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تحلیلی بینزبانی ازساختهای غیرشخصی در زبان فارسی
چکیده
گستردگی انواع ساختهای غیرشخصی و رویکردهای متفاوتی که در بررسی آنها اتخاذ
گردیده استتتت ،موپد پدید آمدن آرات متفاو

و گاه متنا د ،درباره ی دستتتته بندی این

ستتاخت ها و نقش دستتتوری و م نایی اپزای ستتازنده ی آنها شتتده استتتن این نکته زو
مطا هی این ساختها را با رویکردی تازه که مبنای مشترکی را برای مطا هی انواع متنوع
ساخت های غیر شخ صی برگزیند ،آ شکار می سازدن در پژوهش پیشرو ،دو رویکرد رایج
نقشگرا و ساختگرا که همواره در برر سی این ساختها به چ شم میخورند با هم تلفیق
شده اند و ساز و کاری پدید را برای برر سی این ساخت ها بوپود آورده اندن این پژوهش
ساختهای غیرشخصی را بیشتر از دیدگاه فاعل سرنمون و ویژگیهای آن تحلیل میکند؛
بدین ترتید که به پیروی از ما چوکو و اگاوا ( ،)1111از بین ویژگی های نقشتتتی ای که
کینان( )1191آنها را ویژگی نقشتتی فاعل ستترنمونی می داند چهار ویژگی (ارپاعی ،م ین،
مبتدا و کنشتتگر بودن) را بر میگزیند و ستت د در پی این ادعا که کاهش این ویژگی های
نق شی ،در شکل صوری پمال

ان کاس یافته ،پمله ها را به سوی غیر شخ صی شدن

هدایت می کند؛ به تحلیل بینزبانی از ستتاخت غیرشتتخصتتی در زبان فارستتی میپردازد و
دستهبندی نوینی از این نوع ساخت در زبان فارسی ارائه میدهدن
کلیدواژهها :ساخت غیرشخصی ،تحلیل بینزبانی ،ویژگیهای نقشی فاعل ،فاعل بنیادینن
 .1مقدمه

ستتاخت غیرشخصتتی ،از نظتتر نقش تگرایی ستتاختهتتایی هستتتند کتته ک تنشگ تر در آنهتتا
کمرنتتج پلتتوه داده شتتده استتت و از دیتتدگاه ستتاختگرایی ،ستتاختهتتایی هستتتند کتته فا تتد
نهتتاد ایتتا ویژگتتیهتتای دستتتوری نهتتاد ماننتتد تصتتری

ف تتل متتیباشتتند (متتا چوکو و

سایوایرستتتکا )111111ن طبقتتتهبنتتتدی و بیتتتان نقتتتش دستتتتوری اپتتتزای ستتتاختهتتتای
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غیرشخصی زبتان فارستی ،همتواره در بتین زبتانشناستان و دستورنویستان ،مووتوعی متورد
منا شتته و چتتا ش برانگیتتز بتتوده استتتن دامنتتهی اختتتالن نظرهتتا پیرامتتون ستتاختهتتای
غیرشخصی بته دتدی گستترده استت کته وترور

پترداختن بته ستاختهتای غیرشخصتی

با یک رویکترد پدیتد بتر کستی پوشتیده نیستت و در وا ت اختتالن نظرهتای موپتود کته
در پیشینه نگاهی اپمتا ی بته آن ختواهیم داشتت ،نیتاز بته بررستی و تحلیتل ایتن بحت
یک مبنتای مشتتر

بتا

را بتر همگتان آشتکار متیستازدن پتژوهش پتیشرو از دستتهبنتدیهتای

سنتی که غیر شخصی بتودن را صترف دا در نبتود مطابقته بتین نهتاد و ف تل و یتا عتد تصتری
ف تتل متتیدانستتتند؛ پتتای را فراتتتر متتیگتترارد و دریچتتهای تتتازه بتته روی ایتتن مووتتوع متتی-
گشایدن بدین منظتور در پتژوهش داوتر از دیتدگاهی تتازه ی نتی تحلیتل بتین زبتانی و بتر-
اساس کاهش ویژگتی هتای نقشتی فاعتل و نمتود صتوری ایتن کتاهش ویژگتیهتا ،ستاخت-
های غیر شخصی در زبان فارسی متورد بررستی ترار متیگیتردن بته دیگتر ستخن ،بتا توپته
به اختالن آرات شتدیدی کته در دتوزهی ستاختهتای غیرشخصتی در زبتان فارستی وپتود
دارد ،در پتتی یتتافتن یتتک مبنتتای مشتتتر بتترای دتتل و فصتتل مستته هی غیرشخصتتیهتتا بتته
پیتتتروی از متتتا چوکو 1و اگتتتاوا ،)1111( 1دو شتتتیوهی ستتتنتی مطا تتتهی ستتتاختهتتتای
غیرشخصتتی ،ی نتتی شتتیوهی ستتاختمحتتور و شتتیوهی نقشتتی – ارتبتتاطی ،3بتتا هتتم تلفیتتق
میگت رددن ترکیتد ایتن دو شتیوه ،بتا ایتن فترا کته کتاهش ویژگتیهتای نقشتی فاعتل ،بتا
تغییرا

صوری در ساختار پملته همتراه استت ،اصتلی استت کته بته پیتروی از متا چوکو و

سایوایرسکا در پژوهش پیش رو ،مد نظر رار گرفته استن
ویژگی هایی که به عنوان ویژگی های نقشتتی فاعل انتخاش شتتده استتت ،برگرفته از پژوهش
پام ی میبا شد که تو سط کینان ( )1191دربارهی فاعل انجا شدها ستن وی ویژگیهای فاعل
را در پملههای بنیادین 4استخراج نموده است و آنها را "ویژگیهای فاعل بنیادین "5مینامدن از
بین ویژگیهای م رفی شده توسط وی ،به پیروی از برخی صاددنظران مانند گیوان،)1111(1
ما چوکو و اگاوا ( ،)1111چهار ویژگی که از د ستهی ویژگی های نق شی فاعل ه ستند ،برگزیده
1 Malchukov
2 Siewierska
3 communicative-functional
4 basic sentences
5 basic subject
6 Givon
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می شتتودن فروتتیه ی آنها این استتت که کاهش این چهار ویژگی که عبارتند از "م ین بودن،"1
"مبتدا بودن" ،"1ارپاعی بودن "3و "کنشگر بودن( "4شامل "پاندار بودن "5و "ارادی بودن)"1
موپد تغییر در ویژگیهای صوری پمله و غیرشخصی شدن پملهها می شودن پد از بررسی
دادههای زبانهای مختل

و ارائهی تحلیلی بینزبانی از این ساخت ،استفادة زبان فارسی از این

راهکارها نیز برر سی میگردد و در نهایت س ی می شود از طریق تلفیق دو دیدگاه نق شگرا و
ساختگرا ،طبقهبندی پدیدی از ساختهای غیر شخصی در زبان فارسی ارائه گرددن
 .2پیشینهی پژوهش

تحلیل ساختهای غیرشخصی در زبان فارسی در دیدگاههای صاددنظران مختل
نقاط ا شترا

دارای

و افتراق فراوانی ا ستن از پمله موارد افتراق می توان به نوع ساختهایی که هر

یک در طبقهبندی خود گنجاندهاند ،اشتتتاره کردن به طور کلی صتتترن نظر از موارد اختالن و
پزئیا  ،موارد پنجگانه زیر در طبقهبندیهای موپود یافت میشوند1
ا

ن ساخت های غیر شخ صی دارای ومیر مت صل ( ساختهای پی ب ستی) ،نظیر" 1خو شم

می آید ،د سودی اش شد ،مات شان برد و ننن"ن صاددنظران به علت محدود بودن صرن این
اف ال به سو شخص مفرد و عد ت صری

آن در صیغگان دیگر ،به اتفاق این نوع ساخت را

غیرشخصی میدانند ،با این وپود در خصوص تحلیل و نامگراری چنینساختهایی که نظر اکثر
زبانشناسان فارسیزبان را به خود پلد کرده است اتفاق نظر وپود نداردن یکی از موارد مورد
اختالن زبان شنا سان و د ستورنوی سان دربارهی این ساختارها ،نقش د ستوری ومیر مت صل
موپود در آنها میبا شدن اکثر زبان شنا سان ( ادمدی گیوی و انوری  ،1393ناتل خانلری،1399
راستتم مهند  ،1391ودیدیان کامیار ،1331مشتتی ،1111برپستتته  ،1133فشتتندکی ودقبین
 ،1331یادگار کریمی  ،1113تکستتتتن  ، 1193الزار ) 1151این وتتتمیر را فاعل و به ندر
(گلچین عارفی  )1311آن را مف ول بهره ور دانستتتهاندن ناتل خانلری ( )1399این وتتمیر را از
نظر م نایی فاعل و از دی

دستتتوری مف ول میداندن برخی نیز مانند مشتتی  1111و راستتم

1 definiteness
2 topicality
3 referentiality
4 agentivity
5 animacy
6 non-volitionality
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مهند  1391این ومیر را نوعی فاعل تجربهگر در نظر گرفتهاندن ت دادی از زبانشناسان (ادمدی
گیوی و انوری  ،1393ناتل خانلری ،1399ودیدیان کامیار )1331وتتمیر متصتتل در ستتاخت
پیبستی را شناسه دانستهاند و م دود افرادی مانند شفایی ( )1313و واددی نگرودی()1335
این ستتتاخت ها را فا د نهاد و وتتتمیر متصتتتل در آنها را دارای کارکردی کاربردشتتتناختی
"برپستهسازی"فرا کردهاندن
دتی دربارهی نا این ساختارها نیز دیدگاه یک سانی وپود ندارد و نا های مختلفی از بیل
"ف ل مرکد پی ب ستی" (را سم مهند" ،)1391ف لهای یک شنا سهای" (ودیدیان کامیار،)1331
"ف ل مرکد تجربهای" (برپستتتته" ،)1133پمال

ا بی و کلیشتتتهای" (دبیر مقد  1391و

ارژنج" )1394ستتاخت غیر شتتخصتتی ا بی" (نجفیان و واددی نگرودی )1331و "گزارة
مرکد غیرشخصی" (یادگار کریمی  )1113بر آن گرارده شده استن
شن ساختهای غیر شخ صی دارای ف لهای نا ص ،مانند" 1میتوان گفت ،باید رفت و ننن"ن
در مقای سه با ساخت مرکور ،این ساخت در طبقهبندی محققان کمتری به چ شم میخورد ،با
این وپود در آثار مختل

زبانشناسان به آن اشاره شده استن ناتل خانلری ( )133 11399اف ال

نا صی مانند "بایستن" " ،شایستن" و "توانستن" را پزت اف ال غیر شخصی طبقهبندی میکندن
شتتفایی( )111-11311313ستتاختهای داوی این اف ال را نوعی"پمال

بی شتتخص اصتتیل"

می داند و م تقد استتت دراین پمله ها نهاد به د یل دگرگونی های ستتاختاری و م نایی کمرنج
شده است و به د یل از دست دادن وا دستوری خود ابل بازشناسی نیستن مشی ()1111
در مقا هی "کنترل و مطابقهی موووعی" ف لهایی از این دست را در زمرهی اف ال غیرشخصی
میداند و متمم این اف ال را از نوع بند در نظر میگیرد مانند1
1ن میشد فهمید (که) اچرا آنها نیامده بودند ن
نجفیان و واددی نگرودی ( )1331چنین ستتتاختهایی را که از یک ف ل وپهی یا کمکی
مانند "باید"" ،میشود"" ،میتوان" و یک مصدر مرخم ساخته شدهاند ،ساختهای غیرشخصی
مرخم" مینامندن آنها "میتوان" و شکل گفتاری آن "می شه" را پر ب سامدترین ع ضو این گروه
میدانندن
ف شندکی ودقبین ( )1331این ساخت ها را غیر شخ صی پوچ واژهای می نامند زیرا بر این
باورند که پمله های داوی این عبار ها در زیر ستتاخت پوچ واژه ای در خود داشتتته اندن مثالد
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عبارتی مانند "می توان گفتن" یا "باید گفتن" در زیر ستتتاخت به شتتتکل "این می تواند گفته
شودن" و "این بایسته است که گفته شودن" بودهاندن
فخررودانی ( )1331به پیروی از باطنی ( )13111391ف ل های غیرشتتخصتتی فارستتی را
آنهایی می داند که «از دستتتتگاه های شتتتخص و عدد انتخاش نمی کنند» و به ف ل هایی مانند
"میتوان و می شود" درمثالهای "میتوان دیدن" و "می شد رفتن" اشاره میکندن وی با استناد
به انوری و ادمدی گیوی( )9311391به "توانستن"" ،بایستن" و "شایستن" نیز اشاره میکندن
جن ساختهای ارتقایی که دو د سته را در برمی گیرندن د ستهی اول ساختهایی که دارای
اف ال ارتقایی مانند "به نظر رستتیدن ،ادتمال داشتتتن وننن" هستتتندن (مثال" 1به نظر میرستتد که
دا ش بهتر ا ستن") و د ستهی دو ساختهایی که دارای صفاتی مانند "آ شکار ،م لو  ،یقین،
الز و ننن" و یک ف ل ربطی ه ستندن (مثالد1 1آشکار است که او از عهدهی این کار بر میآیدن")ن
این ستتاختها نیز به مراتد کمتر مورد عنایت صتتاددنظران رار گرفتهاند و تنها افرادی مانند
شفایی ( ،)1313سیمین کریمی ( )1111و نجفیان و واددی نگرودی ( )1331از این ساختها
به عنوان ساخت غیر شخصی یاد کردهاندن
دن ساختهایی که شناسهی نهاد در آنها درن شده باشد و شناسهی ف ل را نیز نتوان فاعل
در نظر گرفت ،ساختهای اسنادی مانند "سرد شد ،ابری است و ننن و ساختهای غیر اسنادی
مانند "میباره" در این دستتتته رار میگیرندن فشتتتندکی ودقبین ( )1331این نوع پمال

را

ستتاخت غیرشتتخصتتی ارپاعی مینامند چرا که م تقدند برخالن ستتاختهای غیر شتتخصتتی
پوچواژهای ،در چنین ساخت هایی ومیر ارپاعی نا آ شکار ،فاعل لمداد می شود و ارپاع این
ومیر با توپه به ساخت ت بیر میشودن
هن سایر موارد 1شتامل متوارد منفتردی کته تنهتا ت تداد م تدودی از محققتان بته آن اشتاره
کتتردهانتتد از پملتته صتتاد ی و ارژنتتج ( )1351و بتته تب یتتت از آنهتتا فختتر رودتتانی ()1331
به پمالتی اشتاره متی کننتد کته در آنهتا مفهتو غیتر شخصتی بتا وتمایرغیر شخصتی بیتان
متتیشتتود ماننتتد "آنهتتا" یتتا "آنتتان" بتترای اشتتاره بتته متترد بتته صتتور

عتتا  ،یتتا وتتمیر اول

شتتخص پمت بتترای اشتتاره بتته گوینده نویستتنده و مخاطبتتانش ،وتتمیر دو شتتخص پم ت ،
دو شتتخص مفتترد و وتتمایر"هتترکد" و "هتتی کتتد" (آنچتته را ناتتتل ختتانلری "وتتمیر
مبهم" میخواند)
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همچنتتین وادتتدی نگتترودی ( )1335و نجفیتتان و وادتتدی نگتترودی ( )1331برختتی
از ستتاختهتتای "اسم+شتتدن" را کتته بتته تتاهر مجهتتول هستتتند بتته د یتتل ایتتن کتته در زیتتر
ساخت مف ول مستقیمی ندارند ،مجهتول نمتی داننتدن آنهتا کته م تقدنتد ایتن ستاختارها فا تد
فاعتتل آشتتکار یتتا نهتتان هستتتند و در رو ستتاخت آنهتتا یتتک مف تتول برایتتی وپتتود دارد ،ایتتن
ساختها را نتوعی مجهتول غیتر شخصتی متیداننتد و بته مثتالهتای زیتر بته عنتوان نمونته
اشاره میکنند1
1ن به ایران دمله شدن1ن صدها میلون ریال به مرد سیل زده کمک شدن
همانطور که مشتتاهده شتتد با توپه به اختالن آرات شتتدیدی که در دوزه ی ستتاخت های
غیر شخ صی در زبان فار سی وپود دارد ،یافتن یک مبنای م شتر برای دل و ف صل م سه ه ی
غیر شخ صی ها در این زبان امری وروری به نظر میر سدن در بخشهای ب د س ی میکنیم با
اتخاذ مبنای نظری مناسد بر دل این مسئله فائق آییمن
 .3چهارچوب نظری

در این بخش ابتدا به دو دیدگاه رایج نقش محور و ساخت محور درخ صوص ساخت های
غیرشخصی میپردازیم ،س د با توپه به ارتباط تنگاتنج مفهو فاعل و پملههای غیر شخصی
در تالش برای تبیین مفهو فاعل با توپه به دیدگاه های موپود ،مخصتتتوصتتتاا دیدگاه کینان
( ) 1191خواهیم بود چرا که این دیدگاه مبنای ارتباط دادن مطا ا

ستتتاخت محور و نقش

محور در این پژوهش استتتن آنگاه در راستتتای شتتفان ستتازی دیدگاه کینان درباره ی فاعل ،به
تووتتتی مفهو "پمله های بنیادین" و " فاعل بنیادین" خواهیم پرداختن پد از آن نشتتتان
می دهیم که چگونه دیدگاه کینان می تواند بین مطا ا

نقش محور و ستتتاخت محور ارتباط

بر رار کندن دراین راستتتا به پیروی از ما چوکو و اگاوا )1311111( 1از میان ویژگی های فراوانی
که کینان برای یک فاعل سرنمونی برمیشمارد ،چهار ویژگی نقشی برگزیده میشودن در ادامهی
این بخش نشان داده میشود که چگونه عدول از این ویژگیهای نقشی منجر به اعمال تغییرا
صوری و غیرشخ صی شدن پمال

می گردد و به این ترتید راهکارهای صوری برای کاهش

ویژگیهای نقشی فاعل ارائه میشودن

1 Malchukov & Ogawa
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 .1 .3ساختهای غیرشخصی از دو دیدگاه نقشگرایی و ساختگرایی

همتتانگونتته کتته پیشتتتر نیتتز اشتتاره شتتد هتتی گتتاه اتفتتاق نظتتری تتاط دربتتارهی ت ریت
ستتاختهتتای غیرشخصتتی وپتتود نداشتتته استتتن سایوایرستتکا ( )1113م تقتتد استتت کتته
ساخت های غیرشخصتی همتواره از دو دیتدگاه کته بتا هتم تتا دتدودی هتمپوشتانی دارنتد،
بررستتی شتتدهانتتد کتته عبارتنتتد از دیتتدگاه نقشتتی  -ارتبتتاطی و دیتتدگاه ستتاخت محتتور یتتا
فاعل نهتتاد محتتور1ن نگتترش نخستتت غیتترشخصتتی بتتودن را در ا تتد کمرنتتجستتازی نقتتش
کنشگر بررسی میکند دردا ی کته نگترش دو عتد وپتود نهتاد یتا عتد مطابقتهی فاعتل
و ف تتل را عامتتل غیتترشخصتتی بتتودن پملتتههتتا متتیشتتمارد (متتا چوکو و سایوایرستتکا
)1111111ن
نگرشتتی کتته کمرنتتجستتازی نقتتش کتتنشگتتر را م یتتار غیتترشخصتتی بتتودن متتیدانتتد،
برخالن رویکرد نهاد محور کته بته ویژگتیهتای صتوری اهمیتت متیدهتد ،بیشتتر بتر نتوع
انتخاشهای گوینده در ت بیتری کته از رویتداهتا دارد ،تهکیتد متیکنتد و بته تتهثیری کته ایتن
گزینشهتا در کتال متیگترارد ،اهمیتت متیدهتدن ایتن دیتدگاه پملتههتایی را کته در آنهتا
چیزی به پز کنشگر فاعل پمله باشد نیز به دستهی غیرشخصیها میافزایدن
دال این پرستش مطترم متیشتود کته آیتا متیتتوان بتا تلفیتق و در نظتر گترفتن هتر دو
رویکرد ستاختگرا و نقتشگترا مطا تهای انجتا داد در پتژوهش پتیشرو ختواهیم دیتد کته
هتترگونتته تغییتتر در ویژگتتیهتتای نقشتتی پملتته منجتتر بتته اعمتتال تغییراتتتی در ویژگتتیهتتای
صوری آن خواهد شتدن در وا ت مبنتای پتژوهش داوتر ،ویژگتیهتای نقشتیای استت کته
کینان ( )1191برای فاعل بترمتیشتمارد و کتاهش ایتن ویژگتیهتای نقشتی کته پملتههتا را
به سوی غیترشخصتی شتدن هتدایت متیکنتد ،بتا اعمتال تغییراتتی در ویژگتیهتای صتوری
(ساختی) پملته امکتانپتریر متیباشتد و تقریبتاد زبتانهتای متفتاو

از راهکارهتای صتوری

تاددی یکسان بترای تغییتر ویژگتیهتای نقشتی فاعتل بهتره متیبرنتد کته در ادامته بته ایتن
راهکارها و مواردی از آنها که در فارسی کاربرد دارند ،خواهیم پرداختن

1 subject-based
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 .2 .3فاعل و ویژگیهای آن

با توپه به اینکه مفهو غیتر شخصتی ختواه نتاخواه بتا مفهتو فاعتل گتره ختورده استت
بته نظتر متیرستد کته پتیش از پترداختن بته مقو تهی غیترشخصتیهتا در مفهتو فاعتتل و
ویژگیهای آن وروری استن
تردیدی نیست کته فاعتل یتک مفهتو کلیتدی در نظریتههتای زبتانشناستی استت و ایتن
مفهتتتو در چهتتتارچوشهتتتای نظتتتری متفتتتاو

متتتورد مطا تتته تتترار گرفتتتته استتتتن از

چهتتارچوشهتتای نظتتری م تترون کتته بتته بررستتی مفهتتو فاعتتل پرداختتتهانتتد متتیتتتوان بتته
مطا تتا

ویژگتتی محتتور (کینتتان  ،)1191ستتاختار محتتور( 1گلتتدبر

محتتور( 1النگتتاکر )1113اشتتاره کتتردن بتتا کمتتی تهمتتل در مطا تتا

 )1115و شتتناخت

انجتتا شتتده دربتتارهی

فاعل ،میتوان دریافتت بتا وپتود ایتنکته بتیتردیتد در بستیاری از زبتانهتا فاعتل عنصتری
اصلی در دستور زبان است امتا اتفتاق نظتر بترای ت ریت

بتین زبتانی آن وپتود نتدارد و در

وا تت هتتی مفهتتو مشتتتر پهتتانی بتترای فاعتتل وپتتود نتتدارد (پلتتت1191 3؛ پانستتون
1199؛ ون تتتین1199،1131 4؛ فتتتو ی 5و ون وا تتتین 1134 ،1199؛ گتتتری 1و کینتتتان 1199؛
کامری )1131ن
پتتد چگونتته متتیتتتوان مفهتتو فاعتتل را بتته گونتتهای نگریستتت کتته بتتر مبنتتای آن بتتتوان
بحت

غیرشخصتتیهتتا را بتته ستتامان رستتاند ایثورستتان و بتتارزدل )1115( 9راه دتتل مناستتبی

را پیشتتنهاد متتیکننتتدن آنهتتا رویکردهتتای مطا تتهی فاعتتل را بتته دو دستتتهی رویکردهتتای
صتوری (شتتیوهی بتتاال بتته پتایین) 3و رویکردهتتای نقشتتی (شتتیوهی پتایین بتته بتتاال ) 1تقستتیم
متتیکننتتدن رویکتترد بتتاال بتته پتتایین مبتنتتی بتتر ت ری ت
میباشتدن بته عبتار

از پتتیش مشتتخص شتتدهای از فاعتتل

دیگتر بتر استاس ت ریفتی از پتیش ت یتین شتده از فاعتل ،ویژگتیهتای

فاعتتل استتتخراج متتیشتتوند و آزمتتونهتتای تشتتخیص فاعتتل بتتراستتاس آن شتتکل متتیگیتتردن

1 construction-based
2 cognitive-based
3 Platt
4 Van Valin
5 Foley
6 Gary
7 Eythórsson & Barðdal
8 top - down
9 bottom - up
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کتتامالد بتترختتالن ایتتن رویکتترد ،رویکتترد پتتایین بتته بتتاال ت ری ت

فاعتتل را از ویژگتتیهتتا و

آزمتتونهتتای تشتتخیص فاعتتل استتتخراج متتیکنتتدن بتته دیگتتر ستتخن تحلیتتلگتتر از طریتتق
آزمونهای تشخیصی به ت میمهایی دست مییابد و ت ریفی از فاعل به دست میدهدن
کینان( ) 1191نستبت بته مووتوع فاعتل ،نگترش پتایین بته بتاال را اتختاذ نمتوده استتن
وی ( )31511191م تقتتد استتت وپتتود م یارهتتای پهتتانی بتترای تشتتخیص مقو تتهی فاعتتل
بستتیار وتتروری استتت و بتته وستتیلهی آن متتیت توان ت متتیمستتازیهتتای ستتایر نظریتتههتتا و
متتدلهتتای نحتتوی را دربتتارهی فاعتتل محتتک زدن وی در مطا تتا

ویژگتتی محورختتویش،

موووع فاعل را بته عنتوان مجموعتهای از ویژگتیهتا و خصوصتیا

متینگترد کته

متفتاو

هر یک از این ویژگی ها در یک زبتان ختاص بته نحتو خاصتی بتروز پیتدا متیکنتد یتا دتتی
ممکن اس ت ویژگی خاصتی در یتک زبتان تظتاهر نحتوی نداشتته باشتدنبه صتور
میتوان گفت مرادل کار کینان ( )1191به صور

اپمتا ی

زیر بوده است1

 -م ین کردن یک سری از پملهها به عنوان پملهی بنیادین

1

 مشخص کردن ویژگیهای فاعل در پملههای بنیادین -صرن نظر کردن از م شکال

ادتما ی که ساخت های م شتق شده (غیربنیادین) نظیر

مجهولها ممکن است در ت یین فرایند ویژگیهای فاعل داشته باشندن
پد از طی مرا دل باال کی نان به  31ویژگی فا عل دستتتت می یا بد و این ویژگی ها را
او ویت بندی و طبقه بندی می کندن از پمله ی این ویژگی ها برای نمونه ،می توان به موارد زیر
اشاره کرد1
 فاعل بنیادین وابسته به عمل گزاره نیست ن فاعل م موالد کامالد ابل درن نیستن اگر رار باشتتد یکی از گروه های استتمی اموپود در پمله با ف ل تطابق داشتتته باشتتد،گروه اسمی که فاعل بنیادین است ،این و یفه را خواهد داشتن

 1کینان ( )1191پمال
ا

بنیادین را دارای دو ویژگی میداند

 -پملهی  xبنیادینتر از پملهی  yاست ،اگر فهم م نای yمستلز دانستن م نای  xباشد(همان)3191ن نمونهی زیر

میتواند این مفهو را روشنتر کندن
ش -پملهای در زبان بنیادی انگاشته میشود که هی پملهی کامل دیگری بنیادیتر از آن نباشد(همان)3191ن
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 اگر هی گروه ا سمی در یک زبان ن شاندار دا ت نبا شد ،فاعلهای بنیادین نیز ن شانداردا ت نخواهند بودن
 پایگاه فاعل طبی ی ترین هدن (نقطه ی فرود) برای ارتقات ستتتازه استتتتن مثالد درمجهولسازی در زبان انگلیسی مف ول مستقیم به پایگاه فاعل ارتقات مییابدن
 فاعلها م موالد کنشگر هستندن گروه مورد خطاش پملههای امری م موالد فاعل است( 1کینان )311-313 11191نویژگی های ستتی گانه ای که کینان برای فاعل ائل استتت را به شتتیوههای گوناگون می توان
دستهبندی کردن گیوان ( )115-111 11111ویژگیهای کینان را در سه دستهی زیر رار میدهد1
 ویژگیهای نقشی (مبتدا بودن ،م رفه بودن ،کنشگر بودن و ننن) -ویژگی های رفتاری (نحوی) ( ابلیت تو صی

شدن تو سط یک پمله ی ربطی ،ابلیت

ارتقات و ننن)
 ویژگیهای رمزگراری (دا ت ،تطابق ،ترتید واژگان و ننن)به پیروی از مدل مطا اتی ما چوکو و اگاوا( )1311111که به پمال

غیرشتتتخصتتتی با

دیدگاهی مبتنی بر رویکرد کینان می پردازند؛ از ویژگی های رفتاری در پژوهش داوتتر صتترن
نظر می کنیم ،چرا که همان گونه که گیوان ( )11911111تو وی داده ا ست ،ویژگی های رفتاری
می توانند خود در ا د پارامترهایی مانند مبتدا بودن ،کنش گر بودن و نظائر این دستتتته بندی
شوند؛ بنابراین ما به بررسی رابطهی میان ویژگیهای نقشی از یک سو و ویژگیهای رمزگراری
از سوی دیگر خواهیم پرداختن
ویژگی های نقشتتتی که ما چوکو و ا گاوا ( )1311111بر پا یه ی د ید گاه کی نان به عنوان
ویژگیهای فاعل برمیگزینند عبارتند از1
"ار پاعی بودن"" ،م ین بودن"" ،مب تدا بودن"" ،کنش گر بودن (صتتتا دد اراده بودن و
پاندار بودن)"
در ادامه به بررستتی این مووتتوع خواهیم پرداخت که چگونه در زبانهای مختل
ویژگی های نق شی فاعل منجر به اعمال تغییراتی در نحوه ی رمزگراری پیا (تغییرا
 1با توپه به نامرتبط بودن بسیاری از این ویژگیها به بح
میشودن

کاهش
صوری)

ساختارهای غیر شخصی از ذکر تمامی این ویژگیها خودداری
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خواهد شتتد و استتتفاده از این راهکارها را در زبان فارستتی نیز با شتتم زبانی نگارندگان محک
میزنیمن
 .4تحلیل بینزبانی از ساخت غیر شخصی در زبان فارسی

در این بخش طبقهبندی ساختهای غیر شخ صی را در زبانهای مختل

و از پمله زبان

فار سی برا ساس کاهش ویژگی های نق شی فاعل و تظاهر نحوی آن برر سی میکنیم و ن شان
میدهیم هرچه فاعل دارای ویژگیهای نق شی کمتری با شد و این مو ووع با تو سل به تغییرا
نحوی در پمله متبلور شود ،پمله بیشتر در محدودهی غیرشخصی بودن رار خواهد گرفت1ن
.1 .4ساخت غیرشخصی با فاعل غیر ارجاعی (ساخت آب و هوایی)

به گفته ی کینان ( 1139ا )111 1 1191و بستتتیاری از صتتتادد نظران دیگر  ،فاعل های
دس توری م موالد ابل ارپاع هستند؛ ی نی مرپ م ینی دارند ،اما این ویژگی گاه نقد می شود
و یک نمونه ی بارز نقد این ویژگی ساختارهای بیان آش و هوا استن ساختارهای بیان آش و
اهر میشوند که در ادامه به شرم آنها میپردازیمن

هوا به شیوههای متفاو

 .1 .1 .4عدم استفاده از فاعل یا به کار بردن فاعل بی محتوا

2

گاه ستتتاخت های آش و هوایی بدون فاعل یا با یک فاعل بی محتوا به کار برده می شتتتوند،
مانند1
(روسی) 1. Svetaet.
dawn.pres.3sg
’‘It dawns.

طلوع میکندن(وا

کینز)13111134 3

در فارسی نگارندگان نمونهای از این دست که صرفاد بتوان با یک ف ل فا د فاعل ،وو یت
آش و هوا را گزارش کرد ،نیافتند؛ مگر در گفتگوی محاورهای در مواردی مانند پملهی زیر1
1ن بدپوری میباره !

 1بنابراین تحلیل بین زبانی به کار برده شده در پژوهش داور کامالد نقشگرایانه استن برای آشنایی باتحلیل رده شناختی
نحو محور ساختهای غیرشخصی ،میتوانید به کریسلد )1119(1مراپ ه کنیدن
2 dummy subject
3 Watkins
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فاعل بیمحتوا م موالد در زبان های ترکیبی 1که پایگاه فاعل دتما باید با ستتازه ای پر شتتود به کار
میرود (فار وند13911111 1؛ رن ن سیفرانز منتا 1133 3؛ بوئر )1111 4مانند ،پملهی انگلیسی زیر1
3. It dawns.
 .2 .1 .4به کار بردن فعل بی

محتوا5

در این ساختارها از ف لهایی مانند "آمدن"" ،زدن" یا "رخ دادن" استفاده میشود ،مانند1
(روسی) 4. a.Dožd’ idet.
rain goes
’‘It rains.

باران میآیدن
b. Ame-ga furu.
(ژاپنی)
rain-nom.new falls
‘It rains.

باران میآیدن(ما چوکو و اگاوا )1111111
نمونههای فراوانی از این نوع ساخت در زبان فارسی به چشم میخورد ،مانند1
5ن آفتاش زدن
1ن س یده سرزدن
9ن سق

رو ت میر میکنن برای و تی بارون میزنهن

 .3 .1 .4به کار بردن واژههای همریشه

در این ساختارها نهاد و گزاره هر دو هم ریشه 1هستندن
(اون (تنگوسی))
باران میباردن

9

8. a. Udan udna-n.
rain rain-aor.3sg
’‘It rains.
b. N’olten n’olten-ni.
sun sun/shine-aor.3sg
The sun shines

آفتاش میتابدن) ما چوکو و سایوایرسکا )1111111

1 configurational languages
2 Faarlund
3 Seefranz-Montag
4 Bauer
5 dummy verb
6 cognate words
)7 Even (Tungusic
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چنین ساختی در زبا ن فار سی یافت می شودن به نظر میر سد بتوان پملة زیر را

نمونهای از این ساخت در زبان فارسی دانست1
1ن باران میبارد
 .4 .1 .4به کارگیری ساختار معمول نهاد و گزاره

در این ستتاختار که در زبان فارستتی نیز م مول استتت ،پمله ی بیانگر آش و هوا مانند یک
پملهی عادی دارای نهاد و گزاره میباشدن مانند مثال انگلیسی زیر1
10. The sun shines.

نمونههای این ساخت در زبان فارسی نیز مشاهده میشود1
11ن برن میباردن
11ن خورشید میتابدن
 .5 .1 .4به کار بردن عباراتی مانند دنیا ،هوا ،آسمان ،خدا و ...

در این گونه ستتتاختارها پایگاه نهاد را عباراتی مانند دنیا ،هوا ،آستتتمان ،خدا و ننن اشتتتغال
می کنندن ا بته گاه نیز عباراتی که بیشتتتر پنبه ی افستتانه ای دارند مانند واژه هایی که م نی خدای
باران و غیره می دهند ،نقش نهاد را بر عهده می گیرندن در برخی زبان ها واژه های خنثایی مانند
"شرایط" و "مو یت" بهکار گرفته میشوندن نمونههای زیر این مطلد را روشنتر میکندن
(ژاپنی)

13. Kaminari-ga naru.

thundergod-top.new thunders
'‘It thunders.

(خدای رعد و برق) رعد و برق میزندن(ما چوکو و اگاوا )1911111
(کابیل)1

14. ye-ħma lħal

subj3msg-be_hot.pfv situation.annx
It (the weather) is hot

شرایط (هوا) گر استن(متوچی و توسکو)31111111 1
در مکا مه های عادی زبان فارستتی نگارندگان به ندر

داده ای مبتنی بر این ستتاختار یافتند

مانند1
15ن خداوند باران ردمتش را بر ما بارید ن

1 Kabyle
2 Mettouchi & Tosco
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 .6 .1 .4استفاده از فعلهای ربطی

مثال زیر از زبان کابیل بربر ساخت آش و هوایی است که دارای ف ل ربطی است1
16. d ageffur
(کابیل بربر)
cop rain.abs
’‘It is/was raining

بارانی است بودن (متوچی و توسکو )315111111
این ساختار در زبان فارسی بسیار شای است مانند1
19ن بارانی استن
ا بته در ساختهای ربطی فار سی میتوان نهادی غیر از و و یت آش و هوا را به کار برد و
از واژههایی مانند هوا ،آسمان و غیره استفاده کرد ،مانند1
13ن آسمان ابری استن
 .2 .4ساختهای غیرشخصی با فاعل نامعین

یکی دیگر از ویژگی های نق شی فاعل ،م ین بودن آن ا ستن برخی از پمال

غیر شخ صی

اهری همانند پملههای شخصی دارند اما فاعل آنها انسانی است که نام ین و غیر ابل ارپاع
استتتن این گونه فاعل های انستتانی غیرارپاعی نام ین گاه به صتتور

واژگانی ی نی با کمک

واژه هایی که م انی ای نظیر "انستتتان"" ،آد "" ،فرد" ،شتتتخص"" ،مرد " و ننن دارند ،متبلور
می شوندن فاعل نام ین گاه با تو سل به کل ساختار مثالا با ت صری

ف ل که م موالا به صور

سو شخص پم است به کار میرود و در برخی موارد نیز فاعل نام ین به صور

ومیر در

پمله تجلی مییابد ( سایوایر سکا )5311111ن به کارگرفتن ومیر بهعنوان فاعل غیرارپاعی به
شتتیوه های گوناگون تحقق می یابدن گاه به کارگیری یک وتتمیر که م نای "یک" می دهد ،این
و یفه را به عهده می گیرد ،مانند  batدر زبان با سک 1و  unoدر زبان ا س انیو ی ( سایوایر سکا
 )5311111از دیگر روش های به کارگیری وتتتمیر ،برای بیان فاعل غیر ارپاعی ،استتتتفاده از
ومیرهای فاعلی استن دیگر شیوهی بهکارگیری ومیر برای بیان فاعلهای نام ین ،استفاده از
واژه هایی که م نی "ک سی" دارند ،می با شد ( سایوایر سکا )5311111ن در ادامه ی این بخش به
تووی هر یک از این شیوهها با کمک مثال میپردازیمن

1 Basque
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 .1 .2 .4فاعل نامعین به صورت واژگانی

این نوع فاعل با واژه هایی که م انی ای نظیر "ان سان"" ،آد "" ،فرد" ،شخص"" ،مرد " و
ننن متجلی میشود1
19. a- wayə arəy a š q’ ə d-a-px’a-r ak’ər Ø-ey-l6
(ابخز)1
art-person this art book he-it-read something it-preverb
’y- k’t aa- we-yt
he- learnt- suff- dyn-finite
’‘If one reads this book, one will learn something.

اگر آد این کتاش را بخواند ،چیزی یاد خواهد گرفتن(هیو )15911191 1
(دانمارکی) 20. Man kunne ikke komme ind i ungdomsklubben om aftenen.
man could not come in youth club in the-evening
’‘You couldn’t get to the youth club in the evening.

آد نمیتواند شدها به باشگاه پوانان برودن(ینسن)511111 3
در زبان فار سی نیز نمونه های کاربرد این گونه ،زیاد به چ شم می خورد و از واژه هایی مانند
"انسان"" ،آد "" ،مرد" و نظایر آن برای نیل بدین هدن استفاده میشود ،مانند1
11ن آد و تی مرید میشه باید بره دکترن
11ن انسان باید در زندگی تالش کندن
13ن مرد تا سخن نگفته باشد عید و هنرش نهفته باشدن
 .2 .2 .4فاعل نامعین به صورت ضمیر

ومیرها به سه شکل میتوانند فاعل نام ین یک پملهی غیرشخصی باشند1
ا

ن با کمک واژههایی که م نی "یکی" در خود دارندن مانند  batدر زبان باسک و  unoدر

زبان اس انیو ی (سایوایرسکا 1)5311111
?24. Bat-ek ba al daaki bada zer egi-n
(باسک)
one-erg emp q knows anyhow what do-prf
’?‘Does one really know what to do anyhow

آیا یکی (کسی) در هر دال میداند که چکار کند (سا تار ی)11311133 4
" "oneدر زبان انگلیستتتی و م ادل آن "یکی" در زبان فارستتتی نیز به تشتتتکیل ستتتاخت
غیرشخصی منجر میگردد1
1 Abkhaz
2 Hewitt
3 Jensen
4 Saltarelli
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25. One can succeed just by trying.

11ن یکی باید پلوی این بی عدا تیها بایستدن
19ن چی میشه اگه یکی شیر ترشیده بخوره
شن از دیگر روش های به کارگیری وتتمیر ،برای بیان فاعل غیر ارپاعی ،استتتفاده از وتتمیرهای
فاعلی استن مثالد در انگلیسی از  you ،weو  theyبدین منظور استفاده میشود ،مانند1
28. a.We find this species in South America.
b. You would not get away with such a sexist remark in Britain.
c. They’re going to raise taxes.

در زبان فارسی که زبانی ومیرانداز است به ندر نمونههایی از استفاده از ومایر آشکار فوق در
ساخت غیر شخصی مشاهد میشود و بیشتر به پای ومیر آشکار از تصری
گرفته میشودن به نمونههایی از این دست در دستهی ب د ی نی تصری

ف ل بدین منظور بهره

ف ل ،اشاره میشودن

جن از شیوه ی دیگر به کارگیری ومیر برای بیان فاعل های نام ین ،می توان به واژه هایی که
م نی "کسی" میدهند ،اشاره کرد (سایوایرسکا  ،)5311111مانند1
29. Mayt, kas nors juo bus pasiskundęs.
( یتوانیایی)1
apparently who-nonspec her was complaining
’‘Apparently, someone (non-specific) complained about her.

اهراا کسی ازش شکایت میکردن
یا پمال

زیر در زبان فارسی1

31ن کسی نمی تواند وانین طبی ی را نقد کندن
31ن دتماد کسی به خانهی آنها آمده استن
ا بته در تحلیل این ومیرها از کاربرد عا و زمان مند که در ادامه تو وی داده خواهد شد،
نباید غافل بودن
 .3 .2 .4فاعل نامعین با تصریف فعل

گاه و یفه ی ارائه ی یک فاعل نام ین ،صتترفاد به تصتتری
تصتتری

ف ل به صتتور

ف ل ستت رده می شتتودن م موالد

ستتو شتتخص پم استتت (ما چوکو و اگاوا )1311111ن هو مبر

( 1)1111و ستتایوایرستتکا ( )1111م تقدند که این شتتیوه در زبان های وتتمیرانداز شتتای تر از
شتتیوه ی واژگانی استتتن ن آنها همچنین ا هار می کنند که در برخی از زبان ها (مانند روستتی و

1 Lithuanian
2 Holmberg
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فار سی) به کارگیری این شیوه ،امکان تف سیر فاعل هم به صور

م ین و هم به صور

غیر

م ین را فراهم میکند و تنها بافت کال ت یین کنندهی م ین یا نام ین بودن فاعل استن
32. Govor’at (on uexal).
say.pres.3pl he leave.pst.3sg
’‘They say he left.

(روسی)
میگویند او رفتن(سایوایرسکا )5311111

بکارگیری این ستتاخت در زبان وتتمیرانداز فارستتی رایج استتت به طوریکه دتی به پای
ساخت مجهول نیز از این نوع ساخت غیر شخصی استفاده میشود1
33ن میگن امسال هوا بهتر میشهن
34ن دارن خیابونا رو آسفا ت میکننن
35ن پول رو که درو نمیکنن؛ باهاش کار میکننن
ا بته در زبان فار سی عالوه بر ت صری
شخص مفرد برای ساخت پمال
برخالن تصری
پدا می کند ،ت صری

ف ل به صور

سو شخص از ت صری

اول شخص پم و دو

غیرشخصی نیز استفاده میشودن
سو شخص پم که گوینده خود و شنونده را از دیگران

اول شخص پم گوینده و مخاطد را نیز در بر می گیردن نمونههای زیر

کاربرد عا اول شخص پم را نشان میدهد1
31ن یه زندگی این پوری چرا باید مثل گر

و کفتار به پر و پاچه ی هم ب ریم (تنگستتتیر

صادق چوبک)
پملة زیر نیز نمونهای از کاربرد تصری

دو شخص مفرد در ساخت غیر شخصی را نشان

میدهد1
39ن یه زمانی میتونستی با  1111تومن یه خونه بخرین
33ن سنگی را که نتونی بزنی ،همون بهتر که بر ندارین
 .4 .2 .4فاعل نامعین با فعلهای کمکی

کاهش ویژگی نق شی م ین بودن فاعل ،گاه با کمک به کارگیری یک ف ل کمکی و ا ستفاده
از یک بند مصدری یا بند زماندار به عنوان متمم ،متجلی میشود (روث این برمن )33411111ن
)39. Í þessari fjölskyldu má __ bara ekki drekka áfengi. (modal

(ایسلندی)
in this family may.3SG __ just not drink alcohol
’‘In this family, one is simply not allowed to drink alcohol.
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توی این خانواده ،نمیشه ا کل نوشیدن(سیگردسون )1131
در زبان فار سی نیز این شیوه ی رمزگراری  ،برای کاهش ویژگی نق شی م ین بودن به کار
گرفته می شودن استفاده از ف ل کمکی ،عالوه بر ترپمهی فارسی مثالهای باال ،در دادههای زیر
نیز نمایان استن
41ن باید باهاش مدارا کردن
41ن نمیتوان با دوز و کلک به مقصد رسیدن
41ن میشه یه وا دیگه گرفت
 .3 .4ساختهای غیرشخصی با فاعل غیر مبتدا

از دیگر ویژگیهای نقشی که کینان برای فاعل بنیادین در نظر میگیرد ،مبتدا بودن آن استن
اما گاه این ویژگی نقد می شتتتود و در همین راستتتتا ترفندهای صتتتوری خاص خود به کار
می روندن مبتدا گروه ا سمی ا ست که دارای ارزش مو ووعی ا ست و خبری درباره ی آن گفته
می شتودن در وا مبتدا زمینه ی پیامی را که پد از آن می آید ،مهیا می کند و آغا ز کننده ی کال
شمرده می شود و ادامه ی پمله خبری ا ست که دربارهی آن گفته می شود؛ از این رو مبتدا باید
ابل شتتناستتایی و ابل ارپاع باشتتد (پد با ستتایر ویژگی هایی که تاکنون گفته شتتده استتت
همپوشانی داردن)ن با توپه به موارد ذکر شده مبتدا باید از پیشفراهای مشتر

بین گوینده و

شنونده با شد ،ی نی یا ا سم پند ا ست یا به خودی خود م رفه ا ست (مانند ا سامی خاص) و
یا توسط بافت م رفه شده استن بسیاری صاددنظران (رن ن گیوان 1114؛ و دبیر مقد )1311
م تقدند مبتدا درپه پریر ا ست؛ بدین م نی که در یک پملهی بی ن شان مت دی ،دو مبتدا وپود
دارد؛ نهاد پمله که مبتدای او یه ا ست و مف ول م ستقیم که مبتدای ثانویه می با شدن نمونه های
زیر مفهو را روشنتر میکندن
دوچرخه را

43ن پرویز

ن ثانویه

ن او یه
44ن پرویز

آوردن
خبر

دوچرخهای آوردن

ن او یه

خبر

عن صری مانند "دوچرخه ای" در پمله ی  44که در ذهن شنونده دارای نمود ذهنی نی ست
پزت اطالعا

کانونی پمله استن
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ا بته الز به ذکر استتت که نهاد پمله همواره مبتدا نیستتت ،زیرا ممکن استتت خود نهاد نیز
پزت اطالعا

کانونی پمله باشتتد؛ مثالد ممکن استتت پمله ی "دخترها به مدرستته رفتندن" در

پاسم به سوال "چه رخ داده است " باشد و در این دا ت نهاد و بقیهی اپزای پمله اطالعا
کانونی هستندن
از مواردی که فاعل در آنها غیرمبتدا ا ست ،می توان به ساخت های مو سو به ساخت های
بیانی 1ا شاره کردن سید )55311139(1ساخت های بیانی را عبار هایی می داند که «ننن از نظر
نقشتتی که در نقطه ی خاصتتی از کال ایفا می کنند ،یک وادد را تشتتکیل می دهندن وی از نظر
کاربردشناختی تفسیری تجزیهناپریر از رویدادها را بیان میکند و آنرا همواره همانند بخشی از
پیچیده بیان می کندن» ستتید ( )4 11155در پای دیگری گزاره ی بیانی را تک درفی

3

می نا مدن نظر یه ی کانونی المبر کت )1114( 4پم له های ب یانی را ( که وی پم له ی کانونی

5

اطالعا

مینامدن) پملهای می داند که داوی هی

سمت ابل پیش بینی یا مفرو وی 1نی ست و «نهاد و

گزاره هر دو کانونی هستتتت ندننن» (المبر کت )11911111ن المبر کت ( )3111114اعت قاد دارد
پمله های بیانی یا م رن ،9ساخت هایی ه ستند که در آنها گوینده ،توپه مخاطد را به د ضور
شتتیت یا شتتخصتتی که تا آن زمان در کال مورد توپه رار نگرفته بوده استتت ،پلد می کندن
آن چنان که در مناب مختل

آمده استتتت (رن ناستتتکدل1131 3؛ الزار 1114؛ ویکنر1115 1؛

الدراپ ،)111111ب سیاری از ساختهای بیانی داوی یک فاعل پوچواژهای ه ستند که با وپود
این که گاه برخی ویژگی های فاعل را دارد؛ نقش م ینی در ساختار مو ووعی یا تف سیر پملهها
بازی نمی کندن در زبان های متفاو

نمونه های فراوانی از پمله های بیانی به چشتتم می خورند؛

مثالا متوچی و توستتکو ( )31111111م تقدند در ستتاخت های بیان آش و هوا ستتاختار م مول
مبتدا و خبر وپود ندارد و در وا

گزاره های بیان آش و هوا نمونه هایی از پمله های بیانی

ه ستند که در آنها ساختار دو شقی پیشفرا و غیر پیشفرا وپود نداردن از این رو میتوان
1 thetic statements
2 Sasse
3 monomial
4 Lambrecht's theory of focus
5 sentence - focus
6 presupposed
7 presentatives / presentational constructions
8 Askedal
9 Vikner
10 Lodrup
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غیرشتتخصتتی بخش( )1-4عالوه بر این که دارای فاعل غیر ارپاعی هستتتند،

دارای فاعلی غیر مبتدا نیز میباشندن بر همین اساس ما چوکو و اگاوا (همان )1131این ساختارها
را در زمرهی پمال

بیانی دانسته ،آنها را در غیرشخصیهای دارای فاعل غیرمبتدا تقسیمبندی

می کنند؛ اما ما چوکو و سایوایر سکا ( )11311111ساختارهای بیان گر آش و هوا را در د سته ی
غیرشخصیهای فا د فاعل ارپاعی دستهبندی میکنندن در پژوهش داور به پیروی از ما چوکو
و سایوایرسکا ( )11311111ساختارهای بیان آش و هوا در دستهی غیر شخصیهای فا د فاعل
ارپاعی رار داده شدهاندن
آنچنان که گا ست و هاس )1111 1111(1ا شاره میکنند ،دو نوع پمال

بیانی در انگلی سی

وپود داردن نوع اول دستهای است که با " ساختار وپودی" آغاز می شود و عبار های there

 isیا  there areدر آغاز خود دارند و د ستهی دو د ستهای ا ست که پایگاه ف ل ا صلی در آن
تغییر کرده است و اصطالداد دستخوش م کوس سازی مکانی شده استن این دو دسته در مثال
زیر از گاست و هاس (همان ) 1111آورده شده استن
45. a. There is [a man in your kingdom who has the spirit of the holy
)gods inhim….]NOV (there-existential
b. Until the end of the war so very few folk had beards, and then only
shortones nicely trimmed, but into the room came[a young man with a
)blackfuzz of over eight inches]NOV. (locative inversion
ساختهای بیتانی ماننتد مثتال ( ،)45aدر زبتانهتای دیگتر نیتز یافتت متیشتود؛ متثالد در

است انیو ی واژهی  hayدر آغتتاز پملته متتیآیتتد امتتا بتترخالن انگلیستتی نیتتازی بتته پتتوچواژه
نیست و خود این واژه صرن میشود ،مانند1
46. Habia [muchos estudiantes que trabajaban en bares]NOV.
ex. past many students who worked in bars
’‘There were many students who worked in bars.

دانشجویان زیادی بودند که در کافه کار میکردندن(همان)1311
زبان اس انیو ی دارای ستاختارهایی ماننتد م ترنهتای مکتانی ( )49bنیتز هستت بتا ایتن
تفاو

که در اس انیو ی به سازه ای کته بتا دترن اوتافه آغتاز شتود (گتروه دترن اوتافهای

 ،)PPنیاز نیست ،مانند1
47. [VEntro] [NPun hombre con una barba larga]NOV.
entered a man with a beard long
’‘There entered a man with a long beard.
1 Gast & Haas
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وارد شد مردی با ریش بلند = مردی با ریش بلند وارد شدن
یکی دیگر از شتتتیوه های بیان پمله های بیانی براستتتاس ما چوکو و اگاوا ( )1111111در
زبانهای  ، SVاعمال تغییر در ترتید واژگان پمله است ،مانند1
48. a. Mal’čik vošel.
boy come.pst.3sg
’‘The boy came in.

(روسی)
آن پسر وارد شدن

b. Vošel mal’čik.
come.pst.3sg boy
’‘A boy came in.’ or ‘There entered a boy.

وارد شد پسرین = پسری وارد شدن(ماچوکو و اگاوا )1111111
در مثال رو سی ذکر شده تغییر در ترتید واژگان تغییری در ساختار ایجاد نمیکند و تطابق
ف ل و فاعل و دا ت فاعل دفظ میشودن
گاه تغییر در ترتید واژگان ،موپد تغییر ویژگی های رمزگراری فاعل غیر مبتدا می شتتتود،
مانند مثال زیر که در آن تطابق نیز تغییر کرده است1
49. a. Une femme viendra.
(فرانسوی)
indef.sgf woman.sg come.fut. 3sg
’‘A woman will come.
b. Il viendra une femme.
3sgm come.fut.3sg indef.sgf woman.sg
)’‘A woman will come.’ (lit. ‘It will come a woman.

(کریسلد )1119
در برخی از زبانها کاهش ویژگیهای رمزگراری فاعل به شرایط دیگری وابسته استن مثالد
در زبان روسی از دست دادن تطابق با فاعلهای غیر مبتدا محدود به ساختارهایی با عبار های
شمار شی 1ا ست (ما چوکو و اگاوا )3111111ن در زبان رو سی ،با فاعل های م رفه در پایگاه
پیش از ف ل ،تطابق پم اپباری ا ست ،در دا ی که تطابق پم در ساختار غیر شخ صی که
فاعل پد از ف ل میآید بروز پیدا نمیکند ،مانند مثال زیر از زبان روسی1
)116. a. Tri čeloveka prišli. (*prišlo
)three men come.pst.3pl (come.pst.3sg
’‘(The) three men came.

سه مرد آمدند (*آمد)ن
b. Prišli / prišlo tri čeloveka.
1 numeral phrases
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come.pst.3pl/ come.pst.3sg three men
’‘The three men came.

آمدند آمد سه مردن(ماچوکو و اگاوا )3111111
ا بته تغییرا

ستتتاخت مرکور ،تنها به اعمال تغییرا

در ترتید واژگان و تطابق خالصتتته

نمی شتتوند و گاه دا ت نیز دستتتخوش تغییر می گرددن اما با توپه به این که زبان فارستتی زبانی
ترتید آزاد استتتت و از یک طرن تغییر در ترتید واژگان منجر به تغییر در تطابق ف ل و فاعل
نمی گردد و از سوی دیگر به علت عد وپود دا ت آشکار ،تغییر دا ت نیز صور

نمیگیرد،

به نظر میرستتتد به علت عد وپود تظاهر نحوی خاص نمیتوان م ادل پمال

فوق را در

زبان فارستی غیر شتخصتی دانستتن ا بته ازنمونه پمله های غیرشتخصتی که در زبان فارستی
میتوان به عنوان پمال

بیانی به آنها نگریست ،پملههایی مانند مثالهای زیر استن

51ن بهنظر میرسد که آنها موفق شدهاندن
51ن الز است که تو همراهشان بروین
در این پمال

اگر چنانچه ب سیاری از صادد نظران گفته اند ،پوچ واژه ای در آغاز وپود

داشته باشد ،این پمال

از نوع پمال

بیانی هستند که با پوچواژه شروع شدهاند و اگر ائل

به وپود پوچواژه نبا شیم ،می توان گفت از نوع ساختارهایی ه ستند که تغییر در ترتید واژگان
پمله ای بیانی پدید آورده استتتت؛ ی نی به پای "این که تو همراهشتتتان بروی الز استتتتن"
پملهای مانند پمله( )51گفته شده استن ا بته گاه این پمال

دستخوش فرایند ارتقات سازی

میشوند (رن ن درزی  )1335و پملهای مانند نمونهی زیر را بدست میدهند1
51ن تو الز است همراهشان بروین
در هر صور
این گونه پمال

در این که کل پمله اطالعا

نو و کانونی ا ست ،تردیدی وپود ندارد زیرا

م موالد در پاسم به سواالتی مانند "چه شده است یا نظائر آن گفته می شود،

مانند1
53ن چی شده
 انگار (به نظر میرسه) علی دا ش بد شدهن54ن چهکار باید بکنیم
 بهتره همگی همراهش بریم بیمارستاننخیلی به ندر
 51باشدن

رخ می دهد که این پمال

در پا سم به سؤاالتی مانند پر سش های  55و
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55ن کی بهنظر میرسه دا ش بد شده
51ن کجا بهتره همگی همراهش بریم
مگر این که چنین پرستتشتتی ،پد از این که گوینده پمله اش را مطرم می کند ،برای فهمیدن
سازهای که مورد تردید است ،پرسیده شود ،مانند1
59ن انگار علی دا ش بد شدهن
 چی گفتی کی انگار دا ش بد شده علینبنابراین همانگونه که بالد تووی داده شد در این پمال
وپود ندارد و تمامی پمله (بنا به خاصیت پمال

نیز ساختار دو شقی مبتدا و خبر

بیانی) اطالعا

پدید استن

 .4 .4ساختهای غیرشخصی با فاعل غیرجاندار یا غیر ارادی
 .1 .4 .4جاندار یا بیجان بودن فاعل

از پمله تظاهر نحوی پاندار یا بی پان بودن فاعل ،تطابق ف ل و فاعل استتت؛ مثالد در زبان
تالپانک فقط مو ووع های ان سان یا پاندار می توانند با ف ل مطابقت دا شته با شندمقای سة مثال
( )53aبا ( )53bاین موووع را نشان میدهد1
(تالپانک)1
موز افتادن

58. a. Ni-ŋgahtâ?dЗama.
pfv-fall banana
’‘The banana fell.

b. ∫abu ra ni-ŋgah-a.
man top pfv-fall.to.side-3sg.g.abs
’‘As for the man, he fell to the side.

مرد به پهلو افتادن(وی من)1113 1
عالوه بر تظاهر در مطابقهی ف ل ،پاندار یا بیپان بودن در برخی زبانها در مقو ة دستوری
دا ت نیز تظاهر نحوی دارندن با توپه به اینکه فاعل در فار سی دا ت آ شکار نمی گیرد از ذکر
آن خودداری میکنیمن
در فارسی بیپان بودن فاعل میتواند مطابقه را بر هم زند ،مانند1
51ن دزدها او را *کشت کشتندن

1 Tlapanec
2 Wichmann
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11ن سیمهای خت برق او را کشت کشتندن
 .2 .4 .4صاحب اراده بودن  /نبودن فاعل

ستتتاخت هایی که کنش گر غیرارادی دارند ،در زبان های متفاو
رمزگراری می شوند (رن ن کیتیال)1115 1ن یکی از تغییرا

به شتتتیوه های گوناگون

رایج تغییر در دا ت دهی ا ستن به

نمونهی زیر از زبان زپین 1توپه کنید1
( زپین)

61. a. Ajal-di get’e xa-na.
child-erg pot(abs) break-aor
’‘The child broke the pot.

بچه گلدان را شکستن
b. Zamiira.di-waj get’e xa-na.
Zamira-AdEl pot(abs) break-aor
’‘Zamira broke the pot (accidentally/involuntarily).

زامیرا گلدان را شکستن (غیر ارادی)(هس لم )11111113 3
در پملهی اول کنشگر در دا ت ارگتیو است ی نی کار شکستن میتواند به صور

ارادی

یا غیر ارادی با شد اما در مثال دو که مو ووع در دا ت  ad – elativeا ست غیرارادی بودن
ف ل را نشتتان می دهدن به نظر می رستتد که تمایز در اعطای دا ت برای رمزگراری کنش گرهای
غیر ارادی ،رایج تر از کنش گرهای غیرانستتانی استتت؛ مثالد در زبان زپین فاعل های غیرپاندار
به صور

ارگتیو رمزگراری می شوند و با توپه به این که غیرپاندارها نمیتوانند ارادی با شند

این نکته عجید به نظر می ر سد (ما چوکو و اگاوا  ،)3411111زیرا در مثال باال م شخص ا ست
که چگونه دا ت ارگتیو هم ارادی بودن و هم غیر ارادی بودن را رمزگراری می کندن همانگونه
که کیتیال ( )1115و ما چوکو ( )1113اشتتاره می کنند ،می توان با اصتتل ا تصتتاد این مستته ه را
تووی داد؛ بدین م نی که نشاندار کردن فاعلهای بیپان برای ارادی یا غیر ارادی بودن ف ل
غیروروری است (بیپانها زوماد غیرارادی هستند)ن
ما چوکو و ا گاوا ( )351 1111به کارگیری دا ت دهی افترا ی 4را در ز بان های فاعلی-
مف و ی 5مردود می دانند و دگرگونی ساختاری 1و نمود یافتن به صور

ساختارهای تجربه گر

1 Kittila
2 Lezgian
3 Haspelmath
4 differential case marking
5 accusative languages
6 diathetic shift
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 ود سببی 1را شیوهی رایجتری در این زبانها برای نشان دادن غیرارادی بودن فاعل میدانندنآنها نمونهی زیر از زبان روسی را شاهدی بر این مدعا میدانند1
62. a. Ja slomal zub.
nom broke.3sg tooth.acc
’‘I broke (my) tooth.

دندانم را شکاند ن (ارادی غیرارادی)
b. U menja slomal-sja zub.
to me broke.3sg-refl tooth.nom
’‘I have a tooth broken.

دندانم شکستن (غیرارادی)
پملهی نخ ست را میتوان هم به صور

ارادی و هم به صور

غیرارادی تف سیر کرد ،اما

پمله ی دو صرفاد تف سیری غیرارادی داردن تفاوتی که زبان های ارگتیو و فاعلی  -مف و ی در
زمینهی نشان دادن غیرارادی بودن کنشگر دارند در اثر ما چوکو (( )1111به پیروی ازشیباتانی
 1199و ت سوندا  ) 1131نیز ت صری

1

شده ا ست؛ همچنین کری سلد ( )1119م تقد ا ست در

زبان های فاعلی – مف و ی ،اتخاذ کردن ستتاختاری "برایی – وتتدستتببی "3به هنگا غیر ارادی
بودن فاعل ،رایجتر از اعمال تغییر در دا تدهی استن
در زبان فارسی نیز پمالتی مانند "درد آمدن"" ،خوشش آمدن"" ،ماتمان بردن"" ،خوابشان
گرفتن" و ننن وپود دارند که ب سیاری از زبان شنا سان آنها را غیر شخ صی خواندهاند (رن ن به
بخش پشتتینه پژوهش)4ن به نظر می رستتد که این پمله ها نیز وتتمن بهره گیری از ستتاختاری
کلیشتتته ای و ا بی (دبیر مقد  ،ارژنج و ننن رن ن به بخش پیشتتتینه پژوهش) (=دگرگونی های
ستاختاری) ،از ستاختار تجربه گر -وتد ستببی استتفاده کرده اندن بنابراین فا د اراده بودن فاعل
ساختهایی اینگونه پدید آورده استن
با توپه به مبادثی که ارائه شد فرایندهای نحویای که منجر به کمرنج کردن نقش فاعلی شوند
به عبار

دیگر نقشم نایی آن را از کنشتتتگر به نقشهای م نایی دیگری از پمله کنشپریر تبدیل

کنند به غیر شتتخصتتی شتتدن پمله کمک میکنند از پمله این فرایندها میتوان به تبدیل پمال
”1 experiencer-anticausative construction
2 Shibatani
3 dative-anticausative construction
 4ا بته این ساختارها نه تنها در فارسی بلکه در زبانهای دیگر نیز یافت میشود مانند  Mepudetبه م نی"شرمم میآیدن"
در زبان التین و Mich friertبه م نی "سرد استن" در زبان آ مانی و ما چوکو و سایوایرسکا( )111111آنها را گزارههای
تجربهای ( )experiential predicatesمیخوانندن
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مت دی به ستتاختهای برآیندی ،غیر ستتببی ،وتتدستتببی و مجهول اشتتاره کردن همچنین فرایند
اسمیسازی نیز به کمرنج شدن فاعل و در نتیجه تشکیل ساخت غیرشخصی منجر میگرددن
الف .الگوی برآیندی

صتتور

برآیندی به عنوان ا گویی ت ری

میگردد که طی آن ف لی که به رویدادی اشتتاره

دارد به ف لی که به دا تِ منتج از آن رویداد ا شاره دارد تبدیل می شودن هرچند در زبان فار سی
تکواژ د ستوری دال بر ا گوی برآیند ی یافت نمی شود شکل غیر صرفی و ای ستای ساختهای
ود سببی که از ترکید صفت  +ف ل اسنادی "بودن" به دست میآید میتواند بیانگر این نوع
صور

باشد که در زیر به مواردی از آنها اشاره شده است1

 -11ا

ن علی در را باز کردن

شن در باز استن
 -19ا

نعلی شیشه را شکستن

شن شیشه شکسته استن
بن ساختهای غیرسببی و ضد سببی

ساخت ود سببی اساسی ترین ا گوی درن کنشگر را تشکیل میدهد .در این نوع ساخت
مف ول مستقیم یا کنشپریر در ابتدای پمله رار میگیرد و فاعل او یه درن میگرددن
در ساخت ود سببی ،و و یت به گونهای ا ست که گویی مو یت خودبخود بوپود آمده
استن
دیکسون و آیکن و ید ( )341 1111انواع مختلفی رابرای فرایند سببی سازی برمی شمرند که
یکی از آنها فرایند سببی سازی واژگانی ا ست که صور

الز ف ل را به مت دی تبدیل میکندن

عملکردی عکدِ این فرایند کاهش رفیت ف ل را به دنبال خواهد دا شتن در این فرایند که نه
صرفی است و نه نحوی ،گاهی صور

یکسان از یک واژه در پمال

غیر سببی را ایفا میکند و گاهی نیز دو شکل متفاو

مختل

نقش سببی و

از یک محمول وپود دارد که در ارتباط

سببی سازی ن سبت به هم رار میگیرندن دبیر مقد ( )1319اف ال د ستة اول را سببی ری شهای
برابر مینامد که شامل اف ا ی از بیل شکستن ،پختن ،شکافتن ،نگهداشتن ،پیچیدن ،بریدن ،کشیدن و
ننن استن تبدیل این اف ال از شکل مت دی به الز در پمله به کاهش رفیت ف ل منجر میگردد که
با تغییر نقش فاعل از کنشگر به کنشپریر ،پمله صورتی غیرشخصی مییابد1
 -13ا

نمینا شیر را روی زمین ریختن
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شن شیر ریختن
 -11ا

ن سوسن غرا را پختن

شنغرا پخت
اف ال د ستة دو نیز تحت عنوان سببی ری شهای نابرابر شناخته می شوند (دبیر مقد )1319ن
نمونههایی از این پفت واژه ها در فارستتتی از این رار استتتت 1ماندن -نگهداشتتتتن آمدن-
آوردن رفتن-فرستادن افتادن-انداختن
 -91ا

ن علی گلدان را انداختن

شن گلدان افتادن
 -91ا

ن دسن او را کشتن

شن او مردن
روش دیگری که در زبان فارسی به علت رواج اف ال مرکد ،برای کمرنج شدن نقش فاعل
ا ستفاده می شود تغییر ت دی ف ل سبک ا ست که طی آن عن صر ف لی در ف لهای مرکد تغییر
مییابد و این امر به کاهش رفیت ف ل منجر می شودن این مو ووع همانطور که در مثال ()94
نشتتان داده شتتده استتت برای اف ال مرکبی که دارای ف ل ستتبک "کردن " هستتتند با تبدیل به
"شدن" رخ میدهدن
 -91ا

ن آنها علی را گول زدندن

شن علی گول خوردن
 -93ا

ن پلید او را دستگیر کردن

شن او دستگیر شدن
در مواردی نیزبه منظور کاهش رفیت ،ف ل سببی ا سنادی (کردن) با صور

غیر سببی آن

ی نی (شدن) پایگزین میشودن
 -94ا

ن ما برق را ط کردیم

شن برق ط شدن
همانطور که در مثا های فوق مشتتاهده میگردد هر چند ا گوی واژگانی فوق به تغییر ت دی
منجر میگردد ،ا زاماد همگی این ساختها ود سببی نخواهند بود ( 91و  )93ن
ج -ساخت مجهول

ساخت مجهول نیز به کمرنج شدن ویژگیهای فاعل منجر میگرددن مجهول اصلی در زبان
فارسی ،مجهول غیر صرفی ( صفت مف و ی  +شدن ) ی نی بن ماوی از ف ل مت دی +های غیر
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ملفوظ  +ف ل م ین از م صدر « شدن » می با شدن چنانکه مثال ( )95ن شان میدهد ،در این نوع
پمله گروه ا سمی کنش پریر ( مف ول ) در پایگاه نهاد اهر می گردد و گروه ا سمی کن شگر
(فاعل ) یا بطور کامل درن میشتتود و یا بصتتور

یک گروه درن اوتتافهای داشتتیه ای در

میآید و در وا از رفیت ف ل کاستتته میشتتودن ستتایوایرستتکا ( )53-59 11111م تقد استتت
ستتاختهای مجهول در درپة نخستتت به د یل کنشتتگر نبودن فاعل یا عد وپود فاعل و در
درپة دو به علت غیر ارپاعی بودن فاعل غیر شخصی محسوش میشوند1
 -95آن سرباز کشته شدن
د -اسمیسازی
گاه از تبدیل پمله یا گروه ف لی به بند مصتتدری یا گروه استتمی ،به عنوان راهکاری برای
کمرنج شتتدن نقش فاعل استتتفاده میشتتودن این مووتتوع نیز با اعمال تغییرا

در ویژگیهای

بینشان فاعل سرنمونی به غیر شخصی شدن پمله منجر میگردد1
 -91ا

ن فرزندی که به وا دینش بیادترامی کند مغضوش درگاه ا هی خواهد بودن

شنبیادترامی به وا دین ( ادترا نکردن به وا دین) موپد غضد ا هی استن
 -99ا
شن کش

ن این امر که دانشمندان واکسن ایدز را کش
واکسن ایدز باع

کردند باع

خوشحا ی مرد شدن

خوشحا ی مرد شدن

 .5خالصه و نتیجهگیری

همانطور که در بخش پیشینهی پژوهش مورد بررسی رار گرفت ،ساختهای غیرشخصی همواره
موووعی مورد منا شه در زبان فارسی بودهاندن برخی از ساختها مانند ساختهای داوی ومیر متصل
(نظیر "خوشتتم آمدن") ،تا ددی توپه صتتادد نظران را به خود م طون کرده اند ،که برخی از آنان تنها
این نوع ساخت را ساخت غیر شخ صی نامیدهاندن از سویی ،تنها عدهی م دودی به برخی ساختهای
دیگر اشتتاره کرده اندن مثالا در پیشتتینه ی پژوهش تنها فخر رودانی ( )1331به وتتمیر های "هرکد" و
هی کد" به عنوان ومیر غیر شخصی اشاره کردهاستن با تما آشفتگی و اختالن نظرهای موپود از
پم بندی تما آرات پنج دسته بدست آمد که در پیشینهی پژوهش ذکر شدن اختالن نظرهای موپود و
عد وپود یک مبنای مشتتتر برای طبقه بندی ستتاخت های غیرشتتخصتتی و دتی رار دادن عنوان
"غیر شخ صی" بر روی یک پمله ،زو پرداختن به این مقو ه با یک رویکرد تازه را وروری مینمود؛
بنابراین به پیروی از ما چوکو و اگاوا ( )1111به تلفیق دو رویکرد صتتوری (ستتاخت گرا) و نقشتتی –
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ارتباطی (نقشگرا) پرداخته شدن دو رویکرد مرکور به ترتید غیرشخصی بودن را در نبود نهاد دستوری
یا عد مطابقه ی نهاد و ف ل و کاهش ویژگی های نقشتتتی فاعل پستتتتجو می کنندن اما ما چوکو و
سایوایرسکا این دو رویکرد را با هم تلفیق کرده ،به ت ری

تازهای از غیرشخ صیها دست یافتهاندن این

نگرش م تقد است کاهش ویژگیهای نقشی فاعل سرنمونی در پرتو اعمال تغییرا صوری در ساختار
پمله ،روی میدهدن با تحلیل بینزبانی که در بخش بلی از ساخت غیر شخ صی در زبان فار سی ارائه
شد میتوان در این زبان ،طبقهبندی زیر را از این ساخت ارائه داد1
فاعل بیمحتوا یا عد بکارگیری فاعل ( بدپوریمیباره)
ف ل بی محتوا ( آفتاش زده است)
واژههای همریشه (باران میباره)
واژههایی مانند دنیا ،آسمان ،خدا و ننن به عنوان فاعل (خدا براران ردمتش را بر ما بارید)
به کارگیری ف لهای ربطی (بارانی است)
واژگانی (آد باور نمیکنه!)

نامعین

فاعل فاعل غیر ارجاعی  :ساخت-

های آب و هوایی

جدول ( )1تقسیمبندی ساختهای غیرشخصی را بر اساس کاهش ویژگیهای نقشی فاعل

ومیری (منتظریم یکی این مشکل را دل کند)

فاعل نامعین

سو شخص پم (میگن اینجا همه تحصیکرده هستند)
تصری ف ل

اول شخص پم (یک م لم ورزش هم داشتیم)
دو شخص مفرد (سنگی را که نتونی بزنی ،همون بهتر که بر نداری)
بکارگیری پملههای بیانی 1م لو است که آنها اینجا بودهاندن

غیرمبتدا

فاعل

ف لهای کمکی (باید گراشت و رفت)
به نظر میرسد او بول میشود

فاعل غیر کنشگر

فاعل غیر پاندار

عد تطابق (نامه هایی که به اتما رسیده بود ارسال شد)
عد تطابق

فاعل غیرارادی

دگرگونی ساختاری
بکارگیری ساختار ود سببی-تجربهگر در زبانهای فاعلی-مف و ی (د م گرفت یا
علی بیمار شد)

در این پژوهش آشکار شد که در وا امری که موپد غیرشخصی شدن پملهها میگردد،
دگرگونی م نایی و نق شی پمال

ا ست و نحو صرفاد آیینه ای ا ست که این دگرگونیها در آن

بازتاش می یابدن نگارندگان در این پژوهش به پیروی از ما چوکو و ستتتایوایرستتتکا ()1111
چهارویژگی ارپاعی بودن ،م ین بودن ،مبتدا بودن و کنشگر بودن(شامل پاندار بودن و ارادی
بودن) را به عنوان ویژگی های نق شی فاعل برگزیدند و ساختهای غیر شخ صی را برا ساس
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نقد این ویژگیهای نقشتتتی طبقهبندی نمودهاندن ابل ذکر استتتت در نظر گرفتن ویژگی های
نقشی متفاو  ،ممکن است به نتایج متفاو

و تازهتری در خصوص این موووع منجر گرددن
کتابنامه

انوری ،من و ادمدی گیوی ،من()1391ن دستور زبان فارسی 1ن چاپ پنجمن تهران 1انتشارا
ادمدی گیوی ،من و انوری ،من ()1393ن دستتتور زبان فارستتی 1ن انتشتتارا

فاطمی

فاطمین چاپ چهاردهمن

تهرانن
ارژنج ،غن رن ()1394ن دستور زبان فارسی امروزن نشر طرهن تهرانن
باطنی ،ن رن ()1391ن توصی

ساختمان دستوری زبان فارسین چاپ چهار ن تهران 1امیرکبیرن

دبیر مقد  ،ن ()1319ن ساختهای سببی در زبان فارسینمجلة زبانشناسین سال  ،5شمارة 41-31 ،1ن
دبیرمقد  ،ن ()1311ن پیرامون را در زبان فارسین مجلهی زبان شناسین سال هفتمن شمارهی اولن صص
11-31ن
دبیرمقد  ،ن ()1391ن ف ل مرکد در زبان فارسین مجله زبان شناسین سال هفتمن شماره اولن صص-1
44ن
درزی ،عن ( )1335ن ورور

تمایز میان فرایند ارتقات و مبتداسازی در زبان فارسی ،دستور فرهنگستان

زبان و ادش فارسین پلد دو  ،صص 139 -111ن
راسممهند ،ن ()1391ن توصی

اف ال مرکد پیبستی در زبان فارسی و شیوهی وبط آنها در فرهنجهان

فرهنج نویسین ویژهنامهی فرهنگستانن شماره 1ن صص 151 -131ن
شفایی ،ان ()1313ن مبانی علمی دستور زبان فارسین انتشارا

نوینن تهرانن

صتتاد ی ،عن ان و ارژنج،غ نرن ()1351ن دستتتور ستتال دو آموزش متوستتطهی عمومی ،فرهنج و ادشن
تهران 1وزار

آموزش و پرورشن

فخر رودانی ،ن رن ()1331ن ساختهای غیر شخ صی با شواهدی از گویش مازندرانین مجله فرهنج،
 39و 33ن صص311 -319ن
فشندکی ،شن و دقبین ،نن ()1331ن زبان فارسی و ومیر پوچواژهاین فصلنامهی پژوهشهای زبان و
ادبیا

تطبیقین دوره دو ن شماره 1ن صص 39-111ن

گلچین عارفی ،ن ()1311نبرر سی ساخت های غیر شخ صی در زبان فار سین ویژه نامه ی فرهنگ ستانن
شمارهی9ن صص131-111ن
ناتل خانلری ،پن()1399ن تاریم زبان فارسین پلد دو ن چاپ ششمن انتشارا

فردوسن
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)ن د ستهبندی ساختهای غیر شخ صی در زبان فار سین مجله1331(  ن ن، آن واددی نگرودی،نجفیان
ن14-13ن صص19 آموزش زبان و ادش فارسین سال هفدهمن شمارهی
)ن بررستتی ستتاختهای غیرشتتخصتتی ( ا بی) در چهار گونهی زبانین1335(  ن ن،واددی نگرودی
ن91 -34ن صص1 دستورن شمارهی
ن39-11 ن صص11 )ن ف لهای یکشناسهن نامهی فرهنگستانن شمارهی1331( ن

،ودیدیان کامیار

Askedal, J.O. (1986). On ergativity in modern Norwegian. Journal of Nordic
Linguistics, 9, 25–45.
Barjasteh, D. (1983). Morphology, syntax and semantics of Persian compound
verbs: A lexicalist approach (Unpublished doctoral dissertation). University of
Illinois, Urbana.
Bauer, B. (2000). Archaic syntax in Indo-European: The spread of transitivity in
Latin and French. Berlin: Mouton de Gruyter.
Comrie, B. (1981). Language universals and linguistic typology. Oxford: Blackwell.
Creissels, D. (2007). Impersonal and anti-impersonal constructions: A typological
approach. MS, Lyon: University of. Lyon2

Dixon, R., Malcolm, W., & Aikhenvald,Y. A. (Eds.). (2000). changing
valency: Case studies in transitivity. Cambridge: Cambridge University
Press.
Eythórsson, T., & Jóhanna,B.(2005). Oblique subjects: A common Germanic
inheritance. Language, 81(4), 824–881.
Faarlund, J.T. (1990). Syntactic change: Towards a theory of historical syntax.
Berlin: Mouton de Gruyter.
Foley, W.A.,Robert, D., & VanValin,R.D.. (1977). on the viability of the notion of
‘subject’ in universal grammar. Annual Meeting of the Berkeley Linguistics
Society, 3, 293-320.
Gary, J. O., &Keenan,E. L. (1977). On collapsing grammatical relations in universal
grammar. In. Cole, P &. Sadock, J (Eds.), Syntax and Semantics 8: Grammatical
Relations (pp. 83-120). New York: Academic Press.
Gast, V., & Florian, H. (2011). On the distribution of subject properties in formulaic
presentationals of Germanic and Romance. In. Malchukov, A & Siewierska, A.
(Eds.), Impersonal Constructions:A cross-linguistic perspective (127-166).
Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
Ghomeishi, J. (1996). Projection and Inflection: A study of Persian phrases structure
(Unpublished doctoral dissertation). University of Toronto, Toronto.
Ghomeshi, J. (2001). Control and thematic agreement. Canadian Journal of
Linguistics, 46(1/2), 9-40.
Givon, T. (1994). The pragmatics of de-transitive voice: Functional and typological
aspects of inversion. In T. Givon (Ed.), Voice and inversion Typological Studies
in Language 28], (pp. 3–46). Amsterdam: John Benjamins.
Givon, T. (2001). Syntax. A functional–typological introduction (Vol. 2).
Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
Goldberg, A. (1995). Constructions: A construction grammar approach to argument
structure. Chicago: Chicago University Press.

 شمارة اول،سال هشتم

مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

367

Haspelmath, M. (1993). More on the typology of inchoative/causative verb
alternations. In B. Comrie & M. Polanski (Eds.), Causatives and transitivity (pp.
87–120). Amsterdam: John Benjamins.
Hewitt, B.G. (1979). Abkhaz [Lingua Descriptive Series 2]. Amsterdam: North
Holland.
Holmberg, A. (2010). The null generic subject pronoun in Finnish: A case of
incorporation. In T. Biberauer, A. Holmberg, I.Roberts & M. Sheehan (Eds.),
parametric variation: Null subjects in Minimalist theory (pp. 200–230).
Cambridge: Cambridge University Press.
Jensen, T.J. (2009). Generic variation? Developments in use of generic pronouns in
late 20th century spoken Danish. Acta Linguistica Hafniensia, 41, 1–39.
Johnson, D.E. (1977). On Keenan’s definition of ‘subject of’. Linguistic Inquiry,
8(4), 673-692.
Karimi, S. (1990). Obliquness, specificity: Persian “ra” revisited. Linguistic
Analysis, 3-4,173-194.
Karimi, Y. (2013). Possessor raising and the structure of impersonal complex
predicates in Persian. Lingua, 135, 112–135. Retrieved from
http://www.sciencedirect.com
Keenan, E.L. (1976). Towards a universal definition of subject. InC. Li (Ed.), Subject
and topic (pp. 303–334). New York, NY: Academic Press.
Kittila, S. (2005). A typology of involuntary agent constructions. Word, 56(3), 381–
419.
Lambrecht, K. (1994). Information structure and sentence form. Cambridge:
Cambridge University Press.Lambrecht, K. (2000). When subjects behave like
objects: An analysis of the merging of S and O in sentence-focus constructions
across languages. Studies in Language, 24(3), 611–682.
Langacker, R.W. (2008). Cognitive grammar: A basic introduction. Oxford: Oxford
University Press.
Lazard, G. (1994). L’actant H: Sujet ou objet? [Actant H: Subject or Object] Bulletin
de la Societe de Linguistique de Paris, 89, 1–28.
Lodrup, H. (1999). Linking and optimality in the Norwegian presentational focus
construction. Journal of Nordic Linguistics, 22,205–230.
Malchukov, A. (2006). Transitivity parameters and transitivity alternations:
Constrainingaco-variation. In L. Kulikov, A. Malchukov & P. deSwart (Eds.),
Studies on case, valency and transitivity (pp. 329–359). Amsterdam: John
Benjamins.
Malchukov, A., & Siewierska,A. (2011). Impersonal constructions:A crosslinguistic perspective. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
Malchukov, A., &Siewierska, A. (2011). Introduction. In A. Malchukov & A.
Siewierska (Eds.), Impersonal constructions: A cross-linguistic perspective (pp.
1–16). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
Malchukov, A.,&Ogawa, A. (2011). Towards a typology of impersonal
constructions. InA.Malchukov& A. Siewierska (Eds.),Impersonal constructions:
A cross-linguistic perspective(pp. 17–54). Amsterdam, Philadelphia: John
Benjamins.

363

تحلیلی بینزبانی ازساختهای ننن

 شمارة اول،سال هشتم

Malchukov, A.L. (2008). Animacy and asymmetries in differential case marking.
Lingua, 118,203–221.
Mettouchi, A.,&Mauro, T.(2011). Impersonal configurations and theticity. In A.
Malchukov & A. Siewierska (Eds.),Impersonal constructions: A cross-linguistic
perspective, (pp. 307–322). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
Platt, J. F. (1971). Grammatical form and grammatical meaning: Atagmemic view
of Fillmore’sdeep structure concepts. Amsterdam: North-Holland.
Saltarelli, M. (1988). Basque. London: Croom Helm.
Sasse, H.J. (1987). The thetic/categorical distinction revisited. Linguistics, 25,511–
580.
Sasse, H.J. (1995). ‘Theticity’ and VS order: A case study. Sprachtypologie und
Univer- salienforschung, 48(1–2), 3–31.
Seefranz Montag, A. (1983). Syntaktische funktionen und wortstellungsveranderung
[Syntactic functions and word position alteration]. Munich: Fink.
Shibatani, M. (1977). Grammatical relations and surface cases. Language, 53(4),
789-809.
Siewierska, A. (2008). Introduction, Impersonalization: An agent-based vs. a
subject-based perspective.Transactions of the Philological Society, 106(2), 115–
137.
Siewierska, A. (2011). Overlap and complementarity in reference impersonals. In A.
Malchukov & A. Siewierska (Eds.),Impersonal constructions: A cross-linguistic
perspective (pp. 57–90). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
Sigurðsson, H. Á. (1989). Verbal syntax and case in Icelandic (Unpublished doctoral
dissertation). University of Lund, Sweden.
Thackthton, M. (1978). An introduction to Persian. Tehran: Sorush.
Tsunoda, T. (1981). Split case-marking in verb types and tense/aspect/mood.
Linguistics, 19,389–438.
Van Valin, R. D. (1977). Ergativity and the universality of subjects. Proceedings of
the 13th Regional Meeting of the Chicago Linguistics Society, USA, 689-705.
Van Valin, R. D. (1981). Grammatical relations in ergative languages. Studies in
Language, 5(3), 361-394.
Vikner, S. (1995). Verb movement and expletive subjects in Germanic languages.
Oxford: Oxford University Press.
Watkins, L.J. (1984). A grammar of Kiowa. Lincoln, NB: University of Nebraska
Press.
Wichmann, S. (2008). Case relations in Tlapanec, a head-marking language. In A.
Malchukov & A. Spencer (Eds.), The Oxford handbook of case (pp. 797–808).
Oxford: Oxford University Press.

