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پیشگفتارمترجم 
کتیف ویش م کتیبی ک میقیدی یی تیید بیمیقیدی ر وییاین بنانمییاههای قظان م داین وااسپت
زبینتییدی چیم کیییی م ییین آن ادت م به صساقیادهی ر بای ۀ قزریاک باه چهای رهاه وطاسر
زبینتییدی زایشیی ق،یهی واسیسی م ر کی ژ ف میبخشد .قسی یدۀ کتیف بی هییهتی قالیراقاه م
ادااتدپلیی باای بهاانهنیاان از میاایبع ب اایی ی م باای قالاال ااسلهاای ونتاامی از چیم ااکی م ری،اان
وژمهش،نان هم س یی قیهم س بی امی مقد ویدایش م رنننسقی زبینتییدای چیم اکییییی هاناز م
هنمرهاای م کشاایکش آن باای قظنیااههاای یاابی همیقیااد هاای م قیهمیقیااد هاای میااین آنهاای م قیااز
صیدت،یههی م هدفهی هنیک ا بهصسبی بن دیده ادت.
کسید ونین مفهسی ر این کتیفْ مفهسی «بنقیمة وژمهشی» ادت که رپلات بان هنقاییوی
ر بی ۀ چی تی زبین م چ،سق،ی مطیلعة آن را ری م ونهیکن آن ا بدیسی بنا مفهسی «وای ارای »
ویمس کسهن ر کتیف دیصتی اقال فهی نسمی ( )1962ننهتاه م باه اوکای آنی قشاین راره ادات
که چ،سقه منابل نسقینسن قظنیة چیم کیییی ا میوسان متعسق به یک بنقیمة وژمهشی ماباد م
راق ت .ام ددس بنقیمة وژمهشای زباینتییدای چیم اکیییی ا بای بنقیماههای وژمهشای
می
زبینتییدی و یبسسمفیسد ی «ردتس ماژ ا قالشی»ی «ردتس دیصتِ ننمهی وعمی ییهته»ی «رداتس
مسقتااینیس» م «ردااتس داایصتِ ننمهای ه ااتهبییاین» مالیی ااه کاانرهی م اهمیات آن ا ر مطیلعاة
هنانین زبین امرل م رمیی هننشتِ زبینی تد زبینی م وغیین م بهکی نین زبین بیزقُمسره ادت.
بنص ف ب یی کتیفهی مشایبه ر ایان مسقاسای مییباث م واسیالهای قظان ایان
کتیف کمتن متکی بان ر ایئق قااس م ئنائاف رداتس وما ت اق،سی ای اداتی م قسی ایده
کستیده ادت باثهی زبیقی ا بی وی ق،ی هس فیون م ر پیههییی نمیقون م قظان وان رقیایل
کیدی م وز ر معدمر مسا رِ ننیزقیوذینی به واسیل مصیریق قاس م تساهد زبین اق،سی ای م
قییم ره ادتی م همین میژنی ای به ما عی بیید موه امتییز م مییة بنون کتیف بیقن بن قظیئن آن
راق اتی زیانا کااه باهمسواب آنی ن ااتنۀ مخیطیاین کتایف از مااادمرۀ راقشا سیین م ماالالااین
زبینتییدی هناون هته م الیته ونومهوذین کتیف م امکین اقتالیل صاایِ ماتاسا اصاسی آن باه
زبینهی ری،ن (م ازومسهی زبین هی دی) اهزایش ییهته ادت.
ننچه قزریک به چهی ره دایل از زماین اقتشای ایان کتایف مایناذ ری امای همایننسقاه کاه
ونهیکنی صسری قیز ر مکیویة اییقیمها بی «دمت» اتی ه کنرهی آری م میایبع متاأصن کاه ایان دایلهای
ر بی ۀ زبینتییدی چیم کیییی م ییاین آن میتشان تادهاقادی هم،ای همچیاین ر چای چسف هماین
بنقیمههی وژمهشی ویشین نا مینینقد م وهتنین هی قس یی واسپوی بیییرین ر آن بنقیمههای باه
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م سا قدیسدته ادت .نفتیی ادت ونهیکن بهویزنی هصل بی ت از کتیف میکنرهی کیسقی باه قااس:
ردااتییمها وطییالاای )2019( 1ا ق،یتااته م ر آن بااه باااث ر باای ۀ بنقیمااة وژمهشاای زبااینتییداای
چیم کیییی ونراصته ادت؛ امی مطیلب آنی بیشمک ی وکنا همین ماتسایی ادت کاه ر کتایف وایش م
آمده م این قیز مؤیرد ادات بان آقکاه ر دایلهای واس از اقتشای کتایف بیقان ( )2007رننناسقی
چشم،ین م تییین وسوهی ر بنقیماه های وژمهشای ماس رقظن د قاداره ادات .از ایان می مایواسان بای
اطمییینی م بی هیچ ونرید م نمینی ارنی کنر که مطیلب این کتیف همچیین ویزه م به مز ادت.
قدردانی 
تکلنین م اق یی این ونومه بیش از همه مامدا اقدیشهی صسادت م وی،ین ادتیر نناقمییاهی آ ای
رکتن مهد ابمد ادتی که وس از بن دیهی م ایزقیهی نسقینسن دناق یی این کتایف ا بانا
ونومه بننزیدقدی ر هنایید ونومه هیمسرهای م قکایت اه،شاییی ا یایرآم تادقدی م قیاز بیصال
مکیوییت صسر بی ونهیکن ا ر اصتیی ی نا رارقد .از ژ هی رل از ایشین ددید،زا ی.
همچیین بن صسر بیی ته میراق از صیق رکتن زهنا ابسالا یی چیمه م آ ی رکتن ما ان
قسبختی از ان ی ماتنی هیئت نسمی دیزمین «دمت»ی که ر مقاد تاکلنیان ایان ونوماه
قالشآهنییی کنرقد ددید،زا میژه راتته بیت  .از رام ان نناقمییها کاه ونوماه ا ا زیایبی
کنرقد م منا از قکتههی م قالدهی ا زقده م اه،شی صسیش بهنهمید قمسرقد ب یی ددید،زا ی.
همچیااین داادی میااژها را ی از صاایق ماانی کشااس ی کی تاایی ناانمه وخصصاای
زبینتییدی دیزمین «دمت»ی که ر ادتی ویشینر کی هی ونومه م چیپ م قشن از هایچ یای
م وی،ین ر ی قکنرقد .مینادتی ر یق م راقشس اقة این ونومه بن نهدۀ صیق مانی وایبن باسر
که بی ق،یه مستکیهیقه م م ئسلیتوذیناقه ر این ادتی و ش ب یی کنرقد وی متیی مانی تیسا م
صسشصسان ر بنابن صساقیدنین کتیف نا نینر؛ م دناق یی از صیق های نیرلاه مشاییخیی مانی
دمیی م مژنین امین ونیین که ر منبسة ودمینی بهونویب م ئسلیت بیزصساقیی صفاهآ اییی
م کیتنل قهییی این ارن ا بن نهده راتتیدی م از صیق کین بیاسن کاه وادمین قمییاه ا باه اق ایی
دیقدقد د راقی میکی .
بینمینی متنو م ئسل هن کیدتی م قی دییی ادت که ر ونومه ییهت تسر .بی آغاسش
بیز وذینا ریدنیه هی م قالدهی صساقیدنین راقش وژمه م قکته دای کتایف ه ات م سا م زباین
میتالدان ا هنموییقه ا ج میقه  .دیرهونین اه ا وییطی بی متنو ی اییقیمة زین ادت:
parsa.bamshadi@gmail.com

پارسابامشادی 
6تیر 1400
1. Current Approaches to Syntax: A Comparative Handbook

درآمد 
زبین مسقسنی ادت که ب یی از راقش وژمهین م راقش سیین باه آن ن اه را قاد .بایاینبایلی
بیشتن آقین زبینتییدی زایشی 1ا یک بسزۀ وژمهشی ق ایتیج ن یابمغنیاب م ب ایی وخصصای
م ایراقیااد .آقچااه از اصااط ح زبااینتییداای زایشاای باایش از همااه ر یهاان واادانی ماایتااسر
5
صس تننایی 2ب یی ویچیدهی ومییز میین ژ فدیصت 3م مدیصت 4م قیاز قایی قاسای چیم اکی
ادت .انن ویچیدنی این صس تننایی قتساقد آنهی ا میصنف کیدی بهزمر ر صساهیاد ییهات
که بنچ ب زبینتییدی زایشای طیفای از قظنیاههای صاس تنانا نسقاینسن م قیدایزنی بای
یکدی،ن ا تیمل میتسر .چیم کی ر طی هعیلیاتهای صاسر قظنیاههای متفایموی ا ائاه راره
ادت که بیم هنقیههی متفیموی ر بی ۀ چ،سق،ی صس تبید ردتس زبیناقد .ری،نان قیز بی
بای آنهای
ا ائة قظنیههای بادیل یای یاب باه وشانیِ م ب اط ایادههای چیم اکی یای وعای
ونراصتهاقد .ردتیم رهی ردتس زایشی 6بنآمده از اینچیین م مسنة ویچیده م دنر ن کییادها از
قظنیههی ا چ،سقه میوسان ر بسزههی م یم به کی ننهت؟
ای ونین تیسۀ آتیییی اهنار بی زبینتییدی زایشی از طنیاق کتایف ر دای ادات .بانا
راقش سیین رم ۀ کی تییدیی مش ایدئیل آن ادت که ر مس رقظنتین ا بی ادتیر بنرا قد
که [کتیف ر دی م] میکنر صسرش ا واد یس مایکیاد .ایان راقشا سیین قینزینقاد وعادار
هنقیه ا بدذینقد م انن بتساقید ر چی چسف نسقة صیصی از ردتس زایشی وژمهشی اق یی رهید
وییزه می نینقد .بی موسر اینی به قظن ب ایی از راقشا سیین اهال واژمهش یای وژمهشا،نان ر
بسزههی م یم ی کتیفهی ر دی مییدبونین مییبع آتیییی [بای قظنیاه] قی اتید .وژمهشا،نان
ومییل را قد که هنقیههی وسزمییها صسرتین ا ر بی ۀ زبین رقییل کیید م میصساهید بداقیاد
چه چیز قظنیههی نسقینسن ا از ه متمییز میدیزر .ایننسقاه م ایئل بتای انان ر کتایفهای
ر دی آتکی ا مطنح تسقدی معمسپج بهصس ت مختصن م مالادمیوی ادات .کتایف وایش م بانا
چیین وژمهش،ناقی ق،یتته تده ادت .این کتیف بنصای از هنقایههای بییایرین مطانحتاده ر
generative linguistics
formalism
deep structure
surface structure
Noam Chomsky
generative grammar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ردتس زایشی ا وسقیِ میرهد م به این وندش میونرازر که میکنرهی متفایمت ر رداتس
زایشی ا چ،سقه میوسان ردتهبید کنر.
یک ومییز ادیدی که بیید ر وسصیف م مالیی ة نسقههی متفیمت رداتس زایشای یئال
تسی ی ومییز میین بنقیمههی وژمهشی 1م قظنیههیدت .مالیی ة زین به صساقیده وصاسین املیاها از
این وفیمت م ومییز ا قشین میرهد.
ر هسیدی هسوییل غینبنهها ر یلب رم یبت متفیمت دیزمیقدهی میتاسری م ایبالیت
تییههی م م یبالیت یکتییههی .بهطس دیتیی ونمو تینهی اویزه قداتتید یکتییههای بایز کییادی
ر بیلیکه کیوسلیکهی ونویِ میرارقد یکتاییههای واس از هاتن باه کسی ای م زش کییاد .ر
قتی هی هن دیل رم م یبالة هنمیقی غینبنهها بننزا میتسر .بیاینبیلی وعیین هنمین مسی کی
دیرها ادت .به این صس ت که ر وییین هن هصلی رم هنمین رم بی بی ه م یباله مایرهیاد وای
مشخص تسر که کدای وی بهتن ادت.
امی همیشه به این آدیقی قمیوسان وعیین کنر که کادای یاک از ایان رم وای بهتان ادات.
ا
باانا قمسقااهی مالیی اة ی اک و ای هسویاایل میقیااد آژاکااس م ی اک و ای هیاادبیل میقیااد هِ ا
ر قظنب،ینید .میصساهی م یبالها ا بین این رم وی ونویب رهی ی امی هیچ چی چسف معیایرا
هیادبیلی ویسداته
بنا چیین م یبالها موسر قدا ر .انان آژاکاس هسویایل بایز کیاد م ها
ساند م ساقین یکدی،ن ا قالض میکیید .انن هنرم آنهی هیدبیل بیز کییدی به ابتمیل زیایر
بنقده میتسر ملی آژاکس زیین میبییدی زینا قمیوساقد وساقایییهای ما عای صاسر ا باه
ه
قمییش ب،ذا ر .انن هنرم آنهی به یک بیز ری،نی مث ج هایکی بدنرازقادی م ایباله نیرپقاهوان
ادتی امی قتی ة بیصل بط چیداقی بی وندش اصسی قدا ر.
مقعیت بیزیکیین هسوییل غینبنهها تاییههای م یاکتاییههای متیایئن ادات بای مقاعیت
قظنیههی نسقینسن میتیی بن هنقیههای واسزمییاها یک اینی م مقاعیت آژاکاس م ها
متییئن ادت بی مقعیت قظنیههی ر بنقیمههی وژمهشی متفیمت.
الیته ویش از آقکه بتساقی بهکی نین مفهسی بنقیمة وژمهشای ا آغایز کیای ی بییاد ابتادا آن ا
مالدا بیشتن وسقیِ رهی  .از این م ر هصل امل ص صها ر بای ۀ ب اتن ویادایش ایان مفهاسی ر
هس فة نس ا ائه تاده اداتی م آن ا باه تامی از مسقاسنیت کایقسقی هس افی همچاسن صادق 2م
ویشنهت 3ویسقد میزقد .ددسی ر هصل رمی بنقیمة وژمهشی زبینتییدی چیم اکیییی 4وسصایف
research programmes
truth
progress
Chomskyan linguistics
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میتسر .مزیت تنما باث بی زبینتییدی چیم کیییی این ادت که م تیدونین بنقیماة وژمهشای
وی به امنمز ادت .قشین راره صساهد تد که هن یک از منابل مختسف وکسین قظن زبینتییدای
چیم کیییی ا میوسان به نیسان بخشی از یک بنقیمة وژمهشی مابد وف ین کنر .میواساقی میاین
این منابل م یبالها ا ونویب رهی م بنقدها ا مشخص کیی که مس ر یاسل هم،این بیتاد .ر
هصل دسی اقال ف چیم کیییی 1وسصیف م واسیل میتسر .این اقال ف هنایید باسر کاه طای آن
زبااینتییداای چیم ااکیییی ودیااد آمااد م ر بناباان قظنیااة واایش از صااسری یعیاای زبااینتییداای
و یبسسمفیسد 2ی به ویی،یه بنون ردت ییهت .قشین راره صساهد تد که رلیل این امان آن قیاسر کاه
آنهی ر یک یبت م تالی میی م ه نا ننهتیدی بسکه به این رلیل بسر که منری یکی از ایان
بیز هی ا متس ف کنرقد .ر هصال چهای ی وعادار از میکنرهای بادیل ر چای چسف رداتس
زایشی وسصیف میتسر .ر ایی ی یکی ری،ن از مزیتهی تنما باث بی زبینتییدی چیم اکیییی
آتکی میتسری زینا وعنیف هن یک از آن میکنرهی ر قالطة مالیبل زبینتییدی چیم کیییی انا
مینینر .ر بی ۀ هن یک از آنهی این وندش مطنح میتسر که بنقیمة وژمهشای آن چی ات م چاه
وفیموی بی زبینتییدی چیم کیییی را ر .دناق ییی ر هصل وای تامی از باسزههای وژمهشای
زبینتییدی بن دی میتسری بسزههییی که رغدغة اصسیتین وسصیف زبین قی تی م قشاین مایرهاد
که این بسزههی وی چه اقدازه م چ،سقه میوساقید بی زبینتییدی چیم کیییی ر ه آمیزقد.
هن ییدی 3مادمریتهی صیص صسر ا را ر .هی،یمی که مایکستای از طنیاق یای
[الف م ف] مفهسمی ویچیده ا به بییقی دیرهون وسقیِ رهی ی همسا ه باه قالطاها مای دای کاه
تییهت [میین الف م ف] به وییین می دد .ر یی میین م زش م نس ی یکی از مسقاسنیوی کاه
لایظ قشده ادتی باث ویشنهت ادت .نس یک قه ت نال قی ادت م به اهزایش دطِ بیایش
میاق یمد .اصتناا یک م زش ودید یی از بین هتن ن ه باه یاک م زش می اسد ا مایواسان
بهطس کسی منبسط به مند 4راق ت .ویدایش یک بنقیمة وژمهشای ودیاد ا قمایواسان ایاننسقاه
وسقیِ راری بسکه بیید آن ا ماکیشی ق یت به یک بانان 5ر بنقیماة وژمهشای ویشاین راق ات.
همچیین ردت کشیدن از یک ب نقیماة وژمهشای بایش از آقکاه ماب اته باه مناد بیتادی ماب اته باه
وصمی هی نال قی ادت .از این می ده مسقسا ویشنهتی بانان م نال قیت 6قالاش کسیاد ر
Chomskyan Revolution
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دنویدن این کتیف صساهید راتت.
ر وسصیف بنقیمههای وژمهشای متفایمت وا ش کانرهای وای هان بنقیماة وژمهشای ا بای
اصط بیت صسرش وسصیف قمیی ی قه اییکه ر مفیهی کیقسقی زبینتییدای چیم اکیییی رقیایل
متییئنهییی بنا آنهی بیت  .ر آغیز اهی این قکته ا مدقظن نا راری که چی چسبی کاه بتساقاد
بنا مدوی طسپقی ندها از قخی،ین ا وذف صسر کید قمایوساقاد قیمی ا یای غیننال قای بیتاد.
بییبناین امیدما ی که هن بنقیمة وژمهشی به نیسان میکنر نال قی به زبینتییدی ر قظنننهته تسر.
ر ب یی از ماسا ری بااث ر بای ۀ بنقیماههای وژمهشای مایوساقاد ب ایی تاس اق،یز م
ونبنا ت بیتد .بییبناینی و ش کنرهای ادتدپلهی ا بی همین اصط بیت اصسیتین بیین کی وی
صساقیده بتساقد صسرش ر بی ۀ صات م دال آنهای وصامی ب،یانر .بانا ایان میظاس ی اداتفیرۀ
ن تنرها از قالل سلهی کنرهای م بنا دیرنی ا ویای آنهی ا تمی هنذا قمسرهای .بنا مثیلهایی
وسقیایت م ههندتهی قیز تمی هنذا مشیبهی اق یی تده ادت .بییبناینی همیشه بانا وساسنین
از دنر نمیی قالل سلهی ا ر راصل نیسمه نا رارهای وی از دیین ا ا ی تامی هناذا تاده متماییز
تسقد .م ه هتهی ا ی تمی هرا دیصتی هن مت ا قیز قشین میرهید.
ر قالل سلهی همیشه ر یالیج قشیقههی ق،ی تی متن اصسی ا بهکی میبنی .معیای بانمف
کدیتیلکسچک1ی بنمف ایتیلیکی نیسمههی وکلیه یای رملیاه م غیانه ماتنهای باهطاس صانیِ
مشخص قی ت .بنا مثیلی انن متن را ا بنمف ایتیلیکِ وأکید بای بانمف معماسلی قستاته
میتد ممکن بسر وف ین صیصی بن متن وامیل کید؛  .ویهی نمسیایوی کاه م قالال اسلهای اق ایی
رارهای وال ی آنهی به  aم  bم غینه بهمیظس دهسلت ر ا ویای م قیاز اداتفیره از ن مات …
بنا قشین رارن مطیلب یکنقشده ادت 2.تیسۀ ویقستات رارن ر ماتنهای قالالتاده ا همیشاه
به متیی وسقیِ رارهای.
وژمهشی که به ق،ی ش این کتیف اق یمیاد باه نیاسان بخشای از دایلة اداتیر  3مان ر
راقشا،یه بایزل (1995اا )2000آغایز تاد .از همااکی اق ر راقشاا،یه بایزل بانا مییبثاههای م
1. Smallcaps

 .2ونهیکن بنا قشین رارن مطیلب یکنقشده از ن مت [ ]...ادتفیره کنره ادت امی ر این ماتنی بانا وفکیاک
اهزمرههی متنو از اهزمرههی مؤلفی مسا ر منبسط به مؤلف بی  ...قشین راره تده ادتی بهوز فهی
منبسط به مت مثیلهی (میقید مثیل  37ر هصل  )4م ا وینیت ر منمتییی که هم،ی متعسق باه مؤلافاقاد م
طیااق مااتن اصااسیی ر ا ف اانا را قاادی میقیااد[ :کااسهن ( ])228 :]1959[ 1977یاای [قی،اال (. ])79 :1961
اهزمرههی متنو بی ن مت [ ]...قشین راره تده ادت (م).

3. Habilitation
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وشتیییقیهییشین ددید،زا ی .همچیین از باثهی نسقینسقی که بی هنیتز قیسمیین 1راتاتهای م قیاز
از قظنات قالیراقة وین وسزف 2ر بی ۀ مفهسیدایز های املیاهای از مطیلاب بهانهمیاد تادهای .از
ردتاقد کی ان اقتشی ات اِکسیییکس 3که بی ر صسادت از من بنا ق،ی ش این کتیفی ن اهای
به این مسقسا ا زقده کنرقد قیز ددید،زا ی .اهیمیییهی آقین منا بن آن راتت وای ییهتاههایی
ا به تیسها وسصیف کی که کمتنین تاییهت ا باه قستاتی مختصانی ر رم هصال قخ ات از
دیلة ادتیر ای راتته بیتد .بادمن بمییات همکای اق ر راقشا،یه داساقز ایان کتایف ودیاد
قمیآمد .هنصت وژمهشیا که ر دیلهی 2005ا 2006راتت ر هنایید ق،ای ش ایان کتایف
ب یی مه بسر .صسر ا ب یی صسشا ییل میراق که وساق ت ویشقسیس املیها از (بخاشهاییی
از) این کتیف ا به وکیدمف4ی دی ا کِیِد 5ی اِلِن ا وتنا کِ تن6ی دیک تی کیزرم ف7ی آقاد م
اثمل8ی ویتن دِسز 9م آلسقی زاتِن 10قشین ره  .از بیبت قظنات داسرمیدی قالادهی م رل،نمایهای
آن هی ددید،زا ی م همچیین از بیبت اییکه قستت،یقی ا بنای هناه آم رقد کاه باه هایچ طنیاق
ری،ن قمیوساق ت آنهی ا به ردت آم ی .ر این کتایف میکانر ا ر وایش ننهتاهای کاه
نمدویج ادتیران زبینتییدایای ر راقشا،یه امونصات آن ا وییاه یاز کانرهاقاد .باهمیاژه ییای
هییْینصْتس 11ابزا هییی بنا این کی ر اصتیی ی نذاتت .الیته م ئسلیت ریدنیههی ا ائاهتاده
م قیز هننسقه صطی م قالص بی یمیقده ر قتیی ویییقی بن نهدۀ صسری ادت.
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