
 ی در زبان فارس یدر مورد حذف گروه فعل سانی اختالف دستورنو  یبررس

 سمیرا خانجانی

 های کرمانشاه ن و ادبیات فارسی، دبیر دبیرستان کارشناس ارشد زبا  

 چکیده 

پردازان دسدددتزر زبدان فدارسدددی اهمیند  فراوانی داردن زیرا ایم فرآیندد مزه یتی را بد  برای نظرید   حدف فرآیندد        

های ک  در  ها، هزاعد و محدودی ها، سددداخ م نا، الگزریتم  -گفارد ک  در آن تناظر )انطباق( م مزلی صدددزرتمینمدای 

شددزدد در حف ، میها منطبق کنیم، شددتهددت آندهند تا صددداها را بر م نای م اد   جمالت غیرمحفو  ب  ما اجازه می

م نای بدون صدزرت وجزد داردن بنابرایم، اهمین  م مای گگزنگی حودزر م نا در سداخ  بدون صدزرت متناظر بر آن در  

عرصددد دسددتزر زبان فارسددی، مزنددزعی انتارناپفیر و نیازمند بحگ اسدد د نگارنده در ایم پ وه  بر آن اسدد  تا با رو  

، ندمم بررسدی حف  ف د در زبان فارسدی دیدگاه و نظر دسدتزرنزیهدان را نیه با همدیگر م ایهد  کندد  تحلیلی-تزصدییی

اسد ن امنا در ایم دهد ک  حف  در زبان فارسدی با دو رویترد عمد  لیظی و م نزی بیان شددهمیهای اولی  نشدانبررسدی

 اند با عنزان رویترد عام دظر گرفت میان اختالفاتی وجزد دارد و گروهی دیگر نیه رویترد سزمی را در ن

 دستزر زبان فارسی، حف ، حف  ف دد  های کلیدی:واژه

 مقدمه

ف لی از بارزتریم نمزند بررسدی شدد  حف  اسد د ایم نزذ حف  نیازمند یر مرجع م اد  اسد   حف  ف د و گروه      

کارهای دسدتزریان زایشدی را در حزز  حف  در گ د د ماهی  ایم پدید  همهدانی، ههدت   اسد   1ک  خزد مزندزذ همهدانی

م م اسد  ک  اغل  بر ندرورت وجزد یر یا نزذ دیگری از نمزد  بدان دلید بهدیار دهدد ایم بحگمیسدا  گفشدت  تشدتید

گ  اندد آنهای انتهاعی نحزی بنیان گهارده شددهدر حزز  م نا و فرض سداخ  های مربزطکندد اغل  بحگأکید میزبانی ت

های  ب  هر حا ، ساخ  روساخ  نحزی و واجی مد نظر نیه ن ها مهلنم اس ، ایم اس  ک  همهانی صرفاً درر ایم بحگد

 کندد  میشناسان  و بنیادیم در دستزر زبان بازیهای ههتیحففی اغل  ن   م می را در بحگ

اخص، در گ دارگز     بد  رزر  یف ل  عدا  و حدف  گروه  حدف  بد  رزر   دید در ارتبداط بدا پدد  ه،ین  یدر زبدان فدارسددد      

اجما  و گاه ب   گرا نظرات خزد را گاه ب سدن   انیاسد  و تن ا دسدتزرصدزرت نگرفت   یادیز  یکارها  م اصدر  یشدناسد زبان

مطمح نظر و کمتر ب    یروسداخت  یهاسداختار  ، اتیتح    میاسد  در اکرر ا  ی یاندد بدداشدت   انینهدب  ب  حف  ب  دیتیصد 

 داس بزده   یخاص عنا  یا یحف  در گ ارگز  نظر  فیک  کم و

الف(  »:  کندیرا حاصدد م  یبندسد  دسدت   یحف  زبان فارسد   یهایبررسد   دخچیبر تار  یمتره  ینگاه  ،یرزرکلب         

 ،1384ی،  فلهدددی   ،1364ی،  و انزر  یزی)گ  ی«کالم  دند یج( حدف  بد  هر  یم نز  دند ی ( حدف  بد  هر  یلیظ  دند یحدف  بد  هر

  ج ، یاندن در نتنترده  یرا بررسدد   یحفف سدداخ      هکنندیو باف  تجز یکدا  علد نحزچی(ن اما هگرانیو د1382،  دوردیفرشدد 

 
1. parallelism   



ات مفکزر، پ وه  حاندر  با در نظر داشدتم مالحظ اسد دارائ  نشدده  یمنهدجم از حف  حداهد در زبان فارسد  دینظر  ر ی

 پاسخ دهد:  کزشد ب  سؤاالت زیرمی

 های تحقیقسؤال

 حف  گروه ف لی وجزد دارد؟    گیه  و آیا در زبان فارسی، پدید منظزر از حف-

 در حف  گروه ف لی همانندی ساختاری الز  اس  یا همانندی م نایی؟-

 اهداف پژوهش

نمزن ،  یبرا ن( می زد اس یها گهاره )گروه ف لاس  ک  در آن  یجمالت  مییو تب  فیتزص ،یبررس  قیتح    میاهدا  ا     

 هین «خزاندیخز  درس م»  یم نا  اریماز  یعالوه بر م نا  «،اریهم ماز ،خزاندیخز  درس م  ا یهم داند »در بند دو  جمل

در    یانداف   یم نا میگگزن  ا ک میا  مییتب م،یبنابرا ناسد دددد می زد    یوجزد دارد ک  صدزرت متناظر بر آن دددد گروه ف ل

دا  بر آن در سداخ  وجزد ندارد، از جمل  اهدا    ییصدزرت آوا  چیک  ه  یدر حال  نردیگیزبان هرارم  شدزرانیدسدترس گز

ها آن   یحف  از نظر هابل  دیتحل دم اصدر در عرصد   یشدناسد غال  زبان  اتیزدن نظرحا ، محر   میاسد د در ع  حاندر  قیتح  

در ارتباط با  یزبان  میهمگا  ر یب    یابیدسد  یبرا  یپ وه  تالشد  میا  در ن ای اسد د  هین  یزبان فارسد   یهاداده  مییتبدر  

 داس   یحف  گروه ف ل

 دیدگاه دستور سنتی به حذف

رزر عا  و حف  گروه ف لی ب  رزر خاص کارهای زیادی ب  شددناسددی نزیم در ارتباط با حف  ب در گارگز  زبان     

اسد د در دسدتزرهای سدنتی ک  برای و تن ا در دسدتزرهای سدنتی ب  شدتد پراکنده اشداراتی ب  آن گردیده  نشددهدسد  داده  

(،  1389گیزی و انزری )(، احمدی1382(، فرشدیدورد )1364گیزی و انزری )ن از جمل  احمدیزبان فارسدی نگاشدت  شدده

رزرکلی، م زلد حف  در  اندد ب های »حف « داشدت حگهای کزتاه و مختصدر ب  مب( و دیگران اشداره1381عالم  فلهدیی )

 اس :بندی و مزرد بحگ واهع شدهاکرری  هری  ب  اتیاق دستزرهای سنتی ب  س  شتد رب  

ک  گزینده یا   آیدالف( حف  ب  هریندد لیظی: آن اسددد  ک  در خزد جمل  و یا جملد پیشدددیم و یا پهدددیم لیظی می

 کنددحف  می بیند و آن راآوردن کلم  را الز  نمینزیهنده ب  سب  آمدن آن لیظ،  

 رفتمن گاهی ب  حر دالف( گاهی ب  بازار می

 (د98:  1357 (روزنامد ب ار ددد نیه تزهیف و خزد او حبس شد )ب ار

ب  هریند بند پهدیم از    شدد«» از پایان بند دو  ب  هریند ف د بند او  و در جملد ) ( ف د  رفتم«در جملد )الف( ف د »

 اس دپایان بند او  حف  شده

هایی  شدزد ک  واهه یا واههها باعگ میها و عبارتحف  ب  هریند م نزی: آن اسد  ک  سدیاق کال ، می ز  کلی جمل   (

از روی سددیاق کال  و می ز  کلی جمل  اسدد  ک  واه  حف   حف  گردد و بدون آمدن لیظ در جمل  یا عبارت، خزاننده

گزید: »نبند بگفار باز بماند«، ی نی  بندد و م لم میشددزد و در را میآمززی وارد کالس مییابدد وهتی دان شددده را درمی

 باز بماند«د  دربگفار  تزنبندد   در را)دان  آمزز(   تز»



ختمان  حتم سددا ب  ج( حف  بنا ب  عر  زبان: ی نی سددن  و رسددم اهد زبان بر ایم اسدد  ک  برای رعای  اختصددار یا

 خاص جمل  و یا ب  هر دلید دیگری جمل  را با حف  ف د و یر یا گند جهء دیگر بیاورندن

 مرگ بر خائنان    -

 پاینده ایران  -

 ایم نزذ حف  شامد مزارد زیر اس :

 ند اصطالحات نظامی، ورزشی و عالئم راهنمایی و رانندگی و امرا  آند خبردار، ورود ممنزذ1

 نگیریا: سر پیری و م رک هالمردد برخی از نر 2

 های ت جبی: گ  عج !د برخی جمل 3

، 1364گیزی و انزریشدزدن )احمدیمیتزانند حف  شدزند، اشدارهنیه ک  می ب  عناصدری دسدتزرها، ایم در همچنیم     

رزر ایم عناصدر ب     گندان در ایم پ وه  م م نیهدتندن(د فارغ از جهئیاتی ک1382  ،و فرشدیدورد  1381،ن فلهدیی1389

 ند از:اکلی عبارت

 داس های ف د  ( حف  ف د: ک  خزد شامد انزاذ ف د اصلی، کمتی )م یم(، ربطی، شب  م یم و وابهت 1

 دعلی  کی آمد ؟  -

 د(140:  1372نام  ن  گیهی زیاد دارد و ن  گیهی کم )یزسیینرر کتا  سیاس -

 شزددمی  های امری اغل  ن اد حف ( حف  ن اد: در جمل 2

 برو )تز برو( 

 شزد:آید و در ب ی  حف  میای ک  فاعد واحدی دارندن فاعد تن ا در جملد نخهتیم میهای همپای در جمل 

 اسماعید ب  خاند ما آمد و ناهار را خزرد و ب  مدرس  رف د  -

 ن( حف  مهند3

 شزد:مهند همراه ف د ربطی حف  می 

 داحهان غای  اس  ن  علی-

 نمی ز ( حف   4

 شزد:می ز  م مزالً همراه حر  نشاند »را« حف  می

 دخزاند   از احمد کتابی را گرفتم و  -

 ن( حف  متمم5

 شزد:متمم همراه حر  اناف  حف  می

 ب  مهاب   رفتمن ولی دیر رسید د  -

 ن( حف  هید6

 جا گرد  کرد دآنکرد د ی نی دیروز دو ساع  در  دیروز ب  باغ رفتم و دو ساع  در آن جا گرد   -



 ن( حف  حر  اناف 7

 دعصر می رویم گرد   -

 ن( حف  حر  ربط8

   دبیا برویم کتابخان   -

 ن( حف  همد اجهای جمل 9

  دحمهه امروز ب  دبیرستان آمده اس ؟ ن   -

تزاند شددامد ن اد، مهددند، متمم، هید، می ز   گردد ک  میها پاسددخ مزرد پرسدد  وکر و ب ی  حف  می( در جمل 10

 باشد:

 کی از مهافرت برگشتید؟ دیروز   -

گیهی در لیظ و اب اء   گزید: »ت دیر عبارت اس  از حف ( می118، ص  2)ج  کشا  اصطالحات الینزندر   ت انزی      

در جملد    شدددماگیتند  بردند و مرالً میباره اصدددطالق ت دیر را ب  کار میبنابرایم، دانشدددمندان هدیم در ایم  آن در نی «ن

 نید بروید« در ت دیر اس  و ت دیر عبارت بزد از حف  گیهی از سخم ک  در نی  و وهم هه دتزا»می

واهع  اندن در  شدزد، دسدتزرهای سدنتی محدود ب  وکر عناصدر محفو  در هال  واهه پرداخت میرزر ک  مشداهدههمان     

ک  در ایم دسدتزرها پدید  حف  ن  تن ا  متر ایدیگر و م م ن  یر سداخ  نحزید از رر   شدزدنایم واهه اسد  ک  حف  می

ک   کنندن ایممیشددزدن بلت  تن ا رویداد آن را ب  شددتد گفرا بیاندر هال  و گارگز  یر نظرید زبانی تزجی  و تبییم نمی

ها و در گ  شددرایطی )علد نحزی( و ب  گ  صددزرتی نحز و م نای ایم پدیده در سدداخ  زبانی ر   ها، سدداخ در گ  باف 

و شدناسدی نزیم و متات  غال   رزر ک  در زباناسد د شدایان وکر اسد  ک  گروه ف لی آنایند، غافد و مهدتزت ماندهنممی

گ  گرایی( مطرق اسد ، با آنگهینی و برنامد کمین وی ه در نظرید حاکمی  و مرجعسدرشدناس آن گزن متت  زایشدی )ب  

: 1377)  میرعمادیشددند، تطاب ی وجزد نداردد تن ا  در دسدتزر و دیدگاه سدنتی تح  عنزان گروه )ف لی( مطرق و بحگ می

د هم  گماشت   پ وه   ریف ایمدر ت د  شناسی ب  تزصیف حف  گروه ف لیهای جدید زبانگ ارگز  نظری ( در 85د37

گریبان   هایی دسد  ب بندی نهدب  ب  حف  ب  هرین  در زبان فارسدی برسدد ک  البت  تحلید وی نیه با گال تا ب  یر جمع

 اس د 

 شناسی نوین به حذف های زباندیدگاه

شدزدد  میم نا شدتهدت   های حففی روشدم اسد ن زیرا انطباق عادی و م مزلی صدزرت اهمی  نظری تزج  ب  سداخ     

های حففی وجزد رزر کلی، دو پاسدخ برای م ماهای مطرق شده تزسط ساخ ب   وجزد داردندر حف  م نای بدون صدزرت  

 ند از ساختاری و غیرساختارید  ادارد ک  عبارت



اند، ت ریباً همیم مهیر را دد در  پرداخت ( ک  ب  ایم مزنزذ  1976)2هنتمرو   ساگشناسان نیه گزن ب وی از زبان      

و    5پارگ یر های نظری را ددددد  4اندد سدداگ و هنتمر دو نظری ددددد با عناوینی متیاوت ب  کار برده  3هاتبییم انزاذ ارجاعی

)اینت  تمامی    7مطلق گشدتاریپارگ  خزد شدامد دو رویترد  های یر نظری اند )همان(د  دددد ارائ  نمزده  6بینابیمهای نظری 

تزسدط گشدتار نحزی حف  با رعای  شدرایط همانندی با مرجع بر یر سداخ  واهگانی در روسداخ    های ارجاعیفرآیند

اخ  مزجزد ههدتند و رابط  عنصدر ارجاعی با ک  تمامی عناصدر ارجاعی در زیر سد )ایم  8مطلق ت بیریشدزد( و  حاصدد می

بینابیم )مختلط( نیه های  شدزد، ن  از رریق گشدتار حف ( اسد د نظری مرجع آن تزسدط هزاعد صدرفاً ت بیری حاصدد می

های زیریم مزجزد ههدتندن اما عناصدر ارجاعی ت ی  عناصدر ارجاعی ندمیری در سداخ )  9ندمیرهر  حاوی دو مهدیر فرندید  

ها  آن اسدد ن  10م ناحف     همهددانی  ( و فرنددید1971ن برزنان1970شددزند( )اکمجیانار حف  حاصددد میاز رریق گشددت

بینابیم   هایپارگ  فاصدددل  گرفت  و ب  نظری های یر های ارائ  شدددده از نظری همچنیم در تحلید حف  بنا بر اسدددتدال 

ردن متم با اصدطالحات فنی متیاوت و غیرندروری و اندد ب  منظزر پرهیه از پیچیده کداده  )مختلط( تزج  بیشدتری نشدان

بندی  بنابرایم، ت هدیم  شدزدناگیر در عرصد  حف  اسدتیاده میهای سداده، از همان اصدطالحات سداده و فرهمپزشدی با واهه

بنددی نهد اکرر کد  ایم دسدددتد گرا    هدای حدففی کداربرد داردنعرصدددد تحلیدددر    12غیرسددداختداریدر م دابدد    11سددداختداری

وددد(  2006  13ن لهیندر 2001ن جدانهدددزن2009ن مرگند 2009ن کدالیتداور2005شدددنداسدددان )کدالیتداور و جتنددو زبدان

 داس تر  پفیرفت 

رؤی     جمل « ههدم  هابددیدگاه سداختاری ک  مترراً در دسدتزر زایشدی م اصدر با آن مزاج  ههدتیم، ایم اسد  ک  »پاره

)م مزلی( را در    14رؤی  اسد د ایم دیدگاه ک  اسداسداً نحزی متداو اسد  ک  بخشدی از آن نیه غیر هابد    امدک  جمل   یر 

 
1. Hankamer 

2. anaphora 
4 . Theori 

3. monolithic theories                  

4. mixed theory                             

5. the (strict) transformational position 

6. the (strict) interpretive position   

7. deep pronoun hypothesis 

8. the identity of sense deletion 

9. structuralist    

10. nonstructuralist                                       

 

 

1. Lasnik 

2. ordinary  

3. deletion 

3. ordinary  



نحزی اسد د در ایم    مدیدی از تحلیدشدزد و دارای سدن   نامیده می  15دهد، رویترد حف های حففی فرض هرار میجایگاه

آوایی گزند ت ی از یر جملد آشددتارندد رویترد    هد ب  لحاظشددده ههددتند یا حدارؤی  یا حف     رویترد، عناصددر غیر هابد

 کندد( تحلید می37( را ب  صزرت )36حف  جمل  )

 رزر حهمد  کند، همیم( علی خز  فزتبا  بازی می36)

 (دکندبازی می  فزتبا   خز رزر حهم )همیم  کندن( علی خز  فزتبا  بازی می37)

شدزد، خزد را  گفارد و با فرض سداختی ک  تلیظ نمیند ک  ایم رویترد بار را بر دو  نحز میاگر آن( بیان37( و )36)

گیری از ابهارهایی ک  م نا  سدازدن ولی رویترد غیرسداختاری با ت زی  نظرید م نا و با خلق و ب رهاز غیرسداختاری متمایه می

رؤی  نیه ها حاوی عناصدر غیر هابد  بالطبع، پاره جمل دهدد  کنند، ب  سدؤاالت پاسدخ میرا در غیا  سداخ  نحزی تزلید می

 نخزاهند بزدد 

 نتیجه

بدا پدد  یادید ز  هدایپ وه       اخص، در گ دارگز     بد  رزر  یعدا  و حدف  گروه ف ل  حدف  بد  رزر   دید در ارتبداط 

اجما  و رزر   گرا نظرات خزد را گاه ب سدن   انیاسد  و تن ا دسدتزرصدزرت نگرفت   یزبان فارسد  یم اصدر بر رو  یشدناسد زبان

مطمح نظر   یروسداخت  یهاسداختار   اتیتح   میا  رکرااسد  در    ی ید بداندداشدت   انیمیصدد نهدب  ب  حف  برزر  گاه ب  

حف    دیتحل  ددر عرصد   شدناسدی جدیدد زباناسد بزده   یخاص عنا یا یحف  در گ ارگز  نظر  فیبزده و کمتر ب  کم وک

 حف د    کنند هیتجز یباف  نحز  دلئو مه  یهمانند  دلئمه  ،یساختار  دلئا  مطرق اس : مهس  سؤ

د  یساختارریو غ یوجزد دارد، ساختار  یحفف   یهامطرق شده در خصزص ساخ  یب  م ماها دگاهیدو د  ،یکل  حال  در

  ی رسدداختار یخزد را از غ  شددزدیک  تلیظ نم  یسدداخت  رضو با ف   شددزدیگفارده مبار بر دو  نحز   ییسدداختارگرا  دگاهیدر د

ک    ییاز ابهارها یریگب ره  ایم نا، و با خلق  دینظر   یو ت ز  دیبا تتم  یرسدداختاریغ  دگاهیک  دیدر حال  نسددازدیم  هیمتما

 تزانیرا م  یاصدل  تردیدو رو  یسداختار  دگاهید در ددهدیب  سدؤاالت پاسدخ م  ،کنندیم  دیتزل یسداخ  نحز  ا یم نا را در غ

از   یک  خزد مزنددزذ نزع  دهدیم مز  )متداو ( را فرض هرار م یک  اسدداسدداً سدداخ  نحز  یتردیاز هم باز شددناخ : رو

حف  همانند نحز م اد     گاهیجا  ر ینحز   ترد،یرو  میهرار دهدد در ا  رملیزظیرا غ ی»حف « اسدد  تا سدداخ  نحز  ندیفرآ

اسد د    سدازد،یتلیظ آن را فراهم مک  مزجبات عد     یتیمحدود  ای  ندیفرآتیاوت ک  مزندزذ   میبا ا  باشددیآن م  رمحفو یغ

( ددددد فرض هرار ییاز مرحل  تلیظ )نمزد آوا  ریددددد غ یارا ک  در مرحل   یت   یعنصدر واهگان  ر یک     ییهاآن  گرید  تردیرو

 ددهندیم
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