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ضمیر فاعلی عام در زبان فارسی :مقایسهای بین زبانهای ضمیرانداز ثابت و نسبی
*رضوان متولیان
چکیده
در مقالۀ حاضر به یکی از ویژگیهای مهم زبان فارسی که آن را از زبانهای ضمیرانداز نسبی( )partial NSLمتمایز
میکند میپردازیم .براساس پارامترهای ضمیراندازی ریتزی ( )2381که بیشتر با تمرکز بر تهی بودن ضمیر فاعلی شخصی
و تأکید بر مفهوم ارجاعیت ( )referentialityارائه شده است ،انتظار میرود زبانهای ضمیرانداز ثابت ( consistent
 )NSLدر هرنوع بافتی ضمیراندازی را مجاز بدانند .در مقالۀ حاضر خالف این پیشبینی در یکی از زبانهای ضمیرانداز
ثابت یعنی زبان فارسی به تصویر کشیده میشود و با استفاده از دادههای زبانی نشان داده میشود هرچند به نظر میرسد
فاعل تهی در زبانهای ضمیرانداز ثابت نسبت به زبانهای ضمیرانداز نسبی معمولتر باشد ،در خصوص ضمیر فاعلیِ غیر
شخصی سوم شخص مفرد وضعیت برعکس است .به صورت خاص در زبان فارسی همانند دیگر زبانهای ضمیرانداز
ثابت ،برخالف زبان های ضمیرانداز نسبی فاعل ناملفوظ سوم شخص با خوانش عام ( )genericیافت نمیشود .در این
مقاله به تبعیت از رویکرد هولمبرگ ( )1222سعی داریم با اصالح پارامترهای ریتزی ( )2381و جایگزینی مفهوم
ارجاعیت با معرفگی ( )definitenessتمایز زبان فارسی با زبانهای ضمیرانداز نسبی را باالخص در بکارگیری ضمیر
آشکار و غیرآشکار غیرشخصی از نوع عام تبیین نماییم.
کلید واژهها :زبان فارسی ،ضمیرانداز ثابت ،ضمیرانداز نسبی ،ساخت غیر شخصی ،ضمیر ناملفوظ عام
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 .2مقدمه
زبان فارسی به علت تصریف غنیِ فعل ،مجاز بودن ضمایر آشکار هنگام تأکید ،وارونگی آزاد فاعل و فعل و مجاز بودن
خروج فاعل از بند متممی خودایستا به عنوان زبان ضمیرانداز ثابت طبقهبندی میشود .در این نوع زبانها درتمام صیغگان
فعل با زمانهای مختلف ،ضمیر فاعلی میتواند به صورت ناملفوظ بیان شود .در مقابل زبانهای ضمیرانداز نسبی مانند
فنالندی ،عبری ،روسی ،ماراتی و  ...محدودیتهایی را در خصوص بکارگیری فاعل تهی اعمال میکنند و تنها ناملفوظ
بودن برخی از ضمایر فاعلی را مجاز میدانند .همچنین در این نوع زبانها اگر ضمیر سوم شخص فاعلی در بند درونه
توسط موضوعی در بند بالفصل قبلی مقید شود این ضمیر به صورت اختیاری میتواند آشکار یا تهی باشد .اما در زبان-
های ضمیرانداز ثابت در چنین شرایطی الزاماً ضمیرفاعلی ناملفوظ است مگر اینکه به دالیل کالمی در تقابل با فاعل
دیگری قرار گرفته باشد یا تغییر مبتدا صورت گرفته باشد .2با توجه به تمایزهای مطرح شده به نظر میرسد ضمیراندازی
در زبانهای ضمیرانداز ثابت معمولتر از زبانهای ضمیرانداز نسبی باشد .در مقالۀ حاضر این موضوع را مورد بحث و
بررسی قرار میدهیم و نشان میدهیم با وجود اینکه در زبان فارسی همانند دیگر زبانهای ضمیرانداز ثابت از جمله
یونانی ،اسپانیولی و ایتالیایی در مقایسه با زبانهای فاعل تهی نسبی امکان ضمیراندازی در ساختهای شخصی بیشتر است،
برخالف انتظار بافتهایی وجود دارد که در آنها زبانهای ضمیرانداز نسبی فاعل تهی را مجاز میدانند و زبانهای
ضمیرانداز ثابت از جمله زبان فارسی مجاز به استفاده از ضمیر ناملفوظ نیستند .همانطور که در مثال (.2الف) مشاهده می-
شود زبان فارسی ضمیر تهی سوم شخص مفرد معرفه را مجاز میداند اما در این زبان بکارگیری ضمیر ناملفوظ سوم
شخص مفرد در ساختار معلوم به هیچ وجه بیانگر ضمیر عام نیست و برای رفع ابهام برای بیان مفهوم عام از راهکارهایی
جز این استفاده میشود .زبان فارسی برای بیان ضمیر فاعلی عام در این ساختها که ساختهای غیر شخصی نامیده می-
شوند همانند دیگر زبانهای ضمیرانداز ثابت به شیوههای آشکار متوسل میشود .استفاده از اسامی و ضمایر آشکارِ دارای
مفهوم عام یا همراه کردن صفت و ضمایر مبهم با اسامی یکی از روشهای بیان ساخت غیر شخصی عام در این زبان است
(مثال .2ب) (ر.ک .صادقی و ارژنگ .)2931 ،در حقیقت همانطور که در مثال (ا .ج) نشان داده شده است حذف کلمۀ
"آدم" و بکارگیری ضمیر ناملفوظ سوم شخص در چنین جملهای منجر به خوانش عام نمیگردد بلکه ضمیر ناملفوظ در
چنین جملهای به شخص خاصی ارجاع دارد :
( )2الف .همۀ کارها را انجام داد و اداره را ترک کرد.
ب .دم وقتی در چنین موقعیتهایی قرار گرفت میفهمد که یک اداره یعنی چه.
ج .وقتی در چنین موقعیتهایی قرار گرفت میفهمد که یک اداره یعنی چه.
در مقابل یکی از ویژگیهای زبانهای ضمیرانداز نسبی ،امکان تعبیر فاعل تهی سوم شخص مفرد به عنوان فاعل عام
است .همانطور که مثال ( )1از زبان فنالندی نشان میدهد ضمیر فاعلی عام در زبانهای ضمیرانداز نسبی الزاماً باید
ناملفوظ باشد.
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istuu mukavasti.

(2) Tassa

Here sits comfortably
One can sit comfortably here.
(هولمبرگ )121 :1222a
در مقالۀ حاضر این ساخت را که نوعی ساخت غیرشخصی عام محسوب میگردد مورد مطالعه قرار میدهیم و به
دنبال تبیین عدم امکان ضمیراندازی زبان فارسی در چنین بافتهایی هستیم .به عبارت دیگر از آنجا که فاعل تهی غیر
شخصی به اندازۀ فاعل تهی شخصی و معرفه مورد مطالعه قرار نگرفته است در این مقاله این موضوع مورد بحث و بررسی
قرار میگیرد و سعی میشود به این سؤال پاسخ داده شود که آیا میتوان بین نوع ضمیراندازی شخصی (ثابت و نسبی) و
بکارگیری صورت ملفوظ یا ناملفوظ ضمیر غیرشخصی عام ارتباطی یافت.
با توجه به اینکه در مقالۀ حاضر تمایز بین زبان فارسی و زبانهای ضمیرانداز نسبی در نوع خاصی از ساخت غیر
شخصی مدنظر است ابتدا به اختصار ساخت غیر شخصی و انواع مختلف عام و اختیاریِ آن بحث میشود .پس از آن در
بخش سوم پارامترهای ضمیراندازی ریتزی ( )2381و ناکارآمدی این پارامترها برای تبیین مجاز نبودن ضمیر فاعلی عام
تهیِ سوم شخص در زبانهای ضمیرانداز ثابت بررسی میشود و سپس راه حل هولمبرگ ( )1222برای رفع این مشکل
مطرح میگردد .در بخش چهارم سعی میشود با استفاده از رویکرد هولمبرگ ( )1222تمایز زبان فارسی و زبانهای
ضمیرانداز نسبی در بکارگیری ضمیر عام تهی تبیین گردد .در بخش پنجم بازبینی مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده در این
چارچوب توضیح داده میشود و در نهایت خالصهای از مبحث ارائه میگردد.
 .7ضمایر غیر شخصی
موضوع غیر شخصی به ضمایر ناملفوظ غیر شخصی و ضمایر آشکار نکرۀ دارای ویژگی [ +انسان] اشاره دارد .ضمایر
” “you”, “theyو” “oneدر زبان انگلیسی  ،ضمیر ” “onدر فرانسه و ضمیر ” “siدر زبان ایتالیایی از جمله ضمایر
غیر شخصی هستند (سیگردسون و ایگرلند .)1223 ،البته با توجه به خوانشهای متفاوت میتوان بین انواع مختلف ضمایر
غیرشخصی تمایز قائل شد( ایگرلند .)1229 ،از این میان در این قسمت به دو نوع خوانش عام و اختیاریِ این نوع ضمیر
که به بحث مقاله مربوط است اشاره میگردد .2ضمیر عام معادل ” “oneو ” “youدر زبان انگلیسی است .این ضمیر
فراگیر ( )inclusiveاست و به مردم به صورت عام اشاره دارد و در ضمن گوینده و مخاطب را نیز در بر میگیرد .در
مثال زیر از زبان فرانسوی ” “onدارای همین مفهوم است:
)On doit travailler jusqu’a l’age de 65 ans. (generic
ON must work until the age of 65 years.
(هولمبرگ  122 :1222 aبه نقل از ایگرلند)1229 ،
برای اطالعات بیشتر از انواع دیگر ساختهای غیر شخصی رجوع شود به ایگرلند ( ،)1229سیگردسون و ایگرلند()1223
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ضمیر عام با ضمیر اختیاری ( معادل انگلیسی ” ) “theyمتفاوت است .ضمیر اختیاری به صورت کلی به افرادی بجز
گوینده و مخاطب داللت میکند یا به عبارت دیگر انحصاری ( )exclusiveاست  .در مثال زیر از زبان فرانسوی ”“on
به این مفهوم بهکار رفته است:
)On a travaille pendant deux mois pour resoudre le probleme. (arbitrary
ON has worked for two months to resolve the problem.
(هولمبرگ  121 :1222 aبه نقل از ایگرلند )1229

)(4

همانطور که قبالً اشاره شد یکی از نقاط تمایز زبان فارسی با زبانهای ضمیرانداز نسبی  ،عدم استفاده از صورت ناملفوظ
ضمیر غیر شخصی عام در این زبان است (مثالهای  ،)1-2اما در مقابل ضمایر غیرشخصی اختیاری در زبان فارسی به
صورت ناملفوظ نیز کاربرد دارند .در مثال ( )3که دارای ضمیر غیر شخصی تهی است جمله دارای خوانش اختیاری است
و به این مفهوم است که افراد دیگری به غیر از گوینده و مخاطب زنگ مدرسه را زدند.
( )3زنگ مدرسه را زدند.
در مقالۀ حاضر جمالتی از قبیل ( )3که دارای ضمیر سوم شخص جمع تهی با خوانش اختیاری هستند مدنظر نیستند و
تأکید نگارنده بر ضمیر عام غیر شخصی ( از نوع ضمیر سوم شخص مفرد تهی) است .هولمبرگ و شیهان (-218 :1222
 )292اشاره میکنند علیرغم اینکه زبانهای ضمیرانداز ثابت دارای فاعل تهی اختیاری هستند ،برای بیان ضمیر فاعلی عام
به شیوههای آشکار متوسل میشوند .در این زبانها همانطور که قبالً نشان داده شده است (مثالهای 2الف-ج) بکارگیری
ضمیر ناملفوظ سوم شخص مفرد در ساختار معلوم به هیچ وجه بیانگر ضمیر عام نیست و برای بیان این مفهوم از شیوههای
آشکار بهره گرفته میشود مانند ضمیر نکرۀ آشکار ،برخی صیغههای مجهول ،صیغۀ غیر شخصی یا صورت عام ضمیر
” “youکه میتواند تهی باشد اما صورت تصریفی آشکار روی فعل داشته باشد .در مقابل زبانهای ضمیرانداز نسبی که
در مقایسه با زبانهای ضمیرانداز ث ابت در شرایط محدودتری مجاز به ضمیراندازی شخصی هستند ،برای بیان خوانش عام
از ضمیر ناملفوظ سوم شخص مفرد بهره میگیرند (مثال  .)1بررسی ضمایر عام از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که
همانطور که در بخش بعدی اشاره میگردد بکارگیری راهکارهای آشکار برای بیان خوانش عام در زبانهای ضمیر انداز
ثابت از جمله فارسی و بالعکس استفاده از صورت معادل غیر آشکار آن در زبانهای ضمیرانداز نسبی میتواند منجر به
اصالح پارامترهای ضمیراندازی گردد تا از این طریق تمایز انواع زبانهای ضمیرانداز به صورت دقیقتر بیان گردد.
 .9پارامتر ضمیراندازی
در اولین صورتبندیِ پارامترهای فاعل تهی که توسط ریتزی ( )2381صورت گرفت دو پارامتر ارائه گردیده است.
براساس پارامتر اول هستۀ تصریفی میتواند دارای مشخصۀ [+ضمیری] باشد و براساس پارامتر دوم هستۀ تصریفیای که
دارای مشخصۀ [+ضمیری] است میتواند ارجاعی باشد .این پارامترها که بدون در نظر گرفتن ضمیراندازی غیر شخصی
در زبانها ارائه شده است در گام نخست بین زبانهای ضمیرانداز و غیرضمیرانداز تمایز قائل میشود و در مرحلۀ دوم
زبانهایی که همه نوع فاعل تهی را مجاز میدانند از زبانهایی که فقط ضمایر غیرارجاعی (پوچواژی) تهی را مجاز می-
دانند متمایز میکند .هرچند براساس پارامترهای ریتزی تمایز بین زبانهای غیرضمیرانداز ،ضمیراندازثابت و پوچواژهای
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مشخص می شود به علت محدود بودن به مفهوم ارجاعیت ،این پارامترها برای تمایز انواع زبانهای ضمیرانداز کفایت الزم
را ندارد .چرا که برخالف پیشبینی پارامترهای ریتزی زبانهای ضمیرانداز ثابت در هر نوع بافتی ضمیراندازی را مجاز
نمیدانند و اکثراً این زبانها فاقد ضمایر عام تهی سوم شخص هستند .در مقابل زبانهای ضمیرانداز نسبی که انتظار می-
رود درجۀ ضمیراندازی کمتری نسبت به زبانهای ضمیرانداز ثابت داشته باشند ضمایر عام تهی را مجاز میدانند.
هولمبرگ ( )1222bبا تغییر پارامتر دوم ریتزی و اهمیت دادن به مفهوم معرفگی به جای ارجاعیت سعی دارد تفاوت
زبانهای ضمیرانداز ثابت را به عنوان زبانهایی که فاعل تهی معرفه را مجاز میدانند با زبانهای ضمیرانداز نسبی که فاعل
تهی نکره 2را مجاز می دانند مشخص کند و بدینوسیله علت عدم حضور فاعل عام تهی را در زبانهای ضمیرانداز ثابت
تبیین کند .وی ( 1223و )1222بر این باور است که مشخصهای که زبانهای ضمیرانداز ثابت دارای آن هستند و زبانهای
ضمیرانداز نسبی فاقد آن ،مشخصۀ معرفگی به عنوان بخشی از مشخصۀ فایِ موجود در هستۀ زمانیِ خودایستا است .با
توجه به مطالب ذکر شده دو نوع زبان ضمیرانداز خواهیم داشت که دارای ویژگیهای زیر خواهند بود:
زبانهای ضمیر انداز ثابت :دارای ضمیر فاعلی معرفۀ تهی و فاقد ضمیر فاعلی نکرۀ تهی
زبانهای ضمیرانداز نسبی :دارای ضمیر فاعلی نکرۀ تهی و دارای ضمیر فاعلی معرفۀ تهی به شرط سازه فرمانی شدن
موضعی توسط یک مرجع هم نمایه
به اعتقاد هولمبرگ ( )1223قویترین نظریۀ ضمیرناملفوظ در برنامۀ حاکمیت و مرجع گزینی توسط ریتزی ()2381
مطرح شد .این نظریه براساس کارهای اولیۀ چامسکی (2382و  ،)2381ریتزی ( )2381و بوشار( )2381ارائه شده است.
براساس نظر ریتزی ( )2381ضمیر ناملفوظ ذاتاً دارای مشخصۀ فای ارزشگذاری نشده ( )unvaluedیا نامشخص
( )unspecifiedاست و توزیع آن براساس شرط جواز ( )licensingو شرط بازیابی شناسایی ) )identificationبه
صورت زیر تبیین میشود (ر.ک .ریتزی:)2381 ،
جواز :ضمیر ناملفوظ بوسیلۀ هستۀ  X0yدارای نمایۀ حالت میشود.
شناسایی :ضمیر ناملفوظ ارزشهای مشخصۀ فای را در هستۀ  X0yبه ارث میبرد ( به شرطی که این هسته خود دارای
مشخصههای فای باشد و اگر چنین نباشد ضمیر ناملفوظ دارای تعبیر " اختیاری" میشود).
هستۀ تصریف ( )Iدر برخی زبانها به عنوان  X0yجواز ضمیر ناملفوظ را تأمین میکند .از سوی دیگر محتوای ضمیر
ناملفوظ توسط مشخصههای فایِ هستۀ تصریف مشخص ( )specifiedمیشود.
)اسپانیولی(

cansadas.

Están

)(6

be-3PL
tired-F.PL
They are tired.

هولمبرگ ( )31-31 :1222برای اشاره به ضمایر عام فراگیر از لفظ نکرگی ( )indefinitnessاستفاده میکند هرچند معتقد است این نوع ضمیر نمونۀ
متعارف نکره نیست.
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)(7
IP
’I

(هولمبرگ ) 393 :1223

proi
][3PL
Ii
][3PL

بر اساس نمودار فوق ضمیر ناملفوظ در زبان اسپانیولی مجاز است زیرا توسط ( )Iحاکمیت میشود و مشخصههای
فای خود را از آن به ارث میبرد .هولمبرگ ( )1223تبیین ریتزی از ضمیر ناملفوظ را نقد میکند .به اعتقاد وی این نظر
ریتزی را نمیتوان در چارچوب مشخصههای تعبیرپذیر و تعبیرناپذیر که نقش اساسی در نظریۀ چامسکی (1222 ،2333و
 )1221ایفا می کند تبیین کرد .براساس رویکرد چامسکی مشخصههای صوری مانند مشخصههای فای یا باید تعبیر پذیر
باشند یا تعبیرناپذیر و مشخصههای تعبیرناپذیر باید قبل از دخالت صورت منطقی در اشتقاق حذف شوند .در حقیقت
مشخصههای تعبیرناپذیر ،فاقد ارزش هستند و بخشی از فرایند حذف این مشخصهها از طریق اعطای ارزش به آنها صورت
میپذیرد .چامسکی خاطرنشان میکند مشخصه های فای در هستۀ تصریف تعبیرناپذیرند و با وارد شدن در رابطۀ مطابقه با
فاعل گروه حرف تعریف ( )DPدارای ارزش میشوند .به عبارت دیگر ،گروههای حرف تعریفِ موضوعی به صورت
کامل دارای مشخصههای فای ارزشگذاری شده یا مشخص هستند و کامالً تعبیرپذیر هستند و قادرند مشخصههای فای
در هستۀ زمان را ارزشگذاری کنند .اما براساس نظر ریتزی مبنی بر اینکه ضمیر ناملفوظ نیاز به شناسایی دارد ،این
رویکرد با مشکل مواجه میشود .همانطور که هولمبرگ ( )397 :1223اشاره میکند در چارچوب نظریۀ مطابقت
( )theory of agreeممکن نیست ضمیری که ذاتاً نامشخص است توسط مشخصههای فای در هستۀ تصریف مشخص
شود زیرا هستۀ تصریف خود دارای مشخصههای ذاتاً نامشخص است .بنابراین وی ( )1223براین باور است که یکی از
این دو عنصر یعنی هستۀ تصریف یا ضمیرناملفوظ باید دارای مشخصههای تعبیرپذیر (ارزشگذاری شده یا مشخص)
باشند .در این صورت یکی از آنها قادر به ارزشگذاری دیگری خواهد بود .وی در این خصوص دو فرضیۀ زیر را ارائه
میدهد:
فرضیۀ ( : )Aدر زبانهای فاعل تهی ،مشخصههای فای در هستۀ زمان تعبیر پذیر هستند .بنابراین بسته به اینکه آیا الزم
است مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده مستقل از مشخصههای فای خود ارضاء شود یا نه ،شاخص گروه زمان فاقد عنصر
خواهد بود یا توسط پوچواژه پر میشود.
فرضیۀ ( :)Bضمیرناملفوظ دارای مشخصههای تعبیر پذیر است و شاخص گروه زمان را اشغال میکند و درست
همانند ضمیر آشکار عمل میکند .بنابراین این موضوع که ضمیر ناملفوظ فاقد تظاهر آوایی است با صورت آوایی ()PF
ارتباط پیدا میکند.
هولمبرگ ( )1223با استفاده از دادههای زبان فنالندی نشان میدهد فرضیۀ ( )Bدرست است .وی در این مقاله
( )391 :1223طبقهبندیای از فاعلهای تهی به دست میدهد .براساس این طبقهبندی ضمیر تهیِ مقید و ضمیر عام تهی در
زبانهای ضمیرانداز نسبی مانند فنالندی ،گروه فای و فاقد مشخصۀ  Dهستند .همچنین فاعلهای تهی در زبانهای
ضمیرانداز ثابتِ حاویِ تصریف مطابقه نیز از همین نوع هستند .نوع دیگر فاعل تهی ،گروه حرف تعریف است که تحت
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شرایط معمول بازیابی میشوند .ضمیر اول و دوم شخص تهی در فنالندی از این نوعند .فاعل تهیِ نوع سوم در زبانهای
فاقد مطابقه مانند چینی و ژاپنی مشهود است .این فاعلهای تهی تنها نمونۀ واقعی ضمیر ناملفوظ هستند که اسمی عریان و
فاقد مشخصۀ فای محسوب میشوند.
هولمبرگ چند سال بعد تحت تأثیر رابرتز ( ،)1222a,bفراسکالری ( )1227و کاردینالتی و استارک )2333( 2صورت
اصالح شدۀ نظر قبلی خود را در مقالۀ ( )1222bارائه میدهد .وی همسو با کاردینالتی و استارک ( )2333به دو فرض
مهم زیر اشاره دارد .این دو فرض باالخص فرض دوم با نظر کاردینالتی و استارک ( )2333همسو است (هولمبرگ b
:)31 :1222
فرض اول :ضمایر ،یا گروه حرف تعریف ( )DPمحسوب میشوند که دارای ساختار]] [DP D[φ P φ [NP
]’ Nمیباشند یا گروه فای(  ) φPدر نظر گرفته میشوند.
فرض دوم :ضمیر تهی یک گروه فای ( )φPاست.
تغییر دیگری که در مقالۀ ( )1222bوی مشاهده میشود این است که وی در مقالۀ قبلی خود ( )1223فاعل تهی
معرفه در زبانهای ضمیرانداز ثابت را معادل فاعل تهی مقید و کنترل شدۀ زبانهای ضمیرانداز نسبی میدانست اما در
مقالۀ ( )1222bآن را معادل ضمیر تهی عام ونکره در زبانهای ضمیرانداز نسبی میداند 1و معتقد است هر دو از انضمام
( )incorporationگروه فای با هستۀ زمان حاصل میشوند .با این وجود وی ( )1222bهمچنان تفاوت زبانهای
ضمیرانداز ثابت و نسبی را ناشی از این موضوع میداند که در اولی هستۀ تصریف دارای مشخصۀ  Dاست حال آنکه
هستۀ تصریف در زبانهای ضمیرانداز نسبی فاقد این نوع مشخصه است.
با توجه به نکات مطرح شده در مجموع میتوان گفت هولمبرگ ( )1222bمعتقد است هستۀ زمان ،گروه فایِ فاعل
را میزبانی میکند و مشخصههای فایِ فاقد ارزش خود را توسط ضمیر فاعلی تهی ( )φPارزشگذاری میکند .در زبان-
های ضمیرانداز ثابت همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است هستۀ تصریف دارای مشخصۀ  Dاست بنابراین
اتحاد منتج شده از مشخصههای فای در هستۀ زمان و فاعل ،ضمیر معرفه را به دست میدهد.
)(8
vP

T
][ uφ,uD

(هولمبرگ )33 :1222 b
’v

φP
][3SG
1

Cardinaletti and Strake
از جمله تغییرات دیگری که در نظر هولمبرگ ( )1223اتفاق افتاده است تبعیت از نظر فراسکالری ( )1227و قائل شدن به حضور مبتداگردان در شاخص
بند متممنما در شرایط خاص است که در بخش بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت .تفاوت دیگر هولمبرگ ( )1222و ( )1223در این است که وی در مقالۀ
اخیرش بخشی از نظر رابرتز ( )1222bرا پذیرفته است .رابرتز در چارچوب نظریۀ مطابقت چامسکی ( 1222 ،1222و  ، )1223حذف ضمیر ناملفوظ را بدون
دلیل نمیداند .همانطور که در بخش بعدی توضیح داده می شود به نظر وی در شرایط خاص انضمام هستۀ زمان و ضمیر ناملفوظ رخ میدهد که این انضمام به
کاهش زنجیرهای ( )chain reductionو حذف پایینترین عنصر زنجیره یعنی ضمیر ناملفوظ منجر میشود .در چنین شرایطی برخالف نظر هولمبرگ
( )1223شاخص گروه زمان فرافکن نمیشود.

پژوهشهای زبانشناسی ،سال پنجم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 2937

27

در خصوص زبانهای ضمیرانداز نسبی که هستۀ زمان در آنها فاقد مشخصۀ معرفگی ( )Dاست ،رابطۀ میزبان-هدف
بین هستۀ زمان ی و فاعلِ تهیِ گروه فای ،ارزش معرفگی را تأمین نمیکند و نتیجۀ آن ضمیر فاعلی نکره و فاقد مشخصۀ
معرفه خواهد بود .بنابراین در صورتیکه مشخصههای فای ،سوم شخص مفرد باشند تعبیر آن ضمیر عام فراگیر است که با
" "oneدر زبان انگلیسی مطابقت دارد (هولمبرگ  . )33 :1222bبه این ترتیب با استفاده از تحلیل هولمبرگ میتوان
عدم حضور فاعل تهی عام سوم شخص مفرد در زبانهای ضمیرانداز ثابت و به طور خاص در زبان فارسی و مجاز بودن
ضمیر ناملفوظ عام در زبانهای ضمیرانداز نسبی را تبیین کرد.
 .7ضمیر عام سوم شخص در زبان فارسی
همانطور که ق بالً اشاره شد زبان فارسی ضمیرعام نکرۀ سوم شخص تهی را مجاز نمیداند در مقابل در این زبان معادل
شخصی این ضمیر با خوانش معرفه کاربرد دارد .البته قابل ذکر است که ضمیر معرفۀ تهی باالخص ضمیر سوم شخص
تهی در بافت زبانی نیاز به مرجع دارد .در زبان فارسی در چنین جمالتی غالباً شرط محدود کنندۀ سازه فرمانی شدن
موضعی توسط مرجع همنمایه که برای ضمیر شخصی تهی فاعلی در زبانهای ضمیرانداز نسبی الزامی است وجود ندارد،
بنابراین در مواردی که ضمیر فاعلی عبارت درونه با موضوعی در بند بالفاصل قبلی هم نمایه نباشد و به عبارت دیگر به
شخ ص دیگری ارجاع داده شود در زبان ضمیرانداز نسبی در چنین شرایطی باید همانند زبانهای غیر ضمیرانداز ()3b
ضمیر فاعلی آشکار باشد (مثال  3برگرفته از زبان فنالندی) ،اما در زبان ضمیرانداز ثابت از جمله زبان فارسی رابطۀ
سازهفرمانی بین مرجع و ضمیر تهی الزامی نیست و ضمیر فاعلی در چنین جایگاهی میتواند تهی باشد (مثال  .)22با این
وجود همانطور که در مثال ( )22نشان داده شده است عدم رعایت رابطۀ سازهفرمانی بین ضمیر فاعلی تهی و مرجع بیشتر
هنگامی مشهود است که مشخصههای شخص و شمار فاعل تهی در جملۀ درونه با مشخصههای شخص و شمار کنترل
کنندۀ بالقوه متفاوت باشد (ر.ک .متولیان.)2932 ،
(9) a.Juha1ei ole sanonut mitaan, mutta Pauli2 sanoo etta*φ1haluaa ostaa uuden auton.
Juha1 hasn’t said anything, but Pauli2 says that he1 wants to buy a new car.
)(Barbosa 2010, ex. 3
b. John1 said that he2 bought a house.
( )22حسن iخودش چیزی نگفت .اما اونها میگن  eiمی خواد ماشین بخره.
( )22مدیر مدرسه به مادرم اجازه داد  eiفردا به مدرسه نیایم.
علیرغم این که در زبان فارسی رابطۀ سازهفرمانی بین مرجع و ضمیر تهی الزامی نیست شرایط دیگر مانند مبتدا بودن
( )Topicمرجع در این زبان الزم است .در زبان فارسی ضمیر فاعلی در اولین کاربردش در صورتی که در جمالت قبلی
مرجعی نداشته باشد یا برخالف ضمایر اول شخص و دوم شخص ،مرجع آن در بافت موقعیتی حضور نداشته باشد آشکار
میشود و پس از آن به صورت ناملفوظ در میآید (مثال  .)21در این زبان همانند زبانهای ضمیر انداز ثابت دیگر،
هنگامی که تغییر مبتدا یا تقابل صورت میگیرد ضمیر فاعلی نمود آوایی پیدا میکند .درجملۀ ( " )29او" در تقابل با
"حسن" قرار گرفته است که این موضوع منجر به آشکار شدن این ضمیر گردیده است.
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()21

اون رفت  eiیک دسته گل خرید و  eiزود برگشت.

()29

علی حواسش بود روز مادره .اون برای مادر هدیه خرید اما حسن هیچی نخرید.
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این موضوع توسط زبانشناسان متعدد در دیگر زبانهای ضمیرانداز ثابت نیز به اثبات رسیده است (سامک لدویسی2
 ،2331فراسکالری1227و هولمبرگ  .)1222فراسکالری( )1227معتقد است مبتدایی که به عنوان مرجع ضمیر تهی در
زبانهای ضمیرانداز ثابت قرار می گیرد باید از نوع مبتدای تغییر دربارگی یا مبتدا گردانی ( )aboutness-shiftباشد.
در مثال ( )21ا ستفاده از ضمیر تهی فاعلی در جملۀ دوم آن مجاز نیست زیرا ضمیر آشکار "آنها" در این جمله بیانگر
مبتدا گردانی است  .به عبارت دیگر در حالی که در جملۀ قبلی مبتدا" ،قانون حقوق بازنشستگی" است در این جمله مبتدا
تغییر یافته است بنابراین باید به صورت ضمیر آشکار در جمله قید گردد .اما در جملۀ سومِ این مثال که تغییر مبتدا صورت
نمیپذیرد ضمیر به صورت بارز غیر آشکار خواهد بود .
()21

قانون حقوق بازنشستگی توسط مسئولین دولت مورد ارزیابی قرار گرفت  .آنها سپس به موارد دیگر

پرداختند و قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کردند.
ما نیز در این مقاله همانند هولمبرگ ( )1222نظر فراسکالری ( )1227را دنبال می کنیم و دو فرض زیر میپذیریم )2 :
مبتداگردان ( )A-topicهمواره یا به صورت آشکار یا غیر آشکار در حوزۀ گروه متممنما ( )spec, CPبازنمود نحوی
دارد  )1مرجع فاعل تهی ،مبتدا گردان تهی( )null A-topicخواهد بود که در جایگاه شاخص بند متممیِ حاوی آن
فاعل تهی ادغام گردیده است .این مبتدا گردان تهی ،کپی مبتداگردانی خواهد بود که به صورت تهی یا آشکار در بافت
بالفصل قبلی آن قرار گرفته است .به این ترتیب به واسطۀ زنجیرۀ مبتدا گردانها ،نمایۀ فاعل تهی برابر با نمایۀ گروه حرف
تعریف بازنمونی ( )spelled out DPخواهد بود که در بافت قبلی قرار گرفته است .این موضوع در مثال زیر به تصویر
کشیده شده است.
()23

[ < CPاساتید [ >2امروز صبح اساتید 2در جلسه حاضر شدند]] و[ [ > Ø2< CPدر خصوص مشکالت

دانشجویان  φP2صحبت کردند]] )2=1( .
رابطۀ هم نمایگی بین مبتداگردان تهی ( )Ø2و فاعل تهی ( ،)φP2هستۀ زمان را درگیر میکند به این صورت که
همانطور که در نمودار ( )21نشان داده شده است مبتداگردانِ تهیِ دارای مشخصۀ معرفگی  ،مشخصۀ معرفگیِ ارزش-
گذاری نشده را در هستۀ زمانی ارزشگذاری میکند .در این ارزشگذاری مشخصۀ فاقد ارزش معرفگی در هستۀ زمان ،
نمایۀ ارجاعیِ مبتداگردان را کپی میکند .اما در زبان ضمیرانداز نسبی که هستۀ زمان فاقد مشخصۀ معرفگی ( )uDاست
ضمیر تهی تنها به صورت غیر شخصی تعبیر میشود که میتواند دارای خوانش عام ،اختیاری یا فاقد نقش معنایی باشد.

Samek-Lodovici

1
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)(16
CP
TP

><DP1
]T[D1,3sg,NOM]+ φP[3sg,NOM

vP
>< φP

’v
VP
NP

v

خورد  +vخو رد

آن را
در مثال فوق ضمیر فاعلی تهی  ،سوم شخص و ناقص است بنابراین با گروه فای برچسبگذاری میشود .این ضمیر
ناقص به خودی خود نمیتواند معرفه باشد چرا که فاقد مشخصۀ معرفگی و نمایۀ ارجاعی است .در زبان ضمیرانداز ثابت
مانند زبان فارسی که هستۀ زمان دارای مشخصۀ معرفگی است ،این مشخصه در حوزۀ گروه زمان توسط مشخصۀ ارزش-
گذاری شدۀ معرفگی موجود در مبتداگردان بازبینی میشود .بنابراین ضمیر سوم شخص ناقص به صورت معرفه تعبیر می-
شود .در حقیقت در چنین ساختی براساس نظر چامسکی ( )1222تحت تأثیر مطابقه ،گره فای باید با هستۀ زمان منضم
( )incorporateشود (رابرتز .) 1222 bاین عملیات طی مراحل زیر انجام میشود:
 - 2هستۀ زمانِ خودایستا دارای مجموعهای از مشخصههای فایِ ارزشگذاری نشده است بنابراین برای عنصری که
دارای مشخصههای متناظر ارزشگذاری شده است به عنوان میزبان عمل میکند.
][T, D1, uφ, NOM] [vP [3SG,ucase]v……..

)(17

 - 1از آنجا که ضمیر فاعلی ناقص 2مشخصههای ارزشگذاری شدۀ الزم را داراست مشخصههای ارزشگذاری
نشدۀ فای در هستۀ زمان از این طریق ارزشگذاری میشود .این امر به این معناست که مشخصههای فای در ضمیرفاعلی
توسط هستۀ زمان کپی میشود .همزمان هستۀ زمان مشخصۀ حالت ارزشگذاری نشده در ضمیر فاعلی ( )NOMرا
ارزشگذاری میکند.
][T, D1,3SG, NOM] [vP[3SG,NOM]v…..

)(18

 - 9همانطور که در نمودار ( )21مشخص است از یک طرف هستۀ زمان همگیِ ارزشهای فایِ ضمیر تهی را
داراست و از سوی دیگر دارای مشخصۀ ( )uDنیز هست که این مشخصه توسط مشخصۀ معرفگی مبتداگردان با نمایۀ ()2
ارزشگذاری شده است .عالوه براین هستۀ زمانی دارای مشخصۀ زمان هست .این موارد باعث میشود مشخصههای هستۀ
زمان فرامجموعۀ مشخصههای فای باشد و انضمام فای با هستۀ زمانی از طریق حرکت هسته به هسته صورت پذیرد .رابرتز
ضمیر فاعلی ناقص ضمیر سوم شخص است که به خودی خود نمیتواند معرفه باشد چرا که فاقد مشخصۀ معرفگی و نمایۀ ارجاعی است.
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( )1222bبه تبعیت از نانز( )1221معتقد است در چنین شرایطی میزبان و هدف زنجیرهای را تشکیل میدهند که در
معرض کاهش زنجیرهای قرار میگیرند .براساس دو قاعدۀ اصلی کاهش زنجیرهای ،الف .باید باالترین عنصر کپی را در
زنجیره تلفظ کرد و ب .تنها یک کپی در زنجیره تلفظ میشود .بنابراین در زنجیرهای که از ضمیر فاعلی تهی و هستۀ
زمان تشکیل شده است باالترین عنصر زنجیره به شکل وند بر روی فعل خودایستا یا فعل کمکی (یعنی انضمام ( )V+vبه
هستۀ زمان) ملفوظ میگردد و فاعلِ گروه فای محذوف میگردد.
][T, D1, 3SG,NOM][vP[3SG, NOM]v…..

)(19

در خصوص ضمیر فاعلی تهیِ اول و دوم شخص ،به تبعیت سیگردسون ( ،)1221فراسکارلی ( )1227و هولمبرگ
( )1222براین باوریم که هر بند حاوی مشخصههایی است که نشان دهندۀ گوینده و مخاطب در حوزۀ بند متممنما است
بنابراین گوینده و مخاطب همواره به عنوان مرجع موضعی( )local antecedentموجود هستند و در صورتی که طبق
نمودار ( )12فاعل ،یک گروه حرف تعریف واژگانی یا ضمیری ( ) D-pronounباشد ،مشخصۀ معرفگی ارزشگذاری
نشده در هستۀ زمان توسط مشخصۀ معرفگی در فاعل ( براساس ارزشی که واجد آن است) ،به شکل معرفه یا نکره
ارزشگذاری میشود .این موضوع باعث میشود دیگر بازبینی مشخصۀ ( )Dدر هستۀ زمان توسط مبتداگردانِ حاضر در
شاخص بند متممنما مطرح نباشد و به جای آن فاعل چه معرفه باشد چه نکرۀ مشخص به عنوان مبتداگردانِ آن بند نقش
ایفا کند  .گروه حرف تعریف واژگانی و ضمیری نمیتواند در هستۀ زمان منضم شود چرا که دارای مشخصههایی است
که هستۀ زمان فاقد مشخصههای ارزشگذاری نشدۀ مورد نیاز متناظر با آنهاست و نمیتواند توسط هستۀ زمان کپی شود.
مهمتر آن که گروه حرف تعریف واژگانی دارای ریشهای ( )rootاست که تحت تأثیر مطابقه نمیتواند کپی شود.
بنابراین حتی اگر هستۀ زمان و گروه حرف تعریف از طریق مطابقه دارای مشخصههای فای یکسانی باشند یک زنجیره را
تشکیل نمیدهند و فاعل واژگانی به عنوان عضوی که در باالترین جایگاه در زنجیره قرار گرفته است باید ملفوظ گردد.
)(20
TP
]DP[ +D, 3sg,NOM
آن پسر

]T[+D, 3sg, NOM

’T
vP
><DP

افتاد

همانطور که در مثالها و نمودارهای فوق مشخص شد تنها هنگامی ضمیر فاعلی در زبان فارسی تهی خواهد بود که با
مبتداگردان در جایگاه شاخص بند متممنما مرتبط باشد.
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 .7بازبینی مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده
تا کنون این موضوع روشن شد که ضمیر سوم شخص تهی در زبان فارسی همانند دیگر زبانهای ضمیرانداز ثابت معرفه
هستند و همواره به شخص یا شیئی که به عنوان مبتدا شناخته میشوند ارجاع دارند .مسئلهای که در این مرحله مطرح می-
شود این است که اگر قائل به انضمام فاعل با هستۀ زمانی باشیم چگونه میتوانیم بازبینی مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده
( )EPPرا تبیین کنیم .هنگامی که صحبت از انضمام نیست و شاخص گروه زمان فرافکن میشود ،به صورت کلی اعتقاد
بر این است که در صورت قوی بودن مشخصۀ ( )EPPروی هستۀ زمان ،فاعل به منظور بازبینی این مشخصه از جایگاه
شاخص گروه فعلی کوچک به جایگاه شاخص گروه زمان حرکت کند و به این ترتیب با حضور فاعل دستوری یا
پوچواژه د ر این جایگاه مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده برآورده میشود ( چامسکی  .)1222در مقابل همانطور که قبالً
اشاره شد هنگامی که فاعل به هستۀ زمان منضم میشود گروه زمان فاقد شاخص خواهد بود .در این حالت در خصوص
بازبینی اصل فرافکنی گسترده چند فرضیه وجود دارد:
 - 2هستۀ زمان در زبانهای ضمیرانداز ثابت مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده را ندارد .به نظر رابرتز (-11 :1222a
 )17هنگامی میتوان راجع به مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده صحبت کرد که هدف ناقص نباشد .اما در این
مورد که گروه فای به عنوان گره هدف ،ناقص است برای انضمام مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده ای الزم
نیست تا از این طریق حرکتی صورت گیرد.
 - 1مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده با حرکت هستۀ فعلی کوچک( )vبه هستۀ زمان( )Tبازبینی میشود( .باربوسا
 ،2333الکسیادو و آنوناستویولو .)23382در زبانهایی که ضمیرانداز هستند فعل به اندازۀ کافی دارای مشخصه-
های اسمی است تا بتواند مشخصۀ ( )EPPرا ارضاء کند .بنابراین در این نوع زبانها تظاهر گروههای اسمی در
آغاز جمله صرفاً برای تأکید و تقابل صورت میگیرد (الکسیادو و آنوناستویولو .)2338
 - 9اصل فرافکنی گسترده با همان روند انضمام برآورده میشود (پلتزاک( )1221 1برای نقد این نظر مراجعه شود
به شیهان .)1222
 - 1با توجه به این که فاعل با هستۀ زمان منضم میشود شاخص گروه زمان فرافکن نمیشود و در عین حال که مبتدا
گردان تهی [uD] ،در هستۀ زمان را نیز ارزشگذاری میکند؛ اصل فرافکنی گسترده نیز توسط مبتداگردان
تهی در شاخص متممنما بازبینی میشود (سامک لدویسی ،2331فراسکالری 1227و هولمبرگ.)1222 b
پیش از اتخاذ فرضیۀ مناسب برای زبان ضمیرانداز فارسی نگاهی به پیشینۀ این موضوع در خصوص زبان فارسی
خواهیم داشت .کریمی ( )222 -33 :1223ابتدا دو نوع اصل فرافکنی گسترده را مورد بحث قرار میدهد .در نوع اول که
کریمی آن را اصل فرافکنی گستردۀ دستوری ( )EPPgمی نامد دیدگاه اصلی این است که هر جمله باید فاعل داشته
باشد ( چامسکی  .)2381اما در نوع دوم چامسکی ( )1222اصل فرافکنی گسترده را تنها ابزار نحویای در نظر میگیرد
که برای حرکت مقولههای گروهی بکارگرفته میشود و برونداد این مشخصه به عنوان مؤلفۀ معنایی و تحلیل کالمی عمل
میکند .کریمی این نوع را اصل فرافکنی گستردۀ نحوی ( )EPPsمینامد .وی معتقد است مشخصۀ اصل فرافکنی
Alexiadou and Anagnostopoulou
Platzack

1
2
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گستردۀ دستوری در زبان فارسی نه با پر شدن شاخص گروه زمان و نه با حرکت هستۀ گروه فعلی کوچک به هستۀ زمان
برآورده میشود .بلکه تصریف قوی فعل برای شخص و شمار در زبان فارسی نیاز همگانی برای وجود فاعل را در زبان
تأمین میکند .در صورتی که براساس نظر کریمی ( )1223بپذیریم در همۀ زبانهایی که تصریف قوی دارند اصل
فرافکنی گستردۀ دستوری به صورت ساختواژی ارضاء میشود این سؤال پیش میآید چرا در زبانهایی مانند ایسلندی
(ر.ک .هولمبرگ  )83 :1222bعلیرغم مطابقۀ قوی حضور فاعل آشکار در برخی موارد الزامی است (ر.ک .هولمبرگ
 )83 :1222bیا چرا زبانهایی مانند چینی (ر.ک .کوک و نیوسن  )31-33 :1227وجود دارند که علیرغم فقدان تصریف
ساختواژی فعل ،فاعل تهی را مجاز میدانند .از سوی دیگر همانطور که انوشه ( )23-3 :2983با ذکر شواهدی مستدل
نشان میدهد برخالف رویکرد کریمی ( ،)1223مشخصۀ ( 2) EPPدر زبان فارسی نیز قوی است و این مشخصۀ قوی در
فرایند بازبینی باعث حرکت سازۀ فاعل به جایگاه شاخص گروه زمان میشود .این موضوع در بخش بعدی بحث می-
گردد .در آن قسمت به جمالتی در زبان فارسی میپردازیم که در آنها فاعل تهی نیست بلکه گروه حرف تعریف
واژگانی و ضمیر آشکار ،غیر منضم است.
همانطور که در بخش قبلی اشاره شد اعتقاد بر حضور مبتدا گردان در شاخص گروه متممنما ما را در تبیین مسائل
مهمی همچون مجاز نبودن فاعل تهی عام در این زبان کمک میکند .بنابراین ما نیز همسو با هولمبرگ ( )1222bبه
تبعیت از سامک لدویسی ،2331فراسکالری  1227فرضیۀ چهارم را دنبال میکنیم و به پیروی از نظر این زبانشناسان
معتقدیم در زبان فارسی نیز مانند زبانهای ضمیرانداز ثابت دیگر ضمیر سوم شخص تهی با هستۀ زمان منضم میشود و در
نتیجه گروه زمانِ فاقدِ شاخص حاصل میگردد .با توجه به این که ضمیر سوم شخص تهی فاعلی به علت فقدان مشخصۀ
معرفگی قادر به بازبینی مشخصۀ ارزش گذاری نشدۀ معرفگی در هستۀ زمان نیست ،این مشخصه با مشخصۀ معرفگی در
مبتداگردانِ تهی در شاخص متممنما بازبینی میشود .همچنین این مبتداگردان تهی مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده را در
هستۀ زمان بازبینی میکند.
()12

[ < CPاو [ >2او 2وارد شد]] و[

TP[ > DP1< CP

 >φP[3SG, NOM]<vP [] D1,3sg,EPP ]Tنشست ]]]........

در زبانهای ضمیرانداز ثابت دیگر نیز به همین شکل عمل میشود .مثال زیر از زبان ایتالیایی این موضوع را نشان می-
دهد.
Ha comprato una

)(22

)ایتالیایی(

nuova.

macchina

Has bought a
car
new
]]] [CP < DP1> [TP ha+T[D1, 3SG, EPP] [vP <φP[3SG, NOM]> comprato . . .
(هولمبرگ)223 :1222 b

)(23

اما مواردی که برای بازبینی اصل فرافکنی گسترده نیازمند پر شدن شاخص گروه زمان هستند از قرار زیر است
(هولمبرگ:)222 :1222 b
 )2وقتی فاعل ،ضمیر نکرۀ تهی باشد.
انوشه ( )3 :2983و کریمی ( )1223این مشخصه را مشخصۀ تعریف ( )Dنیز مینامند .از آنجا که به استناد هولمبرگ ( 1223و  )1222از مشخصۀ ( )Dبرای
اشاره به معرفگی استفاده کرده ایم ،برای جلوگیری از خلط مطلب در این مقاله این مشخصه را تنها مشخصۀ فرافکن بیشینۀ گسترده ( )EPPمینامیم.
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 )1در جمالت وجودی )existential( 2که فاقد مبتداگردان هستند.
 )9هنگامی که فاعل ،گروه حرف تعریف واژگانی یا ضمیرآشکار و غیر منضم است.
دربارۀ مورد اول که بیشتر در زبانهای فاعل تهی نسبی صادق است همانطور که در بازنمایی ( )13نشان داده شده
است براساس نظر هولمبرگ ( )1222bهستۀ زمانی در این زبانها فاقد مشخصۀ معرفگی ارزشگذاری نشده است .در
برخی از زبان های فاعل تهی نسبی فاعل دقیقاً از طریق همان روندی که در زبانهای فاعل تهی ثابت وجود داشت اشتقاق
پیدا میکند .به این ترتیب که هستۀ زمانِ دارای مشخصههای فای به عنوان میزبان برای گروه فای عمل میکند و ارزش-
های مشخصۀ فایِ فاعل توسط هستۀ زمان کپی میشود .در عوض مشخصههای حالتِ فاعل توسط هستۀ زمانی ارزش-
گذاری میشود .از آنجا که فاعل یک گروه فایِ عریان است هستۀ زمانی همۀ مشخصههای فاعل را کپی میکند و هستۀ
زمان و گروه فای با هم یک زنجیره را تشکیل میدهند .به این ترتیب فاعل بوسیلۀ کاهش زنجیرهای ناملفوظ میماند .اما
از آنجا که هستۀ زمان فاقد مشخصۀ معرفگی ارزشگذاری نشده است و در نتیجه بازبینی این مشخصه با مبتداگردان
صورت نمی پذیرد ،زنجیرۀ فاعلی خوانش معرفه نخواهد داشت و دارای تعبیر نکره است .این همان چیزی است که در
زبانهای فاعل تهی نسبی رخ میدهد  .نتیجه اینکه عدم حضور مشخصۀ معرفگی ارزشگذاری نشده با فقدان مشخصۀ
معرفگی در عنصر هدف در ارتباط است .حال سؤال این است که در چنین شرایطی چگونه مشخصۀ اصل فرافکنی
گسترده بازبینی میشود .از آنجا که فاعل تهی عام ابتدا در گره شاخص گروه فعلی کوچک تولید میشود از یک سو این
عنصر در این جایگاه نمیتواند مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده را بازبینی کند و از سوی دیگر فاعل تهی عام مرجع
مبتداگردان ندارد بنابراین مبتدا گردانی نیز نخواهیم داشت که این مشخصه را بازبینی کند .مهمتر این که گره شاخص
زمان نیز پس از منضم شدنِ گروه فای با هستۀ زمان که منجر به کاهش زنجیره میگردد حذف میگردد .بنابراین مشخصۀ
اصل فرافکنی گسترده از طریق عناصر دیگری در جمله از جمله قید موقعیتی ( )circumstantial adverbبازبینی می-
گردد که نمونۀ آن در مثال زیر نشان داده شده است (ر.ک .هولمبرگ و نیکان  1221و هولمبرگ .)1223
)فنالندی(

tassa istuu mukavasti.

Jari sanoo etta

)(24

Jari says that here sits comfortably
Jari says that one can sit comfortably here.
’≠‘Jari says that he sits comfortably here.
(هولمبرگ )221 :1222b
[CP etta [TP tassa [T’ istuu+T3SG, EPP [VP φP3SG <istuu> mukavasti

)(25

]]]]>¨<tassa
(هولمبرگ )223 :1222b
در زبانهای فاعل تهی نسبی همانطور که در مثال ( )11و بازنمایی ( )17نشان داده شده است مواردی نیز یافت می-
شود که فاعل تهی سوم شخص معرفه است و آن هنگامی است که فاعل تهی در بند درونه قرار گرفته است .در چنین
شرایطی این فاعل تهی باید توسط مرجع ،سازه فرمانیِ موضعی گردد .برای تبیین این ساخت میتوان گفت ضمیر فاعلی
تهی دارای مشخصۀ معرفگی است اما این مشخصه ناقص و ارزشگذاری نشده ( )uDاست .این موضوع مانع انضمام
thetic

1

77

ضمیر فاعلی عام در زبان فارسی :مقایسهای بین زبانهای ضمیرانداز ثابت و نسبی

فاعل با هستۀ زمان میگردد .بنابراین ضمیر فاعل تهی به شاخص گروه زمان حرکت میکند تا از یکسو مشخصۀ اصل
فرافکنی گسترده ارضا گردد و از سوی دیگر از طریق کنترل شدن توسط موضوع در بند بالفصل قبلی تعبیر گردد.
)فنالندی(

Jari sanoo etta Ø istuu mukavasti tassa

)(26

Jari says that sits comfortably here
Jari says that he sits comfortably here.
≠ ‘Jari says that one can sit comfortably here’.
(هولمبرگ)221 :1222b
Jari1 . . . [CP etta [TP uDP [T’ istuu+T3SG, EPP [VP <uDP3SG> <istuu> mukavasti

)(27

]]]]tassa
(هولمبرگ )223 :1222b
دربارۀ مورد دوم یعنی جمالت وجودی در زبانهای ضمیرانداز که فعل آغازین خواهند بود و دارای فاعل پس فعلی
هستند برای ارضای اصل فرافکنی گسترده جایگاه شاخص گروه زمان با یک پوچواژۀ تهی پر میگردد .مثال:
)ایتالیایی(

telefonato

Gianni.
Gianni

)پرتغالی اروپایی(

colegio.

a. Ha

)(28

has
telephoned
Gianni phoned.
ao

b. Chegou alguem

)(29

arrived someone
to-the school
Someone arrived at school.
(هولمبرگ)222 :1222b
در خصوص مورد سوم از مواردی که مشخصۀ ( )EPPبا پر شدن شاخص گروه زمان برآورده میشود ،میتوان
گفت هنگامی که در زبان های ضمیرانداز نسبی فاعل به صورت واژگانی یا ضمیر آشکار آمده است ،در حقیقت فاعل،
یک گروه حرف تعریف است که نمیتواند در هستۀ زمانی منضم گردد .از آنجا که هستۀ زمان فاقد مشخصۀ معرفگی
ارزش گذاری نشده است ،ضمیر فاعلی معرفه باید دارای مشخصۀ ارزشگذاری با نمایۀ خاص خودش باشد و به علت
آنکه بوسیلۀ هستۀ زمانی میزبانی می گردد مشخصۀ اصل فرافکنی گسترده در هستۀ زمان آن را مجبور میکند تا با گروه
زمان ادغام گردد و در نهایت این عنصر به عنوان باالترین عنصر زنجیره تلفظ میگردد:
)فنالندی(

uuden auton.

ostanut

Han on

new

bought

he

car

has

]]] [TP han[D1, 3SG, NOM] [T0 on+T[3SG, EPP] [vP <han[D1, 3SG, NOM]> ostanut . . .
(هولمبرگ)223 :1222b ،

)(30
)(31

در مورد زبان فارسی و دیگر زبانهای ضمیرانداز ثابت نیز همانطور که قبالً مشاهده کردیم هنگامی که فاعل ،گروه
حرف تعریف واژگانی یا ضمیری است دیگر نیازی به وجود مبتداگردان در جایگاه شاخص بند متممنما نیست و در
عوض گ روه حرف تعریف به عنوان مبتداگردان نقش ایفا میکند .از آنجا که این گروه حرف تعریف که ابتدا در
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شاخص گروه فعلی کوچک تولید شده است دارای نمایۀ خاص خود است ،با هستۀ زمان منضم نمیگردد .بنابراین گروه
حرف تعریف برای بازبینی مشخصۀ ( )EPPتوسط شاخص گروه زمان جذب میگردد و به عنوان باالترین عنصر زنجیره
ملفوظ میگردد .به این ترتیب ما نیز همانند انوشه ( )2983و برخالف کریمی ( )1223معتقدیم مشخصۀ ( )EPPدر زبان
فارسی قوی است .همانطور که قبالً اشاره شد کریمی ( )1223معتقد است مشخصۀ ( )EPPدر زبان فارسی ضعیف است
و بازبینی آن بد ون ارتقاء فاعل به شاخص گروه زمان و از طریق تصریف آشکار فعل صورت میپذیرد .در مقابل انوشه
( )2983با ارائۀ شواهدی از زبان فارسی نشان میدهد این مشخصه در زبان فارسی قوی است و باعث حرکت فاعل به
جایگاه شاخص گروه زمان میگردد .برای روشنتر شدن مطلب در زیر به مواردی از این شواهد اشاره میشود:
انوشه ( )22 :2983با اشاره به جملۀ بینشان ( )91و نشاندار ( )99اذعان میدارد اگر مشخصۀ ( )EPPدر گره زمان را
ضعیف بدانیم انتظار میرود سازۀ فاعل در محل ادغام خود یعنی شاخص گروه فعلی کوچک باقی بماند .اما بینشان بودن
مثال ( )91این پیشبینی را تأیید نمیکند و بیانگر حرکت گروه حرف تعریف فاعل به جایگاهی باالتر از گروه فعلی
کوچک است.
()91

سهراب [کامالً اتفاقی] این خبر را شنید.

()99

! [کامالً اتفاقی] سهراب این خبر را شنید.

(انوشه )22 :2983

انوشه ( )22 :2983همچنین با استفاده از تقابل جایگاه قیدهای جمله و قیدهای متصل به گروه فعلی کوچک شاهد
دیگری دال بر قوی بودن مشخصۀ ( )EPPارائه میدهد .وی با اشاره به نشانداری جملۀ ( )91در مقابل جملۀ ( )93و با
استناد به تحلیل چینکوئه ( )2332دلیل دیگری مبنی برخروج فاعل از محل ادغام خود فراهم میآورد .براساس تحلیل
چینکوئه قید جملۀ " خوشبختانه" متصل به گروه زمان و قید فعل "زیرکانه" متصل به گروه فعلی در نظر گرفته شده
است.
()91

!! خوشبختانه زیرکانه سهراب رفتار کرد.

()93

خوشبختانه سهراب زیرکانه رفتار کرد.

(انوشه )22 :2983

در این صورت زیرساخت جملۀ ( )93به صورت بازنمایی زیر در ( )91خواهد بود که معادل جملۀ نشاندار ()91
است .این موضوع نشان میدهد اگر نظر کریمی ( )1223را بپذیریم و بر این باور باشیم که در روند بازبینی مشخصۀ
( )EPPنیازی به ارتقاء فاعل به جایگاه شاخص گروه زمان نیست جملۀ ()91حاصل میشود که نشاندار است( .برای
دستیابی به اطالعات و شواهد بیشتر در این زمینه رجوع کنید به انوشه .)2983
()91

[  TPخوشبختانه [ vP[TPزیرکانه [ vPسهراب رفتار کرد ]]]( .انوشه )22 :2983

این شواهد نشان میدهد برخالف نظر کریمی ( )1223مشخصۀ ( )EPPدر زبان فارسی ،مشخصهای قوی است و در
مواردی که فاعل جمله تهی و منضم نباشد و در نتیجه شاخص گروه زمان فرافکن شود ،این مشخصه باعث میشود فاعل
به جایگاه شاخص گروه زمان حرکت کند.
 .7نتیجهگیری
در این مقاله نشان دادیم برخالف پیشبینی پارامترهای ریتزی ( ،)2381زبانهای ضمیرانداز ثابت از جمله زبان فارسی در
همۀ بافتها اجازۀ ضمیراندازی نمیدهند .به صورت خاص زبان فارسی برخالف زبانهای ضمیرانداز نسبی ضمیر سوم
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شخص تهی غیر شخصی از نوع عام را مجاز نمیداند .در مقالۀ حاضر سعی کردیم با استفاده از رویکرد هولمبرگ
( )1222و با جایگزین کردن مفهوم ارجاعیت در پارامترهای ریتزی با مفهوم معرفگی به تبیین این موضوع بپردازیم.
بنابراین معتقدیم حضور مشخصۀ ( )uDدر هستۀ زمان در زبانهای ضمیرانداز ثابت از جمله زبان فارسی و عدم وجود این
مشخصه در زبانهای ضمیرانداز نسبی باعث این تمایز گردیده است .به این صورت که در زبان فارسی هستۀ زمان ،
مشخصههای فایِ فاقد ارزش خود را با مشخصههای معادلِ ارزشگذاری شده در ضمیر فاعلی تهی ( )φPارزشگذاری
میکند و مشخصۀ ( )uDخود را نیز با مشخصۀ معادلِ آن در مبتداگردانِ تهیِ موجود در شاخص متممنما بازبینی میکند.
این موضوع به خوانش معرفۀ فاعل تهی منجر میشود .موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده است بازبینی
مشخصۀ ( )EPPدر زبان فارسی است که به دو شکل صورت میپذیرد :الف .هنگامی که فاعل ضمیر آشکار و گروه
تعریف غیر منضم باشد مشخصۀ ( )EPPبا حرکت فاعل به شاخص گروه زمان برآورده میشود .ب .هنگامی که فاعل
ن املفوظ باشد؛ از آنجا که انضمام فاعل و هستۀ زمان باعث میشود شاخص گروه زمان فرافکن نشود مشخصۀ ( )EPPبا
مبتداگردان در شاخص بند متممنما بازبینی میگردد.
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