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   1)شناسي دانشگاه تهران، تهران استاديار زبان(انوشه مزدك  دكتر
 

 گرا نهيكم يكرديرو: يفارس زبان در پنهان يا واژه پوچ ريضم

  دهيچك

ك يـ و  ) نهـاد (ك فاعـل    ياند كه الزاماً از        دانسته ي دوجزئ ي از گزاره، آن را ساختار     يف سنّت يدر تعر 
كننـد و     ي كـه در معنـا مـشاركت نمـ         ي فاعل يها  واژه  وجود پوچ همه،    نيباا. شود  يل م يمحمول تشك 
 ي نحـو يهـا  يژگـ ي باشد، بـر و ييكه معنا ش از آن ين الزام ب  يدهد كه ا    يرند، نشان م  يپذ  ينقش تتا نم  

 توجـه  يشيـ  اسـت كـه در سـنّت دسـتور زا         يا  ژهيـ و   زبان يرانداز بودن از پارامترها   يضم. ه دارد يتك
 يهـا   ان زبـان  يـ  در م  ي مـشترك  يهـا   يژگـ ياند تـا و     دهيناسان كوش ش   به آن شده است و زبان      ياريبس
 يهـا   پنهـان در اغلـب زبـان   ي فـاعل ةواژ هـا وجـود پـوچ     يژگـ ين و ين ا يتر  از مهم . ابنديرانداز ب يضم
 ةش غالـب و در چـارچوب برنامـ        ين گـرا  يـ  حاضر با توجه بـه ا      ةب، مقال يترت  نيبد.  است يته  فاعل
ا آشـكار   يـ تواننـد پنهـان       ي مـ  ي در زبان فارسـ    ي ارجاع يها  علدهد كه اگرچه فا     يگرا، نشان م    نهيكم

شـود    يان، استدالل مـ   ين م يدر ا .  است يين زبان الزاماً فاقد جوهر آوا     ي در ا  ي فاعل ةواژ  باشند، اما پوچ  
 يهـا  ز آن دسته از محمـول ي و نيتي صفرظرفيها  محمولةگاه فاعل همي در جايا واژه ر پوچيكه ضم 
سـاز اسـت و الجـرم بـه         ا مـتمم  يـ  يا   گروه حرف اضـافه    ةشان از مقول    ي كه موضوع درون   ينامفعول
ژه اصـل فـرافكن گـسترده را     يـ و   جمله و به   ي ساختار يازهايابد تا ن  ي ي ندارد، حضور م   يازيحالت ن 

ـ ا«ر يدهنـد كـه ضـم     يكـرد، نـشان مـ     ين رو يت از ا  ي ضمن حما  يشواهد تجرب . برآورده كند  در » ني
  .كار رود واژه به عل در نقش پوچابت از فايتواند به ن ي نميفارس
؛ يتي محمـول صـفرظرف    گـسترده؛  فـرافكن  اصل رانداز؛يضم ؛يريضم ةواژ پوچ: دواژه ها يكل

  .يمحمول نامفعول
  مقدمه. 1

 يا ژهيـ گاه وي از جا ي منطق و معناشناس   ةكه در حوز    بر آن   ان موضوع و محمول عالوه    يوند م يپ
ان، ياز آن م  . رود  يشمار م   دار به   احث مهم و دامنه   ز از مب  ي ن ي نحو يها  ليبرخوردار است، در تحل   
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 بـه   ياري، توجـه بـس    1گـرا   نـه ي كم ة به دستور زبـان و از جملـه در برنامـ           يشي زا يكردهايدر رو 
انـد تـا ضـمن        دهيشناسـان كوشـ      موضوع ناملفوظ شده اسـت و زبـان        ي دارا ي نحو يها  ساخت
ز قائـل  يانـد، تمـا   يي كه فاقد جوهر آواييها  ان انواع موضوع  يها، م   ن ساخت ين ا يي و تب  يبازشناس
  .شوند

 مطالعات  ةيما  ها كه موضوع پژوهش حاضرند، دست       واژه   ناآشكار، پوچ  يها  در گروه موضوع  
 يي و تفكر رضـا    ي؛ درز 2008 ي؛ طالقان 2005 يمي؛ كر 1996 يدرز (يرانيشناسان مختلف ا    زبان
ـ   ؛ حق 1389 ـ يرايو غ ) 1390 ين و فـشندك   يب  و  ي؛ چامـسك  1988 ي؛ بلتـ  1981 يچامـسك  (يران

؛ 2005گـران   ين و د  ي؛ هورنـشت  2000ن  ي؛ هورنشت 2000؛ بوئكس   1995 ي؛ چامسك 1993ك  يلزن
 يواژه عنـصر    ف، پـوچ  يـ ن تعر يتر  در متداول . اند  قرار گرفته ) گري د ياريان بس ي؛ از م  2006مورو  

رد و  يـ گ  يول خود نقش تتـا نمـ      كند، اما از محم     ي جمله را پر م    يگاه فاعل روساخت  ياست كه جا  
ـ آ  ي مـ  3ي ساخت كنترل  ة كه در بند درون    2ر مستتر يرو، با ضم    نيازا كـه در    4رك مـستتر  يد و ضـم   ي

ـ ي و چيياي، اسپانييايتالي، اي ـ از جمله فارس 5راندازي ضميها زبان شـود، كـامالً    يافـت مـ  ي ـ  ين
  .استمتفاوت 
ـ  با يست و فاعل روساخت   ي ن ي كه صرف فعل آن غن     يسي مانند انگل  يدر زبان   ييـ د نمـود آوا   ي

در مقابـل،   . شود  يافت م ي) there (يو وجود ) it (يري آشكار ضم  ةواژ  داشته باشد، دو نوع پوچ    
 يبـرا .  آشـكارند 6يري ضـم ةواژ رانداز فاقد پوچي ضميها ن باورند كه زبان يشناسان غالباً برا    زبان

) pro(رك مـستتر  ي بـه ضـم  7يتهـ   فاعـل يها كند كه چون زبان   يح م يتصر) 1986 (يتسيمثال، ر 
ـ ن) 2010(و سـانچز  ) 1994(هگمـن  .  آشكار داشته باشندةواژ توانند پوچ يدهند، نم  يمجوز م  ز ي

 آشـكار   يا تقـابل  يـ  يديرانداز در خوانش تأك   ي ضم يها   در زبان  ير فاعل يشوند كه ضم    يادآور م ي
هـا حـضور      ن زبـان  يابند، الجرم در ا   ي ب ين خوانش يتوانند چن   يها نم   واژه  شود و ازآنجاكه پوچ     يم

                                                           

1. Minimalist Program 

2. PRO 

3. control structure 

4. little pro 

5. pro-drop 

6. expletive pronoun 

7. null subject 
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 آشكار، بـه    ير فاعل يد، اما ضم  يآ  يگاه موضوع م  ي در جا  يها، فاعل ته    ن زبان يدر ا . آشكار ندارند 
جـه  ينت. ندينـش   يرموضـوع مـ   يگـاه غ  ي، در جا  يساز  يا كانون ي ي مانند مبتداساز  ي كالم يها  زهيانگ
ـ       ي اسـت و نمـ     ي فاقـد مفهـوم ارجـاع      يري ضـم  ةواژ  كه، چون پـوچ     آن ن يتوانـد دسـتخوش چن
  .رانداز وجود نداردي ضميها  آشكار آن در زبانة شود، گونييندهايفرا

ـ  آشـكار  ةواژ   حـضور پـوچ    ة دربار ي مختلف يها  دگاهي د يرانيشناسان ا   زبان بـان  ا پنهـان در ز ي
 و  يي ارتقا يها  با اشاره به ساخت   ) 1389 (يي و تفكّر رضا   يو درز ) 1996 (يدرز.  دارند يفارس
 پنهان و آشـكار وجـود     ةواژ  ن زبان هر دو پوچ    يدهند كه در ا     ي، نشان م  ي زبان فارس  1يگذار  پس
بـر   ، عـالوه )1390 (يو فشندكن يب  نزد حق ).  كتاب را به او بدهد     يالزم است كه عل   ) نيا(: مانند(دارد  
ـ با/ شود  يم/ توان  يم: مانند( هم   يرشخصيگاه فاعل در جمالت غ    ي، جا ييها  ن ساخت يچن ) د گفـت  ي

 يرشخـص يفاعل جمالت غ) 2005 (يميكه كر نيبا توجه به ا.  پنهان استةواژ محل حضور پوچ 
هـا را   ن دسته از ساختي ايز فاعل تهي حاضر نةداند، در مقال  ي م 2ير مستتر دلبخواه  يك ضم يرا  
  .ميپرداز يعتاً به آنها نميم و طبيدان يواژه نم پوچ

بـا رد وجـود سـاخت       ) 2008 (يو طالقـان  ) 2005 (يميگفته، كر   شي پ يكردهايدر مقابل رو  
ن، يبرا  افزون. دانند  يواژه نم    پوچ ييها  ن جمله يرا در چن  » نيا «ياري، عنصر اخت  ي در فارس  ييارتقا
واژه   پوچي ـ برخالف جمالت حاو ي زبان فارسيها كند كه ساخت يح ميتصر) 2005 (يميكر

ـ  پنهـان ن ةواژ رو، وجود پـوچ  نيستند و ازاي ن3ير معرفگي ـ تابع تأث يسيدر انگل ن زبـان  يـ ز در اي
  . استيمنتف

گـرا،    نـه ي كم ةبرنامـ  ي نظـر  يه بـر مبـان    ي حاضر، در بخش دوم با تك      ةنيشيبراساس مقدمه و پ   
م كـه  يدهـ  يم و سپس نـشان مـ  يپرداز ي مي و وجوديري ضمةواژ  دو نوع پوچينخست به معرف 

 ةواژ   پـوچ  ي دارا يهـا    مرتبط است و اساساً در سـاخت       ي وجود ةواژ   صرفاً با پوچ   ير معرفگ يتأث
كـم     دسـت  يم كـه در زبـان فارسـ       يكنـ   يدر بخش سوم اسـتدالل مـ      . ت ندارد ي موضوع يريضم
 اسـت و    يين عنصر فاقد جوهر آوا    يكه ا   ني وجود دارد، گوا   يل ساختار يدال   به يري ضم ةژوا  پوچ

                                                           

1. extraposition 

2. arbitrary PRO 

3. Definiteness Effect 
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ـ ا. ابـد ي ي مجوز حضور م   2ي و نامفعول  1يتي صفرظرف يها   از محمول  يتنها با برخ   ن ين نكتـه بـد    ي
واژه   بر امكان وجود پـوچ      يمبن) 1389 (يي و تفكر رضا   يل درز ي حاضر با تحل   ةمعناست كه مقال  

ـ  از رونـد غالـب در تحل       يرويـ سـو بـه پ      كيسخن است، اما از        هم يدر فارس  ـ  زا يهـا   لي ، يشي
 ي را معرفـ ي متفـاوت يهـا  گـر، سـاخت   ي د يداند و از سـو      ين زبان را ناملفوظ م    ي ا يها  واژه  پوچ
 .اند هانن عنصر پنيزبان اير مي فاعل خود ناگزيگاه روساختيكند كه در جا يم

  

  گرا نهي كمةواژه در برنام  ـ پوچ2

دانند كه الزامـاً از       ي م ي دوجزئ ي از گزاره، آن را ساختار     يف سّنت يسو، در تعر    نياز ارسطو بد  
 يژگـ ي كـه و ييهـا  ا فاعـل يواژه  همه، وجود پوچ  نيباا. شود  يل م يك محمول تشك  يك فاعل و    ي

ـ   يدهد كه ا    يمكنند، نشان     ي ندارند و در معنا مشاركت نم      يارجاع  ييكـه معنـا     ش از آن  ين الزام ب
هـا   واژه م، پـوچ يدان  يكه م   چنان). 327: 2013كاك،    يه( استوار است    ي نحو يها  يژگيباشد، بر و  

. ابنـد كـه فاقـد نقـش تتاسـت     ي ي تظاهر مـ   يگاهيند و در جا   يافزا  ي جمله نم  ييبر اطالعات معنا  
 ي نادسـتور  يكن اسـت و بـه سـاخت       واژه نـامم     پـوچ  ي در جـا   يك گروه اسـم   يرو، درج     نيازا
برند كـه     ي نام م  ي و وجود  يري ضم ةواژ  ، غالباً از دو نوع پوچ     ي دستور يها  ليدر تحل . انجامد  يم
ـ  ايربخش بعـد يدر ز. گر دارنديكديز با ي نييها  ، تفاوت يادي بن يها   شباهت يرغم برخ   به ن دو ي

 ي بررسـ ي الزم بـرا ي نظـر يان رهگذر، مبن  ي شده است تا از ا     يشان معرف يها  يژگيواژه و و    پوچ
  .دي فراهم آي پنهان زبان فارسيها واژه پوچ
  ي و وجوديري ضمةواژ  ـ پوچ1 ـ 2

ـ نمـود آوا » it« بـا عنـصر   يري ضـم ةواژ ، پوچيسيدر زبان انگل   ماً در يابـد كـه مـستق   ي ي مـ يي
 يهـا   عمـدتاً در سـاخت  ين واحد نحويا. شود يدرج م) Spec, TP( گروه زمان ينمامشخص

؛ 63: 1994هگمـن،   (ابـد   ي يوهوا تظاهر م     جمالت مربوط به آب    ي و برخ  يگذار   و پس  ياسناد
  ):5: 2002وس، ياسوُِنن

(1) a. It is obvious where you got that hickey. 

 b. It gets dark in November. 

                                                           

1. zero-place predicate 

2. unaccusative predicate 
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 يگاه روسـاخت  يواژه در جا     شده و پوچ   يگذار   جمله پس  ي در انتها  ي، بند فاعل  a.1 ةدر جمل 
همـه،   نيبـاا .  فاعل را پر كرده اسـت ي خالين عنصر جايز همي نb.1 ةدر جمل. آن نشسته است  

 يگذار   مثال، برخالف امكان پس    يبرا.  مشاركت كند  يتواند در هر نوع ساخت      ينم» it «ةواژ  پوچ
 قرار داد كه دسـتخوش   يا  ي گروه اسم  يجا  توان به   ين عنصر را نم   ي، ا يساز فاعل   ك گروه متمم  ي

  ):63: 1994هگمن، (ر ي زةمانند تقابل دو جمل.  شده استييجا جابه
(2) a. [NP An announcement about the robbery] worried Maigret. 

 b. *It worried Maigret [NP An announcement about the robbery]. 

 يتواننـد پرسـش    يدهند، نمـ    ي ارجاع نم  يزياند و به چ     ييها فاقد نقش معنا     واژه  ازآنجاكه پوچ 
 ي اسـم يهـا  گـر گـروه  ي و د ير ارجـاع  ي خـود را بـه ضـما       يا جا يرند،  ي بگ يدي تأك ةيشوند، تك 
 حـضور   يل سـاختار  يـ گـرا، دل    نـه ي كم ةاز منظر برنامـ   . از دارند ي بدهند كه به نقش تتا ن      يآشكار
ا همـان اصـل   ي (4 معرفة مشخص3 و حذف2يني، بازب1يگذار  در جمله، ارزش  يري ضم ةواژ  پوچ

ن، يبرا  افزون.  گروه زمان است   ةدر هست ) يفا (6وشمار   شخص يها  و مشخصه ) 5فرافكن گسترده 
 مطابقـت   ةارد رابطـ   اسـت، و   ي زمان كـه واجـد ارزش فـاعل        ة هست 7 حالت ةواژه با مشخص    پوچ
ـ  زةتوان تقابـل دو جملـ   ين رهگذر مياز ا. كند ي و حذف م   ينيشود و آن را بازب      يم ن ييـ ر را تبي

  ):300: 2005گران ين و ديهورنشت(كرد 
(3) a. [TP it seems [CP that [TP [many people]i are [PP ti in the room]]]]. 

 b. *[ iti seems [TP ti to be [PP many people in the room]]]. 

ـ  زمـان بـه پ  ة هـست 8ريرناپـذ ي تعبيهـا   مشخـصه ةهم) 3a (ي دستور ةدر جمل   از اصـل  يروي
ـ از » many people «ةسـاز . اند  شدهيني بازب10ش از بازنموني و پ9خوانش كامل سـو در بنـد    كي
 ة وارد رابطـ   ي زمـان بنـد اصـل      ةتواند با هست    ي كرده و نم   ينيت خود را بازب    حال ةدرونه، مشخص 

                                                           

1. valuing 

2. checking 

3. deletion 

4. D-feature 

5. Extended Projection Principle (EPP) 

)φ(feature - Phi.6 

7. case 

8. uninterpretable 

9. Full Interpretation 

10. Spell-out 
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جـه،  يدر نت .  تطـابق وجـود نـدارد      ين سازه و فعل بند اصـل      يان ا يگر، م ي د ياز سو .  شود ينيبازب
ق يـ ز از طر  ي ن يوشمار و حالت بند اصل       شخص ة، هر دو مشخص   )D( معرف   ةگذشته از مشخص  
ـ » it «يِري ضـم  ةواژ  تطابق بـا پـوچ     ـ . انـد   و حـذف شـده   ينيازبب بنـد  ) 3b (ي نادسـتور ةدر جمل

 ة كند و مشخـص ينيرا بازب» many people «ة حالت سازةتواند مشخص ي درونه نميستايناخودا
 ةن، مشخـص يبنـابرا .  و حـذف شـده اسـت   ينيواژه بـازب  ز در تطابق بـا پـوچ   ي ن يحالت بند اصل  

ـ برپا. شـود  ياق مـ  اشـتق يسبب بدسـاخت » many people« حالت ةنشد ينيبازب ـ  اةي كـرد  ين روي
  :ر فراهم آوردي زي تقابل دو ساخت نحوي براين مناسبييتوان تب يم

(4) a. It is said that he has taken bribes. 

 b. *It was awarded only one prize. 

گـاه نقـش تتـا     ين جا يرا ا يه مجاز است، ز   يواژه در بند مجهول پا      ، حضور پوچ  )4a (ةدر جمل 
 و ظـاهراً    يي همچنان فاقد نقـش معنـا      يگاه فاعل روساخت  يز جا ين) 4b( مجهول   ةدر جمل . دندار

كـه  » only one prize «ي حالت گروه اسـم ةواژه است، اما مشخص  درج پوچي برايمحل مناسب
ـ  نـشده اسـت؛ ز   ينير گرفته، بازب  يپذ   كنش يياز فعل مجهول نقش معنا     ار يـ كـرد مع يرا طبـق رو ي

هرچنـد  ). 2006امونـدز،   ( را نـدارد     ي حالت مفعـول   يني بازب ييهول توانا ، فعل مج  يشيدستور زا 
ـ  تب يست، اما بـرا   ي موضوع پژوهش حاضر ن    ي وجود ةواژ  پوچ ـ  با ير معرفگـ  ين مفهـوم تـأث    يي د ي
  . كردياختصار معرف ز بهين عنصر را ني ايها يژگيو

هـا،    گـر زبـان   ي آن در د   ي، و برابرها  يسيدر انگل » there «ي وجود ةواژ  ع پوچ يچندوچون توز 
ـ مفهـوم  » وجـود «.  اصول و پارامترهـا داشـته اسـت       ةي و بسط نظر   يريگ   در شكل  ينقش مهم  ا ي

، منظـور   يج نحـو  ي را يكردهايان كرد، اما در رو    يز ب ين) 5a( مانند   يتوان با ساخت    ي را م  يا  دهيپد
  ):210: 2006مورو، (هستند ) 5c(ا ي) 5b( همچون ييها  ساختياز جمالت وجود

(5) a. Unicorns exist. 

 b. There are unicorns. 

 c. There exist unicorns. 

 جمـالت   ي، همتا )6a(رند  يگ  ي قرار م  ي نامفعول يها   كه در گروه اشتقاق    ي وجود يها  ساخت
گـاه فاعـل    ين جا ي در بـاالتر   ي وجـود  ةواژ  ن تفاوت كه در آنها پوچ     ي؛ با ا  )6b( متناظرند   ياسناد
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مـورو،  ( محدود شـود    يا  ا حرف اضافه  ي يك گروه صفت  يتواند با     ي وجودش م  ةند و دامن  ينش  يم
2006 :212:(  

(6) a. There are [SC many girls in the garden]. 

 b. Many girls are [SC t in the garden]. 

 كـه فاقـد نقـش       يگـاه يتواند با حضور در جا      ي م ي وجود ةواژ  گرا، پوچ   نهي كم ةاز منظر برنام  
 ي بـرخالف همتـا  ي وجـود ةواژ همـه، پـوچ   نيباا. كن گسترده را برآورده كند   تتاست، اصل فراف  

ـ ترت  نيبـد . وشمار اسـت     حالت و شخص   يها  اش فاقد مشخصه    يريضم  تطـابق در    ةفـ يب، وظ ي
ـ براسـاس ا . رديـ گ ي قرار مي موضوع درونة زمان برعهدة حالت هستينيوشمار و بازب    شخص ن ي

: 2005گـران،  ين و د  يهورنـشت (ن كـرد    يير را تب  ي ز يدستور)نا (يها  توان تقابل جمله    يكرد م يرو
299-301:(  

(7) a. [TP therei seems [TP ti to be [PP a man in the room]]]. 

 b. *[TP therei seems [TP ti to be [PP many people in the room]]]. 

 c. [TP therei seem [TP ti to be [PP many people in the room]]]. 

 d. *[TP there seem that [TP [many people]i are [PP ti in the room]]]. 

 واجد هر سـه    يري ضم ةواژ  ربخش حاضر گفته شد، پوچ    يدر مجموع و با توجه به آنچه در ز        
 از آن ي وجـود ةواژ اسـت؛ امـا پـوچ   ) case(، و حالت )φ(وشمار  ، شخص)D( معرّف   ةمشخص

 فاعـل،   يگاه روسـاخت  يتواند با حضور در جا      يو صرفاً م   معرّف است    ةزبان مشخص يان، تنها م  يم
 به  يربخش بعد يدر ز .  كند يني زمان را بازب   ة معرّف هست  ةا همان مشخص  ياصل فرافكن گسترده    

به آن اشاره شده    ) 2005 (يميم كه در مقدمه به نقل از كر       يپرداز  ي م ير معرفگ ي مفهوم تأث  يمعرف
 . مرتبط استي وجودةواژ ژه تنها با پوچيو زبانت ين محدوديد، ايم ديكه خواه چنان. است
  

  ي در جمالت وجودير معرفگي ـ تأث2 ـ 2

 ي است كه از زبـان ييشود، از جمله پارامترها     يافت م ي ي كه در جمالت وجود    ير معرفگ يتأث
ـ ) DP( گـروه معـرّف   ةف، اگر هستيطبق تعر. كند يگر تفاوت ميبه زبان د   ف يـ ك حـرف تعر ي

ـ          ي باشد، نمـ   3ك اسم خاص  يا  ي،  2يك سور عموم  يا  ي ،1معرفه  يتوانـد در نقـش موضـوع درون

                                                           

1. definite article 

2. universal quantifier 

3. proper name 
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ـ ا). 298: 2009؛ ردفـورد،    227: 2006مـورو،   (كـار رود       بـه  يساخت وجود  ر در زبـان    ين تـأث  ي
ـ تالي مانند ا  ي، اما در زبان   )8a(شود    يده م ي د يسيانگل ـ     1ي وجـود  يهـا    سـاخت  يياي ن ي  تـابع چن

  ):8b(ستند ي نيتيمحدود
(8) a. * There is John in this garden. 

 b.  C’ è Gianni in questo giardino. 

ح ي معنـا توضـ    ةه بر حوز  يرا غالباً با تك   ) 8a( مثل   ي جمالت ي، بدساخت يشيدر سنّت دستور زا   
 معرفـه در    يح كرده است كه حضور گروه اسم      يتصر) 52: 1977 (ي مثال، چامسك  يبرا. اند  داده

 با قواعد   ي است و تعارض   يير معنا ي تعب ي از قواعد روساخت   ي تخط يسي انگل ي وجود يها  ساخت
  . نداردينحو

 معرفـه در  يهـا   مانع از حضور اسم    ييت معنا ين است كه اگر محدود    يان، پرسش ا  ين م يدر ا 
مورو . شود  ي اعمال نم  ييايتالي در ا  يتين محدود يرا چن شود، چ   ي م يسي انگل ي وجود يها  ساخت

كـه فـرض      نخـست آن  . گذارد  ي م يش رو ين پرسش دو فرض را پ     يدر پاسخ به ا   ) 228: 2006(
 ةن مـورد، اعمـال قاعـد      يـ در ا .  اسـت  ي دوارزشـ  يي معنـا  ي پارامترها ي دارا يم دستور جهان  يكن

ت يـ ت را رعا  ين محـدود  يفرض ا   شيطور پ   ها به   نشان دارد و زبان     ي ارزش ب  يت معرفگ يمحدود
مواجه ) 8b( از جنس    ييها   با جمله  يريادگيزبان كه در روند       ييايتاليرو، كودكان ا    نيازا. كنند  يم
ل يتبـد ] يت معرفگـ  ي محدود -[را به   ] يت معرفگ يمحدود[+ رفته ارزش پارامتر      شوند، رفته   يم
. ابنـد ي حضور   ي در جمالت وجود    معرفه بتوانند  ي اسم يها  ر، گروه ين تأث يكنند تا با حذف ا      يم

 يهـا   ها را محدود به تفاوت      ان زبان ي م ي است كه تنوعات پارامتر    ي مبتن يكرديفرض دوم بر رو   
 قـرار   ي نقـش  يهـا   داند كـه در گـره       ي م ي عناصر يها  ژه تفاوت در مشخصه   يو   آنها و به   يواژگان

ـ تالي ا ي وجـود  يهـا   ن اساس، تفاوت ساخت   يبرا). 372: 1995از جمله مرنتز،    (رند  يگ  يم  و  يياي
 يراندازي ضـم يها يژگين دو زبان و از جمله در و    ي ا يزات نحو يد در تما  يبسا با    را چه  يسيانگل
  .جست» ci «ي وجودةواژ بست بودن پوچ  و واژهييايتاليا

ـ  را برپا  ير معرفگـ  يل تأث يز دل ين) 300: 2009(ردفورد    ي، امـا از منظـر     يي مالحظـات معنـا    ةي
 گروه زمـان حركـت      ينما كه به مشخص   يا   نكره يها   معتقد است اسم   يو. كند  ين م ييگر، تب يد

                                                           

1. ci-sentence 
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 كـه در    يا   نكـره  يهـا   اما اسـم  ). 9a (ةاند، مانند جمل     مبهم 1نين و نامع  ين خوانش مع  يكنند، ب   يم
). 9b (ةانـد؛ ماننـد جملـ       نير نـامع  ي تعب يمانند، تنها دارا    ي م ي باق ي در گروه فعل   يساختار وجود 

كنـد   ي مـ ييـ زدا  ابهامي است كه از گروه اسمي نحوي ابزارةمثاب   به يب، ساخت وجود  يترت نيبد
  :ابدين بين عنصر فقط خوانش نامعيتا ا

(9) a. A man is in the room. 

 b. There is a man in the room. 

 ييهـا    شواهد و اسـتدالل    ةبا ارائ ) 94-89: 2005 (يميگونه كه در مقدمه اشاره شد، كر        همان
ـ يانيدر بخش پا.  آشكار است ةواژ   فاقد پوچ  يدهد كه زبان فارس     ينشان م   حاضـر، ضـمن   ة مقال

 يهـا    ماننـد اغلـب زبـان      يم كه ظـاهراً زبـان فارسـ       يده  ي، نشان م  يميل كر ين تحل يموافقت با ا  
 پنهـان   ةواژ  ل، امكان وجود پوچ   ين تحل يرش ا ي آشكار ندارد؛ اما پذ    يري ضم ةواژ  رانداز، پوچ يضم
 ير معرفگـ  ي تـابع تـأث    يورزد كه زبـان فارسـ       يد م يتأك) همان (يميهمه، كر   نيباا. كند  ي نم را رد 

ـ  اةدربـار . ن زبان وجـود نـدارد    يز در ا  ي پنهان ن  ةواژ  رو، پوچ   نيست و ازا  ين ل يـ ن بخـش از تحل ي
ح باشد كه جمالت    يل صح ين تحل ي اگر ا  يكه حت   نخست آن . د اشاره كرد  ي به چند نكته با    يميكر

ـ    ي ن ير معرفگ ي تابع تأث  يزبان فارس   پنهـان داللـت     ةواژ   بـر نبـود پـوچ      يرين تـأث  يستند و نبود چن
ـ  نـدارد و ا    ي وجـود  ةواژ  ن زبـان پـوچ    يـ جه گرفت كـه ا    يتوان نت   يكند، صرفاً م    يم جـه را   ين نت ي
ا از يـ ن اسـتدالل كـه گو  ي، جهت و روند ا   يوانگه. م داد ي تعم يري ضم ةواژ  توان به نبود پوچ     ينم
. 2دينما  ي نم يرسد، چندان منطق    يم)  پنهان ةواژ  پوچ(، به نبود علت     )ير معرفگ يثتأ(افتن معلول   ين

 ةاشاره شد، قاعد) 8b (ةربخش و با توجه به جملين ز يگونه كه در آغاز ا      كه، همان   ني آخر ا  ةنكت
ـ تالي ماننـد ا   ي زبـان  ي وجـود  يها  ژه است و ساخت   يو   زبان ي، پارامتر يت معرفگ يمحدود  را  يياي
 پنهان وجود دارد    يري ضم ةواژ  سو پوچ   كي از   رانداز،ين زبان ضم  يدر ا . دهد  ير قرار نم  يتحت تأث 
ك ي، با   ي در جمالت وجود   يگاه فاعل روساخت  ي، جا يرمعرفگيرغم نبود تأث    گر، به ي د يو از سو  

 يري ضـم  ةواژ  رسد كه قائل شدن به پوچ       ينظر م   ن، به يبنابرا. شود  ي آشكار پر م   ي وجود ةواژ  پوچ

                                                           

1. (non-)specific 

.  نسبت داديگر اجرام سماويده در ديات ناديتوان به نبود ح ين را نمي زمةاري بر سينيات فرازمير حي مثال، نبود تأثيبرا. 2
 .ن بحث كرديا نبود اثر آن بر زمي بود يي چراةتوان دربار ين اثبات شود، مي زميات در ماوراياما برعكس، اگر وجود ح
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ـ      ي بخـش بعـد    در.  ندارد ي منع نظر  ي زبان فارس  يها  پنهان در ساخت   ـ  ا ي بـه شـواهد تجرب ن ي
 .ميپرداز يموضوع م

  

  يفارس در 1يفاعل ةواژ پوچ ـ 3

 بـه آن    ياري توجه بـس   يشي است كه در دستور زا     يا  ژهيو   زبان يرانداز بودن از پارامترها   يضم
 از  يبرخ. بندايها ب   ن زبان يان ا ي در م  ي مشترك يها  يژگياند تا و    دهيشناسان كوش   شده است و زبان   

ر ي، نبـود تـأث  ي در جمـالت پرسـش  2فاعـل  ــ   فعـل ياند از وارونگ ها عبارت يژگين وين ايتر  مهم
 يبـرا ). 22: 2010؛ سانچز،   104: 1986و،  يبورتز( پنهان   ي فاعل ةواژ  ، و وجود پوچ   3رد ـ   ساز  متمم

همـه،   نيباا. شود يده مي ديژگيتواند حذف شود، هر سه و      ي م ير فاعل ي كه ضم  ييايتاليمثال، در ا  
 مثـل   يا  خـانواده    هـم  يها  رانداز غالباً به زبان   ي ضم يها   زبان ةشناسان در حوز     زبان ةيمطالعات اول 

ـ  ب يهـا   ياند؛ اما بررسـ     ي فاعل ي تطابق غن  ي محدود بوده كه دارا    يياي و اسپان  ييايتاليا شتر نـشان   ي
 ةشـمارند، الزامـاً در همـ        يرانداز برم ي ضم يها   زبان ي كه برا  ييها  يژگي از و  يداده است كه برخ   

شود كـه هرچنـد       يادآور م ي) 23: 2010( نمونه، سانچز    يبرا. شوند  يافت نم ين گروه   ي ا ياعضا
ـ   (ي ندارد، اما به فاعـل تهـ       يف غن يعتاً تصر ي گسسته است و طب    يها   از جمله زبان   ينيچ  يو حت

ـ  ن يدر فارسـ  . ابـد يد كه در سـاختار جملـه حـضور          ده  ياجازه م ) يمفعول ته  ر يز اگرچـه تـأث    ي
گونـه    ، اما همـان   )2008،  يدرز(شود    يرانداز مشاهده نم  ي ضم يها  رد مانند اغلب زبان    ـ   ساز  متمم
در مـورد   . دهـد   ي آن رخ نم   ي پرسش يها  فاعل هم در ساخت    ـ    فعل ي الزام يم، وارونگ يدان  يكه م 
 يلـ يدر تحل ) 1389 (يي و تفكـر رضـا     يرانداز، درز ي ضـم  ياهـ    پنهان در زبـان    ةواژ   پوچ يژگيو

شود   يافت نم ي يته   فاعل يها   زبان ةز الزاماً در هم   يت ن ين خصوص ياند كه ا    روشنگرانه نشان داده  
  . آشكار هستنديري ضمةواژ رانداز بودن، واجد پوچيرغم ضم  بهي و پرتغالي مثال، فنالنديو برا
رانداز ي ضـم  يهـا    زبـان  يهـا بـرا     لي از تحل  يكه در برخ   ييها  يژگي و ةرسد مجموع   ينظر م   به

به . گر متفاوت باشد  ي به زبان د   يك ممكن است از زبان    ياند و هر    گر مستقل يكدياند، از     برشمرده

                                                           

1. expletive subject 

2. verb-subject inversion 

3. that- trace effect 
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ـ  فراگيها اصـل  ن دسته از زباني آشكار در اةواژ ب، احتماالً نبود پوچين ترت يهم ست، بلكـه  يـ ر ني
 آنهـا ـ   ة ـ و نـه در همـ   يته  فاعليها  در اغلب زباننشان است كه ي با ارزش بي عموميشيگرا
رانداز، ي ضـم يها  زبانين روند كّليه بر اي با تكيربخش بعدير، در دو زيهرتقد به. شود  يافت م ي

سـپس در بخـش   .  پنهـان وجـود دارد  يري ضـم ةواژ   پوچ يم كه در فارس   يكن  ينخست استدالل م  
م كـه ظـاهراً   يده يد، نشان ميآ يان ميم ن بهل حاضر سخي تحليها امدها و پرسش يچهارم كه از پ   

 .شود يافت نمين زبان ي آشكار در اةواژ پوچ
  

  ي نامفعوليها واژه در محمول  ـ پوچ1ـ 3

 اعطـا بـه   ي براييك نقش معناي كه تنها ييها   محمول يعني،  يتيظرف   تك يها   محمول ةدر طبق 
شـوند كـه از       يق م ير تلف يپذ ك كنش يگر با   ي د يك كنشگر و برخ   ي با   يك موضوع دارند، برخ   ي

 ي نـامفعول  يهـا   و گـروه دوم محمـول     ) او رفـت  : مانند (1يي ناكنا يها  ان، گروه اول محمول   يآن م 
 كه عنصر كنـشگر و در       ي نامفعول يها   محمول يدر اشتقاق نحو  . شوند  يخوانده م ) او مرد : مانند(
ـ   وجـود ) Spec, vP (يي باالي گروه فعلينماجه مشخصينت  كـه نقـش   ي نـدارد، موضـوع درون

 گـروه زمـان،   ة معرف هـست  ة مشخص يني بازب ةزيرد، به انگ  يگ  ي محمول م  ة خود را از هست    ييمعنا
  :كند ين گروه حركت مي اينمابه مشخص

 .چند كارگر از كارخانه اخراج شدند .الف )10(
  ]]]. اخراج شدندvP  ti[ از كارخانه i] vP چند كارگرTP[ .ب 

                          D/EPP  

 ير كـه دارا يپـذ   كـنش ييبا نقـش معنـا  » چند كارگر«، گروه معرف ) ـ ب 10 (ييطبق بازنما
ـ بـا نقـش ق  » از كارخانه  «ةا افزود ياست، با گذر از ادات      ) D( معرف   يا   مقوله ةمشخص  كـه  يدي

 ةافته تا مشخـص   ي  گروه زمان ارتقا   ينماكند، به مشخص    ي كوچك را مشخص م    يمرز گروه فعل  
كـه    نيـ ن، بـا توجـه بـه ا       يبـرا   افـزون .  كند ينين گروه بازب  ي ا ة هست ير معرف را بر رو    يرناپذيتعب

 حركـت   يست، درپ ي متمم خود ن   ي حالت مفعول  ينيقادر به بازب  » اخراج شدن  «يمحمول نامفعول 
رد و  يـ گ  ي مـ  يز ارزش فـاعل   ي حالت آن ن   ة گروه زمان، مشخص   ي به مشخص نما   يموضوع درون 

                                                           

1. unergative 
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ـ  (شـونده   ينيو بازب)  زمانةهست(كننده  يني بازبير از رويرناپذين مشخصه تعب يا ) يموضـوع درون
 ينمـا رفته، مشخص ي پذ ييد خود نقش معنا   يدر محل تول  » چند كارگر «ازآنجاكه  . شود  يحذف م 

، به هـر سـازه      1تتا  م تك يرا براساس تعم  يگاه تتا باشد؛ ز   يتواند جا   ين اشتقاق نم  يگروه زمان در ا   
ن اسـت كـه     يل باال، پرسش ا   يرغم تحل   به). 81: 2003اجر،  (ك نقش تتا اعطا كرد      يتوان    يتنها م 
 خود نگـاه داشـت و در   يرا در جا» چند كارگر «ةتوان ساز ي، نم) ـ ب 10( اشتقاق يجا چرا به

 ةرا به جمل)  ـ ب 11( مانند ياقتوان اشتق يا نميدر واقع، آ. واژه درج كرد ك پوچيگاه فاعل يجا
  ): استي تهةواژ  پوچة نشان∅ر، نماد ي نادرست زييدر بازنما(نسبت داد )  ـ الف11(
 .از كارخانه چند كارگر اخراج شدند .الف )11(

 ]]].     ج شدند  چند كارگر اخراvP[ از كارخانه TP ∅] vP[* .ب 

قائـل بـه وجـود    ) 11 (ةتوان گفت كه اگـر در جملـ   يم)  ـ ب 11( نادرست ييدر رد بازنما
ـ     ي تهـ  ي فـاعل  ةواژ  پوچ ـ  اخة حالـت سـاز  ةم، مشخـص ي شـو ي و درجـا مانـدن موضـوع درون ر ي
انـد  تو  ي نم يا موضوع درون  ياما آ . 2زدير  ي فروم يماند و اشتقاق در صورت منطق       ينشده م   ينيبازب

 گـروه زمـان بـرود و حالـت خـود را        ينمـا  پنهان به مـشخص    ي و در حركت   يدر صورت منطق  
 حالـت   ة، مشخـص  ي تهـ  ةواژ  را با درج پوچ   ي است، ز  ين پرسش هم منف   ي كند؟ پاسخ به ا    ينيبازب
.  مـشاركت كـرده و از اشـتقاق حـذف شـده اسـت              ينينـد بـازب   يشتر در فرا  ي گروه زمان پ   ةهست
 موضـوع  ي ندارد كـه بتوانـد جفـت متنـاظر خـود را بـر رو      ي حالتةن هسته مشخص ين، ا يبنابرا
)  ـ الـف  11 (ةد كـه چـرا جملـ   يـ آ يش مـ ين پرسش پيهمه، ا نيباا.  و حذف كنديني بازبيدرون
» از كارخانـه   «ة سـاز  ييجا  ن پرسش در جابه   يپاسخ ا . ساخت است   هرحال خوش   دار، اما به    نشان
 گـروه   ينمـا  به مـشخص   ي موضوع درون  ياز ارتقا ، پس   يعني.  نهفته است  ي كالم يها  زهيبه انگ 
 گـروه  ينمـا  شده و خود را بـه مـشخص  يساز يا كانوني يد مكان دستخوش مبتداساز  يزمان، ق 

)  ـ ب 12(صـورت   بـه )  ـ الـف  11 (ة مناسب جملييب، بازنمايترت نيبد. ده استيمتناظر بركش
 :خواهد بود

  

                                                           

1. Unique θ Generalization 

2. Crash 
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 .از كارخانه چند كارگر اخراج شدند .الف )12(
 ]]]]. اخراج شدندi] vP tk] vP  ti چند كارگرk] TP از كارخانهFocP/TopP[ .ب 

تواننـد   ياند، بالقوه م    يروني كه فاقد موضوع ب    ي نامفعول يها  با توجه به آنچه گفته شد، ساخت      
 يگاه فاعـل آنهـا بـا حركـت اجبـار          يكه جا    باشند، مشروط بر آن    يري ضم ةواژ  ك پوچ ي يرايپذ

ا فاقـد موضـوع     يـ افت شود كـه     ي ي نامفعول يدر واقع، اگر ساخت   .  باشد  پر نشده  يموضوع درون 
گاه فاعـل   ير به حركت به جا    ي آن ناگز  يا موضوع درون  ي،  ) باشد يتي صفرظرف يعني( باشد   يدرون

بـا  . ه كـرد يواژه را در آن توج توان حضور پوچ ي، م )ازمند حالت نباشد  ي ن يعني( نباشد   يروساخت
 وجـود  يرسد كه هر دو ساخت مورد نظـر در فارسـ    ينظر م   ، به  خواهد آمد  يتوجه به آنچه درپ   

  .داشته باشند
» شـدن « را به اسـم مفعـول و فعـل    ي زبان فارس  يها  مجهول) 1385(نهاد    ي و كاظم  ييصحرا
نـام    ت شـدن، دعـوت شـدن، ثبـت        ي شدن، حما  ييرايپذ« مانند   ييها  كنند و صورت    يمحدود نم 

ل خـود دو نـوع      يـ كه آنها در تحل     ني مهم ا  ةد؛ اما نكت  شمارن  يز مجهول برم  يو جز آنها را ن    » شدن
)  ـ الـف  13( مانند ييها  نمونهيكي. شناسند يها از هم بازم ن نوع محموليز را در ايساخت متما

كـه آن را سـاخت   )  ـ ب 13( همچـون  ييهـا   دادهيداننـد و دومـ   يكه آن را ساخت مجهول مـ 
  :كنند ي مي تلقيرشخصيغ
 .نام شدند ثبت/ ييرايپذ/ دعوت/ تيان حمايدانشجو .الف )13(

 .نام شد ثبت/ ييرايپذ/ دعوت/ تيان حماياز دانشجو .ب 

رو، اطـالق دو      ني ندارند و ازا   يا   عمده ي و نحو  ييتفاوت معنا ) 13 (يها  نظر نگارنده، داده    به
واژه،   ش از پرداختن به بحـث پـوچ       يپ. دينما  يح نم يساخت و عنوان متفاوت به آنها چندان صح       

را » ت شـدن يـ حما« ماننـد  ي محمـول مركبـ  يظاهر متفاوت برا  بهيل وجود دو اشتقاق نحو    يدل
، در سـاختار    »ت كـردن  يـ حما «يعنـ ين محمول،   ي ا ي متعد يح داد كه همتا   يتوان توض   ين م يچن
ن موضـوع   يا. رديپذ  ي م يا  ا حرف اضافه  ي) معرف (يك گروه اسم  يار،  ي خود به اخت   يا  رمقولهيز
دهـد كـه در       ينشان م ) 87: 2003( مثال، اجر    يبرا. هاست   زبان ةول در هم   آشنا و متدا   يا  دهيپد

ك بند  يا  ي يك گروه اسم  ي خود   يا  رمقولهيدر ساختار ز  » intone« همچون   ي، فعل يسيزبان انگل 
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ـ ترت نيبد. نديگز  ي را برم  يمتمم  از دو يكـ يدر » ت كـردن يـ حما «يب، محمـول مركـب متعـد   ي
  :ابدي ير تظاهر ميساختار ز

 .ت كردنديحما] ان راي دانشجوNP[آنها  .لفا )14(
 .ت كردنديحما] اني از دانشجوPP[آنها  .ب 

ـ  آن ني، صـورت نـامفعول  ) ـ الف و ب 14(در » ت كردنيحما «ةبا توجه به ساختار دوگان ز ي
  .مشاهده شد)  ـ الف و ب13( دوگانه است كه در ي اشتقاقيدارا

 فـرود  يرايگاه فاعـل، آن را پـذ  يستاندن نقش تتا از جا    با   ي، عامل ي مجهول و نامفعول   يها  در ساخت 
- برآوردن اصل فرافكن گسترده به مشخصةزيد به انگي باين، موضوع درونيبنابرا. كند يگر مي ديعنصر

 يهـا    جمله يتفاوت روساخت .  شود ينيز بازب ي حالت آن ن   ة گروه زمان حركت كند تا ضمناً مشخص       ينما
بـه  » انيدانـشجو  «يگـروه اسـم  )  ـ الف 13(در . رديگ يشه ميمرحله رن يدر واقع از ا)  ـ الف و ب 13(

ر معـرف   يرناپـذ ي تعب ة برآوردن اصل فرافكن گسترده، مشخـص      يرود تا برا    ي گروه زمان م   ينمامشخص
)uD ( ـ ن» انيدانـشجو « حالت ةن روند، مشخصيدر ا.  و حذف كند   يني زمان بازب  ة هست يرا برو ز ارزش ي

گـاه فاعـل در   ين سـازه از درون جا يـ ل، ايـ دل نيهمـ   بـه . شود  ي حذف م  ينيبرد و پس از باز    يگ  ي م يفاعل
از  «يا ، گـروه حـرف اضـافه   ) ـ ب 13(در مقابـل در  . وشمار با فعل سبك تطابق دارد  شخصةمشخص
توانـد   ي، نمـ )P( خـود  يا  مقولـه ةل مشخـص ي به حالت ندارد، بلكه اساساً به دل       يازيتنها ن   نه» انيدانشجو
ـ  با ي ته ةواژ  ك پوچ ين،  يبنابرا.  كند يني زمان بازب  ة هست يا بر رو  ر) D( معرف   ةمشخص -د در مـشخص  ي

 ة مانـدن مشخـص  يل بـاق يـ دل ن صورت، بـه ير ايابد؛ در غ  ي گروه زمان ادغام شود تا اشتقاق نجات         ينما
، ي تهةواژ ن پوچي حضور اةنشان. زدير ي فرومي در سطح صورت منطقير معر،ف، ساختار نحويرناپذيتعب

 نخواهد بـود كـه      يازين درست باشد، ن   يين تب ياگر ا .  فعل سبك است   يوم شخص مفرد بر رو     س ةشناس
  .1مينسبت ده)  ـ الف و ب13  (يها دو نام و ساختار متفاوت را به داده

                                                           

 يجـز تفـاوت نحـو    در واقع، به. رسد ينظر نم ق بهي به آن دقيرشخصيهرچه باشد، اطالق نام غ)  ـ ب 13 (يساختار نحو. 1
ن بـا  يك فاعـل معـ  يـ شود و در هـر دو جملـه    يمشاهد نم)  ـ ب 13(و )  ـ الف 13(ن ي بيا  عمدهيي، تفاوت معناشده اشاره

 ييهـا  سـاخت .  كرده استيل از ذكر آن خودداريا او به هر دل    ينده ناشناس است    ي گو يا برا ي وجود دارد كه     يرونيمصداق ب 
ـ ،  »ت كـرد  يد حما يان با ياز دانشجو «: ابد؛ مانند ي ب ير دلبخواه ي آن بتواند تعب   يد كه فاعل ساختار   ي نام يرشخصيتوان غ   يرا م  ا ي
 .»ان را دعوت كرديتوان دانشجو يم«



  43                          ...     زبان در پنهان يا واژه پوچ ريضم                                    دوم شمارة ،ششم سال

ـ   ين» شدن+ اسم مفعول  «يها  آن دسته از ساخت  يل برا ين تحل يا شـان   يز كـه موضـوع درون
  ـ 15( آن در ييو بازنمـا )  ـ الـف  15 (ةد؛ مانند نمونينما ي است، كارآمد ميا گروه حرف اضافه

 كوچـك متـصل   ي فرض شده كه به سطح گـروه فعلـ  يادات» روز  روزبه«د  ين جمله، ق  يدر ا ). ب
  :شده است

 .شان افزوده شد روز به ثروت روزبه .الف )15(
 ]]].شد] افزوده] شان  به ثروتvP] AP] PP[روز   روزبهTP ∅] vP[ .ب 

 ندارد كـه    يحالت) ، فعل مجهول  يريا به تعب  ي(» افزوده شدن  «ي باال، محمول نامفعول   ةدر نمون 
.  به حالت نـدارد يازيهم ن» شان به ثروت «يا  خود بدهد و گروه حرف اضافه  يبه موضوع درون  

 ي پنهـان، بـرا    يري ضـم  ةواژ  ماند و پـوچ     ي م يادشده در محل ادغام خود باق     ي ةب، ساز يترت  نيبد
  .شود ي ادغام ميگاه فاعل روساختياً در جامي جمله، مستقي ساختاريازهايبرآوردن ن
ن، اگـر محمـول     يبنـابرا . ستيازمند حالت ن  ي هم ن  ي، بند متمم  يا  بر گروه حرف اضافه     عالوه
ن يـ رود كـه ا  ي باشد، باز هم انتظـار مـ      ي آن بند متمم   يافت شود كه موضوع درون    ي يا  ينامفعول

. ندي بنش ي بند اصل  ينما، در مشخص  ابت از فاعل  ي به ن  ي ته ةواژ   خود بماند و پوچ    يسازه در جا  
ه ي شـب ييهـا  شتر واگذار كرد، اما احتماالً جملـه ي بيها توان به پژوهش   ين موضوع را م   ي ا يبررس
ـ      مـورد نظرنـد؛ مگـر آن       يژگي و يدارا» اند  دهين به توافق رس   يشود كه طرف    يادعا م «به   ن يكـه چن

ا يـ ر اشـاره    يتواند با ضم    ي كه م  ز دارد يگر ن ي د يك موضوع درون  ي» شود  يادعا م «م كه   يفرض كن 
). انـد  دهين بـه توافـق رسـ   يشود كه طـرف  ين موضوع ادعا ميا/ نيا ؟؟(ابد ي آشكار تحقّق   يك گروه اسم  ي

محمـول  » ادعا كردن«داند و معتقد است كه  ي ميعيرطبي را بدساخت و غ  ين جمالت ينگارنده چن 
ـ ازا.  باشد يبند متمم ا  يتواند گروه معرّف      ي آن م  ي است و موضوع درون    يتيدوظرف ـ    ني  ةرو، گون
 از  ين موضوع درون  ي داشته باشد و هرگاه ا     يك موضوع درون  يد صرفاً   يبا» ادعا شدن  «ينامفعول

  . خواهد بوديگاه فاعل اجباريواژه در جا  باشد، درج پوچينوع بند متمم
  

  يتي صفرظرفيها واژه در محمول  ـ پوچ2ـ 3

ـ   ي نـامفعول يهـا  ه از محمولم در آن دستيا نجا نشان داده يتا به ا   شـان از   ي كـه موضـوع درون
واژه   گروه زمان حركت كنند، درج پـوچ       ينماتوانند به مشخص    يست و نم  ي گروه معرف ن   ةمقول
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كـه در سـنّت   )  ـ ب 15( آن در ييو بازنمـا )  ـ الـف  15 (ي است؛ مانند ساخت نامفعولياجبار
گـاه فاعـل    ي پنهـان در جا    يري ضـم  ةواژ  ك پوچ يشود و     ي مجهول خوانده م   ة جمل يسيدستورنو
  .ن رهگذر، اصل فرافكن گسترده برآورده شوديابد تا از اي ي حضور ميروساخت

ـ پد) يا صـفت يـ  يفعل (يلي تحل يها  واژه در مجهول    وجود پوچ  ـ  نـادر در م يا دهي هـا   ان زبـان ي
 يگـاه سـاختار   ي، جا ي و صفت  ي فعل يها  دهد كه در مجهول     ينشان م ) 17: 2006(اموندز  . ستين

 كـه در    ير در زبان نـروژ    ي ز ةپر شود؛ مانند نمون   ) ا آشكار ي يته(واژه    ك پوچ يتواند با     يفاعل م 
  :افته استيگاه فاعل تظاهر ي آشكار در جاةواژ آن پوچ

(16) a. Det vart sunge. 

 b. ‘It was sung.’ 

چ نـوع   ياسـت كـه در آن هـ       ) sung (يتيك محمول صفرظرف  ي يدر واقع دارا  ) 16a(ساخت  
گـاه فاعـل جملـه      ي آشكار در جا   ةواژ  ك پوچ يجه،  يدر نت .  وجود ندارد  يرونيا ب ي يموضوع درون 

ـ  ن يسيـ وهوا در زبـان انگل       مرتبط با آب   يها  محمول. قرار گرفته است    از آن در   يا  ز كـه نمونـه    ي
)1b (  ي فـاعل ةواژ اجبـار بـه پـوچ     دارنـد و بـه  يت مشابهيآمده است، وضع» it «   مجـوز حـضور
 كـه مـشخص     يا  گونـه    هم وجود دارد، بـه     ي در زبان فارس   يتيا محمول صفرظرف  ي آ اما. دهند  يم

ر يرناپـذ ي تعب يهـا    پر شود تا مشخـصه     يري ضم ةواژ  ك پوچ ير با   يناگز   گروه زمان در آن به     ينما
   شوند؟ينيبازب

در ) 16a(ه بـه    ي شـب  يدر واقع، هم سـاختار    . رسد كه پاسخ پرسش باال مثبت باشد        ينظر م   به
ـ  در ا  ييوهـوا    آب يهـا    از جنس سـاخت    ييها  شود، هم محمول    يافت م ي يزبان فارس  ن زبـان   ي
» يبرخـورد  «يهـا    گروه نخست را محمـول     يها  ن موضوع، ساخت  ي ا ي بررس يبرا. وجود دارد 

) ــ ب 17 يهـا  نمونـه (» يمـ ياقل «يهـا  و جمالت گـروه دوم را محمـول     ) ـ الف 17 يها  نمونه(
  :مينام يم
 . تصادف شد/  اعتصاب/بگومگو/ جنگ/ دعوا .الف )17(

 .بهار شد/ كوالك/ كسوف/ آفتاب/ طوفان .ب 

ك محمـول مركـب   يـ  يرفعلـ ي، عنصر نخست جـزء غ     )ـ الف 17 (ي برخورد يها  در محمول 
كـه از قـضا در هـر دو گـروه، از             (يرفعلـ يجزء غ .  فعل سبك است   ةهست» شد«، و   يتيصفرظرف
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تـوان موضـوع در    ين، آن را نمـ يبراست و بنـا ي ني ارجاعيها از جنس عبارت )  اسم است  ةمقول
ادشـده فاقـد محمـول    ي يها م، ساختين عناصر را موضوع فرض كني، اگر ا يوانگه. نظر گرفت 

چ عنصر  ين، ه يبرا  افزون.  ندارد ي محمول يژگي و ييتنها  به» شدن «يرا فعل دستور  يخواهند بود، ز  
بـسا گفـتن     يا. ود آشـكار شـ    ي برخـورد  يها  گاه فاعل ساخت  يتواند در جا    ي نم ي آشكار ياسم

» نجـا يا«سـو عناصـر       كي، از   »شان جنگ شد    نيب«و  » نجا دعوا شد  يا« مانند   يندارد كه در جمالت   
گـر،  ي دياز سـو . اند  ندارند و در حكم افزودهينقش موضوع» شان نيب«و ) »نجايدر ا «: در واقع (
ـ    ) D( معـرف    يا   مقولـه  ةانـد و مشخـص      يا  ها گروه حرف اضـافه      ن سازه يا ـ ترد  يندارنـد و ب د، ي
گـاه فاعـل   ي زمان، بـه جا ةدر هست) uD(ر معرف يرناپذي تعبة مشخصيني بازبةزيتوانند به انگ   ينم

 يهـا   انجامد كه در ساخت     يجه م ين نت يگفته به ا    شي مالحظات پ  ةمجموع. بند خود حركت كنند   
 فاعل حضور دارد كـه ماننـد        يگاه روساخت ي در جا  يري ضم ةواژ  ك پوچ ي) ـ الف 17 (يبرخورد

  . استييرانداز، فاقد جوهر آواي ضميها گر زبانيان خود در ديلب همتااغ
هـا از   ن سـاخت يـ در ا.  دارنـد  يت مـشابه  يقاً وضـع  يز دق ين) ـ ب 17( در   يمي اقل يها  محمول

 اسـت و    يتي ساخته شـده كـه صـفرظرف       ي، محمول مركب  »شدن«ك اسم با فعل سبك      ي يهمراه
 ة آشـكار اجـاز    ي اسـم  يهـا   ارد، بلكه به گـروه     ند يي با نقش معنا   ي ارجاع يتنها خود موضوع    نه

» هوا طوفان شـد *« مانند ييها  است كه نمونهيهيباز هم بد  . دهد  يگاه فاعل را نم   يحضور در جا  
ـ      ينادسـتور » آسمان آفتـاب شـد    *«ا  ي شـان بـا جمـالت         محمـول  ة هـست  ي دسـتور  ةانـد و مقول

در مجمـوع و بـا      . داردتفـاوت   »  شد يآسمان آفتاب «ا  ي»  شد يهوا طوفان « همچون   يساخت  خوش
 از ياري ماننـد بـس  يرسد كه زبان فارسـ  ينظر م ر گفته شد، به  يربخش اخ يتوجه به آنچه در دو ز     

واژه رفتـار     ن پوچ يدهد و ا    ي پنهان مجوز حضور م    يري ضم ةواژ  ك پوچ يرانداز به   ي ضم يها  زبان
ـ ا در ز  هـ   يژگين و يا.  دارد يسي آشكار خود در زبان انگل     ي مانند همتا  ييها  يژگيو و  ر خالصـه   ي
  :اند شده

 :ي پنهان در فارسيري ضمةواژ پوچ )18(

 .ابدي ي است، تظاهر ميي فاعل كه فاقد نقش معنايگاه روساختيدر جا .الف 
 .كند ي معرف است و اصل فرافكن گسترده را برآورده مة مشخصيدارا .ب 
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 .كند ي ميني گروه زمان را بازبة حالت هستة حالت است و مشخصيدارا .پ 
 .كند ي سوم شخص مفرد است و با فعل بند خود تطابق مة مشخصيدارا .ت 

م و امكـان وجـود      يپـرداز   يل م ين تحل ي ا يش رو ي پ يها  امدها و پرسش  ي به پ  يدر بخش بعد  
  .ميكن ي مي بررسي آشكار را در فارسيري ضمةواژ پوچ
  

  ها پرسش و امدهايپ ـ 4

رانداز ي ضـم يهـا    از زبـان   ياري ماننـد بـس    يسـ ن استدالل شد كه در زبـان فار       يشيدر بخش پ  
 يهـا   محمـول ة همـ يگاه فاعل روساختين عنصر در جا  ي پنهان وجود دارد و ا     يري ضم ةواژ  پوچ

ـ      ي نامفعول يها  ز آن دسته از محمول    ي و ن  يتيصفرظرف ـ   ي كـه موضـوع درون  گـروه  ةشـان از مقول
ـ ترت  نيبـد . نـد  جملـه را بـرآورده ك      ي سـاختار  يازهـا يابد تـا ن   ي يست، حضور م  يمعرف ن  ب و  ي

ــ  19 (ي سـاخت نحـو    ي بـرا  ين مناسـب  ييتوان تب   ياند، م   آمده) 18( كه در    ييها  يژگيبراساس و 
هـا    بچهةچون به هم (ي مركب، بند عّلةن جمل يدر ا . فراهم آورد ) ـ ب 19( آن در    ييو بازنما ) الف

ك ادات بـه  ي مانند   ،)328: 2003اجر،  (گرا    نهي كم ةج در برنام  يكرد را ي از رو  يرويبه پ ) كمك نشد 
  :د كرده استيك گروه زمان را بازتوليمتصل شده و ) شان اختالف شد نيب (يبند اصل
 .شان اختالف شد نيها كمك نشد، ب  بچهةچون به هم. الف) 19(
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ان يپا   فعل ياه   مانند زبان  يشود، گروه زمان در فارس      يگونه كه در نمودار باال مالحظه م        همان
ان درنظر گرفته شـده     يپا  هسته) ي غرب ي و فالندر  ي، هلند ياز جمله آلمان   (ي ژرمن ي زبان ةخانواد
 گروه  ة هست يبر رو ) uInfl(ف  ير تصر يرناپذي تعب ةن، مشخص يهمچن). 52: 1995هگمن،  (است  
 ماننـد ( اسـت  ي فعـل و فاعـل دارنـد، قـو    ي كه تطابق غنييها  از زبانياري كوچك در بس  يفعل
). 58: 1999نكوئـه،   يچ(دهـد     ي زمان در آنها رخ م     ةو حركت فعل به هست    ) ي و فرانسو  ييايتاليا

 گروه زمان رفته تـا      ة محمول مركب است، به هست     يكه جزء فعل  » شدن«ز فعل سبك    ينجا ن يدر ا 
ن حركـت   يـ كـه ا    ني شـود؛ گـوا    يني بـازب  ي موضـع  يا  ف آن در رابطه   ير تصر يرناپذي تعب ةمشخص
واژه   ت فاعل و پـوچ    ي بر وضع  يريا نبود آن تأث   يست و بود    يل حاضر ن  يد نظر تحل  هسته م   به  هسته
 ي و اصـل ي عّلة در هر دو جمليي باال يل نبود كنشگر، گروه فعل    يادآور شد كه به دل    يد  يبا. ندارد
  .نما نداردگاه مشخصيجا

راز گـروه    بـر فـ    يساز و فرافكن نف      گروه متمم  ةدر هست » چون«سازِ    ، عنصر علت  يدر بند عّل  
است و موضـوع    » كمك«، اسم   ي محمول مركب در بند عّل     ةهست. افته است ي تظاهر   يي باال يفعل
كه گروه    نيبا توجه به ا   . افته است يتحقق  » ها   بچه ةبه هم  «يا  ز با گروه حرف اضافه    ي آن ن  يدرون

تـا   معرّف اسـت  ةگر فاقد مشخص ي د ي ندارد و از سو    يازيسو به حالت ن     كي از   يا  حرف اضافه 
ك يـ ر ينـاگز   گروه زمان، اصـل فـرافكن گـسترده را بـرآورده كنـد، بـه        ينمابا ارتقا به مشخص   

ن صـورت، اشـتقاق در سـطح صـورت        ير ا يگاه درج شود؛ در غ    ين جا يد در ا  ي پنهان با  ةواژ  پوچ
 گـروه زمـان، بـه    ة حالت هستة و حذف مشخص  ينيواژه ضمن بازب    ن پوچ يا. زدير  ي فروم يمنطق

 و حـذف    ينيدهد و آن را بازب      يم] سوم شخص مفرد  [ز ارزش   ين هسته ن  ير ا يرناپذي تعب ةمشخص
  .ابدي ي فعل سبك تظاهر ميادشده بر رويارزش . كند يم

ـ  «يا ن بند، گروه حرف اضافه  يدر ا . دهد  يز رخ م  يه ن ي مشابه در بند پا    ينديفرا كـه  » شـان  نيب
ـ را بازتول ك گروه مشابه    ي متصل شده و     يي باال ي به گروه فعل   يديبا نقش ق   د كـرده اسـت، بـه       ي

. توانـد اصـل فـرافكن گـسترده را بـرآورده كنـد              ي معـرف نمـ    يا   مقولـه  ةل نداشتن مشخص  يدل
، فاقـد هرگونـه     »اختالف «ي عنصر اسم  يعنين جمله،   ي ا يتي محمول صفرظرف  ةن، هست يبرا  افزون

ـ ازا.  است ي و درون  يرونيموضوع ب  ـ  ا يگـاه فاعـل روسـاخت     يرو، در جا    ني د يـ ن جملـه هـم با     ي
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ـ اگر ا.  و حذف كندينيگفته را بازب  شي پ يها   ادغام شود تا همان مشخصه     يا  واژه  پوچ ل يـ ن تحلي
 آشـكار   يري ضم ةواژ  ا پوچ ياما آ .  پنهان دانست  ةواژ  د واجد پوچ  ي را با  يح باشد، زبان فارس   يصح

ـ  ز يهـا   ن موضوع نخست جمله   ي ا ي بررس يشود؟ برا   يافت م يرانداز  ين زبان ضم  يز در ا  ين ر را  ي
رگول قرار گرفتـه تـا از       يك و يست، بعد از آن     يصفت اشاره ن  » نيا«هرجا كه   (م  يريگ  ي نظر م  در

  ): شوديريخلط معنا جلوگ
 ) مادريكين مادر مشخص، نه آن يا. ( فرزندش نشستيپا ن مادر بود كه بهيا .الف )20(

 )ان چند مادري مشخص از ميمادر. ( فرزندش نشستيپا  بود كه بهين، مادريا .ب 
 )گريا هركس دينه پدر . ( فرزندش نشستيپا ن، مادر بود كه بهيا .پ 

 يتـر نـشانگر برخـ       قيـ  دق ين جمالت، بررسـ   ي ا يي و قرابت معنا   ي صور يها  رغم شباهت   به
انـد    ياسـناد   ا شبهه يشده    ي ساخت اسناد  يهر سه جمله دارا   . ن آنهاست ي ب ي ساختار يها  تفاوت

 هـدف  ةجملـ ) ـ پ20(ان، ساخت ياز آن م . ده است  ش يگذار   پس يك بند موصول  يكه در آنها    
: از جملـه نـك  (شمار رفته اسـت   واژه به در آن پوچ» نيا«ها، عنصر  لي از تحلياست كه در برخ   

ن دو ي بـ يهـا، فعـل ربطـ    ن دادهيـ در ا ). 1390 ين و فشندك  يب  ؛ حق 1389 يي و تفكر رضا   يدرز
ـ ي بـه قر   ي از دو گـروه اسـم      يكيكه ممكن است      نيوند برقرار كرده است؛ گوا    ي پ يگروه اسم   ةن

  .افته باشدي تظاهر نيمعنو
 اسـت و كـدام گـروه        يا   چـه سـازه    ة وابست ين سه جمله، بند موصول    يد كه در ا   يد د يابتدا با 

  :اند اند كه حذف شده ييها عناصر درون پرانتز سازه. نه حذف شده استي به قرياسم
 . بود]  فرزندش نشستيپا كه به) [يهمان شخص(ن مادر، يا .الف) 20(≅ .الف )21(

 . بود]  فرزندش نشستيپا كه به [ي، مادر)شخص(ن يا .ب) 20 (≅ .ب 

 . بود]  فرزندش نشستيپا كه به) [شخص(ن يمادر، ا .پ) 20 (≅ .پ 

ـ . فاعـل اسـت  » ن مادر يا «ةصفت اشاره و ساز   » نيا«،  )الف (ةدر جمل  ـ ا«، )ب (ةدر جمل » ني
شود و در هـر     يصفت اشاره محسوب م   » شخص«ر اشاره و با وجود      يضم» شخص«بدون واژه   
 اسـت و بـه   يري ضـم ةواژ پـوچ » نيا«، )پ (ةا در جملياما آ. گاه فاعل نشسته استيحال در جا  

  . باشدين پرسش منفيل پاسخ ايسد كه به چند دلر ينظر م افته است؟ بهيابت از فاعل تظاهر ين
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 در  يري ضـم  ةواژ  م، چون پـوچ   يدي بر آن د   يل مبتن يو تحل ) ـ ب 19(كه در نمودار       چنان :كمي
 و يگـذار  گروه زمـان ارزش  ةوشمار را در هست      شخص يها  رد، مشخصه يگ  يگاه فاعل قرار م   يجا
» مـادر  «ة، ساز) ـ پ 20 (ةاما در جمل. دارد يكند و فعل جمله را به تطابق با خود وام ي مينيبازب

د با آن تطابق    يرد، فعل جمله هم با    ي جمع بگ  يفي كه تكواژ تصر   يبا فعل تطابق دارد و در صورت      
ـ  ز ةن نكته در مـورد جملـ      يهم). شان نشستند    فرزندان يپا  ن، مادران بودند كه به    يا(كند   ز صـادق   يـ ر ن ي
  :است

 .ن را پشت سر بگذارد بود كه توانست آن بحراين، عليا .الف )22(
 .ميم آن بحران را پشت سر بگذاريم كه توانستين، ما بوديا .ب 

افتن خـوانش  يـ  ي اسـت كـه بـرا   يعنـصر » نيا«است و  » ما/ يعل«ب، فاعل جمله    يترت  نيبد
ـ   يكه م   چنان. جا شده است     جابه يگاه باالتر ينشاندار به جا   ـ  يدان ـ ) ــ پ 21( ماننـد   يم، جمالت ا ي

 اسـت   يعيو طب )  فرزندش نشست  يپا  مادر به : در مقابل (اند    يدي خوانش تأك  يادار) ـ الف و ب   22(
ـ   ييجـا    دستخوش جابـه   ي كالم يها  زهيبه انگ » نيا«كه عنصر     يش از فاعـل روسـاخت  ي شـود و پ
  .ابديتظاهر 
بـا حـضور دو    (يگذار   پس يها  دهند كه در ساخت     ينشان م ) ـ الف و ب   21( جمالت   :دوم

ست، بلكه از مجاور عنـصر درون گـروه   ي نيعلّق به فاعل روساخت    مت ي، بند موصول  )يگروه اسم 
ـ ن) ـ پ21(جه گرفت كه در يتوان نت ين، ميبنابرا.  شده استيگذار  جمله پسي به انتها  يفعل ز ي

  . قرار ندارديگاه فاعل روساختيرفته، در جاي پذيكه بند موصول» نيا«عنصر 
ـ اند و بـه دال  يليع تكميتوزدر ) ا معرفي (ي اسميها ها و گروه   واژه   پوچ :سوم  يل سـاختار ي

توانـد تظـاهر    يك گروه معرف آشكار نمـ يد، يآ يواژه م  كه پوچ يگاهيكه شرح آن رفت، در جا     
ـ ا «يجا  به] يگروه اسم  + نيا DP [ينيهمه، امكان جانش    نيباا. ابدي ـ ) ــ پ  21(در  » ني ــ  22(ا  ي

ـ ا).  الـف و ب 23: مانند(ست ي نيري ضمةواژ پوچ» نيا«دهد كه    ي، نشان م  )الف ن موضـوع در  ي
تـر   ند، واضـح ينـش  يگاه مسند مي، صفت در جاي گروه اسميجا  كه بهيا  يگذار   پس يها  ساخت
  ):ـ پ23: مانند(است 
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 . فرزندش نشستيپا ، مادر بود كه به)شخص(ن يا .الف )23(
 . بود كه توانست آن بحران را پشت سر بگذاردي، عل)شخص(ن يا .ب 
 .تواند در امتحان قبول شود ي نمي، واضح است كه عل)موضوع(ن يا .پ 

ـ دل  رود كـه بـه      يواژه باشـد، انتظـار مـ         بـاال پـوچ    يها  در جمله » نيا« اگر   :چهارم ت يـ ل ماه ي
 آشكار نتوانـد    ي اسم يها  ر اشاره و گروه   يباشد و برخالف ضما   » جاپركن«اش، فقط     يرارجاعيغ
  :كنند يد نميي را تأينيب شين پير اي زي دستوريها جمله. ف شودي توصيك بند موصوليبا 
 .مادر بود]  فرزندش نشستيپا كه به) [يكس(ن يا .الف )24(

 . بوديعل] كه توانست آن بحران را پشت سر بگذارد) [يشخص(ن يا .ب 
 .واضح است] تواند در امتحان قبول شود ي نميكه عل) [هيقض(ن يا .پ 

ـ ا«شده اديرسد كه در جمالت  ينظر م در مجموع، به  ـ از جـنس   يديـ ت تأكيـ ــ بـا ماه  » ني
بـه  . 1 حـذف شـده اسـت      يي معنـا  ةنياش به قر     است كه موصوف   يا  ا صفت اشاره  ير اشاره   يضم
  :ن شوديگزيجا» آن «ةر اشاريا با ضميتواند جمع بسته شود  ين عنصر ميل، اين دليهم
 .نجا رد شدندي و دوستانش بودند كه از ايطون، علي شيها ن بچهيا/ ها اون بچه/ اونها/ نهايا  )25(

ـ    ي ضـم  يهـا    آشكار در زبان   ةواژ  پوچر، هرچند حضور    يهرتقد  به  ي و نظـر   يرانداز منـع تجرب
كـار     آشـكار بـه    ةواژ  افته است كـه در آن پـوچ       ي ن ي در فارس  يا  كم نگارنده نمونه    ندارد، اما دست  

  .رفته باشد
  جهينت ـ 5

ن يـ در ا . مي پـرداخت  ي در زبان فارس   يري ضم ةواژ   امكان وجود پوچ   ي حاضر به بررس   ةدر مقال 
 ة در چـارچوب برنامـ     ي و وجـود   يري ضم يها  واژه   پوچ ي نحو يها  يژگي و يان، ضمن بررس  يم

ـ نـشان داد  ) 1389 (يي و تفكر رضا   ي از درز  يرويگرا، به پ    نهيكم رانداز ين زبـانِ ضـم    يـ م كـه ا   ي

                                                           

ـ ا«،  »عه اسـت  يانـد، شـا     دهين به توافق رسـ    ين كه طرف  يا«اند كه در ساخت        از داوران محترم اشاره كرده     يكي .1  يعنـصر » ني
ـ توانـد بـا    ير اشاره است و مـ  يضم» نيا«ز  ين نمونه ن  ينظر نگارنده در ا    به. ف شده است  ي توص يخنثاست كه با بند متمم     ك ي

 ي اصـل  ةجملـ . »عه اسـت  يانـد، شـا     دهين به توافق رس   يها كه طرف    ن حرف يا«: ن شود؛ مانند  يگزيجا» موصوف+ صفت اشاره   «
كـه   (يبند موصـول  ) وف موص يا ب يبا  (» نيا«كه در آن عنصر     » عه است يشا) مسئله/ موضوع/ ها  حرف(ن  يا«: عبارت است از  

 .رفته استيپذ) اند دهين به توافق رسيطرف
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 ي وجـود  ةواژ   با پـوچ   ير معرفگ يد شد كه تأث   ين تأك يهمچن.  باشد ي فاعل ةواژ   پوچ يتواند دارا   يم
ـ  را رد    يري ضـم  ةواژ  ا نبود پوچ  ي ت، بود ين محدود يمرتبط است و ا    ـ يا تأ ي سـپس  . كنـد   يد نمـ  ي
 آشـكار  ةواژ رانداز فاقـد پـوچ  ي ضـم يهـا   مانند اغلب زبـان   يسو فارس   كيم كه از    ياستدالل كرد 

ز آن  ي و ن  يتي صفرظرف يها   محمول ةگاه فاعل هم  يگر، جفت پنهان آن در جا     ي د ياست، و از سو   
ـ     ي كه موضوع درون   ي نامفعول يها  دسته از محمول   ـ  ن ي گـروه اسـم    ةشان از مقول ست و حالـت    ي

ل، انتظـار  يـ ن تحليطبق ا.  جمله را برآورده كندي ساختاريازهايابد تا ن  ي يخواهد، حضور م    ينم
ـ  اة بحـث جـامع دربـار   يبـرا (» دنينظـر رسـ     بـه  «يي و ارتقا  يرود كه در محمول نامفعول      يم ن ي

ـ   يك بنـد متممـ    يكه  ) 1385 ي؛ درز 1996 يدرز: ها، نك   ساخت ـ       ه را ب  يعنـوان موضـوع درون
 آشكار خـود    يابد و مانع از حضور همتا     يگاه فاعل تظاهر    ي پنهان در جا   ةواژ  ك پوچ يرد،  يپذ  يم

ـ ا).  و بـردارش آمدنـد     يرسد كه علـ     ينظر م   به) نيا*(: مانند: (شود  زبـان  ييده در افعـال ارتقـا  يـ ن پدي
ن تفاوت كـه در     يشود؛ با ا    يه م ديناً د يع) ننديگز  يستا را برم  ي ا يك بند متمم  يآنجا كه    (يسيانگل
  . دارديي جوهر آوايري ضمةواژ  پوچيسيانگل
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