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7
دیباچه

دیباچه*
در میاان حوزههاای تحقیقی در علم زباانشااانااسااای ،درحال حا ااار ،حوزۀ نحو بهدلیل وجود
نظریههای رقیب ،درک ویژگی واحد موجود در پدیدههای زبانی را دشاوار کردهاست .چنین طیف
وسایعی از چارچوبهای نظری به بروز حجم زیادی از اصاطالحات تخصاصی منجر میگردد که
این امر موجب میشاااود خوانندگان در مراجعه به اطالعات کتابشاااناختی مرتبط در حوزه نحو
دچار مشاکل شوند .مشکالت موجود در حیطه اصطالحشناختی نحوی دو جنبه دارد :اول اینکه
تعداد این اصاطالحات بسایار زیاد اسات؛ دوم آنکه در اغلب موارد اصطالحات مشابهی با معانی
ً
کامال متفاوتی در نظریهها به کار میروند .مضاا بر آن ،زبانشاناسانی که در حوزههای مختلف
کاار میکنند هیچگونه عالقهای به برقراری ارتباط با یکدیگر ندارند .ممکن اسااات این واقعیتها
ً
ساابب شااود که حوزه نحو برای عالقهمندانش کامال قابلفهم بهنظر نرسااد .بنابراین ،ما تصاامیم
گرفتیم کاه در این کتاب فصااالی جدا را به نظریههای کلیدی اختصااااه دهیم و در آن به شااارح
مختصری از نظریههایی بپرداز یم که احتمال میرود خوانندگان در آثار مختلف زبانشناسی با آنها
مواجه شاوند .مشاکل دیگری که در ارتباط با درک این اصطالحات وجود دارد ،نبود عمق زمانی
اسات که امروزه در اکثر بیشااتر بخشهای این حوزه دیده میشااود .اغلب اوقات برای خوانندگان
دشوار است که به اصطالحاتی دسترسی یابند که در دهههای اخیر مطرح شدهاند .به همین دلیل،
در فصاال اصااطالحات کلیدی ما فهرساات جامعی از اصااطالحات کلیدی را فراهم آوردهایم که
امروزه در حوزه نحو کااربرد دارناد؛ این فصااال حتی اصاااطالحاات مهمی را دربرمیگیرد کاه در
مطالعات اخیر به کارگرفته شاادهاند ،اما بهدلیل ظهور ساارین نظریههای نو و نسااخههای جدیدتر
نظریهها دیگر رایج نیسااتند .اصااطالحات کلیدی در این کتاب با نظریههای کلیدی که در فصاال
ً
پیش از آن آمااده ،همساااو اسااات .نهاایتااا اینکااه در فصااال مربوط بااه متفکرین کلیادی ،مااا
نام زبانشناسانی را گنجاندهایم که تحقیقات ارزنده و پیشتازی را در عرصه نحو در گذشته به انجام
رساندهاند ،همچنین در این میان نام زبانشناسانی قرار دارد که درحال حا ر نماینده دیدگاههای
ً
اصالی در حیطه نحو هساتند .باتوجهبه محدودیتهای موجود ،این بخش صاارفا دیدگاهی نسبی
از زبانشناسان امروزی ارائه میدهد.
ازآنجااییکاه معتقادیم در تماا بودن باا دادههاای زباانی در درک اینکه زبانها چگونه کار
میکنناد از اهمیات بسااا ایی برخوردار اسااات ،از مثالهای بسااایار متنوعی در توصااایف مفاهیم

مطرحشااده در این کتاب بهره جسااتهایم .تا جای ممکن سااعی بر آن بوده اساات که با مثالهای
انگلیساای شااروع کنیم؛ اما مضااا بر این مثالها ،مثالهای دیگری از چندین زبان دیگر آوردهایم
ً
که معموال در کتابهایی ازایندسات مطرح نمیشوند .بهمنظور ایجاد فهم برای خوانندگانی که با
این زبانها آشانایی ندارند ،اغلب ترجمه واژهبهواژه و در اکثر موارد تو یح دستوری 7نی ارائه شده
ً
اسات .در کنار این موارد ،از جلوه دادن نحو بهعنوان حوزهای صرفا همزمانی خودداری کردهایم و
از کلیدواژههای رایج در زبانشناسی تاریخی نی بهره جستهایم.
از همکاران و دوسااتانی که با نظرات خودشااان به ما یاری رساااندند تشااکر میکنیم .در این
راستا ،بهویژه از ادیث موراوسیک 8و کارلو کویکولی 0که صبورانه نسخههای اولیه این کتاب را
مطالعه کردند و ما را از نظرات و دیدگاههای عالمانهشان بهرهمند ساختند ،سپاسگ اری میکنیم.
عالوهبراین ،از لی گودین – مایدا 0بهخاطر تصااحیح اشااتباهات انگلیساایمان سااپاسااگ اریم.
مسئولیت تمامی اشتباهات و خطاها با ماست.
*مدخلهای زیر توسط سیلویا لوراگی 5نوشته شده است :کنشور  ،افزوده ،سازه قیدی ،بند قیدی،
عبارت معترضه ،مطابقه ،انطباق ،مرجعدار ،مرجعداری ،جانداری ،مرجع ،کاربردیسازی ،بدل ،بند
وصفف،ی ،دسففتور خودوایگانی ،فعل ک بی ،ب،اگل ،الت بهغیراز الت انتزاعی) ،دسففتور الت،
کلیدواژههای نحو و نظریههای نحوی
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پسمرجع ،سففاخت سففببی ،نق باخته ،افزوده پیرامونی ،بند ،ج له اسففنادی ،وایهبسففت ،دسففتور
شففنفاختی ،خبر ،مت ب ،بند مت ی ،مت بن ا ،زبانهای ترتیبی در برابر زبانهای غیرترتیبی ،عنصففر
عط،ی /افزوده پیوندی ،سفاخت ،دسفتور ساختی /دستور ساختی افرا،ی ،نا،ر ،قیدفعلی ،هبپایگی،
کفاه

هبپفایگی ،وایه ربطی ،بنفد ربطی ،کفانون ،موضففون کفانونی ،فعففل مشففتر  ،کرافففت،

دلبرو  ،پسففرفت ،دسففتور وابسففتگی ،رابطه وابسففتگی ،وابسففته ،دیس ،م،عول مسففتقیب ،جابهجایی،
دیبسون ،ذف نحوی ،درونهگیری ،دستور پیدایشی ،ساخت درونمرکز در برابر برونمرکز ،گسترش،
فیل ور ،کفانون ،دسففتور نق گرا ،ن ای نقشففی ج له ،خ  ،دسففتور سففاخت گروهی تع یبیافته،
معناشناسی زایشی ،گیون ،گلدبرگ ،اکب ،رابطه دستوری ،دستوریشدگی ،گرینبرگ ،زمینه ،هلیدی،
دسفتور سفاخت گروهی هسفتهبنیان ،هسفتهن ا در برابر وابسفته ن ا ،میزبان ،سففازه بصفصل ،انا ا ،
L. Goodin-Mayeda

S. Luraghi
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1

5

2

grammatical gloss
E. Moravcsik
3 C. Quicoli

م،عول غیرمسففتقیب ،مبالی ،لیباف ،گنگاکر ،ل ان ،دسففتور وایی-نقشففی ،پایه ،توصففیس ،دسففتور
مونتفاگیو ،هسففتفه ،موضففون ت،ی ،غیرفاعلی ،پی 2جایگاه دومین) ،هبجوارسففازی ،اجزای کص ،
مشفار گر ،اشفیه ،محور ،نق کاربردشفناختی ،گزاره/مح ول ،اسناد ،پیشرفت ،بازتحلیل ،دستور
رابطفهای ،بند موصففولی ،پایانبخ  ،دسففتور نق و ارجان ،نق های کصن معنایی ،نق معنایی،
نقشفف ند ،تنییر ،اغازگر ،مبتدا ،گذرایی در برابر ناگذرایی ،زبانهای وی 2فعل دومین)، ،رفیت ،ون
ولین ،متسیوس ،ج،ت ،واکرناگل ،وزن ،دستور وایگانی ،ترتیب وایه.
مدخلهای زیر توسفط کلودیا پارودی 1نوشته شده است :جایگاه ِای-تیره ،جایگاهِ -ای ،موضون،

ویژگیهفای فراگویی و ادراکی ،مرجعگزینی ،نظریفه مرجعگزینی ،بلوم،یلد ،انشففعا  ،الت فقط
فالفت انتزاعی) ،صففافی الت ،نظریه الت ،تسففلط سففازهای ،زنجیره ،شففرز زنجیره ،بازبینی،
چامسبی ،نظریه زایشی-گشتاری سنتی ،نظا محاسباتی ،ویژگیهای م،،ومی و نیتی ،نظریه نظارت،
هبگرایی ،روگرففت ،نظریفه روگرفت ،دسففتور کانونی ،رکت پن،ان ،نحو پن،ان ،ذف ،گروه رف
تعریس ،ی-سففاخت ،مقوله ت،ی ،اصففل مقوله ت،ی ،فعلهای التبخ اسففتانایی ،پو وایه ،اصففل
فرافبنی گسترده ،نظریه زایشی-گشتاری معیار گسترده ،قدرت مشخصه ،خوان کامل ،هدف ،قل رو
فاک یفت ،نظریفه فاک یفت و مرجعگزینی و نظریفه اصففول و پفارامترهفا ،هریس ،شففرز جامع،
مشففخصففههای تعبیرپذیر ،محدودیت جزیره ،جبنداف ،کین ،لب ،لزنیس ،شففرز چاره ن،ایی ،قواعد
شو وایگانی ،فعل سبس ،گیتفوت ،موضعیبودگی ،سطح صورت منطقی ،مرجعدار برونمقیدی،
ادغفا  ،برنفامفه ک ینهگرا ،رکت ال،ا یا رکت  ،αگره ،رکت ،رکت گروه اسفف ی ،وایگانگزیده،
ع لگر ،نظریه ب،ینگی ،رکت اشففبار ،پارامتر ،تابیت پارامتر ،تجزیه ،پسففتال ،تراوش ،فاز ،سففطح
صففورت اوایی ،گروه ،قواعد سففاخت گروهی ،پایس ،ض ف یر انتزاعی یا ض ف یر انتزاعی بزرگ ،ض ف یر

فاعلی محذوف یا ضفف یر فاعلی محذوف کوچس ،اصففل تعلل ،اصففل فرافبنی ،ارتقا ،بازگشففتی یا
بازگشت ،نظریه زایشی-گشتاری معیارگسترده اصصحشده ،راس ،سیطره ،قلب نحوی ،رابطه خواهری،
بند کوچس ،سطح بازن ون ،ر-ساخت ،نظریه زایشی-گشتاری معیار ،مشخصه قوی ،زیرمقولهبندی،
شفرز ه جواری ،شفرز برتری ،معیار تتا ،نق تتا ،رکت صف،ت  ،toughدستور زایشی-گشتاری،
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فعلهای تسفلسلی ،جریان امور ،دستور گیهای ،فاعل ،پیروسازی ،دستور نق گرای نظا مند ،دستور
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شففرز یبسففانی ،مشففخصففههای تعبیرناپذیر ،دسففتور ه گانی ،متریر ،شففرز ر یت ،مشففخصففههای
ضعیس ،پرس وایه درجا ،رکت پرس وایه ،نظریه ایبس-تیره.
نویسفندگان در نوشفتن مقدمه و مدخلهای زیر با یبدیگر ه باری داشفتهاند :سفازه ،دستوری /
غیردستوری ،برزنن ،اک یت ،هسته ،ج له.
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کتااب کلیدواژه هدی نحو نانحریهد هی نحو  1مرور جامعی بر نظریههای مهم حوزه نحو و
افراد برجستهای که در این حوزه کار کردهاند به دست میدهد و مهمتر از همه ،اصطالحات پایهای
و پرکااربرد این حوزه را معرفی میکند .در پایان کتاب نی فهرساااتی از آثار کلیدی حوزه نحو آمده
است .در تهیه واژهنامه و نمایه کتاب سعی شد واژههای پرکاربردتر انتخاب شوند تا خواننده بتواند
در صاورت ل وم بهراحتی به آنها دسترسی داشته باشد .همچنین در متن کتاب ،هرگاه برای اولین
بار به نام شاخ ،،کتاب ،مقاله ،یا اصطالحی کلیدی برخوردیم ،در پانوی معادل انگلیسی آن را
آوردیم تا درک آن برای خواننده راحتتر باشااد .در ساارتاساار کتاب نی  ،برای ارجاع متقابل بین
مادخالها ،آنها را بهصاااورت تیره لبولدر درآوردیم تا خواننده با دیدن آنها بتواند برای اطالعات
بیشاتر به آن مدخل رجوع کند .ازآنجاکه مخاطبین اصالی این کتاب متخصااصااین زبانشناسی و
حوزه نحو هساتند ،فر ما بر این بود که خواننده کتاب آشانایی ابتدایی با زبان انگلیسی دارد ،به
همین دلیل ،مثالهای کتاب و تو ایحات انگلیسای آنها را به همان شاکل آوردیم؛ البته فهرست
اختصاارات در ابتدای کتاب آمده اسات که میتواند راهنمای خوبی برای خواننده باشد .همچنین
اگر نموداری تو یحی بوده است ،هم نمودار انگلیسی و هم نمودار فارسی متناظر با آن را در کتاب
آوردهایم ،اما نمودارهای درختی و مثالها و همچنین تو یحات آنها فقط به زبان مبدأ و انگلیسی
آمدهاند ،چون در نحو آن جمالت ،صورت مهم بوده است و نه معنا.
برای انتخاب برابرنهادها ،از کتابهای اساااتادان این حوزه ،دکتر محمد دبیرمقدم ،دکتر علی
درزی ،و دکتر محمد راسا مهند و همچنین از کتاب اژه حیم نزبینشددسی ددعنان ل مناژبس د خانم
همادخت همایون اساااتفاده کردیم .هرگاه برای واژهای برابرنهادی نیافتیم ،از اساااتاد علی درزی،
1 Key Terms in Syntax and Syntactic
Theory
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پیشگفتار مترجمان

پیشگفتار مترجمان
یکی دو سااال پیش بود که ترجمه این کتاب ازطر دوساات فرهیختهای به ما پیشاانهاد شااد .این
کتاب که یکی از کتابهای مجموعه محبوب کلیدواژههای انتشاارات بلوم بری است ،برای خود
ماا کاه در حوزه نحو کاار کرده بودیم ،بسااایاار جاذاب بود و تصااامیم گرفتیم برای کمک به دیگر
دانشجویان حوزه نحو در رشته زبانشناسی ،ترجمه آن را بپذیریم .امیدواریم این کتاب باعث شود
که اصطالحات این حوزه یکدست شود و همه از این اصطالحات در کارهایشان استفاده کنند.

استاد محمد دبیرمقدم و استاد مصطفی عاصی کمک گرفتیم تا مطمئن باشیم اصطالحات مناسبی
را انتخاب یا و ن کردهایم .در اینجا از هر سه این اساتیدمان تشکر و قدردانی میکنیم .همچنین،
از دوساتان فرهیختهمان ،آقایان محمدحسن ترابی ،ویراستار این کتاب ،و امیر احمدی ،مدیر نشر
نویسه پارسی ،که از آغاز ترجمه این کتاب تا انتشار آن همواره در کنارمان بودند و در تصحیح متن
فارسی و انتشار کتاب کوشیدند ،و نی سایر همکاران ایشان در نشر نویسه پارسی تشکر میکنیم.
در پایان ،امیدواریم توانساته باشایم ترجمه مناسابی از این کتاب ارزشاامند در اختیار اساتید،
دانشاااجویاان ،و عالقاهمنادان این حوزه قرار دهیم و این کتاب بتواند نقشااای هرچند کوچک در
پیشرفت این حوزه زبانشناسی در کشور ما ایفا کند.
مترجمان
تابستان ۷۹۳۱
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ABL

ablative

ABS

absolutive

ACC

accusative

ADESS

adessive

AOR

aorist

AP

antipassive

APPL

applicative

ASP

aspect marker

CL

noun class marker

CLASS

classifier

CONN

connective

CONSTR

construct state

COP

copula

DAT

dative

DEM

demonstrative

ERG

ergative

F

feminine

FUT

future

GEN

genitive

GER

gerund

IMPF

imperfect

IMPT

imperative

INDEF

indefinite

اختصارات به کاررفته در توضیحهای دستوری

حالت ازی
مطلق
حالت مفعولی
حالت مجاورتی
نامعین
دمجهول
کاربردیسازی
نمودنما
طبقه اسمینما
ممی
پیوند
و عیت ساختی
واژه ربطی
حالت بهرهور
اشاره لصفت یا میرر
کنایی
مؤنث
آینده
حالت ا افی
فعل مختوم به
،زمان ناق
امری
نکره

infinitive

INSTR

instrumental

INT

interrogative

ITER

iterative

LOC

locative

M

masculine

MID

middle

N

neuter

N/A
NEG

nominative/accusative
neuter
negation

NOM

nominative

OBJ

direct object

OBL

oblique

PART

participle

PAST

past tense

PF

perfect

PL

plural

POSS

possessive

PRET

preterite

PRS

present

PRT

partitive

PTC

particle

REFL

reflexive

REL

relative

SG

singular

ST

stative

مصدر
وسیلهای
پرسشی
مکرر
مکانی
مذکر
میانه
خنثی
مفعولی/خنثی فاعلی
نفی
حالت فاعلی
مفعول مستقیم
غیرفاعلی
وجه وصفی
زمان گذشته
زمان کامل
جمن
ملکی
صورت گذشته
حال
حالت بخشنمایی
ادات
انعکاسی
موصولی
مفرد
ایستا
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فهرست اختصارات
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SBJ

subjunctive

SUBJ

subject

TOP

topic

VOC

vocative

شرطی
فاعل
مبتدا
ندایی

Adv

Adverb

AdvP

Adverbial Phrase

Aux

Auxiliary

CP

Complementizer Phrase

Deg

Degree

Det

Determiner

DP

Determiner Phrase

Infl

Inflection

IP

Inflectional Phrase

N

Noun

NP

Noun Phrase

S

Sentence

V

Verb

VP

Verb Phrase

قید
گروه قیدی
فعل کمکی
گروه متممنما
می ان
حر تعریف
گروه حر تعریف
تصریف
گروه تصریف
اسم
گروه اسمی
جمله
فعل
گروه فعلی
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اختصارات به کاررفته در متن فارسی
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AG

Autolexical Grammar

AVM

Attribute Value Matrices

ECP

Empty Category Principle

EST

Extended Standard Theory

FG

Functional Grammar

FSP

Functional Sentence
Perspective
Government and Binding

GB

GPSG Generalized Phrase
Structure Grammar
GS

Generative Semantics

HPSG Head Driven Phrase
Structure Grammer
ID

Immediate Dominance

LF

Logical Form

LFG

Lexical Functional
Grammar
Massachusetts Institute of
Thechnology

MIT
OT

Optimality Theory

PF

Phonetic Form

P&P

Principles and Parameters

PS

Phrase Structure

ایجی لدستور خودواژگانیر
ایویام لقالب ارزش توصیفیر
ایسیپی لاصل مقوله تهیر
گشتاری-ایا تی لنظریه زایشی
معیار گستردهر
ا جی لدستور نقشگرار
ا ا پی لنمای نقشی جملهر
جیبی لحاکمیت و مرجنگ ینیر
جیپیا جی لدستور ساخت
گروهی تعمیمیافتهر
)جیا لمعناشناسی زایشی
اچپیا جی لدستور ساخت گروهی
هسته بنیانر
آیدی لاشرا بالفصلر
الا لسطح صورت منطقیر
نقشیر-ال ا جی لدستور واژی
امآیتی لموسسه فناوری
ماساچوستر
ُ
اتی لنظریه بهینگیر
پیا لسطح صورت آواییر
پی اند پی لاصول و پارامترهار
پیا لساخت گروهیر

آرایا تی لنظریه معیار گسترده
اصالح شدهر
آرآرجی لدستور نقش و ارجاعر
ا سی لتغییر ساختاریر
ا دی لتوصیف ساختاریر
ا ا جی لدستور نقشگرای
نظاممندر
ا پیای لانگارههای آوایی
انگلیسیر
ا آر لقواعد معناییر
یوجی لدستور جهانیر
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Revised Extended Standard
Theory

REST

Role and Reference
Grammar
Strucrural Change

RRG
SC

Structural Description

SD

Systemic Functional
Grammar

SFG

Sound Patterns of English

SPE

Semantic Rule

SR

Universal Grammar

UG

عالئم

فهرست اختصارات

نک .نگاه کنید به
هنک .همچنین نگاه کنید به
صفر
Ø
مرز واژهبست
=
مرز تکواژ
الفر ساخت یا صورت غیردستوری
*
بر ساخت یا صورت بازسازیشده
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مقدمه

 .1زبانشناسی در قیا با دیگر حوزهها ،حوزه مطالعاتی جدیدی است :مطالعه علمی زبان تنها
از دو قرن پیش آغاز شاده اسات .در میان الیههای اصالی دستور ،نحو – یعنی معماری جمالت یا
قواعد حاکم بر چگونگی ترکیب کلمات و سااازهها در ساااخت جمالت – آخرین الیهای اساات که
باید بهمنظور تحقیق و بررسی دیدگاههای نظری از دیگر الیهها مج ا شود.
در مقدمه حا اار سااعی بر آن اساات تا مختصااری از ساایر تحوالت در این حوزه تو اایح داده
شااود .ج ئیات بیشااتر در فصاالهای نظریههای کلیدی و متفکرین کلیدی لترتیب زمانی ّمدنظر
ً
نبوده ،بلکه صارفا ترتیب براساا حرو الفبا اساتر شرح داده شده است .ازآنجاییکه هد ما
نوشاتن تاری تحوالت فکری در حوزه زبانشاناسی نیست ،بلکه هد کمک کردن به خوانندگان
در یافتن راه خود در میان پیچیدگیهای اصاطالحشاناختی کنونی اسات ،روند تاریخی مطرحشده
در این فصاال فقط شااامل برخی اطالعات پایه اساات .خوانندگان عالقهمند میتوانند به ج ئیات
بیشاااتری در کتاابهاای مقادمااتی تااریخی ماانند لپ کی 7ل1181ر ،نیومایر 8ل1181ر ،متیو 0
ل1111ر ،و گرافی 0ل1001ر دست یابند.
در بخش دوم مقدمه ،تو ااایح مختصاااری از نظریههای معاصاااری که در ادامه کتاب معرفی
خواهند شاد ،به دست داده شده است تا برخی از تفاوتهای عمده و بارز بین رویکرد «صوری»1
و «نقشگرا »0به نحو مشاااخ ،گردد .این بخش را باید بهعنوان مقدمهای بر فصااال نظریههای
کلیادی درنظر گرفات .خواننادگان عالقهمندی که تمایل دارند مطالب بیشاااتری را درخصاااوه
نظریههای مطرح شاده در این کتاب به دسات آورند ،میتوانند به کتب مرجن مانند موراوسایک و
ویرث 0ل1180ر ،درسااته و جوز  2ل1111ر ،ادموندساان و برکووساات 8ل1111ر ،و باتلر 70ل1001ر
مراجعه نمایند.
 .1در طول قرنهای هفدهم و هجدهم ،نحو را انعکا مساااتقیم فکر و منطق میدانساااتند.
درواقن ،تفکر در باب زبان بیشتر از جانب فالسفه و نه زبانشناسان دنبال میشد ،و کاربرد عملی
زبان در ارتباط و توصاایف زبان مبتنیبر دادههای واقعی ّمدنظر نبود ،بلکه بیشااتر بهعنوان نظامی
انت اعی که منعک کننده اساتدالل اسات درنظر گرفته میشد .بنابراین ،یک دستور منطقی مانند
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د د ن و مع 7پورت رویال 8که بر زبان متمرک اسات ،تنها تا زمانی رویکردی ارزشمند شناخته
میشاود که قادر باشاد به درک بیشتر نظام منطقیای کمک کند که ورای کارکرد ذهن انسان قرار
دارد.
در اواخر قرن هجدهم ،توجه محققینی با پیشاینه تحقیقی متفاوت – برخی متخص ،فقهاللغه
و برخی فیلسااو – به تنوع زبانها جلب شااد .اگرچه زبانشااناساای تاریخی و تطبیقی و بعدها
گویششاناسای ،بهطور خاه بر واجشاناسای متمرک بود ،ردهشناسی زبان بر ساخت واژه تأکید
داشات .ردهشاناسی زبان که توسط ویلهلم فن هومبولت 0ل1813-1717ر مطرح شد ،برای نحو
پیاامادهاای مهمی داشااات ،زیرا برای هومبولت برخی از پدیدههای نحوی نشاااان از «سااااخت
دروناای (inner Sprachform) » 0زبااان داشاااات .باااوجااوداباان ،تااحااقاایااقااات وی بااه
شناسایی ساختهای نحوی مج ایی مانند سازه و جمله بهعنوان مو وعی برای تحقیق و بررسی
منجر نشد.
در طول قرن نوزدهم ،تعداد ز یادی دساتور تاریخی و توصایفی تولید شد که بیشتر فصول آنها
بر واجشاناسای و سااختواژه متمرک بودند؛ نحو بیشاتر میمه ساختواژه بود و تحت عناوین
ثاانویاهای ماانناد «کااربرد حالتها» شاااناخته میشاااد .تنها در اواخر قرن  11بود که برخی از
ً
نودستوریان 1مانند برثلد دلبروک 0به نحو روی آوردند و منحصرا در این حوزه به مطالعه پرداختند.
این محققین اولیاه از چاارچوب نظری خااصااای پیروی نمیکردناد :زماانی که آنها جمله را
باهعنوان واحد تج یهوتحلیل نحوی درنظر گرفتند ،تنها نظریههایی که میتوانساااتند از آنها بهره
جویند لکه اغلب با دیدی نقدآمی و شااکاکانه توأم بودر ،نظریههای روانشااناختی و فلساافیای
مانند د ددد ن و مع یا  Völkerpsychlogieیا «روانشاااناسااای اجتماعی» ولهلم ووندت0
ل1110-1811ر بود .این نظریهها در اکثر موارد با دادههای واقعیای که زبانشناسان قرن نوزدهم
– با آن پیشاینه ریشاهشاناسای قویشاان – با آنها آشانایی داشاتند ،در تضاد بودند .بنابراین ،اکثر
توصاایفها از جمله مبتنیبر مفهوم ارتباط بود :جمله بهعنوان واحدی از ارتباط ،یعنی پارهگفتار،2
تعریف میشااد ،و تمایل زیادی به تحلیل ساااخت جمله وجود نداشاات .چنین مفهومی تنها در
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مقدمه

بین زبانشااناسااان تاریخی و گویششااناسااان متداول نبود ،بلکه آنطور که گرافی ل-111-1001
113ر میگوید ،زبانشاناساان عمومی همچون اتو یسپرسن 7ل1191 -1810ر نی همین اعتقاد را
داشتند.
مطالعات یسااپرساان نقطه عطفی در تاری مطالعات زبانشااناساای به شاامار میرود .ایده وی
درباره مفهوم «شبکه ارتباطی »8قدمی بود درجهت رسیدن به مفاهیم نوین وابستگی و حاکمیت.
این مفااهیم سااانا بناای پیشااارفاتهای بیشاااتری در زمینه توصااایفهای نحوی در مطالعات
سااختگرایان اروپایی اوایل قرن بیساتم قرار گرفت ،اگرچه این محققین بهطور مستقیم تحتتأثیر
آرای یسپرسن نبودند.
 .1از میان مکاتب فکری گوناگون ساااختگرایی اروپایی ،می توان گفت این مکتب پراگ بود
کاه پژوهشهاای نو ین در زمیناه گفتماان و کاربردشاااناسااای را به جایگاه قابلتوجهی ارتقا داد.
درحقیقت ،تأثیر عوامل ارتباطی بر سااختار جمله پیش از آن توسااط هنری ویل 0ل1818-1818ر
در نیماه اول قرن نوزدهم موردتوجاه قرار گرفتاه بود ،اماا این ایاده پیشاااروی وی تاأثیر انادکی بر
محققین معاصارش داشت .تنها در دهه  1110بود که ایده وی توسط ویلیم متسیو  0زبانشنا
اهل چک موردتوجه قرار گرفت و وی سنت پررنقی از مطالعات را در حیطه نحو نقشگرا بنا نهاد
که بر دینامیساام ارتباطی کلمات و سااازهها متمرک بود .در چنین دیدگاهی ،دادههای زبان گفتاری
در درک سااااختاار جمالت نقش حیااتی دارند .این دیدگاهها بهویژه در دهههای  1110و  1110در
تضااااد باا جریان فکری سااااختگرایی اروپایی قرار داشااات که بین  langueلزبانر و parole
ً
لگفتاار1ر – تقریباا «دساااتور »0و «گفتاار» – آشاااکارا تمای میگذارد و تنها زبان را حوزه علمی
قابلبررساای به شاامار میآورد لتمای دوگانه بین زبان و گفتار نخسااتین بار بهوساایله ز بانشاانا
سوئیسی فردینان دو سوسور 0در دهه  1110معرفی شد.ر
در طول دهه  ،1110نظریه مهم دیگری تحتعنوان زبانشاااناسااای مشاااخصاااههای بنیادی2
توساط زبانشانا دانمارکی ،لویی یلم لف 8ل1113 -1811ر در اروپا مطرح شد که هد اصلی
آن توصااایف ارتبااط بین نظام دساااتوری و نظام واجی در قالب جبر 70بود .آنگونه که از مکاتبات

کلیدواژههای نحو و نظریههای نحوی

26

یلم لف با آندره مارتینه 7ل1111-1108ر که از پیشتازان ساختگرایی نقشی فرانسوی بود و در حوزه
نحو نی فعالیت میکرد ،هویداساات ،دیدگاه یلم لف تأثیر بساا ایی در نقشگرایی اروپایی داشاات
لحک .آریوه و آباللی1001 ،8ر .زبانشاناسای مشخصههای بنیادی در گسترش دستور الیهای 0که
توسااط زبانشاانا آمریکایی ساایدنی لم 0مطرح شاد نی نقش بسا ایی داشاات .اما امروزه زمینه
مطالعاتیای که بیشتر به یلم لف نسبت داده میشود نشانهشناسی است.
همزمان ،سااااختگرایی آمریکایی درجهتهایی جذاب قدم برمیداشااات که جا دارد در اینجا
معرفی شاود .از ابتدای قرن بیساتم این دیدگاه به وجود آمد که جمالت – واحدهای اصلی مطالعه
در نحو – ترتیبی آزاد از کلمات نیستند ،بلکه از ترکیب ساختار یا آنچه لئونارد بلومفیلد 1ل1111ر و
هری  0ل1191ر و روالن ول  0ل1197ر آن را سااااخت ساااازهای2
دیگر پیروانش ازجملاه زلی
مینامند ،حاصال میشوند .دررابطهبا سازههای بالفصل لآیسیر 8یک جمله ،ول ل81 :1197ر
ادعا میکند «اصال کلی ما برای تحلیل ساازههای بالفصل فقط این نیست که در صورت امکان،
یاک توالی را باهمثااباه گساااترش توالی کوچکتری ببینیم ،بلکه تقسااایم این توالی به بخشهای
ساازندهاش نی هساات .خبخشهایی که] تعدادی یا همه آنها خود گسااترشیافته هسااتند ».از آن
زمان به بعد ،همانگونه که گرافی ل1 :1001ر خاطرنشااان کرده اساات ،تحلیل سااازههای بالفصاال
«مشاخصه اصلی ساختگرایی آمریکایی» شد .سازهها دوگانه درنظر گرفته میشدند و نمودارهای
آنها هم به همان صاورت ترسایم میشاد .درواقن ،ثبت روالهایی که به مشخ ،کردن سازههای
بالفصال کمک کنند یکی از اهدا اصلی نظریه نحوی در ساختگرایی آمریکایی در نیمه اول قرن
بیستم بود.
 .9انگاره علمیای که ساختگرایی آمریکایی از ابتدا در پیش گرفت ،اثباتگرایی استقرایی 70و
رفتارگرایی 77بود .تمام توصایفها براساا رخدادهای قابلمشاهده و قابلبررسی با اصول منطق
و ریا ای بود .اکثر زبانشناسان آمریکایی به تبعیت از بلومفیلد ،توصیفهای زبانی ذهنگرایانه78
و شااانااختی 70را قبول ناداشاااتناد .بناابراین ،آنهاا مطاالعاه معناا را از چارچوب تحقیقی خود
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حذ کردند .اما در نیمه دوم قرن بیساتم ،نوآم چامسکی 7روشهای مورداستفاده در ساختگرایی
آمریکایی و اهمیتی که زبانشاناسان ساختگرا به پیکی  8و جمنآوری داده در مطالعات زبانی خود
میدادند را به باد انتقاد گرفت .بهعو آن ،چامساکی معتقد بود که زبانشناسی باید علمی باشد
قیاسای 0که در آن میبایسات ابتدا فر ایهپردازی کرد و سپ این فر یهها را بااستفادهاز شواهد
حاصل از شم زبانی 0گویشوران بومی راجن به جمالت زبانشان موردارزیابی قرار داد.
چامسااکی ادعا کرد ازآنجاییکه هر سااخنگوی زبانی قادر اساات بینهایت جمله که تاکنون
نشااینده و یا تولید نکرده اساات را تولید و یا درک نماید ،در یک رهیافت صااحیح به مطالعه زبان
میبایست دانش زیرساختی سخنگو یان از زبانشان ّمدنظر باشد .چامسکی نشان داد که هیچیک
از انگارههای مبتنیبر محرک 1و پاساا  0رفتارگرایی 0برای فراگیری زبان قادر نیسااتند ساارعت و
آسااانی فراگیری زبان در کودکان را تبیین نمایند .از اوایل دهه  1180چامسااکی مفهوم پارامتر 2را
نی به اصااول یوجی لدسااتور جهانیر 8که اصااولی ذاتی و ژنتیکی هسااتند ،اف ود .به اعتقاد وی،
پارامترها بخشای از نظام زبان هستند که در نظام زبان بهطور ژنتیکی تثبیت نشدهاند .در این زمان
بود کاه از دیادگاه چامساااکی ،تفاوتهای زبانی و فراگیری زبان براساااا تثبیت متفاوت ارزش
پارامترها تبیین شد.
70
اساااتقالل حوزه نحو و نگرش حوزهای به نظام زبان دو ویژگیای هساااتند که موجب تمای
دیدگاه دساتور زایشای-گشاتاری 77از ساایر دساتورهای نقشای  /شاناختی میشاوند .در دستور
زایشی-گشتاری ،دستور حوزهای است خودمختار ،78زیرا اصول و مبانی آن مستقل از دیگر قوای
ذهنی انساان اسات .مضاا بر آن ،در این دیدگاه نظام زبان نظامی است حوزهای .به این معنا که
زبان با دیگر نظامهای ذهنی که آنها نی تحت حاکمیت اصااول مخصااوه به خود هسااتند ،در
تعامل است.

دو مفهوم اساااتقالل و حوزهای بودن باا یکادیگر در تعاامال هساااتند ،همانگونه که کاپالن7
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ل1181:10ر میگوید« :دساتور یک ساختار شناختی گونه8خبنیاد] و حوزهبنیاد 0است ،که با دیگر
ساختارها برای انجام کارکردهای طبیعی در تعامل است».
 .3در نیمااه دوم قرن بیساااتم ،در اروپااا تحوالتی دررابطااهبااا نظریااههااای نحوی رد داد.
شاخ،ترین و تأثیرگذارترین آنها ،انتشار کتاب سیصین یختنحو  0تنییر 1در سال  1131بود.
در این کتاب ،تنییر مفهوم ظرفیت فعل را معرفی کرد و بهاینترتیب ،این دیدگاه سنتی که بخشهای
اصاالی جمله را فاعل و گ اره تشااکیل میدهد به چالش کشااید .به اعتقاد وی ،چنین دیدگاهی
مشروط به به کار بستن مقوالت منطق طبیعی در زبان است .بنابراین ،تنییر معتقد بود که جمالت
دارای یک بازنمایی زیرسااختی هستند ،اما وی به معرفی نظریهای مانند ژر ساخت 0نپرداخت،
کاری که توساااط نوآم چامساااکی در آمریکا انجام شاااد .در نظریه تنییر ،دو مفهوم وابساااتگی و
حااکمیات نقش کلیادی دارند و همان طور که پیشتر خاطرنشاااان کردیم ،این دو مفهوم از زمان
یسپرسن نظریههای نحوی اروپایی را تحتتأثیر قرار داده بودند.
روند مهم دیگری که در سانت زبانشاناسای نظری در اروپا دیده میشود ،دیدگاهی است که
توساااط زباانشاااناا انگلیسااای ،جاان رابرت فرث 0ل1110-1810ر مطرح گردید .وی مفهوم
«چنادنظاامی »2را مطرح کرد .طبق این دیادگااه ،انگاارههاای زباانی در قاالاب یک نظام منفرد
قاابالتبیین نیساااتناد؛ در عو  ،برای تبیین انگارههای زبانی متفاوت نظامهای متفاوتی نی الزم
اسات .فرث بر ماهیت بافتوابساته معنا تأکید داشت و بهاینترتیب راه را برای طرح نظریه دستور
نظاممند شااگردش ام .ای .کی .هلیدی 8باز کرد .این نظریه یکی از نظریههای تأثیرگذار است که
در آن تعامل اجتماعی در مطالعات زبانی نقش اصااالی را ایفا میکند .نظریه هلیدی یکی از انواع
نظریههای نقشی در نحو و گفتمان است که نقش اولیه زبان را نقشی ارتباطی میداند.
در دهه  ،1110بهتدریج دیدگاه چامساکی به دانشاگاههای اروپایی راه یافت و ز بانشااناسانی
مانند لوئیجی ریت ی و گوجلمو سااینک 70آن را دنبال کردند و بهاینترتیب نقش مهمی در بسااط و
گساترش دساتور زایشای-گشاتاری ایفا کردند .اما منتقدانی نی وجود داشاتند .در میان نخستین
6

1

7

2

deep structure
J. R. Firth
8 polysystematism
9 M. A. K. Halliday
10 L. Rizzi & G. Cinque

D. Caplan
species
3 domain specific
4 Éléments de syntaxe structurale
5 L. Tesnière

5

1

6

2

Stratificational Grammar
Case Grammar
7 Cognitive Grammar
8
Construction Grammar

S. C. Dic
Functional Grammar
3
Generative Semantics
4 Systemic Functional Grammar

29
مقدمه

منتقادین دیدگاه چامساااکی ،زبانشااانا هلندی ساااایمون دیک 7قرار دارد که نظریه خودش را
تحتعنوان دساااتور نقشگرا 8مطرح کرد .این نظریه اساااتقالل نحو را مردود میداند و بر کارکرد
ارتبااطی زباان تاأکیاد دارد .در توصااایف سااااخات جمله ،این نظریه از مفهوم ظرفیت تنییر بهره
میجوید.
در دهه  ،1110ز بان شناسان دیگری نی به صف منتقدین دیدگاه چامسکی در آمریکا پیوستند.
دلیل اصااالی مخالفت آنها نقش معناشاااناسااای و ارتباط آن با نحو بود .این امر منجر به پیدایش
جنبشای تحتعنوان معناشناسی زایشی 0شد که در آن نحو خودمختار نیست و این معنی است که
در تولید جمالت نقش اصلی را دارد .معناشناسی زایشی هرگ بهشکل یک نظریه منسجم و کامل
ً
درنیامد ،اما شااخههای دیگری از آن توسط زبانشناسانی که به این جنبش پیوسته بودند مستقال
پدید آمد .بخشاای از این دیدگاهها در فصاال مرتبط با نظریههای کلیدی در این کتاب تو اایح داده
خواهد شد.
درخصاوه نظریههایی که در فصل بعد به معرفی آنها خواهیم پرداخت ،میبایست این نکته
را خاطرنشاان ساخت که نمیتوان همه آنها را ازنظر اهمیت و تأثیرگذار بودنشان در حوزه نحو در
یاک کفه ترازو قرار داد .درحالیکه برخی از آنها ،مانند دساااتور زایشااای-گشاااتاری و دساااتور
نقشگرای نظاممند ،0کماکان به قوت خود باقی و درحال گسااترش هسااتند ،دیگر نظریهها مانند
ً
دستور الیهای 1تقریبا منسود شدهاند .برخی دیگر ،مانند معناشناسی زایشی و دستور حالت ،0در
دیگر رویکردهای نقشاای/شااناختی ادغام شاادند و بسااتر ظهور نظریههای پرباری مانند دسااتور
شناختی 0و دستور ساختی 2را فراهم آوردند.
الزم به ذکر اسات که بررسی حا ر تمامی نظریههای نحوی برخاسته از اواسط قرن بیستم را
دربرنمیگیرد .چنین تالشی باتوجهبه کثرت نظریههایی که در دهههای اخیر در اقصی نقاط جهان
دیده میشود و در اغلب موارد توجهی به یکدیگر ندارند ،از حوصله این کتاب حا ر خارج است.
انتخااب ماا شاااامال نظریاههااایی بوده اسااات کاه باه احتماال قریااب باه یقین خواننادگاان در
مطالعات زبانشناسی به آنها برخواهند خورد.

