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  مباني زبان شناسي در جهان اسالم 

  ،صفحه 240،)چاپ دوم( 1395دانشگاه امام صادق، : غالمرضا دين محمدي، تهران

   1مجتبي منشي زاده

  

 معرفي و توصيف

محمدي، در دويست و چهل صفحه فـراهم آمـده به قلم آقاي دكتر غالمرضا دين مباني زبانشناسي در جهان اسالمكتاب 

اين كتاب را نشر دانشگاه امام صادق با يادآوري ويراست دوم كتاب و با تجديد نظر و اصـالًحات و اضـافات بـه . است

اين كتاب در شش فصل همراه با منابع، مباحث و منابع فارسي و عربي و نيـز منـابع انگليسـي و . زيور طبع آراسته است

آيد كه چاپ اول آن تمام شده و به همين دليل به چـاپ دوم يـا مياز مضمون ويراست دوم بر. شده استليف فرانسه تأ

  . ويراست دوم اقدام كرده است

هـاي رايـج اما برخي نكات مطابق شـيوهخورد نثر كتاب روان است و مشكالت خاص ويرايشي در آن كمتر به چشم مي

/ پـاراگراف دوم/ 17سطر هشت؛ ص / پاراگراف دوم/ 39ص (دو فعل پياپي ويرايش نيست؛ از جمله پشت سرهم آمدن 

توانسـت بـا ويـرايش زبـاني و  در جاهاي ديگر هم تكرار شده است كـه مي). سطر يازده/ ، پاراگراف دوم40؛ ص7سطر 

سـي چنـدان در آغاز جمله اسـت كـه در فار» اما«يكي ديگر از مشكالت ويرايشي آوردن قيد استنثاء . ادبي برطرف شود

ة اول در بريم، هنگامي مفهوم يـا معنـاي جملـكار مي هاي مركب همپايه بهرا در جمله» اما«خوشايند نيست؛ زيرا معموالً 

برخي جمالت تعقيد معنايي دارد و احتماالً نويسندة ). پايان صفحه/ 43سطر يازده؛ ص / 40ص(تقابل با جملة دوم باشد

/ پـاراگراف دوم/ 169ص (آيـد نمي اي نوشته است كـه معنـاي مشخصـي از آن برجمله محترم مطلبي را از قلم انداخته و

  ). سطر دو

آرايي مشكل خاصي ندارد ولي در شـرايط مطلـوب هاي فني، جلد، صحافي، نوع كاغذ، قلم و صفحهكتاب از نظر ويژگي

  .نواز نيست آرايي آن چشمهم نيست زيرا نوع قلم و صفحه

شناختي مانند سال  ولي ساير مشخصات كتاب) ق 392(جني ابن«درون متن ذكر شده است؛ مثالً  در ارجاعات، كليات اثر

بخش منابع كتاب هم در اكثر موارد، فاقد ذكر صفحات يـا صـفحات مـورد نظـر . انتشار و شمارة صفحه ذكر نشده است

  . منابع بر اساس نام مؤلف و نام اثر معرفي شده است. است
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  ي محتواييـ تحليل و ارزياب2

آوري آراء و عقايـد كتاب دربارة سنت مطالعات زبـان عربـي از ديـدگاه زبانشناسـي اسـت كـه بيشـتر بـه نقـل و جمـع

متأسفانه در بيان بسياري مطالب از اصطالحات عربي استفاده شده است كه هـر . دستورنويسان اثرگذار در اين زبان است

بـراي ي ندارد مستلزم توضيحات بيشتري است تا از عهدة فهم مطلب برآيد؛ ين زبان آشنايبراي كساني كه به ا يك از آنها

اصطالحاتي مثل حالت رفع، حالت نصب، غيرمنصرف و جز آن براي خوانندة ناآشنا به زبـان عربـي  59نمونه در صفحة 

. كـردشـخص مـيبهتر آن بود نويسندة محترم اين اطالعات را همراه با توضيحات فارسي بـراي خواننـده م. دشوار است

؛ »هذا زيدٌ منطلقـاً«: هاي اسميه پرداخته استاي موارد از جمله از قول سيبويه به بحث دربارة جملهگذشته از اين در پاره

و بعد خود مؤلف اضافه كرده است كه دانشمندان ديگري همين جملـه را  ظاهراً هذا مسند قرار داده شده و زيد مسنداليه

دادند كه چگونه و به چـه دليـل چنـين جا داشت مؤلف محترم توضيح مي. اندمسنداليه تحليل كردهجايي مسند و  هبا جاب

بندي سخن به ميان آورده است كه كتاب از تقسيم 39تقابلي در تحليل دستوري وجود داشته است؛ ديگر آنكه در صفحة 

دائم تنها گفته است كه همان اسم فاعل بـود  كردند و در توضيح فعلكوفيان فعل را به ماضي و مضارع و دائم تقسيم مي

مثالً زيدٌ جالسٌ اما اين توضيح كافي نيست و به شرح و بسـط بيشـتري نيـاز دارد تـا خواننـده مقصـود واضـعان چنـين 

، انتهاي پاراگراف دوم مطالبي ذكر كرده است كه معنـاي چنـداني از آن بـر 59در صفحة . اصطالحي را به درستي دريابد

تـا اول صـفحة  62مطالب سطر پاياني صفحة . بندي را چگونه يا از كجا نقل كرده استو معلوم نيست اين جملهآيد نمي

  . قابل درك نيست انزباننياز به توضيح دارند و براي فارسي 63

هـاي مصـوب ايـن رغم همة تالشي كه در كتاب شده است، تناسب منطقي و پاسخ علمي چنداني به سرفصل متأسفانه به

رسد كه دانشجويان دورة كارشناسي ارشد يا دكتري كـه غالبـاً توان يافت و بعيد به نظر ميرس در دورة زبانشناسي نميد

اضافه بر ايـن، در مـتن كتـاب از . دانند يا كمتر از آن آگاهي دارند، بتوانند از آن سهمي ببرندزبان عربي را به درستي نمي

  . ده نشده استتمرين، نمودار، تصاوير و جز آن استفا

هاي كه در لفظ و شـيوة توآن است در راستاي نيازهاي علمي دانشجويان و عالقمندان قرار گيرد اما با پيچيدگيكتاب مي

  . كند توان از آن توقع داشت كه نياز دانشجويان را برطرفبيان مطالب در آن رخ داده، نمي

اي انجام نشده است و غالبـاً از اصـطالحات سـنتي ر شايستهسازي براي آنها كادر كاربرد اصطالحات تخصصي و معادل

بسياري از اصطالحات عربي، نيازمند توضـيح اسـت كـه متأسـفانه مؤلـف . استفاده كرده است» آوا«مانند صوت به جاي 

  . محترم در اين زمينه اهتمامي به خرج نداده است

  . نامه استكتاب منابع و مأخذ دارد اما فاقد واژه

  . هاي اسالمي و ايراني مناسب استهماهنگي و سازواري با ارزشاز بابت 

  . خورد و تنها بيان آراء و عقايد ديگران استخالقيت و نوآوري خاصي در آن به چشم نمي

  .منابعي غيرايراني آن از جمله انگليسي و فرانسه بسيار ناچيز است

   



 

 61  زبان شناسي در جهان اسالممباني 

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 59-60: 1397، بهار و تابستان 1،شماره1دوره

  تحليل نهايي

شناسانه  شد و با تحليل زباناند، به زبان امروز بيان ميگذشته فراهم آوردهاگر مطالب دانشمندان اعم از فارس و عرب در 

  . شناسي در جهان اسالم برطرف كند ست بسياري از نيازهاي دانشجويان را در زمينة سنت زبانانتوبود، يقيناً ميهمراه مي


