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Abstract 
The present paper is about the ellipsis of the verb phrase construction in Sanandaji Kurdish 

language within the minimalist program. The ellipsis of the verb phrase construction has 

been challenged in recent studies in Iranian languages and various analyses have been 

suggested for this structure. These analyses in Persian language include (1) the v-stranding 

verb phrase ellipsis, (2) the null argument, (3) the DP/NP Ellipsis. Considering the affinity 

between Persian and Kurdish languages, many of the generalization in the ellipsis of the 

verb phrase construction in Persian language can be applied in Sanandaji Kurdish language. 

Therefore, in this article we consider verb phrase ellipsis in Persian language and then, use 

the result in the analyses of Sanandaji Kurdish language data. Finally, it appears that based 

on empirical evidence and theoretical considerations, the findings of the research indicate 

that the ellipsis of the verb phrase construction exists in Sanandaji Kurdish language. 

Keywords: ellipsis of the verb phrase, v-stranding VP Ellipsis, DP/NP Ellipsis, null argument, 

Sanandaji Kurdish. 
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 پژوهشی -علمی مقالة 

 اگر: رویکردی کمینهیدر زبان کردی سنندج گروه فعلی حذف

 4زعفرانلو کامبوزیا عالیه کرد، 3زاده سیالخورگلفردوس آقا، 2ارسالن گلفام، 1مژگان عثمانی

گروه  دانشیار -3. سدانشگاه تربیت مدر ،شناسیگروه زبان دانشیار -2. ، دانشگاه تربیت مدرسشناسیزبان دانشجوی دکتری -1

 .دانشگاه تربیت مدرس ،شناسیگروه زبان دانشیار -4. دانشگاه تربیت مدرس ،شناسیزبان

 5/12/1331پذیرش:   11/11/1331 دریافت:

 چکیده
ه شهدگرا بررسهی ارچوب برنامة کمینههکه در چ است یزبان کردی سنندج هایداده برپایة گروه فعلی حاضر حذف پژوهشموضوع 

ههای متاهاوتی صورت گرفته به چالش کشیده شهده و تللی فارسی  در زبانتازگی بهحذف گروه فعلی در مطالعاتی که جود و. است

حذف گروه اسهمی یها  -3 ؛موضوع تهی -2 ؛حذف گروه فعلی با ابقای فع  کوچک -1ها شام  برای آن ارائه شده است. این تللی 

گرفتهه در حهذف گهروه ههای صهورتبسیاری از تعمیم ،زبان فارسی با زبان کردی دارد دلی  قرابتی کهبه .ندستهگروه حرف تعریف 

در زبهان  گرفتههصورتهای ابتدا تللی پیش رو  نوشتاردر ی به زبان کردی باشد. به این دلی  تواند قاب  تسرّمیفعلی در زبان فارسی 

. درپایهان براسهاس مظحتهات ه اسهتدشهبررسی کردی سنندجی حذف در زبان  ،هااز یافته گیریسپس با بهره ،هدش مطالعهفارسی 

 .وجود داردکه حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی  شداستدالل  ،شواهد تجربی نتری و

 .یحذف گروه فعلی، حذف گروه فعلی با ابقای فع  کوچک، حذف گروه اسمی، موضوع تهی، کردی سنندج: هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -1

خهود گهران زیهادی را بههپردازان و پهژوهشه نتریهیکی از موضوعاتی است که توجّ 1حذف گروه فعلی

تی داللهت دارد کهه در آن عناصهر ملهذوف در سهط  بهر مهوقعیّ یطور کلّهبه حذفجلب کرده است. 

در زبهان کهردی سهنندجی کهه صهورت آن ملهذوف اسهت. درحهالی ؛نهددارحضهور بازنمایی نلهوی 

فعه  اصهلی در سهاخت بهاقی  ،حهذففرایند از اعمال  پس دومد که در بند نهستای پایههای همساخت

 د این مطلب است:( مؤی1ّ) جملةماند. می

1) Noža   dwekæ      daqiqan     regækæ=i                nišan    mɨnalækan          da-Ø, 

Noža   yesterday  exactly      way-DEF=SCL.3.SG   show    children               give.PAST.3.SG 

mɨn=iš  dwekæ     daqiqan reg-ækæ=m             nišan=m            mɨnalækan   da 
I-also    yesterday  exactly  way-DEF=SCL.1.SG  show=SCL.1.SG  children         give.PAST 

 ها نشان داد، من هم نشان دادم.هراه را به بچّ نوژا دیروز دقیقا  

معنهی بهه nišan=ɨm daفعه   (1جملهة )پایهه ساخت ههم دومر بند شود دطور که مشاهده میهمان 

ندجی از آنجا که فع  در زبهان کهردی سهن از اعمال حذف در ساخت باقی مانده است. پس ،«دادننشان»

 فهر  بهر( در دست چها عثمانی ) ( و1334عثمانی ) با پیروی از صة تصریف قوی است،دارای مشخّ

اشتقاق در پایة آن حرکهت کهرده  به بیرون از جایگاهروه فعلی، فع  از اعمال حذف گ پیش این است که

حهذف گهروه  ،در مطالعات اخیر شواهدی مطرح شده است که برمبنهای آنست که ا . این در حالیاست

دلی  شهباهت در به کهگاته شود هایی نقض شده است. الزم است در چنین ساخت فارسی فعلی در زبان

گرفته در حذف گروه فعلی در زبهان های صورتبسیاری از تعمیم ی و کردی،ساختار جمظت زبان فارس

ههای متاهاوتی را کهه بهرای نقهض به همین دلی  تللی ی به زبان کردی باشد، تواند قاب  تسرّفارسی می

های زبهان های آن برای تللی  دادهو از یافته نیمکمیگروه فعلی در زبان فارسی مطرح شده است بررسی 

ه فعلهی مطهرح کهه پیرامهون حهذف گهرو هااین تللی ترین عمده .سنندجی بهره خواهیم جستکردی 

( و شهعبانی 2113) 3توسهروندانی از 2حذف گروه فعلی با ابقای فعه  کوچهک -1 ند از:اعبارت نداشده

راسهخی  از 6حذف گروه اسمی یا گروه حرف تعریف -3( 1314) 5هوانگ از 4موضوع تهی -2 (1335)

گروه فعلی بزرگ است و فعه  در شود ها حذف میل، آنچه در این ساختبراساس رویکرد اوّ .(2114)

                                                                                                                                                          
1. VP Ellipsis 
2. v-stranding VP Ellipsis 
3. M. Toosarvandani 
4. null argument 
5. J. Huang 
6. DP / NP Ellipsis 
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هایی تههی ، موضوع درونی در چنین ساختدومرویکرد براساس ماند. هستة گروه فعلی کوچک باقی می

هایی آنچهه حهذف است که در چنین ساخت مبناو حذف رخ نداده است. رویکرد سوم نیز بر این  است

 روه حرف تعریف است.گروه اسمی یا گ بلکه ؛گروه فعلی نیست ودشمی

در سهاخت ای چهه سهازهرسهد ایهن اسهت کهه ای که به ذههن میهایی، مسئلهبا وجود چنین تللی  

گهروه فعلهی این اسهت کهه باال سو با پرسش هم ةفرضی شود.حذف می کردی سنندجیدر زبان یادشده 

هها درسهتی یها نادرسهتی ایهن که در بخهش تللیه  داده شودحذف می کردی سنندجیکوچک در زبان 

حذف گهروه فعلهی در  ی درخصوصمستقلّ پژوهشکنون ه به اینکه تابا توجّفرضیه بررسی خواهد شد. 

برمبنای مظحتات نتهری و شهواهد  نماید این مبلثکردی سنندجی صورت نگرفته است، ضروری می

ههای زبهانی تللیلی است. شواهد تجربی یها داده - ، توصیایحاضرپژوهش  روشبررسی شود.  تجربی

شهوند. شهیوة اسهتدالل نلهوی در های نتری تللیه  میذکر شده است برمبنای آموزه نوشتارکه در این 

های نلهوی گیریمات و نتیجههههای زبهانی براسهاس مقهدّچنین پژوهشی به این صورت است کهه داده

برگرفتهه از زبهان کهردی سهورانی، گهویش  شهتار پهیش رونوهای مورد مطالعهه در شوند. دادهتللی  می

بودن شواهد زبهانی دستوری شود. قضاوت دربارة )غیر(م میسنندجی است که در شهر سنندج به آن تکلّ

   است. ان که گویشور سنندجی است صورت گرفتهکردی سنندجی، برمبنای شمّ زبانی یکی از نگارندگ

 گراکمینه ةبرنام -2

ر دسهتور زایشهی که صورت متأخّ است گراکمینه ةبرنامپیش رو براساس  پژوهش ته شدطور که گاهمان

روح حهاکم بهر . مطهرح شهد (1335و  1333، 1331) 1مقاالت چامسکیدرآمد این برنامه در . پیشاست

 ةبرنامهانگهارة  .در اشهتقاق وجهود داشهته باشهد ایهیچ فرایند اضهافهنباید گرا این است که کمینه ةبرنام

گرا شام  واژگان، نتام ملاسباتی، سط  بازنمایی صورت آوایی و معنهایی و اصهول حهاکم بهر آن ینهکم

ملاسهبات نلهوی هسهتند  دادداد و برونترتیب دروننلوی به هایواژگان و ساخت در این برنامهاست. 

کنهد ان گزینش مینتام ملاسباتی عناصر واژگانی را از واژگد. نشوق میکه طی فرایند اشتقاق کمینه ملقّ

داد نتهام ملاسهباتی سهازد. بهرونهای نلوی را میو با استااده از عملیات نلوی ادغام و حرکت ساخت

 شود.صورت آوایی و معنایی ارسال میبرای تعبیر آوایی و معنایی به

ند مطهرح هسهتکهه نها ر بهر پدیهدة حهذف  گراشده در برنامة کمینهههای مطرحدر ادامه ملدودیت

 اسهتهای حهاکم بهر حهذف شهام  شهری بازیهابی و شهری جهواز ملهدودیتدر این برنامه د. شومی

                                                                                                                                                          
1. N. Chomsky 
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مرجع زبانی از بافت قابه   قازطری بایدمعنای عناصر ملذوف  ،شری بازیابی اساس. بر(2111 ،1)البرخت

تنههایی کهافی نیسهت و بافهت شری بازیهابی بهه گر این مطلب است کهبازیابی باشد. شری جواز نیز بیان

ههای تنها در بافتقاعدة حذف  شری جواز براساسبنابراین  ؛ر استثّؤوی نیز در امکان وقوع حذف منل

 هنکمهر با پیهروی از پژوهشهمچنین در این  ؛استاز زبانی به زبان دیگر متااوت  ودهد ی رخ میخاصّ

 (،1363) 6راس (،2111) 5مرچنههت (،1333) 4لزنیههک ؛(2111 و 1336) 3جانسههون (،1316) 2و سههاگ

کریمهی و  و (2111) 1کرننبهرو  (،2111 و 1333) 1تومیوکها (،1314)سهاگ هنکمهر و  (،1311)ساگ 

مهایی نلهوی دارای سهاخت بر این باوریم که عناصهر ملهذوف در سهط  بازن (1334و  1331)آزموده 

   .دهدمینلوی هستند و حذف در صورت آوایی رخ 

 گرا دردر چهارچوب برنامهة کمینههنیز  را فعلی فرایند حذف گروه (1334و  1331) کریمی و آزموده 

ساختاری، هماننهدی و تجهویز در بررسهی فراینهد  ةمسئل سهها گاتة آن. بهاندرا بررسی کردهزبان فارسی 

وجهود دارد کهه صهورت آوایهی آن  در جایگاه حذف، سهاختی نلهویها باور آن. بهیت داردحذف اهمّ

للها  شهده و گهروه مرجهع بههن است که روابط بین عناصر حهذفبازنمون ندارد. منتور از همانندی ای

های نلوی، معنایی یا هر دو دیدگاه به چه میزان همانند هم هستند. منتور از تجویز نیز شناسایی سهاخت

ها در این مقاله به بررسی بافت نلهوی و شهرایط حهذف گهروه فعلهی بنابراین آن ؛مجاز به حذف است

هها بهاور آننهد. بههمعتقددر جایگاه حذف  ساخت نلوی برابر غیر ملذوفضور به ح ناایشند. اختهپردا

وجود همانندی ساختاری و نه معنایی شهری ضهروری اسهت. ایشهان در  ،بین جایگاه حذف و مرجع آن

در  توزیهع نهاهمگن جههتعای خهود دربهارة هماننهدی نلهوی در فراینهد حهذف دو اسهتدالل تأیید ادّ

شوند ایهن ر میدیگری که متذکّ ةکنند. نکترا مطرح می be ثنائی فع  کمکیرفتار استهای بزرگ و حذف

صهه است که این مشخّ (E)حذف  ةصمنتور بازبینی مشخّاست که تجویز ساختاری حذف گروه فعلی به

ی از تصهویری کلّه ةپهس از ارائه شود.طور مستقیم تجویز مینقشی حاکم بر گروه فعلی به ةلین هستاوّبا 

گهروه فعلهی در  ادامه به بررسی رویکردهای مختلف به حهذف، دری مطرح در این بخشارچوب نترچ

 .شودداخته میفارسی پرزبان 
                                                                                                                                                          
1. L. Aelbrecht 
2. J. Hankamer & I. A. Sag 
3. K. Johnson 
4. H. Lasnik 
5. J. Merchant 
6. J. R. Ross 
7. S. Tomioka 
8. J. Craenenbroeck 
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 حذف گروه فعلی رویکردهای مختلف به -3

فارسهی بهه چهالش  شدن به حذف گروه فعلی در زبانقائ  ،صورت گرفته است تازگیبهدر مطالعاتی که 

موضهوع  -2 ؛حذف گروه فعلی بها ابقهای فعه  کوچهک -1جمله:  از متااوتیهای کشیده شده و تللی 

شده است که در ادامه به بررسی و نقهد ایهن  مطرح حذف گروه اسمی یا گروه حرف تعریف -3و تهی 

 .  شوده میها پرداختتللی 

 حذف گروه فعلی با ابقای فعل کوچک  -3-1

ایهن د که در نکنعا میدر زبان فارسی ادّ مرکّب( با بررسی ملمول 1335( و شعبانی )2113توسروندانی )

حذف گروه فعلی کوچک وجود ندارد و قائ  به حذف گروه فعلی با ابقای فعه  کوچهک هسهتند.  ،زبان

کهه  بر این باور استپرداخته و  های وجهی و اصلیبندی فع م( به بررسی حذف در متم1335ّشعبانی )

حذف گهروه فعلهی بها ابقهای را ها وجود ندارد و آن هادر این ساختحذف گروه فعلی در زبان فارسی 

 فعه  بهاقی دومپایهة ای کهه در همپایهههای همکند. دیدگاه وی در مورد ساختفع  کوچک قلمداد می

در  د زیرا ملمهول اصهلی جملههنآیشمار نمیحذف گروه فعلی بهها این ساختماند نیز این است که می

نهام حهذف ای بههبا پدیهده مرکّب( در ساخت ملمول 2113دانی )توسرونباور بهحذف نشده است.  آن

فعه  کوچهک  هستیم که در آن گروه فعلی بزرگ حذف شده و روروبهگروه فعلی با ابقای فع  کوچک 

 باقی مانده است:  در هستة گروه فعلی کوچک
2) Sohrab  pirahana-ro outu   na-zad,                    vali  Rostam  [pirahana-ro out]  zad.1 

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) 

دیگهران و  2یفهول دیهدگاه براسهاس استدالل وی مبنی بر حضور فع  در هستة گروه فعلی کوچهک 

همهان تتهاهر  مرکّهبکه قسمت فعلهی در افعهال  ( بر این باورند2115فولی و همکاران ) است. (2115)

و  مرکّهبفعلی ملمهول  ه به اینکه جزء غیربا توجّ (2جملة )بنابراین در  ؛گروه فعلی کوچک است ةهست

ک بهاقی مانهده گهروه فعلهی کوچه ةدر هسهت توان گات که فع  سبکحذف شده است، پس می ماعول

 است.

عای خود مبنی بر اینکهه در زبهان فارسهی فعه  در هسهتة گهروه فعلهی ( در تأیید اد2113ّتوسروندانی )
                                                                                                                                                          

 اصلی است. ةمطابق با مقال ،هایی که از دیگران نق  شده استمثال ةها و ترجمآوانگاری، گظس -1
2. R. Folli 
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جویهد. در این ساخت بهره می دوبارهاز آزمون قید  ،کندکوچک است و به هستة گروه زمان حرکت نمی

شهود ای کهه حهذف میسهازه ةنهدازدادن ابهرای نشهان دوبهاره( از قید 24: 2111نق  از جانسون )وی به

متاهاوت  یههاخوانشکهه کند را دارای دو خوانش قلمداد می دوبارهکند. به این شک  که قید استااده می

است کهه  1ل تکراریدر خوانش اوّ دوباره. قید استدلی  جایگاه ساختاری متااوت این قید در ساخت به

در . ایهن قیهد صه  شهده اسهتر به گروه فعلی بهزرگ متّرخداد قبلی اشاره دارد و در نمودا به وقوع ک ّ

به گروه فعلهی  اشاره دارد و در نمودار رخداد قبلی ةاست که به وقوع قسمت نتیج 2ترمیمی دومخوانش 

را  دومتهوان خهوانش نمی ،بنابراین اگهر گهروه فعلهی کوچهک حهذف شهود ؛ص  شده استکوچک متّ

گیرد. در زبان انگلیسهی حذف قرار می ةص  شده و در دامنتّزیرا قید به گروه فعلی بزرگ م ؛برداشت کرد

 دوبهارهل از قیهد توانند خوانش اوّمی تنها ،ها رخ داده استدر آن کوچک جمظتی که حذف گروه فعلی

سهت کهه در زبهان فارسهی ا شهود. ایهن در حهالیگروه فعلی کوچک حذف می زیرا ک ّ ؛را داشته باشند

 شته باشیم: توانیم هردو خوانش را دامی

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) 

 تکهراریص  شهده و دارای خهوانش فعلی کوچک متّبه گروه  دوبارهقید  (a3 ) ةگاتة وی در جملبه 

اسهت. از  ترمیمهیخهوانش دارای ص  شده و به گروه فعلی بزرگ متّ دوبارهقید  (b 3) ةاست و در جمل

 تهوان نتیجهه گرفهتمی ،کهرد داشتبرتوان را می ترمیمیو  تکرارینجا که در زبان فارسی دو خوانش آ

 لی بزرگ است. گروه فع ،شودآنچه در زبان فارسی حذف می

                                                                                                                                                          
1. repetitive  

2. restitutive 
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 موضوع تهی -3-2

نهد ارائهه نمااز اعمال حذف فع  در ساخت باقی می پسهایی که توان برای ساختتللی  دیگری که می

 بهاور ویبهه .ده اسهتکهرمطهرح آن را ( 1314که هوانگ ) استبودن موضوع درونی یا ماعول تهی ،داد

ایهن اسهت کهه در بعضهی از  مانهدمی خت باقیفع  در ساپایه های همدر ساخت دومدلی  اینکه در بند 

( بهرای نپهذیرفتن چنهین 2113های فع  تهی باشند. توسهروندانی )موضوعممکن است  ،های جهانزبان

 ( ماعهول4) جملهةدر شاهد نخست وی این است که کند. عایی در زبان فارسی سه استدالل مطرح میادّ

توانهد صهات نمی ست کها این در حالی ،ه استصات حذف شد مرکّبفعلی ملمول  همراه جزء غیربه

 :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) 

همهراه بهه ،خشهکصهات  مرکّهبفعلی ملمول  که جزء غیر( از آنجا 4طور که گاته شد در مثال )همان

اسهتدالل  سهتیم.که بها پدیهدة موضهوع تههی مواجهه نیآن است  گر، بیانحذف شده است پیراهنماعول 

 1خهوانش دقیهق صورتبه دو تعبیر ممکن استه موضوع تهی کند این است کدیگری که وی مطرح می

. اسهتمرجهع آن برابهر  ،آن تعبیهر که نها یک تعبیر داردتکه حذف داشته باشد. درحالی2خوانش نادقیقو 

 کند:مطرح میشاهد این گاته  منزلةبه( را 5وی مثال )

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( 

ل ذکر شده و یا به ههر یی که در بند اوّهاپیراهنشده ممکن است به ( عنصر حذف5وی در مثال )گاتة به

کهه در آن حهذف گهروه فعلهی بها  (6) جملهةست که در ا لباس دیگری اشاره داشته باشد. این در حالی

 تواند بهه مرجهع خهود در بنهد قبلهی اشهارهمی تنهاشده ، قسمت حذفاست ابقای فع  کوچک رخ داده

 کند:( ذکر می6) جملةداشته باشد که در 

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 

                                                                                                                                                          
1. strict 

2. sloppy 
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‘Sohrab will iron the shirts but Rostam won’t iron the shirts.’ 

)Toosarvandani, 2009: 70( 

یی اسهت کهه در بنهد قبلهی ذکهر شهده هاپیراهنشود اشاره به برداشت می( 6جملة )تنها خوانشی که از 

کهه حهذف گهروه دارد درحهالی 1زبهانی مرجع غیراست. سومین استدالل وی این است که موضوع تهی 

 د:شو( مشاهده می1در مثال )دارد که  2مرجع زبانیفعلی فقط 

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( 

جملهه  ؛ذکهر شهده اسهت، حهذف شهود که مرجع آن در بافت فرشدر صورتی که  (b 1) جملةدر  

در  یادشهدههای بودن موضوع را در سهاختتهی ،هاییاستدالل ةئابا ار وی ،بنابراین ؛ساخت نیستخوش

   .است گروه فعلی زبان فارسی نپذیرفته و همچنان قائ  به حذف

 گروه حرف تعریفحذف حذف گروه اسمی یا  -3-3

حهذف گهروه و  حهذف گهروه فعلهی: وجود داردفارسی  در زباندو نوع حذف ( 2114راسخی )باور به

 ،حذف گهروه فعلهی و در جمهظت دارای فعه  سهاده ،مرکّبدر جمظت دارای ملمول . حرف تعریف

( نخست با اشهاره بهه تللیه  توسهروندانی 2114) راسخیدهد. ن رخ میحذف گروه حرف تعریف معیّ

آنچهه  ،فع  ساده در ساخت حضور داشته باشهدکه صورتیدر هاآن درکند که ( شواهدی ارائه می2113)

، 3خهروجعای خود سه اسهتدالل ( در حمایت از اد2114ّراسخی )دهد حذف گروه اسمی است. رخ می

 کند.را مطرح می ملدودیت حذف ماعولو  قیدها

های درونی فعه  که یکی از موضوعدرصورتی است که براساس آن( خروج 2114ل راسخی )استدالل اوّ

. وی به حرکهت هستیم روروبهتوان گات که با پدیدة حذف گروه فعلی نمی ،باقی مانده باشد دوم در بند

یکهی از  تنهها( کهه در آن 1) ةجملهایشان بها تکیهه بهر  به بیرون گروه فعلی قائ  نیست. موضوع درونی

                                                                                                                                                          
1. non-linguistic antecedent 

2. linguistic antecedent 
3. extraction 
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در صورتی کهه حهذف گهروه فعلهی رخ  های درونی فع  حذف شده است بر این باور است کهوضوعم

 شود:های درونی حذف میباید تمام موضوع ،داده باشد

8) a. az        in      ke     Ali   ketab-ro     be  Maryam   dad           taɂjob=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                  taɂjob =    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) 

 ؛حذف نشده اسهت be hasan صری  غیرماعول  شده امّاحذف  ketab صری ماعول  (b 1) ةجملدر  

تهوان گاهت کهه حهذف نمی ،گاتة وی چون یکی از موضوعات فع  در ساخت وجود نهداردبنابراین به

 گروه فعلی رخ داده است و با حذف گروه اسمی مواجه هستیم. 

وی ابتهدا  .استقیدها حذف گروه فعلی با ابقای فع  کوچک، نقض ( برای 2114راسخی ) مدواستدالل 

گویهد کهه در چنهین می زبهان انگلیسهیپایهه در ساخت هم دومهای دارای حذف در بند با اشاره به مثال

های متنها ر در سهاختت کهه سها . این در حالیشودمیبازیابی  دومدر بند  ،شدهقید حذفهایی ساخت

هایی چنهین سهاختدر توان نتیجه گرفت که پس می ،قید را بازیابی کرد توان، نمیدر زبان فارسین در آ

قابه   دومدر بنهد  تبادقّهقیهد  کهه در آنرا  (3) ةجمله عای خودیید ادّأدر ت وی حذف رخ نداده است.

 کند:مطرح می ،بازیابی نیست

9) a. az        in    ke    Ali  ketab-ro      ba    deqqat  khund      taɂjobna-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            taɂjob    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) 

را بازیهابی  تبادقّهتهوان قیهد نمی دومبه این دلی  که در زبان فارسی در بند  (3) جملةنتر وی در به

هایی حهذف گهروه توان گات که در چنهین سهاختبنابراین می ؛پس گروه فعلی حذف نشده است ،کرد

 اسمی رخ داده است.

گاتهة وی در زبهان که در حذف ماعول وجهود دارد. بهه است ( ملدودیتی2114استدالل سوم راسخی )

( بههره 11( و )11جمهظت )تواند حذف شود. وی برای اثبات گاتة خود از ماعول معرفه می تنهافارسی 

 جوید:می
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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) 

حذف شده اسهت و  dokhtaresh ro( گروه اسمی معرفه 11) جملةشود در طور که مشاهده میهمان 

جمله غیهر و  حذف شده است ye dokhtar ro( گروه اسمی نکره 11) ا در جملةامّ ؛جمله دستوری است

ئه  قا ،شهودفقط ماعول معرفه حذف میبا تکیه بر اینکه در زبان فارسی ( 2114راسخی )دستوری است. 

بهودن معرفه یا نکهرهملدودیتی در  چنانچه وی باورحرف تعریف است. بهگروه گروه اسمی یا به حذف 

گونهه وی ایهن شود حذف گروه اسمی اسهت.ساخت حذف می، آنچه در وجود داشته باشد گروه اسمی

تمهایزی بهودن ا نکهرهحذف معرفه یه درنباید  ،شودگروه فعلی حذف میهنگامی که که  کنداستدالل می

فعه  سهاده دارای های جملهگیرد که حذف گروه فعلی تللی  مناسبی برای وی نتیجه می ،بنابراین باشد؛

دستوری است؛ افزون بهر ایهن،  ( غیرb 11) جملةتوان گات که نمی طور قطعبه نتر نگارندگانبه نیست.

 رسید. دهشبیاناین به نتیجة توان بر اساس شده ضعیف است و نمیاستدالل مطرح

 کردی سنندجیحذف گروه فعلی در زبان بررسی  -4

حهذف گهروه فعلهی در زبهان کهردی سهنندجی  ،های بخش پیشهینجستن از یافتهبا بهرهدر این قسمت 

 .  شودمیبررسی 

 کردی سنندجیحذف گروه فعلی با ابقای فعل کوچک در زبان  بررسی -4-1

از  پهس ههاآن دومای کهه در بنهد پایههای همای ساختبر هایی کهطور که گاته شد یکی از تللی همان

 گهروه فعلهی بها ابقهای فعه  کوچهک ازحهذف مانهد، فعه  در سهاخت بهاقی می ،اعمال فرایند حذف

 د که در زبان فارسی حذف گهروه فعلهینکنعا میادّ ایشان .است( 1335( و شعبانی )2113توسروندانی )

و فع  کوچک در هستة گهروه  ه فعلی بزرگ حذف شدههایی گرودر چنین ساختوجود ندارد،  کوچک
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بهه  کهردی سهنندجیشدن به این نهوع حهذف در زبهان باقی مانده است. درخصوص قائ  کوچکفعلی 

. شهودپرداختهه مهی ،بارة دیدگاه توسروندانی مطهرح کهرده اسهت( در2116) ایلخچی تللیلی که شایعی

 :  نیست (12) جملة قادر به تبیین ن استگاتة وی ایرادی که دیدگاه توسروندانی دارد ایبه

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) 

 دارد( اذعهان مهی12در تللی  جملة )( 2112 و 2111) 1یاندومبا پیروی از مگر (2116) ایلخچی شایعی

گهروه ملمهول بهه نهام  ایسهازه ،همراه فع  سهبکبه مرکّبفعلی ملمول  غیر در این ساخت، جزء که
کوچهک توانهد در هسهتة گهروه فعلهی صورت جایگاه فع  سهبک نمیدر این که انددادهتشکی   2مرکّب

جملهه  ،حهذف نشهود مرکّهبفعلی ملمهول  غیر ءنیز در صورتی که جز کردی سنندجیدر زبان  باشد.

تهوان بهه صهورت نمیتوان گات کهه در ایهناست و می عاد این ادّ( مؤی13ّ) ةجملدستوری خواهد بود. 

 حذف گروه فعلی با ابقای فع  کوچک قائ  بود:

13) Kažwan  mašin-ækæ=e        ba  Noža  nišan  da-Ø,                  mɨn=iš     

Kažwan  car-DEF=SCL.3.SG   to   Noža  show   give.PAST.3.SG,  I-also 

mašikækæ=m          ba  Noža    nišan=ɨm            da-Ø. 
car-DEF=SCL.1.SG      to  Noža    show=SCL.1.SG    give.PAST.3.SG  

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

تهوان ( نمی2112و  2111برمبنهای دیهدگاه مگردومیهان ) مرکّببودن به تشکی  گروه ملمول با قائ  

تهوان بهه حهذف گهروه نمی ،بنهابراین ؛گات که جزء فعلی در هستة گروه فعلی کوچک باقی مانده است

ههای بعهدی بها عها در بخشود. در تأیید این ادّفعلی با ابقای فع  کوچک در زبان کردی و فارسی قائ  ب

شهود ساختی که در زبان کردی حهذف میکه  شوده میپایه نشان دادهای هماستااده از حذف در ساخت

 تر از گروه فعلی بزرگ است.بزرگ

 کردی سنندجیموضوع تهی در زبان  بررسی -4-2

ایهن اسهت کهه اعهول در زبهان فارسهی بهودن مدر نقض موضوع تهی( 2113توسروندانی ) دوماستدالل 

کهه درحهالیداشهته باشهد  صورت خوانش دقیق و خهوانش نهادقیقموضوع تهی ممکن است دو تعبیر به

 ،خوانش دقیهق و نهادقیقگان باور نگارندهبه مرجع آن است.برابر  ،حذف تنها یک تعبیر دارد که آن تعبیر

                                                                                                                                                          
1. K. Megerdoomian  

2. complex-verb phrase 
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زبان نیست. اسهتدالل سهوم وی ایهن اسهت کهه  بودن در یکآزمون قاب  قبولی برای نقض موضوع تهی

نکتهة قابه  ذکهر . دارد مرجع زبانی تنهاکه حذف گروه فعلی درحالی ؛دارد زبانی مرجع غیرموضوع تهی 

زیهر کهه حهذف  ةزبانی باشد. در جمله دارای مرجع غیر نیز گاهی اوقات حذف داردن امکااین است که 

 آن ذکر نشده است:  از پیش ایهیچ مرجع زبانی ،صورت گرفته است
14) A (context): I want to open the door 

B: Don’t [open the door] 

های دیگهر کهه مطهابق بها سهاخت زبهان کهردی بنابراین در این بخش سعی بر آن است که از آزمون 

 بهره جوییم. بودن این زباندر نقض موضوع تهی های خودسنندجی باشد در تللی  داده

مهرور  از موضهوع تههی ههای تشهخیح حهذف( دربارة مظ 2115) 1تدا دیدگاه گلدبرگابدرادامه  

( بها بررسهی 2115گلدبرگ )د. گردمیتللی   کردی سنندجیهای زبان دادهسو با وی سپس هم شود؛می

دههد حهذفی کهه نشان می ازجمله عبری، ایرلندی و سواحیلی اصلی های دارای ارتقا فع زباناز  تعدادی

سه مرحلهه وی  است. ازنوع حذف گروه فعلی با ابقای فع  کوچک ،دهدها رخ میهای این زبانهدر داد

ح کنهیم مشهخّکه لین گام این است گوید اوّمی و کندموضوع تهی از حذف پیشنهاد می برای بازشناختن

ذف ی حههاسپس باید ملدودیت خیر؟وجود دارد یا  یک زبانآیا امکان عدم حضور موضوع درونی در 

ای جملهه شناسهایی کهرده و در پایهانرا معهیّن/ نهامعیّن جانهداری و  مله جانداری/ غیراز ج آن موضوع

 موضوع درونی را حذف کنیم.  بسازیم که در آن

سهاختار جمهظت هسهتند،  ناپهذیرجهداییجزء  کردی سنندجیها در زبان بستواژهه به اینکه با توجّ 

در ایهن بخهش سهعی بهرآن وع درونی در زبان کردی سنندجی امکان عدم حضور موضمنتور بررسی به

دو دسهته  کهردی سهنندجی. در زبهان شهود دهداپاسخ شده مطرح به پرسش هابستواژهکمک  اب است تا

عاملی ممکهن اسهت در  هایبستو وندهای مطابقه. واژه عاملیهای بستص  وجود دارد: واژهضمایر متّ

های بسهتواژهبها عنهوان ترتیهب بههها از آن نوشتار پیش روباشند که در ارجاع متقاب  با فاع  یا ماعول 

از  ( ایهن دو دسهته از ضهمایر را2112) 2لهویساسپنسر و . یاد شده استهای ماعولی بستفاعلی و واژه

ایاها فع  را مانند ضمایر  نقش ماعولِ ،های ضمیری ماعولیبستواژه بر این باورند کهمتمایز کرده و  هم

های بسهتواژه .اسهت ن فع  و گروه اسمیایمنلوی  ةبطرا بیانکه نقش وندهای مطابقه درحالی کنند.می

های ماعهولی در بسهتکهه واژهدرحهالی ؛دنروکار میهسازی فاع  در زمان گذشته ببرای مضاعف فاعلی

                                                                                                                                                          
1. L. Goldberg 

2. A. Spencer & A. R. Luis 
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نهابراین در یهک ب ؛دنهروکهار میهبه صری  غیریا ماعول  صری زمان حال و گذشته برای اشاره به ماعول 

د ایهن ( مؤی15ّ) ةجمل. شته باشدداتواند حضور بست فاعلی میزمان هم فاع  و هم واژهطور همه بهجمل

 کههدرحهالی حضهور دارنهد. ɨm= فهاعلیبسهت و ههم واژه Mɨnزمان هم فاع  که در آن هم نکته است

در ارجهاع  yan= بسهت ماعهولیواژهو هم  zærf-æk-anگروه اسمی ماعول زمان هم طور همتوان بهنمی

و  (16) هایجملههشهود. دسهتوری می غیر ةچنین ساختی منجر به جمل. حضور داشته باشد متقاب  با آن

 کنند:را تأیید می گاتهاین  (11)
15) Mɨn   zærf-æk-an=ɨm              šord-Ø 

I         dish-DEF-PL=SCL.1.SG    wash.PAST.3.SG 

 .ها را شستممن  رف
16) šord=yan-ɨm 

wash.PAST.3.SG=OCL.3.PL=SLC.1.SG 

 ها را شستم.آنمن 

17) *Mɨn  zærf-æk-an  šord=yan-ɨm 

I       dish-DEF-PL  wash.PAST.3.SG=OCL.3.PL=SLC.1.SG 

 ها را شستم.من  رف

کهردی  های ضهمیری ماعهولی در زبهانبسهتی دسهت یافهت کهه واژهبه این تعمیم کلّتوان میبنابراین 

توانهد در در صهورتی می تنههاموضوع درونی فع   همچنین ؛در توزیع تکمیلی با ماعول هستند سنندجی

صهورت جملهه غیهر بست ضمیری ماعول بیاید و در غیهر ایهنجای آن یک واژهبه جمله نباشد که حتما 

 شود:دستوری می

18) * šord -ɨm 

wash.PAST.3.SG=SLC.1.SG 

 ها را شستم.من  رف

از آن  ها را شسهتممن  رفمعنی  ،حضور نداشته باشدباال جملة بست در که ماعول و واژهرصورتید 

 ،یهک زبهان موضهوع تههی نیسهت کردی سنندجیرسد که زبان نتر میترتیب، بهبدین ؛شودبراشت نمی

 شود. بست ماعولی در جمله ذکر تواند در جمله حذف شود مگر اینکه واژهچراکه درهرحال ماعول نمی

را در سهاخت جمهظت  ییهااین است که ملدودیت موضوع تهی از حذف سیدر بازشنا گام بعدی 

ای شهدن نباشهد را بیهابیم و جملههدر یک جمله که قاب  حذف ییم که براساس آن موضوعبیابیک زبان 

کهه سهاخت شهدن دارد را حهذف کنهیم. درصهورتیبسازیم که در آن همان موضوع که ملدودیت تههی

تهوان از سهاختار هسهتیم. در اینجها می روروبههتوان گات که با پدیدة حهذف می ،ص  دستوری باشدحا
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ملدودیتی که در حهذف ماعهول  مثابةبه استاعولی که ذکر هردو ماعول در ساخت ضروری دومافعال 

اسهت. بررسی کرده  را( انواع افعال دوماعولی در زبان فارسی 2116شهسواری )بهره جست.  ،وجود دارد

بهه افعهالی  ،دهد و در این میانقرار می یللا  ضرورت حضور ماعول در پیوستاری را بهوی افعال متعدّ

 1ههای کامه دوماعولیعنهوان  با شوراندنو  شناساندن، گرفتن، سپردن، رساندن، فرستادن، دادنهمچون 

الی باشهند ضهروری کند و حضور هردو ماعول را در سهاختار جمظتهی کهه دارای چنهین افعهاشاره می

شهود. در زبهان دستوری می غیر هجمل ،ها در جمله حذف شودکه یکی از این ماعولداند و درصورتیمی

 هها جمهظت غیهردر این جمهظت ضهروری اسهت و حهذف آن صری  نیز، ماعول غیر کردی سنندجی

 عا است:د این ادّ( مؤیb 13ّ) ةجملکند. دستوری تولید می

19) a. Noža     kɨtew-ækæ=i                 da-Ø                  bæ  Sirwan 
Noža     book-DEF=SCL.3.SG        give.PAST.3.SG   to    Sirwan 

 نوژا کتاب رو به سیروان داد.
b. *Noža   kɨtew-ækæ=i                  da-Ø 

Noža   book-DEF=SCL.3.SG          give.PAST.3.SG 

 داد. نوژا کتاب رو

های افعهال دوماعهولی توان یکی از ماعولبنابراین ملدودیتی که در این ساخت هست این است که نمی

ای جملههبازشهناختن موضهوع تههی از حهذف،  در گهام سهومِ (2115)گلدبرگ سو با همرا حذف کرد. 

   کنیم:حذف میشدن را دارای ملدودیت حذف موضوعِسازیم که در آن می
20) Noža  kɨtew-ækæ=i           da-Ø                bæ  Sirwan,  mɨn=iš da=m 

Noža  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 هم دادم.

اسهت و  حذف شده ن را داردشدملدودیت تهی که صری  غیرباال ماعول  ةه به اینکه در جملبا توجّ 

بنهابراین بها پیهروی از  ؛شود که حذف صهورت گرفتهه اسهتگونه استدالل میاین ،جمله دستوری است

شود که در زبان کردی سنندجی به حذف گروه فعلی و نهه موضهوع تههی ( استدالل می2115گلدبرگ )

 قائ  هستیم.

 کردی سنندجیحذف گروه اسمی در زبان  بررسی -4-3

( کهه بهه نقهض حهذف گهروه اسهمی در زبهان فارسهی 2115) شایعی ایلخچین بخش از دیدگاه در ای

 ماعول غیهرو  صری بر ماعول  افزونساختی باشد که در آن چنانچه گاتة وی یم. بهیجوپرداخته بهره می
                                                                                                                                                          
1. perfect di-transitive 
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شهده  گهروه فعلهی حهذف توان نتیجه گرفهتمی ،شودنیز حذف  مرکّبفعلی ملمول  ، جزء غیرصری 

، پهس تهر از گهروه اسهمی حهذف شهده اسهتای بهزرگسازهدهد چنین ساختی نشان می اقعدرواست. 

 صهری بر ماعهول  افزون (21) ةجمل. در توان گات که گروه فعلی و نه گروه اسمی حذف شده استمی

ræfeq-æk-an-i صری  غیرو ماعول  دوستانشمعنی به bo memeani فعلهی  ، جزء غیربه مهمانیمعنی به

 نیز حذف شده است: دعوتمعنی به da’wæt کّبمرملمول 
21) Žila ræfeq-æk-an-i                 bo memeani  da’wæt     æ-kat,                            wæle  mɨn 

Žila friend-DEF-PL-3.SG.GEN  to  party         invitation IMPERF-do.PRES.3.SG,     but     I   

Ræfeq-æk-an-ɨm             bo memeani  da’wæt      na-k-æm. 
friend-DEF-PL-1.SG.GEN    to  party         invitation  NEG-do.PRES.1.SG 

 کنم.کند، ولی من دوستانم را به مهمانی دعوت نمینی دعوت میژیظ دوستانش را به مهما

 جهزء غیهر، صهری  غیهرماعهول و  صری بر ماعول  افزون( 21) ةجملدر طور که مشاهده شد همان 

( چنهین سهاختی 2116) شایعی ایلخچهی با پیروی از بنابراین ؛نیز حذف شده است مرکّبفعلی ملمول 

 تر از گروه اسمی حذف شده است.ای بزرگدهد سازهنشان می

 حذف گروه فعلی کوچک در زبان کردی سنندجی -5

حذف گروه فعلی بها ابقهای فعه  های تللی دجی شواهدی از زبان کردی سنن ةقبلی با ارائ هایدر بخش

در ایهن بخهش تهظش  رد شهد.کوچک، موضوع تهی و حذف گروه اسهمی در زبهان کهردی سهنندجی 

کردن استداللی حذف گروه فعلی کوچک در زبهان کهردی سهنندجی نشهان داده شهود. شود با مطرحمی

 تهری از گهروه فعلهی بهزرگبهزرگ ةزسها پایه،ساخت هم دومدر بند که شود که درصورتیبینی میپیش

گهروه فعلهی کوچهک شود زبان کردی سنندجی حذف می استدالل کرد که آنچه درتوان می ،شودحذف 

فعلهی  ، جهزء غیهرصهری  غیهر، ماعهول صری ماعول  ةپایجمظت هم دومدر بند  درواقع چنانچه. است

تر از گروه فعلهی بهزرگ حهذف زرگای بتوان گات که سازهمی ،همراه قید حذف شودبه مرکّبملمول 

 شده است:

22) Noža dwekæ       daqiqan  regækæ=e                 nišan  mɨnalækan  da-Ø,  
Noža  yesterday  exactly   way-DEF=SCL.3.SG    show  children       give.PAST.3.SG 
mɨn=iš dwekæ      daqiqan  reg-ækæ=m  bæ    mɨnalækan nišan=m da / da=m 
I=also  yesterday  exactly   way-DEF=SCL.1.SG  show children           give.PAST=SCL.1.SG  

 ها نشان داد، من هم دادم.هراه را به بچّ نوژا دیروز دقیقا  

 صهری  غیهر، ماعهول راهمعنهی بهه regækæ صری ماعول ( 22) ةجملشود در طور که مشاهده میهمان

mɨnalækan مرکّبفعلی ملمول  ، جزء غیرهاهبه بچّمعنی به nišan و قید نشانمعنی به dwekæ معنهی به
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مثال دیگری کهه در آن  ،در زیرشوند. میهمگی مشمول حذف واقع  دقیقا معنی به daqiqan قید دیروز و

سهت را شهاهد همراه قید حذف شده ابه مرکّبفعلی ملمول  ، جزء غیرصری  غیر، ماعول صری ماعول 

 ایم:آورده

23) Žila   imro    ræfeq-æk-an-i                bo    memeani   da’wæt                   ækat,   

Žila   today  friend-DEF-PL-3.SG.GEN to      party          invitation IMPERF-do.PRES.3.SG,  
Nožai=š imro        Ræfeq-æk-an-ɨ            bo   memeani     da’wæt                 akæ / akæ. 

Nožaiš=alsotoday   friend-DEF-PL-1.SG.GEN  to partyinvitation invitation IMPERF- do.PRES.3.SG.  

 .کندمیبه مهمانی دعوت  انوژا هم امروز دوستانش رکند، نی دعوت میادوستانش را به مهم امروز ژیظ

 ة( بهه فهرافکن بیشهین23) ةدر جمل امروز( و 22) ةدر جمل دیروزاین امر که قید زمان  شدن بهبا قائ  

، جهزء صری  ، ماعول غیرصری ماعول توان گات که با حذف ص  شده است، میگروه فعلی کوچک متّ

حذف گروه فعلی کوچک در زبان کهردی سهنندجی تأییهد  ةهمراه قید فرضیبه مرکّبفعلی ملمول  غیر

ایهن بهر اسهاس تری از گروه فعلی بزرگ قرار دارنهد. یرا عناصر چنین ساختی در گسترة وسیعز ؛شودمی

تر از گروه اسمی و گهروه بزرگ ،آنچه در زبان کردی سنندجی حذف شده استتوان نتیجه گرفت که می

 هستیم. روروبهها با حذف گروه فعلی کوچک به دیگر سخن در این ساخت ؛فعلی بزرگ است

 گیرینتیجه -6

 دومدر بنهد  از اعمهال حهذفپهس کهه  ای پرداخته شدپایههای همبه بررسی ساختحاضر  پژوهشدر 

 زبان فارسی مطهرح شهده چنین ساختی در برای متااوتی ماند. رویکردهایفع  در ساخت باقی می ،هاآن

 ؛(1335) ( و شهعبانی2113توسهروندانی ) از حذف گروه فعلی با ابقای فعه  کوچهک -1 :ازجمله است

 .(2114راسهخی ) ازحذف گروه اسمی یا گروه حهرف تعریهف  -3 ؛(1314هوانگ ) از موضوع تهی -2

شود گهروه فعلهی هایی آنچه در زبان فارسی حذف میکه در چنین ساخت استل بر این باور رویکرد اوّ

ن در چنهی دومرویکهرد براسهاس مانهد. بزرگ اسهت و فعه  در هسهتة گهروه فعلهی کوچهک بهاقی می

هایی درواقع موضوع درونی تهی است و حذف رخ نداده است. رویکرد سوم نیز بر ایهن اسهاس ساخت

شود گروه اسمی یا گروه حرف تعریهف اسهت نهه گهروه هایی آنچه حذف میاست که در چنین ساخت

 ه شهدو نشان دادشد شده در زبان کردی سنندجی بررسی در بخش پنجم مقاله رویکردهای مطرحفعلی. 

 گروه فعلی کوچک است. ،شودحذف می هاییآنچه در زبان کردی در چنین ساخت که

 منابع
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