها به مفهوم عام آن منجر میشود.
اما در زبان فارسی که ضمیر تهی سوم شخص مفرد معرفه موجود است ،برخالف زبانهای ضمیرانداز نسبی نمیتوان از
ضمیرناملفوظ سوم شخص مفرد درساختاری با صیغۀ معلوم بهره برد و برای رفع ابهام برای بیان مفهوم عام از راهکارهایی
جز این استفاده کرد.
زبان فارسی برای بیان ضمیر فاعلی عام در این ساختها که ساختهای غیرشخصی نامیده میشوند ،همانند
زبانهای ضمیرانداز ثابت به شیوههای آشکار متوسل میشود (برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به صادقی و ارژنگ،
:2)1356
 -1بهکارگیری افعال ناقص فاقد شخص همانند «باید ،میتوان ،میشود »...،به همراه مصدر مرخم؛ مانند:
 .58نمیشه پول مملکت رو تو ملک دیگرون خرج کرد.
 .59باید همۀ سنن را رعایت کرد.
 .60نمیتوان فهمید که اون بچهها چه در سر دارند.

1

قابل ذکر است که با در نظر گرفتن تعمیم فرضیۀ فاعل درون گروه فعلی (مراجعه شود به کوپمن و اسپورتیچ ) 1991 ،و با اتخاذ نظریۀ کپی حرکت

(چامسکی ،) 1993 ،دیگر تبیین موضوع مطرح شده براساس جایگاه پسفعلی امکانپذیر نیست زیرا اکنون هر دو نوع زبان ضمیرانداز و غیرضمیرانداز دارای
جایگاه گروه فعلی درونی یا جایگاه پس فعلی هستند .همچنین مباحث عملی و نظری مختلفی علیه رابطۀ مستقیم وجود جایگاه پسفعلی و نقض متممنما-رد
وجود دارد .روبرتز و هلمبرگ ( )22 :2010خود اشاره میکنند وارونگی آزاد شرط الزم برای نقض صافی متممنما-رد نیست بلکه برعکس آن صافی متمم-
نما-رد ،وارونگی آزاد را تضمن میکند (برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به کاماچو.)2001 ،
 2اکثر مثالهای این قسمت برگرفته از کتاب مدیر مدرسه جالل آل احمد است.
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قابلذکر است حذف افعال ناقص در جمالت فوق منجر به تولید ساختهایی میگردد که ظاهراً شبیه به افعال سوم
شخص مفرد است .اینگونه جمالت دارای ضمیر ناملفوظ سوم شخص مفرد است و در حقیقت ضمیرناملفوظ در این
جمالت به شخص خاصی ارجاع دارد:
 .61پول مملکت را تو ملک دیگرون خرج کرد.
 .62فهمید آن بچهها چه در سر دارند.
 -2استفاده از اسامی و ضمایر آشکار دارای مفهوم عام یا همراه کردن صفت و ضمایر مبهم با اسامی؛ مانند:
 .63هر که داشت نمیماند.
 .64آدم وقتی در چنین موقعیتهایی قرار گرفت میفهمد که یک اداره یعنی چه
 -3در زبان فارسی نیز مانند برخی از زبانهای ضمیرانداز ثابت میتوان از صورت عام ضمیر «تو» که میتواند تهی باشد
نیز استفاده کرد که با توجه به تصریف غنی فعل ،ضمیر بر روی فعل تصریف آشکار دارد؛ مانند:
 .65از آنهایی که اگر تو کوچه ببینی خیال میکنی مدیر کل است.
 .66سحر خیز باش تا کامروا شوی
 .67مدیر هم که باشی باز باید تمرین کنی.
قابلذکر است که راهکارهای ارائهشده برای بیان مفهوم فاعل عام است و همان طور که قبالً اشاره شد ،ضمیر عام با
ضمیر اختیاری متفاوت است .در زبان فارسی ضمیر سوم شخص جمع تهی میتواند نقش ضمیر اختیاری را ایفا کند .به
این ترتیب که به افرادی جز گوینده و مخاطب داللت داشته باشد .باطنی ( )1348این ساخت را ساخت «مجهول معنایی»
و رضایی ( )1389آن را ساخت «مجهول غیر شخصی» مینامد .نمونهای از این ساختها در زیر آمده است :
 .68بعد هم زنگ را زدند و بچهها صف کشیدند.
 .69در بزرگ مدرسه را باز کرده بودند.
 .70در مدارس نظامی یک وقتی به ترتیب قد نمره میدادهاند.

 .5نتیجهگیری
در این مقاله ویژگیهای مشترک انواع مختلف زبانهای ضمیرانداز مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد انواع
مختلف زبانهای ضمیراندازی که تاکنون زبانشناسان به آن دست یافتهاند به چهار گروه مختلف تقسیم میشوند-1 :
زبانهای ضمیرانداز ثابت (مانند ایتالیایی ،یونانی ،اسپانیولی ،ترکی و  :)...در این زبانها تمام صیغهها در همه زمانها
دارای ضمیر ناملفوظ است .ویژگیهای دیگر این زبانها عبارتند از تصریف غنی فعل ،مجاز بودن ضمایر آشکار هنگام
تأکید ،وارونگی آزاد فاعل و فعل ،عدم رعایت صافی متممنما-رد یا بهعبارت دیگر مجاز بودن خروج فاعل از بند
درونه -2 .زبانهای ضمیرانداز پوچواژهای (مانند آلمانی ،گونههایی از هلندی و آفریقایی ،کریول و :)...در این زبانها
وجود فاعل بیآوای پوچواژهای مجاز است اما وجود فاعل بیآوای ارجاعی مجاز نیست -3 .زبانهای ضمیرانداز کالمی
(مانند چینی ،ژاپنی ،تایلندی ،کرهای و ویتنامی) ویژگیهای زبانهای این گروه عبارت است از امکان حذف
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موضوعات اسمی در نقش های متعدد عالوه بر فاعل و عدم وجود نماد مطابقۀ شخص روی فعل  -4زبانهای ضمیرانداز
نسبی (مانند عبری ،روسی ،ایسلندی ،ماراتی و پرتغالی برزیلی ) :در این نوع زبانها ضمیراندازی بسته به شخص و زمان
فعل محدود میگردد .سپس ویژگیهای مختلف زبان فارسی در مقایسه با زبانهای غیرضمیرانداز و حتی برخی از
زیرگروههای ضمیرانداز مورد بحث قرار گرفت و مشاهده شد زبان فارسی دارای تصریف غنی فعل است و در تمام
صیغهها و همۀ زمانها دارای ضمیر فاعلی ناملفوظ است؛ با این وجود حضور ضمایر آشکار فاعلی را به هنگام تأکید
مجاز می داند .همچنین این زبان دارای وارونگی آزاد فعل و فاعل است ،صافی متممنما-رد را نقض میکند و برای بیان
ضمیر فاعلی عام از راهکارهای آشکار بهره میگیرد .تمام این ویژگیها ما را به این نتیجه میرساند که زبان فارسی
زبانی است از نوع ضمیرانداز ثابت .همچنین اشاره شد ریتزی ( )143 :1982پارامتر فاعل تهی را دارای دو بخش میداند
که یکی به مجاز بودن فاعل تهی در زبان و دیگری به وجود فاعل تهی ارجاعی در زبان مربوط میشود .با در نظر گرفتن
دو پارامتر ارائهشده توسط ریتزی میتوان به این نتیجه رسیدکه در زبانهای غیرضمیرانداز هر دو پارامتر منفی است .در
زبانهای ضمیرانداز ثابت از جمله زبان فارسی هر دو پارامتر مثبت و در زبانهای ضمیرانداز پوچواژهای پارامتر اول مثبت
و پارامتر دوم منفی است .هرچند براساس پارامترهای ریتزی میتوان بین زبانهای ضمیرانداز ثابت ،پوچواژهای و
غیرضمیرانداز تمایز قائل شد و رفتار ضمیراندازی زبان فارسی را نیز بهعنوان زبان ضمیرانداز ثابت تبیین کرد؛ با این
وجود پارامترهای ضمیراندازی ریتزی دو زیرگروه دیگر زبانهای ضمیرانداز یعنی ضمیرانداز نسبی و کالمی را در بر
نمی گیرد و برای برطرف شدن این ناکارآمدی الزم است این پارامترها تغییر کند یا پارامترهایی اضافه گردد .بحث در
مورد نقطه ضعف پارامترهای ریتزی و چگونگی رفع آن خود موضوع جدی و در عین حال مجزایی است که ذهن
بسیاری از زبانشناسان را به خود مشغول کرده است و بهعلت گستردگی موضوع ،مطالب آن در این مقاله نمیگنجد.
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