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  چکیده
و هدف از  شودبررسی میهاي حرف اضافه در زبان فارسی  این پژوهش حذف حروف اضافه در گروهدر 

. است) 2009ردفورد، (گرا  کمینه هانجام آن، توصیف نحوي فرآیند حذف حروف اضافه در چارچوب برنام
هاي حرف  هاي حذف، عامل حذف و علت دستوري یا غیردستوري بودن حذف در برخی گروهجایگاه
ین پژوهش از نوع ا. بررسی شده در این تحقیق هستند ها، موضوعات عمدهاي نسبت به دیگر گروه اضافه

ها از منابع گفتاري و  داده(بنیاد است -اي و داده تحلیلی و روش تحقیق به صورت کتابخانه-توصیفی
نتایج تحقیق حاکی از آن است که حضور حروف ). اند ايِ معاصر گردآوري شده نوشتاري فارسی محاوره

شدن فعل و  همنشین ه، نحو)دنمتعدي بو/الزم(اضافه در زبان فارسی بسته به نوع فعل و ظرفیت آن 
هاي معناییِ حروف اضافه در برخی  ها، نقش دستوري  گروه حرف اضافه، و برخی مشخصه موضوع
ها، شود و در سایر جایگاه ها اختیاري است و حذف آنها منجر به غیردستوري شدن جمالت نمی جایگاه

جمله مواردي که معموالًحرف  از .گردد حذف آنها غیرممکن و منجر به نادستوري شدن جمالت می
حذف ) پاي،  اضافه هتشکیل مفعول نشان) عملکرد فرآیند انضمام، ب) الف شود عبارتند از ذف میاضافه ح
هاي حرف در برخی گروه) جمرکب، و  هساخت حروف اضاف) ثساخت افعال گروهی، ) تلفظی،  هبه قرین
  .اي اضافه

  
 گرا ، رویکرد کمینهايف اضافهحذف، حروف اضافه، گروه حر :واژگان کلیدي

 
  مقدمه - 1

 ههاي مختلف دربار تعاریفی که از دیدگاه. هاي زبانی است انگیز در بررسی حرف اضافه از مقوالت بحث
گروه حرف . گیرند اند و گاه با یکدیگر در تضاد و تقابل قرار می اند بسیار متفاوت حرف اضافه ارائه شده

ها  در حدي که در برخی از دیدگاه. سازتر بوده است اي نیز در میان مقوالت گروهی از همه مسئله اضافه
در خصوص ). 1377سجودي، (اند اي تردید داشته د چنین مقولهمانند دستور حالت فیلمور اساساً در وجو

در این دیدگاه سه . گیرد گرایان در تقابل با دیدگاه دستوریان سنتی قرار می حروف اضافه، دیدگاه ساخت
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نخست آن که حروف اضافه کلمات کارکردي یا ساختی  .اند دي براي حرف اضافه قائل شدهویژگی بنیا
وم آن که تعداد آنها محدود است و در طول زمان به هستند، دوم آن که معناي واژگانی اندکی دارند، و س

  )Rauh ،1991 :176، راو. (شوند سختی دستخوش تغییر می
قائل شدن به این که حروف اضافه کلماتی کارکردي یا ساختی  نویسد می) 43: 1377(سجودي 

 هشوند تا به مثاب اي ظاهر می هاي حرف اضافه هستند به این معنا است که این حروف در آغاز گروه
این مطلب همیشه صادق . اند اي ساختی نوع ساختاري را نشان دهند که در ابتداي آن قرار گرفته نشانه
اي  مفعول حرف اضافه هاي ساختی و نشان نشانه »در«و  »بر« هحروف اضاف) 2(و ) 1(هاي  در مثال. نیست
  .است

  .        مریم در این مورد شک دارد) 1(
  .مریم بر این مطلب تاکید کرد) 2(

هرگاه در معناي مکانی به کار رود دیگر ) 1(به کار رفته در مثال شماره  هبا این حال، حرف اضاف
در معناي مکانی به کار رفته  »در« هحرف اضاف) 3(در مثال . ساختاري تلقی کرد هتوان آن را نشان نمی
  .است

  .شلوغ است هآنها در یک محل همدرس) 3(
هاي این  استدالل. شود به حذف حروف اضافه در زبان فارسی پرداخته شود در این پژوهش تالش می

گرایی است؛ هرچند در مواردي به  استدالل نحوي و محدود به چارچوب کمینه هپژوهش بر اساس شیو
گرایی پژوهشی با موضوع  در چارچوب کمینه. شود هاي کالمی نیز اشاره می دالیل کاربردي به بحث

توان تحقیق حاضر را تحقیقی  حذف حروف اضافه در زبان فارسی در دسترس نیست و از این منظر می
مثالی بر  دآوري شده است و هرگاه نگارندهراي گ هاي این تحقیق به روش کتابخانه داده. نوین دانست

زبان قرار  فارسی گویان ، آن مثال در معرض قضاوت شم زبانی سخناست  اساس شم زبانی خود ارائه کرده
هاي حرف  از گروه ياریبس يگفتار یِدر زبان فارساصلی این پژوهش این است که  همسئل. گرفته است

حذف از  مورد اًتوان آنها را صرف گردند، از دیدگاه اول می پدیدار نمیاضافی خود  دیگر با حرف ،اي اضافه
هاي اضافه در همه  حرف ههم گردد که تر مشاهده می نوع گفتمان در نظر گرفت اما با نگاهی دقیق

فرآیند قرار گیرند، از طرف دیگر با در نظر گرفتن رویکرد  توانند تحت تاثیر این هاي اضافی نمی گروه
آن گروه بروز  گرایی، امکان وجود گروهی بدون اینکه هسته کمینه ویژه در چارچوب شی بهدستور زای

به همین منظور پژوهش حاضر به . است مثال بارز آن گروه حرف تعریف. واجی داشته باشد مطرح است
زبان فارسی و ارائه تحلیلی جدید در چارچوب  در و حذف آنها هاي حرف اضافه بررسی این نوع گروه

هاي گروه اسمی بدون حرف اضافه و همچنین  بدین منظور تمامی ساخت .پردازد گرایی می مینهک
ر زبان روزمره در گفتار سخنگویان که د 1هاي حرف اضافه با حرف اضافه تهی هاي گروه ساخت
  .شودبررسی میاند در این پژوهش  زبان گردآوري شده فارسی

                                                
1- Null 
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کدام و  گردند؟ کدام حروف اضافه شامل چنین حذفی می آنچه در این تحقیق مطرح است این است که
توان در  این حذف را چگونه می و در نهایت دهند؟ را می حذفی نچنی هاي اجاز اضافه هاي حرف گروه

 هاي حذف حروف اضافه کدامند؟ جایگاهمهمترین  گرایی تبیین نمود؟ چارچوب کمینه
  
  پژوهش هپیشین - 2

در باب مطالعات حروف اضافه از دیدگاه دستور سنتی و سپس برخی در این بخش ابتدا شرح مختصري 
پس از  .شود ها در زبان فارسی ارائه میبندي آن هاي معاصر انجام شده در باب این عناصر و دسته پژوهش
  . گیرد اي مورد بررسی قرار می هاي حرف اضافه حذف در گروه هآن مقول

نسبت اسم به فعل یا (که نسبت میان دو کلمه  اندآنهاییان سنتی، حروف اضافه از دیدگاه دستورنویس
معتقدند که حرف اضافه ) 83: 1358(صادقی و ارژنگ ). 123: 1343 ،ذوالنّور( را معلوم کنند) شبه فعل

به عنوان . دهد اي است که نقش اسم یا ضمیر یا گروه اسمی را که همراه آن آمده است، نشان می کلمه
  :دهد حرف اضافه نقش کلمه یا گروه کلماتی را که متمم فعل هستند، را نشان میمثال در موارد زیر، 

  .گردش کردم هاي آن شهر زیباترین پارك در. رفتم تبریز به :نقش قیدي
  .دیدم راعلی   :رایی نقش مفعول

  .نگاه کردند علی بههمه   :اي نقش مفعول به
حروف اضافه، کلماتی « کرده است کهچنین بیان تعریف حرف اضافه در ) 158: 1366(خانلري 

پیوندند و عبارت یا  ندارند اما کلمه یا عباراتی را به یکی از اجزاي جمله می یهستند که معنی مستقل
: 1370(قریب و همکاران . »دهند اي را که اسم یا ضمیر است متمم اسم یا صفت یا فعل، قرار می کلمه

کند و که نسبت میان دو کلمه را بیان میاي است  مقصود از حرف اضافه، کلمه«معتقدند که نیز ) 62
. ذکر دوم، ناتمام باشدچنانکه معنی کلمه نخستین، بدون  دهد، قرار می مابعد خود را متمم کلمه دیگر

فارسی به دو دسته  معتقد است که حروف اضافه زبان) 175 :1364(باطنی . »گویم به تو می« براي مثال
، »در«، »از«، »با«پذیرند، مانند  اضافه نمی هکه به دنبال خود کسراند اول حروفی هدست .شوند سیم میتق
، »برايِ«، »برابرِ«رود، مانند  اضافه به کار می هکه آخر آنها کسر انددوم حروفی هدست. و غیره »بر«، »هب«
است که گروه اخیر ظاهراً در معتقد ) 72-71: 1377( البرزي ورکیاما . و غیره »رويِ«، »زد«، »کنارِ«

را ) 1367(هاي باطنی و خطیب رهبر  نیز عیناً دیدگاه) 1364(شریعت  . رود اسم به شمار می همقول هزمر
  .بازگو کرده است

که به گروه اسمی کارکرد واژگانی ) الف. رسی معاصر دو کارکرد عمده دارنداما حروف اضافه در فا
هاي مفعول با واسطه، مسند، متمم اسم،  نما که بیانگر یکی از حالت حالت) ب. بخشد می پس از خود معنا

 سمیعیان بندي طبقه با مطابق). 45: 1983سمیعیان، ( استمتمم صفت، متمم قید و متمم صوت 
 :شوند می تقسیم دسته سه به فارسی زبان در اضافه حروف )سمیعیان، همان(

 اضافه جزء کاربرد بدون اضافه حروف. الف
 اجباري اضافه جزء با اضافه حروف. ب
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 اختیاري اضافه جزء با اضافه حروف. پ
 که اند کرده تقسیم نما مکان و نما جهت هاضاف حروف هدست دو به را گروه اولین شناسان زبان برخی

 دوم هاي طبقه اعضاي بیشتر ...و »از«،»تا« ،»با« ،»در« شود مانند می ساده اضافه حروف شامل عموماً
 سوم و دوم هطبق هاضاف حروف )67: 2006(1اسونانیس اعتقاد به .هستند اسامی و قیود آنها منشأ سوم و

 اول هطبق اعضاي اختیاري، هاضاف جزء با اضافه حروف از قبل اگر .دارند قرار محوري اجزاي جایگاه در
 اختیاري، اضافه جزء با اضافه حروف از قبل اگر اما .است اجباري اضافه جزء حضور آنگاه شوند، ظاهر

  .است اختیاري اضافه جزء حضور گاه آن نشوند، ظاهر اول هطبق اعضاي
هاي حرف اضافه در زبان فارسی به اثري جامع  در ارتباط با حذف حروف اضافه در گروه نگارنده

پژوهش  ،فارسیر اي د گروه حرف اضافه هیکی از معدود کارهاي انجام گرفته دربار. دسترسی پیدا نکردند
را کودکان اوتیست  هزبان فارسی در گفتار روزمر هکه کاربرد حروف اضافاست ) 1391(زاده  زارع و نعمت

بندي و تحلیل حروف  به طبقه) 2006(، و اسونانیس )1991( 2هاي درایر یافته هو بر پای بررسی کردند
اي و میزان همبستگی  هاي گروه حرف اضافه آرایش سازه هنحو شناسی ردهآنها در ابتدا . پرداختنداضافه 

هاي گردآوري شده از  و سپس با تجزیه و تحلیل داده بررسیبا دیگر پارامترهاي مستقل جمله  راآنها 
در  اي تولیدي طریق مصاحبه و گفتگوي آزاد با کودکان مبتال به اوتیسم، ساختمان گروه حرف اضافه

 گفتار در اي اضافه حرف گروه کاربرد درخصوص) 1391(زارع و نعمت زاده . دنگفتار آنها را ارزیابی کرد
از  کردند؛ را مشاهده فارسی معیار زبان بر حاکم اصول و قواعد نقض از مواردي اوتیسم به مبتال کودکان

 و غیرعادي گفتارشان شود می باعث که کودکان این گفتار در بسیط هاضاف حروف هگسترد جمله حذف
 نامناسب هاي جایگاه در »تا« هاضاف حرف کاربرد و »از « هاضاف حرف حذف مانند .برسد نظر به عجیب

 یک اول، هطبق به متعلق هاضاف حروف از بعد اگر البته .اضافه حرف این دقیق معناي ندانستن دلیل به
 هاضاف حرف استثناي به( شوند حذف توانند می اضافه حروف این گیرد، قرار خاص مکانی نام یا اسم

 بدساختی سبب و بود محذوف کودکان این تولیدي عبارات در کرّات به  »از« هاضاف حرف اما)  »از«
   .گردید می آنها تولیدي هاي زنجیره

 یعنی هستند، الگو-فعل اضافه، حروف ،شناسی رده مطالعات براساسکنند که  آنها همچنین بیان می
 افعال و اضافه حروف جایگاه میان همبستگی این فارسی زبان در اما دارند، افعال با مشابه جایگاهی

 یک تنها و هستند »اي اضافه پیش«ی یعن هستند، الگو-مفعول فارسی، در اضافه حروف و شود می نقض
 گروه آغاز در اي شاخه هاي مقوله دیگر مانند هسته جایگاه .دارد وجود زبان این در» اضافه پس« مورد 

 ظاهر آن دنبال به اسمی گروه سپس و شود می ظاهر اضافه حرف ابتدا یعنی. )اول هسته(دارد  قرار
 حرف( هسته جایگاه موارد از بسیاري در که داد نشان اوتیسم به مبتال کودکان گفتار بررسی اما شود؛ می

 گروه و کند می حرکت دیگري هاي جایگاه به تنهایی به خود اضافه حرف گاهی و کند می تغییر )اضافه
آنها در . نیست مجاز معیار فارسی در حرکت نوع این که آورد می وجود به را گسسته اي اضافه حرف

                                                
1- Svenonius, P. 
2- Dryer, M. S. 
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 اوتیسم به مبتال کودکان گفتار در ها سازه از بسیاري گفت توان می کلی طور گویند که به پایان چنین می
  .شود می آنها تولیدي گفتار ابهام سبب امر همین و محذوف

هاي نظري  و دیدگاه را بررسیاي در زبان فارسی  حرف اضافه و گروه حرف اضافه) 1377(سجودي 
معانی و نیز بندي آنها بر اساس سه مالك نحوي، معنایی و ساختواژي و  و طبقه این عناصر هدربار

این زبان مورد بررسی در . تحلیل کردکارکردهاي تعدادي از حروف اضافه ساده در زبان فارسی را 
و  دل کورهاي  مورد بررسی در این پژوهش از میان رمان هپیکر. پژوهش فارسی نوشتاري معاصر است

و در مواردي بر اساس شم زبانی نگارنده،  آدینه همجل 110اسماعیل فصیح، شماره  هنوشت ثریا در اغما
ایرانی را طرح و  شناسان هاي دستورنویسان و زبان انتخاب شده است و در مورد هر حرف اضافه توصیف

وي . دهد کند و سپس توصیف خود را از معانی و کارکردهاي آن حرف اضافه به دست می مختصراً نقد می
و آنها را بر اساس کارکردشان در جمله به سه دسته اصلی  اي پرداخت حرف اضافه هايهمچنین به گروه

خاصی متعهد  هدر این پژوهش به نظریوي . ها قید فعل -3ها  افزوده -2ها  متمم -1 .کردبندي  طبقه
گزینی برده است و از  حاکمیت و مرجع هبا این حال، بیشترین استفاده را از مفاهیم مطرح در نظری نبود،

  .اي نیز استفاده کرده است مفاهیم مطرح در دستور کارکردگرا و دستور رابطه
وي در . را بررسی کرداي در فارسی معاصر  ساده و گروه حرف اضافه هحروف اضاف) 1383(خزائی 

، یک کلید شاه، عافیتگاههاي  اي که آنها را از بین کتاب ساده و گروه حرف اضافه هاین پژوهش حرف اضاف
استخراج   20/5/1382مورخه  جم جام هو یک شماره روزنام15/5/1382شماره روزنامه اطالعات مورخه 

حرف -1 گرفت کهنتیجه او  .تحلیل کرد )1994(گراي هلیدي  بر اساس دستور نقش و، توصیف نمود
. ها قابل حذف است هاي قیدي، اصطالحات پربسامد و جاافتاده و همپایگی متمم اضافه از ابتداي متمم

ساختی  حذف هستند و حذف آنها به خوش اي که در جمله نقش قیدي دارند قابل هاي حرف اضافهگروه-2
کارکرد واژگانی که ) الف .ارسی معاصر دو کارکرد عمده دارندحروف اضافه در ف-3. زند آسیب نمی جمله

هاي مفعول با واسطه،  نما که بیانگر یکی از حالت حالت) ب. بخشند به گروه اسمی پس از خود معنایی می
ردهاي حروف از تنوع معانی و کارک -4. استمسند، متمم اسم، متمم صفت، متمم قید و متمم صوت 

همچنین زبان -5. هاي گذشته زبان فارسی کاسته شده است اضافه در فارسی معاصر نسبت به دوره
  .حروف اضافه بر اساس ساختواژه گرایش به سوي تحلیلی شدن دارد هفارسی در زمین

اي در زبان فارسی گفتاري معیار در مقایسه با فارسی  ساختار گروه حرف اضافه) 1385(رضایی 
فارسی پنجم ، مکالمات تلفنی گویشوران فارسی زبان، کتاب توراکیناو رمان  را بررسی کردنوشتاري معیار 

 گرفتنتیجه  و چنین تحقیق خود انتخاب کرد هرا به عنوان پیکر ریاضی پنجم دبستانو کتاب  دبستان
اي است، در موارد مختلفی هم در فارسی گفتاري و هم در  گروه حرف اضافه هکه حرف اضافه که هست

  . تواند حذف شود فارسی نوشتاري معیار می
 هنما در گون فضایی قبل از عناصر مکان هبه تبیین حذف حروف اضاف) 1390(بیرقدار و درزي  مهدي

نما با حروف از یک سو و  هاي عناصر مکان ها و تفاوت و شباهت نداختاي فارسی معاصر تهران پرد محاوره
اي در  نما، مقوله عناصر مکان کردند کهو پیشنهاد  را بررسیاسمی  ههاي آنها با مقول ها و تفاوت شباهت
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  اي مقوله هحرف اضافه با مشخص هبه مقول [V, +N-]اي  مقوله هاسمی با مشخص هحال گذار از مقول
[-N, -V] که حذف  دادندنشان ) 2007( 2و ایوانس 1آنها در این پژوهش با استفاده از آراي تیلر. هستند
فضایی و  هنما به دو عامل وجود اشتراك معنایی بین حروف اضاف قبل از عناصر مکان هحروف اضاف
  .معنایی فعل وابسته است هنما و همچنین طبق عناصر مکان

هاي حرف  قابل حذف بودن حروف اضافه در حذف مفعول حرف اضافه در گروه )2011( 3ینگ
که به لحاظ بافتی  ايمفعول حرف اضافهمعتقد است وقتی یک وي . را بررسی کرداي انگلیسی  اضافه
پیش از آن کامال وابسته به معناي آن و  هبودن حرف اضاف  حذف  درك و قابل بازیافت است، قابل  قابل

برخی حروف اضافه . پوشاننده براي قید و حرف اضافه است هم هنه آن به عنوان یک مقولوضعیت دوگا
توانند هم به صورت حرف اضافه و هم قید استفاده شوند، بسته به  که اشاره به مکان یا جهت دارند می

شود، نباید  این نوع حروف اضافه وقتی که مفعولشان حذف می. است حضور یا عدم حضور مفعولشان
  .ذف شوندح

که برخی حروف اضافه در جمالت انگلیسی نباید  بررسی کردنداین مطلب  )2003( 5و آهن 4کیم
آنان به دنبال این مسئله پژوهش . حذف شوند، برخی انتخابی هستند و برخی دیگر باید اجباراً حذف شوند

فراهم  ESLها، سطوح متفاوتی از دشواري را براي دانش آموزان  که مشخص کند آیا این استفاده بود
در حوزه آموزش ) 1391(آزمون  ،پایان؛ و در شوند وف اضافه چگونه فراگرفته مید و اینکه این حرکن می

فه فارسی به اي به تحلیل نحوة آموزش حروف اضا گیري زبان و در قالب یک بررسی مقابلهزبان و یاد
  . پردازد فرانسوي زبانان می

  
  چارچوب نظري - 3

هایی که از پایان سال  اصلی دستور زایشی است که با دگرگونی هبدن هترین انگار گرا، تازه برنامه کمینه
رخ داد، توجه  »زبانی هگرا براي نظری اي کمینه برنامه«اي از چامسکی با نام  با ارائه مقاله 1992
 هروح حاکم بر برنام. در دستور زایشی تلقی گردیدود معطوف کرد و نوید تحولی تازه شناسان را به خ زبان

قائل . استزبان انسان  هگیري از کمترین ابزارهاي نظري در تدوین چارچوبی براي مطالع گرا بهره کمینه
تشکیل نمودارهاي درختی به  هن وظیفساخت، سپرد -ساخت و ر -واژگان غنی، حذف ژ هبودن به حوز

هاي ایکس تیره، باور داشتن به دو نوع حرکت کالن شامل  به جاي قاعده »ادغام «فرآیندي به نام 
اي،  تراوش، افزوده شدن گروه فعلی پوسته، جذب، »هاي سازه حرکت مشخصه«و  »حرکت کل سازه«

ح اصولی همچون اصل طمع، اصل تعلل، شرط گروه مبتدا، گروه کانون، گروه اسناد و گروه گذرائی، طر
ها  صورت منطقی از جمله ویژگی هاصل کوتاهترین حرکت، اصل خوانش کامل و گسترش حوز/ کمینگی

                                                
1- Tyler, A. 
2- Ivans, V. 
3- Jeong, I.S. 
4- Kim, J.M. 
5- Ahn, G.S. 
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اي که به  هاي عمده ها و مجموعه مقاله کتاب). 632دبیرمقدم، (گرا است  مه کمینهو دستاوردهاي برنا
، 1995(اند از چامسکی  اند عبارت گرا و تحلیل در آن چارچوب اختصاص یافته معرفی و شرح برنامه کمینه

a2000 ،b2000(، 1وبلهوت )( 3ردفورد ،)1995( 2هورنشتاین ،)1995a1997،b 1997(4، لزنیک )1995 ،
، تعدادي )2001( 7اُگاوا ،)2000,( 6اورا ،)2000(و همکاران  5مارتین ههاي ویراست مجموعه مقاله ،)2003

 ههاي ویراست و مجموعه مقاله )2001( 9و کولینز 8بالتین هاي ویراست هاي مجموعه تعدادي از مقاله
 :گرا به شرح زیر است امه کمینهبرن هسیماي کلی انگار). 2002( 11و سیلی 10اپستاین

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  نمود صورت منطقی                                 نمود صورت آوایی  

  گرایی کلی کمینه هانگار) 1(نمودار 

                                                
1- Webelhuth, G. 
2- Horenstein, N. 
3- Radford, A. 
4- Lasnik, H. 
5- Martin, R.D. 
6- Ura, H. 
7- Ogawa, Y. 
8- Baltin, M. 
9- Collins, C. 
10- Epstein, S. 
11- Seely, T. 

 واژگان

 بازنمون

 صورت آوایی صورت منطقی

:نظام محاسباتی  
 ادغام

 و حرکت
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حاکمیت و  مانندگرایی با سایر رویکردهاي زایشی  هاي رویکرد کمینه یکی از مهمترین تفاوت
ها  گرایی ساخت جمالت و تشکیل گروه در کمینه. ساخت است - ساخت و ر -گزینی و غیره، حذف ژ مرجع

آوا نیز از  هاي بی مقوله. پذیرد هاي بزرگتر، بر اساس دو عمل اصلی یعنی حرکت و ادغام صورت می و سازه
و  ها ادغام شود با سایر گروهتواند  آواي یک گروه می بی هاین دو عمل اصلی مثتثنی نیستند و هست

گروه حرف  هگونه که شرح داده شد حرف اضافه به عنوان هست و همان هاي بزرگتر را تشکیل دهد سازه
در این . هاي دیگر ادغام شود تواند با سازه شود و می آوا ظاهر می در برخی موارد به صورت بی اياضافه

شود و سپس در قالب چند  گرایی ارائه می کمینهبخش ابتدا توضیحاتی در خصوص عملکرد ادغام در 
. شود ح داده میها شر آوا با سایر سازه بی هآوا از جمله حرف اضاف هاي بی نمودار، چگونگی ادغام مقوله

هایی از  دوتایی که یا یک واحد واژگانی تنها و یا بخش هپیوست  هم  یک عملکرد به«ادغام عبارتست از 
برونداد آن واحدي است شامل . کند اند را ترکیب می واحدهاي واژگانی که قبالً با هم ترکیب شده

دومی به  –یکی از دو واحد ادغام شده . اند مراتبی ساخته شده  واحدهاي واژگانی که به روش سلسله
) ب (یا و  )الف( بنابراین ادغام آلفا و بتا طبق نمودار یا منجر به. شود عنوان اسم واحد استفاده می

  .»شود می

           β           ب(                           α          الف(    
                                                             

             β              α                            β               α   
  گرایی عملکرد ادغام در کمینه) 2(نمودار 

و همکاران  نشتاینهور(شود در واقع همان هسته است واحدي که به عنوان اسم آن سازه انتخاب می 
اینکه چه واحدهایی با هم ترکیب و ادغام شود باز و انتخابی نیست بلکه بستگی به خصوصیات ). 2005

یک . هاي انتخابی است دهند برابر با محدودیت خصوصیاتی که به ادغام اجازه ظهور می. واحدها دارد
ن دهنده این است که چطور ای نشان  the dog chased the catنمونه اشتقاق در یک عبارت ساده 

محاسبه در این مورد، به عنوان یک ( کنیم در اینجا با آرایه واژگانی شروع می. شوند عملکردها اجرا می
 ,dogمجموعه فرعی واژگان شامل واحدهاي . )2002چامسکی، ( دوبار انتخاب شده است ،theواحد 

chased, the and cat  اولین قدم این است که یک واژه را از نظام محاسباتی انتخاب کنیم. است .
با مشخصه فعلی در بین   chasedبه عنوان مثال فعل . شروع کنیم  chasedاجازه دهید با 

تفسیر است و بنابراین الزم نیست که   این یک خصوصیت قابل. هاي دیگر نشان داده شده است مشخصه
تفسیر است و   همچنین داراي دو خصوصیت اسمی غیرقابل  chased.قاق حذف شودمرحله اشتدر 

  .این است که داراي دو محمول است پس باید با دو اسم ادغام شود هدهند نشان
Chased v: I,N: u, N: u 
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این کار در دو مرحله فرعی انجام .  the catمرحله دوم این است که متمم فعل را وارد کنیم یعنی 
با هم ادغام شوند و سپس الزم است این واحد   cat  و  theابتدا الزم است دو واحد زبانی . پذیرد می

تفسیر و یک مشخصه  اسمی گروه قابل هبا مشخص  catواحد واژگانی. ساخته شده را با فعل ترکیب کنیم
  .شود نشان داده می  theنیز با مشخصگر  Dمشخصه . شود غیرقابل تفسیر نشان داده می

cat N: i, D: u + the D: I                            the                                        

                                                            
                                          the            Cat N: i                        

         
تواند برخالف یکی از دو  تفسیر خود را دارد و این می  هنوز هم ویژگی اسمی غیرقابل  catاسم
این، فعل و کل واحدي که قبال  بنابر. بررسی شود cashedتفسیر در فعل   اسمی غیرقابل همشخص

 .کنیم میتشکیل شده است را با هم ادغام 

                                                                    
اول اینکه اسم : سومین و آخرین مرحله این است که ما باید این مرحله را به دو قسمت تقسیم کنیم

واحد واژگانی . مانده و مشخصگر را با هم ادغام کنیم و دوم اینکه واحد جدید را با فعل ادغام کنیم باقی
dogهتفسیر و یک مشخص  اسمی قابل همقول ههاي دیگر توسط یک مشخص ، مانند اسم     
[D]  مشخصه. شود مشخص می  غیرقابلD  توسط ادغامdog  باthe  دادن گروه حرف  براي شکل

  .شود بررسی می the dogتعریف 
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 مانده غیرقابل باقی هدهد که مشخص به ما اجازه میchased the cat ی با واحد قبل  the dogادغام
تفسیر   هاي ظاهري غیرقابل مشخصه همرحله همدر این . در خصوص فعل بررسی کنیمتفسیر اسم را  

گراها  با فرض اینکه عملکرد ادغام کافی باشد، کمینه. شود و در نهایت اشتقاق کامل می بررسی و حذف
. اند باید به طور جداگانه قید شوند هاي قبلی داده ها و روابطی که نظریه ادعا کردند که تعدادي از مشخصه

آید و کاربرد زیاد  چنین مطرح است که تکرار از عملکرد ادغام بیرون میبه عنوان مثال این بحث هم
بنابراین ادغام . بعدي را داشته باشد هشود که برونداد یک چرخه، حکم درونداد چرخ ادغام باعث می

شود که به  همچنین ادغام باعث ایجاد تعدادي روابط می. شود عملکردي است که باعث ایجاد تکرار می
. فرمانی، ر- به عنوان مثال سازه. (شوند هاي پیکربندي مهم در بخش محاسباتی محسوب میعنوان الگو

  ).2002(چامسکی . ك
مشخصگر، دیگر آن وضعیت  -هسته همعنا است که رابط گیرد بدین روشی که در آن ادغام صورت می

به عنوان مثال براي تشکیل دادن . قبول بود را ندارد مورد گزینی حاکمیت و مرجع هخاص که در نظری
و  manاول اینکه  . تعدادي ادغام صورت گرفته است  the tall dark handsome manگروه اسمی 

handsome  سپس. استاند و این اولین ترکیب ما در عبارت  در هم ادغام شدهdark  واحد  هبه نتیج
شود و ادغام سوم صورت  به واحد اضافه می tallسپس . افتد اق میشود و دومین ادغام اتف قبلی اضافه می

گونه که هورنشتاین و  همان. افتد به واحد اضافه شده و چهارمین ادغام اتفاق می  theدر پایانگیرد و  می
یک هسته ممکن است چندین بار تغییر کند زیرا با خصوصیات « بیان کردند) 93 : 2005(همکاران 

 . استنتیجه این عمل ) 3(نمودار . »شود میمتفاوتی روبرو 
 

  
  گرایی ادغام گروه اسمی در کمینه) 3(نمودار 

هاي  تواند با سازه گروه حرف اضافه نیز می هآواي حرف اضافه به عنوان هست بی هترتیب مقول بدین
 :مثال. هاي بزرگتر را تشکیل دهد دیگر ادغام شده و سازه
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  گرایی هاي بزرگتر در کمینه گیري سازه شکل) 4(نمودار 

  تحقیق روش - 4
هاي این مقاله از منابع گفتاري و  داده. بنیاد است-داده اي و کتابخانهروش تحقیق در این مطالعه 

و فیلم  »وسوسه«فیلمِ کوتاه (زیونی یهاي تلو ها و مصاحبه نوشتاري زبان فارسی معاصر مانند برنامه
ها، انواع  آوري داده پس از جمع. اند و ادبیات داستانی اخذ شده وهاي روزمرهگ، گفت)»جستجو«مستند 

  .هاي حذف و چگونگی آنها مورد بررسی قرار گرفته است حروف اضافه، جایگاه
  
 ها  تجزیه و تحلیل داده - 5

اي است، در موارد مختلفی هم در فارسی گفتاري و هم در  گروه حرف اضافه هحرف اضافه که هست
تشکیل ) عملکرد فرآیند انضمام، ب) الف اند تواند حذف شود که از آن جمله فارسی نوشتاري معیار می

 هساخت حروف اضاف) ثساخت افعال گروهی، ) تی، لفظ هحذف به قرین) پاي،  اضافه همفعول نشان
توان به صورت یک گروه در  اي را می به عبارتی گروه حرف اضافه. اي هاي حرف اضافه گروه) جمرکب، 

 .نماي کلی آن ترسیم شده است) 5(در نمودار . آن تهی است هنظر گرفت که هست
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  )آوا بی(تهی  هاي با هست گروه حرف اضافه) 5(نمودار 

شود که در آنها حرف اضافه بدون  میهایی از زبان فارسی در گفتار روزمره ذکر  در این بخش مثال
هاي حذف حروف اضافه، انواع و  در زیر جایگاه. یابد اي در ارتباط ایجاد کند امکان حذف می اینکه خدشه

  :شوند چگونگی این جمالت  توصیف و تبیین می

  عملکرد فرآیند انضمام) الف
  )دنبه در ز.       (اما هیچکی در باز نکرد به در زدیمچند بار ) 4(

  )در زدن.         (اما هیچکی در باز نکرد در زدیمچند بار                 
در زدن تشکیل شده است، +  »به« هشدن حرف اضاف با منضم که به در زدندر این جمله فعل 

 .استحذف  اي در معنا یا انتقال ارتباط ایجاد کند، قابل آن بدون اینکه خدشه هحرف اضاف
  )به هم زدن.                 (بعد آش رو به هم بزناول نیت کن  )5(

  )هم زدن.                     (اول نیت کن بعد آش رو هم بزن                 
زدن تشکیل  هم+  »به« هشدن حرف اضاف زدن نیز مانند مثال فوق از منضم هم در این جمله، فعل به

  .شده است که امکان حذف حرف اضافه نیز در این جمله وجود دارد

  اي اضافه هتشکیل مفعول نشان) ب
  )مفعول + دادن (زرد رو بده من                                        ) 6(

  )مفعول+ به + دادن (زرد رو بده به من                                                     
  )متمم/ مفعول+ دعوت کردن(ش        مریم همه رو دعوت کرد عروسی خاله) 7(

  )متمم/ مفعول+ به + دعوت کردن(ش         مریم همه رو دعوت کرد به عروسی خاله                
است که در  ايیابد، جایگاه مفعول حرف اضافه هایی که حرف اضافه امکان حذف میاز جمله جایگاه

  .استحذف  زبان گفتار در بسیاري از مواقع از جمله جمالت فوق به سهولت قابل
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  لفظی هحذف به قرین) پ
  )شلغم+ از (من از کلم و شلغم متنفرم                        ) 8(
  )شهر+ به (باالخره رسیدیم به خونه و شهر خودمون       ) 9(

شود، حرف اضافه در بسیاري از جمالت روزمره به  ده میهاي فوق مشاه طور که در مثال همان
و  استحذف  صورت قرینه با جمالت و عباراتی که قبال در همان جمله یا جمله بعدي آمده است قابل

را ) در اینجا منظور حرف اضافه است(آوا  هایی که وجود عناصر بی یکی از آزمون) 2009(مطابق با ردفورد 
توانند با یکدیگر همپایه شوند که  هایی می ها و سازه یعنی فقط گروه. پایگی استکند، آزمون هم اثبات می

همپایه شده  شلغمبا اي است و  گروه حرف اضافه از کلمبه عبارتی چون . از یک نوع و یکسان باشند
نیز یک حرف اضافه وجود داشته که  شلغمکند که قبل از  است، پس آزمون همپایگی در اینجا ثابت می

  .آوا تظاهر پیدا کرده است بی هدر اینجا به صورت مقول
  
  ساخت افعال گروهی) ت

  )به دنیا آمدن(ش به دنیا آمد                  باالخره بچه) 10(
  )دنیا آمدن(ش دنیا آمد                      باالخره بچه                   

  )به عمل آمدن(خیلی خوب به عمل اومده      رشته  آش) 11(
  )عمل آمدن( رشته خیلی خوب عمل اومده          آش                    

به کار گرفته شده است که در  »آمدن  عمل  به«و   »آمدن دنیا  به«هاي فوق، افعال گروهی  در مثال
  .شود کند، حذف میاي در ارتباط ایجاد  ، بدون اینکه خدشه»به« ههر دو حرف اضاف

  مرکب هساخت حروف اضاف) ث
  )به جز(به جز آقاي رضایی، هیچکی به ما کمک نکرد       ) 12(

  )جز(جز آقاي رضایی هیچکی به ما کمک نکرد                                
  )در مقابل.                     (در مقابل مشکالت سر خم نکنید) 13(

  )مقابل(مقابل مشکالت سر خم نکنید                                               
مرکب که داراي دو جزء  هشود، در برخی از حروف اضاف هاي فوق مشاهده می همانطور که در مثال 

به طرف،  است عبارتند ازمرکب که قابل حذف  هسایر حروف اضاف. هستند، بخش اول قابل حذف است
  ...کنارِ، در وسط، در کنجِ وت، به جايِ، از بابت، بر رويِ، در میانِ، در بینِ، در به سم

  
  اي هاي حرف اضافهگروه)  ج

  )در وسط میز.                                  (گلدونُ  گذاشتم در وسط میز) 14(
  ) وسط میز(   .                                   گلدونُ  گذاشتم  وسط میز                    

  )در میانِ .                  ( شد هاي زیبایی دیده می در میانِ باغ شکوفه) 15(
  ) یانِم.                      ( شد هاي زیبایی دیده می میانِ باغ شکوفه                     
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اي به  اي است، کل گروه حرف اضافه گروه حرف اضافه هدر برخی موارد، عالوه بر حرف اضافه که هست
حذف است چون به لحاظ نقش دستوري، نقش افزوده دارد و وجود آن براي کل  همراه حرف اضافه قابل

جز موارد فوق،  به .اي دارد جمله ضروري نیست و به لحاظ نحوي و هم به لحاظ معنایی، نقش حاشیه
از . تواند حذف شود اي می ، حرف اضافه از گروه حرف اضافه)متعدي/ ظرفیت آن، الزم(بسته به نوع فعل 

  :جمله موارد زیر
و بعد از حرف اضافه اسم مکان بیاید، ) مانند آمدن و رفتن(در صورتی که فعل از نوع حرکتی باشد  -1

 .شود ، حذف می»به« هحرف اضاف
  کریمی رفتش خونهآقاي ) 16(
  تا آخرخرداد باید بیایید کالس) 17(
    آد خوابگاه؟ مریم کی می) 18(

، »از« هباالخص اگر بعد از حرف اضاف. شود حذف می »از« ههمراه با فعل استفاده کردن، حرف اضاف -2
  :از جمله موارد زیر. اسم ابزار یا مواد و وسایل مصرفی بیاید

  چاقو استفاده کن) 19(
  سه تقویت مو، شامپو گلرنگ استفاده کنوا) 20(
  هیچ ترفندي استفاده نکن) 21(

قابل  اضافه، قبل از متممِ حرف اضافه ، حرف)که فعل متعدي و سه ظرفیتی است(همراه با فعل دادن -3
  .استحذف 

  دادش من ببرم خونه) 22(
  مشقاشو داد خواهرش براش نوشت) 23(
  پوالشو داد باباش واسش نگهداره) 24(

، اسم اشخاص و یا ضمایر شخصی »به« هدر جایگاه متممِ حرف اضافه وقتی که بعد از حرف اضاف -4
  .حذف است ،  قابل»به« هبیایند، حرف اضاف

  زنگ زدم دکتر رضایی احوالشو پرسیدم) 25(
  همکالسامو دعوت کردم تولد خواهرم) 26(

  
، وقتی که فعل جمله، فعل ایستاي »در« هدر جایگاه متمم حرف اضافه بعد از حرف اضاف -5
  .است و بعد از حرف اضافه، اسم مکان بیاید »هستن/بودن«

  ام مدرسه) 27(
  علی خونه نیست) 28(

شود که در آنها حروف اضافه حذف  هاي مذکور در این بخش، جمالتی یافت می عالوه بر مثال
گنجد و  رد گفته شده در این بخش نمیشوند اما جایگاه حذف و یا عوامل حذف آنها در هیچ یک از موا می

نما و یا سایر عناصر بر مبناي اصل اقتصاد، با  رسد که حذف حروف اضافه قبل از عناصر مکان به نظر می



 41/ گراکمینه رویکردي :نوین فارسی در آوا بی اضافه حروف
 

حذف حرف ) 156 :1390(بیرقدار و درزي  به نقل از مهدي. گیرد گیري از حشو صورت می پیش انگیزش
ی بین حرف اضافه و فعل جمله است و نه به علت وجود اضافه در این موارد، به علت وجود حشو معنای

، )1995(2و راپاپورت 1بنا به نظر لوین »رفتن«مثالً فعل . نما حشو معنایی بین حرف اضافه و عنصر مکان
عبارت دیگر، مندي یا به  ي ویژگی معنایی جهتو دارا ، یک فعل حرکتی ذاتاً مسیرنما)1995(2راپاپورت

نیز ) 2007(در چارچوب آراي تیلر و ایوانس ) 2005و  1995 ،1992لوین و راپاپورت، . ك.ر. (مسیر است
بدین ترتیب، فعل . مندي پیکره نسبت به زمینه است فضایی جهت هگر رابط بیان »به« هحرف اضاف

مندي، داراي اشتراك معنایی است و امکان  با دربرداشتن مفهوم جهت »به«  هو حرف اضاف »رفتن«
 ه، بر مبناي وجود حشو معنایی بین حرف اضاف»بیرون«نماي  مکانقبل از عنصر  »به« هحذف حرف اضاف

  .شود تبیین می »رفتن«و فعل  »به«
گرایی به  ، برخی از موارد حرف اضافه که در چارچوب کمینه)2007(عالوه بر رویکرد تیلر و ایوانس

تبیین ) 1990( 3دافها و ساختار معنایی جکن توانند با توسل به رویکرد مشخصه شوند، می خوبی تبیین نمی
  .هاي معنایی براي افعال مختلف و رابطه آنها با حرف اضافه از جمله تعیین مشخصه .تبیین شوند

  رفتن   ایستادن                 افعال ذاتا مسیرنما                افعال بیانگر حالت بدن                  
  خوابیدن      افعال حالتی                  رقصیدن             نما                  افعال حرکتی حالت  
  

و طبق  است، فعل بودن در جمالتی از این دست، داراي تابع مفهومی )1990(طبق آراي جکنداف 
  . کند نظر وي، بر مکان یک شیء داللت می

  . جلوي ماشین است) در(گاري ) 29(
و به تبع آن حشو  »در«و حرف اضافه  »بودن«بدین ترتیب، وجود مفهوم مشترك مکان در فعل 

در مثال  »بیرون«نماي  را قبل از عنصر مکان» در« همعنایی بین این دو عنصر، امکان حذف حرف اضاف
  .کند فراهم می)  29(

نما، و  فضایی و عناصر مکان هبندي معنایی تیلر و ایوانس از حروف اضاف ترتیب با توجه به طبقه بدین
، امکان حذف این حروف )1990، 1987، 1983( همچنین طبقه معنایی فعل بر مبناي آراي جکنداف 

  : نما وابسته به دو عامل است اضافه قبل از عناصر مکان
  نما وجود اشتراك معنایی بین حروف اضافه و عناصر مکان -1
  طبقه معنایی فعل -2

گراییِ صرف و بدون توسل به سایر  هایی که با اکتفا بر چارچوب کمینه هبرخی از جمالت و نمون
مختلف را  در آنها  توجیه و تبیین کرد  هتوان به خوبی حذف حروف اضاف ها  نمی رویکردها و نظریه

  : عبارتند از

                                                
1- Levin, B. 
2- Rappoport, M. 
3- Jackendoff, R.  
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  .دانشجوي کارشناسی ارشد عمران هستم) 30(
  .  سردم نیست لباس گرم تنمه) 31(
)32 (فشارم هیجده.  
  .ساعتی طال تو دستش بود) 33(
  کی تويِ این لیوان آب خورده؟) 34(
  .دستاتو بذار رو سرت و اسلحتو بنداز زمین) 35(
  .شنبه به دیار باقی شتافت متاسفانه دکتر شهریاري سحرگاه روز سه) 36(
  .سرت بنداز پایین) 37(
  .بعد چهارراه ولیعصر، بپیچ راست) 38(
  .دران استبهشت زیر پاي ما) 39(
  .کنن مردم آفریقا زیر خط فقر زندگی می) 40(
  .دستاتو بیار پایین) 41(
  .حقشو گذاشتم کف دستش) 42(
  .دستاشو حنا گذاشته) 43(
  .پاشو گچ گرفته) 44(
  .ما که محتاج پول شما نیستیم) 45(
  .1330سردرِ دانشگاه اصفهان نوشته تاسیس ) 46(

مختلف، رویکرد کمینگی به تنهایی  هتبیین حذف حروف اضافرسد در موارد فوق براي  به نظر می
قادر نیست تمامی موارد حذف حروف اضافه را توجیه و تبیین کند و براي حذف حروف اضافه به عنوان 

هاي معنایی از جمله  متوسل به مشخصه گرایی باید کنار رویکرد کمینهاي در  گروه حرف اضافه ههست
رویکردهاي معناشناسی شناختی نیز شد، از جمله دستور شناختی لنگاکر و معنایی جکنداف و یا  هنظری

حروف اضافه  عناصر فضایی و مکانی به ویژه هبندي معنایی چندگان آراي تیلر و ایوانس که بر مبناي طبقه
  .کنند هاي حذف و علت حذف را در این گونه جمالت به خوبی توجیه و تبیین می استوار است و جایگاه

  گیري نتیجه- 6
  :نتایج زیر حاصل شد  هاي مورد بررسی در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل جمالت و نمونه

اي بسته به نوع فعل در جمله و جایگاه وقوع حرف  هاي حرف اضافه تمامی حروف اضافه در گروه -1
از حروف اضافه برخی . وت استاضافه، امکان حذف دارند اما میزان وقوعِ حذف در حروف اضافه متفا

به ترتیبِ بسامد وقوع، تمایل بیشتري به حذف شدن دارند و حذف آنها  »از«،  و »در«،  »بر«، »به«مثل 
پذیرد و منجر به ابهام و یا نادستوري شدن جمله  تر صورت می هاي مختلف، بیشتر و آسان در جایگاه

  . شود نمی
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دهند که  یک حرف اضافه است این امکان را میخود که  هاي به هست هاي حرف اضافه برخی از گروه -2
اي در ساختار یا معناي کل جمله وارد کند و یا  به صورت یک عنصر تهی آشکار شود، بدون اینکه خدشه

  .ساختی جمله آسیبی وارد کند به خوش
دهد که نتایج این  فارسی نشان می ههاي مختلف حذف حروف اضافه در جمالت روزمر بررسی جایگاه -3
این گروه معموال  هاست و حروف اضافه به عنوان هست) 1385(وهش تا حدودي همسو با نتایج رضایی پژ

  :شوند توانند حذف  هاي زیر می در جایگاه
  عملکرد فرآیند انضمام) الف 
  اي اضافه هتشکیل مفعول نشان) ب 

  لفظی هحذف به قرین) ج
  ساخت افعال گروهی) د 
  مرکب هساخت حروف اضاف) ه 
  اي هاي حرف اضافه رخی گروهب) ي 
حتی . شوند حروف اضافه مرکب تنها در فارسی گفتاري معیار و نه در فارسی نوشتاري معیار حذف می -4

و در  استساده  همرکب بسیار کمتر از حروف اضاف هدر فارسی گفتاري معیار نیز موارد حذف حروف اضاف
رکب حذف شده بودند دو حرف اضافه مواردي که در پیکره مورد بررسی در این پژوهش حروف اضافه م

هاي  و در گروه استاي که متمم فعل  هاي حرف اضافه در فرآیند انضمام، در گروه »براي«و » روي«
ه و مرکب هیچ ولی حذف حرف اضافه، اعم از ساد. ، حذف شده بودنداستفعل  هاي که افزود حرف اضافه

اضافه، باز  به طوري که با وجود حذف حرف. گذارد تاثیري در نقش ارتباطی و معناي جمالت بر جاي نمی
+ روي،  به + بر: به عنوان مثال. اي به نحو و مفهوم جمله وارد نخواهد آمد ارتباط برقرار است و خدشه

  ...میان  و + کنار، در + طرف، در + سمت، به 
ها  هاي قیدي، اصطالحات پربسامد و جاافتاده و همپایگی متمم همچنین از ابتداي متممحرف اضافه  -5

  .حذف است قابل
حرف آنها اسم مکان یا  هاي که پس از حرف اضاف هاي حرف اضافه به طورکلی در آن دسته از گروه -6

، )ترفند(سامی انتزاعی ، برخی ا)چاقو(، اسم ابزار ....)خونه، کالس، خوابگاه، مدرسه و(هاي مکان  هاشار
،  و )...اتوبوس، قایق، اسب و(، وسایل نقلیه )ضمایر یا اسامی خاص(برخی اسامی زمان، اسامی اشخاص 

  .توان حروف اضافه را حذف کرد یا نام مراسم، اعیاد و مجامع مختلف علمی بیاید، معموال می
ظرفیت (هاي اسمی با نوع فعل  هاي و همچنین در گرو هاي حرف اضافه حذف حروف اضافه در گروه -7

هایی که با  هاي معناییِ موضوع و مشخصه...) فعل، متعدي یا الزم بودن و حرکتی بودن، ایستا بودن و 
  .شوند، ارتباط تنگاتنگی دارد آن همنشین می

شوند اما جایگاه حذف و یا علل حذف در  شود که در آنها حروف اضافه حذف می جمالتی یافت می -8
تواند به خوبی توجیه و تبیین شود و در این موارد براي  گرایی نمی آنها صرفاً با تکیه بر رویکرد کمینه

وارد حذف حروف اضافه گرایی به تنهایی تمامی م رویکرد کمینهبا استفاده از تبیین حذف حروف اضافه، 
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اي در این موارد،  گروه حرف اضافه هو براي حذف حروف اضافه به عنوان هست نیستتوجیه و تبیین  قابل
معنایی جکنداف و  ههاي معنایی از جمله نظری متوسل به مشخصه گرایی باید کنار رویکرد کمینهدر 

رویکردهاي معناشناسی شناختی شد، از جمله دستور شناختی لنگاکر و آراي تیلر و ایوانس که بر مبناي 
هاي حذف و علت حذف  عناصر فضایی و مکانی  استوار هستند و جایگاه هبندي معنایی چندگان طبقه

 .کنند حروف اضافه را در این گونه جمالت به خوبی توجیه و تبیین می
  منابع

انان با تکیه بر بررسی زب فارسی به فرانسوي هآموزش حروف اضاف هنحو «). 1391(آزمون، سیمین
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  .سمت
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  .104- 81صص 
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