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 گراکمینه رویکردی: فارسی زبان در کافت و بندزدایی

 
  1(ایران ،تهران ،شناسی دانشگاه تهرانتادیار زبان)اس دکتر مزدک انوشه

 

 چکیده

ای در شوود، بثوپ پردامنوهاشتقاق که با نام کلی حذف شناخته می زدودن عناصر زبانی از

های مختلفی دارد، اموا در اللوآ هنهوا گونه پدیدهاین هرچند شناسان بوده است. میان زبان

از هن میان، فرایند کافوت کوه دارای مرجعی زبانی یا لیرزبانی است. معمولاً سازة مثذوف 

بوا توجوه بوه کنود، های همپایه حذف میایش( از جملههعنصر فعلی را )با یا بدون وابسته

رود. جانسون شمار میبههای نثوی برانگیزی در نظریهساخت چالشهایی که دارد، ویژگی

این دو پدیوده  کافت در انگلیسی،های کافت و شبهرلم شباهتبه دهد که( نشان می9003)

 گیورد و دومویشول  میمشترک  فرایند گذر از رهگذر های متفاوتی هستند و اولیساخت

 در تقاب  با تثلی  جانسون دربارة کافت در انگلیسوی، نوعی حذف گروه فعلی است. پیامد

ای بندزدایی است کوه یوی هن گوروه کند که کافت در فارسی گونهمقالة حاضر استدلال می

شواخ   مانده بههای باقیسازه شود، اما پیش از هن،از ساخت همپایة دوم حذف میزمان 

ایون تثلیو   یابنود.ارتقوا می )مانند گروه مبتدا یا گوروه کوانون( نمایک یا چند گروه نقش

سوو سواخت دلی  ارتقای اجبواری فعو  از درون گوروه فعلوی، از یککند که بهتصریح می

کافت در فارسی مجاز نیست و از سوی دیگر سوازوکار حوذف گوروه فعلوی بوه مثوو شبه

 انجامد.عنصر فعلی نمی

 ارتقای گره راست ،بندزدایی ،کافتشبه ،کافت ،حذف گروه فعلی ،حذف: واژگان کلیدی 
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 . مقدمه1

هوای مختلو  ای در حوزهشوود، بثوپ پردامنوهای که از هن با نام کلی حذف یاد میپدیده

های گوناگونی را برانگیخته است )از جمله، نوک  را  ویژه نثو بوده و تثلی شناسی و بهزبان

هوای متورخر  جانسوون ؛ از میوان تثلی 7311سو  ؛ 7319چامسولی ؛ 7317جلنداف ؛ 7310

؛ شوعبانی 7932و در فارسی، کریمی و هزموده ؛ 9072یوشیدا و هملاران  ؛9003، 9001، 9007

های متعددی را از اشتقاق جملوه بزدایود، تواند سازه(. این فرایند انواع مختلفی دارد و می7932

اش است. مثلاً، هسوتة گوروه فعلوی سان مرجعسازة مثذوف عمدتاً به ر نثویِکه ساختاگو این

ای، یعنوی یلوی از همراه گروه حرف اضافهو ب( به 7تنهایی، در جملة )و ال ( به 7در جملة )

همراه فاعو  یوا موضووع بیرونوی حوذف شوده و پ( به 7موضوعات درونی خود و در جملة )

اند، حذف شده« دادن»ظرفیتی ر دو موضوع درونی فع  سهو ت( ه 7) ساختار نثویاست. در 

همراه یلی از و ث( فع  واژگانی به 7اما خود فع  باقی مانده و سرانجام، در جملة نادستوری )

 جای مانده است به« بودن»دو موضوع درونی خود حذف شده و فع  کملی 

 .دادبه عرو   مادرش یک ساعت به داماد داد، پدرش هم یک انگشتر ال . (7) 

 .به داماد دادمادرش یک ساعت به داماد داد، پدرش هم یک انگشتر  ب. 

 .دادیک انگشتر هم به عرو   مادرشمادرش یک ساعت به داماد داد،  پ. 

 نداد. یک ساعت به دامادمادرش یک ساعت به داماد داد، پدرش  .ت 

 بود. به داماد دادهنگشتر مادرش یک ساعت به داماد داده بود، پدرش هم یک ا* ث. 

ای که در جملة نخسوت وجوود های بالا فرایند حذف با توجه به قرینههرچند در همة نمونه

اند. های مختلفی از سواخت نثووی زدوده شودهدارد، بر جملة همپایة دوم اعمال شده، اما سازه

 ،ملوة نخسوتج سوهدهیم کوه در های یادشوده، نشوان مویحاضر با تمرکز بر ساخت مقالةدر 

 .هایش استعام  حذف فع  یا فع  و موضوع 7«کافت»سازوکار متفاوتی به نام 

                                                           
های نثوی فارسی گاهی از در پژوهشاب شده است. انتخ «gapping»در برابر اصطلاح « کافت»مصدر مرخم . 7

«gapping » همه، ازهنجاکه در دیگر انواع حذف نیز معمولاً قرینة لفظی یا معنوی شود. باایننیز یاد می« حذف به قرینه»به

و « فتکا»های ترتیآ برابرنهادبه« pseudogapping»و « gapping»حاضر برای دو اصطلاح نثوی  مقالةوجود دارد، در 

 قرار گرفته است.« gapped»در برابر « کافته»مفعول  کار رفته و اسم)از مصدر  کافتن( به« کافتشبه»
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 2مشخصوة قووی 1در روند بوازبینیکه در فارسی، فع  واژگانی و فع  سبک با توجه به این

ترین و بوه نزدیوک شووند( خوار  میvPاز درون گروه فعلی کوچک ) ،(uInflتصری  خود )

یابنود ( انضومام میTP( یوا گوروه زموان )AspPز جمله گروه نمود )نمای متناظر، اهستة نقش

دهد که ( در زیر نشان می9(، پژوهش حاضر برپایة تعمیم )7932؛ انوشه 7913)درزی و انوشه 

 است  ک  متفاوتو ث( به 7کافت در )و ت( یا شبه 7در ) 3با حذف گروه فعلیکافت فرایند 

 حرکت فع  در فارسی  (.9)

شود و به هسوتة ای از اشتقاق از درون گروه فعلی کوچک خار  میلی در مرحلهعنصر فع 

 یابد.متناظر بالاتر انضمام می

، حذف گروه فعلوی 4گروه فعلیهای لایهرفت فع  از درون دلی  برونبهبنابراین، در فارسی 

پیامود  انجامود.های سنگین و سوبک نمیو برخلاف هنچه مملن است گمان رود و به مثو فع 

( که فع  اصلی از اشتقاق زدوده شده است، با فرایند ال  تا پو  7) در شواهدکه این سخن هن

تووان مثصوول حوذف گوروه ها را نمیرو هستیم و این ساختروبه نام کافتبه زبانی متفاوتی

 فعلی دانست.

ی از برخومعرفوی بوه  حاضور نخسوت پس از مقدموةگفته، های پیشداده برپایةترتیآ بدین

 های صوری فرایند نثویویژگی پردازیم. سپسهای حذف در دستور زایشی میترین گونهمهم

از جملوه حوذف کنیم؛ اشاره میهای هن با دیگر انواع حذف شماریم و به تفاوترا برمی کافت

در سنت دسوتور زایشوی ارتقوای  ، و حذف از ساخت همپایة نخست کهکافتشبه ،گروه فعلی

 دربوارة( 9003و  9001سرانجام، با اشواره بوه تثلیو  جانسوون )شود. انده میخو 5گره راست

دهیم کوه های فارسی، نشان مویمورد دادهانگلیسی و تبیین ناکارهمدی هن درسازوکار کافت در 

مانده به جایفرایند کافت مثصول حذف گروه زمان از ساخت همپایة دوم، و حرکت عناصر به

این سخن بدین معناست که کافوت  نقشی بالاتر از این گروه است.های جایگاه شاخ  فرافلن

 کند.است و گروه زمان را در سطح هوایی حذف می 6در فارسی نوعی بندزدایی

                                                           
1. checking 

2. strong feature 

3. VP-deletion 

4. VP shells 

5. Right Node Raising (RNR) 

6. Sluicing 
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 های حذف در دستور زایشیگونه .2

ای که کافت خوانوده ویژه پدیدهدر دستور زایشی، مطالعات مختلفی دربارة انواع حذف و به

( فض  تقدم دارنود. در 7317( و جلنداف )7310که از هن میان، را  ) شود، صورت گرفتهمی

های لالباً بر دو ویژگی کافت ترکید شده است  نخست، کافوت در سواخت ،های نثویپژوهش

کار توان این سازوکار را بوهکند و در جملات ناهمپایه نمیهمپایه یک عنصر فعلی را حذف می

های دهد، اموا گواهی در سواختهمپایگی گروه فعلی رخ می بست. دوم، این فرایند معمولاً در

؛ یوشویدا و 9001شوود )جانسوون ساز نیز مشاهده میتری مانند گروه زمان یا گروه متممبزرگ

های متوداول ر گونوه(. در بخش حاضر، برای تبیین تموایز کافوت بوا دیگو739  9072هملاران 

ف گروه فعلی، ارتقای گره راست، بندزدایی بخش پیاپی دربارة فرایندهای حذحذف، در دو زیر

 کنیم.کافت بثپ میو شبه

 کافت و ارتقای گره راست .1. 2

شناسوان حذف عنصر فعلی از جملة همپایة نخست یا دوم از موضوعاتی بوده که توجه زبان

ای کوه فعو  از هن حوذف (، سواخت همپایوه7310را به خود جلآ کرده است. به گفتة را  )

تر، اگور تقدم یا ترخر فع  نسبت به دیگر عناصر جمله بستگی دارد. به عبارت دقیق شود، بهمی

هایش بیاید )مانند انگلیسوی(، کافوت یوا حوذف بوه قرینوة فعو  در در زبانی فع  پیش از متمم

کار رود )مانند روسی و ژاپنی(، فراینود هایش بهدهد و اگر فع  پس از متممهمپایة دوم رخ می

همه، یابد. بااینشود و مرجع در همپایة پایانی حضور میهمپایة نخست اعمال میمورد نظر در 

هوایی را د، مخالفتشووها یافت میهای نقضی که در برخی از زباناین تثلی  با توجه به نمونه

پذیر است. جانسون حذف از هر دو همپایة اول و دوم املان ،انگلیسیزبان در  برانگیخته است.

( و حوذف از همپایوة نخسوت را ارتقوای گوره راسوت 7312پیروی از پوسوتال )( و بوه9001)

ترین ( در زیر که در هن راست3)نمونة مانند  داند؛ا متفاوت با فرایند کافت میخواند و هن رمی

 اند اند، به جایگاه بالاتری ارتقا یافته و در هنجا به هم پیوستههای نثوی مشترکها که سازهگره
(3). Sabrina set and Pavel cleared the table. 

 a. [[Sabrina set the table] and [Pavel cleared the table]]. 

 b. [[Sabrina set ---] and [Pavel cleared ---] NP [the table]]. 
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تواند بر هریک می ،های همپایهحذف عناصر همسان در ساختدر فارسی نیز دانیم، که میچنان

که حوذف سوازه از هایی را از اشتقاق بزداید؛ گو اینملة اول یا دوم اعمال شود و سازهاز دو ج

 برخلاف حذف از همپایة دومو  (2های جمله)همپایة نخست در گفتار یبیعی کمتر رایج است 

 شود ، لالباً در نوشتار یافت می(5های جمله)

(2) انگشتر به داماد داد.مادرش یک ساعت به داماد داد )و( پدرش هم یک  ال .   

کند.می کند و هلمان با فرانسه دیدارنهایی پرتغال با ولز دیدار میدر نیمه ب.   

(5) .مادرش یک ساعت به داماد داد، )و( پدرش هم یک انگشتر به داماد داد ال .   

کند.ر میکند، و هلمان با فرانسه دیدانهایی پرتغال با ولز دیدار میدر نیمه ب.   

موضووع ( را کوه 2هوایی ماننود )بثپ حاضر به پیوروی از سونت دسوتور زایشوی، دادهدر 

( را 5هایی همچوون )نوامیم و صورفاً سواخت، ارتقوای گوره راسوت میپژوهش حاضر نیسوتند

را نیز مثصول کافت ها سازهفهرست (9001دانیم. گفتنی است که جانسون )مثصول کافت می

بثوپ و مللوک تجوارت و علوم بیه چیز پایدار نماند  مال بیس»مانند  کند )در فارسی تلقی می

 (.«سیاستبی

زبانان نیست، شواهد زبوانی که ارتقای گره راست فرایند رایجی در گفتار فارسیبر اینعلاوه

هوایی وجوود دارد. تفاوت ،حذف از همپایوة دوم الگویدهند که میان این پدیده و نیز نشان می

که در فرایند کافوت ناسوازگاری در دو مشخصوة اخت مورد نظر ایننخستین تفاوت میان دو س

(، اما ارتقوای گوره 1های اش همواره مجاز است )جملهشخ  و شمار میان فع  کافته و مرجع

 ( 1های کند )جملهراست لالباً و و البته نه همواره و در برابر این پدیده مقاومت می

 کافت  (.1)

 ساعت به داماد داد، )و( ما هم یک انگشتر به داماد دادیم.ام یک خانوادة دایی ال . 

 کنیم.کنه، )و( ما با فرانسه بازی مینهایی روسیه با امریلا بازی میدر نیمه ب. 

 ارتقای گره راست  (.1)

 ام یک ساعت به داماد داد، )و( ما هم یک انگشتر به داماد دادیم.؟ خانوادة دایی ال . 

 کنیم.کنه، )و( ما با فرانسه بازی میهایی روسیه با امریلا بازی مین؟ در نیمه ب. 
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دلی  ناهمسووانی ( حووذف فعوو  بسوویر یووا مرکووآ از همپایووة نخسووت بووه1های )در جملووه

های تصریفی دو فع ، سبآ تولید جملاتی شده که چنودان نوزد اهو  زبوان پوذیرفتنی مشخصه

 .نیستند

شوود و برخلواف کافوت، حوذف تری مشاهده میدر زبان انگلیسی این تفاوت با شدت بیش

(. در 9001فع  با تصری  ناهمسان در فراینود ارتقوای گوره راسوت مجواز نیسوت )جانسوون 

( فع  دوم که تصری  متفاوتی نسبت بوه فعو  نخسوت دارد، املوان حوذف 8aساخت کافتة )

لوانی بورای فعو  رود، چنین امشمار می( که ارتقای گره راست به8bیافته است، اما در جملة )

 نخست فراهم نیست 
(8) a. He likes beans and you like rice.  

 b. *He always complains and you sometimes complain.   

هوا را از سواخت همپایوة ای از واژههای ناپیوستهتوان زنجیرهکه در کافت میتفاوت دوم هن

هوا را ای از واژهتوان زنجیرة پیوستهاست فقر می(، اما در ارتقای گره ر3های دوم زدود )جمله

 کند های ناپیوسته ساخت نادستوری تولید می( و حذف توالی70های حذف کرد )جمله

 کافت (.3)

 .به برادرش دادهایش رو هایش رو به برادرش داد، )و( مینا جزوهسینا کتاببعد از دیپلم، ال .

 .دادبه خواهرش  هایش روکتاببه برادرش داد، )و( مینا هایش رو سینا کتاببعد از دیپلم، ب.

 ارتقای گره راست (.70)

 هایش رو به برادرش داد.، و مینا جزوهبه برادرش دادهایش رو سینا کتاببعد از دیپلم، ال .

 هایش رو به خواهرش داد.، و مینا کتابدادبه برادرش  هایش روکتابسینا *بعد از دیپلم، ب.

ای از مفعول لیرمستقیم و فع  )به برادرش داد( حوذف های )ال ( زنجیرة پیوستهدر جمله

ای از های )ب( زنجیورة ناپیوسوتهاند. در جملهساخت( خوش70( و )3اند و هر دو نمونة )شده

اند. اعمال ایون فراینود بور سواخت هایش رو . . . داد( حذف شدهمفعول مستقیم و فع  )کتاب

تووان ایون زنجیورة ( نمی70( مجاز است، اما در ساخت همپایة نخسوت در )3همپایة دوم در )

و ال  و ب( در زیر نیز هموین نتیجوه را ترییود  77گسسته را از اشتقاق زدود. تقاب  دو جملة )

 کند می

نهایی فرانسه روسویه رو در نیموه)و( ایران روسیه رو در مرحلة مقدماتی شلست داد، (ال .77)
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 شلست داد.

نهایی فرانسووه روسوویه رو در نیمووهو یووران روسوویه رو در مرحلووة مقوودماتی شلسووت داد، *اب.

 شلست داد.

جملوة کافوت )سوازوکار شوود و در انگلیسی نیز عیناً مشواهده میزبان این تفاوت مهم در 

12a( برخلاف ارتقای گره راست ) 12جملةbهوا را ای از واژههوای ناپیوسوتهتووان زنجیره( می

  مقایسه کنید (9001)جانسون های زیر را از  ه. نمونزدود
(12) a. He gave a set of directions to me, and Will gave a map to me. 

 b. *He gave a set of directions to me, and Will gave a map to me. 

 شود. چنانچوه فاعو های مرکآ یافت میفارسی است، در فع زبان تفاوت سوم که خاص 

تووان از همپایوة میویژه در نوشوتار و و بوه دو بند همپایه مشترک باشد، فع  سبک همسان را

(، اما در فراینود کافوت، حوذف 79های جای گذاشت )جملهرا به یارفع نخست حذف کرد و 

 ( 72های پذیر نیست )جملهتنهایی از همپایة دوم معمولاً املانفع  سبک به

 ارتقای گره راست  (.79)

 های نشسته را تمیز کرد.مادر سفرة لذا را جمع کرد و مادر ظرف ال . 

 متهم توسر مرموران پلیس دستگیر شد و متهم بلافاصله به زندان منتق  شد. ب. 

 کافت  (.72)

 های نشسته را تمیز کرد.*مادر سفرة لذا را جمع کرد و مادر ظرف ال . 

 د و متهم بلافاصله به زندان منتق  شد.*متهم توسر مرموران پلیس دستگیر ش ب. 

( که فاع  دو جملوه مشوترک اسوت و 79ساخت )های خوشکه در جملهای فرعی ایننلته

فع  سبک از همپایة نخست حذف شده، مملن است اساساً دو جملوة همپایوه یوا در واقوع دو 

ن همپایوه شوده بسا دو گروه فعلی کوچک بوا فواعلی همسواگروه زمان نداشته باشیم، بلله چه

 و ب( خواهد بود  75صورت )و ال ( به 75باشند. در این صورت، بازنمایی کلی جملة )

 ها را تمیز کرد.مادر سفره را جمع و ظرف ال . (75)

را هوا ظرف VP)موادر( ] vPسفره را جمع )کرد( [ و ] VP)مادر( ] vPمادر ] TP] ب. 

 [. Tتمیز )کرد([ کرد+
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گونه حوذفی در اشوتقاق ( در انگلیسی است، هیچ3ابه تثلی  جملة )یبق این تثلی  که مش

جایی عناصور همسوان بوه سبآ جابه 7گیرد، بلله اعمال دو فرایند گذر مشترکبالا صورت نمی

(، 3. در جملوة )(9009)برای این فرایند، نک  هورنشوتین و نیوونس  شودیک جایگاه واحد می

کت داده و در قالوآ یوک سوازه بوه انتهوای سواخت را حر« the table»گذر مشترک دو سازة 

نثوی در سمت راست منضم کرده است. در فارسی نیز چنین حرکتی رخ داده اسوت  )الو (. 

کند تا جا میجابه TPبه تنها شاخ   vP هایهای مشترک را از شاخ  گروهیک فرایند فاع 

 TP بک را به هسوتة همویناص  فرافلن گسترده برهورده شود. )ب(. فرایندی دیگر دو فع  س

 بازبینی شود. vPدهد تا مشخصة قوی و تعبیرناپذیر تصری  بر روی هستة ارتقا می

یبق تعمویم . کنیمگروه فعلی و کافت اشاره تمایز میان حذف  در پایان این زیربخش باید به

های ، حذف یلی از این دو فع  در پاسو «بودن»دلی  انضمام فع  اصلی به فع  کملی به (،9)

انود، میسور های مشابه کوه مثصوول حوذف گوروه فعلیکوتاه، جملات همپایه و دیگر ساخت

در زیر )عنصر درون کمانک، رونوشت فعلی است که در نثو حرکت ( 71نیست؛ مانند نمونة )

 کرده و به فع  کملی منضم شده است( 

 این انگشتر را به داماد نداده بودی،قب  از مراسم عقد تو  (.71)

 داده بودم.)داده([   قب  از مراسم عقد این انگشتر را به داماد vP]من  ال . 

 [ بودم.قب  از مراسم عقد این انگشتر را به داماد داده vP]من * ب. 

 .بودم)داده([ داده   قب  از مراسم عقد این انگشتر را به داماد vP]من * پ. 

تر  حذف گروه فعلی کوچوک( در دقیق ای از حذف گروه فعلی )یاال ( نمونهو  71جملة )

فعو  سو، و ارتقا و انضمام فارسی است. با توجه به حرکت فاع  به شاخ  گروه زمان از یک

جای بوه« من داده بودم»اشتقاق  هوایی، حذف اعمال سو، پس ازواژگانی به فع  کملی از دیگر

مون *»ساخت حاص ، یعنوی باقی مانده و  vP)ب( فع  واژگانی در درون دادة مانده است. در 

بایود بوا حرکوت هشولار ایون همواره نادستوری است؛ زیرا مشخصة قوی تصری  فع  « بودم

. در نمونة )پ( فع  واژگانی به فع  (7335)چامسلی  کننده برهورده شودعنصر به گره بازبینی

ده شوده نیز از اشتقاق زدو« بودن»کملی منضم شده، اما درپی اعمال فرایند حذف، فع  کملی 

 دست همده است.به« من داده*»و ساخت نادستوری 
                                                           
1. Across-the-Board (ATB) movement 
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ایم  )الو (. حوذف از همپایوة نخسوت یوا پس تاکنون سه نوع فرایند حذف را معرفی کرده

وم یوا کافوت؛ )پ(. حوذف گوروه فعلوی، یوا در ارتقای گره راست؛ )ب(. حوذف از همپایوة د

 ای، حذف گروه فعلی کوچک چارچوب نظریة گروه فعلی لایه

مادرش یک ساعت به داماد داد و پدرش هم یک انگشتر به داماد (.ال .71)

 داد.

 ارتقای گره راست

 کافت مادرش یک ساعت به داماد داد، پدرش هم یک انگشتر به داماد داد.ب.

 حذف گروه فعلی مادرش یک ساعت به داماد داد، ولی پدرش یک ساعت به داماد نداد.پ.

پیروی از سونت دسوتوری زایشوی هن را ز همپایة دوم که بوهدر مجموع، فرایند حذف فع  ا

سو رفتار نثوی متمایزی با حوذف از همپایوة نخسوت دارد و از سووی ایم، از یککافت نامیده

 گذارد، کاملاً متفاوت است.جای میدیگر، با حذف گروه فعلی که عنصر فعلی را به

 کافت و بندزداییشبه .2. 2

و هلموانی  هلنودیهوایی مثو  زبان( اسوت و در 9پیامد تعمیم )های فعلی که تشلی  خوشه

هورد. کافت را فوراهم موی، زمینة معرفی و بررسی پدیدة شوبه(7333)چینلوئه  شودمشاهده می

شود، برخلاف کافت مثودود بوه و از جمله انگلیسی یافت می هابرخی از زبان که درکافت شبه

مانود یوا حذف فع  اصلی، یک فع  کملی باقی می رلمهای همپایه نیست و در هن، بهساخت

( 13  9007لزنیوک ) دهد.رخ می« do»در صورت نبود فع  کملی در ساختار جمله، در  فع  

مانوده بوه بیورون از گوروه کافت را حاص  از حذف گروه فعلی و حرکت گروه اسمی باقیشبه

 های زیر مانند نمونه داند،فعلی می
(18) a. If you don’t believe me, you will believe the weatherman. 

 b. I rolled up a newspaper, and Lynn did roll up a magazine. 

در انگلیسی، مشخصوة تصوری  فعو  دهد؟ کافت رخ میهیا در زبان فارسی نیز فرایند شبه

 ؛7335شوود )چامسولی اصلی قووی نیسوت و ایون عنصور از درون گوروه فعلوی خوار  نمی

دلی  ارتقوا و انضومام بوهدر فارسوی  (. اما پیش از ایون گفتویم کوه9005هورنشتین و هملاران 

گیورد کوه ای فعلی شول  می، خوشههای کملی )و وجهی(و سبک( به فع های واژگانی )فع 

هایی شوبیه بوه جملوات رود کوه در ایون زبوان سواختناپذیر است. بنابراین، انتظار میتفلیک

 کنند بینی را تریید میهای نادستوری زیر این پیشیافت نشود. نمونه( 18ساخت )خوش
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 بود. به داماد دادهمادرش یک ساعت به داماد داده بود، پدرش هم یک انگشتر * ال . (73)

 .دادمادرش یک ساعت به داماد خواهد داد، پدرش هم یک انگشتر به عرو  خواهد *ب.

تلویح ( بوهو ب 71) دادةای است که در تثلی  نلته کافت در فارسی هماننبود فرایند شبه

به هن اشاره کردیم. این ویژگی خاص زبان فارسی نیست و در هلمانی نیز کوه ارتقوا و انضومام 

( مجواز اسوت، اموا اعموال 20aدهود، فراینود کافوت )فع  اصلی به فع  کملوی بالواتر رخ می

کنود سواختی نادسوتوری تولیود می تنهاییجای مانودن فعو  کملوی بوه( و بوه20bکافت )شبه

 ( 9001)جانسون 
(20) a. Sally hat Kumquats gegessen und Dieter Bier getrunken. 

  Sally has kumquats eaten and Dieter beer drank 

  “Sally ate kumquats and Dieter drank beer.” 

 b. *Sally hat Kumquats gegessen weil Dieter natto hat. 

  Sally has kumquats  eaten since Dieter natto has 

  “Sally ate kumquats because Dieter didn’t.” 

در مجموع، عنصر فعلی در فارسوی بوه گوره متنواظر بالواتری کوه دارای جفوت تعبیرپوذیر 

)در  «بوودن»یابد. چنانچه این گره دارای فع  کملی مشخصة تصری  است، ارتقا و انضمام می

( باشود، خوشوة فعلوی TP)در هسوتة « خواسوتن»( یوا فعو  وجهوی PerfP یوا ModP هستة

   شود.کافت در این زبان میهید که مانع از وقوع پدیدة شبهناپذیری حاص  میتفلیک

پوردازیم، فراینود بنودزدایی هخرین پدیدة حذفی که پیش از تثلی  نثوی کافوت بوه هن می

دهد و عموماً یوک های حذف است که در سطح بند درونه رخ میاست. بندزدایی یلی از گونه

یوشیدا و هملاران ؛ 9079بروئک و مرچنت کرائنن، 9007گذارد )لزنیک جای میواژه بهپرسش

 (؛ مانند نمونة زیر در زبان انگلیسی 9072
(21) a. John ate something, but I don’t know what John ate. 

 b. John ate something, but I don’t know [CP what1 [TP John ate t1]]. 

واژه از مث  تولید خود به جایگاهی فراتور (، در فرایند بندزدایی پرسش21bیبق بازنمایی )

رسد در زبوان فارسوی نظر میشود. بهرود و سپس، بند زمان از اشتقاق زدوده میاز بند زمان می

ق بندزدایی حاکم است، با این تفاوت که در ایون زبوان، وبیش مشابهی بر اشتقانیز وضعیت کم

هایی از بنودزدایی ( نمونه99های )واژه اجباری نیست. در دادهبرخلاف انگلیسی، حرکت پرسش

 اند در فارسی همده

 هید. حد  بزن )که( چه کسی.یک نفر برای شام میال . (99)
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 دونم )که( کدوم رو.اما نمیها رو بخرد، خواهد یلی از اون ساعتمی برادرم ب. 

[ کوه بور روی *uWHدر زبان انگلیسی عنصر پرسشی به انگیزة بوازبینی مشخصوة قووی ]

)هورنشوتین و هملواران  شوودجا میساز قرار دارد، به شاخ  این گروه جابههستة گروه متمم

و  99د )تواند درجا بمانواژه می. اما در فارسی که مشخصة یادشده ضعی  است، پرسش(9005

 99اصولی ) بنود و ب( یا 99ال (. بنابراین، حضور چنین عنصری در حاشیة راست بند درونه )

سازی دارد و ارتقای هن بوه شواخ  گوروه های کلامی مانند مبتداسازی یا کانونیانگیزه ،و پ(

بوا « چوی رو»واژة . در جملوة )ت( پرسوش(تو  99کند )ساز ساختی نادستوری تولید میمتمم

ساز، پیش از هستة ایون گوروه تظواهر یافتوه و در نتیجوه، سواختی قا به شاخ  گروه متممارت

ترکیودی « کوه»را نبایود از نووع « کوه»، در این جمله عنصر روازایننادستوری تولید شده است. 

 تعبیر کرد 

 برای تو خریده[[؟ چی روپدرت  TPکه ] CPگفتی ] ال . (99)

 برای تو خریده[[؟ tت پدر TP] چی رو که CPگفتی ] ب. 

 برای تو خریده[[؟ 1tپدرت  TP] 2t که CPگفتی ] چی رو پ. 

 برای تو خریده[[؟ tپدرت  TPکه ] چی رو CPگفتی ]* ت. 

خوود،  ادلوام، عنصر پرسشی در فارسی، در صورت حرکت از جایگاه 7براسا  این تثلی 

سواز قورار دارد، ارتقوا گروه متممنمایی که بر فراز گروه زمان و ذی  به شاخ  یک گروه نقش

( 99هوای )توان بوه بخوش مثوذوف داده( در زیر را می92های )ترتیآ، بازنمایییابد. بدینمی

 نسبت داد 

 .[[[هیدبرای شام می TP t]چه کسی  FP] (که) CPحد  بزن ]. . .  ال . (92)

 FP 2t [TP 1tکه ] CP]اهد خومی برادرم TP] کدوم رو FP] (که) CPدونم ]اما نمی . . . ب. 

                                                           
توانود ساز میمتمم« که»از نوع ترکیدی نیست. در همین جمله، « که»و ت( عنصر  99لة نادستوری )که گفتیم، در جم. چنان7

ترکیدی نیز متص  به دیگر عناصر بند درونه و از جمله فاع  یوا مفعوول « که»زمان بلافاصله پس از فع  بند اصلی بیاید و هم

 ود ساخت حاص  شای خوشواژه( تظاهر یابد و جملهمستقیم )پرسش

(i.) [ گفتیCP کههوکوه چوی رو [TP  پودرتt  بورای توو

 خریده[[؟

(ii.) [ گفتیCP [ که چی روTP کهوپدرت t ؟]]برای تو خریده 

 های مستقلی است که با بثپ حاضر ارتبایی ندارد.ترکیدی نیازمند پژوهش« که»نثوی تبیین ماهیت و جایگاه صرفی
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 [[[[[[.بخرد

بند خوود ارتقوا یافتوه و سوپس  FP1به شاخ  « کسیچه»واژة در بازنمایی )ال (، پرسش

تری مسیر یولانی« کدوم رو»درونه اعمال شده است. در بازنمایی )ب(،  TPفرایند بندزدایی بر 

سواخت  تقاق زدوده شده اسوت.بالاتر از اش TPبند بالاتر پیموده و سپس ک   FPرا تا شاخ  

و الو ( در زیور کوه  95بیاید؛ مانند ) تواند مقدم بر جملة مرجعمیحتی  ،فارسی بندزدوده در

بروئوک )برای انواع حذف بند، نک  کرائنن و ب( همده است 95بازنمایی بخش نخست هن در )

ند متممی پوس از پایانی که بهای فع کند در زبان( تصریح می7335. هگمن )(9079و مرچنت 

یابد و به بالای بند خوود متصو  یابد، این سازه از جایگاهی پیش از فع  ارتقا میفع  تظاهر می

سومت چوب بنود اصولی )در بند متمموی بهپیروی از هگمن و ب( به 95شود. در بازنمایی )می

   جهت خر فارسی( اتصال یافته است 

 هید.، اما گفت که یک نفر برای شام میدهیبرای شام می نگفت )که( کی مادرال .  (95)
 

 
                                                           

 ( است.FocP( یا گروه کانون )TopPنمایی مانند گروه مبتدا )فلن نقشفرا FP منظور از . در بازنمایی بالا،7
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بنود  است. در این بازنمایی،« هیدبرای شام می مادر نگفت که کی»نمودار بالا بازنمایی سازة 

خوش فراینود شود. اما این بند در مراح  اشوتقاق نثووی دسوتادلام می فع متممی مقدم بر 

واژة کنود. پرسوشی مشابه را بازتولیود میشود و با اتصال به بند زمان اصلی، بندگذاری میپس

گذاری این بند و اتصال هن به که در جایگاه فاع  بند متممی ادلام شده است، بعد از پس« کی»

نمای بنود خوود ارتقوا یافتوه و سوپس فراینود (، به شاخ  گروه نقشTP1گروه زمان اصلی )

هایی کوه بخش بعدی برپایة ویژگیدر  ( اعمال شده است.TP3بندزدایی بر گروه زمان درونه )

 پردازیم.میکافت  فرایندبرشمردیم، به تثلی  ساختار نثوی  انواع حذفبرای 

 تحلیل فرایند کافت در فارسی. 3

کافت، حوذف گوروه هایی مث  شبههرچند در بخش گذشته به تفاوت فرایند کافت با پدیده

دست دادیم، اما رای سازوکار بندزدایی بهفعلی و ارتقای گره راست اشاره کردیم و تثلیلی نیز ب

ایم. در بخوش حاضور نپرداختهاز همپایة دوم و فع  و یعنی حذف هنوز به چگونی وقوع کافت 

موورد زبوان ( در9003دهیم که برخلواف تثلیو  جانسوون )ضمن تبیین فرایند کافت، نشان می

   انگلیسی، کافت در فارسی نوعی بندزدایی است.

رایند کافت در انگلیسی را مثصول همپوایگی دو گوروه فعلوی کوچوک ( ف9003جانسون )

فرایند گذر مشترک، بوه یی های همسان در دو ساخت همپایه، دهد که سازهداند و نشان میمی

شوند. بودین جا میکه بر فراز گروه فعلی کوچک قرار دارد، جابه( PredP)یک گروه مثمولی 

دهود. در ایون در زیر نسوبت می( 26aای مانند )جمله ( را به26b)درختی ترتیآ، وی نمودار 

نمودار، فاع  همپایة نخست برای برهوردن اص  فرافلن گسترده به شاخ  گروه زموان ارتقوا 

(، یی eat poiیافته و فاع  همپایة دوم درجا مانده است. همچنین، سازة همسان در دو جمله )

جا راز گروه فعلی کوچک قرار دارد جابوهفرایند گذر مشترک به شاخ  گروه مثمولی که بر ف

 دست همده است شده و جملة همپایة روساخت به
 

(26) a. Some will eat poi for breakfast and others for lunch 

 b.  
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سازوکار کافت در انگلیسی حاص  از اعمال فرایند حذف بر  ،بنابراین، یبق تثلی  جانسون

لله گذر مشترک دو سازة یلسان به یک جایگاه واحد، سبآ ایجاد ساخت همپایة دوم نیست، ب

های مشوابه در توان این تثلی  را دقیقاً بورای سواختاما هیا می شود.شلاف در همپایة دوم می

تثلیلوی کوه کار بست؟ پاس  این پرسش به دلایلی که اشاره خواهد شد، منفی است. فارسی به

هوای عامو  مبتنی است کوه براسوا  هن، گروه 7ساز گسسته، بر فرضیة گروه متممهیددرپی می

(ForceP( مبتدا ،)TopP ،)کانون (FocP( و ایستایی )FinP بر فراز گوروه زموان، جوایگزین )

ترتیآ نوع (. دو گروه عام  و ایستایی به9007، رابرتس 7331شوند )ریتزی ساز میگروه متمم

کننود و ا یا ناخودایسوتا بوودن بنود را تعیوین میبند )خبری، تعجبی، پرسشی و جز هنها( و ایست

اند هاییتواند بیشتر از یلی باشد و جایگاه سوازهو که اولی می کانونهای مبتدا و شاخ  گروه

ترتیآ، با توجه به ایون نلتوه کوه شوند. بدینهای کلامی دستخوش قلآ نثوی میکه به انگیزه

 پوردازیم.می فارسویبه تثلی  فراینود کافوت در است، « که»ساز هستة گروه عام  جایگاه متمم

های زبان فارسی این اسوت کوه الگووی در تبیین داده( 9003تثلی  جانسون )ترین مشل  مهم

دهود. دسوت میها بهانجامد و توالی نادرستی از واژههای دستوری نمییادشده به تولید ساخت

فارسی و حرکوت نهوایی عنصور فعلوی بوه پایان بودن گروه زمان در در واقع، با توجه به هسته

و الو (،  91سواختی همچوون )جای جملوة خوشبه ،(26b) از نوعی هستة این گروه، اشتقاق

 کند و ب( را تولید می 91ساخت نادلخواه )

                                                           
1. Split CP hypothesis 
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 .به داماد دادمادرش یک ساعت به داماد داد، پدرش هم یک انگشتر  ال . (91)

 هم یک انگشتر داد.!! مادرش به داماد یک ساعت، پدرش  ب. 

بوه دامواد »پایه و یعنی یبق تثلی  جانسون، در جملة )ب(، سازة همسان در دو ساخت هم

« داد»جا شده و سوپس فعو  و از یریق فرایند گذر مشترک به شاخ  گروه مثمولی جابه« داد

پایة نخسوت بوه شواخ  گوروه زموان به هستة گروه زمان ارتقا یافته است. همچنین، فاع  هم

و ب( تولیود شوده  91پایة دوم درجا مانده تا نهایتاً جملوة نوامطلوب )حرکت کرده و فاع  هم

سازی ایلاعوات در کافت اه  زبان با حذف عناصر مشترک از همپایة دوم، قصد برجسته است.

انود. بنوابراین، قلوآ نثووی در چنوین پایوة نخسوت نیامدهای را دارند که در سواخت هومتازه

نمایود. فوارا از های نقشی بالاتر از گوروه زموان منطقوی میرکت هنها به فرافلنهایی و حسازه

گیرند، در تثلی  حاضر سازی صورت میها به انگیزة مبتداسازی یا کانونیجاییکه این جابهاین

شووند و پوس از حرکوت پایه میهم( ForceP)شود در فرایند کافت دو گروه عام  پیشنهاد می

یوا  TopPجای بوه FP سوازةهوای نقشوی موورد نظور )های گروهه شواخ عناصر ناهمسان ب

FocPشود. یک تمایز مهم میان سازوکار کافوت پایة دوم حذف می(، گروه زمان در ساخت هم

تور از گوروه فعلوی کوچوک هایی بزرگدهد که در فارسی سازهدر فارسی و انگلیسی، نشان می

د که در زبان انگلیسوی، نوه نکنتصریح می( 9001سون )و جان( 7313شوند. هَنلامِر )پایه میهم

 ( 28b(، نه مرجع هن )28aتواند در بند درونه باشد )فع  کافته می
(28) a. *Alfonse stole the emeralds, and I think that Mugsy stole the pearls. 

 b. *I think that Alfonse stole the emeralds, and Mugsy stole the pearls. 

کند، فرایند کافت یاد می 7( از هن به مثدودیت نهی از درونه9001این ویژگی که جانسون )

 شود در فارسی را شام  نمی

بوه دامواد کنم )که( پدرش هم یک انگشتر مادرش یک ساعت به داماد داد، و فلر می(ال .93)

 .داد

 .به داماد دادهم یک انگشتر کنم )که( مادرش یک ساعت به داماد داد، و پدرش فلر میب.

تنها در فارسی دو گروه فعلی دهد که نهروشنی نشان میاز میان دو دادة بالا، جملة )ال ( به

کنود. بوا پایگی مشوارکت میتر از گروه زمان در همای بزرگشوند، بلله حتی سازهپایه نمیهم

                                                           
1. No Embedding Constraint 
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شوند و پوس پایه مییند کافت همتوجه به هنچه گفته شد، در زبان فارسی دو گروه عام  در فرا

هوای نقشوی، گوروه زموان حوذف های فرافلناز حرکت عناصر ناهمسان بند دوم به شواخ 

پایوة دوم در توان به سواخت هومرا میدر زیر و ب(  90شود. براین اسا ، اشتقاق نثوی )می

دوم در  پایوةو ال ( نسبت داد. یبق نمودار )ب( کوه صورفاً بازنموایی سواخت هوم 90جملة )

شوود و در نتیجوه، عناصور پس از بازنمون و در سطح هوایی حوذف می TP)ال ( است، سازة 

پس از بازنمون، عناصور درون  TPشوند. درپی حذف سازة هن از اشتقاق نثوی زدوده میذی  

که « دادن»ظرفیتی متص  شده، فع  سه vPکه به « سر عقد»هن و یعنی فروقید یا قید گروه فعلی 

به »ای بازبینی مشخصة تصری  خود به هستة گروه زمان متص  شده و گروه حرف اضافهبرای 

اند. در پایه اسوت و از اشوتقاق حوذف شودههای مشترک میان دو ساخت همکه از سازه« داماد

روند و اولی پیشتر خود شمار میمقاب ، دو گروه اسمی فاع  و مفعول که هر دو ایلاعات نو به

 TP، مورز FP2و  FP1های دو گوروه ه زمان برکشیده، با حرکت به شاخ را به شاخ  گرو

-ترتیآ، در فارسی حذف فع  از هوماند. بدیناند و از فرایند حذف رهیدهرا پشت سر گذاشته

هایش(، با هر نامی که هن را بخوانیم، مثصول بندزدایی است، و نوه پایة دوم )با یا بدون وابسته

 گذر مشترک 

 .به داماد دادیک انگشتر  سر عقدادرش سر عقد یک ساعت به داماد داد، پدرش م ال . (90)
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تواند بیش از های مبتدا میتعداد گروه ،ساز گسستهکه یبق فرضیة گروه متممبا توجه به این

هایی که دستخوش قلآ نثوی های بیشتری برای سازهجایگاهقادر است یلی باشد، نمودار بالا 

  هورد شوند، فراهممی

پودرش بعود از عروسوی یوک انگشوتر بوه )و( مادرش سر عقد یک ساعت به داماد داد،  (.97)

 .دادعرو  

انود )یوک قیود و دو موضووع در جملة بالا که سه سازه در ساخت همپایوة دوم بواقی مانده

که  فرض کردباید ، یا (7331)ریتزی  های مبتدا را افزایش دادتوان تعداد فرافلندرونی(، یا می

 دستخوش قلآ نثوی شده است.حرکت به شاخ  یک گروه مبتدا،  با vPک  سازة 

تورین پیامودهای ویژگی برجستة فرایند کافوت اشواره شود. از مهم به سه 7-9 زیربخشدر 

گفته فوراهم هورد. ویژگی پیش سهتواند توضیح مناسبی برای هر تثلی  حاضر این است که می

اش مجاز ان فع  کافته و مرجعد کافت ناسازگاری تصریفی میبراسا  نخستین ویژگی، در رون

های و ب( و تثلی  مبتنوی بور هن، هریوک از سواخت 90که یبق نمودار )با توجه به این. است

رود که هستة هریک از این یور یبیعی انتظار میهمپایه دارای گروه زمان مستق  خود است، به

گذاری کند. اگر به پیروی از وی عنصر فعلی ارزشهای تصریفی خود را بر ردو گروه مشخصه

(، فرایند کافت را همپایگی دو گروه فعلی در ذی  یک گروه زمان واحد بدانیم، 9003جانسون )

( ایون گوروه دو ارزش ɸوشومار )توانیم توضیح دهیم کوه چگونوه تنهوا مشخصوة شخ نمی

از اعمال کافت و فراینود حوذف  گیرد و پیشهای هریک از بندهای همپایه میمتفاوت از فاع 

 کند.گذاری میوشمار جداگانه ارزشها را با دو تصری  شخ هوایی، فع 

ای از هوای ناپیوسوتهتووان زنجیرهدر فراینود کافوت می ملاحظه کردیم که یبق ویژگی دوم،

های هدانیم که قاعدة حوذف لالبواً بور سوازهمه، میبااین ها را از ساخت همپایة دوم زدود.هواژ

ترتیآ، تثلی  حاضر که کافوت در (. بدین9007شود )لزنیک گسستة ساختار نثوی اعمال نمی

های لیرمشترک از درون گروه زمان همپایة دوم و حذف کو  فارسی را پیامد خرو  سازهزبان 

درسوتی توضویح دهود کوه چورا توانود بهکند، میمانده در هن فرض میاین گروه و عناصر باقی

و ب( و  3هوای )شوند؛ مانند دادهناپیوسته در این فرایند از اشتقاق  نثوی حذف می هایسازه

 اند و ال ( که در زیر تلرار شده 77)

بوه  هوایش روکتابهوایش رو بوه بورادرش داد، )و( مینوا سوینا کتاببعد از دیوپلم،  ال . (99)
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 .دادخواهرش 

نهایی در نیمه روسیه روفرانسه و( )ایران روسیه رو در مرحلة مقدماتی شلست داد،  ب. 

 .شلست داد

های مرکآ اسوت، حوذف فعو  سوبک در فراینود که ناظر به مثمول ،براسا  ویژگی سوم

کوه جای ماندن جزء لیرفعلی مثمول مرکآ میسر نیست. در واقع، با توجوه بوه اینکافت و به

بینوی درسوتی پیششوود، بههمراه هن حوذف مویماند و بهدر درون گروه زمان باقی می یارفع 

گفتوه، شود که در فرایند کافت حذف عنصر یادشده الزامی است. برهیند هر سه ویژگی پیشمی

های فعلی متفاوت؛ )ب(. یعنی  )ال (. همپایگی دو گروه عام  مستق  و املان تظاهر تصری 

همراه هاملان حذف چند سازة ناپیوسته؛ و )پ(. لزوم حذف جزء لیرفعلوی مثموول مرکوآ بو

 شود ساخت زیر مشاهده میفع  سبک، در جملة خوش

 خوام برم ورزشگاه پرسپولیس رو تشویق کنم،گم میمن به همه می (.99)

 ه.تشویق کناستقلال رو  خواد بره ورزشگاهمیگه می به همهبرادرم  

هایی هایش، سوازهفعو  و وابسوته ندهود کوه در فراینود کوافتروشنی نشان میجملة بالا به

اند و ناپیوسوته بوودن اجوزای تور از دو گوروه فعلوی بوا یلودیگر همپایوه شودهمراتآ بزرگبه

 کند.مانده، بر خرو  هنها از درون مثویة مثذوف دلالت میجایبه

تنهایی، ماندن هریک از دو فع  اصلی یوا کملوی بوه باقی، در فرایند کافت کهنلتة هخر این

  ؛ مانند نمونة زیرکندساختی نادستوری تولید می

پدر حیاط *پدر حیاط را شسته/ *پدر حیاط را/  ، مادر هشپزخانه را شسته بود،قب  از عید (.92)

 را بود.

شده، کافت مثصول خرو  برخی از عناصر نثوی از درون بند خود با توجه به تثلی  ارائه

که فع  اصلی و کملی  ماندهای درون است. از هنجاو اعمال فرایند حذف بر گروه زمان و پس

شوان دهند، حتی اگر این دو فع  عوزم رفتنای از اشتقاق تشلی  یک خوشة فعلی میدر مرحله

تنهایی از گروه زمان خوود خوار  شوود. تواند بهیک نمیبر رأی ماندن لالآ بیاید، باز هم هیچ

روه زمان را پشوت تواند مرز گ( یلی از دو فع  نمی92های بدساخت )همین دلی ، در نمونهبه

 سر بگذارد و دیگری بماند و جور حذف بلشد. 
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های نظوری پردازیم و ضمناً به مزیتهای این تثلی  میدر بخش بعدی به پیامدها و پرسش

 کنیم.( اشاره می9003هن در برابر تثلی  جانسون )

 هاپرسش و پیامدها .4

یود دو نلتوه را دربوارة تثلیو  های تثلیو  حاضور، باپیش از پرداختن به پیامدها و پرسش

پایوة (، از رهگوذر حرکوت فاعو  هوم26bکه یبوق نموودار )جانسون یادهور شویم. نخست هن

نخست به شاخ  زمان و بازبینی اص  فرافلن گسترده، مشخصة حالت فاع  نیز در مطابقه بوا 

پس شوود و سوگوذاری و بوازبینی میجفت تعبیرناپذیر هن بر روی هسوتة گوروه زموان، ارزش

شود )هورنشتین و شونده حذف میکننده و بازبینیمشخصة حالت از روی هر دو عنصر بازبینی

(. بنابراین در تثلی  بالا، مشخصة حالت فاعو  همپایوة دوم بودون بوازبینی بوه 9005هملاران 

کوه فورض کنویم مشخصوة رسد که ناقض اص  خوانش کام  است؛ مگر هنصورت منطقی می

تواند مشخصة حالت هر دو فاع  را و از دور زمان تعبیرپذیر است و میحالت در هستة گروه 

که معرفی یک گروه مثمولی اضافه بر فوراز گوروه فعلوی و نزدیک و بازبینی کند. نلتة دوم این

ویژه نمایود؛ بوهکنندة فرایند کافت باشد، چندان منطقوی و اقتصوادی نمیکوچک که تنها توجیه

های کلوامی در دسوتر  هسوتند و جایینمایی برای جابههای نقشگرهکه بر فراز گروه زمان هن

 چینی کنند.توانند اعمال فرایند کافت را زمینهمی

های یلی از پیامدهای مطلوب تثلیلی که کافوت را نتیجوة بنودزدایی و قلوآ نثووی سوازه

وو ب و پ( در  95هایی ماننود )تواند نشان دهد که چرا دادهداند، این است که میناهمسان می

 چندان مطلوب نیستند زیر 

 من قب  از پاییز چلیدة مقاله را از یریق پست برای دبیرخانة همایش فرستادم، (.95)

 .برای دبیرخانة همایش فرستاداز یریق ایمی   قب  از پاییز چلیدة مقاله را. . . دوستم ال .

 .برای دبیرخانة همایش فرستادمی  از یریق ای چلیدة مقاله را ؟ . . . دوستم قب  از پاییزب.

 .  برای دبیرخانة همایش فرستادچلیدة مقاله را از یریق ایمی   قب  از پاییز؟؟ . . . دوستم پ.

های مشوترک های )ب( و )پ( منع نثوی ندارد، اما قلآ سازهیبق این تثلی ، تولید جمله

عبارت دیگور، رسود. بوهر نمینظهای کلامی و عودم حوذف هنهوا منطقوی بوهانگیزهو تلراری به

دلای  کلوامی ای که جفت همسان در همپایوة نخسوت دارد، بوهسازی سازهمبتداسازی یا کانونی
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نامطلوب است؛ هرچند گاهی مملن است بافت فرازبوانی در شورایر خواص چنوین مجووزی 

 صادر کند.

هوای زیور را هداد تواناند، میبخش حاضر معرفی شدههیا به کمک فرایندهای حذفی که در 

 اند های حذفیک از گونهداد کدام( برون91های )نیز تبیین کرد و اساساً ساخت

 دونی. دونم، تو میها رو ورزشلار واقعی نمیمن این فوتبالیست ال . (91)

 گفته بودم. ن، مسرمربی نگفته بود این بازیلن رو بخریم ب. 

( هستند و فرایند حذف گروه فعلی بر هنهوا و پ 71هایی مانند )های بالا از نوع ساختداده

ها از جونس بنود اعمال شده است؛ با این تفاوت که موضوع درونی فع  اصلی در این سواخت

اسوت )بورای سواختار « دانسوتن»جمله موضوع درونی فعو  است. در جملة )ال (، یک خرده

ایگاه موضووع درونوی ( و در جملة )ب( یک بند متممی ایستا ج7331درزی جمله، نک  خرده

 را اشغال کرده است « گفتن»فع  

 دونی. [ میها رو ورزشلار واقعیاین فوتبالیست SC. . . تو ] ال . (91)

 .[این بازیلن رو بخریم CPمن گفته بودم ] . . . ب. 

از درون گروه فعلی کوچک، فرایند حوذف « دانستن»در بازنمایی )ال ( پس از خرو  فع  

جمله از اشتقاق حذف شده است. در بازنموایی )ب( اعمال شده و در نتیجه، خردهبر این گروه 

، گوروه فعلوی «بودن»به « گفتن»نیز همین سازوکار رخ داده است و پس از ارتقا و انضمام فع  

هموه، همراه بند متممی که در ذی  هن قرار دارد، از اشوتقاق زدوده شوده اسوت. بااینکوچک به

گوذاری ( نشان دادیم، بند متممی در فارسی از یریق فراینود پس95ازنمایی )گونه که در بهمان

رسد که حذف گروه فعلی پویش از نظر میشود. بنابراین، بهگروه زمان متص  می چببه سمت 

های درون هن شود و مجموعة گروه فعلی کوچک و سوازهساز اعمال میگذاری گروه متممپس

و ب( فقر بند متمموی، بعود از  91توان فرض کرد که در جملة )میزداید. هیا نرا از اشتقاق می

( در زیور 91هایی مانند )گذاری، دستخوش حذف شده است و نه گروه فعلی کوچک؟ دادهپس

ا منتفوی اند، ایون احتموال ربر بند متممی، عناصر نثوی دیگری نیز حذف شدهکه در هنها علاوه

متممی، جزء لیرفعلی مثمول مرکآ )مجبور/ پیشنهاد(،  کنند. در این جملات، گذشته از بندمی

یک موضوع درونی )باشگاه رو/ به باشگاه( و یوک فروقیود )در جلسوة هیموت مودیره( حوذف 

 اند شده
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سرمربی در جلسة هیمت مدیره باشگاه رو مجبور کرد که این بازیلن رو بخریم، من  ال . (91)

 نلردم.

نهاد داد کوه ایون بوازیلن رو بخوریم؟ مون گاه پیشدر جلسة هیمت مدیره به باش کی ب. 

 دادم.

دادم( مون نلوردم/ مون توان نتیجه گرفت که در ساخت دوم )می های بالا،با توجه به نمونه

همین ترتیوآ، اند. بوههای ذی  هن از ساختار جمله زدوده شودهگروه فعلی کوچک و همة سازه

فعلوی کوچوک اعموال شوده و در نتیجوه بنود و ب( نیز فرایندی مشابه بر گوروه  91در جملة )

 متممی نیز دستخوش حذف شده است.

 نتیجه .5

های حوذف بوه قرینوه در زبوان فارسوی ترین گونهرایجبررسی  معرفی و در مقالة حاضر به

های نثوی هریک را برشمردیم. در این روند، با تمرکز بر فرایند حذف فع  ویژگیپرداختیم و 

شود و و ترکید بور تفواوت که در سنت دستور زایشی کافت خوانده می وپایة دوم از ساخت هم

 شود وراست شناخته میگرة شناسان با نام ارتقای پایة نخست و که نزد زبانهن با حذف از هم

نشان دادیم که در زبان فارسی سازوکار کافت مثصول حذف گوروه زموان و حرکوت عناصور 

های نقشی بالاتر از این گروه است. بنوابراین، کافوت در مانده به جایگاه شاخ  فرافلنجایبه

این سخن بودین  کند.این زبان نوعی بندزدایی است که گروه زمان را پس از بازنمون حذف می

( در تثلیو  کافوت در انگلیسوی 9003معناست که از یریق فرایند گذر مشترک که جانسوون )

براین، بوا افزوندوم در فارسی را تبیین کرد.  توان پدیدة حذف از همپایةکار گرفته است، نمیبه

در رونود بوازبینی مشخصوة قووی تصوری  خوود که در زبان فارسی عنصر فعلوی توجه به این

(uInfl )نموای متنواظر، ترین هستة نقششود و به نزدیکاز درون گروه فعلی کوچک خار  می

حذف  ،د، نتیجه گرفتیم که  اولاًیاب( انضمام میTP( یا گروه زمان )AspPاز جمله گروه نمود )

انجامود، زیورا پویش از حوذف گروه فعلی در فارسی به حذف فع  واژگانی و فع  سوبک نمی

کافت هوایی، فع  در حوزة نثو از میدان حذف خار  شده است؛ ثانیاً، در این زبان پدیدة شوبه

زیرا ایون دو عنصور  دارد، وجود ندارد،کند و فع  کملی را نگه میکه فع  اصلی را حذف می

توان در سطح هوایی یلی را حذف کرد و دیگوری را شوند و نمیفعلی در نثو به هم منضم می
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« داشوتن»در جملات موسوم به مجهوول و « شدن»گفتنی است که یبق این تثلی ،  نگه داشت.

های مستمر فع  کملی نیستند و اولی فع  سبک و دوموی فعو  نموودی مثسووب در ساخت

 (.7932)نک  انوشه شود می
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