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 ساخت و تقدير از ديدگاه چامسکی و نحو عربی ژرف

 ن فرامرزیالعابدي زين

 ، گلستان، ايراندانشگاه گنبد کاووسزبان و ادبيات فارسی استاديار 
 (23/94/1317تاري  پذيرش:  ؛29/91/1312)تاري  دريافت: 

 چکيده

ـ نحو نينخسـت  کـه ی دارد مفهـوم در  شهيری گشتاری زبانشناسساخت در  طرح مفهوم ژرف  اني
سـاختار   حيتوضـ ی بـرا ی زميمکـان را بـه عنـوان    نام بردند و آن ريتقد اي ليتأوبه عنوان آن عرب از 
دو مفهـوم   انيـ می قـ يتطبی بررسـ حاضـر،   قيـ تحق. هـدف  کردنـد ی اسـتفاده  عربدر زبان  ها جمله
يی الگوهـا ی آمـار ی و ليتحلی بررس، قيتحقۀ انجام ويش. باشد یم« ليتأو» اي« ريتقد»و  «ساخت ژرف»

. دهـد  یمـ ی نشـان  عربـ ی و نحـو  گشـتار ی شناسـ  زباندو مقوله را در  نيای همسان زانيم کهاست 
ی در عقالنـ ی کـرد يروعرب با اتخاذ  انينحوعبارت است از:  قيتحق نيادست آمده در  ی بهها افتهي

« یاصـل قاعـدۀ  »در زبان را مفرو  داشـتند و آن را   تر یانتزاعسطح  کی زبان، از همان ابتدا يبررس
 ی اسـت و اصلی از قاعدۀ ا افتهي عدول شکل غالباًن ی زباها عبارت. از نظر آنان، نمود بالفعل دندينام

و  ميتقـد ی محذوف و ها عبارتی برگرداند. اصلرا به حالت  افتهي حالت عدول ديبای نحو هيتوجی برا
آمـده،   دسـت  ی بـه هـا  افتـه ی يبررسـ  با موارد هستند. نيا نيتر مهمها از  ی عبارتنيگزيجاو  تأخيرها

ی در ليتأوحالت  ای، همان حالت مقدّر يگشتاريۀ نظرساخت در  مفهوم ژرف کهگرفت  جهينت توان یم
ـ ب کـه  شـود  یمـ ی در زبان در نظر گرفته انتزاعساختار  کی است و در هر دو حالت، يعربزبان   انگري
 يی است.آوايی و معنای ها ويژگیتمام 

 ، تأويل.ريتقد ،نحوزبان عربی،  ،ساخت ژرفنوام چامسکی، ها:  کليدواژه
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 . مقدمه1

، همـان سـاختار زيرينـی    باشند یمی معنايی جمله ها مشخصهيی که حاوی تمام ها ملهج
. در نظر گرفتن تقـدير در نحـو عربـی    شوند یمهستند که قواعد گشتاری روی آن اعمال 

ی معنـايی  هـا  مشخصـه ای بيانگر همان ساخت زيرين جمالت اسـت کـه تمـام     به گونه
ـ    عبارت  تـوان  یمـ ين سـطحی از جملـه اسـت کـه     ها را دارد. پس از در نظـر گـرفتن چن

شده بر جمالت را حدس زد؛ به عنوان نمونه، نحويان عـرب بـر مبنـای     گشتارهای اعمال
در چـارچوب   تواننـد  ینمـ هـايی را کـه    تعريف خاصی که از فرايند اسـناد دارنـد، عبـارت   

. کننـد  یمـ سـاخت توجيـه    روساختی خود توجيـه کننـد، بـا در نظـر گـرفتن سـطح ژرف      
که بر پايۀ آن معنـی   دشو یمت، واحدها و نيز روابط دستوری زيربنايی را شامل ساخ ژرف

. از اين رو، روشن است دگرد یمزبان مشخص  ی ديگرها جملهجمله و روابط آن جمله با 
و در ذهن سخنگويان جای دارد و نقش اصـلی آن،   ساخت واقعيتی انتزاعی است که ژرف

ت جمله است. از آنجا که درک سطحی انتزاعی به يافتن معنی در صورت آوايی يا روساخ
 توانـد  یمـ شناختی ايـن مسـئله    ، تبيين زبانباشد یمآموزان دشوار  عنوان تقدير برای زبان

 راهگشای فهم بهتر زبان باشد.
شـده از سـوی نحويـان     کار گرفته ی بهها وهيشتاکنون پژوهش کاملی که بيانگر تأثير 

گرايـی ماننـد چامسـکی و     شناسان صورت زبان رسد یم به نظر .است باشد، صورت نگرفته
زبـان در وضـع قواعـد     ديگر پيروان نظريات وی، تحت تـأثير شـيوۀ کـار نحويـان عـرب     

. اين مقاله بر آن است که بـا بررسـی تقـدير در زبـان عربـی،      اند بودهگشتاری و توليدی 
تاری و توليـدی  ساخت در نظريۀ نحو گشـ  ميزان مشابهت و همسانی آن را با مفهوم ژرف

ی نو ا دهيپدساخت  نشان دهد تفکيک دو سطح زبان از يکديگر با عنوان روساخت و ژرف
ـ نحو ی دسـتور، هـا  کتابی پيدايش ها سده. از نخستين رود ینمبه شمار  زبـان   عـرب  اني
 و در تقـدير گـرفتن سـطحی از زبـان کـه      اند داشتهغير مستقيم آن را در نظر  مستقيم يا

ارد، بهترين گواه اين مدعاست. در مقالۀ پيش رو، ابتدا به تبيـين تئـوری   حالتی انتزاعی د
ی عينـی را از  هـا  نمونـه ، سپس برای اثبـات مـدعای خـويش،    ميپرداز یماين دو مفهوم 

 .ميکن یمی نحوی نقل ها کتاب
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 ساخت و روساخت . ژرف2
يۀ آن، معنـی  که بر پا دشو یمساخت، واحدها و نيز روابط دستوری زيربنايی را شامل  ژرف

. از اين رو، روشن اسـت کـه   دگرد یمزبان مشخص  ی ديگرها جملهجمله و روابط آن با 
و در ذهن سـخنگويان جـای دارد و نقـش اصـلی آن،      ساخت واقعيتی انتزاعی است ژرف

ساخت هر جمله  يافتن معنی در صورت آوايی يا روساخت جمله است؛ به بيان ديگر، ژرف
توضيح صـريحی از معنـی    که بر پايۀ آن، دهد یم ارائهی را ا هژيوساخت نحوی زيربنايی 

ی از يک نظام ساختاری است کـه  ا شده ساخت سطح خالصه ژرف: »ديآ یمجمله به دست 
 :Yule, 1996)« شـود  یمـ کنندۀ تعبيـری و معنـايی در آن نمايـان     تمام عناصر مشخص

پـيش   ها جملهی و ترکيب ترکيبی انتزاعی و فرضی است که معن»(؛ به عبارتی ديگر، 102
(؛ بـه عنـوان   24.: م 1191)الخولی، « از آنکه به روساخت بدل شوند، بر آن مبتنی هستند

پرنـده  »سـاختی   ، از حالـت ژرف «پرندۀ زيبا بر شاخۀ درختی نشسـت »نمونه، عبارتی مانند 
م وَأَنـتُ  ۀفيشـر است. يا عبارت آيۀ  تشکيل شده« زيبا بود + پرنده بر شاخۀ درخت نشست

« وَ أَنتُم حِينَ إِذ بَلَغَتِ الـرُّوحُ الحُلقُـومَ تَنظُـرُون   »ساختی آن  حالت ژرف که حَينَئِذٍ تَنظُرُون
عقيـل،   حـذف و تنـوين جـايگزين آن شـد )ر.ک؛ ابـن     « بَلَغَتِ الرُّوحُ الحُلقُومَ»و  است بوده
گويند. يـا   یاز جمله م« تنوين عو »( که نحويان عرب به اين تنوين، 17: 1 ج م.،1124
ر.ک؛ افغـانی،  )  بوده« العربَ صُّخُنَ نحنُ،»ساختی آن  که حالت ژرف« نَحنُ العَرَبَ»عبارت 
کـه  « أتی اهللا بنيانهم»از آن در تقدير است. همچنين، عبارت « نَخُصُّ» فعل(، 947: 1374

« مت عليکم أکل الميتةحرِّ»که  حُرِّمَت عَلَيکُمُ المَيتَة او ي است بوده« آتی امر اهللا بنيانهم»
 (.912ـ911م.: 1171هشام،  ر.ک؛ ابن) است بوده

دهنـدۀ آن   ساخت سطحی از جمله است که عناصر تشکيل ژرف»از ديدگاه چامسکی، 
سـاخت بيـانگر    و نظـم آوايـی عـادی آن تفـاوت دارد. ژرف     شـود  یماز سطحی که ديده 
عنـوان مثـال،    بـه  ؛(Chomsky, 2007: 61) «نظام جمله اسـت  تر قيعمتحليلی از سطح 
دهنـدۀ   ( از عناصـر تشـکيل  191)األعـراف/   رَبِّ اغفِر لِی عبارتِدهندۀ  عناصر تشکيل
ـ لإ کمتر است، چون در جملۀ اول، مضـاف   رَبِّی اغْفِر لِی یعنساختی آن، ي حالت ژرف  هي

( کـه عناصـر   32 )الحـج/  الْقُلُـوبِ  تَقْـوَ   مِـن  فَإِن هَا  عبارت ااست و ي = ی( حذف شده)
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إِن هَا مِن أَفعَالِ ذَوِی تَقوَی القُلُوبِ( کمتر است، ) آنساختی  دهندۀ آن از حالت ژرف تشکيل
 (.919م.: 1171هشام،  ر.ک؛ ابن) است چون دو مضاف از آن حذف شده
های اصلی در زبان ايـن اسـت کـه هـر دو      ساخت با حالت نقطۀ اشتراک مفهوم ژرف

 بـه  ؛دهند یم ارائهی معنايی ها مشخصه، تفسيری کامل از ها جملهعل فراتر از ساختار بالف
از حالـت  « أَکْـرَمَ الْقَـوْمَ الَسِـي مَا زَيْـد     »ساخت و حالـت اصـلی عبـارت     عنوان نمونه، ژرف

در اين عبارت، خبر برای مبتدای مقـدر  « زيد»است، چون  تر گستردهروساخت آن فراتر و 
بـوده  « الَ سی  شیء  هُوَ زيـد » اي« وم السیّ الّذی هو زيدأکرم الق»ساخت آن،  است و ژرف

 کـامالً ی معنايی آن را ها مشخصهکه در هر صورت، فراتر از ساختار بالفعل جمله است و 
 یمعنـا در اين عبارت يا موصوله و به « ما» ۀواژ مثالًکه  دهد یمو نشان  کند یممشخص 

است که در هر دو صورت، اسـم مرفـوعی   « شیء »است و يا نکرۀ تامه و به معنی « الّذی»
. بـر همـين اسـاس، حالـت     باشـد  یمـ ، خبر برای مبتدای محـذوف  ديآ یمکه پس از آن 

زمـانی کـه اسـم پـس از      مثالًی معنايی و تفسيری اين جمله را ها مشخصهساختی،  ژرف
، افغـانی  ر.ک؛) دهـد  یمـ منصوب و يا مجرور، معرفه و يا نکره باشد نيز نشـان  « السيّما»

شناسی گشتاری و نحـو عربـی را    برخی از پژوهشگران روش مشترک زبان (.921: 1374
 1171)الراجحـی،  ...« اند شدهی عقالنی استوار ها هيپاهر دو اغلب بر »که  دانند یمدر اين 

 (.143.: م
سـاخت را   بخش نحوی از يک سو شامل قواعدی اسـت کـه ژرف  » ی،چامسکاز نظر 

هـا را در روسـاخت    ساخت يگر، شامل گشتارهايی است که ژرفو از سوی د کند یمتوليد 
سـاخت جملـۀ تـابع بخـش معنـايی بـرای تفسـير داللتـی          . ژرفکنـد  یمجمله منعکس 

 (.Chomsky, 1965: 135) «کند یمبخش آوايی را درج  ها جملهست و روساخت ها جمله

. دانـد  یمه و روساخت را نمود آوايی جمل ساخت را تفسير معنايی جمله چامسکی ژرف
ساخت محتوای معنايی جملـه   ژرف»که  دينما یمبيان  ی نظريه نحوها جنبهوی در کتاب 

 :Ibid« )کننده شکل آوايـی جملـه اسـت    ، در حالی که روساخت مشخصکند یمرا بيان 

 .سازد یمساخت در يک جمله تعبير معنايی جمله را ممکن  واقع، ژرف در .(143
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هـا بـا جمـالت     بـا مطابقـت آن   شـود  یمـ جمله ايجاد يی که در درک معنای ها ابهام
. البته بايد در نظر داشت که ابهام در معنا بـا ابهـام در دسـتور    گردد یمدار مشخص  معنی

در دستور زبان چامسکی اساس کار اين باشد که بدون در نظر گـرفتن   اگر متفاوت است.
 دد، آن وقـت مـا بايـد   گـر  ارائـه ی معنايی تنها توصيف صوری از سـاختار زبـان   ها مؤلفه

 يک جمله صحيح است.« رأيتک غداً»بپذيريم که عبارتی نظير 
، همـان  باشـند  یمـ ی معنايی جمله ها مشخصهيی که حاوی تمام ها جملهساخت  ژرف

. در نظر گرفتن تقـدير  شوند یمساختار زيرينی هستند که قواعد گشتاری روی آن اعمال 
خت زيـرين جمـالت اسـت کـه گويـای تمـام       ای بيانگر همان سـا  در نحو عربی به گونه

هاست. پس از در نظر گرفتن چنين سـطحی از جملـه اسـت     ی معنايی عبارتها مشخصه
شده بر جمالت را حدس زد؛ به عنوان نمونه، نحويان عرب  گشتارهای اعمال توان یمکه 

 در تواننـد  ینمـ هـايی را کـه    بر مبنای تعريف خاصی که از فراينـد اسـناد دارنـد، عبـارت    
 ؛ندينما یمساخت توجيه  چارچوب روساختی خود توجيه کنند، با در نظر گرفتن سطح ژرف

ألنّ کنتَ منطلقـاً  » گويند در اصل که می« أَما أَنتَ مُنطلقاً انطَلقت» عبارتدر تفسير  مثالً
اسـت و ضـمير بـه صـورت      از روی اختصار حذف شده« کان» و «ل» و است بوده« انطلقت
« مـا » ميمـ  درمصدريه « أن»است و نون « کان» از عو  «ما» و است آمده« أنت» منفصل

 عبـارت (. 921: 1374ر.ک؛ افغـانی،  ) است آمدهدر« أما أنت منطلقا» صورتادغام شد و به 
که بـا قواعـد اسـنادی نحويـان     « النّاس مجزيون بأعمالهم إن خيرآً فخير و إنْ شرّاً فشرٌّ»

اين است که « خيراً»يند که يکی از وجوه نصب گو عرب ناسازگار است و در توجيه آن می
ـ  از(. تفسـير نحويـان   921ر.ک؛ همان: ) است به همراه اسم خود حذف شده« کان»  ةجمل
نيـز از   کننـد  یمتفسير « إفعل هذا إن کنت ال تفعل غيره» بهکه آن را « إفعل هذا إما ال»

 ايگزينی، عبـارت ، پس از اعمال گشتار حذف، جابجـايی و جـ  نيهمچن همين موارد است.
 رَبِّ و( 21)يوسـف/   يُوسُفُ أَعْرِ ْ عَنْ هَـذَا است.  ساخته شده «أنادی زيدا»از « يا زيد»

و يـا بـه عبـارتی     است ها حذف شده ( که حرف ندا از آن143)األعراف/  إِلَيْـکَ  أَنظُرْ أَرِنِي
آن فهميده ساخت، روساخت  است که با برگشت به ژرف گشتار حذف در آن صورت گرفته

 :شود یم
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در واقع، روساخت از راه عملکردهای دقيق و خاص گشـتارهای دسـتوری   »
اين پايه، بخش نحوی را برای هر جملـه،   بر .ديآ یمی زيرين پديد ها رهيزنجبر 
. روشـن  کنـد  یمـ ساخت و آنگاه از راه گشتارهای دستوری، روساخت توليد  ژرف

و  دهـد  یمـ و روساخت را نشـان  ساخت  است که گشتارها چگونگی ارتباط ژرف
 (.Chomsky, 1965: 135« )سازد یمها را به هم مربوط  آن

کـه روابـط    دهـد  یمـ  ارائـه ساخت جمله، توصيف ساختی صريحی از جمالت را  ژرف
کيـف  »عنوان مثال، وقتی در جـواب   به ؛دهد یمدستوری واقعی موجود در جمله را نشان 

سـاخت جملـه اسـت کـه توصـيف سـاختی        ژرف، «بخيـر »يا « حسن » گويی: می« الحال؟
کـه گشـتار حـذف در آن صـورت      کنـد  یمـ و مشـخص   دهد یمصريحی از آن را نشان 

است که مبتدا يـا همـان    بوده« أنا بخير» اي« حالی حسن» ،اصلاست و اين جمله در  گرفته
اسـت ويـا بـه عبـارتی، ايـن جملـه از روابـط دسـتوری          مسند إليه جوازاً از آن حذف شده

راه عملکـرد   از «نعـم الـزّارع حلـيم   » ۀجملاست. همچنين،  د إليه و مسند تشکيل شدهمسن
م.، ج 2999ر.ک؛ حسـن،  ) است گرفته شکل «نعم الزّارع هو حليم»گشتارهای دستوری بر 

1 :997.) 
نحوی، آوايی و  های ی دستور زبان در سه بخش عمده، يعنی بخشها قاعدهمجموعه 
ی ها جملهشمار  ی نحوی، مجموعۀ بیها قاعدهحوی از راه . بخش نرديگ یممعنايی جای 

ی زيرين تمام اطالعـات الزم بـرای   ها جمله. هر يک از کند یمزيرين را توليد و توصيف 
 در مـثالً  ؛(122: 1391ر.ک؛ مشکوةالدينی، ) ی خاص را داراستها جملهتعبير و نيز تلفظ 

 نيريزجملۀ « زيداً مررتُ به»در  و «هضربت زيداً ضربت» نيريزۀ جمل «زيداً ضربته» عبارت
 است که اطالعات الزم بـرای تفسـير و تبيـين روسـاخت را دارد    « جاوزت زيداً مررت به»
 (:11: 2 ج ،1399ر.ک؛ مطر، )

ی زيـرين را توليـد و   هـا  جملـه ی نحـوی  ها قاعدهدر دستو زبان گشتاری، »
عمـال گشـتارهای   ی زيرين به نوبۀ خود از راه اها جمله. سپس کنند یمتوصيف 

ظاهر شود... . بر  ها جملهتا صورت عادی  رديپذ یمدستوری تغييرات مناسبی را 
ی زيـرين، گشـتارهای   هـا  جملـه اين پايه، در دسـتور زبـان گشـتاری، مفـاهيم     

ی هـا  واژه. شـوند  یمی محسوب ا عمدهدستوری و صورت عادی جمله، مفاهيم 
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يرين و صورت عادی جملـه  ز ساخت و روساخت به ترتيب برای جملۀ فنی ژرف
 (.22: 139)مشکوةالدّينی، « روند یمکار  به

و  رديگ یمساخت و روساخت قرار  گشتارها به عنوان يک مکانيزم ميانی در ميان ژرف
دست کم چند  توان یم. کند یمساختی به حالت روساختی تبديل  جمالت را از حالت ژرف

جانشـينی و   اننـد گشـتار افـزايش، جابجـايی،    م گشتار عام و پرکاربرد را در زبان نام برد؛
 حذف.

 افزايش 
ــا»  إِذا قامتــا تضــوع الْمســک مِنْهُمَ

 

 نسيم الصِّـبَا جَـاءَت بريـا القرنفـل     
 

 (.993م.: 1171هشام،  ابن) «کدوران عين ال ذِي يغشى :أَي ؛کَال ذي يغشى عَلَيْهِـ 
 (.992همان: ) «من غَيره شأني صَبر جميل أَو صَبر جميل أمثل :أَي ـ صبر جميل ؛

 جانشينی 
: 1374)ر.ک؛ افغـانی،   اسـت  بـوده « ألن کنـت منطلقـا  »که در اصـل،   «أما أنت منطلقا»ـ 

921.) 
 (.939است )ر.ک؛ همان:  بوده« إن کنت ال تفعل غيره»که در اصل،  «إفعل هذا إما ال»ـ 
اصـلی  هـايی از جملـۀ    ممکـن اسـت بخـش    نـده يگو صرف نظر از چگونگی روسـاخت، »

اين گشـتارهای جابجـايی تغييـری را در تعبيـر      تمام کند... . مؤخرساخت را مقدم يا  ژرف
 (.99م.: 1194)عمايره، « کند ینممعنايی جمله ايجاد 

البته بايد توجه داشت که نظريۀ گشتاری چامسکی، يک دستور زبان معياری نيست تا 
همی است که به هنگـام مقايسـۀ   درصدد تجويز اعمال برخی از قواعد باشد. اين تفاوت م

بـا   اين دستور زبان با دستور زبان عربی بايد مورد توجه قـرار گيـرد و نبايـد تصـور کـرد     
و  کنـد  یمـ و سرانجام، قواعد واجی عمـل   شود یمگيری از گشتارها، روساخت توليد  بهره

 (.222ـ221: 1393)ر.ک؛ دبيرمقدم،  شود یمجمله تلفظ 
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 تقدير و تأويل 
بيـانگر ايـن مسـئله اسـت کـه سـاختار       « تأويـل »و « تقدير»صطالحاتی نظير کاربرد ا

هـا را قـادر سـازد تـا      دستوری خاصی بايد در ذهن گويشوران وجود داشته باشـد کـه آن  
ی معنـايی را بـرای خـود بازسـازی کننـد. از ايـن رو،       هـا  مشخصهصورت کاملی از همۀ 

بـر دو سـطح از سـاختارهای زبـان      ها تحليل خود را نحويان عرب در توجيه ساختار جمله
کـه بيـانگر    را «مقـدّر »اين معنا که هميشه يک حالت زيرساختی يا  به ؛سازند یممتمرکز 

. نحويـان در فـر  گشـتار بـرخالف نظـر      دادنـد  یمـ ويژگی معنايی است، مد نظر قـرار  
 جـا شـده و يـا زائـد را بـا الفـاظ و اصـطالحاتی روشـن         چامسکی، عناصر محذوف، جابه

فـر    هـا  جملـه برای اين کار نقطـۀ آغـاز خـود را روسـاخت      ها آن .کردند یم ارینامگذ
در  برای توجيه سـاختاری  ليتأو. آنگاه عناصر محذوف را با مکانيزم تقدير و يا نمودند یم

و با اين کار، تضاد ساختاری و يا تضـاد بـا قاعـدۀ     کردند یمحالت فرضی به جمله اضافه 
ـ تأو «ذهبـتُ إلـی الشّـامِ   »بـه   را «ذهبتُ الشـامَ » ۀجمل مثالً ؛بردند یماصلی را از ميان   لي

 کنند یمتوجيه « آليتُ عَلَی حَبِّ العراقِ...» بهرا « آليتُ حب  العراقِ الدّهرَ أطعمه» و کنند یم
کما عسل »...را به « فيه کما عَسَلَ الط رِيقِ الثعلبُ لدن بهز الکف يعسل متنه *»و يا بيتِ 

 (.27: 2 ج ،1399مطر،  ر.ک؛) کنند یمتوجيه ساختاری « ثعلبفی الطريقِ ال
. بـرای  برنـد  یمـ يا حالت اصلی نام  برای گشتار جابجايی نيز از اصالح وضعيت اصلی

و عـدول از ايـن    رنديگ یمی نحوی يک حالت و وضعيت اصلی در نظر ها مقولهبرخی از 
هـا بـه سـبب اغـرا  معنـايی       اين خروج غالباًکه  دانند یمحالت را خروج از حالت اصل 

نظم ساختاری جمالت در  نيتر یاصل. تصور يک حالت انتزاعی که بيانگر رديگ یمصورت 
اسـت. در زبـان عربـی، از     های مختلفی داشته ذهن گويشوران است، در ميان نحويان نام

. گسـترۀ  شـود  یمـ تعبيـر  « القاعـدة األصـلية  » و يا« اصل القاعدة» ،«األصل»اين حالت به 
، «حـروف » در گفتمـان نحويـان عـرب شـامل سـطوح مختلفـی از قبيـل       « اصل»وم مفه
ی مختلفی برای مـوارد يادشـده در نظـر    ها جنبه. اصالت از باشد یم« ها جمله»و « کلمات»

است؛ به عنوان نمونه، اصل از حيث اعرابی که يک سازه بايد در اصل معـرب   گرفته شده
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ها. اصل در اشتقاق از اسم  داشتن است يا در اسم اعراب ها جملهباشد يا مبنی. يا اصل در 
 است. که کاربرد عبارت اصل بسيار گسترده دهد یمۀ اين موارد نشان هم است يا فعل؟

ست؛ يعنی همان سطحی کـه  ها جملهموضوع تطبيق ما در اين بحث، حالت اصل در 
تا  گرفتند یمظر نحويان برای توجيه ساختار زبان عربی ناچار آن را در حالت تقديری در ن
هـای دسـتوری    ناظر بر همۀ اطالعات معنايی جمله باشد و از ديگر سو، برخی از تنـاق  

 زبان عربی را برطرف نمايد.
ی هـا  جملـه . در شـود  یمـ جمله در زبان عربی از دو رکن مسند و مسـند إليه تشـکيل   

د إليه و فعـل  ی فعليه، فاعـل مسـن  ها جملهاسميه، مبتدا مسند إليه و خبر مسند است و در 
جمله اين است که به هـيچ  « ساختی ژرف». حالت اصل يا شود یممسند آن در نظر گرفته 

نحو از اين دو رکن خالی نباشد. توجيه و تفسير سطح معنايی جمالت بدون حضـور ايـن   
 دو رکن هرگز ممکن نيست. همچنين، بايد گفت:

دول شـود و  ـ اصل در جمله، ذکر عناصر آن است. اگر از ايـن اصـل عـ   1»
بخشی از عناصر حذف شود، بايد محذوف از دور رکن جمله )مسند يا مسند إليه( 

ـ اصل در جمله، پيوستگی عناصر به هم است، امـا گـاه   2در تقدير گرفته شود. 
، مراعـات رتبـۀ عناصـر    هـا  جملهـ اصل در 3. ديآ یمگسست ميان عناصر پيش 

ـ اصل در 4. ديآ یمجمله پيش در عناصر  تأخيرجمله است، ولی گاهی تقديم و 
جمله، اظهار ارکان جمله است و اگر در جمله يکی از دو رکن مسند و مسند إليه 
محذوف شد، بايد آن را تفسير نمود... اصل در جمله، افادۀ معناسـت. اگـر افـادۀ    

.: م 2999)حسـان،  « معنای مشخصی نکرد، آنگاه جمله شـکل نخواهـد گرفـت   
121.) 

ساخت يا همان حالت تقديری در نزد نحويـان بيشـتر از آنجـا     رفاهميت پرداخن به ژ
موجبات توجيه روابط نحوی موجود ميـان   تواند ینمروساخت به تنهايی  که شود یمناشی 
ی از اريبسـ  (.291: 1372)ر.ک؛ جوليـا،   سـازد اصول نحوی را فراهم  نيتر عاميا  ها جمله

سـاخت   ی اصـلی معنـی جملـه در ژرف   ها که ويژگی دارند یمزبانشناسان گشتاری اظهار 
ادعا نمود که بسـياری از جمـالت    توان یم(. از اين رو، 292)ر.ک؛ همان:  شود یمنموده 

 ساخت با هم برابرند. هرچند از نظر روساخت با هم متفاوت هستند، ولی در ژرف
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)گشـتارها   شـود  ینمـ هـا تنـوع روسـاختی ايجـاد      ها بر روساخت ساخت با اِعمال ژرف
( سازند یم، بلکه ساختی را به ساخت ديگر مبدل کند ینمی را به جملۀ ديگر تبديل ا جمله

ی گشتاری، شـامل حـذف، جابجـايی و افـزايش،     ها قاعدهاما اِعمال  (.293)ر.ک؛ همان: 
همگی از نظر چامسکی اختياری هستند و هر يک در جايگاهی که دارند، معنای خاصـی  

 .کنند یمرا افاده 
توجيه ساختار معنايی جمالت و نيز توجيه ساختار جمـالت زبـان    نحويان عرب برای
کـه در آن سـاختار    انـد  دادهپيونـد   تر یانتزاعرا ناگزير به ساختاری  عربی، روساخت جمله

ـ  در نحو، ليتأواست. سازوکار  ی معنايی نمود پيدا کردهها مشخصهتمام  ۀ روسـاختی  جمل
شـده   . برای اين کار، تمام گشتارهای اعمـال دگردان یميا بالفعل زبان را به شکل اصلی باز

قاعدۀ اصلی بـرای ادات   ؛ به عنوان مثال،شود یمبه حالت اصلی خويش در تقدير متصور 
هايی در زبان وجود داشته باشـند کـه    . اگر حالتنديآ یم ها فعلشرط اين است که بر سَرِ 

 .دشو یمت درج ساخ حرف شرط در آن بر سَرِ اسم بيايد، فعل محذوف در سطح ژرف
که جمله در حالت روساختی فعلی نيست، بلکه  اند نهادهنحويان عرب فر  را بر اين 
ی تقـديری مظهـری از   هـا  جملـه شرطيه اضافه شود. « إنِ»در تقدير بايد يک فعل بعد از 

های معنايی و نيز برای نشـان   در زبان هستند که برای توجيه بخش تر قيعميک ساختار 
 .شوند یمکار گرفته  به دادن حالت اصيل

حاکی از اين است که سـخنگويان زبـان عربـی     ها جملهساخت  دانش مربوط به ژرف
که پس از ادوات شرط، ورود فعل الزم است. از ايـن رو، اگرچـه    دهند یمتشخيص  مثالً

يا تقدير آن توجيه حالـت روسـاختی    ليتأوی شرطی باشند، با ا جملهاين ادوات روساخت 
وَ إِن أحد مِنَ المشرکين استجارک فأجره حتّی يسمع کالم »عبارت  مثالً ؛دگرد یمممکن 

« ان استجارک أحد مِـنَ المشـرکين اسـتجارک...   » آنساخت  که ژرف« اهللا ثم أبلغه مأمنه
ی وجود داشته باشد که ا نهيقر( است. همچنين، اگر 242: 2م.، ج 1129)ر.ک؛ الغاليينی، 

آن واجب است. البته به اين شرط که ماضی، لفظـی يـا   بر جواب شرط داللت کند، حذف 
أنت فـائز  » ،آنساخت  ژرف که «أنت فائز إن اجتهدت» مانند: باشد؛« لَم»مضارع مقرون به 

أنت خاسر إن لـم  » که« أنت خاسر إن لم تجتهد» عبارتو يا  است «إن اجتهدت أنت فائز
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 شرط وجود قرينه در شعر،ی در صورت گاه .(111است )ر.ک؛ همان: « تجتهد أنت خاسر
 فإنّ المنية مَن يخشـها * : »ماند یمشود و فقط ادات شرط باقی  و جواب با هم حذف می

 (.291= أينما يذهب تصادفه( )ر.ک؛ همان: ) «نمايأفسوف تصادفه 
خوبی در شيوۀ کـار نحويـان لحـاظ     که اين تمايز به دهد یمآنچه در نحو عربی نشان 
سطحی در جمله را به صورت فرضی در ذهـن خـود در نظـر     شده، اين است که نحويان

ی معنايی جمالت است. از ايـن رو، آنـان در عـين    ها مشخصهکه بيانگر تمام  گرفتند یم
و اشـاره   های تقديری تجزيه و تحليل روساخت، جمالت همزمان با در نظر گرفتن حالت

. گرفتند یمرا در نظر  توصيف کاملی از اطالعات درج شده در سطح زيرين جمله ها به آن
هايی را که توجيه سـاختاری آن مطـابق بـا اطالعـات روسـاختی       حالت دنديکوش یمآنان 
را « و رجل مـن قالهـا   دي هللاقطع ا» عبارت مثالًبه حالت زيرساختی برگردانند؛  است، نبوده
و سـقی األرضـين الغيـثُ سـهلَ     » ويـا جملـۀ  « و رجل من قالها قالهاقطع اهللا يد من » به

ـ تأو« و حَزنها سهلهاسقی األرضين الغيثُ »را به « حزنها عقيـل،   )ر.ک؛ ابـن  کننـد  یمـ  لي
 بـه را « کـم ضـربتُ  » و« لم أکن بغياً» بهرا « لَم أکُ بغيا» عبارت(. همچنين، 71م.: 1124

 جـواز  .(939: 1374ر.ک؛ افغـانی،  ) کننـد  یمتوجيه « کم طالب ضربت/ کم طالباً ضربت»
مِنّـی   تظنـی غيـره   فـال  و لقد نزلتِ،» عبارتِ ليتأوباب افعال قلوب و به در  حذف مفعول 

ـ تأوبـه و   و جواز حذف هر دو مفعول « واقعاًفال تظنّی غيره » به «بمنزلة المُحَبِّ المُکرَمِ  لي
أين شرکائی الّـذين کنـتم تزعمـونهم    » به أين شرکائی الذين کنتم تزعمون؟ عبارتِ
نيز از « من يسمع يخل ما يسمعه حقا» عبارت به «ع يَخَلمن يسم» ليتأوو نيز « شرکائی

 (.9: 3، ج 1129الغاليينی،  ر.ک؛) استاين نمونه 
، انـد  دادههايی که نحويان از قديم مـورد تحليـل قـرار     و عبارت ها جملهاز اين رو، در 

هـا در سـطح ظـاهری     . از يک منظر، عبـارت اند داشتههميشه دو سطح از زبان را در نظر 
، در شـد  یمـ ها با قواعدی که اصـلی ناميـده    . اگر عبارتگرفتند یممورد تحليل قرار  خود

فـرم خـاص خـود مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار         تعار  يا تناق  نبود، جمله بـا همـان  
، ايـن دليلـی   گرفـت  ینم. اما اگر ظاهر عبارت در چهارچوب قواعد پذيرفته قرار گرفت یم

جمله را در نظر بگيرند. اين بدان معناست که نحويان  از تر یانتزاعبود تا نحويان سطحی 
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ساخت و روساخت مطرح کرد، در شيوۀ  تصوری قريب بدانچه که چامسکی در مقولۀ ژرف
تصريح بيـان نکـرده    ها، هرچند اين مسئله را به . از نظر آناند دادهخود مورد نظر قرار  کار

ساختار زيرين هستند که به مـدد  يافته از يک  ی عادی زبان صورت تحولها جملهباشند، 
 .شود یمها حاصل  ساخت جايی و اضافه بر ژرف اِعمال گشتارهايی نظير حذف، جابه

های تقـديری   ۀ طرح کاملی از حالتارائبا  ساختی در زبان عربی های ژرف غالب حالت
زی که با هدف بازسا ليتأومکانيزم تقدير و  گفت توان یم. از اين رو، شوند یمنشان داده 

، برابر با همان اصلی است که چامسکی آن را رديگ یممعنای جمله در زبان عربی صورت 
. اما اگر يک جمله چنان مبهم باشد که فهم معنـای  دينما یمساخت معرفی  در قالب ژرف

سـاخت مختلـف    ممکن نشود، اين مسئله بيانگر آن است که يک روساخت چنـد ژرف  آن
سـاخت درج   که چه اطالعاتی را خواننده خود در سـطح ژرف دارد؛ به عبارتی، بنا بر آنچه 

شده حـاوی اطالعـات    کند، معنا نيز تفاوت خواهد کرد. از اين رو، اگر تقدير در نظر گرفته
 فإن  المنيّة مـن يخشـها  »قرار دهد. بيتِ  خود ريتأثمعنا را نيز تحت  تواند یمخاصی باشد، 

بعـد  » بهبرخی از نحويان آن را  که «تي ا و ال تی...بعد الل » عبارتِو « * فسوف تصادفه أينما
الل تي ا کلّفَتنا ما ال نُطِيق، وال تی حَم لَتنا ما ال نُطِيق، وال تی حَم لَتنا ما ال نقدرُ عَلَيه أدرکنـا مَـا   

فـال  » تقـدير  بـه  «و ال جـدا إذا ازدحـم الجـدود    فال حسبا فخرت به لِتيم» عبارتو « نرِيدُ
(. 312 همـان:  ر.ک؛) باشـد  یمـ اين دست  از ،(191: 1 ج م.،1172حسن، )« باًذکرت حس

های مربوط به شعر قديم مسئله بـه همـين شـکل اسـت. ممکـن اسـت        دربارۀ پيچيدگی
 ساخت درج کنند. شارحان در مواجهه با يک بيت، هر يک اطالعات خاصی را در ژرف

 . تأويل از نگاه نحويان3
است. نحويان در باب کمّ و کيف کاربرد  آمده« بازگشتن»معنای  به« أول»از ريشۀ « تأويل»
عبـارتی را بـه نقـل از     األقتـراح . سـيوطی در کتـاب   اند نکردهدر نحو چندان بحث  ليتأو

التأويل إنّما يسـو  إذا  » است: ليتأوکه مبين معنای نحوی  کند یمابوحيان توحيدی ذکر 
م.: 2992ی، وطيالسـ )ر.ک؛ « لجـادة فيتـاول  کانت الجادة عَلَی شیء ثمّ جاء شيئ يخالف ا

199.) 
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آنجا مجاز است که قواعد نحوی در جهتـی باشـد، آنگـاه مـواردی      ليتأواز نظر وی، 
در عبـارت   .گـردد  یمکالم ممکن  ليتأوبيايد که مخالف اين قواعد باشد. در آن صورت، 
خـارج از ايـن   هـايی   است. چنانچه عبـارت  مذکور جادۀ همان قواعد متقن و پذيرفته شده

 ، يعنی همان در نظر گرفتن ساختار تقـديری ليتأونمود.  ليتأوچارچوب بيايد، بايد آن را 
. پس عبارت تقديری، يعنی برقرار نمودن ميا نهادهساختی بر آن  که ما عنوان عبارت ژرف

گويند. از اين  ساخت را می مناسبات دستوری ميان عناصر يک جمله در يک عبارت خوش
ی هـا  جملـه ، بايـد در  انـد  کردههايی که از جادۀ قواعد متقن زبان عربی عدول  ترو، عبار

 مقدر توجيه شوند.
را تعار  آشکار ميان متن مکتوب و قواعد نحو عربی  ها جملهدر  ليتأواء فر  منش
مکانيزمی بود که نحويان برای ايجاد هماهنگی ميان قواعـد و متـونی کـه     ليتأو» است،

. بـرای اينکـه   (231.: م 2992)ابوالمکارم، « اند گرفتهکار  ت، آن را بهمخالف اين قواعد اس
با قواعد زبان عربی برطـرف شـود، نـاگزير بايـد مکـانيزم       ها جملهتعار  ميان روساخت 

بايـد تنهـا دسـت بـه      در نظر گرفته شود. اگر نخواهيم از اين شيوه استفاده کنـيم،  ليتأو
چنين کاری  عمالًشده دارند که  با قواعد پذيرفته هايی بزنيم که توافق تام گزينش عبارت

 با توجه به طبيعت زبان ممکن نيست.
در توجيه بسياری  ها ینحوتا  شود یمباعث  عدم فر  ساختار تقديری در نحو عربی

 ارائههای خارج از قاعده  از ساختارهای زبان عاجز بمانند و نتوانند تصوير روشنی از عبارت
ناميد. اما نحويان با تصور يـک  « شاذ»ايد اين موارد را خارج از قاعده يا از اين رو، ب دهند.

ی هـا  جملههای معنايی و زيرساختی است، توانستند  ساختار انتزاعی که حامل تمام ويژگی
ی معنـايی  ها مشخصهمخالف قاعده را توجيه کنند. در اين بخش، از ساختار انتزاعی تمام 

، تـا تصـور   گـردد  یم در روساخت به حالت اصلی خود برجا شده  و عناصر محذوف يا جابه
آشـکار شـود؛ بـه عـوان نمـون، گشـتارهای        روشنی از حالت اصل قاعده بـرای همگـان  

 .گردند یمهمگی به حالت اصلی خود بر تأخيراضافه، تقديم و  شدۀ حذف، اعمال
نقطۀ اشتراک رويکرد چامسکی با نحويان عرب در اين است که هر دو يـک سـاختار   

. نگاه کلّـی، بـه جملـه در روش کـار نحويـان ايـن اسـت کـه         کنند یمانتزاعی را فر  
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باشـد.   هـا  جملـه ، مبيّن تمام جوانـب معنـايی   تواند ینمهای بالفعل در زبان عربی  ترکيب
های معمول و بالفعل در زبان همان است که مواد اوليـۀ   يا همان ترکيب مفهوم روساخت

است، اما در کنار اين سـطح از زبـان مفهـوم بـالقوه و      های نحوی را فراهم کرده پژوهش
سـاخت در   آن را تا حدود زيادی معادل ژرف توان یماست که  ی نيز مطرح شدهتر یانتزاع

 نظر گرفت.
رهيافت مشترک ديگر نحويان و چامسکی در اتخاذ رويکرد ذهن گرايانـه بـه دسـتور    

سـازوکاری   طح روسـاخت جمـالت،  ويژه مکتب بصره با عبور از س نحويان، به زبان است.
در تفسـير روابـط    . اگـر ايـن رويکـرد   کننـد  یمذهنی ر ا برای توجيه روابط دستوری پيدا 

 .شد یم، شايد توجيه بسياری از موارد روساختی پيچيده شد ینماتخاذ  ها جملهدستوری 

 . شرايط بازآفرينی حالت تقديری4
 توانـد  یمـ معتقدند حالت مقدر بايد تـا  در بازسازی حالت تقديری در زبان عربی، نحويان 

سـاخت بـر مبنـای     کمتر باشد. از اين رو، اصل کم بودن الفاظ محذوف و بازسـازی ژرف 
اگـر  « أنت منّـی فرسـخان  »است؛ به عنوان مثال، در عبارت  بازسازی حداقل لفظ بنا شده

ی ذو مسـافة  أنت منّ»بگيريم، بهتر است از اينکه بگوييم: « بعدُک منی فرسخان»تقدير را 
 (.992م.: 1171هشام،  )ابن« فرسخين

اسـت کـه از    اصول خاصی برای مفرو  دانستن عناصر محذوف مدّ نظر ايشان بوده
 به موارد زير اشاره نمود: توان یمآن جمله 
ـ عنصر محذوف بايد در جايگاه اصلی خويش در جمله در تقدير گرفتـه شـود؛ زيـرا    1
که مربوط بـه   کند یمخويش اقتضای تقديری ديگر  در غير مکان اصلی نن آگرفتمقدر 

است. پس هر چيزی بايد در مکان اصلی خود در تقدير گرفته شـود   باسازی ترکيب جمله
تا مغايرت با اصل صورت نپذيرد، هم از جهت حذف و هم از جهت قـرار دادن چيـزی در   

مقـدم بـر زيـد باشـد،      بايد« زيداً رأيته»غير جايگاه خود؛ به عنوان مثال، مفسر در عبارت 
که مفسر مؤخر در تقدير گرفتـه شـود تـا مفيـد اختصـاص       دانند یمجايز  ها یبالغاگرچه 

 (.771باشد، ولی از نظر نحويان اين طور نيست )ر.ک؛ همان: 
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تکلـم  »در عبـارت   مـثالً  تا آنجا که ممکن است بايد حالت مقدر را اندک گرفـت؛ ـ  2
اسـت و يـا   « تکلّم بخير واالّ تتکلّم بخير فاسکت» آن ريتقدگفت  ديبا «بخير واالّ فاسکت

 در بيت:
واالّ تطلقها فيعـل  »بايد تقدير را « واالّ يعل مفرقک الحسام فطلقها، فلست لها بکفء»

 (.111: 2 ج م.،1129ر.ک؛ الغاليينی، ) گرفت« مفرقک الحسام
(؛ به 197 ـ بايد تا حد ممکن عنصر محذوف از لفظ مذکور گرفته شود )ر.ک؛ همان:3

ـ با «به تعبا فال من يسلم عليک فسلّم عليه و من ال،» عبارتعنوان نمونه، در   عبـارت  دي
ـ  در تقدير گرفت، نه عبارتی غير از آن را.« ال»را بعد از « يسلم عليک» ، در بيـت  نيهمچن
 در« نـار »از  قبـل  را «کـلّ » ۀواژبايـد   «* و نار توقد باللّيل نـارا  أکلّ امرئ تحسبين امرءا»

در تقـدير  « يد»را بعد از « من قالها» ديبا« و رجل من قالها دي هللاقطع ا»تقدير گرفت و در 
 (.71ـ79م.: 1124عقيل،  ابن ر.ک؛) گرفت

 ی تقديری در زبان عربیها مقوله نيتر مهم. 9

 . حذف1ـ9
. شايد گسترۀ شود یمترين مقوالتی است که در روساخت زبان عربی حادث  حذف از مهم

زياد اين مسئله به مطلوب بودن ايجاز در زبان عربی بازگردد. حذف، هر سه عنصـر  بسيار 
 . در سازوکارهای توجيـه نحـوی، مـوارد محـذوف در    شود یماسم، فعل و حرف را شامل 

شـده تأکيـد    هم بر قواعد متقن و پذيرفته تا شود یمهای تقديری مفرو  پنداشته  عبارت
 ها ديده شود. مام عبارتشود و هم ساحت معنا به طور کل در ت

 . حذف اسم2ـ9
ـ «: جاء ربک» ـ  فأت «:فأتی اهللا بنيانهم» جاء أمر ربک  حرمـت علـيکم   » ی أمر اهللا بنيـانهم 

ـ «: الميتة ـ «: ربِ اغفر لی» حرّمت عليکم أکل الميتة   «:فـال خـوف علـيهم   » ربی اغفر لی 
ـ  فال ـ    إنّها مِـن أ «: إنّها مِن تقوی القلوب» خوف شیء عليهم   فعـال ذوی تقـوی القلـوب 
ـ   «: آمنّا بالّذی أنزل إلينا و أنزل إليکم» عنـدهم  » آمنّا بالذی أنزل إلينا والّذی أنـزل إلـيکم 

ـ «: قاصرات الطرف ألنّا له «: ألن ا له الحديد أن أعمل سابغات» عندهم حور قاصرات الطّرف 
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ـ  فليضـحکوا ضـحکاً   «: ثيـراً فليضحکوا قليالً و ليبکـوا ک » الحديد أن أعمل دروعاً سابغات 
 قليالً و ليبکوا بکاءاً کثيراً.

 . حذف فعل3ـ9
ـ «: شارفت المدينة فلما» الناس مجزيون بأعمـالهم إنّ خيـراً   » شارفت المدينة فلمّا أدخلها 

ـ   «: األسد» ـ« إن کان خيراً فخير و إن کان شرّا فشر«: فخير و إن شرّا فشرّ  إحـذر األسـد 
ـ زي ضربت «:زيداً ضربته» ـ  إرمِ «:الغزال الغزال» داً ضربته   فطلّقها فلست لها بکفءٍ» الغزال 

ـ «: وإالّ يعلو مفرقک الحسام جد فـإن تجـد   «: جد تسد» وإال تطلقها يعلو مفرقک الحسام 
ـ  ـ  نخصُّ العربـ  نحن«: نکرم الضيف ـ  العربـ  نحن» تسد ـ  «: خالداً رأيته» نکرم الضيف 

 رأيت خالداً رأيته.

 ذف حرفح. 4ـ9
ـ تأمرونن «:تأمرونی» ـ «: يسوء الفاليات إذا فلينی» ی  «: ناراً تلظـی » يسوء الفاليات إذا فليننی 

 ی.تنيل «:ليتی» يا اهللا ـ«: اللهم » مبيوع ـ«: مبيع» مقوول ـ«: مقول» ناراً تتلظی ـ
بـه چنـد    تـوان  یمی، محذوف را ا عدهمتعدد باشد و به اعتقاد  تواند یمموارد محذوف 
 نوع تقسيم کرد:
و بـه   شـود  یمـ ـ محذوفی که جملۀ تنها با مقدر انگاشتن عبـارتی تمـام   1»

فرمايـد:   است؛ مثل اين آيۀ قـرآن کـه مـی    سبب علم مخاطب به آن حذف شده
َالْعَفْوَ قُلِ يُنفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَک  /(.211)البقره 

 هـا  جملـه يسـت و  ـ محذوفی که نيازی به مقدر انگاشـتن چيـزی در آن ن  2
را ظـاهر کنـيم و حالـت      بدون عناصر مقدر کامل هستند و اگر عناصر محذوف

 مقدر را در نظر بگيريم، کالم ناپسند خواهد شد؛ مانند: أزيداً ضربت.
ـ محذوفی که اگر عناصر مقدر را ظاهرکنيم، جمله به طور کـل از حالـت   3

م.: 1191، ديــعحمــد )م« ؛ مثــل: يــا عبــد اهللاشــود یمــپــيش از تقــدير خــارج 
 (.172ـ171

ساختی بـر اسـاس قواعـد مسـلّمی اسـت کـه        در بسياری از موارد، تعريف حالت ژرف
؛ به عنوان مثال، ترکيب جمله بـر اسـاس فراينـد اسـناد     اند کردهنحويان به آن دست پيدا 
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ی نحـوی ماننـد مبتـدا يـا     هـا  مقولهاست. اسناد دو وجه مسند و مسند إليه دارد و با اينکه 
ی اسمی هستند، اگر مقولۀ فعلی در حالت روسـاختی  ها مقولهفاعل و يا مفعول همگی از 

 «.أريد أن أتعلّم = أريد التعلمَ»در جايگاه اسم بنشيند، بايد آن را به تقدير برد: 
ی زبان عربی تمام مقوالت مربوط بـه مـوارد   ها جملهساختی  از اين رو، در حالت ژرف
ها به حالت مصدری  عبارت ليتأواز اين رو، حروف مصدری و يادشده حالت اسمی دارند. 

هايی را که بـا   دهندۀ آن است که نحويان روساخت که خود يک مقولۀ اسمی است، نشان
 .کنند یم ليتأوقواعد اصلی در تضاد است، 
حرکـت و اعرابـی    تواند ینمی اسمی که ها مقولههای مقدر برای  در نظر گرفتن حالت

تـا حـالتی    شود یمبر حرف پايانی آشکار کند، خود باعث  شده ارائهتعريف  مناسب را بنا بر
هـای مقصـور بـه داليـل آوايـی       مقدر برای آن اسم فر  شود؛ به عنـوان مثـال، اسـم   

حرکت ديگری را روی خود داشته باشند. فر  حالـت تقـديری بـرای چنـين      توانند ینم
 «.ی موسی عيسیرأ» :مانند کلماتی تنها برای اشاره به حالت اصلی است؛

ما حقّـه   تأخيرتقديم ما حقّه التأخير و »هايی نظير  جايی در عبارت اشاره به گشتار جابه
سـاختی و   روشنی پيداست. رعايت ترتيب عناصر در جملـه، خـود حـالتی ژرف    به« التقديم
و  شـد  یمـ است که هر نوع عدول از آن نوعی گشـتار محسـوب    برای نحويان بوده اصيل

هـا مطـابق بـا صـناعت نحـوی       ساختی زبان نيست و يا به تعبير آن اصول ژرف مطابق با
منظور از صناعت نحوی، اصول عام و قواعد خاص نحوی است که همۀ نحويان » نيست.

 (.192م.: 1119)حمودة، « بر آن اتفاق نظر دارند

 گيری . نتيجه2

ـ ا دهيپدساخت زبان از يکديگر  تفکيک دو سطح روساخت و ژرف ، رود ینمـ ه شـمار  ی نو ب
عرب زبـان مسـتقيم يـا غيـر      انينحو ی دستور،ها کتاببلکه از نخستين مراحل پيدايش 

که از سوی چامسکی مطرح شد، با « ساخت ژرف». مبحث اند داشتهمستقيم آن را مدّ نظر 
 بـاً يتقر، اند کردهزبان مطرح  در زبان که نحويان عرب« ی اصلیها حالت»يا « اصل»مسئلۀ 

 هـا  عبـارت و  هـا  جملـه فراتر ازحالت بالفعل  ساختار ت، چون در هر دو مبحث،همسان اس
ساخت و تقدير با يکديگر همسانی دارنـد، بـدين ترتيـب کـه      . مفهوم ژرفشود یممطرح 
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و آن را  رنـد يگ یمـ تر را در زبـان در نظـر    نحويان عرب در بررسی زبان، يک سطح کامل
ان استعداد بـالقوۀ زبـان اسـت و نمـود بالفعـل      ی هما گونهکه به  نامند یم« قاعدۀ اصلی»

ی از همان قاعدۀ اصـلی اسـت. در نظـر گـرفتن     ا افتهشکل تغييري باًيتقری زبان ها عبارت
کـه گويـای تمـام     باشـد  یمـ تقدير در نحو عربی بيانگر همـان سـاخت زيـرين جمـالت     

سـت  و پس از در نظر گرفتن چنين سطحی از جمله ا هاست عبارتی معنايی ها مشخصه
 شده بر جمالت را حدس زد. گشتارهای اِعمال توان یمکه 

ۀ اشـتراک رويکـرد   نقطـ  گرايانه به زبـان دارنـد و   نحويان و چامسکی رويکردی ذهن
چامسکی با نحويان عرب در اين است که هر دو مفهوم بالقوۀ ژرساخت و مقدّر را فـر   

مبين تمـام جوانـب    تواند ینمی بالفعل و روساخت ها بيترک، چون در نظر آنان، دگيرن یم
 باشد. ها جملهمعنايی 

، در نحو عربی از آن با کند یمساخت مطرح  آنچه چامسکی با عنوان روساخت و ژرف
سـاختی در زبـان    ی ژرفهـا  حالـت و غالـب   شود یمعنوان حالت مقدر و حالت اصلی ياد 

 تـوان  یمـ يـن رو،  . از اشود یمی تقديری نشان داده ها حالتۀ طرح کاملی از ارائعربی با 
برابر با همـان اصـلی اسـت کـه چامسـکی آن را در قالـب        ليتأوگفت مکانيزم تقدير و 

 .کند یمساخت معرفی  ژرف
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