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چکیده
این مقاله به تحلیل جمالتی میپردازد که در زبان فارسی حاوی گزاره مفقود هستند .از بین دادههای
ارائه شده ،این بررسی تنها به دادههایی نظر دارد که در آنها گزاره محذوف معادل سازه نحوی گروه
فعلی ) (vPاست .در این تحلیل ،دو مسئله بافت نحوی (تجویز) و شرایط حذف (همانندی) این سازهها
مورد واکاوی قرار میگیرد .بهطور مشخص ،با اتخاذ رویکردی کمینهگرا ،نشان داده میشود که تجویز
ساختاری حذف گروه فعلی در چهارچوب طرح بازبینی مختصه حذف ( )Eتوسط هسته نقشی حاکم بر
گروه فعلی هدف ،به طور مستقیم و صریح قابل تبیین است .همچنین استدالل میشود که در این
فرآیند وجود همانندی نحوی بین جایگاه حذف و مرجع آن شرط ضروری است.
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ـ مقدمه
0

حذف 1بر موقعیتی داللت دارد که در آن نگاشت  /انطباق متداول صورت و معنا وجود
ندارد .در حذف ،الگوریتمها ،ساختها ،قواعد و محدودیتهایی که در جمالت غیر
محذوف به ما اجازه میدهند تا صداها را بر معنای معادل آنها منطبق کنیم ،شکسته
میشوند .در حقیقت ،در حذف نگاشت متداول کامالً مفقود و معنای بدون صورت وجود
دارد .به همین سبب حذف برای نظریهپردازان زبان از اهمیت بنیادین برخوردار است.
حذف گروه فعلی 9و حذف انسدادی( 9حذف بند بعد از پرسشواژه) دو مورد از
برجستهترین نمونههای بررسیشده پدیده حذف میباشند .در مطالعه فرآیند حذف سه
مسئله حائز اهمیت است .الف .مسئله ساختاری ب .مسئله همانندی ج .مسئله تجویز
(مرچنت  .)0019bمسئله ساختاری از طرف همین نویسندگان در مقاله جداگانهای مورد
بررسی قرار گرفته است (کریمی و آزموده )1921؛ لذا در این پژوهش تنها به دو مسئله
همانندی و تجویز پرداخته میشود .همانندی درصدد پاسخ به این سؤال است که
ماهیت رابطه بین عناصر درک شده در جایگاه حذف با مرجع آن چیست؟ این مسئله
عمدتاً در ارتباط با فرض انواع متفاوتی از روابط همانندی پاسخ داده میشود .عناصر
حذفشده ( )XPEمیبایست همانند یک گروه مرجع ( )YPAباشند؛ جایی که
همانندی میتواند نحوی یا معنایی و یا ترکیبی از هر دو باشد .مسئله تجویز نیز به این
سؤال میپردازد که چه هستهها ،جایگاهها یا ساختهایی حذف را جایز میشمارند؟
شرایط موضعی بر رابطه بین این ساختها و حذف چیست؟ مسئله تجویز توسط
تعدادی از پژوهشگران مطرح و به آن پرداخته شده است (زاگونا 1280؛ لُبک 122؛
جانسون  0001؛ مرچنت  .)0001نمونههای (  )1-حاوی جمالتی هستند که در آنها
گزاره مفقود است .برای نمونه در بند دوم جمله ( 1ب) عالوه بر تعبیر نهاد
«رئیسجمهور» تعبیر «با استخدام هزار نفر موافقت کرد» نیز حاصل میشود در حالی
که صورت دال بر آن معنا در ساخت وجود ندارد.

1. ellipsis
2. mapping
3. VP ellipsis
4. sluicing
5. licensing
6. Zagona; Lobeck; Johnson

حذف گروه فعلی در زبان فارسی :مسئله همانندی و تجویز201/

( )1الف) پدرم خوب فوتبال بازی میکند ،همینطور من 

1

ب) نخستوزیر با استخدام هزار نفر موافقت کرد رئیسجمهور هم همینطور 
( )0الف) هم دانیال خوب درس میخواند هم مازیار 

ب) با این طرح جدید ،هم نظم مدرسه بهتر شده هم پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

( )9الف) پیمان با عجله شیشه را شست( ،اما) کامران نه 

ب) خدایی که او میجوید خدایی یگانه است .نه حلول در او میگنجد و نه استحاله 

( )9الف) ساسان میتونه در این مسابقه شرکت بکنه ولی رامین نمیتونه 

ب) مینا از همان ابتدا میخواست با رامین ازدواج بکند ولی رامین نمیخواست 
ج) زرتشت امکان داره که یک پیامبر الهی بوده باشد اما بودا امکان نداره 

( ) الف) چه کسی تمرینها رو حل کرد؟ سارا 
ب) کی امروز غایبه؟ محمدرضا 

در بند دوم نمونههای (  )1-گزاره در چه بافت نحوی حذف میشود؟ شرط اعمال
فرآیند حذف چیست؟ هر پژوهش و تحلیلی که این نمونهها را مواردی از فرآیند حذف
تلقی کند بایست سؤاالت مطرح شده در خصوص همانندی و تجویز را مورد کاوش قرار
داده و درصدد پاسخگویی به آنها برآید.
تحلیل دادهها نشان میدهد که هسته نقشی حاکم بر  vPجهت بازبینی مختصه ،E
متمم خود یعنی  vPرا در بخش آوایی ) (PFحذف میکند .به عبارت دیگر ،هسته
تجویزکننده فرآیند حذف گروه فعلی (پوستهای) ،اولین هسته نقشی حاکم بر آن است.
این مختصه ( )Eدارای اطالعات واجی ،نحوی و معنایی است .سپس با اشاره به نقایص
رویکرد همانندی معنایی ،استدالل میشود که شرط همانندی ساختاری در توصیف این
فرآیند ضروری است .بخش  0نگاهی اجمالی به پژوهشهای انجام گرفته در حوزه حذف
و همچنین تحقیقات صورت گرفته در زبان فارسی دارد .بخش  9این مقاله شامل دو زیر
بخش است .بخش  1-9درصدد پاسخگویی به مسئله همانندی است و بخش  0-9به
مسئله تجویز میپردازد .بخش  9این مقاله به ارائه نتایج پژوهش اختصاص دارد.
 2ـ پیشینه نظری
دو رویکرد عمده در پاسخگویی به مسائل مطرحشدده در خصدوص سداختهدای حدذفی
وجود دارد ،ساختاری و غیدر سداختاری .رویکدرد سداختاری سداختی غیدر ملفدو را در
 ( .1بیانگر جایگاه عنصر محذوف است).
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جایگاه حذف فرض میکند؛ به عبارت دیگر طرفداران رویکرد ساختاری معتقد به وجدود
نحو متداول د ساخت نحوی ِبرابر غیر محذوف د در جایگداه حدذف هسدتند کده فرآیندد
«حذف» بر این ساخت نحوی عمل کرده و آن را غیرملفو قرار میدهد .ایدن شدیوه از
تحلیل ساختارگرایی را رویکرد حذف 1نام گذاردهاند .رویکرد حذف ریشه در صورتبندی
کالسددیک گشددتار حددذف دارد (رأس 12 2؛ هنکمددر 12920و دیگددران) کدده همچنددان تددا
طرح های پیشنهادی اخیدر مانندد طدرح مختصده ( Eمرچندت 0001؛ توسدروندانی 0008؛
جانسون 0008؛ کورو و کدوپن )0009 9ادامده دارد .در مقابدل ،رویکدرد غیدر سداختاری بدا
تقویت نظریۀ معنایی و بهرهگیری از ابزارهایی که معنا را در غیاب ساخت نحدوی تولیدد
میکنند به این سؤاالت پاسخ میدهد .در رویکرد غیر ساختاری پیشنهاد مدیشدود کده
هیچ گونه عنصر نحدوی متندارر بدا بندد غیدر محدذوف در جایگداه حدذف وجدود نددارد
(گینزبورگ و ساگ0000 9؛ کالیکاور و جکندوف 000؛ کالیکاور  .)0002بدرای مادال
در حذف انسدادی ،پرسشواژه تنها گره دختر منشعب از گره ( Sمتمم  )knowاست ( ).
](6) John can play something, but I don’t know [S what

گره  Sدر این تبیین دارای یک ساز و کار مشخصهای است که برای تعبیر حاصل شده
طراحی شدهاست؛ روش کالیکاور و جکندوف (  )000نیز شبیه همین است؛ برای آنها
گره  Sبا تجویز غیرمستقیم ( )ILهمراه شده و پرسشواژه یک گره تنها است .معنای آن
نیز با یک متغیر آزاد  Fکه ارزش آن از طریق بافت به وسیله تجویز غیرمستقیم بنا
میشود ،ساخته میشود.
]) : Q [F (whatمعناشناسی

 : [S what ORRH] ILنحو )(7

تاریخچه مطالعه حذف در زبان فارسی سه مقوله از این فرآیند را ارائه میکندد :الدف)
حذف به قرینه لفظی ب) حذف به قرینه معنوی ج) حذف به قرینه کالمی(گیدویواندوری
1982؛ فلسفی )1989؛ بدیهی است در اکار این تحقیقات ساختارهای روسداختی مطمدح
نظر بوده و کمتر به کم و کیف حذف در چهارچوب نظریهای خداص عنایدت بدوده اسدت
(میرعمادی  .)1999ویژگیهای بررسی سنت گرایان به طورکلی عبارتاند از  .1توجده بده
مقوله حذف به طورکلی و عدم ذکر علل نحوی و تعیین عنصر محذوف (وحیددیانکامیدار
1. deletion
2. Hankamer
3. Corver & Koppen
4. Ginzburg & Sag
5. Culicover & Jackendoff
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 .0 )1999مالک «درستی» و «نادرستی» جمالت مشخص نیسدت ،نظدم و نادر بده هدم
آمیخته شده است (دائیجواد  .9 )1999جمدع بنددی مشدخص نیسدت کده علدت حدذف
چیست؛ قاعدهای نیز ذکر نشده است (خیامپور  .9 )1999توصیفهمزمانی را با ماالهدای
درزمانی توجیه نموده که این امر در زبانشناسی نوین مقبدول نیسدت (مشدکور . )199
نقش گفتمانی و تأثیر آن را در حذف متذکرشده اما همانند پیشدینیان دلیدل نحدوی بدر
وجود حذفبهقرینه نیاورده و چیزی بر آن نیفزوده است همچنین توجه ویدژۀ بده اشدعار
متقدمان و مدالک قدراردادن آن ملحدو اسدت (فرشدیدورد  . )1980،1998مادالهدای
پراکنده را مطمح نظر داشته و به دنبال کشف قاعده یدا قواعددی فراگیدر نبدوده ،درجده
رسایی و کارت استعمال را دلیل حذف میداند و حذف را عاملی برای فصاحت مدیداندد
(شریعت  .)19 0ناتلخانلری ( )19 1نقش متن یا بافت زبانی را در تحقدق حدذف مدؤثر
میداند .میرعمادی( 99 :1999د  )8در چهارچوب نظریههای جدیدد زبانشناسدی تدالش
داشته تا به یک جمعبندی نسبت به حذف به قرینه در زبان فارسی برسد .وی (همانجدا)
این اصل (محدودیت) را ارائه کرده :حذف به قرینه گروههای فعلدی بیشدینه در جمدالت
همپایه چه به صورت پسینی و چده بده صدورت پیشدینی میسدر نیسدت .تحلیدل وی بدا
چالشهایی روبهرو است؛ نخست ،هیچ یک از پرسشهای ذکرشدده در بخدش  1مطدرح
نگردیده ،دوم با توجه به دادههای (  )1-این محدودیت فاقد درجه باالیی از اعتبار است.
برای نمونه در جملههای ( )9و( )9گروه فعلی بیشینه در جمدالت هدمپایده حدذف شدده
است .توسروندانی ( )0009به تحلیل ساخت حذفی گزارههای مرکب 1مدیپدردازد مانندد
«نیلوفر به مهمونی دانشجو دعوت نمیکنه ولی من  میکنم /سهراب پیراهن رو اتو ندزد
ولی رستم  زد» که وی آن را ساخت ابقاء 0v -نام گذارده است .وی اسدتدالل مدیکندد
که بر طبق «شرط تجویز نقشی »9تنها فعل سبک حاوی زمان دستوری میتواند حدذف
عنصر غیر فعلی و موضوعهای درونی آن را تجویز کندد و اگدر فعدل سدبک حدذف شدود
9
جمله نیز غیردستوری میشود .همچنین وی (همان) با بهرهگیری از قاعده احراز رویداد

1. Baker
2. V-stranding VPE
3. Inflectional licensing requirement
4. Event identification
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و اعمال سازوکار معنایی پیشانگاری( 1e -مرچنت )0 :0001 ،شدرط هماننددی معندایی
در ساخت محذوف و مرجع را در فرآیند حذف مؤثر میداند.
 3ـ تجزیهوتحلیل دادهها
پژوهش حاضر در بررسی گروه فعلی سازههدایی را مددنظر قدرار مدیدهدد کده جانسدون
( )0001و همچنین توصیفگرایان زبدان فارسدی (مشدکوةالددینی 1989؛ محمدد ابراهیمدی
جهرمی و حقشدناس 1989؛ غالمعلدیزاده  )198آن را گدزاره (گدروه فعلدی) نامیددهاندد.
جانسون ( )0001همچنین گروه فعلی محذوف را مواردی از عناصر ارجاعی میداندد کده
در آن یک گزاره 0مفقود است و قادر به دستیابی به یک مرجع در کالم محاط بدر خدود
است (.)8
](8) A: Holly Colightly won’t [eat rutabagas
B: I don’t think Fred will , either

 3ـ ـ همانندی در حذف

در مسئله همانندی این موضوع مطرح است که چگونه معندای عناصدر مفقدود محاسدبه
میشود .واضح است که حذف پدیده ارجاعی منوط بر بافت خدود بدرای دسدتیدابی بده
معنایش است .جایگاه حذف محتوای واژگانی مجزا ندارد به همین جهت نیازمند مرجعی
برای اشتقاق معنایش است؛ اما حذف چگونه مرجعی را نیاز دارد؟ چه رابطدهای بایسدتی
بین حذف و مرجع آن فرض شود؟ همانطورکه در بخش  0اشاره شد دو پاسدخ بده ایدن
پرسش وجود دارد .یکی رابطه بین حذف و مرجع را مبتنی بر همانندی معنایی میداندد
و دیگری همانندی ساختاری را اصل قرار میدهد .همچنین پیشنهادهایی نیز از ترکیدب
این دو رویکرد وجود دارد .پیش از پرداختن به بحث همانندی بایست توجده داشدت کده
در تحلیل این مسئله روساخت مدنظر نیست .مرچنت ( )0019bاسدتدالل مدیکندد هدر
رابطه مبتنی بر همانندی واجی و صرفی با گروه فعلی مرجع یعنی روسداخت کده گدروه
فعلی هدف را حذف مینماید ،نادرست است .بدرای مادال در نمونده ( )2از زبدان فارسدی
عنصر صرفی د نحوی شناسه در جایگاه حذف که بر روی هسدته فعلدی قدرار مدیگیدرد،
متفاوت با عنصر شناسه در بند مرجع است.
1. e-GIVENness
2. predicate
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( )2شما دیروز این کار رو کردید ،نه من 
همینطور پیشوندهای صرفی فعل ،ضمیرهای فاعلی ،ضمیرهای غیر فاعلی و ...از
نشانههای صوری فعل هستند که میتوانند متغیر باشند .هنگامیکه ساخت حذف در
بین دو زبان اتفاق میافتد ،ناکارآمدی روساخت در تحلیل فرآیند حذف برجستهتر
میشود .به نمونه ( )10که بین دو دانشجوی زبان انگلیسی در ایران روی میدهد ،توجه
نمایید:
( )10الف) راستی تمرینها رو انجام دادی؟
ب) yes, I did

نمونه ( )10بیانگر آن است که روساخت راهری مرجع در حدذف گدروه فعلدی فعدال
نیست بلکه ویژگیهای انتزاعیتری که مسدتقیماً در روسداخت آشدکار نیسدتند ،بایسدت
مورد کاوش قرار گیرد .علیرغم موفقیتهای رویکردهای معنایی در همانندی حدذف ،دو
دسته از دادهها بیانگر لزوم همانندی نحوی در فرآیندد حدذف هسدتند .اولدین مجموعده
شواهد ،به توزیع ناهمگن جهت 1در حذفهای بزرگ (حذف انسدادی ،حدذف فعدل و )...
اشاره دارد که عناصر محذوف و مرجع بایستی در جهت با یکدیگر مطابقت داشته باشدند
مانند (( )11مرچنت )0019a؛ اما در مقابل ،حذفهای کوچک مانند حدذف گدروه فعلدی
عدم مطابقت در جهت را مجاز میشمارند مانند (()10مرچندت  ،0008 ،0019 aجانسدون
 ،0001فرایزر .)0008
حذف انسدادی )(11
حذف معلوم ،مرجع مجهولa.
> * Joe was murdered, but we don’t know who < murdered Joe
حذف مجهول ،مرجع معلوم b.
> * Someone murdered Joe, but we don’t know who by < Joe was murdered
حذف گروه فعلی )(12) (VP
حذف معلوم ،مرجع مجهول a.
< This problem was to have been looked into, but obviously nobody did
>look into this problem
حذف مجهول ،مرجع معلوم b.
The janitor should remove the trash whenever it is apparent that it needs to
> be < removed

1. voice
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توزیع ناهمگن معلول های عدم تطابق جهت ،تصادفی به نظر نمدیرسدد؛ بده عبدارت
دیگر ،غیرمنتظره خواهد بود اگر زبانی الگوی غیر از این الگو [انگلیسدی] را نشدان دهدد
(مرچنت )b0019؛ اما زبان فارسی به نظر میرسد که الگدویی غیدر از الگدوی فدوق را در
فرآیند حذف گروه فعلی نشان دهد .شاهدهای ( )19و ( )19به ترتیب لزوم هماننددی در
دو جهت معلوم و مجهول را نشان میدهند (در بند دوم ( 19ب) تعبیر نهاد از صددای پدا
موردنظر است که البته در این خوانش جمله غیردستوریست).
( )19الف) علی درسا رو شب امتحان میخونه ،حسنم (حسن هم) همینطور

ب)  درسا شب امتحان خونده میشن ،حسنم (حسن هم) همینطور
( )19الف) صدای دست تو شب خیلی راحت شنیده میشه ،همینطور همصدای پا

ب)  آدم صدای دست رو تو شب خیلی راحت میشنوه ،همینطور صدای پا

لزوم همانندی جهت در حذف گروه فعلی زبان فارسی نه تنها بیدانگر وجدود سداخت
نحوی متداول در آن جایگاه است بلکه اسدتداللی وزیدن نیدز در تأییدد لدزوم هماننددی
ساختاری برای وقوع این فرآیندد اسدت .ایدن توزیدع نداهمگن جهدت تصدادفی بده نظدر
نمیرسد؛ رویکردهای همانندی معنایی اغلب طوری مطرح شدهاند که عدم تطابق جهت
را مجاز میدانند در حالی که مشخص نیست رویکرد معنایی چگونه این توزیدع نداهمگن
را تبیین میکند .دومین استدالل در تأیید همانندی نحوی که در مطالعدات مربدوط بده
حذف به آن پرداخته شده برخاسته از رفتار استانائی فعلکمکی  beاسدت .بده طدورکلی
افعال (هم قاعدهمند ،هم بیقاعده) نیازمند همانندی در تصریف نیستند اما صدورتهدای
فعل  beهمانندی صرفی را به همراه دارند؛ نمونه (  )1بیانگر آن است.
(15) a. Emily will be beautiful at the recital and her sister will, too < (be
> beautiful) at the recital
b.* Emily was beautiful at the recital and her sister will, too
لزنیک (  )122در تبیین این توزیع فرض میکند که صورتهای  beبا تصریف کامل

در اشتقاق درج میشون د در صورتی که مابقی افعال تصریف خود را در جریان اشتقاق
کسب میکنند؛ بنابراین همانندی نحوی قبل از تصریف اغلب افعال اجرا میشود و از
آنجایی که صورتهای  beدر هر سطحی از اشتقاق متفاوت هستند برای آنها اعمال
نمیشود .به طور کل این دادهها نشاندهنده وجوب همانندی نحوی در کار آیی فرآیند
حذف گروه فعلی هستند.
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 3ـ  2ـ بافت تجویزکننده

در زبان انگلیسی عدم رهور یک گروه فعلی آشکار را گروه فعلی محذوف مدینامندد و در
پاسخ به سؤال بافت تجویزکننده بیان می شود که به طور معمول گروه فعلی در مجاورت
فعلکمکی حذف میشود (  )1و زمانی که گروه فعلی مدتمم ِفعدلکمکدی نباشدد یعندی
وقتی گروه فعلی در مجاورت با فعل کمکی نباشد ،نمیتواند حذف شود (.)19
](16) Sandy can’t speak English, but Rabin can [speak English
]’(17) * Sandy doesn’t speak German, but Leslie [‘speak English

دادههای ( )18و ( )12از فارسی بیانگر آناند که در زبان فارسی برخالف انگلیسی
حضور فعل کمکی برای حذف گروه فعلی ضروری نیست بلکه برای توصیف فرآیند
مذکور بایست هستههای دیگر را جستجو کرد .اگرچه دادههای همچون ()00
نشاندهنده مجاورت فعل کمکی وجهی با گروه فعلی محذوف است ،اما در زیر بخش 9
د  0د  0نشان داده میشود که این موارد نمونههای از حذف سازه  CPهستند و نه .VP
( )18پدرم خوب فوتبال بازی میکند ،همینطور من
( )12هم دانیال خوب درس خواند هم مازیار
( )00ساسان میتواند در این مسابقه شرکت بکنه ولی سامان نمیتونه

کدام هسته یا جایگاه در ساختار جمله سبب حذف گروه فعلی میگردد؟ برای
توصیف و تحلیل ساختهای مورد نظر ،نوشتار حاضر دادههای مربوط را به لحا روش
شناختی بر اساس بافت نحوی در سه دسته متفاوت قرار میدهد سپس هرکدام را مورد
تحلیل و واکاوی قرار میدهد.
 3ـ  2ـ ـ دادههای دسته اول

در این بخش به بررسی جمالتی نظیر ( )01و ( )00میپردازیم که در آنها گزاره
محذوف در مجاورت فعل کمکی (وجهی) ،عامل منفی و  ...نیست.
( )01پدرم خوب فوتبال بازی میکند ،همینطور من
( )00هم دانیال خوب درس خواند ،هم مازیار

روشن است حذف گروه فعلی به طور معمول در یک جمله مرکب روی میدهد که
در صورت وجود همانندی ساختاری در گروه فعلی مرجع ،گروه فعلی هدف در بند دوم
حذف میشود .مختصه حذف ) (Eدر تحلیل این جمالت به لحا تبیینی از کارآیی
کافی برخوردار است .نمودار درختی ( )09فرآیند حذف را برای نمونه ( )00ترسیم
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میکند .این طرح توسط بسیاری از پژوهندگان این عرصه نیز به کار گرفته شده است
(مرچنت 001 ،0001؛ توسروندانی 0009؛ جانسون 0008؛ کُرور و ون کوپن 0009؛ و

بسیاری دیگر) .بر طبق این طرح« :یک سازه  میتواند حذف شود اگر به  E ،اعطا
شود» (مرچنت .)0019b
()09
TP

من

]T[E

T

TP

پدرم

T

vP

T

vP

v

t

]
t

VP

خوب

فوتبال

VP

بازی کردن

v

VP

خوب

فوتبال

VP

بازی کردن

نمودار ( )1د حذف گروه فعلی بدون مجاورت فعل کمکی در بند دوم

در این طرح ،تفاوت میان یک گروه فعلی محذوف و معادل غیر محدذوف آن تنهدا در
حضور یا عدم حضور مختصه ای در ساختار است که به دستگاه واجی پیام میدهد ارزش
واجی گروه فعلی هدف تهی است .این مختصه بایست حاوی اطالعات نحوی ،معندایدی و
واجی باشد .نحو این مختصه مشخص میکند که چه هستههایی مدیتوانندد در آن قدرار
بگیرند؛ معناشناسی برای تعیین شرط همانندی و واجشناسدی نیدز بده عندوان آغدازگری
برای یک قاعده یا محدودیتی که ارزش واجی گروه را تهی میکندد ،اسدت .مطدرحتدرین
پیشنهاد در بهکارگیری مختصه  Eاین است که به مختصه های هسته تجویزکننده اضافه
شود؛ برای ماال ،به بعضی از متممنماها ( )Cبرای حذف انسدادی و بعضی از هستههدای
زمان ( )Tبرای حذف گروه فعلی(پوستهای) .با توجه به نمودار ( ،)09میتوان فرض کدرد
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که اولین گره نقشی حاکم بر  vPد هسدته تجدویز کنندده د بدرای بدازبینی مختصده ،E
متمم خود ( )vPرا در صورت وجود همانندی سداختاری بدا  vPبندد مرجدع در صدورت
آوایی ( )PFحذف میکند.
 3ـ  2ـ  2ـ دادههای دسته دوم

این بخش بده بررسدی دادههدایی مانندد ( )09و (  )0اختصداص دارد کده حداوی گدزاره
محذوف در مجاورت فعل کمکی وجهی میباشند.
( )09ساسان میتونه در این مسابقه شرکت بکنه ولی رامین نمیتونه 

(  )0زرتشت امکان داره که یک پیامبر الهی بوده باشد اما بودا امکان نداره 

درزی (  )000معتقد است که متمم نما و گروه فعلی ( )VPکه به دنبال آن میآید یک
سازه را تشکیل نمیدهد .وی معتقد است که حذف در زبان فارسی با  CPممکن است
نه با .TP
(  )0من میتونم (که) با او صحبت کنم اما تو نمیتونی(*که) ( درزی )000 :11، 0

اگر «که» به صورت واژهبست بر روی فعل پایه قرار بگیرد (قمشی  )0001حضدور و عددم
حضور آن نباید هیچ تأثیری بر دستوری بودن جمله داشته باشد .در افعال وجهی مرکب
نیز بند درونه حاوی  CPاست ( وجهی شبه د ارتقایی ،1همچنین وجهی سداخت نظدارت
معنایی 0و نظارت نحوی 9دارای  CPهستند که «که» در جایگاه  Cبه عنوان مدتممنمدا
قرار دارد و به صورت واژه بست بر روی فعل جمله پایه قرار نگرفته است)(طالقدانی :0008
 .)88-82درزی ( )0008معتقد است که قیود زمدان فعدل بندد حداوی خدود را توصدیف
میکنند ( 02د .)09
( )09الف .سارا همیشه مجبوره (که) داروهاشو سر وقت بخوره
ب .سارا مجبوره (که) همیشه داروهاشو سر وقت بخوره
( )08الف .او همیشه میتونه که تو را در مقابل دیگران سرزنش بکنه
ب .او میتونه که همیشه تو را در مقابل دیگران سرزنش بکنه
( )02او میتونه همیشه تو را در مقابل دیگران سرزنش بکنه
 .در ساختهای شبه د ارتقایی افعال وجهی یا ناقص هستند یا حالت و نقش معنایی به فاعل اختصاص
نمیدهند
2. Semantic control
3. Syntactic control
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در نمونههای ( 09الف) و ( 08الف) قید زمان که پیش از متممنما («که») قرار گرفته،
تنها فعل بند اصلی (میتونه /مجبوره) را توصیف میکندد امدا در ( 09ب) و ( 08ب) قیدد
زمان که پس از متمم نما واقع شده ،تنهدا فعدل بندد درونده را (بخدوره /سدرزنش بکنده)
توصیف میکند .در صورت حذف «که» ،قید زمان دو خوانش را ارائه میکند ()02؛ یکدی
توصیف فعل بند اصلی و دیگری توصیف فعل بندد درونده (درزی )0008؛ بده عبدارتی در
صورت غیر متممنما بودن دو خوانش مطرح میشود .از طرف دیگدر ،اگدر مدتممنمدا بده
صورت واژهبست بر روی فعل بند اصلی نیز قرار میگرفت قید زمان میبایسدت در مدوارد
( 09ب) و ( 08ب) عالوه بر فعل درونه فعل بند اصلی را هم توصیف کند و خوانش مبهم
ارائه کند (همان) .این رفتارهای زبانی به ویژگی مرزنمدایی بنددی قیدد زمدان در فارسدی
اشاره دارد .وقتی که  CPباشد ،چون  TP ،Cرا انتخاب میکند هر وقدت  CPباشددTP
نیز وجود دارد (چامسکی  .)0001،0009این دادهها نشدان مدیدهندد کده افعدال وجهدی
مرکب در فارسی مواردی از بازآرایی 1نمیباشدد؛ بندابراین اگرچده افعدال وجهدی مرکدب
گاهی اوقات افعال نظارتی معنایی هستند اما مواردی از بازآرایی واژگانی یعنی وقتی کده
فعل بازآرایی یک عنصر واژگانی است ،نیستند .افعال کمکی وجهی مانند توانستن همدان
رفتاری را که افعال وجهی مرکب در قبال متمم نمای «که» انجام میدهند از خود نشان
میدهد؛ بنابراین بعد از فعل کمکی توانستن  CPقرار دارد و دارای مرزبندد 0اسدت؛ امدا
افعال کمکی وجهی باید و شاید تک بند هستند؛ در نتیجه مدرز  CPرا در درون ندارندد.
شاهد آن از عناصر قطبیت منفی 9گرفته شده است .عناصر قطبیت منفدی نیازمندد یدک
فعل منفی در هم بند خود است.
( )90هیچکس به این مهمونی نرفت
(* )91هیچکس گفت که سارا به این مهمونی نرفت

چون شاید (در خوانش شناختی) و باید (در هر دو خوانشریشهای و شناختی) به
لحا ساختواژی ناقص و فاقد اعطای نقش معنایی میباشند ،در Tقرار دارند .قابل ذکر
 (restructuring ) .ساختهای بازآرایی به ساختهای گفته میشود که فاقد معلولهای وابستگی بند
میباشند؛ یعنی ،این ساختها تک بند هستند (رجوع شود به پیشنهاد ورمبراند  .)221 :0009از
ویژگیهای این ساختها این است که چون تک بند هستند در صورت حضور متممنما و یا عنصر
پرسشواژهای بازآرایی منع میشود (رجوع شود ورمبراند  22 :0001د .)228
2. clause boundary
3. negative polarity items
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است که شاید و باید ساخت بازآرایی هستند یعنی متمم آنها فاقد  CPو  TPاست.
دیگر افعال وجهی خوانش شناختی مانند ممکن بودن ،احتمال/امکان داشتن چون
مرکب هستند ،در دو جایگاه متفاوت تولید میشوند یعنی در vP؛ عنصر غیر فعلی
( )NVدر درون گره گزاره ( )CPrو فعل سبک در هسته فعل کوچک ) ،(vسپس
آنها مختصه عامل را در  Tبازبینی میکنند .افعال وجهی مرکب ریشهای نیز که دارای
ساخت کنترل نحوی هستند مانند مجبور شدن ،توانستن ،اجازه داشتن ،احتیاج داشتن
در  vPهستند؛ چون دارای اعطای نقش معنایی به اقمار خود هستند و مختصههای
عامل را در هسته وجه ) (Modبازبینی میکند (با توجه به ورمبراند ،1228 1به نقل از
طالقانی .)20-2 :با در نظر گرفتن توضیحات پیشین این نتیجه حاصل میشود چون
بعد از افعال وجهی (بهجز بایدوشاید) سازه  CPقرار میگیرد و آنها در  vPتولید
میشوند ،دادههای (  0د )09مواردی از حذف  CPهستند.
 3ـ  2ـ  3ـ دادههای دسته سوم

در این بخش نمونههدایی همچدون ( )90و ( )99کده در آنهدا گدروه فعلدی محدذوف در
مجاورت با عنصر نفی قرار دارد ،بررسی میشوند.
( )90پیمان با عجله شیشه را شست( ،اما) کامران نه 

( )99خدایی که او میجوید خدایی یگانه است .نه حلول در او میگنجد و نه استحاله 

قبل از ادامه بحث ارائه توضیح مختصری درباره نفی ضروری به نظدر مدیرسدد .طالقدانی
( )0008معتقد است که در زبان فارسی دو عالمت پیشوندی منفی  Na-/Neوجود دارد
که در آغاز پایه فعل ساده و آغاز افعال سبک در افعال مرکب قرار میگیرند .وی (همدان)
همچنین به پیروی از پوالک )1282( 0پیشنهاد میکند کده نفدی در فارسدی بده صدورت
فرافکنی بیشینه  NegPنمایش داده میشود که هسته آن عالمتهای  Na-/Neاسدت و
در جایگاه مشخصگر آن یک عامل تهی قرار دارد .طالقانی (همان )119 :نتیجه میگیدرد
که در سلسله مراتب سداختاری گدره  NegPدر بداالی  TPو  VPقدرار دارد .ایندک بده
نمونههای زیر دقتکنید:
( )99پیمان با عجله شیشه را شست نه کامران 

(  )9پیمان با عجله شیشه را شست ولی کامران نه 
1. Wurmbrand
2. Pollock
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جمالت ( )99و (  )9بیانگر چند ویژگی سداختاریاندد :اول ،بدرخالف نظدر طالقدانی
( )110 :0008در زبان فارسی عنصر نحوی منفی آزاد نیز وجود دارد زیرا در ( )99و ( )9
عنصر منفی «نه» مستقل عمل کرده و به صورت واژه بست یا پیشوند بر واژههای مجداور
خود قرار نگرفته است؛ به عبارتی مستقل از فعل کمکی و وجهی عمدل مدینمایدد .دوم،
این عنصر هم قبل از فاعل جمله ( )99و هم بعد از فاعل جمله (  )9قرار میگیدرد .ایدن
تغییر در جایگاه عنصر منفی منجر به ارائه تعبیرهای متفاوتی شده است .قدر مسلم ایدن
است که در بررسیهای زبانشناختی تعبیرهای متفاوت با سداختهدای متفداوت نحدوی
همراه است .جهت روشن شدن ابعاد بحث ابتدا به دو راهبرد که دهان 1در تعامدل منفدی
و افعال وجهی ذکر کرده است میپردازیم سپس نتیجه حاصدل را بدر نموندههدای مدورد
بحث بسط میدهیم .دهان ( )000 :89دو راهبرد ردهشناختی را در تعامل عناصر نفی و
وجه ذکر کرده است .اولین راهبرد تعویض افعال وجهدی 0اسدت کده در آن تمدایز میدان
دامنه گسترده ( )wideو محدود ( )narrowمنفدی توسدط افعدال وجهدی متفداوت بیدان
میشود و ترتیب خطی عناصر در دامنه تعبیر منفی تأثیرگذار نیست ( )9؛ این راهبرد را
بیان میکند.
)))(mod (Neg (P
)))(Neg (mod (P

→ (36) a. Neg mod1 V main
→ b. Neg mod2 V main

دومین راهبرد ،جایگاه عنصر منفی 9است .در این رویکرد تفاوت میان دامنه گسترده و
محدود منفی توسط جایگاه خود عامل منفی تعیین میشود (دهان .)109:000 -10
)))(37) a. (Neg mod) Vmain → (Neg (mod (P
)))b. mod (Neg Vmain ) → (mod (Neg (P

طالقانی ( 190 :0008د  )19با توجه به دادههای ( )98و ( )92استدالل میکند که در
زبان فارسی جایگاه عناصر منفی در تعامل با افعال وجهی تعبیر دامنه بزرگ و کوچک
منفی را تعیین میکند.
( )98سارا میتونه به این کنفرانس نره )))(mod (Neg (P
( )92سارا نمیتونه تو این کنفرانس شرکت بکنه )))(Neg (mod (P
با توجه به اینکه زبان فارسی در تعامل منفی و وجه از راهبرد دوم استفاده میکند
لذا میتوان این نتیجه را به دادههای ( )99و (  )9نیز بسط داد .به تبع ِاین فرض ،هرگاه
1. De Haan
2. modal suppletion strategy
3. negation placement strategy
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عنصر نفی از تعبیر گسترده برخوردار باشد یعنی تمامی بند را در برگیرد ( ،)99در این
صورت این عنصر بر TPاشراف سازهای دارد ولی عنصر نفی در تعبیر محدود خود یعنی
وقتی که تنها گروه فعلی را در دامنه خود دارد (  )9در آن صورت عنصر منفی بر vP
اشراف سازهای دارد .طالقانی ( )0008 :19 -199نیز به این نکته اشاره کرده است؛
بنابراین ساختهای متفاوت نحوی تعبیرهای متفاوت معنایی را در پی دارد و برعکس.
نمودارهای درختی ( )90و ( )91که به ترتیب برای جمالت ( )99و (  )9ترسیم شدهاند
نشان میدهند تعبیرهای متفاوت «نه» به سبب جایگاه ساختاری متفاوت آن است.
طبق تحلیل ارائه شده در بخش  9د 0د ،1اولین گره نقشی حاکم بر گروه فعلی هدف د
هسته تجویز کننده د در صورت وجود همانندی ساختاری با گروه فعلی مرجع ،در
فرآیند بازبینی مختصه  Eگروه فعلی هدف را در صورت آوایی ( )PFحذف میکند.
()90

نمودار( )0د حذف گروه فعلی بدون مجاورت فعل کمکی در بند دوم
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()91

نمودار( )9د حذف گروه فعلی بدون مجاورت فعل کمکی در بند دوم

مشاهده میشود که در نمونه ( )90اولین گره نقشی حاکم بر گروه فعلی هدف گره
زمان میباشد اما در نمونه ( )91گره نقشی حاکم بر سازه مورد نظر گره منفی است .به
لحا روششناختی ،فرض دو هسته تجویزکننده (گره زمان و گره منفی) و عدم ارائه
یک تعمیم صوری نسبت به هستههای تجویز کننده حذف گروه فعلی مطلوب نبوده لذا
در جهت رفع این نقص پیشنهادی ارائه میشود که بر اساس آن هسته منفی تحت
پیامد حاکمیت شفاف تعمیم 1یافته ( )Generalized GTCگروه فعلی تهی را تجویز
میکند .چامسکی ( )1220 ،1221معتقد است که الحاق یک هسته به هسته دیگر مانع
حاکمیت مرجعی 0رد نمیشود .از آنجایی که حرکت هسته به هسته است و هیچ مانعی
بین آنها وجود ندارد هستهها در جایگاه الحاق شده ردهای خود را حاکمیت مرجعی
میکنند .اصل پیامد حاکمیت شفاف تعمیم یافته ابتدا توسط بیکر ( )1288مطرح شد
سپس به شکل ( )90توسعه یافت:

1. The Generalized Government transparency corollary
2. Antecedent-government
3. Baker
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( )90هستهای که دارای نمایه مشترک و حاکم بر هستهای تهی است ،هر چیدزی را کده
آن هسته حاکمیت میکند ،حاکمیت خواهد کرد.
()99

TP

کامران

NegP

T

]Neg i [E

T

]T[past
ti

vP

نمودار ( )9د حذف ساختاری گروه فعلی با اصل حاکمیت شفاف تعمیم یافته

در نمونه ( )91عنصر منفی با حرکت به سوی هسته زمدان ( )Tبده هسدته زمدان الحداق
میشود؛ در نتیجه ،هسته زمان دارای نمایه مشترک با هسته تهی میشود .وقتدی عنصدر
منفی به هسته زمان ارتقاء مییابد ،مختصه [ ]Eنیز برای هسته زمان تعریف میشود .در
این صورت ،هسته زمان که دارای ن مایده مشدترک بدا هسدته تهدی اسدت تحدت فرآیندد
( )GTCمختصه [ ]Eرا بازبینی و در نتیجه گروه فعلدی را بده لحدا آوایدی تهدی قدرار
میدهد )99( .این فرضیه را نمایان میسازد .این فرضیه با محول کردن نقدش بدازخوانی
مختصه حذف [ ]Eبه هسته زمان از طریق اصدل GTCو قدرار گدرفتن گدروه اسدمی در
جایگاه مشخصگر  ،Tتنها یک هسته تجویزکننده برای حذف گروه فعلدی یعندی هسدته
زمان را معرفی میکند؛ در این صورت هسته تجویز کننده حذف گدروه فعلدی از تعمدیم
بیشتری برخوردار میشود.
 4ـ نتیجه
در این پژوهش به بررسی جمالتی پرداختیم که سازه گزاره در آنها مفقود است .جهدت
سهولت روششناختی در تحلیل ،این نوع جمالت به سه دسدته تقسدیم شددند .در ایدن
بررسی ،نشان داده شد که تمامی این جمالت به راهر همگن نمونههایی از حدذف گدروه
فعلی در زبان فارسی نیستند بلکه نمونههای دسته دوم موارد حذف  CPمیباشدند زیدرا
بعد از افعال وجهی گروه متممنما ) (CPقدرار دارد و تنهدا دادههدای دسدته اول و سدوم
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موارد حذف گروه فعلی هستند .بر اساس تحلیل ساختاری حذف گروه فعلی ،اولین گدره
نقشی حاکم بر  vPد هسته تجویز کننده د برای بازبینی مختصه  ،Eمتمم خود ( )vPرا
در صورت وجود همانندی ساختاری بدا  vPبندد مرجدع در صدورت آوایدی ( )PFحدذف
میکند .همچنین استدالل شد که شرط اقناع همانندی سداختاری بدا گدروه فعلدی بندد
مرجع در فرآیند حذف گروه فعلی بایست حفظ شود .این مباحث پیامد دیگری نیز برای
یک نظریه نحوی دارند و آن اینکه سداخت هدای نحدوی مدیتوانندد شدامل سدازههدا یدا
مقوله های تهی باشند؛ سازههایی که صرفاً دارای مختصده هدای دسدتوری و معنداییاندد،
بدین معنی که در اشتقاق ساختار و تعبیر فعال اما فاقد مختصههای آوایی هستند.
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