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چکیده
علت مطرحشدن اصل فرافکن گسترده ،وجود ساختهایی در زبان انگلیسی بود که فاعل اشباعی آشکار از غیردستوری بودن
آنها جلوگیری میکرد .اما ،دادههای زبان فارسی نشان میدهد که فاعل اشباعی آشکار در این زبان وجود ندارد .از اینرو،
برخالف دیدگاهی که معتقد است در ساختهای ارتقایی زبان فارسی ،فاعل اشباعی آشکار وجود دارد ،پیشنهاد شد که افعال
این ساختها با مشخصههای شخص و شمار ارزشگذاریشده به اشتقاق راه مییابند .بنابراین ،مفهوم اصل فرافکن گسترده
و قوی بودن این مشخصه در زبان فارسی و زبان انگلیسی متفاوت است .عالوه بر این ،برخی از زبانشناسان مانند انوشه
( )1318معتقدند که اصل فرافکن گسترده در زبان فارسی همانند زبان انگلیسی عامل برکشیده شدن فاعل از درون گروه فعلی
به مشخصگر گروه زمان است .اما شواهدی که وی ارائه میکند ،تنها خروج فاعل از درون گروه فعلی و ارتقا آن به مشخصگر
گروه زمان در جمالت بینشان زبان فارسی را نشان میدهد .در همین راستا ،بر اساس تحلیل ردفورد ( )2002پیشنهاد شد که
عامل برکشیده شدن فاعل در زبان فارسی مشخصه حالت است .از اینرو ،با حرکت فاعل به مشخصگر گروه زمان از هسته
گروه متممساز که بر آن سازهفرمانی میکند ،حالت خود را دریافت کرده و همچنین ،اصل فرافکن گسترده نیز احراز میشود.
برونداد استفاده از این سازوکار در اشتقاق ،یکدستی و تعمیم در حالتبخشی است.
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 -1مقدمه
( )EPPتوسط چامسکی ( 2000و  ،)1282این اصل در نظریههای
از زمان مطرح شدن اصل فرافکن
حاکمیت و مرجعگزینی ،2اصول و پارامترها 3و چارچوب کمینهگرایی 4نقشی محوری ایفا کرده است .بر اساس
این اصل ،چامسکی پیشنهاد میکند که هر جمله باید دارای فاعل باشد تا بتوان غیردستوری بودن ساختهایی
مانند جملۀ ( )1را توجیه کرد (بوشکویچ:)161 :2002 ،5
گسترده1

1. *Is likely that Peter likes Mary.

بخاطر ماهیت غیرصریح اصل فرافکن گسترده ،از سوی برخی زبانشناسان تالشهایی صورت گرفت تا
اهمیت آن را از اصول نظری تا حدی تعدیل کنند .از این رو ،چند تن از زبانشناسان مانند روثتین،)1283( 6
هی کوک )1224( 1و استول )1283( 8سعی کردند تا اصل فرافکن گسترده را با مالحظات معنایی /کاربردشناسی
گره بزنند .بهعنوان مثال ،روثتین ( )1283استدال میکند که وجود اصل فرافکن گسترده منتج از نیاز و الزام
محمول است؛ به عبارت دقیقتر ،وجود اصل فرافکن گسترده برای اشباع یا اقنای محمول است .همچنین ،از
دیدگاه معناشناسی معیار 2به محمول ،وجود اصل فرافکن گسترده به دلیل نیاز و الزام معنایی است .اما مشکل
آشکاری که برای این دیدگاه ایجاد میشود ،بر اساس این حقیقت است که اصل فرافکن گسترده با استفاده از
عناصری تهی از معنا یعنی  itو  Thereبرآورده میشود (بوشکویچ:)168 :2002 ،
2. a. It is likely that Peter likes Mary.
b. There is someone in the garden.

چامسکی ( )1225پیشنهاد میکند که اصل فرافکن گسترده به دلیل نیاز همگانی به وجود پذیرنده 10است.
از نظر بوشکویچ ( )2002این دیدگاه نیز با مشکل مواجه است؛ زیرا در جمالتی مانند ( )2اصل فرافکن گسترده
نقض نمیشود و این در صورتی است که جایگاه فاعل بند اصلی با عنصری پر شده که به لحاظ معنایی
پوچواژه 11است .عالوه بر این ،به نظر میرسد این گفته اشتباه باشد که هر جمله دارای یک پذیرنده است.
بهعنوان مثال ،جملۀ ( )4اگر پاسخی برای جملۀ ( )3باشد ،دارای پذیرنده نیست .از اینرو ،دیدگاه معناشناسی/
کاربردشناسی درک مناسبی از وجود اصل فرافکن گسترده بهدست نمیدهد (بوشکویچ:)168 :2002 ،
?3. What happened
)1. Extended Projection Principle (EPP
2. Government and Binding
3. Principle and Parameters
4. Minimalist Frameworks
5. Bosˇkovic
6. Rothstein
7. Heycock
8. Stowell
9. Standard Semantic View
10. Theme
11. Dummy
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4. Mary kissed John.

از میان تمام رویکردهای زایشی به اصل فرافکن گسترده ،در رویکردهایی که جمالتی با فاعل اشباعی مانند
( )2را بهدست می دهند ،اصل فرافکن گسترده ،ماحصل نیاز به بازبینی یک مشخصه است؛ یعنی دیدگاهی
صرفی .بهطور دقیقتر ،نیازی که به واسطه آن مشخصۀ ( )Nیا مشخصۀ ( )Dگروه تصریف یا زمان بهصورت
آشکار بازبینی میشود .از طرف دیگر ،چامسکی ( 1222و  )2000توضیح میدهد که ویژگی اصل فرافکن
گسترده بهعنوان یک نیاز این است که بهصورت آشکار جایگاه مشخصگر گروه زمان پر شود ،یعنی نگاهی
نحوی .در واقع ،اصل فرافکن گسترده یک ابزار نحوی است که از آن برای حرکت مقولههای گروهی استفاده
میشود .بهعبارت دیگر ،این نوع از اصل فرافکن گسترده بهعنوان یک مشخصۀ قوی 1عمل میکند .لزنیک2
( )2001نیز در بررسیهای خود به اصل فرافکن گسترده ،رویکرد پرکننده  -مشخصگر 3را به رویکرد مشخصه-
بازبینی 4ترجیح میدهد .به دیگر سخن ،لزنیک (همان) معتقد است که اصل فرافکن گسترده صرفاً یک نیاز
مشخصه -بازبینی نیست بلکه آنچه این اصل به دنبال دارد این است که مشخصگر گروه تصریف با عنصری
پر شود ،یعنی هر بند باید یک فاعل داشته باشد .این تحلیل لزنیک ،بازگشتی است به مفهوم اولیه اصل فرافکن
گسترده که برای نخستین بار در چامسکی ( )1282ارائه شد.
تا به اینجا به مفهوم اصل فرافکن گسترده نگاهی داشتیم و همچنین ،تعبیرها و دیدگاههای دیگر که برای
این اصل در نظر گرفته شده بود را بهصورت مختصر از نظر گذراندیم .در ادامه از دیدگاه زبانشناسان فارسیزبان
به بررسی اصل فرافکن گسترده در این زبان خواهیم پرداخت و به این سؤال پاسخ میدهیم که آیا در زبان
فارسی نیز در صورت حرکت فاعل به مشخصگر گروه زمان ،همانند زبان انگلیسی ،عامل این حرکت اصل
فرافکن گسترده است یا باید مشخصۀ حالت را بهعنوان عامل این حرکت نحوی در نظر گرفت .همچنین،
براساس تحلیل ردفورد ( )2002از رابطه سازهفرمانی 5در حالتبخشی ،میکوشیم تحلیل ساخت جمالت زبان
فارسی را از این منظر نظری بهدست دهیم.
 -2اصل فرافکن گسترده در زبان فارسی
همانگونه که پیشتر اشاره شد در نظریههای پیشین دستور زایشی و بهخصوص در نحو کمینهگرا عموماً
اینگونه فرض میشود که نیاز مشخصۀ اصل فرافکن گسترده با حرکت فاعل دستوری یا با درج یک فاعل
اشباعی در جایگاه مشخصگر گروه زمان برآورده میشود ،مانند آنچه در زبان انگلیسی وجود دارد .اما در مقابل،

1. Strong Feature
2. Lasnik
3. Filled-Specifier Approach
4. Feature-Checking Approach
)5. c-command (a conventional abbreviation of constituent-command
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در تعدادی از زبانهای ضمیرانداز ،نیاز این مشخصه از طریق حرکت گروه فعلی ( )Vبه جایگاه مشخصگر
گروه زمان برآورده میشود.
به اعتقاد کریمی ( ،)2005در زبان فارسی فاعل دستوری درون گروه فعلی باقی میماند .بنابراین ،نیاز
مشخصۀ اصل فرافکن گسترده نمیتواند با حضور فاعل نحوی یا درج فاعل اشباعی در جایگاه مشخصگر
گروه زمان برآورده شود .بهطوریکه قبالً هم ذکر شد ،برخی از زبانشناسان مانند الکسیادو )1228( 1بر این
باورند که در زبانهای ضمیرانداز ،نیاز مشخصۀ اصل فرافکن گسترده با حرکت  Vبه جایگاه مشخصگر گروه
زمان برآورده میشود .براین اساس ،چون فارسی زبانی ضمیرانداز است ،آیا میتوان اینگونه استدالل کرد که
در این زبان حرکت  Vبه جایگاه مشخصگر گروه زمان میتواند نیاز مشخصۀ اصل فرافکن گسترده را برآورده
کند؟ کریمی ( )2005به این سؤال اینگونه پاسخ میدهد که زبان فارسی ،زبانی فعل پایان بوده و جایگاه
مشخصگر گروه زمان جایگاه ابتدایی در این زبان میباشد .اگر در زبان فارسی  Vبرای برآورده کردن نیاز
مشخصۀ اصل فرافکن گسترده به جایگاه مشخصگر گروه زمان ( )TPحرکت کند ،ترتیب  SOVدر این زبان
برهم میخورد .وی در ادامه بحث به دو اصل فرافکن گسترده قائل میشود؛ اولین اصل فرافکن گسترده برپایۀ
نظر چامسکی ( )1282است که براساس آن هر جمله باید فاعل داشته باشد .وی این نوع اصل فرافکن گسترده
را اصل فرافکن گسترده دستوری 2یا ( )EPPgمینامد.
نوع دوم نیز بر پایۀ نظر چامسکی ( )2000است که براساس آن اصل فرافکن گسترده یک ابزار نحوی است
که از آن برای حرکت مقولههای گروهی استفاده میشود .برونداد بکارگیری این مشخصه در مؤلفههای کالمی
و معنایی زبان مورد استفاده قرار میگیرد .کریمی این نوع اصل فرافکن گسترده را اصل فرافکن گسترده نحوی3
یا ( )EPPSمینامد .وی در ادامه این پرسش را مطرح میکند که اگر نیاز  EPPgبا حضور یک فاعل دستوری
یا درج یک فاعل اشباعی در جایگاه مشخصگر گروه زمان یا با حرکت  Vبه جایگاه مشخصگر گروه زمان
در زبانهای ضمیرانداز برآورده نمیشود ،پس نیاز مشخصۀ اصل فرافکن گسترده دستوری در زبان فارسی
چگونه برآورده میشود؟ کریمی ( )114 :2005در پاسخ به این سؤال پیشنهاد میکند که مشخصۀ اصل فرافکن
گسترده دستوری نیز مانند حالت فاعلی است و نیاز این مشخصه نیز به وسیله صرف ساختواژی قوی فعل در
زبان فارسی برآورده میشود .به اعتقاد وی ،نیاز مشخصۀ اصل فرافکن گسترده دستوری بهطور همگانی (جهانی)
با یکی از روشهای زیر برآورده میشود:
 XP .1در جایگاه مشخصگر گروه زمان (با حرکت یا ادغام بهعنوان مثال در زبان انگلیسی)
 .2حرکت  Vبه جایگاه مشخصگر گروه زمان (بهعنوان مثال در زبان ایتالیایی ،یونانی و)...
 .3ساختواژی (بهعنوان مثال در زبان مجاری و فارسی)

1. Alexiadou
2. Grammatical EPP
3. Syntactic EPP
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وی در ادامه بحث به بررسی نقش  Tمیپردازد و این سؤال را مطرح میکند :حال که در زبان فارسی بازبینی
حالت و تطابق درون گروه فعلی انجام میگیرد و نیاز مشخصۀ اصل فرافکن گسترده دستوری توسط تصریف
ساختواژی فعل برآورده میشود ،پس زمان فعل در کجا بازبینی میشود و نقش  Tچیست؟ وی با استفاده از
بن ماضی و مضارع مصدرهای فعلی و اسمی (جعلی) اینگونه استدالل میکند که در بن ماضی هر دو نوع
مصدر تکواژ گونههای  /d/ ،/t/و /id/بازنمون میشوند ،در صورتیکه در بن مضارع این مصدرها ،این
تکواژگونهها بازنمون نمیشوند .پس میتوان گفت که  Tدو مشخصۀ ] [+/- presرا حمل میکند و بنابراین،
بازبینی زمان بهصورت موضعی با تطابق بین  Vو  Tصورت میگیرد:

نمودار  :1نمودار بازبینی زمان (برگرفته از کریمی)114 :2005 ،

کریمی ( )116 :2005نتیجهگیری میکند که در زبان فارسی نیاز اجباری به حرکت فاعل به جایگاه مشخصگر
گروه زمان وجود ندارد .از نظر وی ،وقتی کل جمله کانون واقع میشود ،نیازی نیست که یک عنصر از گروه
فعلی خارج شود و در جایگاهی خارج از جایگاههای موجود در آن قرار گیرد .از اینرو ،کریمی ( )2005به این
نتیجه میرسد که اصل فرافکن گسترده در زبان فارسی قوی نبود و نمیتواند عاملی برای ارتقا فاعل به
مشخصگر گروه زمان باشد.
انوشه ( )1381استدالل میکند که در ساختهای بینشان فارسی ،گروه اسمی فاعل غالباً در ابتدای جمله
و قبل از عناصر موجود در درون گروه زمان قرار میگیرد .وی معتقد است که اکثر فارسیزبانان جملۀ ( .5الف)
را جملهای بینشان و جملۀ ( .5ب) را جملهای نشاندار تلقی میکنند که در آن گروه قیدی "باکلید" به انگیزه
یافتن خوانش تأکیدی ،تقابلی یا مانند آنها به آغاز جمله جابهجا شده است (انوشه:)152 :1381 ،
 .5الف .سهراب ]با کلید[ در را باز کرد.
ب] ! .با کلید[ سهراب در را باز کرد.
به اعتقاد انوشه (همان) ،در جملۀ ( .5الف) گروه اسمی فاعل پیش از گروه حرف اضافهای "باکلید" که مرز
گروه فعلی را مشخص میکند ،تظاهر یافته است .از اینرو ،سازه فاعل به جایگاهی باالتر از محل تولید خود
حرکت کرده است .انوشه (همان) با توجه به تقابل دو جملۀ فوق ( .5الف و ب) ،این پرسش را مطرح میکند
که گروه اسمی فاعل به چه انگیزهای از محل تولید خود خارج شده و به چه جایگاهی ارتقا یافته است .وی در
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پاسخ به این پرسش دو احتمال را مطرح میکند .اول اینکه فرض شود فاعل ساختاری جمله به منظور یافتن
خوانش تأکیدی از گروه فعلی بیرون رفته و به شاخص گروه تأکید که بر فراز گروه زمان قرار دارد ،جابهجا شده
است .در این صورت ،باید جملۀ ( .5ب) را ساخت زیربنایی جملۀ ( .5الف) در نظر گرفت .وی معتقد است که
این فرض برخالف دادههای موجود در زبان فارسی است و آن را رد میکند .فرض دیگری که وی مطرح
میکند این است که اگر عنصر فاعل در پی حرکت به مشخصگر گروه تأکید در ابتدای جمله ظاهر نشده است،
باید به دنبال عامل دیگری برای خروج فاعل ساختاری از درون گروه فعلی بود .از اینرو ،به نظر میرسد که
آشکارترین انگیزه چنین حرکتی ،مشخصۀ حالت است .به دیگر سخن ،میتوان گفت که مشخصۀ حالت گره
زمان قوی است و به منظور برقراری رابطه موضعی میان دو مشخصۀ حالت ،سبب ارتقای گروه اسمی فاعل به
مشخصگر خود میشود .انوشه (همان) استدالل میکند که حرکت فاعل از جایگاه مشخصگر درونی گروه
فعلی کوچک به مشخصگر گروه زمان نمیتواند به علت بازبینی حالت فاعلی باشد .به دیگر سخن ،مشخصۀ
حالت روی گروه زمان آنقدر قوی نیست که بتواند فاعل را به جایگاه مشخصگر خود برکشد .وی برای این
استدالل خود از شواهد فرازبانی استفاده میکند .انوشه با ارائه مثال ( ،)6به نقل از هورشتین و همکاران)2005( 1
معتقد است که در جملۀ ( )6.aپوچواژه " "thereکه دارای حالت نیست ،در جایگاه فاعل بند پایه قرار دارد و
فاعل واژگانی که در بند درونه ناخودایستا باقی مانده است ،مشخصۀ حالت گره زمان بند اصلی را بازبینی
میکند .در مقابل در جملۀ ( )6. bفاعل واژگانی مشخصۀ حالت گره زمان ایستای بند درونه را بازبینی کرده و
مشخصۀ تعبیرناپذیر حالت از روی هر دو عنصر حذف شده است .با توجه به اینکه پوچواژه " "thereدارای
حالت نیست ،مشخصۀ حالت گره زمان بند اصلی بازبینی نشده و از اینرو ،ساخت حاصل نادستوری است .در
نتیجه ،دستوری بودن جملۀ ( )6.aکه در آن مشخصۀ حالت گره زمان بند اصلی بدون ارتقای فاعل واژگانی به
جایگاه مشخصگر آن بازبینی شده است و تقابل این جمله با ساخت نادستوری ( )6. bنشان میدهد که
مشخصۀ حالت نمیتواند انگیزه ارتقای فاعل از درون گروه فعلی کوچک به مشخصگر گروه زمان باشد
(هورشتین و همکاران)284 :20 ،2005 ،
6. a. [TP therei seem [TP ti to be [PP many people in the room]]].
b. *[TP there seem that [TP [many people]i are [PP ti in the room]]]].

در چارچوب برنامه کمینهگرا برای پاسخ به این مسئله که چه عاملی سبب ارتقای فاعل به مشخصگر گروه
زمان میشود ،پیشنهاد شده است که گره زمان دارای مشخصۀ تعبیرناپذیر ]* [uNیا حرف تعریف ]*[uD
است که در مطالعات پیشین زبانشناسی آن را مشخصۀ اصل فرافکن گسترده مینامند .انوشه (همان) همین
سازوکار را برای زبان فارسی در نظر میگیرد .به عبارت دیگر ،وی معتقد است که مشخصۀ حالت نمیتواند
علت ارتقا فاعل به مشخصگر گروه زمان باشد؛ چراکه دادههای فرازبانی نشان میدهد که قائل شدن به
مشخصۀ قوی حالت ،در توجیه حرکت فاعل برخی جمالت زبان انگلیسی باز میماند .انوشه (همان) شواهدی
1. Hornstein et al.
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در حمایت از فرضیه برونرفت گروه اسمی فاعل از درون گروه فعلی به انگیزه بازبینی مشخصۀ اصل فرافکن
گسترده (یا مشخصۀ حرف تعریف گره زمان) ارائه میکند که بهطور مختصر به آنها میپردازیم.
وی به پیروی از اجر )2004( 1یادآور میشود که مشخصۀ حرف تعریف در زبان گیلی اسکاتلندی ضعیف
است و فاعل در جایگاه زیرساختی خود باقی میماند .در نتیجه ،این عنصر در صورت حذف گروه فعلی کوچک
به همراه موضوع درونی فعل حذف میشود .وی برای بررسی این موضوع در زبان فارسی ،دادههای زیر را ارائه
میکند و معتقد است که علیرغم حذف گروه فعلی کوچک و موضوع یا موضوعات درونی فعل ،عنصر فاعل
در آنها به جای مانده است:
 .1الف .کی گلدان را روی میز گذاشت؟ من ]  [ vPگذاشتم.
ب .من سهراب را به خوبی میشناسم ،ولی تو ]  [ vPنمیشناسی (انوشه.)168 :1318 ،
وی معتقد است که هرچند فارسی زبانی ضمیرانداز است و فاعل جمالت خبری اصلی میتواند تظاهر آوایی
نداشته باشد ،اما در جمالت باال حذف ضمایر فاعلی (علیرغم حضور شناسه فاعلی بر روی فعل) به ساختی
نادستوری میانجامد:
 .8الف .کی گلدان را روی میز گذاشت؟ * ]  [ vPگذاشتم.
ب .من سهراب را به خوبی میشناسم* ،ولی ]  [ vPنمیشناسی (انوشه.)168 :1318 ،
در مورد تحلیل انوشه پیرامون جمالت ( 1و  )8بیان دو نکته الزم به نظر میرسد .ابتدا اینکه در تأیید بخشی
از تحلیل انوشه باید گفت که ضمایر فاعلی جملۀ ( .1الف و ب) از درون گروه فعلی خارج شدهاند .اما ،در مورد
اینکه سازه فاعل در کجا قرار گرفته است نیاز به کمی دقت بیشتر دارد ،چراکه به نظر نویسنده این سطور
ضمایر فاعلی ،کانون هستند و در جایگاهی فرای گروه فعلی قرار دارند .در همین راستا ،ریتزی )1221( 2در
چارچوب برنامه کمینهگرا ،به ساختی مشابه ولی به لحاظ مفهومی بسیار متفاوت از مبتدا اشاره میکند .وی این
ساخت را کانون-پیشانگاره 3مینامد .وی معتقد است که در این ساخت ،سازه پیشایندشده که دارای تکیۀ
کانونی است حاوی اطالع نو است در صورتیکه بقیۀ جمله حاوی اطالعات کهنه و مفروض میباشد .ونولین
و رابرت )13-18 : 2005( 4نیز نشان میدهد که در جملۀ ( )2.bبه طور همزمان دو سازۀ کانونی وجود دارد:
?9. a: Who did Bill give the book to
b: He gave the Magazine to Mary.

بر اساس تحلیل وی ،در جملۀ ( )2.bسازه کانونی اول  the Magazineو سازه کانونی دوم  Maryمیباشد.
ونولین ( )2005سازه  the Magazineرا کانون تقابلی 5و سازه  Maryرا کانون تکمیلی 6مینامد .وی معتقد
1. Adger
2. Rizzi
3. Focus-presupposition
4. Van Valin and Robert
5. Contrastive focus
6. Completive Focus
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است پرسشواژهها همواره کانون محسوب میشوند و عنصری نیز که در پاسخ به آن ارائه میشود ،کانون
محسوب میشود .بنابراین ،در جملۀ ( .1الف) سازه "من" کانون تکمیلی است ،زیرا در پاسخ به پرسشواژه
"کی" ارائه شده است .از همین رو ،باید بهصورت آشکار تظاهر یابد .حتی در جملۀ ( .1الف) میتوان فعل جمله
را نیز حذف کرد ،با این حال ساختی دستوری به دست داد:
 .10کی گلدان را روی میز گذاشت؟ من.
در مورد جملۀ ( .1ب) نیز به بیان این نکته بسنده میکنیم که ضمیر فاعلی "تو" بهعنوان فاعل بند پیرو در
جمله بهصورت اجباری تظاهر یافته است.
انوشه (همان) به پیروی از درزی ( )1384به کمک آزمون "هم همین طور" ،همچنین از تقابل جایگاه
قیدهای جمله و قیدهای متصل به گروه فعلی ،دامنه سورها و آزمون شناورسازی سورها که نشانگر وجود دو
جایگاه برای عنصر فاعل در ساخت گروه فعلی است ،استفاده میکند تا فرضیه خروج فاعل از دورن گروه فعلی
کوچک را در زبان فارسی تأیید کند .1از اینرو ،نتیجه میگیرد در زبان فارسی نیز همانند زبان انگلیسی مشخصۀ
اصل فرافکن گسترده قوی است و عامل برکشیده شدن فاعل به مشخصگر گروه زمان است .به هر تقدیر ،بر
اساس شواهدی که انوشه ارائه میکند ،تنها میتوان در مورد خروج عنصر فاعل از دورن گروه فعلی و ارتقا آن
به گروه زمان به نتیجه رسید .در واقع ،شواهد ارائه شده توسط وی ،قوی بودن مشخصۀ اصل فرافکن گسترده
و ضعیف بودن مشخصۀ حالت را نشان نمیدهد ،بلکه همان طور که اشاره شد تنها بر خروج عنصر فاعل از
درون گروه فعلی در مرحلهای از اشتقاق جمله و قرار گرفتن آن در مشخصگر گروه زمان داللت دارد.
 -3فاعل اشباعی در زبان فارسی
پیشتر یادآور شدیم ،وجود جمالتی مانند جملۀ ( )1بود که موجب مطرح شدن اصل فرافکن گسترده در زبان
انگلیسی شد .در همین راستا ،عدم وجود فاعل در برخی از جمالت زبان فارسی مانند ساختارهای ارتقایی ،این
سؤال را مطرح میکند که آیا جایگاه فاعل در اینگونه ساختها ،با فاعل اشباعی 2پر میشود؟ در صورت منفی
بودن پاسخ به این سؤال ،سازوکار تطابق در افعال ارتقایی زبان فارسی چگونه خواهد بود؟ بدین منظور ،برای
مشخص شدن موضوع مورد بحث ،ابتدا به بررسی فاعلهای اشباعی در زبان انگلیسی میپردازیم .در انگلیسی
سه نوع فاعل اشباعی وجود دارد که دو نوع آن به  itغیرارجایی و جوی 3برمیگردد و نوع دیگر  thereاست.
برای مشاهده این سه نوع فاعل اشباعی در زبان انگلیسی جمالت ( )11ارائه شدهاند .در جملۀ ( )11aفاعل
اشباعی  itجوی است ،در جملۀ ( )11. bفاعل اشباعی  itغیرارجایی و در جملۀ ( )11. cفاعل اشباعی،
غیرشخصی 4است (کریمی:)82 :2005 ،
 .1برای مباحث بیشتر رجوع شود به انوشه.168 :1381 ،
2. Expletive
3. Non-referential and Weather
4. Impersonal
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11. a. It gets cold in December.
b. It is obvious we were tricked into this war.
c. There were several linguists on our trip to the Middle East last summer.

همچنین در انگلیسی  itمیتواند در ساختهای شبه اسنادی نیز بهعنوان فاعل اشباعی حضور داشته باشد
مانند جملۀ (( :)12کریمی)20:2005 ،
12. It was John I saw last night.
در ادامه به بررسی فاعل اشباعی آشکار 1و فاعل اشباعی پنهان 2در زبان فارسی میپردازیم و برخی از
مباحث و استداللهای موجود در این زمینه را ارائه میکنیم.
 -1-3فاعل اشباعی آشکار و پنهان

کریمی ( )21:2005پیرامون فاعل اشباعی آشکار به این نکته اشاره میکند که اجماع کلی بین زبانشناسان به
این صورت است که زبانهای فاعل تهی 3همانند اسپانیای و ایتالیایی فاقد فاعل اشباعی آشکار میباشند ،اما
در این میان زبان فنالندی یک استثنا است .این زبان اگرچه زبانی فاعل تهی است ،اما دارای فاعل اشباعی
آشکار است .در همین راستا ،زبان فارسی زبانی با فرایند تصریف قوی است و جزو زبانهای فاعل تهی یا
ضمیرانداز محسوب میشود .در اینجا سؤالی که مطرح میشود این است که آیا زبان فارسی همانند زبانهایی
اسپانیایی و ایتالیایی فاقد فاعل اشباعی آشکار میباشد یا همانند زبان فنالندی دارای فاعل اشباعی آشکار
است؟ برخی زبانشناسان مانند درزی ( )1226بر این اعتقاداند که زبان فارسی دارای فاعل اشباعی آشکار
"این" است .درزی ( )1384پیشنهاد میکند که ساخت ارتقایی در زبان فارسی وجود دارد .وی معتقد است که
جایگاه فاعل بند اصلی میتواند توسط ضمیر اشاره "این" پر شود .وی ضمیر اشاره "این" را بهعنوان فاعل
اشباعی در نظر میگیرد و برای تحلیل خود به مثال ( .13ب) اشاره دارد که در حضور ضمیر اشاره "این" هیچ
عنصری از بند درونه نمیتواند در بند اصلی حضور یابد:
 .13الف( .این) الزم است ]  CPکه ]علی کتاب را به او بدهد[[.
ب*( .این) علی*( iاین) الزم است ]  CPکه ]  tiکتاب را به او بدهد[[ (درزی.)24 :1226 ،
درزی (همان) استدالل میکند که در مثال ( .13ب) ،حرکت فاعل بند درونهای یعنی (علی) به جایگاه فاعل
بند اصلی باعث غیردستوری شدن جمله میشود.
کریمی ( )2005با تأکید بر اینکه فاعل اشباعی  thereدر زبان فارسی وجود ندارد ،با ارائه مثالهایی نشان
میدهد که زبان فارسی فاقد فاعل اشباعی آشکار است .بهعنوان مثال ،وی نشان میدهد که کاربرد "این"
بهعنوان فاعل آشکار در جمالت شبه اسنادی سازی بسیار محدود است:
1. Overt
2. Covert
3. Null-subject languages
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*( .14این) تو خیابون بود که من اونُ دیدیم.
*( .15این) به رهجو بود که من کتابا رو دادم.
*( .16این) روز شنبه بود که من اونُ دیدم (کریمی.)20:2005 ،
به اعتقاد کریمی (همان) ،وقتی سازه "این" را از جمالت باال حذف میکنیم ،جمالت دستوری هستند اما
با قرار دادن "این" در ابتدای جمالت ،ساختهایی غیردستوری حاصل میشود.
در حقیقت ،برخی از زبانشناسان مانند سهیلی اصفهانی ( )1216و دبیرمقدم ( ،)1282پیشنهاد میکنند که
بندهای اصلی جمالت مانند ( )13یک  NPاست که ضمیر اشاره "این" در ابتدای آن قرار دارد .عالوه براین،
کریمی (همان) اشاره میکند که مانند زبان مجاری ،در زبان فارسی نیز "این" میتواند به متممساز "که" در
جایگاه مفعول حرف اضافه متصل شود:
 .11من به این ]  CPکه کیمیا دختر خوبیه [ اعتقاد دارم (کریمی.)20:2005 ،
کریمی (همان) ،به نقل از ریتزی ( 1282و  )1286به این نکته اشاره میکند که در زبانهای فاعل تهی،
فاعل اشباعی آشکار وجود ندارد ،چون در این زبانها به علت ضمیراندازی ،میتوانند زمینه را برای حضور
فاعلهای غیرارجایی مهیا کنند .به عبارت دیگر ،ریتزی ( )1286پیشنهاد میکند که در زبانهای فاعل تهی،
فاعل اشباعی پنهان وجود دارد .با این وجود کریمی (همان) استدالل میکند که به علت عدم وجود تأثیر
مشخصبودگی1در زبان فارسی ،نمیتوان قائل به فاعل اشباعی پنهان در این زبان شد.2
در انتهای این بخش و همگام با رویکرد زبانشناسانی مانند کریمی ( )2005که به حضور فاعل اشباعی
آشکار و پنهان در زبان فارسی قائل نیستند ،باید به این نکته اشاره کرد که همانگونه که دیدیم وجود فاعل
اشباعی در زبان انگلیسی یک ضرورت نحوی است .به عبارت بهتر ،قرار نگرفتن فاعل اشباعی در برخی جمالت
زبان انگلیسی منجر به تولید جمالت غیردستوری میشود ،در نتیجه ،قائل شدن به فاعل اشباعی آشکار در این
زبان به لحاظ نظری و بر اساس شواهد زبانی موجود قابل توجیه است .بنابراین ،وجود مشخصۀ اصل فرافکن
گسترده در این زبان برای توجیه حرکت فاعل نحوی از درون گروه فعلی به جایگاه مشخصگر گروه زمان
ضرروی به نظر میرسد .اما ،در زبان فارسی چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ دادهها و شواهد زبانی ،وجود
فاعل اشباعی در این زبان تأیید نمیشود .در نتیجه ،به نظر نمیرسد که در زبان فارسی نیز همانند زبان انگلیسی
وجود مشخصۀ اصل فرافکن گسترده عامل حرکت فاعل نحوی از درون گروه فعلی به جایگاه مشخصگر گروه
زمان باشد.

1. Definiteness Effect

 .2برای مباحث بیشتر رجوع شود به کریمی.21 :2005 ،
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 -4ساخت ارتقایی در زبان فارسی
درزی ( )1384بر اساس شواهد ارائه شده استدالل میکند که در ساختهای ارتقایی فاعل ارتقایافته از بند
درونهای ،به جایگاه فاعل بند اصلی حرکت کرده است .وی در تبیین عدم تطابق فاعل و فعل ارتقایی یادآور
میشود که گروه اسمی فاعل پیش از حرکت ،مشخصههای شخص و شمار و حالت هسته  V+tجملۀ خود را
بازبینی میکند .آن گاه فرض شده است که مشخصههای شخص و شمار (و نه حالت) در زبانی مانند فارسی
تعبیرناپذیرند و پس از بازبینی در جملۀ خود حذف میشوند .از اینرو ،طبق نظر چامسکی ( )1225در عملیات
نحوی در دسترس نخواهند بود و قادر به بازبینی مشخصههای شخص و شمار هسته  V+tجملۀ ارتقایی نیستند.
بدین ترتیب ،میتوان قائل به آن شد که مشخصههای تطابق فعل ارتقایی با مشخصههای صوری جملۀ متمم
خود که طبعاً سوم شخص مفرد است ،در رابطه بازبینی قرار میگیرد (درزی .)1384 :115 ،در مقابل ،برخی از
زبانشناسان مانند دبیرمقدم ( ،)1362معتقدند که حرکت فاعل بند درونهای به بند اصلی در ساختهای ارتقایی
در زبان فارسی به دالیل کالمی مانند مبتداسازی و تأکید روی داده است.
ردفورد ( )2002نشان میدهد که در زبان انگلیسی در ساختهای ارتقایی ،نه فاعل بند درونهای و نه خود
بند درونهای نمیتواند با فعل ارتقایی به لحاظ شخص و شمار تطابق داشته باشد ،از اینرو ،در این زبان وجود
فاعل اشباعی راهگشا خواهد بود (ردفورد:)220:2002 ،
18. It is said that he has taken bribes/ was taking bribes.
ردفورد ( )2002معتقد است که  itدر جمالتی مانند ( )18فاعل اشباعی است چرا که نمیتوان آن را با ضمایر
اشاره  thisو  thatجایگزین کرد و همچنین نمیتوان آن را با  whatسؤالی کرد .وی استدالل میکند که شاید
بتوان فرض کرد که فعل بند اصلی با فاعل بند درونهای تطابق میکند .اما وقتی فاعل بند درونهای جمع باشد
چطور؟ در این صورت فعل بند اصلی نمیتواند با فاعل بند درونهای تطابق داشته باشد ،زیرا فاعل بند درونهای
جمع است و فعل بند اصلی مفرد (ردفورد:)222 :2002 ،
12. It is said [ CP that [ TP we have taken bribes]].
ردفورد (همان) استدالل میکند که شاید بتوان به این تحلیل قائل شد که بند درونهای میتواند با فعل بند
اصلی در شخص و شمار تطابق کند ،زیرا در اشتقاق جملۀ باال زمانیکه باید تطابق فعل  beدر مشخصههای
تعبیرناپذیر شخص و شمار صورت گیرد ،به نظر بهترین گزینه  CPیا همان جملۀ درونهای باشد (همگام با
دیدگاه درزی .)1384 ،با این وجود ،ردفورد (همان) استدالل میکند که به نظر غیرمحتمل میآید که چنین
بندهایی دارای مشخصههای شخص و شمار باشند .زیرا ،حتی اگر بند درونهای را با جملهای دیگر همپایه کنیم،
بین فعل جملۀ اصلی و جملههای درونهای به لحاظ شخص و شمار تطابق رخ نمیدهد ،زیرا فعل بند اصلی
مفرد است و در صورت وجود چنین مشخصهای ،مشخصههای شخص و شمار جملۀ درونهای جمع خواهد بود
(ردفورد:)221 :2002 ،
20. It is said [that he has taken bribes and that he has embezzled company funds].
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دبیرمقدم ( )1362نیز به این نکته اشاره میکند که در صورت جمع بودن فاعل بند درونهای بین فاعل بند
درونهای و فعل بند اصلی به لحاظ شخص و شمار تطابق وجود ندارد:
* .21آنها iبه نظر میرسند ]  CPکه ]  ti TPخانه را به مینا فروختند[[ (دبیرمقدم.)45 :1362 ،
در جملۀ ( ،)22جملۀ درونهای با جملهای دیگر همپایه شده است و برخالف تحلیل درزی ( )1384نه تنها
فاعل جملههای درونهای بلکه خود بند درونهای هم با فعل بند اصلی به لحاظ شخص و شمار تطابق نمیکند:
 .22به نظر میرسد ]  CPکه آنها خانه را به مینا فروختهاند[ و ]  CPاز آنجا رفتهاند[.
همانگونه که در جمالت ( )12و ( )20مشخص است ،باز به این نکته برمیگردیم که در زبان انگلیسی
برای جلوگیری از غیردستوری شدن جمالت مذکور استفاده از فاعل اشباعی الزامی است و عالوه براین ،کاربرد
چنین فاعل نحوی به لحاظ شخص و شمار با فعل بند اصلی تطابق میکند .با توجه به نکات ارائه شده در باال
دیدم که در زبان فارسی فاعل اشباعی وجود ندارد ،اما ،شاید اینگونه تصور شود که ضمیر اشاره "این" را بتوان
بهعنوان فاعل اشباعی در زبان فارسی در نظر گرفت .ولی ،باید به این نکته توجه داشت که وجود ضمیر اشاره
"این" در ساختهای مانند ( )22اجباری نیست و میتوان آن را در جمله ذکر نکرد ولی همچنان جمله دستوری
باشد.
در این قسمت به مثال ( )13بازمیگردیم و به این نکته اشاره میکنیم که اگر قائل به وجود ساخت ارتقایی
در زبان فارسی باشیم ،پس ،بر اساس تحلیل درزی ( )115:1384در جملۀ ( .13ب) باید سازه "علی" را بهعنوان
فاعل فعل ارتقایی در نظر بگیریم .یعنی فاعل بند درونهای ،سازه "علی" ،بعد از تطابق و بازبینی حالت خود با
فعل بند درونهای بهعنوان فاعل نحوی بند اصلی در جایگاه فاعل آن قرار گرفته است .از اینرو ،عنصری از بند
درونهای نمیتواند بعد از آن در بند اصلی ظاهر شود در صورتیکه در برخی از جمالت زیر خالف این امر اتفاق
افتاده است:
 .23الف .الزم است ]  CPکه ]علی کتاب را به او بدهد[[.
ب TP ] .علی iالزم است ]  CPکه ]  tiکتاب را به او بدهد[[.
پ TP ] .علی iکتاب را jالزم است ]  CPکه ]  tj tiبه او بدهد[[.
ت TP ] .علی iکتاب را jبه او kالزم است ]  CPکه ]  tk tj tiبدهد[[.
در جمالت ( ،)23به جز جملۀ ( .23الف) بقیه جمالت نشاندارند و همانگونه که مشخص است در جملۀ
( .23پ) سازه "کتاب" و در جملۀ ( .23ت) دو سازه "کتاب و او" در بند اصلی پس از فاعل ارتقا یافته ،ظاهر
شدهاند .در واقع ،علیرغم اینکه جمالت ( .23پ و ت) نشاندارند اما این جمالت غیردستوری نیستند .حال اگر
بر اساس نظر درزی ( )1384سازه "علی" بهعنوان فاعل نحوی بند اصلی تحلیل کنیم ،هیچ عنصری از بند
درونه نمیتواند بعد از آن در بند اصلی قرار گیرد ،چرا که این عناصر بهعنوان مبتدا یا تأکید جابهجا شدهاند و
جایگاهی برای فرود آنها بعد از فاعل بند اصلی وجود ندارد .اما اگر دستوری بودن جمالت نشاندار ( )23را
اینگونه تحلیل کنیم که حرکت فاعل بند درونهای به بند اصلی به دلیل مبتداسازی یا تأکید بوده است ،آن گاه،
قرار گرفتن عناصری از بند درونهای پس از فاعل جابهجا شده به بند اصلی را میتوان توجیه کرد .در واقع،
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میتوان استدالل کرد که جابجایی هر عنصری از بند درونهای به بند اصلی در جمالت ( )23به منظور مبتداسازی
یا تأکید صورت گرفته است و این جابهجاییها میتواند جمالتی نشاندار با ترتیب عناصر متفاوت را رقم بزند:
 .24الف CP ] .کتاب را jعلی iالزم است ]  CPکه ]  tj tiبه او بدهد[[.
ب CP ] .به او jعلی iالزم است ]  CPکه ]  tiکتاب را  tjبدهد[[.
پ CP ] .علی iکتاب را jالزم است ]  CPکه ]  tj tiبه او بدهد[[
ت CP ].علی iبه او jالزم است ]  CPکه ]  tiکتاب را  tjبدهد[[.
ج CP ] .کتاب را jبه او kعلی iالزم است ]  CPکه ]  tk tj tiبدهد[[.
د CP ] .کتاب را jعلی iبه او kالزم است ]  CPکه ]  tk tj tiبدهد[[.
مورد دیگری که میتوان درباره جملۀ ( )13مطرح کرد این است که بر اساس تحلیلی که ضمیر اشاره "این"
را فاعل اشباعی در نظر میگیرد ،در جملۀ ( .25ج) به جای ضمیر "این" میتوان از ضمیر "آن" استفاده کرد.
به نظر نویسنده علیرغم نشاندار بودن جملۀ مذکور ،به اندازه جملۀ ( .25ب) دستوری و قابل قبول است:
 .25الف .الزم بود که علی کتاب را به او بدهد.
ب .این الزم بود که علی کتاب را به او بدهد.
ج .آن الزم بود که علی کتاب را به او بدهد.
با این حال برخالف زبان فارسی در زبان انگلیسی در جملۀ ( )18به جای فاعل اشباعی  itنمیتوان ضمایر
اشاره  thisو  thatرا بهکار برد ،زیرا ساختی غیردستوری حاصل میشود:
26. *That/ This is said that he has taken bribes/ was taking bribes.
علت غیردستوری بودن جملۀ ( )26در مقایسه با جملۀ ( )18این است که فاعل اشباعی  itبه دلیل ماهیت
غیرارجایی و بیمعنی 1بودنش ،مشخصۀ حالت ندارد و فرض میشود که مشخصههای شخص و شمار آن
تعبیرپذیر نیستند .در واقع ،چون فاعل اشباعی  itبدون مشخصۀ حالت است پس برای اینکه در اشتقاق فعال
شود ،مستلزم این است که مشخصههای شخص و شمار آن تعبیرناپذیر باشد (ردفورد .)222 :2002 ،با در نظر
گرفتن مطالب ذکر شده ،چامسکی ( )1222پیشنهاد میکند که با قرار دادن فاعل اشباعی  itدر مشخصگر
گروه زمان و بخاطر داشتن مشخصههای شخص و شمار تعبیرناپذیر و ارزشگذاریشده در اشتقاق فعال میشود.
از اینرو ،با تطابق بین فاعل اشباعی  itو فعل  Beجملۀ ( ،)18مشخصههای شخص و شمار فعل Be
ارزشگذاری میشوند و مشخصههای یادشده بر روی فعل و فاعل اشباعی  itحذف میشوند:

1. Meaningless
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نمودار  :2اشتقاق جملۀ (( ،)11برگرفته از ردفورد)223 :2002 ،

با نگاهی به مطالب و استداللهای ارائه شده ،همگام با کریمی ( )2005میتوان به این نکات اشاره کرد که
در زبان فارسی فاعل اشباعی وجود ندارد ،عالوه بر این ،در جمالت ارتقایی زبان فارسی نه فاعل بند درونهای
و نه خود بند درونهای نمیتوانند بهعنوان فاعل بند اصلی قلمداد شوند ،از اینرو ،نمیتوانند مشخصههای
شخص و شمار فعل بند اصلی را بازبینی و حذف کنند .پس ،سؤالی که مطرح میشود این است که مشخصههای
شخص و شمار فعل بند اصلی جمالت ارتقایی چگونه بازبینی و حذف میشوند .همانگونه که در زبان فارسی
مطابقه شخص و شمار فعل و فاعل یکی از الزامات نحوی است (به استثنای جمالت دارای فاعل بیجان) ،و
چون این افعال همیشه با یک نوع مشخصۀ شخص و شمار -سوم شخص مفرد -به اشتقاق وارد میشوند،
میتوان فرض کرد که افعال مذکور با مشخصههای ارزشگذاریشده شخص و شمار (سوم شخص مفرد) به
اشتقاق راه مییابند .این فرض به لحاظ نظری میتواند چند نکته به همراه داشته باشد :اول اینکه ،میتوان قرار
گرفتن هر عنصری از بند درونهای قبل از این افعال در بند اصلی و حتی در صورت عدم تطابق مشخصههای
شخص و شمار عنصر جابهجا شده با فعل بند اصلی را توجیه کرد .دوم اینکه ،قائل شدن به فاعل اشباعی در
زبان فارسی و مشکالت مرتبط با آن منتفی میگردد .سوم اینکه ،جابهجایی چند عنصر از بند درونهای به بند
اصلی و قرار گرفتن آنها به هر ترتیبی قابل توجیه است .چهارم اینکه ،همین سازوکار نظری را میتوان برای
افعال غیرشخصی مانند (میتوان گفت) بهکار گرفت .پنجم اینکه ،در جمالتی با فاعل بیجان که نیاز اجباری
به تطابق مشخصههای شخص و شمار بین فاعل و فعل وجود ندارد را نیز میتوان سامان داد .به این صورت
که فعل این نوع جمالت همانند فاعل با مشخصههای ارزشگذاریشده به اشتقاق راه مییابد و عدم تطابق
بین فعل و فاعل در جمالتی مانند ( )21نیز قابل توجیه است:
 .21برگهای درخت بر روی زمین میریزد/میریزند.
 -5سازهفرمانی و حالت بخشی
یکی از روابط مهم نحوی که در نظریههای متأخر زایشی مورد توجه بوده و همیشه در تحلیلهای نحوی مورد
استفاده قرار گرفته است ،رابطه سازهفرمانی است .ردفورد ( )2002بحثی را پیرامون سازهفرمانی و حالتبخشی
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مطرح میکند که در ادامه به آن میپردازیم .وی برای نمونه اشتقاق جملۀ ( )28را بررسی میکند ،جاییکه فعل
 meetبا ضمیر  themادغام میشود تا فرافکن  VPرا تشکیل دهد .سپس ،بر اساس اصل تعجیل( 1فرایندهای
نحوی در اشتقاق -همانند حالتبخشی -باید در سریعترین زمان ممکن اعمال شوند) باید حالت ضمیر them
از طرف فعل  meetاعطا شود .در مرحله بعدی اشتقاق ،با ادغام حرف مصدر  toبه گره  ،VPگره ´ Tیعنی to
 meet themحاصل میشود .گره ´ Tحاصل با فاعل خود یعنی  himادغام میشود تا گره  TPشکل گیرد.
گره  TPنیز به نوبه خود با متممساز  for/forاغام میشود تا گره  CPتشکیل شود:
28. I would much prefer [for/for him to meet them].

نمودار  :3اشتقاق جملۀ (( ،)21برگرفته از ردفورد)121 :2002 ،

ردفورد (همان) معتقد است که متممساز  for/forبر فاعل بند مصدری یعنی  himسازهفرمانی دارد و بر
اساس این فرض که یک هسته متعدی به اسم یا ضمیری که بر آن سازهفرمانی دارد ،حالت مفعولی اعطا
میکند در اینجا نیز متممساز  for/forبه فاعل  himحالت مفعولی اعطا میکند .وی برای اعطای حالت فاعلی
همین سازوکار را بهکار میگیرد .ردفورد (همان) استدالل میکند که اگر قرار باشد به یک تعمیم و یکدستی در
فرایند حالتبخشی برسیم ،میتوان فرض کرد که در جملۀ ( ،)22فاعل جمله یعنی  ،sheهمانند مثال ( ،)28بر
اساس رابطه سازهفرمانی از هستهای که بر آن سازهفرمانی دارد ،یعنی متممساز  that/thatحالت فاعل دریافت
میکند ،پس میتوان فرض کرد که یک متممساز زماندار به اسم یا ضمیری که بر آن سازهفرمانی دارد ،حالت
فاعلی اعطا میکند:
22. He may suspect [that/that she is lying].

1. Earliness Principle
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نمودار  :4اشتقاق جملۀ (( ،)22برگرفته از ردفورد)121 :2002 ،

سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که فاعل بند اصلی در مثال ( )22یعنی  heچگونه حالت فاعلی
خود را دریافت میکند .وی در پاسخ به این سؤال استدالل میکند که همه بندهای کامل (شامل همه بندهای
اصلی)  CPهستند که در ابتدای آنها یک متممساز وجود دارد و جایگاه این متممساز میتواند با یک متممساز
بهصورت آشکار پر شده باشد یا اینکه این جایگاه تهی باشد .با در نظر گرفتن تحلیل باال ،وی استدالل میکند
که فاعل بند اصلی یعنی  ،heحالت فاعلی خود را از هسته  CPدریافت میکند:

نمودار  :5اشتقاق جملۀ ( ،)22برگرفته از (ردفورد)122 :2002 ،

در تحلیلی که ردفورد ( )2002در مورد رابطه سازهفرمانی و حالت بخشی بهدست میدهد ،میتوان به این
نکته اشاره کرد که در این تحلیل ،تمام حالتبخشیها  -حالت اضافی ،حالت مفعولی و حالت فاعلی -در فرایند
نحوی با یک سازوکار و براساس رابطه سازهفرمانی صورت میگیرد .بنابراین هستههای حالت بخش عبارتند از
هسته گروه فعلی ،هسته گروه حرف اضافهای و هسته گروه متممساز .در همین راستا ،میتوان همین سازوکار
را برای زبان فارسی در نظر گرفت .اما نکتهای که در اینجا باید با آن اشاره کرد این است که ترتیب هستههای
حالتبخش نسبت به متمم خود در زبان فارسی چگونه است .در بحث حاضر برای اشتقاق و تحلیل نظری
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جمالت در چارچوب نحو کمینهگرا ،ابتدا زبان فارسی را زبانی هسته پایان در نظر میگیریم .بر این اساس،
اشتقاق جملۀ ( )30بهصورت نمودار ( )5خواهد بود:
 .30علی آن کتاب را خرید.

نمودار  :6اشتقاق جملۀ ()33

اگر در تحلیل جمالت زبان فارسی همه فرافکنها را هسته انتها در نظر بگیریم ،بهطوریکه در نمودار ()6
نمایان است ،ترتیب خطی جمالت در این زبان رعایت نخواهد شد .همانگونه که در نمودار فوق مشخص
است ،هسته گروه متممنما در انتهای جمله قرار گرفته است و این مسئله باعث میشود که در صورت پر بودن
هسته آن ،متممساز "که" در انتهای جمله قرار گیرد .در صورتیکه در زبان فارسی متممساز قبل از بند اصلی
و بند درونهای قرار میگیرد .بهعنوان مثال ،اگر جملۀ ( )30را به دو بند اصلی و درونهای تبدیل کنیم این مسئله
بیشتر روشن خواهد شد:
 TP ] .31من میدانم ]  CPکه ]  TPعلی آن کتاب را خرید[[[.
در جملۀ ( )31متممساز "که" قبل از جملۀ درونهای قرار گرفته است ،در صورتیکه در نمودار ( )6براساس
هسته پایان بودن همه فرافکنها ،متممساز در انتهای جمله قرار میگیرد .بنابراین ،به نظر میرسد که بر اساس
دادههای زبان فارسی هسته فرافکن متممساز باید در ابتدای جمله قرار گیرد .عالوه براین ،در گروههای حرف
اضافهای زبان فارسی نیز این وضعیت حکمفرما است .بهعنوان مثال ،در گروه حرف اضافهای "از علی" هسته
گروه حرف اضافه که عنصر "از" است ،باید در ابتدا قرار گیرد .در این صورت نمودار گروه حرف اضافهای در
زبان فارسی بهصورت زیر خواهد بود:
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نمودار  :7اشتقاق گروه حرف اضافه

در نمودار ( ،)1هسته حرف اضافه یعنی "از" زیر هسته این گروه قرار دارد و از آنجایی که بر وابسته خود
یعنی گروه اسمی "علی" سازهفرمانی میکند به او حالت غیرفاعلی اعطا میکند .همین وضعیت در مورد
گروههای اسمی نیز در زبان فارسی وجود دارد .بهعنوان نمونه ،در عبارت "باغ علی یا درخت بزرگ" گروه
اسمی که هسته عبارت اسمی است ،در ابتدا قرار دارد .بنابراین ،برپایه آنچه که بحث شد ،میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که عالوه بر گروه حرفه اضافهای و گروههای اسمی که در زبان فارسی هسته آغازین هستند،
فرافکن گروه متممساز نیز هسته آغازین است .از اینرو ،اشتقاق جملۀ ( )31بهصورت زیر خواهد بود:

نمودار  :1اشتقاق جملۀ ()33

بهطوریکه در نمودار ( )8مشخص است ،عنصر فاعل "علی" با مشخصههای شخص و شما ارزشگذاری
شده به اشتقاق راه یافته است و تنها مشخصۀ حالت آن باید ارزشگذاری شود .همچنین ،مشخصۀ حالت مفعول
نیز ارزشگذاری نشده است .فعل "خریدن" با مشخصۀ ارزشگذاریشده مفعول و مشخصۀ تصرفی (شخص
و شمار) و زمان ارزشگذاری نشده به اشتقاق راه یافته است .هسته گروه زمان تنها دارای یک مشخصۀ
ارزشگذاریشده است و آن مشخصۀ زمان (گذشته) است .عالوه براین ،بر اساس دیدگاه ردفورد ( )2002هسته
گروه متممنما نیز حامل مشخصۀ حالت فاعلی است.
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انوشه ( )1381معتقد است که مشخصۀ حالت فاعلی در زبان فارسی مشخصهای نحوی و متعلق به گروه
زمان است .همچنین ،به اعتقاد وی ،هسته گروه زمان مانند یک پل عمل کرده و مشخصههای شخص و شمار
فاعل را به فعل منتقل میکند .در نتیجه ،استدالل میکند که مشخصۀ تعبیرناپذیر ] [uϕهسته گروه زمان پس
از گرفتن ارزش شخص و شمار از مشخصۀ ] [uϕفاعل ،بازبینی میشود .سرانجام مشخصۀ تصریف گروه فعلی
کوچک ،ارزشهای تظاهر یافته بر روی گره زمان (زمان و شخص و شمار) را جذب میکند .به این ترتیب،
مشخصهه ای شخص و شمار گروه اسمی فاعل از طریق هسته گروه زمان ،به جایگاهی که تلفظ میشوند،
انتقال مییابند (انوشه .)112 :1381 ،در این اینجا همسو با کریمی ( )2005پیشنهاد میشود ،فرایند تطابق
مشخصههای شخص و شمار فاعل و فعل ،یک ویژگی تصریفی است .بنابراین ،تطابق فعل و فاعل در گروه
محمول قبل از حرکت فعل واژگانی به هسته گروه زمان و حرکت فاعل به مشخصگر این گروه صورت
میگیرد.
در اشتقاق جملۀ ( ،)30ابتدا فعل "خریدن" با گروه اسمی "آن کتاب" ادغام میشود ،سپس فعل که دارای
مشخصۀ ارزشگذاریشده حالت مفعولی است ،مشخصۀ تعبیرناپذیر حالت مفعولی بر روی سازه مفعول را
ارزشگذاری و حذف میکند .بنابراین سازه مفعول با دریافت حالت خود ،در همان جایگاهی که اشتقاق در پایه
یافته است ،منجمد میشود .سپس ،سازه فاعل با فرافکن میانی (´ )Vادغام میشود تا فرافکن گسترده گروه
فعلی بزرگ ( )VPتولید شود .در ادامه مراحل اشتقاق ،سازه فاعل نیز برای دریافت مشخصۀ تعبیرناپذیر حالت
خود به مشخصگر گروه زمان ارتقا مییابد و در آنجا هسته متممنما مشخصۀ تعبیرناپذیر حالت آن را
ارزشگذاری و حذف میکند .بنابراین ،فاعل در همان جایگاهی که حالت خود را دریافت میکند ،منجمد
میشود .در نتیجه اشتقاق نهایی جملۀ ( )30بهصورت زیر خواهد بود:

نمودار  :2اشتقاق جملۀ ()33
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همانگونه که در اشتقاق جملۀ ( )30دیدیم با حرکت فاعل به مشخصگر گروه زمان برای دریافت حالت
فاعلی ،مشخصۀ اصل فرافکن گسترده (یا تعریف فاعل) نیز احراز میشود؛ همچنین عنصر مفعول با گرفتن
حالت خود در جایگاهی که در آن اشتقاق در پایه یافته است ،باقی میماند و برای دریافت حالت (یا بازبینی)
دیگر نیاز به حرکت پنهان نخواهد داشت (برخالف رویکرد انوشه.)1381 ،
 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،ابتدا علت مطرح شدن اصل فرافکن گسترده و تعبیرهای متفاوت زبانشناسان از آن بررسی شد
و مشخص گردید که علت وجودی اصل فرافکن گسترده ،حضور ساختهایی در زبان انگلیسی است که دستوری
بودن آنها با فاعلهای اشباعی آشکار قابل توجیه است .سپس ،به این موضوع پرداختیم که در زبان فارسی
دیدگاه یکسانی به اصل فرافکن گسترده وجود ندارد و برخی از زبانشناسان مانند انوشه ( )1318معتقدند که
اصل فرافکن گسترده همانند زبان انگلیسی عامل برکشیده شدن فاعل از درون گروه فعلی به مشخصگر گروه
زمان است .اما ،مشخص شد که شواهد ارائه شده توسط وی تنها خروج فاعل از درون گروه فعلی و ارتقا آن به
مشخصگر گروه زمان را نشان میدهد .همچنین ،با بررسی برخی از دادههای زبانی مشخص گردید که در
زبان فارسی فاعل اشباعی آشکار همانند انگلیسی وجود ندارد .بنابراین ،مفهوم اصل فرافکن گسترده و قوی
بودن این مشخصه در زبان فارسی و انگلیسی متفاوت است .از اینرو ،برخالف دیدگاهی که معتقد است در
ساختهای ارتقایی زبان فارسی ،فاعل اشباعی آشکار وجود دارد ،پیشنهاد شد که این افعال با مشخصههای
شخص و شمار ارزشگذاریشده به اشتقاق راه مییابند .بنابراین ،دیگر نیازی به فاعل نحوی برای ارزشگذاری
آنها در این ساختها وجود ندارد .همچنین ،برای مشخصکردن عامل برکشیده فاعل از درون گروه فعلی و
ارتقا آن به مشخصگر گروه زمان از تحلیل ردفورد ( )2002استفاده شد .بر اساس این تحلیل ،پیشنهاد شد که
عامل برکشیده شدن فاعل در زبان فارسی مشخصۀ حالت است .از اینرو ،با حرکت فاعل به مشخصگر گروه
زمان از هسته گروه متممساز که بر آن سازهفرمانی میکند ،حالت خود را دریافت کرده و مشخصه اصل فرافکن
گسترده نیز احراز میشود .برونداد استفاده از این سازوکار ،یکدستی و تعمیم در حالتبخشی را به همراه خواهد
داشت.
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