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چکيده
طرح مفهوم ژرفساخت در زبانشناسی گشتاری ريشه در مفهـومی دارد کـه نخسـتين نحويـان
عرب از آن به عنوان تأويل يا تقدير نام بردند و آن را بـه عنـوان مکـانيزمی بـرای توضـيح سـاختار
جملهها در زبان عربی اسـتفاده کردنـد .هـدف تحقيـق حاضـر ،بررسـی تطبيقـی ميـان دو مفهـوم
«ژرفساخت» و «تقدير» يا «تأويل» میباشد .شيوۀ انجام تحقيق ،بررسی تحليلی و آمـاری الگوهـايی
است که ميزان همسانی اين دو مقوله را در زبانشناسـی گشـتاری و نحـو عربـی نشـان مـیدهـد.
يافتههای بهدست آمده در اين تحقيق عبارت است از :نحويان عرب با اتخاذ رويکـردی عقالنـی در
بررسی زبان ،از همان ابتدا يک سطح انتزاعیتر در زبان را مفروض داشـتند و آن را «قاعـدۀ اصـلی»
ناميدند .از نظر آنان ،نمود بالفعل عبارتهای زبان غالباً شکل عدوليافتهای از قاعدۀ اصلی اسـت و
برای توجيه نحوی بايد حالت عدوليافته را به حالت اصلی برگرداند .عبارتهای محذوف و تقـديم و
تأخيرها و جايگزينی عبارتها از مهمترين اين موارد هستند .با بررسـی يافتـههـای بـهدسـتآمـده،
میتوان نتيجه گرفت که مفهوم ژرفساخت در نظريۀ گشتاری ،همان حالت مقدّر يا حالت تأويلی در
زبان عربی است و در هر دو حالت ،يک ساختار انتزاعی در زبان در نظر گرفته مـیشـود کـه بيـانگر
تمام ويژگیهای معنايی و آوايی است.
کليدواژهها :نوام چامسکی ،ژرفساخت ،زبان عربی ،نحو ،تقدير ،تأويل.
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 .1مقدمه
جملههايی که حاوی تمام مشخصههای معنايی جمله میباشند ،همان ساختار زيرينی
هستند که قواعد گشتاری روی آن اعمال میشوند .در نظر گرفتن تقـدير در نحـو عربـی
به گونهای بيانگر همان ساخت زيرين جمالت اسـت کـه تمـام مشخصـههـای معنـايی
عبارت ها را دارد .پس از در نظـر گـرفتن چنـين سـطحی از جملـه اسـت کـه مـیتـوان
گشتارهای اعمالشده بر جمالت را حدس زد؛ به عنوان نمونه ،نحويان عـرب بـر مبنـای
تعريف خاصی که از فرايند اسـناد دارنـد ،عبـارتهـايی را کـه نمـیتواننـد در چـارچوب
روساختی خود توجيـه کننـد ،بـا در نظـر گـرفتن سـطح ژرفسـاخت توجيـه مـیکننـد.
ژرفساخت ،واحدها و نيز روابط دستوری زيربنايی را شامل میشود که بر پايۀ آن معنـی
جمله و روابط آن جمله با جملههای ديگر زبان مشخص میگردد .از اين رو ،روشن است
که ژرفساخت واقعيتی انتزاعی است و در ذهن سخنگويان جای دارد و نقش اصـلی آن،
يافتن معنی در صورت آوايی يا روساخت جمله است .از آنجا که درک سطحی انتزاعی به
عنوان تقدير برای زبانآموزان دشوار میباشد ،تبيين زبانشناختی ايـن مسـئله مـیتوانـد
راهگشای فهم بهتر زبان باشد.
تاکنون پژوهش کاملی که بيانگر تأثير شيوههای بهکار گرفتهشـده از سـوی نحويـان
باشد ،صورت نگرفتهاست .به نظر میرسد زبانشناسان صورتگرايـی ماننـد چامسـکی و
ديگر پيروان نظريات وی ،تحت تـأثير شـيوۀ کـار نحويـان عـربزبـان در وضـع قواعـد
گشتاری و توليدی بودهاند .اين مقاله بر آن است که بـا بررسـی تقـدير در زبـان عربـی،
ميزان مشابهت و همسانی آن را با مفهوم ژرفساخت در نظريۀ نحو گشـتاری و توليـدی
نشان دهد تفکيک دو سطح زبان از يکديگر با عنوان روساخت و ژرفساخت پديدهای نو
به شمار نمیرود .از نخستين سدههای پيدايش کتابهـای دسـتور ،نحويـان عـربزبـان
مستقيم يا غير مستقيم آن را در نظر داشتهاند و در تقـدير گـرفتن سـطحی از زبـان کـه
حالتی انتزاعی دارد ،بهترين گواه اين مدعاست .در مقالۀ پيش رو ،ابتدا به تبيـين تئـوری
اين دو مفهوم میپردازيم ،سپس برای اثبـات مـدعای خـويش ،نمونـههـای عينـی را از
کتابهای نحوی نقل میکنيم.
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 .2ژرفساخت و روساخت
ژرفساخت ،واحدها و نيز روابط دستوری زيربنايی را شامل میشود کـه بـر پايـۀ آن،
معنی جمله و روابط آن با جملههای ديگر زبان مشخص میگردد .از اين رو ،روشن است
که ژرفساخت واقعيتی انتزاعی است و در ذهن سخنگويان جای دارد و نقش اصـلی آن،
يافتن معنی در صورت آوايی يا روساخت جمله است؛ به بيان ديگر ،ژرفساخت هر جمله
ساخت نحوی زيربنايی ويژهای را ارائه میدهد که بر پايۀ آن ،توضيح صـريحی از معنـی
جمله به دست میآيد« :ژرفساخت سطح خالصهشدهای از يک نظام ساختاری است کـه
تمام عناصر مشخصکنندۀ تعبيـری و معنـايی در آن نمايـان مـیشـود» ( Yule, 1996:
)102؛ به عبارتی ديگر« ،ترکيبی انتزاعی و فرضی است که معنی و ترکيب جملهها پـيش
از آنکه به روساخت بدل شوند ،بر آن مبتنی هستند» (الخولی 1191 ،م)24 :.؛ بـه عنـوان
نمونه ،عبارتی مانند «پرندۀ زيبا بر شاخۀ درختی نشسـت» ،از حالـت ژرفسـاختی «پرنـده
زيبا بود  +پرنده بر شاخۀ درخت نشست» تشکيل شدهاست .يا عبارت آيۀ شـريفۀ وَأَنـتُم
حَينَئِذٍ تَنظُرُون که حالت ژرفساختی آن «وَ أَنتُم حِينَ إِذ بَلَغَتِ الـرُّوحُ الحُلقُـومَ تَنظُـرُون»
بودهاست و «بَلَغَتِ الرُّوحُ الحُلقُومَ» حـذف و تنـوين جـايگزين آن شـد (ر.ک؛ ابـنعقيـل،
1124م ،.ج  )17 :1که نحويان عرب به اين تنوين« ،تنوين عوض» از جمله میگويند .يـا
عبارت «نَحنُ العَرَبَ» که حالت ژرفساختی آن «نحنُ ،نَخُصُّ العربَ» بوده (ر.ک؛ افغـانی،
 ،)947 :1374فعل «نَخُصُّ» از آن در تقدير است .همچنين ،عبارت «أتی اهللا بنيانهم» کـه
«آتی امر اهللا بنيانهم» بودهاست و يا حُرِّمَت عَلَيکُمُ المَيتَ  که «حرِّمت عليکم أکل الميت »
بودهاست (ر.ک؛ ابنهشام1171 ،م911 :.ـ.)912
از ديدگاه چامسکی« ،ژرف ساخت سطحی از جمله است که عناصر تشکيلدهنـدۀ آن
از سطحی که ديده میشـود و نظـم آوايـی عـادی آن تفـاوت دارد .ژرفسـاخت بيـانگر
تحليلی از سطح عميقتر نظام جمله اسـت» ()Chomsky, 2007: 61؛ بـه عنـوان مثـال،
عناصر تشکيلدهندۀ عبارتِ رَبِّ اغفِر لِی( األعـراف )191 /از عناصـر تشـکيلدهنـدۀ
حالت ژرفساختی آن ،يعنی رَبِّی اغْفِر لِی کمتر است ،چون در جملۀ اول ،مضـافإليـه
(= ی) حذف شدهاست و يا عبارت  فَإِنهَا مِـن تَقْـوَ الْقُلُـوبِ( الحـج )32 /کـه عناصـر
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تشکيلدهندۀ آن از حالت ژرفساختی آن (إِنهَا مِن أَفعَالِ ذَوِی تَقوَی القُلُوبِ) کمتر است،
چون دو مضاف از آن حذف شدهاست (ر.ک؛ ابنهشام1171 ،م.)919 :.
نقطۀ اشتراک مفهوم ژرفساخت با حالتهای اصلی در زبان ايـن اسـت کـه هـر دو
فراتر از ساختار بالفعل جملهها ،تفسيری کامل از مشخصههای معنايی ارائه میدهند؛ بـه
عنوان نمونه ،ژرفساخت و حالـت اصـلی عبـارت «أَکْـرَمَ الْقَـوْمَ الَسِـيمَا زَيْـد» از حالـت
روساخت آن فراتر و گستردهتر است ،چون «زيد» در اين عبارت ،خبر برای مبتدای مقـدر
است و ژرفساخت آن« ،أکرم القوم السیّ الّذی هو زيد» يا «الَ سی شیء هُوَ زيـد» بـوده
که در هر صورت ،فراتر از ساختار بالفعل جمله است و مشخصههای معنايی آن را کـامالً
مشخص میکند و نشان میدهد که مثالً واژۀ «ما» در اين عبارت يا موصوله و به معنـای
«الّذی» است و يا نکرۀ تامه و به معنی «شیء» است که در هر دو صورت ،اسـم مرفـوعی
که پس از آن میآيد ،خبر برای مبتدای محـذوف مـیباشـد .بـر همـين اسـاس ،حالـت
ژرفساختی ،مشخصههای معنايی و تفسيری اين جمله را مثالً زمـانی کـه اسـم پـس از
«السيّما» منصوب و يا مجرور ،معرفه و يا نکره باشد نيز نشـان مـیدهـد (ر.ک؛ افغـانی،
 .)921 :1374برخی از پژوهشگران روش مشترک زبانشناسی گشتاری و نحـو عربـی را
در اين میدانند که «هر دو اغلب بر پايههای عقالنی استوار شدهاند( »...الراجحـی1171 ،
م.)143 :.
از نظر چامسکی« ،بخش نحوی از يک سو شامل قواعدی اسـت کـه ژرفسـاخت را
توليد میکند و از سوی ديگر ،شامل گشتارهايی است که ژرفساختهـا را در روسـاخت
جمله منعکس میکنـد .ژرف سـاخت جملـۀ تـابع بخـش معنـايی بـرای تفسـير داللتـی
جملههاست و روساخت جملهها بخش آوايی را درج میکند» (.)Chomsky, 1965: 135
چامسکی ژرفساخت را تفسير معنايی جمله و روساخت را نمود آوايی جمله میدانـد.
وی در کتاب جنبههای نظريه نحو بيان مینمايد که «ژرفساخت محتوای معنايی جملـه
را بيان میکند ،در حالی که روساخت مشخصکننده شکل آوايـی جملـه اسـت» ( Ibid:
 .)143در واقع ،ژرفساخت در يک جمله تعبير معنايی جمله را ممکن میسازد.
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ابهامهايی که در درک معنای جمله ايجاد مـیشـود بـا مطابقـت آنهـا بـا جمـالت
معنیدار مشخص میگردد .البته بايد در نظر داشت که ابهام در معنا بـا ابهـام در دسـتور
متفاوت است .اگر در دستور زبان چامسکی اساس کار اين باشد که بدون در نظر گـرفتن
مؤلفههای معنايی تنها توصيف صوری از سـاختار زبـان ارائـه گـردد ،آن وقـت مـا بايـد
بپذيريم که عبارتی نظير «رأيتک غداً» يک جمله صحيح است.
ژرفساخت جملههايی که حاوی تمام مشخصههای معنايی جمله مـیباشـند ،همـان
ساختار زيرينی هستند که قواعد گشتاری روی آن اعمال میشوند .در نظر گرفتن تقـدير
در نحو عربی به گونه ای بيانگر همان سـاخت زيـرين جمـالت اسـت کـه گويـای تمـام
مشخصههای معنايی عبارتهاست .پس از در نظر گرفتن چنين سـطحی از جملـه اسـت
که میتوان گشتارهای اعمالشده بر جمالت را حدس زد؛ به عنوان نمونه ،نحويان عرب
بر مبنای تعريف خاصی که از فراينـد اسـناد دارنـد ،عبـارتهـايی را کـه نمـیتواننـد در
چارچوب روساختی خود توجيه کنند ،با در نظر گرفتن سطح ژرفساخت توجيه مینمايند؛
مثالً در تفسير عبارت «أَما أَنتَ مُنطلقاً انطَلقت» که میگويند در اصل «ألنّ کنتَ منطلقـاً
انطلقت» بودهاست و «ل» و «کان» از روی اختصار حذف شدهاسـت و ضـمير بـه صـورت
منفصل «أنت» آمده است و «ما» عوض از «کان» است و نون «أن» مصدريه در مـيم «مـا»
ادغام شد و به صورت «أما أنت منطلقا» درآمدهاست (ر.ک؛ افغـانی .)921 :1374 ،عبـارت
«النّاس مجزيون بأعمالهم إن خيرآً فخير و إنْ شرّاً فشرٌّ» که بـا قواعـد اسـنادی نحويـان
عرب ناسازگار است و در توجيه آن میگويند که يکی از وجوه نصب «خيراً» اين است که
«کان» به همراه اسم خود حذف شدهاست (ر.ک؛ همان .)921 :تفسـير نحويـان از جملـ
«إفعل هذا إما ال» که آن را به «إفعل هذا إن کنت ال تفعل غيره» تفسير میکننـد نيـز از
همين موارد است .همچنين ،پس از اعمال گشتار حذف ،جابجـايی و جـايگزينی ،عبـارت
«يا زيد» از «أنادی زيدا» ساخته شدهاست .يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا( يوسـف )21 /و رَبِّ
أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْـکَ( األعراف )143 /که حرف ندا از آنها حذف شدهاست و يـا بـه عبـارتی
گشتار حذف در آن صورت گرفتهاست که با برگشت به ژرفساخت ،روساخت آن فهميده
میشود:
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«در واقع ،روساخت از راه عملکردهای دقيق و خاص گشـتارهای دسـتوری
بر زنجيرههای زيرين پديد میآيد .بر اين پايه ،بخش نحوی را برای هر جملـه،
ژرفساخت و آنگاه از راه گشتارهای دستوری ،روساخت توليد مـیکنـد .روشـن
است که گشتارها چگونگی ارتباط ژرفساخت و روساخت را نشـان مـیدهـد و
آنها را به هم مربوط میسازد» (.)Chomsky, 1965: 135

ژرفساخت جمله ،توصيف ساختی صريحی از جمالت را ارائـه مـیدهـد کـه روابـط
دستوری واقعی موجود در جمله را نشان میدهد؛ به عنوان مثال ،وقتی در جـواب «کيـف
الحال؟» میگويی« :حسن» يا «بخيـر» ،ژرف سـاخت جملـه اسـت کـه توصـيف سـاختی
صريحی از آن را نشان میدهد و مشـخص مـیکنـد کـه گشـتار حـذف در آن صـورت
گرفتهاست و اين جمله در اصل« ،حالی حسن» يا «أنا بخير» بودهاست که مبتدا يـا همـان
مسندإليه جوازاً از آن حذف شده اسـت ويـا بـه عبـارتی ،ايـن جملـه از روابـط دسـتوری
مسندإليه و مسند تشکيل شدهاست .همچنين ،جملۀ «نعـم الـزّارع حلـيم» از راه عملکـرد
گشتارهای دستوری بر «نعم الزّارع هو حليم» شکل گرفتهاست (ر.ک؛ حسـن2999 ،م ،.ج
.)997 :1
مجموعه قاعدههای دستور زبان در سه بخش عمده ،يعنی بخشهای نحوی ،آوايی و
معنايی جای میگيرد .بخش نحوی از راه قاعدههای نحوی ،مجموعۀ بیشمار جملههای
زيرين را توليد و توصيف میکند .هر يک از جملههای زيرين تمام اطالعـات الزم بـرای
تعبير و نيز تلفظ جملههای خاص را داراست (ر.ک؛ مشکوةالدينی)122 :1391 ،؛ مـثالً در
عبارت «زيداً ضربته» جملۀ زيرين «ضربت زيداً ضربته» و در «زيداً مررتُ به» جملۀ زيرين
«جاوزت زيداً مررت به» است که اطالعات الزم بـرای تفسـير و تبيـين روسـاخت را دارد
(ر.ک؛ مطر ،1399 ،ج :)11 :2
«در دستو زبان گشتاری ،قاعدههای نحـوی جملـههـای زيـرين را توليـد و
توصيف میکنند .سپس جملههای زيرين به نوبۀ خود از راه اعمـال گشـتارهای
دستوری تغييرات مناسبی را میپذيرد تا صورت عادی جملهها ظاهر شود . ...بر
اين پايه ،در دسـتور زبـان گشـتاری ،مفـاهيم جملـههـای زيـرين ،گشـتارهای
دستوری و صورت عادی جمله ،مفاهيم عمدهای محسوب میشـوند .واژههـای
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فنی ژرفساخت و روساخت به ترتيب برای جملۀ زيرين و صورت عادی جملـه
بهکار میروند» (مشکوةالدّينی.)22 :139 ،

گشتارها به عنوان يک مکانيزم ميانی در ميان ژرفساخت و روساخت قرار میگيرد و
جمالت را از حالت ژرفساختی به حالت روساختی تبديل میکند .میتوان دست کم چند
گشتار عام و پرکاربرد را در زبان نام برد؛ ماننـد گشـتار افـزايش ،جابجـايی ،جانشـينی و
حذف.
 افزايش
نسيم الصِّـبَا جَـاءَت بريـا القرنفـل
«إِذا قامتــا تضــوع الْمســک مِنْهُمَــا
ـ کَالذي يغشى عَلَيْهِ؛ أَي :کدوران عين الذِي يغشى» (ابنهشام1171 ،م.)993 :.
ـ صبرجميل؛ أَي :شأني صَبر جميل أَو صَبر جميل أمثل من غَيره» (همان.)992 :
 جانشينی
ـ «أما أنت منطلقا» که در اصـل« ،ألن کنـت منطلقـا» بـودهاسـت (ر.ک؛ افغـانی:1374 ،
.)921
ـ «إفعل هذا إما ال» که در اصل« ،إن کنت ال تفعل غيره» بودهاست (ر.ک؛ همان.)939 :
«صرف نظر از چگونگی روسـاخت ،گوينـده ممکـن اسـت بخـشهـايی از جملـۀ اصـلی
ژرفساخت را مقدم يا مؤخر کند . ...تمام اين گشـتارهای جابجـايی تغييـری را در تعبيـر
معنايی جمله ايجاد نمیکند» (عمايره1194 ،م.)99 :.
البته بايد توجه داشت که نظريۀ گشتاری چامسکی ،يک دستور زبان معياری نيست تا
درصدد تجويز اعمال برخی از قواعد باشد .اين تفاوت مهمی است که به هنگـام مقايسـۀ
اين دستور زبان با دستور زبان عربی بايد مورد توجه قـرار گيـرد و نبايـد تصـور کـرد بـا
بهرهگيری از گشتارها ،روساخت توليد میشود و سرانجام ،قواعد واجی عمـل مـیکنـد و
جمله تلفظ میشود (ر.ک؛ دبيرمقدم221 :1393 ،ـ.)222
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 تقدير و تأويل
کاربرد اصطالحاتی نظير «تقدير» و «تأويـل» بيـانگر ايـن مسـئله اسـت کـه سـاختار
دستوری خاصی بايد در ذهن گويشوران وجود داشته باشـد کـه آنهـا را قـادر سـازد تـا
صورت کاملی از همۀ مشخصههـای معنـايی را بـرای خـود بازسـازی کننـد .از ايـن رو،
نحويان عرب در توجيه ساختار جملهها تحليل خود را بـر دو سـطح از سـاختارهای زبـان
متمرکز میسازند؛ به اين معنا که هميشه يک حالت زيرساختی يا «مقـدّر» را کـه بيـانگر
ويژگی معنايی است ،مد نظر قـرار مـیدادنـد .نحويـان در فـرض گشـتار بـرخالف نظـر
چامسکی ،عناصر محذوف ،جابه جـا شـده و يـا زائـد را بـا الفـاظ و اصـطالحاتی روشـن
نامگذاری میکردند .آنها برای اين کار نقطـۀ آغـاز خـود را روسـاخت جملـههـا فـرض
مینمودند .آنگاه عناصر محذوف را با مکانيزم تقدير و يا تأويل برای توجيه سـاختاری در
حالت فرضی به جمله اضافه میکردند و با اين کار ،تضاد ساختاری و يا تضـاد بـا قاعـدۀ
اصلی را از ميان میبردند؛ مثالً جملۀ «ذهبتُ الشـامَ» را بـه «ذهبـتُ إلـی الشّـامِ» تأويـل
میکنند و «آليتُ حب العراقِ الدّهرَ أطعمه» را به «آليتُ عَلَی حَبِّ العراقِ »...توجيه میکنند
و يا بيتِ «لدن بهز الکف يعسل متنه * فيه کما عَسَلَ الطرِيقِ الثعلبُ» را به «...کما عسل
فی الطريقِ الثعلب» توجيه ساختاری میکنند (ر.ک؛ مطر ،1399 ،ج .)27 :2
برای گشتار جابجايی نيز از اصالح وضعيت اصلی يا حالت اصلی نام مـیبرنـد .بـرای
برخی از مقولههای نحوی يک حالت و وضعيت اصلی در نظر میگيرند و عـدول از ايـن
حالت را خروج از حالت اصل میدانند که غالباً اين خروجهـا بـه سـبب اغـراض معنـايی
صورت میگيرد .تصور يک حالت انتزاعی که بيانگر اصلیترين نظم ساختاری جمالت در
ذهن گويشوران است ،در ميان نحويان نامهای مختلفی داشتهاسـت .در زبـان عربـی ،از
اين حالت به «األصل»« ،اصل القاعدة» و يا «القاعـدة األصـلي » تعبيـر مـیشـود .گسـترۀ
مفهوم «اصل» در گفتمـان نحويـان عـرب شـامل سـطوح مختلفـی از قبيـل «حـروف»،
«کلمات» و «جملهها» میباشد .اصالت از جنبههای مختلفی برای مـوارد يادشـده در نظـر
گرفته شده است؛ به عنوان نمونه ،اصل از حيث اعرابی که يک سازه بايد در اصل معـرب
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باشد يا مبنی .يا اصل در جملهها اعراب داشتن است يا در اسمها .اصل در اشتقاق از اسم
است يا فعل؟ همۀ اين موارد نشان میدهد که کاربرد عبارت اصل بسيار گستردهاست.
موضوع تطبيق ما در اين بحث ،حالت اصل در جملههاست؛ يعنی همان سطحی کـه
نحويان برای توجيه ساختار زبان عربی ناچار آن را در حالت تقديری در نظر میگرفتند تا
ناظر بر همۀ اطالعات معنايی جمله باشد و از ديگر سو ،برخی از تنـاق هـای دسـتوری
زبان عربی را برطرف نمايد.
جمله در زبان عربی از دو رکن مسند و مسـندإليه تشـکيل مـیشـود .در جملـههـای
اسميه ،مبتدا مسندإليه و خبر مسند است و در جملههای فعليه ،فاعـل مسـندإليه و فعـل
مسند آن در نظر گرفته میشود .حالت اصل يا «ژرفساختی» جمله اين است که به هـيچ
نحو از اين دو رکن خالی نباشد .توجيه و تفسير سطح معنايی جمالت بدون حضـور ايـن
دو رکن هرگز ممکن نيست .همچنين ،بايد گفت:
«1ـ اصل در جمله ،ذکر عناصر آن است .اگر از ايـن اصـل عـدول شـود و
بخشی از عناصر حذف شود ،بايد محذوف از دور رکن جمله (مسند يا مسندإليه)
در تقدير گرفته شود2 .ـ اصل در جمله ،پيوستگی عناصر به هم است ،امـا گـاه
گسست ميان عناصر پيش میآيد3 .ـ اصل در جملههـا ،مراعـات رتبـۀ عناصـر
جمله است ،ولی گاهی تقديم و تأخير در عناصر جمله پيش میآيد4 .ـ اصل در
جمله ،اظهار ارکان جمله است و اگر در جمله يکی از دو رکن مسند و مسندإليه
محذوف شد ،بايد آن را تفسير نمود ...اصل در جمله ،افادۀ معناسـت .اگـر افـادۀ
معنای مشخصی نکرد ،آنگاه جمله شـکل نخواهـد گرفـت» (حسـان 2999 ،م:.
.)121

اهميت پرداخن به ژرفساخت يا همان حالت تقديری در نزد نحويـان بيشـتر از آنجـا
ناشی میشود که روساخت به تنهايی نمیتواند موجبات توجيه روابط نحوی موجود ميـان
جملهها يا عامترين اصول نحوی را فراهم سـازد (ر.ک؛ جوليـا .)291 :1372 ،بسـياری از
زبانشناسان گشتاری اظهار میدارند که ويژگیهای اصـلی معنـی جملـه در ژرفسـاخت
نموده میشود (ر.ک؛ همان .)292 :از اين رو ،میتوان ادعا نمود که بسـياری از جمـالت
هرچند از نظر روساخت با هم متفاوت هستند ،ولی در ژرفساخت با هم برابرند.
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با اِعمال ژرفساختها بر روساختهـا تنـوع روسـاختی ايجـاد نمـیشـود (گشـتارها
جملهای را به جملۀ ديگر تبديل نمیکند ،بلکه ساختی را به ساخت ديگر مبدل میسازند)
(ر.ک؛ همان .)293 :اما اِعمال قاعدههای گشتاری ،شـامل حـذف ،جابجـايی و افـزايش،
همگی از نظر چامسکی اختياری هستند و هر يک در جايگاهی که دارند ،معنای خاصـی
را افاده میکنند.
نحويان عرب برای توجيه ساختار معنايی جمالت و نيز توجيه ساختار جمـالت زبـان
عربی ،روساخت جمله را ناگزير به ساختاری انتزاعیتر پيونـد دادهانـد کـه در آن سـاختار
تمام مشخصههای معنايی نمود پيدا کردهاست .سازوکار تأويل در نحو ،جملـۀ روسـاختی
يا بالفعل زبان را به شکل اصلی بازمیگرداند .برای اين کار ،تمام گشتارهای اعمـالشـده
به حالت اصلی خويش در تقدير متصور میشود؛ به عنوان مثال ،قاعدۀ اصلی بـرای ادات
شرط اين است که بر سَرِ فعلها میآيند .اگر حالتهايی در زبان وجود داشته باشـند کـه
حرف شرط در آن بر سَرِ اسم بيايد ،فعل محذوف در سطح ژرفساخت درج میشود.
نحويان عرب فرض را بر اين نهادهاند که جمله در حالت روساختی فعلی نيست ،بلکه
در تقدير بايد يک فعل بعد از «إنِ» شرطيه اضافه شود .جملـههـای تقـديری مظهـری از
يک ساختار عميقتر در زبان هستند که برای توجيه بخشهای معنايی و نيز برای نشـان
دادن حالت اصيل بهکار گرفته میشوند.
دانش مربوط به ژرفساخت جملهها حاکی از اين است که سـخنگويان زبـان عربـی
مثالً تشخيص میدهند که پس از ادوات شرط ،ورود فعل الزم است .از ايـن رو ،اگرچـه
اين ادوات روساخت جملهای شرطی باشند ،با تأويل يا تقدير آن توجيه حالـت روسـاختی
ممکن میگردد؛ مثالً عبارت «وَ إِن أحد مِنَ المشرکين استجارک فأجره حتّی يسمع کالم
اهللا ثم أبلغه مأمنه» که ژرفساخت آن «ان استجارک أحد مِـنَ المشـرکين اسـتجارک»...
(ر.ک؛ الغاليينی1129 ،م ،.ج  )242 :2است .همچنين ،اگر قرينهای وجود داشته باشد که
بر جواب شرط داللت کند ،حذف آن واجب است .البته به اين شرط که ماضی ،لفظـی يـا
مضارع مقرون به «لَم» باشد؛ مانند« :أنت فائز إن اجتهدت» که ژرفساخت آن« ،أنت فـائز
إن اجتهدت أنت فائز» است و يا عبارت «أنت خاسر إن لم تجتهد» که «أنت خاسر إن لـم
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تجتهد أنت خاسر» است (ر.ک؛ همان .)111 :گاهی در صورت وجود قرينه در شعر ،شرط
و جواب با هم حذف میشود و فقط ادات شرط باقی میماند« :فإنّ المني مَن يخشـها *
فسوف تصادفه أينما» (= أينما يذهب تصادفه) (ر.ک؛ همان.)291 :
آنچه در نحو عربی نشان میدهد که اين تمايز بهخوبی در شيوۀ کـار نحويـان لحـاظ
شده ،اين است که نحويان سطحی در جمله را به صورت فرضی در ذهـن خـود در نظـر
میگرفتند که بيانگر تمام مشخصههای معنايی جمالت است .از ايـن رو ،آنـان در عـين
تجزيه و تحليل روساخت ،جمالت همزمان با در نظر گرفتن حالتهای تقديری و اشـاره
به آنها توصيف کاملی از اطالعات درج شده در سطح زيرين جمله را در نظر میگرفتند.
آنان میکوشيدند حالتهايی را که توجيه سـاختاری آن مطـابق بـا اطالعـات روسـاختی
نبودهاست ،به حالت زيرساختی برگردانند؛ مثالً عبارت «قطع اهللا يد و رجل مـن قالهـا» را
به «قطع اهللا يد من قالها و رجل من قالها» ويـا جملـۀ «سـقی األرضـين الغيـثُ سـهلَ و
حزنها» را به «سقی األرضين الغيثُ سهلها و حَزنها» تأويـل مـیکننـد (ر.ک؛ ابـنعقيـل،
1124م .)71 :.همچنين ،عبارت «لَم أکُ بغيا» را به «لم أکن بغياً» و «کـم ضـربتُ» را بـه
«کم طالب ضربت /کم طالباً ضربت» توجيه میکننـد (ر.ک؛ افغـانی .)939 :1374 ،جـواز
حذف مفعولبه در باب افعال قلوب و تأويل عبارتِ «و لقد نزلتِ ،فـال تظنـی غيـره مِنّـی
بمنزل المُحَبِّ المُکرَمِ» به «فال تظنّی غيره واقعاً» و جواز حذف هر دو مفعولبـه و تأويـل
عبارتِ أين شرکائی الذين کنتم تزعمون؟ به «أين شرکائی الّـذين کنـتم تزعمـونهم
شرکائی» و نيز تأويل «من يسمع يَخَل» به عبارت «من يسمع يخل ما يسمعه حقا» نيز از
اين نمونه است (ر.ک؛ الغاليينی ،1129 ،ج .)9 :3
از اين رو ،در جملهها و عبارتهايی که نحويان از قديم مـورد تحليـل قـرار دادهانـد،
هميشه دو سطح از زبان را در نظر داشتهاند .از يک منظر ،عبـارتهـا در سـطح ظـاهری
خود مورد تحليل قرار میگرفتند .اگر عبارتها با قواعدی که اصـلی ناميـده مـیشـد ،در
تعارض يا تناق نبود ،جمله بـا همـان فـرم خـاص خـود مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار
میگرفت .اما اگر ظاهر عبارت در چهارچوب قواعد پذيرفته قرار نمیگرفـت ،ايـن دليلـی
بود تا نحويان سطحی انتزاعیتر از جمله را در نظر بگيرند .اين بدان معناست که نحويان
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تصوری قريب بدانچه که چامسکی در مقولۀ ژرفساخت و روساخت مطرح کرد ،در شيوۀ
کار خود مورد نظر قرار دادهاند .از نظر آنها ،هرچند اين مسئله را بهتصريح بيـان نکـرده
باشند ،جملههای عادی زبان صورت تحوليافته از يک ساختار زيرين هستند که به مـدد
اِعمال گشتارهايی نظير حذف ،جابهجايی و اضافه بر ژرفساختها حاصل میشود.
غالب حالتهای ژرفساختی در زبان عربی با ارائۀ طرح کاملی از حالتهای تقـديری
نشان داده میشوند .از اين رو ،میتوان گفت مکانيزم تقدير و تأويل که با هدف بازسازی
معنای جمله در زبان عربی صورت میگيرد ،برابر با همان اصلی است که چامسکی آن را
در قالب ژرفساخت معرفی مینمايد .اما اگر يک جمله چنان مبهم باشد که فهم معنـای
آن ممکن نشود ،اين مسئله بيانگر آن است که يک روساخت چنـد ژرفسـاخت مختلـف
دارد؛ به عبارتی ،بنا بر آنچه که چه اطالعاتی را خواننده خود در سـطح ژرفسـاخت درج
کند ،معنا نيز تفاوت خواهد کرد .از اين رو ،اگر تقدير در نظر گرفتهشده حـاوی اطالعـات
خاصی باشد ،میتواند معنا را نيز تحت تأثير خود قرار دهد .بيتِ «فإن المنيّ مـن يخشـها
* فسوف تصادفه أينما» و عبارتِ «بعد اللتيا و التی »...که برخی از نحويان آن را به «بعـد
اللتيا کلّفَتنا ما ال نُطِيق ،والتی حَملَتنا ما ال نُطِيق ،والتی حَملَتنا ما ال نقدرُ عَلَيه أدرکنـا مَـا
نرِيدُ» و عبارت «فال حسبا فخرت به لِتيم و ال جـدا إذا ازدحـم الجـدود» بـه تقـدير «فـال
ذکرت حسباً» (حسن1172 ،م ،.ج  ،)191 :1از اين دست مـیباشـد (ر.ک؛ همـان.)312 :
دربارۀ پيچيدگیهای مربوط به شعر قديم مسئله بـه همـين شـکل اسـت .ممکـن اسـت
شارحان در مواجهه با يک بيت ،هر يک اطالعات خاصی را در ژرفساخت درج کنند.

 .3تأويل از نگاه نحويان
«تأويل» از ريشۀ «أول» به معنای «بازگشتن» آمدهاست .نحويان در بـاب کـمّ و کيـف
کاربرد تأويل در نحو چندان بحث نکردهاند .سيوطی در کتاب األقتراح عبارتی را به نقـل
از ابوحيان توحيدی ذکر میکند که مبين معنای نحوی تأويل است« :التأويل إنّمـا يسـو
إذا کانت الجادة عَلَی شیء ثمّ جاء شيئ يخالف الجادة فيتاول» (ر.ک؛ السيوطی2992 ،م:.
.)199
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از نظر وی ،تأويل آنجا مجاز است که قواعد نحوی در جهتـی باشـد ،آنگـاه مـواردی
بيايد که مخالف اين قواعد باشد .در آن صورت ،تأويل کالم ممکن میگـردد .در عبـارت
مذکور جادۀ همان قواعد متقن و پذيرفته شدهاست .چنانچه عبـارتهـايی خـارج از ايـن
چارچوب بيايد ،بايد آن را تأويل نمود .تأويل ،يعنی همان در نظر گرفتن ساختار تقـديری
که ما عنوان عبارت ژرفساختی بر آن نهادهايم .پس عبارت تقديری ،يعنی برقرار نمودن
مناسبات دستوری ميان عناصر يک جمله در يک عبارت خوشساخت را میگويند .از اين
رو ،عبارتهايی که از جادۀ قواعد متقن زبان عربی عدول کردهانـد ،بايـد در جملـههـای
مقدر توجيه شوند.
منشاء فرض تأويل در جملهها را تعارض آشکار ميان متن مکتوب و قواعد نحو عربی
است« ،تأويل مکانيزمی بود که نحويان برای ايجاد هماهنگی ميان قواعـد و متـونی کـه
مخالف اين قواعد است ،آن را بهکار گرفتهاند» (ابوالمکارم 2992 ،م .)231 :.بـرای اينکـه
تعارض ميان روساخت جملهها با قواعد زبان عربی برطـرف شـود ،نـاگزير بايـد مکـانيزم
تأويل در نظر گرفته شود .اگر نخواهيم از اين شيوه استفاده کنـيم ،بايـد تنهـا دسـت بـه
گزينش عبارتهايی بزنيم که توافق تام با قواعد پذيرفتهشده دارند که عمالً چنين کاری
با توجه به طبيعت زبان ممکن نيست.
عدم فرض ساختار تقديری در نحو عربی باعث میشود تا نحویها در توجيه بسياری
از ساختارهای زبان عاجز بمانند و نتوانند تصوير روشنی از عبارتهای خارج از قاعده ارائه
دهند .از اين رو ،بايد اين موارد را خارج از قاعده يا «شاذ» ناميد .اما نحويان با تصور يـک
ساختار انتزاعی که حامل تمام ويژگیهای معنايی و زيرساختی است ،توانستند جملههـای
مخالف قاعده را توجيه کنند .در اين بخش ،از ساختار انتزاعی تمام مشخصههای معنـايی
و عناصر محذوف يا جابهجا شده در روساخت به حالت اصلی خود برمیگـردد ،تـا تصـور
روشنی از حالت اصل قاعده بـرای همگـان آشـکار شـود؛ بـه عـوان نمـون ،گشـتارهای
اعمالشدۀ حذف ،اضافه ،تقديم و تأخير همگی به حالت اصلی خود برمیگردند.
نقطۀ اشتراک رويکرد چامسکی با نحويان عرب در اين است که هر دو يـک سـاختار
انتزاعی را فرض میکنند  .نگاه کلّـی ،بـه جملـه در روش کـار نحويـان ايـن اسـت کـه
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ترکيبهای بالفعل در زبان عربی نمیتواند ،مبيّن تمام جوانـب معنـايی جملـههـا باشـد.
مفهوم روساخت يا همان ترکيبهای معمول و بالفعل در زبان همان است که مواد اوليـۀ
پژوهشهای نحوی را فراهم کردهاست ،اما در کنار اين سـطح از زبـان مفهـوم بـالقوه و
انتزاعیتری نيز مطرح شدهاست که میتوان آن را تا حدود زيادی معادل ژرفسـاخت در
نظر گرفت.
رهيافت مشترک ديگر نحويان و چامسکی در اتخاذ رويکرد ذهن گرايانـه بـه دسـتور
زبان است .نحويان ،بهويژه مکتب بصره با عبور از سطح روسـاخت جمـالت ،سـازوکاری
ذهنی ر ا برای توجيه روابط دستوری پيدا میکننـد .اگـر ايـن رويکـرد در تفسـير روابـط
دستوری جملهها اتخاذ نمیشد ،شايد توجيه بسياری از موارد روساختی پيچيده میشد.

 .4شرايط بازآفرينی حالت تقديری
در بازسازی حالت تقديری در زبان عربی ،نحويان معتقدند حالت مقدر بايد تا میتواند
کمتر باشد .از اين رو ،اصل کم بودن الفاظ محذوف و بازسـازی ژرفسـاخت بـر مبنـای
بازسازی حداقل لفظ بنا شدهاست؛ به عنوان مثال ،در عبارت «أنت منّـی فرسـخان» اگـر
تقدير را «بعدُک منی فرسخان» بگيريم ،بهتر است از اينکه بگوييم« :أنت منّی ذو مسـاف
فرسخين» (ابنهشام1171 ،م.)992 :.
اصول خاصی برای مفروض دانستن عناصر محذوف مدّ نظر ايشان بودهاسـت کـه از
آن جمله میتوان به موارد زير اشاره نمود:
1ـ عنصر محذوف بايد در جايگاه اصلی خويش در جمله در تقدير گرفتـه شـود؛ زيـرا
مقدر گرفتن آن در غير مکان اصلی خويش اقتضای تقديری ديگر میکند که مربوط بـه
باسازی ترکيب جمله است .پس هر چيزی بايد در مکان اصلی خود در تقدير گرفته شـود
تا مغايرت با اصل صورت نپذيرد ،هم از جهت حذف و هم از جهت قـرار دادن چيـزی در
غير جايگاه خود؛ به عنوان مثال ،مفسر در عبارت «زيداً رأيته» بايد مقـدم بـر زيـد باشـد،
اگرچه بالغیها جايز میدانند که مفسر مؤخر در تقدير گرفتـه شـود تـا مفيـد اختصـاص
باشد ،ولی از نظر نحويان اين طور نيست (ر.ک؛ همان.)771 :
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2ـ تا آنجا که ممکن است بايد حالت مقدر را اندک گرفـت؛ مـثالً در عبـارت «تکلـم
بخير واالّ فاسکت» بايد گفت تقدير آن «تکلّم بخير واالّ تتکلّم بخير فاسکت» اسـت و يـا
در بيت:
«فطلقها ،فلست لها بکفء واالّ يعل مفرقک الحسام» بايد تقدير را «واالّ تطلقها فيعـل
مفرقک الحسام» گرفت (ر.ک؛ الغاليينی1129 ،م ،.ج .)111 :2
3ـ بايد تا حد ممکن عنصر محذوف از لفظ مذکور گرفته شود (ر.ک؛ همان)197 :؛ به
عنوان نمونه ،در عبارت «من يسلم عليک فسلّم عليه و من ال ،فال تعبا به» بايـد عبـارت
«يسلم عليک» را بعد از «ال» در تقدير گرفت ،نه عبارتی غير از آن را .همچنـين ،در بيـت
«أکلّ امرئ تحسبين امرءا * و نار توقد باللّيل نـارا» بايـد واژۀ «کـلّ» را قبـل از «نـار» در
تقدير گرفت و در «قطع اهللا يد و رجل من قالها» بايد «من قالها» را بعد از «يد» در تقـدير
گرفت (ر.ک؛ ابنعقيل1124 ،م79 :.ـ.)71

 .9مهمترين مقولههای تقديری در زبان عربی
9ـ .1حذف
حذف از مهمترين مقوالتی است که در روساخت زبان عربی حادث مـیشـود .شـايد
گسترۀ بسيار زياد اين مسئله به مطلوب بودن ايجاز در زبان عربی بازگردد .حذف ،هر سه
عنصر اسم ،فعل و حرف را شامل میشود .در سازوکارهای توجيه نحوی ،موارد محـذوف
در عبارتهای تقديری مفروض پنداشته میشود تا هم بر قواعـد مـتقن و پذيرفتـهشـده
تأکيد شود و هم ساحت معنا به طور کل در تمام عبارتها ديده شود.

9ـ .2حذف اسم
«جاء ربک» :جاء أمر ربک ـ «فـأتی اهللا بنيـانهم» :فـأتی أمـر اهللا بنيـانهم ـ «حرمـت
عليکم الميت » :حرّمت عليکم أکل الميت ـ «ربِ اغفر لی» :ربی اغفـر لـی ـ «فـال خـوف
عليهم» :فال خوف شیء عليهم ـ «إنّها مِن تقوی القلـوب» :إنّهـا مِـن أفعـال ذوی تقـوی
القلوب ـ «آمنّا بالّذی أنزل إلينا و أنزل إليکم» :آمنّا بالذی أنزل إلينا والّذی أنـزل إلـيکم ـ
«عندهم قاصرات الطرف» :عندهم حـور قاصـرات الطّـرف ـ «ألنـا لـه الحديـد أن أعمـل
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سابغات» :ألنّا له الحديد أن أعمل دروعـاً سـابغات ـ «فليضـحکوا قلـيالً و ليبکـوا کثيـراً»:
فليضحکوا ضحکاً قليالً و ليبکوا بکاءاً کثيراً.

9ـ .3حذف فعل
«شارفت المدين فلما» :شارفت المدين فلمّا أدخلها ـ «النـاس مجزيـون بأعمـالهم إنّ
خيراً فخير و إن شرّا فشرّ» :إن کان خيراً فخير و إن کان شـرّا فشـر» ــ «األسـد» :إحـذر
األسد ـ «زيداً ضربته» :ضربت زيداً ضربته ـ «الغزال الغزال» :إرمِ الغزال ـ «فطلّقها فلسـت
لها بکفءٍ وإالّ يعلو مفرقک الحسام» :وإال تطلقها يعلو مفرقک الحسام ـ «جد تسـد» :جـد
فإن تجد تسد ـ «نحنـ العرب ـ نکرم الضيف» :نحنـ نخصُّ العـرب ــ نکـرم الضـيف ـ
«خالداً رأيته» :رأيت خالداً رأيته.

9ـ .4حذف حرف
«تأمرونی» :تأمروننی ـ «يسوء الفاليات إذا فلينـی» :يسـوء الفاليـات إذا فليننـی ـ «نـاراً
تلظی» :ناراً تتلظی ـ «مقول» :مقوول ـ «مبيع» :مبيوع ـ «اللهم» :يا اهللا ـ «ليتی» :ليتنی.
موارد محذوف میتواند متعدد باشد و به اعتقاد عدهای ،محذوف را میتـوان بـه چنـد
نوع تقسيم کرد:
«1ـ محذوفی که جملۀ تنها با مقدر انگاشتن عبـارتی تمـام مـیشـود و بـه
سبب علم مخاطب به آن حذف شدهاست؛ مثل اين آيۀ قـرآن کـه مـیفرمايـد:
وَيَسْأَلُونَکَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ( البقره.)211 /
2ـ محذوفی که نيازی به مقدر انگاشـتن چيـزی در آن نيسـت و جملـههـا
بدون عناصر مقدر کامل هستند و اگر عناصر محذوف را ظـاهر کنـيم و حالـت
مقدر را در نظر بگيريم ،کالم ناپسند خواهد شد؛ مانند :أزيداً ضربت.
3ـ محذوفی که اگر عناصر مقدر را ظاهرکنيم ،جمله به طور کـل از حالـت
پــيش از تقــدير خــارج مـیشــود؛ مثــل :يــا عبــد اهللا» (محمــد عيـد1191 ،م:.
171ـ.)172
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در بسياری از موارد ،تعريف حالت ژرفساختی بـر اسـاس قواعـد مسـلّمی اسـت کـه
نحويان به آن دست پيدا کردهاند؛ به عنوان مثال ،ترکيب جمله بـر اسـاس فراينـد اسـناد
است .اسناد دو وجه مسند و مسندإليه دارد و با اينکه مقولههـای نحـوی ماننـد مبتـدا يـا
فاعل و يا مفعول همگی از مقولههای اسمی هستند ،اگر مقولۀ فعلی در حالت روسـاختی
در جايگاه اسم بنشيند ،بايد آن را به تقدير برد« :أريد أن أتعلّم = أريد التعلمَ».
از اين رو ،در حالت ژرفساختی جملههای زبان عربی تمام مقوالت مربوط بـه مـوارد
يادشده حالت اسمی دارند .از اين رو ،حروف مصدری و تأويل عبارتها به حالت مصدری
که خود يک مقولۀ اسمی است ،نشاندهندۀ آن است که نحويان روساختهايی را که بـا
قواعد اصلی در تضاد است ،تأويل میکنند.
در نظر گرفتن حالتهای مقدر برای مقولههای اسمی که نمیتواند حرکـت و اعرابـی
مناسب را بنا بر تعريف ارائهشده بر حرف پايانی آشکار کند ،خود باعث میشود تـا حـالتی
مقدر برای آن اسم فرض شود؛ به عنـوان مثـال ،اسـمهـای مقصـور بـه داليـل آوايـی
نمیتوانند حرکت ديگری را روی خود داشته باشند .فرض حالـت تقـديری بـرای چنـين
کلماتی تنها برای اشاره به حالت اصلی است؛ مانند« :رأی موسی عيسی».
اشاره به گشتار جابهجايی در عبارتهايی نظير «تقديم ما حقّه التأخير و تأخير ما حقّـه
التقديم» بهروشنی پيداست .رعايت ترتيب عناصر در جملـه ،خـود حـالتی ژرفسـاختی و
اصيل برای نحويان بودهاست که هر نوع عدول از آن نوعی گشـتار محسـوب مـیشـد و
مطابق با اصول ژرفساختی زبان نيست و يا به تعبير آنهـا مطـابق بـا صـناعت نحـوی
نيست« .منظور از صناعت نحوی ،اصول عام و قواعد خاص نحوی است که همۀ نحويان
بر آن اتفاق نظر دارند» (حمودة1119 ،م.)192 :.

 .2نتيجهگيری
تفکيک دو سطح روساخت و ژرفسـاخت زبـان از يکـديگر پديـدهای نـو بـه شـمار
نمیرود ،بلکه از نخستين مراحل پيدايش کتابهای دستور ،نحويان عرب زبـان مسـتقيم
يا غير مستقيم آن را مدّ نظر داشتهاند .مبحث «ژرفساخت» که از سوی چامسکی مطـرح
شد ،با مسئلۀ «اصل» يا «حالتهای اصلی» در زبان که نحويان عربزبان مطرح کردهانـد،
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تقريباً همسان است ،چون در هر دو مبحـث ،سـاختار فراتـر ازحالـت بالفعـل جملـههـا و
عبارتها مطرح میشود .مفهوم ژرفساخت و تقدير بـا يکـديگر همسـانی دارنـد ،بـدين
ترتيب که نحويان عرب در بررسی زبان ،يک سطح کاملتر را در زبان در نظر میگيرنـد
و آن را «قاعدۀ اصلی» مینامند که به گونهای همان استعداد بـالقوۀ زبـان اسـت و نمـود
بالفعل عبارتهای زبان تقريباً شکل تغييريافتهای از همان قاعـدۀ اصـلی اسـت .در نظـر
گرفتن تقدير در نحو عربی بيانگر همان ساخت زيرين جمالت میباشد که گويـای تمـام
مشخصههای معنايی عبارتهاست و پس از در نظر گرفتن چنين سطحی از جمله اسـت
که میتوان گشتارهای اِعمالشده بر جمالت را حدس زد.
نحويان و چامسکی رويکردی ذهنگرايانه به زبـان دارنـد و نقطـۀ اشـتراک رويکـرد
چامسکی با نحويان عرب در اين است که هر دو مفهوم بالقوۀ ژرساخت و مقدّر را فـرض
میگيرند ،چون در نظر آنان ،ترکيبهای بالفعل و روساخت نمیتواند مبين تمـام جوانـب
معنايی جملهها باشد.
آنچه چامسکی با عنوان روساخت و ژرفساخت مطرح میکند ،در نحو عربی از آن با
عنوان حالت مقدر و حالت اصلی ياد میشود و غالـب حالـتهـای ژرفسـاختی در زبـان
عربی با ارائۀ طرح کاملی از حالتهای تقديری نشان داده میشود .از ايـن رو ،مـیتـوان
گفت مکانيزم تقدير و تأويل برابر با همـان اصـلی اسـت کـه چامسـکی آن را در قالـب
ژرفساخت معرفی میکند.

 .7منابع و مآخذ
قرآن کريم.
ابنعقيل ،بهاءالدين عبداهللا1124( .م .).شرح ابنعقيل .شرح محمد محيیالدّين عبدالحميـد .ج .1
طهران :ناصرخسرو.
ابنهشام ،جمالالدّين 1171( .م .).مغنی اللبيب عن کتب األعاريـب .تحقيق مازن المبـارک .بيـروت:
بینا.
ابوالمکارم ،علی 2992( .م) .اصول التفکير النحوی .ط  .1القاهرة :دار غريب للطباع والنّشر والتوزيع.
افغانی ،مدرس1374( .ق .).جامع المقدمات .ج  .1قم :مؤسسۀ انتشارات هجرت.

پژوهشهای تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل ،سال  ،4شمارۀ ،12تابستان 49 / 1317

حسان ،تمام 2999( .م .).األصول دراس إبستيمولوجي للفکر اللغوی عند العرب .القاهرة :عالم الکتب.
حسن ،عباس 1179( .م .).النحو الوافی .ج  .1مصر :دارالمعارف.
حمودة ،طاهر سليمان 1119( .م .).ظاهرة الحذف فی الدرس اللغوی .اإلسکندري  :دار الجامعي .
الخولی ،محمدعلی1111( .م .).قواعد تحويلي للغ العربي  .الرياض :دار المزين .
دبيرمقدم ،محمد .)1393( .زبانشناسی نظری ،پيدايش و تکوين دستور زايشـی .تهران :سازمان مطالعه و
تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
الرّاجحی ،عبده1171( .م .).النحو العربی و الدرس الحديث .بيروت :دار النهض العربي .
جوليا ،اس .فالک .)1372( .زبانشناسی و زبان .ترجمۀ خسرو غالمعلیزاده .ج  .2مشـهد :انتشـارات
آستان قدس رضوی.
السيوطی ،جاللالدّين 2992( .م .).اإلقتراح فی علم أصول النحو .تعليق محمد سليمان ياقوت .بیجا:
دار المعرف الجامعي .
عمايره ،خليل1194( .م .).فی نحو اللغ و تراکيبها .جدّه :عالم المعرف للنّشر والتوزيع.
عيد ،محمد1191( .م .).أصول النّحو العربی فی نظر النحاة و رأی ابنمضاءفی ضوء علم اللغ الحديث .بیجا:
عالم الکتب.
الغاليينی ،مصطفی1129( .م .).جامع الدروس العربي  .ج  .3تهران :ناصرخسرو.
مشکوةالدّينی ،مهدی .)1379( .دستور زبان فارسی بر پايۀ نظريۀ گشتاری .مشهد :انتشـارات دانشـگاه
فردوسی مشهد.
ــــــــــــــــــ  .)1391( .سير زبانشناسی .مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
مطر ،عبدالمهدی1399( .ق .).دراسات فی قواعد اللغ العربي  .ج  .1النجف :مطبع اآلداب.
Chomsky, Noam. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: M.I.T
Press.
Yule, Gorge. (1996). The Study of Language. 2th edition. Cambridge: Cambridge
University Press.

