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چکیده
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1- مقدمه
زبان شناسانی مانند گرین برگ با مطالعه زبان های مختلف در صدد یافتن همگانی هایی 
با آنها زبان های مختلف را مورد بررسی قرار دهند. چامسکی و برخی  بودند، که بتوانند 
به  مختلف  های  زبان  در  که  دارند  وجود  اصولی  یکسری  که  معتقداند  زبان شناسان  از 
صورت یکسان عمل می کنند، ماند اصل فرافکنی گسترده )EPP(1. در عین حال یکسری 
پارامترهایی را پیدا کرده اند که می توانند از زبانی به زبان دیگر قابل تغییر باشند. از جمله 
این پارامتر ها می توان به پارامتر ضمیرانداز بودن یا فاعل تهی اشاره کرد که به عنوان یک 
پارامتر در بعضی از زبان های دنیا مانند فارسی، عربی، ترکی، ایتالیایی وچینی عمل می کند، 
یعنی در مواقعی می توان بدون اینکه جمله نا دستوری شود ضمیر فاعلی را حذف کرد و 
مخاطب می تواند با توجه به سایر سازه های جمله به فاعل جمله پی ببرد و در برخی زبان 
ها اگر ضمیر فاعلی حذف گردد جمله از لحاظ دستوری با مشکل روبرو می  شود و در نتیجه 

جمله برای مخاطب قابل درک و فهم نخواهد بود. 
لذا در این پژوهش سعی می شود تا براساس رویکرد حاکمیت و مرجع گزینی  به دالیل 
ضمیر انداز بودن زبان با بررسی خصوصیات صرفي نحوي افعال، پرداخته شود لذا برای 
روشن تر شدن مسأله سعی می شود از زبان های مختلف مثال هایی آورده شود. براي درک 
تفاوت بین زبان ضمیرانداز و زبان ضمیرگذار مثالهاي )1( و )2( را از فارسی و انگلیسی با 

هم مقایسه می کنیم2.
1- الف ( علی می گوید که Ø شیرینی را دوست دارد.

    ب( او بازي را باخت .
    ج(Ø بازي را باخت.

    د(Ø به نظر می رسد که علی ناراحت است.
2-a) * Jack says that Ø likes spaghetti.j
b) He lost the game.k .

c) * Ø lost the game.jj)09
d) * Ø seems that Jack is unhappy.j     

همان طور که مقایسه مثال هاي فوق نشان می دهد در برخی جمالت فارسی )1، الف، 
ج و د( می توان ضمیر فاعلی را از جمله حذف کرد و ساختار باقیمانده کامال دستوري است.  

1extended extend1finitear
2 براي نشان دادن جایگاه تهي از عالمت Ø و براي نـشان دادن جمــله غیر دسـتوري از 

عالمت * استفاده شده است
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در مثال هاي فارسی ضمایر فاعلی از ساخت هاي خود ایستا3 یعنی ساختهایی که داراي فعل 
زماندار هستند حذف شده اند در حالیکه حذف ضمایر فاعلی از ساخت هاي خودایستاي 
انگلیسی باعث نادستوري شدن جمالت )2، الف ، ج و د ( شده است. در آثار مربوط به دستور 
زایشی به جاي عالمت تهی که نشان دهنده حذف ضمیر است از اصطالح ضمیر انتزاعی4  
استفاده می کنند که در واقع همسان تهی یک ضمیر آشکار است. زبانهایی مانند فارسی که 
اجازه حضور ضمیر انتزاعی را در جایگاه فاعلی می دهند زبان هاي فاعل تهی5 نامیده می شوند 
در حالی که زبان هایی مانند انگلیسی غیر فاعل تهی هستند )دبیرمقدم، 1387: 265(

1-1- روش تحقیق
این پژوهش نظری و بنیادی است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است و 

روش جمع آوری اطالعات، میدانی و کتابخانه ای می باشد.
نگارندگان سعی بر آن خواهند داشت تا از طریق توصیفی، بدون تجویز و صرفاً بر حسب 
داده های موجود اعم از گفتار و نوشتار به مطالعه رابطه ضمیر انداز بودن زبان و خصوصیات 
سازه های نحوی جمله بپردازد. در این تحقیق سعی بر آن است تا با جمع آوری داده ها از 
زبان های مختلف نسبت به بررسی فرضیات اقدام شود. منظور از روش توصیفی و تحلیلی 
این است که معلوم شود بر اساس داده های موجود، زبان باید چه خصوصیاتی برای ضمیر 

انداز بودن، داشته باشد. ابزار تحلیل این مطالعه روابط خصوصیات نحوي  فعل می باشد
1-2- پیشینه تحقیق

نظریه حاکمیت و مرجع گزینی که نام دیگر آن اصول و پارامتر ها است،  برای نخستین 
"خطابه هایی در حاکمیت و مرجع گزینی7"  از سوی چامسکی6 در  بار در سال 1981 
"ساخت های نحوی7" چامسکی ظهور  با کتاب  از 1957  مطرح شد. دستور زایشی که 
پیدا کرد، بنیادی ریاضی گونه دارد. از آن سال تاکنون این دستور زایشی صورت مختلفی 
به خود گرفته است و تحوالت چندی را پشت سر گذاشته است. نظریه حاکمیت و مرجع 
گزینی که به اختصار به آن GB می گویند خود از درون نظریه معیار گسترده اصالح شده 

بیرون آمده است. 
زبان شناسان زایشی به پیروی از چامسکی به دنبال پاسخ دادن به مساله ای بودند که به 
توسط خود چامسکی مطرح شده بود. این مسأله را مسأله افالطون8 می نامند، زیرا افالطون
3

gfinitear
4

gproa
5

gnull-subjecta
6

gChomsky ull-subjecta
7

glectures on government and binding theory ull-subjecta
8

gsyntactic structures ull-subjecta
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به توسط خود چامسکی مطرح شـده بود. این مسأله را مسأله افالطـون9 می نامـند، زیـرا 
افالطون )خردگرا( برای بار نخست آن را مطرح نمود.  مساله افالطون این است که کودک

با بودن در معرض داده های  انسان چگونه در سن کم و مدت زمان اندک میتواند تنها 
زبانی که گاه ناقص و گاه نادستوری نیز میباشند، زبانی را به درستی بیاموزد و ساخته های 

نادستوری آن را از دستوری تشخیص بدهد.
جواب این مساله یعنی فرضیه چامسکی به ذاتی10 بودن زبان آدمی باز میگردد. اصطالح 
علمیتر آن این که زبان ماهیتی ژنتیکی دارد. او این دانش زبانی فطری و ژنتیکی انسان را، 

UG می نامد.
چامسکی در UG پی برد که در زبان یکسری اصولی وجود دارند که در کلیه زبان ها 
ثابت و بدون تغییر می باشند و کودک به هنگام تولد آن ها را با خود دارد.این اصول در همه 
 )LAD(  11 افراد مشترک و یکسان است. )ایشان همچنین به وجود دستگاه فراگیری زبان
در مغز کودک معتقد می باشد که برای بالفعل شدن نیاز به اطالعات زبانی از محیط پیرامون 
دارد(. اما در کنار این اصول پارامتر هایی هم وجود دارند که در زبان های مختلف با هم 
متفاوت می باشند و کودک آنها را از محیط زبانی اکتساب می نماید. در واقع مجموعه ای از 
ویژگی های منحصر به فرد زبانی که پارامتر محسوب شده و در دستور جهانی UG می توان 
برای آن ها دست به انتخاب زد. پارامتر را تجربه )بودن در معرض یک زبان خاص( تثبیت 

می کند.
دارای  آن ها  در  افعال  که  زبان ها  از  برخی  برای  را  زبان  بودن  افکن  چامسکی ضمیر 
تصریف و مطابقه می باشند به عنوان پارامتر محسوب می نماید که دربرخی از زبان ها مانند 

فارسی و ایتالیایی وجود دارد.
هنگ12 )1984( با بررسی زبان چینی نشان داد که با وجود اینکه در زبان چینی  فعل 
انداز محسوب می شود. وی فرایند های  به طور کامل صرف نمی شود اما یک زبان ضمیر 

کالمی را عامل مهم در ضمیر انداز بودن زبان چینی می داند )کوک،1998 :60(.
3-Lai     le      ren.k
Come  aspect particle  person    

کسی  آمد.
اما در فعلی مانند Shuo حذف ضمیر جمله را نادستوری می کند:

9
gPlato's problemear

10
ginnatea

11
glanguage acquisition deviceull-subjecta

12
gHuang anguage acquisition device omsky ull-subjecta
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4- i *Shuo    ta
  hh    Speaks he

می کند. صحبت  او 
کنید: توجه  )دیدن(   kanjian فعل  عمل  نحوه  به 

5- i a. kanjian ta le. see he LE o    ta
 S                                                       ‘pro    saw      him.’ peaks he      
6- i b. Ta  kanjian le    ta
i  he  see  LE      
i ‘He saw      pro.’ l

او، او را دید.
سیمسون13 )2005( با مطالعه زبان های اروپایی دریافت زبان های ایتالیایی و اسپانیایی 
که دارای الگوی مطابقه کامل بین فعل و فاعل می باشند می توانند ضمیر انداز باشند. 
اما زبان هایی مانند فرانسه ، انگلیسی و آلمانی که مطابقه کاملی بین فعل و فاعل در آن 
ها مشاهده نمی شود، نمی توانند ضمیر انداز باشند. برای روشن شدن موضوع مثال هایی را 

آورده اند:
جدول 1- صرف فعل خوردن )Mangio( در ایتالیایي

شخص/فعل 1مفرد 2مفرد 3مفرد 1جمع 2جمع 3جمع
manga mangio mangi mangia mangiamo mangiate mangiano

خوردن من مي خورم تو مي خوري او مي خورد ما مي خوریم شما مي خورید ما مي خوریم

باشد که  زبانی فعل دارای خصوصیتی  گریان مولر14 )2011( معتقد است هرگاه در 
برقرار  با ضمیر محذوف  لحاظ شخص، عدد و جنسیت  از  فاعلی  و  واژی  مطابقه ساخت 
باشد آن زبان ضمیر انداز محسوب می شود. زبان هایی که فاقد چنین ویژگی هایی هستند 
اینکه زبان های ضمیر انداز دارای ویژگی های صرفی نحوی15  ضمیر  گذار می باشند.یعنی 
قوی می باشند. برای روشن شدن موضوع به مثالی از زبان ایتالیایی اشاره شده است.صرف 

فعل Parl  )صحبت کردن( در زبان ایتالیایی:

13
gSimpson.Andrew lato's problemear

14
gGereon Muller lato's probleme

15
gmorpho-syntactic lato's probleme

9gPlato's probleme10ginnata
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جدول 2- صرف فعل گفتن  در زبان ایتالیایی
شخص 1مفرد 2مفرد 3مفرد 1جمع 2جمع 3جمع

صرف فعل parl-o Parl-i parl-a parl-iamo parl-iate parl-iano

کتاب  به  پرداختن  ضمن   ، نظری16"  شناسی  "زبان  کتاب  در   )1389( مقدم  دبیر 
خطابه هایی در حاکمیت و مرجع گزینی چامسکی یاد آوری کرده است که نظریه حاکمیت 
و مرجع گزینی نظریه ای است درباره دستور همگانی که می بایست واجد دو شرط باشد: 
یکی اینکه با تنوع ساختی زبان های موجود سازگار باشد به بیانی روشن تر آن قدر انعطاف 
داشته باشد که بتواند پاسخگوی تنوع ساخت زبان ها باشد.دیگر اینکه از محدودیت های الزم 
برخوردار باشد زیرا باید این واقعیت را در نظر داشت که زبانی که در ذهن زبان آموز نقش 
می بندد بر اساس داده ها و شواهد زبانی نا کافی شکل می گیرد. به بیانی رساتر ، به نقل ایشان 
به ادعای چامسکی، ویژگی های بنیادی موجود در دستور زبان ها فراتر و جامع تر از داده ها 
و شواهد زبانی ای است که زبان آموز در معرض آن قرار دارد و از این رو این ویژگی ها را 

می بایست به دستور همگانی منتسب کرد.
بنابراین انتظار می رود که نظریه دستور همگانی شامل تعدادی اصول بنیادی و جهان 
شمول باشد که جملگی زبان ها این اصول را رعایت نمایند مانند اصل حاکمیت که طبق 
این اصل فعل بر مفعول صریح خود و حروف اضافه بر گروه های وابسته خود حاکمیت دارند. 
و نیز دستور همگانی شامل تعدادی پارامتر است که هر پارامتر دارای دو ارزش یا وضعیت 
است که زبان ها از بین آن دو ، دست به انتخاب می زنند.به عنوان مثال پارامتر هسته متمم 
یعنی بعضی از زبان ها ارزش هسته آغازین و بعضی دیگر ارزش هسته پایانی دارند و پارامتر 
ضمیر انداز بودن زبان که زبان ایتالیایی و فارسی ارزش مثبت آن را و انگلیسی و فرانسه 

ارزش منفی آن را انتخاب می کنند . )دبیرمقدم،1387 :426(
است یک جمله  فاعلی محذوف  آمدم که در آن ضمیر  فارسی،  در   ، مثال  عنوان  به 
دستوری می باشد اما   Came در انگلیسی ، به عنوان ترجمه آمدم دستوری نیست و الزاماً 

می بایست به صورت I  came  یعنی با حفظ ضمیر فاعلی باشد. 
محمد راسخ مهند )1384( در مقاله ای به نام "حذف ضمیر فاعلی در برخی زبانهاي 
ایرانی" به رفتار ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی و برخی از زبان های ایرانی پرداخته است 
و توانسته است به معیار های ارزشمندی جهت تشخیص زبان های ضمیر انداز از زبان های 
ضمیر گذار دست پیدا کند که از جمله این معیار ها می توان به مطابقه، آرایش واژگان وقلب
16

gtheoretical linguistics ea



139 /

نحوی اشاره کرد. به نظر ایشان اگر در  زبانی بین فعل و فاعل مطابقه قوی وجود داشته 
باشد و آن زبان، آرایش واژگان آزادتری داشته باشد و قلب نحوی سازه های جمله باعث 
نادستوری شدن جمله نشود ، به پارامتر ضمیر انداز بودن ارزش مثبت نشان می دهد. که 
اغلب زبان های ایرانی دارای این ویژگی ها می باشند که جزء زبان های ضمیر افکن محسوب 

می شوند. 
عالوه بر ویژگی هاي فوق در مورد زبانهاي ایرانی، ایشان دو ویژگی دیگر را نیز در این 
زبان ها بررسی کرده است که می توانند با پارامتر ضمیر اندازی در ارتباط باشند. این دو 
ویژگی وجود امکان انجام قلب نحوي و وجود ضمایِر مفعولی پی بستی در این زبان هاست 

که جدول زیر نحوه تعامل این دو پارامتر را در زبان هاي ایرانی نشان می دهد.
جدول3- تعامل قلب نحوی و ضمیر پی بستی

انگلیسی ترکی سورانی اورامی مازندرانی لری گیلکی فارسی پارامتر
- + + + + + + + قلب نحوی
- - + - - + - + ضمیر پی بستی

انوشه )1389( در مقاله ای به نام"رویکردي مشخصه بنیاد به فرایندهاي مبتداسازي و 
تأکید در زبان فارسي" بیان می کند که مشخصۀ تعریف EPP در زباني مانند انگلیسي، قوي 
است و از این رو، در روند بازبیني خود ، سبب ارتقا فاعل به شاخص گروه زمان مي شود. 
نزد برخي از تحلیلگران، در زبان هاي ضمیرانداز که گروه اسمي فاعل، گاهي تظاهر آوایي 
ندارد، مشخصۀ تعریف با حرکت فعل ایستا به هستۀ گروه زمان برآورده می شود؛ زیرا فعل 
در این زبا ن ها به اندازۀ کافي ویژگي هاي اسمي دارد تا بتواند مشخصۀ یادشده را برآورده 
کند و از این رو، انگیزۀ تظاهر گرو ه هاي اسمي در آغاز جمله، صرفاً بازبیني مشخصه هایي 

همچون تأکید و تقابل است.
زبان ضمیراندازی همچون  در  است که  باور  این  بر  دیگر، کریمي )2005(  در سوي 
فارسي، مشخصۀ تعریف، نه با حرکت فعل به هستۀ گروه زمان، که از طریق تطابق گروه 
حرف تعریف فاعل با مشخصۀ متناظر گره زمان برآورده مي شود.  وي معتقد است که فرایند 
تطابق و بازبیني این مشخصه که در فارسي ضعیف است، بدون ارتقاء فاعل به شاخص گروه 
زمان صورت مي گیرد. با این همه، شواهد زباني نشان مي دهند که ظاهراً برخالف رویکرد 
یادشده ، مشخصۀ تعریف گره زمان فارسي نیز قوي است و در فرایند بازبیني، سازۀ فاعل 

را به جایگاه شاخص خود برمي کشد.

بررسی رابطه ی خصوصیات نحوي فعل وپارامتر ضمیر انداز بودن زبان در برخي از گویش هاي ایراني براساس رویکرد حاکمیت و مرجع 
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براساس پیشینه ای که در مورد این تحقیق توسط زبان شناسان مختلف ایرانی و خارجی 
انجام شده است که به برخی از آنها نیز اشاره شد ، اما هنوز این موضوع نیاز به به بحث و 

تحقیق دارد که بر اساس سؤاالت تحقیق در زیر بررسی می شوند.

2- بحث و بررسی
2-1 - خصوصیات نحوی فعل17  

    می توان گفت فعل در برخي زبان ها مانند زبان فارسی دارای خصوصیات منحصر به 
فردی است که اغلب زبان های دنیا مانند انگلیسی و فرانسه فاقد این خصوصیات  می باشند 
که از جمله آن ها می توان به صرف فعل با تمام اشخاص و در زمان های مختلف اشاره کرد  
که همین خصوصیت موجب آن شده است که برخي زبان ها به پارامتر ضمیر انداز بودن 
ارزش مثبت نشان دهد که در زیر با ارائه مثال هایی از زبان های ضمیر انداز و ضمیر گذار 

به نقش تصریف فعل در قبول کردن این پارامتر پرداخته می شود.
2-2- صرف فعل در برخی زبان های ضمیر انداز

زبان فارسی : فارسی یا پارسی یکی از زبان های هندواروپایی در شاخهی زبان های ایرانی 
جنوب غربی است که در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان به آن سخن 
می گویند. فارسی زبان رسمی کشورهای ایران و تاجیکستان و افغانستان است. زبان رسمی 
کشور هندوستان نیز تا پیش از ورود استعمار انگلیس، فارسی بود. زبان فارسی را پارسی نیز 
می گویند. زبان فارسی در افغانستان به طور رسمی دری و در تاجیکستان تاجیکی خوانده 

شده است. 
در سال 1872 در نشست ادیبان و زبان شناسان اروپایی در برلین، زبان های یونانی،فارسی، 
التین و سانسکریت به عنوان زبان های کالسیک جهان برگزیده شدند. بر پایهی تعریف، 
زبانی کالسیک به شمار می آید که یکم، باستانی باشد، دوم، ادبیات پر باری داشته باشد 
و سوم در واپسین هزاره زندگانی خود دگرگونی های اندکی کرده باشد )ماهوتیان 1382 

.)138:
زبان فارسی به دلیل صرف قوی فعل جزء زبان ها ی ضمیر انداز محسوب  می شود چرا 

که در صورت حذف ضمیر فاعلی شنونده به وضوح مقصود گوینده را متوجه می شود:

17
gsyntactic properties of verb  ea
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جدول شماره 4- صرف فعل خوردن در فارسي
3 جمع 2 جمع 1 جمع 3 مفرد 2 مفرد 1 مفرد زمان/شخص

مي خورند مي خوریم مي خورید مي خورد مي خوري مي خورم خوردن

مثال )7( :   من مي خورم
               Ø  مي خورم 

   همان طور که در مثال های فوق مشاهده می کنید شنونده با توجه به صرف فعل، 
می داند منظور گوینده از می خورم در واقع "من می خورم" می باشد . منظور گوینده از 
می خورند در واقع"آن ها می خورند" می باشد که این خصوصیت صرفی فعل در زبان فارسی 

باعث شده است تا زبان فارسی به عنوان یک زبان ضمیر انداز محسوب شود. 
   در صرف فعل در زبان فارسی شناسه یکی مهمترین سازه نحوی می باشد که باعث 
باشد. مفهوم  به همراه داشته  رانیز  فاعلی  می شود فعل ضمن صرف شدن ضمیر متصل 
شخص  یعني اول شخص یا گوینده یا متکلم، دوم شخص یا شنونده یا مخاطب و سوم 
شخص یا دیگر شخص یا غایب  و نیز مفهوم فرد یا جمع را اجزایي مشخص مي کنند که 
آنها را شناسه مي نامند، که این خصوصیت باعث شده است تا زبان فارسی به پارامتر ضمیر 
انداز بودن ارزش مثبت نشان دهد. در زیر شناسه های زبان فارسی در زمان حال وگذشته 

به تفکیک ذکر شده است.:
جدول 5- شناسه هاي مضارع

فرد جمع
اول شخص م یم
دوم شخص ی ید
سوم شخص د ند

جدول 6- شناسه هاي ماضي
فرد جمع

اول شخص م یم
دوم شخص ی ید
سوم شخص Ø ند

بررسی رابطه ی خصوصیات نحوي فعل وپارامتر ضمیر انداز بودن زبان در برخي از گویش هاي ایراني براساس رویکرد حاکمیت و مرجع 
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با  زبان های ترکی است که  از خانواده  آذربایجاني  زبان ترکي  آذربایجاني:  زبان ترکي 
تکلم می شود. عمده  ایران  آذربایجانی نشین  و مناطق  آذربایجان  دو گویش درجمهوری 
تفاوت بین دو گویش در تلفظ برخی واژگان، وام واژگان روسی ، فارسی، عربی و انگلیسی 
و تفاوت هایی مختصر در چند مورد دستوری است.  این زبان در جمهوری آذربایجان زبان 
رسمی و در داغستان یکی از زبان های رسمی مصوب فدراسیون روسیه است. زبان ترکی 
و  استانبولی  ترکی  به  و  است  ترکی  زبان های  اغوز  زبان های  از شاخه  آذربایجانی بخشی 
ترکمنی بسیار نزدیک است. ترکی آذربایجانی به عنوان زبان گفتاری همچنین در نواحی 
شرقی ترکیه و جنوب گرجستان وداغستان رایج است. زبان ترکی آذربایجانی از زبان های 
فارسی و عربی در واژگان، سامانه آوایی و دستوری اثر پذیرفته است. در ایران، شهرهای 
تبریز، ارومیه ، اردبیل، زنجان ، قسمت هایي از استان قزوین و همدان به ترتیب بزرگترین 
شهرهایی اند که ترکی آذربایجانی در آن ها تکلم می شود)هادي، 1374 : 9(.  به مانند زبان 
فارسی زبان ترکی نیز صرف کامل فعل رادارد و جزء زبان های ضمیر انداز محسوب می شود.

جدول 7- صرف فعل خوردن در ترکي
3 جمع 2 جمع 1 جمع 3 مفرد 2 مفرد 1 مفرد زمان/شخص

اوالر سیز بیز او سن من ضمیر فاعلي
Yi yir lar Yi yir siz   Yi yi rick    yi yir Yi yirsan Yi yi ram  صرف فعل

Yimagh)خوردن(

مي خورند مي خورید مي خوریم مي خورد مي خوري مي خورم

Man  yiyiram                                                                               )8
Ø      yiyiram                                                                                  

در زبان ترکي به مانند زبان فارسي به لحاظ صرف فعل، در صورت حذف ضمیر فاعلي 
میتواند  فعل  به صرف   توجه  با  نتیجه شنونده  در  میدهد.  بدست  کامال دستوري  جمله 

ماهیت ضمیر فاعلی را بشناسد.
زبان های هندواروپایی در شاخهی  از  زبان های کردی یک زنجیره گویشی  زبانکردي: 
زبان های ایرانی غربی هستند که کردها هم اینک با آن ها سخن می گویند. زبان های کردی 
از زبان های ایرانی شاخه شمال غربی هستند که با زبان فارسی و بلوچی خویشاوندی دارند 
. تعریف یک زبان به عنوان »کردی« همواره دستخوش عوامل غیر زبان شناختی به ویژه 
عوامل سیاسی و فرهنگی است. در واقع زبان کردی زبان واحدی نیست و زبان واحدی به 
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نام کردی وجود ندارد، زبان کردی به معنای یک زبان با یک شکل استاندارد و مرز و تعریف 
مشخص نیست، آنچه هست زبان های مستقلی )سورانی، کرمانجی و …( است که مجموعاً 
کردی نامیده می شوندو امروزه به طیفی از زبان های ایرانی شمال غربی اطالق می شود که 
گاه به هم نزدیک و گاه نسبت به هم از نظر زبان شناسی دور هستند. این زبان ها عبارتند از: 
کردی شمالی (کرمانجی)، کردی جنوبی:ایالمی، کلهری می باشند)  خرم دل ،1381 :156(.

جدول 8- صرف فعل خوردن در کردي
3 جمع 2 جمع 1 جمع 3 مفرد 2 مفرد 1 مفرد زمان/شخص

اوان وا امه او تو مین ضمیر فاعلي
خواردید خواردین خواردیم خوارد خواردي خواردم خواردن
خوردند خوردید خوردیم خورد خوردي خوردم خوردن

مثال 9( : مین خواردم
             Ø   خواردم

فعل در زبان کردي ، بعنوان زبان ضمیرانداز با تمام ضمایر فاعلي صرف مي شود. لذا در 
صورت حذف ضمیر فاعلي جمله دستوري تولید مي شود.

لري: لُری یک زبان ایرانی غربی و جنوب غربی است که توسط مردم ساکن و کوچ نشین 
نیمه  از  ایالم، و حداقل  لرستان و جنوب  استان  ایران،  بزرگی در غرب و جنوب  منطقه 
جنوبی همدان )تویسرکان، نهاوند و مالیر( و همچنین شهر کنگاور و شهرستان گودین 
در استان کرمانشاه - که به گویش لری ثالثی صحبت میکنند- استان خوزستان: دزفول، 
اهواز،  باغملک، شوش، شوشتر،  ایذه،  رامهرمز،  اندیکا،  اللی،  سلیمان،  اندیمشک، مسجد 
باوی، ماهشهر، بهبهان، امیدیه و اکثر شهرستان های این استان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، استان فارس،استان بوشهر و استان اصفهان تکلم می شود. این زبان 
در کنار فارسی به شاخه جنوبی زبان های ایرانی غربی تعلق دارند. زبان های لری خود به دو 
گروه متمایز متناظر با تمایز بین لر بزرگ و لر کوچک تقسیم می شوند. زبان لری همانند 
زبان فارسی نواده ای از زبان پارسی میانه است  و واژه های آن همانندی بسیاری با فارسی 
دارد. ریشه زبان های ایرانی، لری-بختیاری و سایر گویش های لری مانند زبان فارسی به 

پارسی میانه و از طریق پارسی میانه به پارسی باستان برمی گردد )ایزدپناه ،1367 :11(.
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جدول 9- صرف فعل خوردن در لري
3 جمع 2 جمع 1 جمع 3 مفرد 2 مفرد 1 مفرد زمان/شخص
اونگل ایشا ایما وو تو مو ضمیر فاعلي
هردن هردیت هردیم هرد هردي هردم هردن

خوردند خوردید خوردیم خورد خوردي خوردم خوردن

  مثال10(: مو  هردم
              Ø   هردم             

با توجه به صرف کامل فعل در زبان لري این زبان نیز جز زبان هاي ضمیر انداز محسوب 
مي شود.

بلوچي: بلوچی از زبان های ایرانی شمال باختری است و با زبان های تاتی، کردی،گیلکی 
و تالشی نزدیکی زیادی دارد. بلوچی بیشتر رابطه نزدیکی با زبان پارتی تا زبان پارسی میانه 
دارد. برای همین به نظر می رسد گویشوران این زبان در گذشتهی دور از نواحی شمالِی 
ایران امروزی به بلوچستان کنونی کوچیده باشند. سخنگویان بلوچی احتماالً نخست در 
هستند  اکنون  که  مناطقی  به  قرن4ق/10م  حدود  در  و  می زیستند  خزر  دریای  حاشیه 
مهاجرت کردند. بلوچی نزدیکی زیادی با هورامی و زازاکی دو لهجه کردی دارد و بلوچی 
مانند این دو لهجه کردی نزدیکی زیادی را با پهلوی اشکانی دارد اما به سایر لهجه های 
اصلی کردی مانند سورانی و کرمانجی تا حدودی نزدیک است) زهي موسي،1387:253(.

جدول 10- صرف فعل خوردن دربلوچي
3 جمع 2 جمع 1 جمع 3 مفرد 2 مفرد 1 مفرد زمان/شخص
اِشان ایشا ایما آ  - آِهیا تَـْو – تَـه مو ضمیر فاعلي

وارتنت وارتیح varten وارتن وارتي )وارت(م وارتح varton /وارتن ورتن
خوردند خوردید خوردیم خورد خوردي خوردم خوردن

مثال 11( من  وارتن
             Ø   وارتن             

و  کامل صرف مي شود.  به طور  فعل  انداز  زبان ضمیر  عنوان یک  به  بلوچي  زبان  در 
درصورت حذف ضمیر فاعلي جمله دستوري تولید مي شود.
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گیلکي:  از گروه زبان های ایرانی شاخه شمال غربی است که زبان مادری اکثر مردم 
استان گیالن و جوامع کوچکتری در استانهای مجاور، از جمله استانهای مازندران، استان 
با  از غرب  و  با گویشوران مازندرانی  از شرق  تهران است. گیلکی  استان  نیز در  و  قزوین 
تاتی همجوار است و در درون محدوده خود  با گویشوران  از جنوب  و  تالشی  گویشوران 

دارای گونه هایی است. 
زبان گیلکی از گروه زبان های شمال غربی ایرانی و در مجموع زبان های حاشیه خزر 
است. عالوه بر گیلکی این خانواده شامل زبانهای تالشی، مازندرانی وتاتی می باشند. از دیدگاه 
تاریخی این زبانها به زبان پارتی)اشکانی( وابستگی دارند. گیلکی با دیگر زبان های ایرانی 
شمال غربی نزدیکی دارد.  مردم شمال غربی گیالن، به زبانی دیگر از خانواده گویش های 
کناره دریای خزر که زبان تالشی باشد تکلم می کنند. گیلکی نزدیکی زیادی با زبان مازندرانی 
داشته و گویشوران این دو زبان تا حد نسبتاً زیادی می توانند سخنان هم دیگر را بفهمند. 
گیلکی تنها در ایران رواج دارد و شبکه استانی گیالن بخشی از برنامه های تلویزیونی خود 
را به این زبان اجرا می کند. گیلکی به عنوان زبان رسمی جلسات شورای شهرستان رشت 
تعیین شده است. باید توجه کرد که نه تنها بین گیلکی و مازندرانی تفاوت های زیادی وجود 
دارد بلکه هر یک از این دو گونه زبانی دارای لهجه های فراوانند. زبان گیلکی مشتمل بر سه 
گویش اصلی است، بیه پس، بیه پیش و گالشیکه در کوهستان های جنوب گیالن و غرب 
مازندران رایج است. بیه پس و بیه پیش توسط رودخانه سپیدرود از هم جدا می گردند)بخش 

زاده ، 1390: 107(. در زبان گیلکي نیز فعل با تمام ضمایر فاعلي صرف کامل مي شود:

جدول 11- صرف فعل گفتن در گیلکي
3 جمع 2 جمع 1 جمع 3 مفرد 2 مفرد 1 مفرد زمان/شخص

ایشؤن/اوشأن شؤمؤ/شؤمان امؤ/أمأن اۊن تؤ مؤ/من ضمیر فاعلي
بؤگوتن بؤگوتین بؤگوتیم بؤگوت بؤگوتی بؤگوتم گوتِن
گفتند گفتید گفتیم گفت گفتی گفتم گفتن

مثال 12( مؤ      بؤگوتم
             Ø     بؤگوتم 

بختیاري: گویش مردم بختیاری و یکی از گویش های زبان لری است. بختیاری ها جزئی 
از مردم لر به شمار می آیند که به آن ها لُر بزرگ می گویند و در جنوب غربی ایران ساکن 

بررسی رابطه ی خصوصیات نحوي فعل وپارامتر ضمیر انداز بودن زبان در برخي از گویش هاي ایراني براساس رویکرد حاکمیت و مرجع 
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هستند. گویش بختیاری از جمله گویش های جنوب غربی ایران و یکی از گویش های زبان 
لری به شمار می رود. این گویش لری86 درصد با لری جنوبی و 78 درصد با لری خرم آبادی 
شباهت دارد. دانشنامه ایرانیکا گویش بختیاری و زیرشاخه های آن را به همراه گویش های 
بویراحمدی، کهگیلویه ای و ممسنی دارای اشتراکات زیاد لغوی، مورفولوژی و ویژگی های 
واج شناسی دانسته و مجموعه این گویش ها را به همراه گویش لری از یک خانواده معرفی 

نموده است و بر تفاوت آن ها با کردی صحه گذاشته است ) فارساني،1375 :306(.

جدول 12- صرف فعل خوردن در بختیاري
3 جمع 2 جمع 1 جمع 3 مفرد 2 مفرد 1 مفرد زمان/شخص
هونو/ُهُنو ایسا ایما هو/ُه تو مو/ُم ضمیر فاعلي

ُخرن/خورن ُخرین/خورین ُخریم/خوریم ُخره/خوره ُخری/خوری ُخُرم/خوُرم َخرَدن
مي خورند مي خورید مي خوریم مي خورد مي خوري مي خورم خوردن

مثال)13(   هو      خوره
               Ø      خوره

گویش مازندراني: گویش ماَزنَدرانی یا مازنی، ماِزرونی، تبری، طبریو ِگلِکی ، نام یکی از 
زبان های ایرانی شمال غربی است. که درگروه زبان هاي کاسین قرار دارد. این زبان ها شامل 
زبان هاي  زازاکي ، گوراني ، تالشي گیلکي و مازندراني مي شود و از لحاظ تاریخی جزء 
شاخه شمال غربی زبان های ایرانی بوده و در ارتباط با زبان پهلوی اشکانی می باشد. زبان 
مازندرانی از غرب با گویشوران گیلکی، از جنوب با گویشوران تاتی و از شرق و جنوب شرق 
با گویشوران ترکمنی و فارسی همجوار است و در درون خود دارای گونه هایی است )دیهیم، 

.)53: 1374
جدول 13- صرف فعل گرفتن در مازندراني

3 جمع 2 جمع 1 جمع 3 مفرد 2 مفرد 1 مفرد زمان/شخص
/veshon وشون shema / شما ema /اما ve/ و te/ ت men /من ضمیر فاعلي

بایتنه بایتني بایتمي بایته باتي بایتمه بایتن
گرفتند گرفتید گرفتیم گرفت گرفتي گرفتم گرفتن

مثال)15(     اما       بایتمي
                  Ø     بایتمي
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تاتي: تاتی از آنجا که یکی از زبان های ایرانی شمال غربی است به فارسی نزدیکی دارد و 
به گیلکی و مازندرانی و بخصوص به زبان لری و تالشی شبیه و نزدیکتر می باشد. زبان تاتی 
همچنین به زبان کردی و اوستایی نیز نزدیک است. تاتی، بسیاری از ویژگی های آوایی، 
واژگانی و صرف و نحوی کهن همچون تمایز جنس دستوری، ساخت ارگتیو، مجهول، گردش 
مصوت ها، حالت دوگانهی فاعلی و غیرفاعلی در اسم و … را حفظ کرده است)رحماني ، 

1390 ، ص 35(.
جدول 14- صرف فعل خوردن در تاتي

3 جمع 2 جمع 1 جمع 3 مفرد 2 مفرد 1 مفرد زمان/شخص
آهاین شما آما آ َت َ ا ضمیر فاعلي
موخرن موخرا موخرون موخر موخري موخرم خورن

مي خورند مي خورید مي خوریم مي خورد مي خوري مي خورم خوردن
مثال )16(:   َت     موخري
                Ø     موخري

همانطور که مالحظه مي کنید در زبان تاتي به عنوان یک زبان ضمیر انداز چنانچه فاعل 
جمله حذف شود ، جمله دستوري تولید مي شود.

گویش خراساني: گویشي است که در خراسان رایج است.  گویشهای خراسانی به سه 
تکلم  آن  به  نیشابور  و  در جوین سبزوار  که  گروه شمالی  تقسیم مي شوند:  اصلی  گروه 
می شود؛ گروه مرکزی که در ترشیز و گناباد رایج است؛ و گروه جنوبی که گویشوران آن 
اندک است و  بسیار  این سه گروه  میان  اختالف  دارند.  بیرجند سکونت  و  تون  قائن،  در 
نمی توان آن ها را گویشهای مجزایی به حساب آورد؛ به عالوه، این گروهها واژه های بسیاری 
را از یکدیگر وام گرفته اند. این همانندی در خور توجه را به گویش شمال شرقی فارسی 
دری نسبت داده مي شود که از قرون چهارم و پنجم به بعد زبان ادبی فارسی را شکل داده 

و گویشهای خراسانی کنونی از آن مشتق شده است)دانشگر، 1374 : 99(. 
جدول 15- صرف فعل خوردن در خراساني

3 جمع 2 جمع 1 جمع 3 مفرد 2 مفرد 1 مفرد زمان/شخص
اونا شما ما او تو مو ضمیر فاعلي

بوخرسا بوخرتا بوخرما بوخردس بوخردت بوخردم خوردن
خوردند خوردید خوردیم خورد خوردي خوردم خوردن

بررسی رابطه ی خصوصیات نحوي فعل وپارامتر ضمیر انداز بودن زبان در برخي از گویش هاي ایراني براساس رویکرد حاکمیت و مرجع 
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مثال )16(:    اونا       بوخرسا
                  Ø       بوخرسا

گویش خراساني هم در حذف ضمیر فاعلي همانند سایر زبان هاي ضمیر انداز عمل 
مي کند.

زبان عربی: زبان َعَربی )به عربی: اللغۀ العربیۀ(، یکی از پرگویش ترین زبان های جهان، 
بزرگ ترین عضو از شاخهی زبان های سامی )آفریقایی–آسیایی( است و با زبان های عبری 
و آرامی هم خانواده  است. زبان عربی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحدست. آثار 
علمی، ادبی و مذهبی فراوانی به این زبان نوشته شده است. تأثیر عربی بر زبان های دیگر 
 ، است )حجازی  ترکی چشمگیر  گوناگون خانوادهی  زبان های  و  ماننداردو،  اسالم  جهان 
1379: 84(. این زبان نیز یک زبان ضمیرانداز محسوب می شود و فعل به طور کامل صرف 

می شود:
جدول 16- صرف فعل خوردن در عربي

3 جمع 2 جمع 1 جمع 3 مفرد 2 مفرد 1 مفرد زمان/شخص
أانتم- انتن أنتما نحن هو- هئ أنَت - أانت انأ ضمیر فاعلي

یأکلن تأکالن نأکل یأکل- تأکل تأکل- تأکلین أکل أکل
مي خورند مي خورید مي خوریم مي خورد مي خوري مي خورم خوردن

مثال)17(     أنت      تأکل
                  Ø       تأکل

   با توجه به حذف ضمیر فاعلي جمله براي شنونده عرب زبان کامال دستوري مي باشد. 
کوک18  نیز به نقل از چامسکی یکی از دالیل فاعل تهی  یا ضمیر انداز بودن زبان را صرف 
فعل می داند )کوک، 1997: 56(. زبان هاي ایراني عمدتاً ضمیر انداز محسوب مي شوند 
لذا به ناچار جهت مقایسه بین زبان هاي ضمیر گذار و ضمیر انداز ، مثال هایي از زبان هاي 

ضمیر گذار که غیر ایراني مي باشند ، بیان مي شود.
2-3 - صرف فعل در برخی از زبان های ضمیر گذار 

    در زبان های ضمیر گذار افعال به طور کامل با شمار و اشخاص صرف نمی شود، زبان 
هایي مانند انگلیسي ، فرانسه، آلملني و اسکاتلندي از جمله زبان هایي هستند که فعل در 
آنها صرف نمي شود در نتیجه در صورت حذف ضمیر فاعلي شنونده قادر به تشخیص فاعل 

جمله نخواهد بود.
18
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جدول شماره17- صرف فعل در زبان هاي ضمیرگذار
فعل/شخص 1 مفرد 2 مفرد 3 مفرد 1 جمع 2 جمع 3 جمع
انگلیسي

eat

I you he,she,it We you they
eat eat eats Eat eat eat

فرانسه
finis

je tu il Nous vous elles
finis finis finit finissons finissent finissent

آلماني
essen

ich du er / sie Wir ihr sie
esse isst isst Essen esst essen

اسکاتلندي
spick

ah ye he,she,it We youse they
spick spick spicks Spick spick spick

   
3- نتیجه گیري

یک  به  زبانی  اینکه  برای  که  کرد  عنوان  چنین  می توان  به دست  نتایج  به  توجه  با   
پارامتری ارزش مثبت نشان دهد ، بایستی دارای خصوصیات نحوی خاصی باشد، به بیان 
دیگر سازه های نحوی جمله بایستی دارای خصوصیات متمایزی نسبت به زبان هایی که به 

آن پارامتر ارزش منفی نشان می دهند، باشند .
    با توجه به این که موضوع این مقاله در مورد رابطه پارامتر ضمیر انداز بودن زبان و 
تصریف فعل می باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که نقش سازه نحوی فعل در زبان برای 
ارزش مثبت نشان دادن این زبان به پارامتر ضمیر انداز نسبت به سایر سازه ها پر رنگ تر می 
باشد. با توجه به مثال هاي ارائه شده ، فعل در زبان هاي ضمیر انداز دارای قدرت تصریف 
بسیار باالتري می باشد و با توجه به عدم صرف کامل فعل در زبان های ضمیر گذار می توان 
چنین بر داشت کرد که تصریف فعل به عنوان یک  خصوصیت نحوي، نقش مهمي در 
ضمیرانداز یا ضمیر گذار بودن زبان دارد. یعني اگر در زباني فعل با تمام ضمایر فاعلي صرف 

شود آن زبان ضمیر انداز مي باشد.
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