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  »1ساخت زبان فارسي«نقد و بررسي كتاب 
  با رويكرد معيارهاي نقد و نقدِ بر نقد

  
 

  )114 تا101از ص(
  مقدمه
  نقد) الف

در يك تعريف كلّي و عام،      . نقد حاضر، نقدي صورتگرايانه در كنار نقد دانشگاهي است        
، نقدي است كه در بررسي يك اثر، اصالت را بـه صـورت              )فرماليستي(نقد صورتگرايانه   

اي انداموار و ارگانيك، ميـان        دهد و عمده توجهش به لزوم وجود رابطه        مي) فرم:ساخت(
 توانايي پـشتيباني    ،كه تمامي قسمتهاي يك نوشته     اجزاي مختلف يك اثر است؛ به طوري      

كوشد   نقد دانشگاهي نيز كه بر اصول استوار است، مي        . و تقويت يكديگر را داشته باشند     
اي   ول مرتبط بيابد و بررسي دقيق و موشكافانه        پيوندهايي ميان نوشته و اص     ،در هر حوزه  
عنـوان نقـد    دست دهد؛ بدين ترتيب شايد بتوان نقـد صـورتگرايانه را زير           ه  از موضوع ب  

نگر مطرح كرد كه هر دو، نوعي نقد فنّي به            گر ونقد دانشگاهي را زيرعنوان نقد جزء      ن  كل
  .آيند شمار مي

 متأسفانه  اماي است   يل و معيارها   تابع اصو  ،نقد و بررسي يك كتاب درسي دانشگاهي      
گاه نقد اينگونه آثار از سوي نقّادان، فقط مبتني بر چند و حتّـي تنهـا يـك مـورد از ايـن              

شود، معيـار بررسـي،       مي  سعي در نقد كتاب ساخت زبان فارسي     . گيرد  مي  اصول صورت 
و 1385 ، بهـرام بيگـي    ؛1385،؛ ملكـي  1384،؛ سرشـار  1387،؛ افضلي ،1354كوب  زرين(مطابق با الگوي نقد     

ريـزي     يك كتاب درسي دانشگاهي باشد و در قالبي منظم و مـشخص طـرح              )1979 ،بـارت 
  .گردد
  

                                                           
 .)سمت(ها   چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه)1386(ساخت زبان فارسي؛ آزيتا افراشي. 1
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  )شناسي كتاب كالبد(ارزيابي صوري ـ 1
اي در ذهـن       شـده   نگارد، از همان ابتدا مخاطب تعريف       في كه كتاب درسي مي    اساساً مؤلّ 
خاطب خود تنظيم كند كـه افراشـي         خود را متناسب با م     ةكوشد محتواي نوشت    دارد و مي  

.  را در تأليف اين كتاب در نظر داشـته اسـت           مخاطب محوري به خوبي اين معيار، يعني      
اي براي    نامه  آورده است، اين كتاب درس    ) 2و1صص(ف در پيشگفتار    بر اساس آنچه مؤلّ   

نيـازي   دو واحد درس تخصصي ساخت زبان فارسي دورة كارشناسي زبان بـوده و پـيش          
به گفتة او، نگارش اين كتاب بـه دليـل نيـاز            . باشد  شناسي اين دوره مي     روس زبان براي د 

ديگـري  تأليفي  تر و با پيچيدگي و حجم كمتر از آثار            دانشجويان اين دوره به منبعي ساده     
ويـژه خـود     اين كتاب پاسخي به نيازهاي خواننـده         ، به عبارت ديگر   ؛ين حوزه است  ادر  
 نگاشته شده اسـت؛ چـرا كـه         گويي  تناسب و پاسخ   معيار   درستي همسو با  ه  باشد كه ب    مي

آموزان از طريق نيازهاي درسي خود با كتابهاي درسي پيونـد             همواره دانشجويان و دانش   
  . خورند مي

بـه  را  شناسـي     كتاب مورد بحث، در يازده فصل، توصيفي از اصطالحات بنيادي زبان          
ـ ژگيهاي آوايي في ويهمراه معرّ . كنـد  و نحوي زبان ارائه مي) صرفي( واجي، ساختواژي  

كه بـه   طوريه  با سيري منطقي، فصلها و زير فصلهاي كتاب را تنظيم كرده است، ب            مؤلّف
في كوچكترين واحدهاي زباني و در نهايت توصيف واحـدهاي بزرگتـري            ترتيب با معرّ  

كه معيار ديگـري در نگـارش يـك كتـاب           ـ   وحدت موضوع چون گروه و جمله، نوعي      
ـ تدرسي اس  اين معيار از ويژگيهاي فرايند آموزش است؛ چرا.  به اين اثر بخشيده است 

گراست و ايـن رويـداد ذهنـي نيازمنـد شـرايط و عناصـر                  رويدادي وحدت  ،كه آموزش 
در همـين راسـتا شـرط       .  اثربخش باشـد   ،منسجم و يكپارچه است تا در كيفيت يادگيري       

 كتـاب مـورد بحـث، بـا         ؛شـود   ي در نقد يك كتاب درسي مطرح مـ        آموزشي بودن محتوا  
هـا    روشي ساده و روان و با استفاده از جمالت روشن و عاري از پيچيدگي و ارائة نمونه                

شناسـي را توضـيح داده و بـا طـرح تمرينهـا و                و مثالهاي فارسي، مفاهيم تخصصي زبان     
دهـد كـه آموزشـي بـودن از اهـداف اصـلي در                اي به خوبي نشان مي      سؤاالت چندگزينه 

 گاه كتابهاي علمي و درسي منتشر شده، فاقد ايـن ويژگـي             و البته ن بوده است؛    نگارش آ 
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گونه كه   هستند زيرا علمي بودن يك نوشته لزوماً با آموزشي بودن آن همراه نيست، همان             
  . نيستتوأمعالم بودن افراد هميشه با آموزگار بودنشان 

 دارا باشد   بايدنشگاهي   است كه يك كتاب درسي دا      امكاناتي نيز از جمله     سازي  نمايه
نامه كـه در رفـع        از يك نمايه يا واژه    ) ساخت زبان فارسي  ( بهتر بود در اين كتاب       و البتّه 

عـالوه بـر ايـن در ايـن كتـاب از            . شد  گزيني نيز بسيار مؤثرند استفاده مي       ابهامات معادل 
اب اي كه از ضوابط صوري يك كت         ويژگي ؛ دقيقي استفاده نشده است    دهي  سيستم ارجاع 

هـاي     عالئم و نشانه   معرّفيهمچنين جاي جدولي براي     . رود  مي شمار درسي دانشگاهي به  
  .رسد به كار گرفته شده در اين كتاب خالي به نظر مي

بهتر بود شمارة فصل را در سـمت        محترم   مؤلّفگذاري زيرفصلها نيز      در مورد شماره  
  . ادد راست و شمارة زيرفصلها را به ترتيب در سمت چپ قرار مي

  
   )اعتبارسنجي كتاب(رزيابي محتواييـ ا2

 و بر اسـاس نگـارش،       1كتاب درسي كتاب ساخت زبان فارسي بر اساس پديدآوري يك         
ايجـاد   يعني داراي روشـي اسـت كـه در آن هـدف از نگـارش                 ؛ است 2نگارشي ارتباطي 

اسـتناد و   شناسـي نگـارش ارتبـاطي، شـامل دو مبحـث              روش. ارتباط و رساندن پيام است    
 اعتبار علمـي مبحث استناد، مبناي تجربي ـ تحقيقي داشته و اثر را بر اساس  .  استتداللاس
سنجد، اگرچه امروزه حفظ اعتبار مطالب يك كتاب، كار آساني نيست، زيرا ميزان تغيير                مي

كتـاب مـذكور نيـز از       . و تحول علمي و اختالف و تعدد آراء صاحبنظران بـسيار باالسـت            
خوردار است، هرچند سطح زبان علمي متفاوتي با اثـر قبلـي مؤلّـف              اعتبار علمي خوبي بر   

گسترة پوشش موضوعي و محدودة كـاربرد ايـن         . و آثار مشابه دارد   ) در حوزة معناشناسي  (
امـا در  . رسـد  هاي ارائه شده و مخاطبان اثر، منطقي به نظر مي    كتاب نيز با توجه به نوع داده      

ي داشته و به ارزيابي اثر به جهت عدم تناقض بـين  ستداللابحث استدالل كه مبناي عقلي ـ  
  . پردازد، با مشكالت معدودي مواجه است اجزاء و نيز مفاهيم مربوط مي

                                                           
1. textbook  
2 .communicative writing 
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  از دو رابطـة     مؤلّـف زمينـه ارائـه شـده اسـت،           ل كه به عنوان نوعي پـيش      در فصل او 
نـد بـراي   كه بهتر بود عنـوان فراي ) 8ص(برد  همنشيني و جانشيني با نام دو فرايند نام مي    

» relation« نيـز از معـادل انگليـسي       مؤلّـف شد؛ اگرچه خود      اين روابط به كار گرفته نمي     
 . براي آنها استفاده كرده است

ــصل دو  ــف،) 34ص (در بخــش دوم از ف ــد  مؤلّ ــا را مانن ــد همخوانه ــاه تولي  جايگ
قـرن دوم  (استاد سـيبويه  ) ق.ه 718 -791(دانشمندان متقدم عربي چون خليل بن احمد     

 )23: 1997 ،ورسـتگ (كند تا به جايگاه دو لبـي برسـد             مي معرّفي، به ترتيب از چاكناي      )ق.ه
  .  است) غربي(شناسان امروزي  بندي زبان كه درست بر خالف جهت تقسيم

شناسي   هاي آواشناسي و واج     در بخش ششم از فصل دوم نيز كه بحث در مورد حوزه           
يا به عبارت ديگر، ويژگـي      ] لبي[+براي   ] w[بايست از عالمت       مي مؤلّف) 41ص(است  

شـود    ، زيرا وقتي همخواني با رهش خيشومي توليد          ]n[نمود نه از      استفاده مي » شده  لبي«
در ) 42ص(در صـفحة بعـد هـم        .)XIV: 1993كاتامبـا   (دهند  نشان مي  ] n[آن را با مشخصة     

كـه    ، در حالي   خيشومي شده است  » پنجره«در كلمة   / p/، عنوان شده كه     37مقابل شمارة   
د، حتـي اگـر در مجـاورت        يگرد مي بدل  / m/بايست كامالً به       مي شد  ميخيشومي  / p/اگر

هـا هنگـام قـرار        همچنين الزم به يادآوري است كـه فقـط واكـه          . باشدبوده  / n/بالفصل  
 در مـورد    ).86: 1381 ،ثمـره (شوند     مي 1شده  گرفتن پيش از همخوانهاي خيشومي، خيشومي     

آنهـا را از  ) 1974،1991(كـه متيـوز    word وlexemeدلهاي فارسي براي به كارگيري معا 
نـد  ا  شناسان ايراني به اين تمايز واقـف        هم متمايز دانسته است، با وجود اينكه غالب زبان        

 از wordبراي » كلمه«يا » واژه« و lexeme  براي» 2تكواژه«كارگيري معادلهاي  اما عدم به
شود و فقـط محـدود بـه ارائـة تعـاريف از               ستفاده نمي سوي هيچ يك از آنها به درستي ا       

لذا اين مشكل تنها مختص اين كتاب نيست و متأسفانه در تمام كتابهـاي              . سوي آنهاست 
  .شود فارسي اين حوزه ديده مي

همچنـين قواعـد   و نگار فارسي   و توصيف خط واجمعرّفيفصلهاي سوم و چهارم به     

                                                           
1 .nasalized  

  ان واژة مصوب فرهنگست. 2
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 توصيف نسبتاً جامعي در اين      وصاص يافته است    و فرايندهاي آوايي در زبان فارسي اخت      
  .دشو باره ارائه مي

از مثالهاي انگليسي   ) lexeme( در تعريف واژة انتزاعي    مؤلّف) 65ص(در فصل پنجم    
براي اين تعريف كامالً درست اسـت  » SLEEP«و فارسي استفاده كرده كه مثال انگليسي  

 اين مورد نيستند چـرا كـه در زبـان         نمونة صحيحي در  / puš/و  / xor/اما مثالهاي فارسي    
فارسي از صورت مدخلي مصدر براي نشان دادن واژة انتزاعي صـيغگان فعلـي اسـتفاده                

بـاز هـم در نظـر گـرفتن         ) 66ص  (همچنين در ادامة بحث     . شود و نه از ريشة افعال       مي
 )67(و  ) 66(در دو جملـة     » كـاري «به عنـوان واژة انتزاعـي بـراي دو كلمـة            » كار«كلمة  

  حيح نيست؛ص
  !عجب كاري كرديـ 
 ؛تيم استقالل در يك حملة كاري به سپاهان اصفهان يك گل زدـ 

 در ، يك پـسوند اشـتقاقي اسـت نـه صـرفي          ،در جملة دوم  » كاري«در كلمة   / i-/زيرا  
 بـر اسـاس   »PUŠIDAN«و » XORDAN«كه رابطـة ميـان صـورتها در صـيغگان      حالي

 . هاي تصريفي است وند
بندي تكواژها پرداختـه و ابتـدا     به تقسيم مؤلّف) 67ص(مين فصل   در بخش بعد از ه    

آنها را به تكواژهاي آزاد و وابسته و سپس به طـور جداگانـه بـه تكواژهـاي قاموسـي و                     
شد تـا     بنديها با هم، اشاره مي      دستوري تقسيم كرده است كه بهتر بود به رابطة اين تقسيم          

 معموالً تكواژهـا بـه      )41-47: 1993 ،كاتامبا(ي  در كتابهاي تخصص  . خواننده دچار ابهام نشود   
بـه دو زيرگـروه واژگـاني و    نيـز خـود   هـا    هر يك از اين دسته   ودو دستة آزاد و وابسته      

وندها نيز چه اشـتقاقي و چـه تـصريفي زيرگروهـي از             . ندشو نقشي تقسيم مي  /دستوري
  . روند تكواژهاي دستوري وابسته به شمار مي

و / -i/ نـشانة نكـرة      مؤلّـف، ) 69ص(ي اشتقاقي و تـصريفي     در بحثي پيرامون وندها   
از آنجـا   / -i/در مورد نشانة نكرة     . دهد   وندهاي تصريفي قرار مي    ةرا در دست  / an-/نشانة  

) يـك كتـاب   = كتابي(گيرد و همچنين تشكيل يك گروه         كه اين تكواژ تكيه به خود نمي      
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شود كه بخواهد     هنگامي ظاهر مي   و   )1374 ،شقاقي: نك(است   1بست  دهد اساساً يك واژه     مي
كاررود كه البته اين وضعيت، تناقـضي   در ساختمان واحدهاي زباني بزرگتر مانند گروه به    
بـه دليـل اينكـه مقولـة        ) 71ص/ (an-/با تصريفي بودن آن ندارد، اما پسوند مـصدرساز          

نـد  كنـد، يـك و      تبـديل مـي   ) اسم مصدر (دهد و آن را به اسم         دستوري واژه را تغيير مي    
  . )112: 1371،كلباسي (اشتقاقي است

همچنين آمده است كه تكواژ صفر، وندي تصريفي اسـت در           ) 76ص(در فصل ششم  
كـه   تواند وند اشتقاقي هم باشد، به طـوري         كه اين تكواژ، وندي دستوري بوده و مي        حالي

 كاربرد دارد و نقـش آن تغييـر مقولـة واژه اسـت    ) اشتقاق صفر(در تعريف فرايند تبديل     
عالوه بر اين، رخداد تكواژ صفر تصريفي در زبان فارسـي،           . )55 :1993، كاتامبا ؛38: 2003،بائر(

  :در شش جايگاه است نه دو جايگاه كه عبارتند از
  .Øخواند: سوم شخص مفرد گذشتة ساده ـ 1
 .Øخوانده بود: سوم شخص مفرد گذشتة بعيد ـ 2
 .Øخواند مي: سوم شخص مفرد استمراري ـ 3
 .Øشود  ، خوانده ميØخوانده شد:  شخص مفرد در ساختهاي مجهول سومـ 4
 .Øبخوان: فعل امر ـ 5
 »Øهست«فعل ـ 6

 يك شناسـه اسـت و پـس از          ،تكواژ صفر . تكواژ صفر ندارد  » است« فعل   كه  حاليدر  
 : باشد ديگر تكواژ صفر ندارد، مانند2شده  اسمي،آيد، از اين رو اگر فعلي فعل مي

  خورد و خوراكـ 1
 رفت و آمدـ 2

 : تكواژ صفر در ساختهاي غير شخصي نيز وجود ندارد، مانند
  .بايد درس خواندـ 1

چـسباند،    بديهي است كه فعل آينده نيز به دليل اينكه شناسـه را بـه فعـل معـين مـي                   
 :خودش تكواژ صفر ندارد، مانند

                                                           
1 . clitic 
2. Nominalized 
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  .خواهم خواندـ 1
در . صاص يافتـه اسـت    سازي اخت    فرايندهاي مختلف واژه   معرّفيفصل هفتم كتاب به     

» فرعـي «و  » اصـلي «اينجا فرايندها بر اساس ميزان كاربردشان در زبان فارسي به دوگروه            
 ايـن نـوع نگـاه در         و و براي هركدام توصيف و مثال ارائه شـده        ) 84ص(اند    تقسيم شده 

اگـر چـه فراينـدهاي      . سازي از نكات مثبت اين كتـاب اسـت          بندي فرايندهاي واژه    دسته
 و  4، تركيبهـاي نحـوي    3، جعـل واژه   2اسـتعاري /، گـسترش معنـايي    1ابـداع ديگري چـون    
 ،شـريفي : نـك ( سـازي دانـست    واژهتوان در زمرة فرايندهاي فرعيِ را نيز مي 5اختصارسازي

 كـه   حالياستفاده شده در    » root«براي تكواژ پايه از كلمة      ) 85ص(در همين فصل    . )1387
 ).45: 1993 ،كاتامبا( است» base«معادل انگليسي براي اين مفهوم 

 مؤلّـف، ،  )102ص(آيـد     مي ميان كه از تركيب عددي سخن به      در فصل هشتم، هنگامي   
و » دو«به ترتيب صورتهاي    » چهارچشمي«و  » دوچرخه«هستة نحوي را براي دو تركيب       

تـوان بـا      اگرچه در اين مورد به دليل تعدد آراء صـاحبنظران نمـي           . كند   مي معرّفي» چهار«
خ صحيح را تشخيص داد، اما اگر بپذيريم در يك تركيـب، هـسته بايـد بـه                  قاطعيت پاس 

 مقولـة كلمـة حاصـل را تعيـين          ،عناصر ديگر نقش اعطا كند و همچنـين هـستة نحـوي           
. توانند هسته واقع شـوند      در تركيبهاي مذكور نمي   » چهار«و  » دو«كند، پس صورتهاي      مي

توان آن را نوعي      ون مركز است و مي    اي در   كه داراي هسته  » دوچرخه«از اين رو در واژة      
را كه  » چرخ«هاي    نقش وابسته ) كه يك سور منطقي است    (» دو«و  «ه» چرخ قلمداد كرد،    
ـ » چهارچشمي«اما واژة . هسته است دارند   ب كـه نقـش   متفاوت است زيرا اين كلمة مركّ

در الزم بـه يـادآوري اسـت تنهـا          . استقيدي دارد برون مركز بوده و فاقد هستة دروني          
 هـسته را بررسـي كـرده باشـد ادعـايش بـراي              6 از ديـدگاه كمينگـي     مؤلّـف كـه    صورتي
درست خواهد بود كه در اين صورت بهتر بود بدان اشـاره            » چهار«و  » دو«قراردادن   هسته
  .شد مي

                                                           
1 .coinage 
2 .extension 
3 .word manufacture 
4 .syntactic compound 
5. abbreviating 
6 .minimalism 
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فصل نهم و دهم به ترتيب، حاوي اطالعاتي در مورد نحو، تاريخچـة مطالعـات آن و                 
ور زايشي و بررسي ساختمان گروه و انواع آن در زبـان            گيري دست   ويژه چگونگي شكل   به

 بر اساس تعريفي كـه از گـروه فعـل ارائـه             مؤلّف) 126ص(در فصل دهم    . فارسي است 
كنـد، امـا در        مـي  معرّفي يرا يك گروه فعل   » توپ را انداخت  «،  290 مثال شمارة    ،كند  مي

و » را برشــمردغــايبين «را در عبــارت » برشــمرد«فقــط ) 128ص (324 و 319مثالهــاي 
را مـشخص     دليـل آن   و كـرده    معرّفي يگروه فعل » پيچ را محكم كرد   «را در   » محكم كرد «

  .ننموده است
ارائه ) فراكرد(با تعريفي كه از بند    ) 137ص (377در فصل آخر كتاب نيز مثال شمارة        

اي كه معني كاملي نداشته باشد،        جملة ساده  «:در كتاب آمده است   . شده، در تناقض است   
هـر دو بنـد     » هوا سرد شد، بخاري را روشن كـردم       «، اما در جملة     »شود  اكرد ناميده مي  فر

در نمـودار درختـي     . باشند و به تنهايي نيز معناي كـاملي دارنـد           داراي معناي مستقلّي مي   
، حـرف ربـط     »تا كـامران بـه خانـه رسـيد خوابيـد          «را در جملة    » تا «مؤلّف،  151صفحة  

از آنجا كه تحليل نحوي عبـارت       . وداري نادرست شده است   دانسته، كه منجر به ارائة نم     
زاده  غالمعلـي (ها  هاي دستوري و نيز نقشهاي سازه  ها، تشخيص مقوله    است از شناختن سازه   

در .  اين سه جنبة تحليل نحوي، در ارتباط بـا يكـديگر مطـرح شـوند               بايد، لذا   )25: 1386
ـ ساختار دستوري دي از نـوع زمـان دارد و فقـط در    نقش قيـ » تا« جملة مذكور،  معناييِ 

داشـته باشـد حـرف ربـط        ) مبـادا (معناي سادة خود و نيز هنگامي كه معنـاي تحـذيري            
  :اند  به ترتيب در دو جملة زير به كار رفتهو هر دو معنيگردد  محسوب مي

  . تو را ببينمتاآمدم ـ 1
 شود  دل خويش نيازارد و در هم نتاگر خردمند از اوباش جفايي بيند    ـ 2

: 1387،الـديني   مشكوة( كاررود حرف اضافه خواهد بود     و در صورتي كه در معناي پايان به       
 : مثال؛يابد  مفهومي قيدي مي،اي ؛  كه در اين صورت گروه حرف اضافه)195

   دانشگاه تااز خانه ـ 1
  انتهاتااز ابتدا ـ 2

 به راستي در سـبك و       ها، بايد اذعان داشت مؤلّف راهي پيموده كه         عليرغم همة اين نكته   
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قلم روان مؤلّف، حقيقتـاً امتيـاز بزرگـي اسـت كـه بـسياري از آن                 . نوع خود كم نظير است    
اند و شايد انتشار اين كتاب، راهي را براي ترويج اين سبك نگارش و آسان نويـسي                   محروم

سـازي ضـعفها و ارتقـاء، بـه جايگـاه        نكاتي كه جهت برطرف   . كتب درسي و علمي باز كند     
تر، هنگام چاپهـاي بعـدي ايـن كتـاب تـذكر داده شـد بـه هـيچ وجـه از ارزش آن                          تهشايس
كتابي كه نسبت به آثار مشابه، مخاطبين بسياري را جذب كرده و بازتـاب خـوبي                . كاهد  نمي

بين دانشجويان به ويژه داوطلبان آزمون ورودي تحصيالت تكميلي دانشگاهها داشته اسـت؛             
شـناس آگـاه اسـت و         ش يك پژوهشگر فعال و يك زبـان       اثري موجز و مفيد كه حاصل تال      

  .همچون يك دورة فشردة كالس درسي در اختيار دانشجويان و عالقمندان قرار گرفته است
  نقدِ بر نقد) ب

و ) 1386پـاييز و زمـستان      (شناسـي     فريبا قطره در شمارة دوم از فـصلنامة زبـان و زبـان            
، نقدي بر كتاب    )1387اسفند  (نامة دستور    مهرداد نغزگوي كهن در شمارة چهارم از ويژه       

. آمـد  آنها خواهـد  ازاند كه در اين بخش، شرح مختصري         ساخت زبان فارسي ارائه كرده    
دهندة توجه وحرمت     ريزبيني و دقت نظر اين منتقدين در بررسي موشكافانة كتاب، نشان          

 ايـن كتـاب   شناسـان از سـوي   نهادن ايشان به اثر مذكور بوده و بازتاب جلب نظـر زبـان           
  . است

 غالـب   وانـد     منتقدين محترم بسيار دقيق موضوعات مطرح در كتاب را بررسي كـرده           
گونه كه در ابتداي بحـث نيـز عنـوان           اما همان . است  موارد بجا و درست تذكر داده شده      

شد در بررسي يك كتاب درسي دانشگاهي، مباني و معيارهـايي وجـود دارد كـه سـنگ                  
روند كه بهتر بود اين معيارها در بررسي آنها به كـار گرفتـه                 مي ترازوي يك نقد به شمار    

اين دو نقد، نقدهايي محتواگرا هستند كه بدون در نظر داشتن شـاخص روش              . شدند  مي
  . اند  محور به ذكر ايرادهاي كتاب پرداخته و ساختار، از همان ابتدا با نقدي استدالل

اهات تـايپي، نقـد را بـا يـك تحليـل            با عنوان نمـودن اشـتب     ) 159ص(قطره، در ابتدا    
كه خواننده انتظار دارد در ادامه با تحليلـي سـاختاري از             كند، به طوري    صوري شروع مي  

بهتـر  و البتّـه    آيد    رو شود، اما بالفاصله سخن از ضعفهاي محتوايي به ميان مي           هكتاب روب 
 در  گـاهي نيـز    شـدند؛   بود موضوعات با نظمي بيشتر مورد بررسي قرار گرفته و ارائه مي           
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عـدم  ). 160ص(خورنـد     هايي صوري به چـشم مـي        الي بررسي محتوايي باز تحليل     هالب
رعايت ترتيب در ذكر صفحات مورد بررسي نيز از جمله مواردي است كه بهتر بـود در                  

  .گرفت تنظيم نكات، مورد توجه قرار مي
 ؛اي ترديد دارنـد   جا بوده اما مواردي ج    ه  همانگونه كه قبالً گفته شد، غالب تذكرات ب       

در ] d[براي ويژگي ثانويـة     ] لبي[+ ايرادي بر مشخصة     ،، منتقد )160ص(به عنوان نمونه    
بايـست از مشخـصة       عنـوان كـرده اسـت و معتقـد اسـت بـه جـاي آن مـي                 » دور«كلمة  

 معموالً در تعريـف و شـرح يـك توليـد در يـك               كه  حاليشد، در     استفاده مي ] شده  لبي[+
 مؤلّف،شود نه در نشان دادن مشخصه، لذا خود           استفاده مي ) دهش  لبي(جمله، اين صورت    

 هـر چنـد، معـادل قـرار دادن اصـطالح            ؛نـشان داده اسـت    بـه درسـتي     اين مشخـصه را     
»rounded «   لبـي [+صحيح نيست، زيـرا ويژگـي       » شده  لبي« براي ويژگي    مؤلّفاز سوي [

شـده اسـت،     ي، لبـي  كه هر توليد گرد    است، به طوري  ] گرد[+اي از ويژگي      زير مجموعه 
نيز ] گرد[+اگرچه عكس آن صادق نباشد؛ بدين ترتيب در اين مورد استفاده از مشخصة              

  .كند كفايت مي] لبي[+به جاي 
را / p/با  / n/، عدم مجاورت بالفصل     )42ص (37منتقد با اشاره به ايراد وارد بر مثال         

 اساساً ربطي به ايراد وارد      كه مجاور بودن يا نبودن اين دو واج،        كند، در صورتي    عنوان مي 
طرح مسئلة جداسازي تكواژها از هم نيز موضوعي است كـه در            . شده و توجيه آن ندارد    

االت بـسياري را بــه خــود  ؤدانـشگاهها نيــز ســ تحــصيالت تكميلــي آزمونهـاي ورودي  
 دانشجويان كارشناسي و    ،دهد و با در نظر داشتن اينكه مخاطبين اين كتاب           اختصاص مي 

ند، طـرح توضـيحات پيچيـدة      هستكنكور براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد        ن  اداوطلب
 در مـورد جداسـازي سـتاك گذشـتة فعلهـا ضـروري بـه نظـر                  ،شناسانه و درزماني    زبان
االت آزمونهاي  تحصيالت تكميلي دانشگاهها را هم        ؤاحان س رسد و بايد ديدگاه طرّ      نمي

  .در نظر داشت
 اينكـه  اً بيـان ر هيچ استدالل علمـي و صـرف  در خصوص تكواژهاي رسوبي، بدون ذك  

اي براي محاسـبه   توان اين وندهاي مرده را در يك واژه تشخيص داد، دليل قانع كننده     مي
گانـة نايـدا       باشد، چراكه با نگاهي به اصول شـش         در شمارش تكواژها در ساختمان واژه     
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ــشناسان  ) 1949( ــول زبان ــورد قب ــع تكواژهــا كــه م ــارة شناســايي و تقطي ــه درب  از جمل
اي كه بتواند چنين وندهايي را در         ، مشخصه )78: 1386،شقاقي(شناسان ايراني نيز هست       زبان

اتفاقاً طبق اصل ششم، يك تكواژ عالوه بر اينكـه          .  وجود ندارد  ،يك تكواژ، مستقل بداند   
 بـه تنهـايي نيـز بتوانـد در          بايـد بايد بتواند در مجاورت تكواژهاي آزاد ديگر قرار گيرد،          

داراي چنـين   ) سـترون /مـرده (تهاي زباني كاربرد داشته باشد، كه ونـدهاي رسـوبي           ساخ
  .ندشو  نيستند؛ پس در تقطيع تكواژها محاسبه نميويژگي

 مؤلّـف كنـد كـه    ، عنوان مـي )164ص(نكتة ديگر اينكه منتقد با اشاره به اصل اقتصاد    
 ، در جاي ديگر   كه  حالياي زيربنايي قائل باشد، در        هاي نحوي به جمله    براي تركيب نبايد  

توانند صـورتهاي زيربنـايي ديگـري       كند كه مي    احتمال وجود جمالت ديگري را بيان مي      
 از قائل شـدن بـه چنـين         مؤلّفرسد منظور     اما به نظر مي   . براي يك تركيب نحوي باشند    

اي زيرساختي براي     توان جمله  اي معنايي است كه به واسطة آن مي         جمالتي، وجود رابطه  
كه هميشه يكي   » خداداد« به عنوان مثال در يك تركيب نحوي فاعلي مانند           ؛ زد آن حدس 

بايـست دو مـتمم        مي» دادن«، فعل   )خدا(از اجزاء تركيب، فاعل جملة زير ساختي است         
 بـه   توانـد     ، لـذا سـاختار جملـة زيربنـايي آن مـي           )يك فاعل و يك مفعول    (داشته باشد   

  :صورت زير باشد
  .است  ه]داد[او را ] خدا  [← خداداد

 و يا 
  .د]خيز[ازآن بر مي] زلزله[كه  يي  جا←خيز  زلزله

منتقد در اين مورد توضيح نداده است كه چـرا نبايـد معنـا را در نظـر گرفـت و آيـا                       
 !اند؟ راستي در راستاي اصل اقتصاد ساخته شدهه جمالت پيشنهادي ايشان ب

شناسي است، گاه بـا       شناسي آگاه به مسائل مربوط به زبان         خود زبان  ،جا كه منتقد  از آن 
، سطح علمي مخاطبان كتاب را در نظر نگرفته و در مـواردي بـه     )165ص(طرح مسائلي   

د كه مخـاطبين هنـوز بـه        كن  ديگر بار يادآوري مي   . حشو، آن را در بوتة نقد آزموده است       
 احتياج به توضيحاتي پيچيده و دقيق، جهت تمايز مفاهيم          اند تا   شناسان نپيوسته   دستة زبان 

  . تخصصي و نيز معادلهاي انگليسي آنان داشته باشند
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كنـد كـه در تحليـل نمودارهـاي           ، عنـوان مـي    )166ص(قطره در صـفحة آخـر نقـد         
بايست در زير گروهـي بـه نـام     مي» كه« كتاب ساخت زبان فارسي، 156 تا   151صفحات

 از هر دوي ايـن اصـطالحات در تحليـل           كه  حالي، در   »ربط«رفت نه   گ  قرار مي » نما  متمم«
  ).230-231: 1387،الديني ةمشكو(شود  ها استفاده مي ساختمان جمله

اي از    اي دو صـفحه     نغزگوي كهن نيز در شانزده صفحه، بحث خود را با ارائة پيـشينه            
 ، نيـست  هاي منتشر شده در حوزة ساخت زبان فارسي كـه در نقدنويـسي معمـول               كتاب

 ،ايشان با دقت نظري ويژه به نقد كتـاب پرداختـه كـه در غالـب مـوارد     . آغاز كرده است  
  . با اشكال مواجه استنيز  در مواردي و البتّه درست ،تذكرات

نخست آنكه عنوان نقد ايشان محدودتر از موارد مطرح شده در ذيـل آن اسـت زيـرا                  
باشـد،     و نقد كتاب ساخت زبان فارسـي         يمعرّفبر عنوان مقاله،     بايست بنا   اين نقد كه مي   

نغزگوي كهـن نيـز بـا اشـاره بـه           .  آثار ديگران و سپس نقد اين كتاب است        معرّفيبيشتر  
گذاري نادرست فصلها و زير فصلهاي كتاب، نقد خود را با يـك تحليـل صـوري                   شماره

ـ  رود در ادامه، با تحليلي ساختاري از كتا         كه انتظار مي   كند، به طوري    شروع مي  رو  هب روب
  . آيد شويم، اما بالفاصله سخن از ضعفهاي محتوايي به ميان مي

تي فارسـي   لين كتابهاي دستور سنّ    به دقيق نبودن تاريخ انتشار او      219منتقد در صفحة    
 كتاب ايرادي وارد كرده اما خود پاسخي براي رفع اين اشكال ارائه نكـرده               11در صفحة   

 كتاب، مبني بـر تغييـر ناپـذير    12 در صفحة مؤلّفاي از  همچنين در همان صفحه، جمله  
دار بودن يا نبـودن       اما باز هيچ توضيحي در رابطه با مشكل        هوردتي، آ بودن دستورهاي سنّ  

الي موضوعات محتوايي    ه نيز در الب   221 و   220در صفحات   . اين جمله داده نشده است    
ترتيـب ارائـة    ) 222ص(نغزگوي كهن در صفحة بعد      . شود  به اشكاالت صوري اشاره مي    

را مناسب ندانسته و بدون عنوان نمودن استدالل علمـي محكـم            » واژه«مفاهيم مربوط به    
شناسي وارد بـه مباحـث ظريـف و           از آنجا كه منتقد خود زبان     . آن را نارسا خوانده است    

شناسي است گاه با وسواس بسيار و خارج از سطح مخاطبـان اصـلي كتـاب                    پيچيدة زبان 
 سليقة شخصي خود را مطـرح نمـوده         ، به چالش كشيده و گاه در مواردي       اين مباحث را  

  ). 222-223صص(است 
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: 1993 ،كاتامبـا (همانگونه كه پيشتر در ابتداي اين مقاله اشاره شد، در كتابهاي تخصصي             
به دو  نيز خود   ها     هر يك از اين دسته     و معموالً تكواژها به دو دستة آزاد و وابسته          )47-41

ونـدها نيـز چـه اشـتقاقي و چـه           . ندشـو  نقشي تقسيم مـي   /گاني و دستوري  زيرگروه واژ 
 )65ــ 72: 1386 ،شـقاقي (روند    شمارمي  زير گروهي از تكواژهاي دستوري وابسته به       ،تصريفي

 ).  223ص(بندي كتاب وارد نيست   اشكالي بر تقسيم،از اين روي
شـمارش  «كـه    منتقد بر اين اعتقاد است كه عنوان فصل ششم كتـاب             224در صفحة   

اساساً به حوزة نحو    » جمله«باشد و از آنجا كه        است عنواني عجيب مي   » تكواژهاي جمله 
اما نبايد از نظر دور داشـت كـه تكواژهـايي چـون             . مربوط است ارتباطي به تكواژ ندارد     

شوند، پس اين موضوع فقـط محـدود          كسرة اضافه در سطحي فراتر از كلمات نمايان مي        
) 227ص(نغزگوي كهن در جايي ديگر      ). 224ص(نيست  ) صرف (واژه    به حوزة ساخت  

الي ؤسـ » هاي نحوي واژگاني در زبان فارسـي        تركيب«در نقد فصل هشتم كتاب با عنوان        
آيا تركيب غير نحوي واژگـاني      « به اين مضمون كه      ستا   عنوان كرده  مؤلّفرا خطاب به    

ما » دار  خانه«و  » هوا فضا «مانند  هايي    ؛ در پاسخ بايد گفت بله، زيرا در تركيب        »هم داريم؟ 
  . رو هستيم ههاي غير نحوي روب با تركيب

به هر ترتيب، هدف از اين بحثها و تذكرها، بررسي همه جانبة يك موضوع، قضاوت               
 بـه   به منظـور صـيقل دادن     منطقي، عادالنه و آگاهانه، در راستاي پرورش تفكري نقّادانه،          

ين روحية نقّادي و نقدپذيري در مسيري سـالم،         رود ا   گوهري پر ارزش است كه اميد مي      
علمي و دوستانه، با رعايت ادب، رواج يابد تا روز به روز شاهد شكوفايي و ارتقاء آثـار                  

  .نويسندگان باشيم
  
  :منابع 
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