
، )سمت(ها  ساخت زبان فارسي، آزيتا افراشي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه            
.صفحه) 160+ يازده  (171، 1386،تهران

از سـوي 1386عنوان كتابي اسـت از خـانم دكتـر آزيتـا افراشـي، كـه در سـال         » ساخت زبان فارسي  «
انـد،  تصريح كرده ) 1ص( محترم   و نويسندة )  چهار ص(همان طور كه ناشر     . انتشارات سمت منتشر شده است    

با توجه به .  در دورة كارشناسي تدوين شده است»ساخت زبان فارسي  «منبع اصلي درس    اين كتاب به عنوان     
اين كه درس مذكور فاقد منبعي معتبر براي زبان فارسي بوده است، و بسياري از مدرسان مطالب مـورد نيـاز           

تواند خالء موجـود را  كردند، اين كتاب مي  تاب و اثر مختلف انتخاب و گردآوري مي       تدريسشان را از چندين ك    
.شناسي در ايرانسازي علم زبانبرطرف كند و گامي باشد در راستاي بومي

شناسـي، صـرف، و نحـو زبـان فارسـي       يازده فصل به معرفـي و توصـيف آواشناسـي، واج           كتاب در قالب  
 را جهت ارائة مطالب اتخاذ كرده است كه بر اساس آن، ابتـدا كـوچكترين        نويسنده ترتيبي منطقي  . پردازدمي

پـردازد، و در  دهد، سپس بـه معرفـي تكـواژ و واژه مـي    واحدهاي زبان يعني آوا و واج را مورد بررسي قرار مي       
شـده  در انتهاي هر فصل نيز با توجه بـه مطالـب گفتـه            . كندنهايت نيز ساختمان گروه و جمله را توصيف مي        

. اي، منابع پيشنهادي براي مطالعة بيشتر، و كتابنامه ارائه شده اسـت         هاي تشريحي، سؤاالت چندگزينه   تمرين
 بر اين اساس، و بـا توجـه بـه           . يكجا ذكر شده است    ،در انتهاي كتاب نيز فهرست منابع و مĤخذ مورد استفاده         

نوان منـابع پيـشنهادي بـراي مطالعـة     ، آنچه كه به ع   )به استثناي فصل اول   (هاي كتاب   اين كه در تمام فصل    
شود همان منابعي است كه به عنوان كتابنامه در آخر فصل ذكر شده است، شايد نيازي بـه                  بيشتر معرفي مي  

.ارائة كتابنامه در انتهاي هر فصل نباشد و همان فهرست منابع و مĤخذ انتهاي كتاب كفايت كند
كوشيده است تـا حـد امكـان بـا اسـتفاده از جمـالت       شيوة نگارش كتاب، ساده و روان است و نويسنده      

سـي را   شنا فني و تخصـصي زبـان       و اصطالحات  هاي فارسي، مفاهيم  روشن و عاري از پيچيدگي، و ذكر نمونه       
تعـاريف  . شـده نائـل آيـد   توضيح دهد، به طوري كه مخاطب به سهولت بتواند به درك درستي از مطالب ارائه         

 نظير واج، آوا، تكواژ، اشـتقاق، و تركيـب ارائـه شـده اسـت، از جملـه نكـات         اي كه براي مفاهيم بنيادي    ساده
116، 77، 70، 22،  15صفحات  در  مثالً (بسيار محدود است  نيز  اشتباهات تايپي كتاب    . ارزشمند كتاب است  

).مواردي از اين دست وجود دارد
در . شناسـي اختـصاص دارد  فصل اول كتاب به معرفي برخي مفاهيم و اصطالحات بنيادي در حوزة زبان 

 كه يكي مبتني بر اجزاي سـازندة زبـان اسـت و ديگـري در                ه است دشاينجا دو توصيف متفاوت از زبان ارائه        
هـاي دسـتورهاي    همچنين به معرفي نشانة زباني، روابط همنشيني و جانشيني، ويژگـي          . ارتباط با نقش زبان   

.نيز پرداخته شده استشناسان اي زبانهشناسي و فعاليتة زبانشناختي، محدودسنتي و زبان
 نويسنده با ذكر دو مثال زيـر بـه مـسئلة درسـتي و نادرسـتي و پـذيرفتني بـودن                كتاب، 13در صفحة   

تـوان  ا نميتر است ام پذيرفتني1 نسبت به جملة2جملة دارد كه   كند و اظهار مي   هاي زباني اشاره مي   ساخت
:د را اعالم كر1ةلبا قاطعيت نادرستي جم

پرتقالو پوستشو بكن)1
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پوست پرتقالو بكن)2
دسـتوري و نيـز    هر دو جملة فوق نـزد اهـل زبـان بـه يـك انـدازه       توان گفت مي به اعتقاد اين نگارنده،   

تـوالي  نـشانداري   هاي كالمي است كه منجـر بـه         برخي تفاوت  صرفاً ناشي از     هاتفاوت آن  و پذيرفتني هستند 
يي كه مخاطبان اصلي اين كتاب را عمدتاً افراد مبتـدي و يـا ناآشـنا بـه      البته از آنجا . است  شده 1اركان جمله 
دهند، نويسنده عامدانه از ورود به بسياري از مباحث تخصصي اجتناب ورزيده شناسي تشكيل مي  مباحث زبان 

.است كه اين امر در برخي موارد موجب ابهام يا پيچيدگي مطلب شده است
اختـصاص  به معرفي و توصيف نظام آوايـي و واجـي زبـان فارسـي               هاي دوم، سوم، و چهارم كتاب       فصل

هاي فارسـي، تعريـف واج و واجگونـه، سـاختمان     ها و واكههاي آوايي همخوان و مباحثي نظير ويژگي    انديافته
 توصـيف نـسبتاً   نويسنده.شوددر اين سه فصل مطرح مينگار فارسي، قواعد و فرايندهاي آوايي  خط واج هجا،

دهـد و  هاي توليدي آواهاي مختلف فارسي و نيز نحوة عملكرد قواعد آوايي مختلف ارائه مـي ويژگيجامعي از   
در خصوص ايـن سـه   . كند درك درستي از كليت نظام آوايي زبان فارسي به دست آورد       به مخاطب كمك مي   

.شود در ادامه ذكر ميها برخي از آنفصل نكاتي به نظر نگارنده رسيد كه
هـا در آغـاز    فقط همخوان كه در زبان فارسي،    شوداب به درستي به اين نكته اشاره مي        كت 28در صفحة   
 و بـر اسـاس آن  شـود كه تمام هجاهاي فارسي را شامل مـي ، ها واژهنه تنهااما اين قاعده . روندواژه به كار مي 

). 110: 1381ثمره،(شوند تمام هجاهاي فارسي با همخوان آغاز مي
، در  )41ص( مطرح شـده اسـت       2]لبي[+ سندة محترم به عنوان مشخصة توليد ثانوية        آنچه از سوي نوي   

 آواي براي نشان دادن. مشخصة توليد ثانويه نيست» لبي« زيرا مشخصة  است،3]شدهلبي[+ حقيقت مشخصة 
، )42006نك لدفوگد (شود   در باال و سمت راست آواي مورد نظر استفاده مي          Wشده نيز معموالً از نشانة      لبي

 نيز كـه نويـسنده آن را        roundedاصطالح انگليسي   .  استفاده شده است   nدر حالي كه در اين كتاب از نشانة         
ها شود و معموالً جزو ويژگي واكه ترجمه مي » گرد«ترجمه كرده است معموالً از سوي آواشناسان        » شدهلبي«

).87: 1381ثمره، (شود قلمداد مي
هـا در   هـاي غيرخيـشومي و واكـه       كه اگر همخوان   شده است شارهنكته ا اين  به  42در زيرنويس صفحة    

[+ » پنجـره « در /p/شـوند، و بـراي نمونـه        مـي  »شدهخيشومي«هاي خيشومي قرار بگيرند     مجاورت همخوان 
مشخصة مورد  ) كندهمان طور كه نويسندة محترم نيز در زيرنويس اشاره مي         (اوالً  . شده است ذكر] خيشومي

هاي خيـشومي   ها هستند كه در مجاورت همخوان      ثانياً در زبان فارسي تنها واكه      ؛است] شدهميخيشو[+ نظر  
 /a/ قرار ندارد و واكة /n/در مجاورت بالفصل اساساً  /p/؛ و ثالثاً )86: 1381ثمره، (شوند مي] شدهخيشومي[+ 

.بين آن دو قرار گرفته است
بندي برخي مطالب از آن سود جسته است اسـتفاده از           هاي مؤثري كه نويسنده براي جمع     يكي از شيوه  

در ايـن  . دهـد هاي فارسي را نشان مـي     بندي همخوان  كه طبقه  36جدول و نمودار است، مانند جدول صفحة        
ها در كنار هم، مطابق با شـيوة انگليـسي و از چـپ بـه               ها، يعني ترتيب قرار گرفتن ستون     كتاب جهت جدول  

1 word order
2 labial
3 labialized
4 Ladefoged
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ها از راست به     اين جهت در راستاي خط فارسي تغيير كند و ستون          شداببهتر  شايد  راست است، در حالي كه      
.چپ مرتب شوند

 پـس از ذكـر   در اينجا.دانزة صرف در زبان فارسي اختصاص يافته      حو به   هاي پنجم، ششم، و هفتم    صلف
تلـف  اي مخ  فراينـده   مفاهيمي نظير واژه، تكـواژ و انـواع آن،         معرفيتاريخچة مختصري از مطالعات صرفي، و       

.ندشو ميسازي در زبان فارسي مطرحواژه
 و نـشانة  /i/در فصل پنجم نويسنده به هنگام بحث پيرامون وندهاي اشـتقاقي و تـصريفي، نـشانة نكـره       

هاي وند تصريفي ترين ويژگييكي از مهم). 71 و 69ص(دهد  را در زمرة وندهاي تصريفي قرار مي/an/مصدر 
:شودل كند زيرا جزئي از ساختمان واژه محسوب ميقواژه را به خود منتتواند تكية آن است كه مي

 ke'tâbتابك) 3
ketâb-'hâهاكتاب) 4

:شودي از ساختمان واژه محسوب نميپذيرد زيرا جزئاما نشانة نكره فاقد اين ويژگي است و اصوالً تكيه نمي
ke'tâb-iكتابي) 5

تر مانند گـروه بـه       اين تكواژ تنها هنگامي ظاهر مي شود كه واژه بخواهد در ساختمان واحدهاي زباني بزرگ              
هـا شـباهت دارنـد و از سـوي        نامند كه از يك سو به واژه       مي 1»بستواژه« تكواژهايي از اين دست را       .كار رود 

ه ونـدهاي تـصريفي    را از ساير عناصـر زبـاني و بـه ويـژ       هافردشان آن هاي منحصربه ويژگيديگر به وندها، اما     
).1374 شقاقي .ك.ر(كند متمايز مي

هـاي بـارز ونـدهاي    ، يكـي از ويژگـي  ه استدشبه درستي اشاره نيز  كتاب 69همان گونه كه در صفحة    
از /an/تناد همين ويژگي، پسوند مصدرساز به اس. دهندتصريفي آن است كه مقولة دستوري واژه را تغيير نمي

سـازد  ، مصدر مـي ة فعلشود، زيرا اين پسوند با افزوده شدن به ستاك گذشت    شمار وندهاي تصريفي خارج مي    
:كه نوعي اسم است

.ها كار علي بود پنجرهشكستنِ) 6
. بيهوده خسته شدمزحمت كشيدنِ و پختن و شستناز اين همه ) 7
بر ايـن اسـاس پـسوند       . اند كه خاصِ اسم است    هايي به كار رفته   در جايگاه مصدرهاتمامي  ،  هاي فوق در نمونه 
2.دشو مي جزو وندهاي اشتقاقي محسوبمصدرساز

كنـد و از  اطالعات مفيدي را در مورد نحوة شناسايي و شمارش تكواژها ارائه ميدر فصل ششم نويسنده  
طور مثـال وي  به . كند را از ساير تكواژها متمايز مي     هاآنهاي خاصشان   كند كه ويژگي  تكواژهايي صحبت مي  

و وقـوع آن را تنهـا       ) 76ص(دهـد    آن را در زمرة وندهاي تصريفي قرار مي        اماپردازد  معرفي تكواژ صفر مي   به  
در ). 77ص(شخص مفرد امر شخص مفرد ماضي ساده، و دومداند كه عبارتند از سوم  منحصر به دو جايگاه مي    

شناسان بـه وجـود تكـواژ صـفر در     اول آن كه بسياري از زبان. طلب دو نكته حائز اهميت است     خصوص اين م  
كننـد  مطـرح مـي  3»تبـديل «حوزة اشتقاق نيز قائـل هـستند و آن را بـه عنـوان تحليـل ديگـري از فراينـد                     

1 clitic
.اشاره كرد) 49: 1376(و طباطبايي ) 112: 1371(كلباسي توان به دانند ميي كه پسوند مصدرساز را اشتقاقي ميشناساناز ميان زبان. 2

3 conversion
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هـاي زيـر    توان بـه نمونـه    ان مثال مي  و به عن  .)2003:38؛ بائر،   55: 1993؛ كاتامبا،   173: 2002مت،  هسپل(
:اشاره كرد
)114: 1376طباطبايي،  (اسم]پرداخت [←Ø- + فعل]پرداخت) [8
)104: 1386شقاقي،  (قيد]خوب [←Ø- + صفت]خوب) [9

اي بـه  اما هيچ اشـاره ) 90ص (ذكر شده است» اشتقاق صفر «نام ديگر فرايند تبديلكتاب نيز در فصل هفتم    
. فاده از تكواژ صفر در آنجا نشده استاست

در كتاب  نكتة دوم اين است كه كاربرد تكواژ صفر تصريفي در فارسي محدود به دو جايگاهي نيست كه                  
:هاي كاربرد آن عبارتند ازو برخي ديگر از جايگاهذكر شده است 

Øرفته بود: شخص مفرد گذشتة بعيدسوم) 10

Øرفتمي: شخص مفرد گذشتة استمراريسوم) 11

Øشود، شكسته ميØشكسته شد: هاي مجهول ساختشخص مفرد درسوم) 12

تكـواژ  «تـوان   نمـي » گفـت «و  » سوخت«هاي گذشته مانند    نويسنده معتقد است كه در برخي از ستاك       
، و اين كار را محـدود بـه         )78ص  (تكواژها مستقالً لحاظ كرد     را از ستاك جدا كرد و در شمارش         » سازماضي
 صرفاً به دليل وجـود يكـي از تكواژهـاي    هااك حال و ستاك گذشتة آن     داند كه تفاوت ميان ست    هايي مي فعل

بـه عبـارت ديگـر، وي جداسـازيِ تكـواژ           ). 77ص( در سـتاك گذشـته باشـد         /âd/ و   /t/  ،/d/  ،/id/سـاز   ماضي
 از  /t/داند، و از آنجـايي كـه بـا حـذف            هايي كه گذشتة باقاعده دارند مجاز مي      ساز را تنها در مورد فعل     ماضي

اما امروزه برخي از . پذير نيست امكان/t/ماند ستاك حال نيست جداسازي آنچه باقي مي» گفت«و  » سوخت«
اي داراي تكواژگونـه » رفـتن «و » گفـتن «، »سـوختن «هايي ماننـد  شناسان معتقدند كه ستاك حال فعلزبان

توان در  اين تحليل ميبا پذيرش). 64 و 63: 1386شقاقي، (شود ساز به آن افزوده مياست كه پسوند گذشته
، »سـوخ «يعنـي   (ساز را از تكواژگونة سـتاك       نيز تكواژ ماضي  » رفت«و  » گفت«،  »سوخت«هايي مانند   ستاك

1.جدا كرد) »رف«و » گف«

) دشوننيز معرفي مي» وند سترون «و  » وند مرده «كه با عناويني همچون     (در خصوص تكواژهاي رسوبي     
هـا  توانند در سـاختمان واژه شوند زيرا ديگر نميش تكواژها محاسبه نمينويسنده معتقد است امروزه در شمار  

اشـاره  » ديروز«و » امشب«هاي   در واژه  /di/ و   /em/وي به عنوان نمونه به پيشوندهاي       ). 78ص  (به كار روند    
داسازي، به اعتقاد اين نگارنده، عدم كاربرد اين تكواژها در فارسي امروز مانع از تشخيص، ج). 79ص (كند مي

.هاي موجود تشخيص داد را در ساختمان واژههاتوان آن زيرا هنوز هم ميشود، نميهاو شمارش آن
، و »خـروس تـاج  «،»بلنـد پاشـنه  «يهـا مركـز، نمونـه   هـاي مركـب بـرون     به هنگام بحـث در مـورد واژه       

به اعتقاد اين ). 87ص(د نشونوعي كفش، نوعي گل، و نوعي پرنده معرفي ميبه عنوان به ترتيب » سرخسينه«
نوعي كفش نيست، بلكه صفتي است براي كفش؛ به همين دليل كـاربرد آن در جايگـاه              » بلندپاشنه«نگارنده  

:كنداسم، جمله را نادستوري مي
.بلند خريدمديروز پاشنه) * 13
.خروس خريدمديروز تاج) 14

.گنجدها يك ديدگاه متفاوت درزماني نيز وجود دارد كه طرح آن در نوشتة حاضر نميدر مورد ستاك گذشتة فعل. 2



معرفي و نقد كتاب ساخت زبان فارسي

163

.سرخ خريدمديروز سينه) 15
شـود، زيـرا    در مـورد اسـامي مطـرح مـي    معموالًهاي مركب مركز واژهمركز يا بروناصوالً بحث در مورد درون  

.مركز هستندهاي مركب هميشه برونصفت
بر در اينجا اين فرايندها  . ه است يافتسازي اختصاص   فصل هفتم كتاب به معرفي فرايندهاي مختلف واژه       

ـ  ) 84ص(نـد   اتقسيم شده » فرعي«و  » اصلي« گروه   اساس ميزان كاربردشان در زبان به دو       ر كـدام   هـ راي  و ب
يـا  (» سـازي پـس «شـود  يكي از فرايندهاي فرعي كه در اين فصل معرفي مي  . توصيف و مثال ارائه شده است     

دهد خالي از اشكال نيست و همين امر موجب   تعريفي كه نويسنده از اين فرايند ارائه مي        . است 1)سازيپسين
دهد كه يـك    سازي هنگامي روي مي   پس «به اعتقاد او،  .  مناسب نباشند  شده نيز صحيح و   هاي ارائه شده مثال 
). 90ص (»اي در زبان منتهي شده باشد     سازي در جهتي خالف انتظار متخصصان امر به ايجاد واژه         فرايند واژه 

ماننـد سـاخته شـدن      (دانـد   بينـي و طبيعـي مـي      پيشوي ساخته شدن اسم و صفت از فعل را فرايندي قابل          
داند زبانان مي ، اما ساخته شدن فعل از اسم و صفت را داراي جهتي خالف انتظار فارسي              )»خفت«ز  ا» خفته«

انـد   شـده  مـشتق » خـشك «و  » جنگ«را كه از    » خشكيدن«و  » جنگيدن«هايي مانند   و به همين دليل فعل    
اينـدي  سـازي را فر اين در حالي است كه متخصـصان صـرف، پـس          . گيردسازي در نظر مي   حاصل فرايند پس  

هاي آشناي زبان خود دست دانند كه طي آن گويشوران بر مبناي شباهت ظاهري ميان يك واژه با ساخت      مي
كنند و به اين    زنند و در نتيجه بخشي را كه به يكي از عناصر زباني شباهت دارد حذف مي               تراشي مي به ريشه 

از » قُـل «تـوان بـه سـاخته شـدن واژة     يبه عنوان مثال م). 107: 1386شقاقي، (سازند ترتيب واژة جديد مي   
اي تركـي اسـت و از       واژهوام» دوقلو«اشاره كرد كه طي آن گويشوران فارسي بدون توجه به اين كه             » دوقلو«

اند  را نيز پسوند در نظر گرفته      /u/را همان عدد دو، و      » دو «تشكيل شده است،  » ـ لو «و پسوند   » دوق«ريشة  
). همـان (رود اند كه مثالً براي اشاره به قُل اول يا دوم دوقلوها به كار مي        ا ساخته ر» قٌل« واژة   هاو با حذف آن   

ساخته شده است زيرا گويشوران » فضولي«واژة عربي    از وام  /i/ نيز طي همين فرايند و با حذف         »فضول«واژة  
). همـان (انـد  پسوند اشـتقاقي در نظـر گرفتـه   » بدي«و » خوبي«هايي مانند ياس با واژه را به ق/i/فارسي اين  

2.سازي همواره با حذف بخشي از واژه سر و كار داريمشود در فرايند پسهمان گونه كه مشاهده مي

نويسنده به بحـث در مـورد انـواع    » هاي نحوي واژگاني در زبان فارسيتركيب«در فصل هشتم با عنوان   
شـان  شوند اما ميان اجزاي سـازنده پردازد كه به عقيدة او گرچه واحدهاي صرفي محسوب ميهايي مياختس

اند از  هايي كه در اين فصل ذكر شده      وي بر اين باور است كه تمام نمونه       ). 95ص(ارتباطي نحوي برقرار است     
در اينجا ). 96ص (اند  ساخته شدههاي زيربنايي برخوردارند و با حذف برخي از عناصر آن جملهساختار جمله

هـا   تحت تأثير معناي اين واژه    صرفاًنويسنده  رسد  شود و به نظر مي    هيچ استداللي در تأييد اين نظر ارائه نمي       
چيـزي كـه دل آن را    «داراي جملـة زيربنـايي      » دلخـواه «بـه اعتقـاد او واژة       . به چنين برداشتي رسيده است    

بـه  ). همـان (به وجود آمده اسـت  ) »خواه«و » دل«به جز (ناصر آن جمله است و با حذف كلية ع » خواهدمي
هـايي از ايـن دسـت        هيچ دليلي براي پذيرفتن اين ديدگاه وجود نـدارد و در تحليـل واژه              ، اين نگارنده  عقيدة

1 back formation
.رجوع كرد] 2003[1988(و بائر ) 2002(مت توان به هسپلهاي انگليسي مي چگونگي عملكرد اين فرايند و مشاهدة نمونهبراي آگاهي بيشتر از. 2



شناسيبان و زبانمجلة ز

164

بـه معنـاي چيـزي اسـت كـه دل آن را             » دلخـواه «درسـت اسـت كـه واژة        . توان و نبايد مقهور معنا شد     نمي
اين امر نه تنها به لحـاظ      . اي مشتق شده باشد    اما اين بدان معنا نيست كه اين واژه از چنين جمله           خواهد،مي

رسد، بلكه با اصل اقتصاد زباني نيز كامالً مغـايرت دارد كـه گويـشوران در ذهـن     ميبه نظر نظري بسيار بعيد   
. هايي از اين دست را بسازند واژههاي زيربنايي داشته باشند و از طريق حذف تعدادي از عناصر آن،خود جمله
توان بـيش  ها مي ي زيربنايي قائل شد، براي بسياري از اين واژه        هام كه بتوان به وجود چنين جمله      بر فرض ه  

كـسي كـه او را پـسر        «عـالوه بـر     » پـسرخوانده «بـه عنـوان مثـال، بـراي         . از يك جملة زيربنايي متصور شد     
را نيـز در نظـر گرفـت؛ و يـا بـراي             »  كه پسر خوانده شده اسـت      كسي«توان جملة   مي) 100ص(» اندخوانده

كسي كـه او را     «توان جملة   مي) همان صفحه (» كسي كه در خانه زاده شده است      «عالوه بر جملة    » زادخانه«
براي ساختن  (كسي كه   «توان جملة زيربنايي    نيز مي » فلزكار«در مورد واژة    . را نيز قائل شد   » انددر خانه زاده  

را نيز در نظـر گرفـت كـه در ايـن صـورت بايـد آن را تركيـب مفعـولي                    » دهدفلز را شكل مي   ) فلزيقطعات  
) 101ص  (» چلوكبـاب «و  » كـاردوپنير «هايي نظيـر     عالوه بر اين، تركيب    .محسوب كرد و نه تركيب متممي     

. فاقد جملة زيربنايي هستند
، و وجه تمايز آن »هستة نحوي« براي شود، عدم ارائة تعريفمسئلة ديگري كه در اين فصل مشاهده مي

ها نيز متأثر از همان رابطة نحوي اسـت كـه     نحوي تركيب  ةنويسنده در تعيين هست   . است» هستة معنايي «با  
 كه از نظـر او  »دوچرخه«اي مانند  بر اين اساس، در واژه    .  وجود دارد  ها آن معتقد است ميان واحدهاي سازندة    

امـا برخـي از     ). 102ص(شـود   هـستة نحـوي محـسوب مـي       » دو«،  رودبـه شـمار مـي     » تركيب عددي «يك  
). 24-34: 1382طباطبايي، (هايي از اين دست فاقد هستة نحوي هستند شناسان معتقدند واژهزبان

فصل نهم عمـدتاً بـه ارائـة تاريخچـة مطالعـات            در  . اندسه فصل آخر كتاب به حوزة نحو اختصاص يافته        
 و گرچـه اطالعـات سـودمندي در ايـن           شودپرداخته مي گيري دستور زايشي    نحوي و به ويژه چگونگي شكل     

بر اين نگارنـده  » ساخت زبان فارسي« اما ضرورت طرح چنين مباحثي در كتابي با عنوان  شود،زمينه ارائه مي  
.معلوم نيست

ند سـاير   در اينجا نيز مان   . فصل دهم به بررسي ساختمان گروه و انواع آن در زبان فارسي اختصاص دارد             
هاي متنوع، خواننده را در درك درست مطالب يـاري          هاي كتاب نويسنده كوشيده است تا با ذكر نمونه        بخش

اي كه در اين فصل وجـود دارد،  ترين مسئلهاما عمده .  كتاب است  ارزشمندهاي  جنبهدهد و اين يكي ديگر از       
كنـد   معرفـي مـي    »گـروه فعلـي   «تمان  است كه نويسنده آن را به عنوان جزئـي از سـاخ           » گروه فعل «مفهوم  

گروه فعـل را  ) مانند مفعول، و متمم مفعولي(هاي اجباري آن طبق تعريف او، هستة فعل و وابسته    ). 131ص(
اما بر اين نگارنده آشـكار      ). 126ص(يك گروه فعل است     » توپ را انداخت  « بر اين اساس،      و دهندتشكيل مي 

» محكـم كـرد   «و  » برشـمرد « تنهـا    »پيچ را محكم كرد   «و  » برشمردغايبين را   «هاي  نيست كه چرا در نمونه    
 درست ).128ص(اند جزو اين گروه قلمداد نشده» پيچ«و » غايبين«هاي اند و مفعولگروه فعل محسوب شده

رسـد به نظـر نمـي    به رغم باور نويسنده،     ها متفاوت است اما     است كه ساختمان فعل در هر كدام از اين نمونه         
را مطـرح   » افعال گروهي « نيز نويسنده اصطالح       130 در صفحة    .انستدي را بتوان دليل اين امر       چنين تفاوت 

شود اين است كه آيا پرسشي كه مطرح مي. دهد كه عمدتاً فعل مركب هستندهايي را ارائه ميكند و نمونهمي
ركـب بـودنِ    اگـر چنـين اسـت فعـل م        . همان فعل مركب اسـت يـا خيـر        » فعل گروهي «مقصود نويسنده از    
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+ صـفت  «كـه داراي سـاخت     ) 131ص(» دور گـشتن  «و  » پر فرمـودن  «،  »دستپاچه شدن «هايي مانند   نمونه
، »لگـد زدن «،  »تعجب كردن « هايي مانند    نمونه ،اما اگر پاسخ منفي است    . هستند محل ترديد است   » همكرد

فعل مركب » وست داشتند«و » زجر كشيدن«، »رنج بردن«، »گول خوردن«، »چشمك زدن «،»تكيه دادن«
هـاي  به اعتقـاد ايـن نگارنـده، اگـر نويـسندة محتـرم معـادل       ). 20-22: 1376دبيرمقدم، (شوند  محسوب مي 

هايي از ايـن    كرد از ابهامات و پيچيدگي    را نيز ذكر مي   » فعل گروهي «و  » گروه فعلي «،  »گروه فعل «انگليسي  
ت كتاب عدم ارائة معـادل انگليـسي بـراي بـسياري از     اصوالً يكي از اشكاال.شددست تا حد زيادي كاسته مي     

، درونـسو،  )24ص(توان به آوانگاري تفصيلي، آوانگاري كلي هاي ديگر مي  اصطالحات است كه به عنوان نمونه     
شـدگي   خيـشومي، خيـشومي    ،)31ص(شدگي  ، نجوا، حلقومي  )29ص(برونسو، آواهاي فوراني، آواهاي مكيده      

، )87ص(گر ، توصيف)78ص(، تكواژ رسوبي    )68ص(ژ قاموسي، تكواژ دستوري     ، تكوا )67ص  (، تكواژ   )32ص(
.اشاره كرد) 145ص(و گره 

 بـا   هـا  عـدم همـاهنگي آن      در كتـاب وجـود دارد       اصطالحات تخصـصي    برخي نكتة ديگري كه در مورد    
و » انيتـوانش زبـ  « معادل انگليسي دو اصـطالح     16در صفحة   به عنوان مثال،  . شان است هاي انگليسي معادل

هـاي  بـا توجـه بـه ايـن كـه در شـاخه            . اند ذكر شده  performance و competenceبه ترتيب   » كنش زباني «
 ، تـوانش    1آيـد، ماننـد تـوانش كاربردشـناختي       هاي مختلفي به ميان مـي     شناسي بحث از توانش   مختلف زبان 

 linguisticارزتوان هم نميراperformance وcompetence، )1383دبيرمقدم،  (3، توانش دستوري2ارتباطي

competence و linguistic performanceفرآينـد  «تـوان بـه   مـي هـاي ديگـر   به عنوان نمونه.  در نظر گرفت
بـراي  » هـاي زبـاني  جهاني«و ) 8ص  (syntagmatic / paradigmatic relationبراي » همنشيني و جانشيني
language universals)  رابطـة  « بـه ترتيـب عبارتنـد از    هـا تـر آن هـاي دقيـق  اشاره كرد كه معـادل ) 17ص
در آواشناسـي   » توليـدي «همچنين معادل انگليـسي اصـطالح       . »هاي زبان جهاني«و  » همنشيني و جانشيني  

articulatory ــنجم(2006لدفوگــد، ( اســت ، كــه در كتــاب حاضــر )204 و 8: 2000، 4، روچ5): ويراســت پ
articulative   اي اصـطالح  بـر ). 24ص ( عنوان شـده اسـتnatural class    مجموعـة  « نيـز از معـادل فارسـي

استفاده شود زيرا » طبقة طبيعي«كه بهتر است به عوض آن از اصطالح ) 40ص(استفاده شده است   » طبيعي
همچنـين بـراي اصـطالح    .انـد  به كـار گرفتـه  setرا معادل » مجموعه«) 39ص(شناسان و خود نويسنده   زبان

 صـرف   امـا در حـوزة    ). 66ص(اسـتفاده شـده اسـت       » صـورت واژگـاني   «ز معادل    نيز ا  word-formانگليسي  
، 1382و 1376طباطبـايي  (» صورت كلمه« از  word-formبرند و براي     به كار مي   lexicalرا براي   » واژگاني«

نكتـة ديگـر   . تر هـستند  دقيق تر و  رايج كنند كه استفاده مي ) 1385قطره  (» صورت واژه «و يا   ) 1386شقاقي  
، در )76ص  (»صـيغه «به عنـوان صـورت جمـع واژة    » صيغگان«وط است به استفادة نويسنده از اصطالح    مرب

رود كه بنا بر تعريف عبارت است از   به كار مي   paradigm عنوان معادلي براي      امروزه اين اصطالح به    حالي كه 
ز بـراي اشـاره بـه يـك     گـاهي نيـ   ). 11: 1997اسپنسر  (شدة يك واژه    هاي تصريف اي از تمام صورت   مجموعه

اصطالح affricateبراي 35به عنوان مثال، در صفحة . مفهوم واحد، از دو اصطالح متفاوت استفاده شده است

1 pragmatic competence
2 communicative competence
3 grammatical competence
4 Roach
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.به كار رفته اسـت » ـ سايشيانسدادي« اصطالح 36 است اما در جدول صفحة  ذكر شده » ـ سايشي انفجاري«
استفاده شده است و در uvula به عنوان معادل » كزبان كوچ« كتاب از اصطالح 28از طرف ديگر، در صفحة 

.اي به مترادف بودن اين دو اصطالح نشده است اما هيچ اشارهشود،مطرح مي» مالز« نيز اصطالح 34صفحة 
 در سه هاي فارسيدر اينجا جمله. آخرين فصل كتاب نيز به بررسي ساختمان انواع جمله اختصاص دارد

هايي از هر    نمونه هااي آن هو پس از بررسي ويژگي    ) 136ص (اندهدبندي ش بقهده، مركب، و مشتق ط    گروه سا 
در اين فـصل نيـز بـه عـوض     . اندگرفتهه و تحليل ساختاري قرار   ي با استفاده از نمودار درختي مورد تجز       كدام

 ارائـه  clauseآنكه معادل انگليسي آن يعنـي  ، بياستفاده شده است » فراكرد«از اصطالح   » بند«اصطالح رايج   
كند و اضافه مي» اي كه معني كاملي نداشته باشدجملة ساده«گويد د مي در تعريف فراكرسندهوين. دشده باش

توانـد  مـي ) فراكـرد (اما بند ). 137ص(كه هر جملة مركب و يا مشتق از دو يا چند فراكرد تشكيل شده است  
) 137ص(»  سرد شد، بخاري را روشن كردم      هوا« درجملة مركب    ،به عنوان مثال  . معناي مستقل داشته باشد   
داراي معناي كامـل  به تنهايي نيز هر يك » بخاري را روشن كردم«و » هوا سرد شد«بر خالف گفتة نويسنده    

. به كار روندهاي سادهتوانند به عنوان جمله و ميو مستقل هستند
ت قـديمي و بعـضاً نـادقيق        ها در اين فصل ارائـه شـده اسـ         نمودارهايي كه براي تحليل ساختمان جمله     

ر حالي ، د)152-156ص(قرار گرفته است » ربط« گرهي به نام در زيرِ» كه موصولي«به عنوان مثال، . هستند
. است2نماگيرد كه بخشي از گروه متمم قرار مي1نما گرهي به نام متمم، در زيرِهاي جديدكه بر اساس تحليل

منجـر بـه ارائـة نمـوداري        » تا كامران به خانـه رسـيد، خوابيـد        «همچنين خوانش نادرست نويسنده از جملة       
). 151ص(نادرست شده است 

:شود كه عبارتند ازمسائل محتوايي، برخي مشكالت صوري نيز در كتاب مشاهده ميگذشته از 
ب ه از ضـروريات هـر كتـا   هاي فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي، كه بـه اعتقـاد نگارنـد    نامهواژهنبود  ـ  

آموزشي است؛
؛ از بسياري از منابع معتبر موجود در فارسي و انگليسي نكردنـ استفاده

؛)18 و 17هاي مانند سوسور و چامسكي در صفحه( امالي انگليسي نام برخي از افراد ارائه نشدنـ 
 اسـتفاده شـده    « »به عنوان مثال، گاهي براي نـشان دادن تكـواژ از            (ها  ـ استفادة نايكدست از عالئم و نشانه      

؛))67ص/ / (و گاهي از ) 68ص(است 
؛)شودافزارهاي موجود يافت مينشانة صحيح اين واج در نرم( ع نويسي همزه و براي واج?ـ استفاده از 

شناسـي پـر    خالء بزرگي را در ميان منابع فارسي زبان       تواند  ميباور قلبي نگارنده آن است كه اين كتاب         
هـاي آتـي بـوده اسـت و بـه هـيچ روي از       تر كـردن آن در بـازنگري      ها به قصد منقح    و آنچه گفته شد تن     ندك

تالش نويسندة محترم در ارائة اثري آموزشي در زمينة ساخت زبان فارسي را ارج . كاهدهاي اين اثر نميارزش
.نهم و براي ايشان آرزوي موفقيت روزافزون دارممي

فريبا قطره

1 complementizer
2 complementizer phrase
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