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  چكيده
هاي اين داده. پردازيمدر مقالة حاضر به بررسي دستگاه مطابقة فعل الزم و فاعل در زبان فارسي مي
چارچوب اين پژوهش . ايم پژوهش را از برخي مقاالت و منابع مكتوب و متون زبان گفتاري گردآوري كرده

در اين تحقيق . اندكمينگي است كه هر دو در چارچوب مكتب زايشي مطرح شدهدو نظرية بهينگي و 
محور  اساس رويكرد كمينگي كه نحو درصدديم موارد استثناي مطابقه در دستور سنتي زبان فارسي را بر

دليل انتخاب اين دو نظريه اين است كه مشخص . بنياد است نشان دهيم است و نظرية بهينگي كه محدوديت
مطابقه در دستور كمينگي، رابطة بين جستجوگر و . كننديك موارد استثناي مطابقه را بهتر بيان مي كدامكنيم 

هاي هستند و مشخصه ها به دو گونة ذاتي و بافتيمشخصه. ها استگذاري مشخصههدف بر پاية ارزش
ها بر انتخاب گزينة بهينة تدر نظرية بهينگي تعامل محدودي. هاي مختلف، ارزش متفاوت دارندبافتي در بافت
اساس رابطة بين جستجوگر و هدف  همة موارد استثناي مطابقه در نظرية كمينگي بر. گذاردمطابقه تأثير مي

- شود و در فعلشمار جمع محسوب مي [HON+]شوند؛ در كاربرد محترمانه، با حضور مشخصة بيان مي

در نظرية بهينگي، . كندمطابقه مي) هدف( PROي آوا با ضمير بي) هستة زمان(نهاد، جستجوگر هاي بي
هاي تحقيق با بررسي داده. شودتعيين مي 1مراتب نشانداري جانداري  گزينة بهينة مطابقه با پيروي از سلسله

به اين نتيجه رسيديم كه نظرية كمينگي در تبيين موارد مطابقة فعل با فاعل كارآمدتر از نظرية بهينگي است و 
  .نهاد را نيز تبيين كندابقة افعال بيتواند مط مي
  

  .مطابقه، كمينگي، جستجوگر، بهينگي، محدوديت: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
فعل و فاعل و  ، دستگاه مطابقةبهينگي و كمينگي ، با ارائة نمايي كلي از نظريةحاضر در مقالة

بررسي نحوي  هايگيري از تابلوها و درختبا بهرهرا چگونگي ارزيابي دستگاه مطابقه 
دهند، تكواژها كلمات را ل ميآيند و تكواژ را تشكيها كنار هم ميواج ،در زبان. كنيم مي
ها بر يكديگر آيي كلمات در جمله، برخي از آنباهم ةنتيج در. سازند و كلمات جمالت را مي

» بقهمطا«. كنندگذارند و معموالً از لحاظ شمار، شخص و جنس با هم مطابقت ميتأثير مي
ست كه ا ايدستگاه مطابقه شبكه. است ارتباط مسنداليه و اسناد از نظر شخص و عدد

هايي كه فعل داراي در زبان). 98 :1384 ،باطني( گيردختلف اين رابطه را دربرميامكانات م
س با نهاد فعل از نظر شمار، شخص و گاهي جن ،)و آلماني عربي فارسي،( شناسه است
 ها آن. ندهست اربرد اهل زبانتابع ك و ها تابع چنين منطقي نيستندزبان همة كند؛ امامطابقت مي

در  ،هايي كه فعل داراي شناسه استدر زبان بنابراينند؛ هست تابع منطق سخنگويان هر زبان
در اين تحقيق دستگاه مطابقة ). 32 :1384وحيديان كاميار، (بينيم مواردي اين مطابقت را نمي

توصيف  ،هدف مقاله. كرديمبهينگي و كمينگي توصيف  در چارچوب دو نظرية فعل و فاعل را
در  ها و رابطة جستجوگر و هدف است واساس محدوديت فاعل بر فعل و بقةاستثنائات مطا

بين جستجوگر و هدف و  اساس رابطة را برانواع مختلف جمالت الزم زبان فارسي ، اين راستا
با استثنائات در رويكرد سنتي مطابقه . كرديمبررسي  هاي همگانيمراتب محدوديت سلسله

در اين تحقيق كارايي رويكردهاي جديد و مطرح بهينگي و كمينگي را در  .زيادي همراه بود
 يكنيم تا مشخص شود كدام رويكرد در تبيين موارد استثنا ميتبيين موارد مطابقه بررسي 
شد اي براي مطابقه ارائه ميقاعده عموالًدر رويكردهاي سنتي م. مطابقه كارايي بيشتري دارد

مطابقه  ،مانند كمينگي و بهينگي ،شد؛ اما در رويكردهاي جديدقاعده ذكر مي يو موارد استثنا
چوب كلي نظريه به شكل يكساني رشود و موارد استثنا نيز در چابه شكل متفاوتي مطرح مي

اين دو رويكرد برخورد . يستشوند و ديگر بحث استثنا مطرح نبحث مي ديگر با جمالت
گيري از مفاهيم نظري قادر به تبيين يك با بهره ؛ ولي هريكساني در تبيين مطابقه ندارند

در جمالت زبان را در اين تحقيق پس از معرفي روش كار دو نظريه، مطابقه . مطابقه است
و نظريه در تبيين كارايي دبه بررسي  پايانو در  كنيم تحليل ميفارسي در قالب هر دو نظريه 

 :اند از پژوهش عبارتهاي  پرسش. پردازيم ميمطابقه 
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فعل و فاعل در زبان فارسي را  استثنائات مطابقة ،جستجوگر و هدف رابطة چگونه. 1
 كند؟ ميتوجيه 

 گذارند؟هايي بر انتخاب گزينة بهينه در موارد مطابقه تأثيرچه محدوديت. 2

 رآمدتر است؟كدام نظريه در تبيين مطابقه كا. 3

  

  پيشينة تحقيق. 2
در مطابقه . اي توصيفي بيان شده استزبان فارسي با قاعده ، مطابقةدر رويكردهاي سنتي

  :تعريف شده استگونه  اين ،دستور پنج استاد
آيد؛ اما اگر نهاد جمع و جاندار نباشد، فعل اگر نهاد جمع و جاندار باشد، با فعل جمع مي

جان شخصيت انساني داده شود، در حكم جاندار  اگر به اسم بي. جمع تواند مفرد بيايد يا مي
ها تغيير واقع گردد و زمان  گياهان و اعضاي زوج بدن و بعضي كلمات كه در آن. گيردقرار مي

  ).117 -115: 1330قريب و ديگران، (شود جمع بسته مي» ان –«و » ها«را برساند به 
نهاد دوم شخص در حالت احترام با  افزايد كهباال ميقاعدة به  اين نكات را) 1374(باطني 

ديان كاميار يوح. آيد و در حالت سوم شخص امكان انتخاب وجود دارداسناد جمع مي
  . افزايدنيز موارد استثنا ديگري را به اين قاعده مي) 1384(

حليل نما و هسته تبين مشخص اساس رابطة ، مطابقه را برگراييتحقيقات در كمينه بيشتر
زبان  در چارچوب كمينگي در دو نوع جملة فعل و فاعل را مطابقة) 2012(شرفات  .اندكرده

 بين جستجوگر و هدف در جمالت اسمية وي مدعي شد كه رابطة. كرده است عربي بررسي
وجود  VS دارند برقرار است؛ اما اين رابطه در جمالت فعليه با ترتيب SVعربي كه ترتيب 

پيشنهاد  است كه كمينگي بر مبناي زبان انگليسي دليلعدم هماهنگي به اين  شايد اين. ندارد
بين جستجوگر و هدف ديده  ، رابطةSV هايي با ترتيبدر زبان. دارد SVكه ترتيب  شده است

  .شودمي
 ند؛ اما نظريةشوميمربوط شناسي  ستين چارچوب بهينگي، به واجبسياري از آثار نخ

). 5: 1384مهند،  راسخ( شناسي نيستزبان است و مختص واج بهينگي در مورد كل دستور
  .اندواژي نيز پرداخته تحقيقات اخير در اين ديدگاه به مسائل نحوي و ساخت

گزيني چامسكي را در چارچوب بهينگي مورد مرجع در تحقيقي نظرية) 2004( 2فيسچر
 

2
 Fischer  
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ها دچار ختالف بين زبانگزيني در موارد امرجع وي معتقد است كه نظرية. بررسي قرار داد
را حل زباني  كند كه اين مشكالت بيناشكاالتي است و خود محقق مدل ديگري را پيشنهاد مي

تأثيرگذار در توزيع،  ه بر اين فرض استوار است كه اصولشد اين مدل اصالح. دكنمي
  . شودطرف ميورت مشكل بسياري از استثنائات بردر اين صپذيرند؛  تخطي

است كه ساختار ) 1977( 3وشابهينگي در نحو، گريم گامان كاربرد نظريةيكي از پيش
را  4پرسشي واژة واژه و قاعدة درج كمكسي، شامل حركت پرسشجمالت پرسشي انگلي

هاي ورودي را شامل واژه نمايندهوي در توصيف ساختار حركت پرسش. است بررسي كرده
  :گذارندها اثر مياي زير بر ارزيابي آنهداند كه محدوديتهاي مختلف ساختي ميترتيب
1 .STAY : نكند؛كلمه پرسشي حركت  
2 .OP-SPEC :نما قرار بگيرد؛عملگر در جايگاه مشخص  
3 .OBL-HD :جايگاه هسته از نظر واژگاني خالي نباشد.  

نياز است تا ) اييج هدو جاب( STAY است كه دو نقض در قاعدة نشان داده وشاگريم
  ).Wunderlich, 2004: 3( آيد دست هيعني محدوديت دوم ب ،باالتر بةمحدوديت با رت
. گذارند آيند بر هم تأثير ميكلماتي كه با هم در يك عبارت مي ،دستوري در مطابقة
بعضي از . كندبا شمار، شخص و جنس اسم ديگر مطابقت مي شده معموالً صورت صرف

مانند  ها آزادي بيشتري دارد؛در اين زبان كلمات غني دارند و ترتيب ةها دستگاه مطابقزبان
هايي وجود دارد كه حتي زبان .ندا ها در ميزان مطابقت با هم متفاوتاما زبان. زبان التين

ناقصي را  گيرند و نظام مطابقةو حد قرار ميها بين اين دزبان بيشتر. مطابقه ندارند اصالً
بهينگي  زبان انگليسي را در چارچوب نظريةدستگاه مطابقة ) 2002( 5اورتمان. دهندنشان مي

هاي همگاني زير در انتخاب گزينة بهينه توي فرض كرده كه محدودي. توصيف كرده است
  :كنندعمل مي

1 .[+PI]>[]: دهد و در مطابقه بيشتري مي گروه اسمي جمع از گروه اسمي نامشخص اطالع
 .ارجح است

2 .Animate> inanimate :جان ارجح استاندار بر مطابقه با اسم بيمطابقه با اسم ج. 

3 .Pronoun>noun :كندها عمل ميتر از اسمضماير در مطابقه قوي. 

هستند و  ها متفاوتبندي اين مقياسها در رتبهمعتقد است كه زبان) 2002( اورتمان
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 ).Wunderlich, 2004: 7(فاعل، مفعول و ساخت ملكي حاالت مختلفي دارند  اساس مطابقة بر

قرار داده  مورد بررسيمطابقت فعل با نهاد را در زبان فارسي ) 1384(وحيديان كاميار 
را  ها آن همةفعل و فاعل را ذكر كرده كه در اين تحقيق  وارد بسياري از عدم مطابقةاست و م
  . كنيموب بهينگي و كمينگي بررسي ميدر چارچ

 

  مباني نظري. 3
كمينگي،  در مراحل اولية نظرية. نگي و كمينگي استچارچوب نظري اين تحقيق نظرية بهي

هاي نقضي براي اين اما در زبان انگليسي مثال بود؛و هسته  6نمابين مشخص مطابقه رابطة
گرايي دارد، بهتر بود سزايي در كمينهنقش ب 7فرماني از آنجا كه سازة .نوع مطابقه پديدار شد

) (Chomskey, 2001: 13 8چامسكي اين،بنابر ابقه نيز بر همين اساس توصيف شود؛مط

هاي در جريان مطابقه مشخصه. بين جستجوگر و هدف دانست مطابقه را رابطة
هاي شخص و شمار هدف ارزش در جستجوگر با توجه به مشخصه Ø نشدة گذاري ارزش
 ,Radfordگيرد حالت در هدف با توجه به ماهيت جستجوگر ارزش مي گيرند و مشخصةمي

هاي ذاتي در مشخصه. شوندذاتي و بافتي تقسيم مي ها به دو دستة مشخصه. (2009:285
را به هاي شخص، شمار و جنسيت اسم مشخصه براي نمونه،مدخل واژگان حضور دارند؛ 

اساس بافت گفتمان  هاي بافتي برولي مشخصه ؛زمان را صورت ذاتي دارد و فعل مشخصة
براي . براي فعل بافتي هستند Øهاي شخصهحالت براي اسم و مشوند؛ مشخصة  تعيين مي

  :كنيدتوجه  9به مثالي از ردفورد ،مطابقه توضيح نحوة
1. There were awarded several prizes (Ibid: 282). 

شود تا گروه تركيب مي prizesبا اسم  severalنماي براي اشتقاق اين جمله، ابتدا كميت
شود تا گروه فعلي تركيب مي awarded فعل مجهولگروه حاصل با . را بسازد QPنماي كميت

   :شودشود و نمودار زير ساخته ميتركيب مي T زمانةرا تشكيل دهد و گروه فعلي با ساز
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 كه بر آن سازةگردد ميبه دنبال يك هدف اسمي مناسب  در ساختار، Beبه محض ورود 

 Øهاي از لحاظ مشخصه Beين نما است؛ بنابرا، گروه كميتتنها گروه مناسب. فرماني دارد

. يابدتجلي مي wereبخش آوايي به صورت  كند و دربا آن مطابقه مي) شخص و عدد(
شود  برطرف مي EPPنماي گروه زمان مشخصة جايگاه مشخصدر  thereهمچنين با تركيب 

  :آيد دست مي هب و ساخت زير

  
هاي مشخصه. كندميا نيز حالت فاعلي دريافت نمگروه كميت در جريان مطابقه،

از  هاگذاري، اين مشخصهبعد از ارزش. گيرندتعبيرناپذير فعال در جريان مطابقه ارزش مي
بخش نحو و معنا ديده شوند و در فعال مي غير نقشي در تعبير معنايي ندارندآنجا كه 

 ،براي تلفظ درست؛ زيرا ها قابل دسترس هستندهمة مشخصهدر بخش آوايي  اما شوند؛ نمي
بين هدف و  كي معتقد است كه رابطةچامس .ها الزم استمشخصه همةدسترسي به 

  ).Chomskey, 2001: 13( باشد حداقل است تا جستجوجستجوگر محلي 
هاي جديد در دستور زايشي است كه توسط پرينس و يكي از انشعاب نظرية بهينگي



  1393مهر و آبان ، )19پياپي ( 3ش،  5د                                                                 جستارهاي زباني

 

 61

شناسي را تحت تأثير قرار جوا ةاين نظريه ابتدا حوز. مطرح شده است) 1991( 10اسمولنسكي
 ويژه نحو و صرف نيز ديده شد ، بهشناسي هاي ديگر زباندر حوزه كم تأثيرش كم داد و

هاي حوزه مبنا به همة ريه رويكرد محدوديتاين نظ). 235 -219 : 1392 نژاد، هاديان و علي(
 دبيرمقدم،( دهدارائه ها كند تبيين نقشي براي محدوديتزبان دارد و حتي گاهي سعي مي

هاي زبان حاصل رقابت روساخت اين است كه نظرية بهينگيترين اصل در مهم). 645: 1383
شود، به اين معني است كه كمترين بين چند محدوديت است و وقتي روساختي بهينه مي

 11ها همگاني محدوديت برگرفته از مجموعةها اين محدوديت. است محدوديت را نقض كرده
). 647: 1383دبيرمقدم، ( روند به شمار مي دانش زيستي و ژنتيكي انسان هستند كه جزو

و  12هاي نشانداريمحدوديته دارند و به دو گرو نظرية بهينگيها نقش مهمي در محدوديت
تمايل دستور  دهندةهاي نشانداري نشانمحدوديت .شوندتقسيم مي 13هاي پاياييمحدوديت

ها د كه روساختنشوها باعث مياين محدوديت. تنشان اسهاي بيهمگاني به سوي ساخت
لزوم برابري و  هاي پايايي برمحدوديت. عايت كنندبودن را ر برخي معيارهاي دستوري

داد را  هاي اصلي درونداد بايد ويژگي برون .كنندداد تأكيد مي داد و برون شباهت بين درون
هاي مختلف اند و زبانرزياب آمدهها در بخش امحدوديت همة). Kager, 1999: 9( حفظ كند

بندي عبارت است از ترتيب رتبهاين . دهندمي ارائهها بندي متفاوتي از اين محدوديترتبه
. ها در زبان دارد از آنيك   اساس اهميتي كه هر ، برها در يك زبان خاصچينش محدوديت

هرگاه . نددار آن زبان ها درباالتري در چينش محدوديت جايگاهناپذير هاي تخطيمحدوديت
 ،حاصل ، تخطي شود، زنجيرةناپذير استدر زباني از محدوديتي كه در آن زبان تخطي

. نامندمي تخطي مهلكاصطالح در اين نوع تخطي را . دستوري خواهد بود نادرست و غير
اي دار در اين تابلوها گزينة. شوندخوانده مي» 14تابلو« نظرية بهينگينمودارهاي معمول در 

در مقابل ) !*(شود و تجمع ستاره و تعجب مشخص مي * پذير با نشانةمحدوديت تخطي
  ). 649: 1383دبيرمقدم، (به معناي تخطي مهلك است  ،گزينه
 هايساخت همةبخش زايا . دارد 16و ارزياب 15دو بخش زايا نظرية بهينگيدستور در  

شده در بخش  هاي توليدميان نماينده كند و بخش ارزياب ساخت بهينه را ازممكن را توليد مي
از . گيردشده صورت مي بنديهاي رتبهاساس محدوديت اين انتخاب بر. كندزايا انتخاب مي
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است، ميزان تخطي از يك محدوديت به  ويژه زباناي ها مقولهبندي محدوديتهكه رتب آنجا
ساختي است كه به بهترين  ،ساخت بهينه). 147 :1388نژاد و اصالني، علي(زبان بستگي دارد 
 .ها را رعايت كرده باشد و كمترين تعداد محدوديت را نقض كندوجه محدوديت

ه در يك زمان بيش از يك ساخت درست يا بهينه داشت يمتوانميهمچنين در اين نظريه 
سخن ديگر، به  ؛)2: 1384مهند،  راسخ(درست نيست  غلط يا كامالً كامالً ،و يك ساخت باشيم
  .نگي يك امر نسبي استبهي

هاي دستور باطني  ، كتاب)1384(از تحقيق وحيديان كاميار را هاي اين پژوهش داده
وحيديان كاميار معتقد است . ايم هاي زبان گفتاري گرفتهو داده) 1386(الديني مشكوةو ) 1348(

است و  يزي است كه در دستورها توصيف شدهتر از چكه مطابقت فعل و فاعل بسيار پيچيده
  .زيادي را براي مطابقه بر شمرده است يموارد استثنا

كنيم و  هايي ارائه ميزم و فاعل مثالفعل ال بقةيك از حاالت مطا ، براي هردر اين تحقيق
با  ،بعد در مرحلة. هيمدمينشان را بين جستجوگر و هدف  سپس با ارائة درخت نحوي رابطة

  .هيمد مينمايش را بهينه ساخت بودن نسبي ساخت تابلو خوش ارائة
  

  هاتجزيه و تحليل داده. 4
ل از نظر شخص و شمار فعل با فاع ،هاي دستور زبان فارسيبسياري از توصيفبنا بر باور 

در اين تحقيق مطابقت  .ولي در بسياري از موارد چنين مطابقتي وجود ندارد مطابقت دارد؛
  .كنيم را بررسي ميافعال الزم 

  
 افعال الزم. 4- 1

 .ظرفيتي است يك م شدن معنا به مفعول نيازي ندارد وفعل الزم فعلي است كه براي تما
  ....ها رفتند و آن/ كريم و قلي و حسن رفتند/ علي رفت/ من رفتم: در كاربرد عاميانه -
آقاي / عالي تشريف نياورديدحضرت/ سركار تشريف بردند: در كاربرد محترمانه -

 .نگشتندخانم بر پروين/ رئيس گفتند

: آيدمفرد يا جمع مي به صورت ولي فعل نا كه نهادها جاندار و جمع هستند؛موارد استث -
. بودند /هاي زيادي در هوا بودپشه. شدند /در آن سال گوسفندهاي ما در اثر بيماري تلف شد
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  .رسيدند/ ها به فروش رسيد ماهي. هستند /وحش حيوانات زيادي است در باغ
بايد ): به جاي جمع و مفرد(د آينجان با فعل مفرد مي نهادهاي بي موارد استثنا كه -
/ روابط تيره شده بود/ مه شدها ترجمتن/ دعواها هم فايده نداشت/ ها زده شود حرف
 . هاي او باعث تعجب بود خنده

  
  افعال الزم كاربرد عاميانة. 4 - 1-1

. ندمار و شخص مطابقت دارموارد از لحاظ ش بيشتردر زبان فارسي فعل الزم و فاعل در  
دادن نشان  براي. مطابقه در دستور كمينگي رابطة بين جستجوگر و هدف مناسب است

  .گيريمزير را در نظر مي ، مراحل اشتقاق جملةفعل و فاعل مطابقة
  .علي و بابك رفتند. 2

ياز به ن ،كه اين فعل الزم است از آنجا. شودتن وارد اشتقاق ميدر اين جمله ابتدا فعل رف
فاعل درون گروه  اساس نظرية بر. گيردعنوان متمم نمي متمم اسمي ندارد و گروهي را به

شود و نماي گروه فعلي تركيب ميدر جايگاه مشخص »علي و بابك«عبارت اسمي  ،17فعلي
محض به . شودزمان تركيب مي آمده، با هستة دست بهگروه فعلي . شودگروه فعلي تشكيل مي

هاي شخص و شمار مشخصه ،زمان هستة. ، مطابقه بايد صورت بگيردزمان اشتقاق هستة
گذاري نشده دارد و به دنبال هدف مناسب براي ارزش گذاريقابل تفسير و ارزش غير

» علي و بابك«تنها هدف در سازة فرماني هستة زمان، گروه اسمي . هايش استمشخصه
. گيرد دهد و حالت فاعلي ميزش ميارزمان  به شخص و شمار هستةگروه اسمي اين . است

نماي زمان به جايگاه مشخص تةدر هس EPP براي برطرف كردن مشخصةبعد،  در مرحلة
نما  شود و گروه متممآوا تركيب ميبي نمايگروه زمان با يك متمم. كندگروه زمان حركت مي

  .شودحاصل مي
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 همة. شودتلفظ مي »رفتند«يد و به شكل آروه فعلي پايين ميگ وند زمان در بخش آوايي به هستة
پايين . شوند ديده نميشوند و در بخش معنا و نحو غير فعال مي ،ها بعد از ارزش گرفتنمشخصه

  .حركت رو به پايين در دستور زايشي است آمدن هستة زمان به هستة فعلي تنها نمونة
تر شدن براي روشن. يمكنرا بررسي مي نظرية بهينگياساس  اين جمله بر اكنون مطابقة

  :گيريمزير را در نظر مي هايمحدوديت ،بهينه نظرية بهينگي و نحوة ارائة گزينةبحث در 
1 .Person : فاعل بايد از نظر شخص مطابقت كند؛فعل با  
2 .Number :اعل بايد از نظر شمار مطابقت كند؛فعل با ف 

3 .Gender : فاعل بايد از نظر جنس مطابقت كند؛فعل با 

4 .IDEN(IO):  47: 1384خان، جنبي(همة عناصر ورودي بايد در خروجي حضور داشته باشند.( 

 

 Person Number IDEN (IO) Gender علي و بابك رفتن

 **  !*   علي و بابك رفت

 **   !*  علي و بابك رفتيم

 **  * !*  علي و بابك رفتي

 **     علي و بابك رفتند
  

  زم و فاعل گروه اسميفعل ال مطابقة 1تابلوي 
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محدوديت جنس در زبان فارسي معتبر نيست و  بينيم، مي 1كه در تابلوي  طور همان
داد در  ي عناصر دروننيز ناظر بر حضور همه IDEN(IO)است و محدوديت  خاكستري شده

شود و محدوديت داد حذف مي در زبان فارسي گاهي ضمير فاعلي در برون. داد است برون
IDEN(IO)  موجب ساخت غير تري داردپايين شود؛ ولي چون اين محدوديت رتبةمينقض ،

هاي با ر مورد مثال باال نمايندة آخر گزينة بهينه است؛ زيرا محدوديتد. شوددستوري نمي 
  .است باال را نقض نكرده رتبة
  

 Person Number IDEN (IO) Gender من رفتن

 *     من رفتم

 *   !*  من رفتي

 * * !*   رفتيم من

 * *    رفتم

  

  فعل و ضمير فاعلي مطابقة 2تابلوي

  
را رعايت  personو  numberهاي هايي كه محدوديتدهد كه گزينهنشان مي 2 يتابلو
  .هاي بهينه هستنداند صورتكرده
  

  افعال الزم كاربرد محترمانة. 4- 2-1

اليه كلماتي مانند اسمي مسندگروه  ر كاربرد محترمانه، چنانچه هستةباطني معتقد است د
مورد سوم شخص  باشد، اسناد جمع خواهد بود و در »كارسر«و » حضرتعالي«، »جنابعالي«

: 1348باطني، ( تواند با اسناد جمع يا اسناد مفرد بيايد مسنداليه مفرد مي در كاربرد محترمانة
106 .(  
  .جنابعالي فرموديد. 3
  .آقاي دكتر منزل نيستند. 4
است كه  مدعي شده ،هاي مختلفي از احترام دارداي كه حالتبررسي زبان كرهدر  18چو

 
18

Cheo  



  ...بررسي كارآيي رويكردهاي                                                                     و همكار  والي رضايي 

 

 66

اسم و (اي واژگان در زبان كره. آيندها در مدخل واژگان مياصطالحات محترمانه در زبان
  ).Choe, 2004: 554( و حتي تكواژها شكل محترمانه نيز دارند) فعل

است كه در  ه به اين نتيجه رسيدهزبان فرانس نيز با بررسي دستگاه مطابقة 19وچسلر
گيرد و مطابقة اسم و صفت لحاظ نحوي صورت مي فعل و فاعل به ، مطابقةكاربرد محترمانه

صفت به  وزيرا فعل در كاربرد محترمانه در فرانسه به صورت جمع  به لحاظ معنايي است؛
دوگانه  مطابقة هايي با دستگاهو زبانزبان فرانسه را جز وي. رودصورت مفرد به كار مي

كه در برخي  حالي دراسم و صفت است؛  ه مطابقة فعل و فاعل مجزا از مطابقةاست ك دانسته
 .)Wechsler, 2013: 6( گيردها مانند كرواتي اين مطابقه به شكل واحد صورت ميزبان

  :كندوچسلر يك تعميم را ذكر مي
  .كندقرار ميجمع بر ضمير مؤدبانه با فعل مطابقة: بانهتعميم جمع مؤد
هايي داراي دستگاه مطابقة دوگانه است كه مطابقة فعل و فاعل و زبانزبان فارسي جز

هاي در مدخل برخي واژگان مانند اسم در فارسي نيز. اسم و صفت است مجزا از مطابقة
. وجود دارد [HON+]عنصر  ،...و خانم ... ، حضرت واال، آقاي جنابعالي، حضرتعالي، سركار

است كه افعال و ضماير  گفتني. شود شمار گروه اسمي جمع تلقي شودر باعث مياين عنص
افعال  براي نمونه، ؛را در مدخل واژگاني خود داشته باشند [HON+] توانند مشخصةمي
 اكنون اشتقاق جملة زير را در نظرية. دارند [HON+] مشخصة» تشريف آوردن«و» فرمودن«

  :كنيممي بررسيگرايي كمينه
  .شودنابعالي فرموديد كه فردا نمرات اعالم ميج. 5
1 .V )فرمودن ( + CP)شودكه نمرات اعالم مي(→V’ )؛)شود فرمودن كه نمرات اعالم مي 

2 .Spec (v)  جنابعالي + V'→VP )؛)شودجنابعالي فرمودن كه فردا نمرات اعالم مي 

3 .T+ vp→ T'. 
-وجو مي ان به دنبال هدف مناسب جستدر اين مرحله بايد مطابقه صورت گيرد و هستة زم

اساس اصل نفوذناپذيري، هستة  نما هدف مناسبي براي هستة زمان نيست؛ زيرا برگروه متمم. كند
-نما هم انجام نميمطابقه با خود گروه متمم. كنددسترسي پيدا نمي» نمرات«زمان به گروه اسمي 

). Radford, 2009: 291(ندارد  گيرد و مشخصة شخصنما حالت نميشود؛ زيرا گروه متمم

-هاي ارزشاين گروه اسمي به مشخصه. است» جنابعالي«ترين هدف مناسب، گروه اسمي  نزديك

 
19 Wechsler 
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 EPPگيرد و براي بازبيني مشخصة  دهد، حالت فاعلي مينشدة هستة زمان ارزش مي گذاري

محسوب جمع  [HON+]به دليل حضور مشخصة » جنابعالي«شمار گروه اسمي . كندحركت مي
  .شودآوا تركيب مينماي بيدر مرحلة آخر اشتقاق، گروه زمان با متمم. شودمي

  
  

شده  هاي ذكريك محدوديت ديگر به محدوديت نظرية بهينگي،براي تحليل اين عبارت در 
  .كنيماضافه مي ،در قسمت قبل
Pl[HON]: فعل با فاعل از نظر شمار جمع است در كاربرد محترمانه، مطابقة.  
در ) 1971( 20اساس تحقيق كمري بر. شودديت از لحاظ همگاني تأييد مياين محدو

 .شود مطابقه به صورت جمع نشان داده مي ،دهندهايي كه حالت احترام را نشان مي زبان
  :استبهينه به شكل زير  ها براي انتخاب گزينةامل محدوديتتع

Person >> Pl [HON] >>Number >>IDEN(IO)>> gender 

 
 Person Pl [HON] Number IDEN (IO) Gender جنابعالي فرمودن كه

 *   * !*  جنابعالي فرمود

 *   !*   فرمودي يجنابعال

 *  *    جنابعالي فرموديد
  

  مطابقه در كاربرد محترمانه  3تابلوي 
 

20
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باالتر تخطي  هاي با رتبةتي است كه از محدوديتساخت بهينه ساخ ،3با توجه به تابلوي 
در زبان فارسي محدوديت شخص  ،آيدميها بركه از تعامل محدوديت طور همان. رده باشدنك

  .شودكه نقض آن مهلك تلقي مي طوري به ؛باالترين رتبه را دارد
  

  فاعل جاندار جمع .4- 3-1

  .رسيدند /ها به فروش رسيدماهي. 6
  .هستند /وحش حيوانات زيادي است در باغ. 7

كنيم شمار گروه اسمي بر مبناي بافت و كمينگي فرض مي ريةنظ در تحليل اين موارد در
شمار  را در نظر بگيريم،تك اعضاي گروه اسمي  اگر تك. شودمنظور گوينده تعيين مي

عنوان يك كل در نظر  بهرا گروه اسمي  شود؛ اما اگر مجموعةعنوان جمع در نظر گرفته مي به
ها مورد توجه تك ماهي ، اگر تك7در مثال . شود، از نظر شمار مفرد محسوب ميبگيريم

ها باشد، شمار ماهي منظورش كل مجموعة گوينده باشد، شمار گروه اسمي جمع است و اگر
  :كنيمگرايي بحث مياشتقاق را در كمينه اكنون. رودمفرد به كار مي

  
  

ر جوگو هاي شخص و عدد جستبه مشخصه) هاماهي(شخص و شمار هدف  مشخصة
سپس  گيرد ونيز ارزش فاعلي مي» هاماهي«دهند، مشخصة حالت ارزش مي) نزما هستة(

در اين مثال شمار گروه . كندحركت مي SPECTPبه جايگاه  EPP ةبراي بازبيني مشخص
  .است ها بودهماهي منظور كل مجموعةزيرا  است؛ ها مفرد در نظر گرفته شدهاسمي ماهي
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هاي پيشنهادي اورتمان ا در نظر گرفتن محدوديتاين جمالت را ب نظرية بهينگيدر  
  . كنيمتحليل مي) 2002(

1 .+pl>[]: برتر است گروه اسمي نامشخص در مطابقه  گروه اسمي جمع از
Wunderlich, 2004: 12)(؛  

2 .Animate>inanimate :جان در مطابقه برتر است گروه اسمي جاندار از گروه اسمي بي)Ibid(؛  
3 .Pronoun>noun :ند هست ترهاي اسمي برضماير در مطابقه گروه)Ibid(.  

 مراتب گستردة جانداري، مبني بر سلسله) 1979(ديكسون بر پيشنهاد ها اين محدوديت
فعل با فاعل در زبان فارسي از نظر شمار با اين  مطابقة). Croft, 2003: 130( استمنطبق 
  :مراتب همسو است سلسله

Pronoun> Proper names> human common nouns> nonhuman animate 

common nouns> inanimate common nouns 

 ي ديگر رتبةهامحدوديتت شخص در زبان فارسي نسبت به است كه محدودي گفتني
 شود؛مراتب جانداري تعيين مي اساس سلسله باالتري دارد و تنها شمار گروه اسمي بر

قبل از محدوديت شمار و بعد از  ،هامحدوديت مراتب جانداري در ترتيب بنابراين سلسله
تر شمار قوي مراتب، ضماير در مطابقة اين سلسلهاساس  بر. گيردمحدوديت شخص قرار مي

طور  كنند؛ اسامي مربوط به انسان يا اسامي حيوانات و گياهاني كه بهاز اسامي عمل مي
 جان بيامي حيوانات و اسامي تر از اسدر مطابقه قوي ،انداستعاري شخصيت انساني گرفته

  :استبهينه به شكل زير  ها براي انتخاب گزينةامل محدوديتتع. هستند
Person >>Pronoun> Proper names> human common nouns> nonhuman animate 

common nouns> inanimate common nouns>> number >>IDEN(IO)>> gender 
 

 Person ها به فروش رسيدن ماهي

Human 

noun>non-

human 

noun 

Number 
IDEN 

(IO) 
Gender 

 *  *  !*  ها به فروش رسيدم ماهي

 *  * * !*  ها به فروش رسيديد ماهي

 *   *    ها به فروش رسيد ماهي

 *   *   ها به فروش رسيدند ماهي

  مطابقه با فاعل جاندار جمع  4تابلوي 
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در . نيستالزم شمار  ن باشد، مطابقةجا بيهنگامي كه فاعل  دهدنشان مي 4تابلوي 
تر از جمله با اسناد جمله با اسناد مفرد بهينه. د بهينه باشندنتوانتابلوي باال دو ساخت مي

از لحاظ . توانيم به كار بريماساس بافت كاربردشناسي مي برجمع است؛ ولي هر دو جمله را 
  .استزيرا بهينگي امري نسبي  هستند؛نحوي هر دو ساخت بهينه 

 

  جان جمعفاعل بي. 4- 4-1

توان جان در نقش نهادي ميهاي جمع بيدر دستورهاي زبان فارسي آمده است كه براي اسم
وحيديان كاميار، ( جمع؛ اما در مواردي فعل بايد مفرد باشد فعل هم فعل مفرد آورد و هم 

1384 :35 .(  
  .ها باال گرفتكم بحث كم. 8
  .ها زده شودبايد حرف. 9
  .ها تيره شده بودروابط ما با آن. 10
  .هاي مردم به توستاميد. 11
  .دعواها فايده نداشت. 12

 است؛ بنابراين مشخصة عنوان يك كل در نظر گرفته شده اسم جمع به باال، در جمالت
  .شوندتحليل مي 3-1-4كمينگي مانند جمالت بخش  اين موارد در نظرية. ار مفرد داردشم

  
  

عنوان  را به »دعواها«به ساختار، گروه اسمي  زمان لة باال با ورود هستةدر اشتقاق، جم
هاي شخص و عدد به مشخصه) دعواها(شخص و شمار هدف  كند، مشخصةهدف انتخاب مي
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نيز ارزش فاعلي » دعواها«دهند، مشخصة حالت ارزش مي) نزما هستة(وجوگر  جست
  . كندحركت مي SPEC TPجايگاه  به EPPي كردن مشخصه سپس براي برطرفگيرد و  مي

  :ه دست آوريمبهينه را ب گزينة يمتوانها ميبا تعامل محدوديت نظرية بهينگيدر 
Person>>Pronoun> Proper names> human common nouns> nonhuman 

animate common nouns> inanimate common nouns >> number >>IDEN(IO)>> 

gender 
 

 Person Animate>inanimate Number اشتندعواها فايده ند
IDEN 

(IO) 
Gender 

 *   * !*  دعواها فايده نداشتيد

 *    !*  دعواها فايده نداشتي

 *   *    دعواها فايده نداشت

 *   !*   دعواها فايده نداشتند

  

  جان جمعمطابقه با اسم بي 5تابلوي 

  
ترين گزينه عنوان بهينه باال به اي رتبةهبا پيروي از محدوديت» دعواها فايده نداشت«جملة 

  . شودها انتخاب مياز بين نماينده
  

  فعل الزم با مسنداليه تركيبي. 4 - 2
يك گروه اسمي يا بيش از يك گروه اسمي  تواند به وسيلةايگاه مسنداليه ميجبه باور باطني، 
م نامي، آن را ساده مييك گروه اسمي اشغال شود اليه به وسيلةاگر جايگاه مسند. اشغال شود

هاي گروه). 101: 1348باطني، (ناميم ، آن را تركيبي ميو وقتي بيش از يك گروه اسمي باشد
خورند و در ند ميبه هم پيو »اي«و » و«اسمي در مسنداليه تركيبي به وسيلة عوامل پيوندي 

كند داليه جمع عمل ميمسنداليه تركيبي مانند مسنرابطه با مطابقة مسنداليه تركيبي با اسناد، 
  ).102: 1348باطني، (

  .هايش اينجا بودنداو و رفيق. 13
  :مناسب استرابطه با شخص مسنداليه تركيبي در بندي زير رده
  شخص سوم >>دوم شخص >>شخص اول
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شخص  كنندةباشد، آن گروه تعيينهاي اسمي، گروه اسمي اول شخص اگر در بين  گروه
   :كند صدق ميدر مورد دوم شخص و سوم شخص نيز  اين قاعده. كل گروه است

  .)اول شخص( من و تو رفتيم . 14
  .)اول شخص(من و شما رفتيم . 15
  .)دوم شخص(تو و او رفتيد . 16
  .)دوم شخص(ها رفتيد شما و آن. 17
  .)سوم شخص(او و برادرش رفتند . 18

  :گيردكمينگي به شكل زير صورت مي اشتقاق اين جمالت در نظرية
V )رفتن( →V' 

Spec )من و او( +V'→VP )من و او رفتن( 
T+VP→T' 

انجام ) گروه اسمي(و هدف ) مانز هستة(وجوگر  مطابقه بين جست ،در اين مرحله
من و «، گروه اسمي هاگذاري مشخصهبعد از ارزش. گيرندها ارزش ميشود و مشخصه مي
  . برطرف شود EPP تا مشخصةشود جا مي هنماي گروه زمان جاببه جايگاه مشخص »تو

  
بندي دهشود و شخص بر اساس رها اعمال ميهمان ترتيب محدوديت نظرية بهينگيدر 
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  :شودارائه شده تعيين مي
  شخصسوم  >>دوم شخص >>شخص اول

  

 Person Number IDEN (IO) Gender من و او رفتن

 **   !*  من و او رفتند

 **  * !*  من و او رفت

 **     رفتيممن و او 

  

  مطابقه با مسنداليه تركيبي  6تابلوي 
  

  . است ساخت بهينه، ساختي است كه كمترين محدوديت را نقض كرده 6در تابلوي 
 »با او«و » توبا «، »با من«، »تو با او رفتي«و » من با تو رفتم«، »تو با من رفتي«در جمالت 

مسنداليه و  دليل در رابطةبه همين و  دهاي قيدي هستنها گروهاين. ندمسنداليه نيست وجز
  ).105  :1348 باطني،(اسناد از نظر شمار و شخص دخالتي ندارند 

  
  شخصه افعال يك. 4 - 3

ها شناسه ثابت و به صورت سوم شخص در اين فعل. شخصه با نهاد مطابقت ندارند افعال يك
  :كند ر پيوسته مطابقت ميمفرد مضارع يا ماضي است و نهاد به جاي مطابقت با شناسه با ضمي

  .من دردم گرفت. 19
  .او دردش گرفت .20
  .تو دردت گرفت. 21

اين افعال است و  شخصه در زبان فارسي را ذكر كرده يان كاميار چهارده فعل يكوحيد
 ؛ اما)38 -29: 1382وحيديان كاميار، ( آورد به شمار ميفعل و فاعل  را از موارد عدم مطابقة

نوعي از  يمتواناين افعال را مي .گونه افعال نيز برقرار است مطابقه در اين ،به نظر نگارنده
ولي هنوز مطابقه بين  بدانيم كه شناسه به جاي فعل در جزو اول آمده است؛افعال مركب 

او دردم «يا » من دردت گرفت«توانيم بگوييم نميفاعل و فعل برقرار است و به همين دليل 
  .»گرفت
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براي تمام  ،كه اين فعل الزم است از آنجا. شودتدا فعل درد گرفتن وارد اشتقاق ميدر اين جمله اب

نماي گروه فعلي تركيب ابتدا در جايگاه مشخص »من«ضمير . نداردنياز معنا به متمم اسمي  نشد
شود و در زمان تركيب مي آمده، با هستة دست بهگروه فعلي . شودشود و گروه فعلي تشكيل ميمي

زمان از  نشدة هستة گذاريهاي شخص و شمار ارزشمشخصه. گيردمطابقه صورت مي ،حلهاين مر
زمان در  وند. دندهد و به هدف حالت فاعلي مينگيرهدف ارزش مي هاي شخص و شمارِمشخصه

  .شودتلفظ مي »دردم گرفت«آيد و به صورت بخش آوايي به فعل پايين مي
اين جمالت مانند . كنيممي بررسي ظرية بهينگيناساس  اين جمله را بر اكنون مطابقة
  .شوندتحليل مي 4- 1- 1جمالت بخش 

  
 Person Number IDEN (IO) Gender من درد گرفتن

 **  !*   من دردمان گرفت

 **   !*  من دردي گرفت

 **  * !*  من دردشان گرفت

 **     من دردم گرفت

  

  شخصه افعال يك ةمطابق  7تابلوي 
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  .ستاهاي شخص و شمار را نقض نكرده محدوديت ،بهينه گزينة
  
  نهادهاي بيفعل. 4 - 4

متمم،  نهاد،زيرا  ها نه با نهاد مطابقت دارد، نه با چيز ديگري؛ساختفعل در بعضي از 
يان كاميار وحيد). 40: 1384 وحيديان كاميار،(است مستقل ها  از اينندارد و  ... اليه و مضاف
گرايي براي تحليل اين در كمينه. آورد به شمار ميموارد عدم مطابقه  ازهم گونه افعال را  اين

، )سوم شخص(«  هاي شمارگيريم كه مشخصهآوا در نظر ميهميشه بيرا يك فاعل  ،جمالت
اين . گيردآوا ميرا به صورت ذاتي دارد و در جريان مطابقه از فعل حالت بي »)جمع(شخص 
هستند و شاهد فاعل  CPاين جمالت . دهدارجاع نمي يتواقعآوا به شخص خاصي در فاعل بي

  :فاعل دارند لزوماً بنابراينديگر است؛  CPها با  آوا در اين جمالت امكان همپايگي آنبي
  . اش برويگويند كه قصد سفر داري و مريم دوست دارد خانهمي): شاهد همپايگي. (22

 
  

شود و رسد، مطابقه انجام ميمياني ميگروه زمان  تقاق جمله به مرحلةهنگامي كه اش
گيرند و سپس براي برطرف وجوگر و هدف، ارزش مي جست نشدة گذاريهاي ارزشمشخصه

نماي  نماي گروه فعلي به جايگاه مشخصصاز جايگاه مشخ PROضمير  EPP شدن مشخصة
 PRO ر، ضميproدر زبان فارسي عالوه بر ضمير  سخن ديگر،به  كنند؛گروه زمان حركت مي

، فاعل در نظر بگيريم اگر اين افعال را بي. آيد دارد و در جمالتي از نوع باال مينيز وجود 
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  . خوردميشود و اشتقاق ساختار به مشكل بربرطرف نمي EPP مشخصة
توانيم ضمير انتزاعي در نظر در چارچوب بهينگي انتزاع نظرية كمينگي وجود ندارد و نمي

شده مربوط و معتبر نيستند و بخش مولد بايد تنها يك  هاي ذكريتبگيريم؛ بنابراين، محدود
تواند اين جمالت را  شدة فعل را عرضه كند؛ زيرا بخش ارزياب نمي گزينه، آن هم صورت صرف

داد در  تنها محدوديت معتبر ناظر بر حضور همة عناصر درون IDEN(IO)محدوديت . بسنجد
در دستور بهينگي، اين افعال با شناسة سوم شخص كنيم داد است؛ بنابراين، فرض مي برون

  .شود شوند يا تحليل اين جمالت در بهينگي به دليل نبودن انتزاع دچار مشكل مي جمع توليد مي
هيچ بازنمود  نظرية بهينگيدر . هاي اساسي داردكمينگي تفاوت نظرية بهينگي با نظرية

زيرا  دادي نيست؛ بازنمودهاي درون تعدادمياني و انتزاعي وجود ندارد و محدوديتي هم براي 
 شودماينده براي هر ساخت مشخص مينهايت ندر زيرساخت بي ،اساس اصول عام زبان بر

ها به داده با توجه). 37: 1384خان، جن بي(شود كه به اين امر شمول يا آزادي تحليل گفته مي
موارد  همة تواند مير و هسته جوگو بين جست و نتايج تحقيق، نظرية كمينگي بر پاية رابطة

با پيروي از  نظرية بهينگي خوبي تبيين كند و ستثنائات آن در دستور سنتي را بهمطابقه و ا
 تواند گزينةهاي همگاني شخص، جانداري گسترده، شمار و پايايي ميمراتب محدوديت سلسله

انتزاع مشكل ايجاد  نبودن لدلينهاد به تنها در تحليل افعال بي .بقه را مشخص كندبهينه در مطا
  .كارآيي بيشتري دارد ،مطابقه بنابراين، نظرية كمينگي در تبيين مسئلةشود؛ مي

  

  گيرينتيجه. 5
نظرية بهينگي و از دو ديدگاه را فعل و فاعل در زبان فارسي  در اين مقاله دستگاه مطابقة

معنايي و آوايي آن نقش محور است و بخش  نظرية كمينگي نحو. كرديمكمينگي بررسي  نظرية
هاي هاي نحو، معنا و واج از محدوديتبخش همةدر  نظرية بهينگي كه حالي درخوانشي دارند؛ 

فعل و فاعل  اي براي مطابقةنتي، محققان قاعدهدر ديدگاه س. گيردنشانداري و پايايي بهره مي
ن تحقيق موارد استثناي در اي. انداند و استثنائات زيادي را براي قاعده برشمردهذكر كرده
 ،در پاسخ به سؤال اول تحقيق. كرديماز دو ديدگاه اخير نحوي بررسي را فعل و فاعل  مطابقة
جوگر و هدف و بين جست اساس رابطة ارد استثناي مطابقه برمو همةكه  دهند نشان ميها داده

ر گيريم و ديجان و جاندار را به صورت كل در نظر مگاهي فاعل جمع بي. شوندتوجيه مي
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- هاي بيفعل. يابدشمار به صورت جمع تجلي مي [HON+] موارد احترام با حضور مشخصة

هاي زير در انتخاب محدوديت ،در چارچوب بهينگي. دنكنآوا مطابقت ميبا ضمير بينهاد 
  :بهينه براي مطابقه مؤثرند گزينة

Person>> Pronoun> Proper names> human common nouns> nonhuman 

animate common nouns> inanimate common nouns >> number >>IDEN(IO)>> 

gender 

با توجه به محدوديت زير تعيين شخص  دارد،در مواردي كه جمله مسنداليه تركيبي 
  :شود مي

 شخص سوم >>دوم شخص >>شخص اول

باالتر را  ي با رتبةهاساختي است كه محدوديتبهينه در مطابقه،  گيريم كه گزينة نتيجه مي
زيرا گروه اسمي براي مطابقه  ؛ممكن نيست نظرية بهينگينهاد در تحليل افعال بي. نقض نكند

كمينگي قدرت تحليلي  ، نظريةهاي تحقيقاساس داده با توجه به اين نتايج و بر. حضور ندارد
نهاد را افعال بي ؛ زيرا مطابقةفعل با فاعل در زبان فارسي دارد براي تبيين مطابقةبيشتري 

  .كندتبيين ميديگر مانند جمالت 
  

  ها نوشت پي. 6
1. extended animacy hierarchy  

2. Fischer 

3. Grimshaw 

4. do-support  

5. Ortmann 

6. specifier 

7. c-command 

8. Chomsky  

9. Radford  

10. Prince &Smolensky 

11. universal set of constraints  

12. markedness 

13. faithfulness 

14. Tableau  

15. generator 

16. evaluator 

17. VP internal subject hypothesis  

18. Cheo 
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19. Wechsler 

20. Comri 

  

  منابع. 7
  .اميركبير: تهران. توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1348(رضا  باطني، محمد •
  .سمت: تهران. شناسي نظرية بهينگيواج). 1384(خان، محمود جنبي •
. »شناسي در ساخت اطالعي فارسي بررسي تعامل نحو و واج«). 1384(مهند، محمد راسخ •

  . 1ش . 20س . شناسي مجلة زبان
سير تحول واجي حذف از زبان فارسي «). 1388(نژاد، بتول و محمدرضا اصالني علي •

دانشكدة ادبيات و علوم . هاي خراسان شناسي و گويش مجلة زبان. »باستان تا فارسي نو
  .1 ش. انساني مشهد

  .آوا: تهران. 1ج . دستور زبان فارسي). 1330(قريب، عبدالعظيم و ديگران  •
  .سمت: تهران. هاي ساختيدستور زبان فارسي و پيوند). 1386(الديني، مهدي مشكوة •

 . 2ش . 6د . نامة فرهنگستان. »شناسه هاي يكفعل«). 1382(وحيديان كاميار، تقي  •

  . 2ش . 8د . نامة فرهنگستان. »مطابقت فعل با نهاد«). 1384(  -----------  •
مقايسة فرايندهاي لهجة اصفهاني و زبان فارسي «). 1392(نژاد  هاديان، بهرام و بتول علي •

 . 235 -219صص . 15ش . جستارهاي زباني. »در چارچوب نظرية بهينگي
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