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Abstract  
Abstract or unexpressed pronoun in Pro-drop languages  refers to a linguistic 

element having a syntactic function with no phonetic representation. These kinds of 

languages are divided in different varieties. This article, in the first level,  tries to 

mention the properties of pro-drop languages  and at the second one, tries to 

compare and survey Mazandarani based on pro-drop language division done by 

Rizzi (1982) to see that in which group, it can be placed. As a whole, the structure 

of all pro-drop languages can be divided into four groups; 1. Fixed pro-drop 

languages like Italian, Greek and Persian; 2. Expletive (Null filler) pro-drop 

languages such as German, some kinds of Dutch and African languages; 3. Relative 

pro-drop languages as Hebrew, Russian, Marathi, and Brazilian Portuguese; 4. 

Discourse pro-drop languages like Chinese, Japanese and Korean. With the 

comparison of Mazandarani to the properties of pro-drop languages, we come to 

the conclusion that this language belongs to the category of consistent pro-drop 

languages. Meanwhile, it can be categorized in discourse pro-drop languages as 

well, because the co-indexation of covert pronoun and the subject of matrix 

sentence depends on the discourse context. 

Keywords: abstract pronoun, covert pronoun, expletive Pro, fixed pro-

drop, Relative pro-drop, discourse pro-drop. 
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 مازندراني زبان در ضمیراندازی پارامتر بررسي

 ایران ساری، واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسیزبان دکترای دورة دانشجوی  زاده رجب اصغرعلی
  

   اسدی مسعود
 آزاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده انگلیسی زبان گروه علمی هیات عضو
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  بریمانی شعبان
 آزاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده انگلیسی زبان گروه علمی هیات عضو
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                          چکیده

ولي نمود آوایي  اس که داراي نقش نحوي  کنديمبه عنصري اشاره  ضميرانداز هايزبانضمير انتزاعي و ناملفوظ در 
زبان مازندراني بر اساس  بنديردهبه  ،ابتدا ،در این مقاله .گوناگوني هستند هايبنديتقسيمداراي  هازبانندارد. این 
 ضميرانداز هايزبان فردمنحصربه يهايژگیوبه  ،سپس و (1982بر اساس ریتزي ) ضميرانداز هايزبان بنديتقسيماصول 
در کدام یک از این  توانديمکه زبان مازندراني  ایمکردهمشخص  ،زباني يهادادهشواهد و  ةارائو با  ایمپرداخته

شده اشاره و نشان داده  ضميرانداز هايزبانبه تعریف و ساختار انواع مختلف  ،جاي گيرد. در این جستار هازیرمجموعه
ثاب   ضميرانداز هايزبان -1 :شونديم بنديمتقسي زیرمجموعه ه چهارب ،کلي صورتبه ،هازباناز  گونهاینکه  اس 

 -3 ؛و آفریقایي هلندياز  یيهاگونه ،مانند آلماني ايواژهپوچ ضميرانداز هايزبان -2 ؛فارسي ،یوناني ،مانند ایتاليایي
مانند  گفتماني() کالمي ضميرانداز هايزبان -4 ؛ماراتي و پرتغالي برزیلي ،روسي ،نسبي مانند عبري ضميرانداز هايزبان
 يهايژگیوکه زبان مازندراني  ایمدادهنشان  ،شدهارائه بنديتقسيمزبان مازندراني با  سةیمقابا . ايکره و ژاپني ،چيني
 ؛کالمي نيز قرار داد ضميرانداز هايزبان حوزۀدر  توانيمضمن اینکه این زبان را  د،ثاب  را دار ضميرانداز هايزبان

   .دن ضمير ناملفوظ و فاعل بند پایه بستگي به باف  کالمي داردشنمایهچرا که هم

  نسممبی، ضمممیرانداز واژه،پوچ ثابت، ضمممیرانداز ناملفوظ، ضمممیر انتزاعی، ضمممیر :هاکلیدواژه
  .کالمی ضمیرانداز
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  مقدمه. 1
که داراي نقش  کنديمبه عنصري اشاره  2ضميرانداز هايزبانو ناملفوظ در  1ضمير انتزاعي

. رنديگيممقوالت مختلفي را در بر  تهي يهاسازهاین . ولي نمود آوایي ندارد اس نحوي 
چهار  5[هضميروار -+ ] و 4[وارهمرجع = +ي ]هايژگیو ،(1981) 3چامسکي ةبر اساس نظری

، ضمير ناملفوظ، واژهپرسشرد  ،رد گروه اسمي :کنديمتهي را در زبان مشخص  مقولةنوع 
  .ضمير انتزاعي و

 NP - trace رد گروه اسمي   = ضمير واره -، مرجع واره +

 Pro ضمير ناملفوظ    =مرجع واره، + ضمير واره  -

  WH – trace واژه  رد پرسش  =ضمير واره  -مرجع واره،  -

  PRO ضمير انتزاعي  = ضمير واره +، واره مرجع +
و  ضميرانداز هايزبانش مهمي را در تمایز ضمير انتزاعي و ناملفوظ نق ميان، نیا در
و انطباق زبان مازندراني  ضميرانداز هايزبان. این مقاله به بررسي کننديمایفا  ضميراندازغير

گوناگوني  هايبنديتقسيمداراي  هازباناین . پردازديم هازبانبا قواعد حاکم بر این نوع از 
 هايزبان بنديتقسيمبر اساس اصول  6زبان مازندراني بنديردهابتدا به  ،هستند. در این بخش

 فردمنحصربه يهايژگیو به ،و سپس میپردازيم (1982) 7بر اساس ریتزي ضميرانداز
که  ميکنيممشخص  ،زباني يهادادهشواهد و  ةارائو با  کنيممي اشاره ضميرانداز هايزبان

رکر این نکته الزم و . جاي گيرد هازیرمجموعهیک از این در کدام توانديمزبان مازندراني 
و  شونديم يبندطبقه ضميرانداز هايزبانایراني در گروه  هايزبانضروري اس  که اکثر 

                                                           
1. null pronouns  

ضمير »درزي آن را  اند.اند و هر یک نامي براي آن انتخاب کردهشناسان زیادي به بررسي ضمير انتزاعي اقدام کردهزبان

 نامند.مي« ضمير انتزاعي»آن را  و مصفا جهرمي« ضمير پنهان»الدیني ، مشکوه«مستتر

2. pro-drop languages  

3. Chomsky, N. 

4. anaphor 

5. pronominal 

امل طور قراردادي، آن را به سه گویش شرق مازندران )شهاي مختلفي اس  که به. زبان مازندراني داراي گویش6

هاي ساري، ميان درود، کياسر، دودانگه و شهرستان هاي گلوگاه، بهشهر و نکا(، گویش مرکزي )شامل شهرستان

هاي چالوس و رامسر و...( تقسيم هاي آمل، بابل، قائمشهر تا شهرستانچهاردانگه( و غرب مازندران )شامل شهرستان

 پردازد.مازندران ميکنند. این پژوهش به گویش زبان مازندراني شرق مي

7. Rizzi, L. 
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اما نکته در این اس  که  ،که زبان مازندراني نيز از این قاعده مستثني نيس  دیآيمبه نظر 
این پژوهش تالش بر این دارد  انجام نگرفته اس . خصوصنیدراتحقيق و پژوهش خاصي 
  .زباني اثبات کند يهادادهعلمي و با  ةکه این موضوع را از جنب

اصول و پارامترهایي  ارائةتهي مجبور به فاعل هايزبانبه انواع  بردنيپبراي  شناسانزبان
پارامتر را  ( دو143: 1982) تمایز ایجاد کنند. ریتزي هازبانتا بتوانند ميان این نوع از  اندشده
و ( pro) ناملفوظ پارامتر اول مجاز بودن ضمير فاعلي تهي/ :کنديممطرش  خصوصدراین
که از آن  غيرارجاعي يآوايبفاعل نحوي ) دوم وجود ضمير فاعلي ارجاعي تهي پارامتر
 متوليان) کنديم يگذارارزش موردمطالعهرا در زبان  (شوديمنيز یاد  واژهپوچ عنوانبه

ارجاعي و  آوايبيبين فاعل نحوي  هازبانریتزي اعتقاد دارد که (. 134: 1395 ،نایيني
اگر هر دو پارامتر منفي  ؛(175: 1387 زاهدي،) کننديمغيرارجاعي یک حال  را انتخاب 

مانند انگليسي اس ،  1ضميراندازیک زبان غير موردمطالعهین معني اس  که زبان ه اب ،باشند
و نه اساساً مجاز به استفاده از ضمير  دارندنه ضمير ارجاعي تهي  هازبانچراکه این  ،و فرانسه

 هايزبان زمرۀدر  توانيمآن زبان را  ،اگر هر دو پارامتر در زبان مثب  باشدتهي هستند. 
مانند ایتاليایي، فارسي، یوناني و زبان مازندراني  یيهازبانکرد.  بنديتقسيم ضميرانداز کامالً
ولي فاقد پارامتر دوم هستند. در  ندنيز هستند که پارامتر اول را دار یيهازبان. انددستهاز این 

 هايزباندید.  توانيمرا  هاواژهپوچفاعل تهي غيرارجاعي یا همان  هازباناین گروه از 
نام برد که در  توانينم. زباني را رنديگيماز هلندي در این گروه قرار  یيهاگونهآلماني و 

 آن پارامتر اول منفي و وجود پارامتر دوم مثب  تلقي شود. 

  مسئلهبیان . 1ـ1
. یکي از پارامترهایي ضمير ةمسئل ، ازجملهرنديگيقوالت مختلفي را در بر متهي م يهاسازه

 ضميراندازمختلف نسب  به یکدیگر در نظر گرفته شده اس  پارامتر  هايزبانکه براي تمایز 
( مطرش 1971) 2توسط پرميوتر بارنياولاین نظریه براي  هاس .زبانبودن  ضميراندازو یا غير

فاعل تهي، به  آشکار وبر حسب استفاده از فاعل  توانيمرا  هازبان ،شد. بر اساس این نظریه
و  اندمحذوف يهافاعلکه داراي  ضميرانداز هايزبان :کرد بنديتقسيمه دو گروه عمد

 هازبان. اینکه برخي از دارند که ضمير فاعلي با نمود آوایي مشخص ضميراندازغير هايزبان

                                                           
1. non-pro drop language 

2. Perlmutter, D. 
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در  ،استفاده شود ناآشکارمحذوف و  صورتبهکه موضوع خارجي فعل  دهنديماجازه 
دنيا را به خود جلب کرده اس  و مقاالت و  شناسانزبانتوجه بسياري از  ،اخير يهاسال
که باید  اينکتهشده اس .  ارائهرد آن نوشته و مختلف در مو هايزبانمختلفي در  يهارساله

 هازبان ضميراندازيمستقيم  رابطةپژوهش به آن اشاره خواهد شد  ةبه آن توجه کرد و در ادام
فعلي که  يهانشانهین معني که ؛ به اهاس زبان گونهاین و وجود یک نوع تصریف قوي در

 نةيزمملحق شدن به فعل جمله، با  ،خاصي هستند يهابس واژهو یا  پسوندهاشامل 
با آنکه  ،ضميرانداز هايزبان ،دیگرعبارتبه .آورنديمشدن ضمير فاعلي را فراهم ناملفوظ
مختلف  زیرگروه چهارولي در  ،داراي رفتار یکسان و مشابهي هستند ضميراندازيدر بخش 

بر آنيم تا رفتار زبان مازندراني را در این چهار  ،. در این جستارشوند بنديتقسيم تواننديم
یک از که این زبان در کدام ببينيممورد بررسي قرار دهيم تا  ضميرانداز هايزبان زیرگروه

 جاي گيرد. توانديماین مقوالت 

 تحقیق ۀپیشین. 2

وي حال  . پردازديمدکتراي خود به حال  نحوي ضمير مستتر  رسالة( در 1395) پيروز
حاکمي  و  ةینظربراساس  ،و ابتدا داندميزایشي  در دستور يوي ضمير مستتر را چالشنح

 برنامةضمير انتزاعي در  ة. وي سپس به مقولکنديمتهي را بررسي  مقولة، این ينیگزمرجع
سعي کرده اس  نشان شناسان مختلف، زبانگوناگون از  يهامثال ارائةبا پرداخته و  گرانهيکم

زمان بند  هستةدهد این عنصر پنهان داراي یک حال  متعارف ساختاري اس  که آن را با 
 يهايژگیوبه  يااشارهوي  .کنديمکنترل خودایستاي التزامي بازبيني  يهاساخ متمم در 
 .کندينم ضميرانداز هايزبان
. وي با پردازديم ضميراندازيامتر به بررسي پار ،خود مقالةدر  ،(1395) متوليان نایيني 

، 2ثاب  ضميرانداز زیرگروه چهاررا به  ضميرانداز هايزبانکه  1استناد به روبرتز و هولمبرگ
به بررسي  ،کننديمتقسيم  5يکالم راندازيضمو  4نسبي ضميرانداز، 3ايواژهپوچ ضميرانداز
 و داراي تصریف غني فعل اس زبان فارسي  بررسي،این بر اساس . پردازديمزبان فارسي 

                                                           
1. Roberts, I., & Holmberg, A. 

2. fixed pro-drop 

3. expletive pro-drop 

4. relative pro-drop 

5. discourse pro-drop 
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حضور ضمایر وي  این حال، با دارد؛ناملفوظ  يفاعلضمير  ،هاهمة زمان در و هاغهيصدر تمام 
این زبان داراي وارونگي آزاد فعل  ،همچنين .دانديمکيد مجاز أهنگام تآشکار فاعلي را به
عام از راهکارهاي آشکار  و براي بيان ضمير فاعلي کنديمرا رد  نمامتممو فاعل اس ، صافي 

 .برديمبهره 
در فارسي  PROبه بررسي ضمير انتزاعي  ،دکتراي خود رسالةدر  ،(1389) مصفا جهرمي

پرداخته اس . وي ابتدا به ضمير انتزاعي و  گزینيمرجعبر اساس رهياف  حاکمي  و 
زوایاي دید به بند بدون  :از اندعبارتاین زوایا . پردازديمآن از زوایاي مختلف  يهايژگیو

زوایاي دید  فرافکن بند بودن مصدر و ،مصدر فعل یا بند ،مصدر اسم یا فعل ،زمان در فارسي
ممکن در زبان فارسي  ايسازهضمير انتزاعي را  ،در نهای  ،وا .به ضمير انتزاعي در فارسي

  .دانسته اس 
. پردازديمدر زبان فارسي  آوابي ۀواژپوچبه موضوع  ،خود مقالةدر  ،(1394) منصوري

مي رفتاري این مقوله را به چند دسته تقسيم کرده و آنها را مورد بررسي قرار يهايژگیووي 
در ساخ   واژهپوچارتقاء،  اصطالشبهوي همچنين با بررسي مواردي ازقبيل فاعل بند  دهد.

 ۀواژپوچ ينیگزیجاکرده اس  که  گيرينتيجه ،...و آوابي ۀواژپوچ یيجاجابهمجهول، 
 .شکار، امري نسبي اس آ، برخالف ضمير محذوف و ضمير آوابي ۀواژپوچ جايبهآشکار 
 ،در هيچ موردي چنين نتيجه گرفته اس  که تقریباً مورداستفاده کرۀيپ به توجه با ،همچنين
 .نشده اس  آوابي ۀواژپوچآشکار در پيکره جایگزین  ۀواژپوچ
 هايزبان بنديتقسيم. وي با پردازديمدر زبان عربي  Pro مقولة( به 2015) آلتاميني 

ناپيدا/ غایب،  يهافاعلیعني  ،و توجه به پنج ویژگي مشترک در ميان آنها ضميرانداز
و ضمایر  ، حرک  بلند کلمات پرسشي فاعليthatوارونگي آزاد، تخطي در اثر رد 

وي  .دهديمتهي، زبان عربي استاندارد را مورد ارزیابي و بررسي کامل قرار  شوندۀتجدید
زباني  يهاداده ارائةبا  ،و سپس پردازديم هايژگیودر ابتدا به توضيح جامع از هر یک از این 

 . دهديممورد ارزیابي قرار  هابنديتقسيمآن را با این  ،از عربي استاندارد
. وي ابتدا پردازديمتهي  ۀوارنسبي و مرجع ضميرانداز موضوع ( به2011) ساباربو
داراي  هايزباناز:  اندعبارتکه  کنديمرا به سه گروه عمده تقسيم  ضميرانداز هايزبان

و  تهي ارجاعي هستند يهافاعلکه داراي مطابقه و یي هازبانفاعل قوي،  مطابقة ساخ  وام
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به  ،مقاله ادامةدر . وي دهنديمفاعل را  رازيغبهحذف هر موضوعي  اجازۀکه  یيهازبان
 .پردازديمزباني  مقولةتوضيح و تبيين این سه 

 مباني نظری. 3

این  يابتدا . دردکراصلي تقسيم  دستةبه چهار  را ضميرانداز هايزبان توانيم ،طور کليبه
را بر اساس زبان مازندراني  ،و سپس کنيممياین چهار گروه اشاره  يهايژگیوبه  ،جستار

 .ميدهيممورد ارزیابي و بررسي قرار  ،هاگروهاصول و پارامترهاي موجود در این 

 ثابت ضمیرانداز هایزبان. 1ـ3
در تمام صيغگان  هازمانترکي و عربي، در تمام  ،فارسي ،مانند ایتاليایي ،هازباندر این نوع از 

 ؛(138 :1395 ،نایيني متوليان) ناملفوظ بيان شود صورتبه توانديمفعل، ضمير فاعلي 
. که فاعل نحوي بروز آوایي نداشته باشد دهنديم هاجاز هازباناین  دیگر،عبارتبه
  در ادامه آمده اس . هازبانمهم این نوع از  يهايژگیو

 فاعل پنهان. 1ـ1ـ3

اشاره جمله  نشانگر تصریف روي فعل به وجود فاعل عنوانبهفعلي  يهاشناسهو  هابس واژه
یک تصریف قوي در فعل  دهندۀوجود یک فاعل پنهان در جمله نشان ،. درواقعدنکنيم

ها زبانخصوصيات  نیترياصلو  نیترمهم عنوانبهتهي فاعل هايزبانویژگي  نیاز ااس . 
 (، ریتزي1981، چامسکي )(1991) 2، ایناجي(2013) 1کاماچوشود. ي ضميرانداز یاد مي

اند دادهانجام  خصوصدراینرا  یيهايبررس( مطالعات و 2009) 3برجودي ( و1982)
(Altamini, 2015: 7،؛ به بيان دیگر) تهي داراي نقش نحوي براي  يهافاعلدادن به اجازه

 ضميرانداز هايزباندر  توانديموفقط فقط ،دارزماندر جمالت  ،در جایگاه فاعل قرارگرفتن
تهي را در  مقولةحاکمي  یک  فةيوظقوي  ةمطابق ،هانزباتحقق پيدا کند. در بسياري از 
 یيتنهابه 5عنصر مطابقه، دیگرعبارتبه. دهديانجام م 4جایگاه فاعل با عنصر تصریف

                                                           
1. Camacho, J. 

2. Ennaji, M. 

3. Berjaoudi, N. 

4. Inflection (INFL) 

5. Agreement (AGR) 
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مجوز  ؛آورديمبراي فاعل تهي فراهم  را ،شمار واز قبيل شخص  ،تصریفي الزم يهايژگیو
 pro ،اگر وجود نداشته باشد که دهديمدر تصریف فعل  الزم براي این منظور را عنصر زمان

 :فارسي در جمالت زیر شاهد این مدعاس  يهانمونه بروز پيدا کند. تواندينمنيز 

(1 ) 

 .روديم (او) ج:  . يروي( متو) ب:  .رومي( ممن) الف:-
(1) 

a. (man)      mi        rav         am. 

فرد بن م .ش اولش.                                                                                                    

 (من) اخباريبن رفتن 
     (I)           will          go        1.sg clitics 

 

b.  (to)        mi         rav              i. 

بن  مفرد .ش.دوم ش                                                                                                 

 (تو) اخباريبن  رفتن
    (you)       will        go           2.sg. clitics 

دیگر نيازي به  ،iو   amفعلي يهاشناسهبا وجود  دهديمنشان  (b.1)و  (a.1)جمالت 
 اگر عنصر مطابقه وجود نداشته باشد و از فعل مصدري ،در واقع .نوشتن فاعل آشکار نيس 

 استفاده کرد.  proاز فاعل تهي و یا فاعل ناملفوظ  توانينمدیگر  ،بدون زمان( استفاده شود)

(2)  
 رفتن pro*  ج:   رفتن * من ب:  .روميمالف: من 

طور به ،که داراي تصریف ضعيف و یا فاقد تصریف باشند یيهازبان ،به همين ترتيب
یاد  ضميراندازغير هايزبان عنوانبهخواهند بود که از آنها  تهيفاعلغير يیهازبان ،طبيعي
تمامي  تواندينم هازبان گونهاین. تصریف ضعيف بدین معني اس  که فعل در شوديم

انگليسي، فرانسه و  هايزبانرا براي فاعل فراهم آورد.  رشما و شخص بارۀاطالعات الزم در
  .هستند هازبان دس  نیا ازآلماني 
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 1وارونگي آزاد. 2ـ1ـ3

 ( 1985) 3سفير ،(1982ریتزي ) ،(1981) (، چامسکي5197) 2از قبيل کاین شناسانزبانبرخي  
که وجود وارونگي آزاد یکي از دالیلي اس  که حکم بر  اندکرده( ادعا 2013) کاماچو و

که  یيهازباندر  .(Altamini, 2015: 16) کنديمداراي فاعل تهي  ضميرانداز هايزبان
در هر طرف از فعل نوشته  که فاعل بتواند شوديماین اجازه داده  ،دنویژگي را داشته باش نیا

آن »جملة  توانيمکه ، به طوريي وجود دارددر زبان عربي این ویژگ ،مثالعنوانبه .شود
در هر طرف از فعل  توانديمفاعل  ؛ یعنيوش ن( vs)و( sv) را به دو صورت 4«رف  مرد

وجود دارد که با  5فعليجایگاه فاعلي پس ،هازبان گونهایندر  ،دیگرعبارتبهنوشته شود. 
  .شوديمفاعل اشغال 

(2) 

a: Ɂal   radʒol  zahab  a. 

    the      man          go    past 

b:  zahab   a   Ɂal   radʒol. 

       go     past    the      man . 

 کید أمجاز بودن ضمایر آشکار هنگام ت .3ـ1ـ3

کار باشد،  کنندۀکيد بر أنویسنده و یا گوینده ت ارادۀدر بسياري از جمالت که هدف و 

در زبان  ،زیر يهامثال. در اس ارجحي  با فاعل آشکار  ،نيز ضميرانداز هايزبانحتي در 

  .نشان داده شده اس  شدهکيد با حروف درش أت ،فارسي و انگليسي

(3)    

a.  فارسي                          b.  انگليسي   

خوردم من                          I  ate   

دخوردن آنها        They  ate     
  

                                                           
1. free inversion 

2. Kayne, R. 

3. Safir, K. 

 هم ترجمه کرد.« آن مرد رفت»توان این جمله را به صورت بودن است، میدر عربی نشانۀ معرفه« الم»ازآنجاکه . 4

5. post–verbal 
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 )حرکت فاعل از بند درونه(  1درـنمامتممعدم رعایت صافي . 4ـ1ـ3

حرک   نمامتمماز درون بند  توانديممفعولي  واژۀپرسشکه  دیگويمد رلانممصافي متم

حال  طوالني نيز داشته باشد ولي این امر براي فاعل تح   توانديماگرچه این حرک   ؛کند

ي نمامتممو  واژهپرسشاثر  که شوديماین صافي مانع از این  .نيس  پذیرامکانهيچ شرایطي 

that، در ابتداي  نمامتمماگر  دیگر،عبارتبه ؛جایگاه حضور پيدا کنند کیدر  ،در آن واحد

 جملة قرار گيرد. ايواژهپرسشتح  حرک   تواندينمد، فاعل بند خودایستا بيایبند آشکار 

  :زیر را در نظر بگيرید

(4) 

a. George talked to Sara. 

  .ميدهيمفاعل این جمله )بند( را مورد پرسش قرار  حال

b. Who talked to Sara? 

 ،در این حال ، دهيم رقرا مورداستفاده (a.4) یک بند درونه عنوانبهجمله را  نیاگر ا
 و حرک  آن از درون بند (b.4) واقع شود سؤالون خود آن بند مورد رد توانديمفاعل تنها 

، چون پس از شودمي شدن آنموجب غيردستوري(، c.5) درونه به خارج و ابتداي جمله
حالي اس  که هر دوي آنها  استفاده شده اس  و این در  واژهپرسشاز رد  ،thatي نمامتمم
  .واحد اشغال کنند یک جایگاه را در آنِ توانندينم

(5) 

a. Jack said that George talked to Sara. 

b. Jack said that who talked to Sara. 

c. * Whomi  did Jack say that ti  talked to Sara? 

قرار دهيم و باعث خروج  سؤالاگر مفعول را از بند درونه مورد  ،ايجملهدر چنين  
 .(d.5) شوديمدستوري تلقي  جملةیک  ،توليدي جملة ،مفعول از بند درونه شویم

d. Whomi  did Jack say that George talked to ti? 

                                                           
1. that-trace filter 
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 پذیرامکانکه خروج فاعل نيز  ،خروج مفعول تنهانه ،دشو حذف نمامتمماگر  ،حال
 .(e, 5.f.5) خواهد بود

e. Whomi  did Jack say George talked to ti? 

f. Whoi  did Jack say ti talked to Sara? 

 خاطرنشان( 2013) ( و کاماچو1982) ریتزي(، 2009) برجودي ،(1981) چامسکي
 ضميرانداز هايزباند، خصوصي  مشترک در بين رلمکه عدم رعای  صافي متم اندکرده
د را رعای  رلمقادرند صافي متم هازبانزیادي وجود دارد که چرا برخي از  يهاهيفرضاس . 

از  هازبان گونهاینحرک  در  اند کهکرده( ادعا 1982( و ریتزي )1981نکنند. چامسکي )
د رعای  رلمکه صافي متم رسديمبه نظر  گونهاین ،نیبنابراو  شوديمفعلي شروع جایگاه پس

حرک  از مشخصگر گروه تصریف  ،مانند انگليسي یيهازباندر  کهدرحالي ،شودينم
(Spec IP ) ي نمامتممو اگر این رد بخواهد به دنبال  شوديمشروع that قانون صافي  ،دیايب

( 1982) . ریتزي(Altamini, 2015: 20) کنديماز بروز این اتفاق جلوگيري  ردلمتمم
 دانديمرا در این  ضميرانداز هايزبانعل  اصلي مجاز بودن خروج فاعل از بند درونه در 

 :رديگيمبلکه طي مراحل زیر صورت  ،در یک مرحلهنه که این پدیده 

.رديگيوارونگي قرار مابتدا فاعل تح  . 1  

(.141 :1395کند )متوليان نایيني، شده حرک  ميگاه فاعل وارونهآن. 2  

  واژۀ فاعلي حرکت بلند پرسش .5ـ1ـ3

در  کهدرحالي ،دهديمرخ  ضميرانداز هايزباندر  معموالًفاعلي  واژۀپرسشحرک  بلند 
. این ویژگي به شودميشدن جمله این حرک  موجب غيردستوري ،ضميراندازغير هايزبان
 شودمياز جایگاه فاعل استخراج  ايواژهپرسشیک گروه  ،که در آن کنديماشاره  يادهیپد

. این محدودی  در حرک  بر اصل کنديمعبور  محدودکننده هگرو از بيش از یک 
 ،اقعدرو ؛باشد 2حرک  باید موضعي :دیگويم( استوار اس  که 1981چامسکي ) 1جواريهم

                                                           
1. subjacency principle 

2. local 
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به هم مربوط  …x…[α…[ᵦ…y…]…]… را در ساختار y و   x تواندينمهيچ قانوني 
  .زیر شاهد این مدعاس  يها. مثالهستند محدودکننده يهاگره βو  αچراکه  ،کند

(6) 
a.  Which book did George buy? 
b.  Which book did you think George bought? 
c.  *Which book did you believe the claim George bought?  

چراکه  ،ساختار جمله کامالً دستوري اس  دهديم( نشان a.6) نمودار درختي جملة 
 .دهديماین ویژگي را نشان  1نمودار . کنديمحدودکننده عبور م هواژه فقط از یک گرپرسش

 واژه از گره محدودکنندهعبور پرسش .1نمودار 

            CP 

DP        Cً 

Which book   C          TP                           bounding node 

               did   DP             T ً 

                  George    T                  VP 

                            + Tense      V ً                DP 

           V                 t 

                    Buy              

از نظر ساختاري دستوري  ،که از دو گره رد شده دیآيگونه به نظر م، اگرچه این(b.6) جملة

نشدۀ ابتدا در جایگاه اشغال :واژه عمل حرک  را در دو گام انجام داده اس اس ، زیرا پرسش

 یعني ابتداي جمله که مجدداً جایگاه ،انتهایي خود گاهیو سپس جا نما نشستهمشخصگر گروه متمم
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در این حرک ، درس  اس  که به نظر  ،نیکند؛ بنابرارا اشغال مي ،نماس متمممشخصگر 

که جایگاه  ،محدودکننده هاما فقط از یک گر ه،واژه دو حرک  انجام دادپرسش دیآيم

 گاهیحرک  اول به جا ،دیگرعبارتعبور کرده اس . به ،مشخصگر گروه تصریف اس 

انجام گرفته و حرک  دوم ، اي اشغال نشده اس که توسط هيچ سازه ،نماگروه متمم مشخصگر

محدودکننده قرار دارد  هتنها یک گر ،سم  ابتداي جمله صورت گرفته اس  و در این مسيربه

 . دهديمضوع را نشان ( این مو2) که همان جایگاه مشخصگر گروه تصریف اس . نمودار درختي

 واژه از دو گره محدودکنندهعبور پرسش. 2نمودار 

CP 

 

NP          C´ 

 

  

                C     TP                                  bounding node 
which book 
 

                did           DP/NP                      T´ 

 

 

                                 George        T                      VP 

 

 

                                              + Tense        V       CP 

 

 

                                                               think       spec                   C´ 

 

 

                                                                                          C                           

TP    
 

 

  

                                                                                                                        

George bought     
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 هگرباید از دو  ايواژهپرسشچراکه گروه  ،شوديمغيردستوري تلقي ( c.6ة )جمل
در یک زمان عبور کند و  (،TP) تصریف و گروه( NP) یعني گروه اسمي ،محدودکننده

 واژهپرسشگروه  ،در حرک  اول ،دیگرعبارتبه. شوديمبودن آن این منجر به غيردستوري
مجبور اس   ،اما در حرک  دوم ،ندينشيماشغال نشده اس   نما کهمتممگروه  ایگاهدر ج

کند که این حرک  در  عبور ،زمانگروه  و ياسمگروه یعني  ،محدودکننده گرهکه از دو 
 .شوديمبودن جمله اس  و منجر به غيردستوري جواريهمتضاد با اصل 

 زمانهمطور واژه از دو گره بهعبور پرسش. 3نمودار
              CP 

DP        Cً 

Which ball       C      TP                  bounding node 

               did     DP/ NP      Tً 

 

                      you            T                   VP 

                                         + Tense           

                                                         V                 NP                 bounding 

node 

                                                   believe           det             NP   

 

                                                                                        Nً               CP                                                   

                                                             the                   Cً 

                                                                       claim                C         IP 
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 1تهي شوندۀضمایر تجدید. 6ـ1ـ3 
و به  آیندميکه درون بندهاي موصولي  شوديمبه ضمایري اطالق  تجدیدشوندهضمایر 

یک ضمير  عنوانبه ،«they» ضمير (،a.7) جملةدر  .ندنکيماشاره  2مرجعي در بند برونه
نمایه اس . حال اگر این ضمير هم« پرندگان ،the birds» ياسمبا گروه  ،تجدیدشونده

غيردستوري  جملةیک منجر به توليد  ،جایگزین شود (e= empty) تهي مقولةیک  لةيوسبه
ادعا کرد که ضمير  گونهاین توانيم ،این ادعاس . درواقع دهندۀنشان (b.7) جملة. شوديم

 ،اگر امکان وجود رد باشد ،دیگرعبارتبه. اس تکميلي با رد  عیدر توز تجدیدشونده
 .استفاده کرد و بالعکس تجدیدشوندهاز ضمير  توانينم

(7) 
 

a. These are the birdsi that when it snows theyi start to migrate. 
 
b. *These are the birdsi that when it snows ei start to migrate. 
 

تهي منجر به  ۀتجدیدشوندوجود ضمير  ،مانند مازندراني ،ضميرانداز هايزباندر 
قوي بين فعل و  مطابقةدليل اصلي آن را در  توانيمالبته  .شودينمشدن جمله غيردستوري

  .فاعل جستجو کرد

(3)  

 باره گریهمي این بچه ایه که وقتي برف)این وچه ایه که وقتي ورف وارنه برمه کانده  :الف

.کنه(مي  
c.  Ɂin vatʃei ije ke vaqti varf vārne (e)i berme kānde 

    This childi is that when snow 3.sg (e)i cry 
do 

3.sg 

اس  و وجود این ضمير تهي  نمایههم vatʃe (child)با  eتهي ة مقول (،c.7)جملة در 
تهي از یک ضمير  مقولة جايبهاگر  ،نکرده اس . حال جمله ایجادبودن مشکلي در دستوري

و اگر غيردستوري نيز تلقي  شودميجمله غيردستوري  ،آشکار استفاده کنيم شوندۀتجدید

                                                           
1. empty (null) resumptive pronouns 

2. matrix clause 
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 جملةیک  توانديم ،به عبارتي دیگر ؛نيس   ساخخوش که دیگويمشم زباني  ،دشون
 تلقي شود.  دارنشان
 ،بارهایه که وقتي برف مياین بچه) .برمه کانده وایه که وقتي ورف وارنه این وچه ب:
 .کنه(گریه مي او

d.  Ɂin vatʃei ije ke vaqti varf vārne vei berme kānde 

    This childi is that when snow 3.sg hei cry 
do 

3.sg 

  ایواژهپوچ ضمیرانداز هایزبان. 2ـ3
فاقد نقش  ،که برخالف ضمير انتزاعي و یا ناملفوظ کندياي اشاره مواژه به مقولهمقولة پوچ

 «جا پرکن»عنوان از آن به توانياستفاده شده و م EPP1 براي رعای  اصل معنایي اس  و صرفاً
یعني با نمود معنایي  ،به دو صورت آشکار تواننديم ياواژهاسمي پوچ يهایاد کرد. این گروه
 ،گرااستفاده قرار گيرند. در ادبيات کمينه در جمالت مورد ،ن نمود معنایيوو یا پنهان یا بد

. بسته رديگيمربوط، رونوش  و ادغام صورت م يهامنظور نياز ساختواژي و بازبيني مشخصهبه
ام یک از دو متغير )پارامتر( ضميراندازبودن و غيرضميراندازبودن تبعي  به اینکه زبان از کد

و یا با نمود آوایي ظاهر شود  آوابيصورت به توانديواژه مکند، در جایگاه نهاد، پوچ
آواي استفاده از فاعل بي ها،ها هستند که در آن(. برخي از زبان31 :1394)منصوري، 

منجر به غيردستوري  ،نقش ارجاعي داشته باشد آوابير این فاعل اما اگ ؛اي مجاز اس واژهپوچ
هلندي، آفریقایي، کریول و آلماني در این  يها. برخي گونهدشويشدن جمله مو یا بدساخ 
از  توانيم ،در زبان فارسي ،مثالعنوان(. به142: 1395 ،)متوليان نایيني رنديگيدسته قرار م
اما اگر این واژه نقش ارجاعي  ،استفاده کرد ،باشد آوابيکه در نقش  «اون»اي واژهضمير پوچ
 . دشويشدن جمله مبودن و یا بدساخ منجر به غيردستوري ،داشته باشد

(7) 
  .بارهمي داره بارون :الف
 باره مي اون داره بارون*: ب

                                                           
1. extended projection principle 

عنوان اصل زمان نباید فاقد فاعل)آشکار و یا ناآشکار( باشد. از آن بهدار و یا بياصلي که براساس آن، هيچ جملة زمان 

 شود.فرافکني گسترده یاد مي
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 های ضمیرانداز نسبيزبان. 3ـ3
  :کنديماشاره  گراکمينه برنامةدر  proوجود  بارۀبه دو فرضيه در( 2005)هولمبرگ 
 .تعبير هستندقابلر( جنس و شما) 1في يهايژگیو، تهيفاعل هايزباندر  :الف ةيفرض
یک وند نشان داده  صورتبهمشخص ارجاعي اس  که از نظر آوایي  ک ضميره، یمطابق
 . شوديم

تعبيرناپذیر  يهايژگیو و هاارزشتعبير، في قابل يهايژگیوفاعل تهي براي  :ب ةيفرض
مانند هر فاعل  ،و به سم  مشخصگر گروه زمان شودميتخصيص داده  مطابقهموجود در 
 . کنديمحرک   ،دیگري

 ،ب ةيفرضهولمبرگ معتقد اس  که شق دوم این ادعا، یعني  ،بر اساس این دو فرضيه
 3ماراتي ،2برزیلي ،فنالندي، پرتغالي هايزبانوي  .نسبي اس  ضميرانداز هايزبانمربوط به 

ثاب  و نسبي  ضميرانداز هايزبانو به دو تفاوت اساسي  شمارديمو عبري را از این دس  
 کهدرحالي ،اختياري اس  صورتبهنسبي، فاعل تهي  ضميرانداز هايزبان. در کنديماشاره 
ها باف اعل تهي در بسياري از دوم اینکه ف ؛حال  اجباري دارد ،ثاب  ضميرانداز هايزباندر 
امکان استفاده از آنها وجود  ،ثاب  ضميرانداز يهادر زبان کهدرحالياستفاده شود  تواندينم

 يهامثالو  دهديمو برزیلي را مورد بررسي قرار  4گونه از زبان پرتقالي اروپایي دارد. وي دو
  :آورديمزیر را 

(8) 
a.    O   Joāo    disse    que    ele     comprou          um      computatador 

   The  Joāo     said           that     he        bought              a             computer 

'  John        said            that      he      bought              a            computer  ' 
 

   
b.   [ O   Joāo] disse    que    [ ]     comprou          um      computatador 

   The  Joāo said           that      bought              a             computer 

 

                                                           
1. φ features 

2. Brizilian Portuguese (BP) 

3. Marathi 

4. European Portuguese (EP) 
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 جملةزماني که فاعل  ،درونه جملةفاعل تهي  ،مربوط به پرتقالي اروپایي (،b.8) جملة در
 توانديمدرونه  جملةباید استفاده شود. این فاعل در  ،مرجع پذیرفته اس  عنوانبهپایه را 
 يديتأکجمله حال   انباشد و ی نمایههمپایه  جملةبا فاعل  اگر ترجيحاً ،آشکار بياید صورتبه

 عنوانبهثاب  اس   ضميرانداز هايزباناین پدیده که ویژگي خاص  ،داشته باشد. درواقع
نسبي  ضميراندازکه به زبان  ،در زبان پرتقالي برزیلي. شوديمشناخته  1اصل پرهيز از ضمير

آشکار در ضمير  ،. در این زبانشوديماي دیگر دیده این خصوصي  به گونه ،مشهور اس 
هر دو حال   ،درواقع .با فاعل جملة پایه باشد 2ممکن اس  در باف  ارجاعي (a.8)جملة 
(8.a)  و(8.b،) پایه در باف  ارجاعي قرار داشته  جملةدرونه با فاعل  جملةکه فاعل  هنگامي

اصل پرهيز از ضمير در زبان پرتقالي برزیلي منتفي  ،دیگرعبارتبهرخ دهد.  توانديم ،باشد
 .(Barbosa, 2011: 2) اس 

 رديگيمبين فاعل تهي و مرجع قرار  گرمداخلهاینک به مثالي که در آن یک مرجع بالقوه 
 شود:مياشاره 

(9) 

a. * Joāoi   disse   que  os  moleques   acaham [que [ _ ]i  é  esparto]] 

BP, EP√ 

The Joāo    said    that    the children   believe    that     is    smart. 

        Joāo  says that the children believe that he is smart. 
 

این امر  ،اما در پرتقالي برزیلي ،دستوري اس  کامالً ،در پرتقالي اروپایي (،a.9)ة جمل
در  ،مثالعنوانبه ؛در استفاده از ضمير وجود دارد یيها یمحدودچراکه  ،کندينمصدق 
ضمایر  ةيبقو  شخصسومدر استفاده از ضمایر  ،و عبري فنالندي، ماراتي هايزبان
استفاده از فاعل تهي  اجازۀ ،در زمان گذشته و آینده ، از جمله اینکهوجود دارد یيهاتفاوت
. به همين اس شخص مجاز و دوم شخصاستفاده از اول کهدرحالي ،دهندينم را شخصسوم
  .نامنديمنسبي  ضميرانداز هايزبانرا  هازباناز  گونهاین ،دليل
 
 

                                                           
1. Avoid Pronoun Principle 

2. co-referent 
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 گفتماني() کالمي ضمیرانداز هایزبان. 4ـ3
 خاطربه ،يیونان و ياز قبيل ایتاليایي، اسپانيولي، پرتقالي، مجارستان هازباندر این گروه از 

 ،چيني، ژاپني، تایلندي هايزبان فاعل و همچنين در فعل و مطابقةوجود تصریف قوي و 
شرایط کالم و  بهباتوجهآزادانه  صورتبهفاعل تهي  ،کشورهاي شرق آسيا و تقریباً ايکره

هر  ،هازباناز  گونهایناین اس  که در  خصوصدراین مهمة نکت شود.ميگفتمان انتخاب 
( 1984) 1هوانگ .قرار گيرد مورداستفادهتهي  صورتبه توانديم (نه فقط فاعل) موضوعي

 ؛دهديمحکم به استفاده از فاعل تهي  هازباندر این  گفتماني/معتقد اس  که مبتداي کالمي
شدن فاعل بند پایه و فاعل بند نمایههمبه  توانيم ،گفتماني/از روي باف  کالمي ،بنابراین

  .پيرو پي برد

(10)  

a. Zhangsuni    shuo     [Proi/j     hen    xihuan     Lisi ].      چيني  

     Zhangsun          say                          very       like          Lisi  

     Zhangsun  said  that  he liked Lisi. 

 توانديم  Proبرداش  کرد که گونهاین توانيم ،لحاظ کالميبه (،a.10) جملةدر 
استنباط کرد که   گونهاین توانيم ،شم زباني توجه به باچراکه  ،باشد  Zhangsunبا نمایههم

 توانيم ،هازباناز  گونهایندر  اگرچهرا دوس  دارد و نه شخص دیگري.  Lisi خود فاعل
اشاره داشته باشد و این بستگي  نيز به شخص دیگري توانديمPro برداش  کرد که  گونهاین

  .رکرشده دارد جملةاز به باف  کالم و جمالت قبل و بعد 

  هادادهتحلیل . 4

و  ضميرانداز هايزبان بنديتقسيمآنچه در بخش مباني نظري بيان شد چهارچوب 
زبان  ،. در این بخشگرف يمرا در بر  هازباناین گروه از  فردمنحصربه يهايگژیو

زبان مازندراني  ببينيمتا  ميدهيممازندراني را براساس این قواعد مورد بررسي و ارزیابي قرار 
 قرار بگيرد.  توانديمشده اشاره ضميرانداز هايزباندر کدام گروه از 

 

                                                           
1. Huang, J. 
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 ثابت ضمیرانداز هایزبان .1ـ4
  .زبان مازندراني با زبان فارسي مشترک اس ، «فاعل پنهان»در مبحث مربوط به ویژگي 

b.  فارسي a. (11) مازندراني 

.رم)من( مي  1sg. (pro)     ʃu      mbe.  

.ري)تو( مي  2sg. (pro)     ʃu       ni.  

.ره)او( مي  3sg. (pro)     ʃu       ne.  

.ریم)ما( مي  1pl. (pro)     ʃu       mbi.  

.رید)شما( مي  2pl. (pro)     ʃu       nni.  

.رند)آنها( مي  3pl. (pro)     ʃu       nne.  

 
فعلي از جایگاه فاعلي پس توانيم ،در زبان مازندراني «وارونگي آزاد» قاعدۀبر اساس 
و  رديگيمقرار  مورداستفاده يامحاورهدر شکل  این نوع از جمله عموماً ، امانيز استفاده کرد

  .اس  1فعليارجحي  در استفاده از جایگاه پيش

(12)  

a:  vaʧe       burde       nepār        e     sar. 

   the child   went       terrace       of      on. 

b:  burde    vaʧe          nepār         e     sar. 

went       the child        terrace      of     on. 
 

 «کيدأمجاز بودن ضمایر آشکار هنگام ت» ضميرانداز هايزبان يهايژگیویکي دیگر از 
جمالت زیر در زبان  .کنديمهم زبان مازندراني این قاعده را رعای   زمينهدر این بود که 

   :دهنديمنشان  يخوببهفارسي و مازندراني این مورد را 

b.  فارسي a. (13) مازندراني 

  .men      bexārdeme .مخورد من

  .veʃun    bexārdene .اوردندآنها 

                                                           
1. pre-verbal 
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یا همان  «درنمالمتممعدم رعای  صافي » به ضميرانداز، هايزباندیگر  يهايژگیواز 
حال ببينيم آیا این موارد در زبان مازندراني نيز  اشاره کردیم؛« حرک  فاعل از بند درونه»

 :زیر را در نظر بگيریم (بند)جمله . کنديمصدق 

(4)  
   .حسن مينا جه حرف بزو ا الف:

   (14) 

a. hasan     minā       dʒe       harf bazu          e. 

Hasan    Mina      with         speak       3 sg. Past  

  .ميدهيمقرار  مورداستفادهیک بند درونه  صورتبهحال این جمله را 

 (5) 
 علي با اوته که حسن مينا جه حرف بزو ا.  الف:

  (15) 

a. Ɂali      bāute    ke       hasan    minā       dʒe     harfbazu         e. 

Ali        said     that     Hasan    Mina      with      speak       3 sg. past   

 علي باوته که کي مينا جه حرف بزو ا. ب: 

b.  Ɂali      bāute      ke       ki       M\minā        dʒe      harfbazu         e. 

     Ali        said      that     who    Mina       with      speak        3 sg. past   

 

  ؟جه حرف بزو ا مينا tiباوته که   i يعل کنجه ج:
c.  kendʒe   Ɂalii    bāute    ke      ti      minā  dʒe   harfbazu       e?  

  Whom   Alii   said     that     ti       Mina    with   speak    3 sg. Past 

 ،درونه جملةیک  عنوانبه(، a.14)، جملة رکرشده پيداس  يهامثالهمان گونه که در 
درون خود  توانديمفاعل  (،b.15) جملةدر . قرار گرفته اس  مورداستفاده (a.15) جملةدر 

بودن جمله به وجود مشکلي نيز براي دستوري گونهچيه شود وواقع  سؤالآن بند مورد 
در زبان  ،اس  ضميراندازولي برخالف زبان انگليسي که یک زبان غير ،نخواهد آمد
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شود، ميدیده ( c.15) جملةکه در  طورهمان، ضميراندازیک زبان  عنوانبه ،مازندراني
. شودينمشدن آن حرک  از درون بند درونه به خارج و ابتداي جمله، موجب غيردستوري

در  يريتأث هم حذف شودنما متممکه اگر تفاوتي که زبان مازندراني دارد این اس  
  .بودن جمله ندارددستوري

  ؟جه حرف بزو ا مينا ti(که)باوته   i يعل کنجه د:
d. kendʒe Ɂalii   bāute  (ke)     ti      minā  dʒe    harfbazu    e?  

  Whom    Alii    said  (that)  ti     Mina   with   speak   3 sg. Past 

فاعلي در جمالت  واژۀپرسشحرک  بلند  ،که در بخش قبلي رکر شد طورهمان
 هايزباندر  توانديماما این حرک   شود؛ميشدن جمله موجب غيردستوري ضميراندازغير
 :ميسنجيماین اصول را در زبان مازندراني  ،اساسنیبرا. دهد رخ راندازيضم

(10) 
  ؟. کدوم کتاب ر علي بخریه1
  ؟کتاب ر فکر کاندي علي بخریه. کدوم 2
  ؟. کدوم کتاب ر ته باور کاندي این ادعا ر علي بخریه3

(16) 

a. kodum    ketāb     re   Ɂali    baxrie? 

    Which    book    pre   Ali   bought? 
 

b. kodum  ketāb    re     fekr   kāndi   Ɂali    baxrie? 

    Which    book  pre   think     do    Ali     bought? 
 

c.  kodum  ketāb  re   te  bāvar   kāndi    Ɂin  Ɂeddeā   re  Ɂali    baxrie? 

   Which    book   pre  you    believe   do  the  claim   pre.  Ali  bought? 
 

واژه پرسشعبارت  اس : کرده عملهمانند زبان انگليسي ( 10.2)و  (10.1) جمالت
جمله انتقال یافته اس  و جمله  يابتداکدوم کتاب( از جایگاه اصلي خود حرک  کرده و به )
 دیآيمچراکه به نظر  ،شودميسوم مشاهده  جملةاما چالش در  ؛دستوري اس  کامالًنيز 

 te)گروه تصریف گره :عبور کرده اس  محدودکننده گرهدر مسير خود از دو  واژهپرسش
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bāvar kāndi)   سازۀکه در آنte (you)   تصریف را اشغال کرده و  مشخصگرجایگاه
حرف تعریف جایگاه  عنوانبه Ɂin ،در آنکه  (Ɂin Ɂeddeā)گروه اسمي  گره همچنين
در مسير  واژهپرسشاین اس  که اگر  سؤال .گروه اسمي را اشغال کرده اس  مشخصگر
 چرا این جمله در مازندراني دستوري اس  ،عبور کرده باشد نندهمحدودک گرهخود از دو 

واضح  کامالً تواندينم سؤالجواب به این  ؟شودينمیا حداقل مشکلي در فهم آن ایجاد 
زبان  مانندبهدر زبان مازندراني یک حرک  اجباري  واژهپرسشچراکه حرک   ،باشد

 :زیر هم نوش  صورتبه توانيمرا  (10.3) جملة ،دیگرعبارتبه. شودينمانگليسي تلقي 

 ته این ادعا ر باور کاندي که کدوم کتاب ر علي بخریه؟. 4

d.    [IP te [NP Ɂin  Ɂeddeā  re   [VP  bāvar   kāndi   [CP ke  kodum  ketāb  

re[IP Ɂali baxrie]]]]]? 

         you          the   claim    pre.       believe     do          that  which   book  

pre.   Ali   bought? 

در زبان مازندراني آزادي عمل داشته و اجباري براي  واژهپرسشبا این فرض که  ،بنابراین
کدوم » واژۀپرسش (،d.16) جملةادعا کرد که در  توانيم ،در اول جمله ندارد قرارگرفتن
رکر این نکته الزم اس   .عبور کرده اس  ،IPي نیع ،محدودکننده گرهتنها از یک  «کتاب

حاکم اس  یا  ضميرانداز هايزبانمشخص نيس  که آیا این ویژگي در تمام  که هنوز دقيقاً
که برخي از  کنديمادعا  ،(2009)از قول برجودي  ،(2015آلتاميني ) ،مثالعنوانبه .نه
نيز  هازبان گونهاینو در  ندکنيمانگليسي عمل  ثل زبانمانند عربي م ضميرانداز هايزبان
عبور  ،مانند فارسي و مازندراني یيهازبانولي در ، هستند  NPو IPمحدودکننده  يهاگره

مشکلي در  ،به ابتداي جمله واژهپرسشعدم اجبار حرک   خاطربه ،محدودکنندهاز دو گره 
ت بيشتري صورت در این زمينه باید تحقيقا ،درهرصورت .کندينم جمله ایجادبودن دستوري
  .گيرد

که در درون بندهاي  شودميبه ضمایري اطالق  تجدیدشوندهضمایر  چنان که گفته شد،
در . هستندو در توزیع تکميلي با رد  دنکنيماشاره  موصولي آمده و به مرجعي در بند برونه

تهي منجر به  ۀتجدیدشوندوجود ضمير  ،مانند مازندراني ،ضميرانداز هايزبان
قوي بين فعل و  مطابقةدليل اصلي آن را در  توانيمالبته  .شودينمشدن جمله غيردستوري

 فاعل جستجو کرد. 
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(6) 
  .این وچه ایه که وقتي ورف وارنه برمه کانده :الف

(17) 
a. Ɂin vatʃei  ije   ke   vaqti     varf vārne     (e)i   berme     kānde. 

     This childi    is      that  when      snow 3.sg   (e)i   cry       do 

3. Sg 

اس  و وجود این ضمير تهي  نمایههم  child(vatʃe) با eتهي  ةمقول (،a.17) جملةدر 
تهي از یک ضمير  مقولة جايبهاگر  ،نکرده اس . حال جمله ایجادبودن مشکلي در دستوري

تلقي  هماگر غيردستوري و  شوديمجمله غيردستوري  ،آشکار استفاده کنيم شوندۀتجدید
 دارنشان جملةیک  توانديم ،به عبارتي دیگر ؛نيس  ساخ خوش ،شم زبانيبنا به  ،دشون

 :دهديماین موضوع را نشان  (ب 4) جملةتلقي شود. 

  .برمه کانده وایه که وقتي ورف وارنه  این وچه ب:

b. Ɂin  vatʃei  ije  ke vaqti   varf vārne   vei   berme     kānde  

This  childi  is   that  when     snow 3.sg  hei  cry      do 3. Sg 

  ایواژهپوچ ضمیرانداز هایزبان. 2ـ4

 براي رعای  اصل صرفاً ،که فاقد نقش معنایي اس  کندياي اشاره مواژه به مقولهپوچ
همچنين اشاره  یاد کرد. «جا پرکن»عنوان از آنها به توانيفاده شده و مگسترده استفرافکني 
اما اگر این  ،استفاده کرد توانيآوا باشد مکه در نقش بي «اون»اي واژهاز ضمير پوچشد که 

 .دشويبودن و یا بدساخ  شدن جمله ممنجر به غيردستوري ،واژه نقش ارجاعي داشته باشد
  veبا ضمير  e ۀواژیعني اگر پوچ ؛کنديمازندراني نيز صدق ماین مورد براي زبان 

 شود.ميبودن جمله منجر به غيردستوري ،ودجایگزین ش

(7) 
 .الف: دره وارش وارن

 اون دره وارش وارنه.  * ب:
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مانند  یيهازبانتهي در  واژۀپوچ کاربردنبه برايادعا کرد که دليل اصلي  توانيمباز هم  
 .اس هقوي در این زبان مطابقةمازندراني وجود 

(18) 
a.  (e)   dare    vāreʃ   vārne. 
        e     is           raining. 
b.  * ve  dare    vāreʃvārne. 
       it    is          raining. 

و آن را  بودن و معرفگي اشاره کرده( به موضوع عام102-88: 1394متوليان نایيني )
 ،تمایز کاربرد عام و غيرعام ضمير تهي دادننشان جایگزین ارجاعات کرده اس . وي براي

  :کنديمزیر استفاده  يهامثالاز 

(8) 
  .کارها را انجام داد و اداره را ترک کرد همة :الف
 .که یک اداره یعني چه فهمديمقرار گرف   یيها يموقعآدم وقتي در چنين  ب:
  .که یک اداره یعني چه فهمديمقرار گرف   یيها يموقعر چنين ج: وقتي د 

و معتقد اس  که به شخص خاصي  دانديمضمير تهي را معرفه  (،الف 13) جملةدر او 
در  .جنسي  آن اس  درنظرگرفتنمفرد بدون  شخصسوم و این شخص حتماً کنديماشاره 
به  توانديم «آدم» واژۀچراکه  ،رديگيمضمير تهي یک مفهوم عام را در نظر  (،ب 13) جملة

ضمير تهي اشاره به شخص و فرد  مجدداً (،ج 13) جملةدر  .هر شخصي اشاره داشته باشد
بدون استفاده  تواندينمنشان دهد که مفهوم عام  خواهديم (،ج). وي با مثال کنديمخاص 
ضمير تهي بيان کاربرد که اگر هدف از  کنديم خاطرنشانباشد. وي  «آدم»مانند  ايواژهاز 

به نظر . خود استفاده کند ضميراندازياز خصوصي   تواندينمزبان فارسي  ،مفهوم عام باشد
  .که این ویژگي در زبان مازندراني نيز صادق اس  دیآيم

(9) 
 (ضمير تهي معرفه. )کارا ر تنهایي انجام هدا همة :الف
 .(ضمير تهي عام)ه کار هاکردن سخته آدم وقتي کارا ر تنهایي انجام دنه فهمنه چند: ب
  .وقتي کارا ر تنهایي انجام دنه فهمنه چنده کار هاکردن سخته: ج
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 نسبي  ضمیرانداز هایزبان. 3ـ4
به مثالي از زبان مازندراني  ،نظري چهارچوبدر بخش شده ارائهتوضيحات  به توجه با
  .میپردازيم

(19) 

a. hasan    BāɁut  e    ke    PRO    xān  e     bure      xāredʒ . 

Hassan    told  past   that     PRO      wants       go       abroad. 

نسبي که وجود فاعل تهي را  ضميرانداز هايزبانکه برخالف  مينيبيم (،a.19)در مثال 
دیگر اینکه فاعل تهي که . اجباري اس  رتصوبهاینجا وجود فاعل تهي  ،داننديماختياري 
 ةيفرضبراساس  هايژگیواین  ؛اس  ،یعني شخص و شمار ،تعبيرقابل يهايژگیوداراي 

عنصر زمان و با استفاده از یک عنصر  مشخصگربين فعل و جایگاه  مطابقهبازبيني و اصل 
  eعنصر آوایي  صورتبه ،که در زبان مازندراني شودمشخص ميیک وند  صورتبه آوایي

حرک   ،در نهای  ؛نشان داده شده اس  (xān)و خواستن  (BāɁut) در انتهاي افعال گفتن
 ،مانند هر فاعل دیگريبه ،گاه مشخصگر گروه زمانجای بهاز جایگاه مشخصگر عنصر زمان 

 .ردیپذيمصورت 

 کالمي/ گفتماني ضمیرانداز هایزبان. 4ـ4
در این  گفتماني/( معتقد اس  که مبتداي کالمي1984) هوانگ ،همان گونه که اشاره شد

 توانيم ،گفتماني/از روي باف  کالمي، نی؛ بنابرادهديمحکم به استفاده از فاعل تهي  هازبان
 ادعا کرد  توانيم، بر همين اساسشدن فاعل بند پایه و فاعل بند پيرو پي برد. نمایههمبه 

Pro نيز اشاره داشته باشد و این  با خودش نمایههمغير از فاعل  به شخص دیگري توانديم
از  يانمونهبه در ادامه،  .رکرشده دارد جملة از بستگي به باف  کالم و جمالت قبل و بعد

 :ميکنيمزبان مازندراني اشاره 

(10) 
 .خله مينا ر دوس  دارن PROالف: حسن با اوته که 

(20) 
a. hasani   bāɁute    ke    PROi/j   xale   minā    re    dus     dārne. 

   Hassan     say       that    PRO   very    Mina     pre.   like       have. 
     Hassan said that Pro  likes Mina very much. 
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لحاظ کالمي و شم به ،PRO .دهديمنيز این ویژگي را نشان ( a.20) يمازندران جملة
باشد ولي در همان  نمایههمبند پایه  ةفاعل جمل اکه باید ب دهديماول نشان  لةوهدر  ،زباني
 رازيغبهبه هر کس دیگري  توانديماستنباط کرد که فاعل بند پيرو  نيز گونهاین توانيم، لحظه

دیگر اینکه نيازي  ؛وفقط بستگي به باف  کالم داردفاعل بند پایه اشاره داشته باشد و این فقط
 شخص روي فعل وجود ندارد. ةبه وجود نماد مطابق

  گیرینتیجه. 5

اشاره شود  ضميرانداز هايزبانسعي شد که به تعریف و ساختار انواع مختلف  ،در این جستار
 بنديتقسيم زیرمجموعه چهاربه  ،کلي صورتبه ،هازباناز  گونهاینو نشان داده شد که 

 هاغهيصکه در تمام  ،فارسي و یوناني ،مانند ایتاليایي ،ثاب  ضميرانداز هاينزبا ل1 :شونديم
این گروه از  فردمنحصربه يهايژگی. ودنناز فاعل تهي استفاده ک ندتوانيم هازمانو در تمام 

 ،کيدأمجازبودن ضمایر آشکار هنگام ت ،از تصریف بسيار غني فعل اس  عبارت هازبان
فاعلي  ۀواژپرسشحرک  بلند  ،درلنمامتممعدم رعای  صافي  ،وارونگي آزاد فعل و فاعل

 ،مانند آلماني ي،اواژهپوچ ضميرانداز هايزبان ل2 ؛تهي ۀتجدیدشوندو استفاده از ضمایر 
مجاز اس   ياواژهپوچ آوايبيکه در آنها وجود فاعل  ،و آفریقایي هلندياز  یيهاگونه
مانند  ،نسبي ضميرانداز هايزبان ل3 د؛ارجاعي استفاده کر آوايبياز فاعل  وانتينمولي 
 ؛بستگي به شخص و زمان فعل دارد ضميراندازيکه  ،و پرتغالي برزیلي ماراتي ،روسي ،عبري
موضوعات اسمي  ،که در آن ،ايکرهو  ،ژاپني ،مانند چيني ،کالمي ضميرانداز هايزبان ل4
شخص  مطابقةحذف شوند و دیگر اینکه نماد  تواننديم ،عالوه بر فاعل ،مختلف يهانقشدر 

 ارائةبه  ،ضميرانداز هايزبان يهازیرمجموعهبا بيان هر یک از  .روي فعل وجود ندارد
نشان داد که زبان مازندراني داراي  هايبررساز زبان مازندراني پرداختيم و این  یيهامثال

داراي ضمير  توانديم ،هاغهيصو تمام ضمایر و  هازمان تصریف قوي فعل اس  و در تمام
این  س .اثاب  را نيز دار ضميرانداز هايزبان يهايژگیو سایراین زبان  .فاعلي تهي باشد

. این کنديمد را نقض رلنمامتممزبان داراي وارونگي آزاد فعل و فاعل اس  و صافي 
این  ،همچنين .دهديمثاب  قرار  ضميرانداز هايزبانزبان مازندراني را در قلمرو  هايژگیو

چراکه  ،نيز قرار دادگفتماني /کالمي ضميرانداز هايزبان حوزۀدر  توانيمزبان را 
  .دارد گفتماني/شدن ضمير ناملفوظ و فاعل بند پایه بستگي به باف  کالمينمایههم
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