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مقدمه
این کتاب برای دانشجویان رشتۀ زبانشناسی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نیز عالقمندان به
آشنایی با نحو زایشی به زبان فارسی به رشته تحریر در آمده است و تالش دارد مفاهیم مطرح در نظریۀ
حاکمیت و مرجعگزینی را به سادهترین روش ممکن معرفی کند .پایۀ این کتاب ،برگردان هگمن ()1994
با نام مقدمهای بر نظریۀ حاکمیت و مرجعگزینی و کارنی ( )2013با عنوان نحو :مقدمهای زایشی است.
اما با این وجود ،نمیتوان آن را ترجمۀ محض نامید .جای جای این کتاب برای کاستن از پیچیدگیهای
غیرضروری و سردرگم کنندۀ دستور زایشی ،توضیحات اضافی داده شده است و یا مطالبی به عمد از
منابع اصلی کاسته شده است .آراء مختلف در باب هر مسئله در کنار هم مقایسه و به روشهای مختلف
توضیح داده شده است .هر کجا به طور مستقیم وارد بحث شدهام و اعمال نظر شخصی کردهام ،به دقت
حریم آراء مختلف را مشخص کردهام تا در این میان ،اصول اخالقی نقل قول و اجتناب از س–رقت
علمی را به جای آورده باشم .تجربۀ سالها تدریس درسهایی مانند اصول دستور زبان و دستور
گشتاری ،نگاهم را به بخشهای بغرنج و پیچیدۀ این دستور و مشکالتی که دانشجویان با آن دست و
پنجه نرم میکردند ،باز کرده است ،از این رو تالش کردهام تا جای ممکن ،مطالعۀ منابع اصلی را که در
دهههای اخیر برای واحدهای درسی مختلف دستور زایشی در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
زبانشناسی در اکثر دانشگاههای کشور تدریس میشود ،برای مخاطبین آسان کنم .شاید این کتاب،
مخاطب را از مطالعۀ منابع اصلی این دستور بینیاز نکند ،اما بیشک خواندن آنها را تسهیل خواهد
کرد.
در این کتاب دانشجویان ابتدا با مقدمهای در خصوص پایههای نظری دستور زایشی آشنا خواهند شد
و در ادامه ،نظریۀ ایکس تیره (و به تبع آن روش رسم نمودار درختی در این دستور) ،نظریۀ تتا ،نظریۀ
حالت ،نظریۀ مرجعگزینی ،نظریۀ نظارت ،حرکت هسته به هسته ،حرکت موضوع ،حرکت پرسشی،
مقولههای تهی و کمینگی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت .پایان این کتاب ،مقدمهای بر
برنامۀ کمینهگراست.
با مطالعۀ این کتاب انتظار میرود ،دانشجویان و سایر مخاطبین ،در تجزیه و تحلیل مباحث مختلف
نحوی در چارچوب نظریۀ حاکمیت و مرجعگزینی مهارت پیدا کنند.
گرچه تالش شده است تمامی مباحث مطرح در این کتاب ،در چارچوب نظریۀ حاکمیت و مرجعگزینی
باقی بماند ،اما همواره گوشۀ چشمی به آشنا کردن مخاطبین با برنامۀ کمینهگرا داشتهام که صورت متأخر
دستور زایشی است؛ فصل پایانی کتاب حاضر ،مقدمهای بر برنامۀ کمینهگراست .برنامۀ کمینهگرا ،خود
نیازمند منبع مستقلی است که میتواند جلد دوم کتاب حاضر باشد.
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قدردانی
این نوشتار ،تالشی است برای ساخت یک زنجیره ،زنجیرهای میان آنچه از بزرگانم آموختم و آنچه تالش
میکنم به دانشجویانم برسانم؛ زنجیرهای که سر آن را اساتید گرانقدری همچون دکتر محمد دبیرمقدم،
دکتر علی درزی ،دکتر سیمین کریمی و دکتر اندرو کارنی شکل میدهند و سر دیگر آن ،دانشجویان
گرانمایهای که انگیزۀ من برای نگارش شدند که خانمها و آقایان علیه جباری ،مونا رهگذر ،میهن
محققزاده ،نیره جودی ،محمدرضا کامیار ،راحله نعمتی ،مصطفی برزگر ،تنها اندکی از انبوهی نام
گرامی است .تا پایان ،قدردان وجود همه سروران زندگی علمیام خواهم ماند .از زمان انتشار کتاب
دستور ساخت گروهی هستهبنیان همچنان مرهون عنایت جناب آقای امیر احمدی و گروه همکاران
حرفهای و توانمند ایشان در نشر نویسه پارسی هستم .و خواهم ماند.
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 -13-2-4خالصه :روابط محلی و تداخلها
 -13-3بحثهای بیشتر
 -13-3-1نفی و کمینگی نسبی
 -13-3-2متممهای غیرارجاعی
 -13-3-3پارهاصطالحات
 -13-3-4موضوعها
 -13-4اصل مقولۀ تهی
 -13-4-1برخی مسائل
 -13-4-1-1اصل مقولۀ تهی گسسته :حاکمیت تتا یا
حاکمیت مرجع؟
 -13-4-1-2خروج فاعل و اثرات که -رد

 -13-4-1-2-1حاکمیت هسته و حاکمیت مرجع
 -13-4-1-2-2زنجیرههای گسترده و حاکمیت مرجع
 -13-4-1-2-3هستۀ متممنمای آشکار و هستۀ متممنمای
پنهان
 -13-4-1-2-4حرکت افزوده و اثرات که -رد
 -13-4-1-3افزودهها و کمینگی نسبی
 -13-4-2صورتبندی جدید اصل مقولۀ تهی
 -1 -13-4-2مجوّز صوری و تعیین هویت
 -2 -13-4-2مجوّز صوری :حاکمیت هسته
 -13-4-3تعیین هویت
 -13-4-3-1حاکمیت تتا یا حاکمیت مرجع
 -13-4-3-2نمایههای ارجاعی
 -13-4-3-3اصل مقولۀ تهی به مثابۀ شرط مجوز صوری
 -13-4-4زنجیرههای موضوع
 -13-5دیگر مشکالت
 -13-5-1حرکت مسافت طوالنی هسته
 -13-6جایگاه موضوع و جایگاه غیرموضوع
 -13-6-1مقدمه
 -13-6-2جایگاه بنیادی فاعل ،جایگاه موضوع است.
 -13-6-3جایگاههای موضوع
 -13-6-4جایگاههای غیرموضوع
 -13-6-5نتیجهگیری
 -13-7جمعبندی

تمرین
فصل چهاردهم برنامۀ کمینهگرا
 -14-1مقدمه
 -14-2ساخت جمله در برنامۀ کمینهگرا
 -14-3مشخصهها در برنامۀ کمینهگرا
 -14-4سازهفرمانی در برنامۀ کمینهگرا
 -14-5فعلهای دومفعولی در برنامۀ کمینهگرا (گروه فعلی دوالیه)
 -14-6نظریۀ حالت در برنامۀ کمینهگرا
 -14-7مرجعگزینی در برنامۀ کمینهگرا
 -14-8ساخت سازهای بیبرچسب
 -14-9نظریۀ فازها

فصل اول
زیربنای نظری دستور زایشی
نظریۀ اصلها و پارامترها

