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چکیده

در این مقاله به تبیین دو مشخصة بارز زباا هاا ضاییاادااز یعنا فقااا

فاعل واژگاد و جابهجای آزادادة فاعل و فعل در زبا فارسا باا اساا

پادتقار پویا م پاادازی .ایان دو ویژگا محصاو جاادب دقطاة تقاار
هستنا ضییا فاعل پنها ضییا ضاعی

و یا

گااو حاا تعایا

است که پس از ادغام با گااو فعلا و تشاییل دقطاة تقاار در صاور

آوای حذ م گادد ایان اماا توجیاهگاا ضاییاادااز اسات جایگاا
اصل فاعل در ساختها متعا و غیاکنای در مشخصگا فعل سب

و

در ساختها غیامفعول مشخصگا فعل واژگاد اسات در تیاام ایان

جایگا ها شاها دقطاة تقاارد خاواهی .باود کاه ما تواداا باه دو صاور

شیسته شود؛ یا با جابهجای فعل و یا با جابهجای فاعل هیین اما ،جاباه-
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جای آزادادة فاعل و فعل را توجیه ما کناا در فاعال پای فعلا حاا
تعای

در جایگا مشخصگا گاو زما و در صاور تییاهباا باود در

جایگااا مشخصااگا گاااو کااادو ماا دشااینا در فاعاال پااسفعلاا در
ساختارها غیامفعول  ،فعل از درو فعل واژگاد تیا به صور افزود
با فعل سب

ادغام م شود و در ساختارها غیاکناای و متعاا فعال از

درو گاو فعل واژگاد به درو هستة زما حاکت م کنا.

واژههای کلیدی :ضییاادااز  ،جابهجای آزادادة فاعل و فعل ،ضاییا

فاعل پنها  ،فاعل پی فعل  ،فاعل پسفعل

 .1مقدمه

ضییاادااز به ویژگ ها مقولاها اشاار دارد کاه در زباا شناسا زایشا آ را ضاییا

فاعل پنها  1خوادا اداا و باه زباا هاای کاه دارا چناین خصوصایات باشانا ،زباا هاا

ضییاادااز ،2م گوینا زبا شناسا باا این زبا ها پنج خصوصیت عیاا را ماادظا قااار

م دهنا :ال ) فقاا فاعل واژگاد ( 3مادناا pro :کتاا رو پیااا کاادم) ) ،جاباهجاای
آزادادة فاعل و فعل (مادنا :غذا خورد آرش)
باربوسا ( )Barbosa, 2001جایگا واقع موضوع باا فاعل در زبا پاتغاال اروپاای

را سیت راست فعل ارتقاداد شا م داداو ابااز م دارد که ساختار فاعل ا فعال ،ما تواداا
بهوسیلة یی از دو صور زیا به وجود آیا این ساختارها یا م توادنا حاصال جاباهجاای

فاعل بهصور چپافزودگ  4باشنا و یا حاصل جابهجاای غیاموضاوع فاعال باشانا و

هیچنین پیشنهاد م کنا که این دظایه م توادا قابلتعیی .به تیام زبا ها ضییاادااز باشا

آدراگائو و کاستا ( )Adragao & Costa, 2004ماع م شودا که فاعل پی فعل  5به

هیچ وجه دی توادا ثیاة چاپافزودگا باشاا ،بناابااین معتقاداا کاه جایگاا اصال فاعال
1

pro
pro-drop languages
3
lexical subject
4
left-dislocation
5
preverbal subject
2
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پی فعل در مشخصگا 1گاو صاف ما باشاا باهعقیااة ایان دو ،اگاا مشخصاگا گااو
صاف ی

جایگا موضوع 2باا فاعل در دظا گافته شود ،ادتظار م رود که تاتیاب فاعال

ا فعل ،هیچگوده ارتباط با پیاای

دیگا استااتژ ها پیشایناساز دااشته باشا در حاال

که اگا تنها جایگا موضوع باا فاعل در مشخصگا گاو فعلا واژگااد  3پنااشاته شاود،

م بایست عیس آدچه در باال بیا شا را ادتظار داشت
هلیباگ ( )Holmberg,2005دو فاضیه در مورد فاعل ته ارائه م دها :ال ) مطابقاه

در زبا ها دارا فاعل ته خواد پذیا 4بود و در دتیجه ،ضییا فاعل پنها کامالً حشاو
به دظا م رسا و ) فاعل ته ی

ضییا کامالً تخصیصیافته و فاقاا دیاود آوایا اسات

که مشخصهها خواد داپذیا مطابقه را ارزشگاذار ما کناا و معتقاا اسات کاه در
زبا فنالدا (که دارا فاعل ته ِ دسب  5است) در جیال دارا فاعل ته  ،فااعل تها

در مشخصگا گاو صاف قاار دارد ،اماا ایان فاعال تها  ،6ضاییا فااعل پنهاا کاه فاقاا
مشخصهها فا  7بود و مؤلفة آوای دیز داارد ،دیست

گیااورگ ( )Giorgi,2009معتقااا اساات زبااا هااا دارا فاعاال ته ا  ،فاقااا هاگودااه

پوچواژ ا  8م باشنا و مشخصة  EPPدیز یا توسط پایادهها فعلا کاه شاخص و شایار را
بیا م کننا و بهعنوا ی

ضییا واقع مطاح اسات ،ماورد باازبین  9واقا ما شاود و یاا

توسط ارتقا و جابهجای فعل و ادغام آ در هساتة زماا بااآورد ما گاادد و هیچناین
معتقا است که هیچ گوده جابهجای فاعل به مشخصگا گاو صاف صاور دیا پاذیاد و
در هیین چارچو اشار م کنا که شایا بتاوا باا در دظاا گاافتن دظایاة دساخها باود

جابهجای  10دشا داد که هیچ گوده مقولها با عنوا مقولة ته وجود داارد و هیگ یا
دسخه از سازة جابهجاشا هستنا

1
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متولیا دایین ( )Motevallian Naeini, 2017بااین باور است که زبا ها ضییاادااز
عل رغ .این که دارا ویژگ ها مشناک بسیار هستنا ،رفتاار کاامالً ییسااد از خاود
دشا دی دهنا و ما تاوا آدهاا را در چهاار زیاگااو زباا هاا ضاییاادااز ثابات (مادناا
ایتالیای  ،یوداد و ) ،ضییااداازپوچواژ ا (مادنا آلیاد ) ،ضییاادااز دسب (مادنا چینا ،
ژاپن و ) و ضییاادااز کالم (مادنا عاب  ،روس و ) دستهبنا دیود و زبا فارس
را باتوجه به این که این زبا دارا تصای

غن فعل است و درتیام صیغهها و هیة زما ها

دارا ضییافاعل داملفوظ است ،اما حضور ضیایا آشیار فاعل را بههنگاام ت کیاا مجااز
م دادا ،در زیا گاو زبا ها ضییاادااز ثابت قاار م دها باهیین اساا  ،معتقاا اسات
که پارامتا فاعل ته در زبا فارس دو ویژگ را به زبا فارس اعطا کاد اسات :الا )
مجاز بود فاعل ته و ) وجود فاعل ته ارجاع

کین ( )Kayne, 1994در دظایة پادتقار  1ابااز م دارد که ساختار سلسلهمااتب  2منجاا

به تاتیب خط  3م شود و به عبارت  ،م تاوا گفات کاه سااخت گاوها هییشاه تاتیاب
خط را تعیین م کنا و از هیین رو اگا دو عبار در تاتیاب خطا باا ییاایگا متفااو
باشنا ،م بایست در ساختار سلسلهمااتب دیز با ییایگا متفاو باشانا روییااد پادتقاارد
به دحو ،به اصل تناظا خط  4و یا  LCAمعااو

اسات کاه باا اساا

آ «باا فاا

 XوY

بهعنوا غیا پایادها ها و  xو yبهعنوا پایادها ها X ،با  xو Yبا  yتسلط 5خواها داشات و

اگا  Xبهصورت دامتقار با  Yساز فاماد داشته باشاا x ،ماا قبال  yظااها ما شاود» ایان
تاتیب خط دارا سه مشخصة کل است :ال ) این اصل گاذرا 6اسات ،اگاا الا

تقام 7داشته باشا و

با پ ،آ گا ال

با پ تقام دارد و بهعبار

باا

دیگااxLy&yLz ،

 ) ،→ xLzاین اصال (باهصاور موضاع ) فااگیاا و جاام  8اسات و باهعباار دیگاا،
م بایست تیام اعضا گاو را پوش

دها؛ به ازا ها  xو  yمتیایز یا ما بایسات تاتیاب
1
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 xLyو یا تاتیب  yLxرعایت شود و پ) این اصل پادتقارد  1است و باهعباار دیگاا ،هاا
دو ساختار  xLyو  yLxدی توادنا ه.زما وجود داشته باشنا
این اصل را م توا با دیودار زیا بیا کاد (:)Kayne,1994:10
1

به اعتقاد کین ،از آدجا که در ساختار ( ال

) V ،به صورت دامتقار با  Nسااز فامااد

دارد ،این ساختار بهعنوا ساخت گاوه ِ خوشساخت شناخته شا و بناابااین  seeماقبال

2

 Johnواق م شود و بهعبار دیگا ،سه خصیصة گذرای  ،پادتقارد و فااگیا بود در آ
کامالً رعایت شا است اما در ( ) از آدجا که  Vو  NPهاا دو باا ییاایگا سااز فامااد
متقار داردا ،هیچ گوده تاتیب خط میا  seeو  Johnباقاار دی شود
در روییاد پادتقار پویا که گودة تخفی

یافتها از پادتقار م باشاا ،ماورو ( Moro,

 )2000:28معتقا است که اصل تناظا خط محاودیت اسات مااتبط باا صاور آوایا و
بنابااین این اصل تنها در سطح صور آوایا ِ دساتور (و داه تیاام مااحال اشاتقاا) اعیاا
م شود با اسا

این روییاد ساز فاماد ِ متقار  ،3عامل جهت حاکت پنااشته شاا و از

این رو حاکت ،دلیل باا ساز فامااد ِ دامتقاار  4جهات بااآورد اصال تنااظا خطا باه
حسا م آیا
طاح پیشنهاد مورو ( )Moro, 2000: 13-14حاکت را با خال

چامسی  ،ده عامل

در راستا بازبین مشخصهها تعبیاداپذیا بلیه عامل جهت شیست تقار  5بهوجودآماا
از ادغام م دادا و معتقا است که ال ) ادغام باو محاودیت اعیا م شاود ) ،تاتیاب
1
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3
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4
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5
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خط گا ها پایادها  ،تنها زماد شیل م گیاد که دیاز به آ احسا

شاود و باه عباارت

این تاتیب ،در بازدیود صور ما گیااد و پ) تاتیاب خطا گاا هاا پایاداها حاصال
عیلیاد سلسلهمااتب اسات باهعقیااة و از آدجاا کاه ادغاام بااو محااودیت صاور
م پذیاد ،م توا سه بافت متقار کاه در آدهاا دو مقولاة دحاو آشایار باا وضاعیتهاا
مقولها ییسا زیا که با ییایگا در تسلط ساز ا ه.تااز قاار داردا را مفاو

دادسات:

(ال ) دو مشخصگا دقطة تقار  1شایل داد اداا ) ( ،ادغاام دو هساته دقطاة تقاارد را باه

دست داد است و (پ) دقطة تقار حاصل ادغام دو فاافین بیشینه است در مورد (پ) کاه
در این پژوه

ما دظا قاار دارد ،ی

گاو حا

ادغام م شودا و به شاط این که این گاو حا

تعای
تعای

وی

گاو فعلا باا ییاایگا

در جایگا مشخصگا گاو فعلا

واق شود ،دقطة تقار شیل خواها گافت (در این سه دیوده ،موارد که در بیض هاا قااار
گافتهادا با ییایگا در ساز فاماد متقار قاار داردا) (: )Moro, 2000:32
2

بعض از دتایج این روییاد به شاح زیا م باشنا:
ال ) حذ

مشخصهها آوای  /واج واحاها واژگااد کاه مشخصاها اجباار و داه

جادب ِ حاکت م باشنا

) ها ساختار که توسط حاکات تولیاا شاود ،در اصاو ما تواداا باا «سااختار قایناه»2

(مادنا :آرش غذا خورد و غذا خورد آرش) ماتبط باشا
پ) کپ ها بهجامادا از  XPحاکت داد شا  ،تنها هنگام م توادا بازدیود یابنا که باه
 X0تقلیل یافته باشنا
) اگا دقطة تقارد توسط مقولها ته شیل بگیاد ،در این صور به هیچگوده حاکتا
دیاز دیست
point of symmetry
mirror sentence

1
2
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ث)  proدی توادا جابهجا شود
ج) هیچ گوده حاکت پنها و یا اختیار وجود داارد
چ) جابهجای م تواداا باا اساا

وضاعیت اییاس باار ِ عناصاا واژگااد  ،در زباا هاا

مختل  ،متفاو باشا
در پژوه

حاضا ،پارامتا ضییاادااز در قالب دظایة پادتقاار پویاا در زباا فارسا

مورد بارس قاار م گیاد در هیین راستا ،پژوهنا بهددبا یافتن پاسخ باا ایان پاسا
است که چاا زبا ها بهاصطالح ضییاادااز ،دارا چنین ویژگ هستنا و بهعباار دیگاا
چاا در این زبا ها با پایاة حذ

فاعل و هیچنین جابهجای آزادادة فعال و فاعال روباهرو

هستی.
ساختار ادامة مقاله بهصور زیا خواهاا باود :در بخا
ضییاادااز را بیا م کنی .و در هیین راستا ،بنا کوچ

دوم چاارچوب کلا از مقولاة

 ،1فاعل ته  ،مسئلة ضییا فاعل ِ

پنها  ،جایگا فاعل و جابهجای آزادادة فعل و فاعال را ماورد بارسا قااار ما دهای .و در
بخ

سوم دیز به بیا دتیجهگیا کل م پادازی.

 .2ضمیراندازی

در روییاد پادتقار پویا تیام ویژگا هاا زباا هاا ضاییاادااز ،محصاو جاادب بناا
کوچ

(دقاط تقار ) و تالش باا شیستن تقار حادث شا است در ادامه دشا خاواهی.

داد که منظور از بنا کوچ

چیست و آ گا به تبیین دو مشخصة بارز زبا ها ضییاادااز

یعن فقاا فاعل واژگاد و جابهجای آزاداده فاعل و فعل در زبا فارس م پادازی.
 .1 .2بند کوچک

مورو ( )Moro,2004فااینا ادغام مطاحشا از ساو

چامسای (Chomsky,1995:243-

 )248را گستاش داد و م افزایاکه در فاایناا ادغاام مییان اسات هایچ کااام از اجازا

سازداة ( αو  )βدتوادنا فاافین شودا و بهعبارت م توا سااز ا تخصایصدیافتاه 2داشات
small clause
unspecified

1
2
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و معتقا اسات کاه تنهاا و فقاط تنهاا ،بنااها کوچا
تخصیصدیافته ماتبط باشنا بنا کوچ

مح

1ما توادناا باا ایان ساازة

محا

اسات کاه ماتی.

گوداها از بناا کوچا

افعا ربط بود و از آدجاا کاه دارا هایچ گوداه جایگااه جهات فااافین دقشا (هساتة
دقش ) دیست ،م توادا در بادارداة دقطة تقار باشاا ایان بناا کوچا

فاافین بیشینه( 2ی

گاو حا

تعای

وی

گاو فعل ) است که هیچ کااام در ساازة

حاصل از ادغام ،فاافین دشا ادا ( )Moro,2000:41با هیین اسا
دارا فاعل محتیل دباشنا را دی توا بنا کوچ
کوچا

] empty

AP

حاصال ادغاام دو
بناها کاوچی کاه

محساو کااد ( )Moro,ibid:40بناا

[ ] [SC [DP the cageرا باهصاور

(  ) 3تاسای .کااد ( Moro,

:)ibid.:34
3

پذیاش بنا کوچ

بهطایق که ما دظا ماورو اسات ،خاود مسائلها تااز را باه نهان

متبادر م سازد و آ این که این تحلیل از اساس تاین عنصا سازداة هستة کیینهگاا تخطا
م کنا با اسا

دظا باوئیس ) ،)Boeckx,2006:83باداماة کییناهگااا دارا یا

هساتة

بنیاد است که از سه مشخصة اقتصاد ،3ضاور مفهوم مجاز  4و تقاار  5تشاییل شاا
است و معتقا است آدچه که بادامة کیینهگاا را کییناه کااد اسات ،ضااور مفهاوم

است با طبق آ  ،ها چیز که از لحاظ مفهاوم  ،فیزییا و یاا زیسات ضااور دااشاته
باشا ،دی توادا دیود پیاا کنا حا اگا دظا مورو را بپاذیای .کاه باا اساا

آ در فاایناا

ادغام هیچ کاام از اجزا ساازداة آ ( αو  )βدیا توادناا فااافین شاودا ،باا ایان مشایل
روبهرو م شوی .که ضاور رخااد چنین عیل چیست؟ و بهعبار دیگاا ،چااا بایاا دو
1

bare small clause
maximal projection
3
economy
4
virtual conceptual necessity
5
symmetry
2
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ساز ا با ییایگا ادغام شودا که قاار دیست هیچی
اما با خال

فاافین شودا؟! بنابااین پذیاش ایان

دظا مورو ،به هیچ وجه کیینه دیست حت ایان مسائله از مشخصاة اقتصااد دیاز

تخط م کنا ،چااکه با اسا

اصل اقتصاد ،هییشه ک.تاینها (ک.تااین ابازار توصایف و

تبیین ) به بیشاتاینهاا تااجیح داد ما شاودا هیچناین پاذیاش گاها باا عناوا  SCکاه
فاافیناا از هاایچ یاا

از عناصااا دخیاال در ادغااام دیساات بااه تخطاا از شاااط شاایو

1

( )Chomsky, 1995دیز منجا م شود
حا بایا دیا آیا م توا ه.زما ه .به بنا کوچ

معتقا بود و ه .مشخصة ضاور

مفهوم را رعایت کاد؟ در این زمینه ،پژوهنا پیشنهاد م کنا که در واق بنا کوچ
اسا

فااینا ادغام ماسوم در کیینهگاای  2و ده آ چیز که مورو عنوا ما دارد ،سااخته

م شود اما از آدجا که این بنا کوچ
تعای

باا

وی

حاصل ادغام دو فاافین بیشینه (ی

گااو حاا

گاو فعل ) است که یی در جایگا مشخصگا و دیگا بهصور اییاس

تیا ادغام شا است و از آدجا که ی

دقطة تقاار حاصالِ دو مقولاة دحاو اسات کاه باا

ییاایگا در تسالط سااز ا ها.تاااز قااار دارداا و آ دو مقولاه دیاز دارا وضاعیتهاا
مقولها ییساد هستنا ،بنابااین طبق تعای  ،این بنا کوچ

چیز جز ی

دقطاة تقاار

دیست که م بایست در راستا رعایت اصل تناظا خط شیسته شود و از این رو دی تاوا
آ را به شیل ی

سازة مجزا و گاه با عناوا  SCدر دظاا گافات باا ایان اساا

گفت که در زبا ها ضییاادااز ،از ادغام گاو حا

تعای

بایاا

و گاو فعل دقطة تقارد به

وقوع م پیوداد ،اما این دقطة تقار تا زما بازدیود شا تحیل م شود و به مح

بازدیود

شا در مؤلفة آوای شیسته شا و تاتیب خط را شیل م دها
 .2 .2ضمیر فاعلی پنهان
موضوع دیگا که م بایسات در ماورد پاارامتا ضاییاادااز از آ بحا
مسئلة ضییا فاعل پنها و در واق مبح

 2با اسا

باه میاا آورد،

چگاودگ و چیسات ضاییاادااز اسات هیاا

Inclusiveness Condition

1

آ  ،بازدة ادغام ،حاصل اطالعا یی از مقولهها شاکتکننا در فااینا ادغام اسات و ادغاام هایچگوداه

اطالعا اضاف را وارد فااینا اشتقاا دی کنا
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گوده که پی تا بیا شا ،مورو ( )Moro,2000-2004ضییا فاعل پنها را مقولاها تها

1

در دظا م گیادکه مشیل باا خط شا به حسا دی آیا با این اسا  ،زبا های که
ضییا فاعل پنها را مجاز م شیادا ،م بایست از فااینا حاکت کا.تاا دیاز باخاوردار

باشنا چااکه دقطة تقار دارا ضییا فاعل پنها دیاز به خنث شا داارد
اما در پژوه

حاضا ،این اما که ضییا فاعل پنها مقولها ته است کاه باهصاور

ته دیز ادغام م شود ،پذیافته دیست در این رابطه ،پژوهناا دظاا کاردیناالت و اساتاای

( ،)Cardinaletti & Starke, 1999هلیبااگ ( )Holmberg,2005و روباتاز ( Roberts,

 )2007را پذیافته که با اسا
ی

تعای

آ  ،ضییا فاعل پنها  ،دیگا ی

مقولاة تها دیسات بلیاه

ضییا ضعی  2به حسا م آیا از ایان رو ،ضاییا فااعل پنهاا یا
دادسته م شود که م بایست در جایگا مشخص دیز ظاها شود

کاردینالت و استای

گااو حاا

(Cardinaletti & Starke, 1999؛ دقلشا در روباتز ( Roberts,

 ))2007: 16-17سه استاال به شاح زیا باا پذیاش ضاییا فااعل پنهاا باهعناوا یا
ضییا ضعی

ارائه م دهنا:

(ال ) ضییا ضعی

با خال

ضییا قو ( 3مادناا :مان ،تاو ،او ) ما تواداا پاوچواژ ا ،

غیاشخص  4و دارا ماج غیاادسا  5باشا و هیچنین دی توادا باهعناوا ماجا ِ گفتیااد ِ

غیاضاور در دظا گافته شود ،ضییا فاعل پنها دیز هیینگوده است:
4

ال )  proبارا باریا (پوچواژ ا )

)  proبه من کتا تقلب فاوختنا (ضییا غیاشخص )

پ)  proخیل گاا قییت است (ماج غیاادسا )

) آ دختا  pro* /خیل زیباست (ماج گفتیا غیاضاور )

( ) ضییا فاعل پنها مادنا ضییا ضعی  ،تنها م توادا در جایگا مشخصگا قاار گیااد
کاردینالت و استای

(Cardinaletti & Starke, 1999؛ دقلشاا در روباتاز ( Roberts,
1

null constituent
weak pronoun
3
strong pronoun
4
impersonal
5
non-human referent
2
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 ))2007: 15-16ابااز م داردا که چنین توزی ویژ ا باا ضییا فاعل پنها ده باهخااطا

ته بودد  ،بلیه بهعلت ضعی
ی

بودد

ما بایسات هیچاو

است چاا که ضیایا ضعی

مقولة بیشینه ،تنها بهسیت جایگا ها مشخصگا حاکت کننا

(پ) اگا حق ادتخاب باا گزین

از میا ی

ضاییا قاو و ضاییا فااعل پنهاا وجاود

داشته باشا ،هییشه این ضییا فاعل پنها است که ادتخا م شود:

 5هنگام که آرش iبه منز رسیا */proاو iبا دوست
بااسا

تیا

گافت

آدچه که تا کناو بیاا شاا ،ما تاوا گفات کاه ضاییا فااعل پنهاا از دظاا

مشخصهها معنای و دحو هیچو ی
از لحاظ آوای کامالً با ضییا ضعی

ضییا ضعی

عیل م کنا ،اما با این تفاو کاه

متفااو اسات در واقا ما تاوا گفات کاه ضاییا

فاعل پنها از آ لحاظ که دی توادا حامل تییه باشا ،با ضییا ضعی

ییسا بود (ویژگا
عیل م کنا

زبازدجیا ) ،اما از لحاظ مشخصهها زدجیا  ،متفاو از ضییا ضعی

شواها موجود در ( )4و ( )5حاک از آ است کاه ضاییا فااعل پنهاا باه هایچ وجاه
دی توادا ی

ضییا قو باشا با این وجود ،هیچنا این مسئله باق م مادا که آیا ضاییا

فاعل پنها با وجاود ویژگا هاای کاه بااا آ باشایادی ،.ضاییا ضاعی
م شود و یا ی

محساو

واژ بست بهدالیل که در زیا عنوا م شودا ،م توا دتیجاه گافات کاه
ضاییا ضاعی

ضییا فاعل پنها ی

اسات روباتاز (Roberts,2007:16-17؛ باه دقال از

کاردینالت ( ))Cardinaletti, 2004استاال م کنا که ضیایا ضعی

آشایار هیچاو

( egliاو) هاگز دی توادنا بهصور جابهجای افزود ا ظاها شودا بلیه تنها م توادناا در
جایگا ها درو گاو زما ظاها شودا:
6
ال ) ضیایا ضعی

و ضییا فاعل پنها دی توادنا منف

(جیاد */او*pro/دلیل ما )
) ضیایا ضعی

چپ رو باشنا:

…Gianni/*egli/*pro la nostra causa

و ضییا فاعل پنها م توادنا در بافاتهاا ارتقاای ِ «فعال کییا باه

متی.دیا» 1ظاها شودا:

Aux-to-Comp context

1
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…Avendo Gianni / egli / pro telefonato a Maria,

(جیادن  /او pro/به ما زدگ زد )

و ضییا فاعل پنها م توادنا در بافتهای که ماتی.دیاا

پ) ضیایا ضعی

شا ظهور یابنا اما مقولهها منف

1

آ حاذ

افزود ا دی توادنا:

Credevo Gianni / egli / pro avesse telefonato a Maria.
(فیا م کن .جیادن  /او  pro /با ما تیا گافته)

از آدچه که در ( )6مشاها م شود ،م توا دتیجه گافات کاه ضاییا فااعل پنهاا دیاز
مادنا ضیایا ضعی  ،تنها م توادا درجایگا پی فعل ظااها شاود ،جایگااه کاه مخاتص
ضیایا ضعی

است در هیین راستا ،پژوهنا با اسا

فاعل پنها را ی

تعای

حا

و در واق ی

دظا روباتز ( )Roberts,2006ضییا

گاو حاا

تعایا

ما داداا کاه فاقاا

هاگوده ساختار درود است بنابااین ،ضییا فاعل پنها دی توادا بهصور واژ بستهاا
متیی به فعل سب

 2و یا هستة زما متصل شود و در دتیجه ضییا فااعل پنهاا یا

واژ

بست به حسا دی آیا
حا که مشخص شا منظور از ضییا فاعل پنها در این پژوه

چیسات ،ما تاوا باه

مسئلة ضییاادااز و در واق چگاودگ فاقاا ویژگا آوایا شاا ایان مقولاه پاداخات
بهعبار دیگا ،م توا گفت که آیا این فاقا ویژگ آوایا شاا  ،تنهاا باهعلات شااایط
تحییل از جادب مولفة آوای بود و یاا باا اساا

آدچاه روباتاز ( )Roberts,2006عناوا

م کنا حاصل مجیوعها از شاایط دحو  ،گفتیااد و سااختواژ و باهعباارت  ،کاامالً
تصادف است؟
در پژوه

حاضا فا

باالتاین آدها ،با اسا

دیته که حذ

با آ است که تیام دسخهها حاصل از حاکات باه غیاا از

دظا دودز ( )Nunes,2004حذ

م شود بنابااین تا اینجا اما ،این

در مؤلفة آوای و باهعلات شااایط تحییلا از جاداب مولفاة آوایا شایل

م پذیاد ،کامالً منطق به دظا م رسا حا بایا دیا که آیا این اما در مورد ضاییا فااعل

پنها دیز صاا م کنا و یا خیا اگا صاا کنا که مسئله حلشا ادگاشته م شود اما اگاا

complementiser
light verb

1
2
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جوا منف باشا ،موضوع کامالً متفاو خواهاا باود و ما بایسات جهات حاذ

فاعل پنها  ،چار ا دیگا ادایشیا
7

این

ضاییا

مثا ( )7را مورد توجه قاار م دهی:.

ال ) [Scproآمام ]

) [ Scpro[proآمام ]]

توضیح ساختار ( 7ال

و ) به شاح زیا است:

از آدجا که ضییا فاعل پنها ضییا ضعی

گاو حا

تعای

به حسا م آیاا ،ما تاوا آ را یا

دادست از این رو پس از ادغام با «آماام» تشاییل یا

بناا کوچا

دقطة تقار ) م دها که م بایست جهت رعایت اصل تناظا خط ،

مح

(و در دتیجه ی

(7

) مشاها م شود ،ضییا فاعل پنها با حاکت خود ،موجاب شیساتن دقطاة تقاار

توسط حاکت شیسته شود این اما در (7

) به دیای

در آما است هیا گوده کاه در

موجود شا و دسخة بهجامادا از آ دیز بالفاصله پاس از فاایناا حاکات و جهات رعایات

اصل تناظا خط حذ

م شود اما این جابهجای و حاذ

دساخه ،پایاا کاار دباود و دو

مسئلة دیگا از آ دشئت م گیادا( :ال ) چگوده ضییا فاعل پنها موجاود در (7

) باه

مقولها ته تبایل م شود و بهعبار دیگا فاقا ویژگ آوای م گادد و ( ) باا توجاه
به ( 7ال ) طبق تعای  ،ه .ضییا فاعل پنها م توادا با حاکات خاود تقاار حاصاله را
بشینا و ه« .آمام» ،حا آ که با توجه به آدچه در ادامه ما آیاا ،در چناین سااختارهای

فعل دی توادا حاکت کاد و قبل از ضییا فاعل پنها قاار گیاد
در مورد (ال ) ،هایچ گوداه تاوجیه باا اساا

پادتقاار پویاا و اصال حاذ

دی توا ارائه دیود چاا که در پادتقار پویا تنها به حاکت ساز توجه شا و حاذ
مورد توجه قاار داارد ،هیچناین باا اساا
دسخهها به استثنا باالتاین دسخه حذ

اصال حاذ

چاخاه
سااز

چاخاه )Nunes, 2004( 1تیاام

م شودا و به عبار دیگا ،هییشه م بایست ییا

از دسخهها حاصل از حاکت ،باق بیادا اما در مورد حذ ِ تیام دساخههاا ،صاحبت باه
میا دی آیا

chain deletion

1
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در مورد ( ) ،بایا گفت از آدجا که فاعل پسفعل  1در زبا ها ضییاادااز از جایگاا
اصل خود در بنا کوچ
ساز ها ،خواد

حاکت دی کنا ،دی تواداا مؤکاا 2شاود و باهعباارت در ایان

کادود اجبار است این مسئله باا دلیل اسات کاه دقطاة تقاار حاادث

شا  ،بهوسیلة دیگا مقولة سازداة آ یعن گاو فعل  ،خنث م شود اما هنگام که فاعال
ارتقا یافته و جابهجا م شود ،خواد ِ کادود اختیار (و ده اجباار ) اسات ایان مسائله ،باا
جابهجای فاعل به مشخصگا گاو کادو ِ درو متی .دیا ،ماتبط م باشا باه اعتقااد ماورو
( ،)Moro, 2004ضییا فاعل پنها در زبا ها ضییاادااز ،دی توادا مؤکا شود در حال
که هیتا آشیارش م توادا در مثا ( 8ال

و ) این مطلب به خوب دشا داد شا است:

8
ال )  pro*+Focتیا
) +Focمن تیا
حا پاس

گافت.
گافت.

آ است که چاا ضییا فاعل پنها دی تواداا مؤکاا شاود؟ در ایان زمیناه

بایا گفت که عام امیا مؤکا کاد ضییا فاعل پنها را دی توا بهسابب فقااا ناتا
ظافیااتهااا ارجاااع دادساات ،چااکااه ضااییا فاااعل پنهااا ما توادااا در جیالتا شاابیه

«خودشو رو  proدوست داردا» ماج ِ ماجا وار  3باه حساا بیایاا هیچناین ایان عیال

دی توادا بهدلیل عام امیا تییهدار شا ضییا فاعل پنها باشاا ،زیااا «مان» در جایگاا
پسفعل  ،چه تییهبا باشا و چه تییهبا دباشا ،اجباراً مؤکا م شود اما در جایگا پی فعل
تنها زماد م توادا مؤکا شود که تییهبا باشا (و متعاقباً به جایگا مشخصگا گاو کاادو
ارتقا یابا) به یاد داشته باشی .که «من» در ساختار «تیا
جا اصل  4که در اشاا

بالفصل 5ی

بناا کوچا

گاافت .مان» دقیقااً در جایگاا در
قااار دارد ،واقا اسات باه عباار

دیگا ،دیودِ ساد شاة زیا باا تیام فاعلها پسفعل در زبا ها بهاصاطالح ضاییاادااز
صاا م کنا:
1

postverbal subject
focused
3
anaphor
4
in situ
5
immediate dominance
2
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[ 9تیا

گافت SC[ .من تیا

گافت]] .

حا اگا پادتقار پویا را باا حل این مسئله به کار بگیاای ،.پاساخ باهشااح زیاا در

دست خواهی .داشت :در واق از آدجا که ضییا فااعل پنهاا  ،یا

ضاییا ضاعی

اسات،

جهت خنث کاد دقطة تقار حاصل شا از ادغام ضییا فاعل پنهاا  ،دیااز باه هایچگوداه

حاکت داارد (در صور حاکت ها جزئ با جیلها باساخت مواجه خاواهی .باود (10

)) ،بنابااین ضییا فاعل پنها دی توادا مؤکا شود بهعبار دیگاا ،از دو سااختار زیاا،

تنها ساختار ال  ،ساختار مجاز به حسا م آیا:

10

ال ) [ SCproتیا
) *[تیا

گافت].

گافتSCpro[ .تیا

گافت]].

دتیجها که از ایان مقاا باه دسات ما آیاا آ اسات کاه ضاییا فااعل پنهاا هاگاز

دی توادا در دقاط تقار بهصور در جا اصل  ،باق بیادا هیچنین دیا تواداا حتا باه

جایگا مشخصگا گاو کادو ارتقا یابا این مطالب خاود باهوضاوح گویاا عاام مؤکاا

شا ضییا فاعل پنها است

بنابااین با توجه به آدچه تاکنو بیا شا ،م توا دتیجه گافت که جهات خنثا کااد

دقاط تقار موجود ،م بایست را حل دیگا عالو با حاکت وجاود داشاته باشاا هیاا
گوده که تا به حا بیا شا است ،باا آ که از دو ساز که باا ییاایگا تسالط سااز ا

بالفصل داردا ،دقطة تقارد شیل گیاد که ماد از شایلگیاا تاتیاب خطا و باهعباارت

بهتا ،موجب تخط از اصل تناظا خطا شاود ،دیااز اسات تاا دو ساازة تشاییل دهنااة بناا

کوچ

 ،کامالً آشیار باشنا ،در غیا این صور (عام آشیار بود ی

تخط از اصل تناظا خط صور دخواها گافت ی
حاکت داد آ و حذ

ساز ) ،هیچگوده

را جهت پنها ساختن ی

دسخة بهجامادا م باشا اما با اسا

ساز ،

آدچه که در باال بیاا شاا،

این اما در مورد ضییا فاعل پنها دی توادا کارگا افتا حا چار چیست؟

پژوهنا در این مورد الزم م دادا تا پادتقار پویا را اداک بساط داد و بیاا دارد کاه

جهت شیست تقار بهجا تنها ی

را حل م توا از دو را حل ساود جسات را حال

او هیادنا آدچه ماورو ( )Moro, 2000-2004معتقاا اسات ما تواداا حاکات سااز هاا

 / 128رویکردی پادتقارنی به ضمیراندازی در زبان فارسی

شاکتکننا در دقطة تقار حاصله باشا و اما را حل دوم ،م توادا حذ

یی از ارکاا

سازداة دقطة تقار در صور آوای  1باشا کاه ایان اماا باا توجاه باه مشخصاههاا صاور
م گیاد (این که چه ساز ا م توادا حذ

شود صافاً به مشخصههاا ارتبااط دارد) کاه در

مورد ضییا فاعل پنها  ،این تنها ضییا فاعل پنها است که م توادا حذ
فعل به هیچ وجه دی توادا مشیو چنین فااینا قاار گیاد ()11

 pro[* 11تیا

شود و گااو

گافت].

با اعیا را حل دوم ،دقیقاً م توا با صاا

کیتااین هزیناه و در واقا رعایات اصال

اقتصاد به بیشتاین دتیجه دست یافت از اینجا م تاوا باه رابطاة میاا ضاییاادااز و دقطاة
تقار بهخوب پ باد در ها زباد که ضییا فاعل پنها بتوادا بهعنوا ی
تعای

گااو حاا

با گاو فعل ادغام شود و حاصل این ادغام دقطة تقار باشا ،م توا ضاییاادااز

و در واق حذ

ضییا فاعل پنهاا در صاور آوایا را ادتظاار داشات باهعناوا مثاا ،

م توا این را حل دوم را در مورد ( 10ال ) که در اینجا با شیارة ( )12دشاا داد شاا
است به کار باد
 SCpro[ 12تیا

گافت].

در این بار بایا گفت که ضییا فاعل پنها  ،بهمح
آوای  ،با اسا

بازدیود شا و ورود به صاور

را حل دوم و جهت رعایت اصل تنااظا خطا و شیسات تقاار  ،حاذ

م شود و دیگا به هیچگوده حاکت احتیاج دخواها بود این مورد در ( )13دشا داد شاا
است:
 pro[ 13تیا

گافت].

 .3 .2جایگاه فاعل

مسئلة دیگا که در مورد زبا ها ضییاادااز ما دظا قاار دارد ،جایگا اصل فاعل است

باربوسااا ( )Barbosa,2001معتقااا اساات کااه در ایاان گودااه زبااا هااا جایگااا اصاال فاعاال
مشخصااگا گاااو فعلا واژگاااد اساات ،هلیباااگ ( )Holmberg,2005جایگااا فاعاال را
مشخصگا گاو صاف ما داداا و روباتاز ( )Roberts,2007جایگاا فاعال را مشخصاگا
PF

1
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گاو زما به حسا م آورد با این حا با توجه به فاضیة یوتا 1م تاوا ایان مسائله را تاا
حاود حل کاد اَجِا ( )Adger,2003:138-141معتقا است که با توجاه باه ایان فاضایه،
موضوعها اسی (گاو اسی ) دارا دق

معناای کان پاذیا ،2در جایگاا ماتی .فعال

واژگاد و به عبارت دختا گاو فعل واژگاد و خواها فعل واژگاد ظااها ما شاودا (در
محیو ها غیامفعول ) ( 14ال ) و تیام موضوعهای که دارا دق
م باشنا در مشخصگا گاو فعل سب
خواها فعل سب

معناای کنشاگا

 4و در واق باهعناوا دختاا گااو فعلا ساب

ِ تیا  5ظاها م شاودا (در محیاو هاا غیاکناای و متعاا ) (14

3

و
و

پ):
14

حا با در دظا گافتن این مسئله م توا گفت در زبا فارس در محیو ها متعاا و
غیاکنای جایگا اصال ِ فاعال (کنشاگا) در مشخصاگا گااو فعلا ساب

اسات اماا در

محیو ها غیامفعول جایگا اصل فاعل (بهدالیل که در ادامه نکا م شودا) ،داه ماتی.
فعل واژگاد بلیه بهتعبیا ردفورد ( ،)Radford,2009:232مشخصگا گاو فعل واژگااد
است در واق شایا بتوا گفت در این ساختارها هییشه م توا به دو موضوع قائل بود کاه

یی خواها فعل واژگاد ِ تیا ( 6مشخصگا گاو فعلا ) و دیگاا خاواها فعال واژگااد

است (متی .فعل) حا متیی که خاواها هساتة فعلا اسات ما تواداا در صاور آوایا
بازدیود ته پیاا کنا و بهعبارت تلفظ دشود اما از لحاظ معناای و دحاو وجاود آ حاس
م شود بهعنوا مثا  ،در جیلها مادنا «آرش رسیا» هاچنا از لحاظ آوای بهجاز «آرش»
1

Uniformity of ϴ-Assignment Hypothesis-UTAH
theme
3
agent
4
light verb
5
’v
6
’V
2
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و «رسیا » چیز دیگا دیود آوای داارد اما از لحاظ معنای م دادی .کاه «آرش» از جاای
رسیا است و در واق در این ساختارها هییشه وجود دو موضوع ،ییا بیاودا و دیگاا
درود  ،ضاور است و بهعبارت هییشه وجود ی
دحو فا

خاواها بااا فعال واژگااد از لحااظ

شا پنااشته م شود ،چه این خواها دیاود آوایا بیایاا و چاه دیاباا بناابااین

شایا بهتا باشاا باهجاا پاذیافتن تعبیاا اَجِاا و بازیاو و قااار داد فاعال در محیاو هاا
غیامفعول در جایگا خواها فعل واژگاد  ،آ را در جایگا مشخصگا گاو فعل در دظاا
گافت این مسئله شایا در جیلة «او زمین خورد» بیشتا ملیو

باشاا چااکاه هنگاام کاه

این جیله دستخوش جابهجای م شود م توا آ را بهصور «او خورد زمین» دیز متصاور
شا در جیلة او «زمین خورد » ی

فعال غیامفعاول ادضایام اسات اماا در جیلاة دوم

مشاها م شود که این فعل از حالت ادضیام خارج ما شاود و «زماین» باهعناوا خاواها
«خورد» دیود م یابا این مسئله ،گفتة فوا را ت ییا ما کناا کاه در چناین سااختارهای دو
موضوع ضاور باا محیو وجود دارد که یی بیاود است و دیگا درود و این که
این موضوع درود م توادا در بیشتا مواق بازدیود آوای دااشاته باشاا هیچناین بااساا
پادتقار پویا ،تنها عامل حاکت ی

ساز م تواداا ایجااد دقطاة تقاار باشاا و اگاا دقطاة

تقار شیل دگیاد ،هیچگوده حاکت دیز رخ دخواها داد حا اگا طبق آدچاه اَجِاا در دظاا
دارد ،فاعلِ محیو ها غیامفعول را خواها فعل واژگاد در دظا بگیای ،.از آدجاا کاه باا
اسا

یی از ویژگ ها دظایة اییس بار ماا دظاا کاین ( ،)1994ماتی .دیا تواداا یا

هستة عایا (مح

) 1باشا ،بنابااین در این ساختار ی

فاافین بیشینه که با اسا

هستة فعل خواهی .داشات و یا

دقاط تقار مورد دظا مورو دی توادناا یا

دقطاة تقاار شایل

دهنا و از هیین رو دی توا طبق تعای  ،در این ساختار هیچ ساز ا را جابهجاا کااد اماا
هیا گوده که اَجِا دیز معتاا

اسات( ،)Adger,2003:223-224فاعال چناین سااختارهای

م بایست به مشخصگا گاو زما دقل میاا کناا بناابااین تنهاا را بااا حاکات چناین
ساز ا آ است که فاعل محیو ها غیا مفعول در جایگا مشخصگا گاو فعل ادغاام
شود پس بهتا است ساختار  14ال

را بهصور  15بازدویس کاد:
bare head

1
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15

ضییا فاعل پنها دیز که ی
دیست و بهعبارت بهمادنا ی

ضییا ضعی
گاو حا

محسو م شود ،از ایان قاعاا هاا مساتثنا

تعایا

آشایار عیال ما کناا و بساته باه داوع

محیول  ،جایگا خاص را اشغا م دیایا با اسا

آدچه گفته شا ،م تاوا باه گوداها

ییپارچگ در راستا جایگا فاعل دست یافت و آ این که ،فاعل هییشاه ما بایسات در
جایگا مشخصگا قاار داشته باشا این مسئله دیز گام است در راستا یی از هساتههاا
تشییل دهناة بادامه کیینهگاا و بهعبارت گام است در دستیاب به تقار و ییپارچگ
از آدجا که فعل سب
اعطاا دقا

 ،فعل است که ه .ویژگ ها ی

تتاا باه مااتیی ) و ها .ویژگا هاا یا

مشخصگاش دق

هسااتة غیادقشا را (ما تواداا بااه

تتا اعطاا کناا) ( ،)Adger,2003:165یا

محسو دی شود از این رو ،طبق تعای

هساتة دقشا  1را دارد (عاام
هساتة دقشا ِ تیاام و کیاا

دی توادا مادع با سا را تقار به حساا آیاا

از این رو ،در ساختها متعاا و غیاکناای حاصال ادغاام گااو فعلا ساب

و گااو

حا

تعای

و در ساختها غیا مفعاول حاصال ادغاام گااو فعلا واژگااد و گااو

حا

تعای

م تاوا سااختهاا ( )16را

ی

دقطة تقار تشییل م دها با این اسا

حاو دقطة تقار دادست ( SCدشادة دقطة تقار است):
16
ساختار غیامفعول  DP[(SC) VP[]v[vP[ :آرش] [’V[ Vرسیا] []]]]ØDP
ساختار غیاکنای  DP[vP(SC) [ :آرش][’V[ ]v[vخنایا]]]
ساختار متعا  DP[vP(SC) [ :آرش][’V[VP[ ]v[vخایا] [DPکتا را]]]]
ساختار متعا حااو ضاییا فااعل پنهاا V[VP[ ]v[v’[ ]DPpro[ vP](SC):دوشات DP[ ].مقالاة
تاز ا ]]]]
functional head

1
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 .4 .2جابهجایی آزادانة فعل و فاعل
در ی دقطة تقار  ،جابهجاای هاا یا از اجازا ساازدا  ،ما تواداا باه شیساتن تقاار
بیادجاما با اسا

هیین مسئله م توا جابهجای آزادادة فعل و فاعال در زباا هاا ضاییا

ادااز را با بیا این که این خصیصه داش از وجود دو گزینة متیایز جهت خنث سااز دقااط

تقار است ،توجیه دیود

در مورد فاعل پی فعل بایا گفت که در این گوده ساختارها و در هنگام بازدیود ،ابتااا

گاو حا

تعای

از جایگا اولیه خود حاکت کاد و در صور عام تییهبا باود  ،در
تعایا  ،در جایگاا

جایگا مشخصگا گاو زما و در صور تییهبا بود ِ گاو حاا

مشخصگا گاو کادو فاود م آیا در ها دو این موارد ،از آدجا که هستة کادو وهستة

زما  ،هستهها دقش محسو  ،طبق تعای

جهت پس از ادغامگاو حا

تعای

دی توادناا دقطاة تقاارد شایل دهاا از ایان

در مشخصگا این هستههاا دقشا  ،دیگاا باا دقطاة

تقار مواجه دخواهی .بود و ساختار حاصله ،در صور آوای اصل تناظا خطا را رعایات
خواها دیود این ساختار هیاد است که به فاعل پی فعل معاو

اسات از آدجاا کاه در

این دظایه مشخصة  EPPمادظا قاار داارد ،بنابااین قاار گافتن فاعال در مشخصاگا گااو

زما و مشخصاگا گااو کاادو تنهاا دلیال سااختار دارد و آ ایان کاه ایان جایگاا هاا
مناسبتاین جایگا باا فاود سازة جابهجاشا به شیار م آینا این مسائله در ( )17دشاا

داد شا است (عالمت ( )XPدشا دهناة سازة جابهجاشا و حذ شا است):

( 17فاعل تییهبا دیست)

ساختار غیامفعول  DP[(SC) VP[]v[vP[ :آرش] [’V[Vرسیا] []]]]ØDP

↓
[ DP[TPآرش][’ DP[(SC) VP[]v[vP[ Tآرش] [’V[ Vرسیا] []]]]]]ØDP
ساختار غیاکنای  DP[vP(SC) [ :آرش][’V[VP[ ]v[vخنایا]]]

↓
[ DP[TPآرش][’ DP[vP(SC) [Tآرش][’V[VP[ ]v[vخنایا]]]]]]

ساختار متعا  DP[vP(SC) [ :آرش][’V[VP[ ]v[vخایا] [ DPکتا را]]]]

↓
[ DP[TPآرش][’ DP[vP(SC) [Tآرش][’V[VP[ ]v[vخایا] [ DPکتا را]]]]]]
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حا به بح

پیاامو فاعل پسفعل م پادازی .در بارس های متااو کییناهگاایا ،

از آدجا که هستة زما در زبا ها ضییاادااز ،گاه فاا

ما شاود کاه دارا مشخصاة

فعل قاو اسات ( )Chomsky,1995ما تواداا جهات بااآورد سااختن دیازهاا باازبین ِ
مشخصهها خواد پذیا /خواد داپذیا فعل ،آ را باه سایت خاود جاذ کناا و از ایان

روست که در این گوده از زبا ها ،شاها فاعل پسفعلا هساتی .اماا باا توجاه باه اینیاه در

پادتقار پویا مشخصهها خواد پذیا /خواد داپذیا عامال حاکات پنااشاته دیا شاودا،

م بایست چار ا دیگاا ادایشایا در ایان سااختار ،حاکات گااو فعلا ِ واژگااد  ،فعال
م تواداا باهشااح زیاا دااج رعایات اصال

واژگاد ِ تیا  ،فعل واژگاد و حت فعل سب

تناظا خط و تاتیب خط شود

در ساختارها غیامفعول پس از ادغام گاو حا

تعای

و فعل واژگاد ِ تیا شااها

دقطة تقارد در سطح گاو فعل واژگاد خواهی .بود حا بااا شیساتن تقاار  ،فعال از

درو فعل واژگاد تیا حاکت م کنا و بهدلیل «محاودیت حاکت هسته» کاه باا اساا
آ حاکت از جایگا ی

هسته به جایگا دیگا تنها میا هستة ماورد دظاا و دزدیا

تااین

هستها که بهصور پادتقارد آ را در تسلط ساز ا قاار م دهاا ،امیاا پاذیا اسات و
هیچنین از آدجا کاه فعال ساب

صاورت وداگوداه دارد ،باهصاور افازود باا آ ادغاام

م شود در این جایگا از آدجا که فعل سب

تقارد را چه با فعل و چه با گاو حاا

حاکت مورد دیاز دخواها بود (:)18

تعایا

ی

هسته است دیا تواداا هایچگوداه دقطاة

درو فعال ایجااد دیایاا ،بناابااین دیگاا

18

ساختار غیامفعول  DP[(SC) VP[]v[vP[ :آرش] [’V[ Vرسیا][]]]]ØDP

↓
[[vP[] T[ TPرسیا DP[(SC) VP[]v+آرش] [’V[ Vرسیا][]]]]]]ØDP

و اما در ساختارها غیاکنای و متعا پس از ادغام گاو حا

شاها دقطة تقارد در سطح گاو فعل سب

تعای

و فعل سب

ِ تیا

خواهی .بود ( 19و  20ال ) حا از آدجا که

این تقار در صور آوای تحیل دی شود ،یی از دو سااز ما بایسات جاباهجاا شاا و

بهدحو تقار را بشینا در این مورد ،این اتفااا بااا فعال خواهاا افتااد و فعال از درو
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گاو فعل ِ واژگاد حاکت م کنا و باهدلیال «محااودیت حاکات هساته» 1و هیچناین از

آدجا که فعل سب

م شود (19و 20

صورت وداگوداه دارد ،ابتااا باهصاور افازود باا فعال ساب

ادغاام

) اما در این جایگا هیچنا دقطاة تقاار باه قاو خاود پاباجاسات،

بههیین دلیل «فعل »v+از جایگا خود حاکت م کناا و باا توجاه باه «محااودیت حاکات

هسته» و این که هستة زما در فارس  ،هستها دارا مشخصة فعل قاو  2اسات ،باه درو

هستة زما حاکت م کنا ( 19و  20پ) دیتة قابال توجاه ایان کاه ایان هساتة قاو تنهاا
جایگا فاود فعل حاکت داد شا را تعیین م کنا و هیچ دقش در جابهجای ساز هاا ایفاا

دی کنا در این جایگا بهعلت آ که دخست هستة زما  ،ی
که طبق تعای

هستة دقش است و دوم این

باا شیلگیا دقطة تقار وجاود فاعال سااختار ضااور اسات و در

اینجا چنین چیز مشاها دی شود بنابااین شاها هیچگوده دقطاة تقاارد دخاواهی .باود ،در
دتیجه دیگا حاکت مورد دیاز دیست:
19
ساختار غیاکنای :
ال

[ ) DP[vP(SCآرش][’V[VP[ ]v[vخنایا]]]
↓
[ DP[vP(SC) [ ] T[ TPآرش][’[vخنایاV[VP[ ]v+خنایا]]]]]]

پ

↓
[ T[ TPخنایا DP[vP(SC) [ ] v+آرش][’[vخنایاV[VP[ ]v+خنایا]]]]]]

20
ساختار متعا ( :جابهجای متی .خارج از موضوع این پژوه
ال
↓

است)

[ ) DP[vP(SCآرش][’V[VP[ ]v[vخایا][ DPکتا را]]]]
[ DP[vP(SC) [ ] T[ TPآرش][’[vخایاV[VP[ ]v+خایا][ DPکتا را]]]]]]

↓
پ [T[ TPخایا DP[vP(SC) [ ] v+آرش][’[vخایاV[VP[ ] v+خایا][ DPکتا را]]]]]]
head movement constraint
strong verb

1
2
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در این مقاله به تبیین دو مشخصة بارز زبا هاا ضاییاادااز یعنا فقااا فاعال واژگااد و

جابهجای آزادادة فاعل و فعل در زبا فارس با توجه به دیااگا پادتقاار پویاا کاه در آ
تیام ویژگ ها زبا ها ضییاادااز ،محصو جادب بنا کوچ

و تالش باا شیساتن

تقار حادث شا است ،پاداختی.
در این پژوه
گاو حا

تعای

با در دظا گافتن ضییا فاعل پنها بهصاور ضاییا ضاعی

و یا

دشا دادی .که ضییاادااز محصو جادب رعایت اصل تنااظا خطا

است هیچنین با در دظا گافتن فاضایة یوتاا بیاا کاادی .کاه در فارسا در محیاو هاا
متعا و غیاکنای جایگا اصل فاعل در مشخصگا گاو فعل ساب

و در محیاو هاا

غیامفعول جایگاا اصال فاعال ،مشخصاگا گااو فعلا واژگااد اسات در تیاام ایان
جایگا ها شاها دقطة تقارد خواهی .بود که م توادا به دو صور شیسته شود یا باا جاباه-
جای فعل و یا با جابهجای فاعل هیین اما ،جابهجای آزادادة فاعل و فعال را توجیاه ما -

کنا
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