
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فوتبال راديويي هاي زندة گزارش گروه فعلي دربررسي فرايند حذف 

  

        تهمينه شيخيتهمينه شيخيتهمينه شيخيتهمينه شيخي

  شناسي همگانيي زبانادكتر

  

  چكيده

فوتبال  هاي زندة گروه فعلي در بافت گزارشحذف  در مقالة حاضر نگارنده به بررسي مقولة

ايراني و غربي را به مقولة  در ابتدا نگرش دستورنويسانِ ،منظور ينا هب. راديويي پرداخته است

ني چون هليدي و حسن و شناسا و سپس انواع حذف را از ديدگاه زبان ،كرده حذف معرفي

شناختي  شناسيِ مقولة حذف از ديدگاه معنا .كرده استبندي  طبقهرك و ديگران همچنين كوئ

بال راديويي هاي مقاله حاضر از دو گزارش زنده فوت داده. استبررسي قرار گرفته موردنيز 

توانيم براي حذف واژگاني  ها نشان دهنده آن است كه ما مي بررسي داده. گردآوري شده است

، مانند حذف فعل الزم، حذف فعل هايي ، در زبان فارسي، زيرمجموعهپيشنهادي هليدي

  قائل شويم ....مجهول، حذف فعل متعدي و 

  شناختيشناسي معني .انسجامحذف، گروه فعلي،  :ها  كليدواژه

  

  مقدمه. 1

يي و هاي ساختاري، معنا هاي حائز اهميت زبان است كه از ديدگاه حذف يكي از ويژگي مقولة

دهد كه به  حذف در زبان در شرايطي روي مي ،ساده بيان به. قابل بررسي است كاربردشناختي

كه د ناساس همواره عناصري در جمله وجود دار براين. وارد نكنداي  تعامل زباني لطمه
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لحاظ معنايي، حذف در شرايطي قابل بررسي  به. كنند شده را قابل بازيافت مي هاي حذف ساخت

 مشابه ساختار  ، معنايياست هايي از آن دستخوش حذف شده است كه ساختاري كه بخش

كند و با  حذف از ديدگاه كاربردي همسو با اقتصاد زباني عمل مي .دهد دست  به نشده حذف

گونه مشكلي صورت  بدون هيچ ،ي كه جزئي از آن حذف شده، تعامل زبانيهاي كاربرد ساخت

اديويي، انواع فوتبال ر هاي زندة هاي متعدد از گزارش دادهآوري  حاضر با جمع مقالة .گيرد مي

از شروع بحث،  قبل .دهد مورد بررسي قرار مي ،ويژه در سطح گروه فعلي حذف ساختاري را، به

 .طور اجمالي بررسي كنيم واع آن را بهاست مفهوم حذف و ان الزم

  

  نگرش دستورنويسان ايراني به حذف. 1. 1

حذف كلمه در جمله را به سه دسته تقسيم  ،)316-320: 1376( گيوياحمدي انوري و 

  :اند كرده

1 (عيعني در . يعني سنت اهل زبان است كه جمله را با حذف جزء يا اجزايي بياورند :زبان رف

شود  رف زبان، فعل حذف ميجمله و ع حكم ساختمانِ رعايت اختصار يا به به ،ها لهاي از جم پاره

  :مانند جمالت زير. و يا جمله، اصالً فعلي ندارد

  .پارسال دوست امسال آشنا -

  .يا مرگ يا آزادي -

  .از گرسنگي مردن به كه منت دو نان بردن -

  

آيد كه  پيشين يا پسين، لفظي مي لةآن است كه در خود جمله يا جم: يلفظ حذف به قرينة) 2

بيند و آن را حذف  را الزم نمي اي كلمه آن لفظ، آوردنِ آمدنِ سببِ يا نويسنده بهگوينده 

  .كند مي

در او [.Ø گنجد و نه اتحاد نه حلول در او مي... جويد خداي يگانه است خدايي كه او مي -

 ).139: 1347كوب، زرين( ]گنجد مي

  

ها باعث  ها و عبارت كلمه و مفهوم كلي جمله آن است كه سياقِ :عنويحذف به قرينة م) 3

و خواننده از روي  ،)نه آمدن لفظ در جمله و عبارت(گردد،  حذف كلمه يا كلماتي در جمله مي

  .يابد محذوف را درمي ، كلمةها كالم و مفهوم كلي جمله سياقِ
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  .)345: 1344حجازي،(؟ ] دارد[Øپول بازار رفتن چه حاصل   با خود گفتم بي -

  

 كه آنان داراي ديدگاه و نظرية رسيم ، به اين نتيجه ميسنتي با بررسي نظرات دستوريان

  به. ادارائه د» حذف«اي از  پارچه يك نيستند كه براساس آن بتوان توصيف مشخصي زباني

پيش  ةذكر آن را تنها در جمل) 132: 1351( لفظي، خانلري قرينةدر تعريف از مثال   عنوان

تواند  معتقدند كه اين قرينه مي) 316: 1376( گيوياحمدي و  كه انوري درحالي داند، الزامي مي

 ،معنوي مثالً درمورد حذف به قرينةيا  .در خود جمله، جمله پيشين و يا جمله پسين، ذكر شود

محذوف نبايد در جمله باشد و خودمان بايد  در حذف معنوي كلمة دستورنويسي معتقد است

ولي  ،زباني آمده است محذوف در متنِ گويد كلمة ديگري مي كه ، درحاليآن را پيدا كنيم

از . صورت گرفته است اي باشد كه در آن حذف تر از آن جمله اي قبل در جملهممكن است 

 ،اين دستورنويسان آيد كه همة بررسي پيشينة مطالعات سنتي ايراني دربارة حذف چنين برمي

  .اند معرفي كرده ي واحدها را با اصطالح اند ولي آن ا در نظر داشتهمفاهيم متفاوتي ر

  

  نگرش دستوريان غربي به حذف. 2. 1

در  ،)1985( و ديگران 3و كوئرك) 1976( 2و حسن 1در اين بخش به بررسي ديدگاه هليدي

و  4»متن«دو مفهوم  ،مختصر  طور  اما قبل از شروع بحث، به. پرداختخواهيم  ،مورد حذف

  .كنيم ميرا تعريف  5»نسجاما«

تواند  گفتار مي حال آن پاره. گفتاري است كه انسجام داشته باشد پاره ،شناسي متن در زبان

المثل يا  تواند در قالب ضرب متن مي. باشد گفته يا نوشته، نظم يا نثر، خطابه و يا گفتگو

يك انجمن  روزة  يك و يا بحثطلبيدن   منظور كمك  يشنامه و يا حتي يك فرياد آني بهنما

 تواند نمي اندازه، . ...مانند بند، جمله و  ،دستوري يگفتماني است و نه واحد يواحد ،متن .باشد

متن صرفاً متشكل از يك يا چند جمله نيست، . باشد »متن«مقياسي براي تعريف و توضيح 

  ).1-2: 1976هليدي و حسن، ( يابد بلكه در قالب جمالت تحقق مي

                                                 
1. M.A.K. Halliday 

2. R. Hasan 

3. R. Quirk 

4. text 

5. cohesion 
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شود كه در  هايي اطالق مي ، انسجام به شيوه)48و  3: 1981( 2و درسلر 1گرانداز نظر دوبو

شوند، متقابالً در يك  يعني همان واژگاني كه ديده يا شنيده مي ،متن روساخت ها اجزاي آن

هاي دستوري و  مطابق با صورت ،روساختي ياين اجزا. شوند ديگر وصل مي به يكزنجيره 

هاي  اي كه انسجام به اين وابستگي گونه ، بهشوند گر وابسته ميدي پيوندهاي دستوري به يك

پارچگي در متن  ايجاد يك ،سجامترين نقش ان آنان اذعان داشتند كه مهم. دستوري متكي است

 .است

منتها جانشيني  ،نوعي جانشيني است ،حذف ،)142-143: 1976(از نظر هليدي و حسن 

 ،محذوف جاي جزء سازي به ين است كه در جانشينسازي در ا تفاوت حذف و جانشين. 3با هيچ

هميشه  ،اي كه حذف در آن صورت گرفته ها در واحد زباني اعتقاد آن به .نشيند ديگري مي جزء

هاي  اي خالي بايد از جملهاين ج كردنِبراي پر. را پر كرد وجود دارد كه بايد آن  يك جاي خالي

محذوف را درك  نگاري، اهل زبان قادرند جملةا درحقيقت، ازطريق پيش. استفاده كرد قبلي

هليدي و  .شده را خودشان فراهم كنند حذف كنند و نيازي ندارند كه براي درك آن، اطالعات

  :معتقدند كه حذف بر سه نوع است) 146 :همان(حسن 

  4حذف اسمي) 1

هر دو هايي در متشكل از هسته و وابسته( منظور از حذف اسمي، حذف در داخل گروه اسمي

شود ولي عناصر ديگري كه همراه آن  هسته بيان نمي ي،گروه در چنين. است )طرف هستند

  :براي نمونه. يرندتوانند جاي آن را بگ مي ،هاي پيشين و پسين يعني وابسته ،هستند

  .)67: 1348دانشور، ( رقصيد كه مامانش مي Øهمان . همان بچه كه كفش نداشت -

پيشين را دارد، به جايگاه هسته گروه اسمي ارتقا  ش وابستةكه نق) همان(ر اين مثال، د

  .يابد مي

توانند جاي هسته را بگيرند،  هليدي و حسن حذف اسمي، برحسب كلماتي كه مي عقيدة به

 .]مضاف اليه[ 5ساز ، عدد، صفت، مقوله)معين و نامعين(اشاره : انواع مختلفي دارد كه عبارتند از

  .بيشترين كاربرد را در گروه اسمي دارندميان اشاره و عدد   اين در

  

                                                 
1. R. De Beaugrande 

2. W. Dressler 

3. substitution by zero 

4. nominal ellipsis 
5. classifier 
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  1حذف فعلي) 2

توان گفت گروه  به زبان ديگر مي. منظور از حذف فعلي، حذف در داخل گروه فعلي است

 هاي زيرساختيِ گروهي است كه ساختارش مشخصهصورت گرفته، حذف  اي كه در آن فعلي

  :ند ازتاصول نظام گروه فعلي عبار. دهد آن را نشان نمي) سازگاني(

  .ايستايييا ناخود 2ايستاييخود -

 3ايستا باشد، كمكي يا غيركمكياگر ناخود. ايستا باشد، يا اخباري است و يا امرياگر خود

  .است

  .دار يا بي نشان مثبت يا منفي، نشان: 4قطبيت -

  .معلوم يا مجهول :5جهت -

  ).167: 1976هليدي و حسن، (گذشته، حال، آينده : زمان -

انگاري در  پيش طريقِ، وجود دارند، بايد ازمحذوفبدون عنصرِ  كه در گروه فعليِ ،ها اين مشخصه

  :دو نوع استحذف فعلي بر . بازيافته شوندصورت گرفته، حذف كه در آن  اي گروه فعلي

  

  6حذف واژگاني )1. 2

 از آن هم قبل  و عناصرِ شود، مي حذف ،كه فعل واژگاني باشد ،آخرين عنصر در گروه فعلي

  .كمكي است از اولين عنصر كه نهاد و جزءغير  ممكن است حذف شوند، به

  .تواني از حاج محمد رضاي رنگرز بگويي مي: يوسف گفت -

  .]بگويم[ Øتوانم  نه، نمي: زري گفت -

  

  .7حذف نهاد و جزء كمكي )2. 2

، حذف شوندآن هم ممكن است ، و عناصر بعد از شود اولين عنصر در گروه فعلي حذف مي

  ).174: همان(از فعل واژگاني غير  به

  ري؟ داري كجا مي -

                                                 
1. verbal ellipsis 

2. finiteness 

3. modal or non-modal 

4. polarity 

5. voice 

6. lexical ellipsis 

7. operator ellipsis 
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  .1رم بيرون مي ]دارم[ Øجا  هيچ -

  

در زبان فارسي . از بسامد كمتري برخوردار است ،در زبان فارسي ،فعلي اين مدل از حذف

  :شود شكل كامل بيان مي وف است و يا بهگروه فعلي يا كامالً محذ

  ويه؟خواهيد برويد سر قبر سيب مي -

  .خواهم بروم خانقاه نه جانم، مي -

  

  .خواهم شرط ببندم مي -

- چي رِس Ø خواهي شرط ببندي مي[؟[  

  

شوند افعال ناقص هم حذف مي بيشترِ ،واژگاني اين امر به جهت آن است كه در حذف.  

  :افعال ناقص يا كمكي در زبان فارسي عبارتند از

همراه فعل  ها بايستن، خواستن و داشتن، به نميان آ، كه دربايستن، شدن، داشتن، خواستن

  .دنشو واژگاني حذف مي

  بايد بخوانيم؟ -

  ]بايد بخوانيد[ Ø بله -

  .بله، بايد*  -

  

3( 2بندي حذف  

. يا واژگاني 4اي گزاره جزءو  3كمكي جزء :ساختاري است توان گفت كه بند داراي دو جزء مي

گروه فعلي است كمكي شامل فاعل و عنصر خودايستا در جزء .ماندة اي شامل باقي گزاره جزء 

  .است ايستا و متمم و اداتخود بدون عنصرِ آن يعني گروه فعليِ
- The cat won’t catch mice in winter. 

 

                                                 
بر اين . نيز جواب داد» جا، بيرون هيچ«شكل  توان به توان ادعا كرد كه درپاسخ به سؤال فوق حتي مي ظاهراً مي .1

  .اند اساس تمام اجزاي نهادي، كمكي و واژگاني حذف شده
2. clausal ellipsis 

3. modal element 

4. propositional element 
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the cat )فاعل ( وwon’t )دهند و  بند را تشكيل مي بخش كمكيِ ،)عنصر خودايستاcatch 

اين بند را تشكيل  ايِ بخش گزاره) ادات( in winterو  )متمم( mice، )گروه فعلي باقيماندة(

  .دهند مي

مانند  ،اي و حذف گزاره ،مانند حذف نهاد و حذف فعل كمكي ،كمكي نتيجه، حذف جزءدر

  ).194: 1976هليدي و حسن، (حذف واژگاني است 

 هايي براي تشخيص حذف ارائه معيارها و مالك ،)884-888: 1985(رك و ديگران كوئ

، با استفاده از خود يعني بايد بتوان .اشاره كرد 1بازيابي كلمات توان به قاعدة مثالً مي. هندد مي

. استقابل درك داراي اجزاي محذوف  شان از عبارت كه معني بازيابي كرد، كلماتي را متن،

  :اند سيم كردهقحذف را به چند دسته ت ها آن

  .شود ه تقسيم مياين گونه خود به چند دست: 2بازيابي گونة )الف

  3نقشي گونة )ب

  4صوري گونة) ج

 چگونگيِهاي مطالعات معنايي زبان، به  براساس شيوهتا  كنيم ميدر اين بخش سعي 

نشان در زبان فارسي را و عملكرد اين فرايند  بپردازيم فارسي زبانِ واحدهاي واژگانيِ جايگزينيِ

  .دهيم

  

  ها جايگزين

گذارند  ديگر تأثير مي يك گيرند، بر معناي ي كنار هم قرار مينهايي كه بر روي محور همنشي واژه

در  .ها شود هم و حذف برخي از واژه ها به تواند سبب انتقال معناي واژه متقابل مي و اين تأثيرِ

موقعيتي قابل درك  طريق بافت، تنها ازمحذوفطي ممكن است كه مفهوم واژة غيرچنين شراي

  .باشد

  .ي زردلطفاً دو تا سياه يك -

  

                                                 
1. verbatim recoverability 

2. recoverability type 

3. functional type 

4. formal type 
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. موقعيتي قابل درك است طريق بافت، فقط ازها اي از واژه دليل حذف مجموعه جملة باال، به

سياه يا زرد  مفهومِ درك ،است» رنگ نوشابه«مثالً  كه مشخص نشود موضوع بر سرِ زيرا تا زماني

گازدار  زنجيرة نوشابة كلِ جايگزينِ ،سياه ،در چنين شرايطي. نيست پذير امكان براي مخاطب

  ).169: 1379صفوي، (سياه شده است  رنگ به

  

  افزايش و كاهش معنايي

افزايش و كاهش  ،)248: همان(به نقل از صفوي  ،دهي به حذف دخيل در شكل فرايند معناييِ

 .شود هاي ديگر منتقل مي ، به بخشهايي از جمله بخش معناي بر اين اساس. معنايي نام دارد

هاي مجاور منتقل  روي محور همنشيني به ساخت عنايشان را،م هايي از جمله كه قسمت

كه  ،كه اجزاي باقيمانده آن حال. شوند نهايت حذف مياند، دچار كاهش معنايي شده و در كرده

  .كنند شده را نيز منتقل مي اي اجزاي حذفمعن ،اند افزايش معنايي يافته

- Ø ]دريا متالطم است ]آب.  

  

قابل » دريا«دستخوش كاهش معنايي شده و وجود آن از روي واژه » آب«در مثال فوق 

  .دستيابي است

  

  هاي نحوي واژگاني حذف در تركيب

اي است كه در ساخت آن حتماً فرايند تركيب عمل كرده  منظور از تركيب نحوي واژگاني، واژه

توان ترتيب كه همواره ب اين به. شداي برقرار با ارتباط ويژه باشد و ميان تكواژهاي قاموسي آن

 هستة. ي دارندخاص جزء يا اجزايي را درون يك تركيب نحوي معرفي كرد كه نقش نحويِ

كه بسته به نوع آن، نوع تركيب  ،هاي متفاوتي داشته باشد تواند نقش تركيب مي درونِ نحويِ

دستخوش هاي نحوي مانند جمالتي هستند كه  تركيب ).1964، 1شكي(شود  مشخص مي

دليل،  همين به. است نتيجه بعضي اجزايشان حذف شده، و دراند افزايش و كاهش معنايي شده

آورند زيرا اجزاي  زبان فراهم مي ها در الية ري براي بازنمود گزارهامكان ديگ ،هاي نحوي تركيب

  .يابند تجلي مي ها امكانِ در آن ،يعني موضوع، محمول و رابطه ،گزاره

  

                                                 
1. M. Shaki 
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  :انواع مختلفي دارند ،واژگاني يِهاي نحو تركيب

  .تركيب نحوي نهادي) الف

  .تركيب نحوي مفعولي) ب

  .تركيب نحوي متممي) پ

  .تركيب نحوي اضافي) ت

  .تركيب وصفي) ث

  .تركيب نحوي قيدي) ج

  .تركيب نحوي بدلي) چ

  .)141- 147: 1381افراشي، ( تركيب عطفي) ح

  

  روش پژوهش. 2

، نيمة اول بازي )84/ 1/ 5(ژاپن  -ه گزارشِ زندة فوتبال ايران هاي مقالة حاضر از دو نيم داده

دست  به) 84/ 1/ 21(صبا باتري  –و نيمة دوم بازي پيروزي ) 84/ 1/ 10(كره  - فوتبال ايران

 ي بعد،در مرحله. ها ضبط گرديد و سپس به نوشتار درآمدابتدا كل گزارش .آمده است

هاي ارائه شده در بخش  بندي ده و بر اساس تقسيمهاي داراي عنصر محذوف استخراج ش جمله

  .به دست آمده استدر زبان فارسي  فعل قبل، انواع حذف

  

  ها تجزيه و تحليل داده. 3

به  ،قبلشده در بخش  معرفي شناسانِ با استناد به آراي زبان ه استدر اين بخش سعي شد

و انواع حذف معرفي  پرداخته،راديويي ) فوتبال(زشي هاي ور فعل در بافت گزارش حذفبررسي 

  .شود

و حذف حذف واژگاني  ،در دو طبقه ها داده ،با توجه به ديدگاه هليدي و حسن ،ابتدادر ) الف

هايي از حذف واژگاني و حذف نهاد و  در جدول زير نمونه .دديربندي گ نهاد و جزء كمكي طبقه

  .جزء كمكي آورده شده است
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  )براساس نظر هليدي و حسن(ي و حذف نهاد و جزء كمكي هايي از حذف واژگان جدول نمونه

  حذف نهاد و جزء كمكي  حذف واژگاني

تهران  ]در[جا ورزشگاه بزرگ آزادي  اين

  ]است[

ي هستند كه آقاي زيكو، سر مربي بازيكن 11

زيلي اين تيم براي ديدار با ايران در نظر گرفته بر

  ]است[

  ]شود زده مي[ها  آفسايد به نفع ژاپني ضربة  ]كنيم اشاره مي [اسامي دو تيم ]به[اما 

  ]زنند مي[سر  يك ضربة  ]است[رنگ  شان آبي ژاپن كه پيراهن پوشانِ آبي

  ]است[هنوز به توپ ضربه نزده   ]اند پوشيده[رنگ شورت ورزشي سفيد

زند مي[نكونام، يك ضربه از راه دور   ]اند ايستاده[ورزشگاه  پشت به ساعت[  

  ]است[هيچ اتفاق خاصي نيفتاده   ]اند ايستاده[زمين شمالي  در نيمة

سفيدپوشان كشورمان در قسمت جنوبي زمين 

  ]قرار دارند[يا  ]اند ايستاده[

تيم ما هم دو بار به جام جهاني راه پيدا كرده 

  ]است[

به حركت در [حاال يك توپ داخل زمين ما 

  ]آيد مي

  ]است[كه روي زمين نشسته 

 ]را[ 18 مارةيك حركت از بازيكن ش

  ]بينيم مي[

  ]شود مي[و اعالم خطا 

صورت [شش قدم  ارسال توپ به داخل محوطة

  ]گيرد مي

  ]شود داده مي[اخطار براي بازيكن ما 

نصرتي يك توپ بلند به زمين ژاپن 

  ]فرستد مي[

  ]است[خوب، چقدر از زمان گذشته 

پوشان ژاپن  پرتاپ توپ از بيرون براي آبي

  ]گيرد صورت مي[

ما  روي دروازة ]به[ك ضربه سر خطرناك ي

  ]زنند مي[

پرتاپ [ ]توپ را[شون  چپ دفاعي منطقة ]به[

  ]كنند مي

تر  جا چرب ها يك مقدار حمالتشون تا اين ژاپني

  ]است[بوده 

 ]توپ را[هاي خط مركزي زمين  نزديكي

  ]كنند پرتاپ مي[

  ]است[هنوز نارازاكي به توپ ضربه نزده 

يكن تيم بايرن مونيخ آلمان وحيد هاشميان باز

  ]است[

هاي آسيا كه دو بارش  سه بار قهرماني در جام ملت

  ]است[خارج از زمين بوده 

  ]بردند[ده بار يورش به سمت جام جهاني   ]است[ژاپن صفر  ]است[ايران يك 
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  ]است[جريمه بيرون آمده  نارازاكي از محوطة  ]است[پنجم و دقيقة بيست

آسيا  2004يكن سال علي كريمي بهترين باز

  ]است[

  ]است[بازيكن ديگري از زمين خارج شده 

شده را براي بازي محاسبه كرده  تلف چقدر وقت  ]گيرد شكل مي[مجدداً يك اشتباه از نصرتي 

  ]است[

  ]است[چقدر وقت تلف شده   ]قرار گرفته اند[دو ژاپني در كنار دو ايراني

  ]است[چراغ روشن نشده   ]شود  فرستاده مي[يك توپ بلند به زمين ژاپن 

مسعود . ر زمين هستآقاي دكتر دادكان كنا

  ]هست[  ]كنار زمين[طور  مرادي هم همين

  ]است[سو شده  يا چشم من كم

دو بازيكن از ما اخطار گرفتند يك بازيكن از 

  ]اخطار گرفت[ژاپن 

  ]است[دقيقه به پايان رسيده  45

  ]است[جا مغلوب ايران شده  ژاپن تا اين  ]ستا[كاجي  21بازيكن شماره  ،پرتاب كننده

دوم سپري  اي كه از نيمة دقيقه 5- 6در فاصلة اين   ]رود مي[به دنبال توپ ناكازاوا 

هنوز هيچ اتفاق خاصي نيفتاده  ]است[شده 

  ]است[

شكل [پوشان ژاپن  ضربة كرنل براي آبي

  ]گيرد مي

  ]است[بازيكن پيروزي روي زمين نشسته 

جريمه  هاي محوطة به كنارهيك توپ بلند 

  ]شود  فرستاده مي[

  ]كرد[قاسميان پرواز براي زدن اين توپ 

هاي كشورمون  اي فوتباليستدو كارت زرد بر

  ]شد  داده [اول  در نيمة

  ]است[دوم سپري شده  دقيقه هم از نيمة 21

  ]ستا[بيگي وارد زمين پيروزي شده   ]است[ف از تركمنستان كمك دوم او اُ بردي اهللا

  ]زده شد[يك ضربه به سمت دروازه   ]اند آمده[صد هزار تماشاگر  يك

ثبت  وسط انصاريان براي تيم پيروزي بهگل ت  ]صورت گرفت[تعويض براي ژاپن 

  لحظه  اين تا ]است[رسيده 

شكل [دو بين محرم نويدكيا و زندي و يه يك

  ]گرفت

لحظه صورت  باتري تاايندو تعويض در تيم صبا 

  ]ستا[گرفته 
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ه است، به اين شدفعل و حذف گروه فعلي تمايز گذاشته در مقالة حاضر، ميان حذف گروه 

شمار  گروه فعلي، اصطالحي است كه در تحليل ساختار جمله، دقيقاً معادل گزاره بهمعني كه 

  :بگيرد تواند اجزاي زير را دربر فارسي مي اساس گروه فعلي در ساختار جمالت  اين بر. آيد مي

در مورد جمالت داراي فعل الزم، گروه حرف اضافه، گروه قيدي و گروه فعل  )1

  )دربرگيرندة فعل الزم(

كه، گروه  جزآن به) الف(در مورد جمالت داراي فعل متعدي، تمام موارد ذكر شده در بند ) 2

  .فعل، حاويِ فعل متعدي و گروه اسمي، ملحق به آن است

مشتمل (، گروه قيدي، گروه حرف اضافه و گروه فعل در مورد جمالت داراي فعل ربطي) 3

  ).بر فعل ربطي و مسند

ها در مورد فعل  اين وابسته. گيرد هاي بالفصل آن را فرا مي گروه فعل، هسته فعلي و وابسته

  .هستند) مسند(متعدي، گروه اسمي و در مورد فعل ربطي، گروه اسمي يا صفتي 

  

حذف گروه در گنجند يا  كه در حذف گروه فعلي مي  اين  به  ها را بسته در نگاهي ديگر داده) ب

  .كنيم بندي مي ، طبقهفعل

شده است، كه مورد حذف گروه فعلي مشاهده   ، تنها سهشده  هاي بررسي از ميان جمله

  :عبارتند از

  ]شده است ثبت [ ]ها براي ژاپني[مقدماتي  ده بار حضور در مرحلة -

  ])حذف فعل مجهول(حذف گروه فعل + ضافه حذف گروه حرف ا[حذف گروه فعلي 

  

  ]آيد ميحركت در به[حاال يك توپ داخل زمين ما  -

  ]حذف فعل الزم[حذف جزئي از گروه فعلي 

  

 ]آيد جلو مي به[مدافع تيم پيروزي براي پرتاپ اين توپ  -

  ]حذف فعل الزم[حذف جزئي از گروه فعلي 

  

كه حذف گروه  استمؤيد اين مسأله  ،دهش هاي گردآوري بررسي و تحليل داده كه درحالي

  :فعل در اقسام زير قابل طبقه بندي است
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  .فعل ربطي+ حذف مسند ) الف

  .حذف جزء كمكي فعل) ب

  .حذف فعل الزم) پ

  .حذف فعل مجهول) ت

  .حذف فعل ربطي) ث

  .حذف فعل متعدي) ج

  .فعل متعدي) + گروه اسمي(حذف مفعول ) چ

  

  گيري نتيجه. 4

گرِ آن است كه از ميان  شده از زبان فارسي، در قالب مقالة حاضر، نشان  وريآ هاي جمع داده

فعل  و جزء كمكيِ) نهاد(مورد حذف  96مورد حذف واژگاني و  105شده،   جملة بررسي 201

هايي  ، زيرمجموعهتوانيم براي حذف واژگانيِ پيشنهاديِ هليدي ما مي، كه صورت گرفته است

  :ندزيراقرار   به كه قائل شويم

  مورد 2    فعل ربطي+ د حذف مسن) الف

  مورد 44        حذف فعل الزم) ب

  مورد 15      حذف فعل مجهول) پ

  مورد 21      حذف فعل ربطي) ت

  مورد 16      حذف فعل متعدي) ث

  مورد 6  فعل متعدي) + گروه اسمي(حذف مفعول ) ج

روه فعلي صورت شده، تنها سه مورد حذف گ  ميانِ كلية جمالت ارائه از از سوي ديگر،

پژوهشگر در تحليل خود به نكات  .گرفته است و بقية موارد از نوع حذف گروه فعل هستند

خطا به نفع «به عنوان مثال بررسي جمالت . مبهم و مشكل آفريني مواجه شده است

رو به پايان [ترين بازي در پنجم فروردين ماه  حساس«، »]شد اعالم [سفيدپوشان كشورمون 

دهد كه هرگونه  نشان مي» ]هستيم[دنبال امتيازهاي بيشتر   به ،ا چهار امتياز داريمم«و » ]است

تحليلي، در ارتباط با افعال زبان فارسي، مستلزم وجود ديدگاهي مشخص دربارة افعال مركب، 

را يك فعل در نظر » دنبال چيزي بودن  به«كه آيا   نمونه اين  براي. انضمامي و ساده است

توان ميان گروه  لحاظ تحليل ساختاري، چگونه مي  مسألة ديگر آن است كه به ير؟بگيريم يا خ
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اعالم «نمونه، در مورد فعلي همچون   كه، براي و ديگر آن متممي و گروه قيدي تمايز نهاد؟

، نيازمند تحليلي روشن بر اين مبناست كه آيا »اعالم شد«، صورت مجهول فعل در قالب »كردن

 نظر بگيريم يا متمم فعل؟ در ساختار جديد، مسند دررا » اعالم«بايد 
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