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  مقدمه
 و سـاختار بـسيار      سـاز و كـار    اي بشري بـا مـاهيتي چنـد بعـدي از             زبان به عنوان پديده   

ـ  ،منـد ديگـر    اي برخوردار است و مانند هر ساختار پيچيده و نظام          پيچيده عناصـر   سـري  ك از ي
ــاني «ي ســريــك ،يل دهنــدة ســاختار زبــانكعناصــر تــش. شــود تــشكيل مــي » واحــدهاي زب

(языковые единицы)   مند بودن پيكرة زبان، ضمن داشتن مشتركات و          با توجه به نظام    هكاند
  . داراي ارتباطي تنگاتنگ با يكديگرند،ها تتفاو

 رابطه ميان اين    ساز و كار  و  شناسان همواره مطالعه و بررسي ماهيت واحدهاي زباني          زبان
 ة سـابق  .انـد  هـاي خـود قـرار داده        و پژوهش  مطالعاتهاي مختلف، موضوع     واحدها را از جنبه   

تـوان بـه اواسـط قـرن         ي را مـ   ي روس يشناس  زبانيِ مختلف در زبان    ي واحدها يمطالعه و بررس  
 مختلـف   يهـا   در زمينـة جنبـه     ي مطالعات تخصص  يها نهين دوران، زم  يدر ا . هجدهم نسبت داد  
ـ    -ي امـروز  ةامالً تفكيـك شـد    كـ ل  ك نه به ش   - يساختار زبان روس   ـ  نظر ة بـا ارائ  يات عمـوم  ي

چ المانوسـوف   يتـوروو يكل و يـ خائي روس، م  ةر و دانـشمند برجـست     كـ  متف ي از سـو   يشناس  زبان
(Ломоносов М.В.)رديگ يل مك، ش.  

، از  يشناسـ  ن مطالعات زبـا   ةنيات دانشمندان روس در زم    يها و نظر   دگاهي د ي اجمال يبررس
 ي بـه سـو  ينگرِ زبـان    جامع يها ات و مقوله  يت از نظر  كگذشته تا به امروز، نشانگر تحول و حر       

.  مختلـف سـاختار زبـان اسـت        يهـا   و محدود نگر در ارتبـاط بـا جنبـه          ي تخصص ييها دگاهيد
، از ي مختلف در ارتباط با ساختار زبان روسي مطالعاتيها ها و حوزه  مقولهكيك و تفيجداساز

» يســــاز  واژه«، (лексикология)»يشناســــ  واژه«، (фонетика)» يآواشناســــ «ل يــــبق
(словообразование) ،»صــرف «(морфология) ،»نحــو «(синтаксис)ــ و غ د يــره را، باي

ـ البته، در ا  .  دانست يشناسي روس   در گذرِ مطالعات زبان    يتكن حر يمحصول چن  ان، سـهم   يـ ن م ي
 جهـان،   يشناسـ   زبان يها دگاهي در روند تعامل با د     يروس يشناس  زبان يريرپذي و تأث  يرگذاريتأث

 آثـار   يه بـه وضـوح در بررسـ       كـ اما، آنچـه    . ده گرفت يد ناد يشناسيِ غرب را، نبا    از جمله زبان  
 يهـا   به طور اعم و موضوعات مرتبط بـا جنبـه          يشناس شناسان روس در زمينة مسائل زبان      زبان

ـ  بـر نظر   ي چنـد مبتنـ    ي موضـوعات  شـود،  ي به طور اخص، مشاهده م     يساختار زبان روس   ات و  ي
 ي تماميبطور قطع، مطالعه و بررس. سان روس استيشناسان و دستورنو  خاص زبانيها دگاهيد
 ي اجمـال  ين مقاله ما تنها به بررس     يدر ا . ستير ن يپذ انك مقاله ام  يكها در چارچوب     ن ديدگاه يا

  .ميردازپ ي مي روسيشناس گاه آن در زباني و جايمطالعات علم صرف روس
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   زبانيا ن صرف در ساختار مرتبهييتع
شناسـان معاصـر در       از دستاوردهاي پژوهـشي زبـان      ي بخش قابل توجه   ة و مطالع  يبررس

 رابطـة «نـوعي   ستم، مـا را بـه وجـود         يـ  اول و اواسط قرن ب     ةميزمينة ساختار زبان، به ويژه در ن      
 يها دگاهيد. سازد يمون مرهن ميان واحدهاي زباني (иерархическое отношение)» اي مرتبه

ـ شناسـان ا    تـوان در آثـار متعـدد زبـان         ي زبـان را مـ     يا مرتبط با ساختار مرتبه    ن دوره، اعـم از     ي
 كشناسـان روس، نظيـر ملچـو       لـد، و زبـان    ير، بلومف ينز، سپ يسون، ال يشناسان غرب، نظيرگل   زبان

(Мельчук И.А.) ،چ، ماسلوف ياسوك(Маслов Ю.С.)مشاهده نمود .  
ـ      كاي است     سازه، رابطه  كاي در درون ي     رابطة مرتبه  مقصود از   از  كه به موجب آن، هر ي

» سـطح «ه بـه آن     كـ تـر     اي از سلسلسه مراتـب بـاالتر يـا پـايين            در مرتبه  ،دهنده يلكعناصر تش 
(уровень)  از سطوح،   كدر اين نوع رابطه، عناصر مرتبط با هر ي        . گيرند مي ، قرار شود يگفته م 

  .ترند ب از عناصر سطوح پايينكتر دارند و مر نسبت به سطوح پايينتري  ساختار پيچيده
هـاي خـود،      بـا توجـه بـه ويژگـي        ،اي  نظام مرتبـه   كواحدهاي زباني با قرار گرفتن در ي      

در ارتباط با ساختار زبان . دهند يل ميكمختلفي از سلسله مراتب را در ساختار زبان تش سطوح
: ايـن سـطوح عبارتنـد از      . ديگر متمـايز نمـود    كـ ي سـطح را از      چهـار توان حـداقل      مي ،روسي

ــطح« ــ«، (уровень фонем)» واج س ــواژ طحس ــطح واژه«، (уровень морфем)» تك » س
(уровень словоформ) ،» المكسطح «(уровень высказываний) .   ،در اين سلـسله مراتـب

رندة سطوح  رة آن دربرگي  كه پي كالم است   ك سطح   ، سطح واج و باالترين سطح     ،ترين سطح  پايين
 واحدهاي زبـاني    »واژه« و   »واژكت«،  »واج«آيد،   ه از نام سطوح بر مي     كهمان گونه   . تر است  پايين

 از  (предложение)» جملـه « و   (словосочетание)» گـروه واژه  «.  سـطح اولنـد    سهمرتبط با   
احـدهاي  اي ميـان و     اي از رابطة مرتبـه     نمونة ساده . آيند الم به شمار مي   ك سطح   واحدهاي زبانيِ 

  :م كردير ترسيل زكتوان به ش يرا م -واحد سطح كالم - زباني روسي از سطح واج تا جمله
 домашний واژة   ←) м , о , дمتشكل از واج هـاي       (»خانه، منزل « به معناي    домواژة  
 домашний адрес گروه واژة ← ) дом, ашн, ийمتشكل از تكواژهاي  (»خانگي«به معناي 

 جملـــة ←) домашний, адресهـــاي  متـــشكل از واژه (»منـــزلآدرس «بـــه معنـــاي  
Это домашний адрес.    ةهـا و گـروه واژ   متـشكل از واژه  (».اين آدرس منزل است « به معناي 
это, домашний, адрес(اند .  

ـ          ساختار مرتبه ه  كست  يته ضرور كن ن يتوجه به ا    اي ه سـاز  كاي زبـان را نبايـد متـرادف ي
ه، كبل. ي واحدهاي زباني سطوح مختلف است     كل چيدمان فيزي  ه محصو كدانست  افزاري   سخت
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ه ماهيـت   كـ ل از سـطوح مختلـف دانـست         كرة واحـد متـش    ك پي كاين نظام را بايد به عنوان ي      
و اسـت   رد سـطح ديگـر      كـ  آن مفروض بر وجـود و عمل        از سطوحِ  كرد هر ي  كوجودي و عمل  

بنـابراين، در مطالعـات     . اسـت ثر از قواعد و اصول كل نظام زبان         أداراي ساختاري پيچيده و مت    
ـ      شناختي، بررسي ويژگي   زبان ور، بـدون لحـاظ نمـودن       ك از سـطوح مـذ     كهاي مربوط به هر ي

البته، ميـزان ايـن وابـستگي در ارتبـاط بـا سـطوح              . ستپذير ني  انكهاي سطوح ديگر ام    ويژگي
ز ميـزان    بـيش ا   »واژكـ ت« بـا    »واژه«، ميزان وابستگي و ارتباط سطح       مثالً. سان نيست كمختلف ي 

  . است»واژكت« با »گفتار«وابستگي و ارتباط 
در ارتبـاط بـا     را  هاي خود     مطالعات و بررسي   ،روسمعاصر  دستورنويسان  و  شناسان   زبان

تـرين آنهـا    ه مهـم كـ انـد،   دهدا از سطوح زباني درون حوزهاي مطالعاتي مـستقلي ارائـه          كهر ي 
البتـه، تعيـين و جداسـازي ايـن         . نحـو و   سازي، صرف  شناسي، واژه  آواشناسي، واژه : عبارتند از 

ي روسيه در سشنا اتب نظري زبانكال مختلف در مكه به اشك روندي است ،هاي مطالعاتي حوزه
  .شناسان تعميم داد  زبانهمةاتب نظري كها و م توان آن را به ديدگاه جريان است و نمي

مختلـف زبـاني گفتـه       وابستگي و ارتباط تنگاتنگ ميان سطوح        بارةه در كبا توجه به آنچه     
رد و  كـ نيـاز از بررسـي عمل       مستقل و بي   امالًكتوان   هاي مطالعاتي مربوطه را نيز نمي      شد، حوزه 

شناسي را  حوزة واژههمچون هاي مطالعاتي،  حوزهاين برخي از . هاي ديگر دانست مفاهيم حوزه
يرنـدة  توانـد همزمـان دربرگ     ه موضـوع مطالعـات آن مـي       كـ  دانـست    »سطحي ميان«بايد حوزة   

ه در  كن است   كمم روسي معاصر،    يشناس در مطالعات زبان  . واحدهاي زباني سطوح ديگر باشد    
 و اختالف نظر وجود داشته باشد، اما        كهاي مطالعاتي ش    از حوزه  ك ميزان وابستگي هر ي    زمينة
پوشاني دو حوزة صرف  وابستگي و همشناسان را دربارة   ثر زبان كاتفاق نظر ا   به وضوح، توان   مي
دو .  نمـود  مـشاهده ،  پردازنـد  يمـ  »المكـ « و   »واژه«ه به مطالعه و بررسي سطوح زباني        ك نحو   و

» دسـتور زبـان  « تحت عنـوان  ،شناسان روس ل سنتي از سوي زبان   كه از دير باز به ش     كاي   حوزه
(грамматика)معاصـر يزبـان روسـ   (دنشـو  مـي ده يـ  نام (Современный русский язык) ،

2003 ،362(.  
در . رود ار مـي  كـ ي در دو مفهوم متفاوت به       سشنا  در مطالعات زبان   »تور زبان دس«اصطالح  

 грамматический)» دستوري زبان ساختار«مفهوم اول، دستور زبان به عنوان معادل اصطالح 

строй языка)تـر از   رد واژه و واحدهاي زبـاني بـزرگ  كه عملكاصولي   عبارتست از قواعد و
در مفهوم ديگر، دسـتور زبـان عبارتـست از        . ، بر پاية آنها استوارند    واژه و جمله   آن، مانند گروه  

تر  رد واژه و واحدهاي زباني بزرگ     كه به بررسي قواعد و اصول مرتبط با عمل        كحوزة مطالعاتي   
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ـ ؛ دا2001 ،180، .(.Клобуков Е.В)وف كـ البوك (پـردازد  از آن مي  يشناسـ  المعـارف زبـان   رهي
(Лингвистический энциклопедический словарь) ،1990 ،113( .ترتيب، ماهيـت    بدين

توان نـوعي رابطـة ظـرف و مظـروف            دستور زبان را مي    بارةرابطة دو مفهوم و تعريف فوق در      
عنـوان    و مظروف را به    »علم« يا   »مطالعاتي حوزة«اگر در اين رابطه، ظرف را به عنوان         . دانست

زبان را در مفهـوم دوم تحـت    توان دستور ن مي بدانيم، بنابراي»موضوع مورد مطالعه در آن علم «
  . دانست»علم دستور زبان«عنوان 

ه مطالعه و بررسـي قواعـد و اصـول مـرتبط بـا واژه را در      كآن بخش از علم دستور زبان    
ه اصول و قواعد مرتبط ك و آن بخش از دستور زبان »علم صرف«دهد،   ار خود قرار مي   كدستور  

ده  ناميـ  »علـم نحـو   «دهـد،    تر از واژه را مورد توجه قـرار مـي          با ساخت واحدهاي زباني بزرگ    
  .شوند يم

ل كي تـش  ي از اجـزا   يكي معاصر، به عنوان     ي روس يشناس علم صرف در زبان   بدين ترتيب،   
 چگونگيبررسي اصول و قواعد حاكم بر رفتار و         ه به   كد  يآ ي علم دستور زبان به شمار م      ةدهند

 - گـروه واژه و جملـه       هماننـد  -دهاي زباني بزرگتـر      ساخت واح  به منظور ها   تغيير شكل واژه  
 ي دسـتور يها  واژه، مقوله ي دستور ي واژه، معنا  ي صرف يها  مطالعه و بررسي صورت    .پردازد يم

 واژه ي دسـتور ةه در زمينة مطالعـ ك است ين موضوعات و مفاهيم   يتر لمه از مهم  كواژه و اقسام    
  ).32-43، 1380 حسن، دي، سييزهرا(شوند  ي مطرح مي علم صرف روسةدر حوز

  ي روسيشناس  در زبانيمراحل مطالعات صرف
د سرآغاز عصر   ي المانوسوف را در قرن هجدهم با      يشناس رات زبان كات و تف  يش نظر يدايپ

قـات و شـناخت     ي آثـار، تحق   يدر نتيجـة بررسـ    . ن كـرد  يي تع ين روس ي نو يشناس مطالعات زبان 
تـوان چهـار دوره را در رونـد          يه، مـ  ي روس  در يشناس  مرتبط با مطالعات زبان    يرك ف يها انيجر

، از زمـان المانوسـوف تـا بـه امـروز، از             ي مربوط به علم صـرف روسـ       يها يمطالعات و بررس  
  .ز كرديگر متمايديك

شناسي  رات زبان كد مصادف با ظهور تف    ي را با  ي مطالعات علم صرف روس    ةن دور يآغاز اول 
ه در  كتاب  كن  يدر ا . دانست» هي زبان روس  دستور«تاب  ك،  يش اثر ماندگار و   يدايالمانوسوف و پ  

 يمند از ساختار زبان روس      نظام يرين بار تصو  ي اول يد، المانوسوف برا  ي به چاپ رس   1755سال  
ـ  در ا  يشناسـ   زبـان  ي از اصطالحات تخصص   ياريبس.  آن ارائه داد   ين ساختار صرف  يو همچن  ن ي

ات برجـسته در  كـ  از نيكـي . ر داردشناسان قرا  زبانةز مورد توجه و استفاديتاب، تا به امروز ن   ك



  سيدحسن زهرايي  76

تا قبل از   .  زبان روسي معاصر است    ة المانوسوف، توجه خاص او به مطالع      يشناس  مطالعات زبان 
 церковнославянский)» ييسايلكزبان اسالو  «ي تنها به بررسياو، اين نوع مطالعات دستور

язык) مطالعه و بررسي رابطـه  هاي خود براي اولين بار به     المانوسوف در پژوهش  . پرداخت  مي 
 يشناسـ   مطالعات زبان  يريگ لكپردازد و بدين ترتيب، ش      مي (мышление)» ركتف«ميان زبان و    

  .سازد فراهم مي» منطق«دگاه يرا از د
 ي عطف و عامل   ةد نقط ي را با  ي ساختار زبان روس   ةنيات المانوسوف در زم   يها و نظر   دگاهيد

.  بعد روسيه به شـمار آورد      ة چند ده  ي برا يعات صرف ان مطال ي جر ةننده در روند و نحو    كن  ييتع
ـ ، داو(.Востоков А.Х)وف ك همچـون واسـتو  يشناسان ن دوره، زبانيدر ا  Давыдов)  دوفي

И.И.)ف ي، بوسال(Буслаев Ф.И.)المانوسوف، علـم صـرف را   يها دگاهي دة با بسط و توسع 
ز ي دستور زبـان متمـا  ي مطالعاتيها ر حوزهي مجزا تعيين نموده و آن را از سا    ة مقول يكبه عنوان   

ات ي واژه از خـصوص    يات صـرف  يز كردن خصوص  يف ضمن متما  يان، بوسال ين م يدر ا . سازند يم
 مختلـف زبـان بـه شـمار         ي مطالعـات  ةلمه، صرف و نحو را دو حوز      ك آن در درون اقسام      ينحو
 ةوز در حـ (второстепенные члены предложения)»  جملـه ي فرعياجزا«ن ييتع. آورد مي

ـ شناسـان، دستورنو   ز مورد توجه خـاص زبـان      يف، تا به امروز ن    يعلم نحو توسط بوسال    سان و  ي
  . قرار دارديمدرسان زبان روس

ـ ن دوره را با   ي ا ين ضعف در مطالعات صرف    يتر مهم ان يـ  مـرز مـشخص م     يـك د فقـدان    ي
 логические)» ي منطقـ يها مقوله« و (грамматические категории)» ي دستوريها مقوله«

категории)   ن يآثـار چنـ   . گر دانـست  يديكـ  متفاوت بـا     ةن دو مقول  يب ا كيق و تر  ي و گاهي تلف
 مختلـف   ةلمـ كها به اقسام     م واژه ي تقس كن مال يي توان به هنگام تع    ي را، به عنوان مثال، م     يضعف

الم را  ك واژه در ساختار     ي و عملكرد نحو   يين دوره، فقط توانا   يشناسان در ا   زبان. مشاهده نمود 
ات يگيرند و هيچ ارزشي براي صورت و خـصوص         لمه در نظر مي   كن اقسام   يي تع ك عنوان مال  به

ن يي تع(слово подлежащего)» ي نهادةواژ«به عنوان » اسم«مثالً، . شوند صرفيِ واژه قائل نمي
الم در نقـش    كه قادرند در    كشوند   هايي تعيين مي   ها به عنوان واژه    گروه خاصي از واژه   . شود يم

ـ  در ا  ي و منطق  ي دستور ة دو مقول  كيكالبته، تالش به منظور تف    . ار بروند ك به   گزاره ن دوره، در   ي
هاي منطق گرايانة او دربـارة موضـوعات         اگرچه، ديدگاه . شود ف مشاهده مي  ي آثار بوسال  يبرخ
 » صـوت «مـثالً، او بـه هنگـام تعيـين اقـسام كلمـه،       . گاه او را رهـا نـساخت   شناسي هيچ زبان

(междометие)       هـاي منطقـي، بـه عنـوان گـروه خاصـي از               را به دليل عدم همخواني با مقوله
ـ د). 287،  1959بوسـاليف،   (كنـد    ها، خارج از مقولة اقسام كلمه، بررسـي مـي          واژه هـا و    دگاهي



 77  ن روسيجايگاه صرف در نظام دستوري زبا

 ةو مرحلـ  »  دستوري -ديدگاه منطقي «توان   شناسي مي  ف را در زمينة مسائل زبان     يات بوسال ينظر
  . به شمار آورديعلم صرف روس دوم مطالعات ةدورگذار به 
 دستور از منطق    يير جدا كنه شدنِ تف  ي مرتبط با نهاد   ي دوم مطالعات علم صرف روس     ةدور

ـ در ا .  ساختار زبان در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قـرن بيـستم اسـت              ةمرتبط با مطالع   ن دوره،  ي
  .ر جدا ساختامالً متفاوت را در ارتباط با مطالعات صرفي از يكديگكان يتوان دو جر يم

جريان اول مطالعات صرفي مرتبط با اشائة تفكرات معناگراييِ محض است، كـه سرمنـشأ               
اين دانشمند كه متأثر .  به شمار آورد(.Потебня А.А)آن را بايد نظريات دانشمند روس پاتبنيا 

شناسي متفكر آلماني هومبولت بود، ضمن مخالفـت بـا نظريـات بوسـاليف               هاي زبان  از ديدگاه 
شناسـي را فقـط از طريـق         شناسي، حل مسائل و مشكالت زبـان       هاي منطقيِ زبان   ربارة ديدگاه د

شناسي  به اعتقاد وي، توسعه و درك صحيح دو علم زبان         . كند شناختي توصيه مي   مطالعات روان 
نظريـات وي دربـارة     . پـذير اسـت    شناسي تنها با نزديكي اين دو علم به يكديگر امكـان           و روان 

 از قبيـل    -هـاي دسـتوري      وريِ واژه، موجب تعميق موضوعات مرتبط بـا مقولـه         مطالعات دست 
 در (падеж)» حالـت « در فعـل و  (вид) »نمـود «هـاي دسـتوري    بررسي معاني مربوط به مقوله

بـر همـين اسـاس نيـز، او مطالـب           . داند پاتبنيا موضوع اصلي دستور را نحو مي      . گردد  مي -اسم
» اجـزاي جملـه   « درون حـوزة نحـو و در مقـام مقايـسه بـا               صرفي مربوط به اقسام كلمه را در      

(члены предложения)36، 1958پاتبنيا، (كند   ارائه مي.(  
ــا تفكــرات    ــرتبط ب ــان اول و م ــر خــالف جري ــامالً ب ــان دوم مطالعــات صــرفي، ك جري

 بـود كـه   (.Фортунатов Ф.Ф) گذار اين جريان فورتوناتوف  پايه. گراييِ محض است صورت
او و همفكرانش در مطالعات صرفي، قبـل        . آيد شناسي مسكو به شمار مي     ر مكتب زبان  گذا بنيان

هاي معنايي، كمتر و يا اصـالً توجـه    هاي صورت واژه توجه نموده و به جنبه  از هر چيز به جنبه    
 -هاي آغازين قرن بيستم، بـه تـدوين و ارائـة نظريـات صـوري               فورتوناتوف در سال  . كنند نمي

هـا، آنهـا     هاي صوريِ واژه   پردازد و به موجب ويژگي     ارتباط با اقسام كلمه مي    دستوريِ خود در    
فورتوناتوف را بايد ). 157، 1956فورتوناتوف، (كند  هاي دستوري مختلف تقسيم مي را به گروه

او صورت  . گذار مطالعات و نظريات مربوط به صورت واژه در علم صرف روسي دانست             بنيان
 нулевые)» هـاي صـفر   صـورت «كنـد و   تقـسيم مـي  » ونـد «و » ريـشه «ها را به دو بخش  واژه

формы) هاي ظـاهر  صورت« را از «(положительные формы)  همچنـين،  . سـازد   جـدا مـي
 و (словоизменительные)» تغييردهنــده«هــاي دســتوري بــه دو گــروه  بنــدي مقولــه تقــسيم

 در زمينـة اقـسام   (несловоизмениетельные (словообразовательные))» غيرتغييردهنده«
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  .گيرد كلمه از نظريات فورتوناتوف و همفكران او سرچشمه مي
 سـوم   ة دور يريگ لك ش يد مبنا ي را با  ييگرا  و صورت  ييرات معناگرا كان تف يتلفيق دو جر  

ـ شناسـان ا   زبـان .  دانـست  يمطالعات علـم صـرف روسـ        پـس از انقـالب      يهـا  ن دوره، سـال   ي
 يه بـه هنگـام مطالعـه و بررسـ       كـ يـستم، بـر ايـن باورنـد         ه و اواسط قـرن ب     ي روس يستياليسوس

 و  ي دستور  ي به معان  يعنيد به طور هم زمان به دو عنصر صورت و معنا،            ي با يموضوعات صرف 
ـ  ا ةشناسـان برجـست    زبـان . ان آنها توجـه داشـت     ي ب يها صورت ن دوره و در رأس آنـان شـربا         ي

(Щерба Л.В.) شاخماتوف ،(Шахматов А.А.)كيوفـس ك و پش (Пешковский А.М.)  بـا ،
 يهـا   بـودنِ مقولـه    يا و فورتونـاتوف، دو وجهـ      يـ  مكاتـب پاتبن   ي نظـر  يها دگاهيآميزي د  درهم
در همـين  .  در نظر گرفتندي دستوريها ن مقولهيي تعي براي و الزامي قطعة مؤلف يك را   يدستور
شـربا،  (نمايـد    مي شربا تذكرات بسيار ارزشمندي را در ارتباط با اقسام كلمة روسي ارائه              زمينه،
او در بخشي از مباحث دستوريِ خود با هدف مشخص نمودن ماهيت معنـاي     ). 84-63،  1957

دستوري و متمايز ساختن آن از معناي لغوي، ضمن اشاره به دو وجه صورت و معنا، بـا ارائـة                    
  :نمايد ل جملة زير ارائه ميكهاي دستوري، مثال معروف خود را به ش  سري صورتكي

Глокая куздра штеко бодланула бокра и кудрячит бокренка. 

ه جملـة فـوق علـي رغـم برخـورداري از            كـ يابند   آشنايان به زبان روسي به خوبي در مي       
تمامي قواعد آواشناختي، ساختواژي، نحوي و نوشتاري روسي، فاقد هرگونه مفهـوم و معنـاي               

دستوريِ موجود در زبان روسـي،      هاي   در عين حال، اين جمله با استناد به صورت        . لغوي است 
هـا و    ه با استناد بـه همـين صـورت        كاي   املي از معاني دستوري را داراست، به گونه       كمجموعة  

 در ايـن جملـه،   .ها و نقش آنها را در جملة فوق مشخص كرد        توان نوع واژه   معاني دستوري مي  
 ?ктоؤال دسـتوري    ه در پاسخ به س    ك حالت نهاديِ اسم مفرد مؤنث جاندار است         куздраواژة  

 حالت نهـاديِ مفـرد مؤنـث صـفت          глокая واژة   ;ار رفته است  كدر نقش نهاد به     ) سي؟كچه  (
» متمم صـفتي  «در نقش   ) چطور؟ چگونه؟ كدام؟   (?какаяه در پاسخ به سؤال دستوري       كاست  

(согласованное определение) اسم ،куздраند، واژةك  را توصيف ميбодланула  صورت 
 در وجـه اخبـاري زمـان گذشـته در پاسـخ بـه سـؤال         бодлануть مصدر فرضـي مفرد مؤنث

 штекоار رفته است، واژة     كدر نقش گزاره به     ) اري انجام دادن؟  كچه   (?что делатьدستوري  
» مـتمم قيـدي  «در نقـش  ) چطـور؟ چگونـه؟   (?какه در پاسخ به سـؤال دسـتوري       كقيد است   

(обстоятельство)   فعل ،бодланула   ف كـرده اسـت، واژة        را توصـيбокра     حالـت مفعـول 
در ) سي را؟ كـ چه   (?когоه در پاسخ به سؤال دستوري       كر جاندار است    كمستقيمِ اسم مفرد مذ   
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تـوان بـه همـين       هاي اين جملـه نيـز مـي        براي بقية واژه  . ار رفته است  كنقش مفعول مستقيم به     
  .هاي دستوري مشخص كرد  سري معاني و نقشكترتيب، ي

توان به اهميت يكپارچگيِ دو وجه صورت و معنـا           با بررسي مثال شربا، مي    بدين ترتيب،   
 از دو وجه فوق، مقولة      كدر صورت عدم وجود هر ي     . هاي دستوري پي برد    در ارتباط با مقوله   

ــي   ــر را نم ــورد نظ ــانيِ م ــست   زب ــتوري دان ــة دس ــوان مقول ــة  . ت ــثالً، مقول ــرف «م ــوع ص » ن
(тип спряжения)     ـ          افعال روسي را به دلي  مقولـة دسـتوري    كل نبودنِ وجه معنا نمـي تـوان ي

افعال صرف نـوع    «بندي افعال روسي با استناد به نوع صورت آن ها به دو گروه                تقسيم. دانست
از سوي ديگـر،    . بيانگر هيچ نوع تفاوت معنايي ميان آنها نيست       » افعال صرف نوع دوم   «و  » اول

، »صـفات كيفـي   «هـاي    محتواي آنها، به گـروه    تقسيم بندي صفات را، با استناد به نوع مفهوم و           
زيـرا، در زبـان روسـي،       . تـوان نـوعي مقولـة دسـتوري دانـست          و غيـره نمـي    » صفات نـسبي  «

هاي مختص و مشخصي كه موجـب تمـايز صـفات كيفـي، صـفات نـسبي و غيـره از                      صورت
  .يكديگر شوند، وجود ندارد

 يوم مطالعات علم صرف روس    شناسان دورة س   هاي مربوط به زبان    مطالعه و ترويج ديدگاه   
 بـه اوج  (.Виноградов В.В)شناس قرن بيستم روسـيه وينـوگرادوف    با پيدايش نظريات زبان

هاي اسالف خود مبني بـر تلفيـق دو وجـه صـورت و معنـا در       او بر ديدگاه. رسد شكوفايي مي 
ميـان  وينوگرادوف ضمن تعيين مرزهـاي مـشخص   . ورزد هاي دستوري تأكيد مي رابطه با مقوله 

كند   مشخص مي » مطالعة دستوريِ واژه  «هاي مختلف دستور زبان، علم صرف را به عنوان            حوزه
 واژه  يهـا  ن صـورت  ي واژه و همچنـ    ي ساختار دسـتور   ةمطالع«: سدينو ين م ين زمينه چن  يو در ا  

 گروه واژه و جملـه اختـصاص        ةه به مطالع  كشود و از علم نحو       يده م ينام» علم صرف «معموالً  
ــوگرادوف، يو(» .اســتدارد، جد  و (модальные слова)» كلمــات معترضــه«او ). 4، 1947ن

 را براي اولين بار بـه فهرسـت اقـسام    (слова категории состояния)»  حالتةكلمات مقول«
  .افزايد كلمة روسي مي

 قرن بيستم، بـه  50هاي آغازين دهة     شناسي وينوگرادوف در سال    ها و نظريات زبان    ديدگاه
 را، بايـد مبنـاي   (Русский язык) » زبـان روسـي  «از انتـشار كتـاب وي بـا عنـوان     ويژه پـس  

شناسي روسيه بـه     گيري دورة چهارم مطالعات علم صرف روسي، يا دورة معاصر، در زبان            شكل
شناسان برجستة دورة معاصر كه تا به امروز نيز ادامه دارد،            از ميان نمايندگان و زبان    . شمار آورد 

، زاليزنياك (.Земская Е.А)، زمسكايا (.Шанский Н.М)هايي همچون شانسكي توان به نام مي
(Зализняк А.А.)  پاسـپلوف ،(Поспелов Н.С.)  ماسـلوف ،(Маслов Ю.С.)  بانـداركو ، 
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(Бондарко А.В.)و غيره اشاره كرد .  
شناسان اين دوره در ادامة مطالعات صرفيِ دورة گذشته، توجه خاص خود را بـه دو                 زبان

ه صورت و معنا معطوف كرده و نظريات و آثار بسيار ارزشمندي را در زمينـة علـم صـرف       وج
اثـر  » فرهنـگ دسـتوري زبـان روسـي       «در ارتباط با صورت واژه، انتـشار        . كنند روسي خلق مي  

در ايـن  . آورد ماندگار زاليزنياك، تحول عظيمي در مطالعات مربوط به صرف واژه به وجود مـي    
همچنـين، بـسط و     .  نظام صرف واژه در زبان روسي ارائه شـده اسـت           كتاب فهرست كاملي از   

 от форм к)» صورت به معنا«توسعة مطالعات نوين معناشناختي در حوزة صرف، از دو منظر 

значению) معنا به صورت« و «(от значения к форме) هـاي   تـرين محـور پـژوهش    ، مهـم
  .آيد ميمرتبط با وجه معنايِ واژه در اين دوره به شمار 

سازي به عنوان يك علم      ترين دستاوردهاي اين دوره، تعيين و تثبيت علم واژه         يكي از مهم  
سازي در حوزة علم صرف       تا اين زمان، مطالعات واژه    . كامالً مستقل و جدا از علم صرف است       

شـناس    زبـان (.Милославский И.Г) كيلوسالوسـ يم. گرفـت  مورد بحث و بررسي قرار مـي 
 صرف  ةواژ«: دارد ين اظهار م  ي و علم صرف چن    يساز علم واژه ان  يمبارة ارتباط   معاصر روس در  

  ).391: 1989، كيلوسالوسيم(» .رود يار مك به يساز  در ارتباط با دو علم صرف و واژهيگاه

  گيري نتيجه
و » واژه«،  »تكـواژ «،  »واج«اي زبـان حـداقل چهـار سـطح           در نتيجة بررسي ساختار مرتبـه     

شناسي معاصر روسي در برگيرنـدة       علم دستور زبان در زبان    . شوند ر متمايز مي  از يكديگ » كالم«
آن بخش از دستور زبان كه به مطالعه و بررسي          . مطالعات مربوط به دو سطح واژه و كالم است        

آن بخش از دستور زبان كه كـالم را         . شود پردازد، علم صرف ناميده مي     مسائل مرتبط با واژه مي    
سازي  در صورت افزودن علم واژه. شود دهد، علم نحو ناميده مي سي قرار ميمورد مطالعه و برر 

به حوزة علم دستور زبان، مطالعات مربوط به سطح تكواژ را نيـز بايـد موضـوع مطالعـة علـم                     
  .دستور زبان دانست

توان چهار دورة متفاوت را در       شناسي در روسيه، مي    در نتيجة بررسي روند مطالعات زبان     
. مطالعات علم صرف روسي از اواسط قرن هجدهم تا كنون از يكـديگر متمـايز كـرد                ارتباط با   

ترين مشخصة مطالعات صرفي در طول اين چهـار          توجه به دو وجه صورت و معناي واژه، مهم        
شناسان در مطالعات صرفي فقط قائل به وجه         در اين زمينه، برخي از زبان     . آيد دوره به شمار مي   

 فقط وجـه صـورت واژه را در مطالعـات صـرفيِ خـود مـد نظـر قـرار                     گروهي. اند معناي واژه 
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اند، با تلفيـق     ريزي كرده  گروه ديگر كه دورة مطالعات معاصر علم صرف روسي را پي          . دهند  مي
ها را مـورد مطالعـه و بررسـي     دو ديدگاه قبلي، به طور همزمان دو عنصر صورت و معناي واژه   

 .دهند قرار مي

  يشناس تابك
، ي خـارج  يهـا   پـژوهش زبـان   . »ي علـم صـرف روسـ      يمباناي بر    مقدمه «).1380. (يد حسن زهرايي، س 
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