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چکیده

بررسی حالت نحوی ضمیر مستتر همواره یکی از چالشهای نظریة زبان از
آغاااز رااار دسااتور زایناای تااارسون بااوده اسااتم دسااتوریان حارمیاات

مرجعگزیسی ،این مقولة تهی را بر اساس قضیة ضمیر مستتر ،باو ن حالات

نحوی انگاشتسوم اما فقوان حالت ،نیز اتکاا بام موهاوا حارمیات ،ضامیر

مستتر را متوا ت از هر عسصر اسمی دیگر میرردم بممسظاور ررهیاز از ایان

ضع ،فرضیة حالت تهی در آغاز رار برنامة رمیسمگرا این عسصر را دارای

حالت نحوی تهی دانست رم آن را با هساتة زماان اقاع در بساو ماتم در

ساختهای رسترلی ناخودایستا بازبیسی میرساوم فقاوان محتاوای ایان ناو

نگرش بم حالت ،ه از نگاه نظری ها از دیاو تبربای ماورد نقاو قارار

گرفتم سرانباا استوالل شو رم چسانچم ضمیر مساتتر بتواناو حاالتی را از

خود بر ز دهو ،آنگاه همچون دیگر عساصر اسامی آشاکار ،دارای یا

حالت نحوی متعاار خواهاو باودم بار ایان رایام ،راا ش رساونی تا ش
1
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میرسو بم نقو بررسی دیوگاههای رینین دستوریان دربارة حالت ضامیر
مستتر ررداختم ننان دهو این عسصار رسهاان دارای یا

حالات متعاار

ساختاری است رم آن را با هستة زمان بساو ماتم در سااختهاای رستارل
خودایستای التزامی بازبیسی میرسوم

واژههای کلیددی رمیسگای ،رستارل ،ضامیر مساتتر ،حالات نحاوی،
خودایستایی ،بسو التزامی

 .1مقدمه

نخستین رسواشتمهای مبسی بر جود عسصری بامنااا «ضامیر مساتتر» در نوشاتمهاای ر زنبااا

( )1967یافت میشودم ی مناهوه نمود چسانچم گر ه اسمی فاعلی بسو ریر باا یا
اسمی دیگر در بسو رایم ه مرجع باشو ،گر ه اسمی بسو ریر حذ
در جملمای مانسو جملة ( ،)1جایگاه فاعلی بسو ریر را ی
ی

1

گار ه

میشودم بمعسوان نمونام،

گر ه اسمی ررررده است رم باا

گر ه اسمی دیگر ه مرجع استم ی بر رایة دستور گنتاری سستی زماان خاود ،یا

قاعوة گنتاری تو ین رارد رام ایان فاعار تکاراری را حاذ
«گنتار حذ

گر ه اسمی برابر» 2ناا نهادم

مایراردم ی آن قاعاوه را

1. John wants John to see the film.

در رهیافتهای آتی دستور گنتاری ،این قاعوه رسار گذاشتم شو تبیاین ایان گار ه از
جم ت بر عهوة نظریمای بمناا «نظریة رسترل» ( یا «نظارت») قرار گرفتم بر اسااس نظریاة
رسترل ،فاعر جملة ریر را عسصری رم از لحاظ آ ایی تهی اسات لای از لحااظ نحاوی در
جملم حضور دارد ،رر میرسوم این عسصر رسهان فاعلی را در بسو ریر چسین جم تای «ضامیر
مستتر» 3ناا نهادنو رم یکی از چهار مقولة تهی 4است رام دساتور زاینای باوان مایراردازدم

مقولمهای تهی عساصر اسمی هستسو رم بو ن محتوای آ ایی هستسو لی در عملیاات نحاوی
حضور دارنوم بر این اساس ،ضمیر مستتر بمعساوان یکای از مقولامهاای تهای نحاوی رام در
1

Rosenbaum
Equi-NP Deletion Transformation
3
PRO
4
empty category
2
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جایگاه فاعلی بسوهای رسترلی قرار دارد ،شکر گرفتم بر ایان رایام ،بامدلیار جاود ضامیر
مستتر ،جملمای مانسو (2الف) دارای ساختی مانسو (2ب) استم
2م الف) حسن انتظار دارد برنوه شودم
ب) حسن iانتظار دارد [  PROiبرنوه شود]م
مناهوه میشود رم جملة فوق دارای د عسصر اسمی است رم یکای در جایگااه فااعلی
جملة رایم قرار دارد (یعسی «حسن») دیگری در آغااز جملاة ریار م ایان عسصار د ا هماان
ضمیر مستتر استم رارهای از را شهای زبانشساسان فارسیزبان بم بررسی ایان عسصار تهای
ررداختمانوم از این عسصر ،ع ه بر نااا ضامیر مساتتر (درزی توکررضاایی1389 ،؛ داناای
طوساای1379 ،؛ ریاار ز ،)1389 ،1386 ،گاااه بااا نااااهااای دیگااری چااون ضاامیر رسهااان
(منکوهالویسی )1385 ،1380 ،1379 ،ضمیر انتزاعی (معاینزاده

مصاواجهرمی)1388 ،

نیز یاد شوه استم
استوالل مبسیبر جود ضمیر مستتر در متون مرتبط بار رایاة د دلیار باوده اساتم دلیار

نخست بر رایة «اصر فرافکسی گسترده» 1استم این اصر تماا بسوها را ملزا بام داشاتن فاعار
مینمایوم چسانچم بسوی یاا جملامای باو ن فاعار باشاو ،در جریاان اشاتقاق دچاار صاافی

میشود در نتیبم اشتقاق ساقط میشود2م رس بایو ی

عسصر نحوی در جایگاه فاعلی بساو

ریر در جملة (2ب) قرار داشتم باشوم ما این عسصر تهی را با ننانة  PROمنخص رردهایا م

دلیر دیگر بر رایة معیار تتا( 3چامسکی )1981 ،4استوار استم بر اساس این معیاار ،هار نقاش
تتایی را رم محمول در ی

جملة دستوری تعیین میرسو ،بایو بم سیلة ی

شود هر موضو بایو تسها دارای ی

موضو محقَا

نقش تتایی باشوم لذا محماول «برناوه شاون» در بساو

ریر همچون محمول «انتظار داشتن» در بسو رایم دارای یا

موضاو بیر نای ،یعسای ضامیر

مستتر استم
بررسی ضع ضمیر مستتر در ساختهای رسترلی از آغاز رار دستوریان زاینای هماواره
یکی از مسائر چالشبرانگیزی بوده است رم نظریة دستور زبان با آن درگیر بوده اسات ،تاا
1

Extended Projection Principle
crash
3
Theta Criterion
4
Chomsky
2
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آنبا رم هورنستین )2003( 1بیان میدارد رم ساختهای رسترلی اخیراً بسا بم دالیر رمیسگای
بم ی

موضو بحا انگیاز مباول شاوه اساتم دیاویز

2

دابیسساکی )2004( 3بررسای ایان

ساختها را ،بمهمراه ساختهای ارتقایی ،در میان انوک رویوههای نحوی دانستمانو رام از
دهة شصت قرن بیست تارسون همواره دغوغة اصلی دستور زاینی بوده است بر ایان رایام،
بایو در ارائة ی

الگوی جامع نظریة زبان گسبانیوه شودم اینان در اثر بعوی خاود ()2006

ه چسین بر این با رنو رم توجم د باره ،همراه با مبانی تبربی گساتردهتاری در تحلیار ایان
ساختها ،بم یژه در د ران برنامة رمیسگی ،فرصت مساسبی برای بازبیسی در ایان سااختهاا
در نظریة زبان فراه میرسوم رربی

4

دیگران ( )2010نیز بر این اعتقادنو رم سااختهاای

رسترلی ( ارتقایی) چالش اصلی نحو زاینی از دهة شصت سوة بیست بوده است بایاو در
هر انگاشتة جامعی گسبانیوه شودم
در زبان فارسی ،شماری از آثار دستوریان بم بررسی نظریة رسترل

ضاع ضامیر مساتتر

ررداختمانو البتم چگونگی حالت نحوی ضامیر مساتتر تسهاا در راارهای از ایان آثاار ماورد
را ش بوده استم اما این آثار از د بُعو شایان بازنگری د باره هستسوم نخست این رام ایان
آثار متعل

مبتسی بر چاارچوبهاای ساستی دساتور زاینای ،بام یاژه در چاارچوب نظریاة

حارمیت مرجعگزیسی ،تو ین گردیوهانو ،رام باا ریاوایش تکاوین دیاوگاههاای ناوین
برنامة رمیسمگرا ،نیاز بم بازنگری جامع در آنها احساس میشودم دیگر این رم حالت نحاوی
ضمیر مستتر در این آثار یا اساساً مورد توجم نبوده است یا بامگونامای گاذرا ماورد توجام
قرار گرفتم استم الزا بم ذرر است رم بر اساس را شهای برنامة رمیسمگرا ،دیوگاه ساستی
بم حالت نحوی ضمیر مستتر چسان دستخوش تحاول گردیاوه اسات رام از بحا

مبتسای بار

فقوان حالت نحوی در نظریة حارمیت مرجعگزیسی تا رذیرش حالت نحوی ،اما بم گونم-
ای تهی در آغاز برنامة رمیسگی ،تا رذیرش حالاتهاای دساتوری متعاار

در ساالهاای

اخیر ادامم ریوا ررده استم بر این اساس ،نیاز بم بازنگری در حالت نحوی این مقولاة رسهاان
رام ً آشکار استم
1

Hornstein
Davies
3
Dubinsky
4
Kirby
2
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ما در بخش د ا ،نخست بم بررسی حالات نحاوی ضامیر مساتتر در د رههاای مختلاف
دستور زاینی مای راردازی م ایان راار را در آغااز باا نگااهی بام نگارش نظریاة حارمیات
مرجعگزیسی شر

خواهی ررد بم یژه بم توضیح آثار معرفیرسسوة آن خواهی ررداخات

(چامسکی)1986 ،1981 ،م آنگاه این رار را باا بررسای فرضایة حالات تهای 1رای خاواهی
گرفت (چامساکی لساسی

1993 ،2؛ ماارتین)2001 ،1996 ،3م ساسس دیاوگاه دیگاری را

معرفی خواهی ررد رم ضمیر مستتر را ،بمرغ
نحوی متعار
از معرفی هر ی

جود د دیوگاه ریناین ،دارای حالاتهاای

میانگارد (النوا2008 ،2006 ،2004 ،4؛ سیگوردسان)2008 ،1991 ،5م راس
از سم فرضیة فوق ،در بخش سوا بم بررسی نقاو آثاار مارتبط بام آن در

زبان فارسی خواهی ررداختم در بخش چهارا بم ارائة شواهو مبسی بر جود حالات نحاوی
ایاان عسصاار رسهااان در زبااان فارساای خااواهی ررداخااتم نخساات ننااان خااواهی داد راام در
ساختهای رسترل خودایستای التزامی زبان فارسی ،بامسابب ناو سااختار بساو خودایساتای
التزامی ،اساساً تصور عوا جود حالت نحوی برای این عسصر رسهان ،فرضای محاال خواهاو
بودم سسس با ارائة مطابقة حالت در رارهای از عساصر افز ده بم ضامیر مساتتر ،نناان خاواهی
داد رم این عسصر ،همچون دیگر گر ههای حار

تعریاف ،دارای حالات نحاوی متعاار

میباشوم این حالت نحوی را در زبان فارسی ی

حالت ساختاری فاعلی میدانی رم هساتة

زمان در بسو خودایستای رسترلی با فاعر ساختاری خود ،یعسی ضمیر مستتر ،بازبیسی میرساوم
در بخش رسب بم نتیبمگیری ریاموهای نظری جود حالت نحاوی ضامیر مساتتر خاواهی
ررداختم
 .2نگرش نظریههای نحوی به حالت نحوی ضمیر مستتر
در طول تاریخ زبانشساسی زاینی ،بح

دربارة ضمیر مساتتر مباحا

حالت نحوی این عسصر ،حبا قابارتاوجهی از مباحا

ناشای از آن ،مانساو

نظاری را بام خاود اختصاا

داده
1

Null Case Hypothesis
Lasnik
3
Martin
4
Landau
5
Sigurðsson
2
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است ،بمگونمای رم در د ران شکرگیری ا ج نظریة حارمیات مرجاعگزیسای ،بررسای
ضمیر مستتر در چارچوب ی

نظریة فرعی با ناا نظریة رسترل در میان مبموعم نظریامهاای

حارمیت مرجعگزیسی قرار گرفتم با رسار گذاشتم شون نظریة حارمیت مرجاعگزیسای
در سالهای آغازین دهة آخر قرن بیست
بم حذ

ریوایش برنامة رمیسگی در آغاز سوة جویو ،نیاز

برخی از ریچیوگیها از نظریة زبان مورد توجم بینتر قرار گرفتم بم هماین سابب،

دیوگاههای مستسب بم ضمیر مستتر دچار بازبیسیهای نظری جامعی شوم ایان باازنگریهاا تاا
آنبا ریش رفت رم دیوگاههایی مانسو نظریة حررتی رسترل (هورنساتین1999 ،؛ باوئککس

هورنستین2006 ،2004 ،2003 ،؛ بوئکس ،هورنستین نونکز )2010 ،2تا سرحو حذ

1

رامر

این عسصر دستوری از ریکره گاا برداشتسوم در دهاة نخسات قارن بیسات یکا  ،بار اسااس
شواهو گوناگونی از زبانهایی با ساخت رسترلی خودایساتا ،نناان داده شاو رام ایان عسصار
دستوری نمتسها بم عسوان یا
نحوی 3میباشو رم ی

عسصار رسهاان جاود خاارجی دارد بلکام دارای هماان حالات

عسصر دیگر اسمی در جایگاه فاعلی میتوانو بم خود بگیردم جاود

چسین حالت متعارفی برای این عسصر رسهان بم یژه با دیاوگاههاای ساستی نظریاة حارمیات
مرجعگزیسی در ستیز استم در بخش آیسوه ،بم بررسی این دیوگاههاا بام راار بساتن آنهاا
برای تحلیر ضمیر مستتر در زبان فارسی خواهی ررداختم
 .1 .2نگرش نظریة حاکمیت و مرجعگزینی

نظریة حارمیت مرجعگزیسی ،ضمیر مستتر را در چاارچوب یا

نظریة رسترل مورد بررسی قرار میدهو آن را ی
یژگی [+مرجعداری]

5

نظریاة فرعایتار باا نااا

«مرجعدار ضمیری» 4میانگاارد رام د

[+ضمیری]  6را بمگونمای ه زمان دارا اساتم مرجاعدار ضامیری

 3در متون زبانشساسی ،زبان انگلیسی حالت نحوی حالت ساخت اژی را بمترتیب با حر
حر

روچ

بازر

Boeckx
Nunes
(یعسای )Case

1
2

(یعسی  )caseننان میدهساوم ماا ایان د ناو حالات را بامترتیاب برابار باا «حالات نحاوی» «حالات

ساخت اژی» گرفتمای م

4

anaphoric pronominal
][+anaphoric
6
][+pronominal
5
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بم این معسا است رم این عسصر ،بر اساس اصول مرجاعگزیسای 1از یا

ساو بامعساوان یا

مرجعدار در قلمر حارمیت خود مقیو میباشو از سوی دیگر بمعسوان ی

ضمیر در این

قلمر آزاد است ،یعسی بمگونمای ه زمان ه مبتسی بر اصر نخسات مرجاعگزیسای اسات
ه بر اصر د ا آنم از این ر ست رم گوتم میشود رم نظریة حارمیت مرجاعگزیسای د
یژگی متساقض را برای ضمیر مستتر متصور مینمایوم این تساقض مسطقاً درست نیست تسها
زمانی قابر رفع شون است رم ادعا شود اساساً ضمیر مستتر در ی

جایگااه موضاع یاژه

قرار دارد رم بو ن حارمیت استم از این مطلب با عسوان «قضیة ضمیر مستتر» 2یاد مایشاود
آن را بمصورت ذیر ننان میدهسو (چامسکی:)1986 ،1981 ،
3م قضیة ضمیر مستتر :ضمیر مستتر بو ن حارمیت استم
نبود حارمیت برای ضمیر مستتر بم این معسی است رم این عسصر اسمی برخ

تماامی

عساصر اسمی بو ن حالت نحوی باشو چون بو ن حالت نحوی اسات ،از دیاوگاه نحاوی

شار رییات 3را نااوارد (گارسایا2005 ،4؛ هورنساتین2003 ،1999 ،؛ سیگوردسااان2008 ،؛
مارتین2001 ،؛ النوا)2004 ،م
نگاه نظریة حارمیات مرجاعگزیسای بام ضامیر مساتتر از یا

جسباة دیگار باا موااهی

رمیسمگرا ناسازگار است :موهوا ضمیر مستتر مبتسای بار اصاول مرجاعگزیسای اسات ،رام باا
ریوایش برنامة رمیسمگرا از نگاه ساستی بام آنهاا ررهیاز شاوم الزا بام ذرار اسات رام برناماة

رمیسگی توصیف جامعی از مرجعگزیسای ناوارد (گلگاو)2010 ،5م بار ایان رایام ،چامساکی

( )2008معتقو است رم مرجعگزیسی بایو مبتسی بر نظااا را شاگر -هاو  6صاورت گیاردم
گلگو نیز توصیف خاود را مبتسای بار عملیاات تطااب  -محاور صاورت داده اسات (گلگاو،
)2010م از سوی دیگر ،توصیف مرجعگزیسی مبتسی بر رهیافت حررتی نیز یافت میشود رم
بیااان آن نیازمسااو را شاای مسااتقر اسااتم در هاار صااورت ،باار رایااة نظریااة حارمیاات
مرجعگزیسی ،امکان رذیرش ضع استثسایی ضمیر مستتر ،یعسی تمس

جستن بم قضیة ضمیر
1

Principles of Binding Theory
PRO Theorem
3
Visibility Condition
4
Garcia
5
Gallego
6
probe-goal
2
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مسااتتر راام در آن ضاامیر مسااتتر را دارای د یژگاای متساااقض مرجااعداری ضاامیری
میرسواشت ،تسها با زیر را گذاشتن اصول مرجعگزیسی میسر خواهو بودم
 .2 .2دیدگاههای کمینهگرا

با ریوایش نگرش رمیسمگرا بم دستور زبان ،نگاه سستی نظریاة حارمیات مرجاعگزیسای بام
ضمیر مستتر مورد تحول قرار گرفتم فرضیة حالت تهی (مارتین2001 ،1996 ،؛ چامسکی

لسسی

 )1993 ،در اصر راسخی است بم نگرش نظریة حارمیات مرجاعگزیسای مبسای بار

فقوان حالت نحوی ضمیر مستترم این فرضیم از این جسبم حائز اهمیت است رام از یا
باع

ساو

تکامر بیناتر در نظریاة دساتور زباان گردیاو از ساوی دیگار سابب رویاوار شاون

دیوگاههای نوین دیگری در برنامة رمیسمگرا در حوزة حالت نحوی ضمیر مستتر شاوم الزا
بم ذرر است رم نگاه سستی نظریاة حارمیات مرجاعگزیسای بام ضامیر مساتتر
ارجاعی آن بم ی

موضو

ابساتگی

اقع در بسو رایم اساساً برای توصیف بسوهای ناخودایساتا ایبااد

گردیوم این نگرش سستی موجب در حاشیم قرار گرفتن ساختهاای رسترلای در زباانهاایی
میشو رم دارای ساختهای رسترلی خودایستا هستسو (ه چسین نگااه رسیاو بام لای:2009 ،
 291برای زبان ررهای)م در ادامم بم بررسی این فرضیم خواهی ررداختم
 .1 .2 .2فرضیة حالت تهی

فرضیة حالت تهی ارسنای اسات بام دیاوگاههاای افراطای موجاود در نظریاة حارمیات
مرجااعگزیساای باار دیااوگاه چامسااکی لسااسی

( )1993دیااوگاه تکمیااررسسااوة آن،

مارتین( )2001 ،1996مبتسی است م در ادامم بم معرفی هر د اثر میرردازی م

در ارسش بم دیوگاههای موجود در نظریة حارمیت مرجاعگزیسای نسابت بام ضامیر
مستتر ،چامسکی لسسی

استوالل میرسسو رم تحلیر متعاارفی رام از ایان عسصار تهای در

نظریة رسترل جود دارد نمیتوانو بمدرستی بم توصیف توزیع ضمیر مستتر بسردازدم از آنباا
رم تحلیر ضمیر مستتر مبتسی بر نظریة حارمیت است بمسبب این رام نظریاة حارمیات از
تحلیر زبان در برنامة جویاو رمیسام گارا رخات بساتم اسات ،چامساکی لساسی

توصایف
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جویوی را مبتسی بر حالت نحوی ارائم میرسسوم آنان ادعا میرسساو رام ضامیر مساتتر دارای
حالت نحوی یژهای است رم حتی هستة زمان در بساوهای مصاوری

1

اسا مصاوری 2در

زبان انگلیسی بم بازبیسی حالت میرردازدم آنها این حالت نحوی را ،رم نم حالت فاعلی نام
حالتهای نحوی دیگار همچاون حالات موعاولی مانساو آن را دارد ،حالات نحاوی تهای
مینامسوم حالت نحوی تهی رم چامساکی لساسی
حالت نیست بلکم عبارت است از ی
حالتهای دستوری متعار

ماوعی آنساو ،باممعساای فقاوان نباود

حالت نحوی رم مسطقاً جود دارد اما با هیچراواا از

مسطب نیست؛ بوین سبب اسات رام آن را حالات نحاوی تهای

نامیوهانوم این حالت نحوی از مبموعة حالتهای ساختاری استم آنان ادعاا مایرسساو رام
ضمیر مستتر تسها گر ه حر

تعریف است رم با این حالت نحوی انطبااق ریاوا مایرساوم باا

این رار ،منکر فقوان شر رییت ،رم ضمیر مستتر بوان دچار است ،مرتوع مایشاودم لاذا
در جم تی همچون جملة (4الف ) فار
منخصگر ی

بار ایان نهااده شاو رام ضامیر مساتتر در جایگااه

هستة زمان (یعسی در ] )[Spec, Tقرار دارد قادر است رم در ایان جایگااه

حالت تهی را بازبیسی رسوم بر این اساس ،جملة ماذرور یا

جملاة دساتوری اسات اماا در

(4ب) از آنبا رم ضمیر مساتتر دارای حالات فااعلی اسات ،در ایان جایگااه حالات تهای
نمیتوانو بازبیسی شود ،جملم نادستوری استم این خ صة ریناسهاد چامساکی لساسی
مورد جود حالت تهی استم

در

4. a) John hoped PRO to eat a bagel.
b) *John hoped that PRO eat a bagel.

اما اشکال رار این فرضیة رمیسمگرا در این است رم نمیتواناو بام توزیاع رامار ضامیر

مستتر بسردازدم اگر آنچسان رم ادعا شوه است ،هستة زمان در ساختهای ناخودایستا بتواناو
بم بازبیسی حالت تهی بسردازد ،آنگاه این ادعا مستلزا این است رم ضمیر مستتر بتوانو فاعار
هر بسو مصوری باشو ،اما در عمر این چسین نیست؛ چارا رام در سااختهاای ارتقاایی ،رام
مانسو ساختهای رسترلی دارای بسوهای مصوری هستسو ،بایو ضمیر مستتر جود داشتم باشو
فاعر تهی این جم ت نیز مانسو جم ت رسترلی بایو دارای حالت تهی باشوم الزا بم ذرر
to in infinitives
-ing in gerunds

1
2
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است رم در جایگاه فاعلی ساختهای ارتقایی ،برخ

ساختهاای رسترلای ،عسصار تهای

دستوری دیگری با ناا رد گر ه اسامی قارار داردم حاال چاون در سااختهاای ارتقاایی رد
مایباشاو،

گر ه اسمی در جایگاه اصلی خود ریش از حررت دارای حالت نحوی متعاار

نمیتوانو ه در جایگاه اصلی خود دارای حالت نحوی باشو ه در جایگاه جویوی رام
بم آنبا حررت ررده دارای حالت نحوی دیگری شودم در چسین ضعی ی

عسصر نحاوی

خواهی داشت رم دارای د حالت نحوی است رم یکی را در سر زنبیاره دیگاری را در
دا آن دریافت ررده استم جود زنبیرهای با د حالت نحوی اساساً ممسو است بر رایاة

صافی حالت 1چسین حالتی مارد د اسات آن زنبیاره دچاار صاافی حالات مایشاودم ایان
اشکالی است رم بام فرضایة ا لیاة حالات تهای ارد اساتم حاال ایان اشاکال را ماارتین باا
بازنگری در فرضیة اصلی مرتوع میرسوم بر این اساس ،مارتین ( )2001 ،1996ی

توصیف

اصولیتر از فرضیة حالت نحوی تهی ارائم میرسوم ی استوالل میرسو رام یا

اخات

اصولی میان آن دستم از ساختهای مصوری رم حالت نحاوی تهای را مبااز مایشامرنو
ساختهای مصوری دیگر ،یعسی ساختهای ارتقایی ساختهای حالت نحوی اساتثسایی،
جود داردم بر این رایم ،ی بم ریر ی از اساتو ل )1982( 2بیاان مایدارد رام سااختهاای

رسترلی دارای زمان آیسوة محق ننوهای نسبت بم زمان بسو رایمانوم بمعسوان نمونام ،در جملاة
زیر ،مصور همواره دارای زمان آیسوه نسبت بم زماان فعار بساو رایام اسات (ماارتین:2001 ،
:)147

5. Bob wants to buy a new camera.

ی ادامم میدهو رم ساختهای ارتقایی ساختهای دارای حالتبخنای اساتثسایی از
ی

زمان یکسان برخوردارنو:

6. The doctor showed Bill to be sick.

راه حلی رم مارتین رینسهاد میرسو این است رم «هستة زمان در مصاوریهاای رسترلای

حالت تهی را بازبیسی میرسو هستة زمان در مصوریهای ارتقایی [اص ً] حالتی را باازبیسی
نمیرسو» (مارتین)146 :2001 ،م رس تسها آنگونم از مصوریها میتوانساو حالات نحاوی را
Case Filter
Stowell

1
2
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بازبیسی رسسو رم شباهتی بم ساختهای خودایستا داشتم باشسوم لذا مارتین بمتبعیت از اساتو ل
بیااان ماایرسااو راام ساااختهااای رسترلاای دارای یژگاای [+زمااان- ،خودایسااتا] هسااتسو
ساااختهااای ارتقااایی ساااختهااای دارای حالااتبخناای اسااتثسایی [-زمااان- ،خودایسااتا]
میباشسوم بر اساس رینسهاد مارتین ،انوا گر ههای حر

تعریف آشکار رسهان دارای سام

نو حالت نحوی میباشسو رم در ذیر آموه است (بمعساوان نمونام نگااه رسیاو بام باالتین

1

بارِت:)9 :2002( 2
7م الف)

[+زمان+ ،خودایستا] بازبینرسسوة حالت نحوی فاعلی گر ههاای حار

تعریف آشکار در بسوهای خودایستا
ب)

[+زمان- ،خودایستا] بازبینرسساوة حالات نحاوی تهای ضامیر مساتتر در

بسوهای مصوری رسترلی
ج)

[-زمان- ،خودایستا] فقوان حالت نحوی در بسوهای مصوری ارتقاایی

بسوهای دارای حالتبخنی استثسایی
البتم مارتین در فرضیة خود توضیحی بارای امکاان چهاارا ،یعسای [-زماان+ ،خودایساتا]
نواده است ،رم این امکان چم نو حالت نحوی را بازبیسی میرسوم
همانگونم رم در بخش نخست گوتی  ،یکی از یژگایهاای باارز دیاوگاه ماارتین ایان
است رم ساختهای رسترلی مصوری را شبیم ساختهای رسترلی خودایستا میرساواردم ایان
شباهت نخستین گامی است رم بر رایة آن ساختهاای خودایساتای رسترلای ،در زباانهاایی
مانسو فارسی مانسو آن ،ه همانسو ه طراز با ساختهای ناخودایستا مورد توصیف قارار
میگیرنوم ریشتر ،در نظریة حارمیت مرجعگزیسی ،ساختهای رسترلی تسها در زبانهایی
مورد بررسی قرار میگرفت رم دارای رسترل ناخودایستا بودنوم
از فرضیة حالت نحوی تهی در شماری از بررسیهای رسترلی ،بمخصو

در ساالهاای

نخستین شکرگیری آن استواده شوه استم بمعسوان نمونم ،ترزی )1997( 3بر این با ر اسات
رم جایگاه فاعلی در بسوهای التزامی در زبان یونانی توسط ضمیر مستتر رار شاوه اسات رام
1

Baltin
Barrett
3
Terzi
2
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دارای حالت نحوی تهی استم رراروفا )1998( 1نیز معتقو است رم رسترلیهای التزامای در
زبان بلغاری بو ن یژگی زمان هستسوم ی آنگاه بر اساس باازبیسی حالات نحاوی تهای بام
توصیف آنها میرردازدم رراروفا ( )2001در را ش بعوی خود میافزایو رم ع ه بار زباان
بلغاری ،در زبان یونانی نوین نیز حالت نحوی تهی در اینگونم التزامیها بازبیسی میشودم ماا
در ایسبا بم ذرر همین چسو نمونم بسسوه میرسی م
 .2 .2 .2نقد حالت نحوی تهی

فرضیة حالت تهی چسو یژگی مورد رسسو داردم نخست این رم با این راار دیگار نیاازی بام
جود نظریة حارمیت در برنامة رمیسگی نیستم با حذ

این نظریام ریچیاوگیهاای نظریاة

زبان در راستای تیغ اُراا 2برداشتم میشود رار توصیف زبان بنر رمیسمتر میگرددم دیگار
این رم فرضیة جویو با رذیرش یژگی خودایستایی ،ه بام توصایف سااختهاای رسترلای
خودایستا ه بم توصیف ساختهای رسترلی ناخودایستا میراردازدم باا ایان راار ،گساترة
بررسی ساختهای رسترلی ،محو د بم ساختهای مصاوری ناخودایساتا نمایشاودم ساوا
این رم رذیرش حالت نحوی ،هر چسو تهی در ساختهاای رسترلای مساتلزا ایان اسات رام
اساساً حالت نحوی برای ضمیر مستتر در توصیف ساختهای رسترلی زبانها مورد راذیرش
قرار گرفتم باشوم این اقوامی است رم شواهوی از زبانهایی مانسو زبان فارسی ،هماان گونام
رم خواهی دیو ،بر آن صحم میگذارنوم
با جود این یژگیهای رسسویوه ،تحلیر ضمیر مستتر مبتسی بر حالت نحوی تهی خاالی
از اشکال نیستم د گونم اشاکال بارای فرضایة حالات نحاوی تهای مبسا اساتم اشاکال
نخست ،ی

اشکال نظری استم بایو اذعان ررد رم ایان سااز رار ،ضامیر مساتتر را یا

عسصر استثسایی در دستور زبان میرسوارد چرا رم فرضیة حالت تهی تسها برای توزیاع نحاوی
ضمیر مستتر بم رار گرفتم شوه است ،بمگونمای رم هیچرواا از گار ههاای حار

تعریاف

اژگانی آشکار دیگر دارای حالت نحوی تهی نیستسوم از سوی دیگر ،گار ههاای حار
تعریف ناآشکار دیگر ه مانسو رد ررساش اژه رد گار ه اسامی چساین حالات نحاوی را
Krapova
Occam’s Razor

1
2
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نوارنااوم ایاان حالاات نحااوی باامگوناامای اساات راام تسهااا هسااتة زمااان در رااارهای از بسااوهای
ناخودایستا ،یعسی بسوهای مصوری رسترلی بام ایان دساتا یز نیازمساو اسات حتای بساوهای
مصوری دیگر ،یعسی بسوهای ارتقاایی بساوهای دارای حالاتبخنای اساتثسایی ،باوان نیااز
نوارنوم
زبانشساسان بسیاری بم بررسی نقاو حالات نحاوی تهای ررداختاماناوم بامعساوان مثاال،
هورنستین ( )1999فرضیة حالت تهی را گمانمای بیش نمیرسواردم بالتین بارت ( )2002نیز
ررسشهای گوناگونی را در ریش ر ی این فرضیم قرار دادهانوم سمچمتاو

1

اُنیگاا)2004( 2

ه چالشهایی را از زبانهای دارای ساخت اژة قوی مانسو التین بارای ایان فرضایم مطار

رردهانوم سرانباا ،تودیا )2009( 3میگویو رم دادههای مبتسی بار زباان ر مانیاایی ،باازبیسی
مبتسی بر فرضیة حالات تهای را نمایرذیرناوم ا مایافزایاو رام باازبیسی حالات نحاوی تهای
بمگونمای طر شوه است رم فراخور زبان انگلیسی میباشو رام دارای سااخت ناخودایساتا
استم ما در بخش بعو از برخی از این استواللها بهره خواهی بردم
اما افز ن بر اشکالهای نظری فوق ،راارهای دیگار از اشاکالهاای اردشاوه بام فرضایة
حالت تهی مبتسی بر شواهو تبربی است رم این فرضیم بم دنباال خواهاو داشاتم اگار نناان
داده شود رم در زبانهای متعود ،ضمیر مستتر دارای حالت نحوی متعارفی همچاون حالات
نحوی فاعلی جز آن است ،آنگاه فرضیة حالت نحوی تهی باو ن ارزش خواهاو شاوم ماا
این بح

را در بخش آیسوه ری خواهی گرفتم

 .3 .2 .2حالت نحوی متعارف

بمسبب جود اشکالهای متعود در فرضیة حالت تهی ،در سالهای رس از شکرگیاری ایان
فرضیم ،گر هی دیگر از زبانشساسان ت ش رردنو ننان دهسو رم برخ

ریشبیسی فرضایة

حالت نحوی تهی ،ضمیر مستتر در زبانهای گوناگون نمتسها دارای حالت نحوی تهی نیست

1

Cecchetto
Oniga
3
Todea
2
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بلکم حالتهای نحوی متعارفی دارد رم این عسصر بر اساس ساخت هار زباان مایتواناو آن
حالت ها را داشتم باشوم
هرچسو دالیر جود حالت نحوی متوا ل برای ضامیر مساتتر در آغااز ریاوایش دساتور
زاینی نیز یافت شوه است اما ر نو رلی در آثار رسترلی زبانشساسان بر این رایم استوار بوده
است رم ضمیر مستتر را همواره بو ن حالت نحوی دانساتم اسات (الناوا)2006 ،م اماا شاایو
بتوان گوت رم نخستین رنگمایمهای جود حالت نحوی متعاار

ها زماان باا ا ج نظریاة

حارمیت مرجعگزیسی با راار سیگوردساان ( )1991شاکر مایگیاردم بام اعتقااد ی «بار
اساس دالیر موجود در زبان ایسلسوی ،استوالل میرس رم ضمیر مستتر ه تحت حارمیت
است ه دارای حالت نحوی ممم»م ا در اثر بعوی خود نیز جود حالت نحوی متعاار

را

برای ضمیر مستتر دنبال میرسو میافزایو رم دالیر مبسی بر حالت ضامیر مساتتر بایشامار
است (سیگوردسان)446 :2008 ،م مطابقاة حالات در زباان ایسالسوی ،جاود حالات نحاوی

فاعلی ( یا نافاعلی )1را برای ضمیر مستتر در ساختهای مصوری این زبان نناان مایدهاو
رم این حالات بسایار شابیم حالات نحاوی ایان عسصار در سااختهاای خودایساتا اساتم ا
میافزایو رم حالت ساخت اژی بینناان متعاار

در سااختهاای مصاوری ایان زباان،

همین حالت فاعلی ساختاری استم
النوا نیز در شماری از آثار خود بم بررسی حالت نحوی ضمیر مساتتر ررداختام اساتم ا
مناهوه میرسو رم در صورتی رم زبانی بتوانو نناانة سااخت اژی مبسای بار جاود حالات
نحوی ضمیر مستتر را از خود بر ز دهو ،آنگاه حالات متعاارفی را بارای ایان عسصار نناان
میدهوم برخی از زبانهایی را رم ی بم آنها استوالل نموده نناان داده اسات رام ضامیر
مسا تتر دارای حالات اسات بام اختصاار بام شار زیار اسات :زباان ایسالسوی :دارای حالاات
ساااختاری نافاااعلی؛ زبااانهااای ر ساای مباااری دارای حالاات ساااختاری موعااولی باامای؛

2

زبانهای آلمانی ،ررهای ،یونانی ،ر مانیایی دارای حالت ساختاری فاعلی؛ ی برای زباان
 1حالت نافاعلی ( quirky caseیا  )oblique caseعبارت است از جابمجایی حالت فاعلی باا حاالتی غیار از فااعلیم
این حالت یکی از انوا حالتهای ساختاری استم زبان ایسلسوی دارای نظااا ریچیاوه ای از حالات نافااعلی اسات ،بام

گونمای رم برخی از فعرها در این زبان حالت نافاعلی را برای فاعر خود اختیار میرسسوم

dative

2
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ر مانیایی ه چسین ،ع ه بر حالت فاعلی فوق ،حالت موعولی بامای را نیاز گازارش رارده
است (النوا)2006 ،م منابم مطلب فوق در اثر بعوی ی (النوا )2007 ،نیز یافت میشودم ا
می گویو ضمیر مستتر ،همچاون هار گار ه حار

تعریاف دیگار دارای حالات اساتم ی

شواهو فرا ان مبتسی بر جود حالت را در زبانهایی مییابو رم دارای مطابقة حالات فااعلی
در ساختهای رستارل مصاوری (مانساو ر سای ایسالسوی) یاا التزامای هساتسو (یوناانی،
ر مانیایی ،عبری ،فارسی غیره)م این برخورد در اثر بعاوی ی نیاز جاود داردم ی بیاان
میدارد رم فاعر ناملووظ مصوریها ،یعسی ضمیر مستتر ،دارای حالات متعاار

اسات رام

عساصر محمولی دارای مطابقم در زبانهایی همچون ر سی ،ایسلسوی ،یونانی باستان ،غیاره
از خود ننان میدهسو (النوا)2008 ،م
سمچمتو اُنیگا ( ،)1004رم در بخش گذشتم بم آنهاا اشااره نماودی  ،ضامیر مساتتر در
زبان التین ( نیز ایتالیایی) را دارای حالت فاعلی ( در مواردی حالت موعولی) میدانسوم

سان مااارتین )2004( 1نیااز دالیلاای ارائاام داده اساات راام فاعاار تهاای در ناامای در مااتم

محمولهای رسترلی دارای حالت نحوی متوا ل استم ی شواهو متعودی را از زباانهاایی
رم از لحاظ خوینا نوی با یکویگر رابطمای نوارناو ،مانساو زباانهاای بسا

 ،2ر مانیاایی،

ایسلسوی ،یونانی ،رلکتونگو ،3ارائم میدهاوم ایان ر ناو در اثار بعاوی ی (سان ماارتین،
 )2011نیز یافت میشودم
 .3دیدگاههای دستوریان فارسیزبان

در این بخش بم مر ر دیوگاههاای دساتوریان فارسایزباان بام حالات نحاوی ضامیر مساتتر

میرردازی م این رار را با نظر دستوریان د رة حارمیت مرجعگزیسی شر

مینمایی

تاا

آخرین دیوگاههای دستوریان رمیسمگرا ادامم خواهی دادم

1

San Martin
Basque
3
Kalkatungu
2
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 .1 .3دیدگاههای مبتنی بر نظریة حاکمیت و مرجعگزینی

در رارهای از را شهای رسترلی زبان فارسی ،اشارهای بم بررسی حالت نحوی ضمیر مساتتر
مبتسی بر انگاشتمهای نظریة حارمیت مرجعگزیسی صاورت گرفتام اسات رام در ادامام بام
ذرر بررسی آنها خواهی ررداختم
هاشمیرور ( )1989 ،1988با مناهوة این حقیقت رم ساختهای رسترلی زبان فارسی از
گونة خودایستای التزامی است ،مببور است رام از تحلیار سااختهاای رسترلای مبتسای بار
نظریة حارمیت مرجعگزیسی زمان خود فاصلم بگیرد زیرا سااختهاای رسترلای در نظریاة
حارمیت مرجعگزیسی سستی تسها بم توصیف سااختهاای رستارل مصاوری (ناخودایساتا)
می رردازد ،رم رسترل خودایستای التزامای فارسای آن را ناواردم ی در ایانبااره مایگویاو
توصیفهای رسترلی مبتسی بر زبانهایی هستسو رم متم های مصوری را برمیگزیسسوم بر این
اساس ،ضمیر مستتر در در ن بسو در نمای حارمیت ( یا حالت نحوی) نوارد (هاشمیرور،
)115 :1988م بر این اساس ،ی مببور اسات رام تحلیار سااختهاای رسترلای را در زباان
فارسی متوا ت از زبانهایی بوانو رم تا آن زمان بررسی شوهانوم لذا توصایف سااختهاای
رسترلاای ی مبتساای باار جااود عملگاار تهاای 1ر ا رک )1985( 2اسااتم ی توااا ت میااان

ساختهای رسترلی زبان فارسی را با زبانی مانسو زبان انگلیسی در د نکتم مایداناو :تواا ت
در حالتبخنی توانایی عسصر مطابقم ( )AGRدر ایباد حارمیتم
هاشمیرور بیان میرسو رم در ساختهای رسترلای زباان فارسای یا
جایگاه ] [Spec, Cبسو ریر قرار داردم این عملگر ی

عملگار تهای در

زنبیارة غیرموضاوعی 3را باا متغیار

4

اقع در جایگاه فاعلی ] [NP, IPبسوهای رسترلی ایباد میرسوم ی آنگاه میافزایاو رام از
آنبااا راام یااا ساار یااا دا یا

زنبیااره دارای حالاات اساات ناام هاار د جایگاااه ،توااا ت

ساختهای رسترلی در زبان انگلیسی زبان فارسی در این است رم در ساختهای رسترلای
ناخودایستای زبان انگلیسی عملگر تهی در جایگااه ] [Spec, Cدارای حالات نحاوی اسات
لی در ساختهای رسترلی خودایستای زباان فارسای ،متغیاری رام در جایگااه ][Spec, IP
1

null operator
Clark
3
A'-chain
4
variable
2
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قرار دارد دارای حالت نحوی استم ی جود حالت نحوی را در زنبیارههاای رسترلای در
زبان انگلیسی فارسی بمگونة زیر مبس ررده است (هاشمیرور:)304 :1989 ،

8. a) … V… [OPi

[ Xi ...
][+case] [-case
b) … V… [OPi [ Xi ...
][-case] [+case

اشکال دیوگاه هاشمیرور در این است رم ساختهای رسترلی خود را بر اسااس انگاارة
عملگر تهی قرار داده استم جود ساختهای رسترلی مبتسی بر عملگر تهی را دانای طوسای
( )1379نقو ررده مرد د می شامردم ماا در ایسباا از ذرار دالیار مارد د شامردن انگاارة
عملگر تهی ررهیز مینمایی م اما این نگرش تسهاا دیاوگاهی اسات رام در ا ج د ران نظریاة
حارمیت مرجعگزیسی بم جود حالت نحوی ضامیر مساتتر اذعاان نماوده اساتم لاذا ی
عسصر تهی اقع در جایگاه فاعلی بسوهای متم رسترلی را ،برخ

دیوگاههاای جااری در

نظریة حارمیت مرجعگزیسی در راستای نگرشهای نوین برنامم رمیسگی ،دارای حالات
نحوی میدانوم جود حالت نحوی نکتمای است رم برناماة رمیسامگارا باا چاارچوبی ناوین
برای ضمیر مستتر مبس نموده استم
بخنی از تحلیر دانای طوسی ( )1379از ساختهای رسترل موعولی نیز در اقع انطبااق
دیوگاه چامسکی ( )1981با زبان فارسی استم ی بم جود سم یژگای اصالی موجاود در
ضمیر مستتر رایبسو استم نخست ایان رام ضامیر مساتتر را یا

عسصار مرجاعدار ضامیری

می دانو ،رم دارای یژگی [+ضمیر ارجاعی+ ،ضامیری] اساتم دیگار ایان رام ایان عسصار
تحت حارمیات قارار ناواردم ساوا آن رام ضامیر مساتتر بام سابب قارار نواشاتن تحات
حارمیت ،بو ن حالت نحوی میشودم در ادامم بماختصار بم بیان تحلیر ی از ماورد ساوا،
یعسی حالت نحوی ضمیر مستتر ،خواهی ررداختم
دانای طوسی ( )1379بح

مختصری دربارة حالت نحوی ضامیر مساتتر داردم ی بیاان

میدارد رم فاعر تهی بسو ریر در ساختهای رسترلی مانسو ( )9ی

ضمیر مستتر اسات رام

در جایگاه مخصص =[ 1منخصگر] گر ه فعلی بسو ریر قرار دارد تحت حارمیت نیستم
9م لی مری  iرا ادار ررد رم [  eiدرس بخوانو]م

(دانای طوسی)321 :1379 ،
)Spec (ifier

1
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ر یکرد دانای طوسی مبتسای اسات بار فرضایة فاعار در ن گار ه فعلای( 1اساسورتیش،2

 ،)1988رم بیان میدارد موضو بیر نی ی

فعر ،درست مانسو موضو های در نی آن ،در

گر ه فعلی ،یعسی در جایگاه منخصگر آن ،جای دارد بم جایگاه فاعلی گر ه زماان ارتقاا
مییابوم دانای طوسی بیان میرسو رم چون فاعر تهی بسو ریر اقع در جایگاه فاعار گار ه
فعلی (یعسی در جایگاه ] ) [Spec, VPنیازی بام حالات نحاوی ناوارد ،نیاازی نیسات رام در
ر ساخت بم جایگاه ] [Spec, IPحررت رسوم آنگاه ی این رفتار ضمیر مستتر را باا رفتاار

ضمیر ناملووظ 3مقابلم مینمایو میگویو ضمیر ناملووظ نیز مانسو ضمیر مساتتر در جایگااه
منخصگر گر ه فعلی قرار دارد لی از آنبا رم ضمیر ناملووظ نیاز بم حالات دارد ،بایاو در

ر ساخت جابمجا شود بم جایگاه منخصگر جملم مستقر شودم باوینگونام ،ی تقاابلی را
میان د عسصر اژگانی تهی ،یعسی ضمیر مستتر ضمیر ناملووظ مطر میرسو رم مبتسی بار
ارتقای ضمیر مستتر ،بمدلیر نیاز این عسصر بم حالت نحوی میباشوم بسابراین ،تا آنبا رام بام
حالت نحوی ضمیر مستتر مربو میشود ،دیوگاه دانای طوسی ،ضامیر مساتتر را بارخ
ضمیر ناملووظ بو ن حالت نحوی میدانو رام ایان دیاوگاه مسطبا بار انگاشاتمهاای نظریاة
حارمیت مرجعگزیسی چامسکی ( )1986 ،1981استم
حالت نحوی ضیر مستتر در معینزاده مصواجهرمی ( )1388مورد تحلیار قارار گرفتام
استم آنان بم بررسی رفتار این عسصر رسهان در ساختهاای رسترلای ناخودایساتای مصاوری
زبان فارسی میرردازنوم دیوگاه نظری اینان نیز مبتسی بر چامسکی ( )1986 ،1981استم بر
این اساس ،ضمیر مستتر ،فاعر بسوهای بیزمان در نظر گرفتم میشود رم در جایگاهی بو ن
حارمیت قرار دارد ( بسابراین ،بو ن حالت نحوی است)م الزا بام ذرار اسات رام بررسای
معینزاده مصوا بم نگاهی بم ساختهای رسترلای ناخودایساتا خ صام مایشاود رام باو ن
نمود حالت نحوی هستسوم لذا حالت نحوی ضمیر مستتر در ساختهای خودایستای التزامای
در رار اینان مورد بررسی نبوده استم

1

VP-Internal Subject Hypothesis
Sportiche
3
pro
2
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 .2 .3دیدگاههای مبتنی بر دیدگاههای کمینهگرا

در زبان فارسی ،را ش جامعی مبتسی بر نظریمهای رمیسمگارا صاورت نگرفتام اسات اماا در
شماری از را شها ،نگاهی گذرا بم آنها شوه اساتم در ادامام بام ایان راا شهاا اشاارهای

خواهی رردم بر رایة فرضیة حالت تهی ،قمنای )2001( 1اشاارهای گاذرا بام حالات نحاوی
ضمیر مستتر داردم ی رم بم نبود گر ه متم نما گر ه زمان در ساختهاای رسترلای باا ر

دارد ،میگویو جایگاه فاعلی بسوهای ریر رسترلی حالت نحوی نواردم بوینگونم ی خاود
را رایبسو بم فرضیة حالت نحوی تهی میدانوم در این مورد ی میافزایاو رام «ضامیر مساتتر
میتوانو هر مقولة تهی باشو رم دارای نقش تتایی است لی نیازی بم حالات نحاوی ناوارد»
(قمنی) 36 :2001 ،م قمنای دلیلای بارای اثباات ادعاای خاود یاا اساتواللی بارای مارد د
شمردن دیوگاههای دیگر نیا رده استم این تسها اشاره بم فرضیة حالت نحوی تهای در زباان
فارسی استم اما در چسو را ش دیگر اشارههایی روتاه بم دیوگاه رمیسمگرای دیگار ،یعسای
جود حالت نحوی متعار

برای ضمیر مستتر ،شوه است رم بمعلت اهمیت موضو  ،ماا از

آنها بمهسگاا بررسی حالت متعار

این عسصر رسهان بهره خواهی گرفتم

 .4حالت نحوی متعارف

ارسون رس از نقو بررسی دیوگاههای دستوریان فارسیزبان بم حالت نحوی ضمیر مساتتر،
تحلیلی متوا ت ارائم خواهی نمودم ماا در ایان بخاش نناان خاواهی داد رام ضامیر مساتتر

دارای حالت نحوی فاعلی استم برای ایان راار از د گونام آزماون بهاره خاواهی جساتم
آزمونهای گر ه نخست آزمونهایی نحوی هستسو رم ننان میدهسو در جایگاه فاعلی ی
بسو خودایستای التزامی ،درست مانسو ی

بساو خودایساتای اخبااری حالات فااعلی باازبیسی

میشودم این آزمونها بماختصار ننان میدهسو رم ساختار بسو متم در سااختهاای رستارل
خودایستا نمیتوانو عوا جود حالت نحوی را در جایگااه منخصاگر عسصار زماان (یعسای
] )[Spec, TPرذیرا باشوم آزمونهای گر ه د ا مبتسی بر ننان دادن حالت ضمیر مساتتر در
عساصری است رم میتوانسو بم ضمیر مستتر الحاق گردناوم ایان عساصار تواناایی نناان دادن
Ghomeshi

1
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مطابقة حالت ساخت اژی را دارا هستسوم بوینگونم رم این عساصر قابلیت رذیرش ریچسب
«را» را ،هسگامی رم دارای حالت موعولی با یژگی [+منخص] را دارا باشسو ،از خاود بار ز
میدهسوم از آنبا رم مطابقم رویوهای است مقیو بم بساو ،نمایتواناو حاالتی بامجاز حالات
ساخت اژی عساصری را از خود بر ز دهو رم بوان الحاق شوه است ،ننان خواهی داد رام
ضمیر مستتر نیز دارای حالت فاعلی استم
 .1 .4دالیل مبتنی بر ساخت عناصر تشکیلدهندة بند

بسو متم در ساختهای رسترلی التزامی زبان فارسی ،بم چسو دلیار سااختاری ،همانساو یا

بسو اخباری است ،بمگونمای رم در هر د ساخت ،عسصر فاعلی بسو متم نیازمسو بام باازبیسی
حالت ساختاری در جایگاه منخصاگر گار ه زماان خاود( ،یعسای ] )[Spec, TPمایباشاوم
بسابراین ،ضمیر مستتر ،رم در جایگاه فاعلی بسو متم این ساختها قارار دارد ،دارای حاالتی
ساختاری متعار

از گونة فاعلی میباشوم

 .1 .1 .4توزیع گروههای حرف تعریف آشکار با پنهان

جابمجایی ضمیر مستتر با دیگر گر ههای حر

تعریف آشاکار نیاز ضامیرهای نااملووظ

ننان میدهو رم این عسصر رسهان دارای همان توزیع نحوی است رم آن گار ههاای حار
تعریف ضمیرهای ناملووظ دارنوم از آنبا رم ضمیر مستتر در همان جایگاهی از بساو اقاع
میشود رم انوا دیگر گر ههای حر

تعریف در آن اقع میشونو ،میتوان بم این نتیبام

رسیو رم هر حالتی رم گر ههای حر

تعریف دیگر در همان موضاع نحاوی دارناو ،ایان

عسصر رسهان نیز داراستم تقابر جم ت ( )10با جملة ( )11بیانگر این ادعا استم
[ CPرم PRO

برا شسا]م

ب) من د ست دارا

[ CPرم pro

بری شسا]م

ج) من د ست دارا

[ CPرم علی

بره شسا]

د) من د ست دارا

[ CPرم ا ن

بره شسا]م

10م الف) من د ست دارا

11م من تصمی گرفت

[ CPرم PRO

برا شسا]م
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در جایگاه فاعلی بسو ریر در جملمهای (10الف) تا (10د) ،با محمول «د ست داشاتن»،

بم ترتیب ی
ی

ضمیر مستتر ،ی

ضمیر ناملووظ ،ی

گر ه حر

تعریف آشکار اژگانی،

ضمیر معمولی قرار دارنوم حالت نحوی این چهار عسصر ،رم در جایگاه فاعلی گار ه

زمان بسو متم قرار دارنو ،جز ی

حالت ساختاری فاعلی نیساتم ایان حالات سااختاری را

هستة گر ه زمان در بسو ریر بازبیسی میرسوم بم همین قیاس ،ضمیر مستتر نیز رم در جایگااه
فاعلی بسو ریر در ( ،)11با محمول رسترلی «تصامی گارفتن» قارار دارد ،بایاو دارای حالات
ساختاری فاعلی باشو رم آن را با هستة عسصر زمان بازبیسی نماوده اسات زیارا ضامیر مساتتر
دارای توزیع یکسانی با دیگر گر ههای حر
رم ضمیر مستتر نیز مانسو دیگر گر ههای حر

تعریف استم بر این رایام ،نتیبام مایگیاری
تعریف ،رم در جایگاه فاعلی بسو زمان اقع

هستسو ،دارای حالت فاعلی استم
 .2 .1 .4تصریف شخص و شمار

حضور تصریف شخص شمار ،رم بم انتهای فعر ریوست مایشاود ،باممعساای فعاال باودن

یژگاایهااای فااای 1در مرحلاة ادغاااا 2نحااوی اسااتم جااود تصااریف ( ها چسااین جااود

ساخت اژة فعال) را دلیلی برای جود حالت نحوی فاعلی برای فاعار بساوها دانساتماناوم از
آنبا رم فعر بسو ریر در ساختهای رسترلی زبان فارسی ،برخ

زبانهایی همچون زباان

انگلیسی ،دارای تصریف شخص شمار است ،میتوان بم این نتیبم رسیو رم ضامیر مساتتر
در ساختهای رسترلی نیز دارای حالت نحوی استم ضمساً ریشتار گوتای رام سامچامتاو
اُنیگا ( )2004نیز زبان التین ایتالیایی را بمسبب داشتن تصریف غسی چالنی بر فرضیة حالات
تهی دانستمانو ننان دادهاناو رام در ایان زباانهاا حالات فااعلی ( در ماواردی موعاولی)
بازبیسی میشودم همین ضع در زبان فارسی یافت مایشاودم رریمای ( )2005نیاز بام جاود
تصریف غسی در بسو متم رسترلی استساد ررده نتیبم گرفتم است رم فاعار تهای بساو ریار
در این ساختها بم بازبیسی حالت نحوی میرردازدم رس بم این نتیبام مایرسای رام ضامیر

)φ-features (phi-features
merge

1
2
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مستتر ،همسان با ی

گر ه حر

تعریف آشکار یا ی

ضمیر نااملووظ ،دریافاترسساوة

حالت نحوی فاعلی استم
 .3 .1 .4زمان

حضور مؤلوة زمان هستة زمان در ساخت رسترل خودایستای التزامی ننانگر بازبیسی حالات
نحوی در ضمیر مستتر استم مبا رت جم ت ( ،)12رم در ساختهای خودایساتا اقعساو،
با ( ،)13رم در ساختهای ناخودایستا قرار دارنو ،بیانگر تقابار زماانداری در ایان د ناو
ساخت رسترلی استم

12م ساخت خودایستا :بسو متم دارای هستة زمان
الف) گوت [( CPرم) [ pro TPنامم مینویس ]]م

ب) گوت [( CPرم) [ pro TPنامم بسویس ]]م
ج) قصو دارا [( CPرم) [ PRO TPنامم بسویس ]]م

13م ساخت ناخودایستا :بسو متم بو ن هستة زمان
الف) قصو نامم نوشتن دارام
ب) قصو نوشتن نامم دارا

جملة (12الف) با محمول غیررسترلی «گواتن» ،دارای یا

بساو ماتم باا جام اخبااری

استم بر اساس تماا معیارها ،بسوهای اخباری بسوهای دارای مؤلوة زماان هساتسو بام هماین
دلیر در جایگاه فاعلی آنها حالت نحوی فاعلی بازبیسی میشودم همین ضع در بسو ماتم در
(12ب) نیز مناهوه می شاود ،باا ایان اخات

رام در جایگااه فااعلی بساو ماتم آن ضامیر

ناملووظ قارار داردم (12ج) بام د جملاة رایش از خاود شاباهت دارد ،باا ایان اخات
محمول «قصو داشتن» ی

رام

محمول رسترلی است بم همین دلیر ،فاعر بساو ماتم آن یا

ضمیر مستتر اساتم اگار بساو ماتم موجاود در (12الاف) (12ب) بساوهایی زماان دارناو،
(12ج) نیز زماندار استم همین رویوة زمانداری است رم باع

میشود رام ضامیر مساتتر

در (12ج) حالت نحوی خود را از هستة زمان دریافت رساو یاا بار اسااس نحاو رمیسگای،
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هستة زمان بسو متم با فاعر آن بسو ،یعسی ضمیر مستتر ،بام رابطاة تطااب  1بساردازد تاا ضامیر
مستتر در نهایت حالت فاعلی را خود را با هستة زمان بازبیسی رساوم ضامساً از دیاو چامساکی
( ،)2004 ،2001 ،2000حالت نحوی فاعلی بمهسگاا عملیات تطاب هسگامی بازبیسی میشاود
رم یژگیهای فای موجود در عسصر زمان تکمیر باشسوم 2در زبان فارسای ،بامسابب جاود
ساااخت اژة شااخص شاامار ،همااین نااو بااازبیسی زمااان در ساااخت هااای التزاماای (شااامر
ساختهای رسترلی) حار استم
از سوی دیگر ،جملمهای ( )13رم ساختی ناخودایستا دارنو ،بو ن هستة زمان میباشاسو
زیرا محمول «نوشتن» در این گونم ساختها یژگیهای اسمی ( نم فعلی) را ،مانسو رذیرش
رسرة اضافم قارار گارفتن در جایگااه موعاولی ،از خاود نناان مایدهاوم بار ایان اسااس،
زمانداری رم ی

یژگی بسو جملم مایباشاو در سااختهاایی مانساو ( )13قاباربررسای

نیستم شایان ذرر است رم نوعاً ساختهای مصوری را در زبانهای گوناگون ساختهایی

بو ن فرافکن زمان میرسوارنو (بمعسوان نمونم رجو رسیو بم رمبرانو4))2007 ،2001( 3م
ریش از رایان بح
مبح

الزا است بم بررسی رویوة زمان در بسوهای التزامی 5ررداختام شاودم

زماندار بودن بسوهای التزامی در حوصلة بح رسونی ما نمیگسبوم لذا بم راارهای از

استواللها اشاره خواهی رردم بسوهای التزامی را دارای یژگی زمان میدانساو اماا اساتوالل

میرسسو رم زمان در این بسوها ابستم بم یژگیهای زمانی بسو اصلی است (راوئر)2006 ،6م
بم همین دلیر ،بسوهای التزامای را از لحااظ نحاوی همانساو بساوهای اخبااری دارای فارافکن
1

Agree relation
φ-complete
3
Wurmbrand
2

 4در ایسبا ررسنی ایباد میشودم محمول «نوشتن» بم عسوان ی

اس در معر

معیار تتا قرار داردم حال اگر قائر بم

جود ضمیر مستتر در این ساختها شوی  ،حالتدهسوة ساختاری آن چم خواهو بود؟ در راسخ بایو گوت از آنبا رم

این ساختها اسمی هستسو ،بمناچار بایو مسطب با ساخت گر ههای اسمی چگونگی قرار گرفتن ابستمهای اسمی
بررسی شونوم لذا ضمیر مستتر بایو بممثابة ی

اضافم باشوم
)1

ابستم بم اس در جایگاه رس از آن قرار گیرد تحت سیطرة ساخت

من قصو [ نامم نوشتن(من/خود( )PRO/بم اینان)) را  ] DPدارام

را ش بینتر در مورد ضمیر مستتر در ساختهای اسمی نیازمسو بررسی بینتر استم

5

subjunctive
6
Quer
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زمان

1

گر ه زمان 2میدانسوم البتم در بسو التزامی ،هساتة زماان را بامصاورت هساتة نااقص

3

ننان میدهسو رم نقطة مقابر هستة رامر زمان است 4رم در بسوهای اخباری یافت مایشاودم

چسانچم هستة زمان بمصورت رامر باشو ،بر اساس نظریة مراحر ،5همة عملیاات را شاگر

(چامسکی )2001 ،2000 ،در همان مرحلام صاورت مایگیاردم چسانچام هساتة زماان

هو

بمصورت ناقص باشو ،باع

تأخیر در عملیات شوه عملیات تطاب تا مرحلة بعاوی ،یعسای

مرحلة عملیات بسو اصلی ،بم تأخیر میافتو تا تطاب در این مرحلم صورت رذیردم نتیباة ایان
تأخیر مبتسی شون زمان بسو متم بر بسو رایم خواهو بود (گلگو)2010 ،م از لحاظ معساشساختی
نیز جم التزامی را دارای زمان ابستم میدانسو رم در آن عسصر زمان بسو متم بام زماان بساو
رایم ابستم استم دالیر جود عسصر زمان در بسوهای التزامی متعود استم ما بمعسوان نمونام
بم چسو دلیر بسسوه میرسی رم بر اساس تعار

زمانی 6میان بسو ماتم

بساو رایام اساتم از

آنبا رم زمان بسو متم نسبت بم بسو رایام دارای تحقا زماانی ها زماان یاا آیساوه اسات،
جملمای مانسو (14الف) دستوری است اماا از آنباا رام قیاو زماان گذشاتم «دیار ز» باعا
تعار

زمانی ساخت التزامای باا قیاو زماان موجاود در آن بساو مایشاود ،سااخت (14ب)

درست نیست:
14م الف) قصو دارا امر ز/فردا نامم بسویس م
ب) *قصو دارا دیر ز نامم بسویس م
این آزمون ننان میدهو رم بسوهای التزامی دارای یژگی زمان انوم دلیر دیگر ،جاود
حالت دستوری فاعلی در جایگاه بسو متم در این ساختها است ،چون حالت فااعلی یا
بسو با عسصر زمان اقع در همان بسو بازبیسی میشودم رس سااخت التزامای نیاز مانساو سااخت
اخباری دارای زمان استم باز دلیر دیگر ،جود متم نمای «رم» استم جاود ماتم نماا بام
اعتقاد چامسکی بممعسای جود گر ه زمان استم ما از ارائاة دالیار دیگار بامسابب رعایات
اختصار ررهیز میرسی م
1

tense projection
TP
3
Tdefective
4
Tcomplete
5
Phase Theory
6
tense clash
2
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 .4 .1 .4خودایستایی

تماا بررسیهای انبااشوه در ساختهای رسترل التزامی زبان فارسی بر این هساتسو رام بساو
ریر در این ساختها ی

بسو خودایستا مایباشاو (اَلبویاو2006 ،1؛ رریمای2008 ،2005 ،؛

درزی2008 ،؛ قمناای2001 ،؛ هاشاامیرااور1989 ،1988 ،؛ دانااای طوساای1379 ،؛ ریاار ز،
)1389 ،1386م اما الزا است منخص شود رم خودایستایی چیستم بسیاری از زبانشساساان
بر این نکتم اتواقنظر دارنو رم خودایستایی عبارت است از توانایی تعیاین حالات سااختاری
(فاعلی) بم فاعر موجود در بساو احتماال داشاتن مطابقاة یژگایهاای فاای بار ر ی فعار

(بمعسوان نمونم رورر )2002( 2مسابع مورد ارجا آن)م رس اجباراً در بسو متم ساختهاای
رسترل خودایستای التزامای زباان فارسای بایاو حالات نحاوی سااختاری فااعلی در جایگااه
منخصگر گر ه زمان (یعسی در ] )[Spec, TPباازبیسی شاود در نتیبام ،ضامیر مساتتر نیاز
مانسو دیگر گر ههای حر

تعریف آشکار ،حالت ساختاری ( از نو فاعلی) بگیارد زیارا

همانگونم رم در باال اشاره رردی  ،بر اساس برنامة رمیسگای ،حالات نحاوی فااعلی توساط
هستة زمان با فاعر ساختاری آن بسو در جایگاه منخصگر بسو زمان بازبیسی میشودم
 .5 .1 .4هسته و گروه متممنما

دلیر دیگری رم با استساد بم آن میتوان استوالل ررد رم ضمیر مستتر دارای حالات نحاوی

است ،جود فرافکن بینیسة گر ه متم نما

3

نیز جود هستة آن (یعسی «رام») مایباشاوم در

زبان فارسی ،بسوهای التزامای درسات مانساو بساوهای اخبااری دارای گاره ماتم نماا هساتسو
بمگونمای رم هستة متم نمای «رم» در آنها نمود اختیاری داردم در ساختهای رسترلی زبان
فارسی ،رم در جم التزامی اقع میشونو ،این عسصر دستوری میتوانو حضور داشتم باشاوم
تقابر سم ساخت اخباری ،التزامای رسترلای ،التزامای غیررسترلای بامترتیاب در (15الاف)،
(15ب)15( ،ج) ننان داده شوه استم
15م الف) حسن فکر میرسم [( CPرم) [ IPفردا خریو میره]]م
1

Alboiu
Cowper
3
)CP (Complementizer Phrase
2
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ب) حسن فکر میرسم [( CPرم) [ IPفردا خریو بره]]م
ج) حسن تصمی داره [( CPرم) [ IPفردا خریو بره]]م
جود متم نمای «رم» بممعسای جود ی

بسو رامار اسات رام در آن گار ه زماان نیاز

اجباراً بایو حضور داشتم باشوم چامسکی ( )2005در اینباره میگویو جود هستة ماتم نماا
بممعسای جود هستة زمان است؛ رس ساختهایی مانساو ( ،)15بامسابب داشاتن ماتم نماای
«رم» ساختهایی زماندار میباشسوم حال از آنبا رم هستة زمان بازبینرسسوة حالات نحاوی
فاعلی است ،منخص میشود رم در ساخت رسترلی (15ج) مانساو سااختهاای غیررسترلای
(15الف) (15ب) حالت ساختاری فاعلی باازبیسی مایشاود بامتوساط آن ضامیر مساتتر
دارای حالت فاعلی میشود (ه چسین نگاه رسیو بم رریمی)2008 ،م
در این بخش بم اختصار نناان دادیا رام در جایگااه فااعلی بساو ماتم در سااختهاای
رسترلی زبان فارسی حالت نحوی ضمیر مساتتر باازبیسی مایشاودم نخسات نناان دادیا رام
بسوهای رسترلی التزامی زباان فارسای ،شاارلمای همساان بساوهای اخبااری ،نام مصاوری،
دارنوم رس هر حالت نحوی رم فاعر بسو اخبااری دارد ،هماان حالات را فاعار بساو التزامای
دارد ،چم فاعر آن آشکار باشو چم ناآشکارم بسابراین ،ضمیر مستتر نیز دارای حالت فاعلی
استم سسس ننان دادی رم جود تصریف شخص شمار بر ر ی فعر خودایستای التزامی
حاری از آن است رم در این بسوها ،مانسو بسوهای اخباری ،حالت سااختاری فااعلی باازبیسی
میشودم رویوة زماندار بودن بسو التزامی فارسی نیز دلیر دیگری بود رم با رم

آن نناان

دادی رم هستة زمان در این بساوها بام باازبیسی حالات نحاوی در جایگااه فااعلی ایان بساوها
میرردازد بر رایة آن فاعر اقع در جایگاه منخصگر بساو ماتم حالات فااعلی خاود را از
هستة زمان میگیردم شاهو بعوی بر رایة جود رویوة خودایستایی بسو متم در این ساختها
بود رم ننان دادی در ساخت خودایستا ،برخ

ساخت ناخودایستا ،حالت نحاوی فااعلی

بسو بازبیسی میشودم رس در ساختهای رسترلی خودایستای زبان فارسی حالت نحوی ضمیر
مستتر بازبیسی میشودم سرانباا جود متم نمای «رم» را در این ساختها دلیلی برای رامار
بودن بسو متم دانستی رم در آن گر ه زمان نماود عیسای دارد در جایگااه منخصاگر آن
حالت نحوی ضمیر مستتر بازبیسی میشودم ع ه بر این دالیر ساختاری ،میتاوان بام سارا

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 49 /

دالیر دیگری از جملم دالیر ساخت اژی نیز رفتم ما در بخش بعوی بم بررسی ایان گونام
شواهو خواهی ررداختم
 .2 .4دالیل مبتنی بر مطابقة حالت

شواهو ارائمشوه در بخش رینین ما را از ارائة دالیر بینتر در بارة حالت نحوی ضمیر مستتر
بینیاز میگردانوم اما باز ه با استساد بم گر ه دیگری از شاواهو ،رام از حاوزة سااخت اژه
هستسو ،استوالل خواهی ررد رم این عسصر رسهان ،بمرغ سست رینین دستور زاینای ،دارای
حالت نحوی استم این گر ه دالیر بر رایة مطابقة حالت استوار است ،رم ما در بخش 2م 2م
3م ارائم نمودی م
در بسیاری از زبانهاا ،عساصاری همچاون ضامیرهای انعکاسای ،راارهای از محماولهاا،

ضمیرهای مؤرو ،سورهای شسا ر ،1ممیزهای اس  ،2جز آن رذیرنوة حالات سااخت اژی
هستسوم حالت ساخت اژی این عساصر بازگورسسوة حالت نحاوی آن گار ه حار

تعریوای

است رم در همان موضع بوان ابستمانوم این بوان سبب است رم مطابقم عسصری است بساو-
ابستم 3م لذا هرگاه این عساصر در جایگاه فاعلی قرار گیرنو ،بمسادگی حالت نحاوی ضامیر

مستتر را از خود بر ز خواهسو داد (بمعسوان نمونام ،الناوا 2006 ،مساابع ماورد ارجاا آن)م
شواهوی از این دست ،هرچسو در طول تاریخ دستور زاینای را نباودهاناو اماا بام یاژه در
سالهای رس از شکرگیری فرضیة حالت نحوی تهی بممسظور مرد د شامردن آن فرضایم
مورد استواده مکرر قرار گرفتمانوم
ارسون ما بم بررسی حالت در رارهای از این عساصر ،رم در زبان فارسی یافت مایشاونو،
خواهی ررداخت ننان خواهی داد رم این عساصر ،چسانچم در جایگاه فااعلی بساو ماتم
بمصورت افز ده بم ضمیر مستتر قرار گیرنو ،نمیتوانسو در زبان فارسی حالات سااخت اژی
دیگری را بمجز حالت فاعلی از خود بر ز دهسوم شواهوی رم ما بوان اساتساد خاواهی رارد

مبتسی بر افز دن ( یا راستن) ریچسب 4موعولی «را» هستسوم از آنباا رام میاان یا

گار ه
1

floating quantifiers
classifiers
3
Concord is clause-bound.
4
clitic
2
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تعریف عساصر افز ده بوان همواره مطابقة حالت بر قارار اسات ،حاالتی را رام ایان

حر

عساصر افز ده از خود بر ز دهسو ،همان حالت ضمیر مساتتر اساتم حاال چاون ایان عساصار
رذیرنوة حالت فاعلی ( نم موعولی) میباشسو ،بوین نتیبام مایرسای رام ضامیر مساتتر نیاز
دارای حالت فاعلی استم شایان ذرر است رم در زباان فارسای حالات فااعلی باو ن نناان
ساخت اژی اسات لای برخای از موعاولهاا مایتوانساو رایچساب «را« داشاتم باشاسو ،رام
نناندهسوة حالت موعولی آنها استم
 .1 .2 .4ضمیرهای مؤکد

ضمیرهای مؤرو مانسو «خود ،خویش ،خوینتن» ه میتوانسو در جایگاه نقاش فااعلی بام
فاعر ی

فعر افز ده شونو ه در جایگاه موعولی بم موعاول آن فعارم چسانچام بام فاعار

افز ده شونو ،بو ن ریچسب «را» چسانچم بم موعول افاز ده شاونو ،دارای ایان رایچساب
هستسوم تقابر جم ت ( )17( )16شاهو این ادعاست:

16م فاعلی

17م موعولی

مهوی NOMخودش*/NOMخودشو ACCبا من تماس گرفتم
*خودش/NOMخودشو ACCتو خیابون دیوام

حال از همین آزمون در ساختهای رسترل خودایستای التزامی استواده ماینماایی

آن

را بم ضمیر مستتر ،رم در جایگاه فاعلی بسو متم قرار دارد ،میافزایی م منخص میشود رام

این ضمیرهای مؤرو ،بمدلیر این رم بم ضمیر مستتر افز ده شاوه باوان ابساتماناو ،نمای-
توانسو رذیرای ریچسب موعولی «را» باشسو ،بسابراین آشکار میشود رم ضامیر مساتتر دارای

حالت فاعلی است1م از طرفی ،ی

گر ه حر

تعریف نمیتوانو بمطور ه زماان دارای د

حالت فاعلی موعولی باشوم
18م ماری مهااوی ر ادار رارد [ CPراام [ PRO TPخاودش*/NOMخودشااو ACCباا ماان
تماس بگیره]م
 1الزا است در ایسبا آزمون «ضمیر مؤرو» با آزمون «ضمیر انعکاسی» اشتباه ننودم
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19م داننبویان سعی میرسن [ CPرم [ PRO TPخودشون*/NOMخودشونو ACCمسئلم ر
حر رسن]م
20م باالخره تصمی گرفت [ CPرم [ PRO TPخودا*/NOMخودمو ACCتو مسابقم شاررت
رس ]م
از آزمون ضمیر مؤرو در ریر ز ( )1386نیز استواده شوه استم
 .2 .2 .4سورهای شناور

سورهای شسا ر زبان فارسای مانساو «همام ،همگای ،تمااا ،تماامی ،هایچراواا» نیاز ازجملام

عساصری هستسو رم میتوانسو ه در جایگاه فاعر جملم قرار گیرنو ه موعول آنم چسانچم
در جایگاه فاعر شاسا ر باشاسو ،باو ن رایچساب «را» چسانچام در جایگااه موعاول شاسا ر
گردنو ،دارای ریچسب «را» میباشسوم جملمهای زیر شاهو این ادعا هستسو:

21م فاعلی

22م موعولی

بچمها همگیشون*/ NOMهمگیشون ر  ACCتوی زمین حاضرنم
شمار *هممتون/ NOMهمم تونو ACCدیوام

ارسون این سورها را در جایگاه فاعر بسو متم ساختهای رسترلی قرار مایدهای م دیاوه
میشود رم افز دن ریچسب «را» بم سور شسا ری رام در جایگااه ضامیر مساتتر قارار دارد،
جملم را نادستوری میرسوم رس بم این نتیبم میرسی رم ضمیر مستتر دارای حالت اسات
تسها حالت نحوی فاعلی را میرذیردم
23م مربی از بچمها خواست [ CPرم [ PRO TPهمگیشاون*/NOMهمگای شاونو ACCتاو
زمین حاضر باشن]]م
24م فرمانوه بم شما دستورداد [ CPرم [ PRO TPهمامتاون*/ NOMهمام توناو ACCمسالح
باشیو]]م
25م اسااتاد دانناابویانو ادار راارد [ CPراام [ PRO TPتمامنااون*/ NOMتمامنااونو
تکلیف بیارن]]م
26م مهمونا قول دادن [ CPرم [ PRO TPهممشون*/ NOMهمم شونو ACCبیان]]م

ACC
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27م (شما) قول بویو [ CPرم [ PRO TPهرد تاتون*/ NOMهرد تااتونو ACCایسباا آمااده
باشیو]]م
 .3 .2 .4شمارشیها

از میان عساصر دیگری رم با آنها می توان بام حالات نحاوی ضامیر مساتتر رای بارد ،عساصار

شمارشی میباشسوم این عساصر میتوانسو بم ی

گر ه حار

تعریاف افاز ده شاونوم جملاة

زیر ننانگر افز ده شون شمارشیها بم جایگاه فاعلی است:
28م (ا نا) چهارتایی شون*/ NOMچهارتایی شونو ACCمیانم
29م *چهارتایی شون/ NOMچهارتایی شونو ACCمیبری م
ساخت رسترلی در بساو ماتم آن قارار خاواهی دادم

ارسون این جملم را در در ن ی

قرار گرفتن ریچسب «را» بم عساصر شمارشای افاز دهشاوه بام گار ه حار

تعریاف رسهاان

ساخت جملم را نادستوری میرسو:
30م مهمونا تصمی دارن [ CPرم [ PRO TPچهارتایی شاون*/ NOMچهارتاایی شاونو

ACC

بیان]]م
در ایسبا نیز مناهوه میشود رم این آزمون بمدرستی ریش بیسی میرسو رم ضمیر مساتتر
بو ن حالت نحوی موعولی دارای حالت نحوی فاعلی استم
 .4 .2 .4مضاعفسازی

عسصر دیگری رم میتوانو ننان دهو ضمیر مستتر دارای حالت نحوی فاعلی است ،اساتواده

از مضاعفسازی عساصر شمارشی 1خواهو بودم رلماتی مانسو «یکی یکی ،ت

ت

 ،جوات

جوت ،چسوتا چسوتا ،دستم دستم ،گر ه گر ه» مانسو آن چسانچم در جایگاه یا نقش فاعار
باشسو ،افز دن ریچسب «را» بم این عساصر سبب نادستوری شون آنها میشود اما چسانچام در
جایگاه نقش موعولی باشسو ،داشتن این ریچسب سبب نادستوری شون آنها نمیشودم
31م ت

ت

تون * /NOMت

ت

تونو ACCصحبت رسیوم

32م (شما) یکی یکی تون * /NOMیکی یکی تونو ACCبریو توی مطبم
reduplicative numerals

1
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33م (شما) چسوتاچسوتا*/NOMچسوتاچسوتار  ACCرار رسیوم
34م *یکی یکی شون / NOMیکی یکی شونو ACCریوا رردام
ارسون این عساصر مضاعفساز شمارشی را در ساختهای رسترلی قرار میدهی :
35م معلا از بچاامهااا خواساات [ CPراام [ PRO TPت ا

تا

شااون * /NOMتا

تا

شونو ACCصحبت رسن]]م
36م مسنی از بیمارها خواست [ CPرم [ PRO TPیکای یکای شاون*/NOMیکای یکای
شونو ACCبرن توی مطب]]م
37م استاد بم داننبویان توصیم ررد [ CPرم [ PRO TPچسوتاچساوتا*/NOMچساوتا چساوتا
ر  ACCرار رسسو]]م
باز مناهوه میشود رام مضااعفساازهای شمارشای ،هسگاامی رام در جایگااه نقاش
ضمیر مستتر قرار داشتم باشسو ،نمیتوانسو ریچسب «را» را بم خود بگیرنوم
 .5 .2 .4انعکاسیهای دوسویه

تا ایسبا مناهوه رردی رم ضمیر مستتر نمیتوانو حاالتی غیار از حالات فااعلی داشاتم باشاو

چون افز دن ریچسب «را» آن را نادستوری میرردم ارسون میخاواهی ببیسای راساتن ایان
ریچساب از موعاول جملام چام ضاعیتی را ایبااد مایرساوم ضامیرهای د ساویم همچاون
«همویگر» «یکویگر» می توانسو در جایگااه موعاول جملام قارار گیرناو اماا نمایتوانساو در
جایگاه فاعلی جملم قرار گیرنوم بم همین سبب است رم راستن ریچسب «را» از آنها باعا
نادستوری شون جملم میشودم
38م ا نا NOMهمویگر  ACCتو مبلس دیونم
39م *یکویگر NOMتسها نذاریوم
40م *همویگر NOMا نار  ACCتو مبلس دیونم
ارسون جملمهای شاهو فوق را در ساختهای رسترلی قرار میدهی :
41م ما بم ا ناا ریناسهاد راردی [ CPرام [* PRO TPهماویگر/ NOMهماویگر ر  ACCتاو
مبلس ببیسن]]م
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42م سعی رسیو [ CPرم [* PRO TPیکویگر/ NOMیکویگر  ACCتسها نگذاریو]]م
مناهوه میشود رم راستن ریچسب «را» از موعاول بساو ماتم در سااختهاای رسترلای
باع

میشود رم در ی

جملم د گر ه حار

تعریاف فااعلی قارار گیارد ،یکای ضامیر

مستتر دیگری ضمیر د سویمم جود د حالت یکسان سبب بر ز صافی حالت مایشاود
در نتیبم اشتقاق ساقط میشودم
خ صم آن رم ضمیر مستتر ،برخ

سست رینیسة دستور زاینی در راستای یافتمهاای

برنامة رمیسگی ،دارای حالت نحوی متعار

از نو فاعلی استم د گونم شاهو برای ایان

ادعای خود ارائم نمودی م دستة نخست شامر دالیر مبتسی بر نو ساخت بساو ماتم باود رام
ننان دادنو رم در جایگاه فاعلی بسوهای رسترلی ،مانسو دیگار بساوهای ماتم  ،حالات فااعلی
بازبیسی میشودم دستة د ا ،شواهو ساخت اژی بودنو رم نناان دادناو ضامیر مساتتر دارای
حالت فاعلی است زیرا افز دن ریچسب «را» بم آنها سبب نادساتوری شاون آنهاا مایشاودم
این استواللها بر رایة جود نیز عوا جود ریچسب «را» قرار دارناو رام بام موعاولهاای
دارای یژگی [+منخص] افز ده میشونوم
 .5نتیجهگیری

این را ش بم بررسی حالت نحوی ضمیر مستتر در ساختهای رسترل التزامای زباان فارسای
ررداختم سم نو نگرش بر رایة حالت نحوی این عسصر ،از آغاز راار دساتوریان زاینای تاا

سالهای اخیر برنامة رمیسمگرا ،مورد بررسی قرار گرفتساوم نخسات ،دیاوگاه فقاوان حالات
نحوی د ران نظریة حارمیت مرجعگزیسی سسس دیاوگاه حالات نحاوی تهای در آغااز
برنامة رمیسمگرا مورد نقو قرار گرفتسو تا ننان دهسو رم دادههای زبان فارسی دیوگاه سومی
را میرذیرد رم معتقو بم داشتن حالتهای دستوری متعار

در این عسصر استم این را ش

ننان داد رم این عسصر رسهان دستوری ،همانساو دیگار گار ههاای حار

تعریاف آشاکار،

دارای حالت فاعلی استم د گر ه استوالل ارائم گردیونوم دالیر دستة نخست بر رایة ناو
ساختار بسو متم در بسوهای رسترل التزامی بودم ننان دادی رم بسوهای رسترل التزامای زباان
فارسی ،ساختهایی خودایستا هستسو رم در آنها هستة زمان بم باازبیسی حالات سااختاری باا
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فاعر این بسوها در جایگاه منخصگر گر ه زمان (یعسی در ] )[Spec,TPمیرردازدم بر این
اساس ،ضمیر مستتر در چسین ساختهایی دارای حالات سااختاری از ناو فااعلی خواهاو
بودم شواهو دستة د ا را بر اساس شواهو ساخت اژی ارائم نمودی

دیاوی رام عساصاری

رم در جایگاه فاعلی بسوهای رسترلی بم ضمیر مستتر افز ده گردنو ،ننان مایدهساو رام ایان
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