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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  20  شمارة پياپي - 1392 تابستان  – دوم شماره  – ششمسال 
  
  

  نويسي زبان فارسي در دستور شناسانهمكتبهاي زبان تأثير
  )503 -520 ص( 

  
  1محمود فضيلت
  6/12/91 : تاريخ دريافت مقاله
  20/3/92 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  چكيده
نويسي زبان فارسي، مراحل متعددي را پشت سـر گذاشـته و خصوصـيات جغرافيـاي     دستور

ايران، تاريخي ويژه را براي زبان و مردم آن رقم زده است؛ نخست اينكه ايرانيان بـا آنكـه در   
شناسي و حتّي بالغت كهن زبان عربي نقشي كليدي تدوين اصول و قواعد صرف و نحو، زبان

اند؛ دربارة دستورنويسي كهن زبان فارسي، اثـري مسـتقل بـه دسـت مـا      ناپذير داشتهانكار و
اي دارند و يـا  هايي كه در اين زمينه برجاي مانده، اغلب صبغة ترجمهنرسيده است و نوشته

  .اندهاي يكساني هستند؛ نوشته شدهويژگي اين پيشداوري كه همة زبانها، داراي
شناسي در روشهاي دستورنويسي زبان فارسي كه بـيش  ديگر اينكه مكتبهاي جديد زبان

  . انداز يك سده را پشت سرنهاده، اثر گذاشته
گرا و هـاي سـاخت  هـاي تـأثير مكتب  هـا و زاويـه  نگارنده در اين مقاله كوشيده است زمينه

  .نويسي و دستورنويسان زبان فارسي، بررسي و تحليل كندگشتاري زايشي را در دستور
  

  كلمات كليدي
  گرايي و گشتاري ـ زايشينويسي، دستور زبان فارسي،ساخت شناسي، دستوربانز

  
  
  
  

                                                 
  fazilat.mahmoud@yahoo.com دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران.  1

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

                                                                            92تابستان   – 20شماره پي در پي   –فارسي  سبك شناسي نظم و نثر/ 504

                     

 

  مقدمه
 در سدة چهارم پيش از ميالد، ارسطو كه بايد او را نخستين دستورنويس غربي ناميد؛ دستور

زباني را بنيان نهاد كه بعدها يونانيان ديگر آن را گسترش دادند و از طريق روميان در غـرب  
اي كه امروز نيز اصول گونهرنويسي زبانهاي مغرب زمين شد؛ بيافت و الگوي دستو اروپا رواج

ها آموخته ميشود و زبانشناسان به آن و فصول آن در نظام آموزشي غرب و بسياري از كشور
اگرچه افالطون در كتاب سوفيست اسم و فعل را از هم متمايز كرده . دستور سنتي ميگويند

نيز بر آن افزود و اجزاي كالم را در زبان يونـاني بـه اسـم و فعـل و      بود، ولي ارسطو حرف را
پس از ارسطو زنون، بنيانگذار مكتب رواقي، بخش بزرگي از دستور سنتي . حرف تقسيم كرد

، مفعولي، مفعول اليهـي، و اضـافي را از   يرا تدوين كرد و در مجموع رواقيان چهارحالت فاعل
نگاهي تـازه بـه دسـتور    :رك(. كه ترجمة التين آنها هنوز رواج داردهم بازشناختند و نامگذاري كردند 

  .و در پژوهشهاي تاريخي دستور زبان مورد توجه قرار ميگيرد )17ص زبان، باطني،
، نزديـك صـد سـال پـيش از مـيالد      سيوس تـراكس كاملترين كتاب دستور يوناني را 

و اجـزاء سـخن را هشـت    او براي نخستين بار دستور زبان را علمي مسـتقل شـمرد   . نوشت
هاي سنتي باقي مانـده و بـا اضـافه شـدن     بندي تا امروز در دستوراين تقسيم. بخش دانست

اسم، صفت، فعل، ضمير، حرف تعريف، حرف اضافه، قيـد،  : صوت، عدد آن به نه رسيده است
  .حرف ربط و صوت

داشتند؛ روميان هشت بخش سخن را از يوناني ترجمه كردند ولي چون حرف تعريف را ن
هـاي  كتابهاي دو تن از دستورنويسـانِ بنـام رومـي در سـده    . صوت را به جاي آن قرار دادند

كه در سدة چهـارم پـس از مـيالد     اپليوس دوناتوسپياپي از منابع آموزشي بود؛ نخست؛ 
هـاي ميانـه تـدريس ميشـد و كتـاب او      ميزيست و دستور زبان او به نام فن صغير در سـده 

، پريسـكيانوس دومين دسـتورنويس،  . كه با حروف چاپي منتشر شد نخستين كتابي است
كتـاب او بيسـت بخـش داشـت و در سـده ميانـه       . زيسـت در سدة ششم در قسطنطنيه مي

  .  جامعترين دستور التين شمرده ميشد
اي آغاز شد كه اين زبانها به تدريج ارزش نوشتن دستور براي زبانهاي غرب اروپا در دوره

چنانكه نخستين دستورها براي . كار گرفته شدندند و مانند زبان ملي و ادبي بفتو اعتباري يا
و كم و بيش همان تصويري را . دزبان فرانسه در دورة رنسانس از روي الگوي التين نوشته ش

  )20رك؛ همان، ص(. دست ميداد كه دستورنويسان التيني از زبان خود داده بودندب

بارة خاستگاه و چيسـتي زبـان   ن به هم آميخت و دردر سدة هفدهم مسائل فلسفي و زبا
گروهي از فيلسوفان، زبان و مقـوالت آن را بازتـاب انديشـه و ذهـن انسـان      . پرسشهايي شد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  505/نويسي زبان فارسيدر دستور  شناسانهتأثير مكتبهاي زبان
 

 

دانستند و چنين استدالل كردند كه چون خاستگاه زبان انسان، همگـاني اسـت، پـس بايـد     
اي در ميـان  نـين انديشـه  وجـود چ . مقوالت زبان نيز بنياني عقالني و همگاني داشته باشـد 

انجاميد و مهمترين دستور همگاني ـ پورت رويال  »دستو عمومي«دستورنويسان به پيدايش 
تعبير اين گرايش فلسفي در دستورنويسـان پسـين   . ميالدي منتشر گرديد 1660ـ در سال 

، مفهوم امروزين آندستور نويسي ب. منطقي داشت باشداين شد كه دستور زبان بايد بنياني 
  ).همان.(هاي سدة هجدهم آغاز شداز نيمه

دسـتور  و  منطـق روزگار در نوشتن دستور زبان انگليسي دو مأخذ «دستورنويسان آن 
دستورنويسان نخسـتين، بـه پيـروي از انديشـة زمـان خـود       . را در نظر داشتند زبان التين

نداشـت در   داقبنديهاي التين را كه دربارة زبـان انگليسـي مصـ   ها و بخشبسياري از گفتگو
كار بردند، درحاليكه اسم در انگليسي برخالف التين، حالتهاي صوري دستور زبان انگليسي ب

همچنين براي اسم انگليسي جنس مـذكر و مونـث برشـمردند؛ درحاليكـه     . متفاوت نداشت
. مذكر و مونث در اين زبان، نه يك تمايز دستوري بلكه مانند فارسي تمايزي معنـايي اسـت  

سان انگليسي، طي دو سده، اين مفاهيم را از يكديگر گرفتند و با تغييراتي انـدك،  دستورنوي
و از ايـن روي ايـن مفـاهيم، اجـزاء و عناصـر       )17-22صـص  : همان(ددر دستورهاي خود نقل كردن

  . دستور زبان، شناخته شد
  

  گرايي در دستور زبان  گريزي و صورتذهن
آوري منطقـي  ي در تـدوين دسـتور زبـان را دسـت    گرايـ پژوهان توجه به صورتيكي از زبان

ميداند و معتقد است كه در تدوين يك دستور واژه بنياد، پژوهشگر بايد با بازشناسـي واحـد   
واژه بر اساس مالحظات صوري آغاز كند و پس از آن به تشخيص و تعيين طبقـات بپـردازد   

هاي زباني داراي صورتي آوايـي و  ن يا نشانههر يك از واژگا )66-67: تاريخ مختصر زبان شناسي، روبينزرك؛(
توان يك واژه را به تنهايي و مستقل از اجـزاي ديگـر   با اين همه نمي. توايي معنايي استمح

هاي زباني در پيونـد بـا   زيرا همة اين نشانه. زبان به عنوان يك واحد كامل زباني بررسي كرد
از ايـن روي  . را در تفاهم ايفا كنند يكديگر و در كل ساختار زبانست كه ميتوانند نقش خود

صورت انفرادي و مستقل بررسي كـرد و  ان بيرون از ساختار زبان آن و باي را نميتوهيچ واژه
شناسي نو، زبان از اين جاست كه زبان. شود ارزيابي كردهيچ جزئي از زبان را جز در كل نمي

ميدانـد و نظـامِ اجـزا را    را شبكه و ساختاري منظم و متشكل از اجـزاي مـرتبط و منسـجم    
برخود اجزا مقدم ميشمارد و براي درك نظام حاكم بر اجزاء تنها به توصيف آوايي و معنايي 

را مطابق دسـتورهاي سـنتي تعريـف كـرده؛ بگوييـد       »اسم«چنانكه اگر. آن بسنده نميكند
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     كـار ميـرود و يـا در تعريـف فعـل بگـوييم       ت كه براي ناميـدن كسـي يـا چيـزي ب    ايسكلمه
ايست كه بر انجام گرفتن كاري و يا روي دادن امـري داللـت ميكنـد؛ نميتـوانيم فـرق      كلمه
ولي اگر اين سه جزء را بر اساس روابطي كـه در درون  . را دريابيم رفت، رفتن، رفتارميان 

بافتهاي گوناگون با اجزا ديگر زباني دارند بسنجيم؛ ميتوانيم نقش صرفي آنهـا را از يكـديگر   
و بـار   »ضماير ملكي و اشـاره «و  »نشانة جمع«بدين صورت كه يكبار اين اجزا را با . مبازيابي

در نظر ميگيريم تـا   »زمان گذشته يا آينده«يا  »وجه اخباري يا التزامي«هاي نشانه ديگر با 
ها همنشـيني  هاي گفتاري واژگان موردنظر با كدام دسته از اين نشانهدريابيم كه در زنجيره

هاي صوري آنها را مشخص ميكنيم تا از ايـن طريـق بـه    ه سخن ديگر، نخست نشانهب. دارند
تركيـب ميشـود پـس    ) ــَ م (، و )هـا (از اين روي چون اسـم بـا   . نقش صرفي آنها پي ببريم

ــ »گشــتن« ــرود و بســياري از ات گشــتن ـ گشــتنها و گشــتم، اســم ب   در تركيب شــمار مي
از اين ديدگاه آنچـه  . آورندشمار ميب »اسم«ة دستورنويسان زبان فارسي نيز مصدر را از مقول

تواند بدون اينكـه  مي »صفت«زيرا . شود معني آنها نيستمي »صفت«از »اسم«موجب تمايز 
آنچـه موجـب تمـايز اسـم از صـفت ميشـود       . كـار رود ب »اسـم «معنيش تغيير كند به جاي 

ان قـرار گيـرد،   خصوصيت تركيبي آنهاست و از اين روي آنچه بايد مـورد بررسـي زبانشناسـ   
انـد،  شـده ناميـده   »ساختگرا«اين گروه از زبانشناسان كه. همين جنبة عيني و ملموس است

هـا  هاي صـوري و توزيـع آنهـا در كلمـه و جملـه را وسـيله و ابـزار درك جملـه        وجود نشانه
ي، بـاقر  مقدمات زبان شناسـي، رك؛(. ميشناسند و معتقدند كه دستور زبان بايدجنبه صوري داشته باشد

  . و به ساخت عناصر زبان بپردازد )142-152صص : 1375
موجب تفاوت در سـاختار صـوري سـخن    ساختگرايان ميگويند هر تفاوت معنايي ناگزير 

اين تفاوت صوري يا در عناصر سازندة آن، يا در روابـط ميـان ايـن عناصـر و يـا در      . شودمي
در زبان فارسي امروز، اگر  »شير«: ديابد حتي در واژگان هم آوا؛ ماننساخت عبارتها نمود مي

به تنهايي و جدا از بافت كالمي خود ادا شـوند، معنايشـان در يافتـه نميشـود و فقـط درون      
  .جمله و در ارتباط با عناصر زباني ديگر است كه ميتوانيم به مدلول آنها پي ببريم

  
  دستورنويسي در غرب

گرايـي ناميـده   وجود آمد كه ساختاي هشناسي غرب، گرايش تازاز آغاز سدة بيستم در زبان
هاي او از ساخت زبان سبب شد كه مكتبهاي زبان شناختي هاي سوسور و تحليلانديشه. شد
  گرايـي امريكـايي، بيشـترين تـأثير را از     از ايـن ميـان، مكتـب سـاخت    . اي به وجود آيدتازه

هاي مهـم در دسـتور سـاختاري    از بنياد )196: 1369ساغروانيان، (هاي سوسور پذيرفته است انديشه
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ي زبـان و نـه شـكل    م برد كه بر پاية آن به صورت آوايـ ميتوان از مادة آوايي زبان يا گفتار نا
به سخن ديگر زبان در اصل به صورت گفتار ظاهر ميشـود  . نوشتاري آن اهميت داده ميشود

  . و گفتار نيز همان مادة آوايي و اساس كار ساختگرايان است
نيز روابط  ساختاري، به مجموع عناصر و واحدهاي سازنده گفتار و ستور زباناز ديدگاه د

در نتيجه دستور سـاختاري بـه بررسـي و    . زبان گفته ميشود» ساخت«يا  »نظام«ميان آنها 
همچنـين در  . اي اسـت؛ ميپـردازد  مطالعة گفتار كه در واقع در بردارندة ساخت با طرح ويژه

كه سوسور مطـرح كـرده اسـت؛     »همنشيني«و »جانشيني«ط ن ساختاري از روابدستور زبا
شـود و افـزون بـر    آنها در زنجيرة گفتـار اسـتفاده مي   براي تشخيص عناصر زبان و نيز روابط

هـا  هاي نحوي جمله و چگونگي تركيـب واژه واحد بنديها، به گروهها و تكواژبندي واجدسته
بنـدي بـه   ن و طبقهحليل عناصر سازندة زباچامسكي تجزيه و ت. ها نيز توجه ميشوددر گروه

  .هاي ساختاري ميشماردهم پيوستة آن را وجه اشتراك همة نظريه
ميالدي مكتب ساختاري به كوشش زبان پژوهاني چون لئونارد  1959تا  1940در سال  

ه ه اينان فقط پاسخهايي كبه عقيد. بلومفيلد ادوارد ساپير، چارلز هاكت  چارلز فريز پا گرفت
از ايـن  . كـار ميبرنـد، معتبـر ميباشـند    هاي انساني با جـديت ب اصل علمي مشاهده را در زبان

ديدگاه، وظيفة زبان شناسي، توصيف زبانهاي انسـاني و شناسـايي ويژگيهـاي سـاختي آنهـا      
و از اين روي بايد تا سرحد امكان از تحليل ذهني و انتزاعـي زبـان پرهيـز     )284رك؛ همان .(است
  .كرد

  
  شناسي ساختگراهيم بنيادي در زبانمفا
  هاي دوگانهتجزية) الف

عنـوان مـواد   آنچه بـراي آنهـا ب  . شوندساختگرايان در واقع بين زبان و گفتار تمايزي قائل نمي
بـه  . انـد كار رفته، به نحوي ضبط شـده ار بهايي است كه در گفتاولية زبان معتبر است جمله
سخن ميگويند و دربـارة سـاخت جملـه يـا هـر        رزنجيرة گفتاهمين دليل آنها هميشه از 

اي از زنجيرة گفتار معتقدند كه آن را ميتـوان بـه عناصـر كـوچكتري تجزيـه كـرد تـا        قطعه
ا را بيشتر تجزيه سرانجام واحدهايي به دست آيند كه ديگر قابل تجزيه نباشند يعني اگر آنه

يك نقـش دسـتوري بـه    توانند آيند كه ديگر نه معني دارند و نه ميدست ميكنيم اجزايي ب
چنانكه اگر جمله . ناميده ميشوند (morpheme)يك از اين واحدها، تكواژ هر. عهده گيرند

+ ايـن + از+ را+ او+ َ م-+ را به تكواژهاي زير تجزيه كنيم؛ بـرادر  »بردبرادرم او را از اينجا مي«
اقع معادل كلمـه هسـتند   بعضي از اين تكواژها معني مستقل دارند و در و. َ د-+بر+ مي+ جا
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در ) َ د-(ميناميم و بعضي ماننـد   هاي قاموسيتكواژاين گونه تكواژها را ). برادر يا او(مانند
پايان فعل معني مستقل ندارند ولي از نظر دستوري نقشي برعهده دارند و به آنها، تكواژهاي 

يم، واحدهاي صوتي بـه  زيه كناگر تكواژها را باز هم به عناصر ريزتري تج. دستوري ميگوييم
نگاهي تـازه  :رك.(ناميده ميشوند  خود معني و نقش دستوري ندارند و واجخوديآيد كه بميدست 

  .شوندهاي زبان ناميده ميهايي دارند كه اتمواجها مشخصه ).90-91باطني،  صص  به دستور زبان،
هـايي  اژهـا، بـه واج  از اين ديدگاه، سخن در آغاز به تكواژ و در مرتبة دوم، هر يك از تكو

. انـد شناسان اين فرآيند تحليلي را تجزيـه دوگانـة زبـان گفتـه    برخي از زبان. شوندتجزيه مي
زبانشناسـان اروپـايي   بعضي از . گانه خاص زبانشناسان ساختگراي آمريكايي نيستتجزيه دو

رانسـوي نـام   نشناس معـروف ف ، زباآندره مارتينهاند، كه از آن ميان بايد از را پذيرفتهنيز آن
: زبان شناسي،نجفي(. انسان قرار داده استنبرد كه تجزيه دو گانه را هسته اصلي تعريف خود از زبا

 مكـانيكي با اين همة مفهوم روش تجزية دوگانـه در سـاختگرايي امريكـايي جنبـة      )30-29
  . بيشتري دارد

اسـت كـه      ارتباطي خطي يـا زنجيـري  تصوري كه ساختگرايان از ساخت زبان دارند، 
كند و تكواژ و  تقطيعشناس بايد مواردي از آن را ضبط كرده، به كمك روشهاي پيشين زبان

  . مينامند  بندياين برداشت خاص از زبان را طبقه. واج زبان را بشناسد
  

  هاي پياپيسازه) ب
بندي كوچكترين واحـدهايي دسـتوري،   اگرچه زبانشناسان ساختگرا دربارة شناسايي و طبقة

اند ولي دربارة اينكه واحـدهاي بزرگتـر از تكواژهـا بـه     كردههاي زيادي ي تكواژها پژوهشيعن
تقدند با وجود اينكه، ساختگرايان مع. صراحت واحدهاي ديگري شناخته و تعريف نشده است

او همچنين بايد توصيف كند كه اين تكواژهـا  . شناس تنها شناخت تكواژها نيستكه كار زبان
ي آن بستگي ندارد ميشوند، زيرا معني يك جمله فقط به معني تكواژهاب چگونه با هم تركي
را در نظـر   »گـل و بـرگ زرد  «چنانكه عبارت . بندي آنها هم وابسته استبلكه به نحوة گروه

بندي شوند، اين عبارت دو معني متفـاوت پيـدا   بسته به اين كه تكواژها چگونه گروه. بگيريد
گل و بـرگ  «ي باشد كه هر دو زردند گروهبندي بايد به صورت اگر منظور گل و برگ. ميكند

باشد، در اين صورت گروهبندي بايد به شـكل   »گل و برگ زرد«باشد؛ ولي اگر منظور  »زرد
  :بينيمچنانكه در نمودارهاي زير مي. باشد »گل، و برگ زرد«
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  دوم گروهبندي نخست                           گروهبندي                 
  
  

  گل   و   برگ                  زرد               گل    و          برگ        زرد      
  

وقتي براي خواننده روشن نباشد كه تكواژها يا كلمات يك جمله يا عبارت را چگونه بايد 
  .آيدگروهبندي كند نوعي ابهام ساختاري به وجود مي

اكنـون بايـد   . ه با هم عمل ميكنند يك سازه ميگوينـد ها كه در جملبه هر گروه از تكواژ
ها را چگونه بايد شناخت و روابط آنها را چگونه بايد توصيف كـرد؟ پاسـخي   پرسيد اين سازه

هاي پيـاپي تقسـيم   ست كه بايد جمله را به سازهدهند اينكه ساختگرايان به اين پرسش مي
ر سـازه بـه دو سـازه    در اين تقطيـع هـ  . ناپذير بدست آيندكرد تا جائي كه تكواژهاي تقسيم

چنانكـه در  . شود؛ به عبارت ديگر تقسيمات تازه هميشه دوبخشـي هسـتند  ريزتر تقسيم مي
ي هـا در زير به شـيوة سـازه   »اين گلهاي لطيف، توان تحمل سرماي سخت را ندارند«جملة 

  :پياپي تقطيع ميشود
  

 اين گلهاي لطيف تحمل سرماي سخت را ندارند
  تحمل سرماي سخت را ندارند ي لطيفاين گلها

  ندارند  تحمل سرماي سخت را اين گلهاي لطيف

ِي  گلها
  دارند  تحمل سرماي سخت لطيف

ـَ  را سخت ِي سرما تحمل لطيف ي ها  گل اين   ـَ ند دار ن
  

اي هر زنجيـره . ها در اينجا مالك جانشيني استمرز سازهكردن مالك تقطيع و مشخص
م طوالني باشد، اگر بتواند جانشين زنجيـرة كوتـاهتري بشـود در ايـن     از تكواژها هر چند ه

نجيرة تكواژي وقتي دو ز. زنجيرة كوتاهتر دانست صورت آن زنجيرة طوالنيتر را بايد گسترش
كـار رونـد، ناچـار نقـش     عي داشته باشند، يعني بتواننـد بجـاي هـم ب   هم، چنين وضنسبت ب

توان چنانكه مي. يتوانند در يك طبقه قرار گيرنددستوري آنها نيز يكسان است و در نتيجه م
واژة  »تحمـل سـرماي سـخت را ندارنـد    «و به جـاي   »اين«تكواژ »اين گلهاي لطيف«جاي ب

رَد  «ترتيب جمله در برش اول صورت گسترش يافتـة  بدين. را قرار داد »پژمرَده« ايـن پژمـ« 
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  .يز صادق استها در قشرهاي بعدي نهمين استدالل درباة گسترش سازه. است
  

  چامسكي و دستورزبان
ايـن كتـاب از   . ميالدي منتشر كـرد  1975نوآم چامسكي كتاب ساختهاي نحوي را در سال 

يز از ديدگاه گسترة تأثير در شناسي و دستور زبان ايجاد كرد و نلي كه در زباننظر عمق تحو
كتاب ساختهاي . استست كه در زبانشناسي انتشار يافته گمان مهمترين كتابيشناسان بيزبان

شناسـي يعنـي دسـتور    ترين نظرية زبـاني در تـاريخ زبـان   نحوي براي نخستين بار، منسجم
   اي بـود  دسـتور گشـتاري ـ زايشـي نظريـه     . گشـتاري ـ زايشـي را، بـه جهانيـان شناسـاند      

هـاي  شناسان پيش از چامسكي، به ويـژه در نوشـته  گرا؛ ولي آثاري از آن در كار زباندگرگون
بـه   1957چامسـكي از  . هريس استاد چامسكي، و زبانشناسان ديگر به چشم ميخورد زليگ

ل دور شدن هـر چـه بيشـتر از    بعد دچار دگرديسيهاي زيادي شده است، اما جهت اين تحو
در امريكـا سـخت رايـج     1950و 1940گرايي امريكايي بوده است كه در دهة ساختنظرية 

 »سـاختهاي نحـوي  «اني چامسكي را هنوز بايد در كتـاب  ، شالودة نظرية زببا وجود اين. بود
اين نظريه چنانكه از نام آن پيداست از دو جنبة متمايز ولي مرتبط گشتاري و . جستجو كرد

كه برخي از دستورنويسان  ؛)13دستور زبان بر پايه نظريه گشتاري ،مشكوة الديني: رك(زايشي تشكيل شده است
  .اندهتوليدي ـ تبديلي نيز ناميد راآن

  
  هاي آن گشتار و گونه

يك از كنشها و واكنشها مانند حذف، افزايش، جايگزيني و در دستور گشتاري ـ زايشي به هر
اي از آنها كه ساخت جمله را به روساخت آن بدل ميكند و يا به مجموعهمانند اينها كه ژرف

از . شـود ه ميگفتـ  »تأويـل «يـا   »گشـتار «به كمك يك قاعده صورت ميگيرد؛ در اصـطالح،  
ديدگاه دستور زبان گشتاري، گشتار يا تأويل كنشي است كـه در آن، يـك رشـته از قواعـد     

را بـه شـكل   ) جملـه، بنـد، گـروه و غيـره    (منظم و كلي، ساخت دستوري يك رشته از زبـان 
گشتارها در واقع تسهيالتي در كاربرد قواعد نحـوي و معنـايي بـه    . ديگري دگرگون ميسازد

زبان شناسي نوين (مند ميشونداي از آنها بهرهو دستور زبانهاي نوين در ابعاد گسترهآورند وجود مي

  . اند؛ اجباري و اختياريو دو گونه )140اسميت و ويلسون، ص ، 
  

  گشتار اجباري 
در غيـر ايـن   . گشتاري است كه در صورت فراهم بودن زمينة الزم، به ناگزير بايد عمل كنـد 
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 »گشتار ضـمير انعكاسـي  « »گشتارها«از ميان . ي خواهد بودصورت جمله حاصل غيردستور
عمـل كـرده و روسـاخت    ) بهـرام، بهـرام را ديـد   (كه به ناگزير بر ژرفاي ساخت غيردستوري

  .هاي گشتار اجباري استرا به وجود آورده است، از مقوله) بهرام خود را ديد(دستوري 
  

  گشتار اختياري
مينه براي كاركرد آن ميتواند به اختيار عمل كرده گشتاري است كه در صورت فراهم بودن ز

از ميـان  . آيد؛ دسـتوري خواهـد بـود   اي كه به دست مييا عمل نكند و در هر صورت جمله
فرهنـگ اصـطالحات زبـان    (از نوع گشتاريهاي اختياري هستند  »حذف«و  »مجهول«گشتارها، گشتار

او غـذا را  «جـاي  و ب. »رفـت «: ميتوان گفت ؛»او رفت«چنانكه به جاي  ).369ساغروانيان، ص شناسي ،
  .»غذا خورده شد«: ميتوان گفت  »خورد
  

  گشتار حذف
اين حذف ناشـي از گـرايش   . در گشتار حذف برخي از عناصر روساخت جمله حذف ميشوند

حذف نهاد در جمله امري و يا حذف نهـاد  : به سوي كوتاه كردن صورتهاي زباني است مانند
  :اختياري در اين بيت

ــي ــان و آدم ــرّ و درخت ــد و ب ــر آفري  بح
  

 خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كـرد 
 سعدي

  
  گشتار افزايش

مانند افزايش شناسـة فعـل بـه    . در گشتار افزايش عنصري به روساخت جمله افزوده ميشود
  . حروف اضافه و ربط يا افزايش بدل براي تكميل معناي جمله

مولـوي، سـرايندة مثنـوي، درقـرن هفـتم      .          زيسـت مـي مولوي در قرن هفـتم  : مانند
  .                                                                          ميزيست

  
  گشتار جانشيني

. يك يا چند عنصر از عناصر جملـه جانشـين برخـي ديگـر ميشـوند      »گشتار جانشيني«در 
اين نـوع  . شودجمله ظاهر شده است؛ ميدر روساخت چنانكه عنصر ضمير، جانشين اسم كه 

  :نيز ميگويند »گشتار تعويض«گشتار را 
  .سهراب خودش را شست.        سهراب سهراب را شست
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  جاييبهگشتار جا
  :جا ميكندعنصري را در روساخت جمله جابه 27جاييگشتار جابه

                      . برد كشتي آنجا كه خواهد خدا.         خدا كشتي آنجا كه خواهد برد
  گشتار بازتابي

كنندة يعني فعل بر. فاعل آن است كار ميرود كه مفعول همانهايي بگشتار بازتابي در جمله
 »خـود شـكن  «؛ »خودشكن، آيينه شكستن خطاسـت «چنانكه در مصراع . كار، انجام ميشود

  .زيرا فاعل و مفعول هر دو مخاطب هستند. گشتار بازتابي است
  

  تعميم يافته هايگشتار
هـاي  هسـتند و همـة گشـتار    »هاي تعمـيم يافتـه  گشتار«ساز و پيروساز، هاي همپايهگشتار
   )92ـ94: 1359الگين  زبان شناسي چيست،:رك.(باشديافته اختياري ميتعميم

  .                                 كارندابر و باد و مه و خورشيد و فلك در.         ابر در كار است
  .                     خواستم؛ خواندمكتابي كه مي.            كتابي خواندم

  
  هاي گشتاري دستور زبانجنبه

اي از عهدة تبيين روابط بسيار مهمي كه بـين  چامسكي به اين نتيجه رسيد كه دستور سازه
ي بـه توجيـه   االبته منظور اين نيست كه دستور سازه. آيدهاي زبان وجود دارد، برنميجمله

بـراي روشـنتر   . هاي زبان وجود دارد، تـوجهي نميكنـد  شباهتها و يا تفاوتهايي كه بين جمله
  :شدن مطلب به مثالهاي زير توجه كنيد

  .اين كتاب را در كتابخانه خواندم. 1ـ1
  .اين كتاب در كتابخانه خوانده شد. 1ـ2
  .اين گل را در گلفروشي بوييدم. 2ـ1
  .اين گل در گلفروشي بوييده شد. 2ـ2

يابـد كـه دو جملـه اول از يـك سـو و دو      هر فارسي زباني از روي شم زباني خود در مي
  :جمله دوم از سوي ديگر به هم مربوط هستند

از نظـر سـاخت نيـز    يعني افزون بر اينكه اعضاي هر جفت با يكديگر هم معنـا هسـتند،   
گفت دومي با تغييراتي از روي اولي ساخته شده است و  تواناي كه مي گونهب. مرتبط هستند

بنـدي در  ولـي از آنجـا كـه اسـاس طبقـه     . انـد تري مشـتق شـده  يا هر دو از صورت بنيادي
اي را كـه  هاي آشكار و عيني است، اين دستور نميتوانـد رابطـه  اي روابط و نشانهدستورسازه
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، 1ــ 1در شـمارة   »كتـاب «نانكـه  چ. بين اعضاي هريك از دو جفت وجود دارد، توجيه كنـد 
در اولي و نبود آن  »را«، نهاد است و اين تفاوت نقش با ظاهر شدن 1ـ2مفعول و در شماره 

اي در ايـن دو   از نظـر دسـتور سـازه    »كتاب«به همين اعتبار . در دومي مشخص شده است
ر هـر دو  د »كتـاب «با وجود اين، از نظر معني، نقش. بندي ميشودطور متفاوت طبقهجمله ب

همـين  . فهمـد را م زباني از روي شم زبـاني خـود ايـن نكتـه    مورد يكسان است و هر فارسي
چامسكي چنين استدالل ميكنـد كـه   . در جفت دوم صدق ميكند »گل«استدالل نيز دربارة 

اگر قرار باشد دستور زبان بتواند بخوبي از عهدة توصيف واقعيات زباني برآيـد و روابـط بـين    
هـا و روابـط آشـكار و    ان را توجيه كند، اين كافي نخواهد بود كه فقط به نشـانه هاي زبجمله

وجود دارد  هاي عينياي كه در زير بناي جملهعيني بپردازد بلكه بايد به كشف روابط نهفته
ساخت كه يكي ژرف: اي دو نوع ساخت در نظر ميگيردرو براي هر جملهاز اين. نيز توجه كند
ة روابط معنايي و منطقي اجزاء جمله است و ديگري روساخت كه شـكل  كننددر واقع تعيين

  .ساخت نباشدخارجي و عيني جمله را نشان ميدهد و ممكن است منطبق با ژرف
ساخت متفاوت پس از انجـام گـرفتن يـك دسـته گشـتار،      در ابهامهاي گشتاري دو ژرف

خواهد شد يعني ميتواند در نتيجه اين روساخت واحد، مبهم . روساخت واحدي پيدا ميكنند
گونه در اين. ساختهاي متفاوت آن استكننده ژرفهاي مختلف داشته باشد كه منعكستعبير

        هـا و شـواهد روسـاختي توجـه كنـيم، يعنـي بـا مالكهـاي         موارد نيـز اگـر تنهـا بـه نشـانه     
نهـا بـه جـايي    راي توجيه ابهـام آ ها بپردازديم، سعي ما باي به توصيف اين جملهسازهدستور

  .رسدنمي
اي كه فقط بـه تجزيـه و تحليـل روسـاخت     از ديدگاه چامسكي دستور ساختاري يا سازه

هاي زبان را توصيف كند و ناچـار  هاي زباني ميپردازد نميتواند روابط واقعي بين جملهجمله
ن تجزيه و تحليل آن، قشري و مكانيكي است و در بسياري موارد با شم زبان سخنگويان زبـا 

هاي زبان تنها به روساخت بسنده برعكس دستور گشتاري، در توصيف جمله. سازگاري ندارد
ساخت و قواعد گشتاري در نظر ميگيرد و نشان ميدهد كـه  نميكند بلكه رابطة آنها را با ژرف

شـوند و روابـط روسـاختي را    سـاخت مي ريخـتن ژرف چگونه گشتاريهاي گوناگون باعث درهم
تر اسـت و بـا شـم زبـاني     ند، از اين روي توصيف زبان دستوري كارآمدمبهم و پيچيده ميكن

با اين همه، از مثالهايي كه مورد بحث قـرار گرفـت   . سخنگويان زبان سازگاري بيشتري دارد
معنـا، مـبهم و      هاي همگيري شود كه قواعد گشتاري فقط در مورد جملهنبايد اينطور نتيجه

به دست داده شـد، عمـل ميكننـد و ژرفسـاخت آنهـا را بـه       هايي از آنها ساخت كه نمونههم
سـت كـه هـر    نظرية دستور گشتاري فرض بـر اين  در. روساختهاي گوناگون تبديل مينمايند

كه پس از كاربرد قواعد گشتاري معيني كه بيشتر  جملة عيني در هر زباني ژرفساختي دارد
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  . يدا ميكندخاص آن زبان هستند به روساخت تبديل ميشود و صورت عيني پ
  

  ويژگي زايشي زبان
شود كـه  در واقع وقتي گفته مي. نسان، جنبة زايايي يا توليدي آنستاز ويژگيهاي مهم زبان ا

هاي زبـان را  كسي زبان را ياد گرفته است، منظور از ياد گرفتن اين نيست كه او تمام جمله
ت كه تعـدادي محـدود   سرود حفظ كرده؛ بلكه منظور اينكار ميهاي گوناگون بكه در موقعيت

بـه ايـن معنـي كـه     . ولي قواعدي كه ياد گرفتـه، زايـا هسـتند   . واژه و قاعده ياد گرفته است
ي روي در واقـع چامسـك  . ميتوانند از تعدادي محدود واژه، تعدادي نامحـدود جملـه بسـازند   

 گذارد كه چگونه است كهترين ويژگي آن انگشت ميعنوان برجستهجنبة زايايي زبان انسان ب
آنكه ها هزار بلكه ميليونها جملة تازه در زبان خود بگويد و درك كند بيتواند صديك نفر مي

نظر ميرسد ولي ايـن  اي بپا افتادهآنها را از كسي ياد گرفته باشد؟ در ظاهر، اين مطلب پيش
اهميت، بلكه پا افتادگي نه به آن علت است كه اين ويژگي زبان در واقع چيزي است بيپيش

. افتـيم ه آن علت است كه اين امر آنچنان براي ما عادي است كه به فكـر توجيـه آن نمـي   ب
ترين كشف چامسكي در زبانشناسي انگشت گذاشتن روي اين واقعيت بسيار عـادي  برجسته

توجـه بـه   . او زبانشناسي ساختگرا و روانشناسي رفتـارگرا را بـه چـالش ميطلبـد    . زبان است
زبان بـه   براي توجيه آن، تصويري را كه ساختگرايان از دستور ويژگي زايايي زبان و كوشش

  .اعتبار كردبيدست داده بودند 
  

  دستور زبان
دو بخـش  . نويسان، دستور زبان را يكي از سه بخش زبانشناسي دانسته اسـت يكي از دستور

فرشـيدورد،  فارسي،جملـه و تحـول آن در زبـان    ( .شناسي و آواشناسـي لغت: ديگر آن از نظر او آن عبارتند از

نويسندگان دسـتورهاي كهـن، دسـتور زبـان را فـن درسـت گفـتن و درسـت نوشـتن          ). 3ص
ـ    . ميخوانند     توصـيف زبـان بـالقوه در توليـد و فهـم      «را پيروان زبانشناسـي زايـا گشـتاري آن

هاي تلفيقي آن را بخشي از زبانشناسي كه دربارة ميدانند و پيروان نظريه »هاي بيشمارجمله
    )همان.(مان آوايي و صرفي و نحوي و معنايي زبان سخن ميگويد؛ ميدانندساخت

شناسـي    شناسـي، نحـو و معنـي   پيروان زبانشناسي زاياگشتاري، دستورزبان را شامل واج
 اينـان صـرف و    ).40: مشـكوة الـديني  دستور زبان بـر پايـه نظريـه گشـتاري،     (ميدانند و به تبيين آنها ميپردازند 

ا از ديـ  . آوايـي زبـان ميشـمارند   هـا را بخشـي از سـاخت   سازه شناسي وسازه دگاه برخـي  امـ
ست كه به شـيوه پيشـينيان و گروهـي از زبانشناسـان، صـرف را از      دستورنويسان درست اين

شناسي هم به اختصار در دستور سخن بگوئيم و دستور را به معني واجشناسي جدا كنيم و از
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و دو بخش الحاقي مشتمل بـر   شامل صرف و نحو، دو بخش اصلي. چهار بخش تقسيم كنيم
از ديدگاه اينان چون واجشناسي و معنيشناسي، امـروز خـود دو   . شناسيمعني شناسي و واج

رشته مستقلّند، ما در دسـتورهاي خـود بيشـتر بـه دو مبحـث اصـلي يعنـي صـرف و نحـو          
جمله (ميگذاريمناسان وامعنيشناسي را به آوا شناسان و معنيش ميپردازيم و بحث آوا شناسي و

  )3: و تحول آن در زبان فارسي ،فرشيدورد

  
  نويسي زبان فارسيدستور

داشت و از پشتوانه مذهبي اسـتواري نيـز   قرنها كه فرهنگ اسالمي را در بر  چون زبان عربي
ايـن زبـان بـراي اهـل فضـل و      . برخوردار بود، ايرانيان نيز با ديدة احترام به آن مينگريستند

از اين رو ايرانيان كمتر . مان مقامي را داشت كه التين براي دانشمندان اروپاي غربيدانش ه
برخاست كه  سيبويهاگرچه از ميان آنان زبانشناسي چون . به مطالعة زبان خود ميپرداختند

  .در قرن دوم هجري اساس دستور زبان عربي را تدوين كرد »الكتاب«در اثر معروف خود
اند؛ اغلب به عربي است و يا رة ساختمان زبان فارسي سخن گفتهنخستين آثاري كه دربا

اگر به فارسي نوشته شده بيشتر مربوط به عروض و قافيه و بديع اسـت و در ضـمن دربـارة    
مجلـة   3و 2،1بـه بعـد و شـماره    110دهخدا، صلغت نامه،رك؛ (اند صرف و اشتقاق كلمات اطالعاتي به دست داده

اي است و عمـر آن  قواعد زبان فارسي، مستقل از عربي انديشة تازه در واقع تدوين ).فرهنگسـتان 
به گفتة استاد همايي از قدما هم نمونه كاملي جز كتابهاي صرف و نحو . به صد سال نميرسد

عربي نبود از اين جهت به همين قناعت كردند كه كتب صرف و نحو را ترجمة ناقص كنند و 
روي، نخستين دستورهاي زبـان فارسـي كـه در    از اين .دنام آن را صرف و نحو فارسي بگذارن

قرن سيزدهم تأليف شد، اگرچه كم و بيش سودمند بودند اما هيچكدام رنگ و صبغة فارسي 
  .نداشت بلكه تقليد و ترجمة قواعد عربي بود

ميرزاحسن بـن محمـد   شخصي به نـام  ) قمري 1305(در اوايل قرن چهاردهم هجري
كتـاب  «را اي به فارسي نوشت ولي نام آنارالفنون دستورگونهبراي كالسهاي د طالقاني تقي

اي از كتابهـاي صـرف و   گذاشت كه به گفتة استاد همايي ترجمه و تقليد گونه »لسان العجم
ميشـمرد و  حرف  اسم و فعل و: و كلمات فارسي را به تقليد عربي، سه قسم... نحو عربي بود

ميـرزا حبيـب   . را از ماضـي ميدانسـت  درست مثل عربـي، ماضـي را از مصـدر و مضـارع     
انـد كـه نخسـتين بـار كلمـة      را از اين جهت پيشگام دستورنويسي فارسي دانسته اصفهاني

دستور را براي كتاب قواعد زبان پارسي برگزيد و قواعد فارسي را از عربي جدا كـرد و بـراي   
بـارة دسـتور   او دو كتـاب در . زبان فارسي به طور مستقل اصول و قواعـدي را تـدوين نمـود   
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خورشيدي در استانبول منتشر كرد و ديگري  1246كه در سال  سخن دستورنوشت؛ يكي 
خورشيدي در همـان شـهر بـه     1265كه در سال  دبستان سخنخالصة آن كتاب، به نام 

چون ميرزا حبيب اصفهاني سالها در استانبول آموزگار زبان و ادب فارسي بوده . چاپ رسانيد
اي از تركي و عربي، فرانسه را نيز خوب ميدانسته؛ بـراي اولـين بـار پـاره     و عالوه بر زبانهاي

او بـراي  . هاي دستورنويسي زبانهاي هند و اروپايي را در كتابهاي خود وارد كرده اسـت شيوه
اسم، صفت، ضمير، كنايات، فعـل، فـرع   . نخستين بار انواع دستوري را ده گونه دانسته است

     ميـرزا حبيـب، كنايـات و فـرع فعـل را بـه       . ادوات و اصـوات فعل، حروف، متعلقـات فعـل،   
و  بندي فرنگي افزوده و در عوض حرف تعريـف را كـه در فارسـي نبـوده از آن كاسـته     طبقه

  .كار برده استمتعلقات فعل را به جاي قيد ب
نـام   ميرزا عبدالعظيم خان قريـب از نظر تاريخي پس از ميرزا حبيب اصفهاني بايد از 

و كاري را كه ميرزا حبيب آغاز كرده بود؛ دنبال كرد و با نوشتن سه دوره دستور زبـان،  ا. برد
در مقابـل كلمـة    »دسـتور «پس از قريـب، كلمـه   . نويسي را در ايران رونق داد سنت دستور

  .گرامر فرنگي پذيرفته شد
  .با اسلوب السنه مغرب زمين گذاشت: او عنوان كتاب خود را دستور زبان فارسي

قريـب، بهـار، فروزانفـر، همـايي و رشـيد      (ستور پنج اسـتاد  داز دستور قريب بايد از بعد 
انـد، سـالها در مـدارس    كتاب دستور زبان فارسي كه اين پـنج نفـر نوشـته   . نام برد) ياسمي

اي ناهماهنگيها كه نشاندهندة اختالف نويسندگان آن تدريس شده است و صرف نظر از پاره
لتر دسـتور قريـب     توان آنور قريب نوشته شده و ميدست  است، از روي انگارة را صـورت مفصـ

      ).22-23، ص 1374رك؛ باطني، .(دانست
نويسي در ايران رونـق گرفـت و از آن زمـان تـاكنون      دستور »دستور پنج استاد«پس از 

اين دستورها و همچنين دسـتورهاي  . دستورهاي زيادي براي زبان فارسي نوشته شده است
براي آشنايي با تأثير . رغم تفاوتهايي كه دارند، داراي اصول مشتركي هستند، بمتداول غربي

اي ميان دستور سنتي پنج استاد در دستورنويسي زبان فارسي مقايسه چامسكيو  سوسور
تأليف انوري و احمدي گيوي كه بگونـة تلفيقـي تـدوين شـده اسـت؛       و دستور زبان فارسي

دانسـته؛ بـه شـرطي     »دن«و  »تن«ر را استاد نشانة مصددستور پنج . مند باشدتواند سودمي
و در  )123:1350 قريب و همكاران،دستور زبان فارسي،(را از آن بردارند فعل ماضي باقي بماند  »ن«گاه كه هر

را از موضـوع خـارج    ... زير نويس آمده است كه اين شرط كلماتي از قبيل تهمتن، كرگدن و 
اي كـه در تحليـل نشـانة مصـدر بيـان شـده اسـت،        ختگرايانهديدگاه غيرسـا  ).همـان (ميسازد 

 »دن«و  »تـن «، »آمـدن «، و »رفتن«نويسندگان را از توجه به اين موضوع كه اگر از مصدر 
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كه هويت دسـتوري ندارنـد؛   . جاي ميماندبر »آم«و »رف«كه نشانة مصدر است؛ حذف شود؛ 
و احمدي گيوي، نشـانة مصدرــ بطـور     در دستور انوري. يعني نه تكواژند؛ نه سازه و نه واژه

وقتـي كـه بـن    : در اين دستور دربارة مصدر چنين آمـده . دانسته شده است »ـَ ن«ضمني ـ  
آنكه مفهومهاي زمـان و  بيتركيب شود، مفهوم اصلي فعل را ـ    »ـَ ن«ماضي فعلي با پسوند 

دستور زبان فارسي،انوري  ( »خوردن«  »ـَ ن«+ »خورد«شخص را در برداشته باشد ـ ميرساند، مانند  

  گرايانـه  چنانكـه پيداسـت نويسـندگان در توصـيف مصـدر، نگـاهي سـاخت        ) .26: و احمدي گيوي
از همة مصـدرهاي زبـان فارسـي، تكـواژي بـا هويـت        »ـَ ن«زيرا در صورت حذف. اندداشته

 در زبانشناسي، سخن از صـرف فعـل بـا اسـتفاده از بـنِ     . دستوري بن ماضي بر جاي ميماند
  . ماضي و مضارع ميشود و به ساختن مصدر از بن ماضي پرداخته نميشود

. خور تأمـل اسـت  تأثير دستور زاياگشتاري در دستورنويسي زبان فارسي از چند زاويه در
هاي اين دستور، در زبانشناسي و ادبيات كهن نيز سـخن رفتـه   نخست اينكه از برخي مقوله

دسـتوري و  (ل، حذف در اركان و اجزاي جمله يا تقدير چنانكه نهاد موول، مفعول موو. است
ي، قصر و ، تنازع، معاني ثانوي، ذكر و حذف مسنداليه و مسند، اسناد مجازي و حقيق)نحوي

اي با روشهاي زاياگشتاري زبان گـره ميخـورد كـه البتـه شـرح      گونهحصر و ايجاز و اطناب ب
در ميـان  . شـود ه تنها به آنها اشاره ميهاي آيندوتبيين آن در اين گفتار نميگنجد و در سطر

اند كه گشـتار را در معنـاي امـروزي آن بـا     نويسندگان دستور زبان فارسي، كساني نيز بوده
اي دالّ بر آگـاهي آنهـا   با آنكه شاهد و قرينه. اندكار بردهصطالح تأويل و حرف ربط تأويلي با

خيـام پـور نويسـنده كتـاب     عبدالرسـول  . هاي گشتاري چامسكي در درست نيستاز نظريه
نويساني است كه روش گشتاري را در دستور خود بـه  دستور زبان فارسي از نخستين دستور

دسـتور  .(كرده، از حروف دانسته است »حرف«را تأويل به  »است«چنانكه كلمة . كار برده است

در بخشي از آن، از . جاي اين كتاب، عنصر تأويل ديده ميشوددر جاي ).109و24: زبان فارسي،خيام پور
و در زيرنويس حرف اضافه، از اينكه برخي از اين حروف،  ).95:همان(قيد علت موول سخن رفته 

: همـان (هـاي آن  و گونـه  )106: همـان (. كار تأويل هم انجام ميدهند، سخن به ميـان آمـده اسـت   

بـر اينكـه                   با ايـن همـه، برخـي از دستورنويسـان معاصـر، افـزون       . سخن رفته است ،)115ـ120
فصيح ميدانند و كاربرد آنها را ناروا و مايـة  را اصطالحات غير »زايشي«و  »گشتاري«هايواژه

؛ از اينكـه ماننـد برخـي،    )7ـ  8: جمله و تحـول آن در زبـان فارسـي ،فرشـيدورد    (گسستگي فرهنگي ميشمارند
ولـي از  . )14:همـان (بالنـد  انـد؛ مي شناسي ننوشـته هاي جديد زباندستور تعليمي را بر پايه مكتب

ي و توليدي ـ تبـديلي   ديدگاه اينان پرهيز از تقليد، مانع استفاده از دو مكتب مهم ساختگراي
هاي قـديم مـا سـابقه داشـته اسـت؛      صورت زبان توجه دارد و دومي نيز در دستوركه اولي ب
نويسان قديم مـا  ه دستوراي است از توجويژه كه تقدير و تأويل در نحو عربي نشانهب. نميشود
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هاي سوسـور و  قبل از آشنايي دستورنويسان با نظريه ).14ـ15: همان(به ژرف ساخت و روساخت 
ـ چ دليل اينكـه اغلـب دستورنويسـان از زبانشناسـي نـو      امسكي در دستورهاي زبان فارسي ب

تمان هاي صوري و لفظي و ساختوجهي به جنبهآگاهي نداشتند؛ توجه افراطي به معني و بي
را به تقليـد از   »دستور«زبان، تجويزي بودن دستورها را در پي داشت و اكثر دستورنويسان، 

: 1375همـان،  .(پيشينيان هنر درست گفتن و درست نوشتن يا چيزي معادل آن تعريف ميكردند

و بيشتر به صرف كلمه ميپرداختند و از سوي ديگر از دستورهاي سـنتي فرانسـه كـه     )50ص
اسم را «چنانكه در دستور پنج استاد ميخوانيم كه . ن گرفته شده، تقليد ميكردندخود از التي

پـور در ديباچـة دسـتور خـود ايـن      خيـام . »فاعلي، مفعولي، اضافي، ندايي: چهار حالت است
اگــر مقصــود از حالــت همــان اســت كــه  «: بنــدي را نقــد كــرده اســت او ميگويــدتقســيم
ند، يعني تغييراتي كه به اعتبار نقش اسم در جمله به گوي »اعراب«و تازيان   Caseاروپائيان

ميشود؛ درين صورت بايد گفت كه در زبان فارسـي اسـم اصـالً داراي حالـت     آخر آن عارض 
نيست، زيرا با تغيير نقش تغييري در ساخت تكواژي آن حاصـل نميشـود؛ و اگـر در حالـت     

ضاف است نـه در مضـاف اليـه و    ميشود اين افزايش در ماي به آخر اسم افزوده اضافه كسره
خيـام  دستور زبـان فارسـي ،  (؛ »حالت اضافه آن است كه اسم مضاف اليه واقع شود«ميگويدحال آنكه 

پور يكي از اين جهت بايستة بررسي است كه اعراب، نشانه ديدگاههاي استاد خيام )1373: 8پور، 
و مضاف بودن نقشـي   نوشتاري حالت در خط عربي است و با حالت دستوري يكسان نيست

دليل اينكه مضاف در همان حال كه مضاف اند آن را در جمله انجام دهد، بنيست تا اسم بتو
است قطعاً يكي از حاالت اسم را داراست و حال اينكه مابين حاالت منع جمع است و دو تـا  

جملـه   از آنها نميتوانند يكجا گرد آيند و اگر مقصود از حاالت، خود نقشي است كه اسـم در 
انجام ميدهد در اين صورت حاالت اسم منحصر به چهار تا نيست بلكه شايد از سه برابـر آن  

بينيم كه بحث از حاالت اسـم در  پس مي. هم بيشتر باشد، چنانكه در جاي خود خواهد آمد
زبان فارسي امروزي موردي ندارد و مبحث مزبور ظـاهراً از دسـتور بعضـي زبانهـاي هنـد و      

. الگوي اين اقتباس دستورهاي سنتي زبـان فرانسـه بـوده اسـت    . اس شده استاروپايي اقتب
 »دستور جـامع «براي نشان دادن ردپاي صرف و نحو عربي در دستورهاي فارسي ميتوان از 

نويسنده به قياس عربي اسم را به جامـد و   ).88: همايون فـرخ دستور جامع زبان فارسي،(. اي ذكر كردنمونه
اسم فاعل، اسم مفعـول،  : شمردهاي مشتق از فعل را چنين برميو اسمكند مشتق تقسيم مي

در كتابهاي صرف و نحو عربـي نيـز   . زمان، اسم آلت و مصدرصفت مشبهه، اسم مصدر، اسم 
عموماً اسم را به جامد و مشتق تقسيم ميكنند و اسم مشتق را نه قسم ميدانند؛ اسم فاعـل،  

سم تفضيل، اسم زمان، اسـم مكـان، اسـم آلـت و     اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغة مبالغه، ا
بندي در زبان عربي دليل صوري دارد زيـرا هـر يـك از ايـن     ولي اين طبقه. مصدرهاي مزيد
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. اقسام بر وزنهاي خاصي از ريشه فعل ساخته ميشوند در حالي كه در فارسي چنـين نيسـت  
) از جملـه سـتاك فعـل   (تر به كلمات ساده» وندها«اشتقاق كلمات در فارسي از راه افزودن 

  .حاصل ميشود كه هيچ يك تشابهي با زبان عربي ندارد
به كند  در دستور گشتاري ـ زايشي، عناصري دستوري به صراحت توصيف ميشوند و چيزي 

اي هـاي سـازه  اين دستور مباحث مهمي دارد كه شاملِ قاعده. شودو كاو خواننده واگذار نمي
قواعـد گشـتاري ـ زايشـي شـرح      . هاي آن استسازهواژگان، ژرف ساخت اصلي، روساخت و 

توانش گوينده است و همچنين شـرح تـوانش شـنونده؛ نمـاي صـوري قواعـدي اسـت كـه         
  .زبانشناس فكر ميكند احتماالً در ذهن شنونده ـ گوينده وجود دارد
تـرين و رايجتـرين الگـوي    نكته ديگر اين كه اگرچـه نظريـة گشـتاري امـروزه شـناخته     

از سـوي  . ينة دستور زبان است، اما به هيچ وجه تنها نظريـة موجـود نيسـت   پژوهشي در زم
 ديگر پيروانش نظرية دستور گشتاري خود به گروههاي مختلفي تقسيم ميشوند كـه پايگـاه  

   ).150ـ152باطني، نگاهي تازه به دستور زبان،(.ستنظري آنها از يكديگر بسيار دور
  

  نتيجه 
، كـار اصـلي   )سـتور سـاختگرايي و گشـتاري ـ زايشـي     غيـر متـأثر از د  (در دسـتور سـنتي    

ها و دسـت يـافتن   نويس بررسي صرف يك زبان و تجزيه عبارتها و جملهزبانشناس و دستور
هـاي دسـتوري آن زبـان    حسـب مقولـه  بندي آنها برهاي آن و تنظيم و ردهبه تكواژها و واژه

العظيم ي پـنج اسـتاد، عبـد   دسـتورها . مصدر، قيد، مضاف، مضاف اليه و صـفت : مانند. است
دستور زبان گشتاري ـ زايشي بيشتر از نحو جملـه يعنـي    . اند گونهقريب و همايون فرخ از اين

قواعدي دربارة چگونگي همنشيني تكواژها بـر روي زنجيـرة گفتـاري و سـاختن واحـدهاي      
دي و اي مانند گروه اسـمي، گـروه قيـ   بزرگتر گفتگو ميكند و در اين دستور اصطالحات تازه

هايي از مباحث اين نوع دستور را در كتاب دستور زبـان  نمونه. مطرح ميشوند... گروه فعلي، 
و دسـتور زبـان گشـتاري منيـره احمـد       مشكوة الدينيفارسي بر پايه نظريه گشتاري مهدي 

و اسـتاد   )1378احمـد سـلطاني،    دستور زبان گشتاري بر مبناي زبـان شناسـي و معنـا شناسـي،    رك؛(سلطاني ميتوان ديد 
فرشـيدورد،   جملـه و تحـول آن در زبـان فارسي،   .(خوانديوة دستور نويسي خود را تلفيقي ميفرشيدورد هم ش

ريباً مانند دستور فرشيدورد به شيوة تلفيقي اسـت، ولـي مباحـث    قدستور انوري نيز ت ).14ص
  .سنتي در آن نمود بيشتري دارد
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