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چکیده
موضوع پژوهش حاضر حذف گروه فعلی برپایة دادههای زبان کردی سنندجی است که در چارچوب برنامة کمینهگرا بررسی شدده اسدت.
وجود حذف گروه فعلی در مطالعاتی که بهتازگی در زبان فارسی صورت گرفته به چالش کشدیده شدده و تیلید هدای متاداوتی بدرای ن
ارائه شده است .این تیلی ها شام  -1حذف گروه فعلی با ابقای فع کوچک؛  -2موضوع تهی؛  -3حذف گروه اسمی یدا گدروه حدرف
تعریف هستند .بهدلی قرابتی که زبان فارسی با زبان کردی دارد ،بسیاری از تعمدی هدای صدورتگرفتده در حدذف گدروه فعلدی در زبدان
فارسی میتواند قاب تسرّی به زبان کردی باشد .به این دلی در نوشتار پیش رو ابتدا تیلی هدای صدورتگرفتده در زبدان فارسدی مطالعده
شده ،سپس با بهرهگیری از یافتهها ،حذف در زبان کردی سنندجی بررسدی شدده اسدت .درپایدان براسداس مظحتدات نتدری و شدواهد
تجربی ،استدالل شد که حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی وجود دارد.
کلیدواژهها :حذف گروه فعلی ،حذف گدروه فعلدی بدا ابقدای فعد کوچدک ،حدذف گدروه اسدمی ،موضدوع تهدی ،کدردی سدنندجی.

 -1تاریخ دریافت1331/11/11 :
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 -5پست الکترونیکی:
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 -8مقدّمه
حذف گروه فعلی 6یکی از موضوعاتی است که توجّه نتریهپردازان و پدژوهشگدران زیدادی را بدهخدود
جلب کرده است .حذف بهطور کلّدی بدر مدوقعیّتی داللدت دارد کده در ن عناصدر ملدذوف در سدط
بازنمایی نلدوی حضدور دارندد؛ درحدالیکده صدورت ن ملدذوف اسدت .در زبدان کدردی سدنندجی
ساختهای ه پایهای هستند که در بند دوّم پس از اعمال فرایند حدذف ،فعد اصدلی در سداخت بداقی
میماند .جملة ( )1مؤیّد این مطلب است:
�1) No
a dwekæ daqiqan regækæ=i
�ni
�an m
nalækan
da-Ø,
�No
a yesterday exactly way-DEF=SCL.3.SG show children
give.PAST.3.SG
�m
n=i�dwekæ daqiqan reg-ækæ=m
�ni
an=m
�m
nalækan da
I-also yesterday exactly way-DEF=SCL.1.SG show=SCL.1.SG children
give.PAST

نوژا دیروز دقیقا راه را به بچّهها نشان داد ،من ه نشان دادم.

� niبدهمعندی
�=an
همانطور که مشاهده میشود در بند دوّم ساخت هد پایده جملدة ( )1فعد m da
«نشاندادن» ،پس از اعمال حذف در ساخت باقی مانده است .از نجا که فع در زبدان کدردی سدنندجی
دارای مشخّصة تصریف قوی است ،با پیروی از عثمانی ( )1334و عثمانی (در دست چدا ) فدر

بدر

این است که پیش از اعمال حذف گروه فعلی ،فع به بیرون از جایگاه اشتقاق در پایة ن حرکدت کدرده
است .این در حالی است که در مطالعات اخیر شواهدی مطرح شده است که برمبندای ن ،حدذف گدروه
فعلی در زبان فارسی در چنین ساختهایی نقض شده است .الزم است گاته شود که بهدلی شدباهت در
ساختار جمظت زبان فارسی و کردی ،بسیاری از تعمی های صورتگرفته در حذف گروه فعلی در زبدان
فارسی میتواند قاب تسرّی به زبان کردی باشد ،به همین دلی تللی هدای متاداوتی را کده بدرای نقدض
گروه فعلی در زبان فارسی مطرح شده است بررسی میکنی و از یافتههای ن برای تللی دادههای زبدان
کردی سنندجی بهره خواهی جست .عمدهترین این تللی ها کده پیرامدون حدذف گدروه فعلدی مطدرح
شدهاند عبارتاند از -1 :حذف گروه فعلی با ابقای فعد کوچدک 1از توسدروندانی )2113( 7و شدعبانی
( -2 )1335موضوع تهی 3از هوانگ -3 )1374( 11حدذف گدروه اسدمی یدا گدروه حدرف تعریدف 11از
راسخی ( .)2114براساس رویکرد اوّل ،نچه در این ساختها حذف میشود گروه فعلی بزرگ اسدت و
6. VP Ellipsis
7. v-stranding VP Ellipsis
8. M. Toosarvandani
9. null argument
10. J. Huang
11. DP / NP Ellipsis
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فع در هستة گروه فعلدی کوچدک بداقی میماندد .براسداس رویکدرد دوّم ،موضدوع دروندی در چندین
ساختهایی تهی است و حذف رخ نداده است .رویکدرد سدوّم نیدز بدر ایدن مبندا اسدت کده در چندین
ساختهایی نچه حذف میشود گروه فعلی نیست؛ بلکه گروه اسمی یا گروه حرف تعریف است.
با وجود چنین تللی هایی ،مسئلهای که به ذهدن میرسدد ایدن اسدت کده چده سدازهای در سداخت
یادشده در زبان کردی سنندجی حذف میشود .فرضیة ه سو با پرسش باال این اسدت کده گدروه فعلدی
کوچک در زبان کردی سنندجی حذف میشود که در بخدش تللید دادههدا درسدتی یدا نادرسدتی ایدن
فرضیه بررسی خواهد شد .با توجّه به اینکه تاکنون پژوهش مستقلّی درخصوص حذف گدروه فعلدی در
کردی سنندجی صورت نگرفته است ،ضروری مینماید این مبلث برمبنای مظحتات نتدری و شدواهد
تجربی بررسی شود .روش پژوهش حاضر ،توصیای  -تللیلی است .شواهد تجربی یدا دادههدای زبدانی
که در این نوشتار ذکر شده است برمبنای موزههای نتری تللید میشدوند .شدیوة اسدتدالل نلدوی در
چنین پژوهشی به این صورت است کده دادههدای زبدانی براسداس مقددّمات و نتیجدهگیریهای نلدوی
تللی میشوند .دادههای مورد مطالعده در نوشدتار پدیش رو برگرفتده از زبدان کدردی سدورانی ،گدویش
سنندجی است که در شهر سنندج به ن تکلّ میشود .قضاوت دربارة (غیر) دستوریبودن شواهد زبدانی
کردی سنندجی ،برمبنای ش ّ زبانی یکی از نگارندگان که گویشور سنندجی است صورت گرفته است.
 -5برنامة کمینهگرا
همانطور که گاته شد پژوهش پیش رو براساس برنامة کمینهگرا است که صورت متأخّر دسدتور زایشدی
است .پیشدر مد این برنامه در مقاالت چامسکی 1333 ،1331( 12و  )1335مطرح شدد .روح حداک بدر
برنامة کمینهگرا این است که نباید هیچ فرایند اضدافهای در اشدتقاق وجدود داشدته باشدد .انگدارة برنامدة
کمینهگرا شام واژگان ،نتام ملاسباتی ،سط بازنمایی صورت وایی و معندایی و اصدول حداک بدر ن
است .در این برنامه واژگان و ساختهای نلوی بهترتیب درونداد و برونداد ملاسدبات نلدوی هسدتند
که طی فرایند اشتقاق کمینه ملقّق میشوند .نتام ملاسباتی عناصر واژگانی را از واژگان گزینش میکندد
و با استااده از عملیات نلوی ادغام و حرکت ساختهای نلوی را میسدازد .بدرونداد نتدام ملاسدباتی
برای تعبیر وایی و معنایی بهصورت وایی و معنایی ارسال میشود.
در ادامه ملدودیتهای مطرحشده در برنامة کمیندهگرا کده ندا ر بدر پدیددة حدذف هسدتند مطدرح
میشود .در این برنامه ملددودیتهای حداک بدر حدذف شدام شدری بازیدابی و شدری جدواز اسدت
12. N. Chomsky
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(البرخت .)2111 ،13براساس شری بازیابی ،معنای عناصر ملذوف باید ازطریدق مرجد زبدانی از بافدت
قاب بازیابی باشد .شری جواز نیز بیانگر این مطلب است که شری بازیابی بهتنهایی کافی نیست و بافدت
نلوی نیز در امکان وقوع حذف مؤثّر است؛ بنابراین براساس شری جواز قاعدة حذف تنها در بافتهدای
خاصّی رخ میدهد و از زبانی به زبان دیگر متااوت است؛ همچنین در این پژوهش با پیدروی از هنکمدر
و ساگ ،)1316( 14جانسون 1336( 15و )2111؛ لزنیک ،)1333( 16مرچندت ،)2111( 11راس،)1363( 17
ساگ ( ،)1371هنکمر و سداگ ( ،)1374تومیوکدا 1333( 13و  ،)2111کرننبدرو  )2111( 21و کریمدی و
زموده ( 1331و  )1334بر این باوری که عناصدر ملدذوف در سدط بازنمدایی نلدوی دارای سداخت
نلوی هستند و حذف در صورت وایی رخ میدهد.
کریمی و زموده ( 1331و  )1334فرایند حذف گروه فعلی را نیز در چدارچوب برنامدة کمیندهگرا در
زبان فارسی را بررسی کردهاند .بهگاتة نها سه مسئلة ساختاری ،هماننددی و تجدویز در بررسدی فرایندد
حذف اهمّیت دارد .بهباور نها در جایگاه حذف ،سداختی نلدوی وجدود دارد کده صدورت وایدی ن
بازنمون ندارد .منتور از همانندی این است که روابط بین عناصر حدذفشدده و گدروه مرجد بدهللدا
نلوی ،معنایی یا هر دو دیدگاه به چه میزان همانند ه هستند .منتور از تجویز نیز شناسایی سداختهای
مجاز به حذف است؛ بنابراین نها در این مقاله به بررسی بافت نلدوی و شدرایط حدذف گدروه فعلدی
پرداختهاند .ایشان به حضور ساخت نلوی برابر غیر ملذوف در جایگاه حذف معتقدندد .بدهبداور نهدا
بین جایگاه حذف و مرج ن ،وجود همانندی ساختاری و نه معنایی شدری ضدروری اسدت .ایشدان در
تأیید ادّعای خدود دربدارة هماننددی نلدوی در فرایندد حدذف دو اسدتدالل توزید نداهمگن جهدت در
حذفهای بزرگ و رفتار استثنائی فع کمکی  beرا مطرح میکنند .نکتة دیگری که متذکّر میشوند ایدن
است که تجویز ساختاری حذف گروه فعلی بهمنتور بازبینی مشخّصة حذف ) (Eاست که این مشخّصده
با اوّلین هستة نقشی حاک بر گروه فعلی بهطور مستقی تجویز میشود .پدس از ارائدة تصدویری کلّدی از
چارچوب نتری مطرح در این بخش ،درادامه به بررسی رویکردهای مختلف به حدذف گدروه فعلدی در
زبان فارسی پرداخته میشود.
13. L. Aelbrecht
14. J. Hankamer & I. A. Sag
15. K. Johnson
16. H. Lasnik
17. J. Merchant
18. J. R. Ross
19. S. Tomioka
20. J. Craenenbroeck
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 -9رویکردهای مختلف به حذف گروه فعلی
در مطالعاتی که بهتازگی صورت گرفته است ،قائ شدن به حذف گروه فعلی در زبان فارسدی بده چدالش
کشیده شده و تللی های متااوتی از جمله -1 :حذف گروه فعلی بدا ابقدای فعد کوچدک؛  -2موضدوع
تهی و  -3حذف گروه اسمی یا گروه حرف تعریف مطرح شده است که در ادامه به بررسی و نقدد ایدن
تللی ها پرداخته میشود.
 -8-9حذف گروه فعلی با ابقای فعل کوچک

توسروندانی ( )2113و شعبانی ( )1335با بررسی ملمول مرکّب در زبان فارسی ادّعا میکنند که در ایدن
زبان ،حذف گروه فعلی کوچک وجود ندارد و قائ به حذف گروه فعلی با ابقای فعد کوچدک هسدتند.
شعبانی ( )1335به بررسی حذف در متمّ بندی فع های وجهی و اصلی پرداخته و بر این باور است کده
در زبان فارسی حذف گروه فعلی در این ساختها وجود ندارد و نها را حذف گدروه فعلدی بدا ابقدای
فع کوچک قلمداد میکند .دیدگاه وی در مورد ساختهای ه پایدهای کده در ه پایدة دوّم فعد بداقی
میماند نیز این است که این ساختها حذف گروه فعلی بهشمار نمی یند زیرا ملمدول اصدلی جملده در
ن حذف نشده است .بهباور توسروندانی ( )2113در ساخت ملمول مرکّب با پدیددهای بدهندام حدذف
گروه فعلی با ابقای فع کوچک روبهرو هستی که در ن گروه فعلی بزرگ حذف شده و فعد کوچدک
در هستة گروه فعلی کوچک باقی مانده است:
vali Rostam [pirahana-ro out] zad.21

2) Sohrab pirahana-ro outu na-zad,

Sohrab shirt.PL-OBJ iron NEG-HIT.PAST.3SG but Rostamshirt.PL-OBJ iron HIT.PAST.3SG
�
�Sohrab didn
�t iron the shirts, but Rostam did.
)(Toosarvandani, 2009: 61

استدالل وی مبنی بر حضور فع در هستة گروه فعلی کوچک براسداس دیددگاه فدولی 22و دیگدران
( )2115است .فولی و همکاران ( )2115بر این باورند که قسمت فعلدی در افعدال مرکّدب همدان تتداهر
هستة گروه فعلی کوچک است؛ بنابراین در جملة ( )2با توجّه به اینکه جزء غیر فعلی ملمدول مرکّدب و
ماعول حذف شده است ،پس میتوان گات که فع سبک در هسدتة گدروه فعلدی کوچدک بداقی ماندده
است.
توسروندانی ( )2113در تأیید ادّعای خود مبنی بر اینکده در زبدان فارسدی فعد در هسدتة گدروه فعلدی
 -21وانگاری ،گظسها و ترجمة مثالهایی که از دیگران نق شده است ،مطابق با مقالة اصلی است.
22. R. Folli
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کوچک است و به هستة گروه زمان حرکت نمیکند ،از زمون قید دوباره در این ساخت بهره میجویدد.
وی بهنق از جانسون ( )24 :2117از قید دوبداره بدرای نشداندادن انددازة سدازهای کده حدذف میشدود
استااده میکند .به این شک که قید دوباره را دارای دو خوانش قلمداد میکند کده خوانشهدای متاداوت
بهدلی جایگاه ساختاری متااوت این قید در ساخت است .قید دوباره در خدوانش اوّل تکدراری 23اسدت
که به وقوع ک ّ رخداد قبلی اشاره دارد و در نمودار به گروه فعلی بزرگ متّص شده اسدت .ایدن قیدد در
خوانش دوّم ترمیمی 24است که به وقوع قسمت نتیجة رخدداد قبلدی اشداره دارد و در نمدودار بده گدروه
فعلی کوچک متّص شده است؛ بنابراین اگر گروه فعلی کوچک حذف شدود ،نمیتدوان خدوانش دوّم را
برداشت کرد؛ زیرا قید به گروه فعلی بزرگ متّص شده و در دامنة حذف قرار میگیرد .در زبان انگلیسدی

جمظتی که حذف گروه فعلی کوچک در نها رخ داده است ،تنها میتوانند خوانش اوّل از قیدد دوبداره
را داشته باشند؛ زیرا ک ّ گروه فعلی کوچک حذف میشدود .ایدن در حدالی اسدت کده در زبدان فارسدی
میتوانی هردو خوانش را داشته باشی :
3) a. dishab
ashpazxuna-ro pak kardam.
emshab-am
Last.night kitchen-OBJ
clean DO.PAST.1SG tonight-also
mixam
dobare [vP[AP ashpazxuna-ro pak] bo-konam].
WANT.PRES.1.SG again
kitchen-OBJ clean SUBJ-DO.1.SG
�
�Last night, I cleaned the kitchen. Tonight, I will clean it again.
)(Toosarvandani, 2009: 76
b. dishab
ashpazxune pak bud. Leyla omad
kasif-esh kard.
Last night kitchen
clean was Leila come.PAST.3.SG dirty-i
DO.PAST.3.SG
Kasi na-raft
pak-esh bo-kone.
emshab mixam
nobody NEG-go.PAST.3.SG clean-it SUBJ-DO.3.SG tonight want.PRES.1.SG
[vPdobare [AP ashpazxuna-ro pak] bo-konam].
Again
kitchen-OBJ clean SUBJ-DO.3.SG.
�
Last night, the kitchen was clean. Leila came and dirtied it. Nobody went to cleanit.
�Tonight, I will clean it again.
)(Toosarvandani, 2009: 77

بهگاتة وی در جملة ( )3 aقید دوباره به گروه فعلی کوچک متّص شدده و دارای خدوانش تکدراری
است و در جملة ( )3 bقید دوباره به گروه فعلی بزرگ متّص شده و دارای خدوانش ترمیمدی اسدت .از
نجا که در زبان فارسی دو خوانش تکراری و ترمیمی را میتوان برداشت کدرد ،میتدوان نتیجده گرفدت
نچه در زبان فارسی حذف میشود ،گروه فعلی بزرگ است.
23. repetitive
24. restitutive
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 -5-9موضوع تهی

تللی دیگری که میتوان برای ساختهایی که پس از اعمال حذف فع در ساخت باقی میمانندد ارائده
داد ،تهیبودن موضوع درونی یا ماعول است که هوانگ ( )1374ن را مطدرح کدرده اسدت .بدهبداور وی
دلی اینکه در بند دوّم در ساختهای ه پایه فع در ساخت باقی میماندد ایدن اسدت کده در بعضدی از
زبانهای جهان ،ممکن است موضوعهای فع تهی باشند .توسدروندانی ( )2113بدرای نپدذیرفتن چندین
ادّعایی در زبان فارسی سه استدالل مطرح میکند .شاهد نخست وی این است که در جملدة ( )4ماعدول
بههمراه جزء غیر فعلی ملمول مرکّب صات حذف شده است ،این در حالی است که صدات نمیتواندد
تهی باشد:
4) Rostam piran-esh-o xosk kard,
vali Sohrab[AP piran-esh-o xosk]nakard.
Rostam shirt-his-OBJ dry DO.PAST.3.SG but Sohrabshirt-his-OBJ dryNEG-DO.PAST.3.SG
�
�Rostamdried his shisrt, but Sohrab didn
�t.
)(Toosarvandani, 2009: 69

همانطور که گاته شد در مثال ( )4از نجا که جزء غیر فعلی ملمول مرکّدب صدات خشدک ،بدههمدراه
ماعول پیراهن حذف شده است ،بیانگر ن است که بدا پدیددة موضدوع تهدی مواجده نیسدتی  .اسدتدالل

دیگری که وی مطرح میکند این است که موضوع تهی ممکن است دو تعبیر بهصورت خوانش دقیدق

25

و خوانش نادقیق26داشته باشد .درحالیکه حذف تنها یک تعبیر دارد که ن تعبیر ،برابدر مرجد ن اسدت.
وی مثال ( )5را بهمنزلة شاهد این گاته مطرح میکند:
5) Rostam
pirahana-ro out mizane.
Man pro out nemizanam.
Rostam
shirt.PL-OBJ iron HIT.PRES.3.SG I
iron NEG-HIT.PRES.1.SG
�
�Rostam will iron the shirts. I won
�t iron them.
�
�Rostam will iron the shirts. I won
�t iron anything.
)(Toosarvandani, 2009: 70

بهگاتة وی در مثال ( )5عنصر حذفشده ممکن است به پیراهنهایی که در بند اوّل ذکر شده و یا به هدر
لباس دیگری اشاره داشته باشد .این در حالی است که در جملدة ( )6کده در ن حدذف گدروه فعلدی بدا
ابقای فع کوچک رخ داده است ،قسمت حذفشده تنها میتواند بده مرجد خدود در بندد قبلدی اشداره
داشته باشد که در جملة ( )6ذکر میکند:
6) Sohrab pirahana-ro out mizane,
vali Rostam [pirahana-ro out] nemizane.
Sohrab shirt.PL-OBJ iron HIT.PRES.3.SG but Rostam shirt.PL-OBJ iron NEG-HIT.PRES.3SG
25. strict
26. sloppy
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�
�Sohrab will iron the shirts but Rostam won
�t iron the shirts.
)(Toosarvandani, 2009: 70

تنها خوانشی که از جملة ( )6برداشت میشود اشاره به پیراهنهایی اسدت کده در بندد قبلدی ذکدر شدده
است .سوّمین استدالل وی این است که موضوع تهی مرج غیر زبانی 21دارد درحدالیکده حدذف گدروه
فعلی فقط مرج زبانی 27دارد که در مثال ( )1مشاهده میشود:
7) [child picks up a broom to sweep the carpet].
mother:
�a. Motma
en bash xub farsh ro jaru
bezani.
Sure
be well carpet-OBJ broom SUB-HIT.2SG
�
�Be sure to sweep the carpet well.
�b. #Motma
en bash xub
][NP farshrojaru
bezani.
Sure
be well
carpet-OBJ broom
SUB-HIT.2.SG
�
�Be sure to sweep the carpet well.
((Toosarvandani, 2009: 67

در جملة ( )1 bدر صورتی که فرش که مرج ن در بافت ذکدر شدده اسدت ،حدذف شدود؛ جملده
خوشساخت نیست؛ بنابراین ،وی با ارائة استداللهایی ،تهیبودن موضوع را در سداختهای یادشدده در
زبان فارسی نپذیرفته و همچنان قائ به حذف گروه فعلی است.
 -9-9حذف گروه اسمی یا حذف گروه حرف تعریف

بهباور راسخی ( )2114دو نوع حذف در زبان فارسی وجود دارد :حدذف گدروه فعلدی و حدذف گدروه
حرف تعریف .در جمظت دارای ملمول مرکّب ،حذف گدروه فعلدی و در جمدظت دارای فعد سداده،
حذف گروه حرف تعریف معیّن رخ میدهد .راسخی ( )2114نخست با اشداره بده تللید توسدروندانی
( )2113شواهدی ارائه میکند که در نها درصورتیکه فع ساده در ساخت حضور داشته باشدد ،نچده
رخ میدهد حذف گروه اسمی است .راسخی ( )2114در حمایت از ادّعای خود سه اسدتدالل خدروج،23
قیدها و ملدودیت حذف ماعول را مطرح میکند.
استدالل اوّل راسخی ( )2114خروج است که براساس ن درصورتیکه یکی از موضدوعهای دروندی
فع در بند دوّم باقی مانده باشد ،نمیتوان گات که با پدیدة حذف گروه فعلی روبدهرو هسدتی  .وی بده
حرکت موضوع درونی به بیرون گروه فعلی قائ نیست .ایشان با تکیه بر جملة ( )7که در ن تنهدا یکدی
27. non-linguistic antecedent
28. linguistic antecedent
29. extraction
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از موضوعهای درونی فع حذف شده است بر این باور است که در صورتی که حذف گدروه فعلدی رخ
داده باشد ،باید تمام موضوعهای درونی حذف میشود:
8) a. az
in ke Ali ketab-ro be Maryam dad
�ta
job=na-kard-am
From this that Ali book-ACC to Maryam gave.3.SG surprise=Neg-did-1.SG
�
�that Ali gave the book to Maryam didn
�t surprise me.
b. vali az in ke [ketab-ro] be hasan nadad
�ta
job = kard-am
but from this that book-ACC to Hasan NEG-gave.3.SG surprise = did-1.SG
�
�but that he didn
�t give (the book) to Hasan surprised me.
)(Rasekhi, 2014: 6-7

در جملة ( )7 bماعول صری  ketabحذف شده امّا ماعول غیر صری  be hasanحذف نشده اسدت؛
بنابراین بهگاتة وی چون یکی از موضوعات فع در ساخت وجود نددارد ،نمیتدوان گادت کده حدذف
گروه فعلی رخ داده است و با حذف گروه اسمی مواجه هستی .
استدالل دوّم راسخی ( )2114برای نقض حذف گروه فعلی با ابقای فع کوچک ،قیدها است .وی ابتددا
با اشاره به مثالهای دارای حذف در بند دوّم ساخت ه پایده در زبدان انگلیسدی میگویدد کده در چندین
ساختهایی قید حذفشده ،در بند دوّم بازیابی میشود .این در حالی اسدت کده در سداختهای متندا ر
ن در در زبان فارسی ،نمیتوان قید را بازیابی کرد ،پس میتوان نتیجه گرفت که در چندین سداختهایی
حذف رخ نداده است .وی در تأیید ادّعای خود جملدة ( )3را کده در ن قیدد بادقّدت در بندد دوّم قابد
بازیابی نیست ،مطرح میکند:
9) a. az
�in ke Ali ketab-ro ba deqqat khund ta
jobna-kard-am.
From this that Ali book-ACC with care
read.3.SG surpriseNEG-did-1.SG
�
�that Ali read the book carefully didn
�t surprise me.
b. vali az in ke Maryam [ketab-ro] na-khund
�ta
job kard-am.
But from this that Maryam book-ACC NEG -read.3.SG surprise did-1.SG
�
�But that Maryam didn
�tread (the book) surprise me.
)(Rasekhi, 2014: 9

بهنتر وی در جملة ( )3به این دلی که در زبان فارسی در بند دوّم نمیتدوان قیدد بادقّدت را بازیدابی
کرد ،پس گروه فعلی حذف نشده است؛ بنابراین میتوان گات که در چندین سداختهایی حدذف گدروه
اسمی رخ داده است.
استدالل سوّم راسخی ( )2114ملدودیتی است که در حذف ماعول وجدود دارد .بدهگاتدة وی در زبدان
فارسی تنها ماعول معرفه میتواند حذف شود .وی برای اثبات گاتة خود از جمدظت ( )11و ( )11بهدره
میجوید:
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10) a. Az
inke
Ali dokhtareshro
be park bord
tajob
nakardam.
From this that Ali daughter-POSS-ACC to park took.3.SG surprise NEG-did-1.SG
�
�that Ali took his daughter to the park didn
�t surprise me.
b. vali az inke
Maryam [dokhtareshro] be park nabordtajobkardam.
But from this that Maryam daughter-POSS-ACC to park NEG-took.3.SG surprisedid-1.SG
�
�But that Maryam didn
�t take (her daughter) to the park surprised me.
11) a. Az inke
Ali ye dokhtarro be park bord
tajob
nakardam,
From this that Ali a girl
to park took.3.SG surprise NEG-did-1.SG
�
�the fact that Ali took a girl to the park didn
�t surprise me.
b.* vali azm inke Maryam [ye dokhtar]ro be park nabordtajobkardam.
But from this that Maryam a girl
to park NEG-took.3.SG surprisedid-1.SG
�
�But the fact that Maryam didn
�t take (a girl) to the park surprised me.
)(Rasekhi, 2014: 9

همانطور که مشاهده میشود در جملة ( )11گروه اسمی معرفه  dokhtaresh roحذف شده اسدت و
جمله دستوری است؛ امّا در جملة ( )11گروه اسمی نکره  ye dokhtar roحذف شده است و جمله غیدر
دستوری است .راسخی ( )2114با تکیه بر اینکه در زبان فارسی فقط ماعول معرفه حذف میشدود ،قائد
به حذف گروه اسمی یا گروه حرف تعریف است .بهباور وی چنانچه ملدودیتی در معرفه یا نکدرهبدودن
گروه اسمی وجود داشته باشد ،نچه در ساخت حذف میشود حذف گروه اسمی اسدت .وی ایدنگونده
استدالل میکند که هنگامی که گروه فعلی حذف میشود ،نباید در حذف معرفه یدا نکدرهبدودن تمدایزی
باشد؛ بنابراین ،وی نتیجه میگیرد که حذف گروه فعلی تللی مناسبی برای جملههای دارای فعد سداده
نیست .بهنتر نگارندگان بهطور قط نمیتوان گات که جملة ( )11 bغیر دستوری است؛ افزون بدر ایدن،
استدالل مطرحشده ضعیف است و نمیتوان بر اساس این به نتیجة بیانشده رسید.
 -9بررسی حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی
در این قسمت با بهرهجستن از یافتههای بخش پیشدین ،حدذف گدروه فعلدی در زبدان کدردی سدنندجی
بررسی میشود.
 -8-9بررسی حذف گروه فعلی با ابقای فعل کوچک در زبان کردی سنندجی

همانطور که گاته شد یکی از تللی هایی که برای ساختهای ه پایهای کده در بندد دوّم نهدا پدس از
اعمال فرایند حذف ،فعد در سداخت بداقی میماندد ،حدذف گدروه فعلدی بدا ابقدای فعد کوچدک از
توسروندانی ( )2113و شعبانی ( )1335است .ایشان ادّعا میکنند که در زبان فارسی حذف گدروه فعلدی
کوچک وجود ندارد ،در چنین ساختهایی گروه فعلی بزرگ حذف شده و فع کوچک در هستة گدروه
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فعلی کوچک باقی مانده است .درخصوص قائ شدن به این ندوع حدذف در زبدان کدردی سدنندجی بده
تللیلی که شایعی ایلخچی ( )2116دربارة دیدگاه توسروندانی مطدرح کدرده اسدت ،پرداختده مدیشدود.
بهگاتة وی ایرادی که دیدگاه توسروندانی دارد این است قادر به تبیین جملة ( )12نیست:
12) Ali ham [mashin-esh-ro
be Sohrab] [NVneshun ] dad.
Ali also car-GEN.3.SG-ACC to Soharab
show give. PAST.3.SG
� )(lit.
Ali also showed [his car to sohrab]�.
)(Shafiei ILkhechy, 2016: 22

شایعی ایلخچی ( )2116با پیروی از مگردومیان 2111( 31و  )2112در تللی جملة ( )12اذعان مدیدارد

که در این ساخت ،جزء غیر فعلی ملمول مرکّب بههمراه فع سدبک ،سدازهای بده ندام گدروه ملمدول
مرکّب 31تشکی دادهاند که در اینصورت جایگاه فع سبک نمیتواندد در هسدتة گدروه فعلدی کوچدک
باشد .در زبان کردی سنندجی نیز در صورتی که جزء غیر فعلی ملمدول مرکّدب حدذف نشدود ،جملده
دستوری خواهد بود .جملة ( )13مؤیّد این ادّعا است و میتوان گات کده در ایدنصدورت نمیتدوان بده
حذف گروه فعلی با ابقای فع کوچک قائ بود:
�13) Ka
�wan ma
in-ækæ=e
�ba No
�a ni
an da-Ø,
�m
�n=i
�Ka
wan car-DEF=SCL.3.SG to Noža show give.PAST.3.SG, I-also
�ma
ikïkï=m
�ba No
�a ni
�=an
m
da-Ø.
�car-DEF=SCL.1.SG to No
a show=SCL.1.SG give.PAST.3.SG

کژوان ماشین رو به نوژا نشان داد ،من ه نشان دادم.

با قائ بودن به تشکی گروه ملمول مرکّب برمبندای دیددگاه مگردومیدان ( 2111و  )2112نمیتدوان
گات که جزء فعلی در هستة گروه فعلی کوچک باقی مانده است؛ بندابراین ،نمیتدوان بده حدذف گدروه
فعلی با ابقای فع کوچک در زبان کردی و فارسی قائ بود .در تأیید این ادّعدا در بخشهدای بعددی بدا
استااده از حذف در ساختهای ه پایه نشان داده میشود که ساختی که در زبان کردی حدذف میشدود
بزرگتر از گروه فعلی بزرگ است.
 -5-9بررسی موضوع تهی در زبان کردی سنندجی

استدالل دوّم توسروندانی ( )2113در نقض موضوع تهیبدودن ماعدول در زبدان فارسدی ایدن اسدت کده
موضوع تهی ممکن است دو تعبیر بهصورت خوانش دقیق و خدوانش ندادقیق داشدته باشدد درحدالیکده
حذف تنها یک تعبیر دارد که ن تعبیر ،برابر مرج ن است .بهباور نگارندهگان خوانش دقیدق و ندادقیق،
30. K. Megerdoomian
31. complex-verb phrase

 /77فصلنامة مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران ،سال هات  ،شمارة  ،25تابستان 1337

زمون قاب قبولی برای نقض موضوع تهیبودن در یک زبان نیست .اسدتدالل سدوّم وی ایدن اسدت کده
موضوع تهی مرج غیر زبانی دارد؛ درحالیکه حذف گروه فعلی تنها مرج زبانی دارد .نکتدة قابد ذکدر
این است که امکان دارد گاهی اوقات حذف نیز دارای مرج غیر زبانی باشد .در جملدة زیدر کده حدذف
صورت گرفته است ،هیچ مرج زبانیای پیش از ن ذکر نشده است:
14) A (context): I want to open the door
�B: Don
]t [open the door

بنابراین در این بخش سعی بر ن است که از زمونهای دیگدر کده مطدابق بدا سداخت زبدان کدردی
سنندجی باشد در تللی دادههای خود در نقض موضوع تهیبودن این زبان بهره جویی .
درادامه ابتدا دیدگاه گلدبرگ )2115( 32دربارة مظ هدای تشدخیح حدذف از موضدوع تهدی مدرور
میشود؛ سپس ه سو با وی دادههای زبان کردی سنندجی تللی میگردد .گلدبرگ ( )2115بدا بررسدی
تعدادی از زبانهای دارای ارتقا فع اصلی ازجمله عبری ،ایرلندی و سواحیلی نشان میدهدد حدذفی کده
در دادههای این زبانها رخ میدهد ،ازنوع حذف گروه فعلی با ابقای فع کوچک است .وی سه مرحلده
برای بازشناختن موضوع تهی از حذف پیشنهاد میکند و میگوید اوّلین گام این است که مشدخّح کندی
یا امکان عدم حضور موضوع درونی در یک زبان وجود دارد یا خیر؟ سپس باید ملدودیتهای حدذف
ن موضوع از جمله جانداری /غیر جاندداری و معدیّن /ندامعیّن را شناسدایی کدرده و در پایدان جملدهای
بسازی که در ن موضوع درونی را حذف کنی .
با توجّه به اینکه واژهبستها در زبان کردی سنندجی جزء جدداییناپدذیر سداختار جمدظت هسدتند،
بهمنتور بررسی امکان عدم حضور موضوع درونی در زبان کردی سنندجی در ایدن بخدش سدعی بدر ن
است تا با کمک واژهبستها به پرسش مطرحشده پاسخ داده شدود .در زبدان کدردی سدنندجی دو دسدته
ضمایر متّص وجود دارد :واژهبستهای عاملی و وندهای مطابقه .واژهبستهای عاملی ممکدن اسدت در
ارجاع متقاب با فاع یا ماعول باشند که در نوشتار پیش رو از نها بدهترتیدب بدا عندوان واژهبسدتهای
فاعلی و واژهبستهای ماعولی یاد شده است .اسپنسر و لویس )2112( 33ایدن دو دسدته از ضدمایر را از
ه متمایز کرده و بر این باورند که واژهبستهای ضمیری ماعولی ،نقش ماعولِ فع را مانند ضمایر ایادا
میکنند .درحالیکه نقش وندهای مطابقه بیان رابطة نلوی میان فع و گروه اسمی اسدت .واژهبسدتهای
فاعلی برای مضاعفسازی فاع در زمان گذشته بهکار میروند؛ درحدالیکده واژهبسدتهای ماعدولی در
32. L. Goldberg
33. A. Spencer & A. R. Luis
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زمان حال و گذشته برای اشاره به ماعول صری یا ماعول غیر صری بدهکدار میروندد؛ بندابراین در یدک
جمله بهطور ه زمان ه فاع و ه واژهبست فاعلی میتواند حضور داشته باشد .جملة ( )15مؤیّد ایدن
� حضدور دارندد .درحدالیکده
� Mو هد واژهبسدت فداعلی =m
نکته است که در ن ه زمان ه فاع n
نمیتوان بهطور ه زمان ه گروه اسمی ماعول  zærf-æk-anو ه واژهبسدت ماعدولی = yanدر ارجداع
متقاب با ن حضور داشته باشد .چنین ساختی منجر به جملة غیر دسدتوری میشدود .جملدههای ( )16و
( )11این گاته را تأیید میکنند:
�15) M
�=n zærf-æk-an
m
�
ord-Ø
I
dish-DEF-PL=SCL.1.SG wash.PAST.3.SG

من رفها را شست .
� )16
�ord=yan-
m
wash.PAST.3.SG=OCL.3.PL=SLC.1.SG

من نها را شست .
�17) *M
� n zærf-æk-an
�ord=yan-
m
I
dish-DEF-PL wash.PAST.3.SG=OCL.3.PL=SLC.1.SG

من رفها را شست .

بنابراین میتوان به این تعمی کلّی دسدت یافدت کده واژهبسدتهای ضدمیری ماعدولی در زبدان کدردی
سنندجی در توزی تکمیلی با ماعول هستند؛ همچنین موضوع درونی فع تنهدا در صدورتی میتواندد در
جمله نباشد که حتما بهجای ن یک واژهبست ضمیری ماعول بیاید و در غیدر ایدنصدورت جملده غیدر
دستوری میشود:
� * )18
�ord -
m
wash.PAST.3.SG=SLC.1.SG

من رفها را شست .

درصورتیکه ماعول و واژهبست در جملة باال حضور نداشته باشد ،معنی من رفها را شسدت از ن
براشت نمیشود؛ بدینترتیب ،بهنتر میرسد که زبان کردی سنندجی یدک زبدان موضدوع تهدی نیسدت،
چراکه درهرحال ماعول نمیتواند در جمله حذف شود مگر اینکه واژهبست ماعولی در جمله ذکر شود.
گام بعدی در بازشناسی موضوع تهی از حذف این است که ملدودیتهایی را در سداخت جمدظت
یک زبان بیابی که براساس ن موضوعی در یک جمله که قاب حذفشددن نباشدد را بیدابی و جملدهای
بسازی که در ن همان موضوع که ملدودیت تهدیشددن دارد را حدذف کندی  .درصدورتیکده سداخت
حاص دستوری باشد ،میتوان گات که با پدیدة حدذف روبدهرو هسدتی  .در اینجدا میتدوان از سداختار
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افعال دوماعولی که ذکر هردو ماعول در ساخت ضروری است بهمثابة ملدودیتی که در حدذف ماعدول
وجود دارد ،بهره جست .شهسواری ( )2116انواع افعال دوماعولی در زبان فارسی را بررسی کرده اسدت.
وی افعال متعدّی را بهللا ضرورت حضور ماعول در پیوستاری قرار میدهد و در این میان ،بده افعدالی

همچون دادن ،فرستادن ،رساندن ،سپردن ،گرفتن ،شناساندن و شوراندن با عنوان دوماعولیهدای کامد

34

اشاره میکند و حضور هردو ماعول را در سداختار جمظتدی کده دارای چندین افعدالی باشدند ضدروری
میداند و درصورتیکه یکی از این ماعولها در جمله حذف شود ،جمله غیر دستوری میشدود .در زبدان
کردی سنندجی نیز ،ماعول غیر صری در این جمدظت ضدروری اسدت و حدذف نهدا جمدظت غیدر
دستوری تولید میکند .جملة ( )13 bمؤیّد این ادّعا است:
da-Ø
bæ Sirwan
give.PAST.3.SG to Sirwan

�19) a. No
�a k
tew-ækæ=i
�No
a book-DEF=SCL.3.SG

نوژا کتاب رو به سیروان داد.

da-Ø
give.PAST.3.SG

�b. *No
�a k
tew-ækæ=i
�No
a book-DEF=SCL.3.SG

نوژا کتاب رو داد.

بنابراین ملدودیتی که در این ساخت هست این است که نمیتوان یکی از ماعولهای افعدال دوماعدولی
را حذف کرد .ه سو با گلدبرگ ( )2115در گدام سدوّمِ بازشدناختن موضدوع تهدی از حدذف ،جملدهای
میسازی که در ن موضوعِ دارای ملدودیت حذفشدن را حذف میکنی :
�20) No
�a k
tew-ækæ=i

da-Ø
�bæ Sirwan, m
n=i�da=m
�No
a book-DEF=SCL.3.SG give.PAST.3.SG to Sirwan, I=also give.PAST.3.SG =SCL.1.SG

نوژا کتاب رو به سیروان داد ،من ه دادم.

با توجّه به اینکه در جملة باال ماعول غیر صری که ملدودیت تهیشدن را دارد حذف شده اسدت و
جمله دستوری است ،اینگونه استدالل میشود که حذف صدورت گرفتده اسدت؛ بندابراین بدا پیدروی از
گلدبرگ ( )2115استدالل میشود که در زبان کردی سنندجی به حذف گروه فعلی و نده موضدوع تهدی
قائ هستی .
 -9-9بررسی حذف گروه اسمی در زبان کردی سنندجی

در این بخش از دیدگاه شایعی ایلخچی ( )2115کده بده نقدض حدذف گدروه اسدمی در زبدان فارسدی
پرداخته بهره میجویی  .بهگاتة وی چنانچه ساختی باشد که در ن افزون بر ماعول صری و ماعول غیدر
34. perfect di-transitive
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صری  ،جزء غیر فعلی ملمول مرکّب نیز حذف شود ،میتوان نتیجه گرفدت گدروه فعلدی حدذف شدده
است .درواق چنین ساختی نشان میدهد سازهای بدزرگتدر از گدروه اسدمی حدذف شدده اسدت ،پدس
میتوان گات که گروه فعلی و نه گروه اسمی حذف شده است .در جملة ( )21افزون بر ماعدول صدری
 ræfeq-æk-an-iبهمعنی دوستانش و ماعول غیر صری  bo memeaniبهمعنی به مهمانی ،جزء غیر فعلدی
� daبهمعنی دعوت نیز حذف شده است:
ملمول مرکّب wït

21) �ila ræfeq-æk-an-i
�bo memeani da
wït æ-kat,
�wæle m
n
�ila friend-DEF-PL-3.SG.GEN to party
invitation IMPERF-do.PRES.3.SG, but I
�Ræfeq-æk-an-
m
�bo memeani da
wït na-k-æm.
friend-DEF-PL-1.SG.GEN to party
invitation NEG-do.PRES.1.SG

ژیظ دوستانش را به مهمانی دعوت میکند ،ولی من دوستان را به مهمانی دعوت نمیکن .

همانطور که مشاهده شد در جملة ( )21افزون بر ماعول صری و ماعدول غیدر صدری  ،جدزء غیدر
فعلی ملمول مرکّب نیز حذف شده است؛ بنابراین با پیروی از شایعی ایلخچدی ( )2116چندین سداختی
نشان میدهد سازهای بزرگتر از گروه اسمی حذف شده است.
 -2حذف گروه فعلی کوچک در زبان کردی سنندجی
در بخشهای قبلی با ارائة شواهدی از زبان کردی سنندجی تللی های حذف گروه فعلی بدا ابقدای فعد
کوچک ،موضوع تهی و حذف گروه اسدمی در زبدان کدردی سدنندجی رد شدد .در ایدن بخدش تدظش
میشود با مطرحکردن استداللی حذف گروه فعلی کوچک در زبدان کدردی سدنندجی نشدان داده شدود.
پیشبینی میشود که درصورتیکه در بند دوّم ساخت ه پایه ،سدازة بدزرگتدری از گدروه فعلدی بدزرگ
حذف شود ،میتوان استدالل کرد که نچه در زبان کردی سنندجی حذف میشود گدروه فعلدی کوچدک
است .درواق چنانچه در بند دوّم جمظت ه پایة ماعول صری  ،ماعدول غیدر صدری  ،جدزء غیدر فعلدی
ملمول مرکّب بههمراه قید حذف شود ،میتوان گات که سازهای بزرگتر از گروه فعلدی بدزرگ حدذف
شده است:
�22) No
a dwekæ
daqiqan regækæ=e
�ni
�an m
nalækan da-Ø,
�No
a yesterday exactly way-DEF=SCL.3.SG show children
give.PAST.3.SG
�m
�n=i�dwekæ daqiqan reg-ækæ=m bæ m
�nalækan ni
an=m da / da=m
I=also yesterday exactly way-DEF=SCL.1.SG show children
give.PAST=SCL.1.SG

نوژا دیروز دقیقا راه را به بچّهها نشان داد ،من ه دادم.

همانطور که مشاهده میشود در جملة ( )22ماعول صری  regækæبدهمعندی راه ،ماعدول غیدر صدری
� niبهمعنی نشان و قید  dwekæبهمعندی
� mبهمعنی به بچّهها ،جزء غیر فعلی ملمول مرکّب an
nalækan
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دیروز و قید  daqiqanبهمعنی دقیقا همگی مشمول حذف واق میشوند .در زیر ،مثال دیگری کده در ن
ماعول صری  ،ماعول غیر صری  ،جزء غیر فعلی ملمول مرکّب بههمراه قید حذف شده اسدت را شداهد
وردهای :
23) �ila imro ræfeq-æk-an-i
�bo memeani da
wït
ækat,
�ila today friend-DEF-PL-3.SG.GEN to party
invitation IMPERF-do.PRES.3.SG,
�No
ai=�imro
�Ræfeq-æk-an-
�bo memeani da
wït
akæ / akæ.
�No
�ai
=alsotoday friend-DEF-PL-1.SG.GEN to partyinvitation invitation IMPERF- do.PRES.3.SG.

ژیظ امروز دوستانش را به مهمانی دعوت میکند ،نوژا ه امروز دوستانش را به مهمانی دعوت میکند.

با قائ شدن به این امر که قید زمان دیروز در جملة ( )22و امروز در جملة ( )23بده فدرافکن بیشدینة
گروه فعلی کوچک متّص شده است ،میتوان گات که با حذف ماعول صری  ،ماعول غیر صری  ،جدزء
غیر فعلی ملمول مرکّب بههمراه قید فرضیة حذف گروه فعلی کوچک در زبان کدردی سدنندجی تأییدد
میشود؛ زیرا عناصر چنین ساختی در گسترة وسی تری از گروه فعلی بزرگ قرار دارندد .بدر اسداس ایدن
میتوان نتیجه گرفت که نچه در زبان کردی سنندجی حذف شده است ،بزرگتر از گروه اسمی و گدروه
فعلی بزرگ است؛ به دیگر سخن در این ساختها با حذف گروه فعلی کوچک روبهرو هستی .
 -6نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به بررسی ساختهای ه پایهای پرداخته شد کده پدس از اعمدال حدذف در بندد دوّم
نها ،فع در ساخت باقی میماند .رویکردهای متااوتی برای چنین ساختی در زبان فارسی مطدرح شدده
است ازجمله -1 :حذف گروه فعلی با ابقای فعد کوچدک از توسدروندانی ( )2113و شدعبانی ()1335؛
 -2موضوع تهی از هوانگ ()1374؛  -3حذف گروه اسمی یا گروه حدرف تعریدف از راسدخی (.)2114
رویکرد اوّل بر این باور است که در چنین ساختهایی نچه در زبان فارسی حذف میشود گدروه فعلدی
بزرگ اسدت و فعد در هسدتة گدروه فعلدی کوچدک بداقی میماندد .براسداس رویکدرد دوّم در چندین
ساختهایی درواق موضوع درونی تهی است و حذف رخ نداده است .رویکرد سوّم نیز بر ایدن اسداس
است که در چنین ساختهایی نچه حذف میشود گروه اسمی یا گروه حرف تعریدف اسدت نده گدروه
فعلی .در بخش پنج مقاله رویکردهای مطرحشده در زبان کردی سنندجی بررسی شد و نشان داده شدد
که نچه در زبان کردی در چنین ساختهایی حذف میشود ،گروه فعلی کوچک است.
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