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چکیده

در این مقاله پدیدد «حدف نددد » در زندا فاریدم مدورد نیریدم دیار

ممگیید .چدین نیریما نا معیفم انواع حف ندد در زندا فاریدم ندا
میجع و ندو میجع آشکار) ،واکدد

حدف و تدأثیی آ را در هدی ید

مورد مطالعه یار ممدهد .نا میور شواهد زنا فاریم نشا ممدهیم یکدم
از پیطیفدارتیین تحلیلها مطیح امیوز در توجیه این نوع یاختها نا

نام «تحلیل حف » پایخگو تمامم تدوعدا دیدرور جمدف فاریدم

نیست .از این رو نا تکیه نی تحلیل دیگی نا نام «تحلیل کارنید -مجدد» نی

مبدا دیدگاه چانگ و همکارا  ،)2011جمف فاریم را مورد نیریم
یار ممدهیم .چدین مطالعها نا این فیض نه موضوع ممپیدازد کده نشدا

دهد در تحلیل چدین یاختهایم ،اتکا صِدی نده مفحتدا نحدو و

یاخرار کفایت نممکدد و در نیریم شواهد زنا فاریم مدمنایسدت نده
1
2

شدایه دیجیرال (10.22051/jlr.2015.1834 :)DOI
3
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نکا معدایم-کارنید نیز توجه کید .ایدن پدهوه

نشدا مدمدهدد کده

وانگدانم،

مفحتا معدایم-کارنید ماندد نشانههدا کفمدم ،گدزید

یاخت موضدوعم و جهدت فعدل در عملکدید چددین پدیدد نحدو نقد
نسزایم ایفا ممکددد.

واژههای کلیدی :حف ندد نا میجدع ،حدف نددد نددو میجدع،
تحلیل حف  ،تحلیل کارنید  -مجدد ،زنا فاریم

 .1مقدمه
«حف

1

ندد » یکم از انواع حففم ایت که توجه نتییهپیدازا و پهوهشگیا را نده خدود

جلب کیده ایت .در این نوع حف  ،ندد درونها ِ پس از پیی وانه ،حف
تعبیی معدا از نخ

محفو

ممگدیدد امدا

کامل ایت؛ ماندد:

 .1علم یه چیز خورد اما نممدونم [چم [علم < چم> خورد] ].2
 .2علم کسمُ دید اما یادم نممیاد [کمُ [علم < کمُ>دید] ].

هما طورکه مثالها

 )1و  )2نشا مدمدهددد ،نددد دروندها حدف

پیی وانه در خارج از ندد نیجا مانده ایت .ندانیاین پیید وانه پدی

شدده ایدت امدا
از حدف

نددد از

جایگاه خود خارج شده و نه جایگاهم ناالتی حیکت ممکدد که در زنا انگلیسم ،جایگداه
مشخصگی گیوه مرممنما ممناشد .3چدین حیکرم ندا رعایدت اصدول نینامد کمیددهگدیا ،از
مشخصگی گیوه میسی ممشود چامسکم.4)2001 ، 2000 ،

2

sluicing

در زنا فاریم شکل دیگی از جایگزیدم میجع نا پیی وانه در ندد دوم مشاهده ممشود - :مییم یه چیدز گفدت

اما نمم دونم چم گفت .در این جمله،پیی وانه در جا اصلم خود یار دارد و حدف

نددد نیسدت .نددد دروندها

ماندد یاخت پییشم در جا اصلم عمل کیده ایت .چدین صورتم از جمف در این مقاله مدنتی نیسردد.

3
4

1

چدین یاخرم همچو یاختها پییشم ایت؛ نه همین دلیل ممتوا آنها را «پیی ها درونها » نیز خواند.

در این نوع حیکت نیز همچو یاختها پییشم ،پیی وانه در حیکت خدود ملدزم نده رعایدت محددودیتهدا

نحو ممناشد ماندد حیکت موضعم و محدودیت جزییه.
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در ایددن پدیددد نحددو  ،ندده ندددد اول کدده میجددع پییدد وانه در آ ددیار دارد« ،ندددد

میجعدار» ،1نه پیی وانه «نی جا مانده» 2و ندد که حف

شده ایت «ندد محفو » 3گفره

ممشود .چدین یاختهایم نیا اولین ندار توید راس  )1967معیفدم شددند .پدس از او،
ت درک چگدونگم
نتییهپدیدازا نیجسدر نسدیار ندا مطالعدا ارزشدمدد خدود نده پیشدیف ِ
عملکید ایدن یداختهدا کمد

کیدندد لدوین1982 ،4؛ لوند

1995 ،5؛ رومدیو1998 ،6؛

2001 ،7؛ میچدت2001 ،8؛ چانگ 9و همکارا  .)1995 ،از پیطیفدارتیین رویکیدهدا

لزنی

در خصوص اشرقاق چدین جمفتم ممتوا نه تحلیل «حدف » 10اشداره کدید .11ایدن تحلیدل
شامل دو نخ

ایت :حیکت  +حف  .از مدتدی ایدن تحلیدل پیید وانه ندهدلیدل حودور

مشخصهها نه جایگاهم ناالتی حیکت ممکدد و نا مطانقت آنها ،حف

نددد دروندها مجداز

ممشود .نه نمودار زیی توجه کدید:

شکل  :1حیکت پیی وانه در زنا انگلیسم

نا چدین نگاهم نه تولید این نوع جمف  ،نخسرین پییشم که نه ذهن ممرید این ایدت
که چه عاملم یا عواملم یبب حف

ندد درونها ممشوند؟ نازنیدم ،مطانقت مشخصدها و
1

antecedent clause
remnant
3
elided clause
4
Levin
5
Lobeck
6
Romero
7
Lasnik
8
Merchant
9
Chung
10
deletion analysis
2

11

این تحلیل در پهوه ها مرفاو نامها مردوعم داشره ایت؛ رویکید حیکدت  +حدف ؛ نتیید صدور آوایدم؛

نتیی میچددت  ،)2001رویکدید حدف

.)2009

گدییفیرس و لیکرداک2014 ،؛ نیکدی2012 ،؛ الریدن2012 ،؛ لزنید

،2001 ،
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نیاز نه آ نه دلیل حودور مشخصدههدا در هسدر گدیوه مدرممنمدا ،چددین عملیداتم را مجداز
ممنماید .نددانیاین عملیدا حدف

نده دلیدل حودور مشخصدههدا در هسدر آ گدیوه فعدال

ممگیدد .چدین مشخصها را مشخص [ ]Eممنامدد میچدت .)2001 ،از ایدن رو ندا حودور
مشخصهها [ ]wh[ ،]Eو [ ]Qمطانقت شکل ممگیید و نا تحقق تعبییپدفیی از طییدق نددد
میجعدار ،حف

ندد دوم مجاز ممگیدد .اعد چدین حففم را ممتوا اینگونه نشا داد:

پس از نحث درناره حف

ندد نهلحاظ نحدو  ،ایدن پیید

مطدیح ایدت کده چددین

حففم نهلحاظ معدایم چگونه توجیه و درک ممگیدد؟ میچددت  )2001معرقدد ایدت کده
حف  ،زمانم رخ ممدهد که یازها معادل یاز دیگی ناشد .نه نیا دیگی ندد دوم نه ندد
میجعدار شباهت معدایم داشره ناشد .نددانیاین از مدتدی میچددت « )2001شدی همسدانم»
شی اصلم حف

1

ایت .اصطفح « »e-givenessدر خصدوص چددین شدیطم مطدیح شدده

ایت که اینگونه تعییف ممشود :هیگاه میا ندد میجعدار و نددد دروندها رانطد ایدرلزام
معدایم دو یویه 2نی یار گیدد ،حف

ندد درونها رخ خواهد داد .از این رو در ایدن تعبیدی

معدایم ،دو یازه یا دوندد) نه مصداق 3واحدد داللدت خواهددد داشدت .ندا حودور چددین
شباهرم ،حف

ندد شکل ممگیید؛ ماندد مثالها

 )1و .)2

نیریم شواهد نیشری نشا ممدهدکه چدین رویکدید در توجیده حدف هدا نددد ِ ندا
میجع تا حد مطلوب و موفدق ندوده ایدت لدیکن در یداختهدا نددو میجدع آشدکار و
مشددخص ناکارآمددد ایددت لزنی د

2001 ،؛ میچدددت2005 ،؛ چانددگ و همکددارا 2011 ،؛

الرین .)2012 ،کانو توجه این پهوه

نی حف

ندد نوع دوم ایروار ایت .از این رو نا

بول چدین فیضم ،نا تحلیل دادهها فاریم نا رویکید نحو  -معددایم /کدارنید نشدا
ممدهیم که در نیریم چدین یاختهایم ناید عوامل معدایم-کدارنید را نیدز مدورد توجده
یار داد.

1

identity condition
mutual entailment
3
referent
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 171 /

این مقاله از پدج نخد

اصدلم تشدکیل مدمشدود .نخد

ازپی گفره در زنا فاریدم اخرصداص مدمیاندد .در نخد
مطیح در مقاله ارائه ممگیدد .در نخ

نخسدت نده پیشدیده و مطالعدا
دوم ،چدارچوب نتدی تحلیدل

یوم نه نیریم انواع حف

ممپیدازیم .نا نیریم شواهد از زنا فاریم ،تحلیل حف

نه چال

نددد در زندا فاریدم
کشیده خواهد شد و

آ گاه عوامل کارنید مؤثی در تحلیل این نوع جمدف معیفدممدمشدوند .در ایدن چدال
نتی  ،واکد

و نحو عملیا در دو نوع حدف

نددد ندوع اول ندا میجدع )1و ندوع دوم

ندو میجع )2مرمایز ممشود .پس از ارائ شواهد ازحف

ندد ندو میجع نیز مورد نحث یار ممگیدید .نخد
کارنید-مجدد و نحو تحلیل آ در حف

ندد نا میجع ،ماهیت حدف

چهدارم نده نحدو عملکدید رویکدید

ندد ندو میجع اخرصاص ممیاند .پس ازارائ

نحوه نگیش و تحلیل نحو رویکید کارنید -مجدد ،تحلیل معدایم و نوع نگدیش آ را نده
چدین یاختهایم نا ارائ شواهد از فاریم مورد مطالعه یار مدمدهدیم .در نخد
مفهوم نکیگم از مدتی رویکید کارنید -مجدد مورد نحث یار ممگیدید .نخد

پددجم،
پایدانم نده

نریجهگیی و نیآیدد کلم مقاله اخرصاص ممیاند.
 .2پیشینة پژوهش

توییوندانم  ) 677-722 :2008نی مبدا دیدگاه میچدت  )2001جمف فاریم را مدورد
مطالعه یار ممدهد .و نا ایرداد نه شواهد از این زنا معرقد ایت کده اشدرقاق جمدف
نا حف

ندد در فاریم ،نی پای تحلیل حف

رعایت اصول نحو و حف

صدور مدمگیدید .حیکدت پیید وانه ندا

ندد دوم ،جمله را تولید مدمکددد .در زندا فاریدم ،حیکدت

پیی وانه حیکت کانونم ایت .3ندانیاین پیی وانه ندا توجده نده حودور مشخصدههدا در

هسر گیوه کانو نمودار  )2یبب حیکت پیید وانه از درو نددد دروندها نده جایگداه
مشخصگی گیوه کانو ممشود؛ ماندد:

3

)explicit antecedent (sluicing
sprouting

1
2

چدددین ادعددایم در خصددوص یدداختهددا پییشددم در زنددا فاریددم در نیریددمهددا مرعدددد تأییددد شددده ایددت

آهدگی1382،؛ رایخ مهدد1379 ،؛ واعتم.)1392 ،1389 ،
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 .3مهین ممخواد یه چیز نخدیه ولدم یدادش نمدمیداد [ CPکده) [ FPچدم [ IPمهدین

ممخواد <چم>نخیه ] ] ].

عبار پییشم در جایگاه کانو در تقانل نا ندد اول خدود دیار دارد و چددین رانطدها
میا این دو ندد نا نازنیدم مشخصه [ ]Eدر هسر کانو مدجی نه حف

ندد درونها ممشدود.

چدین اشرقا م در زیی نشا داده شده ایت:

شکل  :2حیکت پیی وانه در زنا فاریم

شفیعم نهی خلجم و رشید اشجید

 )801-807 :2012نا مطالع خود نشا ممدهددد

که درزنا فاریم ماندد زنا ها ناپدم و نلغار  ،پیشایدد چددین پیی وانه امکدا پدفیی
ایت .از این رو حف

ندد چددگانه را در زنا فاریم انل بول ممداندد؛ نه این معدم کده

دو یا چدد پیی وان نیجامانده در جمله مشاهده ممشود؛ ماندد:
 .4یه کسم نه پدر یه چیز گفت اما نممدونم کم چمُ  .هما )804 :
آنها درخصوص زنا فاریم معرقدند که پیشایدد پیی وانهها اجبار نیست .نه نیدا
دیگی در زنا فاریم ،حیکت آشکار پیی وانهها نیاز نه حیکت اجبار ندارد .از این رو
پیشایدد پیی وانهها نهدلیل نمای

کدانو در جملده ،امکدا پدفیی مدمشدود.آنها دالیدل

میتب نه نافت کفمم و کانو را یبب پیشایدد پیی وانه ها) مدمدانددد .از مدتدی آنهدا،
نیجا ماند چددین پیی وانه در زنا فاریم مجاز ایت .ندانیاین پیی وانهها نه گیوه
کانو حیکت ممکددد و انگیز چدین حیکردم ،کدارنید ایدت .آنهدا چددین نریجدهگیدی
ممکددد که گویشورا زنا فاریم ممتواندد نه هی تعداد که پیی وانه نیاز دارند ،آ ها
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را حیکددت دهدددد همددا  .)805 :انددل ذکددی ایددت کدده در ایددن نیریددم ،نگارندددگا ندده
محدودیتها و ناگفرهها نسیار در یاختها چدد پیی وانها اذعا داشرهاندد.آنها نیدز
نحدو آشدکار) را مسدوول اشدرقاق جمدف

هماندد توییوندانم  )2008حیکدت و حدف
فاریم ممداندد.
پس از ارائ اصول ندیادین تحلیل حف

در نخ

ادام نحث ،انردا چارچوب نتی مطیح در این پهوه
آ نی خواندده آشکار گیدد .آ گاه انواع حف

مقدمده و مدیور مطالعدا پیشدین ،در
ارائه ممگیدد تدا اصدول زیینددایم

ندد در زنا فاریدم معیفدم مدمشدوند و

درپم آ  ،جمف فاریم را تحلیل ممکدیم .چدین پهوهشم نا این فیض نده تحلیدل دادههدا
ممپیدازد که در خصوص جمف فاریم در نیخم دادهها که در ادامه خواهیم دیدد ،اتکدا
نه رویکید صی

نحو کفایت نممکدد.

 .3چارچوب نظری

چاندگ و همکددارا  ،)2011از زندا شدایددا صدور گددیا مدمناشددددکه نده نیریددم چدددین
یاختهایم ممپیدازند.آنها در نیریم خود دو هدد

دارندد .نخسدت ،مدوارد را کده در

نیریم میچدت  )2001ندو پایدخ ندا م مانددهاندد ،پایدخ دهددد .دوم ،تحلیلدم نحدو -
معدایم/کارنید را معیفدم نمایددد .از ایدن رو ندا در نتدی گدیفرن مدفکهدا صدور  ،نده
معیارها معدایم و کارنید نیز توجه ممنمایدد .نا ایدن فدیض مدم تدوا گفدت کده هدد
اصلم از پهوه
پدید حف

آنها نمایاندد تعامدل میدا یداخت صدور زندا و تعبییهدا کفمدم در

مم ناشد.

در این نیریم دو نوع حف
ماندد مثال  )5و نوع دوم حف

ندد مطیح ایت .نوع اول حف

ندد نا میجدع آشدکار

ندد ندو میجع آشکار؛ ماندد مثال .)6

5. She insulted somebody but she won't tell me who.
?6. He finished on time, but with whose help

در مثال  )5پیی وان نیجامانده از حف  ،در نوع اول نا میجدع خدود وانسدر فعلدم)
میتب ایت اما در نوع دوم مثال ،)6میجعم نیا پیی وانه نیست ،پیی وانه وانسدرها
پدها یا افزودها در جمله ممناشد.
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از مدتی آنها ،رویکید حف

نی مبدا میچدت  )2001در تحلیل چدین جمفتم ندهویدهه

نوع دوم کفایت نممکدد .نیا اثبا چدین فیضم ،مثالهایم هماندد جمدف زیدی را ارائده
کیدهاند.

7. He served the soup, but I don't know to who (m).
8. * He served the soup, but I don't know who (m).
9. * That Tom will win is likely, but it is not clear which race.
10. * Agnes wondered how John could eat, but it is not clear what.

هما طورکه مثالها ناال نشا ممدهدد ،تمامم جمف یاخت مشانهم دارند .چدانچده
نددها درونها را هماندد یاختها پییشم ندانیم ،پیی وانه از جایگاه خود نده مکدا
دیگی حیکت کیده ایت .تدها تفاو در این ایت که در پیی ها درونها  ،نددد پدس
از آ حف

شده ایت .تدوعا دیرور  ،ایدن فدیض را دو مدمنخشدد کده نگداه صدیفا

نحو و یاخرار داشرن پایخگو هم جوانب نیست .آنها این نداهمگونمهدا را انعکداس
تفاو در رفرار نحو آشکار در رویاخت و نحو پدهدا در یدطم مدطقدم  )LFمدمدانددد
چانگ و همکارا .)243 :2011 ،
چانگ و همکارا  )2011در پم نمای

نقص رویکید صِی

نحو

تحلیل حدف )،

رویکید نا نام کارنید -مجدد را معیفمکددد .از مدتدی ایدن رویکدید ،اشدرقاق جمدف ندا
حیکت انجام نممگیید .آنها نه کارنیدِ مجددِ ندد اول در درو ندد دوم ندد محفو ) ناور
دارند .رونویسم یازهها و خلق جایگاهم نیا پیی وانه درو ندد درونها از ارکا ایدن
رویکید ممناشد .تحلیل آ را نهطور د یق در مثدالهدا

 36و  )38خدواهیم دیدد .آنهدا ندا

نیریم خود نه این نریجه ممریدد که اتکا نه عوامل و محدودیتها نحو  -یداخرار در
تحلیل چدین جمفتم کافم نیسدردد .عدفوه ندی شدیای نحدو مدمنایسدت عوامدل معددایم-
کارنید را نیز مورد توجه یار داد.
پس از ارائ تصویی کلم از چارچوب نتی مطیح در این مقاله ،در ادامده نده نیریدم
چدین یاختهایم در زنا فاریم مدم پدیدازیم .در انرددا اندواع حدف

نددد در ایدن زندا

معیفم ممشوند و پس از آ نا تحلیل دادهها نشا ممدهدیم کده تحلیدل حدف

در نیریدم

خود ادر نه پایخگویم تمامم تدوعدا نیسدت و ندا توجده نده عدواملم چدو نتدام حالدت،
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نشانهها کفمم ،جهت فعل ،1یاخت موضوعم و گزید

وانگدانم وانسدرههدا) مدمتدوا

تحلیل مطلوبتی در خصوص نددها ندو میجع نه دیت آورد.
 .4انواع حذف بندی در زبان فارسی
میور دادهها فاریم دو نوع حف

را نشا ممدهد .نوع اول نا میجدع آشدکار و ندوع دوم

ندو میجع؛ ماندد:
 .11علم داره نا کسم حی

ممزنه اما نممدونم نا کم .نا میجع)

 .12یه ماشین جلو در پارکه اما نممدونم مال کیه .ندو میجع)
 .13کارُ نه مو ع تموم کید اما نممدونم نا کم

کم .ندو میجع)

در مثال  )11پیی وانه نا کم ،نا میجع خود در ندد اول نا کسدم مدیتب مدمشدود .در

حالم که در مثالها

کم ،مال کم ،وانسرها پدها یا

 12و  )13پیی وانهها نا کم

افزوده هسردد که در ندد اول حوور ندارند .هما طورکه از مثالها مشخص ایدت ،ایدن دو
نوع یاخت ،صور مرفاوتم دارند .حال این پیی

نه ذهن ممرید که آیدا آنهدا ندهلحداظ

رفرار نحو هم مرفاو هسردد؟ نیا پایخ نه این پیی  ،شدواهد فاریدم را مدورد مطالعده
یار ممدهیم.
 .1 .4حذف بندی با مرجع
هما طورکه در نخ ها پیشین گفره شد ،در این نوع جمف  ،پیی وانه نه میجعدم در
ندد اول میتب ممگیدد .نی مبدا تحلیل حف  ،اشرقاق چدین یاختهایم نی مبدا حیکت
و حف

صور ممگیید .ندانیاین اشرقاق این ندوع یداختهدا در زندا فاریدم ندا حیکدت

پیی وانه نه درو گیوه کانو و حف

ندد درونها امکا پدفیی مدمشدود .تویدیوندانم

 )2008در این خصوص نهطور مبسو نحث کیده ایت.
 .14مهین ممخواد یه چیز نخیه ولدم یدادش نمدمیداد [ CPکده) [ FPچدم [ IPمهدین

ممخواد <چم>نخیه ] ] ].

جهت فعل نه تعبیی مدشمزاده voice )1392

1
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در مثال  )14که تکیار مثال  )3ایت ،پیید وانه از درو نددد یداده خدارج و نددد

درونها آ حف

شده ایت .در این جمله نا حف

پایخ نه این پیی

الزم ایت در انردا نه دادههدا زیدی توجده کددیم کده جملگدم ندددها

جمله دیرور شده ایت .چدانچه ندد درونها  ،ی

جزییها ممناشدد:

ندد دروندها و حیکدت پیید وانه،

جزییه ناشد چه خواهد شد؟ ندهمدتدور

 -محدودیت گیوه ایمم میکب

 .15الف) * اونا ممخوا [یه نفی رُ که یکم از زنا هدا اییاندم ب نلدد ناشده] ایدرخدام

کددد اما نممدونم کدوم زنا اونا ممخوا [یه نفی رُ که < >tنلد ناشه] ایرخدام کددد.

ب) اونا ممخوا [یه نفی رُ که یکم از زنا ها اییانم ب نلدد ناشده] ایدرخدام کدددد

اما نممدونم که) کدوم زنا .

هما طورکه مثال  )15نشا ممدهد در جمل الدف ،حیکدت پیید وانه نده نیدیو از

جزیی گیوه ایمم میکب مدجی نه غییدیرور شد جمله شده ایت .لیکن ندا حدف

نددد

دوم در مثال 15ب) جمله دیرور شده ایت .راس  )1969در نیریم خود نشدا داد کده

حف

ندد درونها یبب جبیا تخطم محدودیت ممشود .نه نیدا دیگدی حدف

نددد دوم،

نقض حیکدت پیید وانه را از درو نددد جزیدیها اصدفح و جبدیا مدمنمایدد و جملده

دیرور مم گدیدد .واکدد

زندا فاریدم همانددد زندا انگلیسدم مدمناشدد تویدیوندانم،

 .)2008نا حیکت پیی وانه نه جایگاه مشخصگدی گدیوه کدانو  ،محددودیت جزیدیها
نقددض و حددف

ندددد درونددها مدجددی ندده دیددرور شددد جملدده مددمشددود .در ادامدده ندده

محدودیتها دیگی نیز ممپیدازیم:
 -فاعل جملهوارها

 .16الف) * [این که مییم کسمُ دیده] ممدونم ولدم کدمُ [ایدن کده مدییم < >tدیدده]

نممدونم.

ب) [این که مییم کسمُ دیده] ممدونم ولم کمُ نممدونم.

 -شی یاخت همپایه

 .17الف) * مییم [یه کراب و یه خودکار] خیید ولم نممدونم چه کرانم [مییم < >tو

یه خودکار] خیید.
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ب) [مییم یه کراب و یه خودکار] خیید ولم نممدونم چه کرانم.
 شی شاخ چپ .18الف) * ریرم ماشین یه نفدی ب دزدیدده ولدم نمدم دوندم کدم [ریدرم ماشدین <>t
دزدیده]

1

ب) ریرم ماشین یه نفی ب دزدیده ولم نممدونم کم .توییوندانم)712 :2008 ،
 افزودهها .19الف) * میدا [چو یه نچه ا رُ دویت داره] رفدت ایدباب نداز نخدیه امدا نده مدن
نگفت کدوم نچه رُ میدا [چو < >tدویت داره] رفت ایباب ناز نخیه.
ب) میدا [چو یه نچها رُ دویت داره] رفت ایباب ناز نخدیه امدا نده مدن نگفدت
کدوم نچه.
نه نتی ممرید که حف

گیوه تصییف ندد درونها ) در این زنا در مثدالهدا

-19

 )15تخطم از محدودیت نحو جزییهها را جبیا ممکدد .نه مثال دیگی ندا میجدع توجده
نمایید.

 .20الف) مییم یه چیز خییده ولم نه میدا نممگه چم *) ُ -
ب) علم یه نفی رُ دعو کیده ولم نه میدا نممگه کم ب *) -

هما طورکه در مثال  )20ممنیدیم صور غییدیرور پیی وانهها کدم و چدم ندا

حوور و عدم حوور نشان حالت مفعدولم یدبب غییدیدرور شدد یداخت شدده ایدت.2
1
2

این جمله نا ضمیی نا ممانده  )resumptive pronounممتواند اینگونه خوانده شود - :کمُ علم ماشید ُ دزدیده.

از نمونهها دیگی که چدین ادعایم را تأیید ممکددد مثالها زیی هسردد:

 -محدودیت جزییه پیی وانه * :علم تعجب کید چطور مییم ممتونه نخوره ،اما مشخص نیست چدمُ [علدم تعجدب

کید چطور مییم ممتونه< > نخوره ]

 -محدودیت گیوه ایمم میکب موصولم) * :علم یه لوله کشمُ آورد که رادیاتورُ دریت کده اما معلوم نیست نداچم

[علم یه لوله کشمُ آورد که رادیاتورُ دریت کده< >]

 -محدویت فاعل جملهوارها  * :اینکه علم ممنیه مشخصه اما معلوم نیست کدوم مسانقهرُ [این که علم< > مدمندیه

مشخصه]

در این مثالها خیوج پیی وانه مدجی نه غییدیرور شد جمله شده ایت اما حف

جملهها غییدیرور ماندهاند.

ندد آ را نجا نداده ایدت و
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ندانیاین صیفا اتکا نه حیکت و حف

نممتواند پایخگو ناشد .در ادام نحث در نخ ها
نحو ارائه خواهد شد.

نعد شواهد نی تی دال نی کافم نبود رویکید صِی

میور نیشری شواهد فاریم نشا دهدد این ایت که ایدنگونده حدف

در ندددها نددو

میجع مشخص نیز رخ ممدهد .فیض چدین ایت که عفوه نی تفاو این دو نوع یاخت نا
میجع و ندو میجع)در تعییف ،تفاو رفرار نیز مشاهده ممشدود .نده نخد

زیدی توجده

نمایید.
 .2 .4حذف بندی بدون مرجع
انواع حف

ندد نا میجع و ندو میجع مورد مطالع نسیار از نتییه پیدازا دیار گیفرده

ایت .از نتی آنها عملکید حف
ایت راس1969 ،؛ لزنی

ندد در صدور وجدود میجدع ندا ندوع دوم آ مرفداو

2001 ،؛ میچدت2001 ،؛ چانگ و همکارا  .)1995 ،نی خدف

نوع اول ،در نوع دوم نا حف

گیوه تصییف جمله دیرور

نممشود .چدین پدید نحدو

نیز مورد توجه نسیار از افیاد نوده ایت و مباحث در این زمیده همچدا ادامه دارد چانگ
و همکارا 2011 ،؛ چانگ .)2005 ،عفوه نی مرفاو نود تعییدف در ایدن دوندوع حدف
ندد  ،نوع دوم در نیخورد نا جزییهها نحو واکدد

مرفداوتم را نشدا مدمدهدد؛ چددین

حالرم ،اولین نار توی آلبی نا نام تعمیم آلبدی در چاندگ و همکدارا )1995گدزارش
شده ایت و پس از و یوشیدا و همکارا  )2010آ را تأیید نمودند.
 * .21آنها جاده را نسردد اما نممدونم کدوم.
 * .22او چیز را رو رومیز گلدوز کید اما نممدونم ناچم.
 * .23این که علم ممنیه ،مشخصه اما معلوم نیست کدوم مسانقه رُ.
 * .24کسم نچهها را رنود اما نممدونیم توی کم.
مثالها

 )21-24نشا ممدهدد که در یاختها ندو میجع کدار کمدم پیچیددهتدی

ممناشد زییا نا اتکا نی تحلیل حیکت و حف
ارائه کید.

نممتوا توجیهم نی غییدیرور ندود آنهدا
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نسیار از نتییهپیدازا در نیریم زنا انگلیسم نی این ناورند که در چدین یاختهایم
در مثالها

حف

 )21-24عمدل نمدمکددد و مدجدی نده دیدرور شدد جملده نمدمشدود

میچدت2008 ،2001 ،؛ لزنی

 .)2001 ،نا بول چدین فیضم نه نیریدم دادههدا نیشدری

در زنا فاریم ممپیدازیم تا نشا دهیم چه عامل یا عواملم در توجیده آنهدا دخیدل هسدردد.
نیا توجیه جمف غییدیرور در مثالها

 )21-24نی مبدا چارچوب نتی مطیح در

این پهوه  ،عواملم ماندد نتام حالت و نشانهها کفمم ،وجه فعدل ،یداخت موضدوعم و
گزید

وانگانم در عملکید حف

این رو در ادامده ،هدی ید

ندد نهویهه از نوع ندو میجدع آ دخالدت دارندد .از

از مثدالهدا ازپدی گفرده در  )21-24را مدورد ارزیدانم دیار

ممدهیم.
 .1 .2 .4نظام حالت و نشانههای کالمی

حوور یا عدم حوور نشان حالت که در رویکید چانگ و همکارا  )2011نده نشدانههدا
کفمم خوانده ممشود یبب تدوعا دیرور شده ایت .نا مشاهد د یقتی ممتوا انگیدز
اینگونه نازتابها مرفداو دیدرور را،گدزید

مرفداو وانگدا توید فعدل دانسدت

میچدت)2008 ،؛ ماندد:
 .25الف) * آنها جاده را نسردد اما نممدونم کدوم.
ب) آنها جاده را نسردد اما نممدونم کدومُ.

فعل نسرن نهعدوا ی

فعل مرعد نیاز نه حالت مفعولم در کدار پیی وانه دارد مثدال

25ب) .لیکن در مثال 25الف) ویهگم این فعل در ندد اول و دوم یکسدا نیسدت و یدبب
غیی دیرور شد جمله شده ایت .نداهمگونم فعدل یکسدا ندا گدزید

وانگدانم مرفداو

ممتواند مدجی نه غییدیرور شد جمله گیدد؛ ماندد:
 .26الف)*پدجیه ناگها نسره شد اما نممدونم کم.
ب) پدجیه ناگها نسره شد اما نممدونم کم او ب نست.
در مثال  26الف) نیز حف

ندد در شیای ناهمگو فعل در نددد اول و دوم دو ندوع

یاخت مرفاو فعل نسرن) ،مدجی نه غییدیرور شد فعدل شدده ایدت .در نددد اول نسدرن
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نهعدوا فعلم مجهول و الزم مطیح ایت درحالم که در ندد محفو کسم چیدز را نسدره

ایت نهعدوا فعلم مرعد در نتی گیفره شده ایت .نددانیاین حدف

نددد در ایدن شدیای

گیهگشا نیست .در مثال 26ب) نا نه کار نید فعدل و مفعدول در نددد دوم جملده دیدرور

ایت .ندانیاین حف

ندد  ،محدودیتهایم را نی دیرور نود جمله اعمال ممکدد.

 .2 .2 .4ساخت موضوعی

 .27او) رومیز را نا عفمتها زیبایم گلدوز کید.

 .28او) عفمتها زیبایم را رو رومیز گلدوز کید.
هما طورکه مثالها

27و )28نشا ممدهددد ایدن دو جملده ندهلحداظ معددایم یکسدا

ممناشدد .شباهت معدایم و همسانم معدا نهعدوا یکم از ایایمتدیین معیدارهدا ایدت کده
تحلیل حف

نا اتکا نه آ  ،یاختها را توصیف ممنماید .نا فیض چددین همسدانم ،حدف

ندد را در مثال ها

27و )28مورد ارزیانم یار ممدهیم:

 * .29او) چیز را نا عفمتها زیبایم گلدوز کید اما نممدونم رو چمُ.
 * .30او) چیز را رو رومیز گلدوز کید اما نممدونم نا چم.
نا وجود شباهت معدایم مطیح درتحلیل حف  ،حف

ندد در دوجمل ناال مسدولهیداز

ایت .دلیل چدین تدا وم یاخت موضوعم مرفاو و البها مرفاو آ ایدت .نده نیدا
دیگددی یدداخت موضددوعم ندددد اول نددا یدداخت موضددوعم ندددد دوم یکسددا نیسددت .یدداخت

موضوعم فعل گلدوز کید را ممتوا اینگونه نوشت:
 <کسم > <چیز را>فاعل

مفعول مسرقیم

 <کسم > <ناچیز >فاعل مفعول غییمسرقیم

<نا عفمت>گلدوز کید

مفعول غییمسرقیم
<رو رومیز را> گلدوز کید
مفعول مسرقیم

فعل گلدوز کید دو یاخت موضوعم مرفداو را نشدا مدمدهدد .از ایدن رو دلیدل

غییدیددرور شددد مثددالهددا

29و )30را مددمتددوا گددزید

وانگددانم در الددب یدداخت

موضوعم دانست .نه نیا دیگی یاخت موضوعم ندد اول نا ندد دوم دو الدب مرفداو دارد
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و همین حالت ،یبب غییدیرور ماند جمله پس از حدف

نددد دوم ایدت .لدوین1982 1

نیا اولین نار نه دو یاخت موضوعم مرفاو اشاره کیده ایت.
 .3 .2 .4جهت فعل (معلوم  /مجهول)

2

 .31نچهها رنوده شدند اما نممدونیم توی کم.

الف) * کسم نچهها را رنود اما نممدونیم توی کم.
ب) کسم نچهها را رنود اما نممدونیم توی کم رنوده شدند.
در شیایطم که جهت معلوم و مجهول ،یاخت موضوعم مرفاوتم را نشدا دهدد ،جملده

غییدیرور نا م ممماند مثال  31الف) .در این مثدال ،فعدل رندود در نددد اول ندا یداخت
نا یاخت موضوعم جهت مجهول هماهددگ شدده

موضوعم جهت معلوم ،در ندد محفو

ایت .مثال  )31گواه دیگی نی این ادعا ایت.
شواهد فوق نشا ممدهددد کده تدوعدا دیدرور جمدف مددو نده عوامدل مرفداوتم
ممناشد و در توجیه عملکید حف

ندد ناید نه عوامدل دیگدی نیدز توجده کدید .شدباهت

معدایم و صور نددها هم نممتواندد نده تدهدایم توجیدهکدددد ناشدد .اطفعدا وانگدانم و
زییندا یاخرم هی دو ندد نیز مم نایست یکسا ناشدد .کیتز زیی چاپ)گزید

وانگانم و

یاخت موضوعم افعال را نریج عملکدید عوامدل ندافرم و چگدونگم حالدت آنهدا در جملده
ممداند.
خفص این نحث این ایت که حف

ندد صیفا ندا توجده نده اصدول نحدو و عوامدل

صور کافم نیست .هما طورکه مثالها مرعدد عملکید نحو حیکت و حف
چال

را نده

کشیدند ،نهلحاظ معدایم نیز ممتوا معیار شی همسانم مورد نتی در تحلیل حدف

را مورد ارزیانم یار داد .فیض نی آ ایت که درک یداخت موضدوعم افعدال در شدیای
مرفاو صیفا نا رویکید حف

در شیای یکسا کار دشوار ایت؛ ماندد:

 .32الف) او نه ییدما رفت.
2

کیتز  )2013و کِهلی  ) 2002نه چدین تمایز

نمودهاند.

نا رویکدید مرفداوتم در حدف

Levin

1

گدیوه فعلدم در زندا انگلیسدم اشداره
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ب) او نا مییم نه ییدما رفت.
پ) او نه ییدما رفت اما نممدونم نا کم.

در مثال  )32ندد اول و دوم ایرلزام معدایم دویویه را نشا نمدمدهددد .رفدرن نده یدیدما

الزاما نی رفرن نه ییدما نا کسم داللت ندارد .نریجه این ایت که در پدید حدف

نددد در

جمفتم ماندد مثال  )32ایرلزام معدایم دویویه مشاهده نممشود اما جمله دیرور ایدت.1
ندانیاین در خصوص ارزیانم ندد حففم نهویهه نوع ندو میجع آ عوامدل مرعددد انگیدز
تدوعا دیرور مم ناشد.
پس از نه چال

کشید تحلیل حف

نی مبدا میچدت  )2001و مطیح کید عوامدل

نحو  -معدایم/کارنید  ،نه نحو اشرقاق و عملکید حف

ندد ندو میجدع مدمپدیدازیم

تا ندانیم رویکید چانگ و همکارا  )2011چگونه این نوع جمف را تحلیل ممنمایدد .از
این رو در ادام نحث رویکید کارنید -مجدد مطیح ممگیدد.
 .5رویکرد چانگ و همکاران ()2011
این رویکید نا هد

پوش دهم نه کایرمها رویکدید اول در خصدوص جمدف نددو

میجع مطیح ممشدود .مفحتدا معددایم -کدارنید و توجیهدا نحدو را الزم و ملدزوم

یکدیگی ممداندد .نه همین مدتور اصطفح کارنید -مجدد از وانهها کلید آ نه حساب
ممآید.

از مدتی این رویکید ،ندد دوم نی مبدا ندد اول یاخره ممشود .همچدا که در مثال )36
نشا خواهیم داد ،ندد دوم تهم ایت و یازهها ندد اول درو آ رونویسم ممشوند .تعبیی

معدایم آ نیز نا توجه نه امکانا موجود در یداخت و کدفم امکدا پدفیی ایدت ویلیدامز،2
1977؛ فیِدگددو 3و مددم1994 ،1؛ الپددین1999 ،2؛ چانددگ و همکددارا  .)1995 ،امددا یددووال
ایدجایت که چگونه این تحلیل ممتواند نقص رویکید اول را توجیه نماید.
1

در زنا فاریم شواهد نسیار در این زمیده وجود دارد - :او) داره چیز ممخونه اما نممدونم از کدوم کراب.
 -او) داره پیرزا ممخوره اما نممدونم تو کدوم ریرورا .

 -او) داره مردم رُ وییای

ممکده اما نممدونم از کم.

2

Williams
3
Feingo
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در ادامه نشا ممدهیم که میجعم که در جمله محفو

ایت از چه نوعم ایت ،یکس

نه نحو تحلیل این رویکید ممپیدازیم.
 .1 .5مرجع غایب

میور شواهد فاریم گواه آ ایت که حف

ندد نددو میجدع در ایدن زندا  ،دو ندوع را

شامل ممشود :الف) وانسر پدها  3ب) افزودهها .نه نیا یادهتی ،در این نوع جمف میجع
پدها  ،نق

ی

وانسر پدها یا ی

افزوده را داشره ایت؛ ماندد:

 .33او) نیا کار نه دانشگاه تقاضا داده اما نممدونم چیا
 .34آنها) شلی

کیدند اما معلوم نیست نه چم

هما طورکه مثالها

افزوده)

وانسر پدها )

 )33-34نشا ممدهدد ،پیی وانه در ندد دوم نا ید

مدرمم یدا

افزودها پدها مطانقت دارد .محروا و تعبیی معدایم یازهها از طییق عبارا از پی گفره در
کفم ندد اول) درک ممگیدد.
 .2 .5تحلیل کاربرد مجدد

4

چانگ و همکارا  )2011نی این ناورند که این رویکید نا رویکید حف

نکا مشدریکم

دارد ،نیا مثال در هی دو رویکید نه حوور یاخت ندد اول در درو ندد دوم ناور دارند و
تدها تمایز آنها در نحو تحلیل و نگیش نه چگونگم ظهور آ یاخت در ندد دوم ممناشد.
 * .35او حساد ممکده اما نممدونم کمُ.
در میحل اول ندد دوم تهم فیض ممشود .ندانیاین ندد دوم تهم ایت 36الدف) .یدکس
ندد اول در جایگاه تهم رونویسم ممشود 36ب) .در میحلد نعدد ندیا اغددا مفحتدا
نحو و تعبیی معدایم ،پیی وانه در درو ندد دوم نهعددوا مفعدول ِفعدل ،مجدددا نده کدار
گیفره ممشود.کارنید مجدد پیی وانه ندو توجه نه مفحتا کارنید و معدایم مدجدی
نه غییدیرور شد جمله ممشود 36پ) .ندانیاین نا اتکا نه مفحتا معدایم ،کارنید و
1

May
Lappin
3
implicit argument
4
Re-Use analysis
2
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نحو  ،پیی وانه نا ویهگمها مدایب جمله ایجاد خواهد شد مثال .)38در صورتم کده
چدین نباشد جمله غییدیرور خواهد نود و حف
 .36الف)  ...اما نممدونم [ FPکمُ
ب)  ...اما نممدونم [ FPکمُ

ندد چارهیاز نخواهد نود.
]]

[IP

]]

[ IPاو حساد ممکده

پ)  ...اما نممدونم [ FPکمُ [ IPآ ها <*کمُ>حساد ممکده] ]
* .37کم ب او حساد ممکده؟

1

اشرقاق شکل صحیم آ را در زیی نشا ممدهیم:
 .38او حساد ممکده اما نممدونم نه کم.
الف)...اما نممدونم [ FPنه کم
ب)  ...اما نممدونم [ FPنه کم

]]

[IP

[ IPاو حساد ممکده

]]

پ)  ...اما نممدونم [ FPنه کم [IPآنها<نه کم>حساد ممکده] ]
عملیا اشرقا م در این تحلیل نا اتکا نی حیکت و حف

شکل نمدمگیدید .البرده اغددا

ویهگمها نحدو در هسدر گدیوه مانددد رویکدید چامسدکم  )2008 ،2001مدورد توجده
ایت .تمامم مشخصهها مطانقت مم نایست مطانقدت داشدره ناشددد .امدا ایدن مطانقدت و اغددا

یاز نا کارنید مجدد پیی وانه در جایگاهم که در ندد دوم خلق 2ممگیدد ،میسی ایدت
مثال.)38

 .6پیامد معنایی رویکرد کاربرد -مجدد

همچدا که شدواهد زندا فاریدم نشدا داد در حدف

نددد عدفوه ندی شدباهت یداخرم و

معدایم ،عوامل دیگی نیز دخیدل هسدردد .ندا مطدیح شدد عوامدل و مفحتدا کدارنید
1

چدانچه حف

ندد را پیی

3

درونها ندانیم ،مثال  )37شاهد نی صحت این ادعا ایت.

این جمله در زنا فاریم نه شکل دیگی دیرور ایت - :کمُ او نه

حساد ممکده؟

2

create
3
pragmatic
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مم نایست حف

ندد را رخداد مجدد در ندد دوم دانست چاندگ و همکدارا .)2011 ،

رونویسم از ندد اول و خلق پیی وانه از ی

از یو دیگی نا داللت دویاز زنانم نه ی

یو نه نیازها نحو پایخ مثبت ممدهدد و

مصداق واحد ،تعبیی معدایم ندی مبددا نددد اول

ندد میجعدار) شکل ممگیید .شایا ذکی ایت که از ویهگمها میجع ،ممتدوا نده نکدیه

نود آ در این پدید نحو اشاره کید .دادهها نشا ممدهدد که در صور معیفده ندود

میجع ،جمله غییدیرور ممشود؛ ماندد:

 .39الف) علم یه چیز خیید اما نممدونم چم.
ب) * علم مییمُ دید اما نمیدونم کمُ.
پ) علم مییمُ دید اما نمیدونم کِم.

ندانیاین میجع در صور آشکار خود نکیه مدمناشدد مثدال 39ب) .در 39پ) میجدع

غایب ایت و عدم حوورآ مدجی نه دیرور شد جمله شده ایت.
در این نخ

از مقاله نحث داللت ایم نکیه نی گفرما و نافت جدید مورد نیریم یار

ممگیید .نا این فیض که نکیه نود در ایدن پدیدد نحدو و ندا نگدیش رویکدید کدارنید-
مجدد نه نافت گفرمانم جدید داللت ندارد.

 .1 .6تعبیر معنایی
در این نخ نوع نگیش این رویکید در خصوص داللت دو رخداد نحو نه مصددا م در

جها خارج نهمدتور درک نهری معدا مطیح و مورد نحث یار ممگیید .چدین نگیشم ندا در
نتیگیفرن گیوه ایمم نکیه در چدین جمفتم ،این فیضیه را که هیم )1982 1مطیح کدیده

ایت ،مورد ارزیانم یار ممدهد :گیوه ایدمم نکدیه در هیمو عیدت جدیدد نده مصدداق
کفمم جدید داللت دارد چانگ و همکارا  .)2011 ،نه مثال زیی توجه نمایید:

 .40یه نفی جدایرم ب روز دوشدبه و یه نفی جدایرم ب روز یه شدبه میتکب شده ایت.

در مثال  )40یه نفی نهعدوا گیوه ایمم نکدیه نده دو مصدداق مرفداو اشداره دارد .نده

تعبیی دیگی ،ایم نکیه نه مصداق جدید در نددد دوم داللدت دارد .فیضدیه هدیم )1982
این ایت که نهکارگیی ایامم نکیه ملزم نه وجدود شدیای جدیدد مدمناشدد ،حدال چددین

تعبیی در پدیده حف

ندد مورد آزمو یار ممگیید:

Heim

1
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 .41مییم پییید که کجا یه نفی جدایرمُ میتکب شده و میدا پییید کِم.
نخسرین تعبیی که نه ذهن ممرید این ایت که پیید

میددا نده

مدییم همانددد پیید

شخص خاصم ارجداع دارد و موضدوع نحدث آنهدا یکدم مدمناشدد .صدور معددایم آ را
ممتوا نه شکل زیی تیییم نمود:
 .41مییم پییید که کجا یه نفی  Xمیتکب جیم  Yشدده و میددا پییدید کِدم  Xمیتکدب
جدایت  Yشده ایت.
نشانهها کفمم در ندد میجعدار ندد اول) و ندد محفو

ندد دوم) یکسدا مدمناشدد.

از این رو گیوه ایمم نکیه در ایدن یداخت نده مصدداق واحدد داللدت دارد .نددانیاین در
رویکید کارنید  -مجدد عبارتم نا ویهگم نکیه نه نافت گفرمانم جدید داللت ندارد.
خفصه این نحث این ایت که حوور گیوه ایمم نکیه در یاختها حف

ندد نده

مصداق جدید و مو عیدت ندافرم جدیدد داللدت نمدمکددد و ایدن خدود صدحت عملکدید

رویکید رخداد مجدد را تأیید ممکدد .نا بدول چددین فیضدم نموندههدا نیشدری را مدورد

توجه یار ممدهیم:

 .42ما ممدونیم یه نفی داره ممخونه اما نممدونیم نا کم <یه نفی داره ممخونه>
در این مثال نیز رخداد ایم نکیه یه نفی) در حف

ندد ندو میجع ،مصداق جدید

را در مو عیت کفمم جدید معیفم نممنماید .نا فیض رونویسم از ندد اول در جایگاه تهدم
و رعایت نشانهها کفمم ،محروا ندد دوم از طییدق نددد اول و همداهدگم نشدانههدا درک
ممگیدد.
پس از نیریم رخداد گیوه ایمم نکیه در یاختها حدف

نددد  ،آ را در حدف

گیوه فعلم نیز مورد ارزیانم یار ممدهیم .مقایس چدین مورد ممتواند تمایز ایدن دو ندوع
حف

را نیز نشا دهد .از این رو نخ

پایانم این نحث نه عملکید گدیوه ایدمم نکدیه در

گیوه فعلم اخرصاص داده شده ایت.
در حف

گیوه فعلم نیز هدکامی 1و یاگ )1976 2چدین ادعا کیدهاند که ندد محفو

نه مصداق جدید داللت دارد؛ ماندد:
Hankamer
Sag

1
2
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 .43الف) مییم یه کراب ممخونه و من هم همین طور.
ب) مییم یه کراب ممخونه و من هم دارم یه کرانم ممخونم.
هما طورکه مثالها

 43الف و ب) نشا ممدهدد ،در حدف

الف) ،تعبیی معدایم آ مریاد

گدیوه فعلدم مثدال 43

مثال 43ب) ممناشدد .نددانیاین یده کرداب در ایدن مثدال نده

مصداق جدید داللت دارد .از این رو داللدت نکیگدم درحدف

گدیوه فعلدم ندا حدف

ندد در زنا فاریم مرفاو ایت.
نیآیدد این نحث ایت که در حف

نددد ندی مبددا رویکدید نحدو  -معددایم رخدداد

مجدد یازها نه معدا داللت نه مصداق جدید نیست .از یو دیگی تفاوتم هست میدا
عملکید حف

در گیوه فعلم وحف

ندد .1

خفصه نحثها انجامشده تا این میحله این ایت که نا نازنگی رویکید اول حف )
ندا نی اعرقاد نسیار از نتییهپیدازا  ،چدین رویکید در تحلیل یاختها حف
میجع موفق نوده ایت .لیکن در نوع دوم حف

ندد ندا

ندد ندو میجع اینگونده نیسدت .از ایدن

رو رویکید دومم کارنید -مجدد) نهمدتور میتفع یاخرن مسائل مطیوحده معیفدم گیدیدد
که در توجیه چدین یاختها موفق نوده ایت .شواهد نشا دادند که عوامدل دیگدی نیدز
عفوه نی شباهت معدایم تأثییگفار هسردد.
 .7نتیجهگیری

در زنا فاریم دو نوع حف

ارزیانم رویکید حف

ندد وجود دارد :نوع اول نا میجع و نوع دوم نددو میجدع.

نه عدوا پیطیفدارتیین تحلیل در این ندوع جمدف  ،نشدا داد کده

چدین رویکید پایخگو تدوعا دیرور جمف حدف

نددد ندهویدهه حدف

نددد

ندو میجع نیست .نا توجده نده رویکدید دیگدی ندا ندام کدارنید-مجددد ،عوامدل معددایم-
کددارنید مددورد توجدده یارگیفردددد .شددواهد فاریددم نشددا داد کدده عددواملم چددو یدداخت
موضوعم ،نتام حالت وجهت فعل در توجیه دیرور نود یا غییدیدرور ندود جمدف
فاریم مؤثی هسردد .از یو دیگی نگدیش رویکدید دوم ایدن امکدا را مدمداد تدا جمدف
1

پارک  ) 2004نیز نه تفاو رفرار نحو و معدایم این دو نوع حف

اشاره کیده ایت.
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ندو میجع نا خلق جایگاه پیی وانه نا توجه نده مفحتدا نحدو و معددایم-کدارنید ،
صور صحیحم از جمله تولید نماید .ندانیاین اتکا صی

نه رویکید نحدو  -یداخرار

کافم نیست و رویکید معدایم-کارنید در رایرا آ مدمتواندد نده پیید هدا نیشدری
پایخ دهد.
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Abstract

In this paper sluicing in Persian Language will be examined. This
study introduces two sub-types of clausal ellipsis in this language
named sluicing (with an antecedent) and sprouting (without an
antecedent). Regarding the different types, their reaction is
evaluated to the clausal ellipsis. The Persian evidence confirms that
the most popular approach called Deletion analysis is not able to
answer the grammatical diversity in this language. Thus on the basis
of another approach named Re-use analysis in Chung's et al
framework (2011), sprouting is examined. The hypothesis is that the
variety of Persian sentences cannot be responded by depending
upon a bare syntactic-structural approach named deletion approach.
Besides syntactic considerations, pragmatic ones should also be
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mentioned in this language such as argument structure, voice, case
system, discourse markers and lexical selection.
Keywords: sluicing, sprouting, deletion analysis, re-use analysis,
Persian Language.

