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ساخت غيرشخصي در گويش گيلکي شهرستان الهيجان

*

علي درزي )دانشگاه تهران(
مريم داناي طوسي )مؤسسه پژوهش برنامهريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي(
مقدمه
جمالت غيرشخصي به جمالتي گفته ميشود که فعل آنها با فاعل جمله مطابقت ندارد و
شناسه فعلي اين جملهها از نظر صوري سوم شخص مفرد است .در گيلکي در اين گونه
جمالت به همراه گروه اسمي ابتداي

جمله /Ì/

»را« و در صورت وجود ضمير ٬آن ضمير

به صورت ضمير مفعولي ظاهر ميشود .براي نمونه ميتوان به جمله زير اشاره کرد:
تشنه هستم.

(1) ma t¡s§ na.

هدف از اين پژوهش تعيين نـقش نـحوي گـروه اسـمي ابـتداي ايـن گـونه جـمالت در
چارچوب نظريه حاـکميت و مرجعگزيني )چامسکي (١٩٨٦ ٬١٩٨١ ٬است .در بـخش
نخست اين مقاله توصيف مختصري از گويش گيلکي ارائه ميشود .در بـخش اول ٬بـه
ترتيب کلمات در اين گويش
ترتيب ٬به ضماير گيلکي ٬وضعيت فاعل ٬ساختمان فعل و
ِ
اشاره ميشود و در بخش دوم مروري بر مطالعات قبلي در زمينه ساخت غيرشخصي در

زبان فارسي خواهيم داشت .در بخش سوم ابتدا به تـوصيف سـاخت غـيرشخصي در
ـگيلکي معاصر و سپس به بررسي اين فرضيه که گروه اسمي ابتداي ساختهاي مورد
بحث فاعل زيرساختي است ميپردازيم .در ادامه نشان ميدهيم که گروه اسمي ابتداي
*ـ(ــبــا تشکــر از مـعاونت مـحترم پـژوهشي دانشگـاه تـهران کـه بـا حـمايت مـالي از طـرح پـژوهشي شـماره
 ٬٣١٤/٢/٢١٦زمينه به انجام رساندن اين پژوهش را فراهم آوردند.
١٧

ـگويششناسي ٢/ ١

١٨

ساخت غيرشخصي در گويش گيلکي...

مقاله

ساختهاي مورد بحث مفعول زيرساختي است که براي برآورده کردن اصل فرافکـني
ـگسترده در سطح ساخت ظاهري به جايگاه تهي فاعل ميرود .سپس نحوه اطالق حالت
به فاعل ساختهاي غيرشخصي و پس از آن عدم تطابق ميان فاعل و فعل در ساختهاي
فـاعل داراي حـالت
غيرشخصي گيلکي مورد بحث قرار ميگيرد .سـرانـجام بـه بـحث
ِ
غيرفاعلي و نتيجهـگيري ميپردازيم.
 ١توصيف مختصري از گويش گيلکي
ـگويش گيلکي در نقاط مختلف گيالن همسان نيست .بهعنوان مـثال ٬واژههـاي گـيلکي
رشت با واژههايي که در شرق گيالن به کار ميرود در موارد بسياري تفاوت دارد .ايـن
اختالف گاهي بسيار محسوس است تا حدّ ي کـه فـهم گـويش مـردم روسـتاهاي شـهر
الهيجان را براي مردم رشت يا نواحي غرب رشت دشوار و احيانًا غيرممکن ميسازد .با
توجه به اين تفاوتهاي فاحش ٬گيلکي را به دو شاخه متمايز گيلکي »بيه پس« )ـگويش
نواحي غربي سفيدرود ٬مانند انزلي ٬صومعهسرا ٬فومن و رشت( و گيلکي »بيه پـيش«
)ـگويش نواحي شرقي سفيدرود ٬مانند الهيجان ٬لنگرود ٬رودسر ٬اشکور پايين( تقسيم
ميکنند .در اين تحقيق ٬ساخت غيرشخصي در گويش گيلکي الهيجان مورد بحث قرار
ميگيرد.
١ـ ١ضماير
ضمير شخصي

ضمير شخصي در گويش گيلکي بر دو قسم است:
الف( ضماير شخصي منفصل.
ضماير منفصل
اول شخص مفرد
دوم شخص مفرد
سوم شخص مفرد
اول شخص جمع
دوم شخص جمع
سومشخصجمع

ضمير شخصي
حالت فاعلي

ضمير شخصي
حالت مفعولي رايي

mu

ma

tu

ta

un/u

¡un-

amu

¡am¡-r

§ sumu

¡§ s¡m¡-r

is§on/us§ on

¡is§on-¡/us§ on-
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١٩

ب( ضماير شخصي متصل .به دليل اين که ضماير شخصي مـتصل بـا سـاخت مـورد
بررسي در اين مقاله ارتباط مستقيم ندارند ٬براي جلوگيري از اطاله کالم به بحث تفصيلي
درباره آنها نميپردازيم.
١ـ ٢وضعيت فاعل
ـگيلکي نيز مانند فارسي ضميرانداز است يعني ضمير فاعلي ميتواند محذوف باشد و
شخص و شمار فاعل از روي شناسه فعل قابل شناسايي است .اين وضعيت در جمالت
)(2

و

)(3

نشان داده شده است.
)من( ميروم.
)او( کتاب را گرفت.

(2) (mu) § s¡n-¡m

¡(3) (u) kita:b-¡ hait-

در گيلکي نيز مانند فارسي فاعل از لحاظ شخص و شمار با فعل مـطابقت مـيکند.
دادههـاي زيـر صـحت ايـن ادعـا را تأيـيد مـيکند .عـدم تـطابق فـاعل و فـعل مـوجب
غيردستوري شدن جمالت ميشود:
مريم ظرفها را شست.

¡(4a) m¡ry¡m z¡rfon-¡ bu-s§ us-t-

)¡(4b) m¡ry¡m o zahra: z¡rfon-¡ bu-s§ us-t-¡n (*bu-s§ us-t-

مريم و زهرا ظرفها را شستند )* ـشست(

١ـ٣

ساختمان فعل در گيلکي
فعل در گيلکي دو ُبن داردُ :بن مضارع که با آن صيغههاي مضارع اخباري ٬مضارع التزامي
و امر ساخته ميشوند و ُبن ماضي که مصدر و صفت مفعولي و صـيغههاي زمـانهاي
ماضي از آن مشتق ميشوند .مصدر به

-¡n

و

-an

مصوت
ختم ميشود .اـگر ُبن فعلي به ّ

مانند
ختم شود ٬فقط  -nبه آن متصل ميگردد٬
ِ
) todanانداختن(  .در گيلکي صيغههاي امر ٬ماضي مطلق ٬ماضي بعيد و مضارع التزامي با
z¡n

پيشوند فعلي

(ba-, bu-, b¡-) be-

)زدن() xord¡n ٬خوردن(٬

fud¡n

)ريختن( و

همراه است.
بخور.
نشسته بود.

در گيلکي ٬بر خالف فارسي ٬پيشوند

فعلي mi-

(5a) bu-xor

(5b) b¡-nis§ -t-¡ bu

در صيغههاي مضارع بهـکار نميرود:

٢٠
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ميگيرم.

(6a) hagin-¡m

ميروم.

(6b) § s¡n-¡m

١ـ ٤ترتيب کلمات
ترتيب بينشان سازههاي اصلي جمله در گيلکي بهصورت

SOV

)فاعلـــ مفعولـــ فعل(

است و از اين نظر با فارسي معيار تفاوتي ندارد .همانطور کـه در مـثالهاي ) (7و

)(8

مشاهده ميشود ٬در گيلکي مفعول ميتواند به جايگاه پس از فعل ٬ولي نميتوانـد بـه
جايگاه قبل از فاعل منتقل شود ) (7cـ .در جمالت با فعل الزم نيز تنها عنصر موضوع يعني
فاعل ميتواند به جايگاه پس از فعل منتقل شود.
علي کتاب را خواند.

¡(7a) ali kita:b-¡ xon-

علي خواند کتاب را.

¡(7b) ali xon-¡ kita:b-

ـکتاب را علي خواند.

¡(7c) *kita:b-¡ ali xon-

علي آمد.

(8a) ali b¡-ma

آمد علي.

(8b) b¡-ma ali

 ٢بررسي ساخت غيرشخصي در زبان فارسي
دستورنويسان سنتي جمالت غيرشخصي را به دو دسته تقسيم ميکنند :الف(ـجمالتي
ـکه با »ميشود«» ٬بايد« و عباراتي از اين دست ساخته ميشوند و بـعد از آنـها مـصدر
مرخّ م ميآيد .در اين جمالت ٬شناسه سوم شخص مفرد در » نشايد ٬بايد ٬ميشود و «...به
شخص خـاصي بـرنميگردد .بـاطني ) (١٣٤٨فـعل ايـن گـونه جـمالت را داراي وجـه
غيرشخصي ميداند و معتقد به چهار وجه اخباري ٬امري ٬التزامي و غيرشخصي در زبان
فارسي است .وي معتقد است که افعال در وجه غيرشخصي هيچگاه فاعل نميپذيرند و
نيز ويژگي شخص و شمار ندارند .جمالت ) ٩الف ٬ب ٬ج( نمونهاي از اين نوع جمالت
غيرشخصي است )در اين پژوهش اين دسته از ساختهاي غيرشخصي مدّ نظر نيستند(.
)٩ـالف( نشايد رفت.
)٩ب( بايد رفت.
)٩ج( ميشود رفت.

ب( جمالتي که شناسه آنها از نظر صورت سوم شخص مفرد است و به هيچ يک از
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٢١

ـکلماتي که قبل يا بعد از آنها آمده مربوط نميگردد .در اين جمالت ٬ضماير )ــم ٬ــت(...٬
اجزايي هستند که شخصي را که فعل به آن مربوط ميشود نشان ميدهند.
)١٠ـالف( بدم آمد.
)١٠ب( خندهاش گرفت.

ناتل خانلري ) (١٣٤٨معتقد است که فعل جمالت غيرشخصي دسته )ب( هـميشه
مرکب است و با همکردهايي نظير »بودن ٬شـدن ٬آمـدن ٬گـرفتن ٬بـردن ٬زدن« هـمراه
است ٬مانند
) (١١با همکر ِد »بودن« :سردم است .گرمم است .سختم است .بسم است .تشنهام است .گـرسنهام
است.
با همکر ِد »شدن« :سردم شد .گرمم شد .غصهام شد .عارم شد .تشنهام شد .گرسنهام شد.

با همکر ِد »آمدن« :بدم آمد .خوشم آمد .دردم آمد .حيفم آمد .يادم آمد .عارم آمد .زورم آمد.

با همکر ِد »ـگرفتن« :خندهام گرفت .گريهام گرفت .دردم گرفت .غمم گرفت .خوابم گرفت .لجم گرفت.
با همکر ِد »بردن« :خوابم برد .ماتم برد.
با همکر ِد »زدن« :خشکم زد .ماتم زد .بهتم زد.

او در دستهبندي خود از افعال ٬با توجه به اين که اثر فعل از فاعل بگذرد و به مفعول
برسد يا تنها متوجه فاعل باشد ٬آنها را به دو نوع متعدي )ـگذرا( و الزم )ناـگذر( تقسيم
ميکند .وي معتقد است که فعل گذرا دو صورت دارد که يکـي را مـعلوم و ديگـري را
مجهول ميخوانند .اما در فارسي نوع سومي نيز وجود دارد که فعل به ظاهر گذراست
)يعني مفعول ميپذيرد( ٬ولي آنچه به ظاهر مـفعول است ٬تـنها نـقش مـعنايي فـعل را
دريافت و جايگاه نهاد را اشغال ميکند .خانلري اين گونه افعال را از باب ناـگذر ميداند و
چون اين گونه افعال هميشه بيانگر حالت يا احساس هستند ٬آنها را فعلهاي بيان حال
مينامد .وي ٬همچنين ٬جمالتي مانند ) (١٢را از زبان فارسي نقل ميکند کـه غـالبًا در
متون قديم ديده ميشوند.
)١٢ـالف( شاه را خوش آمد = شاه خشنود شد.
)١٢ب( خشمت آمد = تو خشمگين شدي.
)١٢ج( خوشم آمد = من خوشم آمد.

به اعتقاد وي در جمالتي نظير )١٢الف(  ٬گروه اسمي » شاه « نشانه مفعول صريح »را «
دارد ٬اما اثر فعل »خوش آمدن « به همين گروه اسمي برميگردد .طبق نظريات جديد گروه

٢٢
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معنايي داده شده توسط گزاره اين جمله را مـيپذيرد .در ايـن گـونه
اسمي مزبور نقش
ِ
جمالت ٬فعل هميشه بهصورت سوم شخص مفرد تظاهر مييابد ٬از اين جهت ميتوان
اين گونه جمالت را نيز نوعي ساخت غيرشخصي ناميد .به نـظر او در جـملههايي کـه
متضمن يکي از افعال ناـگذر باشند آنچه به ظاهر مفعول است )اسم ٬ضمير مفعولي( در
واقع ٬فاعل ساختاري جمله است.
دبيرـمقدم ) (١٣٦٩اشاره ميکند که در جمالتي نظير )١٢الف( عبارت حاوي »را «ـــ
ـکــــه در روســــاخت در جــــايگاه فــاعل قــرار داردــــ در واقــع ٬مــفعول بــهرهور
) (dative/benefactiveاست؛ به نظر او ٬ژرفساخت چنين جملهاي بهصورت »خـوش

شاه آمد « است که در پي عملکرد فرايند مبتداسازي بر ساختهاي اضافه ٬مـضافاليـه
مبتدا شده با نشانه »را « همراه شده است .او ٬همچنين ٬اشاره ميکند )ص ٬١٢حاشيه(٩
ـکه در جمالتي نظير )١٢ج( تطابق فاعل و فعل بين گروه اسمي )خوش من( و فعل صورت
ميگيرد و ٬از اين رو ٬تکواژ

Òـ-

بهعنوان شناسه به انتهاي فعل متصل ميگردد .به ايـن

ترتيب ٬وي معتقد به وجود يک فاعل تهي ] ـضمير ناملفوظ

)[(pro

در اين گونه جمالت

ميشود .اين در حالي است که به نظر کريمي ) (١٣٧٠چون زنجيره روساختي بهصورت
شم زباني است.
»خوش من آمد « وجود ندارد ٬بنابراين ٬وجود چنين ژرفساختي مغاير با ّ
مشکوةالديني ) (١٣٦٣نيز به ساخت نحوي خاصي اشاره ميکند کـه در آن گـروه

فعلي بهصورت )ـگروه اسمي  +بودن( به کار ميرود و به همراه گروه اسمي در جايگاه
نهاد »را « ظاهر ميشود ٬مثال ) (١٣نمونهاي از اين دست است:
)١٣الف( اين راه را پاياني نيست.
)١٣ب( دنيا را به کسي وفا نيست.

او توضيح ميدهد که از لحاظ تعبير معنايي ٬ساخت نحوي باال بـا سـاخت نـحوي
)ـگروه اسمي  +گروه اسمي  +داشتن( در جمالت ) (١٤همسان است:
)١٤الف( اين راه پاياني ندارد.
)١٤ب( دنيا به کسي وفا ندارد.

بنا به نظر مشکوةالديني در فارسي معاصر ساخت باال کاربرد چنداني ندارد ٬هرچند
در فارسي قديم زياد به کار ميرفته است .به نظر او کاربرد »را « در جملههاي نمونه باال و
نيز نمونههاي ) (١٥و ) (١٦نشاندهنده بازماندههاي تحول تاريخي کاربرد »را « در فارسي
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باستان و فارسي ميانه است:
) (١٥اين منصب را کسي خواهان نيست.
) (١٦مردم را بگوييد به يکديگر کمک کنند.

قميشي ) (١٩٨٦معتقد است که ساختهاي غيرشخصي مـانند )١٢ج( مـتشکل از
يک گروه فعلي است و نه جمله .وي از عدم مطابقت در فعل ساختهاي غيرشخصيـــ
از اين که بخش فعلي و غيرفعلي روي هم يک تکيه دارند و نيز از آنجا که هيچ چيزي
نميتواند بين عنصر غيرفعلي و فعل قرار گيردـــ نتيجه ميگيرد کـه ايـنگونه سـاختها
مواردي از يک گروه فعلياند و نه جمله.
 ٣بررسي ساخت غيرشخصي در گيلکي معاصر
٣ـ ١توصيف ساخت غيرشخصي

در گويش گيلکي شهرستان الهيجان جمالتي همچون

)(17

وجود دارد که ظاهرًا شـبيه

جمالتي مانند )١٢الف( است:
ـگرسنهام است.

(17) ma gus§na

برخي از افعالي که در چنين ساختهايي شرکت ميکنند عبارتاند از:
شدن(٬

s¡rd bon

)سرد شدن(٬

t¡s§ n¡ bon

g¡rm bon

)ـگرم

)تشنه شدن /بودن( .افعال جمالتي از اين دست از نوع

افعال حسي است .افعال حسي بر اساس چارچوب زيـرمقولهاي خـود بـه يک عـنصر
موضوع دروني )متمم( با نقش معنايي تـجربهـگـر

)(experiencer

نـياز دارنـد .بـه نـظر

ميرسد که اين افعال به موضوع درونـي )مـتمم( خـود نـقش مـعنايي اطـالق و بـر آن
محدوديت گزينشي اعمال ميکنند ٬زيرا همانطور که در مثال

)(18

نشان داده شده است٬

مرجع موضوع اين گونه افعال نميتواند موجود بيجان باشد.
ـگرسنهام است.
حسن گرسنهاش است.
سگها گرسنهشان است.
* ـميز گرسنهاش است.

بهعالوه ٬جمله
باشد:

)(19

(18a) ma gus§na

(18b) hasan-¡ gus§na
(18c) s¡g-on-¡ gus§na
(18d) *miz-¡ gus§na

نشان ميدهد که ضمير ناملفوظ نميتواند نهاد چنين جمالتي

٢٤

ـگويششناسي ٢/ ١
ساخت غيرشخصي در گويش گيلکي...

مقاله

ـگرسنه است.

(19) *gus§ na

اـگر فرض کنيم که در گويش گيلکي ضمير ناملفوظ تحت حاـکميت عنصر تطابق مجوز
ورود به ساخت ميگيرد ٬آنگاه غيردستوري بودن جمله

)(19

را ميتوان ناشي از نقض

مالـک نقش معنايي دانست ٬بدين معنا که در اين جمله بهعلت نبو ِد عنصر تطابق ٬ضمير
ناملفوظ مجوز ورود به ساخت دريافت نکرده و ٬در نتيجه ٬نقش معنايي گزاره اين جمله
به هيچ موضوعي داده نشده است.
از طرفي در مواردي مانند ) (2و

)(3

مشاهده کرديم که ضمير ناملفوظ ميتواند با يک

ضمير آشکار جايگزين شود ٬اما در مثال زير ميبينيم که هيچ ضمير آشکاري نميتواند
در جايگاه قبل از متمم زيرساختي فعل )قبل از گروه اسمي حاوي »را «( وجود داشـته
باشد .اين مطلب حاـکي از اين است که در جايگاه مورد نظر ضمير ناملفوظ وجود ندارد٬
يعني نتيجهـگيري فوق بيشتر تأييد ميشود:
* ـاو من گرسنه هستم.

(20) *u ma gus§na

واحدي ) (١٣٧٦نيز به دستهاي از افعال الزم زبان فارسي اشاره ميکند که در سطح
زيرساخت تنها يک مفعول ميگيرند٬
مانند سـرد شـدن ٬گـرم شـدن .او آنـها را افـعال الزم
ِ
نامفعولي مينامد .بر همين اساس ٬جمالت مورد بحث در گيلکي را نيز ميتوان داراي
افعال الزم نامفعولي دانست که در سطح زيرساخت تنها يک موضوع دروني ميگيرند .بر
ِ
اساس تعميم بورزيو ) (١٩٨٦اـگر فعلي به فاعل خود نقش معنايي اطالق نکند ٬نميتواند
حالت مفعولي رايي

)(accusative case

به متمم درونياش اطالق کند .افعال اين گونه

جمالت در چارچوب نظريه »حاـکميت و مر جعگزيني« ٬افعال نامفعولي

)(unaccusative

نـاميده مـيشوند .فـعلهاي نـامفعولي تـنها يک مـوضوع داخـلي )مـتمم( دارنـد و در
زيرساخت موضوع بيروني نميپذيرند.
٣ـ ٢تحليل گروه اسمي ابتداي ساختهاي مورد بحث به صورت فاعل زيرساختي

بر اساس نظريه حاـکميت و مر جعگزيني ٬فاعلها تحت حاـکميت مختصه تطابق تصريف
خودـايستا حالت فاعلي به خود ميگيرند و نيز محتواي آنها )يعني شخص و شمار آنها(
توسط مختصه مـذکور و بـهـصـورت مـوضعي تـعيين مـيشود .در قسـمت ١ـ ٢ضـمن
توصيف وضعيت فاعل در گيلکي به جمالت

)(4

اشاره نموديم که در آنها ميان فاعل و

مقاله

ـگويششناسي ٢/ ١
ساخت غيرشخصي در گويش گيلکي...

فعل ضرورتًا تطابق وجود دارد .براي سادگي در ارجاع ٬اين جمالت در

)(21

٢٥

تکرار شده

است.
مريم ظرفها را شست.

¡(21a) m¡ry¡m z¡rfon-¡ bu-s§ us-t-

)¡(21b) m¡ry¡m o zahra: z¡rfon-¡ bu-s§ us-t-¡n (*bu-s§ us-t-

مريم و زهرا ظرفها را شستند )* ـشست(.

اما همانگونه که در جمله

)(22

نشان داده شده است ٬در جمالت غيرشخصي در گويش

ـگيلکي ميان گروه اسمي ابتداي جمله و فعل مطابقت وجود ندارد .از اين رو ٬مـيتوان
نتيجه گرفت که گروه اسمي آغاز اين جمالت فاعل زيرساختي نيست.
حسن و حسين گرسنهشان است.

(22) has¡n o hus¡in-¡ gus§na

٣ـ ٣تحليل گروه اسمي بهعنوان مفعول زيرساختي و فاعل روساختي

تحليل ديگري که براي گروه اسمي ابتداي جمالتي نظير

)(17

ميتوان در نظر گرفت اين

است که گروه اسمي ابتداي اين گونه جمالت مفعول زيرساختي است که در نحو آشکارا
جابهجا ميشود و به جايگاه تهي فاعل جمله خود ميرود تا اصـل فـرافکـني گسـترده
برآورده گردد .شواهدي مبتني بر توزيع گروههاي قيدي ٬صورتهاي جانشين ٬و توزيع
ضمير مشترک وجود دارد که نشان ميدهد اـگرچه گروه اسمي ابتداي جمالت مورد نظر
فاعل زيرساختي نيست ٬حدـاقل در روساخت فاعل است.
٣ـ٣ـ ١استدالل بر پايه توزيع گروههاي قيدي

مانند
از ديدگاه نحوي ميتوان به دو دسته قيد در گيلکي اشاره کرد :يک دسته قيدهايي
ِ
نظير » خيلي ٬بيشتر « .اين دو دسته قيد جـايگاههاي
» مطمئنًا ٬حتمًا « و دسته ديگر قيدهايي ِ
نسبتًا متفاوتي را در جمله اشغال ميکنند .همانطور که در مثالهاي ) (23و

)(24

نشان داده

شده است ٬قرار دادن قيدهاي دسـته دوم در آغـاز جـمله ٬بـر خـالف قـيدهاي دسـته
نخست ٬موجب غيردستوري شدن جمله ميشود.
حسن خيلي کتاب ميخواند.
خيلي حسن کتاب ميخواند.
حسن کتاب ميخواند خيلي.

¡(23a) has¡n xeili kita:b xon-
¡(23b) *xeili has¡n kita:b xon-
(23c) has¡n kita:b xon-¡ xeili

٢٦

ـگويششناسي ٢/ ١
ساخت غيرشخصي در گويش گيلکي...

مقاله

مطمئنًا حسن کتاب خريد.

(24a) motm¡?enan has¡n kita:b b¡h-e

حسن مطمئنًا کتاب خريد.

(24b) has¡n motm¡?enan kita:b b¡h-e

حسن کتاب خريد مطمئنًا.

(24c) has¡n kita:b b¡h-e motm¡?enan

نظير » مطمئنًا « ٬از يک طـرف ٬و » خـيلي « ٬از طـرف ديگـر ٬را
تفاوت توزيع قيدهايي ِ

ميتوان به اين ترتيب توجيه کرد که قيدهايي نظير » مطمئنًا « قيد جمله هستند ٬بنابراين٬

فقط ميتوانند به گره جمله متصل شوند؛ اما قيدهايي نظير » خيلي « قيد گروه فعلي هستند
و فقط ميتوانند به گره گروه فعلي متصل شوند و قرار دادن آنها در آغاز جمله موجب
تقاطع شاخه قيد منشعب از گروه فعلي و شاخه فاعل منشعب از گره جمله ميشود .حال
از جمله دستوري غيرشخصي

)(25a

که در آن قـيد جـمله در ابـتدا قـرار گـرفته است٬

ميتوان نتيجه گرفت که گروه اسمي اين جمله حدـاقل در روساخت مفعول نيست؛ در
غير اين صورت جمله

که در آن قيد گروه فعلي در ابتدا قرار گرفته است دستوري

)(25d

ميشد.
مطمئنًا حسن گرسنهاش است.

(25a) motm¡?enan has¡n-¡ gus§na

حسن مطمئنًا گرسنهاش است.

(25b) has¡n-¡ motm¡?enan gus§na

حسن گرسنهاش است مطمئنًا.

(25c) has¡n-¡ gus§na motm¡?enan

خيلي حسن گرسنه است.

(25d) *xeili has¡n-¡ gus§na

حسن خيلي گرسنه است.

(25e) has¡n-¡ xeili gus§na

حسن گرسنه است خيلي.

(25f) has¡n-¡ gus§na xeili

٣ـ٣ـ ٢استدالل بر پايه صورتهاي جانشين

در گيلکي زنجيره »  ham hitoـ« ميتواند جايگزين کل جمله بهجز فاعل شود .جمله

)(26a

ـکه در آن صورت جـانشين جـايگزين کـل جـمله نـخست بـهجز فـاعل آن شـده است
خوشساخت و جمالت

)(26b-e

که در آنها فعل يا سازه ديگري از جمله نخست حفظ

شده است بدساخت است:
(26a) ali has¡n-¡ kita:b hada, hus¡in ham hito

علي به حسن کتاب داد ٬حسين هم همينطور.
(26b) *ali has¡n-¡ kita:b hada, hus¡in ham has¡n-¡ hito

* ـعلي به حسن کتاب داد ٬حسين هم به حسن همينطور.

مقاله

ـگويششناسي ٢/ ١

٢٧

ساخت غيرشخصي در گويش گيلکي...

(26c) *ali has¡n-¡ kita:b hada, hus¡in ham kita:b hito

* ـعلي به حسن کتاب داد ٬حسين هم کتاب همينطور.
(26d) *ali has¡n-¡ kita:b hada, hus¡in ham has¡n-¡ kita:b hito

* ـعلي به حسن کتاب داد ٬حسين هم به حسن کتاب همينطور.
(26e) *ali has¡n-¡ kita:b hada, hus¡in ham has¡n-¡ kita:b hada hito

* ـعلي به حسن کتاب داد ٬حسين هم به حسن کتاب داد همينطور.

حال در جمله ) (27aـ ham hito » ٬ـ« صرفًا جايگزين زنجيره

)(gus§ na

شده و زنجيره ¡m¡ry¡m-ـــ

ـکه بنابر فرضيه پيشنهادي در اين مقاله فاعل جمله غيرشخصي استـــ در جمله حفظ
شده و با وجود اين جمله خوشساخت است ٬در حالي کـه حـذف آن از جـمله

)(27b

زنجيره بدساخت بهدست ميدهد .اين تقابل در قالب تحليلي قابل توجيه است که در آن
ـگروه اسمي موجود در ساخت غيرشخصي فاعل چنين جمالتي بهشمار آيد:
(27a) has¡n-¡ gus§na, m¡ry¡m-¡ ham hito

حسن گرسنه است ٬مريم هم همينطور.
(27b) *has¡n-¡ gus§na, m¡ry¡m-¡ ham gus§na hito

* ـحسن گرسنه است ٬مريم هم گرسنه است همينطور.
٣ـ٣ـ ٣استدالل بر پايه توزيع ضمير مشترک

در گويش گيلکي مرجع ضمير مشترک »خودش « فقط فاعل جمله ميتواند باشد .اين امر
در مثال

)(28

نشان داده شده است .همنمايگي اين ضمير با هر گروه اسمي غير از فاعل

منجر به بدساختي جمله ميشود .عالمت

Í

نشاندهنده جايگاههاي بالقوه ديگر ضمير

مشترک در اين جمله است:
¡(28) alii xud¡s§ i/*j has¡n-¡ j Í muarr¡fi bud-

علي iخودش *j/iحسن را jمعرفي کرد.

حال ٬با توجه به دستوري بودن جمله

)(29

گروه اسمي داراي حالت غـيرفاعلي در

ابتداي جمله حدـاقل در روساخت بايد در جايگاه فاعل قرار داشته باشد:
حسن iاز خودش iبدش ميآيد.

¡(29) has¡n-¡ i az xud¡s§ i b¡d han

تا اينجا بر اساس استداللهاي نحوي نظير استدالل بر پايه توزيع قيدها ٬اسـتدالل
برـپايه صورتهاي جانشين ٬و استدالل بر پايه توزيع ضمير مشترک نشان داديم که گروه

٢٨

ـگويششناسي ٢/ ١
ساخت غيرشخصي در گويش گيلکي...

مقاله

اسمي ابتداي ساختهاي مورد بحث در اين پژوهش مفعول زيـرساختي است .رفـتار
فاعلي گروه اسمي مزبور را ميتوان چنين توجيه کرد که اين گروه براي بـرآورده کـردن
اصل فرافکني گسترده بايد در روساخت جابهجا شود و به جايگاه تهي فاعل برود .اما
هنوز دو نکته وجود دارد که بايد تبيين شود :يکي نحوه اطالق حالت مفعولي به گروه
اسمي ابتداي جمالتي نظير

)(17

و ديگر آن که اـگر گروه اسمي مذکور فاعل است ٬چرا با

فعل مطابقت ندارد؟
٣ـ ٤نحوه اطالق حالت به فاعل ساختهاي غيرشخصي

بر اساس جمالتي نظير

)(18

گفتيم که جايگاه فـاعل جـمالت غـيرشخصي در گـيلکي

بهـلحاظ معنايي بر اساس فعل بند اصـلي انـتخاب نـميشود و نـقش مـعنايي دريـافت
نميکند .همچنين ٬گفتيم هرگاه فعلي به فاعلش نقش معنايي اطالق نکند بر اساس تعميم
بورزيو ) (١٩٨٦قادر به اطـالق حـالت سـاختاري بـه مـفعولش نـخواهـد بـود .بـا ايـن
توضيحات روشن ميشود که آنچه در زيرساخت مفعول است نميتواند از فعل جمله
حالت ساختاري مفعولي رايي دريافت کند .در نتيجه ٬تظاهر ساختواژي »را « در اين گونه
جمالت نميتواند تـظاهر حـالت سـاختاري مـفعولي رايـي بـاشد .بـا ايـن تـوضيحات
مسئلهاي که اـکنون با آن مواجهيم اين است که چگـونه گـروه اسـمي ابـتداي جـمالت
غيرشخصي نظير

)(17

تظاهر ساختواژي حالت مفعولي رايي پيدا ميکند.

بايد دانست »را « هميشه تظاهر حالت ساختاري مفعولي رايي نيست .در اين زمـينه
ميتوان شواهد زير را ذـکر کرد:
الف( »را « به دنبال گروههاي اسـمي قـيدي کـه يک فـعل الزم را تـوصيف مـيکنند
ميآيد:
) (٣٠شب پيش رو اصًال نخوابيدم) .ـکريمي(١٩٨٩ ٬
) (٣١هفته آينده رو استراحت ميکنم.

ب( »را « ممکن است دو بار در يک جمله واقع شـود ٬اـگـر »را « فـقط نشـانه حـالت
ساختاري مفعولي رايي بود ٬در اين صورت جمالت زير بايد بدساخت ميشد؛ چون در
هر جمله نميتوانيم بيش از يک مفعول مستقيم داشته باشيم .وجود دومين گروه اسمي
داراي نشانه »را « حاـکي از آن است که در زبان فارسي »را « نميتواند فقط نشانه اطالق

ـگويششناسي ٢/ ١

مقاله

ساخت غيرشخصي در گويش گيلکي...

٢٩

حالت ساختاري مفعولي رايي باشد.
) (٣٢ماشين رو درش رو بستم) .همو(١٩٨٩ ٬
) (٣٣هوشنگ رو کتابش رو پس دادم.

ج( »را « با گروههاي اسمي که مفعول مستقيم فعل نيستند نيز ميآيد:
) (٣٤هوشنگ رو به مادرش گفتم) .همو(١٩٨٩ ٬

د( صادقي ) (١٣٤٩به نوعي تبادل و تعويض بين »را « و برخي از حروف اضافه قائل
است .دبيرمقدم ) (١٣٦٩نيز با ارائه شواهد بسيار از فارسي ميانه و فارسي دري نشان
ميدهد که در متون آن دوره »را « با گروههاي اسمي مشخص

)(specific noun phrases

همراه و اطالقکننده حالت بوده و جايگزين بـرخـي از حـروف اضـافه مـيشده است.
شواهد مورد اشاره از اين قراراند:
هـ( »را « با مفعول غيرمستقيم تعدادي از فعلها٬
مانند زدن ٬بخشيدن ٬رسانيدن ٬دادن بهـکار
ِ
ميرفته است:
) (٣٥امير را زخمي زدهام ) .ـکليله و دمنه(

در اين مثال حرف اضافه »به « که در فارسي دري با مفعولهاي غـيرمستقيم بـهـکـار
ميرود ديده نميشود .به دنبال گروه اسمي » امير « به جاي اين حرف اضافه »را « آمده و
نشانه مشخص بودن و نيز غيرفاعلي بودن

)(obliqueness

است.

و( بهعالوه» ٬را « جايگزين حرف اضافه » براي « ميشده و بيانگر بهرهوري بوده است:
) (٣٦اين محنت را درماني انديشيدهام.

ز( »را « جايگزين حرف اضافه » بر « ميشده است:
) (٣٧و اين را نام شاهنامه نهادم.
) (٣٨امير را معلوم شد.

ح( »را « نشانه يک رابطه غيرفاعلي با فعل » بودن « بوده است )در صورتي کـه بـودن
بيانگر مالکيت باشد(:
) (٣٩پدر را پسري بود) .به معني پدر پسري داشت(

دبيرمقدم ) (١٣٦٩مـعتقد است کـه »را « در مـتون مـذکور نشـانه حـالت سـاختاري
مفعولي نبوده ٬بلکه به عنوان يک عنصر غيرفاعلي

)(oblique element

نشانه مشخص

بودن در زبان فارسي بوده و کاربرد آن به عنوان نشانه مفعول مستقيم در نتيجه بسط نقش

ـگويششناسي ٢/ ١
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مقاله

اوليه آن بوده است .وي به نقل از کنت ميگويد که در متون اواخر فارسي ميانه »راي « به
دنبال مفعول مستقيم ميآمده و اين خود بيانگر تحول جديدي در کـاربرد ايـن عـنصر
است.
در گيلکي معاصر نيز نوعي تبادل و تعويض ميان »را « و برخي از حروف اضافه وجود
دارد .حرف اضافه در گيلکي به دنبال گروه اسـمي مـتمم خـود مـيآيد و بـدان حـالت
ٌ
مفعول ـاليهي ميدهد )بر خالف فارسي که در آن هسته گروه حرف اضافهاي قبل از متمم
آن ميآيد(:
ـکتاب را در کيف گذاشتم.

(40) kita:b-¡ kif-¡-m¡n b¡n-am

ـکتاب را به مريم دادم.

(41) kita:b-¡ m¡ry¡m-¡ hadam

ـکتاب را براي دوستم خريدم.

(42) kita:b-¡ mi dust-¡-b¡/¡ b¡h-¡m

با اين توضيح ميتوان کاربرد »را « را به عنوان حرف اضافه در گيلکي معاصر بازتابي
از کاربرد آن در فارسي ميانه دانست که در فارسي معاصر ظاهرًا جز در جمله کليشهاي
»خدا را خوش نميآيد« در جاي ديگري يافت نميشود.
بنابراين ٬ميتوان گفت که نشانه »را « در جمالت مورد بحث از گويش گيلکي نشانه
حالت مفعولي رايي نيست.
حال برگرديم به اين مسئله که چگونه گروه اسمي ابتداي جمالتي نظير

)(17

تظاهر

ساختواژي حالت مفعولي رايي پيدا ميکند.
ـگفتيم که جايگاه فاعل ساختهاي غيرشخصي گويش گـيلکي فـاقد نـقش مـعنايي
است و ديديم که مفعول زيرساختي اين نوع جمالت حالت مفعولي رايي دارد .اما اين
وضعيت در تناقض با تعميم بورزيو ) (١٩٨٦است .بر اسـاس تـعميم مـذکور »مـفعول
مستقيم يک فعل تنها در صورتي حالت ساختاري مفعولي دريافت ميکند که آن گـروه
فعلي به فاعل خود نقش معنايي اطالق کند« .اـگر تعميم بورزيو را اصلي همگاني فرض
ـکنيم ٬در اين صورت شواهد ما مورد نقضي براي آن خواهند بود؛ اما اـگر به يک نظريه
تـناقض
حالت همسو با چامسکي )) (١٩٨٦به نقل از بلتي (١٩٨٨ ٬قـائل شـويم ٬ايـن
ِ
ظاهري مرتفع ميشود .به پيروي از چامسکي فرض ميکنيم که اساسًا دو نـوع حـالت
متفاوت وجود دارد:
حالت ساختاري )حالت فاعلي و حالت مفعولي رايي( که در سطح ساخت ظاهري و

مقاله

تحت حاـکميت اطالق ميشود و

ـگويششناسي ٢/ ١
ساخت غيرشخصي در گويش گيلکي...

حالت ذاتي )(inherent case

٣١

که در سطح زيـرساخت

اطالق ميشود و در سطح ساخت ظاهري ظهور مييابد .حالت ذاتي خاصيت واژگاني
ويژه برخي از افعال است .چامسکي معتقد است حالت ذاتي حالتي است که بهوسيله
هسته واژگاني به گروه اسمي که آن را تحت حاـکميت دارد و بدان نقش معنايي اطالق
ميکند داده ميشود.
بلتي ) (١٩٨٨معتقد است هرچند افعال نامفعولي قادر به اطالق حـالت سـاختاري
مفعولي رايي نيستند ٬توانايي اطالق حالت ذاتي دارند .ميتوان فرض کرد کـه مـدخل
واژگاني اين گونه افعال عالوه بر شبکهاي از نقشهاي معنايي ٬شبکهاي از حـالتهاي
ذاتي نيز دارد که با شبکه نقشهاي معنايي در ارتباط يکبهيک است .حالت ذاتي مورد
بحث خصوصيت واژگاني ويژه اين افعال است که در زيرساخت مـيآيد و بـر خـالف
حالت ساختاري ٬که خصوصيت واژگاني ويژه اين افـعال نـيست ٬بـا شـبکه نـقشهاي
معنايي فعل در ارتباط نيست و در سطح سـاخت ظـاهري اطـالق مـيشود .در شـبکه
افعال نامفعولي حالت ذاتي با نقش معنايي تجربهـگر در ارتباط است.
معنايي
نقشهاي
ِ
ِ
ميتوان فرض کرد که در ساختهاي غيرشخصي گويش گيلکي فاعل اشتقاقي ٬که در
زيرساخت در جايگاه مفعول قرار دارد ٬از فعلي که آن را تحت حاـکميت داشته و بدان
نقش معنايي تجربهـگر اطالق ميکند حالت ذاتي دريافت ميکند و تظاهر ساختواژي اين
حالت ذاتي مانند حالت ساختاري مفعولي رايي است .نکته قابل ذـکر در اينجا اين است
ـکه گروههاي اسمي داراي حالت ذاتي ٬نکرهاند )به نقل از مک کري .(١٩٨٨ ٬در حالي
اسمي داراي حالت ذاتي در ساختهاي
ـکه گروه
غيرشخصي گيلکي با »را « همراه است.
ِ
ِ

ـکريمي ) (١٩٩٧و دبيرمقدم ) (١٣٦٩معتقدند »را « هميشه نشانه معرفه بودن نيست .اما

حتي اـگر تحليل آنها را در اين مورد بپذيريم ٬باز هم قائل شدن به حالت ذاتي براي گروه
اسمي مورد بحث ما را دچار مشکل ميکند.
ميدانيم که در جايگاه ابتداي جمالتي نظير

)(17

يا اسم خاص ميآيد يا ضمير .اين

دو مورد بر اساس دستورهاي سنتي معرفه ذاتياند .اـگر ديدگاه دستورنويسان سنتي را
در باب معرفه ذاتي بودن اسم يا ضمير بپذيريم ٬در آن صورت موردي در نقض اطالق
حالت ذاتي به گروههاي اسمي نکره مييابيم .اما اـگر تحليل بلتي ) (١٩٨٨را در مورد اين
ـگونه ساختها بپذيريم ٬تناقض مذکور مرتفع ميشود .او معتقد است که فقط گروههاي

٣٢

ـگويششناسي ٢/ ١
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مقاله

اسمي داراي حالت ساختاري فاعلي و مفعولي گروههاي اسمي واقعي هستند ٬در حالي
ـکه گروههاي اسمي داراي حالت ذاتي چنين وضعيتي ندارند .بلتي معتقد است کـه در
چنين مواردي گروه اسمي ٬در واقع گروه حرف اضافهاي است )ـکه در برخي از موارد
هسته گروه حرف اضافهاي آشکار و گاهي انتزاعي است( .در همين قسمت متذکر شديم
ـکه در جمالت مورد بحث در اين پژوهش »را « بهجاي حرف اضافه »به « بهـکار رفته است؛
بنابراين ٬روشن است که در ابتداي جمالت مورد بحث در ايـن پـژوهش گـروه حـرف
اضافهاي داريم و نه گروه اسمي؛ بنابراين ٬بحث نکره بودن گروه اسـمي داراي حـالت
ذاتي در اينجا محلي از اعراب ندارد.
٣ـ ٥توجيه عدم مطابقت ميان فاعل و فعل در ساختهاي غيرشخصي گيلکي

بلتي ) (١٩٨٨به نقل از لوين به جمالتي از زبان ايسلندي اشاره ميکند کـه فـاعل آنـها
داراي حالت غيرفاعلي

)(quirky case

است:
دارد سردم ميشود.

(43) me¨ r ko¨ lnar

بلتي متذکر ميشود که در موارد مذکور فاعل داراي حالت ذاتي است و با فعلي که
حامل مختصههاي بينشان سوم شخص مفرد است مطابقت ندارد .به نظر ميرسد فقط
فاعلهاي داراي حالت فاعلي منجر به مطابقت ميشوند .وي به مواردي اشاره ميکند
ـکه در آنها فعل با مفعول داراي حالت سـاختاري مـفعولي مـطابقت مـيکند .او نـتيجه
ميگيرد که گروههاي اسمي داراي حالت ساختاري فاعلي و مفعولي از لحـاظ احـتمال
ايجاد مطابقت وضعيت خـاصي دارنـد؛ احـتماًال فـقط گـروههاي اسـمي داراي حـالت
اسمي
ساختاري فاعلي و مفعولي گروههاي اسمي واقعي هستند ٬در حالي که گروههاي
ِ
داراي حالت ذاتي چنين وضعيتي ندارند .بلتي معتقد است که در موارد عدم تطابق ميان
ِ
فاعل و فعل ٬گروه اسمي در واقع گروه حرف اضافهاي است .بنابراين ٬نبود تطابق بين

فاعل و فعل در اين گونه جمالت توجيهپذير است.
چنين تحليلي براي ساخت غـيرشخصي گـيلکي نـيز طـبيعي بـه نـظر مـيرسد .در
توصيف حرف اضافه در گيلکي متذکر شديم که نوعي تبادل و تعويض بـين بـرخـي از
حروف اضافه و »را « در اين زبان صورت ميگيرد و با ارائه شواهدي نشان داديم که اين
نوع تبادل و تعويض در فارسي ميانه نيز سابقه دارد .در جمالتي نظير

)(17

که در زير با

مقاله

شماره

)(44
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تکرار ميشود ٬چنين تحليلي ر اهگشاست .اين جمله ٬در واقع ٬بدين معني

است که »حالت گرسنگي بـه حسـن دست داده است « .بـه عـبارت ديگـر ٬در ايـن جـمله »را «
جايگزين حرف اضافه شده است .به اين ترتيب نبود مطابقت در جمالتي نظير

)(18

قابل

قبول است .فعل نامفعولي موجود در اين گونه جمالت يک موضوع دروني به صورت
يک گروه حرف اضافهاي ٬زيرمقولهسازي ميکند؛ از طرفي چون فعل مـزبور قـادر بـه
اطالق حالت ساختاري نيست ٬به عنصر مـوضوع مـورد نـظر کـه داراي نـقش مـعنايي
تجربهـگر است حالت ذاتي اطالق ميکند .سپس اين گروه حرف اضافهاي براي برآوردن
اصل فرافکني گسترده حرکت کرده ٬جايگاه خالي فاعل را در روساخت پر ميکند .با اين
توضيحات ٬جايگاه فاعل چنين جمالتي را يک گروه حرف اضافهاي پر کرده است .بين
ـگروه اسمي متمم اين گروه حرف اضافهاي و هسته سازه تصريف رابطه هستهــمخصص
برقرار نيست و ٬از اين رو ٬شاهد عدم مطابقت ميان فاعل و فعل هستيم.
حسن گرسنه است.

(44) has¡n¡ gus§na

٣ـ ٦بحثي در باب فاعل داراي حالت غيرفاعلي

همانگونه که مشاهده شد فاعل جمالت غيرشخصي در گيلکي فاعلي اشتقاقي و داراي
حالت غيرفاعلي است .عمومًا داشـتن حـالت فـاعلي از ويـژگيهاي بـارز فـاعل بـودن
محسوب ميشود .اـگر فـرض کـنيم کـه هـر عـنصر داراي نـقش نـحوي خـاصي داراي
ويژگيهاي بارز است ٬آنگاه به پيروي از ريس ) (٢٠٠١در بررسي دادههـايي از زبـان
هندي ميتوان فاعل بودن را مختصهاي دوشقي در نظر نگرفت .وي معتقد است که يک
عنصر موضوع ممکن است درجهاي از خواص فاعل بودن را داشته باشد .اين نظر شبيه
آن چيزي است که دوتي ) (١٩٩١در زمينه نقشهاي بارز

)roles

 (protoـگفته است .آنها

معتقدند که نقشهاي معنايي مـقوالتي مـجرد نـيستند ٬بـلکه بـايد آنـها را بـه صـورت
نقشهاي بارز در نظر بگيريم .آنها براي هر نقش معنايي ٬نمونه بارزي در نظر ميگيرند
پذيران اين نقش ميتواند درجهاي از خصوصيات اين نقش
ـکه هر عضو از مجموعه نقش
ِ

بارز را داشته باشد .به عقيده دوتي دو نوع اصلي نقش معنايي بارز وجود دارد :کنشگر
ِ
معنايي بارز مشخصههايي معنايي
بارز ٬کنشپذير بارز .وي براي هر يک از اين نقشهاي
ِ
قائل ميشود .به اين ترتيب ٬ميتوانيم به طيفي از کنشگرها و کنشپذيرها قائل شويم که
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مقاله

از کليه مشخصههاي معنايي مربوط به هر نقش معنايي بارز شروع شده و به کنشگر يا
ـکنشپذيري منتهي ميشود که فقط يکي از اين مشخصهها را داشته باشد.
بررسي ويژگيهاي نحوي فاعل در بسياري از زبانها نشان ميدهد که برخي از انواع
عناصر موضوع حالت غيرفاعلي دارند ٬ولي چون برخي از ويژگيهاي نحوي فاعلهاي
مسلم را دارند آنها را نيز فاعل محسوب ميکنيم.
سيگرسون ) (٢٠٠١جمالتي را از زبان روسي مورد توجه قرار ميدهد و سپس آنها
را با موارد مشابه در زبانهاي آلماني و ايسلندي مقايسه ميکند .وي در اين زمينه جمله
)(45

را از زبان روسي ٬جمله

)(46

را از زبان آلماني و جمله

)(47

را از زبان ايسلندي ارائه

ميکند:
بايد بروم.
دارم يخ ميزنم.
دلتنگ او شدهاند.

'(45) mne uxodit
(46) mir ist kalt

(47) hennar var sakna

ريس ) (٢٠٠١نيز جمالت مشابهي را از زبان هندي مورد بـررسي سـاختاري قـرار
ميدهد که نمونهاي از آن در

)(48

آمده است .فاعل اين جمله نيز داراي حالت غيرفاعلي

است:
(48) raam-ko raat-ko vijay-ko apnii ghar-m samhaalnaa padaa

ويج ي مراقبت کند.
رام ميبايست در شب در خانه خودش از ِ

بدين ترتيب ٬همان گونه که مشاهده ميشود ٬وجود فاعل داراي حـالت غـيرفاعلي

مختص گويش گيلکي نيست و در زبانهاي ديگر نيز يافت ميشود.
٣ـ ٧خالصه بحث و نتيجهـگيري

در اين پژوهش به بررسي ساخت دستهاي از جمالت گيلکي پرداختيم کـه در آنـها بـه
دنبال گروه اسمي ابتداي جمله »را « ميآيد .فعل اين گونه جمالت جـزو افـعال حسـي
است .افعال حسي بر اساس چارچوب زيرمقولهاي خود به يک موضوع دروني با نقش
معنايي تجربهـگر نياز دارند و بر اساس شواهدي نشان داديم که افعال مذکور به فـاعل
خود نقش معنايي اطالق نميکنند .در چارچوب نظريه حاـکميت و مرجع گزيني چنين
افعالي نامفعولي ناميده ميشوند .افعال نامفعولي قادر به اطـالق حـالت سـاختاري بـه
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موضوع دروني خود نيستند؛ با وجود اين ٬به دنبال گروه اسمي ابتداي اين قبيل جمالت
»را « ميآيد .همچنين ٬در جمالت مورد بحث ميان گروه اسـمي ابـتداي جـمله و فـعل
مطابقتي ديده نميشود .براي اين گونه جمالت دو فرضيه در نظر گرفتيم .در تحليل اول
فرض کرديم که گروه اسمي ابتداي آنها يک فاعل زيرساختي است و بر اساس استدالل
نحوي مبتني بر تطابق فاعل و فعل اين فرضيه را رد کرديم .در تحليل دوم فرض کرديم که
ـگروه اسمي ابتداي جمالت مورد بحث مفعول زيرساختي است که مفعول مورد بحث
براي برآوردن اصل فرافکني گسترده در روساخت جابهجا شده و به جايگاه تهي فاعل
رفته است و با ارائه استداللهاي نحوي صورتهاي جانشين ٬توزيع قـيدها ٬و تـوزيع
ضمير مشترک اين فرضيه را تأييد کرديم .در مورد نحوه اطالق حالت مفعولي به گـروه
اسمي ابتداي جمالتي نظير

)(17

به پيروي از چامسکي ) (١٩٨٦و بلتي ) (١٩٨٨فرض

ـکرديم که فعل اين قبيل جمالت حالت ذاتي به موضوع دروني خود اطـالق مـيکند و
تظاهر ساختواژي آن مانند حالت ساختاري مفعولي است .در مورد تطابق ميان فاعل و
فعل نشان داديم که نشانه »را « به دنبال گـروههاي اسـمي مـورد نـظر ٬در واقـع ٬حـرف
اضافهاي است به معني »به « و اين کاربرد »را « در فارسي ميانه نيز سابقه داشته است و
هنوز هم در جمالتي نظير »خدا را خوش نميآيد« ديده ميشود .بدين ترتيب ٬تـطابق
ميان فاعل و فعل در اين گونه جمالت تطابق ميان يک گروه حرف اضافهاي در مقام فاعل
و فعل جمله است.
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