
  

  

  

  

  

  ساخت غيرشخصي در گويش گيلكي شهرستان الهيجان

  

  علي درزيدكتر 

  دانشگاه تهراناستاد 

  مريم داناي طوسي 

  هاي آموزشي ريزي درسي و نوآوري  برنامه،پژوهش ةكارشناس ارشد مؤسس

  
 

  مقدمه

 ةشود كه فعل آنها با فاعل جمله مطابقت ندارد و شناس جمالت غيرشخصي به جمالتي گفته مي
گونه جمالت به  در گيلكي در اين. ها از نظر صوري سوم شخص مفرد است ي اين جملهفعل

صورت ضمير  ه اين ضمير ب، و در صورت وجود ضمير»را«همراه گروه اسمي ابتداي جمله 
   ۱:د زير اشاره كرةتوان به جمل براي نمونه مي. شود مفعولي ظاهر مي

)۱( . ma   təšhna  
  I-Ac   thirsty-is                                                                .              تشنه هستم

گونه جمالت در چارچوب  ن نقش نحوي گروه اسمي ابتداي اينهدف از اين پژوهش تعيي  
در بخش نخست اين مقاله توصيف مختصري از گويش .  است۲گزيني  حاكميت و مرجعةنظري

 ساخت غيرشخصي در زبان ة مروري بر مطالعات قبلي در زميندومخش در ب. شود گيلكي ارائه مي
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 ابتدا به توصيف ساخت غيرشخصي در گيلكي معاصر سوم در بخش ٣.فارسي خواهيم داشت
ي مورد بحث فاعل زيرساختي ها  اين فرضيه را كه گروه اسمي ابتداي ساختسپس. پردازيم مي

ي مورد بحث مفعول ها  ابتداي ساختدهيم كه گروه اسمي  نشان مي وكنيم است رد مي
زيرساختي است كه براي برآورده كردن اصل فرافكني گسترده در سطح ساخت ظاهري به جايگاه 

 اطالق حالت به فاعل و عدم تطابق ميان فاعل و فعل در ة نحوآنگاه. رود تهي فاعل مي
ل و حالت به بحث فاعادامه در . گيرد ي غيرشخصي گيلكي مورد بحث قرار ميها ساخت

   .پردازيم گيري مي به نتيجهسرانجام غيرفاعلي و 

  

  توصيف مختصري از گويش گيلكي -1

هاي گيلكي رشت با  عنوان مثال واژه هب. گويش گيلكي در نقاط مختلف گيالن همسان نيست
اين اختالف گاهي بسيار . رود در موارد بسياري تفاوت دارد كار مي هايي كه در شرق گيالن به واژه

حسوس است تا حدي كه فهم گويش مردم روستاهاي شهر الهيجان را براي مردم رشت يا م
 گيلكي ،ي فاحشها با توجه به اين تفاوت. سازد نواحي غرب رشت دشوار و احياناً غيرممكن مي

 ، لنگرود،گويش مردم نواحي شرقي سفيدرود مانند الهيجان( متمايز گيلكي بيه پس ةرا به دو شاخ
شخصي در گويش در اين تحقيق، ساخت غير. كنند تقسيم مي) ر پايين و جز آن اشكو،رودسر

   .گيرد گيلكي الهيجان مورد بحث قرار مي
  ضماير -1 -1

  . متصل يا پيوستهومنفصل يا ناپيوسته : ضمير شخصي در گويش گيلكي بر دو قسم است
  : ضماير شخصي منفصل-الف
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  منفصل ضماير

ضمير 

  شخصي

حالت 

  فاعلي

  صيضمير شخ

مفعولي  حالت

  رايي

  
  شخصي ضمير

  حالت فاعلي

  ضمير شخصي

  حالت مفعولي رايي

  Amu Amə-rə  جمع اول شخص  Mu Ma  اول شخص مفرد
  Shumu  Shəmə-rə  جمع دوم شخص  Tu  Ta  دوم شخص مفرد
  Ishon/ushon  Ishon-ə/ushon-ə  جمع سوم شخص  Un/u  Un-ə  سوم شخص مفرد

  
كه ضماير شخصي متصل با ساخت مورد بررسي در اين به دليل اين:  ضماير شخصي متصل-ب

   .شود  كالم از ذكر آنها خودداري ميةمقاله ارتباط مستقيم ندارند براي جلوگيري از اطال
  وضعيت فاعل -2 -1

تواند محذوف باشد و شخص و  يعني ضمير فاعلي مي.  ضميرانداز است،گيلكي نيز مانند فارسي
نشان داده ) ٣ (-)٢(اين وضعيت در جملة . بل شناسايي استشمار فاعل از روي شناسه فعل قا

  .شده است
).۲(  (mu)   shən-əm 

        (I-nom)   go-1sg                                                                                          )روم من مي(  

)۳( . (u)   kita:b-ə   hait- ə 

         (he)   book-ac   took-3sg                                                                 )كتاب را گرفت)او  
  .كتاب را گرفت) او( 

هاي  داده. كند در گيلكي نيز مانند فارسي فاعل از لحاظ شخص و شمار با فعل مطابقت مي  
دستوري شدن ل موجب غيرععدم تطابق فاعل و ف. نمايند زير صحت اين ادعا را تأييد مي

  .شود جمالت مي
a. məryəm   zərfon-ə   bu-shus-t-ə). ۴(  

                                  Maryam-nom   dishes-ac   wash-past-3sg        . را شستها مريم ظرف
       b. məryəm   o   zahra:   zarfon-ə   bu-shus-t-ən (*bu-shus-t-ə)  
          Maryam and zahra   dishes-ac   wash-past-3pl (wash-past-3pl)  
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   ). شست*    (ها را شستند  مريم و زهرا ظرف
  ساختمان فعل در گيلكي  -3 -1

هاي مضارع اخباري، مضارع التزامي و   يكي بن مضارع كه با آن صيغه،فعل در گيلكي دو بن دارد
ي ماضي ها هاي زمان  و صفت مفعولي و صيغهشوند و ديگري بن ماضي كه مصدر امر ساخته مي

 n-شود، اگر بن فعلي به مصوت ختم شود فقط   ختم ميan- و n-مصدر به . شوند از آن مشتق مي
در ). انداختن (todanو ) ريختن (fudn، )خوردن (xordn، )زدن (z n: مانند،گردد به آن متصل مي

 be (ba, bu, b)رع التزامي با پيشوند فعلي هاي امر، ماضي مطلق، ماضي بعيد و مضا گيلكي صيغه
  .همراه است

  )٥ (                                                                                                                  a. bu-xor.بخور
       Ind. -eat 

                                                                                                   b. b-nish-t- bu .نشسته بود
        Ind.-sit-past-3

rd
 Sg. 

  :رود كار نمي هاي مضارع به در صيغه» -mi« در گيلكي برخالف فارسي پيشوند فعلي
  )٦ (a. hagin-əm                                                                                     .   گيرم مي

       take - 1
st
 Sg. 

                                                                                                                b. shən-əmروم مي
       go-1

st
 Sg.  

  ترتيب كلمات -4 -1

است و )  فعل- مفعول-فاعل (SOVصورت   بههاي اصلي جمله در گيلكي نشان سازه ترتيب بي
شود، در  مشاهده مي) ٨ (و) ٧( يها طور كه در مثال همان. از اين نظر با فارسي معيار تفاوتي ندارد

 منتقل شود ،تواند به جايگاه قبل از فاعل تواند به جايگاه پس از فعل، ولي نمي گيلكي مفعول مي
)c۷ .(تواند به جايگاه پس از فعل  نصر موضوع يعني فاعل ميدر جمالت با فعل الزم نيز تنها ع

  .منتقل شود
                                                                                     a. ali   kitab-ə   xon-ə )٧(  

           Ali-nom   book-Ac.   read-3
rd
 Sg.                                               علي كتاب را خواند.  

       b. ali   xon-ə   kitab-ə 
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Ali-Nom.    read-3.را كتاب خواند علي
rd
 Sg.   book-ac                                                            

      ? c. kitab-ə   Ali   xon-ə 

book- Ac.   Ali-Nom.   Read-3             .خواند علي را كتاب
rd
 Sg.                                           

a. ali   bə-ma                                                                                                        )٨(  
          Ali- Nom.   came-3

rd
 Sg.                                                                               علي آمد.  

       b. bə-ma ali 

came- 3           .آمد علي
rd
 Sg.   Ali-Nom.                                                                                

  

   بررسي ساخت غيرشخصي در زبان فارسي -2

  :كنند ا به دو دستة زير تقسيم ميدستورنويسان سنتي جمالت غيرشخصي ر
 و بعد از آنها گردد  و عباراتي از اين دست ساخته مي»بايد« و »شود مي«جمالتي كه با در  -الف

به شخص خاصي » ...و شود  نشايد، بايد، مي« سوم شخص مفرد در ةآيد، شناس مصدر مرخم مي
داند و معتقد به چهار  صي ميگونه جمالت را داراي وجه غيرشخ فعل اين ۴يباطن. گردد نميبر

وي معتقد است افعال در وجه . وجه اخباري، امري، التزامي و غيرشخصي در زبان فارسي است
اي  نمونه) ٩(جمالت . پذيرند و نيز ويژگي شخص و شمار ندارند وقت فاعل نمي شخصي هيچ

صي هاي غيرشخ در اين پژوهش اين دسته از ساخت(از اين نوع جمالت غيرشخصي است 
  .)مدنظر نيستند

  .نشايد رفت. الف) ٩(
  .بايد رفت. ب
  .شود رفت مي. ج
يك از كلماتي   سوم شخص مفرد است و به هيچ،جمالتي كه شناسة آنها از نظر صورتدر  -ب

اجزايي هستند كه شخصي را )  ... ات،-  ام،-(گردد، ضماير  كه قبل يا بعد از آن آمده مربوط نمي
  .دهند شود نشان مي كه فعل به آن مربوط مي

  .بدم آمد. الف) ١٠(
  .اش گرفت خنده. ب
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هميشه مركب است و با ) ب(معتقد است فعل جمالت غيرشخصي دستة  ۵يخانلر  
به  همراه است و در اين زمينه » ...بودن، شدن، آمدن، گرفتن، بردن، زدن و«همكردهايي نظير 

  :كند  اشاره ميزير از قبيل يموارد
ام  گرسنه. ام است تشنه. بسم است. سختم است. گرمم است. سردم است: با همكرد بودن) ١١(

  .است
  .ام شد گرسنه. ام شد تشنه. عارم شد. ام شد غصه. گرمم شد. سردم شد: با همكرد شدن
  .زورم آمد. عارم آمد. يادم آمد. حيفم آمد. دردم آمد. خوشم آمد. بدم آمد: با همكرد آمدن

لجم . خوابم گرفت. غمم گرفت. دردم گرفت. ام گرفت گريه. تام گرف خنده: با همكرد گرفتن
  .گرفت

  .ماتم برد. خوابم برد: با همكرد بردن
  .بهتم زد. ماتم زد. خشكم زد: همكرد زدن با

ول برسد يا فعبندي خود از افعال، از اين نظر كه اثر فعل از فاعل بگذرد و به م او در دسته  
وي معتقد است فعل . كند و الزم تقسيم مي) گذرا(و نوع متعدي تنها متوجه فاعل باشد آنها را به د

خوانند، اما در فارسي نوع سومي  گذرا دو صورت دارد كه يكي را معلوم و ديگري را مجهول مي
پذيرد ولي آنچه به ظاهر مفعول است  نيز وجود دارد كه فعل به ظاهر گذراست يعني مفعول مي

گونه فعل را از باب  خانلري اين. كند جايگاه نهاد را اشغال ميتنها نقش معنايي فعل را دريافت و 
هاي  گونه افعال هميشه بيانگر احساس هستند از اين جهت آنها را فعل داند و چون اين ناگذر مي

كند كه  را از زبان فارسي نقل مي) ١٢ (هاي وي همچنين جمالتي مانند جمله. نامد  ميتبيان حال
  .شوند ند و صرفاً در متون قديمي ديده ميامروزه ديگر كاربرد ندار

  .شاه خشنود شد=  شاه را خوش آمد-الف) ١٢(
  .تو خشمگين شدي=  خشمت آمد-ب
  .من خوشم آمد=  خوشم آمد-ج

 نشانة مفعول صريح »شاه«، گروه اسمي )الف -١٢(شود در جمالتي نظير  خانلري متذكر مي  
 در قالب نظريات ۶.گردد ميو گروه اسمي برير  به همين ضم»خوش آمدن« دارد اما اثر فعل »را«
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. پذيرد  اين جمله را مية داده شده توسط گزارشود گروه اسمي مزبور نقش معنايِي جديد گفته مي
يابد، از اين جهت  صورت سوم شخص مفرد تظاهر مي گونه جمالت فعل هميشه به در اين

هايي كه  نظر او در جمله  به.دگونه جمالت را نيز نوعي ساخت غيرشخصي نامي توان اين مي
در واقع فاعل ) اسم، ضميرمفعولي(متضمن يكي از افعال ناگذر باشند آنچه به ظاهر مفعول است 

  . ساختاري جمله است
كند كه در جمالتي   اشاره مي»پيرامون را در زبان فارسي «اي تحت عنوان  در مقاله٧دبير مقدم  
 رو ساخت در جايگاه فاعل قرار دارد در واقع مفعول  كه در»را«عبارت حاوي ) الف -١٢(نظير 
 است كه در پي »خوش شاه آمد«صورت  اي به ساخت چنين جمله است؛ به نظر او ژرف ۸ور بهره

. اليه مبتدا شده با نشانة را همراه شده است  مضاف،ي اضافهها عملكرد فرايند مبتداسازي بر ساخت
و فعل ) خوش من(ق فاعل و فعل بين گروه اسمي ابطت) ج -١٢( در جمالتي نظير همچنيناو 

 به اين ترتيب ۹.گردد عنوان شناسه به انتهاي فعل متصل مي  بهØرو تكواژ  گيرد و از اين صورت مي
اين . وجود داردگونه جمالت  ر اين د(pro)]ظ ضمير ناملفو[ يك فاعل تهي كهاست وي معتقد 

 وجود ندارد »خوش من آمد«صورت  اختي به چون زنجيرة روس۱۰نظر كريمي در حاليست كه به
  .بنابراين وجود چنين ژرف ساختي مغاير با شم زباني است

صورت  كند كه در آن گروه فعلي به  نيز به ساخت نحوي خاصي اشاره مي۱۱الدينيةمشكو  
 شود، مثال ظاهر مي» را«رود و به همراه گروه اسمي در جايگاه نهاد  كار مي به) بودن+ گروه اسمي(
  . اي از اين دست است نمونه) ١٣(
  .اين راه را پاياني نيست. الف) ١٣(

  .دنيا را به كسي وفا نيست. ب
+ گروه اسمي(دهد كه از لحاظ تعبير معنايي، ساخت نحوي باال با ساخت نحوي  او توضيح مي

  .همسان است) ١٤(در جمالت ) داشتن+ گروه اسمي
  .اين راه پاياني ندارد. الف) ١٤(

  .ا به كسي وفا ندارددني. ب
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چند در فارسي قديم ت باال كاربرد چنداني ندارد هرالديني در فارسي معاصر ساخةبنا به مشكو
و ) ١٥(هاي  هاي نمونه باال و نيز نمونه  در جمله»را«به نظر او كاربرد . رفته است كار مي زياد به

  .باشد ميسي باستان و فارسي ميانه  در فار»را«هاي تحول تاريخي كاربرد   بازماندهةدهند نشان) ١٦(
  . اين منصب را كسي خواهان نيست)١٥(
  . مردم را بگوييد به يكديگر كمك كنند)١٦(

متشكل از يك گروه فعلي )  ج-١٢(هاي غيرشخصي مانند   معتقد است ساختيقميش  
ي غيرشخصي، اينكه بخش ها وي از عدم وجود مطابقت روي فعل ساخت. است و نه جمله

تواند بين عنصر   غيرفعلي روي هم يك تكيه دارند و نيز اين ويژگي كه هيچ چيزي نميفعلي و
نه  اند و  مواردي از يك گروه فعليها گونه ساخت گيرد كه اين غيرفعلي و فعل قرار گيرد نتيجه مي

١٢.هجمل
  

  
  بررسي ساخت غيرشخصي در گيلكي معاصر -3

   توصيف ساخت غيرشخصي در گيلكي معاصر-1 -3

شبيه جمالتي  وجود دارد كه ظاهراً) ١٧(گويش گيلكي شهرستان الهيجان جمالتي همچون در 
  :است)  الف-١٢(مانند 

) ۱۷( ma gušna  
                                                                          I- Ac. hungry is           .         ام است گرسنه
گرم  ( gərm bon: از كنند عبارتند يي شركت ميها  چنين ساخترخي از افعالي كه درب  
افعال كليه جمالتي از اين دست ). بودن/ تشنه شدن(təšnə bon ، )سرد شدن (sərd bon، )شدن

اي خود به يك عنصر  اساس چارچوب زير مقوله افعال حسي بر. از نوع افعال حسي است
  .نياز دارند ١٣رگ با نقش معنايي تجربه) متمم(موضوعي دروني 

كنند، و بر  خود نقش معنايي اطالق مي) متمم(رسد كه اين افعال به موضوع دروني  نظر مي به  
 ،نشان داده شده است) ١٨(طور كه در مثال   همان،كنند زيرا آن محدوديت گزينشي اعمال مي

  .جان باشد تواند موجود بي گونه افعال نمي مرجع موضوع اين
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)۱۸(  a. ma gušna  
                                                                                         I- Ac. hungry-is         .ام است گرسنه

         b. hasan-ə   gušna  
                                                                  Hasan-Ac.   hungry-is         .اش است حسن گرسنه

         c. səg-on-ə   gušna 
                                                                dog-p1-Ac.   hungry is        .شان است  گرسنهها سگ

           d. * miz-ə   gušna 
                                                               table-Ac.   hungry is                 .اش است ميز گرسنه*
   .تواند نهاد چنين جمالتي باشد  نمي(pro)دهد كه ضمير ناملفوظ  نشان مي) ١٩(عالوه، جملة  هب

*gušna).١٩ (  
                                                                                                             Hungry is. گرسنه است

 Agr تحت حاكميت عنصر (pro)اگر فرض كنيم كه در گويش گيلكي ضمير ناملفوظ   
را ) ١٩ (ةدستوري بودن جملگيرد، آنگاه غير  مجوز ورود به ساخت ميInflموجود در گره 

علت عدم وجود  هبدان معنا كه در اين جمله ب توان ناشي از نقض مالك نقش معنايي دانست، مي
نتيجه نقش معنايي  ورود به ساخت دريافت نكرده و در مجوز(pro)تطابق، ضمير ناملفوظ  عنصر

  .گزارة اين جمله به هيچ موضوعي داده نشده است
تواند با يك ضمير  مشاهده كرديم كه ضمير ناملفوظ مي) ٣و  ٢(از طرفي در مواردي مانند   

تواند در جايگاه قبل از  مير آشكاري نميبينيم كه هيچ ض آشكار جايگزين شود؛ اما در مثال زير مي
وجود داشته باشد؛ اين مطلب حاكي از اين  )»حاوي «قبل از گروه اسمي(ساختي فعل متمم زير

گيري فوق بيشتر تأييد  است كه در جايگاه مورد نظر ضمير ناملفوظ وجود ندارد يعني نتيجه
  :شود مي

)۲۰(  * u/ma   gušna 
                                   s/he   I-Nom.   hungry is                         .         او من گرسنه هستم

كند كه در سطح زيرساخت تنها  اي از افعال الزم زبان فارسي اشاره مي  نيز به دسته۱۴واحدي  
ين بر هم. نامد گيرند مانند سرد شدن، گرم شدن؛ وي آنها را افعال الزم نامفعولي مي يك مفعول مي
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توان داراي افعال نامفعولي دانست كه در سطح  اساس، جمالت مورد بحث در گيلكي را نيز مي
 اگر فعلي به فاعل خود ۱۵بر اساس تعميم بورزيو. گيرند زيرساخت تنها يك موضوع دروني مي

اش اطالق   به متمم دروني۱۶تواند حالت ساختاري مفعولي رايي نقش معنايي اطالق نكند نمي
 ۱۷گزيني، افعال نامفعولي گونه جمالت در چارچوب نظريه حاكميت و مرجع افعال ايننمايد؛ 

دارند و در زيرساخت موضوع ) متمم(هاي نامفعولي تنها يك موضوع داخلي  فعل. شوند ناميده مي
  .پذيرند بروني نمي

و نحوة ) ١٧(در ادامة اين مقاله به نقش نحوي گروه اسمي ابتداي جمالتي نظير جمله   
ابتدا، فرضية . پردازيم مي ۱۸يگزين  حاكميت و مرجعةاطالق حالت مفعول رايي در چارچوب نظري

دهيم  سپس نشان مي. كنيم عنوان فاعل زيرساختي را رد مي هگونه جمالت ب تحليل گروه اسمي اين
جمالت مورد بحث مفعول زيرساختي است كه در سطح  در» را« ةكه گروه اسمي داراي نشان

رود تا اصل فرافكني گسترده را برآورده  شود و به جايگاه تهي فاعل مي جا مي ابهروساخت ج
  .سازد

  صورت فاعل زيرساختي ي مورد بحث بهها تحليل گروه اسمي ابتداي ساخت -2 -3

ايستا حت حاكميت مختصه تطابق تصريف خود تها گزيني فاعل براساس نظرية حاكميت و مرجع
(Agr)توسط ) يعني شخص و شمار آنها(نمايند و نيز محتواي آنها   حالت فاعلي دريافت مي
 ضمن توصيف وضعيت ٢ -١در قسمت . شود صورت موضعي تعيين مي  مذكور و بهةمختص

اشاره نموديم كه در آن ميان فاعل و فعل ضرورتاً تطابق وجود ) ٤(فاعل در گيلكي به جمالت 
  .ار شده استتكر) ٢١(براي سادگي در ارجاع، اين جمالت در . دارد

a. məryəm   zərfon-ə   bu-šus- t-ə) ٢١(  
Maryam-nom   dishes-ac   wash-past- 3.شست را ها ظرف مريم

rd
 Sg.                                    

b. məryəm   o   zahra:   zərfon-ə   bu-šus-t-ən (*bu-šus-tə) 

Maryam and Zahra- Nom.   dishes-Ac.   wash- past- 3
rd
 p1. (wash- past-3p1) 

  ). شست*( را شستند ها مريم و زهرا ظرف
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نشان داده شده است، در جمالت غيرشخصي در گويش گيلكي ) ٢٢(گونه كه در جملة  اما همان
توان نتيجه گرفت كه  رو مي از اين. ميان گروه اسمي ابتداي جمله و فعل مطابقت وجود ندارد

  .اعل زيرساختي نيستگروه اسمي آغاز اين جمالت ف
)۲۲(  Hasən   o   husəin-ə   gušna.  

                           Hasan-Ac.   and Honssein-Ac.   hungry is.شان است حسن و حسين گرسنه

  عنوان مفعول زيرساختي و فاعل روساختي  تحليل گروه اسمي به-3 -3

ست  اتوان در نظر گرفت اين مي) ١٧(تحليل ديگري كه براي گروه اسمي ابتداي جمالتي نظير 
جا  هنحو آشكار جاب گونه جمالت مفعول زيرساختي است كه در كه گروه اسمي ابتداي اين

. رود تا اصل فرافكني گسترده برآورده گردد  خود ميةشود و به جايگاه تهي فاعل جمل مي
ر مشترك وجود ي جانشين، و توزيع ضميها هاي قيدي، صورت شواهدي مبتني بر توزيع گروه

چه گروه اسمي ابتداي جمالت مورد نظر فاعل زيرساختي نيست ولي دهد اگر دارد كه نشان مي
   .حداقل در روساخت فاعل است

  هاي قيدي  توزيع گروهة استدالل بر پاي-3-3-1

مطمئناً، «يك دسته قيدهايي مانند : توان به دو دسته قيد در گيلكي اشاره كرد از ديدگاه نحوي مي
ي ها اين دو دسته قيد جايگاه. جز آنها و» بيشتر خيلي، « ديگر قيدهايي نظيرةو دست ؛»...و  ماًحت

نشان داده شده ) ٢٤( -)٢٣(ي ها طور كه در مثال همان. كنند نسبتاً متفاوتي را در جمله اشغال مي
است، قرار دادن قيدهاي دستة دوم در آغاز جمله، برخالف قيدهاي دستة نخست موجب 

  .شود دستوري شدن جمله ميغير
)۲۳(  a. hasən xəili kita:b xon-ə  

Hasan-Nom.   much book read-3           .خواند مي كتاب خيلي حسن
rd
 Sg.                             

         b.? xeili hasən kita:b xon-ə  
much Hasan-Nom. book read-3                    .خواند مي كتاب حسن خيلي

rd
 Sg.                     

         c. hasən   kita:b   xon-ə   xeili  
             Hasan-Nom.   book   read-3

rd
 Sg.   Much  

 a. motməenan   hasən   kita:b   bəh-ə )٢٤(  
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Surely   Hasan-Nom.   book   bought-3             . خريد كتاب حسن مطمئناً
rd
 Sg.                   

          b. hasən   motməenan   kita:b   bəh-ə  
Hasan-Nom.   surely   book   bought-3              .خريد كتاب مطمئناً حسن

rd
 Sg.                    

           c. Hasən   kita:b   bəh-ə   motməenan  
Hasan-Nom.   book   bought-3               .مطمئناً خريد كتاب حسن

rd
 Sg.   surely                   

توان به   از طرف ديگر را مي»خيلي «يك طرف و  از»مطمئناً«تفاوت توزيع قيدهايي نظير   
توانند به گره جمله   قيد جمله هستند و لذا مي»مطمئناً«اين ترتيب توجيه نمود كه قيدهايي نظير 

توانند به گره گروه فعلي  يد گروه فعلي هستند و لذا فقط ميمتصل شوند؛ اما قيدهايي نظير خيلي ق
متصل شوند و قرار دادن آنها در آغاز جمله موجب تقاطع شاخة قيد منشعب از گروه فعلي و 

كه در آن ) ٢٥ – a(حال از جملة دستوري غيرشخصي . شود شاخة فاعل منشعب از گره جمله مي
توان نتيجه گرفت كه گروه اسمي اين جمله  است ميقيد جمله در ابتداي آن جمله قرار گرفته 

كه در آن قيد گروه فعلي ) ٢٥ d (ةحداقل در روساخت مفعول نيست؛ در غير اين صورت جمل
  .شد در ابتداي آن جمله قرار گرفته است دستوري مي

a. motməenan   Hasən-ə   gušna) ٢٥(  
                                     surely   Hasan-Ac.   hungry   is            .است اش گرسنه حسن مطمئناً

         b. hasən-ə   motməenan   gušna  
             Hasan-Ac.   surely   hungry   is  
         c. hasən-ə   gušna   motnəenan  

                                   Hasan-Ac.   Hungry   is   surely             .مطمئناً است اش گرسنه حسن
         d.* xeili   hasən-ə   gušna.  

                                       much   Hasan-Ac.   hungry   is               .است گرسنه حسن خيلي ؟
          e. Hasən-ə   xeili   gušna.  

                                           Hasan-Ac.   much   hungry   is              .است گرسنه خيلي حسن
           f. Hasən-ə   gušna   xeili.  

                                           Hasan-Ac.   hungry   is   much              .خيلي است گرسنه حسن
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  هاي جانشين  صورتةاستدالل بر پاي -3-3-2

) a٢٦(جملة . جز فاعل شود هتواند جايگزين كل جمله ب مي "ham hito" يرهدر گيلكي زنج  
ساخت و  جز فاعل آن شده است خوش هكه در آن صورت جانشين جايگزين كل جملة نخست ب

كه در آن فعل و يا سازة ديگري از جملة نخست نيز حفظ شده است بدساخت ) cf٢٦,(جملة 
  .است

a. ali   hasən-ə   kita:b   hada, husəin   ham   hito) ٢٦(  
            Ali-Ac.   Hasan-Ac.   book    gave,   Hossein-Ac.   so   

  .طور علي به حسن كتاب داد، حسين هم همين
         b. * ali   hasən-ə   kita:b   hada, husəin   ham   hasən-ə   hito   
                Ali-Ac.   Hasan-Ac.   book   gave,   Hossein-Nom.   again   Hasan-Ac.   so   

  .طور  علي به حسن كتاب داد، حسين هم به حسن همين*
         d.* ali   hasən-ə   kita:b   hada,   husəin   ham   kita:b   hito   
             Ali-Ac.   Hasan-Ac.   book   gave,   Hossein-nom   again   book   so   

  .طور همين كتاب هم حسين داد، كتاب حسن به علي *
       c.* ali   hasən-ə   kita:b   hada,   husəin   ham   hasən-ə   kita:b   hito  
          Ali-Ac.   Hasan-Ac.   book   gave,   Hossein-Nom.   again   Hasan-Ac.   book so  

  .طور كتاب همين علي به حسن كتاب داد، حسين هم به حسن *
     ? f. ali   hasən-ə  kita:b   hada,   husəin   ham   hasən-ə   kita:b   hada   hito  
 Ali-Ac.   Hasan-Ac.   book   gave,  Hossein-Nom.  again   Hasan-Ac.   Book  gave so  

  .طور  علي به حسن كتاب داد، حسين هم به حسن كتاب داد همين*
  məryəm-ə شده و زنجيرة(gušna) ة جايگزين زنجيرصرفاً "ham hito" )٢٧ a (ةحال در جمل

 فاعل جملة غير شخصي است در جمله حفظ شده و با ، پيشنهادي در اين مقالهةبر فرضي كه بنا
دست  هزنجيرة بدساخت ب) ٢٧-b(كه حذف آن از جمله  ساخت است، در حالي اين وجود خوش

 تحليلي قابل توجيه است كه در آن گروه اسمي موجود در ساخت اين تقابل در قالب. دهد مي
  .غيرشخصي فاعل چنين جمالتي باشد

a. hasən-ə   gušna,   məryəm-ə   ham   hito) ٢٧(  
            Hasan-Ac.    hungry   is   Maryam-Ac.   Again   so               

  .طور همين هم مريم است، گرسنه حسن
         b.* hasən-ə   gushna,   məryəm-ə   ham   gušna   hito  
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               Hasan-Ac.   hungry   is   Maryam-Ac.   Again   hungry   is   so  
   .طور ينسنه است، مريم هم گرسنه است، هم حسن گر*
  اساس توزيع ضمير مشتركاستدالل بر -3-3-3

اين امر در مثال . تواند باشد ط فاعل جمله مي فق»خودش«در گويش گيلكي مرجع ضمير مشترك 
نمايگي اين ضمير با هر گروه اسمي غير از فاعل منجر به بدساختي  هم. نشان داده شده است) ٢٨(

  . ديگر ضمير مشترك در اين جمله استةي بالقوها  جايگاهةدهند  نشانˆعالمت . شود جمله مي
 Alii   xudəshi/*j   Hasən-əj   ˆ   muarrəfi   bud-ə )٢٨(  

      Ali-Nom. Himself   Hasan-Ac.  introduce   did- 3
rd
 Sg.  

  . معرفي كردj حسن را i/*j خودش|علي 
گروه اسمي داراي حالت غيرفاعلي در ابتداي جمله ) ٢٩(حال، با توجه به دستوري بودن جمله 

  .حداقل در روساخت بايد در جايگاه فاعل قرار داشته باشد
 hasən-əi   az   xudəshi   bəd   hanə )٢٩(  

        Hasan-Nom.   from   himself   bad   come  
  .د بدش مياiاز خودش  iحسن
اس اساساس توزيع قيدها، استدالل بربري نحوي نظير استدالل ها اساس استداللتا اينجا بر  

روه اسمي ابتداي اساس توزيع ضمير مشترك نشان داديم كه گي جانشين، و استدالل برها صورت
رفتار فاعلي گروه اسمي مزبور . ي مورد بحث در اين پژوهش مفعول زيرساختي استها ساخت
توان چنين توجيه كرد كه اين گروه براي برآورده نمودن اصل فرافكني گسترده بايد در  را مي

ايد تبيين اما هنوز دو نكته وجود دارد كه ب. جا شود و به جايگاه تهي فاعل برود هروساخت جاب
است و ديگر ) ١٧( اطالق حالت مفعولي به گروه اسمي ابتداي جمالتي نظير ةشود؛ يكي نحو

  ؟آنكه اگر گروه اسمي مذكور فاعل است چرا با فعل مطابقت ندارد
  
  ها نوشت پي

  :هاي زير استفاده شده است نوشت كوتهدر اين مقاله از . ۱
Ac = accusative, Nom = nominative, Da = dative, Subj = subjunctive, Sg = singular, Pl = 
plural, Ind = indicative, Ez = ezafe morpheme, Loc = locative, Pref = perfective, Gen = 
genitive 

  ).۱۹۸۶، ۱۹۸۱(چامسكي . ۲
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  .ي غيرشخصي در گيلكي معاصر تاكنون تحقيقي صورت نگرفته استها  ساختةدر زمين. ۳
  ).۱۳۴۸(باطني . ۴
  ).۱۳۴۸(خانلري . ۵
در بعضي از «: گويد كند و مي اشاره مي)  الف-۱۲(نيز به جمالتي مانند ) ۱۳۶۹(مقدم به نقل از دبير، حاجتي. ۶

شود كه در آن فاعل جمله با عالمت  هاي فارسي معاصر، تداوم يك ساخت قديمي و متروك هنوز ديده مي نوشته
  .كند داند و به ذكري از آنها اكتفا مي  را موضوع بحث خود نميها گونه ساخت وي اين. »گردد مشخص مي» را«
  .»پيرامون را در زبان فارسي«، )۱۳۶۹(دبيرمقدم . ۷

8. Dative benefactive. 
  .۹، پانويس ۱۲همان، ص . ۹

  ).۱۳۷۰(كريمي . ۱۰
  ).۱۳۶۳(الديني ةمشكو. ۱۱
  ).۱۹۹۶(قميشي . ۱۲

13. Expriencer. 
  ).۱۳۷۶(واحدي . ۱۴
  ).۱۹۸۶(بورزيو . ۱۵

16. Accusative Case. 
17. Unaccusative. 

  ).۱۹۸۱، ۱۹۸۶(چامسكي . ۱۸


