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  هاي هاي حذف در گزارش شناختي گونه بررسي زبان

  فوتبال سيما 

  

 2، شهرام مدرس خياباني*1نيلوفر حسامي

  

 ايران مركز، تهران، تهران واحد شناسي همگاني، دانشگاه آزاد اسالمي كارشناس ارشد زبان. 1

  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج، البرز، ايرانشناسي همگاني زبان استاديار. 2

  

 

  13/10/91: پذيرش                                                2/9/91: دريافت
  

  چكيده 

نخسـت  . ايـم  هـاي فوتبـال سـيما را بررسـي كـرده      شده در گـزارش  انجامهاي  در اين پژوهش ميزان و نوع حذف

 - انـد  كه چهار گزارشگر برجسته ارائـه كـرده   - اي متشكل از پانزده دقيقة پاياني دوازده گزارش فوتبال سيما پيكره

از . شـده اسـت   بررسـي  ) 1390(شـده برپايـة نگـرش صـفوي      فراهم آمده و سپس ميزان و نوع واحدهاي حـذف 

نـوع مقولـة زبـاني واحـدهاي     ) 1976(انـد براسـاس الگـوي هليـدي و حسـن       گر، نگارندگان سعي كـرده سوي دي

حذفي كه بـه ابهـام معنـايي    : بندي شده است در اين پژوهش، چهار نوع حذف طبقه. شده را نيز بررسي كنند حذف

آيـد؛ حـذفي كـه     شـمار مـي   كند و ازنظر صفوي، كاهش معنـايي بـه   انجامد؛ حذفي كه در ارتباط خللي ايجاد نمي مي

دهـد   پـژوهش حاضـر نشـان مـي    . كند و حذف عناصر اختياري زبـان  تمايز زبان گفتار و نوشتار را مشخص مي

هـاي گـزارش    نـوعي، براسـاس ويژگـي    كنـد و بـه   شده خللي در ارتباط ايجاد نمي بيش از نيمي از واحدهاي حذف

دهـد   هاي نحوي نشان مـي  لحاظ ويژگي ي انواع حذف بهاز سوي ديگر، بررس. شود فوتبال، كاهش معنايي تلقي مي

گرفته با سه نوع حذف مورد نظر هليدي و حسن يعنـي حـذف گـروه فعلـي، حـذف گـروه        هاي صورت نوع حذف

هاي ديگـر پـژوهش ايـن اسـت      از يافته. گيرد بندي متفاوت است و انواع ديگري را نيز دربرمي اسمي و حذف گروه

داده در  هـاي رخ  توانـد حـذف   نمي - كند كه حذف را به قرينة لفظي و معنوي تقسيم مي - كه رويكرد سنتي به حذف

هـاي فوتبـال    نتايج پژوهش ضمن اينكه فراواني و انواع حـذف در گـزارش  . كند  هاي فوتبال سيما را توجيه گزارش

  . نماياند كند، نارسايي رويكرد سنتي به اين مقوله را نيز مي را مشخص مي

  

  . حذف، كاهش معنا، پيكرة زباني، بافت موقعيتي، بافت زباني: ديهاي كلي واژه
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  مقدمه. 1
كشند،  موضوع كه گويشوران زبان واحد يا واحدهاي زباني را از سطح زبان بيرون مي اين 

اي است براي دوري كردن از   ديگر، حذف پديدهبه بياني . شود مطرح مي» حذف«ذيل عنوان 
گذاشتن يك يا چند عنصر است؛  1توان گفت حذف همان ناگفته تر مي در تعريفي ساده. حشو

شده شايد  كند كه مطلب حذف طور ضمني اين مفهوم را القا مي در اينجا لفظ ناگفته به
  . اي قابل فهم است گونه به

رو  ني و غيرايراني دربارة حذف، با مواردي روبههنگام بررسي آثار پژوهشگران ايرا
در زبان فارسي را بيش از پيش » حذف«ها پژوهش بيشتر دربارة  شويم كه توجه به آن مي

 : ند ازا برخي از اين نكات عبارت. نمايد ضروري مي

 شناختي؛ بندي جامع حذف با توجه به رويكردهاي زبان طبقه. 1

  بررسي حذف؛  استفاده از پيكرة زباني در . 2
  .هاي فوتبال سيما هاي حذف در يك پيكرة زباني مشخص مانند گزارش بررسي ميزان فراواني گونه. 3

بندي آن و سنجش  هاي حذف و طبقه اند تا ضمن معرفي گونه در اين پژوهش، نگارندگان برآن
هاي  يا واحدهاي حذف، با تكيه بر پيكرة زباني، به بررسي واحد  ميزان فراواني هريك از گونه

هاي فوتبال سيما به كاهش معنايي و يا ابهام منجر  اي بپردازند كه در گزارش شده زباني حذف
منظور محقق كردن نحوة انتقال اطالعات در برنامة زندة ورزشي انجام  اين پژوهش به. شود مي

فت زباني، بر با هايي عالوه ها اين است كه در چنين گزارش دليل انتخاب اين گزارش. شده است
  .شود شده بهتر مشخص مي بافت غيرزباني نيز قابل مشاهده است و درنتيجه، ماهيت مورد حذف

  :ازاند  اصلي پژوهش عبارت  دو پرسش
انجامد،  هاي فوتبال سيما مي هايي كه به ابهام يا كاهش معنا در گزارش ميزان كاربرد حذف. 1

 چقدر است؟

توان در چارچوب  در پيكرة زباني فوتبال را ميهاي موجود  طور كلي، آيا حذف به. 2
 دستور سنتي قرار داد؟  بندي طبقه

هاي تلويزيوني  شده از گزارش هدف از پژوهش حاضر، استخراج واحدهاي زباني حذف
هاي متفاوت حذف و همچنين بررسي ميزان وقوع انواع  بندي گونه فوتبال براي بررسي و طبقه

 
1
 unsaid  
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  .راواني در گزارش زندة فوتبال استهاي زباني ازنظر ف حذف واحد
در پژوهش ) 1389(است كه مدرس خياباني  اي پژوهش حاضر با استناد به پيكرة زباني

هاي زندة ورزشي سيما و ارائة  هاي زباني در گزارش بررسي ناهنجاري«خود با عنوان 
اني در پژوهش خياب. بررسي كرده است» ها سازكارهاي مناسب براي كاهش اين ناهنجاري

. پانزده دقيقة پايانيِ دوازده گزارش مربوط به چهار گزارشگر برجستة سيما ضبط شده است
بنياد حذف، به شناخت و بررسي مواردي بپردازيم  در اين پژوهش برآنيم تا با بررسي پيكره

  .ها حذف واحد زباني به كاهش معنا و يا حتي در مواردي به ابهام منجر شده است كه در آن
  

  ينة پژوهش پيش. 2
ها و عناصر اجباري  طور كلي، حذف يكي از خصوصيات همگاني زبان انسان است و اگر معادل به

بررسي آثار . شود آور مي حذف نشود، بدون ترديد گفتار انسان پر از موارد غيرضروري و مالل
نشان سو ميزان اهميت اين موضوع را  شناسان دربارة حذف از يك نويسان و زبان متعدد دستور

  . باره وجود ندارد بندي واحدي در اين كند كه رويكرد و طبقه دهد و از سوي ديگر بيان مي مي
، )1348(، فرشيدورد )1348(، شعار و حاكمي )1344(پور  برخي پژوهشگران ايراني مانند خيام

، )1366(، مشكور )1354(، طالقاني )1353(، دارايي )1351(، خزائلي و ميرميراني )1350(دايي جواد 
، )1376(گيوي   ، احمدي)1371(، سلطاني )1370(راد  ، مرزبان)1369(پور  ، وزين)1367(شريعت 

، وحيديان كاميار )1385(، قريب و همكاران )1384(، ماهوتيان )1383(، صفوي )1377(ميرعمادي 
، )1967( 2راسل و همچنين برخي پژوهشگران غيرايراني مانند) 1390(و صفوي ) 1386(عمراني 

 8و ترسك) 1986( 7، لوبك)1979( 6، نيت)1977( 5، ويليامز)1976( 4، هليدي و حسن)1976( 3زگ
آراي اين پژوهشگران اغلب در چارچوب . اند در آثار خود حذف در زبان را بررسي كرده) 1993(

 تواند اقسام حذف را بندي حذف محدود است كه نمي ها به دسته ديدگاه سنتي بوده و نظريات آن
گيرد  ها بر اين باورند كه حذف يا بر قرينة لفظي صورت مي همچنين، آن. طور جامع پوشش دهد به

چنين نيست و  توان گفت اين و يا بر قرينة معنوي؛ اما با توجه به دستاوردهاي پژوهش حاضر مي
در ميان پژوهشگران حاضر، شريعت و مشكور . شود ها محدود نمي بندي حذف فقط به اين دسته

اند و ديدگاهشان به حذف، در مقايسه با ساير  دست داده تري از حذف به بندي جامع بقهط
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نيز با رويكردي نو به اين مسئله پرداخته ) 1390(صفوي . تر است شناسان، بازتر و جامع زبان
بندي  حذف را در قالب گروه تقسيم) 1976(شناسان غيرايراني، هليدي و حسن  از ميان زبان. است

 . اند با رويكردي متفاوت از اين منظر حذف را بررسيده كرده و

 

  چارچوب نظري پژوهش. 3
براي رسيدن به دستاوردهاي پژوهش حاضر، نگارندگان به بررسي تمام آثار موجود دربارة 

با . اند شناسان غيرايراني را نيز كاويده حذف در زبان فارسي پرداخته و بسياري از آثار زبان
سو و نگاه متفاوت  از يك) 1976(دي متفاوت و جامع حذف از هليدي و حسن بن توجه به تقسيم

به مقولة حذف و تمايز قائل شدن او ميان حذف و كاهش معنايي از سوي ) 1390(صفوي 
) 1390(و رويكرد صفوي ) 1976(ديگر، اين دو رويكرد يعني رويكرد هليدي و حسن 

  . دهند چارچوب نظري پژوهش را تشكيل مي
شده  مرجعي است و عنصر حذف پيش يحذف اساساً فرايند ،)1976(هليدي و حسن ازنظر 

مرجعي نيز وجود دارد كه  البته، حذف پس. شود با توجه به مرجع قبلي خود بازسازي مي
طوري كه معناي آن از بافت موقعيت استنباط  است؛ به» 9متني برون«واقع حذف از نوع  در
  گويد مي» شيرفروش«داري با ديدن  خانهبراي نمونه، وقتي خانم  .شود مي
  Two please!متني است حذف با توجه به بافت موقعيت انجام گرفته و از نوع برون.  

هليدي و حسن به مقايسة سه مقولة ارجاع، جانشيني و حذف به قرينه پرداخته و معتقدند 
دهايي در سطح است؛ ولي حذف و جانشيني فراين» 10سطح معنايي«انگاري در  ارجاع يك پيش

اي خاص  ساختار و واژه هستند و وجه تمايزشان در اين است كه در جانشيني، واژه
اين دو . ماند صورت تهي باقي مي شود؛ ولي در حذف آن جايگاه به جايگزين جايگاه خالي مي

هليدي و حسن براي . ها بايد به متن مراجعه كنيم فرايند صوري هستند و براي بازسازي آن
 :اند را درنظر گرفته 13»حذف بندي«و  12»حذف فعلي«، 11»حذف اسمي«حذف انواع فرايند 
  

  حذف اسمي. 3- 1
ساختار گروه اسمي از . دهد حذفي است كه در گروه اسمي رخ مي» حذف اسمي«منظور از 
صورت پيشين و پسين نسبت به  هايي اختياري تشكيل شده است كه به 15و وابسته 14يك هسته
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. نام دارند 17»هاي پسين وابسته«و  16»هاي پيشين وابسته«ترتيب  و به گيرند هسته قرار مي
 with«وابستة پيشين و » those two fast electric«هسته، » trains«براي نمونه در جملة يك، 

pantographs « استوابستة پسين:  
1. Those two fast electric trains with pantographs. 

ـا را معرفـي كـرده    براي گروه اسمي در زبان انگليسي اين وابسته) 147 :1976(هليدي و حسن  : انـد  ه
ـاره  يا همان عبارت» 18ها شاخص« ـارت «اي،  هاي اش ـاي عـددي   عب ـا كميـت      19»ه نماسـت،   كـه يـك عـدد ي
  .اي است كه يك عبارت موصولي و يا گروه حرف اضافه 22»عبارت وصفي«و » 21ساز مقوله«، »20صفت«

و » هاي ضميري عبارت«، »اسم خاص«، »اسم عام«ا درصورت وجود هسته، نقش آن ر
صورت  اما در ؛توانند ايفا كنند مي -كه عناصر ارجاعي نيز هستند -»ضماير شخصي«همچنين 

و نقش آن را برعهده  شود هاي ذكرشده جايگزين هسته مي حذف هسته، يكي از وابسته
  :به جايگاه هسته استبه عبارت ديگر، حذف اسمي ارتقاي يك وابسته ). Ibid(گيرد  مي

2. Four other oysters followed them, 

3. And yet another four. 
آيد و  شمار مي عبارت عددي به fourدر نمونة شمارة سه كه ادامة نمونة دو است، واژة 

  پذيرد و اين همان فرايند ارتقا به هسته است عنوان وابستة جايگزين هسته نقش آن را مي به
 )Ibid: 148.( 

كند؛  انگاشتي متن رجوع مي شده به عناصر پيش هر گروه اسمي حذفي براي عنصر حذف
 :اند از براي اين بازيابي دو روش وجود دارد كه عبارت. بنابراين داراي انسجام است

  :برگرداندن عنصر داراي نقش هسته به گروه؛ مانند نمونة چهار. الف
4. Another four (oysters) 

  :به گروه حذفي؛ مانند نمونة پنج 23»عبارت توصيفي وابسته« اضافه كردن. ب
5. Another four (of the oysters) 

ساز باشد، گروه  كه هستة آن شاخص، عدد، صفت و يا مقوله اي شايد بتوان گفت گروه اسمي
  ).Ibid: 149(حذفي است 

  حذف فعلي. 3- 2
  :ناميم؛ مانند مي» حذف فعلي«دهد،  حذفي كه درون گروه فعلي رخ مي

6. Have you ever been swimming? - Yes, I have 
7. What have you been doing? - Swimming. 

                                                                                                                                                                                              
15
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 post modifier  
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  هاي شش و هفت آشكار است كه در هر دو مورد عبارت كامل ها در مثال با توجه به پاسخ
 »I have been swimming «وه فعلي قبل انگاري از گر يك گروه فعلي حذفي توسط پيش. بوده است

در يك گروه فعلي فقط يك عنصر واژگاني . پردازد از خود به بازيابي يك يا بيش از يك واژه مي
، »24ايستايي«وجود دارد و آن نيز خود فعل است؛ هرچند در تشكيل هر گروه فعلي مواردي مانند 

  ).Ibid: 167(طور اجباري حضور داشته باشد  نيز بايد به» 27زمان«و » 26حالت«، »25قطعيت«
 :توان دو صورت را درنظر گرفت در حذف فعل مي

دهد كه فعل واژگاني يك گروه فعلي  حذف واژگاني زماني رخ مي 28:حذف واژگاني. الف
عبارتي، حذف واژگاني حذف از سمت راست است كه اغلب شامل  به ؛)Ibid: 170(حذف شود 

البته ممكن است عناصر قبل از حذف آخرين كلمة گروه فعلي يعني همان فعل واژگاني است و 
  ):Ibid: 173( 29آن را هم دربرگيرد

8. Have you ever being swimming? - Yes I have 
9. I don’t think he has (been (coming)) 

نيز » been« احتمال حذف عنصر سمت چپ» coming«بر  شود، عالوه كه مالحظه مي چنان
 .وجود دارد

. هايي بسيار روشني از حذف واژگاني هستند در انگليسي نيز نمونه 30»هاي تأكيدي سؤال«
  اند  ها باالترين بسامد وقوع حذف واژگاني را به خود اختصاص داده  اين نوع سؤال

)Ibid: 174 :( 

10. Mary didn’t know, did she? 

در . نامند مي 31»حذف عامل«حذف از سمت چپ در گروه فعلي را : حذف عامل كمكي. ب
  شود ماند و عنصر كمكي از گروه فعلي حذف مي اين نمونه، عنصر واژگاني باقي مي

 )Ibid: 174 .(عوامل كمكي همواره خودايستا هستند و اغلب در ابتداي گروه فعلي قرار دارند  
 )Ibid: 170:(  

11. What have you been doing? - Swimming 

12. They might or might not have objected. 

شود و درنتيجه از طريق  توان گفت با حذف عنصر كمكي، گروه فعلي ناخودايستا مي  درمجموع، مي
توان زمان آن را بازيافت؛ درصورتي كه با حذف فعل واژگاني خودايستايي  مرجع عامل محذوف مي

  ).Ibid: 193(ت يافت توان به عامل زمان دس ماند؛ زيرا با حضور فعل كمكي در جمله مي فعل باقي مي
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 finiteness  
25

 polarity  
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 voice 
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28
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  بندي حذف . 3- 3
هاست كه شامل  هاي گوناگون گفتاري مانند بيان سؤال، پاسخ و مانند آن در انگليسي نقش» 32بند«

كه نقش گفتاري » عنصر كمكي«. است 34»اي عنصر گزاره«و  33»عنصر كمكي«ساخت دوقسمتي 
نيز گروه فعلي » اي عنصر گزاره«بند را دارد، شامل فعل و عنصر خودايستا در گروه فعلي است و 

فرايند حذف ممكن است در هريك از اين دو . شود مانده و متمم و ادات حاضر را شامل مي باقي
بندي حذفي  يز ناشي از اين دو تقسيمپيشتر ذكرشده ن» حذف فعليِ«درواقع، دو نوع . بخش رخ دهد

  ):Ibid: 197(است 
  :حذف در بخش كمكي -

13. What was the duke going to do? - Plant a row of poplars in the park 

  :اي حذف در بخش گزاره -
14. Who was going to plant a row of poplars in the park? - The duke was 

شناساني هستند  تنها زبان) 1976(ايراني و غيرايراني، هليدي و حسن  شناسان در ميان زبان
توان با استناد به آراي ساير  رو نمي اين اند؛ از كه حذف را در قالب گروه تقسيم كرده

  .شناسان در اين بخش به توضيح تكميلي دربارة اقسام حذف در چارچوب گروه پرداخت زبان
پژوهش، مقولة حذف و كاهش معناست كه صفوي  اما دومين ديدگاه مورد بررسيِ اين

  :كنيم براي درك بهتر موضوع دو نمونه ذكر مي. آن را مطرح كرده است) 1390(
 )كاهش( .است تر شده  چاق] نسبت به گذشته[هوشنگ انگار . 15
اطالعات اصلي جمله را مخدوش » نسبت به گذشته«بينيم، فقدان واحد زباني  طور كه مي همان
 .آيد شمار مي رساند؛ پس كاهش معنايي به و معنا را بدون ابهام به مخاطب مي كند  نمي

   )حذف( .فرانسه را خيلي خوب بلد است] زبان[معلم ما . 16
شويم كه آيا معلم ما كشور  رو مي ، با اين ابهام روبه»زبان«در اين جمله با حذف واحد زباني 

به اطالعات معتبر » زبان«حذف واحد زباني  فرانسه را خوب بلد است يا زبان فرانسه را؛ پس
  .پس شاهد حذف هستيمرسد؛  كند و معنا با ابهام به مخاطب مي و اصلي جمله خدشه وارد مي
توانند از زنجيرة  ها و در تمام سطوح مطالعة زبان واحدهايي مي در بسياري از زنجيره

به همين دليل، . انتقال دهندنشين  كالم حذف شوند؛ ولي معنا و نقش خود را به واحدهاي هم
آورده و معتقد است  35»افزايش معنايي«را در پيوند با فرايند » كاهش«فرايند ) 1390(صفوي 
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نشين از افزايش معنايي برخوردار  هنگام كاهش واحدي از زنجيرة كالم، واحدهاي هم
و » حذف«د در چنين شرايطي دو فراين. كنند يافته را حفظ مي شوند و معناي واحد كاهش مي
بر درك ما از معناي زنجيرة كالم » حذف«دانيم؛ زيرا فرايند  را از يكديگر متمايز مي» كاهش«

  . چنين نيست» كاهش«حالي كه در  گذارد؛ در تأثير مي
  

  ها تحليل داده. 4
در پژوهش خود با عنوان ) 1389(پيكرة اين پژوهش پيكرة زباني است كه مدرس خياباني 

هاي زندة ورزشي سيما و ارائة سازكارهاي مناسب  هاي زباني در گزارش بررسي ناهنجاري«
 2601دارد كه از  36 نماد 14831  اين پيكره. بررسي كرده است» ها براي كاهش اين ناهنجاري

  39:آوريم در اينجا بخشي از پيكره را مي 38.تشكيل شده است 37نوع
... be yâre šomâre do’e ** ke xub bâzi karde barâye timeš behtarinešun šomâreye 

šunzdahešun bude ammâ az * vâqe’an čizi nadidim šâyad bištar morâqebe sâqhâye 

xodeše tâ betune * ro dar time ** râzi negah dâre forsat barâye ** yâre šomâreye 

sizdahe unhâ * harekat mikonan forsat hast * bâz ham sâhebe tup miše barmigarde 

hameye ** defâ mikonan va felan hameye time ** dâr hameye ** hamle mikone va 

hameye time ** defâ mikone forsat barâye ** yebâr dige moqe’iyyat ke tup be naf’e 

** e’lâm miše… 

در اين پژوهش شده ارائه شده است؛ اما  شكل آوانويسي پيكرة مورد استفادة مدرس خياباني به
رفته در كنار هر بخش  كار هاي به ها و حرف صورت خط فارسي آمده است؛ ضمن اينكه عالمت به

ها و  توضيح اين عالمت. دهد نوع حذف را نشان مي - آمده است« » كه داخل گيومه  - شده حذف
 :يدشده بنگر اي از پيكرة تحليل به نمونه. هاي شمارة يك و دو آمده است ها در جدول حرف
 ...»*-P « ،»توپ را+P  «ده پاس مي«**  2 ةبه يار شمار+X « ،»2 ةيار شمار+P  « كه

×» X است«شون بوده 16براي تيمش، بهترينشون شماره ×»  Xاست«خوب بازي كرده 
شايد بيشتر مراقب »  V+در اين بازي«چيزي نديديم  واقعاً* تاكنون در اين مسابقه، اما از 

 /P+ ضربه/ P+ حمله«، فرصت هراضي نگه دار** رو در تيم * نه هاي خودشه تا بتو ساق
كنن  حركت مي* ها  ي اون13 ةيار شمار. » X+ياد وجود مي هب÷» « Vحاال«، **براي » P+ گل
  . ...»V+كردن براي حمله/  V+زدن براي گل«فرصت »  V+**تيم  ةبه سمت درواز«

روش تحليل پيكرة مورد نظر به اين صورت بوده است كه ابتدا كل پيكره بررسي شد تا 

 
36

 token  
37

 type 

 
38

الف  ي نمونه ممكن است صورت زباني  ست؛ برا اي يك نوع ا يطي مي. كار رفته باشد بار در پيكره به 20منظور از نماد تعداد نموده دارد 20گوييم الف نوعي است كه  در چنين شرا   .نماد 
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اباني  به** و * از عالمت ) 1389(در پيكرة مورد استفادة مدرس خي تيب  راد  به تر شگاهجاي نام اف   .ها استفاده شده است و  با
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شدة آن با توجه به بافت موقعيتي و بافت زباني از متن گزارش  هاي زباني حذف واحد
استخراج شود؛ سپس اين واحدها به چهار دستة حذف، كاهش، حذف اختياري و تمايز در 

شايان ذكر است دو گروه حذف تمايز گفتار و (يم شد گفتار و نوشتار به شرح زير تقس
  ):بندي صفوي اضافه شده است نوشتار و حذف اختياري به تقسيم

  ): ارتباط مخدوش شده است(حذف . 1
- »* 40-P« حتي در بافت موقعيتي هم مشخص نيست كه منظور گزارشگر . (2ة به يار شمار

  .)كيست
  ): ارتباط مخدوش نشده است(كاهش . 2

» +بازيكنان«به » +اش ضربه«زد، اما » +به توپ«ضربه سرش را » +و» «+گيره توپ را مي« * -
  .هم برخورد كرد** دفاع 
ها را بيان كنيم و  واحدهاي زباني كه در گفتار ملزم نيستيم آن(تمايز گفتار و نوشتار . 3

  ): شوند كنند و در نوشتار لحاظ مي ارتباط را مخدوش نمي
  .»×است«داور اين بازي گرفته شده از سوي * خطاي  -

اي كه ممكن است وقوعشان با توجه به بافت  شده واحدهاي زباني حذف(اختياري . 4
  ): كند تر كند و نبودشان در متن ارتباط را مخدوش نمي موقعيتي ارتباط را كامل

  .گلي به ثمر نرسونده» ÷تا اين لحظه از بازي/ ÷تاكنون«* ولي  -
هاي پيكره به  در تحليل كل داده: چهارگانة حذف به اين شرح است نتيجة بررسي انواع

شده دست يافتيم كه در جدول شمارة يك توزيع فراواني و  مورد واحد زباني حذف 6809
  .درصد انواع آن آمده است

  
  بررسي فراواني انواع حذف 1جدول 

  

  درصد  فراواني  مقولة حذف

  52/69  4732  +كاهش 
  5/12  851  -حذف 

  26/12  835  ×تمايز گفتار و نوشتار 
  72/5  390  ÷اختياري 

 
40
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 5/12درصد به كاهش اختصاص دارد؛ پس از آن حذف با  52/69باالترين ميزان فراواني با 
درصد در  26/12درصد بيشترين درصد را داراست؛ حذف موجود در تمايز گفتار و نوشتار با 

درصد كمترين ميزان فراواني را به  72/5با رتبة سوم قرار دارد و در پايان، حذف اختياري 
هاي اختياري را كنار كاهش  اگر تمايز گفتار و نوشتار و حذف. خود اختصاص داده است

) موقعيتي(كه در آن بافت غيرزباني  - دليل سياق گزارش فوتبال شود كه به بگذاريم، مشخص مي
 5/12باوجود اين، ميزان . ميزان حذف در مقايسه با كاهش بسيار كمتر است - شود ديده مي

  .هاست درصد حذف بيانگر تعدادي هرچند اندك از موارد مبهم در گزارش
گونه كه اشاره شد، نگارندگان پيكرة مورد بررسي را با توجه به رويكرد هليدي و  اما آن
كنند، بررسي كردند؛  كه حذف را به سه گروه فعلي، اسمي و بندي تقسيم مي) 1976(حسن 

رو با  اين از 41شد؛ رو شدند كه در اين چارچوب گنجانده نمي هايي روبه امه با حذفولي در اد
  : بندي افزودند حفظ چارچوب اصلي، سه مورد ديگر را به اين تقسيم

  :Vاي  گروه حرف اضافه. 1
براي /  Vزدن براي گل«فرصت ./ » Vدر اين بازي«واقعاَ چيزي نديديم * اما از  -
  .هست»  Vكردن حمله
  :Wنما  گروه متمم. 2
كنم  خونه سومين بازيكن تعويضي تيم ما رو به زمين بازي كه من فك مي ميره فرامي*  -
  .هست كه بايد تعويض بشه* بله » +Wكه بايد تعويض شه «هست * 

  :Zگروه اضافي . 3
  .»Xجاي گرفت ** تيم » «Zي«توپ توي دروازه  -
  : Pگروه اسمي. 4
  .خوب گرفت» P توپ را/ P ضربه را«*  -
 :Xگروه فعلي . 5
  .» Xگيره جاي مي**  تيم/ Xره  مي** تيم » «Zي«توي دروازه » P توپ« -
  : Yگروه بندي. 6
  .»Yبود ** تيم «برندة اين ديدار  -

  .شود ميزان وقوع و فراواني شش مورد حذف در جدول شمارة دو مشاهده مي
 

41
شتر اين موارد نمونه  ست و شايد به البته بي اي حذف اختياري ا رفته است ه قرار نگ ليدي و حسن  ذف مورد نظر ه الب ح است كه در ق مين دليل    .ه
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  بررسي واحدهاي زباني براساس نوع گروه 2جدول 
  

  درصد  فراواني  گروه نوع
  X  1621  78/23گروه فعلي 
  P  2204  33/32گروه اسمي 
  Y 229  36/3گروه بندي 
  V 2424  57/35اي  گروه حرف اضافه

  W   203  98/2 نما گروه متمم
  Z 135  98/1گروه اضافي 

  
ترتيب  مورد دارد؛ پس از آن به 2424اي با  بيشترين ميزان فراواني را گروه حرف اضافه
نما بيشترين فراواني را در پيكره به خود  گروه اسمي، گروه فعلي، گروه بندي و گروه متمم

  .است 135اند و كمترين ميزان فراواني مربوط به گروه اضافي با فراواني  اختصاص داده
  

  گيري  نتيجه. 5
  :حاصل اين پژوهش به اين شرح است

شده دست يافتيم كه  زباني حذفمورد واحد  6809هاي پيكره به  در تحليل كل داده -
توان  شده و با رسيدن به ميزان درصد وقوع اين دو مقوله، مي هاي انجام براساس پژوهش

درصد از  52/69يعني  4722دليل سياق گزارش فوتبال، كاهش معنا با فراواني  ادعا كرد به
در تمايز  ، حذف موجود5/12بيشترين ميزان فراواني برخوردار است و پس از آن حذف با 

  .درصد قرار دارد 72/5نهايت حذف اختياري با  درصد و در 26/12گفتار و نوشتار با 
دهد دستور سنتي  نويسان دربارة حذف نشان مي شناسان و دستور بررسي آراي زبان -

توان موارد ديگري مانند حذف گروه  دهد و مي شده را پوشش نمي تمام انواع حذف مطرح
هايي  معدود حذف. هاي حذف افزود نما و گروه اضافي را به گونه متمماي، گروه  حرف اضافه

 .حسب قرينه باشد پيدا كرد كه بر  توان در پيكره را مي
هايي كه در پيكرة مورد بررسي استخراج شدند، بيشتر كاهش معنا هستند؛ چون با  حذف - 

اطالعات اصلي مخدوش هاي فوتبال،  و بافت زباني گزارش) موقعيتي(توجه به بافت غيرزباني 
سياق گزارش . شود واسطة بافت زباني و بافت موقعيتي به مخاطب منتقل مي است و معنا به  نشده



  ...هاي شناختي گونه بررسي زبان و همكار                                                                 نيلوفر حسامي  
 

34 

هايي  هرچند با نمونه. نوعي است كه كاهش در آن بديهي است و كاربرد زيادي دارد فوتبال به
  .كمتر است ها در مقايسه با كاهش رو شديم كه معنا را مخدوش كرده، فراواني آن روبه
توان راهي  با توجه به آراي صفوي و به چالش كشيدن مبحث حذف و كاهش در آن، مي -

اند طي كرد و در قالبي  شناسان پيموده نويسان و زبان تر با آنچه تاكنون دستور نو و متفاوت
  .نو به بررسي مبحث حذف و كاهش پرداخت

  
  ها نوشت پي. 6

1. unsaid 

2. J.R. Rossel  

3. I.A. Sag 

4. M.A.K. Halliday & R. Hassan 

5. E. Williams 

6. A. Neijt 

7. A. Lobeck 

8. R.L. Trask 

9. exophoric 

10. semantic 

11. nominal ellipsis 

12. verbal ellipsis 

13. clausal ellipsis 

14. head 
15. modifier 
16. premodifier 
17. post modifier 

18. deictics 

19. numerative 
20. epithet 
21. classifier 

22. qualifier 

23. qualifier partaive 
24. finiteness 

25. polarity 

26. voice 
27. tense 
28. lexical ellipsis 

  .هاي ديگر متفاوت باشد البته چنين مواردي دربارة زبان انگليسي مطرح شده و ممكن است در زبان .29
30. tag questions 
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31. operator ellipsis 

32. clause 
33. modal element 
34. propositional element 

35. semantic increasing 

36. token 

37. type 

نمودهاي يك نوع است؛ براي نمونه ممكن است صورت زباني الف بيست منظور از نماد تعداد  .38
  .گوييم الف نوعي است كه بيست نماد دارد در چنين شرايطي مي. كار رفته باشد بار در پيكره به

جاي نام افراد و  ترتيب به به** و * از عالمت ) 1389(در پيكرة مورد استفادة مدرس خياباني  .39
  .ستها استفاده شده ا باشگاه

  .نام بازيكن است* در اينجا منظور از   .40
همين دليل در قالب حذف مورد   هاي حذف اختياري است و شايد به البته بيشتر اين موارد نمونه .41

 .نظر هليدي و حسن قرار نگرفته است
  

  منابع . 7
  .فاطمي: تهران ).2(دستور زبان فارسي ). 1379(انوري، حسن و احمدي گيوي  •
: تهران. دستور زبان فارسي). 1351(ميرميراني  الدين سيد ضياءخزائلي، محمد و  •

  .جاويدان
 .نشر ستوده: تبريز. دستور زبان فارسي). 1386(پور، عبدالرسول  خيام •
  .نشر شهسواري: اصفهان. دستور زبان فارسي). 1350(دايي جواد، رضا  •
 . مبتكران: تهران. ادبيات فارسي ).1371(سلطاني گرد فرامرزي، علي  •

  .اساطير: تهران. دستور زبان فارسي). 1367(شريعت، محمدجواد  •
  .اميركبير: تهران. گفتارهاي دستوري). 1348(شعار، جعفر و اسماعيل حاكمي  •
. دومين كارگاه تخصصي معناشناسيدر » حذف يا كاهش«). 1390(صفوي، كورش  •

  .اهورا: تهران. شناسي ايران انجمن زبان
  .اميركبير مشعل: اصفهان. اصول دستور زبان فارسي). 1358(كمال  طالقاني، سيد •
  .احياي كتاب: تهران. ساخت زبان فارسي). 1374(فرشيدورد، خسرو  •
دستور زبان ). 1385(الشعراي بهار و فروزانفر  قريب، عبدالعظيم، همايي، ياسمي، ملك •



  ...هاي شناختي گونه بررسي زبان و همكار                                                                 نيلوفر حسامي  
 

36 

  .ناهيد: تهران. )پنج استاد(فارسي 
  : تهران. شناسي ي ازديدگاه ردهدستور زبان فارس). 1384(ماهوتيان، شهرزاد  •

  .نشر مركز
هاي زندة  هاي زباني در گزارش بررسي ناهنجاري). 1389(مدرس خياباني، شهرام  •

طرح : تهران. ها ورزشي سيما و ارائة سازوكارهاي مناسب براي كاهش اين ناهنجاري
  .صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانپژوهشي در مركز زبان و رسانة 

  .جهاد دانشگاهي: تهران. دستور سودمند). 1370(راد، علي  مرزبان •
مطبوعات : تهران. دستورنامه در صرف و نحو زبان فارسي). 1366(مشكور، محمدجواد  •

  .شرق
. گزيني نحو زبان فارسي برپاية نظريةحاكميت و مرجع). 1377(ميرعمادي، سيدعلي  •

  . سمت: تهران
  .سمت: تهران ).1(سي دستور زبان فار). 1386(وحيديان، كاميار  •
  . معين: تهران. دستور زبان فارسي آموزشي). 1369(پور، نادر  وزين •
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   نمايه. 8
 

عالمت 
  اختصاري

  مقولة حذف
عالمت 

  اختصاري
  مقولة حذف

  حذف  -  كاهش  +
  اختياري  ÷  تمايز گفتار و نوشتار  ×

 

  

  مقوله  نمايه  مقوله  نمايه  مقوله  نمايه

P گروه اسمي  V  اي گروه حرف اضافه  X گروه فعلي  
W  نما گروه متمم  Y  گروه بندي  Z  گروه اضافي  
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