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چکیده
مقالة حاضر برآن است تا فرایند «حذف فعل» را در چارچوب زبانشناسی

شناختی مورد بحث و بررسی قرار دهد و نیز از طریق مقایسةة ایةف فراینةد

با تحلیلهای دستور سنتی بهویژه دستور زبان فارسی به تبیةیف دقیةقتةر آن

بپردازد ،آن هم به گونهای که برحسب نوعی رهیافت بازنمودی -ارجاعی

و از منظر درک «معنی» امکان مقبولیت بیابد .دادههةای مةورد بررسةی در

مقالة حاضر ،پیکرهای جملهبنیاد از زبان نوشتاری و گفتاری فارسةی معیةار

اسةةت کةةه در چةةارچوب نظةةری رویکةةرد شةةناختی و بةةا اسةةتناد بةةه نظریةةة

معنی شناسی قالبی و مفهوم «قالب معنایی» بررسی شةده انةد .در ایةف راسةتا
حذف واحد واژگانی «فعل» در جمالت همپایةه و نیةز حةذف ایةف واحةد

زبانی در یک جمله مورد بررسی قةرار گرفتةه اسةت .از دیةد نرارنةده ،در
چارچوب نظری مقالة حاضر ،حذف فعل در جمالت همپایه به دلیل فعةا

شدن قالبهةای ماةابه و حرةور عناقةر قةالبی ماةابه قابةلتوجیةه اسةت.
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نرارنده ادعای خود را با معرفی دو اقل «اعطای نقش» و اقةل «نزدیکةی

روساختی» توضیح می دهد .در ارتباط با حذف فعل در جمالت همپایه نیز
به حذف عناقر غیرفعلی محمو های مرکب پرداخته میشود کةه حةذف

ایف عناقر نیز بهسبب وجود عنصر قالبی دیرر با همیف نقةش غیرضةروری

مةةینمایةةد .هةةمچنةةیف نرارنةةده حةةذف فعةةل در جملةةهای واحةةد هماننةةد

ضربالمثلهةا و عبةارات کلیاةهای را بةا اسةتناد بةه دانةش پةیشزمینةهای

فعا شده از سوی قالب معنایی مرتبط ،قابلدرک میداند.

واژه های کلیدی :معنی شناسی قالبی ،قالةب معنةایی ،واحةد واژگةانی،
نمابرداری ،پیشزمینه

 .1مقدمه

نخستیف مسئلة نرارنده در پژوهش حاضر ایف است که به نظر میرسد تاکنون ،چةه در میةان

ایرانیان و چه در میان غیرایرانیان ،در تحقیقةات انجةامشةده پیرامةون حةذف 1قةرفا بررسةی
انواع واحدهای محذوف و طبقه بندی انواع رخداد ایف فرایند مدنظر بوده اسةت .در ارتبةاط
با زبان فارسی باید به ایف نکته اشاره کرد که بیاتر بررسیهای موجود دربةار فراینةد مةورد
نظر را میتوان در حوز مطالعات دستورنویسی سنتی مااهده کةرد و پةژوهشهةای انةدکی
پیرامون حذف در حوز معنیشناسی و در چارچوب ساختررایی قورت گرفته کةه از ایةف

میان قرفا میتوان به قفوی ( )250-253 :1382اشاره کةرد کةه دو نةوع حةذف را معرفةی

میکند :حذف برحسب «بافت درونزبةانی» 2و حةذف برحسةب «بافةت بةرونزبةانی» .3وی

همچنیف در جایی دیرر (قفوی )157 -174 :1390 ،میان فرایند «حذف» و فرایند «کاهش»
تمایز قائل میشود.
اهمیت پةژو هش حاضةر در ایةف اسةت کةه تةا بةه حةا بةه بررسةی ایةف فراینةد از منظةر

معنیشناسی شناختی 4پرداخته ناده و همةواره مالحظةات نحةوی و دسةتوری پیرامةون ایةف
1

ellipsis/deletion
co-text
3
context
4
cognitive semantics
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 103 /

فرایند مدنظر محققان پیایف بوده است .به بیان دیرر ،همواره به حذف بهعنوان نوعی فرایند
نحوی نرریسته شده است .نرارنده با بررسی آثار بسیاری در حةوز معنةیشناسةی شةناختی
بیان میدارد که در هیچیک از ایةف آثةار نمةیتةوان بررسةی و پژوهاةی را پیرامةون فراینةد
حذف مااهده کرد .به عبارت دیرر ،پژوهش حاضر را میتةوان نخسةتیف بررسةی و تحلیةل
ایف فرایند در حةوز معنةیشناسةی شةناختی دانسةت .لةذا سةعی بةر ایةف اسةت تةا بتةوان در
چارچوب شناختی و با استناد به مفاهیم و اقو مطرح در معنیشناسی قالبی 1به تبیةیفهةایی
پیرامون ایف فرایند در زبان فارسی دست یافت.
نرارنةد ایةف سةطور بةةا توجةه بةه پةةژوهشهةای انجةامشةةده پیرامةون فراینةد حةةذف در
جستجوی چارچوبی مناسب برای بررسی ایف فرایند بوده که بتواند هم عوامل نحةوی و هةم
عوامل معنایی را بهطور کامل پوشش دهد زیرا بةه اعتقةاد نرارنةده ،بررسةی فراینةد حةذف
شامل ترکیبی از عوامل نحوی ،معنایی و کاربردشناختی است و بررسةی آن قةرفا در یکةی
از جنبهها ناکافی به نظر میرسد .همچنیف با توجه به عملکرد حذف در ارتباط با واحةدهای
زبةانی مختلةا اعةم از دسةتوری و محتةوایی ،مةیبایسةت در پةی نظریةهای بةود کةه بتوانةد
توجیهگر تمامی واحدهای زبانی باشةد .بةدیف منظةور رویکةرد معنةیشناسةی قةالبی ابةزاری
مناسب برای تحلیل دادههای مرتبط با فرایند حذف است .علت دیرر انتخاب رویکرد قالبی

برای تحلیل فرایند مورد نظر آن است که «قالب معنایی» 2یک سةاختار حسةی بةوده و مةا را
قادر به ترسیم روابطی میان «نحو» و «معنیشناسی» میکند .افةزون بةر ایةف ،در معنةیشناسةی
قالبی میتوان توجه به واحدهای زبانی بزرگتر از کلمه همانند «گروه» را نیز ماةاهده کةرد
و مفهوم قالب معنایی شامل تناظری میشود که میان واحدهای دستوری و محتوایی موجةود
در یک پارهگفتار زبانی و عناقر قالبی مرتبط با آن جمله برقرار است.
در ایف راستا ،ابتدا مروری خواهیم داشت بر آثار دستورنویسان سنتی و سپس بةه معرفةی
آثار زبانشناختی در حوز نحو میپردازیم و در انتها اشارهای خواهیم داشت به بررسی ایةف
فرایند در رویکرد ساختررایی که از سوی قفوی ( )1382انجام شده است.
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 .2پیشینة مطالعات

با بررسی مطالعات انجامشده از سوی دستورنویسان سنتی میتوان گفت که آنةان بةه وجةود

انواعی برای حذف قائلند که «حذف به قرینة لفظی» و «حذف به قرینةة معنةوی» مةواردی از
آن انواع است .همچنیف دالیلی برای رخداد فرایند حةذف برمةیشةمارند کةه جلةوگیری از
تکرار ،زیبایی سخف ،قرفهجویی و اقتصاد و نیز بةیاهمیةتبةودن جزئةی از کةالم را شةامل
میشود .دستورنویسان حذف را از منظر «نقش دستوری» و «مقولة دستوریِ» واژ محةذوف
مورد بررسی قرار داده و برای نمونه به حذف اسم ،فعل ،حرف ربط ،فاعل ،مفعةو و مةتمم
اشاره میکنند .در خصوص مطالعات انجةامشةده در ایةف زمینةه مةیتةوان بةه آثةار خیةامپور
( ،)1347وزیةةفپةةور ( ،)1356قریةةب و همکةةاران ( ،)1363انزلةةی ( ،)1370ناتةةل خةةانلری
( ،)1377انةةوری و احمةةدی گیةةوی ( ،)1382احمةةدی گیةةوی ( ،)1384وحیةةدیان کامیةةار و
عمرانی ( )1386و فرشیدورد ( )1388اشاره کرد .از ایف میةان ،خیةامپور ( )26 :1347بةدون
هرگونه توضیحی قرفا به حذف برخی از اجزای جمله اشاره مةیکنةد .قریةب و همکةاران
( )231-233 :1363حذف را فرایندی می دانند که کلمه یةا جملةهای را بةه قرینةه بینةدازد و
قرینه را چیزی میدانند که داللت و ناان بر محذوف دارد .انوری و احمدی گیوی (:1382
 )316-324حذف کلمه در جمله را شامل عرف زبان ،قرینة لفظی و قرینة معنةوی دانسةته و
در تعریا عرف زبان بیان میدارند که اهل زبان میتوانند جمله را با حذف جزء یا اجزایی
بیاورند و در حذف به قرینة لفظی ،لفظی در خودِ جمله یا جملة پیایف یا پسةیف وجةود دارد
که گوینده یا نویسنده به سبب آمدن آن لفظ ،از ذکةر آن خةودداری کةرده و آنرا حةذف
میکند .در باور آنان حذف به قرینة معنةوی حةذفی اسةت کةه سةیام کةالم و مفهةوم کلةی
جملهها و عبارتها باعث حذف کلمه یا کلماتی در جمله میشود و نه آمدن لفظ در جملةه
و عبارت ،و خواننده از روی سیام کالم و مفهوم کلی جملهها واحد محذوف را درمییابد.
مطالعات انجامشده پیرامون حذف در حوز نحو در میان غیرایرانیان را مةیتةوان شةامل
دو گروه کلی دانست .گروه نخست ،دیدگاهی کلی را راجع به ایف فرایند اتخاذ کةرده کةه
فرهنگها و دایرهالمعارفهای عمومیِ زبانشناختی از آن جملهانةد .گةروه دوم بةه بررسةی
موردیِ حذف پرداخته و آن را از منظرهای مختلا مورد بررسی قرار میدهند .برای نمونه،
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بررسی شرایط حاکم بر رخداد حذف و معرفی انواع حذف مواردی از ایف قبیةل اسةت .در

ارتباط با گروه نخستِ مطالعات مةیتةوان بةه تومةا  ،)1987( 1کریسةتا ،)2003 ،1992( 2

تراسةةک ،)1993( 3و متیةةو  )2007( 4اش ةاره کةةرد .کریسةةتا ( )96-97 :1992حةةذف را
فرایندی میداند که طی آن سازهای از یک ساخت حذف شده و عنصر محذوف از مةابقی

متف قابةلبازیافةت 5اسةت .وی دالیةل حةذف را قةرفهجةویی ،تککیةد و مالحظةات سةبکی

میداند و به ایف فرایند عناویف «کاهش»« ،6ادغةام» 7یةا «اختصارسةازی» 8مةیدهةد .تراسةک

( )76 :1993حذف را هر فراینةد پةذیرفتنی در نظریةة اشةتقام دسةتور دانسةته کةه بخاةی از
عناقر آشکار جمله را حذف میکند .وی حذف را برچسبی برای هرگونه ساختی میدانةد

که در آن برخی عناقر مورد نیاز جهت خوانش معنةایی 9وجةود نداشةته و قابةلبازیافةت از

بافت زبانی نیست .متیو

( )96 :2007نیز فرایند حذف را از قلمافتادن یک یةا چنةد عنصةر

قابلبازیافت از یک ساخت میداند.
گروه دومِ مطالعات ،پژوهشهای موردیِ انواع واحدهای محذوف همانند حذف فعةل،
گروه فعلی ،اسم ،گروه اسمی و متمم را شامل میشود .همچنیف میتةوان آثةاری مةرتبط بةا
شرایط رخداد حذف و رویکردهای مختلا پیرامون ایةف فراینةد را ماةاهده کةرد .افةرادی

مانند تامسون )2004( 10و اسپنادر 11و هندریکس )2006( 12از جملةه کسةانی هسةتند کةه از
رویکردهای موجود دربار حذف سخف گفتهاند .آنان بةه دو رویکةرد «نحةوی» و «معنةایی»
پیرامون ایف فرایند قائلند .در نظر آنان ،رویکرد نحوی به وجود سةاختی بةرای حةذف قائةل
است ،در حالی که رویکرد معنایی ،حذف را پدیدهای معنایی در نظر مةیگیةرد .الزنیةگ
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( )2007نیز به دو رویکرد مختلا دربار فرایند مورد نظةر اشةاره مةیکنةد؛ رویکةردی کةه
جایراه حذف را فاقد ساخت درونی و یک مقولةة تهةی 1دانسةته و رویکةردی کةه جایرةاه

حذف را دارای ساخت درونی کاملی میداند.

در ارتباط با شرایط الزم برای رخداد حذف میتوان به دستاوردهای هةارت 2و رومةرو

3

( )2004و مرچنت )2005( 4اشاره کرد .هارت و رومرو نیاز «متةوازن» 5را شةرطی ضةروری
برای رخداد حذف دانسته که بهموجب آن ،بند مرجع باید بر بندی که در آن فرایند حةذف

روی میدهد ،تسلط سازهای 6داشته باشد .مرچنت نیةز شةرایط «یکسةانی» 7در حةذف را در
مورد بازنمودهای زبانی نحوی ،معنایی و نحوی-معنایی قةادم مةیدانةد .وی در ارتبةاط بةا
یکسانی نحوی بیان میدارد که عنصر نحوی باید بتواند بهلحاظ نحوی بازساخت شود.
همچنیف در میان مطالعات انجامشده پیرامون فرایند حذف میتوان به آثاری اشاره کةرد

که طبقهبندی و انواعی برای ایف فرایند قائل هستند .برای نمونةه ،رایةش )2009( 8حةذف را
شامل دو نوع حذف «همپایری» و حذف «سازهای» میداند .وی حذف «همپایری» را شامل
حذف گروه فعلی و حذف به قرینة لفظی دانسته و حذف متمم ،حذف گروه فعلی و گةروه
اسمی را نمونههایی از حذف «سازهای» میداند.
همانطور که پیشتر نیةز بةدان اشةاره شةد ،در حةوز معنةیشناسةی قةرفا مةیتةوان بةه
پژوهشهای قفوی ( )253 250 -:1382اشاره کرد که از منظر سةاختررایی فراینةد حةذف
را بررسی میکند .به بیان وی ،حذف زمانی تحقق مییابد که گوینده احسا

کند کةاربرد

واحد یا واحدهایی روی محور همناینی «حاو» 9و از طریق دانش زبانی مخاطب قابلدرک

است .بر ایف اسا  ،وی به دو نوع حذف برحسب بافت «درونزبانی» و «برونزبةانی» اشةاره
کرده و یکی از دالیل حذف در محدود بافةت بةرونزبةانی را کةاهش معنةایی مطلةق و یةا
1
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وجود واژ محذوف بهقورت «مؤلفة معنایی» 1میداند .به اعتقاد وی ،در نتیجة انتقا معنةیِ
واژ همنایف به واژ دیرر روی محور همناینی ،واژهای که کاهش معنایی مطلةق مةییابةد،

حذف شده و واژ مجاور از «چندمعنایی» 2برخوردار میشود .هةمچنةیف وی (همةان-174 :
 )157به تمایز دو فرایند «حذف» و «کاهش» اشاره میکنةد .بةه زعةم وی ،حةذف فراینةدی
است که اطالعات معتبر درون جمله را مخدوش میسازد و کاهش ،فراینةدی اسةت کةه بةه
درک اطالعات معتبر درون جمله خدشهای وارد نمیکند.
با توجةه بةه مطالةب پةیشگفتةه مةیتةوان گفةت کةه در مطالعةات انجةامشةده از سةوی
دستورنویسان سنتی پیرامون فرایند حذف« ،بافتِ» جمله حائز اهمیت است .البته هیچ مطالعه
و پژوهای از سوی آنان بهطور مستقیم به ایف مطلب اشاره ندارد اما زمانی کةه از حةذف بةه
قرینة یک کلمه در «جملة قبل» یا حذف بةه قرینةة «مفهةوم جملةة قبةل» قةحبت مةیشةود،
میتوان دریافت که آنان حذف را با در نظرگرفتف بافتِ پارهگفتار بررسی کةردهانةد کةه از
ایف لحاظ با مطالعات زبانی موجود در رویکرد شناختی همسویی دارند زیرا در معنیشناسی
شناختی واحد اقلی معنی« ،متف» بوده و نه «جمله» و هیچ پارهگفتاری را خارج از بافةت آن
مورد بررسی قرار نمی دهند .علت ایف امر آن است که در رویکرد شةناختی ،زبةان ،سةاخت
مفهومی را مستقیما در بافت هدایت کرده و جملهها نمیتوانند خارج از بافت گفتمانی آنهةا
تحلیل و بررسی شوند.
همچنیف در مطالعات انجامشده پیرامون فرایند مورد نظر در حوز نحةو ،بیاةتر سةخف از
انواع واحدهای محذوف ،رویکردهای مطرح پیرامون ایف فراینةد و نیةز شةرایط مةورد نیةاز
رخداد آن است .از ایف رو میتوان گفت که ایةف حةوزه نرةاهی کةامال نحةوی در بررسةی
فرایند حذف داشته و سایر مالحظات معنایی و کاربردشناختی را نادیده میگیرد.
در پژوهشهای انجامشده در حوز معنةیشناسةی کةه از سةوی قةفوی ()1390 ،1382
مطرح شد نیز میتوان اهمیت بافت را بهوضوح مااهده کرد که «بافت» میتواند واحةدهای
زبانی یا عوامل برونزبانی باشد .گفتنی است در پژوهشهای مذکور قةرفا عوامةل معنةایی
مدنظر بوده و عوامل نحوی نادیده گرفته شدهاند.
semantic component
polysemy

1
2
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 .3چارچوب نظری

 .1 .3قالب معنایی

همانطور که بدان اشاره شد ،نرارنده بررسی فراینةد حةذف را در چةارچوب معنةیشناسةی

قالبی مناسب میبیند .علت انتخاب ایف رویکرد آن است کةه مفهةوم قالةب معنةایی 1عناقةر
محتوایی و دستوری را بهخوبی پوشش میدهد زیرا قالب ،نظامی از انتخابهای زبانی بةوده

که همچنیف شةامل انتخةاب هةای قواعةد دسةتوری یةا مقةوالت دسةتوری نیةز مةیشةود و بةا
نمونههای پیشنمونةهای قةحنههةا 2مةرتبط اسةت (فیلمةور .)124 :1975 ،3فیلمةور قالةب را

بهعنوان ساختهای شناختی دانش معرفی کرده که برای مفاهیم رمزگةذاریشةده از سةوی
کلمةةات پةةیشانراشةةت 4مةةیشةةوند (فیلمةةور و آتکینةةز .)75 :1992 ،5در ارتبةةاط بةةا مفهةةوم

«پیشانراری» باید به ایف نکته اشاره کرد که پیشانراری بهعنوان یکی از روشهةای درک
و استخراج حقایق ناگفته بوده کةه در اختیةار مخاطةب اسةت؛ بةدیف قةورت کةه برحسةب
اطالعات موجود در یک جمله میتوان به اطالعات دیرری دست یافت .به عبةارت دیرةر،

یکی از دو جمله میتواند پیشزمینة 6اطالعاتی باشد که در جملهای دیرةر آمةده اسةت .در
چارچوب معنیشناسی قالبی میتوان گفت قالب معناییِ یک واژه ،آن چیزی است که واژ

مورد نظر آن را برمیانریزد و «قالب پیشزمینهای» 7را شامل میشةود .قالةب پةیشزمینةهای

چیزی است که کلمه پیشانراشت میکند .گفتنی است نرارنده پةیشانرةاریهةا را معةاد
قالبهای پیشزمینهای در رویکرد قالبی میداند.

بهطور کلی میتوان گفت قالب معنایی بهمثابة ساخت مفهومیِ یادآیندمانندی 8بةوده کةه

نوع خاقی از موقعیت ،شیء یةا رویةداد و ماةارکان موجةود در آن را توقةیا مةیکنةد.
همچنیف قالب ،تعابیر قحنة تجربهبنیادِ واقعی بوده که تمام دانش زبانی و دایةرهالمعةارفی را
میسازد (فیلمور.)1982 ،
1
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 .2 .3عناصر قالبی

هر قالب معنایی شامل مجموعهای از نقشها و روابطی است که بخای از معنی یةک واحةد
واژگانی 1را شکل داده و با عنةوان «عناقةر قةالبی» 2مطةرح مةیشةوند .ایةف عناقةر بةهمثابةة

بازنمودهایی از انواع اطالعاتی هستند که میتوانند در جمةالت و عبةاراتی کةه قالةب مةورد
نظر در آنها «فعا » بوده حرور یابند .بهلحاظ زبانی ،قالب یک طبقة معنایی بوده کةه شةامل
مجموعهای از واحدهای واژگانی است که مةیتواننةد شةرایط توقةیاشةده را «انریختةه»

3

کننةد (پنةاچیوتی 4و ورث .)658 :2009 ،5الزم بةه ذکةر اسةةت کةه عناقةر قةالبی بةر مبنةةای
چرونری مرکزی بودن آنها شامل عناقر قالبی «هستهای»« ،6حاشةیهای» 7و «فراموضةوعی»

8

میشوند .عناقر قالبی هستهای بهلحاظ مفهومی برای قالب ضروریاند و همانند یک عنصةر

بهلحاظ نحوی اجباری 9عمل میکنند .همچنیف ایف عناقر قالبویژه هسةتند و قةرفا قالةب
خاقی را تعریا میکنند .عناقر قالبی حاشةیهای ویژگةیهةای موقعیةتهةا و رویةدادها را
تعییف کرده و شامل زمان ،مکان و شیو رویداد میشوند؛ به بیةان دیرةر ،اطالعةات اضةافی
رویداد همانند زمان و مکان را ناان میدهند .عناقر قةالبی فراموضةوعی منحصةر بةه قالةب
خاقی نبوده بلکه متعلق به قالبهای انتزاعیتری میشوند که مبنای مفهةومیِ مفهةوم مةورد
نظر را شکل داده و روش درک عناقر قالب را تعییف میکننةد (پةالمر 10و دیرةران:2010 ،

 .)20-21در ارتباط با انواع عناقر قالبی ،بةه قالةب «اجتنةاب» توجةه کنیةد .رویکةرد قةالبی،
«اجتناب» را بهعنوان شرایطی در نظر میگیرد که در آن «عامل» از یةک موقعیةت ناخواسةته
تحت «شرایط» خاقی دوری میکند که آن «شرایط» میتواند رویداد یا وضعیتی باشةد .در
اینجةا «عامةةل» و «موقعیةت ناخواسةته» عناقةةر قةالبی هسةةتهایانةةد و «شةرایط» ،عنصةةر قةةالبی
حاشیهای است زیرا عةالوه بةر اجتنةاب ،میةزان وسةیعی از رویةدادها را تعیةیف مةیکنةد .در
1
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ارتباط با عنصر فراموضةوعی نیةز مةیتةوان قالةب «بریةدن» را در نظةر گرفةت کةه از سةوی
مفاهیمی همانند «بریدن» و «تکةهتکةهکةردن» انریختةه مةیشةود .عنصةر «نتیجةه» تنهةا نقةش

فراموضوعی در میان عناقر قالبی ایف قالب است (اوسوالد 1و ونولیف.)128-127 :2010 ،2
 .3 .3مفاهیم نظری مطرح در رویکرد قالبی

عالوه بر قالب معنایی و عناقر قالبی ،مفاهیم نظری مهم دیرةری در رویکةرد قةالبی وجةود

دارد کةةه مفهةةوم «پةةیشزمینةةه» و «دانةةش پةةیشزمینةةهای» 3یکةةی از آن مةةوارد اسةةت .در
معنیشناسی قالبی ،معانی کلمه بةا ارجةاع بةه سةاختهةای مفهةومی (قالةبهةا) کةه آنهةا را

حمایت و انریخته میکنند ،درک می شةود .بنةابرایف هةر توقةیفی از معةانی کلمةه بایةد بةا
شناسایی و تعییف ایف ساختهای مفهومی آغاز شود .الزم به ذکر است که فیلمةور قالةب را
نظامی از مفاهیم مرتبط با یکدیرر میداند ،به گونهای که درک یکی از آنها مسةتلزم درک
تمام ساخت است .بهعنوان مثا « ،ازدواج» مفهةوم پةیشزمینةه ای را بةرای عناقةر واژگةانی
همانند «شوهر»« ،همسر»« ،حلقةة ازدواج» و غیةره فةراهم مةیکنةد .ازدواج بةهعنةوان مفهةوم
پیشزمینهای یا قالب اسةت ،در حةالیکةه عناقةر واژگةانی آن ،کلمةات مةرتبط بةا ازدواج
هستند .همچنیف نمیتوان کلمة «خریدن» را بدون دانستف چیزی دربار موقعیت کلی معاملةة

تجاری در ذهف درک کرد (قالب معاملة تجاری 4شامل عناقر خریةدار ،فروشةنده ،کةاال و
پو است) .بنابرایف نمیتوان معنی یک کلمه را بدون دسترسی به تمام دانش پةیشزمینةهای

ضروری مرتبط با آن درک کرد (کریستینا 5و دیرران.)43-44 :2009 ،

«نمابرداری» 6مفهوم مطرح دیرر معنیشناسی قالبی است .همانطور کةه پةیشتةر اشةاره

شد ،قالبها بهمثابة قالبهای پیشزمینهای هسةتند کةه توسةط هةر واحةد زبةانی موجةود در
پارهگفتارهای زبانی «فعا » یا «انریخته» میشوند .ایف واحدهای مفهومی متاةکل از عناقةر
قالبیاند که برخی یا تمامی آنها میتوانند بازنمود زبانی یابند .بهعبارت دقیقتر ،با بیان شدن
1

Osswald
Van Valin
3
background knowledge
4
Commercial Transaction Frame
5
Khristina
6
profiling
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 111 /

یک واحد زبانی ممکف است برخی از عناقر قالبیِ قالب مورد نظر نمابرداری شده و مةابقی
تاکیل قالب پیشزمینهای را دهند .بهعنوان مثا  ،دو فعل «خریةدن» و «فةروختف» را در نظةر
بریرید .ایف افعةا قالةب «معاملةة تجةاری» را فعةا مةیسةازند کةه شةامل عناقةر خریةدار،
فروشنده ،کاال و پو است .دو فعل مذکور «انتقا کاال» را نمابرداری میکنند امةا در مةورد
فعل «خریدن» ،خریدار ،فاعل و در مورد فعل «فروختف» ،فروشنده ،فاعل است .گفتنی است
ایف انتخاب دلبخواهی بوده و دستور امکان آن را فةراهم مةیسةازد .بةرای ناةان دادن عةدم
نمابرداریِ برخی عناقر قالب معاملة تجاری به نمونههای ( )1و ( )2توجه کنید:
 .1علی یک کتاب به هزار تومان خرید.
 .2فروشنده یک کتاب به هزارتومان فروخت.
همانطور که مااهده مةیکنیةد ،در نمونةة ( )1عنصةر فروشةنده و در نمونةة ( )2عنصةر
خریدار بازنمود زبانی نیافته و در پیشزمینه باقی میمانند.

مفهوم نظری دیرر رویکرد قالبی «منظر» 1بوده که با مفهوم «نمابرداری» مرتبط است .در

رویکرد شناختی فرض بر آن است که یک جمله منظر شناختی خاقی را بر یةک موقعیةت
توسط انتخاب فعةل و الرةوی نحةوی خاقةی کةه آن را حاکمیةت مةیکنةد ،برمةیانریةزد

(اونررر 2و اشمیت .)209 :1996 ،3هةمچنةیف منظةر شةناختی اسةت و نةه نحةوی ،و توانةایی
شناختی هدایت توجه ما را ناان میدهد .بهعنوان مثةا  ،فعةل «خریةدن» جهةتدهةی توجةه
شنونده را به ماارکان خریدار و کاال و فعل «فروختف» جهتدهی توجه را به سوی عناقةر
قالبی فروشنده و کاال ناان میدهد .به بیان دیرر ،در مورد فعل «خریدن» ،خریدار بةهعنةوان
عامل و در «فروختف» ،فروشنده بهعنوان عامل منظری میشود.
 .4روش پژوهش و گردآوری دادهها

پژوهش حاضر در قالب نوعی پژوهش نظری و توقیفی به بررسةی فراینةد حةذف در زبةان

فارسی میپردازد .پیکر زبانی مورد استفاده در پةژوهش از میةان متةون مکتةوب داسةتانی و
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روزنامهای بوده که در مجموع دادههای گونة نوشتاری ما را فراهم میآورند .منبع دادههةای
گونة گفتاری نیز گفتار روزمر افراد فارسیزبان خواهد بود.
 .5ارائه و تحلیل دادهها

در زبان فارسی امکان حذف واحدهای زبانی اعم از «محتوایی» و «دستوری» در بافةتهةای

نوشتاری و گفتاری وجود دارد .به بیان دیرةر ،واحةدهای زبةانی ماننةد فعةل ،مةتمم ،حةرف
اضافه ،حرف ربط و ضمیر شخصی میتوانند حذف شوند .آثةار دستورنویسةی سةنتیِ زبةان
فارسی بیاتر حذف «فعل» را مورد بررسی قرار داده و حذف سایر واحدهای زبةانی چنةدان
مورد توجه قرار نررفته است .نرارند ایف سطور حذف واحةدهای دسةتوری را نیةز هماننةد
واحدهای محتوایی ضروری میداند .همانطور که پیشتر بدان اشاره کردیم ،معنةیشناسةی
قالبی را میتوان در مورد واحدهای محتوایی و دستوری به کار برد .شاید توجیه ایةف نظریةه
در پوشش دادن کامل انواع واحدهای زبانی ایف باشد که رویکرد شناختی میةان واحةدهای
دستوری و محتوایی تمایزی قائل نیست .به بیان دیرر ،در ایف رویکرد ،واحدهای دسةتوری
همانند واحدهای محتوایی بهعنوان جفتهایی از «قورت -معنی» در نظر گرفتةه مةیشةوند
که دارای معانی خاص خود هستند .معنیشناسی شناختی ،معنی واحدهای واژگانیِ طبقة باز

را «خةةاص» 1و بةةهلحةةاظ مفهةةومی «غنةةی» و معنةةی واحةةدهای دسةةتوریِ طبقةةة بسةةته را
«طرحوارهای» 2میداند .علت «خةاص بةودن» واحةدهای محتةوایی در رویکةرد شةناختی آن

است که هیچ محةدودیتی بةرای تجربةة باةر ،دانةش و درک آن وجةود نةدارد .واحةدهای

محتوایی همانند واحدهای دستوری منجر به مفهومسازی3های مختلفی در جملةه مةیشةوند.

به عبارت دقیق تر ،بود یا نبود هر عنصر محتةوایی نقةش بةهسةزایی در تعبیةر قةحنه و درک
معنی جمله دارد .با استناد به رویکرد قالبی میتةوان گفةت انتخةابهةای مختلةاِ واژگةانی

روشهای متفاوت «قالبسازی کردن» 4موقعیتها را فراهم آورده و ایف امر منجر بةه تعةابیر
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قحنة 1متفاوتی می شود .الزم به ذکر است که واحد واژگانی (محتوایی) میتواند یک فعل
یا موضوعِ فعةل هماننةد «مةتمم» باشةد .نرارنةده در مقالةة حاضةر بةه بررسةی حةذف واحةد
واژگانیِ فعل پرداخته و عملکرد فرایند حذف را بةر ایةف واحةد زبةانی مةورد بررسةی قةرار
میدهد .بدیف منظور ابتدا به وضعیت «فعةل» و اهمیةت آن در معنةیشناسةی قةالبی پرداختةه
میشود.
 .1 .5ارتباط «فعل» و قالب معنایی

واحد واژگانی فعل در رویکرد قالبی بهعنوان عنصر «برانریزند قالب» مطرح است ،بةه ایةف
قورت که هر فعل با یک قالب معنایی خاص و ماةارکان خاقةی مةرتبط اسةت .بةهعنةوان

مثا  ،فعل «پرداختف» با قالب معنایی معاملة تجةاری و ماةارکان خریةدار ،فروشةنده و کةاال

مرتبط است .گفتنی است ایف امر بةا عنةوان «سةاخت موضةوع» 2و یکةی از پیامةدهای قالةب
مطرح بوده که روشهای ترکیب فعل با سایر کلمات و نیز تولید جمالت دستوری را ناةان

میدهد.
عملکرد فعل با استناد به مفهوم «قالب معنایی» بةدیف قةورت اسةت کةه هةر فعةل قةرفا
انواع خاقی از فرایندهای پویا را رمزگذاری میکنةد .بةه بیةان دیرةر ،افعةا  ،تعیةیفکننةد
رویدادهای خاقی هستند .با انتخاب هر «فعل» مسیر خاقةی درون قالةب مةورد نظةر دنبةا
میشود؛ مسیری که انواع نقشهای ماارک (عناقر قالبی) را بهمنظور برجسته کردن برخی
جنبههای خاص قالب انتخاب میکند .برخی مسیرها شامل روابط اجباری بوده و از سةاختی
ثابت برخوردارند و برخی روابط اختیاریاند .بهعنوان مثا  ،فعل «پرداختف» رابطهای را میان
خریدار و فروشنده ناان میدهد که میتواند به کاال و پو هم ارجاع دهةد .بةا وجةود ایةف،
تمام نقشهای معنایی (عناقر قالبی) نیاز به حرور در جمله ندارند و در قةورت محةذوف
بودن ،بهعنوان بخای از پیشزمینه درک میشوند .به بیانی دیرر ،فعل جنبههةای خاقةی از
قالب معنایی مورد نظر را نمابرداری کرده و مابقی تاکیل قالب پةیشزمینةهای را مةیدهنةد.

construals
argument structure
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برای نمونه ،وقتی میگوییم «علی دو هزار تومان پرداخت کرد» مةیدانةیم کةه ایةف رویةداد
علیرغم عدم بازنمود زبانیِ عناقر قالبی فروشنده و کاال شامل آنهاست.
عالوه بر نقش فعل بهعنوان عنصر «برانریزند قالب» و نیز تعییفکنند مسیرهای مختلةا
درون قالب معناییِ مورد نظر ،ایف واحد زبانی بهلحاظ معنایی ،باالتریف محمو ارتبةاطی در
جمله و نیز تعییفکنند قالبهای انریختهشده در جمله است .کلمات موجود در جمله سعی
در انطبام نیازهای معنایی هر قالب با گروههای موجود در جمله دارند .لةذا بایةد مةوردی را
انتخاب کرد که بیاتریف تناسب و انسجام را ایجاد کنةد و آن را بةا قةرار دادن سةاختهةای

معنایی مرتبط درون جاهای خالی 1قالةب مةورد نظةر انجةام داد .از ایةفرو فعةل را مةیتةوان

بهمثابة عنصر «حامل قالب» در نظر گرفت.
در چارچوب رویکرد قالبی میتوان گفت رخداد هر فعةل در جملةه باعةث فعةا شةدن
تعدادی «قحنه» میشود .برای مثا « ،نوشتف» بهطور همزمان هةم قةحنة مربةوط بةه «کةنش
نوشتف» و هم قحنة مرتبط با «محصو عمل نوشتف» را فعا میکند و زمانی میتوان گفةت
یک متف از انسجام الزم برخوردار است که بخشهای تاکیلدهند آن در سةاخت قةحنة
واحدی شرکت کنند .بنابرایف فعل یک جمله را میتوان تعیةیفکننةد رویةدادهایی دانسةت
که باید تاکیل یک قالب معنایی را دهند.
اهمیت فعل در رویکرد قالبی تا بدان جاست که تعییفکنند «منظر» جمله نیز هسةت ،بةه
ایف قورت که حرور هر یک از عناقر موجود در قالب معنةایی در پةارهگفتةار بةا داشةتف
نقشهای نحوی متفاوت نمایان میشود و اعطای هر یک از ایةف نقةشهةا بةه عناقةر قةالبی
یک قالب با عنوان «منظر نحوی» مطرح بوده و اعطای هر یک از آنها بةه عناقةر قةالبی ،بةه
انتخاب فعل وابسته است .با تغییر یک فعل به فعلةی دیرةر ،عناقةر قالةب مةورد نظةر دارای
نقشهای نحوی متفاوتی می شوند و ایف ناةان مةیدهةد کةه یةک قالةب معنةایی مةیتوانةد
منظرهای نحوی متفاوتی داشته باشد که توسط انتخةاب افعةا مختلةاِ مةرتبط بةا آن قالةب
میسر میشود .برای مثا  ،افعا «خریدن» و «فروختف» هر دو قالب «معاملةة تجةاری» را فعةا
کرده و با انتخاب هر یک از آن دو نقشهای نحوی مختلفی به هر یک از عناقةر خریةدار،
slots
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فروشنده ،کةاال و پةو در سةطح زبةانی اعطةا مةیشةود .مةثال در جملةة «علةی دو کتةاب از
فروشنده خرید» ،خریدار ،فاعل و فروشنده ،متمم جمله و در جملة «فروشةنده دو کتةاب بةه
علی فروخت» خریدار ،مفعو غیرمستقیم و فروشنده ،فاعل جمله است .درواقع هةر یةک از
ایف افعا  ،عناقر مختلفةی را درون قالةب معنةایی یکسةانی بةهعنةوان فاعةل و مفعةو خةود
انتخاب میکنند.
بهطور کلی میتوان گفت که فعل در رویکرد قالبی بهعنةوان عنصةر «برانریزنةد قالةب»
مطرح بوده و با انتخاب هر فعل مسیر خاقی درون قالب مورد نظر دنبا میشود .هةمچنةیف
ایف واحد زبانی قرفا برخی جنبههای قالةب معنةایی مةورد نظةر را نمةابرداری مةیکنةد .در
رویکرد قالبی از فعل بهعنوان عنصر «حامل قالب» و «تعییفکنند منظر» یاد میکننةد .افةزون
بر ایف ،واحد واژگانی فعل تعییفکنند رویدادهایی بوده که باید تاکیل یک قالةب معنةایی
را دهند .حا با در نظرگرفتف وضعیت و عملکرد «فعل» در چارچوب قالبی و اهمیت آن در
تعییف قالبهای معنایی مرتبط با هر پارهگفتار زبانی ،به بررسةی «حةذف» ایةف واحةد زبةانی
میپردازیم.
 .2 .5انواع حذف «فعل» در زبان فارسی

در زبان فارسی نیز همانند سایر زبانها امکان حذف «فعةل» وجةود دارد کةه از منظةر سةنتی

می توان به دو نوع حذف به قرینة لفظی و حذف به قرینة معنوی اشاره کرد .دستوریان سنتی
حذف به قرینة لفظی را حذف بر مبنای وجود فعل یا افعا دیرر در جملةه دانسةته و حةذف
به قرینة معنوی را حذف بر مبنای عرف زبةان مةیداننةد .حةا بایةد دیةد کةه در چةارچوب
رویکرد قالبی چه توجیهی میتوان برای حذف فعل در زبان فارسی ارائه کرد.
 .1 .2 .5حذف «فعل» در جمالت همپایه

بیاتر بافتهای حذف فعل در زبان فارسی ،شامل دو یا چند جملة همپایه 1است که فعةل در

تمامی آنها به جز یک بند محذوف است .به عبارت دیرر ،فعل مةیتوانةد در تمةامی بنةدها
بهجز اولیف یا آخریف بند محذوف باشد .در ایف راستا به نمونههای ( )3و ( )4توجه کنید:
coordinate sentense
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 .3علی روزنامه [میخواند] ،رضا کتاب [می خواند] ،و مریم نمایانامة مورد عالقهاش را
میخواند.
 .4علی روزنامه میخواند ،رضا کتاب [می خوانةد] و مةریم نمایاةنامة موردعالقةهاش را
[میخواند].
الزم به ذکر است در بیاتر منةابع بةرای ناةان دادن سةاز محةذوف از نمةاد  Øاسةتفاده
میکنند اما باید توجه داشت که ایف عالمت قرفا برای سهولت درک واحد محذوف بوده
و دا بر وجود «ساز تهی» در ساختار نیست .در ارتباط با حذف فعل در جمالت همپایه بةه
نمونههایی دیرر توجه کنید:
 .5ایمان را به توحید تکمیل کنند و توحید را به اخالص [.]Ø
 .6بازرگانی را شنیدم که قد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بند خدمتکار [.]Ø
گفتنی است رخداد حذف فعل در جمالت همپایه خاص افعا «اقلی» نبوده و در مورد
افعا «اسنادی» نیز قدم میکند؛ همانند نمونههای ( )7و (:)8
 .7با بدان بد باش و با نیکان نکو [.]Ø
 .8عتاب ظاهر بهتر است از کینة پنهان [.]Ø
عالوه بر حذف فعل «اقلی» و فعل «اسنادی» امکان حذف فعل «کمکی» یا «معةیف» نیةز
در زبان فارسی وجود دارد که از سوی دستوریان سنتی بهطور چاةمریری مةورد بررسةی و
توجه واقع شده و علت حذف آن را نیز همانند حذف فعل اقلی و فعل اسنادی ،حةذف بةه
قرینة لفظی میدانند که ممکف است در اولیف یا آخریف بند همپایه قورت گیةرد .در اغلةب
موارد حذف فعل کمکی مربوط به «فعلهای کوتاه» است که فرشیدورد ( )133 :1388آنهةا
را قیغهها و زمانهای مرکبی دانسته کةه بةا فعةل کمکةی سةاخته شةده و قابةلحةذفشةدن
هستند .موارد ماضی نقلی (هماننةد :رفتةه اسةت) ،ماضةی بعیةد (هماننةد :رفتةه بةود) ،ماضةی
التزامی (همانند :رفته باشد) ،و مجهو (همانند :گفته شد) را میتوان نمونههایی از «فعلهای
کوتاه» در نظر گرفت .در ایف راستا به نمونههایی از حذف فعل «کمکی» توجه کنید:
 .9قولت برد آرمیده بود و ایام دولت ورد رسیده [.]Ø
 .10اما پیر شدهام و از کار بمانده [.]Ø
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 .11قنطرش گفت او بمدد مف آمده است و سپاه آورده [.]Ø
ایف قبیل حذف فعل که با استناد به وجةود فعةل یةا افعةا دیرةر قةورت مةیگیةرد ،در
رویکرد قالبی بهآسانی قابلتوجیه است زیرا همانطور که گفتیم هر پارهگفتار ،منظر نحةوی
و نیز قالبهای معنایی خاقی را اتخاذ میکند .انتخاب قالب معنایی مورد نظر توسط فعل و
سایر عناقر برانریزند قالب میسر میشود .حا در ارتباط با جمالت همپایهای کةه فعةل در
یکی از آنها محذوف است میتوان گفت که بهدلیل فعا شدن قالبهای معنایی یکسةان از
سوی بندهای همپایه بهدلیل حرور فعلی یکسان ،امکان حذف یکی از آنها وجةود دارد .بةه
بیان دیرر ،چون قالب مورد نظر جمله پیشتر از سوی بافت (جملة همپایة پیایف) فعا شده
لذا حرور آن غیرضروری مینماید .همچنیف ایف امر را میتوان بةا توجةه بةه یکسةان بةودن
عناقر قالبی در هر یک از جمالت همپایه توجیه کةرد .بةهعنةوان مثةا در نمونةة ( )3جملةة
همپایة نخست شامل فاعل و مفعو و جملة همپایة دوم نیز شةامل همةیف عناقةر اسةت .لةذا
علیرغم نبود فعل در جملة دوم ،واحدهای زبانی آن ،قالب فعا شده در ایف جمله را نمایان
میسازند که بهدلیل یکسان بودن آن با قالب جملة همپایةة نخسةت ،حةذف فعةل ،دسةتوری
مینماید و قابلدرک و بازیافت است.
جالبتریف مواردِ حذف فعل در جمالت همپایه آنهایی هستند که فعةل بةه همةراه سةایر
سازهها حذف میشود .به نمونههای ( )12توجه کنید:
 .12الا) علی به رضا یک کتاب داد و [علی] به مریم یک روزنامه [داد].
ب) علی یک کتاب به رضا داد و [علی] یک روزنامه به مریم [داد].
پ) علی به رضا داد یک کتاب و [علی] به مریم [داد] یک روزنامه.
ت) علی یک کتاب داد به رضا و [علی] یک روزنامه [داد] به مریم.
ث) یک کتاب داد به رضا [علی] و یک روزنامه [داد] به مریم [علی].
ج) به رضا یک کتاب [داد] [علی] و به مریم یک روزنامه [داد] [علی].
در زبان فارسی تمةام نمونةههةای فةوم قابةلقبةو اسةت زیةرا ایةف زبةان دارای آرایةش
واژگانی نسبتا آزاد است و سازهها با آزادی نسبتا زیادی میتوانند در جملةه حرکةت کننةد.
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شاید بتوان گفت در زبان فارسی قابلقبو بودن 1و دستوری بودن 2قرفا نسبت بةه «تعبیةرِ»

3

مورد نظر ماخص میشود.
در معنیشناسی قالبی فیلمةور ( ،)1982فعةل اقةلی جملةه ،تعیةیفکننةد مجموعةهای از
نقشها است که باید با معنی سازههای «بازمانده» پر شود .بنابرایف تعبیر اولةیف بنةد در نمونةة
( .12الا) منجر به ساخت زیر میشود:
دادن
علی :عامل
کتاب :پذیرا

4

رضا :دریافتکننده

هر قالب معنایی شامل چندیف جای خالی است که توسط واحةدهای مختلةا جملةه پةر
میشود .نرارنده فرض بر ایف دارد که «تعبیةر و درک» نیازمنةد فراینةدی معةاد بةا اعطةای
معانی سازهها به جاهای خالی درون قالب است و ایف اعطا باید برمبنای سةرنخهةای بةافتی و
زبانی موجود انجام شود .در مورد حذف فعل ،تعدادی قالةب توسةط پرکننةدههةای جاهةای

خال ِ
ی 5نمونههای قبلیِ همان نوع قالب (یعنی فعلی واحةد) فةراهم مةیشةود .بنةابرایف تةوالی
قالبهای چندگانه با پرکننةدههةای ماةترک مةیتوانةد بةهلحةاظ زبةانی در سةاختار فاةرد
واحدی درک شود ،جایی که پرکنندههای چندگانه تنها یک بار بیةان مةیشةوند .در مةورد
مثا ( .12الا) دومیف بند محذوف ،مجددا جاهای خةالی «پةذیرا» و «دریافةتکننةده» را از
قالب «دادن» پر میکند ،در حالی که جای خالی «عامل» را حفظ میکنةد .در جمالتةی کةه
در آنها حذف فعل رخ نداده ،ترکیبی از عوامةل ترتیةبسةازهای ،حالةتدهةی ،ناةانررهای

حرف اضافهای ،محدودیتهای انتخابی 6و مواردی از ایف قبیل معموال در اعطةای مناسةب
پرکنندهها به جاهای خالی نقش بهسزایی دارند.
1

acceptability
grammaticality
3
interpretation
4
patient
5
slot fillers
6
selectional restrictions
2
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در ساختارهای حاوی حذف فعل ،ماکل اعطای نقش دشوارتر میشةود زیةرا برخةی از
ایف اطالعات محذوف است؛ اگرچه برخی از اطالعات محذوف ،حاشیهای هستند .بنابرایف
در نمونة ( )4تعبیر دومیف جمله ماکلزا نیست زیرا دو سازه باید دو جای خالی را پر کننةد
و قواعد معمو ِ ترتیب سازهای زبان اعطای نقش را بهآسانی تعییف میکنند .از طرفی دیرر،
در نمونههای ( )12سه اعطای نقش بالقو متناسب با ترتیةب سةازهای دادهشةده وجةود دارد.
بنابرایف ماکل ،شناسایی عوامل نحةوی ،معنةایی و کاربردشةناختی اسةت کةه سةاختهةای
حذف فعل را قابلقبو میکنند .نرارنده با در نظرگرفتف رابطة میةان تعبیةر سةاختارهایی بةا

حذف فعل و قابلقبو بودن آنها اقل «اعطای نقش» 1را ارائه میکند:

اصل اعطای نقش :ساختارهایی با حذف فعل با یک تعبیر خاص ،قابةلقبةو تةر مةیشةوند
زمانی که سرنخهایی برای اعطای نقش مورد نظر بیاتر در دستر

باشد.

همانطور که میدانید ،نمونههای ( )12همری در زبان فارسی قابلقبو هسةتند بنةابرایف
باید گفت که ساختارهای دارای حذف فعل ،از درجات قابلقبو بةودن برخوردارنةد .ایةف
امر با اقل مذکور سازگاری دارد .از ایفرو تعبیر ساختارهای حةذف فعةل ،بةهعنةوان یةک
پدید شناختی در چارچوب رویکرد قالبی میسر میشود.
تا بدیفجا حذف فعل و نیز حذف ایف واحد زبانی را به همراه واحدهای زبانی دیرر در
جمالت همپایه مورد بررسی قرار دادیم .حا به نمونههةایی دیرةر از حةذف فعةل در زبةان
فارسی توجه کنید:
 .13الا) علی به مریم یک کتاب [داد] و [علی] [به مریم] یک قلم داد.
ب) علی به مریم یک کتاب داد دیروز و [علی] [به مریم] یک قلم [داد].
پ) علی به مریم یک کتاب داد دیروز قبل ناهار و [علی] [به مریم] یک قلم [داد].
ت) علی به مریم یک کتاب داد دیروز قبل ناهار و بعد از رفتف به داناراه و [علی]
[به مریم] یک قلم [داد].
Role Assignment Principle
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همانطور که مااهده میکنید ،علیرغم حذف فعل به همراه برخةی واحةدهای زبةانی و
نیز بهدلیل ویژگی تحرک نسبتا آزاد واحدهای واژگانی تمامی نمونةههةای فةوم قابةلقبةو
مینمایند .نکتهای که باید بدان توجه کرد ایف است که علیرغم قابلقبو بةودن مثةا هةای
( ،)13مةیتةوان گفةت کةه آنهةا نیةز هماننةد نمونةههةای ( )12از درجةات قابةلقبةو بةةودن

برخوردارند .نرارنده ایف امر را مرتبط با «اقل نزدیکی روساختی» 1میدانةد بةهطةوریکةه
ساز بازمانده تمایل به پرکردن نقای دارد که پرکنند پیایف آن در ترتیب ساز روسةاختی
نزدیک است .به عبارت دیرر ،پرکنندههای نقش یکسان تمایل به نزدیک بودن با یکةدیرر

را دارند .نرارنده اقةل نزدیکةی روسةاختی را دلبخةواهی ندانسةته بلکةه آن را از نقطةهنظةر
شناختی معنامند میدانةد .در واقةع ،هةر چةه بیاةتر ایةف اقةل بةرآورده شةود ،پةردازش آن
آسانتر خواهد شد .به دیرر سخف ،علیرغم قابلقبو بودن نمونههای ( ،)13پردازش نمونة
( .13الا) نسبت به ( .13ت) آسانتر است .بهطور کلی ایف اقل بهلحةاظ پةردازش طبیعةیِ
بازیافتِ واحد محذوف قابلقبو مینماید.
گفتنی است در سطح انتزاعیتر ،نزدیکی «همناینی» مةیتوانةد بةهمثابةة رابطةة مفهةومی

نمادیفشده در نظرگرفته شود (لنراکر .)1985 ،2بنةابرایف قالةب در سةطح مفهةومی ،متنةاظر
«بند» در سطح نحوی است .ساختارهای حذف فعلی نه فقط پرکنندههای نقشها را در یةک
قالب مورد نظر مرتبط میکنند بلکه همچنیف پرکنندههای مختلا نقةش واحةدی را نیةز در
قالبهای مختلا مرتبط میکنند .لذا باید انتظار داشت که آن پرکنندهها بهلحاظ همناةینی
نزدیک به هم باشند.
 .1 .1 .2 .5حذف عنصر غیرفعلی در محمول مرکب

در زبان فارسی نوع دیرری از حذف پیرامون واحةد زبةانی فعةل وجةود دارد کةه در مةورد

بخای از یک محمو مرکب 3عمل میکند .گفتنی است بیاتر محمو هةای زبةان فارسةی،

محمو های مرکبی هستند که شامل دو بخش «فعل سبک» 4و «عنصر غیرفعلةی»1انةد .افعةا

1
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«کردن»« ،زدن»« ،گرفتف»« ،کایدن»« ،آوردن»« ،بردن» و «داشتف» نمونههایی از فعةل سةبک
هستند .الزم به ذکر است ایف افعةا در معنةیشناسةیِ هسةتهای محمةو هةای مرکةب نقاةی
ندارند اگرچه در تعییف ساخت موضوع خود سهم بهسزایی دارند .عنصةر غیرفعلةی محمةو
مرکب میتواند اسم ،قفت یا گروه حرف اضافهای باشد .بهعنةوان مثةا  ،در محمةو هةای
مرکب «چونه زدن» و «ادامه دادن» عنصر غیرفعلی ،اسم ،در نمونههای «باز کةردن» و «بیةدار
شدن» عنصر غیرفعلی ،قفت و در محمةو هةای «بةه کةار بةردن» و «از دسةت دادن» عنصةر
غیرفعلی ،گروه حرفاضافهای است.
رخداد فرایند حذف در ایف قبیل محمو های مرکب به گونهای اسةت کةه فعةل سةبک
باقی میماند و عنصر غیرفعلی حذف میشود؛ همانند نمونة (:)14
 .14سهراب پیرهنا رو اتو نزد ولی رستم [پیرهنا رو اتو] زد.
همانطور که مااهده میکنید ،در نمونة ( )14عنصر غیرفعلی بةه همةراه مفعةو مسةتقیم
جمله حذف شده است .نکتة جالبی که در مورد ایف نوع حةذف مةیتةوان اشةاره کةرد ایةف
اسةةت کةةه بةةرخالف حةةذف گةةروه فعلةةی در سةةایر زبةةانهةةا ،ایةةف حةةذف در مةةورد سةةاز
کوچکتری از گروه فعلی عمل میکند.
با توجه به مطالةب پةیشگفتةه نرارنةده حةذف «عنصةر غیرفعلةی» را در نمونةة ( )14در
چارچوب رویکرد قالبی ایفگونه توجیه میکند که رویکرد قالبی تمایزی میةان افعةا فعةل
اقلی ،کمکی ،اسنادی ،کوتاه و سبک قائل نیسةت .بةه بیةان دیرةر ،در ایةف رویکةرد ،ایةف
واحد زبانی (یعنی فعل) تعییفکنند قالب اقلی جمله و حامل آن است.
نرارند ایف سطور فعل سبک (همانند :زدن) را بهمثابة یک فعل اقلی و عنصر غیرفعلی
(همانند :اتو) را متمم هستة فعلی در نظر میگیرد .متمم نیز خود یکی از عناقر قالةب مةورد
نظر است که قالب ،تعییفکنند حرور آشةکار اجبةاری یةا اختیةاری آن اسةت .بةه عبةارت
دیرر ،میتوان گفت برخی افعا در قالب معنایی خود حاوی اطالعات خاقی پیرامون ایةف
مطلب هستند که مفعو ها یا متممهای آنهةا نیةاز بةه بةازنمود زبةانی آشةکار دارنةد یةا خیةر.
بهعنوان مثا  ،قالب «خالی کردن» که توسط افعالی همانند «خالی کةردن» و «تخلیةه کةردن»
nonverbal unit
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فعا میشود ،حرور یک عنصر قالب آشکار را بهعنوان منبع مفعو مستقیم خود ضةروری
میداند.
نرارنده حذف عنصر غیرفعلی «اتو» به همراه مفعو مسةتقیم «پیرهنةا رو» در نمونةة ()14
همانند حذف عنصر قالبی «مفعو » در نظر میگیرد که حرور عناقر قالبی بةا چنةیف نقاةی
(یعنی مفعو ) توسط بافت پیایف جمله فراهم شده ،لذا ایف عناقر امکان حةذف در همپایةة
دوم را دارند.
توسروندانی ( )2009که به معرفی ایف نوع حةذف در سةاختهةای زبةان فارسةی اشةاره
میکند ،ساخت موضوعِ محمو های مرکب را کامال قابلپیشبینی مةیدانةد ،بةهطةوریکةه
انتخاب فعل سبک ،تعییفکنند موضوع خةارجی محمةو مرکةب اسةت .در ایةف راسةتا بةه
نمونههای ( )15توجه کنید:
 .15الا) رستم سهرابو لرد زد.
ب) سهراب(*و) لرد خورد.
همانطور که مااهده میکنید ،در نمونههای ( )15فعل سبک تغییةر کةرده کةه ایةف امةر

موجب تغییر ساخت از متعدی (در نمونة  .15الةا) بةه نةامفعولی( 1در نمونةة  .15ب) شةده
است .در واقع فعل سبک «زدن» در نمونة الا« ،رستم» را بهعنةوان موضةوع خةارجی خةود
انتخاب میکند ،در حالیکه فعل سبک «خوردن» در نمونة ب ،چنیف کاری نمیکند.
موضوع درونی «لرد خوردن» فاعل است که نمیتواند ناانرر «را» بریرد .هةمچنةیف در
ساخت مورد نظر نمیتوان فاعل دیرری را وارد کرد؛ همانند نمونة (:)16
 * .16رستم سهراب(و) لرد خورد.
بنابرایف با ثابت نره داشتف عنصةر غیرفعلةی و تغییةر فعةل سةبک از «زدن» بةه «خةوردن»
مااهده میکنید که ساخت مورد نظر تغییر میکند .نرارنده تغییر ساخت را از «متعةدی» بةه
«نامفعولی» تغییر قالب معنایی انریختهشةده در جملةه مةیدانةد .در نمونةة ( .15الةا) قالةب
«زدن» و در نمونة ( .15ب) قالب «خوردن» فعا میشود .قالب معنایی «زدن» ،حرور عنصر

unaccusative
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قالبی فاعل و مفعو مستقیم را ضروری میداند بهطوریکه با حذف هر یک از ایف عناقر،
خوشساختی جمله دستخوش تغییر میشود.
همانطور که پیشتر بدان اشاره کردیم ،نرارنده عنصر غیرفعلی محمو های مرکةب را
بهعنوان متمم جمله در نظر میگیرد .لذا حذف ایف واحد زبةانی هماننةد حةذف مفعةو در
جمله با استناد به حرور عنصر قالبی دیرری با همیف نقش میسر میشود .گفتنی است عنصر
قالبی «متمم» در جمله نیز خود تعییفکنند قالب فعا شده در جملةه اسةت بةهطةوری کةه بةا
تغییر «لرد» به «کتک» قالب معنایی مورد نظر تغییر میکند .الزم به ذکر اسةت بةا اسةتناد بةه
رویکرد قالبی ،هر یک از واحدهای زبانی موجود در جمله میتوانند فعا کنند قالةبهةای
معنایی باشند اما شرط ضروری آن است که تمامی قالبهای انریختةهشةده در جملةه ماةابه
باشند؛ به عبارت دیرر ،از عناقر قالبی یکسان برخوردار باشند .بهعنوان مثا  ،قالةب معنةایی
«کتک زدن» و قالب معنایی «لرد خوردن» از ماارکان فاعل و مفعو مستقیم برخوردارند.
حا به نمونههایی دیرر توجه کنید که در آنها عنصر غیرفعلی تغییر کرده و فعل سةبک
ثابت باقی میماند:
 .17الا) رامیف گریه کرد.
ب) رامیف فرش را جارو کرد.
همانطور که گفتیم با تغییر عنصر غیرفعلةی محمةو مرکةب ،قالةب معنةایی مةورد نظةر
جمله تغییر مییابد .ایف مطلب را نیز میتوان در نمونههای ( )17مااهده کرد .در نمونة (.17
الا) عنصر واژگانی «گریه» قالب معنایی «گریه کردن» را فعا میکند .در رویکرد قةالبی،
قالبهای معنایی دارای اطالعات نحوی و معنایی مورد نظر هستند کةه نمایةانرر نقةشهةای
عناقر قالبی و همچنیف نوع واحدهای نحویاند .بهعنوان مثا  ،قالب «گریةه کةردن» حةاوی
افعالی مانند گریه کردن ،گریستف ،اشک ریختف ،و اسةامیای ماننةد اشةک و گریةه اسةت.
بنابرایف میتوان دید که «کردن» نیز بهعنوان بخای از عناقر قالبی قالةب «گریةه کةردن» در
اطالعات مرتبط با ایف قالب وجود دارد.
حا در ارتباط با نمونة ( .17ب) میتوان گفت که با حرور واحد زبانی «جةارو» قالةب
معنایی «جارو کردن» فعا میشةود کةه «کةردن» نیةز ذیةل مةدخلِ عنصةر واژگةانی «جةارو
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کردن» وجود دارد .ایف قالب معنایی حرور عنصر قالبی «جارو» را بهقورت عنصر هستهایِ
اجباری و نیز حرور عنصر قالبی «پذیرا» را بهعنوان مفعو مستقیم جمله ضروری میداند.
بهطور کلی می توان گفت که بررسی حذف عنصر غیرفعلی محمةو مرکةب بةه همةراه
مفعو مستقیم جمله در رویکرد قةالبی تةوجیهی هماننةد سةایر رخةدادهای حةذف فعةل در
جمالت همپایه دارد .عالوه بر ایف قالب معنایی فعا شده توسط فعل خود تعییفکنند مةتمم
(عنصر قالبی هسته ای ،عنصر غیرفعلی محمو مرکب) و نیز ساخت جمله (هماننةد متعةدی،
دومفعولی ،سببی ،نامفعولی) است .نرارنده تغییر ایف انواع ساخت را به ساختی دیرر مرتبط
با تغییر قالب معنای انریختهشده در جمله و نیز حرور عناقر قةالبی یةک قالةب معنةایی بةا
نقشهای معنایی متفاوت میداند.
 .2 .2 .5حذف فعل در یک جمله

در زبان فارسی مواردی دیرر از حذف «فعل» وجود دارد که در یک جمله بنا بةه اقةطالح
دستورنویسی سنتی بدون قرینة فعلی دیرر قورت میگیرد .ایف قبیل حذف فعل را میتوان

در ضربالمثلها ،1جمالت تعجبی ،دعةایی ،سةپا  ،تعارفةات و برخةی اقةطالحات رایة
(برای نمونه در حوز راهنماییرانندگی) مااهده کرد؛ همانند نمونههای ( )18تا (:)28
 .18تولدت مبارک [باد].
 .19آسیاب به نوبت [است].
 .20گلی به گوشة جمالت [باشد].
 .21چه قدر عالی [است] !
 .22چه عجب [است] !
 .23ورود ممنوع [است].
 .24عبور آزاد [است].
 .25سایة عالی مستدام [باشد].
 .26قبحتان به خیر [باد].

proverbs
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 .27او دفتر به نام ایزد دانا [آغاز میکنم].
 .28سالم و درود بر بندگان خدا [میفرستم].
رویکةةرد دستورنویسةةی سةةنتی بازیافةةت واحةةدهای محةةذوف در ایةةف قبیةةل جمةةالت را
بهکمک «عرف زبان» از سوی سخنروی فارسیِزبان امکةانپةذیر مةیدانةد .همةانطةور کةه
مااهده میکنید ،در نمونههای فوم میتوان ضربالمثلها را مااهده کرد .قةفوی (:1382
 )253با نررشی معنایی در ارتباط با ضةربالمثةلهةای زبةان فارسةی بیةان مةیدارد کةه ایةف
ساختهةا بخاةی از حکایةات یةا روایةاتی انةد کةه برحسةب افةزایش معنةایی و کةاهش بةه
ضربالمثل یا اقطالحات کلیاهای تبدیل شدهانةد .کةاربرد ایةف عبةارات زبةانی عةالوه بةر
دانش زبانی به بافت غیرزبانی یا برونزبانی نیازمند است .به عبارت دیرر ،میتوان گفت که
معنیشناسی نظری بازیافت واحدهای محةذوف را بةر مبنةای دانةش بةرونزبةانی فةرد میسةر
میداند زیرا کاربرد ایف عبارات بهعنوان ضربالمثةلهةا و عبةارات رایة و کلیاةهای زبةان
فارسی ،مفهومی فراتر از آنچه در قورت زبانی جمالت موجةود اسةت القةا کةرده و معنةی
«ضمنی» را به دست میدهند .در واقع ،ایف عبارات ،بخای از حکایةات یةا روایةاتیانةد کةه
کاربرد هر یک از آنها امکان تداعی حکایت مربوطةه در ذهةف سةخنرویان فارسةیزبةان را
فراهم میآورد .از آنجا که ایف عبارات رای از بسامد کاربرد باالیی برخوردارند ،مةیتةوان
حذف فعل در ایف قبیل ساختها را در چارچوب ساختررایی ،عالوه بةر «افةزایش معنةاییِ»
مطرحشده از سةوی قةفوی« ،بةاهمآیةی مطلةق» واژههةا نیةز دانسةت ،بةهطةوری کةه وقةوع
مجموعهای از واژهها در همناینی با یکدیرر ،منجر به حذف بخای از آن (فعل) مةیشةود.
به بیان قفوی ( ،)1382عموما واحدهای نااندار روی محور همناینی باقی مانةده و واحةد
بی ناان حاو تلقی شده و لذا حذف میشود .از ایفرو میتوان گفت که از میان واحةدهای
موجود در جمله ،بیناانتریف آنها فعل بوده و سایر واحدها درجاتی از ناةانداری را ناةان
میدهند .بهدلیل بیناان بودن ایف واحد ،حذف آن از روی محور همناینی میسر میشود.
برای توجیه حذف فعل در بافتهای پیشگفته در چةارچوب رویکةرد قةالبی ،بایةد بةه

پاسخ جانسون-لةرد )1981( 1بةه ایةف سةئوا کةه شةنونده چرونةه بةه درک مناسةبی دسةت
Johnson-Laird
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مییابد ،اشاره کرد .به بیةان وی ،ایةف امةر نیازمنةد ایجةاد اسةتنباطهةایی برمبنةای «مصةدام»
عبارات بوده و نه مفهوم یا معانی آنها .حافظة افراد برای جمالت ناان میدهد که محصةو
فرایند درک ،الرویی از سناریوی ترسیمشده توسط جمله است .عةالوه بةر ایةف ،ایةف الرةو
می تواند شامل جزئیاتی باشد که توسط معانی کلمات در جملة واقعی تعییف ناده اسةت .بةه
باور جانسون ،درک یک جمله از سوی شنونده مستلزم تصورکردن سناریویی از سةوی وی
بوده و خاصتر از آن حدی است که از سوی معانی کلمات موجود در جمله ترمیف شةود.
بةهطةور کلةی مةةیتةوان گفةةت فراینةد درک زبةةان شةامل دارا بةةودن دانةش دربةةار ماهیةةت
مصدامهای خاص یا به بیان دیرر ،سناریوی عةام پةارهگفتارهةا اسةت .از ایةفرو سةخنروی
غیربومی که دانش فرهنری مرتبط با کلمه یا عبارت مةورد نظةر را نةدارد ،مةیتوانةد تعةابیر

مختلفی از عبارت مذکور داشته باشد (کالسون .)17 :2001 ،1گفتنةی اسةت محتةوا و میةزان
دانش پیشزمینهای سخنرو بر تعبیر وی تةکثیر مةیگةذارد و از ایةفرو دانةش پةیشزمینةهای
بخای از فرایند تعبیر و درک سخنرو محسوب میشود .بةه بیةان دیرةر ،میةان درک وی از
یک کلمه و مفهومسازی کلی او از سناریو وابستری و ارتباط وجود دارد.
درک ضربالمثلها و عبارات کلیاهای یک زبةان نیةز از سةوی سةخنروی بةومیزبةان
شامل ایف مطلب میشود ،بهطوریکه با بیان یک ضةربالمثةل یةا یةک عبةارت کلیاةهای،
مفهومی بیش از مفاهیم کلمات موجود در عبارت درک میشود و ایف بهدلیل داشتف دانةش
پیشزمینه ای مرتبط با آن عبارت است .به دیرر سخف ،سخنروی غیربةومی کةه بةا عبةارات
کلیاهای فرهنگ موجود آشنایی ندارد ،فاقد چنةیف دانةش پةیشزمینةهای بةوده ،لةذا درک
قحیح ایف عبارات و بازیافةت واحةدهای محةذوف در آنهةا از سةوی وی حاقةل ناةده و
ممکف است منجر به سوءتفاهم یةا سوءبرداشةت و یةا درک نادرسةت شةود .بنةابرایف علةت
درک قحیح ضةربالمثةلهةا و عبةارات کلیاةهای کةه واحةدهایی فرهنةگویةژه هسةتند،
علیرغم محذوفبودن واحدهایی از آنها ،دارا بودن دانش پیشزمینهای کافی و فعا سازی
قالب مناسب آن عبارت است .از ایفرو درک قحیح و بازیافت آسان واحدهای محةذوف
در بافت عبارات رای کلیاهای را میتوان با فعا سازی قالب مناسب مرتبط دانست.
Coulson
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به اعتقاد نرارند ایف سطور ،درک پیشزمینة قالبهای مرتبط بةا ایةف قبیةل بافةتهةای
زبانی که از نوع شناختی هستند ،بةرای معنةیداربةودن جهةان پیرامةون مةا مةورد نیةاز اسةت.
بنابرایف قالبهةای معنةایی بةهمثابةة واحةدهای فرهنرةی بةوده کةه دانةش الزم را در اختیةار
خواننده قرار میدهند .از ایفرو ،بازیافةت و درک افعةا محةذوف در نمونةههةای ( )18تةا
( )28به کمک قالب و دانش پیشزمینهای موجود در آنها میسر میشود.
همانطور که پیشتر بدان اشةاره شةد ،در رویکةرد سةاختررایی ایةف عبةارات بةهعنةوان
بخای از حکایات و روایات تعبیر شةده کةه امکةان تةداعی «حکایةت مربوطةه» را در ذهةف
سخنروی فارسیزبان فراهم میکنند .نرارند ایف سطور «حکایت مربوطه» را همان «دانةش
پیشزمینهای» مرتبط با قالبهای معنایی میداند و بر ایف باور است که با توجةه بةه فرهنرةی
بودن قالبهای معنایی ،درک ایف عبارات زبانی قرفا از سوی افرادی میسر است که مجهةز
به قالبهای معنایی خاقی هستند .به عبارت دیرر ،تنها افةرادی مةیتواننةد ایةف عبةارات را
درک و واحدهای محذوف را بهآسانی بازیافت کنند که قالب مرتبط با آنها برایاان فةراهم
باشد (یعنی سخنروی بومی) .در واقع ،ناآشنا بودن و عدم درک معنی یک واژه یا عبةارت،
فراهم نبودن قالب معنایی مرتبط را ناان می دهد .ذکر ایف نکته ضةروری مةینمایةد کةه در
مورد نمونههای ( )25و ( ،)26قالب «تعارفات» فعا شده که دانش پیشزمینةهای آن مبنةایی
برای درک ایف عبارات و همچنیف عاملی ضروری برای «قالةبسةازی» محسةوب مةیشةود.
ایف قالب که بهعنوان قالبی تعاملی مطرح بةوده کةامال فرهنةگ بنیةاد اسةت .بةرای نمونةه در
برخی زبانها ایف قالب تعییف میکند که فردی که مرتبة اجتماعی پةاییفتةری دارد آغةازگر
تعارفات باشد ،در حالی که در برخةی زبةانهةا شةرایطی بةرعکس قابةلماةاهده اسةت .لةذا
می توان گفت که بخای از دانستف یک زبان ،تاخیص ایف قالبها و نیز تعییف ایف است که
چه انتخابهای زبانی با هر یک از ایف قالبها مرتبط است.
گفتنی است تمامی حقایق مرتبط با دانةش پةیشزمینةهای بةه دو روش بةا «نظریةة زبةان»
مرتبط است .نخست ،معانی کلمه میتوانند بیاتر از آنچه باشند که فکر میکنیم که ایف امةر
بستری به تجارب قالبی دارد ،یعنی قالبهایی که درون آنهةا پدیةدههةا را تجربةه مةیکنةیم.
ویژگی ها یا احساساتی که مبنای ادراکی یا تجربی دانش ما را از معنی یةک عبةارت فةراهم
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میکنند در حقیقت بخشهای تفکیکناپذیر آن تجارب هستند .دوم ایةف کةه فراینةد تعبیةر
پارهگفتار به قالب مورد نظر ،به حافظة ما از قالبها برای تجارب پیایف پارهگفتار مورد نظر
و همچنیف به بخشهای مختلا آن وابسته است.
نرارنده تمامی ایف موارد را نیز در مورد ضربالمثلها و سایر عبارات کلیاةهای قةادم
میداند زیرا فردی که ایف عبارات را به کار میبرد ،قالب مورد نظر و هةمچنةیف پةیشزمینةة
فراهمشده از سوی آن عبارت را نیز درک میکند .برای نمونه ،زمانی که فةردی مةیگویةد
«سیلی نقد به از حلوای نسیه [است]» ،بسته به موقعیتی خاص و قالب موجود ،عبارت مذکور
را میگوید که معنایی ورای معنی تحتاللفظی کلمات موجود در آن را منتقل میکند .لةذا
درک ایف عبارات زبانی تنها از سوی فرد فارسیزبان که آگاه به قالةب مةورد نظةر و دانةش
پیشزمینهای موجود در آن بةوده میسةر اسةت .هةمچنةیف بازیافةت افعةا محةذوف در ایةف
عبارات نیز بدیف سبب امکانپذیر است ،به ایف قورت که ذیل مدخل واژگانی موجةود در
قالب معنایی مورد نظر ،واحد زبانی اعم ا ز کلمه یةا گةروه موجةود اسةت .بةه دیرةر سةخف،
سخنروی فارسیزبان بر مبنای دانش پیشزمینةهای خةود مةیدانةد کةه مةثال قالةب «سةاخت
تفریلی» با عناقر واژگانی مانند «بهتر بودن»« ،بدتر بودن» یا «بهیف بودن» همراه است .لذا بةا
حرور عنصر قالبی تفریلی مانند «بهتر» واحد وابستة مرتبط با آن نیز به کمةک فعةا شةدن
مقداری دانش از قالب پیشزمینهای سخنرو قابلدرک مینماید.
 .6نتیجهگیری

در پژوهش حاضر بةا هةدف بررسةی فراینةد «حةذف فعةل» در زبةان فارسةی در چةارچوب

رویکرد معنیشناسی شناختی و نظریة معنیشناسی قالبی ،ابتدا مروری بر مطالعةات ایرانةی و
غیرایرانی در حوزههای دستورنویسی سةنتی ،نحةو و معنةیشناسةی پیرامةون موضةوع اقةلی
پژوهش حاضر شةد .در ادامةه پةس از معرفةی اجمةالی رویکةرد قةالبی و علةت انتخةاب آن
بهمثابة ابزاری جهت تحلیل فرایند حذف و نیز روش پژوهش و گردآوری دادهها ،به ارائه و
تحلیل دادهها پرداخته شد .در بخش تحلیل دادهها ،به بررسی انواع حذف فعل در دادههةای
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زبان فارسی پرداخته شد ،بدیف قورت که ابتدا حذف ایف واحد زبانی در جمةالت همپایةه
و سپس در جملهای واحد مورد بررسی قرار گرفت.
نرارنده حذف فعل در جمالت همپایه را بهدلیل فعا شدن قالةبهةای ماةابه و حرةور
عناقر قالبی (پرکنندههای جاهای خالی) ماابه توجیه مینمایةد ،بةدیف قةورت کةه تةوالی
قالبها با پرکنندههای ماترک میتوانةد تنهةا یةک بةار بیةان شةود .در ایةف راسةتا دو اقةل
«اعطای نقش» و «نزدیکی روساختی» معرفی شد .اقل نخست بازیافت واحةد محةذوف بةر
مبنای سرنخهای موجود برای اعطای نقش را امکانپذیر میداند .اقةل نزدیکةی روسةاختی
نیز در مورد نمونههایی مطةرح شةد کةه نزدیکةی افعةا در جمةالت همپایةه را مةدنظر قةرار
میدهد زیرا در بسیاری از بافتها حذف یک فعل بهسبب فاقلة زیاد ،مانع از تسریع درک
پارهگفتار مورد نظر و افزایش پردازش آن میشود .همچنةیف در ارتبةاط بةا حةذف فعةل در
جمالت همپایه ،حذف «عنصر غیرفعلی» محمو های مرکب مورد بررسی قةرار گرفةت کةه
نرارنده حذف ایف واحد زبانی را بهمثابة مةتمم و عنصةر قةالبی قالةب معنةایی فعةا شةده در
پةةارهگفتةةار دانسةةت کةةه بةةهدلیةةل حرةةور عنصةةر قةةالبی دیرةةر بةةا همةةیف نقةةش ،حرةةور آن
غیرضروری بود.
در بررسی حذف فعل در یک جمله ،به حذف ایةف واحةد زبةانی در ضةربالمثةلهةا و
بسیاری از عبارات رای و کلیاةهای زبةان اشةاره شةد .نرارنةده درک حةذف فعةل در ایةف
بافتهای زبانی را بهکمک فعا سازی قالب مناسب و نیز انریخته شدن دانش پیشزمینةهای
مرتبط با آن میسر میداند .بهطور کلی میتوان گفت کةه بةهکمةک قالةب معنةایی و دانةش
پیشزمینهایِ موجود در آن و نیز با استناد به عناقر قةالبی کةه بةهقةورت واحةدهای زبةانی
موجود در جمله بازنمود مییابند ،میتوان به تبییفهایی پیرامون ایف فرایند دست یافت.
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Abstract
The present article attempts to explore the process of “Verb Ellipsis” within the
Cognitive Linguistics framework as the primary objective and to scrutinize verb
ellipsis process by comparing this process with the analyses of traditional syntax
especially in Persian language as the secondary one. For this purpose, this study
is to establish credibility by a representational-denotational approach as well as
through understanding” Meaning”. The data under exploration in this study
constitutes a population of sentence-based Persian norm written-language and
their spoken equivalents which have been analyzed within the theoretical
framework of Cognitive Linguistics with respect to “Frame Semantics” theory
and the concept of “Semantic Frame”. To do so, the ellipses of “verb” lexical
unit in coordinate sentences also the ellipsis of verb in a usual sentence have
been analyzed. Finding show that according to the theoretical framework of the
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study, verb ellipsis in the coordinate sentences occurs due to the activation of
similar frames and similar element frames. This claim is verified by introducing
two concepts: “Role Assignment Principles” and “Principle of Surface
Proximity”. Also, concerning the verb ellipsis in coordinate sentences, the
ellipsis of non-verbal units of the complex predicates is dealt with, and due to
the presence of another element frame having the same role it seems
unnecessary. By the same token. the writer beholds it significant to leave out the
verb in single sentences like proverbs and cliche sayings with regard to the
activated background knowledge.
Keywords: frame semantics, semantic frame, lexical unit, background

