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دیباچه

دیباچه*
در میاان حوزههاای تحقیقی در عل 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 حج زیادی از اصاطححات تخصاصی منجر میگردد که
این امر موجب میشاااود خوانندگان در مراجعه به اطحعات کتابشاااناختی مرتبط در حوزه نحو
دچار مشاکل شوند .مشکحت موجود در حیطه اصطححشناختی نحوی دو جنبه دارد :اول اینکه
تعداد این اصاطححات بسایار زیاد اساتو دوم آنکه در ا لب موارد اصطححات مشابهی با معانی
ا
کامح متفاوتی در نظریهها به کار میروند .مضاا بر آن ،زبانشاناسانی که در حوزههای مختلف
کاار میکنند هیچگونه عحقهای به برقراری ارتباط با یکدیگر ندارند .ممکن اسااات این واقعیتها
ا
ساابب شااود که حوزه نحو برای عحقهمندانش کامح قابلفه بهنظر نرسااد .بنابراین ،ما تصاامی
گرفتی کاه در این کتاب فصااالی جدا را به نظریههای کلیدی اختصااااه دهی و در آن به شااارح
مختصری از نظریههایی بپرداز ی که احتمال میرود خوانندگان در آثار مختلف زبانشناسی با آنها
مواجه شاوند .مشاکل دیگری که در ارتباط با درک این اصطححات وجود دارد ،نبود عمق زمانی
اسات که امروزه در اکثر بیشااتر بخشهای این حوزه دیده میشااود .ا لب اوقات برای خوانندگان
دشوار است که به اصطححاتی دسترسی یابند که در دهههای اخیر مطرح شدهاند .به همین دلیل،
در فصاال اصااطححات کلیدی ما فهرساات جامعی از اصااطححات کلیدی را فراه آوردهای که
امروزه در حوزه نحو کااربرد دارنادو این فصااال حتی اصاااطححاات مهمی را دربرمیگیرد کاه در
مطالعات اخیر به کارگرفته شاادهاند ،اما بهدلیل ظهور ساارین نظریههای نو و نسااخههای جدیدتر
نظریهها دیگر رایج نیسااتند .اصااطححات کلیدی در این کتاب با نظریههای کلیدی که در فصاال
ا
پیش از آن آمااده ،همساااو اسااات .نهاایتااا اینکااه در فصااال مربوط بااه متفکرین کلیادی ،مااا
نام زبانشناسانی را گنجاندهای 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
ا
اصالی در حیطه نحو هساتند .باتوجهبه محدودیتهای موجود ،این بخش صاارفا دیدگاهی نسبی
از زبانشناسان امروزی ارائه میدهد.
ازآنجااییکاه معتقادی 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 مفاهی
مطرحشااده در این کتاب بهره جسااتهای  .تا جای ممکن سااعی بر آن بوده اساات که با مثالهای

انگلیسای شروع کنی و اما عحوهبر این مثالها ،مثالهای دیگری از چندین زبان دیگر آوردهای که
ا
معموال در کتابهایی ازایندسات مطرح نمیشوند .بهمنظور ایجاد فه برای خوانندگانی که با این
زبانها آشاانایی ندارند ،ا لب ترجمه وا هبهوا ه و در اکثر موارد تو ااید دسااتوری 7نی ارائه شااده
ا
اسات .در کنار این موارد ،از جلوه دادن نحو بهعنوان حوزهای صرفا ه زمانی خودداری کردهای و
از کلیدوا ههای رایج در زبانشناسی تاریخی نی بهره جستهای .
از همکاران و دوسااتانی که با نظرات خودشااان به ما یاری رساااندند تشااکر میکنی  .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 میکنی .
عحوهبراین ،از لی گودین – مایدا 0بهخاطر تصااحید اشااتباهات انگلیساایمان سااپاسااگ اری .
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،
پسمرجع ،سففاخت سففببی ،نق باخته ،افزوده پیرامونی ،بند ،ج له اسففنادی ،وایهبسففت ،دسففتور
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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

هب پفایگی ،وایه ربطی ،بنفد ربطی ،کفانون ،موضففوو 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 ،
م،عول غیرمسففتقیب ،مبالی ،لیباف ،گنگاکر ،ل ان ،دسففتور وایی-نقشففی ،پایه ،توصففیس ،دسففتور
L. Goodin-Mayeda

S. Luraghi

4
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5

2

grammatical gloss
E. Moravcsik
3 C. Quicoli

مونتفاگیو ،هسففتفه ،موضففوو 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 ارجاو ،نق های کصن معنایی ،نق معنایی،
فعلهای تسفلسلی ،جریان امور ،دستور گیهای ،فاعل ،پیروسازی ،دستور نق گرای نظا مند ،دستور
ولین ،متسیوس ،ج،ت ،واکرناگل ،وزن ،دستور وایگانی ،ترتیب وایه.
مدخلهای زیر توسفط کلودیا پارودی 1نوشته شده است :جایگاه ِای-تیره ،جایگاهِ -ای ،موضوو،

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،
مشففخصففه های 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،
شففرز یبسففانی ،مشففخصففههای تعبیرناپذیر ،دسففتور ه گانی ،متریر ،شففرز ر یت ،مشففخصففههای
ضعیس ،پرس وایه درجا ،رکت پرس وایه ،نظریه ایبس-تیره.
C. Parodi
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نقشفف ند ،تنییر ،اغازگر ،مبتدا ،گذرایی در برابر ناگذرایی ،زبانهای وی 2فعل دومین)، ،رفیت ،ون

9

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 مه حوزه نحو و
افراد برجستهای که در این حوزه کار کردهاند به دست میدهد و مه تر از همه ،اصطححات پایهای
و پرکااربرد این حوزه را معرفی میکند .در پایان کتاب نی فهرساااتی از آثار کلیدی حوزه نحو آمده
است .در تهیه وا هنامه و نمایه کتاب سعی شد وا ههای 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 اصطححی کلیدی برخوردی  ،در پانویس معادل انگلیسی آن را
آوردی تا درک آن برای خواننده راحتتر باشااد .در ساارتاساار کتاب نی  ،برای ارجاع متقابل بین
مادخالها ،آنها را بهصاااورت تیره لبولدر درآوردی تا خواننده با دیدن آنها بتواند برای اطحعات
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 آوردی و البته فهرست
اختصاارات در ابتدای کتاب آمده اسات که میتواند راهنمای خوبی برای خواننده باشد .همچنین
اگر نموداری تو یحی بوده است ،ه نمودار انگلیسی و ه نمودار فارسی متناظر با آن را در کتاب
آوردهای  ،اما نمودارهای درختی و مثالها و همچنین تو یحات آنها فقط به زبان مبدأ و انگلیسی
آمدهاند ،چون در نحو آن جمحت ،صورت مه 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 بناژب د خان
همادخت همایون اساااتفاده کردی  .هرگاه برای وا های برابرنهادی نیافتی  ،از اساااتاد علی درزی،
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 کلیدوا ههای انتشاارات بلوم بری است ،برای خود
ماا کاه در حوزه نحو کاار کرده بودی  ،بسااایاار جاذاب بود و تصااامی گرفتی برای کمک به دیگر
دانشجویان حوزه نحو در رشته زبانشناسی ،ترجمه آن را بپذیری  .امیدواری این کتاب باعث شود
که اصطححات این حوزه یکدست شود و همه از این اصطححات در کارهایشان استفاده کنند.

استاد محمد دبیرمقدم و استاد مصطفی عاصی کمک گرفتی تا مطمئن باشی اصطححات مناسبی
را انتخاب یا و ن کردهای  .در اینجا از هر سه این اساتیدمان تشکر و قدردانی میکنی  .همچنین،
از دوساتان فرهیختهمان ،آقایان محمدحسن ترابی ،ویراستار این کتاب ،و امیر احمدی ،مدیر نشر
نویسه پارسی ،که از آ از ترجمه این کتاب تا انتشار آن همواره در کنارمان بودند و در تصحید متن
فارسی و انتشار کتاب کوشیدند ،و نی سایر همکاران ایشان در نشر نویسه پارسی تشکر میکنی .
در پایان ،امیدواری توانساته باشای ترجمه مناسابی از این کتاب ارزشاامند در اختیار اساتید،
دانشاااجویاان ،و عحقاهمنادان این حوزه قرار دهی 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
وا ه 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 مستقی
یرفاعلی
وجه وصفی
زمان گذشته
زمان کامل
جمن
ملکی
صورت گذشته
حال
حالت بخشنمایی
ادات
انعکاسی
موصولی
مفرد
ایستا

کلیدواژههای نحو و نظریههای نحوی
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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 متم نما
می ان
حر تعریف
گروه حر تعریف
تصریف
گروه تصریف
اس
گروه اسمی
جمله
فعل
گروه فعلی

کلیدواژههای نحو و نظریههای نحوی
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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 خودوا گانیر
ِایوی ِام لقالب ارزش توصیفیر
ایسیپی لاصل مقوله تهیر
گشتاری-ای ِا تی لنظریه زایشی
معیار گستردهر
ِا جی لدستور نقشگرار
ِا ِا پی لنمای نقشی جملهر
جیبی لحاکمیت و مرجنگ ینیر
جیپی ِا جی لدستور ساخت
گروهی تعمی یافتهر
)جی ِا لمعناشناسی زایشی
ِاچپی ِا جی لدستور ساخت گروهی
هسته بنیانر
آیدی لاشرا بحفصلر
ِال ِا لسطد صورت منطقیر
نقشیر-ِال ِا جی لدستور وا ی
ِامآیتی لموسسه فناوری
ماساچوستر
ُ
اتی لنظریه بهینگیر
پی ِا لسطد صورت آواییر
پی اند پی لاصول و پارامترهار
پی ِا لساخت گروهیر

آرای ِا تی لنظریه معیار گسترده
اصحح 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 وا هبست
=
مرز تکوا
الفر ساخت یا صورت یردستوری
*
بر ساخت یا صورت بازسازیشده
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