فصلنامة علمي -پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا

(س)

سال هفتم ،شمارة  ،14بهار 1394

ویژگیهای خأل نحوی در زبان فارسی
منصور شعبانی

1

تاریخ دریافت90/8/30 :
تاریخ تصویب92/5/20 :

چکیده

این مقاله درصدد توصیف ویژگیهای خأل نحوی در زبان فارسی بر

اساس مطالعاا انااا شاد در ایان زمی اه در ساایر زباانهاسات باا

بررسی خأل نحوی در زبان فارسی درمییابیم که خأل نحوی در زبان

فارساای دارای ش ا اهتهااا و تواااو هااایی بااا خااأل نحااوی در سااایر

زبانهاست ویژگیهای بارز خأل نحوی در زبان فارسای ب ارت اد از:

وجود رابطۀ تقابلی بین ب اصر باقیماند در همپایۀ خاألدار و ب اصار
مت اظر در همپایۀ پیشین ،امکان حذف برخای از ب اصار درون گارو

فعلی بههمارا فعا  ،تکریاری باودن خاأل نحاوی ،ضارور تاوازن
آرایش ساز ای در ب د مرجع و ب د خألدار ،امکان وقوع خاأل نحاوی

در ساختهای توضیلی و همچ ین امکان وقوع آن در جایگا میاانی
1
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همپایۀ دو و ضرور همسانی مشخصههای زمان و باد ضارور

مشخصههای مطابقه در همپایهها

واژههای کلیدی :خأل نحوی ،تقاب  ،ب د خألدار ،باقیماند  ،توازن
 .1مقدمه

1

2

خأل نحوی را نخستین بار راس ( )1970 ،1967در توصیف گشتاری به کار برد که در اثار
بملکردآن یکی از فع های ساخت همپایه 3بهقری ه حاذف مایگاردد راس خاأل نحاوی را

نوبی حذف قلمداد میک دکه در زبانهای هستهآغازین مان د زبان انگلیسی در اثر بملکرد
این فرآی د ،فع زماندار همپایۀ دو حذف میشود
در مطالعا صور گرفته در رابطه با خأل نحوی ،اصطالحاتی برای توصایف جمالتای
که قابدۀ خأل نحوی در آنها ابمال شد است ،به کار رفتهاند سازۀ حذفشاد در همپایاه،

خأل 4خواند میشود و سازۀ همان د و مت اظر در همپایۀ دیگر مرجع خاأل 5ناا گاذاری شاد

است ب اصر آشکار و باقیماند در همپایۀ دارای خأل نحوی باقیماند ها 6نامید مایشاوند

و ساز های مت اظر در همپایۀ دیگر ،مت اظرها 7یا همبستهها 8خواند میشوند باقیماناد هاا و

همبستهها ،با یکدیگر جوتهای تقاب  9را تشکی مایده اد (رپ )6 :2009،10نکتاۀ شاایان
توجه درخصوص خأل نحوی آن است که این پدیدۀ نحوی مستلز دستکم دو بااقیماناد
است که هر یک از آنها میبایست یک گرو باش د مثال زیر نمونهای از خأل نحوی است:
 1بلی سیبُ خورد و مریم پرتقالُ

11
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11

دستوری و یا نادستوری بودن تما مثالهای ارائهشد در ایان مقالاه باا قضااو زباانی گویشاوران متعاددی از زباان

فارسی محک خورد اند و به هیچ روی قضاو صرف نگارند نمیباشد
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مت اظر 1مت اظر 2مرجع خأل باقیماندۀ 1باقیماندۀ2

در مطالعا اولیۀ دستور زایشی ،حذف فع در همپایاۀ نخسات باه خاأل نحاوی پا رو
معروف بود اما در مطالعا متأخر ،استداللهای گوناگونی ارائه شد است که حاذف فعا
در همپایۀ نخست دارای ویژگیهایی است که بهب اوان ویژگایهاای ارتقاای گارۀ راسات

1

برشمرد شد اند ب ابراین ،خاأل نحاوی باهصاور یاکساویه و ت هاا در همپایاۀ دو بما
میک د و حذف فع در همپایۀ نخست نه به خأل نحوی پ رو بلکه به ارتقاای گارۀ راسات
معروف گشت که ت ها در همپایۀ نخست بم میک د شایان توجاه اسات کاه توااو باین
زبانهای  SVOو  SOVدر رابطه با ارتقای گرۀ راست در این است که در زبانهاای گارو
نخست ،این موعول است که در ساختار ارتقای گرۀ راست حذف میگردد در صورتی کاه
در ساختار ارتقای گرۀ راست زبانهاای گارو دو  ،آنچاه تحاتتاأثیر فرای اد حاذف قارار
میگیرد فع است نمونهای از حذف فع در همپایۀ نخست در مثال ( )2آمد است:
 2بلی سیبُ و مریم پرتقالُ خورد
ه کامر ( )1971خاطر نشان میسازد که بهطور کلی دستور جهانی فاقد هر گوناه قواباد

نحوی قری های 2است شع انی ( )1390نیز با ارائۀ شواهد مت وع استدالل میک د که در زباان
فارسی حذف فع در همپایۀ نخست با حذف فع در همپایاۀ دو متوااو اسات و ایان دو
حذف دو پدیدۀ نحوی مازا یع ی به ترتیب ارتقای گارۀ راسات و خاأل نحاوی باه حساا
میآی د و هر دوی آنها ن اید ذی یک قابد (خأل نحوی) گ ااند شاوند و ادباا کارد کاه
این قابد بهصور دوسویه یع ی پیشرو و پ رو بم میک اد از ایانرو ،احتساا ایان
دو حذف بهب وان یک قابد بهلحاظ نظری و تاربی دارای اشکالهای اساسی است
 .2ویژگیهای خأل نحوی در زبان فارسی

در دستور س تی زبان فارسی ،حذف فع در همپایۀ نخست و حذف فع در همپایۀ دو هار
دو زیر یک ب وان یع ی حذف به قری ۀ لوظی قرار گرفته است در آثار متاأخر نیاز مشااهد

میشاود کاه مربشای ( )1970باهت عیات از راس ( )1970از خاأل نحاوی در تعیاین آرایاش
)Right Node Raising (RNR
syntactic mirror image rules
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ساز ای زبان فارسی بهر میگیرد و ادبا میک د که خأل نحوی ،آرایاش سااز ای  SVOرا
برای زبان فارسی تأیید میک د از سوی دیگر کریمی ( )1989باا رد دیادگا مربشای و باا
توس به خأل نحوی استدالل میک د که زبان فارسی دارای آرایش زیرساختی SOVاست
در پیشی ۀ مطالعا پیرامون خأل نحوی مشاهد میشاود کاه زباانش اساانی چاون نیات

1

( ،)1979ه کامر )1971( 2و کوستر )1998 ،1978( 3درصدد آن هست د که شرایط حاکم بر
حرکت پرسشواژ مان د اص هم جواری را به خاأل نحاوی نیاز نسا ت ده اد ایان دیادگا

توسط زبانش اسان دیگری چون بستن )152 :1981( 4به چاالش کشاید شاد اسات بساتن
متذکر میشود که توازن بین خأل نحوی و حرکت پرسشواژ چ ادان مساتحکم نیسات او
خاطرنشان میسازد که حرکت پرسشواژ قابد ای است که به دو جایگاا نحاوی مرباو
میشود ،در حالی که خأل نحوی ،خوا بهمثابۀ قابدۀ حذف خوا بهمثاباۀ قابادۀ تع یاری ،از
این حیث با حرکت پرسشواژ متواو است گذشته از این ،ویژگایهاای خاأل نحاوی در
زبانهای بسیاری در چارچو دساتور زایشای باه توصای بررسای شاد اسات بارای مثاال
جانسااون ،)2004( 5مااکشااین ،)2005( 6پُاا ( ،)1999کاناا

 ،)1996( 7رپ )2009( 8و

الزیدی )2010(9ویژگیهای خأل نحوی را بهترتیب در زبانهاای انگلیسای ،روسای ،چی ای،

کر ای ،آلمانی و بربی حاازی بررسی کرد اند در این مقاله ،درصدد بررسی ویژگیهای
خأل نحوی در زبان فارسی بر اساس آثار مزبور هستیم
 .1.2خأل نحوی و حروف ربط همپایگی

در برخی از زبان ها ت ها یک حارف رباط همپاایگی و در برخای دیگار تماا حاروف رباط
همپایگی امکان بملکرد خأل نحوی را تحقا مایبخشا د جک اداف )1971( 10و جانساون

1
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( )2004خاطرنشان میسازند که خأل نحوی در زبان انگلیسای ت هاا باا حاروف رباط «،»and
« »but« ،»orو « »thenصور میپذیرد اما رپ ( )8 :2009اظهار میدارد که خأل نحوی در
زبان انگلیسی در برخی از ساختارهایی که حرف ربط « »butبهب وان حرف رباط همپاایگی
در آنها ایواگر نقش است ،چ دان قاب ق ول به نظر نمیرسد به مثال زیر دقت ک ید:

3.  John ate rice but Jim potatoes.

(رپ)8 :2009 ،

رپ قاب ق ول ن ودن جملۀ فوق را ناشی از بوام کاربردش اختی میداناد 1دساتوری باودن
مثالهای ( )4-7نشان می دهاد کاه در زباان فارسای باا فاراهم باودن شارایط الز (پیراماون
شرایط الز برای بملکرد خأل نحوی رجوع شود باه شاع انی )1390،امکاان بملکارد خاأل
نحوی در ساختهای همپایه صرفنظر از نوع حرف ربط همپایگی وجود دارد:
 4بلی مدرسه میر و مریم دانشگا میر
 5الف) بلی در پرسپولی

بازی میک د ولی احمد در استقالل بازی میک د

) بلی پیرهن خرید ولی محسن شلوار خرید
 6الف) تو ش اس امها ُ گذاشتی یا بلی کارتشُ گذاشت؟
) یا من ماشینُ میخر یا تو خونهرو میخری
 7الف) نه من پیرهن میخر نه تو شلوار میخری
) هم من به تو احترا میگذار هم تو به من احترا میگذاری

 1جک ااداف ( )22 :1971اظهااار ماایدارد کااه غالااب گویشااوران زبااان انگلیساای ،خااأل نحااوی را در ساااختارهایی
که « »butدر آنها بهب وان حرف ربط همپایگی ایواگر نقش است ،دستوری تلقی میک د
(جک داف)22 :1971،

Bill ate the peaches, but Harry the grapes.

رپ ( )8 :2009معتقااد اساات کااه خااأل نحااوی در زبااان لهسااتانی در ساااختارهای «( »butمعااادل ایاان حاارف ربااط
در زبان لهستانی « »aleاست) قاب ق ول نیست

هوکسااما ( )2006( )Hoeksemaنشااان ماایدهااد کااه ش ا هخااأل نحااوی در ساااختارهای «( »butبااهب ااوان نقااشنمااای
تقابلی ( ))contrastivemarkerهموار دستوری است

(همان)335 :

That may not bother you, but it does me.

پاارداختن بااه جزئیااا ایاان م احااث از چااارچو موضااوع مقالااۀ حاضاار خااارد اساات خوان اادۀ بالقم ااد باارای

جزئیا بیشتر میتواند به رپ ( )2009رجوع ک د
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شایان توجه است که جملۀ ( 6الف) در بافتی قاب تولید است که دو نوار در رساتورانی غاذا
خورد اند اما هر دو نور فراماو

کارد اناد کاه پاول همارا خودشاان ب رناد یکای از آنهاا

ش اس امه و دیگری یک کار بههمرا داشت گوی دۀ جملۀ ( 6الف) نیاز باا دریافات ایان
اطالبا به دن ال کشف ادامۀ ماجراست
 .2.2شرایط حاکم بر باقیماندهها

در ساختار خألدار دستکم دو ب صر باقیماند وجود دارد شرایطی بر ایان ب اصار حااکم
است که ما در این بخش به آنها میپردازیم نخست آنکه بین ب اصر باقیماناد در همپایاۀ

خألدار و ب اصر مت ااظر در همپایاۀ نخسات رابطاۀ تقاابلی برقارار اسات هادساون)1976( 1
استدالل میک د که باقیماند ها در همپایۀ خألدار میبایست باهلحااظ ارجاابی متوااو از
مت اظرهای خود در همپایۀ نخست باش د این وضعیت در زبان فارسی نیز مشاهد میشاود و
در ساختارهای خألدار این زبان ،حضور باقیماند هایی که بهلحاظ ارجابی همان اد ب اصار
مت اظر در همپایۀ نخست هست د س ب نادستوری شدن جملاه مایگاردد در جملاۀ ( 8الاف)
ب صر باقیماندۀ دو «مش » در همپایۀ دو بهلحاظ ارجابی همان د ب صر مت اظر دو «مش »
در همپایۀ نخست اسات و ایان امار سا ب نادساتوری شادن جملاه گشاته اسات در مقابا ،
همانطورکه جملۀ ( ) 8نشان میدهد حذف این ب صر در همپایۀ دو بههمرا فع باباث
خو ساخت شدن جمله میگردد در این جمله بین ب اصر باقیماند و مت اظر رابطۀ تقابلی
برقرار است حضور اطالع که ه در همپایۀ خألدار مردود است
 8الف) مریم مش ُ در مدرسه نوشت و می ا مش ُ در خانه نوشت
) مریم مش ُ در مدرسه نوشت و می ا مش ُ در خانه نوشت
به همین م وال ،در مثاال ( )9امکاان حضاور موعاول غیرمساتقیم یکساان در همپایاۀ خاألدار
وجود ندارد
 9الف) من برای می ا کیف خرید و خانمم برای می ا بروسک خرید
) من برای می ا کیف خرید و خانمم برای می ا بروسک خرید
Hudson

5/28/2015 5:59:47 PM

1

Text [14] ed. 3.indd 80

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 81 /

بلت نادستوری بودن نمونههای خأل نحوی ( )8-9باد وجاود رابطاۀ تقاابلی باین یکای از
باقیماند ها در همپایۀ خألدار و مت اظر آن در همپایۀ نخست است از اینرو ،برقراری رابطۀ
تقابلی بین باقیماند ها و مت اظرها امری اجت اا ناپاذیر در سااختارهاای خاأل نحاوی اسات

هارتمن )162-166 :2000( 1این رابطه را در قالب اص تقاب بیشی ه 2معرفی میک د:

اص تقاب بیشی ه

در ساختار خأل نحوی ،تعداد جوتهای باقیماند  -مت اظر تقابلی باید به حداکثر برسد
اک ون این پرسش به ذهن مت ادر مایشاود کاه م ظاور از تقابا باین جواتهاای مزباور

چیست؟ پیش از ادامۀ بحث ،ضروری است تا به ایان پرساش پاساخ دهایم از میاان موااهیم
ساخت اطالع ،تقاب بحث برانگیزترین موهو به شمار مایرود زباانش اساان بسایاری ادباا
میک د که ساختهای خاصی در زبانهای خاصی تع یر تقابلی از ب صر خاصی باه دسات

میده د از اینرو ،تقاب موهومی پایدار در نظریۀ زبانی است (کایش1998،3؛ والادووی 4و
ویلکونا1998،5؛ وی کلر2005 ،؛ مول ار 2002 ،6و 2006؛ مول ار و وی کلار )2010 ،7از آنااا
که در پیشی ۀ مطالعا  ،تعاریف مت وبی برای موهو تقاب ارائاه شاد اسات ،ارائاۀ تعریوای
جامع برای این موهو از دشواری خاصی برخوردار است در این مقاله با است اد باه تعااریف

ارائهشد از سوی فری )2006( 8و مول ار ( )2006 ،2002به بررسی این موهو میپردازیم
فری ( )246 :2006تقاب را به صور زیر تعریف میک د:

«اگاار ب ااار آلوااا (  ) در یااک جملااۀ خ ااری دارای تقابا باشااد ،یقی اام ماموبااهای بااا

دسااتکاام دو بضااو ( )M≥2وجااود دارد کااه  و ب ااار هااایی کااه ماایتوانساات د بااالقو

جایگزین  شوند به آن تعل دارند »

1

Hartmann
Maximal Contrast Principle
Kiss
4
Vallduví
5
Vilkuna
6
Molnar
7
Winkler
8
Frey
2
3

5/28/2015 5:59:47 PM

Text [14] ed. 3.indd 81

 / 82ویژگیهای خأل نحوی در زبان فارسی

فری (همان) اظهار میدارد که وجود ب ار تقابلی  در یک جمله تلویحام بدان مع ا اسات
کااه جااایگزین کااردن ب ااار  Xبااه جااای  س ا ب کاااذ شاادن گاازار خواهااد شااد

) )XεM, X≠ 

مول ار ( )2006 ،2002با استخراد مواهیم کلیدی از تعاریف گونااگون تقابا  ،درصادد
ارائۀ تعریوی جامع برای این موهو است او معیارهای زیر را بر اساس ترتیب اهمیت جهات
تعیین تقاب برمیشمرد:

(الف) برجساتگی ) ( ،1تقابا غالاب( ،2د) بضاویت در یاک ماموباه( ،د) بساته باودن
ماموبه با ابضای محدود ) ( ،حضور صریح جایگزینها در بافت
اساسیترین شر الز برای تقاب  ،وجود برجستگی است به بیانی دیگر ،ب صر تقاابلی

از برجستگی خاصی نس ت باه ب اصار پیراماون خاود برخاوردار اسات لم رخات)1994( 3
برجستگی را شر کافی برای وجود تقاب قلمداد میک د به بقیدۀ بسیاری از زبانش اسان،
یکی دیگر از شر های ضروری وجود تقاب غالب است که یک پار گوتار را به دو بخاش
پیشزمی ه (پیشفرض) و کانون تقسایم مایک اد بضاویت در یاک ماموباه نیاز یکای از

شر های دیگر تقاب است ب صر تقابلی باید به ماموبهای که دساتکام دارای دو بضاو
است تعل داشته باشد ،و این ماموبه مایبایسات دارای ابضاایی محادود باشاد باه بیاانی
دیگر ،ماموبه باید ماموبهای بسته باشد اگر ابضای ماموبه محدود ن اش د ،یا به ساخن
دیگر ،ماموبه باز باشد ،آن ب صر دیگر تقابلی نیست بلکه صارفام بیاانگر اطاالع ناو اسات

مول ار ( )2006 ،2002به نقا از یااکوبز )113 :1988( 4اظهاار مایدارد کاه جاایگزینهاای

ب صر تقابلی میبایست در بافت حضور صاریح داشاته باشا د حاال پا

از بررسای موهاو

تقاب  ،به بحث پیرامون تقاب در خأل نحوی ادامه میدهیم
در ساختار خأل نحاوی امکاان حضاور بایش از دو جوات تقاابلی نیاز وجاود دارد ایان
وضعیت در مثال ( 10و  )11مشاهد میشود
 10من کتا ُ به بلی داد و او ماله رو به سارا
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 11من بروسک برای دختر خرید و او دوچرخه برای پسر
در جمال ( 10و  )11فاب  ،موعول مستقیم و موعول غیرمستقیم در ب د مرجع و خاألدار در
تقاب با یکدیگر قرار دارناد باه بیاانی دیگار ،ب اصار ایوااگر ایان نقاشهاا در ایان دو ب اد
جوتهای تقابلی را تشکی میده د شایان توجه است که ط اساتدالل نیات (-90 :1979
 )89حضور بیش از سه باقی ماند در ساختار خأل نحوی ماردود اسات باه بقیادۀ نگارناد ،
همانطور که مثالهای زیر نشان میده د ،در زبان فارسی در ماوارد انادکی امکاان حضاور
چهار باقیماند در ب د خألدار وجود دارد
 12من دیروز امتحانمُ تو دانشگا داد  ،خواهر امروز ک کور ُ تو مدرسه داد
 13من کتا ُ دیروز به بلی داد و او ماله رو امروز به سارا داد
دو آنکه ،در پیشی ۀ مطالعا مرت ط آمد است که بااقیماناد هاای همپایاۀ خاألدار و
مت اظرهای آنها باید به مقولۀ نحوی یکسانی تعل داشته باش د باه بیاانی دیگار ،ایان ب اصار

باید بهلحاظ نحوی کامالم یکسان باش د (هارتمن 162 :2000 ،به نق از ساا 192 :1976 1؛

کامیلیا37 :2007 ،2؛ روریک )190 :1985 ،3از سوی دیگر ،مکشین ( )138 :2005با طرح
شاهدی از زبان انگلیسی نشان میدهد که یکسان بودن مقولۀ نحوی باقیماند ها و مت اظرهاا
در مواردی اج اری نیست به نظر میرسد در زبان فارسی چ ین محدودیتی حاکم ن اشاد ،و
باقیماند ها و مت اظرها ضرورتام به مقولۀ نحوی یکسانی تعل ندارند این امر در باقیماند هاا
و مت اظرهای دو نمونههای خأل نحوی زیر کامالم نمایان است:4

 14دانشاوی فیزیک [صادقانه] کار میک د اما دانشاوی شیمی [با دغ بازی]
 15استاد ما [با ماشین] میاد دانشگا اما استاد شما [پیاد ]
افزون بر شر یکسان بودن مقولاۀ نحاوی ،بااقیماناد هاا و مت اظرهاا مایبایسات نقاش
دستوری یکسانی در همپایاههاای اول و دو ایواا ک اد از ایانرو ،یاک موعاول در همپایاۀ
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نخست فقط میتواند مت اظرِ باقیماند ای باشد که ایواگر نقش موعول در همپایۀ دو اسات،
فاب نیز ت ها مت اظرِ باقیماندۀ فاب خواهد بود و غیر
همچ ین ،باقیماند ها و مت اظرها مایبایسات باهلحااظ مع اایی متماایز باشا د (هاارتمن،

 163 162- :2000به نق از اُیرسو )112 :1987 ،1ضرور وجود ایان شار در مثاالهاای

زیر کامالم نمایان است یکسان بودن فاب آشکار در جملۀ ( 16الف) و یکسان بودن موعول
آشکار در جملۀ ( ) 16س ب نادستوری باودن ایان جماال شاد اسات هماانطاور کاه
دستوری بودن جمال (الف ) -در مثال ( )17نشان میده د ،اگر باقیماناد هاا نمایاانگر
مصداقهای متواوتی باش د جمال مزبور خو ساخت خواه د بود
 16الف) من کتا رو خوند و من رونامه رو خوند
) بلی می ا رو دوست دار و رضا می ا رو دوست دار
 17الف) من کتا رو خوند و بلی روزنامه رو خوند
) بلی می ا رو دوست دار و رضا مریمُ دوست دار

ضاارور وجااود شاار تمااایز ارجااابی 2حاااکم باار باااقیمانااد هااا م ااین آن اساات کااه
باقیماند ها و مت اظرها باید باا یکادیگر رابطاۀ تقاابلی داشاته باشا د ایان امار ماورد اتوااق

زبانش اسان بسیاری است کاه در ایان میاان مایتاوان باه باولی ار ،)1965 ،1958( 3ه کاامر
( ،)1973کونو ،)1976( 4سا

( ،)1976سا

و همکااران ( )1985و فاری ( )1993اشاار

کرد بدیهی اسات کاه سااز هاای یکساان نمایتوان اد باا یکادیگر در تقابا باشا د ت یاین
نادستوری بودن جملۀ ( )16ضرور وجود رابطۀ تقابلی است و ایان رابطاه بایاد باین تماا
ب اصر باقیماند و مت اظر برقرار باشد اگر حتی یکای از بااقیماناد هاا در تقابا باا ب صار
مت اظر خود ن اشد ،بملکرد قابدۀ خأل نحوی ناممکن خواهد باود ماکشاین ()138 :2005
خاطرنشان میسازد که باقیماند ها و مت اظرها میبایست بهلحاظ مع ایی قاب مقایساه باشا د
در مثال نادستوری زیر «با اشتیاق رمان خواندن» و «در کتا خاناه رماان خوانادن» باهلحااظ
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م طقی قاب مقایسه نیست د و همین ناسازگاری مع اایی سا ب نادساتوری شادن جملاه گشاته
است:
 18من با اشتیاق رمان خواند و بلی در کتا خانه رمان خواند
سو آنکه ،ب اصر باقیماند در ساختار خأل نحوی مایبایسات فرافک ای بیشای ه باشا د

ه کامر ( )1973نخستین بار شر سازۀ اصلی 1را ارائه کرد بر اساس این شر  ،باقیماند ها
میبایست سازۀ اصلی باش د سازۀ اصلی یک جمله  S0ساز ای اسات کاه یاا تحاتاشاراف

بالفص  S0است یا تحتاشراف بالفص  ،VPو خود  VPهم تحتاشراف بالفصا  S0در

زبان فارسی باقیماند ها ضرورتام فرافک ی بیشی ه هست د
 19بلی کتا ها رو روی میز گذاشت و می ا دفترها را زیر میز گذاشت
نادستوری بودن جملۀ فوق نمایانگر آن است که هساتۀ حارف اضاافه قاادر باه ایواای نقاش
باقیماند نیست حرف اضافۀ «زیر» فرافک ی بیشی ه به حسا نمیآید و از ایانرو ،قاادر باه
ایوای نقش باقیماند در جملۀ مزبور نیست
 .3 .2عناصر درون گروه فعلی در خأل نحوی

در ساختار خأل نحوی زبان فارسای برخای از ب اصار در درون گارو فعلای باه همارا فعا

حذف میگردند در این بخش ،به حذف برخی از این ب اصر به همرا فع میپردازیم
جک داف ( ،)24 :1971سا

( )274 :1976و وی گارد )22 :2007( 2با ارائۀ شواهدی از

زبان انگلیسی نشان میده د که خأل نحوی میتواند بر ساختار ب د کوچک 3نیز بما ک اد

برای آزمودن این وضعیت در زبان فارسی ،نخست میبایست استدالل کرد که اصطالح ب د
کوچک در زبان فارسی به کدا ساختار اطالق میگردد درزی ( )218-230 :1384با ارائۀ
چ دین استدالل ادبا میک د که ب د کوچک در زباان فارسای وجاود دارد ط ا تحلیا او
میتوان گوت که ب ار داخ قال در مثال زیر یک ب د کوچک به حسا میآید
 20او [حسن را باق ] میداند
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حال برای آزمودن امکان کاربرد خأل نحوی بر ساختار ب د کوچک به مثال زیر دقت ک ید:
 21من بلی رو بااستعداد میدانم و مریم سارا رو با استعداد میداند
در جملۀ ( )21فع همپایۀ دو بههمرا محمول ب د کوچک تحتتاأثیر قابادۀ خاأل نحاوی
قرار گرفته و حذف شد اند

جانسون ( )23 :2004و ای اه )2009( 1به ترتیب نشان میده د کاه فابا ب اد کوچاک

میتواند در ساختار خأل نحوی بههمرا فعا پایاه 2در زباانهاای انگلیسای و ترکای حاذف
گردد مثال زیر نشان میدهد که این وضعیت در زبان فارسی نیز وجود دارد:
 22من بلی رو بااستعداد میدانم و مریم بلی رو مؤدّ میداند
افزود در همپایۀ دو میتواند بههمرا فع حذف شود مثال زیر را در نظر بگیرید:
 23من در رستوران جوجهک ا خورد و دوستم در رستوران قرمه س زی خورد

ط تحلی اورس )1975( 3باید اذبان داشت که مثال ( )23نمایانگر آن اسات کاه سااز ای
بودن ب اصر محذوف در خأل نحوی شر حاکم نیست ،زیرا در مثاال فاوق فعا باههمارا
افزود (قید مکان) که در مااور هم قارار ندارناد و تشاکی یاک سااز هام نمایده اد،
حذف گشته است میتوان دو استدالل در رد تحلی اورس اقامه کارد نخسات آنکاه ،باه
ت عیت از استدالل وی گارد ( )26 :2007میتوان گوت کاه در همپایاۀ دو  ،افازود مشامول
حذف واقع نشد است ط این استدالل ،بازنمایی جملۀ ( )23بهصور زیر است:
 24من در رستوران جوجه ک ا خورد و دوستم قرمهس زی خورد
پرسشی که در ای اا مطرح میشود این است که چگونه میتوان از جملاۀ ( )23اسات ا
کرد که رضا در مکان مشخصی یع ی رستوران قرمهس زی خورد به نظار مایرساد کاه ایان
خوانش یکی از خوانشهای ممکن ( )24باشد ،اما احتمال خوانشهای دیگر مان د «دوساتم
در مکان مشخصی یا زمان مشخصی یا با شاخ

مشخصای و یاا قرماهسا زی خاورد» نیاز

وجود دارد بدون تردید ،غالاب گویشاوران زباان فارسای ،افازودۀ مکاان را از همپایاۀ دو
جملۀ ( )24است ا میک د بلت این امر را میتوان باه بواما کاربردشا اختی نسا ت داد،
1
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زیرا تع یر موازی در ساختهای همپایه از ارجحیت برخوردار اسات وی گاارد ()26 :2007
به نق از هادسون ( )536 :1976ادبا میک د کاه سااخت ناهمپاایگی نیاز چ این رفتااری را
نشان میدهد در مثال زیر در ب د پیارو ،افازودۀ «ه گاا ران ادگی» باه کاار نرفتاه اسات اماا
میتوان آن را از بافت است ا کرد:
 25من ه گا ران دگی کولر رو خامو

کرد چون خیلی سرد بود

گونۀ بدون حذف مثال ( )23تحلی پیش هادی را تأیید میک د:
 26من در رستوران جوجهک ا خورد و دوستم قرمهس زی خورد
اگرچه در جملۀ فوق افزود در همپایۀ دو به کار نرفته است ،اما در تع یر این جمله حضاور
دارد
دو آنکه ،ط تحلی شع انی ( ،)1390در تما ساختارهای خاأل نحاوی زباان فارسای
آنچه در همپایۀ دو حذف میگردد ،یک ساز (در غالب موارد بزر تار از گارو فعلای)
است ب ابراین در مثال ( )23هرچ د که در ظااهر باه نظار مایرساد حاذف ناسااز را داد
است ،اما در حقیقت حذف یک سازۀ واحد پ

از فرای د حرکت بااقیماناد هاا روی داد

است
در خصوص رابطۀ خأل نحوی و قیود ،میتوان گوت که خاأل نحاوی مساتلز آن اسات
کااه قیاادهای توصاایفک اادۀ فعا در همپایااههااا یکسااان و همان ااد باشا د ،و اگاار متواااو
باش دمیبایست به یک مقوله تعل داشته باش د شایان توجاه اسات کاه در صاور یکساان
بودن قیدها ،آنها نیز بههمرا فع حذف میگردند
 27الف)مریم بعضی وقتها رمان میخونه و سارا سریع روزنامه میخونه
) مریم بعضی وقتها رمان میخونه اما سارا گاهی روزنامه میخونه
 28الف) بلی ظرفها رو تمیز شست و مریم ل اسها رو تمیز شست
) بلی ظرفها رو تمیز شست و مریم ل اسها رو تمیز شست
نادستوری بودن جملۀ ( 27الف) ناشی از همان د ن ودن قیود به کاار رفتاه در همپایاههاسات
در جملۀ ( ) 27قیدهای بهکاررفته در همپایه هاا باه یاک مقولاه تعلا دارناد و ایان جملاه
کامالم خو ساخت است در مثال ( 28الف) نیز قید بهکاررفتاه در همپایاۀ دو همان اد قیاد
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بهکاررفته در همپایۀ نخست است ،از اینرو این ب صر ضرورتام میبایست باههمارا فعا در
همپایۀ دو حذف گردد وبد حذف آن در ( ) 28به نادستوری شدن جملاه م اار شاد
است ،زیرا قیدهای یکسان نمیتوان اد در تقابا باا یکادیگر قارار گیرناد و برقاراری رابطاۀ
تقابلی بین باقیماند ها و مت اظرها شرطی اجت ا ناپذیر در ساختار خأل نحوی است
جک داف ( ،)23 :1971اُیرسو ( )310 :1983و روریک ( )193 :1985نادساتوری باودن
مثال ( )29و دستوری باودن مثاال ( )30را ناشای از ایان واقعیات مایدان اد کاه مع اای قیاد

« »frequentlyدربردارندۀ مع ای قید « »sometimesاست اما بک

آن صادق نیست

29.John sometimes beats his wife, and Peter frequently his dog.
30. John frequently beats his wife, and Peter sometimes his dog.

به نظر میرسد که چ ین وضعیتی در زبان فارسی وجود ندارد چرا که درجۀ پاذیرفت یباودن
مثالهای زیر در زبان فارسی به یک انداز است:
 31الف) مریم بعضی وقتها رمان میخونه و سارا همیشه روزنامه میخونه
) مریم همیشه رمان میخونه و سارا بعضی وقتها روزنامه میخونه

ساخت موعول مضابف نیز در زمرۀ ساختارهایی قرار دارد کاه باالو بار فعا  ،ب اصار
دیگری نیز در آنها میتوان د در اثر کاربرد قابدۀ خأل نحوی حذف گردند مثاالهاای زیار
نشان میده د که هم موعول مساتقیم و هام موعاول غیرمساتقیم مایتوان اد در سااختار خاأل
نحوی به همرا فع حذف گردند از سوی دیگر ،میتوان گوت که هر دو نوع موعول قادر
به ایوای نقش باقیماند در ساختار خأل نحوی هست د:
 32الف) من به بلی جزو داد و مریم به سارا جزو داد
) من به بلی جزو داد و مریم به بلی کتا داد
د) من جزو به بلی داد و مریم جزو به سارا داد
د) من جزو رو به بلی داد و مریم کتا ُ به بلی داد
در نهایت اینکه ،در زبان فارسی ب د نیز بهب وان متمم فع میتواناد تحاتتاأثیر قابادۀ
خأل نحوی قرار گیرد این وضعیت در مثالهای ( )33و ( )34مشاهد میشود
 33بلی میخواهد مه دس شود و مریم میخواهد دکتر شود
 34بلی از من خواست که کاندید شو و مریم از سارا خواست که کاندید شود
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 .4 .2خأل نحوی بهمثابۀ فرایندی تکریری

در پیشی ۀ مطالعا پیرامون خأل نحوی آمد است که در ساختار خأل نحوی ،پ

از همپایاۀ

نخست چ دین همپایاه ،کاه فاقاد ب اصاری هسات د کاه در همپایاۀ نخسات حضاور دارناد،
بهصور متوالی میتواند به کار رود (برای مثال رجوع شود به راس 355 :1967؛ روریاک
198 :1985؛ مکشین  138 :2005و الزیدی  )12 :2010مثال زیر نشان میدهاد کاه چ این
وضعیتی در زبان فارسی نیز مشاهد میشود:
 35بلی شیمی میخونه ،مریم فیزیک ،سارا زیستش اسی و رضا ریاضیا
همانطور که در مثال فوق مشاهد میشود ،ب صر مشترک باین همپایاههاا (فعا زمااندار)
ت ها در همپایۀ نخست به کار رفته است ،و در سایر همپایهها محذوف میباشد شایان توجاه
است که در گستر

جملۀ ( )35محدودیتی وجود ندارد

 .5 .2مقید بودن ضمیر

1

مککالی )1993( 2و جانساون ( )2004اظهاار مایدارناد کاه در زباان انگلیسای ،ضامیر در
همپایۀ دو یک ساختار خأل نحوی میتواند مقید به فاب در همپایۀ نخست باشاد باه مثاال

زیر دقت ک ید:

36. Not every girli ate a green banana and heri mother a ripe one.

جانسون ()26 :2004

در ساختار خأل نحوی زبان فارسی ،فاب یا موعول در همپایۀ نخست میتوان د باهب اوان
مرجع ضمیر واقع در همپایۀ دو به کار روند
 37بلی iکتا ُ خرید و برادر  iماله رو
 38من احمدُ iدید و مادر هم خواهر

ُi

pronoun bounding
McCawley
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 .6 .2مرجع نحوی

راس ( ،)1970مالی ا ا

1

( ،)1972ه کاااامر و ساااا

2

( ،)1976اون و ب ماااامون ( )1999و

الزیدی ( )2010خاطرنشان میسازند که خأل نحوی ضرورتام میبایست دارای مرجع نحاوی
آشکار باشد برای مثال ،ه کامر و سا

( )1976برای اث ا ایان مادبا اساتدالل مایک اد

که دو نوع مرجعدار وجود دارد :مرجعدار روساختی 3و مرجعدار ژرفسااختی 4باه بقیادۀ
آنها ،مرجعدار روساختی به مرجعداری اطالق میگردد که نیاز باه یاک مرجاع آشاکار در
ساخت دارد در مقاب  ،مرجعدار ژرفساختی مرجعداری است که نیاز به مرجعای آشاکار
( )1976بارای مثاال

در ساخت ندارد ،و مرجع آن در گوتمان حضور دارد ه کامر و سا

ضمیرها و مرجعدار « »do itرا مرجعدار ژرفساختی تلقی میک د حاال بارای آگااهی از
تمایز بین این دو نوع مرجعدار در ساختار خأل نحوی به جمال زیر دقت ک ید:

39. Hankamer: Ivan is now going to peel an apple.
Sag: And Jorge, an apple.

40.[Hankamer: produces an orange, proceeds to peel it, and just as Sag
produces
]and apple, say:
(ه کامر و سا #And Ivan, an apple. )410 :1976،

ه کامر و سا

اظهار میدارند که سااختار خاأل نحاوی مایتواناد حاصا جماال دو

گوی د باشد؛ بدین مع ی که گوی دۀ الف میتواند ب د مرجع و گوی دۀ

نیاز ب اد خاألدار

یک ساختار خأل نحوی را تولید ک د در مثال ( )39گوتگویی بین ه کامر و سا
گرفته است ب د خألدار که توسط سا

صاور

تولید شد است دارای ب د مرجاع آشاکاری اسات

که توسط ه کامر تولید شد است به بیانی دیگر ،آنچه در این رابطه در ساختار خأل نحاوی
حائز اهمیت است این است که همپایۀ دو میبایسات دارای مرجعای باشاد ،و گوی ادۀ آن
مهم نیست در مثال ( ) 40مرجع ب اد خاألدار در گوتماان حضاور دارد ،و هماین امار سا ب
1

Maling
Aoun & Benmamoun
3
surface anaphor
4
deep anaphor
2
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مردود بودن این جمله گشته است در زباان فارسای نیاز چ این وضاعیتی در مثاالهاای زیار
مشاهد میشود:
 41گوی دۀ الف :بلی دیپلم دار
گوی دۀ ( :ولی) مریم لیسان
[ 42مریم مشغول شستن ظرفها و خواهر

سارا مشغول شساتن ل ااسهاسات ماادر

باا

دیدن آنها میگوید]:
 سارا ل اسها رو
مع ای مورد نظر :سارا ل اسها رو دارد میشوید
دستوری بودن جملۀ ( )41و نادستوری بودن جملۀ ( )42نشان میدهاد کاه در زباان فارسای
نیز حضور مرجع در ساختار خأل نحوی صرفنظر از گوی دۀ آن اج اری است
 .7 .2ناسازگاری جملۀ معلوم و مجهول

جانسون ( )2004و مرچانت )2013( 1نشان میده د که در زبان انگلیسی ،تواو همپایاههاا
در ساختار خأل نحوی بهلحاظ جهت 2به نادستوری شادن جملاه مایانااماد ،در حاالی کاه

چ ین تواوتی در حذف گرو فعلی خللی به دستوری بودن جمله وارد نمیک اد نادساتوری
بودن مثالهای( )43-44نمایانگر آن است که در زبان فارسای ایان ناساازگاری در سااختار
خأل نحوی مردود است:
 43به بلی فیزیک تدری
 44دبوا به پلی

میشد و حسین شیمیرو تدری

میکرد

شرح داد شد و من تصادفُ شرح داد

ال ته فع معلو را میتوان با فع ماهول همپایه کرد
 45ماشینُ دزدید و توقیف شد (ماهوتیان)86 :1378 ،

Merchant
voice
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شایان توجه است که چ ین ناسازگاری در سایر پدید های حذف مان د ابقاای پرساشواژ

1

نیز باه نادساتوری شادن جملاه مایانااماد بررسای ایان ناساازگاری در ساایر پدیاد هاا از
چارچو مقالۀ حاضر خارد است

2

 .8 .2توازن 3در خأل نحوی

باور بمومی بر آن است که خأل نحوی در ساختهای همپایۀ ماوازی باه کاار مایرود ،اماا

تران ( 11 :1999به نق از سُ ین )489 :1981 ،4مثال ( )46را ارائه میک د که نشان مایدهاد
خأل نحوی در زبان انگلیسی در ساختهای همپایۀ ناموازی نیز به کار میرود:

46. Max ate herring on Tuesday, and on Thursday oysters.

تران (همان) اظهار میدارد که آنچه از دید سُ ین پ هان ماند ایان اسات کاه پاذیرفت ی
بودن جملۀ مزبور به دلی یکسان باودن فابا همپایاههاا اسات افازون بار ایان ،ایان جملاه

نمونهای از خأل نحوی تلقی نمیشود بلکه نمونهای از تقلی همپایه 5قلماداد مایشاود او در
این رابطه مثال ( )47را از هادسون ( )584 :1982نق میک د که در آن باد یکساان باودن
فاب همپایههای ناموازی به نادستوری شدن جمله م ار شد است

47.John left at 11 and at 12, Bill.

ای اه ( )199 :2009مثالهاایی را از زباان ترکای نقا مایک اد کاه نشاان مایده اد در

ساختار خأل نحوی این زبان آرایش مت اظرها در ب اد مرجاع ضارورتام ماوازی آرایاش بااقی
ماند ها در ب د خألدار نیست ساختار خأل نحوی در زبان ترکی میتواند دارای آرایشهاای
 OSV & OS ،SOV & OS ،OSV &SO،SOV & SOباشد بد توازن آرایش سااز ای
در ب د مرجع و ب د خألدار در زبان فارسی مردود است
 48الف) بلی کتا ُ خرید و مریم ماله رو
) کتا ُ بلی خرید و ماله رو مریم
د) بلی کتا ُ خرید و ماله رو مریم
2

sluicing

خوان دۀ بالقم د برای آگاهی از رابطۀ حذف و جهت میتواند به کوپاک ( )2001و مرچانت ( )2013رجوع ک د

1

3

parallelism
Sobin
5
conjunction reduction
4
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د) کتا ُ بلی خرید و مریم ماله رو
 49الف) ؟؟ما دوش ه شب ماکارونی خوردیم و جوجهک ا سهش ه شب
) ؟؟ما جوجه ک ا ُ دیشب خوردیم و امشب قرمهس زی
مثالهای ( )48-49نشان میده د که توازن آرایش ساز ای در ب د مرجاع و ب اد خاألدار در
زبان فارسی اج اری است تخطی از این محدودیت در جماال (د -د) مثاال ( )48و مثاال
( )49به نادستوری شدن جمله اناامید است
 .9 .2زمان و مطابقه در خأل نحوی

3

سیگ  ،)1987( 1وایلدر ،)1994،1995( 2هرناندز ( )2007اظهار میدارند که همپایاههاا در
ساختار خأل نحوی در زبان انگلیسی ضرورتام میبایست بهلحاظ مشخصههاای زماان همساان
باش د مثال زیر از زبان فارسی نشان می دهاد کاه زماان ب ادهای همپایاه یاک سااختار خاأل
نحوی ضرورتام همسان میباشد:
 50بلی فیزیک میخواند و مریم شیمی
در مثال فوق ،زمان همپایۀ دو دقیقام همان زمان همپایۀ نخست یع ی حاال مایباشاد ،و فعا
ب د دو بهصور «میخواند» بازسازی میشود بالو بر این ،مشخصههای نمود و وجاه در
این دو همپایه نیز همسان است زماان وقاوع رخادادهای موجاود در هار یاک از همپایاههاا
نمیتواند متواو باشد بازسازی مثال ( )50باهصاور زیار کاه در آن رخاداد موجاود در
همپایۀ دو در زمان گذشته تع یر شد ناممکن است:
  51بلی فیزیک میخواند و مریم شیمی خواند
با وجود این ،ب د مرجع و ب اد خاألدار مایتوان اد دارای مشخصاههاای مطابقاۀ متوااوتی
باش د این مدبا از سوی تران ( )1999در زبان اسپانیایی ،هرناندز ( )2007در زبان انگلیسای
و آلمانی و الزیدی ( )2010در زبان بربی ماورد تأییاد قارار گرفتاه اسات زباان فارسای در
مقایسه با زبانی مان د زباان انگلیسای از نظاا مطابقاۀ غ ایتاری برخاوردار اسات ،از ایانرو
1

Siegel
Wilder
3
Hernandez
2
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استقالل مطابقه در ساختار خأل نحوی در زبان فارسی نس ت به زبان انگلیسی نمایانتر است
مثال زیر را در نظر بگیرید:
 52بلی پیتزا دوست دارد و پدر و مادر

جوجهک ا

ساختار خأل نحوی در ( )52را ت ها میتوان بهصور زیر بازسازی کرد:
 53بلی پیتزا دوست دارد و پدر و مادر

جوجه ک ا دوست دارند

در مثال ( )53فع در هر یک از همپایهها با فابا آن همپایاه در شاخ
دارد فع همپایۀ نخست سو شخ

و شامار مطابقات

مورد است در حالی که فع همپایۀ دو سو شاخ

جمع میباشد بد همسان بودن مشخصههای مطابقه در سااختار خاأل نحاوی ماا را باه ایان
نتیاه سوق میدهد که خأل نحوی مستق از مطابقه بم میک د با توجه به آنچه گوته شاد
میتوان این پرسش را مطرح کرد که چرا مشخصههای زمان ضرورتام میبایست در ب ادهای
همپایه ساختار خأل نحوی همسان باش د اما همسانی مشخصههای مطابقه الزامی نیست
 .10 .2خأل نحوی در جایگاه میانی

اگر فع در جایگا میانی ب د همپایه به کار رفته باشد ،ت ها حذف آن در همپایۀ دو ممکان

است و حذف آن در همپایۀ نخست به نادستوری شدن جمله میاناامد
 54الف) مق عه [پر شد] روی میز و صاح ش پر شد توی راحتی دو نور
(پیرزاد)44 :1383 ،
) مق عه پر شد روی میز و صاح ش [پر شد] توی راحتی دو نور
 55الف) یکی از ط قهها پر [بود] از دستگیر و دو ط قه پر بود از قو
(پیرزاد)195 :1383 ،
) یکی از ط قهها پر بود از دستگیر و دو ط قه پر [بود] از قو
دستوری بودن جملههای (الف) در مثالهای ( )54( – )55نشان میدهد کاه امکاان حاذف
فع در جایگا میانی همپایۀ دو وجود دارد؛ از طرف دیگار ،نادساتوری باودن جملاههاای
( ) در مثالهای ( )54( – )55نمایانگر آن است که حذف فعا در جایگاا میاانی همپایاۀ
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نخست به نادستوری شدن جمله م ار میشود این بدان مع است که در زبان فارسای امکاان
وقاوع خااأل نحااوی در جایگااا میااانی همپایااۀ دو وجااود دارد از ایاانرو ،در زبااان فارساای
الگوی( 56الف) کاربرد دارد ،اما جمالتی با الگوی ( ) 56در این زبان تولید نمیشوند

56. a) X[V]X & XVX
b) XVX & X[V]X

.11 .2وقوع خأل نحوی در ساختهای تفضیلی

در زبان فارسی ،امکان حذف فع به قری ه در ب د دو ساختهای توضایلی وجاود دارد باه

مثالهای زیر دقت ک ید:
 57بلی دوچرخه رو ت دتر [میرونه] تا مریم ماشینُ میرونه
 58من تو رو بیشتر [دوست دار ] تا تو م و دوست داری
مثالهای فوق نشان میده د که در زبان فارسی امکاان وقاوع خاأل نحاوی در سااختهاای
توضیلی وجود دارد
 .3نتیجهگیری

این مقاله به شرح ویژگیهای خأل نحوی اختصاص داشت در ایان راساتا از خاأل نحاوی و
حروف ربط همپایگی ،شرایط حاکم بر بااقیماناد هاا ،ب اصار درون گارو فعلای در خاأل

نحوی ،خأل نحوی بهمثابۀ فرای دی تکریری ،مقید بودن ضامیر ،مرجاع نحاوی ،ناساازگاری
جملۀ معلو و ماهول ،توازن در خأل نحوی ،زمان و مطابقه در خأل نحوی ،خاأل نحاوی در
جایگا میانی و وقوع خأل نحوی در ساختهای توضیلی صح ت شد مهامتارین نتاایا ایان
تحقی بدین شرح است 1 :بین ب اصار بااقیماناد در همپایاۀ خاألدار و ب اصار مت ااظر در
همپایۀ نخست رابطۀ تقابلی برقرار است و ب اصر باقیماند در ساختار خاأل نحاوی ضارورتام
میبایست فرافک ی بیشی ه باش د در ساختار خأل نحوی زبان فارسی امکاان حاذف برخای از
ب اصر در درون گرو فعلی بههمرا فع وجود دارد  3خأل نحوی در زبان فارسی باهمثاباۀ
فرای دی تکریری بم میک د و حضور مرجاع در سااختار خاأل نحاوی اج ااری اسات 4
توازن آرایش ساز ای در ب د مرجع و ب د خألدار در زبان فارسای اج ااری اسات  5امکاان
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وقوع خأل نحوی در ساختهای توضیلی و همچ ین در جایگاا میاانی همپایاۀ دو در یاک
 مشخصههای زمان ضرورتام مایبایسات در ب ادهای همپایاه6 ساخت همپایگی وجود دارد
ساختار خأل نحوی همسان باش د اما همسانی مشخصههای مطابقه الزامی نیست
منابع
 نشر مرکز:) باد میک یم چاپ پ ام تهران1383(  زویا،پیرزاد
 انتشارا سمت:) شیوۀ استدالل نحوی تهران1384( بلی،درزی
 رویکاردی کمی اهگارا رساالۀ دکتاری:) خأل نحوی در زباان فارسای1390( م صور،شع انی
دانشگا تربیت مدرس
 از دیدگا رد ش اسی ترجماۀ مهادی سامائی:) دستور زبان فارسی1378(  شهرزاد،ماهوتیان
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