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  چكيده
نظريه هاي آغازيِ اين  است كه از الگو هاي نظرية دستور همگاني  ترين بخش حركت نحوي يكي از جذاب

هاي بسياري براي  اند. توجيه تا الگوهاي متأخر امروزي، همگي جايگاه و اهميت خود را حفظ كرده
هاي گوناگون ارائه شده است. با  هاي زبانيِ زبان چگونگي كاركرد اين فرايند نحوي در ساخت

ويژه  گاني ــ بهشده در دستور هم شناسان ايراني، هنوز بسياري از مسائل مطرح هاي بسيارِ زبان تالش
  در زبان فارسي بررسي نشده است. -گرا ديدگاه كمينه

گرايـي، بـه نحـو جمـالت فارسـي و       پايين براسـاس كمينـه   هاي نحوي روبه در اين پژوهش، با بررسي حركت
هـاي   هاي يگانه و تمايزدهنـدة حركـت   شود. بر اين اساس، ويژگي تر نگريسته مي هاي اين نوع حركت دقيق پيچيدگي

ميـان   ايـن   شـوند كـه در   پايين بررسـي و توصـيف مـي    پايين در زبان فارسي معرفي و شش نوع حركت روبه به رو
رسـد بـا درنظرگـرفتن امكـان      نظر مي توان به حركت هستة گروه مطابقه، گروه زمان و گروه نفي اشاره كرد. به مي

هـاي نقشـي صـرفي در     گـره   و جايگـاه  توان توجيه بهتري از چگونگيِ نحو جمـالت فارسـي   پايين، مي حركت روبه
  هاي زبان فارسي ارائه كرد.  مراتبي اشتقاق جمله سلسله  ساخت
  

  

 صرفي، ادغام، حركت اجباري.  پايين، هستة گرايي، حركت روبه كمينه ها: كليدواژه
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 مقدمه .1

ور همگاني سايه بر دست 1990گرا، از اوايل دهة  ديگر، برنامة كمينه عبارت گرايي يا به ديدگاه كمينه
  هاي اين نظريه را تحت تأثير خود قرار داده است. ، همة جنبه1افكنده و با تأكيد بر اصل اقتصاد

گرفته در چارچوب دستور همگاني براي توجيه چگونگي ارتباط  هاي انجام بيشتر پژوهش
ها بوده است كه در  ساختي جمالت و صورت روساختي آن ميان صورت زيرين ژرف

  . (Skinner, 2009: 1)اند  نمود يافته PF 2ييصورت آوا
گيري دستور همگاني و پس از آن معرفي انواع گشتارهاي نحوي، تنها گشـتاري كـه    از آغازِ شكل

گرا نيز راه يابد،  ها و الگوهاي بعدي، نظرية جايگاه خود را حفظ كند و به برنامة كمينه توانست در ديدگاه
ها و پارامترهـا يـا حاكميـت و     گرا، يعني الگوي اصل از برنامة كمينه بود. در الگوي پيش 3گشتار حركت

گرفـت كـه    اي قرارمـي  ها و سازوكارهاي ويژه هاي نحوي تحت شرايط، محدوديت گزيني، حركت مرجع
واره بـود كـه بـر اسـاس آن، در حركـت نحـوي،        اي مرجع بر مرجع ها شرط تسلط سازه ترين آن مهم

صورت تلويحي  اي داشته باشد. اين موضوع به يد بر رد خود، تسلط سازهكند با اي كه حركت مي سازه
ـ در ساخت سلسله كرد كه حركت بايد روبه بيان مي ـ باشد. به همين دليل، اساس كار  باال ـ مراتبي جمله ـ

  باال بود.  هاي روبه بر حركت شناسان مبتني دستور گشتاري و تمركز چامسكي و ديگر زبان
پايين در ساخت جمالت فارسي و  هاي روبه صيف و بررسي انواع حركتاين مقاله به تو

  پردازد. ها مي همچنين توجيه داليل و چگونگي اين حركت
  

 پيشينة پژوهش .2

ها را به  دقت بررسي كرده و اين حركت پايين را به هاي روبه حركت (2001) 4امبيك و نوير
با دقتي بيشتر عنوان كرده است كه  (2009) 5اند. اسكينر نسبت داده PFسطح صورت آوايي 

بايست در همان نحو بررسي كرد. او نشان داده است،  پايين را نيز مي هاي روبه حركت
روند؛  شمار نمي هايي استثنايي و خارج از قاعده به روي حركت هيچ پايين به هاي روبه حركت

را ــ كه در آن  6اي وزهجايي ح بلكه در ارتباط با سطحِ رابط نحو و آوا هستند. او حتي جابه
پذيرد ــ مرتبط با نحو و  صورت مي 8سازي در سطح، پس از سطح جدا 7واژي ادغام ساخت

  .(Ibid: 1-3)جزوي از سازوكارهاي نحوي اشتقاق جمله دانسته است 

 
1 Economy  Principle 2 Phonetic form  (PF) 3 Move α 4 Embick and Noy er (2001)  6 Local dislocation 7 Morpholo gical merger 8 Post Spel l-out  
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اند كه نمود هستة گروه زمان در انگليسي، تحت  عنوان كرده (595-2001:555)امبيك و نوير 
-67 :2009)گيرد. اسكينر  مي در جايگاه هستة فعل جاي 9پايين سازي حركت روبه جدافرايند پس از 

  گونه تعريف كرده است: پايين را اين هاي روبه ، حركت10واژة توزيعي براساس ساخت (80
، پس از جداسازي و پيش از وارد كردن  X0اين امكان وجوددارد كه يك هستة واژگاني 

  پايين آورده شود. Y0هايش  از متممواژگان به جايگاه هسته، يكي 
[XP X0 ... [YP ... Y0 ... ]] → [XP ... [YP ... [Y  Y0 + X0] ... ]]  

 در از نحو پيش يندياهيچ فر �(85-32 :1993)11مارانتز و واژة توزيعي هله ديدگاه ساخت بنابر
   دهايفراين و ها ويژگي تنها جمله، اشتقاقِ روند سرتاسر و پذيرد نمي صورت واژگان

 PFو در  spell-outفرماست و فرايندهاي واجي تنها پس از مرحلة  حكم نحوي   ـ  واژي ساخت

نوعي  هاي نحوي به ، همة حركت(1995)گراي چامسكي  پذيرند. براساس برنامة كمينه صورت مي
ر اين ب (80-2009:67)ها باشند. اسكينر  دليلِ بازبيني ويژگي و به 12بايد مرتبط با نظرية بازبيني

 - تواند در آخرين مراحل اشتقاق جمله ــ پيش از سطح آوايي اساس، عنوان كرده كه بازبيني مي
  مطرح كرده است. 13گرايي ها را در كمينه نيز صورت بپذيرد و فرضية بازبينيِ شديد ويژگي

پايين همواره بر اين پرسش استوار است  هاي روبه توان گفت كه بحث دربارة حركت مي
پذيرند يا پس از  سازي و در سطح نحو انجام مي ها پيش از مرحلة جدا اين حركتكه آيا 

ترتيب زير را  (14 :2009)دهند. براي نمونه، اسكينر  مي روي PFسازي و در سطح  مرحلة جدا
  كند: سازي ارائه مي براي چگونگي عملكرد فرايندهاي پس از جدا

  

  و صورت معنايي سطح رابط ميان سطح نحو، صورت آوايي -جداسازي
↓  

  هسته به پايين هسته حركت روبه - آوري پايين
↓  

  نحويِ موجود ـ واژي هاي واجي براساس اطالعات ساخت  بندي ويژگي طرح - ها ورود واژه
↓  

  دليلِ مجاورت واجي. واجي مجاورِ يكديگر به ادغام دو رشته عناصر ساخت - اي حوزه جابجايي درون
↓  

  شود توسط سطح آوايي خوانش مينمود آوايي كه  - صورت آوايي
  

 
9 post-Spell-out T-to-v Lowering  10 Distribu ted Morph ology  11 Halle and Marantz 12 Checking Theory   13 Strong Minim alist Feature-checking Hy pothesis (SMFH)  
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توان  پايين در آخرين مراحل اشتقاق جمله، حتي مي با درنظرگرفتن امكان حركت روبه
شيوه توجيه كرد؛ براي  همين شيوة پيوند عناصر تصريفي و اشتقاقي به پاية واژه را نيز به

  :شود دو شيوة اشتقاق زير پيشنهاد مي unhappiestنمونه، براي اشتقاق واژة 
  

  
  

  unhappiestواژي در واژة  اي عناصر ساخت حوزه جايي درون جابه 1نمودار 
(Skinner, 2009: 15).  

  

اي اشاره شود.  حوزه جايي درون آوري و جابه در اينجا بايد به تمايزي مهم ميان پايين
شود و ردي از  كه هستة يك گروه نحوي به سمت هستة گروه نحوي ديگر پايين آورده  زماني

گذارد ــ مانند حركت عنصر صرفي زمان به جايگاه فعل ــ فرايند نحوي   جاي خود به
پايين وجود دارد؛ اما زماني كه اشتقاقي واژگاني درون يك  آوري يا همان حركت روبه پايين

اي ناميده  حوزه جايي درون پذيرد، اين فرايند، جابه پايينِ وندها صورت  واژه با حركت روبه
  صورت زير نشان داد: پايين را به توان حركت روبه براين ميشود. بنا مي

  

  
  .(Embick &Noyer, 2001: 561)پايين  شيوة حركت روبه 2نمودار 
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معنا  است؛ بدين 14وند شود، پرش كاربرده مي پايين به هاي روبه نام ديگري كه براي حركت
جايگاه هستة يك گروه  صورت وند در تر، يك عنصر صرفي را كه به كه هستة واژگاني پايين

اين نوع  (2004)دهد. ردفورد  باالتر قرار دارد، به سمت خود كشيده و آن را با خود پيوند مي
 He enjoys syntaxداند. براي نمونه در جملة  ها را به سطح صورت آوايي مرتبط مي حركت

  .(Ibid: 118)دهد  پايين براي هستة صرفي زمان روي مي به حركت رو
  

  
  .He enjoys syntax (Ibid) پايين هستة صرفي زمان در جملة  حركت روبه 3ر نمودا

 

  شود. پايين در زبان فارسي پرداخته مي به هاي رو در اين پژوهش، تنها به بررسي حركت
 

 پايين در زبان فارسي به هاي رو انواع حركت .3

مهم   د به سه تفاوتپايين در زبان فارسي، باي هاي روبه پيش از ورود به بحث انواع حركت
هاي معمول نحوي كه به سمت باال هستند، اشاره كرد. همة  پايين با حركت هاي روبه حركت
اند؛  گزيني، نظرية محدوديت و نظرية كنترل باال، تحت نظارت نظرية مرجع هاي روبه حركت

ي) و ها تحت شرايط خاصي ــ مانند كوتاه بودن حركت (اصل همجوار معناكه اين حركت بدين
). همچنين 439- 438: 1383شوند (دبيرمقدم،  هاي محدوديت ــ انجام مي گذر نكردن از گره

كند  اي كه حركت مي معناكه سازه باال نظارت دارد؛ بدين هاي روبه گزيني بر حركت نظرية مرجع
  .(Chomsky, 1981 :13-56)) همواره بايد بر رد خود حاكميت داشته باشد 15(مرجع

تر توسط چامسكي  پايين پيش به هاي رو ز به حاكميت مرجع در حركتمسئلة عدم نيا

 
14 Affix Hopping  15 antecedent 
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 PFپايين لزوماً در صورت آوايي  به هاي رو بر اينكه همة حركت ، مطرح شده بود؛ مبني(1981)

كردنِ قوانينِ نحوي نيازي ندارند؛ اما اين پژوهش، پيشنهاد  دهند و بنابراين به لحاظ مي روي
اي  گونه محدوديتي ندارند و هيچ گره پايين در زبان فارسي هيچ هاي روبه كند كه حركت مي

و كشش بسيارِ فعل  16توان به جذب پايين نيست. توجيه اين ويژگي را مي مانع حركت روبه
هاي صرف فعلي مربوط ساخت. ازآنجايي كه اين مقوالت صرفي در زبان  براي ادغام با گره
روند؛ ازطرفي  شمارمي به 17هاي سبك زو گرهشوند و ج صورت وند ظاهر مي فارسي بيشتر به

پايين بدون محدوديت فاصله و بدون  هاي روبه ها دارد، حركت فعل تمايل بسياري به جذب آن
پايين در زبان  هاي روبه پذيرند. بنابراين سه تفاوت حركت وجود گره محدوديت انجام مي

هاي  سه ويژگي يگانة حركت توان به عنوان باال را مي هاي نحوي روبه فارسي با حركت
  پايين بيان كرد: روبه
 گزيني نيستند. پايين تحت نظارت نظرية مرجع هاي نحوي روبه حركت .1

 پايين در زبان فارسي نيست. هاي نحوي روبه هيچ گروهي مانع يا مسدودكنندة حركت .2

 اند. پايين همواره اجباري هاي روبه حركت .3

  
  . گروه مطابقه3- 1

گروه مطابقه (شخص و شمار) را باالي گروه زمان درنظرگرفته  (1993) 18چامسكي و لزنيك
) با 1388اند. كرباسچي و درزي ( عنوان وابستة پيشينِ گروه مطابقه قرارداده و فاعل را به

مطرح  (1981) 19توسط استيل و همكاران AUXهايي كه براي  ارجاع به تعاريف و ويژگي
بان فارسي در انتهاي جمله درنظرگرفته و اين گروه است، جايگاه گروه تصريف را در ز شده 

عنوان متمم گروه مطابقه  را شامل گروه مطابقه و گروه زمان دانسته و گروه زمان را به
گروه زمان را هستة  (1999)20) با پذيرفتن ديدگاه هگمن و گوئرون1387اند. انوشه ( دانسته
گر  عنوان مشخص درون گروه فعلي و بهساختي فاعل را   جايگاه ژـ و كرده فرض خبري جمالت

  گروه فعلي درنظرگرفته است.
  نشان داده TPگرا، جمله را با گروه زمان  متأخر كمينه  براساس ديدگاه (2004)ردفورد 

اي و گروه  و براساس فرضية فاعل درون گروه فعلي، و همچنين فرضية گروه فعلي پوسته 
  اي درنظرگرفته است گر گروه فعلي پوسته مشخصاي، فاعل را ابتدا در جايگاه  فعلي هسته

 
16 attraction  17 light  18 Chomsky and L asnik  19 Steel, s.  et . Al (1981)  20 Haegem an, L. and J. Guéron, (1999) 
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  كند گر گروه زمان در ابتداي جمله حركت مي كه با يك حركت اجباري به جايگاه مشخص 
(Radford, 2004: 350-359)  .  

  

  
 .You have upset them« (Ibid : 358)«مراتبي جملة  ساخت سلسله  4نمودار 

  
دهيم. ازآنجا كه هستة گروه  ر از گروه زمان قرار ميدر اينجا نيز ما گروه مطابقه را باالت

يابد، ناگزير از يك حركت  صورت يك وند صرفي نمود مي مطابقه نيز در زبان فارسي به
، 21شدگيِ صرفي پايين به سمت هستة گروه فعلي است. گاهي به دليل خنثي اجباري روبه

وند كه در آن صورت، ش عنصر صرفي مطابقه و عنصر صرفي زمان در يك وند ادغام مي
، چگونگي اين حركت 5چسبد. در نمودار  به فعل مي Φصورت يك وند صرفي  ها به يكي از آن

  شود.  ديده مي
 

 
21 sy ncretism 
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  ».ها رفتند آن«پايين هستة گروه مطابقه در جملة  حركت روبه  5نمودار 

  
يك شود، هستة صرفي گروه مطابقه (ـند) پس از  طوركه در نمودارِ پنج ديده مي همان

  است. پايين اجباري، با فعل پيوند خورده  به حركت رو
توان اين موضوع را به مواردي كه عنصر صرفيِ مطابقه، نمود آوايي ندارد و با تكواژ  مي

عنصر » .شيشه شكست«، فعل جملة 6كند، نيز گسترش داد. در نمودارِ  صفر نمود پيدا مي
  :صورت تكواژ صفر در خود دارد صرفي مطابقه را به
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  »شيشه شكست.« پايين هستة گروه مطابقه در جملة حركت روبه  6نمودار 

  
  . گروه زمان3- 2

گرا، گره زمان در باالترين گره نمودار درختي و  تر اشاره شد، در نحو كمينه طوركه پيش همان
پاياني زبان فارسي، برخي از  دليل ساختار فعل گيرد؛ اما به پس از گره مطابقه قرارمي

هشگران زبان فارسي، جايگاه گره زمان را در نمودارهاي درختي جمالت زبان فارسي در پژو
) گروه زمان را در زبان 1389نژاد و ديگران ( دهند. براي نمونه، پهلوان انتهاي جمله قرارمي
پاياني بودن جمالت زبان  دانند كه با توجه به فعل پاياني مي هاي هسته فارسي جزو گروه
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اند،  هايي كه براي ساخت جمالت فارسي ارائه داده رسد؛ اما در تحليل نظرمي بهفارسي منطقي 
هاي ايشان، براي مرتبط كردن  چند ايراد اساسي وجود دارد. ايراد اول اين است كه در تحليل

گرفته، يك حركت معمول  وند صرفي زمان با فعل، مشخص نيست كه حركت نحويِ صورت
، اين موضوع نشان داده شده 7پايين. در نمودارِ  به كت روباال است يا يك حر نحوي روبه

  است.

  
  )1389نژاد و ديگران،  (پهلوان» محمود كتاب را برداشت.«نمودار درختي جملة   7نمودار

  
حركت كرده » فعل بااليي«شود، هستة صرفي زمان به جايگاه گره  طوركه ديده مي همان

به جايگاه هستة » فعل پاييني«گاه هستة گروه از جاي» برداشتن«ديگر مصدر  است. ازسويي
  حركت كرده است.» فعل بااليي«گروه 

گيري اشتقاق جمله ديده  ها دوگانگي شكل ها اين است كه در آن ايراد ديگر اين تحليل
ها از چپ به راست است؛  معنا كه روند پيشروي نمودار درختي در اين تحليل شود. بدين مي

دادنِ  دهند. اين دوگانگيِ نشان له را از راست به چپ نشان ميگيري اشتقاق جم اما شكل
  رسد. نظرنمي نمودار درختي و اشتقاق جمله مناسب به

گرا  ها را براساس برنامة كمينه ايراد سوم اين است كه با وجود آنكه ادعا شده اين تحليل
يند نحوي برنامة گيري اشتقاق جمله را با دو فرا ها شكل توان در آن اند، نمي ارائه داده
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گيري ساخت جمالت با  گرا، شكل و حركت توجيه كرد. در برنامة كمينه 22گرا يعني ادغام كمينه
يابد  شود و تا رسيدن به باالترين گره ادامه مي هاي پاياني آغاز مي فرايند ادغام و از گره
(Radford, 2004: 68)در ايراد دوم بدان هاي يادشده، به دليل همان دوگانگي كه  ؛ اما در تحليل

ها بيان شده كه گره پاياني در ساخت  ترين گره ــ در اين تحليل اشاره شد، امكان ادغام پايين
  مجاور (هستة گروه فعلي) وجود ندارد.   جمالت زبان فارسي، گره زمان است ــ با گره

ه )، گرو1386) و گلفام (1391برخي از ديگر پژوهشگران زبان فارسي، مانند كريمي (
گيرند. در اين پژوهش نيز، ما طبق سنت برنامة  زمان را در باالي نمودار درختي درنظرمي

دهيم و بر اين  گرا، گروه زمان را در باالي نمودار درختي و زيرگروه مطابقه قرار مي كمينه
ترتيب،  دهيم. بدين نشان مي» زمان گروه«يا » زمانً«صورت  اساس، بندهاي اصلي خبري را به

چسبد، و ازسويي  صورت وند به فعل مي جايي كه در زبان فارسي، زمان جمله اغلب بهازآن
پاياني بودن جمالت در حالت  دليل هسته عنوان باالترين گروه و گروه فعلي به گروه زمان به

گيرد، وند صرفيِ هستة گروه زمان با  معمول درزبان فارسي، در پايان نمودار درختي قرارمي
  خورد. پايين به فعل پيوند مي روبه يك حركت اجباري

  

  
  »او رسيد.«پايين هستة صرفي گروه زمان در جملة  به حركت رو 8نمودار 

  
  . گروه نفي3- 3

داند  سازي كل جمله مي )، نفي را در زبان فارسي بيشتر مرتبط به منفي1390معصوم ( حسيني
 

22 merger 
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داند. در  دار مي ار نشانسازي را در زبان فارسي غيردستوري يا بسي و براين اساس، منفي
  ).1390معصوم،  اند: (حسيني كاربرد دار يا بسيار كم نشان» و«تا » د«هاي  جمالت زير نمونه

  ام. الف) من هنوز از اينجا نرفته
  ب) *من نه زير درخت نشسته بودم.
  ج) *من نشسته بودم نه زير درخت.

  د) ؟؟من نشسته بودم؛ اما نه زير درخت، بلكه روي نيمكت.
  ه) من نه زير درخت نشسته بودم، نه روي نيمكت.

  و) من نه زير درخت، بلكه روي نيمكت نشسته بودم.
 اي  شيوه كند و به بندي و توصيف مي هاي دنيا تقسيم ، انواع نفي را در زبان(1985)پاين 

ويد. گ مي 23رود، نفي معيار كارمي سازي بند سادة داراي فعل به منفي براي زبان هر در كه  اصلي
ها  رسد، ترتيب قرارگرفتن گروه نفي نسبت به گروه فعلي و گروه زمان، در زبان نظرمي به

جايگاه گروه نفي را مقدم بر  (156 :2006)). طالقاني 1392متفاوت باشد (روشن و باقري، 
)، 1384ضيابري و ديگران ( و صديق (500 :2007)داند. پورهاشمي و جباري  گروه زمان مي

 دانند.  ه نفي را پس از گروه زمان و مقدم بر گروه فعلي ميجايگاه گرو

، تنها به بررسي جايگاه گروه نفي در (1985)بندي پاين  در اين پژوهش، براساس تقسيم
شود و بر اين اساس، جايگاه گروه نفي، پس از گروه  نفي معيار زبان فارسي پرداخته مي

شود. در نفي معيار زبان فارسي، هستة  زمان و پيش از گروه نمود ناقص درنظر گرفته مي
چسبد؛ اما ازآنجا كه گروه نفي، يك گروه  صورت يك وند صرفي به فعل مي گروه نفي به

)، براي پيوند خوردن به هستة گروه فعلي كه در 1392نحوي مستقل است (روشن و باقري، 
  ايين به فعل بچسبد. پ ناچار بايد با يك حركت اجباري روبه تر قرار دارد، به جايگاه پايين

 
23 Standard Negation  
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  »ها نرفتند. آن« پايين هستة گروه نفي در جملة حركت روبه  9نمودار 

  
شود، هستة صرفي گروه نفي پس از يك حركت  ديده مي 9طوركه در نمودار  همان

  خورد. پايين اجباري، با فعل پيوند مي به رو
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  . گروه نمود ناقص (استمراري)3- 4
 كه هايي بندي دسته ترين معمول از يكي شود. مي بندي تقسيم مختلف يها جنبه از زبان در نمود

اي و نمود تداومي  بندي به دو دستة نمود لحظه شود، تقسيم براي نمود درنظر گرفته مي
اي نحوي باشد، به مفهوم فعل مربوط  (استمراري) است؛ البته مقولة نمود، بيش از آنكه مقوله

هيچ نشانة صرفي نيز  ، حتي بي»خوردن«ها مانند فعل  ز فعلمعنا كه بسياري ا شود، بدين مي
). نمود استمراري، ازنظر مفهومي، 71- 74: 1386لحاظ مفهومي نمود تداومي دارند (گلفام،  به

دارم «همراه است. براي نمونه: » داشتن«در زبان فارسيِ امروز معموالً با صرف فعل 
  ».رفتم. داشتم مي«و » روم. مي

است.  فعل درونيِ زمانيِ ساختار به نگرش مختلف هاي شيوه بيانگر نمود يدستور مقولة
 بيان دستوري تكواژهاي وسيلة به ديگر، هم دستوري از مفاهيم بسياري مانند مقوله اين

 و نمود پيچيدة ماهيت دليل گردد. به مي واژگاني ،افعال معناييِ ساختار در هم و شود مي
 را نظرات متفاوتي دستورنويسان معنايي، و صوري تطابق عدم و زمان با آن تنگاتنگ ارتباط

را  فعل هاي ويژگي ). فرشيدورد1391كنند (رضايي،  مي مطرح آن انواع و مفهوم اين دربارة
 معين زمان با ارتباطش ازنظر و آن وقوع نقصِ و كمال پايان، دوام، آغاز، بر داللتش لحاظزا

 ):1383 كند (فرشيدورد، مي تقسيم دسته پنج به نمود ازلحاظ را آن فعل حد يا كند مي

مانند:  نيست، معين درستي به پايان و كمال، آغاز نقص، درجة آن در كه مطلق يا مبهم .1
 .خواهد رفت و رود مي ،رفت

 اند، نشده تمام معين زماني در كه است افعالي بيانگر كه استمراري يا ناقص يا ناتمام .2

  .خورد مي هشت غذا ساعت ديشب :مانند
 .بودم رفته من آمدي تو وقتيمانند:  است، شده تمام معين زماني در كه كامل .3

 هشت ساعت ديشبمانند:  دارد، قرار كامل و ناتمام ميان و است بينابين كه كامل نيمة .4

  .است رفته مي
  .گرفت باريدن بارانمانند:  ،دكن مي داللت فعل شروع بر كه نمودي يعني آغازي .5

 از نمود مفهوم واژگاني نمود در كه است اين در دستوري نمود با واژگاني نمود تتفاو

 يا اي لحظه رود. كارنمي به آن بيان براي تصريفي نشانة گونه هيچ و شود مي ناشي فعل معني

 كه واژگاني دارد. نمود فعل بستگي واژگاني معناي به بودن پاياني يا آغازي و تداومي
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 افعال معناي از دربردارد، را بودن پاياني يا آغازي و بودن تداومي يا اي هلحظ قبيل از مفاهيمي

 كمكي هاي فعل يا و تصريفي عناصر وسيلة به دستوري نمود كه درحالي شود؛ ناشي مي

 صوري امر يك دستوري تعبير ديگر، نمود به .كند مي تظاهر پيدا صوري راهكار يك عنوان به

  است.  افعال معنايي يِويژگ به مربوط واژگاني نمود و
 

 »مي« فعلي . پيشوند4-3- 1

هاي بررسي مقولة نمود استمراري در زبان فارسي را  ) يكي از پيچيدگي1391رضايي (
داند. در اين زمينه، دستورنويسان و  مي» مي«كاربردها و معاني مختلف پيشوند فعلي 

را نشانة   »مي« (27 :2001)هاي متفاوتي دارند. براي نمونه، قميشي  شناسان ديدگاه زبان
) آن را نشانة نمودهاي استمراري، 228: 1383داند. ماهوتيان ( بودنِ وقوع فعل مي تداومي

) اين پيشوند را نشانة نمود 248الف:  1386گيرد و رحيميان ( تكراري و عادتي درنظرمي
سي از قديم كند، اين پيشوند در زبان فار ) عنوان مي1383داند. فرشيدورد ( استمراري مي

) 44: 1379)، وحيديان و عمراني (1391است؛ اما رضايي ( بودنِ فعل  دهندة استمراري نشان
معتقداند، مفهوم استمرار در اين پيشوند در زبان فارسي ضعيف شده و اكنون اين پيشوند 

بودن كاري اشاره  تواند بر تكراري يا عادت دهندة نمود ناقص است و همچنين مي بيشتر نشان
 كند.

بدون -در ساخت افعال زبان فارسيِ امروزي» مي«با توجه به جايگاه قرارگرفتن پيشوند 
ازلحاظ ساختاري  -يك از مفاهيمي كه در باال اشاره شد، داللت كند درنظرگرفتن اينكه به كدام

تر از گروه نفي و باالتر از گروه فعلي درنظرگرفت و ازآنجايي كه هستة  توان آن را پايين مي
  چسبد. پايين به فعل مي به است، با يك حركت اجباري رو ين گروه يك عنصر صرفي نيز ا

) نشان 10(نمودار» خواندند. ها درس نمي آن«چگونگي اين حركت در نمودار درختي جملة 
  داده شده است.
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  ».خواندند ها درس نمي آن«پايين هستة گروه نمود در جملة  حركت روبه 10نمودار 
  

گونه مانع و  شود، هر چهار هستة صرفي بدون هيچ ديده مي 10كه در نمودار  گونه همان
به  دادن ساخت جمله دو برتريِ مهم نسبت  اند. اين شيوة نشان محدوديتي به فعل چسبيده
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و در بخش  spell-outاز   بر اينكه وندهاي صرفي در بخشِ پس مبني -ديدگاه اولية چامسكي
د. برتريِ نخست، اينكه ارجاع چگونگي اين پيوندها به بخش دار -چسبند آوايي به فعل مي

اي مرجع بر رد،  داشتن اصل تسلط سازه دليل پابرجا نگه ها تنها به واجي و مستثنا دانستن آن
كاهد. با وارد  ها مي ها، از يكدستي تحليل و علمي بودن تحليل باالبودن حركت و لزوم روبه

، درواقع توصيف spell-outدر بخش نحوي و پيش از پايين  هاي روبه كردن تحليل حركت
  يابد. نحوي جامعيت بيشتري مي

هاي پيشين در اين است كه اگر اين عناصر صرفي  برتريِ ديگرِ اين تحليل نسبت به تحليل
ارجاع دهيم، ناچار  spell-outها را به مرحلة پس از  را در بخش نحوي تحليل نكنيم و نمود آن

هاي صرفي، عناصر انتزاعي قائل  هاي مطابقه، زمان و در گروه گروه  تةشويم در زير هس مي
گيريم و اين دوگانگيِ برخورد  عنصري را كه وجود دارد، ناديده مي  شويم؛ يعني اينكه درواقع

  رسد. نظر نمي با مقولة حركت، ازنظر علمي پذيرفتني به
  

 گيري نتيجه .4

پايين در زبان فارسي براساس  به هاي رو در اين مقاله به بررسي و توصيف انواع حركت
ها را  ها قائل شديم كه آن گرايي پرداختيم و سه ويژگي مهم براي اين نوع حركت ديدگاه كمينه

  كند. اين سه ويژگي عبارت بودند از: هاي معمول نحوي متمايز مي از حركت
 گزيني نيستند. پايين تحت نظارت نظرية مرجع هاي نحوي روبه حركت .1

 پايين در زبان فارسي نيست. هاي نحوي روبه گروهي مانع يا مسدودكنندة حركتهيچ  .2

  اند. پايين همواره اجباري به هاي رو حركت .3
واژي  اي ساخت حوزه جايي درون ها را از فرايند جابه همچنين وجوه تمايز اين نوع حركت

ركت هسته به پايين نوعي ح برشمرديم. يكي از اين وجوه تمايز اين است كه حركت روبه
اي، در ردي است كه  حوزه هاي درون جايي هسته است؛ تفاوت ديگر اين نوع حركت با جابه

  گذارد. جاي مي عنصر صرفي پس از حركت، از خود به
بر بازبيني الزامي  مبني (2009)فرضية اسكينر توان براساس  در ادامه عنوان شد كه مي

هاي  پايين بهتر را نيز همانند حركت روبه هاي ، حركت(SMFH)گرايي ها در كمينه ويژگي
توصيف كرد. بر اين اساس، چهار نوع  spell-outباال، در بخش نحوي و پيش از بخش  به رو
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  هايي از زبان فارسي ارائه شد. پايين در زبان فارسي معرفي و براي هريك نمونه به حركت رو
تري از نحو جمالت زبان هاي به توان توصيف رسد براساس پژوهش حاضر مي نظر مي به

  پايين ارائه كرد. به هاي رو هاي نقشي صرفي و حركت ويژه دربارة گروه فارسي به
  

  ها نوشت . پي5
1. economy principle 
2. phonetic form (PF) 
3. move α 
4. Embick & Noyer  
5. Skinner 
6. local dislocation 
7. morphological merger 
8. post spell-out 
9. post-spell-out t-to-v lowering 
10. distributed morphology (DM) 
11. Halle & Marantz 
12. checking theory  
13. strong minimalist feature-checking hypothesis (SMFH) 
14. affix hopping 
15. antecedent 
16. attraction 
17. light 
18. Chomsky & Lasnik  
19. Steel et al.  
20. Haegeman & Guéron  
21. syncretism 
22. merger 
23. standard negation 

  

  نابع. م6
فصلنامة ». اي گروه فعلي در زبان فارسي نقدي بر تحليل پوسته). «1387انوشه، مزدك ( •

 بعد. به137. صص 9. ش 5. س شناسي زبان و زبان

 بررسي« ).1390( معصوم حسينيسيدمحمد  و الديني ةمشكو مهدي ؛محمدرضا ،نژاد پهلوان  •

 و شناسي زبان .»گرا ينهكم ةبرنام ةبرپاي فارسي زبان در زمان نقشي گروه كاركرد



1394نامة زمستان  ، ويژه6، شمارة 6دورة    جستارهاي زباني
 

 

19  

  .83-59. صص 2ش  ر،2د. خراسان هاي گويش
بررسي جايگاه و كاركرد مقوله نفي در تحليل ساختي « ).1390( سيدمحمد معصوم،  حسيني •

. 5ش ،1. دهاي خراسان شناسي و گويش مجلة زبان». سازي فارسي و تبيين فرايند منفي
 .34- 17صص

ويراست  ،نظري: پيدايش وتكوين دستور زايشي شناسي زبان). 1383دبيرمقدم، محمد ( •
 دوم. تهران: سمت.

مجموعه ». ارتباط صوري و معنايي نمود در زبان فارسي). «1386رحيميان، جالل ( •
). تهران: دانشگاه عالمه 260-24. (صص شناسي ايران مقاالت هفتمين همايش زبان

  طباطبايي.
 مجلة فنون ادبي دانشگاه، »معاصرنمود استمراري در فارسي ). «1391رضايي، والي ( •

  .33-17). صص 6(پياپي  1ش  ،4. س اصفهان
 مجلة »آيا هر جملة فارسي يك نظير منفي دارد؟). «1392روشن، بلقيس و شهال باقري ( •

  .177- 161). صص 17پژوهشي  - (علمي 25. ش ادب پژوهي
تهران:  .فارسي زبان در آن تحول و فعلي گروه و فعل). 1383خسرو ( فرشيدورد، •

  .سروش
تحليل جايگاه عنصر نفي ). «1384آزيتا جعفري و محمد دبيرمقدم ( ؛ضيابري، رويا صديق •

هاي نخستين همايش  مجموعه مقاله، »گرا در زبان فارسي در چارچوب برنامة كمينه
). تهران: انجمن 78- 49كوشش مصطفي عاصي. (صص . بهشناسي ايران انجمن زبان

 شناسي ايران. زبان

مجلة ». جايگاه هستة گروه تصريف زبان فارسي). «1388چي، رزا و علي درزي (كرباس •
  .143- 99. پاييز و زمستان. صص 1ش ،1د ،1. سپژوهي زبان

بست  هاي ايراني: رقابت واژه مطابقه در نظام كنايي (ارگتيو) زبان). «1391كريمي، يادگار ( •
  .18-1ن. صص . پاييز و زمستا2ش ،4. سهاي زباني مجلة پژوهش». و وند

 . تهران: سمت.اصول دستور زبان). 1386( ارسالن، گلفام •

 . تهران:دستور زبان فارسي: واژگان و پيوندهاي ساختي). 1383ماهوتيان، شهرزاد ( •
 سمت.
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