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رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال

تحصیالت: دكتری

عنوان اثر: صرف در نحو؛ از كمینه گرایی 

تا صرف توزیعی

مزدک انوشه

MAZDAK  ANOUSHE

مـزدک انوشـه در سـال 13۵2 در قائم شـهر به دنیـا آمـد. وی دانش آموختۀ 
كارشناسـی زبان و ادبیات انگلیسـی و كارشناسی ارشـد و دكتری زبان شناسـی 
علمـی  هیئـت  عضـو  یک چنـد  وی  اسـت.  تهـران  دانشـگاه  از  همگانـی 
پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی بـود و هم اكنـون عضـو هیئـت علمـی گـروه 
زبان شناسـی همگانـی دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران 
اسـت. اثـر »صـرف در نحـو؛ از كمینه گرایـی تـا صـرف توزیعـی« یکـی 
از تالش هـای موفـق اوسـت كـه طـی پنـج سـال تمركـز و پژوهـش مـداوم 
میـراث  اصطالحـات  زبانـه  دو  واژه نامـۀ  تدویـن  اسـت.  شـده  حاصـل 
فرهنگـی بـا عنوان »واژه نامـۀ میراث مانـدگار« و ترجمۀ كتاب »چامسـکی 
و جهانی سـازی: تقابل هـای پسـامدرن« از دیگـر آثـار علمـی وی اسـت.

از دكتـر انوشـه مقـاالت متعـدد علمـی و پژوهشـی منتشـر شـده اسـت. 
اثـر  بـرای  نیـز  فارابـی  بین المللـی  جشـنوارۀ  دورۀ  پنجمیـن  در  ایشـان 
»سـاخت جملـه و فرافکن هـای نقـش نمای آن در زبان فارسـی« بـه عنوان 

برگزیـدۀ سـوم بخـش بزرگسـال مـورد تقدیـر قـرار گرفـت.
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درباره پژوهشگر

چکیده اثر

گــروه زبان، ادبیات و زبان شناسي
LANGUAGE, LITERATURE AND LINGUISTICS

در چنـد دهـه اخیـر نظریه هـای مختلفـی در تبییـن سـاختار واژه و جملـه سـربرآورده اند كـه گاه تفاوت هـای  بنیـادی با 
یکدیگـر دارنـد. برخـی از ایـن نظریه هـا بـه سـاخت واژه جایـگاه و هویـت مسـتقلی در نظـام دسـتوری بخشـیده اند و 
سـاخت واژه را از حـوزه نحـو بیـرون برده اند؛ برخی دیگر زاد و رود هر سـازه غیربسـیطی را به سـیطره نحـو درآورده اند و 
اشـتقاق واژه را فراینـدی همپـای تولیـد جملـه دانسـته اند. از آن میـان، نظریه صرف توزیعـی كه از واپسـین صورت های 
تحـول یافتـه نظریـه فراگیـر اصـول و پارامترهاسـت و نگاهـی پادواژه گـرا بـه دسـتور دارد، بـرآن اسـت تـا در تقابـل بـا 
رویکردهـای واژه گـرا، تحلیلـی یکسـان از سـاخت سـازه های مركـب )واژه، گـروه و جملـه( بـه دسـت دهـد. بنابرایـن، 
 صرفـی بـه شـمار نمـی رود، و الجرم 

ً
صـرف توزیعـی آن گونـه كـه ممکـن اسـت از نـام آن گمـان رود، نظریـه ای صرفـا

اثـر حاضـر نیـز پژوهشـی مختـص بـه سـاخت واژه زبان فارسـی نیسـت. نـام صـرف توزیعـی از آنجـا برمی آیـد كه در 
ایـن انـگاره زبانـی، وظیفه تولیـد واژه از حوزه واژگان سـتانده شـده و میان بخش هـای مختلف نظام 
دسـتوری پخـش شـده اسـت. بـه همیـن ترتیب، نـام این اثـر )صـرف در نحو( بـر این نکتـه داللت 
می كنـد كـه بخـش عمده سـاخت واژه در حـوزه ای متمركز شـده اسـت كه بنا به سـنت نحـو خوانده 
می شـود. بـه هـر روی، ایـن نهـال نورسـته نظریـه اصـول و پارامترهـا، اگرچـه در تقـرب به چیسـتی 
ذهـن و زبـان، شـاخ و برگ های خود را در سـمت وسـویی كـم وبیش متفاوت گسـترانده اسـت، اما 

ریشـه آن در بسـتر كمینه گرایـی قـوام یافته اسـت


