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 چكيده
و تح مي ليل ساختدر اين مقالة به بررسي فعلي پردازيم كه در آنها گروه بندهايي در زبان فارسي

و غيرساختاري. مفقود است/محذوف) گزاره( اين بحث، به لحاظ نظري در قالب دو ديدگاه ساختاري
و با اعمال آزمونبا بهره گرفتن از داده. گرددمطرح مي و شواهدي از زبان فارسي و ها هاي نحوي مستقل
كهبهاستانده،  در جايگاه حذف، ساخت نحوي متداول وجود دارد اگر طور مشخص استدالل خواهد شد

پيامد تحليل مذكور تفوق نظري رويكرد ساختاري. در صورت آوايي زبان داراي بازنمون آوايي نيست چه
.باشدبر رويكرد غيرساختاري در حوزه حذف مي

. ساختار،مرجع،گزاره،حذف،نحو متداول،گروه فعلي: هاي كليدي واژه

 y.karimi@uok.ac.ir:نشاني پست االكترونيكي نويسندة مسئول.1
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ـ مقدمه1
آن در طول قرون بر گستره وسيعي از پديده حذفاصطالح ها، از هر موقعيتي كه در

خاص، اشاره داشته هاي تري از ساختاند تا محدوده كوچك نظر رسيدهبه ها مفقود واژه
در پردازان زبان از اهميت كانوني حذف از آن جهت براي نظريه. است  برخوردار است كه

و معنا، الگوريتم و محدوديت ها، ساخت آن انطباق معمولي صورت در ها، قواعد هاي كه
مي جمالت غيرمحذوف آن به ما اجازه ها منطبق دهند تا صداها را بر معناي معادل
هاي معمولي كامالً مفقود به عبارت ديگر، در حذف انطباق. شود كنيم؛ شكسته مي

. در حقيقت، در حذف معناي بدون صورت وجود دارد.دهستن) غايب(
شده پديده حذف هاي بررسي ترين نمونه يكي از برجسته1فعلي حذف گروه

2اين نوع پديده حذف نيازمند يك مرجع معادل است كه خود مسئله همساني. باشد مي

هاي اغراق نخواهد بود اگر بگوييم كه ماهيت پديده همساني، هسته بحث. باشد مي
ها اين بحث. دستوريان زايشي در عرصه حذف را در چهار دهه اخير تشكيل داده است

بدان دليل بسيار مهم هستند كه اغلب بر ضرورت وجود يك يا نوع ديگري از بازنمود
بر حجم غالب بحث. كنند زباني داللت مي و حوزه معنا ساخت ها هاي انتزاعي نحوي

. است بنيان گذارده شده
مي) 2001(نسون جا كه داند گروه فعلي محذوف را موردي از عناصر ارجاعي

.)1(باشد در آن گزارة مفقود قادر به يافتن يك مرجع در بافت كالمي خود مي
(1) A: Holly Colightly won’t [eat rutabagas] 
 B: I don’t think Fred will ∆, either 

كه در بند دوم آنها گروه فعلي مفقود است در زبان فارسي نيز جمالتي وجود دارند
مي همان).6-2هاي مثال( از طور كه در اين جمالت مشاهده شود در بند دوم آنها بيش

كند، پدرم خوب فوتبال بازي مي«براي نمونه، در جمله. صورت ملفوظ، معنا وجود دارد
نيز درك»كنممي خوب فوتبال بازي«معناي) نهاد( منغير از تعبير»همينطور من

:شود؛ اين در حالي است كه هيچ صورت ِتجلي يافته ِدال بر اين تعبير، وجود ندارد مي
مي. الف)2( من پدرم خوب فوتبال بازي ∆كند، همينطور

∆رئيس جمهور با استخدام هزار نفر موافقت كرد، وزير هم همينطور.ب

1.verb pharse ellipsis 
2.identity 
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مي. الف)3( هم هم دانيال خوب درس ∆مازيار خواند
و هم پيشرفت تحصيلي.ب با اين طرح جديد، هم نظم مدرسه بسيار بهتر شده
∆ آموزان دانش

نه) اما(پيمان با عجله شيشه را شست،. الف)4( ∆كامران
مي.ب مي... جويد خدايي يگانه است خدايي كه او و نه اتحاد نه حلول در او ∆گنجد
)140: 1343 كوب زرين(
مي. الف)5( ∆خواست خواست با رامين ازدواج كند اما رامين نمي مينا از همان ابتدا

مي.ب ∆تونه تونه در اين مسابقه شركت بكنه ولي رامين نمي ساسان
∆زرتشت امكان داره كه يك پيامبر الهي بوده باشد اما بودا امكان نداره.ج
ك كسي تمرينچه. الف)6( ∆رد؟ سارا ها رو حل

∆كي امروز غايبه؟ محمد رضا.ب
آن باشد در جهت تبيين ساخت جملهاين پژوهش تالشي مي ها هايي كه در

جهت نيل به اين مهم، اين مقاله. ناميده است مفقود است گزاره) 2001(آنچه جانسون
مح: بر آن است تا به اين سؤاالت پاسخ دهد ذوف آيا زبان فارسي حاوي گروه فعلي

و اگر اين مي و هم توصيفي دارد چنين باشد سؤال اساسيباشد؟ تر كه هم جنبه نظري
در اين مقاله اين است كه آيا ساختار نحوي غيرملفوظ در جايگاه حذف وجود دارد؟

شود كه در بندهاي داراي جايگاه حذف، ساخت نحوي بطور مشخص نشان داده مي
تفاوت عمده گروه فعلي محذوف با جفت غير. معادل گروه فعلي متداول وجود دارد

محذوف آن اين خواهد بود كه در بخش آوايي زبان بازنمون آوايي بر گروه فعلي محذوف 
چه. مترتب نخواهد بود بنابراين، همسو با رويكرد ساختاري، استدالل خواهد شد كه اگر

وري آن بر دست/در جايگاه حذف، گروه فعلي نمود آوايي ندارد اما تأثيرات نحوي
قيدهاي گروه2، مرجع مفقود،1فرايندهاي نحوي مستقل از جمله حذف حاوي مرجع

و افعال حرف اضافه .اي مشهود استفعلي، حالت
مروري بر پيشينه تحقيق2ساختار مقاله حاضر به اين شرح است كه در بخش

و غيرساختا. در حوزه حذف مطرح خواهد شد ري به در اين بخش دو رويكرد ساختاري

 
1.Antecedent Contained Ellipsis 
2.missing antecedent 
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همچنين به آثار عمدتاً توصيفي پژوهشگران ايراني. حذف معرفي خواهند گرديد
و نقدي از آنها بدست داده خواهد شد هاي داراي به تحليل ساخت3در بخش. پرداخته

هاي اين قسمت به ارائه در زير بخش. پردازيمگروه فعلي محذوف در زبان فارسي مي
نحتحليل دسته مياي از فرايندهاي پردازيم كه صحت رويكرد ساختاري به حذف را وي

.به بيان نتايج اختصاص دارد4بخش. تابندبر مي

 پيشينه تحقيق-2
و تحليل شناسي زايشي، بررسي زبان در عرصه هاي ساخت محذوف حول دو سؤال ها

(اندعمده بنا نهاده شده حذفي، آيا ساخت نحوي غيرملفوظ وجود هاي در ساخت) الف:
را) 2009(دارد؟ مرچنت  و اذعان داشته كه پاسخ1سؤال ساختارياين سؤال نام گزارده

درصورت مثبت بودن پاسخ،. تلويحات عميقي را براي نظريه دستوري در بر دارد) الف(
و گروه نظريه را مجاز) با نمود آوايي تهي(هاي غيرملفوظ هاي دستوري بايستي هسته

ا)كنندو توليد(بدانند  مي گر پاسخ به سؤال منفي؛ گيرد كه نحو باشد اين امكان قوت
و بنابراين نحو چيبچيگصرفاً بر عناصر داراي تجلي آوايي عمل مي ٢كند

WYSIWYG)(جايگاه حذف در هيچ سطحي از اشتقاق، حاوي شود؛ يعنيقلمداد مي
و تعبير جايگاه حذف توسط فرآيند ي حاصل هاي معنايي بسيار انتزاع ساخت نيست

.شود مي
در)ب(مسئله دوم حول اين پرسش است كه رابطه بين عناصر درك شده

ناميده3سؤال هماننديرا)ب(پرسش) همانجا(مرچنت حذف با مرجع آن چيست؟
بايستي همانند يك گروه مرجع)XPE(شده به ديگر سخن، آيا عنصر حذف. است

)YPA(باشد؟ مسئله ديگري كه به اندازه)بالف و بحث نشده است،)و سؤال مطرح
هايي ها يا ساخت ها، جايگاه در اين خصوص پرسش اين است كه چه هسته.است4تجويز

و شرايط موضعي حذف را جايز مي و جايگاه حذفي بر رابطه بين اين ساخت شمارند؟ ها

 
1 .structural question 
2.What You Say Is What You Get 

.دارد كاربردايرايانه علومدرآن فارسي اصطالح»ميگيريكه چيزيست ميبينيكه چيزي«
3.identity question 
4.licensing question 
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و مرچنت) 2001(، جانسون)1995(، لُبِك)1982(چيست؟ مسئله تجويز توسط زاگونا
و به آن پرداخته) 2001( . است شده مطرح

شناختي، در اين مقاله تحليل حذف گروه فعلي را به خاطر مالحظات روش
و صرفاً با توجه به مسئله ساختاري پيگيري مي و از پرداختن به مسئله همانندي كنيم

1.كنيمتجويز اجتناب مي

دو در حالت حذفي هاي شده در ساخت رويكرد عمده به معماهاي مطرح كلي،
و رويكرد غيرساختاري: وجود دارد و. رويكرد ساختاري ديدگاه غيرساختاري با تكميل

كه معنا را در غياب گيري از ابزارهاييو همچنين با خلق يا بهره تقويت نظرية معنايي
مي ساخت نحوي توليد مي كه ديدگاه ساختاري بار دهد در حالي كنند، به سؤاالت پاسخ

و با فرض ساختي كه تلفظ نمي را بر دوش نحو مي شود خود را از رويكرد رقيب گذارد
.سازد متمايز مي

 رويكرد ساختاري2-1
و همه ويژگي ها در رويكر ساختاري به حذف، در جايگاه حذف ساخت نحوي وجود دارد
درو تأثيرات دستوري مورد انتظار از يك ساختار نحوي ملحوظ است اما اين ساختا ر

مي. بخش آوايي زبان بازنمون آوايي ندارد توان در ديدگاه ساختاري دو رويكرد اصلي را
يا نحو معادل غيرمحذوف(كه اساساً نحوي معمولي حذفرويكرد. از هم باز شناخت

مي) متداول بندي كالسيك گشتار حذف آغاز رويكرد حذف از صورت. دهد را فرض قرار
هاي پيشنهادي اخير مانند طرحو تا طرح) 1976و ساگ؛ هنكمر1969راس(شود مي

و كوپن 2008؛ جانسون 2008؛ توسرونداني 2001 مرچنت( حذفمختصه  ؛ كورور
است كه يك عنصر واژگاني2دار تهيمرجعرويكرد دوم. همچنان ادامه دارد) 2009

ـ غير از مرحله تلفظاي تهي را در مرحله ي در صورتـ يعن)نمودآوايي(از اشتقاق
مي)LF(منطقي دار تهي در رويكرد مرجع). 2009 مرچنت(كند در جايگاه حذف فرض

 
- هاي روشسي جنبه ساختاري حذف گروه فعلي تنها به خاطر دغدغهمحدود كردن پژوهش حاضر به برر.١

و هيچشناختي مي و تجويز(گونه تلويحي مبني بر اهميت كمتر دو مسئله ديگر باشد . باشدمدنظر نمي) همانندي
و تجويز  اميد است كه در آينده نزديك بتوانيم به بررسي ساخت حذف گروه فعلي با تأكيد بر دو مسئله همانندي

. نيز بپردازيم

2. null anaphora 



و2، شمارة3دورة هاي زباني، پژوهش/٨٢  1139زمستان، پاييز

مييك مقوله ومي دار تهي عمل شود كه همچون يك مرجع اي تهي در ساختار درج كند
و ديگران(شود بايستي در صورت منطقي با ساختار كامل جايگزين ).1995چونگ

 رويكرد غيرساختاري-2-2

و ساگ جكندوفو، كاليكاور)2000(رويكرد غيرساختاري به حذف در آثار گينزبورگ
مي) 2009(و كاليكاور) 2005( مياين زبان. باشدمتجلي كه شناسان پيشنهاد كنند

گونه عنصر نحوي، هيچ)حذف بند بعد از پرسشواژه(1براي نمونه، در حذف انسدادي
سشواژه وجود ندارد؛ بلكه پرسشواژه تنها گره دختر معادل با نحو بند معمول خاستگاه پر

.)7(باشدمي)استknow كه متمم((S)منشعب از گره جمله 

(7) John can play something, but I don’t know [S what] 
و كار مختصهSگره و در اين تبيين از يك سازو اي برخوردار است كه براي توجيه

تجويزباS در اين رويكرد گره.، طراحي شده استتبيين تعبير مشاهده شده
و پرسشواژه يك گره تنها مي معناي اين گره با يك متغير. باشد غيرمستقيم همراه شده

شود كه ارزش آن از طريق بافت به وسيله تجويز غيرمستقيم ساخته آزاد ساخته مي
حذف نحو متداول تر، در رويكرد غير ساختاري، در جايگاهبه بياني ساده.شود مي

و صرفاً آنچه در روساخت قابل مشاهده است توسط نحو توليد مي .شودمفروض نيست

نمود نحوي (8) : [S what] نمود معنايي تجويز غيرمستقيم : Q [F (what)] 
مياين)448: 2009(كاليكاور  گره[جمله هاي نحوي پاره ويژگي«دارد كه چنين اظهار

S[شرايط نحويي كه از طريق مرجع بر آن تحميل گرديده را به اجرا بگذارد؛ البته بايد 

به اين بدان معنا نيست كه پاره گفتار بخشي از يك ساخت نحوي بزرگتر است؛ اما
مي گونه مي به گونه]و[؛باشد مي]اي كاملجمله[كند كه گويي اي رفتار شود اي تعبير

ميكه گويي جايگاه خاصي را در جايگ .»كند، اگرچه اين طور نيست اه نحوي اشغال

1 . sluicing 
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 رويكردهاي پيشين به پديده حذف در زبان فارسي-2-3
و حذف گروه فعلي به طور اخص در زبان فارسي در ارتباط با پديده حذف به طور عام

و تنها دستوريان اي موجود نميمعاصر آثار عمده شناسي در چهارچوب زبان باشد
تفصيلي اجمالي وگاه به صورت باط با حذف نظرات خود را گاه به صورت گرا در ارت سنت
هاي روساختي مطمح نظر بوده بديهي است در اكثر اين تحقيقات ساختار. اند داشته بيان 

 ميرعمادي(است بوده اي خاص عنايتو كمتر به كم وكيف حذف در چهارچوب نظريه
به) الف:از حذف به طوركلي عبارتند گرايان در حوزه آثار سنت ويژگي ). 1377 توجه

و تعيين عنصر محذوف  و عدم ذكر علل نحوي  وحيديان(مقوله حذف به طوركلي
ب)1344، خيامپور1343 جمالت مشخص نيست،»نادرستي«و»درستي«مالك)؛

و نثر به هم آميخته  پ)1343 جواد دائي(است شده نظم با توصيف)؛ همزماني را
 مشكور(شناسي نوين مقبول نيست هاي درزماني توجيه نموده كه اين امر در زبان مثال

ج)1346 و تأثير آن را در حذف متذكرشده اما همانند پيشينيان دليل نقش)؛ گفتماني
و چيزي بر آن نيفزوده است قرينهبه حذف نحوي بر وجود  همچنين توجه ويژة. نياورده

و مالك قرا د) 1348،1382 فرشيدورد(است ردادن آن ملحوظبه اشعار متقدمان )و
و به دنبال كشف قاعده مثال رسايي فراگير نبوده، درجه هاي پراكنده را مطمح نظر داشته

مي وكثرت استعمال را دليل حذف مي و حذف را عاملي براي فصاحت  شريعت(داند داند
مي زباني را در تحقق نقش متن يا بافت) 1351(خانلري ). 1350 . داند حذف مؤثر

سه به طوركلي، نگاهي پيشرفته بر تاريخچه بررسي هاي حذف زبان فارسي
مي دسته ب) الف: كند بندي حاصل ج) حذف به قرينه لفظي ) حذف به قرينه معنوي

؛ اما هيچ كدام علل)1384؛ فلسفي1389، 1364و انوري گيوي(حذف به قرينه كالمي
ي و تنها ميرعمادي. اندك نظرية منسجم از حذف را ارائه نكردهنحوي، بافت تجويزكننده

شناسي به توصيف اين پديده هاي جديد زبان چهارچوب نظريهدر)85ـ37: 1377(
و تالش  بندي نسبت به حذف به قرينه در زبان فارسي داشته تا يك جمع همت گماشته

ا هايي روبه برسد كه البته تحليل وي نيز با چالش ول اينكه وي هيچ يك از رو است؛
و به  آن سؤاالت ذكرشده در بندهاي پيشين را مطرح نساخته ها طبع پاسخي نيز براي

به«پيشنهادي وي مبني بر اينكه) محدوديت(حاصل نكرده است، دوم اينكه اصل حذف
و چه به صورت قرينه گروه هاي فعلي بيشينه در جمالت همپايه چه به صورت پسيني
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و از درجه اعتبار ساقط است نقض) همانجا(»ر نيستپيشيني ميس هاي در مثال. پذير
.است شده همپايه حذف بيشينه در جمالت فعلي گروه)2-4(

محذوف فعلي گرايي به تبيين گروه كمينه نوشتار، در چهارچوب برنامه اين
و مشخصاً ضمن برشمردن نقايص ديدگاه غيرساختاري، از ديدگاه ساختاري. پردازد مي

و تبيين داده حذفرويكرد و نشان جهت توجيه هاي مورد نظر در زبان فارسي استفاده
و در بخش شود كه گروه فعلي محذوفمي داده داراي ساخت نحوي متداول است

مي منطقي اساس گروه فعلي محذوف تنها در بخش اينبر. كند تعبير كامل را حاصل
بهمي خود را از دست ارزش آوائي)PF(صورت آوايي  و لحاظ آوايي تهي توليد دهد

. شودمي 

ـ تحليل حذف گروه فعلي در زبان فارسي3
آن دنبال تبيين جمله در اين پژوهش به و يا به عبارتيها هايي هستيم كه در گزاره

همانگونه كه ذكر آن رفت يكي از سؤاالت.1مفقود است/ تر گروه فعلي محذوفسنتي
جانسون(شناسي نوين سؤال ساختاري است ارتباط با پديده حذف در زبان مهم در
نحوي ساختهاي حذفي، آيا در ساخت). 2006؛ لزنيك 2009؛ مرچنت 2001

يك وجود دارد؟ به ديگر بيان، آيا تعبير گروه فعلي محذوف با دست غيرملفوظ يابي به
تو بهره گروه فعلي ملفوظ ميگيري از تعبير آن در مرجع بر دارك ديده شود يا اينكه

و تبيين شود؟ اگرچه اساس ساختار مفهومي مرجع تعيين مي اين مقاله به توصيف
مي هاي زبان داده و ارجاع به بندي استداللپردازد اما جهت سهولت در صورت فارسي ها

ميانگليسي نيز پردا فارسي به ارائه شواهدي از زبان پيشينه تحقيق به همراه زبان -خته
. شود

و ميزان تنها) 1348(قابل ذكر است كه باطني.1 و افعال در چهارچوب نظريه مقوله با) معين(كمكي فعل همراه
مفهوم گروه فعلي در اين مقاله ناظر. بندي مد نظر پژوهش حاضر نيست فعل را گروه فعلي دانسته كه اين نوع گروه

آ و متممبر مين تعريفي است كه بر اساس آن فعل .شودهاي دروني فعل را شامل
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 حذف حاوي مرجع-3-1

را براي اثبات مدعاي وجود حذف گروه فعلي حاوي مرجع استدالل) 1996(لپين
اينگونه بيان) 1987(وي بر اساس نظر هايك. دهد ساخت در جايگاه حذفي ارائه مي

هايي مانند فعلي حاوي مرجع تحت تأثير محدوديت گروه هاي حذف دارد كه ساخت مي
ميشر هاي متقابل با ساخت)15(هاي حاوي حذف مقايسه داده. باشندط همجواري

:بيانگر آن است)14(غيرمحذوف 

(14)  a. John read everything which1 Mary believes that he read t1
b.*John read everything which1 Mary believes the report that he 

 readt1
c.* John read everything which Mary wonders why he read t1

(15)  a.John read everything which Mary believes that he did  ∆
b.* John read everything which Mary believes the claim that he 

 did∆
c.* John read everything which Mary wonders why he did  ∆

ترين بند، ضمير موصولي از جايگاه اصلي خود كه متمم فعل درونه)14(هايالدر مث
و به جايگاه نهايي مشخصمي مي گر بند درونه موصوليباشد حركت . كندباالتر حركت
ناقض شرط همجواري نيست؛ اما چناچه (’A)اين حركت غيرموضوعي)a14(در

ب)b-c14(هاي شود در مثالمشاهده مي ه ترتيب از جزيره گروه اسمي اين حركت
و نتيجه جمالت غير دستوري است2واژهو جزيره پرسش1مركب  راس(عبور كرده
ترين بند كه از درون آن نكته قابل تأمل اين است كه در اين جمالت، درونه). 1967

و ضمير موصولي قبل از  ضمير موصولي حركت كرده داراي گروه فعلي متداول است
.قرار داشته است readه متمم فعلحركت در جايگا

ترين بند كه خود متمم بند درونه موصولي است، درونه)15(هاي در مثال
مي. داراي گروه فعلي محذوف است شود در اين جمالت حاوي همانگونه كه مشاهده

باشند شاهد نقض شرط همجواري كه داراي حذف نمي)14(نيز به مانند جمالت حذف
ايمي و ن بيانگر اين واقعيت است كه جايگاه نهايي ضمير موصولي حاصل حركت باشيم

1.complex NP island 
2.wh island 
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. ترين بند بوده است اگر چه در اين بندها گروه فعلي حذف گرديده استاز درون درونه
توجه شود كه در ديدگاه غير ساختاري به حذف، بندهاي حاوي گروه فعلي محذوف به

ميهمان شيوه ميشوند كه در روساخت مشااي توليد و لذا در اين رويكرد هده شوند
بر اين اساس در رويكرد غير. باشندقائل به اشتقاق گروه فعلي در جايگاه حذف نمي

شود زيرا اصوالً بر اساس اين ساختاري ضمير موصولي در جايگاه نهايي خود توليد مي
. رويكرد گروه فعلي محذوفي وجود ندارد كه ضمير از درون آن حركت كرده باشد

هايي اي را در دادههاي جزيرهتواند نقض محدوديتبنابراين ديدگاه غيرساختاري نمي
هاي شرط همجواري يك محدوديت نحوي بر زنجيره. توجيه كند)15(همچون 

به غيرموضوعي مي و مي باشد هاي رسد كه هيچ مبنايي براي اعمال آن بر نمايش نظر
آن)17(و)16(هاي حال به نمونه. معنايي نباشد ها از فارسي توجه كنيد كه هر دوي

.هاي مفقود هستند در بند دوم حاوي گزاره

رو اند شنيده اين ادعا رو كه برا پدر حسين ماشين خريده. الف)16( ام اما ادعاي خونه
∆نه/ هرگز

نه اين ادعا كه برا پدر حسين ماشين خريده.ب ∆اند باور كردنيه اما ادعاي خونه

 ام اما خونه رو هرگز اند شنيده اين ادعا رو كه برا پدر حسين ماشين خريده∗. الف)17(

نه اين ادعا كه برا پدر حسين ماشين خريده.ب  اند باور كردنيه اما خونه
، نخست به ارائه نمود)17(و غيردستوري بودن)16(جهت تبيين دستوري بودن جمله

در) الف(جمالتيزيرساخت مي)18( كه :پردازيمآمده
)18] (TP من]VP]NP اما]]ام شنيده] اند اين ادعا رو كه برا پدر حسين ماشين خريده
]TP من]VP  هرگز ]NP ام نشنيده] اند اين ادعا رو كه برا پدر حسين خونه خريده[

 به ترتيب داراي ساخت)17(و)16(هاي دوم در جمالت، بند)18(با در نظر گرفتن
را هرگز مانند1شايان ذكر است كه قيود پايين. هستند)20(و)19( تنها گروه فعلي

آنمي گره جمله را توصيف2كنند؛ در مقابل، قيود باال توصيف مي و لذا از ها جهت كنند
رجوع3-3براي توضيحات بيشتر به بخش(شود شناسايي اقمار جمله استفاده مي

).شود

1.lower adverbs 
2.higher adverbs 
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∆هرگز TP pro ]VP[عاي خونه رو اد TopP[اما)19(

∆ هرگز TP pro ]VP[ خونه TopP[اما∗)20(

معتقد است كه همين محدوديت بر نحو زبان فارسي نيز) 197: 1376(ميرعمادي
و بيان ] ... جمله درونه[ ... گروه اسمي[اي به صورت كرده كه هرگاه سازه حاكم است

ي ......] و عبوردادن آن داشته باشيم، بيرون كشيدن ك عنصر زباني از درون جمله درونه
از ] خونه[گروه اسمي)20(در ). همانجا(شده، ميسر نيست هاي مشخص از اين محدوده

و يا به اصطالح جديدتر از بيش از دو گروه  درون جمله درونه حركت كرده
و منجر به غيردستوري شدن جمله گرديده است؛ در1تحديدكننده )19(عبوركرده

و جمله دستوري اسمي گروه گروه اسمي به همراه هسته . است مركب حركت كرده
بهبنابراين، داده ميهاي فارسي نيز دهند كه در بندهايي كه حاوي حذف خوبي نشان

قاگر و اين نشان دهنده وجود ساختبلوه فعلي هستند شرايط موضعي نقض هستند
.تاس) محذوف(نحوي در جايگاه غيرملفوظ 

رسد مربوط به تجويز نكته متفاوت اما مرتبطي كه در اين خصوص بنظر مي
اند با در نظر شناسان توصيف نمودهطوركه زبان همان. باشدضمير مستتر غير تأكيدي مي

) فاعل(گرفتن جمالت زبان فارسي درخواهيم يافت كه مطابقه عنصر صرفي با نهاد 
و اين خود سبب گرديده كه به. فارسي يك زبان ضميرانداز تلقي شود اجباري است

بر روي فعل)PF(ديگر، حضور مطابقه در عنصر صرفي كه در سطح آوايي عبارت
مي مي مي)21(گردد كه فاعل آشكار در جمله ظاهر نشود مانند نشيند باعث توان؛ لذا

ر هاي تهي داراي بازنمون تهي هستند يعني مختصه گفت كه فاعل ا هاي آوايي خود
).2009ردفورد،(نمايد حذف مي

)21] (pro ام اند، شنيده اين ادعا رو كه برا پدر حسين ماشين خريده[اام]pro هرگز
]ام اند نشنيده اين ادعا رو كه براش خونه خريده

توان ظاهر در صورت فرض عدم وجود ساختار در جايگاه حذف گروه فعلي چگونه مي
تبيين نمود؟ تنها عنصري كه در جايگاه فاعل بند)16(در را ) proحضور(نشدن ضمير 

 
1.bounding node 
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و شمار مفرد است، يعني دوم تعبير مي شود عنصريست كه داراي ويژگي اول شخص
مي.»من« از. توان عدم ظهور ضمير را تبيين نمود بنابراين تنها، با فرض وجود ساخت

تصريف/شي زمانطرف ديگر، چون در دستور زايشي عنصر صرفي در جايگاه هسته نق
آن نيز در تجلي آوايي حذف)vP(اي شود ولي با حذف گروه فعلي پوسته توليد مي

تهي)PF( شود، خود بيانگر آن است كه ارزش آوايي گروه فعلي در سطح آوايي مي
.گردد مي

1مرجع مفقود-3-2

و پستال و ساگ) 1971(گريندر )22(هايي مانند بر اساس جمله) 1976(و هنكمر
اند كه گروه فعلي ارجاعي بايستي مشمول يك قاعده حذف نحوي شده استدالل نموده

.پيوند دهد)b22(را به روساخت)a22( باشد تا ساخت مياني مانند 

(22) a. I’v never ridden a camel, but Ivan’s ridden a camel1, and he 
says it1 stank horribly.   

 b. I’ve never ridden a camel, but Ivan has ∆, and he says it1 stank 
horribly. 

مذكور شامل ضميري ها اين است كه بندهاي سمت راست جمالت جوهره استدالل آن
هيچ گروه اسمي)b22(است كه بايد مرجع اختيار كند، اما روساخت جمالتي مانند 

a كه گروه اسمي توجه داشته باشيد. مرجعي را براي ضمير در بر ندارد camel در بند
.تواند مرجع يك ضمير معرفه باشد سمت چپ نمي

(23) * I Ave never ridden a camel, and it stank horribly 
و پستال  استدالل) 1971(بر اساس اين مشاهدات در خصوص مرجع مفقود، گريندر

قا مي ئل به وجود ساخت كنند هرگونه نظريه معنايي نسبت به گروه فعلي ارجاعي كه
بنابراين بر اساس اين. نحوي غيرملفوظ در جايگاه حذف نيست بايد كنار گذاشته شود

) حاوي حذف(استدالل، تعبير معنايي ضمير تنها هنگامي ممكن است كه در بند مياني 
و لو غير ملفوظ اي در زبان فارسي هم ما با چنين پديده.ساخت نحوي داشته باشيم

براي. نيز صادق است)24(هاي ضيحات پارگراف پيشين در مورد دادهروبرو هستيم، تو
مي همان)ب24(نمونه در  در بند آخر جمله، بايست»ش«شود ضمير طور كه مشاهده

 
1. Missing antecedent 
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انتخاب كند در نتيجه اين ضمير به گروه اسمي ) طور رضا هم همين(مرجعي را در بند
ميدر همان بند ارج يك موتور سيكلتمتمم فعل محذوف  در صورت. شود اع داده

).ج24(شود ارجاع ضمير به گروه اسمي بند اول جمله غيردستوري مي
∆كامران نتونست حتي يك مغازه رو راه بيندازه اما سامان نه تنها تونست. الف)24(

.دادهشهم رونق خيلي بلكه
؛∆طور سال گذشته رامين يك موتور سيكلت خريد؛ رضا هم همين.ب

.تصادف كردشباها متأسفانهرضا

*ج ؛ اما رضا∆طور خريد؛ رضا هم همينiسال گذشته رامين يك موتور سيكلت.
.تصادف كردiباهاش متأسفانه

 قيدهاي گروه فعلي-3-3

به) 2005(كريمي مبني بر اينكه) 1992(و دايسينگ) 1984(نظر وبلهوث با استناد
گاه اقمار مورد استفاده قرار بگيرد، دو دسته از تواند براي شناسايي جاي جايگاه قيد مي

نيز قيود را به دو دسته) 1999(چينكو. شناسد قيود را در زبان فارسي از هم باز مي
مي. كند تقسيم مي كه او پيشنهاد از قيود باالكند قرار قيود پاييندر توالي جمله پيش

آن مي ميها جمله غيرد گيرند؛ در صورت برعكس شدن ترتيب كريمي. شود ستوري
شناسي چينكو دو دسته از قيود را تحت عناوين با پذيرش اصطالح) 128- 124: 2005(

و پايين باز مي قيود باال قيودي. ذكر شده است)25(شناسد كه در شماره قيود باال
مي هستند كه جمله را توصيف مي و قيود پايين گروه فعلي را توصيف .كنند كنند

 عمدًا، خوشبختانه، ظاهرًا، بدبختانه، معموالً، احتماالً ): جمله(ود باالقي: الف)25(

 زيركانه، هميشه، عاقالنه، هنوز، هرگز، كامالً، ناگهان، تقريباً): گروه فعلي(قيود پايين:ب
احتماالً در مقابل كامالً امروز∗، هميشه احتماالً∗وي با بيان اينكه وجود مواردي مانند

توانند قبل از قيود باال قرار بيانگر آن است كه قيود پايين نمي كامالً امروزو هميشه
مي. بگيرند و جمالت)VP(كند كه قيود پايين به گروه فعلي وي پيشنهاد متصل است

.بيانگر آن است)26(

]]جلو در سگ نشسته VP ]PredP[هنوز) الف)26(
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[ب (TP در هنوز جلو ]VP]t PredP ته سگ نشس[[
نمايان ساخته است،)27(صورت كلي، وي جايگاه قيود را در زبان فارسي در شماره به
)Hadv،و ).نماد قيد پايين است،Ladvنماد قيد باال

(27) [CP (Hadv) [TopP (Hadv) [TP (Hadv) (Ladv) [vP]] 
مي)vP( بنابراين، از آنجايي كه قيود كوچك در مرز گروه فعلي  را گيرند قرار و آن

مي توصيف مي در جايگاه حذف، گروه فعلي)31-28(هاي توان گفت كه در داده كنند
)vP(قرار دارد؛ به عبارت ديگر، قيود كوچك بيانگر وجود سازه گروه فعلي در جايگاه

. باشندحذف مي
مي)28( ∆ هرگزكوچيكه) پسر(كنه اما خوشبختانه پسر بزرگم عاقالنه رانندگي

∆تقريباًديشب همه كاراتو انجام دادي؟ آره،)29(

مي)30( ∆ با عجلهخونه اما تو بابك هميشه آروم كتاب

نه)31( ∆ كامالً دوستم تكاليف فردا رو انجام داده اما

 حالت-3-4
به)33(و)32(نمايي بر روي مفعول مستقيم در بندهايي مانند حالت تنها زماني

به لحاظ بازبيني كننده حالت/اعطا كننده خواهد بود كه هستهطورمستقيم قابل تبيين 
.نحوي ولو غيرملفوظ حاضر باشد

گل دانشجويان درخت) الف)32( ∆اساتيد TP[را را تو باغچه كاشتند،

گل درخت)ب ∆اساتيد)و(رو رو دانشجويان كاشتند،

اس درخت∗)ج ∆اتيدرو دانشجويان كاشتند، گل

مي دكتركريمي) الف)33( رو دوستان معنا رو تدريس ∆دكتر درزي TP[كنند ولي نحو

مي معنا رو دكتركريمي)ب ∆دكتر درزي)و(رو كنند، نحو دوستان تدريس

مي؟ معنا رو دكتركريمي!)ج ∆كنند، نحو دكتردرزي دوستان تدريس

از»را«صه مطالعات زبان فارسي تقريباً تمامي زبانشناسان در عر را يا حداقل يكي
ميهاي اساسي آن را حالت كاربرد در اين صورت حضور. دانند نمايي مفعول مستقيم

و غيردستوري شدن جمله با حذف راگروه اسمي همراه با  تنها با فرض را پيش از نهاد
مس) متداول(ساخت معمولي و حركت گروه اسمي مفعول تقيم به چپ در جايگاه حذف

بنابراين با فرض وجود ساخت نحوي متداول در اشتقاق نحوي،. ممكن خواهد بود



٩١ / مسئله ساختاري: حذف گروه فعلي در زبان فارسي

و سپس به مفعول در جايگاه متمم گروه فعلي حالت ساختاري مفعولي دريافت كرده
.شودحاشيه چپ بند حركت داده مي

ايافعال حرف اضافه-3-5
س از اخت در جايگاه حذف دستهآخرين شاهد قابل ارائه در جهت قائل شدن به وجود اي

مي افعال هستند كه متمم آن مانند يابد ها با حرف اضافه اختصاصي در ساختار حضور
جنگيدن، ترسيدن از كمك كردن به،، مصاحبه كردن با، گل خوردن از، آشتي كردن با

با اين فرض كه انتخاب حروف اضافه در اين ساختارهاي فعلي از ويژگيهاي ... با
ميگزين و منحصر بفرد اين افعال باشد تبيين همراهي اين حروف اضافه با شي واژگاني

هاي حاوي حذف صرفاً زماني ممكن خواهد شد كه به وجود ساخت مفعول در ساخت
:نحوي متداول در اشتقاق نحوي قائل باشيم

ميما با پرسپوليسي) الف)34( ∆ها هرگزاستقاللي باكنيم، اما ها آشتي

ميا از استقالليم)ب ∆ها هميشه پرسپوليسي ازخوريم ولي ها به ندرت گل

∆ عدم توجه به نظريه چرا ازبرد، اما شناسي ايران از فقدان نظريه رنج نميزبان)پ
∆ساختارگرايانه چراتوصيفگرايي بهپردازي زايشي اعتقاد نداره، اما استاد ما به نظريه)ج

اعتقاد به وجود عدم ساخت در جايگاه داشت كه به لحاظ نظري در خاتمه بايد توجه
و توسل جستن به اشتقاق ناقص نيازمند  ـ ـ در نظر نگرفتن ساخت نحوي متداول حذف

و پيچيده توجه به روش اي براي توليد جمالت است كه به تبع آن پيچيدگي هاي موقتي
و توليد معنا در زبان قواعد سازه .راه خواهد داشترا بهم) فارسي(اي

 نتيجه-4
اي از جمالت در زبان فارسي پرداختيم كه داراي در اين پژوهش، به بررسي مجموعه

نخست با مرور مسائل نظري مطرح در خصوص. مفقود هستند/فعلي محذوف گروه
بندي مسئله ساختاري صورت. هاي حذفي، به بيان مسئله ساختاري پرداختيمساخت

ميجهت يافتن پاسخي بر ساختار/باشد كه آيا در جايگاه حذف، نحواي اين سؤال نظري
متداول غيرملفوظ وجود دارد يا اينكه اساساً ساختارهاي حذف همانگونه كه تجلي آوايي 
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هاي هاي نحوي مستقل بر روي دادهسپس با پياده كردن آزمون. شونددارند مشتق مي
و جود ساخت نحوي  هستند نشان داده شد كه در زبان فارسي كه جملگي ناظر بر

جايگاه حذف به واقع ساخت گروه فعلي به لحاظ نحوي وجود دارد اگر چه در صورت 
نتايج نظري بدست آمده در اين پژوهش همسو با نتايج. يابدآوايي زبان تجلي آوايي نمي

ميديگر زبان .باشدشناسان با رويكرد ساختاري به حوزه حذف
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 نابعم
و حسن انوري احمدي .، تهران، انتشارات فاطمي2 دستور زبان فارسي.1364.گيوي، حسن
و حسن انوري احمدي ، ويرايش سوم، تهران، انتشارات2 دستور زبان فارسي.1389.گيوي، حسن

.فاطمي
. ركبيرانتشارات امي تهران،،توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي.1348.محمدرضا باطني،
.، تهران، انتشارات آريابا كاروان حله.1343.كوب، عبدالحسين زرين

.انتشارات پيام آزادي تهران،،روش نوين دستور زبان فارسي.1384.احمد عالمه فلسفي،
.،تهران، مشعلدستور زبان فارسي.1350.شريعت، محمدجواد

.،تهران، مشعلسيدستور زبان فار.1343.جواد، رضا دائي
.دستور زبان فارسي.1344.خيامپور، عبدالرسول

.عليشاه، صفيدستور امروز.1348.فرشيدورد، خسرو
و تحول آن در زبان فارسي،.1382.فرشيدورد، خسرو .تهران، انتشارات اميركبير جمله

.، مطبوعاتي شرقدستورنامه.1346.مشكور، محمدجواد
و مرجع: نحو زبان فارسي.1376.عليميرعمادي، سيد .، تهران، سمتگزيني بر پاية نظريه حاكميت

و محدوديت قاعده: حذف به قرينه در زبان فارسي.1377.ميرعمادي، سيدعلي و ادبها ها ،، زبان
.3مارهش

.، بنياد فرهنگ ايراندستور زبان فارسي.1351.خانلري، پرويز ناتل
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