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 157  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
 جايگاه فاعل در زبان فارسي

  دكتر محمد رضا پهلوان نژاد
  ليال قونسولي

  
وه فعلي و حركت آن به جايگاه مشخصگر گروه تصريفي از فرضياتي است كه                    فرضيه فاعل درون گر   

بر اساس اين فرضيه، فاعل ابتدا در جايگاه مشخـصگر          . در نظريه حاكميت و مرجع گزيني بيان شده است        
گروه فعلي، نقش تتا دريافت مي كند و سپس براي دريافت حالت، به جايگاه مشخصگر گـروه تـصريفي                    

يه در زبان انگليسي و بسياري از زبان هاي ديگر صدق مي كند اما در زبان فارسي تنهـا                   اين فرض . مي رود 
كاري كه بر روي آن انجام شده است، از سوي عليزاده مي باشد كه وي اعتقاد دارد فاعل در زبان فارسي ،  

اور از همان ابتدا در جايگاه مشخصگر گروه تصريفي قـرار دارد و در جمالتـي كـه شـاهد سـورهاي شـن                      
هستيم و زبانشناسان از آن براي اثبات حركت فاعل از جايگاه مشخصگر گروه فعلي به جايگاه مشخصگر                 
گروه تصريفي استفاده مي كنند، فاعل دراين گونه جمالت در فارسي، از جايگاه مشخصگر گروه تصريفي                

در ايـن   . ميدهـد  به جايگاه مشخصگر گروه متمم ساز حركت مي كند و يك فرايند سـاده مبتداسـازي رخ                
مقاله، داليل زيادي بر رد ادعاي عليزاده بيان گشت كه پايه تمام اين انتقادها اين بود كـه فرضـيه عليـزاده،                      
عليرغم اينكه هر فرضيه اي در حاكميت و مرجع گزيني بايد توجيهي داشته باشد، هيچ تـوجيهي نـدارد و               

. بسياري از پايه هاي آن را نقض مـي كنـد   همچنين بسياري از اصول مطرح درحاكميت و مرجع گزيني و           
بنابراين، اين نتيجه حاصل گشت كه فاعل در زبان فارسي در جايگاه مشخصگر گروه فعلي اسـت و پـس                    
از دريافت نقش تتا در اين جايگاه، براي گرفتن حالت دستوري به جايگاه مشخصگر گروه تـصريفي مـي                   

  . ايرادات مطرح در فرضيه عليزاده پيش نخواهد آمدرود كه با در نظر گرفتن اين فرضيه ، هيچ يك از
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