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  )ابوعلي سينا، همداندانشگاه   گروه زبانشناسيدانشيار(مهند دكتر محمد راسخ

 پايه زبان فارسي حذف به قرينه در جمالت همتبيين نقشي از 

  چكيده

ابتدا به بررسـي    . پايه زبان فارسي است    نقشي حذف به قرينه در جمالت هم       هدف اين مقاله تبيين   

ـان    يك از بخش  ايم كه حذف به قرينه در كدام      اين نكته پرداخته   -هاي جمالت مركب زبان فارسـي امك

. هاي مختلـف دارد   شناختي حذف به قرينه در زبان     هاي رده پذير است، و اين الگو چه نسبتي با ويژگي        

در ادامـه   . هاي مختلف براي حذف به قرينه قاعده خاصي وجود دارد         دهد در زبان  نشان مي اين مقايسه   

ـان      ايم اين بررسي نشان مي     به تبيين نقشي حذف به قرينه در جمالت فارسي پرداخته          دهد كـه اوالً امك

 و  مراتبـي اسـت   تابع قواعد خاص سلسله   حذف به قرينه در جمالت مركب فارسي تصادفي نيست و           

  . توان در عواملي نقشي، مانند سادگي درك و ترتيب زماني، جستجو كرد پاسخ چرايي آن را ميثانياً

  .پايه، سادگي پردازش، ترتيب زماني، فارسيحذف به قرينه، جمالت هم: ها كليدواژه

   مقدمه -1

  :شدن دو جمله ساده استپايهجمله زير يك جمله مركب است كه حاصل هم

  .ست دارد و احمد دامپروري را دوست داردعلي كشاورزي را دو)1(

توان به شش سازه تقسيم كـرد، كـه بـه    دهنده آن ميهاي تشكيلاين جمله را بر اساس سازه 

  :آورده شده است) 2(صورت 

2  (  A           B              C       (&)    D           E                F 

  ].دوست دارد] [دامپروري را] [احمد) [و(] دوست دارد] [كشاورزي را] [علي    [

  :شودهايي درباره اين جمله و جمالتي نظاير آن مطرح ميدر ادامه مقاله پرسش

  توان به قرينه حذف كرد؟در زبان فارسي كدام يك از شش سازه فوق را مي.  الف
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  هاي مختلف تابع شرايط مشتركي است؟آيا حذف به قرينه در زبان. ب

توان پيدا كرد كه اجازه حذف به قرينـه  رسش دوم مثبت است، چه داليلي مي     اگر پاسخ پ  . ج

  توان سازه را حذف كرد؟دهد؛ درحالي كه از جايگاه ديگر نمياز يك جايگاه را مي

پرسش اول فقـط  . اين سه پرسش از حيث نظري و اهميت، در سه سطح مختلف قرار دارند           

دازد، و پاسخ به آن در واقع فقط به توصيف      پربه بررسي يك ويژگي خاص در زباني خاص مي        

اهميت بودن پاسخ اين پرسش     البته اين به معناي بي    . پردازديك پديده زباني در زبان فارسي مي      

. تواند در توصيف بخشي از دستور زبان فارسي موثر باشـد          نيست، زيرا پاسخ به اين پرسش مي      

هاي دنيا  بحث را از يك زبان به تمام زبان        تر از پرسش اول است، زيرا دايره      اما پرسش دوم مهم   

هاي دنيا، به قواعـد و اصـولي مـشترك دسـت يافـت،              در واقع اگر بتوان در زبان     . دهدبسط مي 

شود كه اين پديده در زبان فارسـي يـك          قدرت توصيف دستور باالتر رفته است و مشخص مي        

تـر اسـت؛ زيـرا     نيز مهماما پرسش سوم از پرسش نخست. ويژگي متمايز و منحصر بفرد نيست    

هـا، بـه دنبـال يـافتن چرايـي آن          پس از توصيف يك پديده در يك زبان خاص و در تمام زبان            

گـر در پاسـخ     يعني ديگر پرسش از چگونگي نيست، بلكه چرايي مطرح است و پژوهش           . است

  .رسددادن به پرسش آخر، به تبيين موضوع مي

تواند محدود به   مثالً دامنه آنها مي   . گر متفاوت باشند  توانند از حيث دامنه از يكدي     ها مي تبيين

يك واژه در يك زبان خاص، يك مقوله در يك زبان خاص يا يـك پديـده زبـاني در چنـدين                      

اند؛ يعني ميـزان قـوت   ها احتمالي و گاهي قطعي همچنين گاهي تبيين  . ها باشد زبان يا تمام زبان   

بـه عنـوان    . ها نيز متفاوت است   مورد، ماهيت تبيين  گذشته از اين دو     . ها نيز متفاوت است   تبيين

هاي از زباني خاص به اين نكته پي ببريم كه در اين زبان مفعـول مـستقيم بـا              نمونه اگر در داده   

ايـن ويژگـي    . توانيم مطمئن باشـيم كـه مطابقـه فـاعلي نيـز وجـود دارد              فعل مطابقت دارد، مي   

دانيم كـه اگـر در زبـاني فعـل بـا مفعـول               است زيرا مي   1ساختاري حاصل يك تبيين ساختاري    

تـوان  اما به اين پديده به نوعي ديگر نيز مي. مطابقت داشته باشد، حتماً با فاعل نيز مطابقت دارد   

                                                 
١ Structural explanation 
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شـدگي تبيينـي     است، پس دسـتوري    1شدگياز حيث تاريخي مطابقه حاصل دستوري     . نگاه كرد 

مـراد از   ). 216 : 2006 ،وسـيك مورا( اسـت    3تبيـين نقـشي   اما نوع سوم تبيين،     .  است 2تاريخي

  تبيين نقشي چيست؟

يكي اهدافي كه افراد با استفاده از زبان به دنبال آننـد  : نقش در زبان به دو عامل بستگي دارد 

مشخص است كه جدا كـردن ايـن دو         . و ديگر ابزاري كه براي دست يافتن به آن اهداف دارند          

 و هم پرندگان نيـاز بـه محلـي بـراي سـكونت              هامثالً هم انسان  . شودمنجر به تبيين نقشي نمي    

. كنـد دارند، اما اين هدف مشترك، به دليل داشتن ابزار متفاوت، به دو صورت متفاوت جلوه مي   

هـا  دهد؛ اما خانه انـسان سازد، زيرا ابزاري كه در اختيار دارد اين اجازه را به او مي      پرنده النه مي  

هـاي  همين دليل است كه تبيين نقـشي بـراي پديـده          به  . بر اساس ابزاري كه دارد متفاوت است      

زباني و  هايي از عوامل برون   به عنوان نمونه  . زباني است زباني، عمدتاً به دنبال يافتن عوامل برون      

توان به پردازش ذهني، عوامـل فيزيولـوژيكي، كـارآيي ارتبـاط و عوامـل           نقش آنها در تبيين مي    

  . فرهنگي اشاره كرد-اجتماعي

حـذف از آنهـا سـخن       پايـه و امكـان      شناسان ايراني درباره جمالت هم    ي از زبان  تعداد اندك 

در مورد جمالت مركب بحث كرده اما اشاره مشخصي به حذف به            ) 267 :1384(الزار. اندگفته

-درباره پيوندهاي ساختي جمله مركب همپايـه      ) 235 :1384(الديني  مشكوه. قرينه ننموده است  

ويژگي نحوي عمده بندهاي همپايه پنهان و تهي بـودن          «كند   مي اي صحبت كرده است و عنوان     

بخشهاي همسان با بخشهاي بند اول در بند دوم و بندهاي بعدي است؛ به اين معني كـه گـروه                 

اسمي نهاد، گروه اسمي مفعول صريح و نيز فعل همسان با واحدهاي يادشده در بند اصـلي، در           

ي نيز از حذف به قرينـه آورده اسـت، كـه در برخـي               هايوي نمونه . ».بندهاي بعدي پنهان است   

كننـد امـا بـا هـم        اين چند جوان در يك شركت كار مي       «فاعل بند دوم حذف شده است؛ مانند        

ايـن  «؛ يا در نمونه ديگر فاعل و مفعول صريح بند دوم حذف شده است؛ ماننـد                 »همكار نيستند 

                                                 
١ Grammaticalization 
٢ Historical explanation  
٣ Functional explanation 
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 مـوردي ديگـر فاعـل و فعـل حـذف       ، و در  »اي نوشت و براي دانشجويان خواند     نويسنده مقاله 

  .»خوانند و هم مقالهدانشجويان هم كتاب مي«اند؛ مانند شده

قبل از هر   . هدف اين مقاله تبيين نقشي حذف به قرينه در جمالت مركب زبان فارسي است             

هاي يك از بخش  پردازيم كه حذف به قرينه در كدام      ، به بررسي اين نكته مي     )2(چيز، در بخش    

هـاي  بررسـي ) 3(پذير اسـت، و در بخـش   ق در جمالت مركب زبان فارسي امكان    گانه فو شش

دهـد چـه امكانـاتي در       اين مقايسه نشان مي   . كنيمشده در اين باره را مرور مي      شناختي انجام رده

هاي مختلف براي حذف به قرينه وجود دارد و آيا اين امكانات تابع قاعده خاصي هستند؟                زبان

-نتيجـه ) 5(بخـش   . پردازيمن نقشي حذف به قرينه در جمالت فارسي مي        به تبيي ) 4(در بخش   

  .گيري مباحث است

  امكان حذف به قرينه در جمالت فارسي. 2

هاي مختلف در جمالت مركب در نظرگـرفتيم،        از ميان شش جايگاهي كه در بخش قبل براي سازه         

عـدم حـذف آن، جملـه را    حذف فاعل جمله دوم در فارسي، وقتـي كـه قرينـه دارد، الزامـي اسـت و                   

  ):اماستفاده كرده) -(براي نشان دادن محل سازه محذوف از عالمت (كند نادستوري مي

  .ها را جمع كردها را كاشت و او برگاحمد گل. * الف)2(

  .ها را جمع كردبرگ) -(ها را كاشت و احمد گل.   ب   

اختيـاري اسـت، و      Fو   Cحـذف دو سـازه      . در فارسي اجبـاري اسـت      Dپس حذف سازه    

  :كندتر شدن جمله كمك ميحذف آنها به طبيعي

  .احمد گل مريم را چيد و علي گل رز را چيد. الف) 3(

  .و علي گل رز را چيد) -(احمد گل مريم را .  ب    

  ).-(احمد گل مريم را چيد و علي گل رز را .    ج  
  

  :تواند حذف شودنيز به همين شيوه مي Eسازه 

  .ها آب دادها را كاشت و علي به گلمد گلاح. الف) 4(

  .آب داد) -(ها را كاشت و علي احمد گل.     ب  
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  :در زبان فارسي ممكن نيست Bو  Aهاي برخالف موارد باال، حذف به قرينه از جايگاه

  .آنها را تزئين كرد) او(*علي گل مريم را چيد و . الف) 5(

  . را تزئين كردگل مريم را چيد و او آنها) -.  *( ب    

  .هاي مريم را تزئين كردهاي مريم را چيد و علي گلاحمد گل. الف) 6(

  .هاي مريم را تزئين كردچيد و علي گل) -(احمد . *  ب    

بندي كرد كه در زبان فارسي بـه غيـر از دو جايگـاه              گونه جمع توان اين هاي فوق را مي   داده

يا از نگاهي ديگـر،  . توان حذف به قرينه كرد  مي) B,C,D,E(هاي ديگر   ، از جايگاه  )A,B(اول،  

توان فاعل و مفعول صريح جمله اول را در جمالت مركـب بـه قرينـه حـذف                در اين زبان نمي   

  .ها چگونه استحال ببينيم اين ويژگي در ساير زبان. توان خذف نمودها را ميكرد، اما ساير سازه

  شناختي حذف به قرينه هاي ردهويژگي. 3

و مفعـول   ) 8جمـالت   (، فعـل جملـه دوم       )7جمـالت   ( زبان انگليسي، فاعل جمله دوم       در

  ):239 :2006 ،موراوسيك(توانند به قرينه حذف شوند مي) 9جمالت (جمله اول 

7. a. The gardener raked the flower beds and he swept up the flower leaves.  

    b. The gardener raked the flower beds and (-) swept up the flower leaves.  
    c. *(-) raked the flower beds and he swept up the flower leaves.  

8. a. The gardener raked the flower beds and his son raked the lawn.  

    b. *The gardener (-) the flower beds and his son raked the lawn.  
    c. The gardener raked the flower beds and his son (-) the lawn.  

9. a. The gardener raked the flower beds and his son watered them.  

    b. The gardener raked (-) and his son watered the flower beds.  
    c. *The gardener raked the flower beds and his son watered (-).  

 

  :پس چنين الگويي در حذف به قرينه انگليسي وجود دارد

فاعـل فعـل    ) و(فعل مفعـول    ) - /  *(فعل مفعول ) –) (و(فاعل فعل مفعول    : حذف فاعل . الف) 10(

  .مفعول

  .فاعل فعل مفعول)و(مفعول ) -(فاعل / *مفعول ) -(فاعل ) و(فاعل فعل مفعول : حذف فعل. ب
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  ).-(فاعل فعل ) و(فاعل فعل مفعول / *فاعل فعل مفعول ) و) (-( فعل فاعل: حذف مفعول. ج

هـا منطبـق بـر قاعـده تـوالي          ها عنوان كرد كه اين داده     با بررسي اين ويژگي   ) 1977(ساندرز

+ فعـل + تواند حذف شود، ترتيـب فاعـل      مثالً در حالتي كه فاعل مي     . كلمات در اين زبان است    

خورد؛ اما در حالت غيردستوري آن، فعـل و مفعـول جملـه             انگليسي به هم نمي   ) svo(مفعول  

  .شودگيرند و از توالي كلمات انگليسي تخطي مياول قبل از فاعل قرار مي

كند، يك تبيين ساختاري، البته فقط براي زبـان انگليـسي   نتايجي كه ساندرز به آنها اشاره مي  

نـشان  نبايد توالي كلمات بي   تبيين حاصله به اين معني است كه در جمالت محذوف هم            . است

نتايجي مشابه را در بررسي حذف به قرينه در زبان ژاپني بـه دسـت               ) 1977(ساندرز. تغيير يابد 

است، و از اين    ) svo(فعل  + مفعول  + كه ژاپني زباني با توالي كلمات فاعل        با اين . آورده است 

هد همان تبيين ساختاري مـورد      دهاي اين زبان نشان مي    منظر از انگليسي متفاوت است، اما داده      

  :كنداشاره از سوي ساندرز براي انگليسي، در مورد ژاپني نيز صدق مي

  .فاعل مفعول فعل) و(مفعول فعل ) -/ * (مفعول فعل ) -) (و(فاعل مفعول فعل : حذف فاعل. الف)11(

  )-(فاعل مفعول ) و(فاعل مفعول فعل / * فاعل مفعول فعل) و) (-(فاعل مفعول : حذف فعل.    ب    

  فاعل مفعول فعل) و(فعل ) -(فاعل / * فعل ) -(فاعل ) و(فاعل مفعول فعل : حذف مفعول.   ج     

رش تر شـده و دامنـه آن گـست   به اين ترتيب با بررسي ژاپني، تبيين ساختاري ارائه شده قوي      

هاي فارسي را بررسي    حال با اين رويكرد، داده    . شود و به عبارتي به اعتبار آن افزوده مي        يابدمي

  .كنيممي

  .فاعل مفعول فعل) و(مفعول فعل ) -/ * (مفعول فعل ) -) (و(فاعل مفعول فعل : حذف فاعل. الف) 12(

  )-(فاعل مفعول ) و(فاعل مفعول فعل /  فاعل مفعول فعل ) و) (-(فاعل مفعول : حذف فعل.      ب   

  فاعل مفعول فعل) و(فعل ) -(فاعل / * فعل ) -(فاعل ) و(فاعل مفعول فعل : حذف مفعول.   ج      
  

دهد كه فارسي از حيث قابليت حذف فاعل شبيه ژاپني و انگليسي اسـت              اين الگو نشان مي   

ف مفعـول شـبيه     اين زبان از حيث حذ    . دهد فاعل جمله اول حذف شود     و مانند آنها اجازه نمي    

رود در حـذف فعـل      رو انتظار مي  از اين . ژاپني است، كه البته توالي كلمات آنها نيز مشابه است         

دهد كه اين زبان از ايـن منظـر هـم شـبيه بـه      هاي فارسي نشان مينيز شبيه ژاپني باشد؛ اما داده     
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توانـد   و مـي   توان فعل جمله دوم را حذف كند، و هم شبيه به ژاپني اسـت             انگليسي است و مي   

هـاي  رود، اين زبان هم مانند زبـان چه انتظار مي  يعني برخالف آن  . فعل جمله اول را حذف كند     

  .كندعمل مي) مانند انگليسي(مفعول +فعل+و هم فاعل) مانند ژاپني(فعل +مفعول+فاعل

 يكـي . حل براي نجات تبيين ساختاري ارائه شده، منجـر شـود          تواند به دو راه   ها مي اين داده 

+ هاي فاعـل    ها مانند زبان  كه بگوييم چون زبان فارسي زباني است كه در بسياري از ويژگي           اين

فعل عمل  + مفعول  + هاي فاعل   مفعول هست و تنها در توالي صوري كلمات مانند زبان         + فعل  

دهد كه اين زبان داراي تـوالي كلمـات    نيز نشان مي، پس اين ويژگي )2001دبيرمقدم،  (كند  مي

هايي مثل ژاپني و حـذف فعـل        به عبارتي ويژگي حذف مفعول بر اساس زبان       . خصي نيست مش

-ايـن راه . باشد؛ و البته در مورد فاعل نيز هر دو گروه يكـسان هـستند          بر اساس هر دو الگو مي     

  .كاهدحل، از قدرت تبيين مي

مـاالً بايـد   حل دوم اين است كه شايد تبيين ساختاري ارائه شده ضعيف اسـت و احت            اما راه 

بحث تبيين ساختاري مطرح شده را ارتقـا داد و بـه            ) 1977(ساندرز  . به دنبال تبيين ديگري بود    

هـاي موجـود بـر      جاي بحث درباره فاعل و مفعول و فعل و توالي كلمات، به هر يك از سـازه                

بحـث  ها در مقدمه اين نحوه نشان دادن اين جايگاه. اساس جايگاه آنها در جمله يك شماره داد   

به اين ترتيب مشخص شد كه احتمال حذف به قرينه در ژاپني و انگليـسي بـر يـك        . عنوان شد 

  :الگو استوار است

  :ژاپني و انگليسي) 13

  })فعل در انگليسي و مفعول در ژاپني (–Eو ) فاعل جمله دوم (-D{ : حذف در جمله دوم. الف      

  )  و فعل در ژاپنيمفعول در انگليسي (-C: حذف در جمله اول. ب      

فارغ از نقش دستوري خود قابل حذف هستند و ايـن           ،  Cو   D  ،Eبه عبارتي در اين دو زبان       

در زبان فارسي، عـالوه     . يك تبيين ساختاري است كه قدرت بيشتري نسبت به تبيين قبلي دارد           

 ارتبـاط   آيـا ).  C,E,D,F: فارسي(نيز وجود دارد     Fهاي فوق، امكان حذف از جايگاه       بر جايگاه 

شـناختي بيـشتر،    هـاي رده  فارسي با اين دو زبان اتفاقي است يا حاصل قاعـده اسـت؟ بررسـي              

  :ها را بر اساس امكان حذف نشان دادطبقات مختلف زبان
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  ): هاي قابل حذف خط كشيده شده استزير جايگاه(هاي مختلف حذف به قرينه در زبان) 14

  EFC DABچيني -

  FC DEABانگليسي و ژاپني  -

  DEFABC كوچوايي -

  C DEFABروسي و فارسي -

  BC DEFAهندي -

  ABC DEFتوجاالبالي  -

مراتـب دسترسـي بـراي      قاعده نيست و در واقع يك سلـسله        مشخص است كه اين الگو بي     

  ) :45 :2007مت هسپل(حذف به قرينه وجود دارد 

  :مراتب دسترسي براي حذف به قرينهسلسله) 15(

 
  

 ممكـن باشـد، تمـام       Bمراتب، مـثالً اگـر در زبـاني حـذف از جايگـاه              براساس اين سلسله  

  .توانند حذف شوندهاي سمت راست نيز ميجايگاه

ها امكان حـذف بـه قرينـه از يـك جايگـاه وجـود دارد، و ايـن                   به اين ترتيب در تمام زبان     

ام هاي كمـي نيـز هـستند كـه امكـان حـذف از تمـ               باشد، و البته زبان   مي Dجايگاه قابل حذف    

اي جـدا   دهد كه زبان فارسي در طبقه     اين سلسله مراتب تلويحي نشان مي     . دهندها را مي  جايگاه

اين تبيـين سـاختاري، اشـكاالت تبيـين قبلـي را نـدارد و داراي                . از انگليسي و ژاپني قرار دارد     

-ياما اين تبيين نيز چيزي در مورد دليل واقعي حذف به قرينه نم            . قدرت و دامنه بيشتري است    

هاي مختلـف اتفـاقي نيـست،       گويد كه امكان حذف به قرينه از جايگاه       اين تبيين فقط مي   . گويد

ها همگي اجازه حذف از     تر اين است كه چرا زبان     اما پرسش مهم  . بلكه تابع الگويي منظم است    

، محـدوديت بيـشتري قائـل       B و   Aهـاي ديگـر، بـويژه       دهند، اما براي جايگاه   را مي  Dجايگاه  

  .دهد چه پاسخي به اين پرسش داده شده استبخش بعدي نشان مي. هستند
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  تبيين نقشي . 4

از نظـر   . اولين نكته اين است كه جمله در واقع پيامي اسـت از سـوي گوينـده بـه شـنونده                   

كند؛ امـا   گوينده جمالت داراي سازه محذوف ارجح هستند، زيرا او كلمات كمتري را تلفظ مي             

ازه محذوف ندارند بهتر هـستند، چـون او نبايـد بـراي بازيـابي      از حيث شنونده، جمالتي كه س    

پس در واقع حذف به قرينه را بايـد بـر اسـاس ارتبـاط و                . كلمات محذوف تالش بيشتري كند    

حال اگر فرض كنيم در اين معادله، منافع شنونده ارجح هست؛ چـون بـه       . كاركرد آن تبيين كرد   

توان حذف كرد، بايـد  هايي كه ميار داشت كه جايگاهتوان انتظهر حال بايد پيام منتقل شود، مي      

هاي مختلف نشان داده اسـت كـه اگـر يـك            آزمايش. كمترين مشكل را براي شنونده ايجاد كند      

فهرستي از اعداد يا كلمات را براي افرادي بخوانيم و از آنها بخواهيم آنها را بـازگو كننـد، آنهـا                     

هاي ابتدايي و انتهايي هر فهرست،      سپارند و جايگاه  ميها را به يك ميزان به خاطر ن       همه جايگاه 

-تر به خاطر سپرده مـي     جايگاهي است كه ساده    Aبه اين ترتيب    . شوندتر به ياد آورده مي    ساده

 Aآنچه بايد در خاطر باشد، مرجع آن يعني          Dبايد به اين نكته دقت كرد كه براي حذف          . شود

و  Aشود؛ پس در صورت قرينه بـودن        فاعل شروع مي  ها با   است، چون توالي كلمات اكثر زبان     

D    احتمال حذف ،D   مراتـب مـذكور نـشان      اي است كه سلسله   اين همان نكته  . بسيار زياد است

، بـراي   Aحذف است چـون مرجـع آن، يعنـي          ها قابل در اكثر زبان   Dبه عبارت ديگر،    . دهدمي

در واقـع سـهولت و بـسامد        ). 1977سـاندرز   (پردازش و به خاطر سپردن بهترين جايگاه است         

هـاي ديگـر    نـسبت بـه جايگـاه      D؛ يعني حذف    )242: 2006موراوسيك  (ارتباط مستقيم دارند    

رابطه سهولت و بـسامد مخـتص زبـان         . تر است بسامد باالتري دارد، چون درك مرجع آن ساده       

يي دارد،  نيست و در واقع در تمام رفتارهاي انساني و حتي حيواني، هر موردي كه بـسامد بـاال                 

روند نسبت به تعداد افرادي كـه       به همين دليل تعداد افرادي كه از يك تپه باال مي          . تر است سهل

. تر است روند، بيشتر است چون به همان نسبت كار اول از كار دوم ساده            از كوه اورست باال مي    

او در ارتبـاط    دهد كه چگونه رفتار زباني انـسان بـا رفتـار غيرزبـاني              اين تبيين نقشي، نشان مي    

شوند و بـه خـاطر      تر ياد گرفته مي   هاي اول و آخر ساده    پس چون در هر فهرستي جايگاه     . است

ها هـستند؛ زيـرا در وسـط        بدترين مرجع  Dو   Cبهترين جايگاه براي مرجع و       Fو   Aآيند،  مي
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هـا بـراي حـذف هـستند و الگـوي      بهتـرين جايگـاه    Dو   Cفهرست قرار دارند، به همين دليل       

  . كنديحي مطرح نيز آن را تاييد ميتلو

شـود،  حـذف نمـي   D  ،Aمثالً اينكه چرا به جاي  . گردددليل نقشي دوم به نظم زماني برمي      

حذف شود، بـه ايـن معنـي         Aاگر  . شودصورت، درك مشكل مي   كامالً ساده است؛ چون در آن     

بـه  . دانـد ن را نمـي   كه هنوز مرجـع آ    است كه ابتدا فرد بايد سازه محذوف را درك كند درحالي          

ها كمتر است، چون از حيث زماني آنها اول         در زبان  Bو   Aهمين دليل است كه احتمال حذف       

  .آيند و در صورت حذف، مرجع آنها قابل درك نيستمي

مراتـب حـذف بـه    ، يعنـي سلـسله   )15(توان گفت الگوي ساختاري مطـرح در        در نتيجه مي  

تـرين  سـخت  Aرو،  ازايـن . ي و سـادگي درك اسـت      قرينه، حاصل رقابت دو عامل ترتيب زمان      

ها براي حذف است، چون از حيث زماني مرجعي قبل از خود ندارد و از حيث سهولت                 جايگاه

از حيـث   Dاز طرفـي  . شـدن اسـت  درك هم بهترين حالت براي مرجع شدن و به خاطر سپرده          

ت جايگـاه خـوبي بـراي       شود و چون در وسط فهرست اسـ       زماني پس از سه سازه جمله اول واقع مي        

   .ماند، پس بهترين جايگاه براي حذف استمرجع بودن نيست و به سهولت در ياد باقي نمي

كند كه با ماهيت ارتبـاط و نحـوه انتقـال    توان گفت تبيين نقشي داليلي را عنوان مي      حال مي 

  .پيام از گوينده به شنونده و طبيعت پردازش و درك ذهني سازگار است

  ي گيرنتجه. 5

گرا شناسي نحو صورت  شود، بسياري از دانشجويان و محققان زبان      وقتي صحبت از نحو مي    

اين نوشته تالشـي بـود كـه    . شوندهاي مطرح از سوي آنان را در ذهن خود متصور مي      و تحليل 

بررسـي  . هايي ساختاري و نقـشي داشـت      توان از يك پديده نحوي، تبيين     نشان دهد چگونه مي   

دهد اوالً اين امكـان حـذف تـصادفي         ينه در جمالت مركب فارسي نشان مي      امكان حذف به قر   

تـوان بـا مـدنظر قـرار دادن عـواملي           مراتبي است، و ثانياً مـي     نيست و تابع قواعد خاص سلسله     

  . نقشي، مانند سادگي درك و ترتيب زماني، داليل آن را بيان كرد



  45                       ...پايهحذف به قرينه در جمالت هم تبيين نقشي از                        ، شمارة دومسومسال 

  كتابنامه

  .60-2 ص.1شماره . 7سال . مجله زبانشناسي .»ان فارسيپيرامون را در زب« ). 1369.(دبيرمقدم، محمد

: تهـران .  ويراسـت دوم . زايـشي شناسي نظري، پيدايش و تكوين دسـتور   زبان ).1383.(دبيرمقدم، محمد 

  .سمت

مركـز نـشر    :  تهـران  . مجموعـه مقـاالت    .پژوهـشهاي زبانـشناختي فارسـي      ).1384.( دبيرمقدم، محمـد  

  .دانشگاهي

  .هرمس:  تهران.ترجمه مهستي بحريني .ستور زبان فارسي معاصرد ).1384.(الزار، ژيلبر

  .سمت:  تهران.دستور زبان فارسي، واژگان و پيوندهاي ساختي .)1384(.الديني، مهديمشكوه

Dabir-Moghaddam, M. (2001). "Word Order Typology of Iranian 

Languages". The Journal of Humanities 2,8, 17-23. 

Haspelmath, M. (2007). "Coordination". In: T. Shopen (ed.). Language 

typology and syntactic description, Vol. II. Cambridge: Cambridge 

University Press. 1-51. 

Klein, W. (1980). "Some remarks on Sanders' typology of elliptical 

coordinations". 

   Linguistics 18, 871-876.  

Moravcsik, E.A. (2006). An introduction to syntax; fundamentals of syntactic 

     analysis. London / New York: Continuum.  

Sanders. G. A. (1977). "A functional typology of elliptical coordinations". 

In: F. R. 
     Eckman (ed.), Current Themes in Linguistics. Washington: Hemisphere. 

Pp: 244-270 

 
 
 
 

 

 


