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چکیده

پارامتر ضمیراندازی را میتوان همان «محددددیت نیداز دا فا د » در نظدر
گرفت کا در ادلین مطالعات زایشی در این زمینا توسد پرمیدوتر )1971

مطددرش ددد و ددی د سد یر .)1989 ،ددر اسدداا ایددن پددارامتر ،ز ددانهددای

فا تهی یا ضمیرانداز در مالت زماندار مدیتوانندد دارای فا د هدای

نام وظ ا ند د در مقا ز انهای غیرضدمیرانداز الاامداض ضدمیر فدا ی دا

نمود آدایی دارند .امو ب این پارامتر ،ز انهای دنیا در دد گدرد مدد

ز انهای ضمیرانداز یا فا تهی د غیرضمیرانداز قرار مدیگیرندد .در ایدن
مقالا ا این موضوع پرداختا می ود کا ز دانهدای ضدمیرانداز دیرغد

اینکا دارای دیژگیهای مشترک هستند ،رفتار کدامالض یکسدانی ندارندد د

میتوان آنها را در چهار زیرگرد مخت ف قرار داد کا بارتند از ز انهای
ضمیرانداز ثا ت ،ضمیرانداز پدو داژ ای ،ضدمیرانداز نسدبی د ضدمیرانداز

1
2
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کالمددی رد رتددا د هددولمبر  .)2010 ،در ایددن مقالددا ،رفتددار مشددترک

ز انهای هر زیرگرد مورد ررسی قرار میگیرد د ا تو ا ا دیژگیهای

ز ان فارسی ،ایوا این ز ان در این طبقا نددی مشدخم مدیگدردد .پدی

ردن ا این موضوع در ررسی پدید های نحوی در این ز ان اهمیت پیددا

میکند ،االخم هنوامی کا ز ان ناسان سعی دا تا ا ند پدید نحدوی
را ا صورتی تبیین کنند کا منجر ا دست یافتن ا تعمیمی گردد.

واژههااای کلیاادی غیرضددمیرانداز ،ضددمیرانداز ثا ددت ،ضددمیرانداز
پو داژ ای ،ضمیرانداز نسبی ،ضمیرانداز کالمی ،ز ان فارسی

 .1مقدمه

ادلین مطالعات در زمینۀ انواع ز انهای ضمیرانداز 1ا زمان ریتای )1982 2رمیگردد .پدی

ردن ا انواع مخت ف ز انهای فا تهی 3ز ان ناسانی مانند دی را در آن دا دتا اسدت کدا

ادنبال دضع پارامترهایی ا ند کا انواع مخت دف ز دانهدای ضدمیرانداز را در رگیدرد .دی
یش از یک پارامتر را در تشخیم این امر کا ضمیر فا ی در ز انی میتواند تهدی ا دد یدا
نا دخی میداندد .ریتدای  )143 :1982در ادلدین صدورت نددی پدارامتر ضدمیراندازی ،دد
پارامتر ارائا میدهد د پارامتر ادل ،مجاز ودن ضمیر فا ی تهی د پارامتر ددم ،د ود ضمیر
فا ی ار ا ی تهی را در ز انِ مورد مطالعا ارزشگدااری مدیکندد .ادال اگدر ارزشهدای
مخت ف این دد پارامتر را در نظر ویری  ،رفتار ز انهای مخت ف قا تبیین اسدت .در رخدی
از ز انها ،هر دد پارامتر من ی است؛ ا این معنی کا در این ز انها ندا ضدمیر ار دا ی تهدی
مجاز است د نا اصورت ک ی ضمیر تهی مجاز است .طبیعتاض ز انهای غیرضدمیرانداز مانندد
انو یسی د فرانسا در این دستا قرار خواهند گرفت .ز انهایی نیدا د دود دارندد کدا هدر دد
پارامتر در آنها مثبت است .این ز انها کامالض ضمیرانداز هسدتند مانندد ز دانهدای ایتالیدایی د
یونانی .ز انهایی نیا هستند کا پدارامتر ادل در آنهدا مثبدت د پدارامتر ددم من دی اسدت .ایدن
1

pro-drop
Rizzi
3
null subject
2
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تهی غیرار ا ی یا پو داژ ای را مجاز میدانند؛ مانند

گرد ز انهایی خواهند ود کا فا

آلمانی د گونا هایی از ه نددی .از آنجدا کدا اگدر ز دانی فا د تهدی را مجداز نداندد ،طبیعتداض
نمیتواند فا

تهی ار ا ی دا تا ا د ،ق چهارم یعنی من ی ودن پارامتر ادل د ه زمدان

مثبت ودن پارامتر ددم منت ی است .ا ایدن ترتیدب دا اسدت اد از پارامترهدای ضدمیراندازی

ریتای میتوان تمایا دد دستا از ز انهای ضدمیرانداز یعندی ز دانهدای ضدمیرانداز ثا دت 1د

پو داژ ای 2را اخو ی تبیین کرد .مثال  )1در زیر من ی دودن هدر دد پدارامتر ریتدای د در
نتیجا مجاز نبودن ضمیر فا

تهی را در ز ان انو یسی نشان میدهد .مثال  )2یدانور مثبدت

ودن هر ددپارامتر ریتای د مجاز ودن ضمیر فا ی تهی در ز ان ایتالیایی است .مثدال سدوم
نیا نشان میدهد در ز ان آلمانی ضمیراندازی پو داژ ای امکانپایر است .ا تو دا دا ایدن
کا در این ز ان ضمیر ار ا ی نمیتواند تهی ا د ،نا راین پارامتر ادل ریتای در ایدن ز دان
مثبت د پارامتر ددم من ی خواهد ود.
انو یسی)
ایتالیایی)

italiano.

2. Parla

English

)(Roberts and Holmberg, 2010: 4
آلمانی) getanzt.
)(Cardinaletti, 1990: 5-6

1. *speaks English.

danced.

Speaks
He speaks English.
3. Gesternwurde

)(*es

Yesterday was
)(it
‘Yesterday there was dancing.

ا این د ود ،همانطورکا در این مقالا نشان داد می ود ،ز دانهدای ضدمیرانداز دا دد
دستۀ پو داژ ای د ضمیرانداز ثا ت محددد نمی دوند .هواند

3

 )1984دا ز دانهدایی از

اوز آسیای رقی ا ار میکند کا انتخدا آزادانداتدری درای نصدر ضدمیری ندام وظ
دارند د در رای

افتی مناسب ،الد ر فا  ،نام وظ ودن موضوعهای اسمی دیودر در

نقدشهددایی دداغیدر از نقددش فددا ی را نیدا مجدداز مددیدانندد .همننددین پددآ از آن ،رخددی از

ز ان ناسان ورر1986 ،1989 ،4؛ دینیکا 1د لوی1999 ،2؛ هولمبر 2005 ،3؛ ونسکی،4
1

consistent null subject
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2009؛ کاماچو 5د االا ادلوآ 2010 ،6د دیوران) ا واهدی از ز دانهدای مخت دف دسدت
یافتااند کا نشان میدهد تهی دن ضمیر فا ی میتواند در رخی ز انها در افت نحوی د
ساختداژی خاص محددد گردد.
در ایددن مقالددا ،ا تدددا ددا دیژگددیهددای تمایادهنددد ز ددانهددای ضددمیرانداز از ز ددانهددای
غیرضمیرانداز پرداختا مدی دود .آنگدا نظدامهدای ز دانهدای ضدمیرانداز در چهدار گدرد
مخت ف ررسی می ود د دیژگیهای مشترک در هر طبقا ندی مورد حث قرار مدیگیدرد.
پآ از آن رفتار ز ان فارسی ا ز انهای ضمیرانداز مقایسا مدیگدردد تدا ددین دسدی ا ندوع
ضمیراندازی در این ز ان مشخم گدردد .در نهایدت خالصداای از حدث ارائدا مدی دود د
ااختصار پارامترهای ضمیراندازی ریتای د کارایی آنها نیا مورد ارزیا ی قرار میگیرد.
 .2زبانهای ضمیرانداز و غیرضمیرانداز

ز انهای ضمیرانداز کا ز دانهدای دارای فا د دیآدا نیدا خواندد مدی دوند ،در نددهای
خودایستا دارای ضمیر نام وظ ) ،(proیا ا بارت دیور ضمیر فا ی هستند کا فاقد نمدود
آدایی است در االی کا ز انهای غیرضمیرانداز یدا فاقدد فا د دیآدا ،در چندین نددهایی

الااماض دارای ضمیر فا ی ا نمود آدایی هستند رد رتا 7د هولمبر  .)3 :2010 ،همان طدور

کا ا ار د ،ادلین مطالعات زایشی در این زمینا ا پرمیوتر )1971 8نسدبت داد مدی دود.
دی ین ز انهایی کا صافی ردساختی  )1را ر ایت مدیکنندد د ز دانهدایی کدا فاقدد ایدن

صافی هستند ،تمایا قائ می ود د دستۀ ادل را ز انهای نوع ) (Aد دستۀ ددم را ز دانهدای
نوع ) (Bمینامد.
 )1در هر م اای ا غیر از مالت امری ،اگر فا د ردسداختی اضدور ندا دتا
ا د ،ساختار ردساختی غیردستوری خواهد ود پرمیوتر.)100 :1971 ،
1
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پرمیوتر  )115 :1971ددن ا ار ا ماهیت تصریف مطا قا ،صافی ردساختی فوق را از
یک سو ا امکان ضمیراندازی ز ان د از سوی دیور ا امکان ارکت پرسشداژ فدا ی از
یرغ اضور متم نما) مر دو مدیداندد .ندا راین طبدق ایدن

دردن ند خودایستای پیرد

فرض کا ا «تعمی پرمیوتر» مشهور است ،در رخدی ز دانهدا الزم اسدت در ندد خودایسدتا
فا

ضمیری ،ار ا ی د معرفا اصورت آ دکار یدان دود در صدورتیکدا در مقا د  ،در

رخی دیور از ز انها ایدن الداام د دود نددارد .ایدن ز دانهدا داترتیدب در دد گدرد مدد
غیرضمیرانداز ) (Aد ضمیرانداز ) (Bقرار میگیرند .ز دانهدایی مانندد انو یسدی د فرانسدا از
ز انهای نوع ) (Aد غیرضمیرانداز هستند در االیکا ز انهای اسداانیولی ،ر دی ،بدری د
اسک از م ا ز انهای دستۀ ) (Bد ا نوان ز انهدای ضدمیرانداز دسدتا نددی مدی دوند.
رای رد نتر دن این مط ب ،دد مثال زیر از ز انهای اسداانیولی د انو یسدی انتخدا د دا

یکدیور مقایسا د اند وزف:)22 :1994 ،1
اساانیولی)

انو یسی)

اساانیولی)

)(Joseph, 1994: 22

انو یسی)

4. a. Juan vioese film
b. Juan saw that film
5. a. Ø vioese film
b. (He) saw that film

همانگونا کا از دد مثال فوق رمیآید ،در ز دان اسداانیولی کدا یدک ز دان ضدمیرانداز
است ،میتوان ضمیر فا ی را ااف نمود یآن کا م ا غیردسدتوری دود .امدا در ز دان
انو یسی کا یک ز ان غیرضمیرانداز است ،چناننا ضمیرِ  Heاز م دا اداف دود م دا
غیردستوری میگردد:

6. *Ø saw that film

زبانهای ضمیرانداز

.3

همددانطورکددا قددبالض ا ددار ددد ،هرچنددد ز ددانهددای دنیددا در دد گددرد ک دی ضددمیرانداز د
غیرضمیرانداز قدرار مدیگیرندد ،ز دانهدای ضدمیرانداز خدود دا چهدار دسدتۀ اصد ی تقسدی
می وند .در این خش ا دیژگیهای این چهار گرد میپردازی .
Joseph

1
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 .1 .3زبانهای ضمیرانداز ثابت

ز انهای ضمیرانداز ثا ت مانند ایتالیایی ،یونانی ،اساانیولی ،ترکی ،ر ی ا نوان نموناهدای
ارز ز انهای فا تهی ناختا می وند د هنوام صحبت از ز انهای فا تهی اکثراض ا ایدن
ز انها استناد می ود .در این نوع ز انها در همۀ زمانها درتمام صیغوان فع  ،ضمیر فا ی
میتواند اصورت نام وظ یان وند .الد ر ااف ضمیر فا ی ،دیژگیهدای مهد ایدن
ز انها بارت است از:
 )1تصددریف غنددی فعدد  :ریتددای  )1982معتقددد اسددت نددو ی همبسددتوی میددان دیژگددی
ضمیراندازی د تصریف غنی فع د دود دارد .ریتدای ایدن دیژگدی را «تصدریف ضدمیری»
مینامد .ا بارت دیور ،نشانور تصری ی ردی فع ا د دود فا د

م دا ا دار دارد .در

مثالهای  )7aد  )7bتصریف غنی فع در ز انهای یونانی د ایتالیایی مشهود است.
’‘I drink
’‘You drink
’‘She drinks
’‘We drink
’‘You drink
’‘They drink

7.
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3p

a.Greek
b. Italian
bev-o
Pin-o
bev-i
Pin-is
bev-e
Pin-I
bevi-amo
Pin-ume
bev-ete
Pin-ete
bev-ono
Pin-un
)(Roberts and Holmberg, 2010:6

 )2مجاز ودن ضمایر آ کار هنوام تأکید :همانطورکا در مثدالهدای زیدر نشدان داد دد
است ،اتی در ز انهای ضمیرانداز ثا ت نیا ضمیر فا ی هنوامی کا خوانش تأکیددی پیددا
میکند ،ازنمود آدایدی دارد .تأکیدد ضدمیر دا ادردف دار

انو یسدی نشدان داد دد

است).
ایتالیایی)
)اساانیولی)
))Roberts and Holmberg 2010:6

Italiano.

8. a. lui parla

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

HE
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 )3داردنوی آزاد فا

د فع  :ا نظر میرسد داردنوی فا

د فع  ،یکدی از دیژگدیهدای

ارز پارامتر ضمیراندازی است ریتای1982 ،؛ چامسکی1981 ،1؛ رزیو .)1986 ،2ا قیدد

ریتای  ،)1982دیژگیهای دیور ز انهای ضمیرانداز ثا دت مانندد ایتالیدایی د اسداانیولی از

م ا دیژگی نقض صافی متم نما-رد 3کا در خش عدی ا آن ا ار خواهد دد ،از ایدن

داقعیت نشئت گرفتا است کا در این ز انها ایودا فدا ی پدآفع دی 4د دود دارد کدا دا
فا

ا غال می ود.
اساانیولی)

Marta.

spoke Marta
‘Marta spoke.
b. Mangia Gianni.

ایتالیایی)

 )4دم ر ایت صافی متم نما-رد خردج فا

9. a. Habló

Eats
Gianni
’‘Gianni eats.
)(Camacho 2011:18

از ند دردندا) :راسداا صدافی مدتم نمدا-

رد ،هرچند ارکت طوالنی پرسشداژ م عدولی از دردن ندد مدتم نمدا امکدانپدایر اسدت،
خردج فا

تحت چنین رایطی مجاز نیست .ا این ترتیب هنوامی کا مدتم نمدا در آغداز

ند آ کار ا د ،فا

ند خود ایستا نمیتواند تحت ارکدت پرسدشداژ ای قدرار ویدرد.

پرمیوتر  )1971قبالض ا این موضوع ا ار ای دا تا است ،ا این د دود ددم تقدارن خدردج
فا

د م عول در قالب صافی متم نما-رد ادلین دار توسد چامسدکی د لسدنیک)1977 5

مطرش د .این صافی مانع از اضور ه زمان متم نمای  thatد اثر پرسدشداژ در ایودا
متم نما می ود .ند خودایستای انو یسی زیر را در نظر ویرید:
اال فا

این ند را مورد پرسش قرار می دهی :

10. John wrote this book.

?11. Who wrote this book

1

Chomsky
Burzio
3
that-t
4
post-verbal
5
Lasnik
2
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اکنون اگر م ا خبری فوق دردن م ا دیوری قرار ویرد ،یعنی ند دردندا محسدو
ود  )12aد قرار ا د فا

آن مورد پرسش داقع ود ،این فا

فق دردن خود آن ندد

تحت سئوال قرار میگیرد  )12bد خردج آن ا ا تدای م ا ،غیردسدتوری ددن آن را در
پی خواهد دا ت  )12cچراکا در این االت پدآ از مدتم نمدای  ،thatرد قدرار مدیگیدرد
دصافی  that-tنقض میگردد .اما خردج م عدول در چندین درایطی منجدر دا غیردسدتوری
دن م ا نمیگردد  )12dد در صورتی کا متم نما ااف گردد ،ناتنهدا خدردج م عدول
کا خردج فا

نیا امکانپایر خواهد ود fد.)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

انو یسی ز انی غیرضمیرانداز است؛ ا همین دلی زمانی کدا مدتم نمدای  thatدر م دا
د ود دا تا ا د ،خردج فا

غیردستوری ددن م دا را سدبب مدی دود .ندا راین مثدال

 )12cکا ا * نشان داد د است ،غیردستوری اسدت .امدا معدادل ایتالیدایی د یوندانی ایدن
م ا در  )13aد )13bکامالض دستوری است:
ایتالیایی) ?libro
book

یونانی)

scrittoquesto

written this
?to vivlio

ditto che – ha

hai

have-2SG said
that – has
ipes
oti – egrapseafto

13. a. Chi
Who
b. Pjos

who
said-2SG
that – wrote this
the book
)‘Who did you say wrote this book?’ (Roberts and Holmberg, 2010:17

ر اساا توضیحات ریتای  ،)93 :1982اید توان ت مجداز دودن خدردج فا د از
ند دردنا در ایتالیایی د مجاز نبودن این پدید در انو یسی را این امر دانست کا متم نمدای

 cheکا در ایتالیایی د ود دارد ،انتقدالدهندد  1اسدت در ادالیکدا  thatدر ز دان انو یسدی
اینگونا نیست .اما ریتای  )110 :1982خود در فصول عدی کتا ش ا ذکر دالی دی نشدان
میدهد متم نما در ز ان ایتالیایی الااماض انتقالدهندد نیسدت .دی  )148 :1982دت اصد ی
transparent

1
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مجاز ودن خردج فا

از ند دردنا را این موضوع میداند کا در ز انهای ضمیرانداز ایدن

پدید در یک مرا ا انجام نمی ود کا طی مراا زیر صورت میگیرد:
 .1ا تدا فا
 .2آنگا فا

تحت داردنوی قرار میگیرد.
داردنا د ارکت میکند.

ر خالف ز ان انو یسی ،هر دد مرا ۀ فوق در ز ان ایتالیایی امکانپایر است نا راین همدان
طور کا در مثالهای  )13مشخم د است ،در این ز ان پرسشداژ میتواندد از ایودا
فا

ند دردنا خارج ود.
 )5مجاز نبودن ضمیر ام تهی :ضمیر ام معادل  oneد  youدر ز ان انو یسی است .این

ضمیر فراگیر 1است د ا مردم اصورت ام ا ار دارد د در ضمن گویند د مخاطب را نیا

در ر میگیرد .ضمیر ام ا ضمیر اختیاری معدادل انو یسدی  )theyمت دادت اسدت .ضدمیر
اختیاری اصورت ک ی ا افرادی ا ا گویند د مخاطب داللت میکند یا ا بارت دیور

انحصاری 2است .ی رغ اینکا ز انهدای ضدمیرانداز ثا دت دارای فا د تهدی اختیداری
هستند ،رای یان ضمیر فا ی ام ا یو های آ کار متوسد مدی دوند .در ایدن ز دانهدا،
اکارگیری ضمیر نام وظ سوم خم م رد در ساختار مع وم دا هدیو د دا یدانور ضدمیر
ام نیست د رای یان این م هوم از یو های آ کار هر گرفتا می ود؛ مانند ضمیر نکر
آ کار ،رخی صیغاهای مجهول ،صیغۀ غیر خصی یا صورت ام ضمیر  youکا مدیتواندد
تهی ا د اما صورت تصری ی آ کار ردی فع دا تا ا دد هدولمبر

د دیهان:2010، 3

 .)131-128در مثال زیر از ز ان پرتغالی اردپایی کا نموناای از ز ان ضمیرانداز ثا ت است،
پیچسب انعکاسی  SEیا خود ضمیر ام است یا خوانش ضمیر ام دارد.
(Holmberg and Sheehan,

14. E assimque se faz
)o doce. (EP
Is thus
that
SE makes the sweet
This is how one makes the dessert.
)2010:129

1

inclusive
exclusive
3
Sheehan
2
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 .2 .3زبانهای ضمیرانداز پوچواژهای
در رخی ز انها د ود فا

دیآدای پدو داژ ای مجداز اسدت امدا د دود فا د ِ دیآدای

ار ا ی مجاز نیست .آلمانی یکی از همین ز انهاست؛ رخی گوناهای ه ندی ،آفریقایی د
کریددول نیددا از ایددن دسددتاانددد .در ز ددان آلمددانی نیددا هماننددد ز ددان انو یسددی کددا یددک ز ددان
غیرضمیرانداز ا مار میردد ،ااف فا

ار ا ی منجر ا نادستوری دن م ا می دود

اما از آنجایی کا در این ز ان تنها ضمیر فا ی ِقا ااف پو داژ است ،این ز ان در دستۀ
ز انهای ضمیرانداز پو داژ ای قرار گرفتا است .گاهی این نوع ز دانهدا را ز دانهدای دبا
ضمیرانداز 1نیا مینامند .در مثال  )3از ز ان آلمانی کا در  )15aتکرار د اسدت ،ضدمیر

پو داژ ای  esالااماض اید نام وظ ا د اما نام وظ ودنِ معادل ار دا ی آن در قسدمت )b
منجر ا دساخت دن م ا میگردد:
آلمانی)

)(Cardinaletti, 1990: 5-6

 .3 .3زبانهای ضمیرانداز نسبی

15. a. Gestern wurde (*es) getanzt.
Yesterday was
)(it
danced.
yesterday there was dancing.
b. Gestern war
*(es) geschlossen.
Yesterday was
)(it
closed.
yesterday it was closed.
2

ز انهایی کا دین ز دانهدای ضدمیرانداز ثا دت از م دا ایتالیدایی ،کندوایی د اسداانیولی د
ز انهای غیرضمیرانداز مانند انو یسی د فرانسا قرار میگیرند ،ز دانهدای ضدمیرانداز نسدبی
نامید می وند ورر1986 ،1989 ،؛ دینیکا د لوی1999 ،؛ هولمبر 2005 ،؛ ونسدکی،
 ،2009کاماچو د االا ادلوآ 2010 ،د دیوران) .ز انهدای ایدن دسدتا بارتندد از فنالنددی،
بری ،ردسی ،ایس ندی ،ماراتی ،پرتغالی رزی ی د غیر  .دیژگیهای این ز انها از این قرار
است:
 )1نام وظ دن رخی از ضمایر فا ی :محددددیتهدایی در خصدوص اضدور فا د
تهی در این ز انها د ود دارد .در مثال زیر کا از ز ان فنالندی رگرفتا دد اسدت ،فقد
semi pro-drop
partial null subject

1
2
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ضمایر ادل خم د ددم خم از نظر آدایی تهی می وند اما نام وظ دن ضدمیر سدوم
خم ار ا ی ممکن نیست.
فنالندی)

16. a. (Mina) puhunenglantia

)(Holmberg, 2005: 539

I speak English
b. (Sina) puhutenglantia
You speak-2sg English
c. * (Han) puhuuenglantia
He/She speaks English

در ز ان بری همین الوو رای زمان آیند د گا تا د ود دارد .همانطورکدا در مثدال
 )17نشان داد د است ،در این زمانها فع دارای تصریف خم ،نآ د مار اسدت
در صورتیکا در فع زمان اال ،دخم کدگدااری نمدی دود د فا د ار دا ی در همدۀ
صیغوان ا باری هستند مثدال  )18دینیکدا د لدوی .)614-615 :1999 ،البتدا در ایدن ز دان
هنوامی کا فع زمان اال ا همرا نصر ن ی  eynا کار میردد ،از آنجدا کدا ایدن نصدر
میتواند دارای تصریف خم ا د ،ار دیور دم تقدارن اداف فا د در صدیغوان ادل
خم د ددم خم در را ر سوم خم ظداهر مدی دود مثدال )19

ونسدکی:2009 ،

.)137
بری)

al ha-rakevet.

17. a. *Ala

stepped-PAST.3.SG.MAS on the-train
’‘(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
18.
*Lomed
Albanit.
بری)
)(Shlonsky, 2009: 136
Albanit.
بری)

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

NEG-1.SG
study.PRES.MAS.SG 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.
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NEG-3.MAS.SG study.PRES.MAS.SG Albanian
’‘He is not studying Albanian.
)(Shlonsky, 2009: 137

در ز ان یایبو 1دضعیت ر کآ است .در ایدن ز دان ضدمیر فدا ی ادل دخم د ددم
خم ا باراض آ کار است در االیکا ضمیر فا ی سوم خم ا صدورت اختیداری تهدی
است کاماچو د االا ادلوآ:)2010 ،
یایبو)

noko-ke.

20. a. Lima-n-ra

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
noko-ke.
2-EVID
Lima-DIR
arrive-PERF
’‘You arrived in Lima.
)(Camacho and Elías-Ulloa, 2010: 72

سومین محدددیتی کا ا مقولۀ خم ارتبا پیدا میکند در ز ان ماراتی قا د مشداهد
است کا فق فا

تهی ددم خم را مجاز میداند .در داقع صرف فع در این ز دان تنهدا

ددم خم م رد را متمایا میکند هولمبر

د یهان)79 :2009 ،

 )2تهی ودن ضمیر سوم دخم فدا ی در صدورت مقیدد ددن :دیودر منشدأ تندوع در
ز انهای ضمیرانداز ا اضور یا دم اضور فا

تهی در ند پایا د پیرد مر دو مدی دود.

ا نوان نمونا ،همان طور کا در مثال  )21مشخم است ،در ز انهدای ضدمیرانداز نسدبی
در اینجا فنالندی) ،در صورتی کا ضمیر سوم خم فا ی توس موضو ی در ند داالتر
مقید ود ،این ضمیر میتواند اصورت اختیاری تهی ا د؛ رخالف ز انهدای ضدمیرانداز
ثا ت کا در چنین رایطی ا باراض دارای ضمیر نام وظ هستند مور این کا ا دالی کالمدی
در تقا

ا فا د دیودر قدرار گرفتدا ا دند یدا تغییدر مبتددا صدورت گرفتدا ا دد .ندا راین

اصورت معمول ،رخالف م ۀ  ،)21در م ۀ  )22در ز ان یونانی کدا ز دان ضدمیرانداز
ثا ت است ،ضمیر فا یِ  aftiدر صورت آ کار دن نباید ا موضدوع ندد داالتر هد نمایدا
ا د.
Shipibo

1
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فنالندی)

یونانی)

21. Pekkaivaittaa[ ettahani/j / ø i/*jpuhuuenglantiahyvin ].
speaks English well
speaks English well.

idhe ton Yianni.

Pekka claims that he
Pekka claims that he
)(Holmberg, 2005: 539

)Maria jelase afou (afti

22. I

The Mary laughed
)after (she
saw the Yiannis
Mary laughed after she saw Yiannis.
)(Roberts and Holmberg, 2010:7

الد ر این ،در ز انهای ضمیرانداز نسبی در مثال  23ز ان پرتغالی رزی ی) درخالف
ز انهای ضمیرانداز ثا ت در اینجا پرتغالی اردپایی) ،اضور مر ع دالقو مداخ داگدر دین
فا

ند دردنا د مر ع اص ی مانع از این می ود کا ضمیر فا ی در ند دردنا فاقدد نمدود

آدایی ا د.

23. a. O Joãoi disse que os
moleques
acaham [que prok
é
)esperto].( EP) (*BP
the Joao
says that
the
children
believe that
is smart
)‘Joao says that the children believe that he is smart.’ (Barbosa, 2010, ex. 8

 )3تعبیر فا

تهیِ سوم خم م رد ا نوان فا

نسبی ،امکان تعبیر فا
ز ان فا

ام :دیژگی سوم ز دانهدای ضدمیرانداز

تهی سوم خم م رد ا نوان فا

ام است کا چنین امکدانی در

تهی ثا ت د ود ندارد  .)25bنا راین ضمیر فا ی ام در ز انهدای ضدمیرانداز

نسبی الااماض اید نام وظ ا د مثال  24د  .)25aهمان طور کدا در م دۀ  )25aرگرفتدا از
ز ان پرتغالی رزی ی مشخم است ،ایدن ضدمیر دام مدیتواندد داصدورت تصدریف سدوم
خم م رد ردی فع نشان داد ود .در مقا  ،در ز ان پرتغدالی اردپدایی در مثدال )25b
ا این منظور از داژ ست  seاست اد د است.
فنالندی)

)(BP

24. Ta¨a¨lla¨ eisaapolttaa

doce.

o
cake

Here
not may smoke
One can’t smoke here.
)(Holmberg, 2005: 540
25. a. É assim que
faz
Is so that
make.3.SG
the
’‘That’s how one makes the cake.
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b. É assim
que
se
faz
Is
so
that
CL
make.3.SG
‘That’s how one makes the cake.

o
)doce. (EP
the
cake
)(Barbosa, 2010, ex. 18-19

 .4 .3زبانهای ضمیرانداز کالمی

1

این ز انها کا از لحاظ رد ناسی در گرد مجاایی قرار میگیرند ،ا دک کدامالض آزاداندا

فا

تهی را مجاز میدانند هرچند رخالف ز انهای ضمیرانداز ثا ت ،ا نظر میرسد فاقدد

هرگونا نماد مطا قاای ا ند .ز انهای این گرد کا ز انهدای ضدمیرانداز اصد ی 2نیدا ندام
میگیرند ،بارتند از :چینی ،ژاپنی ،تای ندی ،کدر ای  ،دیتندامی د غیدر  .مثدال زیدر از ز دان
چینی نشان میدهد این نوع ز انها رخالف ز انهای ضمیرانداز دیودر دددن ایدنکدا فعد
م ا دارای مطا قۀ خم ا د در رای
مجاز میدانند .ریتای  )1986د هوان

افتی مناسب ضمیر فا ی یا م عولی ندام وظ را
 )1984فقدان مطا قا ر ردی فع را امد مهمدی

در تسهی این موضوع میدانند.

le
ASP
– le.
ASP

)(Roberts and Holmberg, 2010:9

ا قید هوان

 ،)1984فا

می ود .ا این ترتیب فا

26. a.– kanjian ta
(he) see
he
b. Ta kanjian
)He see (him
He saw him.

تهی در این نوع ز انها از طریدق مبتددای کالمدی مجداز

ند پیدرد مدیتواندد دا فا د ندد پایدا ) (Zhangsanیدا دخم

دیوری کا مر ع آن از افت کالمی ردا ت می ود ،ه نمایا ا د.
چینی)

Lisi
)(Huang, 1989:187

Lisi].

xihuan
like

hen

[proi/j

27. Zhangsani shuo

Zhangsan
say
very
Zhangsan said that he liked Lisi.

یکی از فرضیاهای اخیر کا در ار ز انهای ضمیرانداز کالمی مطرش د د ا «تعمدی

ضمیراندازی» مشهور است ،توس تومیوکا )336 :2003 3مطرش د اسدت .راسداا ایدن

تعمی  ،در هر ز انی کا ضمیراندازی کالمی مجاز است ،موضوع گدرد اسدمی ریدان 4نیدا
1

discourse pro-drop
radical pro-drop
3
Tomioka
4
bare NP argument
2
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مجاز است ا این معنی کا گرد اسمی در این ز ان میتواند فاقد مخصم 1ا د .2ندا راین
ضمایر تهی در ز انهای ضمیرانداز کالمی صرفاض از ااف ' Nیا همان اداف گدرد اسدمی
ا دست میآید ددن آن کا مخصم ا دا ماندد .ایدن تعمدی از یدک سدو ضدمیراندازی
کالمی را ا اضور گرد اسمی ریان یا ا بارت دیور دا دیژگدی سداز اسدمی در ز دان
مرتب میداند د از سوی دیور ضمیرانداز کالمی را ا ااف مرتب دانستا اسدت .در منظدر
ادل کا راساا پارامتر تناظر اسمی3چیرچیدا )1998 4دک گرفتدا اسدت ،تومیوکدا خداطر

نشان میکند در ز ان ژاپنی ضمیر تهی میتواند ادوز دسدیعی از خدوانشهدا را در رگیدرد
مانند ار ا ی ،متغیر مقید ،نکرگی .)... ،دی این دیژگدی را دا ایدن مسدئ ا مر دو دانسدتا
است کا در این ز انها گرد های اسمی ریان میتوانند دارای خوانشهای معنایی سدیاری
ا ند د رای نمونا ا نوان اس

مع ،م رد ،معرفا یا نکر تعبیر وند مثدال  .)28دا قیدد

دی ،معناهای مت دادت ضدمیر تهدی در ایدن ز دانهدا دقیقداض از همدان سدازدکارهای دسدتیا ی
معناهای گرد اسمی نشئت گرفتا است .ا بارت دیور ،ضمیر نام وظ در ز انی مانند ز دان
ژاپنی صورت تهی گرد اسمی ریان است.
ژاپنی)
)(Tomioka, 2003: 328

yon-da

ronbun-o

28. Ken-wa

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

determiner

 2مانند اسامی مع در ز ان انو یسی کا میتوانند اصورت گرد اسمی ریان د فاقد مخصم ظاهر وند.

Nominal Mapping Parameter

1

3

چیرچیا  ) 1998تندوع دین ز دانی در ازنمدایی نحدوی موضدوع گدرد اسدمی ریدان را دا دک پارامترهدای معندایی

] [±arg],[ ±predتعریف کرد است .دی تح ی های نحوی د معندایی پدیش از خدود را در خصدوص موضدوع گدرد

اسمی مورد تردید قرار داد است .در تح ی های قب ی این فرض مشدترک د دود دا دت کدا فقد گدرد هدای ادرف

تعریددف  )DPمددیتواننددد موضددوع نحددوی ا ددند< >+argد گددرد هددای اسددمی  )NPهمیشددا ددر محمددول داللددت
دارند< .>+predنا راین مقولۀ محمولی مانند  NPهنوامی میتواند موضدوع ا دد کدا در دردن  DPقدرار ویدرد .امدا
چیرچیا معتقد است از آنجایی کا گرد های اسمی میتوانند در رخی ز انها ر نوع ) (kindداللت دا تا ا ند د اسد

نوع نیا میتواند موضوع ا د ،گرد های اسمی نیا مانند گرد های ارف تعریف میتوانند آزادانا در ایودا موضدوع
رخ دهند .ا این د ود از آنجا کا همۀ ز انها موضوعهای گرد اسمی ریان را مجاز نمیدانند ،چیرچیا پدارامتر تنداظر

اسمی را ا دد مشخصۀ ] [±arg],[ ±predا کار میگیرد.

Chierchia

4
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در منظر ددم کا تومیوکا ضدمیراندازی کالمدی را دا اداف مدرتب دانسدتا اسدت ،دی
معتقد است فا

تهی کالمی از ااف گرد اسمی میانی یا گرد اسمی ا دست مدیآیدد.

این م ور ینز انی ا مال می ود د نتیجۀ آن دا سداختار سداز اسدمی در ز دانهدا دا سدتا
است .نا راین در ز ان انو یسی کا ز ان  DPاست ،هنوام ااف گرد اسمی میانی یا گرد
اسمی ،مخصدم داقی مدیماندد امدا در ز دان ژاپندی کدا ز دان  NPاسدت ،مد اداف دا
اگااری مخصم منجر نمی ود.
کاماچو  )28 :2011ایرادهایی را ر دیدگا فوق دارد مدیکندد .دی اظهدار مدیکندد از
یک سو رخالف دیدگا تومیوکا ،ز انهایی همانند ز ان انو یسی د ود دارند کا موضدوع
گرد اسمی ریان را مجاز میدانند اما ضمیرانداز نیستند د از سوی دیودر ز دان ضدمیرانداز
نسبی مانند ز ان یایبو د ود دارد کا دارای موضوع گرد اسمی ریان است اما تنها فا د
سوم خم آن تهی است .ا نظر نوارند اتی اگدر تعمدی تومیوکدا را صدحی ددانی  ،دا
تو ا ا واهدی کا کاماچو ارائا میدهد ،را طا یکسدویا اسدت .دا ایدن ترتیدب هرچندد
الااماض ضمیراندازی کالمی دال ر اضور گرد اسمی ریان در آن ز ان است ،را طۀ کآ
آن درست نیست د د ود موضوع گرد اسمی ریان دال در ضدمیرانداز دودن آن ز دان از
نوع کالمی نخواهد ود.
فرقی نمیکند تح ی فوق را اایری یدا رد کندی  .در هدر صدورت دیژگدیهدای اصد ی
ز انهای این گرد کا آنها را از ز انهای ضمیرانداز ثا ت متمایا میکند بارتند از:
 )1امکان ااف موضو ات اسمی در نقشهای متعدد الد ر فا
)2

دم د ود نماد مطا قۀ خم ردی فع

اطورک ی ر اساا دیژگیهایی کا از انواع مخت ف ز انها ارائا د ،میتدوان ز دانهدا
را از نظر در ۀ آزادی ضمیراندازی اصورت زیر مرتب کرد:
غیرضمیرانداز⊂ضمیرانداز پدو داژ ای⊂ضدمیرانداز نسدبی⊂ ضدمیرانداز ثا دت⊂
ضمیرانداز کالمی
ز انهای ضمیرانداز کالمی کا در انتهای این پیوستار قدرار گرفتدااندد د دارای یشدترین
در ۀ آزادی ضمیراندازی هستند رخالف ز دانهدای ضدمیرانداز نسدبی د ثا دت دالد در
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فا  ،نام وظ ودن م عول ار ا ی را نیا مجاز میدانند .در مقا  ،ز انهای غیرضمیرانداز
کا دارای کمترین در ۀ آزادی ضمیراندازی هستند ،تهی دن هیو نوع موضو ی را مجاز
نمیدانند رد رتا د هولمبر .)12 :2010 ،
 .4جایگاه زبان فارسی در طبقهبندی زبانها
 .1 .4تصریف غنی فعل

ز ان فارسی ا لحاظ تصریف سدیار غندی اسدت .افعدال کامد دسدتۀ ظیمدی از افعدال ز دان
فارسی را تشکی میدهند .این افعدال درای زمدانهدا د دخمهدای مخت دف صدورتهدای
گوناگون می پایرند د ا بارت دیور دارای صرف کام ی هسدتند .در مقا د افعدال نداقم
کددا همددۀ سدداختهددا د زمددانهددای آنهددا در ز ددان ددا کددار نمددیردد ،تعددداد معدددددی را در
رمیگیرند؛ نظیر ودن ،ایستن د . ...نا راین اکثر افعال در ز ان فارسدی درای دخمهدا د
زمانهای مخت ف تصریف می وند د از آنجا کدا در ایدن ز دان سدا دخم ادل دخم،
ددم خم د سوم خم ) د ود دارد د هر خصی نیا میتواند دد صورت م رد د مع
دا تا ا د ،در ز ان فارسی معاض فع دارای ش صورت مخت ف است اامدی گیوی د
انوری1395 ،؛ غالمع یزاد 1390،؛ الزار:)1389 ،
.29

رفت

رفتی

رفتی

رفتید

رفت

رفتند

ا نظر میرسد تصریف غنی فع د د ود مشخصاهای خم د مار در مطا قۀ هسدتۀ
تصری ی ،تهی دن فا

در این ز ان را امکانپایر میکند .همان طور کا از نظدرات ادلیدۀ

رخی ز ان ناسان تارالدسن1980،1؛ ریتای )1986 ،در این زمینا ر میآید ،پدارامتر فا د

تهی ا مطا قۀ قوی در ارتبا است .راساا تعمی تارالدسدن ،ضدمیر ندام وظ مجداز اسدت
اگر د فق اگر مطا قا اانداز ای قوی ا د کا مشخصاهای آن را ازیدا ی کندد .طبدق ایدن
تعمی فا

تهی میتواند در ز ان هایی رخ دهدد کدا سداختار تصدری ی قدوی دا دتا ا دند.
Taraldsen

1
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نا راین اد ا می ود ز انهای ضمیرانداز ا این ت تهی ودن فا

را مجاز میدانندد کدا

م هوم ضمیر نام وظ از مشخصۀ مطا قا ر ردی هستۀ تصریف ) (INFLقا

ازیا ی اسدت.

اما ا نظر میرسد ز انهای غیرضمیرانداز اید فقدان تصریف فع را ا فا

آ کار بدران

کنند .ز انها از این نظر کا مشخصاهای زمان د مطا قا ر ردی فع ازنمایی می ود یدا ندا
مت ادتند .مشخصۀ مطا قا کا ا نوان مشخصۀ  )φفای هستۀ تصریف نیا دناختا مدی دود،
دارای مشخصۀ خم ،مار ،نآ د االت مر و ا فا

اسدت چامسدکی .)1982 ،در

ز انهای دارای تصریف غنی مانند ایتالیایی ،اساانیولی د فارسی مشخصداهدای فدای توسد
تصریف آ کار ر ردی فعد ازنمدایی مدی دود .ز دان فارسدی دا ندوان ز دان ضدمیرانداز
مشخصاهای مطا قۀ قوی دارد کا رردی هستۀ تصریف فع قرار مدیگیدرد د دا دخم د
مار فا د ا دار دارد .امدا در ز دانهدای غیرضدمیرانداز ،مشخصدۀ مطا قدا در ردی هسدتۀ
تصری ی د ود ندارد د ندا راین ضدمیرنام وظ مجداز نیسدت د الاامد ضا فا د ایدد در م دا
اضور آ کار دا تا ا د.
تعمی تارالدسن  )1980رای رخی از ز انها کا دارای تصریف غنی هسدتند داخدو ی
م میکند .اما صورت ندی دقیدق م هدوم مطا قدۀ قدوی چدالش رانویدا اسدت .مهد تدرین
چالش این است کا رای الزم د کافی رای مطا قۀ قوی را چوونا میتوان تشدخیم داد.
در داقع م هوم مطا قۀ قوی دقیق تعریف نشد است چامسکی1982 ،؛ ونسدکی.)1989 ،
از سوی دیور اتی ا د ود مطا قۀ قوی در رخی از ز انها ممکن اسدت ضدمیرانداز دودن
رخ ندهد .ز دانی مانندد ز دان فرانسدا کدا فعد آن دارای تصدریف غندی اسدت ،مانندد ز دان

انو یسی ز انی ،غیرضمیرانداز محسو می ود نارد .)1984 ،1همننین اتدی ز دانهدایی
ا تصریف ضدعیف مانندد ز دان چیندی ،ژاپنی،کدر ای د مالایدایی هواند

میتوانند ضمیرانداز ا ند .موهانان )1983 2د هوان

)1989 ،1984 ،

 )1984اد ا میکنند کا ارتبا

ین

مطا قا د ضمیرانداز ودن یش از آنکا یک اص ا د یدک گدرایش اسدت .نتیجدا آنکدا
تصریف غنی فع در یک ز ان نمیتواند ر الزم د کافی رای ضمیرانداز ودن آن ز دان

Bouchard
Mohanan

1
2
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ا د .و دی 1د سد یر )1989 2دا تعری دی کدا از صدیغوان سداختداژی هد دک ارائدا
میدهند درصدد رفع این چالش رآمد اند.
ه ک ی ساختداژی:
صیغوان تصری ی ) (pدر ز ان ) (Lاز لحاظ ساختداژی ه دک محسدو مدی دوند
اگر د فق اگر ) (Pصرفاض دارای صورتهای تصری ی نامشدتق یدا فقد دارای صدورتهدای
تصری ی مشتق ا ند و ی د س یر.)30 :1989 ،
ر اساا این اید  ،صیغوان ساختداژی فع در ین ز انها ا سا نوع هستند :دسدتۀ ادل
ز انهایی کا همۀ صورتهای صیغوانشان از لحاظ ساختداژی مشتق هستند ،مانند فارسدی
د ژاپنی؛ دستۀ ددم کا مانند ز ان چینی کالض نامشتق هستند د دستۀ سوم مانند ز ان انو یسی د
فرانسا آمیا ای از این دد هستند .راساا این تقسی ندی ،و ی د س یر معتقدند ا در نظدر
گرفتن انواع صیغوان  ،ز انهایی کا تنها از لحاظ ساختداژی ه دک هسدتند مدیتوانندد
ضمیرانداز ا ند .همانطورکا در مثال  )29نشان داد دد اسدت ،در ز دان فارسدی مقولدۀ
دستوری خم د مار در تمامی صیغوان اصورت یکسان کدگااری می دود .در مثدال
 ،)30در صیغوان صرفی ز ان ژاپنی هر چند خم د مار کدگااری نمدی دود ،همودی
مشتق د از لحاظ ساختداژی ه ک هستند د در مثال  )31از ز ان چیندی صدیغوان فاقدد
تکواژ فع ی است د نا راین نامشتق د ه ک هستند.
ژاپنی)

)(Jaeggli and Safir,1989: 29

چینی)

’‘read

30. a. Yom-ru

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

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

‘be

31. Shi

’)(all persons

Jaeggli
Safir

1
2
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این اید اطورک ی ز انهای ضمیرانداز د غیرضمیرانداز را در مقا ه قرار مدیدهدد.
ا این ترتیب ز انهای فارسی ،کنوایی ،اساانیولی د ایتالیایی کا ز انهای ضمیرانداز ثا دت
هستند د ز انهای چینی د ژاپنی کا ز دانهدای ضدمیرانداز کالمدی هسدتند ،دارای صدیغوان
صرفی ه ک هستند د هموی ز انهدای ضدمیرانداز محسدو مدی دوند در صدورتیکدا
ز انهای فرانسا د انو یسی کا فاقد ه ک ی صرفی هستند ،اد ز دانهدای غیرضدمیرانداز
دستا ندی می وند .1ا این ترتیب پارامتر فا
فا

تهی اصورت زیر ارائا می ود:

تهی تنها در ز انهایی مجاز است کا صیغوان صرفی ه ک دا تا ا ند.

 .2 .4مجاز بودن فاعل تهی در جمالت بینشان و ضمایر آشکار هنگام تأکید

در ز ان فارسی فا د ندد خودایسدتا مدیتواندد تهدی ا دد .در ایدن ز دان ضدمیر فدا ی در

صورتیکا مورد تأکید داقع نشود فاقد نمود آدایی خواهد ود .از م دا ز دانهدایی کدا در
ضمیراندازی د ااف ضمایر فا ی در تمامی صیغاها رفتاری کامالض مشدا ا دا ز دان فارسدی
دارند ز انهای اساانیولی ،ایتالیایی  ،کندوانی د یوندانی هسدتند کدا دددن هدیو محددددیتی
کامالض ضمیرانداز ا مار میردند.
رخی از ز انهای ضمیرانداز نسبی مانند فنالندی ،ضمیر ادل خم د ددم خم تهی
را در هر افت کالمی مجاز میدانند هرچند این امر یشتر در فنالنددی رسدمی د نو دتاری
مرسوم است) ،اما در مورد تهی دن ضمیر سوم خم در معدرض محددددیتهدایی قدرار

میگیرند کا ر ز انهای ضمیرانداز ثا ت ا مال نمیگردد .2در این ز انها ،در صورتی کدا
ضمیر فا ی سوم خم فاقد نمود آدایی ا د ،تنها میتواند م هدوم دام دا دتا ا دد؛ دا
بارت دیور ضمیر سوم خم ار ا ی در این ز انها تهی نخواهدد دود .در مثدال  )32از
ز ان فنالندی د م ۀ  )33از ز ان انو یسی نشان داد د است در ز دانضدمیرانداز نسدبی

1

رای اطال ات یشتر د چوونوی تبیین استثناهایی مانند ز ان آلمانی ا و ی د س یر  )1989مرا عا ود.

 2از آنجا کا ز انهای ضمیرانداز نسبی درمورد ضمیر سوم خم در معرض محدددیتهایی هستند کدا در ز دانهدای
ضمیرانداز ثا ت ا مال نمی ود ،رای نشان دادن تمایا یشتر ز ان فارسی ا ز انهای ضمیرانداز نسدبی ،اکثدر مثدالهدای
این خش ا ضمیر فا ی سوم خم آمد است.
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ضمیر سوم خم تهی ار ا ی د ود ندارد د در ز ان غیرضمیرانداز هیو کدام از ضدمایر
سوم خم تهی ار ا ی د غیرار ا ی مجاز نیست.
فنالندی)

englantia

puhuu

)32.*(Ha¨n

He/She speak-3SG
English
)(Holmberg, 2005:539
33.He/She speaks English.
’‘One can’t smoke here
)(Roberts and Holmberg, 2010:12

اما همانطورکا در م ۀ  )34نشان داد د است ،رخالف ز انهای غیرضمیرانداز د
ضمیرانداز نسبی ،در ز ان فارسی ضمیر سوم خم ار ا ی میتواند تهی ا د.
 .34اد رفت  eiیک دستا گ خرید د  eiزدد رگشت.
همانطورکا در مثال  )35نشان داد د است ،در ز ان فارسی ضمیر فدا ی در ادلدین
کار ردش در صورتی کا در مالت قب ی مر عی ندا تا ا د آ دکار مدی دود د پدآ از
آن اصورت نام وظ در میآید .در ز ان فارسی همانند ز انهای ضدمیرانداز ثا دت دیودر،
هنوامی کا تغییر مبتدا یا تقا صورت میگیرد ،ضمیر فدا ی نمدود آدایدی پیددا مدیکندد.
در م ۀ زیر« اد» در تقا

ا «اسن» قرار گرفتا است کا این موضوع منجر ا آ دکار ددن

این ضمیر گردید است.
 .35ی اواسش ود ردز مادر  .اد رای مادر هدیا خرید اما اسن هینی نخرید.
تا کنون در ار تهی ودن ضمیر فا ی در م ۀ پایا صحبت د .اال ا موضوع ضدمیر
فا ی در ندد دردندا مدی پدردازی  .در ز دان فارسدی ضدمیر فدا ی در صدورتی کدا توسد
موضو ی در ند الفاص ا االتر مقید گردد ،ا باراض ااف می ود مثال  ،)36مودر ایدنکدا
ا دالی کالمی در تقا

ا فا

دیور قرار گرفتا ا د یا تغییر مبتدا صورت گرفتا ا دد د

ز انهای غیرضمیرانداز مانندد سدوئدی ،انو یسدی د فرانسدا در چندین درایطی الاامداض دارای
ضمیرآ کار خواهند ود مثال  .)37در ز ان ضمیرانداز نسدبی ،در چندین ایوداهی ضدمیر

سوم خم داصدورت اختیداری مدیتواندد تهدی ا دد .ار وسدا )2010 1فرضدیۀ تومیوکدا
 )2003را کا در خصوص ز انهای فا
نیا تعمی میدهد .ا قید دی ز انهای فا

تهی کالمی است ا ز انهدای فا د تهدی نسدبی
تهدی نسدبی د کالمدی ا دتراکاتی دارندد کدا
Barbosa

1
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آنها را از ز انهای فا

تهی ثا ت متمایا میکند .در ز انهای فا

تهی نسبی ،فا د تهدی

در افتهای خاصی اختیاری است در صورتی کا در ز انهدای فا د تهدی ثا دت در چندین
ایودداهی فا د تهددی ا بدداری اسددت .مثددال  )38aد  )38bتمددایا ز ددان پرتغددالی رزی ددی
ضمیرانداز نسبی) را ا ز ان پرتغالی اردپایی ضمیرانداز ثا ت) از این نبا نشان میدهد.
 .36اسن  iاز دقتی ا مدرسۀ دید رفتا  eiخی ی پیشرفت کرد است.

)37. John1 said that he1 bought a house. (Holmberg and Sheehan, 2010: 127
38.a. O Joãoi disse que
elei
comprou
umcomputador.
)(#EP) (BP
the
Joao says that
he
bought
a
computer
’‘Joao says that he bought a computer.
)b. O Joãoi disse que prok comprou um computador. (EP) (BP
the
Joao
says that
he
bought a
computer
’‘Joao says that he bought a computer.
)(Barbosa 2010, ex. 3

در مواردی کا ضمیر فا ی بارت دردنا ا موضو ی در ند الفاصد ا داالتر هد نمایدا
نبا د د ا بدارت دیودر دا دخم دیودری ار داع داد دود ،در ایدن صدورت در ز دان
غیرضمیرانداز همننان ضمیر فا ی اید آ کار ا دد  .)39در ز دان ضدمیرانداز نسدبی نیدا
همانند ز انهای غیرضمیرانداز در چنین رایطی اید ضمیر فدا ی آ دکار ا دد مثدال 40
رگرفتا از ز ان فنالندی) ،اما در ز ان ضمیرانداز ثا ت ضدمیر فدا ی داصدورت دارز تهدی
است مثال  41رگرفتا از ز ان ایتالیایی) .این موضوع اترتیب در مثالهدای زیدر نشدان داد
د است.

39. John1 said that he2 bought a house.
40.Juha1ei ole sanonutmita¨a¨n, mutta Pauli2sanooetta¨ *φ1haluaaostaa
uudenauton.
wants to buy a new
‘Juha1 hasn’t said anything, but Pauli2 says that he1
’car.
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
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در ز ان فارسی همانند ز انهای ضمیرانداز ثا ت دیور ،را طۀ ساز فرمانی 1ین مر دع د
ضمیر تهی الاامی نیست د ضمیر فا ی در چنین ایواهی میتواند تهی ا د .دم ر ایدت
را طۀ ساز فرمانی ین ضمیر فا ی تهی د مر ع االخم هنوامی کا مشخصاهدای دخم
د مار فا

تهی در م دۀ دردندا دا مشخصداهدای دخم د دمار کنتدرلکنندد دالقو

مت ادت ا د ا چش میخورد د هر چند این موضوع در ساختهای غیرکنترلدی 42د)43
د تا ادددی در ساخت کنترل ناقم مشداهد مدی دود  ،)44همدانطورکدا در مثدال )45
نشان داد د است ،در ساخت کنترلیِ کام ر ایت ساز فرمانی ین ضمیر فدا ی تهدی د
مر ع ا باری است د فا

تهی نمیتواند مر عی اغیر از موضدوعهدایی کدا الفاصد ا در

ند االتر قرار میگیرند دا تا ا د رای اطال دات یشدتر ر دوع دود دا متولیدان،1389 ،
.)1390
 .42ی  iرفتا  .اما اسن فکر میکنا کا  eiهنوز اینجاست.
 .43اسن  iخودش چیای نو ت .اما ادنها میون  eiمی خواد ما ین خر .
 .44ی  iفردا مدرسا نمیر  .مادرش میگا مع ا از داد  eiمدرسا نیاد.

 .45ی  jدر امتحان قبول نشد .اما اسن iموفق د  ei/*jنمر قبولی ویر .

در ار ضمایر فا ی غیر اندار قا ذکر است کا در ز انهای غیرضمیرانداز ایدن ندوع
ضمایر همانند ضمایر فا ی اندار ،الاامداض آ دکار هسدتند .در ز دانهدای ضدمیرانداز نسدبی
ضمیرهایی کا دارای مر ع غیر اندار هستند دقیقاض مانند ضمایرِ دارای مر دع انددار مد
میکنند ا این معنی کا آنها آ کار هستند مور اینکا کنترل وند .در ز ان فارسدی ضدمیر
فا ی غیر اندار همانند ضمیر فا ی اندار اصورت ارز فاقد نمود آدایی است:
 .46یک آ ر iادمد  eiمستقی خورد تو سر ادن ینار .
 .47خوناای کا خریدند  eiخی ی قشنوا Ei .تاز ا مح کار ون ه نادیکا.

کریمی د طالقانی  )2007ز ان فارسی را مانند ز انهدای مجارسدتانی کدیش،)2003 ،2
ردسی هولمبر

د نیکانا )2002 ،3د فنالندی هولمبر  ،)2000 ،ز انی مبتداآغازی 4ندا

1

c-commanding
Kiss
3
Nikanne
4
topic prominent
2
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فا آغازی) می دانند د ر این ادرند کا در داقع فا

کا در ایوا اخم گرد فع دی

کوچک ) (vPادغام می ود ،الاامی رای ارکت ا ایوا اخم گرد زمان ندارد .در
داقع ایوا اخم گرد زمان دا مبتددا تع دق دارد ندا دا فا د ) .ندا راین هرگدا فا د
مبتدای پآزمیناای مبتدایی کا قبالض در کدالم آمدد اسدت) داقدع دود ،مدیتواندد دا ایدن
ایوا ارکت کند د هرگا فا

مبتدای تغییر یافتا مبتدایی کا مرکدا تو دا مخاطدب را

تغییر میدهد) ا د ،ا اخم گرد مبتدا ) (spec, Top pارکت میکند؛ از طرفدی اگدر
نصری در م ا مورد تأکید داقع ود ،ا اخم گرد تأکید ارکت میکند .این نظر دا
دیدگا ریتای  )1997کا معتقد است یک ند میتواندد دارای دد مبتددا د منحصدراض یدک
گرد تأکید ا د ،سازگار است .نا ر این نظر میتدوان نتیجدا گرفدت مدادامی کدا در ز دان
فارسی ضمیر فا ی ا نوان مبتدای پآزمیناای نقش ای ا میکند د ا بارت دیور ایوا
اخم گرد فع ی کوچک د نهایتاض ایوا اخم گدرد زمدان را ا دغال مدیکندد نمدود
آدایی ندارد .اما زمانیکا ضمیر فا ی مبتدای تغییر یافتا یا نصدر مدورد تأکیدد ا دد د دا
بارتی دیور ایوا اخم گرد مبتدا یا تأکیدد را ا دغال کندد ،الاامداض ایدد دارای نمدود
آدایی ا د.
 .3 .4وارونگی فاعل و فعل
آرایش ساز ها در ز ان فارسی آزاد است .اصطالش ا دا دایی ا تددا توسد راا )1967
1

ارائا د کا ا آرایش مت ادت ساز ها در ز ان د اطور خاص ا قانون ارکت داللت دارد

کا طی آن ساز های یک ساختار در ایواهی غیر از ایوا ینشدان ظداهر مدی دوند .دا

نظر دی ا ا ایی یش از اینکا محصول فرایند نحوی ا د از مسائ سبکی نشئت گرفتدا

است .در ز ان فارسی ارااتدی سداز هدا تحدتتدأثیر دد فرایندد مخت دف پدیشآیندسدازی د
پآآیندسازی ا ا ا می وند .این فرایندها ناتنها ایوا متم د ادات را ا فعد

میکند کا میتواند منجر ا ا ا ایی ایوا فا
فا

ا دا دا

د فع گردد .در خصوص ا ا دایی

د فع در ز ان فارسی ،چا آن را ااص فرایند پیشآیندسازی فع دانی د چدا قائد

Ross

1
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ا ی نتیجا یکسان خواهد ود د در این ز دان نیدا همانندد ز دانهدای

ا پآآیندسازی فا

ضمیرانداز ثا ت اهد داردنوی فا

1

د فع هستی  .فردمدر  )1981در پایداننامدۀ دکتدری

خود ا نوان فرایندد پدآفع دی در نحدو فارسدی محدادر ای ،ایدن مد را نا دی از فرایندد
پآآیندسازی فا

میداند .دی معتقدد اسدت هدر چدا گ تدار محدادر ایتدر ا دد ،سدامد

پآ از فع منتق

د اند.

پآآیندسازی یشتر است .در مثالهای زیر اترتیب فا  ،م عول مستقی د ادات ا ایوا
 .48دیردز اینجا نبود استاد فردمر)142 :1981 ،

 .49داری ضب میکنی این را فردمر)145 :1981 ،

 .50سهی  ،تو زیر این را پاک کردی دیردز فردمر)156 :1981 ،

رخی از ساز هایی کا پآآیندسازی می وند دارای تکیۀ تأکیددی هسدتند .امدا رخدی

دیور ا نوان نمونا نود درصد از فا هایی کا پآآیندسازی می وند ،تأکیددی نیسدتند د

اطال ات پآزمیناای را در رمیگیرند فردمر ،137 :1981 ،دا نقد از ددلی.) 6 :2010 ،

دلی  )6 :2010معتقد است د در صد ما قی فا های پآآیندسازی د نیدا کدا نصدر

غیرتأکیدی محسو نشد اند ،ااص تغییر مبتدا یا مبتدای تقا ی هستند کا ا تأکید همدرا

هستند.

الزار  )1389نیا کا ا ا ایی ال اظ در آرایش دادی داخصدوص در ز دان گ تدار را

ک سامد نمیداند ،در کتا خود  )243 :1389الد ر ا دا دایی سداز هدای دیودر دا
ا ا ایی فا

اط ی است.

د فع نیا ا دار دارد .دا قیدد دی ایدن ا دا دایی همیشدا دارای تأکیدد

 .51تمام نشد کارت؟
 .52نمیاارن مردم.
در مواردی نیا فا

اصورت داژ ست عد از فع قرار مدیگیدرد ،البتدا تنهدا صدورت

سوم خم ضمیر فا ی متص میتواند اصورت داژ ست پآ از فع قرار گیرد:
 .53دد ار ادمدش.

 .54کتا ها را آدردش.
Frommer

1
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نددا راین ز ددان فارسددی ددالحدداظ داردنوددی فعد د فا د هماننددد سددیاری از ز ددان هددای
ضمیراندازثا ت از م ا ایتالیایی ،یونانی ،اسداانیولی ،ر دی د ...مد مدیکندد .در مقا د ،
ز انهای غیرضمیرانداز مانند ز ان انو یسی د فرانسا تحتتأثیر داردنوی فا د د فعد قدرار
نمیگیرند.
 .4 .4عدم رعایت صافی that-t

1

ز ان فارسی اساساض ا نوان ز ان «پرسدشداژ در دای خدود » دناختا مدی دود کدا در آن
پرسشداژ در م ۀ سئوالی ،در ایواهی معادل ایوا اص ی خود در م ۀ غیرسدئوالی

ظاهر می ود ارسالن .)1999 ،مثال  )55اسادگی این موضوع را نشان میدهد.
 .55کیمیا دیردز کتا را ا کی داد؟
کریمی د طالقانی)2 :2007 ،
ددا ایددن د ددود همددان طددور کددا در مثددال زیددر مشدداهد مددی ددود ،در ایددن ز ددان اضددور
پرسشداژ در ایی غیر از ایوا متعارف د اص ی آن مجاز است:
 .56الف .کیمیا ا کی دیردز کتا را داد؟
 .ا کی کیمیا دیردز کتا را داد؟
کریمی د طالقانی)2 :2007 ،
در ار انواع مخت ف پرسشداژ از یک نبا میتوان گ ت ا دا دایی پرسدشداژ دا
دد صورت ا مال می ود ،یکی موضعی د دیوری از فاص ۀ ددر .مالت  )56نموناهدایی
از ا ا ایی موضعی پرسشداژ در فارسی هستند اما در مثال  )57ا ا دایی پرسدشداژ
از فاص ۀ ددر رخ داد است.
 .57کی  iفکر میکنی کا)  eiزددتر از اینجا ر ؟
مثال  )57نشان میدهد در ز ان فارسی نیا همانندد دیودر ز دانهدای ضدمیرانداز ثا دت،
صافی متم نما-رد نقض می ود .همانطورکا قبالض ا ار د ،پرمیدوتر  )1971درای ادلدین
ار ا این موضوع ا ار کرد کا در ز انهای ضمیرانداز ثا ت خردج فا

اتی دا اضدور
Wh-in-situ

1
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متم نمای آ کار امکانپایر است .پآ از دی تمایا ز دانهدای غیرضدمیرانداز د ز دانهدای
ضمیرانداز در ر ایت صافی متم نما-رد ا نوان اص مقولۀ تهی تبیین د .طبق این اصد ،
ت اینکا در ز انهای ضمیرانداز ثا ت خردج فا
است کا اثر فا

از فاص ۀ ددر امکانپدایر اسدت ایدن

اطور مناسب ااکمیت می ود .در اقیقت دیژگی مطا قا در ز دانهدای

ضمیرانداز ثا ت ،ااکمیت مناسب اثر فا

در این ز دانهدا را امکدانپدایر مدیکندد درای

اطال ددات یشددتر مرا عددا ددود ددا و ددی1980 ،؛ ریتددای1982 ،؛ چامسددکی.)1981 ،
همانطورکا قبالض ا ار د ،یکی از را ا هایی کا رای تبیین این موضوع ا نظر میرسدد
این است کا در این ز انها ا تولید اص ی فا

در ایوا پآفع ی قائد

دوی  .دا ندوان

نمونا ،طبق نظر و ی  )261 :1980می توان در ایدن دادر دود کدا دسدتوری دودن م دۀ
فارسی  )57از این داقعیت نشئت میگیرد کدا ایدن ز دان فا د پدآفع دی دارد د در اصد
خردج فا

از ایوا پآفع ی رخ میدهد .ریتای  )1986ا پیردی از این فرضیا دا ایدن

منظور واهدی از گویشهای ایتالیدای دمالی فدراه مدیکندد د نشدان مدیدهدد ارکدت
پرسشداژ فا ی از ایوا پآفع ی ات اق میافتد.

1

 .5 .4مجاز نبودن ضمیر عام تهی

همانطورکا قبالض ا ار د ،رای یان ضمیر ام کا الد ر دیوران ،گویند د مخاطب را
در در مدی گیدرد ،در ز دان غیرضدمیراندازی مانندد انو یسدی از ضدمیر آ دکار  oneاسدت اد
می ود .ز ان های ضدمیرانداز نسدبی فاقدد فا د تهدی سدوم دخم معرفدا اسدت .ندا راین
نام وظ کردن ضمیر سوم خم م رد در این نوع ز انها ا م هوم ام آن منجر مدی دود.
 1قا ذکر است کا ا در نظر گرفتن تعمی فرضیۀ فا

دردن گرد فع ی مرا عا ود ا کوپمن د اسداورتیو)1991 ،

د ا اتخاذ نظریۀ کای ارکت چامسکی ،)1993 ،دیور تبیین موضوع مطرش د راساا ایوا پآفع ی امکانپدایر

نیست زیرا اکنون هر دد نوع ز ان ضمیرانداز د غیرضمیرانداز دارای ایوا گدرد فع دی دردندی یدا ایودا پدآفع دی
هستند .همننین مبااث م ی د نظری مخت ی یا را طۀ مستقی د ود ایوا پآفع ی د نقدض مدتم نمدا-رد د دود

دارد .رد رتا د ه مبر

 )22 :2010خود ا ار میکنند داردنودی آزاد در الزم درای نقدض صدافی مدتم نمدا-رد

نیست کا ر کآ آن صافی متم نما-رد ،داردنوی آزاد را تضمن می کندد درای اطال دات یشدتر مرا عدا دود دا

کاماچو.)2001 ،
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اما در ز ان فارسی کا ضمیر تهی سوم خم م رد معرفا مو ود است ،رخالف ز انهدای
ضمیرانداز نسبی نمیتوان از ضمیرنام وظ سوم خم م درد درسداختاری دا صدیغۀ مع دوم
هر رد د رای رفع ا هام رای یان م هوم ام از راهکارهایی ا این است اد کرد.
ز ان فارسی رای یان ضمیر فا ی ام در این ساختهدا کدا سداختهدای غیر خصدی
نامید می وند ،همانند ز انهای ضمیرانداز ثا ت ا یو های آ کار متوس می ود رای
اطال ات یشتر مرا عا ود ا صادقی د ارژن

:1)1356 ،

 -1اکارگیری افعال ناقم فاقد خم همانند « اید ،میتوان ،مدی دود »... ،دا همدرا
مصدر مرخ ؛ مانند:
 .58نمیشا پول مم کت رد تو م ک دیوردن خرج کرد.
 .59اید همۀ سنن را ر ایت کرد.
 .60نمیتوان فهمید کا ادن ناها چا در سر دارند.
قا ذکر است ااف افعال ناقم در مالت فوق منجر ا تولید ساختهایی میگدردد
کا ظاهراض بیا ا افعال سوم خم م رد اسدت .ایدنگوندا مدالت دارای ضدمیر ندام وظ
سوم خم م رد اسدت د در اقیقدت ضدمیرنام وظ در ایدن مدالت دا دخم خاصدی
ار اع دارد:
 .61پول مم کت را تو م ک دیوردن خرج کرد.
 .62فهمید آن ناها چا در سر دارند.
 -2است اد از اسامی د ضمایر آ کار دارای م هوم ام یا همرا کردن صد ت د ضدمایر
مبه ا اسامی؛ مانند:
 .63هر کا دا ت نمیماند.
 .64آدم دقتی در چنین موقعیتهایی قرار گرفت میفهمد کا یک ادار یعنی چا
 -3در ز ان فارسی نیا مانند رخی از ز انهای ضمیرانداز ثا ت میتوان از صدورت دام
ضمیر «تو» کا میتواند تهی ا د نیا است اد کرد کا ا تو ا ا تصریف غندی فعد  ،ضدمیر
ر ردی فع تصریف آ کار دارد؛ مانند:
 1اکثر مثالهای این قسمت رگرفتا از کتا مدیر مدرسا الل آل اامد است.
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 .65از آنهایی کا اگر تو کوچا بینی خیال میکنی مدیر ک است.
 .66سحر خیا اش تا کامردا وی
 .67مدیر ه کا ا ی از اید تمرین کنی.
قا ذکر است کا راهکارهای ارائا د رای یان م هوم فا

ام است د همانطورکدا

قبالض ا ار د ،ضمیر ام دا ضدمیر اختیداری مت دادت اسدت .در ز دان فارسدی ضدمیر سدوم
خم مع تهی میتواند نقش ضمیر اختیاری را ای ا کند .ا این ترتیب کا ا افدرادی دا
گوینددد د مخاطددب داللددت دا ددتا ا ددد .دداطنی  )1348ایددن سدداخت را سدداخت «مجهددول
معنایی» د رضایی  )1389آن را ساخت «مجهول غیر خصدی» مدینامدد .نمونداای از ایدن
ساختها در زیر آمد است :
 .68عد ه زن
 .69در ار

را زدند د ناها صف کشیدند.
مدرسا را از کرد ودند.

 .70در مدارا نظامی یک دقتی ا ترتیب قد نمر میداد اند.
 .5نتیجهگیری

در این مقالا دیژگیهای مشترک انواع مخت دف ز دانهدای ضدمیرانداز مدورد ررسدی قدرار
گرفت د نشان داد د انواع مخت ف ز انهای ضمیراندازی کا تاکنون ز دان ناسدان دا آن

دست یافتااند ا چهار گرد مخت ف تقسی می وند -1 :ز انهای ضدمیرانداز ثا دت مانندد
ایتالیایی ،یونانی ،اساانیولی ،ترکی د :)...در این ز انها تمام صیغاها در همدا زمدانهدا دارای
ضمیر نام وظ است .دیژگیهای دیور این ز دانهدا بارتندد از تصدریف غندی فعد  ،مجداز
ودن ضمایر آ کار هنوام تأکید ،داردنوی آزاد فا

د فع  ،دم ر ایت صافی متم نما-

رد یا دا بدارت دیودر مجداز دودن خدردج فا د از ندد دردندا -2 .ز دانهدای ضدمیرانداز
پو داژ ای مانند آلمانی ،گوناهایی از ه ندی د آفریقایی ،کریدول د :)...در ایدن ز دانهدا
د ود فا

یآدای پو داژ ای مجاز است اما د ود فا

یآدای ار ا ی مجداز نیسدت.

 -3ز ددانهددای ضددمیرانددداز کالمددی ماننددد چینددی ،ژاپنددی ،تای ندددی ،ک در ای د دیتنددامی)
دیژگدیهدای ز دانهدای ایدن گدرد بدارت اسدت از امکدان اداف موضدو ات اسدمی در
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نقشهای متعدد الد ر فا

د دم د ود نماد مطا قدۀ دخم ردی فعد  -4ز دانهدای

ضمیرانداز نسبی مانند بری ،ردسی ،ایسد ندی ،مداراتی د پرتغدالی رزی دی ) :در ایدن ندوع
ز انها ضمیراندازی ستا ا دخم د زمدان فعد محدددد مدیگدردد .سداآ دیژگدیهدای
مخت ف ز ان فارسی در مقایسا ا ز انهدای غیرضدمیرانداز د اتدی رخدی از زیرگدرد هدای
ضمیرانداز مورد حث قرار گرفت د مشداهد دد ز دان فارسدی دارای تصدریف غندی فعد
است د در تمام صیغاها د همۀ زمانهدا دارای ضدمیر فدا ی ندام وظ اسدت؛ دا ایدن د دود
اضور ضمایر آ کار فا ی را ا هنودام تأکیدد مجداز مدیداندد .همنندین ایدن ز دان دارای
داردنوی آزاد فع د فا

است ،صافی متم نما-رد را نقدض مدیکندد د درای یدان ضدمیر

فا ی ام از راهکارهای آ کار هر مدیگیدرد .تمدام ایدن دیژگدیهدا مدا را دا ایدن نتیجدا
میرساند کا ز ان فارسی ز انی است از نوع ضدمیرانداز ثا دت .همنندین ا دار دد ریتدای
 )143 :1982پارامتر فا

تهی را دارای دد خش میداند کا یکی ا مجاز ودن فا

در ز ان د دیوری ا د ود فا

تهی

تهی ار ا ی در ز ان مر و می ود .ا در نظر گرفتن دد

پارامتر ارائا د توس ریتای میتوان ا این نتیجا رسیدکا در ز انهای غیرضدمیرانداز هدر
دد پارامتر من ی است .در ز ان های ضدمیرانداز ثا دت از م دا ز دان فارسدی هدر دد پدارامتر
مثبت د در ز انهای ضمیرانداز پدو داژ ای پدارامتر ادل مثبدت د پدارامتر ددم من دی اسدت.
هرچند راساا پارامترهای ریتای میتوان ین ز دانهدای ضدمیرانداز ثا دت ،پدو داژ ای د
غیرضددمیرانداز تمددایا قائد

ددد د رفتددار ضددمیراندازی ز ددان فارسددی را نیددا ددا نددوان ز ددان

ضمیرانداز ثا ت تبیین کرد؛ ا این د ود پارامترهای ضمیراندازی ریتای دد زیرگرد دیودر
ز انهای ضمیرانداز یعنی ضمیرانداز نسبی د کالمدی را در در نمدیگیدرد د درای رطدرف
دن این ناکارآمدی الزم است این پارامترها تغییر کند یا پارامترهایی اضدافا گدردد .حدث
در مورد نقطا ضعف پارامترهای ریتای د چوونوی رفع آن خود موضوع ددی د در دین
اال مجاایی است کا ذهن سیاری از ز ان ناسان را ا خود مشغول کرد است د دا دت
گستردگی موضوع ،مطالب آن در این مقالا نمیگنجد.
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Abstract
The Null Subject Parameter (NSP) can be defined based on ‘Subject
Requirement Constraint’ proposed by Perlmutter (1971) in early
generative studies ( Jaeggli & Safir 1989). According to this
parameter, Null Subject Languages may have phonologically null
subjects in tensed sentences whereas non-Null-Subject-Languages
require phonologically realized subjects. Then all languages of the
world can be divided to two subgroups: pro-drop or null subject
languages and non-null subject languages. However in this article,
following Roberts & Holmberg (2010) we want to show that the null
subject languages, in spite of some similarities, have different
properties and they are divided to four subgroups: consistent,
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expletive, discourse and partial null subject languages. This article
deals with common properties of each subgroup and investigates
each of them based on null subject parameters of Rizzi (1982). It
also studies the behavior of Farsi and tries to find the position of
Farsi in such classification. This issue is critical especially when
linguists want to investigate a syntactic phenomenon in Farsi and
try to achieve a generalization in this area.
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