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  هاي ایرانی حذف ضمیر فاعلی در برخی زبان

  محمد راسخ مهند

  )سینا استادیار دانشگاه بوعلی(

  چکیده 

رو پارامتري به نام  هاي مختلف متفاوت است و از این رفتار ضمایر فاعلی و مفعولی در زبان

یی است ها فارسی نیز از زبان. کند ها را در این مقوله از هم جدا می پارامتر ضمیر انداز زبان

هایی که قابلیت حذف  هاي زبان در این مقاله ویژگی. که اجازه حذف ضمیر فاعلی را دارند

هاي ایرانی  اي از زبان شود و سپس این پارامتر در گزیده ضمیر فاعلی را دارند مرور می

در این بررسی از . شود شامل فارسی، گیلکی ، مازندرانی، لري، اورامی و سورانی بررسی می

  . یار رده شناسی استفاده شده استشش مع

    مقدمه 1

جستجو براي یافتن . پردازد علم زبانشناسی به توصیف و تبیین ویژگی هاي گوناگون زبان هاي مختلف می

هاي  در قرن اخیر و با ظهور دیدگاه. ها از دیرباز براي زبانشناسان اهمیت داشته است ویژگی هاي مشترك زبان

اي متفاوت از گذشته  هاي مختلف فزونی یافت و به شیوه القه براي یافتن ویژگی هاي زبانچامسکی در زبانشناسی، ع

کردند و وجود شباهت هایی در آواها و واژگان آن دو را تحلیل می  در گذشته دو زبان را با هم مقایسه می. دنبال شد

ها  ؛ اما در دیدگاه چامسکی وجود شباهتهاي بسیار نیز اشاره می کردند کردند، و البته در همان حال به وجود تفاوت

هاي  هاي مختلف اساس بررسی هاي ساختاري بین زبان بین واژگان و آواها چندان مهم تلقی نمی شوند بلکه شباهت

 Generative]چامسکی و زبانشناسان بسیار دیگري که پیرو مکتب دستور زایشی . دهند جدید را تشکیل می

Grammar]دستور همگانی  هستند در پیِ یافتن [Universal Grammar]چامسکی برهه دوم در سیر .  هستند

نامد که بر طبق آن ادعا   می[Principles and Parameters theory]دستور زایشی را مرحله نظریه اصول و پارامترها 

یراند و در عین ها ثابت و غیر قابل تغی شود دستور همگانی از تعدادي اصول تشکیل شده است که در تمام زبان می

توانند از  هاي مختلف می زبان. هایی در دستور همگانی وجود دارد که از زبانی به زبان دیگر قابل تغییراند حال پارامتر

به عبارت دیگر هر زبانی در اصول با زبان هاي . میان این پارامترها، پارامتري خاص را داشته باشند یا نداشته باشند

  ). 1986،1991چامسکی (ها در انتخاب پارامترها است   زباندیگر مشترك است و تفاوت
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یکی از اصول ساختاري زبان وجود هسته . براي روشن شدن بحث اصول و پارامترها از هر کدام مثالی ذکر می شود

اي بخشی از  هاي اسمی، فعلی، قیدي، صفتی و حرف اضافه به این ترتیب که در تمام گروه. هاي مختلف است در گروه

  . نها هسته گروه است و بقیه عبارات وابسته هستندآ

در هر عبارت . دهد هاي مختلف را در فارسی و انگلیسی نشان می وجود هسته در گروه) 2(و ) 1(مثال هاي 

  .زیر هسته گروه خط کشیده شده است

  )گروه اسمی ( بزرگ انسانیک )  ـ الف1

  ) گروه صفتی  (زیبابسیار ) ب 

  )  قیدي گروه (تندخیلی  )ج 

2 - a) a great man 

    b) very beautiful 

    c) very fast 

در واقع هسته آن عنصر اصلی . هاي مختلف الزم است دهد وجود هسته در گروه هاي فوق نشان می همانگونه که مثال

به . ند گردد و بقیه عناصر به وجود هسته وابسته هست هر گروه است که حذف آن باعث نادستوري شدن گروه می

یک ”تواند حذف شود چون با حذف آن ساخت غلط  هسته گروه اسمی است نمی“ انسان” الف که  )1(عنوان مثال در 

هاي مختلف است که  ها داشتن هسته در گروه توان گفت یکی از اصول همگانی زبان پس می. آید به دست می“ بزرگ

  . شود ها رعایت می در تمام زبان

هر زبانی . شود اي از پارامترها پرداخته می ها زده شد، به ارائه نمونه  همگانی زبانحال که مثالی از اصول

یک . شوند هاي مختلفی از جمالت پرسشی دیده می  در فارسی و انگلیسی نیز نمونه. داراي جمالت پرسشی است

) کدام، چگونه و غیرهمانند چه، که، کی، (نمونه از جمالت پرسشی آنهایی هستند که داراي ضمیر یا صفت پرسشی 

به این ترتیب که اگر در انگلیسی . هاي مختلف یک پارامتر است نحوه استفاده از این کلمات پرسشی در زبان. هستند

، در حالی که کلمات پرسشی در فارسی الزم  )3هاي  مثال( کلمه پرسشی به کار رود باید در ابتداي جمله قرار گیرد

 البته این نکته  ).4مثال هاي (توانند به جاي عنصر مورد سوال به کار روند  ند و مینیست به ابتداي جمله آورده شو

اما بحث مقاله حاضر به این , جا شوند توانند جابه هاي دیگر نیز می در فارسی مختص کلمات رسشی نیست و سازه

  . موارد ارتباطی ندارد

3. a) Jack has seen Mary in the park? 
    b) Where has Jack seen Mary? 

    c) Whom has Jack Seen in the park?    
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  .علی مریم را در پارك دید)  الف-4

   دید؟کجاعلی مریم را )      ب

   را در پارك دید؟ کیعلی) ج

زبانی که حرکت عبارت . هاي مختلف یک پارامتر است پس حرکت کردن یا حرکت نکردن عبارات پرسشی در زبان

شود؛ مانند فارسی، اما اگر در زبانی   نامیده میwh] ـ in ـ [situجا -داند زبان پرسشواژه در میپرسشی را ضروري ن

  . شود نامیده می]   non ـ  [in -situحرکت پرسشواژه اجباري باشد، زبان پرسشواژه در حرکت 

زبان ایرانی با در این مقاله سعی شده به یکی از پارامترهاي مطرح در دستور همگانی و نحوه برخورد چند 

  معروف است، به امکان حذف [pro-drop parameter]این پارامتر که به پارامتر ضمیرانداز . این پارامتر پرداخته شود

کند که در برخی  این پارامتر معین می). 1994هگمن (کند  هاي مختلف اشاره می ضمیر فاعلی و مفعولی در زبان

این قبیل .  می تواند حذف شود بدون اینکه جملهِ نادستوري به وجود آید)و ضمیر مفعولی (ها ضمیر فاعلی  زبان

  .شود هاي ضمیر انداز اشاره می به ویژگی هاي زبان) 2(در بخش . گویند هاي ضمیر انداز می ها را زبان زبان

   

    حذف ضمیر فاعلی2

را از فارسی و انگلیسی با ) 6(و ) 5(هاي  براي درك تفاوت بین زبان ضمیرانداز و زبان غیرضمیرانداز مثال

  . 1کنیم هم مقایسه می

  .  شیرینی را دوست داردxگوید که علی می) الف   ـ5

  . او بازي را باخت ) ب 

  .  بازي را باخت x) ج 

  . رسد که علی ناراحت است   به نظر میx) د 

6- a) * Jack says that x likes spaghetti.  

    b) He lost the game.  

    c) * x the game.  

    d) * x seems that Jack is unhappy 

توان ضمیر فاعلی  می)الف، ج و د  ـ5( دهد در برخی جمالت  فارسی  هاي فوق نشان می  همان طور که مقایسه مثال

خود هاي  هاي فارسی ضمایر فاعلی از ساخت در مثال. مانده کامال دستوري است کرد و ساختار باقی را از جمله حذف

                                                
 و براي نشان دادن مجله غري دستوري xبراي نشان دادن جایگاه هتي از عالمت  ١

  . استفاده شده است* از عالمت 
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که حذف ضمایر  در حالی, اند دار هستند حذف شده هایی که داراي فعل زمان  یعنی ساخت[finite clause]ایستا 

در آثار . شده است)  ـ الف ، ج و د 6(هاي خودایستاي انگلیسی باعث نادستوري شدن جمالت  فاعلی از ساخت

 [pro]میر است از اصطالح ضمیر انتزاعی مربوط به دستور زایشی به جاي عالمت تهی که نشان دهنده حذف ض

هایی مانند فارسی که اجازه حضور ضمیر  زبان. کنند که در واقع همسان تهی یک ضمیر آشکار است استفاده می

هایی   نامیده می شوند در حالی که زبان[null subject]هاي فاعل تهی  دهند زبان انتزاعی را در جایگاه فاعلی می

البته ذکر این نکته ). 1378، دبیر مقدم 1992هوانگ (هستند  [non-null subject] فاعل تهی مانند انگلیسی غیر 

 که در آنها فعل داراي زمان نیست، جمالت انگلیسی هم بدون [non- finite]الزم است که در بندهاي ناخود ایستا

شود که با ضمیر انتزاعی  برده می نام [PRO]شوند که از آن تحت عنوان ضمیر انتزاعی بزرگ  ضمیر فاعلی ظاهر می

مهمترین تفاوت آنها در این است که ضمیر انتزاعی بزرگ فقط در جمالتی که . در بندهاي خود ایستا متفاوت است

آید که  شود ولی ضمیر انتزاعی حتماً در جمالتی می فعل آنها به صورت مصدري است و داراي زمان نیست ظاهر می

اي از کاربرد ضمیر انتزاعی بزرگ در جمله  نمونه. ن ترتیب زمان و شخص و شمار داردفعل داراي شناسه است به ای

  . شود دیده می) 7(انگلیسی 

7 . Jack wants PRO to go  

این ). 198جگیلی و سفیر (هاي فاعل تهی انتخاب شده است   در این مقاله شش معیار براي تعیین زبان

هایی که این قابلیت را ندارند، تقاوت  ی که قابلیت حذف ضمیر دارند و زبانهای توانند بین زبان معیارها را که می

هاي منتخب ایرانی در مورد این معیارها  به نحوه رفتار زبان) 3(گاه در بخش  آن. کنیم بگذارند در ادامه معرفی می

  .  یا خیر کنند ها نیز صدق می شود، که نشان می دهد آیا این معیارها در مورد این زبان اشاره می

  : کنند از این قرارند هاي غیرضمیرانداز جدا می هاي ضمیرانداز را از زبان معیارهایی که زبان

توان ضمیر  هایی که ضمیر انداز هستند، می در زبان.  اختیاري بودن استفاده از ضمیر فاعلی در جمالت مختلف . الف

  . د که براي اولین بار در متن مطرح شده استمگر اینکه اسم خاصی باش. محذوف را از جمله استنباط کرد

در . ها در این زبان)  در انگلیسیthere و itمانند  ( [expletive]نبودن ضمایري براي نشان دادن فاعل تهی  . ب

کنند، مانند بارش  هاي ضمیر انداز فاعل تهی وجود ندارد و بویژه جمالتی که به شرایط آب و هوایی اشاره می زبان

  . توانند بدون فاعل تهی ذکر شوند  برف، میباران و

هاي ضمیر انداز فعل دوم   هاي مختلف ، زبان هاي انجام شده در زبان بر اساس بررسی. آمدن فعل در آخر جلمه . ج

[verb second]آید نشان آنها فعل در جایگاهی پس از فاعل می  هستند، یعنی در آرایش واژگانی بی .  
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هاي ضمیرانداز وجود شناسه در فعل براي قابل استنباط   در زبان). یعنی شناسه( فاعل و فعل داشتن مطابقه قوي  . د

بودن ضمیر فاعلی محذوف الزم است، هر چند اگر زبانی شناسه داشته باشد به این معنی نیست که ضمیر انداز 

  . است

هایی مانند انگلیسی که ضمیرانداز   در زبان.ها  در این زبانthat] ـ [traceاثر + امکان حضور ساخت ضمیر موصولی  . ه

تواند بالفاصله بعد از ضمیرِ  باشد و اثري از خود به جاگذاشته باشد، آن اثر نمی اي حرکت کرده نیستند، اگر سازه

هاي ضمیرانداز این  اما در زبان . 8 باشد، و در این صورت جمله غیر دستوري خواهد بود؛ مانند جمله thatموصولی 

  . شود به نادستوري شدن جمله منتهی نمیساخت 

8. *Which book did you say that (t) is interesting?  
توان جایگاه فعل و فاعل را جابجا  هاي غیرضمیرانداز نمی در زبان. [inversion]امکان جابجایی بین فعل و فاعل . و 

و انجام آن باعث ). شود سی این عمل مشاهده میهایی بسیار خاص در انگلی البته به صورت محدود و در ساخت( کرد 

  . هاي ضمیر انداز امکان این جایجایی وجود دارد اما در زبان). 9(شود؛ مانند  نادستوري شدن جمله می

9. * Saw I Mary  
 

  روش تحقیق  . 3 

ی، لري، گیلکی، مازندرانی، فارس: اند که عبارتند از  شده هاي ایرانی انتخاب در مطالعه حاضر شش زبان از خانواده زبان

هاي ایرانی هستند انتخاب  ها بر اساس این فرض که همه از اعضاي خانواده زبان انتخاب این زبان. سورانی و اورامی

هاي زازا و  هاي کردي مرکزي و اورامی را از طبقه گویش سورانی را از گویش) 6ص1380(بیدي  باغ رضائی. اند شده

ها خواسته شد که درباره رفتار زبان مادري خود در رابطه با معیارهاي  وران این زباناز گویش. داند گورانی می

گویشوران داراي اطالعات زبانشناختی . گانه مذکور اطالعاتی را از طریق مصاحبه در اختیار نگارنده قرار دهند شش

.  یک گویشور مصاحبه به عمل آمددر مواردي که اطالعات یک گویشور با شک و تردید همراه بود، از بیش از. نبودند

هاي غیر ایرانی  و زبان ضمیرانداز از خانواده زبان) انگلیسی(ها را با زبانی غیرضمیرانداز  هاي حاصل از این زبان داده

 آورده 4ها در بخش  نتایج بررسی. ایم  تا درستی انتخاب معیارهاي شش گانه مشخص گردد مقایسه کرده) ترکی(

  . شده است

ها بررسی شده است  هاي مربوط به معیارهاي مذکور، دو پارامتر دیگر نیز در مورد این زبان بر پرسشعالوه 

 و ضمایر متصل [Scrambling]این دو پارامتر وجود قلب نحوي .  ضمیر انداز تعیین شده است و ارتباط آنها با پارامتر

  . ها بوده است مفعولی در این زبان
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   نتایج 4

اي  هاي ایرانی به همراه ترکی به عنوان زبانی ضمیر انداز از خانواده تار شش زبان از خانواده زبانرف) 10(در جدول 

ها را با توجه به  دهد که این زبان این جدول امکان می. هاي ایرانی به طور کامل ارائه شده است غیر از خانواده زبان

  . هاي ذکر شده با یکدیگر مقایسه کنیم ویژگی

  

فاعل  زبان

 اختیاري

آرایش  فاعل تهی

 واژگان

ضمیرموصولی  مطابقه

 اثر+ 

جابجایی 

 فاعل و فعل

هماهنگی 

پارامتر با 

 ضمیرانداز

  +  +   +     +  SOV -         + فارسی

 + +    +     + SOV -        + سورانی

 ـ+/ /+- -  + SOV -        + اورامی

 -+/ -/؟ + + SOV -     + گیلکی

 -+/ /+؟ + + SOV -   + مازندرانی

 + + ؟+ / + SOV -     + لري

 + + + + SOV  -     + ترکی

 - - - -   SVO    + -  انگلیسی

  

   ـ مقایسه پارامتر ضمیر انداز در هشت زبان 10جدول 

  

اعل آید، زبانهاي منتخب همگی در داشتن فاعل اختیاري مشترك هستند و وقتی ف همانطور که از جدول باال بر می

اي را که در  البته باید خاطر نشان کرد که اکثر گویشوران جمله. توانند آن را حذف کنند به صورت ضمیر است می

کردند و اذعان داشتند اگر ضمیر فاعلی ذکر شود به معنی تاکید  تر تلقی می آن ضمیر فاعلی محذوف باشد بی نشان

همه این زبانها براي . مشترك هستند، نداشتن فاعل تهی استویژگی دیگري که این زبانها در آن . بر آن ضمیر است

اي درباره بارش باران یا برف، می توانند فقط از فعل باریدن استفاده کنند و یا خود کلمه برف یا باران را  گفتن جلمه

در مورد مثالهاي  ( . انگلیسی یافت نشدthere یا itیک از این زبانها فاعلی تهی مانند  در هیچ. به عنوان فاعل ذکرکنند

 این است که داراي  نقطه اشتراك دیگرِ زبانهاي ایرانی.) مختلف از زبانهاي منتخب به بخش ضمیمه مقاله رجوع کنید
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هاي زبانهایی است که ضمیرانداز  در واقع فعل آخر بودن یکی از ویژگی. فعل هستند+ مفعول + آرایش واژگانی فاعل 

البته این . داشتن مطابقه قوي بین فاعل و فعل است, بانهاي ضمیر انداز مشترك استپارامتر دیگري که در ز. هستند

, اما عکس قضیه صادق است. ضمیر انداز است, به این معنی نیست که هر زبانی که داراي نظام تصریفی قوي باشد

  . یعنی اگر زبانی ضمیر انداز باشد باید داراي نظام تصریفی قوي باشد

با , است در مواجهه با سه عامل دیگر که به عنوان ویژگی زبانهاي ضمیرانداز ذکر شدهزبانهایی ایرانی 

شود زبانهاي ایرانی  همانطور که مشاهده می. اولین ویژگی امکان جابجایی فاعل و فعل است. همدیگر اختالف دارند

, ایی فاعل و فعل امکان پذیر استو لري جابج, سورانی, در فارسی. دهند در این مورد رفتار یکسانی از خود بروز نمی

اما در گیلکی و مازندرانی و اورامی امکان جابجایی فاعل و فعل . یابد هر چند در این زبانها نیز تاکید جمالت تغییر می

توان گفت که زبانهاي ایرانی در  پس می. دانستند ها را نادر می تقریباً همگی گویشوران این ساخت. بسیار اندك است

 خصیصه رفتار یکسانی ندارند و شاید بتوان که امکان جابجایی فاعل و مفعول را نباید در زمره ویژگیهاي مورد این

اثر است که در آن مورد نیز گویشوران + عامل دیگر بحث ضمیر موصولی . صددرصد مشترك زبانهاي ضمیرانداز آورد

دانستند که در صورت وجود اثر بعد از ضمیر  اتفاقِ نظر نداشتند و در بسیاري از موارد جمله را وقتی صحیح می

  . خود ضمیر موصولی نیز حذف گردد, موصولی

کننده پارامتر ضمیرانداز  دهد که میزان هماهنگی زبانهاي ایرانی با عوامل تعیین نتایج حاصله نشان می

 دانست که با ویژگیهاي سورانی و لري را در زمره زبانهایی. توان فارسی از میان زبانهاي منتخب می. متفاوت است

مازندرانی و اورامی از زبانهایی هستند که بطور کامل با ویژگیهاي , اما گیلکی. زبانهاي ضمیرانداز هماهنگی دارند

  . خوانی ندارند زبانهاي ضمیرانداز هم

نگارنده دو ویژگی دیگر را نیز در این زبانها , عالوه بر ویژگیهاي فوق در مورد زبانهاي ایرانی 

این دو ویژگی وجود امکان انجام قلب نحوي . توانند با پارامتر ضمیراندازي در ارتباط باشند که می, است کرده رسیبر

[scrambling] و وجود ضمایرِ مفعولی پی بستی [enclitics]نحوه تعامل این دو پارامتر 11جدول .  در این زبانهاست 

  . را در زبانهاي منتخب نشان می دهد

 انگلیسی  ی ترک سورانی  اورامی  مازندرانی  لري گیلکی  فارسی  پارامتر 

 - + + + + + + + قلب نحوي 

  -  -  +  -  -  +  -  +  ضمیر پی بستی 

  بستی در زبانهاي منتخب   وجود قلب نحوي و ضمیر پی-11 جدول 
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. نحوي وجود دارد مشخص است در اکثر زبانهایی که ضمیرانداز هستند امکان انجام قلب 11همانطور که در جدول 

هاي جمله بدون تغییر در نقش آنهاست که معموالً معناي تحلیلی جمله را تغییر  جا کردن سازه قلبِ نحوي جابه

اما در ترکی و زبانهاي منتخب ایرانی . انگلیسی که زبانی غیر ضمیر انداز است داراي قلبِ نحوي نیست. دهد نمی

ضمیرانداز بودن و داشتن قلبِ , قع باید گفت داشتن نظام تصریفی قويدر وا. امکان انجام قلبِ نحوي وجود دارد

ضمیرانداز نخواهد , اگر زبانی داراي نظام تصریفیِ قوي نباشد. نحوي در زبانهاي مختلف به همدیگر مربوط هستند

یرانداز بودن پس داشتن نظام تصریفی قوي شرط الزم براي ضم. بود و امکان انجام قلبِ نحوي نیز در آن وجود ندارد

, زبانهایی وجود دارند که با وجود داشتن نظام تصریفی. و داشتن قلبِ نحوي است؛ هر چند شرط کافی نیست 

جایی فاعل و  به نظر می رسد اگر به جاي ویژگی امکان جابه. ضمیرانداز نیستند و قلب نحوي نیز در آنها وجود ندارد

زیرا حداقل , تري حاصل می شود  قلب نحوي توجه شود نتیجه هماهنگبه امکان اجراي, فعل در زبانهاي ضمیر انداز

, براي حصول نتیجه قطعی تر. امکان انجام قلب نحوي بصورت هماهنگ وجود دارد, در مورد زبانهاي ایرانی منتخب 

  . مطالعه زبانهاي بیشتر می تواند موثر باشد

در گیلکی و مازندارنی و اورامی مانند .  دارنداین زبانها در مورد داشتن پی بست ضمیري با یکدیگر تفاوت

بست  لري و سورانی پی, اما در فارسی. شود بست ضمیري وجود ندارد و ضمیر متصل به جاي آن ذکر می پی, ترکی

دهد که قابلیت حذف شدن ضمیر فاعلی در  این ویژگی نشان می. تواند به جاي ضمیر متصل به کاررود  ضمیري می

حذف ضمیر مفعولی نیازمند داشتن پی بست ضمیري است . تباطی به حذف ضمیر مفعولی نداردزبانهاي مختلف ار

هر چند عکس آن , در واقع اگر زبانی ضمیرانداز فاعلی باشد لزوماً ضمیر انداز مفعولی نیست. که جاي آن را بگیرد

 آن از پی بست ضمیري استفاده کند و به جاي یعنی اگر زبانی بتواند ضمیر مفعولی را حذف. ممکن است صادق باشد

  . این زبان ضمیر انداز فاعلی نیز هست, کند

   جمع بندي 5

فقط به منزله داشتن یک , دهد که وجود پارامتري خاص در زبانهاي مختلف شناختی نشان می هاي رده امروزه بررسی

بندي زبانها و البته اکتساب  این نکته در طبقه. باشد بلکه به معناي داشتن چندین حصر هماهنگ می, ویژگی نیست

وقتی زبانی ضمیرانداز . پارامتر ضمیرانداز نیز از این قاعده مستثنی نیست. آنها به عنوان زبان مادري بسیار مفید است

بررسی این پارامترها در زبانهاي منتخب ایرانی . داراي چندین ویژگی است که با همدیگر در ارتباط هستند , است 

هاي  ها در همه موارد هماهنگ نیستند و در برخی موارد زبانی خاص با تمام ویژگی این ویژگیدهد که  نشان می

  . خوانی ندارد حذف ضمیر هم
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  ضمیمه

  مثالها 

مثالهاي زیر را از زبانهاي منتخب ایرانی مورد بررسی بر حسب شش معیار رده شناختی مذکور در مقاله مرتب 

) 6گیلکی ) 5اورامی ) 4. سورانی) 3مازندرانی  ) 2فارسی ) 1: در همه موارد مثالها به ترتیب ذیل آمده است. اند شده

  . لري

  فاعل اختیاري  ) 1

1. pro Maryam – ra did – am  

2. pro Maryam – e badime  

3. pro Maryam – em bini .  

4. pro Maryamim di.  

5. pro Maryama bedim 

6. pro Maryam – o didom 

  نبودن ضمایر براي فاعل تهی  ) 2 

1. baran mi – barad / mi – barad. 

2. hera vaine/vaine  

3. baran avare/avare. 

4. varan varu/ varu. 

5. baran vare.  

6. barun ibare. 

  فعل-یی فاعل جابجا ) 3

1. Maryam –ro didam man. 

2. */? badime me Maryame.  

3. Maryammem bini men.  

4. No verb – subject inversion.  

5. No verb – subject inversion.  

6. Limited verb – subject inversion. 

 اثر + ضمیر موصولی  ) 4

1. ki fekr mikoni ke x Maryam ra dide? 

2. ki feker keni (ke) x Maryame bezad? 

3. ki votet ke x Maryame di? 

4. That – trace structure is not possible. 
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5. ki begoft ke x Maryame bide? 

6. kin a gofti x qaza re xerde? 
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