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  چكيده
از آنجا كه دانش .  است داشتهنقش و تأثير زبان مادري توجه به مطالعات يادگيري زبان دوم همواره 

 پيشين ةند، آگاهي از دانش و تجربك يادگيرنده از زبان اول، اساسي را براي مقايسه با زبان دوم فراهم مي
هاي  كه يكي از مؤلفهنقش بسزايي دارد  ، از جمله طراحي مواد آموزشي،يادگيرنده، در آموزش زبان
نظر هاي فارسي و ژاپني از  ضماير شخصي در زبان در اين پژوهش .اصلي در امر آموزش است

اي بين دو زبان  بررسي مقايسه. ت اسشدهتوصيف و مقايسه معنايي و هاي نحوي، ساختواژي  ويژگي
 و استهاي كلي نظير شخص و شمار مشابه  دهد كه ضماير در فارسي و ژاپني از نظر مشخصه نشان مي

هاي  ها، وجود تفاوت رغم اين شباهت علي. كند از نظر انتخاب مرجع در جمله، به شكل يكسان عمل مي
هايي را در يادگيري اين مقوله   ژاپني، دشواريدر» تهي« گسترده از ضمير ةصوري و كاربردي و استفاد

هايي است كه   مشخصهةدهند هاي نشان ترين اختالف بين فارسي و ژاپني، صورت اصلي. آورد فراهم مي
كه در  ، در حاليدهد مي تكواژهاي ضميري نشان راها   در فارسي اين مشخصه.كند ضماير رمزگذاري مي

  .پذير است گفتمان، تشخيصژاپني بروز آوايي ندارد و از بافت 
   . وابستگية زبان ژاپني، زبان فارسي، ضمير شخصي، نظري، بررسي تطبيقي نحو:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
شناسي كـاربردي توجـه شـده و         اي در چارچوب زبان    هاي مقابله  از نيمة قرن بيستم، به بررسي     

شناسـي، ترجمـه، توصـيف        رده هاي زبان،  هايي نظير مطالعة همگاني    اهميت و تأثير آن بر حوزه     
اي با شناسايي وجوه اشـتراك       بررسي مقابله . ويژه در آموزش زبان اثبات شده است       ها و به   زبان

اگرچـه  . آورد بيني و تحليل خطاهاي احتمالي را فراهم مـي         و افتراق دو يا چند زبان امكان پيش       
گاه تأثير زبان مـادري بـر         اما هيچ  اي با انتقاد همراه شد،     هاي بررسي مقابله   هايي، فرضيه  در دوره 

اي كـه    در واقع، گونة به اصطالح ضعيف بررسي مقابله       . يادگيري زبان دوم جاي ترديد نداشت     
هـاي   كند كه نقش پراهميت تجربه     شود، پيشنهاد مي    ناميده مي  1»ها بر يكديگر   تأثير زبان «امروزه  

ادري به منزلة تجربة پيـشين ناديـده        پيشين زباني در يادگيري تشخيص داده شود و تأثير زبان م          
  ). 2007براون، (گرفته نشود 

هـاي   تـوان بـه ويژگـي    اي در مطالعات نحو، مي    هاي مقايسه  از سوي ديگر، از طريق بررسي     
.  مطرح است2ها و پارامترها گونه كه در رويكرد اصل يافت، آن همگاني و خاص يك زبان دست

هاي فراگيـري    صوص نقش دانش زبان اول، در پژوهش      شده در خ   اگر به پيشينة مطالعات انجام    
يابيم كه تغييراتي از لحاظ نظـري در گـزينش واحـد زبـاني، بـه                 زبان دوم نظري بيفكنيم، درمي    

در مطالعـات سـنتي تحليـل       . هاي عناصر مـورد مقايـسه رخ داده اسـت          منظور توصيف ويژگي  
بـا الگوهـاي زبـان ديگـر مقايـسه          مطرح است و الگوهاي يك زبان       » ساختار«اي، مقابلة    مقابله
  . هاي سؤالي در فارسي و انگليسي شود؛ براي مثال، الگوي جمله مي

هاي پارامتري   ها بر اساس تفاوت    است و تفاوت بين زبان    » پارامتر«واحد ديگر براي مقايسة     
در نتيجه، مسئلة اصلي در فرايند يادگيري زبان دوم، تنظيم مجدد ارزش يـك              . شود  توصيف مي 

 واحـدي بنيـادين بـراي       3»هـاي نقـشي    مشخصه«هاي اخير زبان دوم،      در پژوهش . رامتر است پا
هاي صوري زبان اول و دوم است و در فراگيري زبان دوم، عواملي نظير انتخاب               مقايسة ويژگي 

ها در صورت مدخل واژگاني زبان  ها از فهرست جهاني، تركيب آن يا عدم انتخاب اين مشخصه
  .  آن اهميت داردمورد نظر و نظاير

                                                 

1. cross-linguistic influence 
2. principles and parameters theory 
3. functional features 
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، همچنين با درنظرگرفتن چـارچوب      1هاي تطبيقي نحوي   اين پژوهش در چارچوب بررسي    
هـا و   يـافتن شـباهت   هاي اصلي آمـوزش زبـان و درپـي          كه يكي از حوزه    2اي كلي تحليل مقابله  

دستيابي . پردازد هاست، به مقايسة نظام ضماير شخصي در فارسي و ژاپني مي  زبانها بين تفاوت
تـري يعنـي گـزينش روش مناسـب در تهيـه و               ه اين هدف ما را در رسيدن به هدف كاربردي         ب

هاي پژوهش به  پرسش. رساند تدوين مطالب درسي براي آموزش اين واحدهاي زباني ياري مي      
  :قرار زير است

هـاي فـاعلي در      هايي ميان نظـام ضـماير شخـصي و شناسـه           ها و تفاوت   چه شباهت  -
  رد؟فارسي و ژاپني وجود دا

  ؟ وجود دارد در يادگيري اين واحدهاي زبانيآموزان هايي براي زبان چه دشواري -
 -هاي سـاختواژه    شود؛ يعني، به مؤلفه     شايان ذكر است مقايسه تنها در سطح جمله انجام مي         

شود و مالحظات گفتماني و كاربردشناختي در نظر  ها اكتفا مي   بيني دشواري   نحو و نحو در پيش    
 محـدود   )مرجـع گزينـي   (ي  و در سطح نحو تنها به اصـل دوم نظريـة وابـستگ            شود    گرفته نمي 

بنياد نيست و بـه گونـه يـا سـبك خاصـي محـدود            پژوهش حاضر پيكره  بر اين،    عالوه. شود مي
هاي دو زبان، براي مقايسة ضماير شخصي از جنبـة توصـيفي و اصـل دوم                 شود، بلكه داده   نمي

 .نظرية وابستگي بررسي شده است

  ظريمباني ن
  ها و پارامترها  رويكرد اصل
 صور مختلفي به خود گرفته و تحوالت چندي را پـشت             از زمان پيدايش تاكنون    دستور زايشي 

بودنـد  اي   مـسئله شناسان زايشي به پيروي از چامسكي به دنبال پاسخ به            زبان .سر گذاشته است  
بـراي بـار    افالطـون   زيرا  امند،  ن مي 3مسئلة افالطون را  مسئله  اين  . كردكه خود چامسكي مطرح     

كودك چگونـه در      كه شود پرسش مطرح مي  اين  بر اساس اين مسئله     . دكرنخست آن را مطرح     
هـاي زبـاني كـه گـاه نـاقص و گـاه              سن كم و مدت زمان اندك تنها با بـودن در معـرض داده             

                                                 

1. comparative syntax 
2. contrastive analysis 
3. Plato’s problem 
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هـاي نادسـتوري آن را از دسـتوري          و سـاخت   مـوزد آ  مـي ، زباني را به درستي      استنادستوري  
 .دهد ميص تشخي

حلـي بـراي     ها و پارامترها كـه ريـشه در نظرهـا و نتـايج چامـسكي دارد، راه                 رويكرد اصل 
اي از اصـول     بنابر اين رويكرد، مجموعه   . كند پرداختن به مسئلة افالطون در حوزة زبان ارائه مي        

اين اصـول داراي پارامترهـايي اسـت؛        . كند هاي دستوري، از دستور همگاني پيروي مي       ساخت
بنـابراين، رونـد    . شـود  شدن ارزش اين پارامترها حاصـل مـي         دستور معين پس از مشخص     يك

فراگيري زبان به معني كسب پارامتري ويژه از راه قرارگرفتن در معـرض زبـاني اسـت كـه آن                    
ها و پارامترهـا بـه كـار     در دهة بعد، اگرچه همچنان عنوان اصل   . كند گذاري مي  پارامتر را ارزش  

در ايـن   . شـد  رويكرد مذكور غالباً با عنوان نظرية حاكميت و وابستگي يـاد مـي            رفت، اما از     مي
 -، ژ 1 سـاخت  -ر: شده، چهار سطح متفاوت دارد     نظريه نظامي كه براي نمايش دانش زبان ارائه         

طور عمومي در  هاي گشتاري در اين نظريه به مؤلفه. 4 و صورت منطقي3، صورت آوايي2ساخت
 -كند و در حقيقت رابطة بين ژ       ها عمل مي   ركت آلفا كه بر تمام سازه     شود، مثل ح   نظر گرفته مي  

 سـاخت مربـوط     - ساخت از طريق قواعـد حركـت آلفـا بـه ر            -ژ.  ساخت است  -ساخت و ر  
هـاي آوايـي تعبيـر     هاي معنايي و از سوي ديگر مؤلفـه   سو مؤلفه   ساخت را از يك    -شود و ر   مي
  .كنند مي

، 5نظريـة تحديـد   : شود هايي بيان مي   رت زيرنظريه اصول نظرية حاكميت و وابستگي به صو      
هـاي   زيرنظريه. 10، و نظرية حاكميت   9، نظرية وابستگي  8، نظرية نظارت  7، نظرية تتا  6نظرية حالت 

هاي نحـوي را     ند و اين تعامل، دستوري يا نادستوري بودن ساخت        ا  مذكور با يكديگر در تعامل    
هـاي   ها جهاني است، البته در زبـان  ن زيرنظريهعالوه، فرض بر اين است كه اي     به. كند توجيه مي 

  .  شود هاي پارامتري، تنوعاتي مشاهده مي مختلف با توجه به گوناگوني

                                                 

1. S-structure 
2. D-structure 
3. phonetic form 
4. logical form 
5. bounding theory 
6. case theory 
7. theta theory   
8. control theory 
9. binding theory 
10. government theory 
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اي  ها و پارامترها نظريـه     اصل/ از آنجا كه فرض بر اين است كه نظرية حاكميت و وابستگي           
ها و بـه     زبانشمول براي قوة نطق و هدف آن عبارت است از تعيين ماهيت دستور               است جهان 

ها بوده و بيشتر به نحـو   هاي قبلي دستور زايشي، انگليسي محور تبيين قاعده     دليل آنكه در گونه   
خورد و آن  اي در تحوالت دستور زايشي به چشم مي زبان انگليسي پرداخته شده، گرايش عمده

  .پرداختن به رويكردهاي تطبيقي در مطالعة نحو است
سو و چگونگي فراگيري زبان در       يري يك زبان خاص از يك     به منظور تبيين چگونگي فراگ    

هـاي يـك زبـان از     مفهوم عام آن از سوي ديگر، الزم است مشخص شود كه تا چه حد ويژگي  
به عبارت ديگر، كدام ويژگي خاص يك زبـان و كـدام يـك در بـين            . زبان ديگر متفاوت است   

ها در يافتن پاسخ بـه       اي بين زبان   هبر اين اساس، مطالعات مقايس    . هاي مختلف مشابه است    زبان
هـاي مربـوط بـه يـك زبـان خـاص             ها و ويژگي   كند كه جهاني   اين پرسش نقش مهمي ايفا مي     

  ). 1994هگمن، (هاست  كدام
اي اسـت كـه بـا كمتـرين ابزارهـاي نحـوي،              از سوي ديگر، نظريـة زبـاني كارآمـد نظريـه          

گرايـي   تداي دهـة نـود، برنامـة كمينـه        از اب . ساختارهاي موجود در دستور زبان را توصيف كند       
گرفت، با رويكردي جديد براي دستيابي هرچـه         شكل» ها و پارامترها   اصل«چامسكي كه بر پاية     

رويكـرد كلـي در ايـن برنامـه         . بيشتر به اقتصاد، سادگي و تعميم به تبيين مسائل زبان پرداخت          
بـراي  . تـر اسـت    شد، پسنديده مبتني بر اين بينش است كه هر چه نظريه مختصرتر و موجزتر با            

مفهومي كليدي در توصيف روابط دستوري در نظريـة حاكميـت و وابـستگي    » حاكميت« مثال،
پردازد، به طـوري كـه هـيچ         در تعريف كلي، حاكميت به رابطة بين دو جايگاه نحوي مي          . است

 بـه شـكل   در اواخـر دهـة هـشتاد   . ها نباشد؛ براي مثال، رابطة بين فعل و مفعـول         مانعي بين آن  
اي بر سر اين موضوع توافق حاصل شد كه مفهوم حاكميت مفهـومي بنيـادي نيـست و                   گسترده

شـود،   اينكه براي مجموعه آثاري كه به وجود يـا عـدم وجـود رابطـة حاكميـت منـسوب مـي                    
بودن زبان، تقليل سطوح و  اي تأكيد بر قوة نطق، حوزه. تري وجود دارد توصيفات گوناگون ساده

بـار از     به جاي نظرية ايكـس     1 ساخت، جايگزيني ادغام   - ساخت و ر   -گر حذف ژ  به عبارت دي  
  .هاي بارز اين برنامة پژوهشي است ويژگي

                                                 

1. merge 
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 و در   1سـازي  ها بـه پرسـش در مـورد فعـال          هاي اخير فراگيري زبان دوم، بحث      در پژوهش 
مستقيم طور   اين تغيير به  .  معطوف شده است   3 در دستور زبان بينابين    2ها دسترس بودن مشخصه  

ها، عناصر اصلي زبان است  گرايي چامسكي است كه در آن مشخصه  گرفته از برنامة كمينه    نشأت
  ).2011رينود، (سازد  و صورت و معنا را به هم مرتبط مي

در دسترس به كمك دسـتور      ) 5 و تفسيرناپذير  4تفسيرپذير(هاي   چنانچه فهرستي از مشخصه   
شـود بـه ايـن مـسئله كـه آيـا             ي زبان دوم محـدود مـي      گاه يادگير  جهاني را در نظر بگيريم، آن     

يابد، يـا اينكـه       شود و در نتيجه به زبان دوم انتقال مي          مشخصة خاصي، در زبان اول انتخاب مي      
  . بايد از نو از اين فهرست انتخاب كرد

هاي معيني كه در فراگيـري زبـان اول گـزينش       گروهي از پژوهشگران معتقدند كه مشخصه     
الرديـر  . عمليات دستوري حين فراگيـري زبـان دوم شـركت نخواهـد داشـت              است، در     نشده

هايي است كـه در      كند كه اشكال اصلي چنين رويكردي تعيين دقيق مشخصه         عنوان مي ) 2009(
 هاي  تنهايي تنوع  ها به  عالوه، انتخاب مشخصه   به.  دستور زبان اول انتخاب شده است      6زمان رشد 
 9فـردي   و حتي ميـان    8فردي  بين هاي  همچنين، در توضيح تنوع   . كند   را توصيف نمي   7ها بين زبان 

در عـوض، بـه منظـور درك دشـواري فراگيـري زبـان دوم، بهتـر اسـت                   . نيز ناكارآمـد اسـت    
  .ها را مقايسه كنيم  مشخصه11همگذاري مجدد/ 10همگذاري

براي هر مشخصة مورد نياز در زبان دوم، يادگيرنده بايد تشخيص دهـد كـه چـه تكـواژي                   
كند يـا حتـي اينكـه ايـن           مي 12آن مشخصه را رمزگذاري   ) ز آزاد، مقيد، تصريفي و جزآن     اعم ا (

بـا توجـه بـه      ) 2009(براي مثـال، الرديـر      . كند   رمزگذاري مي  13مشخصه را آيا اساساً يك واژه     
پردازد كه آيـا ايـن مشخـصه در يـك زبـان دقيقـاً                ، به بررسي اين مسئله مي     ]جمع[+ مشخصة  

                                                 

1. activation  
2 .feature 
3. inter language grammar 
4. interpretable 
5. uninterpretable 
6. development 
7. cross-linguistic 
8. inter-personal 
9. intra-personal  
10. assembly   
11. re-assembly   
12. encode 
13. lexeme 
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كند كه تعيـين دقيـق جزئيـات هـر مشخـصه بـه نظـام                  وي تصريح مي   .مشابه زبان ديگر است   
در يك نظام به معنـي بـيش از يـك اسـت امـا در                ] جمع[+ مشخصة  . ها بستگي دارد   مشخصه

وي بـه بررسـي مشخـصة       . گانة مفرد، مثني، جمع به معني بيش از دو اسـت           نظامي با شمار سه   
هـاي واژگـاني    كند كه مـدخل  د و تأكيد مي   پرداز اي مي  هاي انگليسي، چيني و كره     جمع در زبان  

هـاي   ها تا حدي متفاوت از يكديگر همگذاري شده است و هر يك مشخصه             جمع در اين زبان   
را ) غيرانـسان / انـسان  (3 و جانـداري   2بـودن  ، اختـصاصي  1همراه متفاوت ديگري نظير معرفگي    

  .كند انتخاب مي
هـا بـه شـدت        همگـذاري مشخـصه    كند كه فراينـد    بر اين اساس عنوان مي    ) 2009(الردير  

فرسا و نيازمند صرف زمان زيادي اسـت چـرا كـه شـامل وظـايف يـادگيري پيچيـده و                      طاقت
  . نيز تأمين نشود5داد  فراوان درون4شود و ممكن است حتي با شواهد اي مي كننده گيج

 بدين قرار است كه يادگيري شود ها حاصل مي اي كه از فرضية همگذاري مشخصه بيني پيش
هـاي دسـتوري زبـان اول و دوم، همگـذاري مجـدد را               ر مواردي كه عدم تطابق بين مشخصه      د

گونـه همگـذاري مجـددي صـورت         سازد دشوارتر از مواردي خواهد بود كه هـيچ         ضروري مي 
 .   تكواژهاي زبان اول و دوم است6گيرد و تنها نياز به نگاشت نمي

 دشـواري را مطـابق شـكل زيـر نـشان      پيوستار بر اساس فرضية الردير) 2009(اسالباكووا 
  .دهد مي

  

  
 و  كنـد   دهندة مشخصة دستوري است كه ارزش آن را بافت گفتمـان تعيـين مـي                نشان Fبافت

اشـاره  ) 2009(اسـالباكووا   . گـذارد  اي است كه تكواژ تصريفي بـه نمـايش مـي            مشخصه Fتكواژ
                                                 

1. definiteness   
2. specificity  
3. animacy 
4. evidence 
5. input  
6. mapping 
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هاي زبان اول و دوم كه دربردارندة معناهاي دسـتوري          كند كه حتي نگاشت ساده بين تكواژ       مي
  .هاي جدي در بردارد دقيقاً مشابهي است نيز دشواري

  وابستگي
پيش از پرداختن به اصل دوم نظرية وابستگي الزم اسـت در ابتـدا توضـيحي در مـورد روابـط                     

  .ساختاري مطرح در اين نظريه بدهيم
 212-3:1994هگمن،  (1فرماني سازه(  

  فرماني دارد،  سازهB گره  برAگره 
   مشرف نباشد؛A بر Bو B  بر Aاگر و تنها اگر 

  .نيز مشرف باشدB  بر Aاولين فرافكن بيشينة مشرف بر 
 2وابستگي   

Aوابسته به B ،است   
  فرماني داشته باشد؛  سازهA بر B اگر و تنها اگر 

Aو  Bنمايه باشد هم.  
 221-2:1994هگمن،  (3مقولة حاكم(  

A   براي B ولة حاكم است، اگر و تنها اگر         مقA اي باشـد كـه شـامل         ترين مقوله   كوچكB ،
  .  و يك فاعل در دسترس باشدBحاكم 
 4فاعل در دسترس  

A   براي B      بودن   نمايه  فاعل در دسترس است، چنانچه همA و B     را  اي   هيچ اصـل دسـتوري 
  .نقض نكند

 نخـستين عامـل     .كنـد  نظرية حاكميت و وابـستگي چنـدين عامـل وابـستگي را معـين مـي               
 كه  5مرجعدارها: كند هاي ارجاعي يك گروه اسمي است كه آن را به سه گروه تقسيم مي              ويژگي

                                                 

1. C-command 
2. binding 
3. governing category 
4. accessible subject 
5. anaphors 
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 كه مرجعشان فراتر از     1ضميرها. به لحاظ ارجاعي به عنصر ديگري در سطح جمله وابسته است          
  . كه به لحاظ ارجاعي مستقل است2سطح نخستين جمله است و عبارات ارجاعي

در وابستگي يك گروه اسمي مطرح است رابطة ساختاري اسـت كـه بـين     عامل ديگري كه    
   4. و آزاد3مقيد: دو نوع رابطه پذيرفته شده است. يك عنصر و مرجع آن وجود دارد

يك گروه اسمي در صورتي به لحاظ ارجاعي مقيد است كه با يك گروه اسمي ديگر كه بر                  
در غير اين صـورت بـه لحـاظ     . مرجع باشد  مفرماني دارد، در مقولة حاكم خود لزوماً ه        آن سازه 

 .   ارجاعي آزاد است

  ).229:1994هگمن، (طبق اصل دوم وابستگي، ضمير بايد در مقولة حاكم خود آزاد باشد 
هـا نيـز هماننـد     اصول وابستگي بـه ايـن مقولـه   . هاي تهي است   موضوع ديگر، توزيع مقوله   

-[هـاي     تهي است و مختصه    اي   مقوله pro،  براي مثال . شود هاي اسمي واژگاني اعمال مي     گروه
  .گيرد را دارد و به اين ترتيب تحت تأثير اصل دوم وابستگي قرارمي] ضمير+مرجعدار، 

 آوا   فاعل نحوي بي

، ساختارهاي موجود در دستور تمـام  )1981چامسكي، (ها و پارامترها  بر اساس نظرية اصل   
: شـود  هاي دستور همگاني به دو شكل يافت مي        قاعده. كند ها از دستور همگاني پيروي مي      زبان

عـالوه،   بـه . تغييرناپـذير اسـت    ها به شكل يكسان وجود دارد و ثابت و           اصولي كه در همة زبان    
هـا در ايـن     بر اين اساس تفاوت بين زبـان      . پارامترهايي كه از زباني به زبان ديگر متفاوت است        

  .شود  محدود ميها به پارامترها گذاري زبان نظريه به نحوة ارزش
دار نيازمند   طبق اصل فرافكني گسترده كه يكي از اصول دستور همگاني است، هر بند زمان             

بر اساس امكان بـروز     . شود  ناميده مي  5پارامتر مرتبط با اين اصل پارامتر ضميرانداز      . فاعل است 
 فاعل نحوي   در حالت اول،  . دار دو حالت وجود دارد     هاي زمان  واره  فاعل نحوي در جمله    آوايي

 ديـده شـود،     - چه دستوري، چه واژگاني    -الزاماً داراي بروز آوايي است و به صورت يك واژه         
مانند زبان انگليسي؛ و در حالت دوم، فاعل نحوي مختار است كه بروز آوايـي نداشـته باشـد،                    

                                                 

1. pronominals 
2. referential expressions  
3. bound 
4. free 
5. pro-drop parameter 
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ون به اين فاعل نحوي كه بروز آوايي ندارد، اما داراي اطالعات نحوي همچ            . مانند زبان فارسي  
  ). 1387زاهدي، ( گويند  ميproآوا يا  شخص، شمار، جنس و جزآن است، فاعل نحوي بي

، مانند فارسـي،    proهاي داراي    زبان: شود ها به دو دسته تقسيم مي      بر اساس اين پارامتر زبان    
  .   ندارند، مانند انگليسي و آلمانيproهايي كه  ژاپني و اسپانيايي؛ و زبان

، 1جايي آزاد فاعل و فعل هاي نحوي خاصي همچون جابه داراي ويژگيهاي ضميرانداز  زبان
پـور،   بـه نقـل از ژاگلـي و ريتـزي در هاشـمي            ( اسـت    3هـاي تهـي     و وجود پوچـواژه    2خروج

27:1989.(  
  .آيند فردا مي: حذف فاعل

  .پونه خورش لوبيا آورد خونة علي: جايي جابه
  .       خورش لوبيا رو پونه آورد خونة علي  
  ].ها بمونند شب هاي ما توي خونه جمعه كه همسايه[ ممكن نيست :خروج

  ].ها بمونند شب  توي خونه جمعهeكه [هاي ما ممكن نيست       همسايه
  .رسد كه علي خسته است به نظر مي: فقدان پوچواژه

  ضماير شخصي در فارسي
در ايـن   . نـد ا تقريباً تمام دستورهاي توصيفي زبان فارسي به مبحث ضماير شخصي پرداخته          

، )1351(هاي كلي ضماير شخصي بر اساس آثـاري نظيـر قريـب و همكـاران                 بخش به ويژگي  
، خزائلي و ميرميراني    )1344(پور    ، خيام )1369(پور    ، وزين )1364(، شريعت   )1348(فرشيدورد  

، )1387(، انوري و گيوي     )1380(، خانلري   )1372(، عمادافشار   )1386(الديني    ، مشكوه )1351(
، وينـدوفور  )1988(، مـشيري  )1966(، لمبتون   )1992(، الزار   )1378(، ماهوتيان   )1372(ي  باطن

  .پردازيم مي) 2003(، و ميس )1963(، الول سوتون )1979(
: در اكثر دستورهاي سنتي، معموالً ضماير شخصي به سـه دسـتة كلـي تقـسيم شـده اسـت                   

كـه بـه    ) مفعـولي و اضـافي    (فـاعلي، و متـصل غيرفـاعلي        ) پيوسـته (، متصل   )گسسته(منفصل  
  . اند هاي متفاوتي نامگذاري شده صورت

                                                 

1. free subject-verb inversion  
2. extraction   
3. null resumptive pronoun  
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بـا ايـن حـال،      . اند  ها را ضماير متصل فاعلي در نظر گرفته         بسياري از دستورنويسان، شناسه   
) 147: 1372(بـراي مثـال، نوبهـار       . انـد   بندي از ضماير فاعلي مخالف      برخي ديگر با اين تقسيم    

  :نويسد مي
 ضماير متصل در يك مقوله بـه حـساب آورد، زيـرا ضـماير متـصل،                 ها را نبايد با     شناسه «

باشند در حـالي كـه شناسـه عناصـر الزامـي در سـاخت فعـل                   عناصر الحاقي به فعل يا اسم مي      
هـا قابـل      باشند ولـي شناسـه      از طرفي ضماير متصل قابل جانشيني با ضماير منفصل مي         . هستند

  ».جانشيني با ضميرهاي منفصل نيستند
فـرد بـودن نهـاد     ، به غير از اول شخص و دوم شخص مفرد كه به دليـل منحـصربه               عالوه  به

دهندة شخص و     دهندة نهاد جمله نيز است، در بقية ضماير، شناسه فقط نشان            ها، شناسه نشان    آن
توان آن را معادل نهاد در نظر گرفـت و فعـل را بـه تنهـايي                   وجه نمي   هيچ  شمار نهاد است و به    
  .جملة كامل دانست

گانة اول، دوم و سـوم در         اير شخصي جدا در زبان فارسي براي هر يك از اشخاص سه           ضم
هـايي كـه در گفتـار         هاي متمايزي است كه با در نظر گرفتن شـكل           مفرد و جمع داراي صورت    

  . نشان داد1ها را به صورت جدول  توان آن شود مي استفاده مي
  

  ضماير شخصي جدا در فارسي. 1 جدول
  جمع  مفرد   ← شمار شخص  ↓       

  ما، ماها  من  اول شخص
  شما، شماها  تو، شما  دوم شخص

  سوم شخص
  ، اين،)اون(،آن او

 ، وي )ايشون( ايشان 

  ، آنان)اونها، اونا(آنها 
  ، اينان)اينا(اينها 
  ايشان

  
دار به لحاظ شخص و شمار اسـت كـه جانـشين     ضمير شخصي پيوسته عنصري وابسته و نشان 

ضماير متصل با وجود شباهتي كه به واژه دارد، به لحـاظ سـاختي              . شود   مي اسم يا گروه اسمي   
اين گـروه از    . شود  شود و همواره به عنصر ديگري موسوم به پايه متصل مي            تنهايي ظاهر نمي    به

 بر اساس جايگاه خود نسبت به پايه بـه           بست  واژه. شود  بست نيز ناميده مي     ضماير شخصي واژه  
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بر همين اساس، در زبان فارسي ضماير شخصي        . شود  بست تقسيم مي   بست و پي    دو گروه پيش  
آيند و در اين گروه  ضمايري كه پيش از پاية خود مي    : توان به دو گروه تقسيم كرد       پيوسته را مي  

و منحـصر بـه   ) مـرا (رود  به كار مي» را «1اضافة  وجود دارد كه با پس-to  و-maبست  فقط پيش
رود عبارت است     گروه ديگر كه پس از پاية خود به كار مي         . تگونة رسمي و نوشتاري زبان اس     

شان كه به اسم و فعل و حرف اضافه و ضميرهاي مشترك و             -تان،  -مان،  -ش،  -ت،  -م،  -: از
  .شود جزآن متصل مي

رود، به اين معنا كه بـراي          شخصي پيوسته از نظر مميزه شخص نشاندار به شمار مي          ضماير
هـاي   ل شـخص، دوم شـخص و سـوم شـخص داراي صـورت     گانـة او  هر يك از اشخاص سه 

  .گيرد از نظر شمار نيز در دو گروه مفرد و جمع جاي مي. متمايزي است
دهـد    هـاي شـخص و شـمار نـشان مـي             اين ضماير را بر اسـاس مقولـه        وضعيت 2جدول  

  ).رود هاي داخل قالب فقط در گونة گفتاري به كار مي صورت(
  

  فارسيضماير شخصي پيوسته در . 2جدول 
  سوم شخص  دوم شخص  اول شخص  

  مفرد
[-m] 
-am 
ma- 

[-t] 
-at 

[-et] 
to- 

[-š] 
-aš 

[-eš] 

  جمع

-emân 

[-emun] 
[-mun] 
[-amun] 

-etân 

[-etun] 
[-tun] 
[-atun] 

-ešân 

[-ešun] 
[-šun] 
[-ašun] 

  

  ضماير شخصي در ژاپني
ام مطالعـات دربـارة ضـماير    پردازيم كه تقريبـاً در تمـ   در اين بخش، به موضوعات مشتركي مي  

؛ اونـو و تامـسون،      1975نظيـر مـارتين،     (شخصي در ژاپني مورد توجه پژوهشگران بوده است         

                                                 

1. postposition 
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؛ سـيپريس و    2001؛ كايزر و ديگران،     1965؛ كورودا،   1990؛ شيباتاني،   1978؛ سوزوكي،   2003
  ).  2002هامانو، 

  1حذف و جايگزيني
ضماير شخصي در ژاپني توجه دارند، به اين مـسئله          شناساني كه به موضوع       اول اينكه اكثر زبان   

كـاربردن ضـميرهاي شخـصي در ژاپنـي        رسد تا حـد امكـان از بـه          اند كه به نظر مي      اشاره كرده 
هاي جـايگزين     ها اين ضميرها حذف و در بعضي ديگر از واژه           در برخي بافت  . شود  اجتناب مي 

  . شود مناسب با آن بافت استفاده مي
ترجمة مناسب ضـماير انگليـسي، تهـي يـا          ... «: گويد  باره مي   در اين ) 1075: 1975(مارتين  

شود و آن را      در انگليسي از تكرار اسمي كه قبالً به آن اشاره شده، اجتناب مي            . تكرار اسم است  
در ژاپني هيچ محدوديتي در تكرار اسم به دفعـات وجـود          . كنيم  با ضمير ارجاعي، جايگزين مي    

  ». ...ندارد
 ضمايري است كه نمود آوايي      2دهد كه در ژاپني موضوعات تهي       نشان مي ) 1965(كورودا  

هـايي اسـت كـه        ندارد و تفسير ضماير تهي در اين زبان معادل با تفسير ضماير آشكار در زبان              
هـاي ديگـر      ها، زماني كه در زبـان       بنابراين، در بسياري از جمله    . فاقد صورت تهي ضماير است    

صي وجود دارد، در زبان ژاپني تا زمـاني كـه معنـي از طريـق بافـت       الزام به كاربرد ضماير شخ    
  . شود درك باشد، ضمير حذف مي قابل

  شـده كـه حـذف بيـشتر در مـورد ضـمير اول شـخص                  هـا اشـاره     عالوه، در اين پژوهش     به
گيرد، در حالي كه در مورد ضمير دوم شخص و سوم شـخص از ابـزار جـايگزيني                    صورت مي 
  كـردن اسـمي اشـاره        آيد، به فراينـد جـايگزين       طور كه از خود واژه برمي       همان. شود  استفاده مي 

  در ژاپنـي  . گـردد  كنـد كـه ضـمير بـه آن برمـي       دارد كه بر همان شخص يا چيـزي داللـت مـي           
  به هنگام خطاب قـراردادن يـا ارجـاع بـه سـوم شـخص، اغلـب بـه جـاي ضـمير از عناصـر                          

الحات خويـشاوندي و جـزآن اسـتفاده        پسوند، عنـاوين شـغلي، اصـط      + جانشين، همانند اسم    
  .    شود مي

  

                                                 

1. ellipsis and replacement  
2. null arguments  
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  ضمير يا اسم؟
 بـه    اي دارد و به نوعي پاسخي براي اين پرسش است كـه چـرا اسـم                 دومين مورد اهميت ويژه   

در اين زمينه كه آيا در زبـان ژاپنـي مقولـة واژگـاني              . شود  راحتي جايگزين ضمير در ژاپني مي     
هـاي    هـاي بـسياري انجـام شـده كـه از جنبـه              هشمستقلي تحت عنوان ضمير وجود دارد، پژو      

مـشاهدات نـشان    . انـد   گوناگون نحوي، ساختواژي، معنايي و جزآن اين مقوله را بررسي كـرده           
هـاي متفـاوت و       هاي ديگر، ضماير در اين زبان ويژگي        دهد كه در مقايسه با بسياري از زبان         مي

هايي دقيقاً شبيه اسم دارد، بسياري از        دهد و به اين دليل كه ويژگي        غيرمعمولي از خود نشان مي    
هاي ديگـر مـثالً در        گونه نيست كه در زبان      پژوهشگران معتقدند كه در ژاپني ضمير شخصي آن       

  .انگليسي وجود دارد
ضميرهاي شخصي ژاپنـي  «: اشاره كرد) 370: 2001(كايزر و ديگران  توان به براي مثال، مي

  ».شود ضماير اشاره توصيف ميبيشتر شبيه اسم است تا ضمير، چرا كه با 
sore wa      kono   watashi     ni   mo   wakarimasen. 

 آن–.م.ن1-اين-من-براي-هم- فهميدن-منفي حال

  .  هم قابل فهم نيست*اين منآن براي 

  تعدد صورت
هـاي ديگـر غيرمعمـول        يكي ديگر از مواردي كه ضماير شخصي ژاپني را در مقايـسه بـا زبـان               

. هـاي دسـتوري اسـت       هاي مختلف و متنوع براي هر يـك از شـخص            وجود صورت نمايد،    مي
ها چند عامل از بقيه       از بين آن  . ها به عوامل مختلفي بستگي دارد       انتخاب هر يك از اين صورت     

يكي از اين عوامل جايگـاه      . تر است و در انتخاب ضمير از سوي گوينده تأثير مستقيم دارد             مهم
.  و عامل ديگر جنسيت گوينـده اسـت  2وگو و سطح رسميت  گفتكنندگان در اجتماعي شركت 

بـراي مثـال،    . كننـد   زنان و مردان از ضماير متفاوتي براي ارجاع به خود و مخاطب استفاده مـي              
كنـد كـه بـر اسـاس سـطوح       هاي مختلف ضـمير اشـاره مـي     به صورت ) 371: 1990(شيباتاني  

  .كند رسميت و جنس گوينده تغيير پيدا مي

                                                 

.: مف.نشانگر فاعل؛ ن: .ف.نشانگر موضوع؛ ن.: م.ن:  شود از اين پس، نشانگرها با عاليم اختصاري نشان داده مي .1
  .اي اضافه نشانگر مفعول حرف.: مفح.نشانگر اضافه؛ ن.: ا.نشانگر مفعول؛ ن

2. speech level 
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  رسمي                        غيررسمي                                                                
          اول شخص

  watakushi watashi  boku  ore  مذكر
  watakushi  watashi  atashi  مؤنث

          دوم شخص
  anata    kimi anta  omae  مذكر 
  anata      anta  مؤنث

 مذكر kare     سوم شخص

kanojoمؤنث   
    

  
از . يكي از داليل تنوع صورت در ضماير شخصي، دارابودن ريشة اسـمي عنـوان شـده اسـت                 «

شـود، از اسـم       هايي كه براي ارجاع به اشـخاص اسـتفاده مـي            شناختي، اكثر صورت    لحاظ ريشه 
 از  watakushiال، ضمير اول شخص مفـرد       براي مث ). 372 :1990شيباتاني،  (» گرفته شده است  

بـه همـين ترتيـب، ضـماير دوم         . گرفته شده است  » شخصي، خصوصي «ريشة اسمي به معناي     
  . تر است جا، آن طرف آن/ هاي اسمي به معني امپراتور  داراي ريشهkimi/ anataشخص مفرد 

  اصل دوم حاكميت و وابستگي 
پردازيم كـه روابـط       ر مورد اصل دوم وابستگي مي     شده د   در اين بخش به پيشينة مطالعات انجام      

بر اساس ايـن اصـل، ضـماير شخـصي،          . كند  ها را توصيف مي     بين ضماير شخصي و مرجع آن     
شـود    بيني مي   بنا به اين اصل، پيش    . ها، نبايد در مقولة حاكم خود مقيد باشد         برخالف مرجعواره 

  . باشدهاي دستوري ضماير شخصي در اين محدوده آزاد  كه در جمله

  اصل دوم حاكميت و وابستگي در فارسي
هاي زبان فارسي پرداخته      به بررسي اصل دوم نظرية وابستگي در مورد داده        ) 1989(پور    هاشمي
فاعل . كند دهد و ضماير سوم شخص را بررسي مي   اي را مالك قرار مي      وي گونة محاوره  . است

كند كه اين چهار مقولـه         و بيان مي   را بررسي » طرف«و ضمير   » ش«بست    ، واژه »او«تهي، ضمير   
وي دو نـوع  . دهند شان، حساسيت نشان مي     ها و مرجع بالقوه     به روابط ساختاري موجود بين آن     

فرماني دارد و زماني كه مرجع بر ضـمير   زماني كه مرجع سازه: كند رابطة ساختاري را مطرح مي  
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هـاي وابـستگي       فارسي حيطه  همچنين، براي ضماير سوم شخص در زبان      . كند  فرماني نمي   سازه
هاسـت،    در مقولة حاكم آن   » ش-«و  » او«متفاوتي قائل شده است، در حالي كه حيطة وابستگي          

پور توزيع ضماير را در چارچوب        هاشمي. كل جمله است  » اين«و  » طرف«در مورد فاعل تهي،     
تـوان بـا      هاي متفاوت ايـن ضـماير را مـي          دهد كه ويژگي    داند و نشان مي     اصل دوم ممكن نمي   

 . نشان داد[r±]،[a±]،[p±]هاي  تركيب مشخصه

كند، بدين معنا كه نبايد در مقولة        ضميرهاي شخصي در زبان فارسي از اين اصل پيروي مي         
 .حاكم خود مقيد باشد

 اصل دوم نظرية حاكميت و وابستگي به توزيع ضماير شخصي در جملـه              .هاي ساده   جمله
از آنجا كـه    .  شخصي نبايد در مقولة حاكم خود مقيد باشد        بر اساس اين اصل ضماير    . پردازد مي

 است، در اينجا    پذير  ها تشخيص  فردبودن آن  مرجع ضماير اول و دوم شخص، به دليل منحصربه        
  .پردازيم به بررسي قواعد مرجع وابستگي ضمير سوم شخص مي

  .    صحبت كردi در مورد آن موضوع با عليiاو* )الف .1
 .يد را دi اوiعلي) *     ب

  . آوردi كتاب را براي اوiعلي) *     ج
  .را مرتب كرد iاتاق او iاو) *     د

طبق . مرجع باشد نمايه و هم   تواند هم  نمي» علي«و گروه اسمي    » او«هاي باال ضمير     در جمله 
بنـابراين،  . بايد در مقولة حاكم خود كه در اينجا كل جمله است آزاد باشد» او«اين اصل، ضمير   

  .ها غيردستوري شود در مقولة حاكم خود باعث شده جمله» او«ضمير مقيدبودن 
گيـرد،   مـي  هـا قـرار    در بقيـة جايگـاه  [NP,IP]با توجه به اينكه ضماير متصل به جز جايگاه      

  .ضماير متصل را جايگزين كرد) به غير از جملة الف(هاي باال  توان در جمله مي
 .i ديدشiعلي) *الف .2

  . آوردiاش كتاب رو برiعلي) *     ب
  .مرتب كرد iاتاقشو iاو)        د
كردن ضمير متصل تنها در ساخت اضافي        آيد، جايگزين  هاي باال برمي   طور كه از جمله    همان

توان گفت ضماير پيوسته مانند ضماير جدا        بر اين اساس مي   . شود شدن جمله مي   سبب دستوري 
ون گروه اسـمي قراربگيـرد، مقولـة        تنها اگر ضماير شخصي در در     . بايد در كل جمله آزاد باشد     

  .حاكم در مورد ضماير جدا و متصل متفاوت خواهد بود
 . را پوشيدندiهايشان  كفشiها بچه) الف .3
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  . را پوشيدندiها هاي آن  كفشiها بچه) *ب
 . نوشتi كتابي دربارة اوiعلي) *الف .4

  . نوشتiاش  كتابي دربارهiعلي) *ب
  . نوشتi كتابي دربارة زندگيشiعلي) ج
توان نتيجـه گرفـت كـه مقولـة حـاكم            ج، مي 4الف و   3هاي   بودن جمله  ا توجه به دستوري   ب

بنابراين، ضـماير   .  قرارگرفته باشد گروه اسمي است     [NP,NP]چنانچه ضمير متصل در جايگاه      
اما در مورد ضماير جـدا مقولـة   . شود مرجع مي متصل با گروه اسمي ديگري در درون جمله هم    

بودن ضمير با گروه اسـمي در ايـن محـدوده سـبب              مرجع  است و هم   حاكم همان جملة اصلي   
  .شود شدن جمله مي نادستوري

 . گرفتمi را از اوiمن كتاب فريبا) الف .5

  .  گرفتمi رو ازشiمن كتاب فريبا) ب   
 . را به مدرسه بردi اوiخواهر مريم) ج

بـودن   مرجع ت، همرا در جهان خارج ياف» او«توان مرجع ضمير    هاي باال اگرچه مي    در جمله 
شـود،   رغم اينكه كل جمله، مقولـة حـاكم محـسوب مـي       ضمير با گروه اسمي درون جمله علي      

علـت آن اسـت كـه وابـستگي براسـاس رابطـة             . شـدن جملـه نـشده اسـت        سبب غيردستوري 
در درون  » مـريم «و  » فريبـا «يعنـي   » او«هـا مرجـع      در ايـن جملـه    . شود  فرماني تعريف مي   سازه
فرمـاني   سـازه » او«گيـرد و بـر        قرارمـي » خواهر مريم «و  » كتاب فريبا «تر   زرگهاي اسمي ب   گروه
بنابراين، ضمير او در درون مقولة حاكم خود آزاد است؛ يعني، هيچ گروه اسمي در ايـن                 . ندارد

  .فرماني داشته باشد محدود وجود ندارد كه بر ضمير سازه
فرمـاني بـين     تاري از نظر سـازه    نكتة جالب اين است كه در فارسي چنانچه هيچ رابطة ساخ          

ضمير و اسم خاص وجود نداشته باشد، به عبـارت ديگـر هـر دو در مقولـة حـاكم خـود آزاد                       
  .كند مرجعي را ناممكن مي باشند، آمدن ضمير قبل از اسم خاص هم

  . را دوست داردi او عليiپدر) *الف .6
  . را دوست داردi عليi؟؟ پدرش) ب

فرماني وجود ندارد و اصـل دوم نقـض نـشده اسـت،              طة سازه هاي باال با اينكه راب     در جمله 
  .هاي زير مشاهده كرد توان در جمله مورد مشابه ديگري را مي. نادستوري است

  . دادj را به عليi*/j*/k كتاب اوiمينا) الف .7
  . دادj را به عليi/j?/k كتابشiمينا) ب
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 پـذير  تـه شـده توجيـه   مرجعي ضمير و فاعل جمله براساس آنچه پيش از ايـن گف        قواعد هم 
مرجعي ضمير با اسم بعد از آن در جملة اول نادستوري و در جملـة دوم نـشاندار                   اما هم . است

اضافه را به پـيش از مفعـول مـستقيم           هاي باال گروه حرف    حال اگر در جمله   . شود محسوب مي 
  .شود پذير مي مرجعي ضمير و اسم خاص امكان منتقل كنيم، هم

  .را داد i*/j/kتاب او كj به عليiمينا) الف .8
  .را داد i/j/k كتابشj به عليiمينا) ب

اي است كه از يك      جمله) جملة مركب ناهمپايه  (منظور از جملة پيچيده     . هاي پيچيده  جمله
هـاي   شده كه در يكـي از جايگـاه        تشكيل) پيرو(و يك يا چند جملة وابسته       ) اصلي(جملة پايه   

  .كند ه مفهوم آن اضافه ميگيرد و توضيحي ب نحوي جملة پايه قرارمي
نظر از اينكـه در كـدام جملـة درونـه            شده قرارگيرد، صرف   گيري اگر ضمير در جملة درونه    

 پـذير   ظاهر شود، همچنان روابط ساختاري بين ضمير و مرجـع آن براسـاس اصـل دوم توجيـه                 
رونـه  به عبارت ديگر، ضمير جدا نبايد در مقولة حاكم محدود شود كه در اينجا جملـة د                . است

  .شود در نظر گرفته مي
 . گم كردهi گفت كه كتابش روiعلي) الف .9

  . را گم كردهi گفت كه كتاب اوiعلي) *ب
  . را گم كرده*i / j كتاب اوj گفت كه ميناiعلي) ج
  . را گم كرده i / j / k كتابشkكند كه مريم  فكر ميj كه ميناiعلي گفت) د

ــة  ــف ضــمير 9در جمل ــة حــاكم خــود  » ش-«ال ــه  در مقول ــابراين جمل ــست، بن ــد ني   مقي
  وجـود دارد كـه جايگـاه تهـي         » علـي «ب فاعـل بـالقوه      9در جملة درونة مثال     . دستوري است 

  مرجـع بـودن    فاعلي را اشغال كرده است، بنابراين ضمير در مقولة حاكم خود مقيد شـده و هـم           
  رج از  چنانچه در ايـن مثـال مرجـع فاعـل تهـي را خـا              . ممكن نيست » علي«آن با گروه اسمي     

بالمـانع  » علـي «با گروه اسمي    » او«مرجع بودن ضمير     جملة اصلي و از گفتمان فرض كنيم، هم       
  .است

» مينـا «در مقولة حاكم خود يعنـي جملـة درونـه بـه قيـد گـروه اسـمي                   » او«ج  9در جملة   
د نيز با توجه به اينكه ضمير مرجع خود را خارج از محـدودة حاكميـت                9در جملة   . آيد  درنمي
  . استپذير هاي اسمي توجيه نمايگي آن با هر يك از گروه  كرده، همانتخاب

قرارگيـرد، آزادبـودن آن در مقولـة حـاكم       ) فاعلي، مفعولي (هاي ديگر    اگر ضمير در جايگاه   
ضمير مرجع خود را خارج از مقولـة حـاكم يـا از گفتمـان               . شود بودن جمله مي   باعث دستوري 



  219    ضماير شخصي در فارسي و ژاپني تطبيقي مطالعة
 

 ضماير متصل گروه اسمي شامل ايـن ضـماير محـسوب            در اين حالت نيز مقولة حاكم     . يابد  مي
  .دشو مي

 .  را ديدهj مينا*i / j گفت كه اوiعلي)  الف .10

 .  را ديده*i / j اوj گفت كه ميناiعلي)  ب

  . كتاب را داد*i / j به اوj گفت كه ميناiعلي)  ج
 *i / j/ k ديدتشk گفت كه ميناj به حسنiعلي)  الف .11

  . كتابو داده*i/j/k بهشkا گفت كه مينj به حسنiعلي)  ب
  . داده باشهi/j/k*/l رو بهشl شايد كتاب اميدk گفت كه ميالدj به حسنiعلي)  ج
  . كردi/j/k*/l معرفيشl به دوست اميدk گفت كه ميالدj به حسنiعلي)  د

ممكن نيست چون در اين صورت و با توجـه بـه            » مينا«و  » او«نمايگي   الف هم 10در جملة   
نمـايگي بـين     ها هم  در باقي جمله  . شود  ، اصل سوم وابستگي نقض مي     »مينا« بر   »او«فرماني   سازه

. ترين مقولة حاكم جملة درونه مطابق اصـل دوم وابـستگي اسـت             ضمير و مرجعش در كوچك    
دهد كه محدوديتي در روابط ساختاري بين ضمير و مرجع     هاي باال نشان مي    بر اين، جمله   عالوه

. فرماني داشته يا نداشته باشد      ندارد، لذا مرجع ممكن است سازه      آن خارج از مقولة حاكم وجود     
فرمـاني   همچنين، مرجع ضمير ممكن است گروه اسمي در مقولة حاكم باشد كـه بـر آن سـازه                 

  .ندارد

  اصل دوم حاكميت و وابستگي ژاپني
اصل دوم نظرية حاكميت و وابستگي در ضماير شخصي ژاپني را بررسي كرده             ) 1979(اوشيما  

  ).تفسيرهاي زير از اوشيماست(كند  هاي زير را ارائه مي بدين منظور جمله. تاس
* Johni -wa karei -ni iikikase-ta. 

  گفتن-گذشته  او-.مفح.ن جان-.م.ن
 . گفتi به اوiجان*

هـاي زيـر      طـور كـه در مثـال         در داخل گروه اسـمي يـا جملـه بيايـد، همـان             kareچنانچه  
  .شود ير ميپذ مرجعي امكان شده، هم مشخص

  

  

a.Johni-wa karei-no gakusei-o bengoshi-ta.
 دفاع كردن-گذشته آموزدانش-.مف.ن او-.ا.ن جان-.م.ن
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 .  دفاع كردiآموزانش از دانشiجان
b.Johni-ga [Mary-ga karei-o but-ta] to it-ta. 

 گفتن-گذشته  كه  زدن-گذشته  او-.مف.ن  مري-.ف.ن جان-.ف.ن

 . را زد i گفت كه مري اوiجان

فرماني ندارد، ضـمير در جايگـاه مفعـول            سازه kareبر ضمير   » جان«زماني كه گروه اسمي     
  ).1990هوجي، (شود  ظاهر مي

Johni-no sensei-ga karei-o bengoshi-ta. 
 دفاع كردن-گذشته  او-.مف.ن معلم-.ف.ن جان-.ا.ن

  .دفاع كرد i از اوiمعلم جان
مثـال  . گيـرد    بر اساس اصل دوم صورت مـي       kareوابستگي  دهد كه     هاي باال نشان مي     مثال

  .كند هاي مركب تأييد مي شده را در جمله زير درستي قواعد گفته
*bucho
oi-ga/-
wa 

kino
o 

karei-
ni 

[yappa
ri 

kaisha
-ga 

Bill-
o 

kubinisubekid
a] 

to iikikas
e-ta. 

..ن./م.ن
-ف

 رئيس

مفح .ن ديروز
  او-

در 
 نهايت

 -.ف.ن
 شركت

مف.ن
 .- 

 بيل

گذشته  كه اخراج كردن
   گفتن-

  . گفت كه در نهايت شركت بهتر است بيل را اخراج كندi ديروز به اوiرئيس*
 مقيد نشده   kareنظر از اسم يا ضميربودن مرجع، چنانچه          دهد كه صرف    جملة زير نشان مي   

 .پذير است مرجعي امكان نمايگي و هم باشد، هم
 [kare/buchoo/John]i-

ga/-wa 
kinoo karei-

no 
tsuma-ni [musuko-

ga 
Amerika-

e 
ــح.ن او-.ا.ن ديروز ]جان/رئيس/او [-ف.ن./م.ن  -مفــ

 همسر

 -مفـــح  .ن  پسر-.ف.ن
  آمريكا

iku bekida] to iikikase-ta. 
بهتر بودن رفتن كه  گفتن-گذشته 

  .بهتر است به آمريكا برود) شان( گفت كه پسرi ديروز به همسرشi]جان/رئيس/او[
 در جملـه مـتمم درونـه قرارگرفتـه، در محـدودة             kareهاي زير بـه دليـل اينكـه           لهدر جم 

  . حاكميت خود آزاد است
  

 [kare/buchoo/John]i- [Mary- karei-o semete-iru] to omotte- iru. 
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ga/-wa ga 
 -.ف.ن ]جان/رئيس/او [-ف.ن./م.ن

 مري

 -.مف.ن
 او

حـــــــــــال 
ــتمراري  -اســـ

 انتقاد كردن

حـــــــــــال  كه
ــتمراري -اســ

  كردنفكر
 . كند  انتقاد ميiكند كه مري از او  فكر ميi]جان/رئيس/او[

  . نبايد به طور موضعي مقيد شودkareدهد كه  ها نشان مي بنابراين، داده
هـا و     كند، مسئلة رابطة ساختاري در اسم       نكتة قابل توجه ديگري كه اوشيما به آن اشاره مي         

بـه طـور موضـعي مقيـد شـده،      » جان«ها  هاي زير كه در آن     مرجعي در جمله    هم. ست1ها  صفت
  . ممكن نيست

*John-wa John-ni iikikase-ta.
جان-.م.ن جان-.مفح.ن  گفتن–گذشته

 . گفتi به جانi جان*

  .پذير است مرجعي امكان به طور موضعي مقيد نشود، هم» جان« كه اگر  در حالي
John-wa [John-ga tensai da] to omotte -iru.  

جان-.م.ن جان-.ف.ن  بودن نابغه كه فكركردن-حال استمراري  
  .كند كه جان نابغه است جان فكر مي

بر اين اساس اوشيما معتقد است كه در ژاپنـي اسـم و صـفت هماننـد ضـمير در گـزينش                      
  . مرجع، تابع اصل دوم وابستگي است

  نيـز از اصـل دوم      2بر اسم و صفت، عناوين اجتمـاعي        دهد، عالوه   نشان مي ) 1990(هوجي  
وي شـرايط   . به عبارت ديگر، بايد در محدودة موضعي خود آزاد باشد         . كند  وابستگي پيروي مي  

  :گيرد در نظر مي) 1986(وابستگي را بر اساس لسنيك 
  . بايد در محدودة موضعي خود مقيد باشد[a+]هاي  مقوله. اصل اول
  . بايد در محدودة موضعي خود آزاد باشد[p+]هاي  مقوله. اصل دوم
  . بايد آزاد باشد[r+]هاي  مقوله. وماصل س
هـاي محـدوده      با درنظرگرفتن تعريف لسنيك از اصل سـوم كـه الـزام           ) 58: 1990(هوجي  

گونـه    داند، اصـل سـوم را در ژاپنـي ايـن            هاي مختلف متفاوت مي     موضعي اين اصل را در زبان     

                                                 

1. epithets 
2. social title  
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ي خـود   در محـدودة موضـع    ) [r+]مقـوالتي بـا مختـصة       (هاي ارجاعي     عبارت«: كند  فرض مي 
  ».آزاد است) ترين گروه اسمي يا جمله كوچك(

ها و عنـاوين      ها بلكه ضماير، صفت     تنها اسم   توان گفت نه    بنابراين، با توجه به اصل سوم مي      
ها    را براي آن   [p+]توان مختصة     همچنين، با توجه به اصل دوم مي      .  دارد [r+]اجتماعي ويژگي   

تـوان گفـت    شـود، مـي   تعريـف بـاال مـشابه مـي    از آنجا كه اصل دوم و سوم بـا         . درنظر گرفت 
 در  1 به طبقـة اسـمي غيرارجـاعي       [p,-r+],[p,+r-],[p,+r+]هاي    دادن هر يك از مختصه      نسبت

شـود،    داده مـي Xنظر از اينكه كدام مختصه به مقولـة     زبان ژاپني كامالً قراردادي است و صرف      
  .هد بودبراي اين مقوله لزوم آزادبودن در محدودة موضعي يكسان خوا

اي وجود ندارد كـه بتـوان آن را بـر             شود كه در ژاپني مقوله      بر اين اساس هوجي مدعي مي     
در نظر گرفـت؛ چـرا كـه رفتـار طبقـة اسـمي              ) [p+]داراي مشخصة   (اساس اصل دوم، ضمير     

  .   توان متمايز كرد غيرارجاعي را با توجه به اصل دوم و سوم نمي

   در فارسي2بندهاي متناهيآواي  هاي نحوي فاعل نحوي بي ويژگي
هـاي   داراي ويژگـي  ) شـود    خوانـده مـي    proاز اين پـس     (آواي بندهاي متناهي      فاعل نحوي بي  

هـاي    نشانگر ضمير معمولي بـا ويژگـي  proاست؛ يعني، ]  مرجعواره-ضمير معمولي،[+نحوي  
 كـرد   توان ارائه   شاهدي كه در تأييد اين فرض مي      . شخص و شمار است كه تظاهر آوايي ندارد       

توان با ضمير آشكار يـا گـروه اسـمي جـايگزين               را مي  proهاي تأكيدي     اين است كه در جمله    
  .كرد

  .ليوان را شكست) علي(
  .آيد دير مي) او(علي گفت كه 

هاي تصريفي فعل  هاي شخص و شمار با نشانه در هر دو جملة باال ضمير آشكار در ويژگي    
  .مطابقت دارد

هـاي موجـود در گـروه تـصريف           ست كه بر اساس ويژگي     اين ا  proفرض ديگر در مورد     
  در جايگاه فاعل در زبـان فارسـي  proبنابراين، . يعني شخص و شمار تحت حاكميت قراردارد      

 را با نظام صرفي غني مرتبط   proكارگيري    به) 1981(چامسكي. 3اي است وابسته به تطابق      مقوله

                                                 

1. non-anaphoric nominal category  
2. pro 
3. agreement 
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هـايي نظيـر فارسـي، ايتاليـايي و           زبانداند؛ يعني، تصريف فعل از لحاظ شخص و شمار در             مي
دارد كـه     بيـان مـي   ) 1994(در مقابل هگمـن     . اسپانيايي مجوزي است براي حذف ضمير فاعلي      

صرف فعل در زبان چيني غني نيست و اصوالً چيني زباني فاقد تطابق است، با اين حال چينـي      
  . زباني ضميرانداز است

هـاي    از آنجا كـه داراي ويژگـي      . شود   مي  مربوط proفرض ديگر به چگونگي تعيين ارجاع       
است، تابع اصل دوم نظرية وابستگي اسـت؛ يعنـي، بايـد      ]  مرجعواره -ضمير معمولي، [+نحوي  

فرماني داشته  مرجع خود را خارج از مقولة حاكمش انتخاب كند و اين مرجع ممكن است سازه              
  .ن نيستشدن آن با گروه اسمي در درون مقولة حاكمش ممك مرجع باشد اما هم

  .آيد  ميproi/j  گفت كهiمريم
  .آيد  ميproكند كه  مريم گفت كه ناصر فكر مي

 مرجع خود را خـارج از مقولـة حـاكمش           proدارد زماني كه      اظهار مي ) 1989(پور    هاشمي
وارة متفـاوتي قرارگرفتـه و بـر          شود كه در جمله     مرجع مي   اي هم   گزيند، تنها با گروه اسمي      برمي
proكند دادن اين مطلب ارائه مي هاي زير را براي نشان او مثال. كند ي ميفرمان  سازه:  

  ]] نميادproi/j  IP[كه CP[ گفت  iمعين) الف
  ]]]]نمياد IP proi/j/k [كه CP[ كنه   فكر ميj ناصرIP[كه CP[گفت  iمعين) ب
  ]]] بخونهi/j/k proبلند [ مي تونه امروز IP i/j/k pro[ اگه CP[ پرسيد j از معلمiشاگرد) ج

شود به اين معناست كه       مرجع مي   فرماني هم    تنها با گروه اسمي داراي سازه      proاين ادعا كه    
pro     هاي زيـر     مثال) 43: 1989(پور    هاشمي. شود  مرجع نمي   فرماني هم    با گروه اسمي فاقد سازه

  .دهد را به عنوان شاهد ارائه مي
  .را مريضه چ?pro i/j*/l توضيح داد كه j به پسرشiمعين) الف
  [.   كار رو تموم كرد ?pro i/j*/kكه ديروز[ يادآوري كرد j به رئيسشiمعين) ب

بر آنچه نشان     يابيم كه تعبيرهاي ديگري عالوه      ها را بررسي كنيم درمي      اگر با دقت اين جمله    
 با هر دو گروه اسـمي وجـود         proمرجعي    در جملة الف امكان هم    . پذير است   داده شده، امكان  

 را از بافـت     eš-همچنين، اگر مرجع ضمير     . عني، ممكن است به پسر ارجاع داشته باشد       دارد؛ ي 
) علي( با مرجع در درون بافت گفتمان        proنمايگي    هم) براي مثال، پسر علي   (گفتمان برگزينيم   

ممكن اسـت   » معين«بر     عالوه proدر جملة ب نيز همانند جملة الف مرجع         . شود  نيز ممكن مي  
  . ي از جهان خارج و در بافت گفتمان باشديا مرجع» رئيس«
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كند و تا زمـاني        دقيقاً مشابه ضماير معمولي در انتخاب مرجع خود عمل مي          proدر نتيجه،   
شود، خواه ايـن گـروه        مرجع مي   كه در مقولة حاكم خود آزاد باشد، با هر گروه اسمي ديگر هم            

  .فرماني بر آن داشته باشد خواه نداشته باشد اسمي سازه
كنـد تمـايز بـين اول و دوم شـخص بـا              به آن اشاره مـي    ) 1989(پور    كتة ديگر كه هاشمي   ن

اغلب تنها زماني كه قصد گوينده تأكيد باشد، ضماير         . ضماير سوم شخص در ميزان تأكيد است      
پور معتقد است كه كاربرد ضمير سوم شـخص آشـكار      هاشمي. شود  در جايگاه فاعل آشكار مي    

ول شخص و دوم شخص نشانة تأكيـد نيـست و در مرجـع تغييـر ايجـاد      لزوماً همانند ضماير ا 
  .آورد هاي زير را به عنوان شاهد بر اين ادعا مي وي مثال. كند مي

  .آيد  مي?proi/jگفت كه i معين-
  .آيد  ميi*/jگفت كه اون i معين-

  ژاپنيآواي بندهاي متناهي در  هاي نحوي فاعل نحوي بي ويژگي
 بروز آوايي ندارد معادل با ضـماير آشـكار در انگليـسي در نظرگرفتـه                ضماير تهي در ژاپني كه    

  .كند هاي زير را در انگليسي و ژاپني با يكديگر مقايسه مي مثال) 1965(كورودا . شده است
George comes to George’s office only when George feels like doing Georges 
work.       

Georgei comes to hisi office only when hei feels like doing hisi work. 
 

George-wa George-ga George-no shigoto-o shitai 
 دادن انجام–خواستن   كار-.مف.ن جرج-.ا.ن جرج-.ف.ن  جرج-.م.ن

 
toki-ni dake George-no shigotoba-ni yatte-kuru. 

زماني-در محل كار-.مفح.ن  جرج-.ا.ن  تنها   آمدن
 

Georgei

-wa 
φ
i 

φ
i 

Shigoto
-o 

shitai toki
-ni 

dak
e 

φ
i 

shigotoba
-ni 

yatte
-
kuru. 

 -.م.ن
 جرج

-.مــف.ن  
 كار

خواســتن
ــام – انجـ

 دادن

-در
  زماني

 -.مفــــح .ن   تنها
 محل كار

  آمدن

  .آيد  ميi را انجام دهد به دفترشiخواهد كارش  تنها زماني كه ميiجرج
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اپني و جايگزيني ضـمير در انگليـسي از         دارد كه فرايند حذف در ژ       بيان مي ) 1965(كورودا  
تفـاوت  . نظر توزيع مشابه است و هر دو زبان سازوكار مشابهي در فرايند ضـميرگذاري دارنـد               

شـان درك     موجود به اين واقعيت مرتبط است كه ضماير در انگليسي همواره با ماهيـت آوايـي               
  .شود، در حالي كه در ژاپني فاقد آواست مي

 از نظر معنايي مشابه    kareدارد كه ضمير      بيان مي ) 1991(قل از هوجي  به ن ) 2007(شيراهاتا  
و مرجع اين ضمير هم براي گوينده و هـم بـراي   » آن شخص« به معناي ano hitoگروه اسمي 

  .  شنونده مشخص است
شده، اما مواردي نيز وجود دارد كه ضـمير      با اينكه تهي معادل ضماير انگليسي درنظرگرفته      «

jibun146:2007شيتاهارا، (» نشيند به جاي ضماير انگليسي مي» خود « به معني .(  
  . معادل فارسي اين جملة انگليسي در ادامه آمده است

  . را زده استiگفت كه بيل او iجان
 

Johni-wa [Bill-ga jibuni-o tatai-ta] to it-ta. 

 گفتن-گذشته كه زدن-گذشته  خود-.مف.ن   بيل-. ف.ن  جان-.م.ن

 
?Johni-wa [Bill-ga karei-o tatai-ta] to it-ta. 

 گفتن-گذشته كه زدن-گذشته  او-.مف.ن   بيل-. ف.ن  جان-.م.ن
 

Johni-wa [Bill-ga Øi tatai-ta] to it-ta. 

 گفتن-گذشته كه زدن-گذشته Øi   بيل-. ف.ن  جان-.م.ن

  
ـ        مطالعات بسياري در زمينة ضمير ارجاعي در ژاپني انجام           ين ضـمير ارجـاعي     گرفتـه و رابطـة ب

  تـوان ايـن مطالعـات را بـه دو حـوزة              مي. و مرجع آن بررسي شده است     ) از جمله ضمير تهي   (
  از . كاربردشناسي و رويكردهاي نحـوي بـر پايـة دسـتور گـشتاري تقـسيم كـرد                / كلي گفتمان 

  هـا بـا      آنجا كه بررسـي ايـن مطالعـات از حـوزة ايـن پـژوهش خـارج اسـت، بـه بررسـي آن                       
  مرجعـي    طور كلي، در اين نظـر مـشترك اسـت كـه هـم               ها، به   اين ديدگاه . پردازيم جزئيات نمي 

قـرار داشـته    ) در تعـاريف مختلـف    (بين ضمير تهي و مرجع آن، زماني كه ضمير تحت تسلط            
پـذير    هاي زير بر اساس اين محدوديت كلي توجيـه          نادستوري بودن جمله  . باشد، ممكن نيست  

  .است
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*Hanako-ga Øi bengoshi-ta. 

هاناكو. ف.ن دفاع كردن–گذشته  
  .     هاناكو از خودش دفاع كرد

* Hanako-ga Taro-ni Øi suisen-shi-ta. 

  توصيه-كردن-گذشته   تارو-. مفح.ن هاناكو. ف.ن
 .هاناكو به تارو خودش را توصيه كرد

*Mary
-ga 

Johni-
o 

uragit
-ta 

Kot
o 

ga Ø
i 

kanishim
i-no 

donzok
o-ni 

tsukiotosh
i-ta. 

. ف.ن
  مري

.مف.ن
   جان-

ــ گذشـ
ــه -تــ

خيانت 
  كردن

متمم 
  ساز

ف.ن
. 

ــته   انتها-به   غم-.ا.ن   -گذشـــ
  انداختن

  .خيانت مري به جان او را سخت غمگين كرد
دهد تنها بـر پايـة اصـل دوم و مفهـوم              با اين حال، شواهد مختلفي وجود دارد كه نشان مي         

) 300:1992(بـراي مثـال، ايـدا    . ين كـرد توان قواعد وابستگي ضمير تهي را تبي      فرماني نمي   سازه
  .هاي تهي در بند قيدي و موضوع اصلي را بررسي كرد مرجعي موضوع هم

* John-wa [Øi haitte-kuru nari] Maryi-o donaritsuke-ta. 
  فرياد كشيدن-گذشته   مري-.مف.ن   به محض  وارد شدن–آمدن    جان-.م.ن

 .جان تا وارد شد، سر مري داد زد
Sensei-
wa 

[Øi jugyoo-
chu-ni 

bentoo-
o 

tabe-ta node] Johni -
o 

shikat-ta. 

 -.م.ن
 جان

ــف.ن  سر كالس   -.م
  غذا

ــته -گذش
  خوردن

 -.مــف.ن  چون
 جان

ــته –گذشــ

ــرزنش  ســ
  كردن

  .معلم جان را سرزنش كرد، چون سركالس غذا خورد
ود ايـن،   با وج . ها در جايگاه نحوي كامالً مشابهي ظاهر شده است          ضماير تهي در اين مثال    

بـودن    گونه توجيهي در مورد تفاوت دسـتوري        ها هيچ   ارتباط نحوي بين اين ضماير و مرجع آن       
. گـردد   تنها تفاوت موجود به نوع بند قيدي در اين دو جمله برمـي            . دهد  اين دو جمله ارائه نمي    

شود، در حالي كه بنـد قيـدي جملـة دوم از نـوع      جملة اول شامل بند قيدي مربوط به زمان مي       
بند قيدي علّي در اين جمله سبب ايجاد ارتباط معنايي نزديكـي بـين بنـد قيـدي و                   . علّي است 
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در حالي كه   . يابد  شود و گروه اسمي موجود در بند قيدي به جملة اصلي گسترش مي              جمله مي 
معتقد اسـت كـه     ) همان(بر اين اساس ايدا     . توان برقراركرد   اي را نمي    در جملة اول چنين رابطه    

اي بـا     ن در تعبير ضمير تهي اطالعات گفتمـاني يـا معنـايي را ناديـده گرفـت و نظريـه                   توا  نمي
تر است، به طوري كه بتوان شرايط غيرنحوي را همراه بـا              هاي كمتر نحوي پذيرفتني     محدوديت

  .كار گرفت آن به

  مقايسه در فارسي و ژاپني
آوا و اصـل دوم   هاي كلي ضماير شخـصي، فاعـل نحـوي بـي     در اين بخش به مقايسة مشخصه 

 . پردازيم ساز مي نظرية وابستگي و بر اين اساس به بررسي موارد دشوار و مشكل

  ضماير شخصي
   واژگاني ةطبق) الف
كـه   گيـرد، در حـالي      واژگاني بـاز قرارمـي     ةها در طبق   هاي مختلف اسم    در زبان  ،طور معمول  به

توجـه در مـورد ضـماير        قابل ةنكت. شود  صرفي را شامل مي    ةضماير تعداد محدودي از مجموع    
يك از سـه شـخص دسـتوري گروهـي از            در ژاپني براي هر   . هاست ژاپني تعدد صورت در آن    

هـا اشـاره     در اينجـا بـه برخـي از ايـن واژه          . اسـت وجود دارد كه معادل ضماير فارسي       ها   واژه
  .كنيم مي

wata(ku)shi, washi, boku, ware, o(no)re, wagahai, shosei, temae,… : ل شخصاو  
anata, kimi, omae, kisama,… :    دوم شخص                           
kare, kanojo,kono-hito, ano-hito, sono-hito, koitsu, soitsu, aitsu,… : سوم شخص  

در زبان فارسي با اينكه اساساً تعداد ضماير شخصي در مقايسه با ژاپنـي بـسيار محـدودتر                  
هـاي ضـميري سـبب       بـست   همچنين وجـود پـي     ،ي و نوشتاري  ، تمايز بين صورت گفتار    است

 ، ايـن، ايـشان    )اون( او، آن  :شـود  ويژه در سوم شـخص مـي        به ،هاي مختلف  پديدآمدن صورت 
  ِش-َش، -ش، -، وي، )ايشون(

بودن ضـماير    ها را در مقابل محدود و بسته        اگر ويژگي نامحدود و بازبودن اسم      ،در مجموع 
توان گفـت ضـماير شخـصي در         هاي متنوع در زبان ژاپني، مي      تدر نظر بگيريم، با وجود صور     

  . تا ضميراستاين زبان بيشتر شبيه اسم 
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  حالت) ب
. كند  عمل مي اي حالت در مورد ضماير همانند اسمهزبان فارسي و ژاپني نشانگر در هر دو

  .ماند  دادن حالت، ضمير از نظر ساختواژي بدون تغيير باقي مي  براي نشان،به عبارت ديگر
 watashi - ga  من  :حالت اسمي

   watashi  - o  من را  :حالت مفعولي
   watashi - ni  به من  :مفعول غيرمستقيم حالت

  watashi - no  مال من/ من ِ-  :حالت ملكي
      

 عمل  يكديگر مشابهضماير از نظر ساختواژي دقيقاً        ژاپني ، در هر دو زبان فارسي و      بنابراين
 باها به وجود آيد،      آنكه تغييري در صورت آن     يب و   شود نظر حالت صرف نمي   از  ،   يعني ؛كند مي
  . شود ها نشان داده مي اضافه پس

  هـاي فـاعلي، مفعـولي و اضـافي           زير، ضماير دو زبان در هريـك از حالـت          هاي  در جدول 
ترين شـكل ضـماير شـخص اسـتفاده شـده       شايان ذكر است كه از خنثي (نشان داده شده است     

  ).است
  حالت فاعلي ضماير شخصي در فارسي و ژاپني. 3ول جد

  ژاپني  فارسي   
 watashi-ga  من  اول شخص

 anata-ga  تو  دوم شخص
  مفرد

 kare/kanojo-ga  او،آن،اين  سوم شخص
 watashi-tachi-ga  ما  اول شخص

 anata-tachi-ga  شما  دوم شخص
  جمع

 kare/kanojo-ra-ga  هاآن  سوم شخص
 
  آن /ضـماير شخـصي ژاپنـي هـيچ معـادلي بـراي ايـن             در  آيـد،     برمي 3ز جدول   طور كه ا   همان

البته شايان ذكر است كه در زبان ژاپني نيز در گفتار ضماير اشاره براي اشـاره بـه                  . وجود ندارد 
عـالوه، حالـت     به. در سوم شخص، تمايز بين مذكر و مؤنث وجود دارد         . رود شخص به كار مي   
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شود، در حالي كه در فارسي در حالت فاعلي نشانگر خاصي            ده مي  نشان دا  gaفاعلي با نشانگر    
  . ندارد

  حالت مفعول مستقيم ضماير شخصي در فارسي و ژاپني. 4جدول 
  ژاپني  فارسي  

 watashi- o   م_  من را   اول شخص

 anata-o   ت_  تو را  دوم شخص
  مفرد

 kare/kanojo-o  ش_  او را  سوم شخص
 watashi-tachi-o  مون_  ما را  اول شخص
 anata-tachi-o  تون_  شما را  دوم شخص

  جمع

 kare/kanojo-ra-o  شون_  ها راآن  سوم شخص
  

  حالت مفعول غيرمستقيم ضماير شخصي در فارسي و ژاپني. 5جدول 
  ژاپني  فارسي  

 watashi-ni  بم/ بهم  به من   اول شخص

 anata-ni  بت/ بهت  به تو   دوم شخص
  مفرد

 kare/kanojo-ni  بش/ هشب  به او   سوم شخص
 watashi-tachi-ni  بهمون  به ما   اول شخص
 anata-tachi-ni  بهتون  به شما   دوم شخص

  جمع

 kare/kanojo-ra-ni  بهشون  ها  به آن  سوم شخص
  

در فارسي هم ضمير جدا و هـم    . كند در هر دو زبان صورت ضمير در حالت مفعولي تغيير نمي          
در زبـان فارسـي در صـورت رسـمي و نوشـتاري بعـد از        .يردگ ضمير پيوسته نقش مفعول مي

آيد كه در شكل غيررسمي و گفتاري بـه صـورت            مي» را«ضماير جدا در حالت مفعول مستقيم       
»-o « آيد و تنها در صـورت غيررسـمي و گفتـاري             ضمير پيوسته بعد از فعل مي      .شود  ظاهر مي

نيز معموالً در گفتار و نوشتار رسمي بـه   ضماير پيوسته به همراه حروف اضافه .شود استفاده مي
  .رود كار نمي
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  حالت ملكي ضماير شخصي در فارسي و ژاپني. 6جدول 
  ژاپني  فارسي  

 watashi-no  م_  ِ من -  اول شخص

 anata-no  ت_  ِ تو -  دوم شخص
  مفرد

 kare/kanojo-no  ش_  ِ او -  سوم شخص
 watashi-tachi-no  مان_/ مون_  ِ ما -  اول شخص
 anata-tachi-no  تان_/ تون_  ِ شما -  دوم شخص

  جمع

 kare/kanojo-ra-no  شان_/ شون_  ها ِ آن-  سوم شخص
  

در فارسـي اضـافه در      . اي وجود ندارد   در حالت ملكي نيز همانند حالت مفعولي شكل جداگانه        
ه كـ شـايان ذكـر اسـت       . دهندة حالت ملكي است     نشان noمورد ضمير جدا و در ژاپني نشانگر        

  .ترتيب قرارگرفتن عناصر گروه اسمي در فارسي و ژاپني عكس يكديگر است
  

  كتاب من
  

  توزيع نحوي) ج
هاي نحوي   ضماير نيز تمام نقش   . شود هاي نحوي در هر دو زبان ظاهر مي        ها در تمام نقش    اسم

 دستوري اسم و ضمير در دو زبان        هاي مختلف  هايي از نقش    به نمونه  ادامهدر  . پذيرد مياسم را   
  .كنيم مياشاره 

  ضمير  اسم  
  فاعل  .او آمد  . آمداستاد

sensei ga kita. kare ga kita.  
    .او را ديدم  . را ديدماستاد

  .sensei o mita.  kare o mita  مفعول
  مفعول غيرمستقيم  .با او صحبت كردم  . صحبت كردماستادبا 

sensei ni hanashita.  kare ni hanashita.  
  مالكيت  كتاب او  استادكتاب 

sensei no hon 
  kare no hon  

watashi no hon
 كتاب   من
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  آيي باهم) د
 اشاره، ها نظير صفت، صفت  كننده  كه ظرفيت آمدن با توصيف     است واژگاني   ةمتعلق به طبق    اسم

هاي زير در فارسـي و ژاپنـي     عبارت، مثال براي. ست را دارا   جزآن ضمير ملكي، بند موصولي و    
  .آيد مياه اسم همر

  
 ookii  ie   بزرگةخان  :صفت

  ano  ie  آن خانه  :صفت اشاره
  anata no ie   شماةخان  :ضمير ملكي

ــه  :بند موصولي ــته   خان ــال گذش ــه س اي ك
  خريدم

kyonen katta ie  

  
 صـفت، بنـد     بـا كـه بـدون محـدوديت       ا   به اين معنـ    است؛ضماير ژاپني از اين نظر مشابه اسم        

  .كند اي متفاوت عمل مي كه ضماير فارسي به گونه  در حالي،شود ميف  توصيجزآنموصولي و 
  

  :صفت
yasashii kanojo wa tomodachi o yurushi-ta. 
.م.ن او مهربان .مف.ن دوست  بخشيدن-گذشته   

 
  . را بخشيددوستش اوي مهربان *

  به.شود ميدر زبان فارسي گاهي و به صورت محدود ضماير شخصي همانند اسم توصيف    
مـنِ از   / مـنِ بيچـاره   : شـود  رسد كه در فارسي بيشتر ضماير اول شخص توصـيف مـي            نظر مي 

  .خبر جا بي همه

   شخص) ه
ــوم شــخص و داراي     ــه شــخص اول، دوم و س ــماير شخــصي داراي س ــان ض ــر دو زب در ه

 بـه     اسـم   اين است كـه    زبان ژاپني نكتة جالب در    . هاي واژگاني ثابت و مشخص است      صورت
كه استفاده از اسم يـا اسـم خـاص بـراي            ا  به اين معن  . رد متفاوتي اشاره دا   هاي دستوري  شخص
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هـاي   در مثال (ارجاع به اول شخص، دوم شخص و سوم شخص با توجه به بافت ممكن است                
  .) براي سوم شخص به كار رفته3 براي دوم شخص و 2 براي اول شخص، 1زير 

otoosan1 / sensei1 wa ikimasen. 
otoosan2 / sensei2 / Nakamurasan2 ga osshaimashita. 
otoosan3 /sensei3 / Nakamurasan3 ga irasshaimashita. 

  .نظر است  سوم شخص مد،شود در زبان فارسي زماني كه از اسم يا اسم خاص استفاده مي
  .پدر گفت/ استاد / علي 

  .شود  ميتنها در حالت ندا، از اسامي براي ارجاع به دوم شخص استفاده
  علي داري ميري؟

   .استها، از نظر شخص دستوري در صورت واژگاني خود ثابت  ضماير در مقايسه با اسم

  شمار ) و
هـاي جمـع و مفـرد     در فارسـي صـورت  . استهاي ارجاعي ضماير  شمار يكي ديگر از ويژگي 

ي جمـع   كه در ضماير ژاپني نظير اسـم از پـسوندها           در حالي  ،ضماير با يكديگر متفاوت است    
  .شود  استفاده مي
  watashi -tachi  ما  :جمع

  طـور صـريح بيـان       هـا و ضـماير بـه       در ژاپني تمـايز بـين مفـرد و جمـع معمـوالً در اسـم               
 »انآمـوز  دانـش « و هـم     »آمـوز  دانش« هم به معناي     gakusei زير   ة در جمل  ، مثال رايب. شود نمي
  .است
  

iru ga  gakusei  
دانــــش   .ف.ن  بودن

  آموز
  .هستند/ هستانآموز دانش/ آموز  نشدا

نما استفاده   كه از پسوند جمع يا كميت      شود در صورتي جمله به طور صريح جمع تعبير مي        
  .شود

gakusei-tachi wa iru. 
sannin no gakusei wa iru. 

در خـصوص   . شـود   صـرفاً بـراي انـسان اسـتفاده مـي          tachi–شايان ذكر است كه پـسوند       
  .شود ز انسان دارد، معموالً جمع و مفرد بودن از بافت جمله استنباط ميهايي كه مدلولي ج اسم
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 اي هـاي اشـاره   كننـده   پيش از اسم از توصـيف چنانچه«: كند بيان مي) 48:1989(سوگاموتو 

هـاي   شود ولي به اين معنا نيست كه عبـارت         شمار اسم به مفرد محدود مي      استفاده شود، عموماً  
   ».است] ع جم-[اي داراي ويژگي  اشاره

kono gakusei wa nihonjin desu. 
آموز دانش اين .م.ن   بودن ژاپني 

  . ژاپني استآموز اين دانش
  .اند آموزان ژاپني ؟اين دانش

كند كه تعبير دوم از جملة بـاال، يعنـي تعبيـر جمـع، بنـدرت صـورت                   سوگاموتو اشاره مي  
  . جزآن استفاده كردنما و  گيرد و براي بيان جمع بايد از پسوند جمع، كميت مي

  .  محــدوديت بيــشتري وجــود دارد»آن شــخص/ايــن« بــه معنــاي deictic+hitoمــورد  در
رود، هميـشه بـه صـورت مفـرد تعبيـر            اين عبارت كه براي ارجاع به سوم شخص به كـار مـي            

  .شود مي
kono hito wa nihonjin desu. 

  .اشخاص ژاپني است/ *اين شخص 
  :شود  استفاده مي tachi –يز از پسوند  نdeictic+hitoبراي جمع بستن 

kono hitotachi wa nihonjin desu. 
  .اند اين اشخاص ژاپني

 و  »آن«هاي متمايزي است و تنهـا در مـورد ضـماير             در فارسي مفرد و جمع داراي صورت      
  .شود استفاده مي» ها«ساز   از پسوند جمع»اين«

  

  جنس) ز
تمايز بين مذكر و مؤنث در صورت ضماير ديده         در زبان فارسي جنس دستوري وجود ندارد و         

طـور كـه گفتـيم،        همـان . شود در ژاپني تنها در ضمير سوم شخص اين تمايز ديده مي          . شود نمي
هــاي متعــدد وجــود دارد و در برخــي  اگرچــه در مــورد ضــماير اول و دوم شــخص صــورت

ضـمير ارتبـاطي   ها كاربرد بر اساس تمايز جنسيتي است، اين تمايز به جنـسيت مرجـع       صورت
  . ندارد و زبان ژاپني نيز فاقد ويژگي جنس دستوري است
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  هاي معنايي  ويژگي) ح
كـه نقـش      در حالي  ، كه نقش اصلي آن نامگذاري يك عنصر است        است واژگاني   اي  اسم مقوله 

 محتـواي معنـايي واژگـاني ضـماير بـرخالف           ،در نتيجه . اصلي ضمير ارجاع به آن عنصر است      
. شـود  محـدود مـي  )  جانداري وجنس  براي مثال، (هاي كلي    ، به ويژگي  استي  ها كه توصيف   اسم

هاي معنايي را به صورت پيوستاري نشان دهيم         دهد كه اگر ويژگي     نشان مي  )1989 (سوگاموتو
هـاي معنـايي ضـمير       هاي معنايي اسـم و در طـرف ديگـر ويژگـي            كه در يك طرف آن ويژگي     

. ايگاهي در وسط اين پيوستار دارد نه در طرف ضمير        باشد، بيشتر ضميرهاي ژاپني ج     هقرارداشت
كه در تمام ضميرهاي شخـصي مـشترك        ] انسان[+بر ويژگي    عالوه (watashi ضمير   براي مثال، 

بـر ايـن،     عـالوه bokuكه ضمير    در حالي  ،است] اول شخص مفرد  [+فقط داراي ويژگي    ) است
اين ويژگي همانند   . ردنيز دا ] روتنانهف[+اين ضمير ويژگي    . گيرد مي را نيز دربر  ] مذكر[+ويژگي  

امـا  . »كند مردي كه به ديگران خدمت مي     « : است  اسمي آن  ةگرفته از معناي ريش    نشأت] مذكر[+
، امـا   دهـد   ميرا از دست    ) مرد خدمتكار (به عنوان ضمير اول شخص مفرد ويژگي معنايي خود          

را بـه دسـت     ] مفـرد اول شـخص    [+خود را نگه داشته و خصوصيت ارجاعي        ] مذكر[+ويژگي  
 شود، ضمير دوم شخص مفرد استفاده مي     منزلة   كه به    omae و   anataضمايري مثل    .آورده است 

به عبارت ديگر، هم براي ارجاع به مذكر و هم مؤنث بـه             . از لحاظ ويژگي جنسيتي خنثي است     
ـ   همـان . كننـد    را تنها مردان استفاده مـي      omaeشايان ذكر است كه ضمير      . رود  كار مي  ه كـه   گون

شود و در بخش قبلي نيز به آن اشاره شد، كاربرد ضـمير بيـشتر بـر اسـاس تمـايز                       مالحظه مي 
 . شود و به جنسيت مرجع ضمير ارتباطي ندارد جنسيت گوينده مشخص مي

در مقايسه با ضماير ژاپني، ضـماير شخـصي در فارسـي تنهـا از لحـاظ شـخص و شـمار                      
  .شود ديده نمي اه تمايز جنسيتي نيز در آن و استدار  نشان

  آوا فاعل نحوي بي
هـاي فارسـي و ژاپنـي در تمـام           زبـان . رود هاي ضـميرانداز بـه شـمار مـي         هر دو زبان از زبان    

است، به استثناي ويژگـي      كنندة قابليت ضميرانداز بودن يك زبان، مشترك          هاي مشخص  ويژگي
ف شده از لحاظ شـخص      ترين ابزار براي شناسايي فاعل حذ      اين ويژگي در فارسي مهم    . مطابقه

  proطور كه نشان داده شد، همان. شود، در حالي كه در ژاپني وجود ندارد و شمار محسوب مي
و تابع اصل دوم نظريـة وابـستگي        ]  مرجعواره –ضمير معمولي   [+هاي   در فارسي داراي ويژگي   
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ري در  هاي نحـوي بيـشت     در زبان ژاپني محدوديت   . است و بايد در مقولة حاكم خود آزاد باشد        
  .  انتخاب مرجع مناسب ضمير تهي وجود دارد

  شناسه
هاي ضميراندازند، تفاوت بارزي در تصريف فعل        با اينكه هم فارسي و هم ژاپني از جمله زبان         

ترين ابزار نحوي براي يافتن      در فارسي فعل داراي تصريف است و اين خود مهم         . شود ديده مي 
كه در ژاپني فعل بـه لحـاظ شـخص و شـمار صـرف               رود، در حالي     آوا به شمار مي    ضمير تهي 

  .شود شود و بيشتر از طريق ابزارهاي گفتماني مرجع مورد نظر شناسايي مي نمي
 

 .watashi-ga ikimashita  . من رفتم

  .anata-ga ikimashita  .تو رفتي
  .kare/kanojo-ga ikimashita  .او رفت
 .watashi-tachi-ga ikimashita  .ما رفتيم

  .anata-tachi-ga ikimashita  . رفتيدشما
  .kare/kanojo-ra-ga ikimashita  .ها رفتند آن

  اصل دوم نظرية وابستگي
كند؛ بـدين معنـا كـه نبايـد در مقولـة       ضميرهاي شخصي در هر دو زبان از اين اصل پيروي مي  

  .حاكم خود مقيد باشد
. ل دوم نظريـة وابـستگي اسـت       گونه كه اشاره شد، ضماير در زبان ژاپني نيز تابع اصـ            همان

هـا از لحـاظ      اللفظـي بـه ژاپنـي ترجمـه كنـيم، جملـه            هاي باال را به صورت تحت      چنانچه مثال 
هاي اضافه به دليل تفاوت در وابستگي ضـماير        تنها در ساخت  . بودن مشابه خواهد بود    دستوري

  .شود جدا و پيوسته اختالف مشاهده مي
 .Alii ga karei o mita *  . را ديدi اوiعلي*
 .Alii ga hon o karei ni motte kita *  . آوردi كتاب را براي اوiعلي*

 .karei ga karei no heya o seiri shita  .را مرتب كرد iاتاق او iاو*

  . را پوشيدندiهايشان  كفشiها بچه
  . را پوشيدندiها هاي آن  كفشiبچه ها*

kodomotachii ga karerai no kutsu o haita.  
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Arii wa karei no hon o nakushita to itta.     ليعiگفت كه كتابش رو iگم كرده . 

   . را گم كردهi گفت كه كتاب اوiعلي*

  

  سنجش موارد دشوار و اشكاالت
زايـي   در اين بخش با توجه به مقايسة بين فارسي و ژاپنـي، بـه بررسـي امكـان مـوارد مـشكل                     

شايان ذكر است كـه در      . شود بيني مي  هاي بين دو زبان پيش     پردازيم كه عمدتاً بر پاية تفاوت      مي
هـاي   دشواري و بررسي خطا بپردازيم، آن گونه كه در بررسـي          » بيني پيش«اينجا قصد نداريم به     

پردازيم كـه زبـان اول در يـادگيري ضـماير             مي» تأثيري«شود، بلكه بيشتر به      اي انجام مي   مقابله
  .شخصي و شناسه در زبان دوم دارد

  هاي زباني فاوت صورتت
هاي مربوط به ضماير در فارسي و ژاپني مشابه اسـت و بـه نظـر                 گونه كه گفتيم، مشخصه    همان
طـور كلـي شـخص و شـمار،          ها، يعني بـه    رسد كه دشواري در زمينة فراگيري اين مشخصه        مي

 هـا در فارسـي و ژاپنـي    دهندة اين مشخصه اما تفاوت اساسي صورت نشان . وجود نداشته باشد  
در فارسي ضماير شخصي چه به شكل جدا و چه به شكل پيوسـته، همچنـين تـصريف                  . است

عالوه، بـه دليـل      به. شود فعل اين وظيفه را به عهده دارد، در حالي كه در ژاپني فعل صرف نمي              
، عنصر تهي در اين زبان، در بسياري از موارد معادل گروه اسمي و              1»حذف«استفادة گسترده از    

بنـابراين، در زبـان ژاپنـي ارزش ايـن          . هاي ديگـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت            نضماير در زبا  
شود، در حالي كه در زبان فارسي آن ارزش با           ها از طريق بافت و گفتمان مشخص مي        مشخصه

  .شود يك تكواژ بيان مي
توان گفت كـه يـادگيري تـصريف فعـل در            مي) 2009(بر اساس فرضية همگذاري الردير      

گونه كه اشاره كرديم،     همان. زبانان از جمله دشوارترين موارد دستوري است       فارسي براي ژاپني  
هاي اسـمي و ضـماير نيـز از طريـق            به دليل كاربرد فراوان حذف، در بيشتر مواقع مرجع گروه         

هاي متعـدد ضـماير پيوسـته و     و معادل آن در فارسي صورت شود بافت و گفتمان مشخص مي
  .جداست كه بايد فراگرفته شود

                                                 

1. ellipsis   
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ــدارد و       ا ــرف ن ــاعي ص ــاركرد ارج ــي ك ــصي در ژاپن ــميرهاي شخ ــر، ض ــوي ديگ   ز س
توجـه و تأكيـد بـر ايـن مـوارد در            . مالحظات كاربردشناختي فراواني بايد در نظر گرفته شـود        

زبـان   آمـوز فارسـي    آموزش نقش مؤثري در كاربرد مناسب ضماير شخصي ژاپني از سوي زبان           
  . دارد

  حذف
البتـه، شـايان    . توجه و بااهميت حذف در گفتمان زبان ژاپني اسـت          نكتة مهم ديگر، كاربرد قابل    

 كاربردشـناختي   -ذكر است كه اين پژوهش قصد ندارد به بررسي ضـماير از ديـدگاه گفتمـاني               
  . بپردازد و تنها به بررسي ضماير در سطح جمله محدود شده است

ير تهي ژاپني را معادل     گونه كه پيش از اين اشاره كرديم، پژوهشگران بسياري ضما          اما همان 
بـه  ) 2004(وارا   براي مثال، يـامورا و فـوجي      . اند هاي ديگر در نظر گرفته     ضماير آشكار در زبان   

 انگليـسي و ژاپنـي      1اي متـون روايـي     كنند كه در تحليل مقابله      اشاره مي ) 1980(تحقيق كلنسي   
 8/26 بـا حـذف و   هـاي ژاپنـي   شـده در داده    درصد از ارجاعات يافـت   2/73كند كه    عنوان مي 

 8/63هـاي اسـمي،     درصد گروه7/15در مقابل  .هاي اسمي صورت گرفته است درصد با گروه
 درصد حذف ابزارهايي است كه براي ارجاع به يك عنصر در انگليـسي              5/20درصد ضماير و    

معتقدنـد كـه نقـش تهـي در         ) 2004(وارا   به اين ترتيب يامورا و فوجي     . كار گرفته شده است    به
  .ي، از نظر توزيع معادل نقش ضماير آشكار در انگليسي استژاپن

دارد كه اگرچه برخي     آورد و اظهار مي    هاي زير را شاهد اين ادعا مي       جمله) 2007(شيراهاتا  
پذيرش اسـت، امـا اكثريـت      قابلaهاي  گويشوران زبان ژاپني ممكن است تصور كنند كه جمله 

تر  ها زماني طبيعي به هر حال، اين جمله   . دانند طبيعي مي  غير kareها را به دليل كاربرد       اين جمله 
  . حذف شده باشدkareرسد كه  به نظر مي

a) ?Johni-wa [Bill-ga karei-o tatai-ta] to it-ta. 

او-.مف.ن بيل-. ف.ن  جان-.م.ن زدن-گذشته  گفتن-گذشته كه   

  . را زد  iگفت كه بيل او iجان      
b) Johni-wa [Bill-ga Øi tatai-ta] to it-ta. 

بيل-.ف.ن  جان-.م.ن Øi زدن-گذشته گفتن-گذشته كه   

                                                 

1.  narrative 
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  .زدØi گفت كه بيل iجان
a) ?Johni-wa karei-no musuko-o aishite ita. 

دوست داشتن-گذشته استمراري  پسر -.مف.ن  او-.ا.ن  جان-.م.ن  

 .را دوست داشت iپسرش iجان
b) Johni-wa Øi musuko-o aishite-ita. 

دوست داشتن-گذشته استمراري  پسر -.مف.ن Øi  جان-.م.ن  

  .را دوست داشتØi پسر iجان
ها سبب نادستوري شدن جمله يـا         حذف ضمير در اين جمله     شود  طور كه مشاهده مي    همان
  .شود ي آن در فارسي مياتغيير معن

 هـايي را در يـادگيري ضـماير شخـصي بـه            اين ويژگي در زبان ژاپني اشكاالت و دشواري       
زبـان در فارسـي نيـز بـه          آموز ژاپني  نخست آنكه اين امكان وجود دارد كه زبان       . آورد  وجود مي 
زبـان از ضـمير بـه جـاي حـذف اسـتفاده كنـد و                 آمـوز فارسـي    رويه از حذف و زبان     شكل بي 

شدن يا تغيير معنـاي جملـه    هاي باال مشاهده كرديم، اين امر به نادستوري        گونه كه در مثال    همان
  . دشو منجر مي

اي ماننـد جملـة      چنانچه جمله . دوم آنكه احتمال اشكال در يافتن مرجع مناسب وجود دارد         
. شود در اين جمله محدود به يك صورت نمي       » او«را در نظر بگيريم، معادل ژاپني ضمير        ) 12(

، جمله از لحـاظ  ) aجمله( ترجمه كند  kare-oاللفظي به  به طور تحت» او را«آموز  چنانچه زبان
. ستوري كامالً درست است ولي ممكن است اشكاالتي در تفسير مناسـب آن بـه وجـود آيـد                  د

در نظر گرفـت كـه مرجـع آن         » آن شخص «توان معادل     را مي  kareگونه كه اشاره كرديم،      همان
   .براي گوينده و شنونده مشخص است

  .علي گفت مينا او را سرزنش كرد .12
a) Ali wa mina ga kare o semeta to itta. 
b) Ali wa mina ga Øi semeta to itta 

 معـادل  bرسـد جملـة    بر اساس مواردي كه در مقالة حاضر بدان اشاره كرديم، به نظـر مـي           
لذا، درك و دريافت اين مطلـب كـه معـادل           . در زبان ژاپني باشد   ) 12(تري براي جملة      مناسب

د و درك درسـت جملـه       آمـوز در توليـ     ضماير فارسي در ژاپني ممكن است تهي باشد، به زبان         
  .كند كمك بسزايي مي
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  گيري نتيجه
هاي شخص و شمار ضماير شخصي در فارسي و ژاپني مشابه است؛ يعني، داراي سـه                 مشخصه

هـا داراي    ضـماير ژاپنـي در هـر يـك از ايـن حالـت             . شخص و دو گروه مفرد و جمـع اسـت         
 آن معنا وجود ندارد كـه       شود در ژاپني ضمير به     هاي متنوعي است تا جايي كه گفته مي        صورت

هـاي ضـماير شخـصي در فارسـي          از طرفـي، تفـاوت صـورت      . شود ها يافت مي   در ديگر زبان  
هاي گفتاري و نوشتاري و وجود ضماير جدا و پيوسته است             گرفته از تفاوت آوايي گونه     نشأت

هيچ يك  در فارسي تمايز ميان مذكر و مؤنث در         . ها در زبان ژاپني وجود ندارد      كه اين اختالف  
در ژاپني تمايز مذكر و مؤنث تنها در مورد ضـمير           . هاي ضماير شخصي وجود ندارد     از صورت 

توزيع نحوي ضـمير    . سوم شخص وجود دارد و هر دو زبان فاقد ويژگي جنس دستوري است            
از نظـر معنـايي ضـماير       . كنـد  در هر دو زبان يكسان است و حالت با نشانگرها نمود پيـدا مـي              

كنـد، در حـالي كـه در       هاي شخص و شمار را رمزگذاري مـي        تنها مشخصه شخصي در فارسي    
ضـماير شخـصي در   . هاي معنايي ديگري نيز است دهندة مؤلفه ها نشان ژاپني هر يك از صورت  

هاي ضميرانداز به شمار     هر دو زبان جزو زبان    . هر دو زبان تابع اصل دوم نظرية وابستگي است        
فارسي به جز مواردي معدود تنها در جايگاه فاعل به صورت        رود، با اين اختالف كه ضماير        مي

هـاي ضـماير     آوا در فارسـي ويژگـي      هاي نحوي نيز فاعل نحوي بي      از نظر ويژگي  . آيد تهي مي 
هاي  بر محدوديت  معمولي را دارد و تابع اصل دوم وابستگي است، در حالي كه در ژاپني عالوه              

هاي فعلي در زبان ژاپنـي بـرخالف         صورت. شود هاي گفتماني نيز اعمال مي     نحوي، محدوديت 
  .فارسي فاقد شناسه است

طـور كلـي از دو جنبـه قابـل بررسـي       ها، به آموزان در يادگيري اين مقوله   هاي زبان  دشواري
هـاي آن بـر يـادگيري ايـن واحـدهاي زبـاني        ويژگـي  سو تأثيري كه زبـان اول و  از يك. است
در ژاپنـي  » تهي«ماير شخصي و شناسه در فارسي و هاي ض از سوي ديگر پيچيدگي گذارد و مي

هاي مربوط به ضمير و شناسه به شـكلي          دهندة مشخصه  هاي زبانيِ نشان   اختالف صورت . است
شـود، سـبب دشـواري در        كه در فارسي با تكواژها و در ژاپني در بافت گفتمان مـشخص مـي              

 اصل دوم وابستگي در هر دو       رغم تابعيت ضماير از    علي. شود  يادگيري اين واحدهاي زباني مي    
بـا اينكـه   . زبان، انتخاب معادل مناسب ضماير شخصي در يـافتن مرجـع مناسـب اهميـت دارد        

 kare. شـود    در ژاپني است، اين امر سبب بروز خطا مـي          kareفارسي، ضمير   » او«معادل ضمير   
آن «گـروه اسـمي     كند تا ضمير و از نظر معنايي معادل          در ژاپني بيشتر مانند اسم اشاره عمل مي       
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آموز  رو، اگر زبان از اين. است كه مرجع آن براي گوينده و شنونده قابل شناسايي است        » شخص
 ترجمه كند، به دليل آنكه ايـن كـاربرد در           kareاللفظي به    را به طور مستقيم و تحت     » او«ضمير  

بـر  . آورد  يزبان ژاپني غيرطبيعي است، اشكاالتي را در تفسير درست و دقيق جمله به وجود مـ               
آموز از اينكه معادل ضماير شخصي زبان فارسي، در ژاپني ممكن اسـت              اين اساس آگاهي زبان   

آمـوز   از سوي ديگر، زبان   . كند بروز آوايي نداشته باشد، به درك و دريافت بهتر جمله كمك مي           
و شناسـه را يـادبگيرد كـه        ) جدا و پيوسته  (هاي مختلف ضمير شخصي      زبان بايد صورت   ژاپني

هـاي متنـوع،     بـر وجـود صـورت      عـالوه . افزايد وجود تمايز بين گفتار و نوشتار بر تنوع آن مي         
هـاي   هاي ديگري نظير اختالف بين ضمير جدا و پيوسته در انتخاب مرجع در ساخت              پيچيدگي

هاي مختلف، وجود تمايز از نظـر        اضافه، تغيير صورت و جايگاه ضماير جدا و پيوسته در نقش          
شخصه از جمله عواملي است كه       هاي تك  ير صورت و جايگاه شناسه در ساخت      كاربردي و تغي  

  .  شود سبب وجود دشواري در امر يادگيري مي
سو و از سـوي       با توجه به متغيرهاي مورد بررسي شامل مقايسة زبان فارسي و ژاپني از يك             

رسد    نظر مي  هاي ضماير در زبان فارسي و عامل حذف ضمير در زبان ژاپني، به              ديگر پيچيدگي 
سـازي    زبان و معادل    كه يادگيري ضماير شخصي و شناسة زبان فارسي براي يادگيرندگان ژاپني          

بـر  . بر باشد   زبان امري دشوار و زمان      كارگيري ضمير تهي براي يادگيرندگان فارسي       مناسب و به  
نمـايي  هـاي بـين دو زبـان و راه          بر تأكيد بر تفـاوت      اين اساس، در تهية مطالب آموزشي عالوه      

ترين آن توجه به معادل درست ضماير شخصي فارسي در ژاپني  كه مهم(آموز در اين مورد      زبان
  .، در انتخاب روش بايد به موارد مذكور به طور مناسب توجه كرد و بر آن تأكيد داشت)است
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