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مـزدک انوشـه در سـال  1352در قائمشـهر به دنیـا آمـد .وی دانشآموختۀ
کارشناسـی زبان و ادبیات انگلیسـی و کارشناسیارشـد و دکتری زبانشناسـی
همگانـی از دانشـگاه تهـران اسـت .وی یکچنـد عضـو هیئـت علمـی
پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی بـود و هماکنـون عضـو هیئـت علمـی گـروه
زبانشناسـی همگانـی دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران
اسـت .اثـر «صـرف در نحـو؛ از کمینهگرایـی تـا صـرف توزیعـی» یکـی
از تالشهـای موفـق اوسـت کـه طـی پنـج سـال تمرکـز و پژوهـش مـداوم
حاصـل شـده اسـت .تدویـن واژهنامـۀ دو زبانـه اصطالحـات میـراث
فرهنگـی بـا عنوان «واژهنامـۀ میراث مانـدگار» و ترجمۀ کتاب «چامسـکی
و جهانیسـازی :تقابلهـای پسـامدرن» از دیگـر آثـار علمـی وی اسـت.
از دکتـر انوشـه مقـاالت متعـدد علمـی و پژوهشـی منتشـر شـده اسـت.
ایشـان در پنجمیـن دورۀ جشـنوارۀ بینالمللـی فارابـی نيـز بـرای اثـر
«سـاخت جملـه و فرافکنهـای نقـش نمای آن در زبان فارسـی» بـه عنوان
برگزیـدۀ سـوم بخـش بزرگسـال مـورد تقدیـر قـرار گرفـت.

چکیده اثر
در چنـد دهـه اخيـر نظريههـای مختلفـی در تبييـن سـاختار واژه و جملـه سـربرآوردهاند كـه گاه تفاوتهـای بنيـادی با
يكديگـر دارنـد .برخـی از ايـن نظريههـا بـه سـاختواژه جايـگاه و هويـت مسـتقلی در نظـام دسـتوری بخشـيدهاند و
سـاخت واژه را از حـوزه نحـو بيـرون بردهاند؛ برخی ديگر زاد و رود هر سـازه غيربسـيطی را به سـيطره نحـو درآوردهاند و
اشـتقاق واژه را فراينـدی همپـای توليـد جملـه دانسـتهاند .از آن ميـان ،نظريه صرف توزيعـی كه از واپسـين صورتهای
تحـول يافتـه نظريـه فراگيـر اصـول و پارامترهاسـت و نگاهـی پادواژهگـرا بـه دسـتور دارد ،بـرآن اسـت تـا در تقابـل بـا
رويكردهـای واژهگـرا ،تحليلـی يكسـان از سـاخت سـازههای مركـب (واژه ،گـروه و جملـه) بـه دسـت دهـد .بنابرايـن،
ً
صـرف توزيعـی آن گونـه كـه ممكـن اسـت از نـام آن گمـان رود ،نظريـهای صرفـا صرفـی بـه شـمار نمـیرود ،و الجرم
اثـر حاضـر نيـز پژوهشـی مختـص بـه سـاختواژه زبان فارسـی نيسـت .نـام صـرف توزيعـی از آنجـا برمیآيـد كه در
ايـن انـگاره زبانـی ،وظيفه توليـد واژه از حوزه واژگان سـتانده شـده و ميان بخشهـای مختلف نظام
دسـتوری پخـش شـده اسـت .بـه هميـن ترتيب ،نـام اين اثـر (صـرف در نحو) بـر اين نكتـه داللت
میكنـد كـه بخـش عمده سـاختواژه در حـوزهای متمركز شـده اسـت كه بنا به سـنت نحـو خوانده
میشـود .بـه هـر روی ،ايـن نهـال نورسـته نظريـه اصـول و پارامترهـا ،اگرچـه در تقـرب به چيسـتی
ذهـن و زبـان ،شـاخ و برگهای خود را در سـمت وسـويی كـم وبيش متفاوت گسـترانده اسـت ،اما
ريشـه آن در بسـتر كمينهگرايـی قـوام يافته اسـت

