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 بررسي و نقد ترجمة كتاب

 هاي نوين او در نقد  عبدالقاهر جرجاني و ديدگاه

  
  * زهرا خسروي ومكاني 

  
  چكيده

ترجمـه  » هاي نوين او در نقد ادبي عبدالقاهر جرجاني و ديدگاه«در اين مقاله كتاب 
خانم دكتر مريم مشرف، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است اين كتاب با موضـوع  

اي از آراي عبـدالقاهر جرجـاني، دانشـمند     پـاره زبان شناسي تطبيقـي، بـه بررسـي    
مسلمان سده پنجم هجري پرداخته و ديـدگاههاي زبـان شناسـانه اورا بـا نظريـات      

شناسان معاصر غربي همچون دو سوسور، رهبر مكتب ساختار گرايي  برخي از زبان
 اين در.زايشي و جان ليون مقايسه كرده است -و چامسكي پيشگام مكتب گشتاري

پرداختـه شـده    مسـلمان  بزرگ دانشمندان آثار در موضوع اين بررسى به ابتدا مقاله
 در او نوين هاي ديدگاه و جرجاني عبدالقاهر« كتاب ترجمه ديگر بخش در است و

 تحليـل  -1 بخش دو به مطالب اين.  است گرفته قرار تحليل و نقد مورد »ادبي نقد
 گرفتـه  قرار بررسي مورد تفصيل و به شده تقسيم محتوا تحليل -2 ساختار و شكل
  .است

 -مسـلمان  دانشـمندان -شناسـي  زبـان  نظم، نظريه جرجاني، عبدالقاهر :ها كليدواژه
  چامسكي سوسور،

  
  مقدمه.1

ترجمه خانم دكتـر مـريم   » عبدالقاهر جرجاني و ديدگاههاي نوين او در نقد ادبي«كتاب 
خورشيدي در نشر چشمه  در تهران بـه چـاپ رسـيد و ترجمـه      1387مشرف به سال 
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، تاليف آقاي دكتر محمـد عبـاس   »االبعاد االبداعيه في منهج عبدالقاهر الجرجاني«كتاب 
ايـن اثـر   . رالفكر در دمشق به چاپ رسيده اسـت در انتشارات دا 1999است كه به سال 

» نظـم «يك پژوهش تطبيقي زبان شناختي است كه نويسـنده در آن بـه بررسـي نظريـه     
عبدالقاهر جرجاني و مقايسه ديدگاههاي زبان شناسانه او با ديدگاههاي برخـي از زبـان   

در  مطالب اين كتاب. شناسان معاصر غربي همچون  سوسور و چامسكي پرداخته است
نظريه عبدالقاهر جرجاني و ارتباط آن با علوم : فصل يكم. چهار فصل فرآهم آمده است

انواع مطالعات ادبـي از  : رابطه نظم با سبك شناسي، فصل سوم: زباني جديد، فصل دوم
نويسـنده ايـن كتـاب    . بررسي هنري و تطبيقي متـون ادبـي  : نظر جرجاني، فصل چهارم

ن شناسانه جرجـاني را بـا آراي زبـان شناسـان مشـهور      كوشيده تا ديدگاههاي عميق زبا
دانشمندان مسلمان را در علم زبان ... معاصر غربي مقايسه كند و قدمت و عمق فكري و

  .شناسي نشان دهد
عبدالقاهر جرجاني، دانشمند برجسته مسلمان ايراني تبـار  » نظم«نويسنده با تبيين نظريه 

گاه با آراي زبان شناسان معاصر غربي پرداختـه  سده پنجم هجري، به بيان پيوند اين ديد
و با بيان آراي آنان، ديدگاههاي دو زبان شناس مشهور غربي يعني دوسوسور سوييسي، 
رهبر مكتب ساختار گرايي زبان شناسي نوين غربي و چامسكي آمريكايي، رهبر مكتـب  

ده تا جايگاه مهم زايشي را با آراي عبدالقاهر جرجاني مقايسه كرده و بر آن بو -گشتاري
عبدالقاهر جرجاني را به عنوان يـك دانشـمند مسـلمان پيشـتاز در علـم زبـان شناسـي        

هـايي از   بشناساند و ديدگاههاي عميق زبان شناسانه او را بيان كند، از اين رو در بخـش 
 -كتاب به تفصيل به مقايسه آراي او با آراي ساختار گرايانه سوسـور، نگـرش گشـتاري   

از ديدگاه زبان شناسان » سبك شناسي« با موضوع» نظم«و پيوند نظريه  زايشي چامسكي
غربي پرداخته و آراي عبدالقاهر را با نظريه ريخت شناسـي و سـبك شناسـي كـالم در     

  .شناسي نوين غربي مقايسه كرده است زبان
نويسنده كتاب تالش كرده تا ژرفاي فكري جرجاني را به جامعه ادبي بشناسـاند و ايـن   

ارزنده است براي معرفي ميراث ارزشمند علمـي مسـلمانان بـه جهـان، متـرجم       تالشي
انـد كـه جـاي     محترم كتاب نيز در معرفي اين اثر به فارسي زبانان نقش مهمي ايفا كرده

تقدير دارد زيرا در جامعه ما به جهت تاليف و ترجمـه كمبـود فراوانـي در ايـن زمينـه      
شناسي، زبان شناسي و  ر مباحث دستور زبان، لغتبا وجود اين كه ايرانيان د. وجود دارد

انـد،   اند ،آن  گونه كه شايسته آنان باشد معرفـي نشـده   اي داشته بالغت نقش بس ارزنده
اي نمي كند،  حتي نويسنده اين كتاب نيز نه تنها به ايراني بودن عبدالقادر جرجاني اشاره
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ث تازيـان قلمـداد كـرده    هـاي او را جزئـي از ميـرا    بلكه در جاي جـاي كتـاب انديشـه   
  ).10، ص1999عباس، (است

شناسانه در آثار دانشمندان كهن علـوم   زبان -بالغي -با توجه به قدمت بحث هاي داللي
، پرداختن بـه ايـن   ...عربي از جمله سيبويه، ابن فارس، ابن انباري، عبدالقاهر جرجاني و

ق زبان شناسـانه آنـان از   مباحث و تبيين پيشتاز بودن اين دانشمندان و قدرت درك عمي
هاي تدوين كتابهاي مربوط به علم لغت و دستور زبان از  آغازين دهه -سده دوم هجري
به بعد و معرفي آنـان بـه جهـان امـري ضـروري اسـت، از ايـن رو         -سوي اين بزرگان

شناسان برجسته معاصر غربي كه با فاصله  مقايسه ديدگاههاي آنان با آراي برخي از زبان
اند، تحليل آنهـا و نشـان دادن ژرفـاي     سيزده سده به بيان اين مباحث پرداخته اي حدود

البتـه  .فكري دانشمندان مسلمان موضوعي بس مهم درحوزه ي پژوهش هاي ادبي است
دربعضي ازكشورهاي عربي به جهت ارتباط و آشنايي بيشتر دانشمندان و استادان زبـان  

واحدهاي درسي متعدد زبـان شناسـي در    و ادبيات عربي با زبان شناسي غربي و وجود
مقاطع مختلف رشته زبان و ادبيات عربي در دانشگاههاي اين كشورها، كتابهاي فراواني 

اند تا اين ميراث بزرگ فكري  در اين زمينه نوشته شده كه البته برخي از آنان تالش كرده
ي، عبـدالقاهر  را كه دانشمندان بزرگ و برجسته ايراني همچون سـيبويه، ابـوعلي فارسـ   

اند، به قوم عرب نسبت دهند؛ همچنان كـه نويسـنده ايـن     آفريننده آن بوده... جرجاني و
  )همان، همان جا.(كتاب چنين وانمود كرده است

تـر از آن بـه صـورت تـاليف، از      ها، هم در زمينه ترجمه و مهم پرداختن به اين پژوهش
ر نوع خود اثري مناسب است مهمترين ضرورتهاي پژوهشهاي ادبي است و اين كتاب د

تـرين و   كه نويسنده آن تالش كـرده  تـا برتـري مسـلمانان را در پـرداختن بـه ظريـف       
گـردد؛ نشـان    ترين مسائل زباني كه به طور مستقيم با علم بالغت نيـز مـرتبط مـي    دقيق

دهدهرچنددرروزگاركهن اين پژوهش هـا ازعنوانهـاي امـروزين صـرف،نحو،بالغت  و     
در اين كتاب نشان داده شده كه عبدالقاهر جرجـاني  . وردار نبوده استزبان شناسي برخ

اي به تبـار ايرانـي وي نشـده     يكي از پيشتازان اين عرصه است، هر چند كه هيچ اشاره 
است و با كمال تاسف ما ايرانيان تاكنون تالشي در خور جهت معرفي  اين دانشـمندان  

اكنون پيش از آن كه بـه  . اني نداشته ايمو نقش سترگ و ژرف نگرانه آنان در مباحث زب
نقد و تحليل كتاب مورد بحث بپردازيم، پيرامون اهميت موضوع كتاب و جايگاه آن در 

برخـي از آثـاري كـه بـه     . آثار برخي از دانشمندان برجسته كهن اشاراتي خواهيم داشت
  :ستپردازد چنين ا مي شناسانه دانشمندان مسلمان در سده هاي كهن  آراي زبان
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 .بدوي، احمد، عبدالقاهر و جهوده في البالغة العربية، المؤسسة المصرية العامة*
 .الجندى، درويش، نظرية عبدالقاهر فى النظم، مكتبة نهضة مصر*
عبدالقاهر   مراد، وليد محمد، نظرية النظم و قيمتها العلمية فى الدراسات اللغوية عند*

 .، دارالفكر1403الجرجانى، 
عبدالعزيز، قضية اإلعجاز القرآنى و اثرها فى تدوين البالغة العربية، عالم  عبدالمعطى،*

 .الكتب
 .، دمشق، دارالفكر1985داية، فايز، علم الداللة العربى النظرية و التطبيق، *
مدخل لدراسة المعنى النحوى  -، النحو و الداللة1983عبداللطيف، محمد، حماسة، *

 .الداللى، قاهره، چاپ اول
، اللغة العربية معناها و بناها، قاهره، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1979، تمام، حسان*

 .چاپ دوم
، الداللة و التعقيد اللغوى، دراسة فى فكر سيبويه، قاهره، 2008صالح، محمد سالم، *

 .دارغريب للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اول
  .، خانه كتاب، چاپ اول1391هر، سيبويه پژوهي، مجموعه مقاالت به كوشش محمد با*
  
  اهميت موضوع.2

مقايسه ديدگاههاي دانشمدان كهن زبان عربي با ديدگاههاي نوين زبان شناسان غربي از 
توجـه  . مباحث مهمي است كه در پژوهشهاي ادبي از اهميت خاصـي برخـوردار اسـت   

داليـل نگـرش   فراوان دانشمندان مسلمان به مسأله اعجاز قرآن كريم يكـي از مهمتـرين   
زبان شناسانه اين دانشمندان به مباحث لغـوي و دسـتوري و كـاوش در ايـن زمينـه بـه       
مفهوم دقيق زبان شناسانه آن است و سبب شده تا آنان با تيزبينـي ويـژه خـود بـه درك     

هاي صرفي مثل اسم  عميق موضوعات زبان شناسانه در دو حوزه آوايي در تحليل داللت
هاي ثالثي مجرد يا مصـدرهايي كـه بـر     يا مبناي مصدرها در فعل... فاعل، اسم مفعول، 

؛ 53-33، ص1، ج1991سـيبويه،  ...(فعـال و -معناي خاصي داللت دارند همچون فُعـال 
هـاي   و معنايي در تحليـل داللـت  ) 126-99؛ صالح، ص87-55، 38-12، 9-5، ص 4ج

از قواعد نحـوي  كالمي، تحليل غرض و نيت متكلم در بيان شرحهاي داللي در بسياري 
  .پردازيم اند كه در ادامه به تفصيل به آنها مي پرداخته
 زبـان  مباحـث  در مقـام،  و حـال  مقتضـاي  بـه  كـالم  آوردن همان يا معاني علم موضوع
 و نباشـيم  زبـاني  هـاي  كـاربرد  منطقي غير توجيحات نيازمند تا شود مي سبب شناختي
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 زبـان  و شناسـان  لغـت  همـه  توجه مورد ديرباز از كه آن مفاهيم از گيري بهره با بتوانيم
 بـه  بايد گوينده كالم كه اند داشته تأكيد نظر اين بر همگي و بوده مسلمان كهن شناسان
 مـي  تأكيـد  دانشـمندان  ايـن   .گردد متأثر آن از و دريابد را آن شنونده كه باشد اي گونه
 غيـر  بافـت  همـان  يـا  حـال  و مقام و مخاطب فهم با متناسب بايد متكلم سخن كه كنند
 شناسـانه  زبـان  دقيـق  نكـات  ايـن  بـر  معـاني  علم مباحث همه و باشد موقعيت و زباني

 ؛105 تـا،  بـى  جعفـر،  بن قدامة ؛154 ،130 ص ،1998 عسكري، ابوهالل(است متمركز
  ).361 -360 ،2007 قرطاجنى،
 بـه  توجـه  همان كه است قائل معينى معنى كالم براى خود آراى در جرجانى عبدالقاهر

 غيـر  سـياق  و مقام و حال از اعم زبانى غير بافت و زبانى بافت و معنايي و لفظى قراين
 اهميـت  بـه  ديربـاز  از مسـلمان  دانشـمندان  كه يابيم مى در رو اين از. است كالم لغوى
 سياق زيرا اند برده پى باشد، هماهنگ آن با كه سخنى يا مقال به آن نياز و مقام يا سياق
 ؛98ص ،1983 حماسـه، (اسـت  جملـه  در كـالم  از مقصـود  داللـت  كننـده  تعيـين  كالم

 در عبدالقاهر ،)716-691 ص سيبويه، نزد داللت و سياق جايگاه مقاله ،1391 خسروى،
 كالم كه تركيبي و آن لغوى سياق را با كلمه فصاحت »للمعنى السياق اهمية فى« مبحث

 معـانى  تـوخى  إال شـيئا  الـنظم  لـيس  أن«: گويد مى و    داده پيوند شود مي بيان آن در
  ).382ص ،1999 جرجانى،(»الكلم معانى بين فيما فروقه و وجوهه و احكامه النحوو

 و شناسـى  معنـى  موضـوع  بـه  كه است نحويانى از يكى.) ق ه 592:د(قرطبى مضاء ابن
 الـرد  كتاب در او سوى از عامل نظريه الغاى و داشته توجه متكلم اراده و غرض اهميت
 اعـراب  كننـدة  تعيـين  كالم در را معنى و داللت او كه است اساس همين بر النحاة على

 بلكـه  دانـد،  نمى ديگرى عامل تابع كالم در را جزم و جر نصب، رفع، اعراب و دانسته
 ،.)ق ه 392: د( جنـى  ابن ديدگاه بر تكيه با او. داند مى متكلم مقصود و كالم معنى تابع

 از نقـل  به معنوى و لفظى عوامل درباره سخن از پس و كند مى مطرح را خويش نظريه
 و الرفـع  مـن  فالعمـل  الحديث، محصول و الحقيقة فى أما و«: گويد مى چنين جنى ابن

 برطـرف  بـراى  جنـى  ابـن . »غيره لشى ال نفسه للمتكلم هو إنما الجزم، و الجر و النصب
 را »غيـره  لشـى  ال« عبارت تأكيد جهت و »نفسه للمتكلم«: گويد مى شبهه هرگونه كردن
  ).77ص ،1988 مضاء، ابن.(كند مى ذكر

آنان با رويكرد معني شناسانه و توجه به اقتضاي حال و مقام بـه طـور بسـيار جـدي و     
اند و آنچه را كه در يك سـده   عميق به تحليل زبان شناسانه مباحث دستور زبان پرداخته

اند، از ديرباز بـه   رح كردهشناسان غربي همچون سوسور و چامسكي مط اخير برخي زبان
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هاي كهن كه هنـوز   اين دانشمندان در سده. اند طور نظري و عملي مورد توجه قرار داده
بندي و جداسازي نشـده بـود،    مباحث دستور زبان و بالغت به صورت امروزين تقسيم

 هـاي  در تفهيم، تبيين و تشريح ساختارهاي گوناگون زباني اعم از آنچه كه امروزه با نـام 
اند و با توجه بـه سـاختار و معنـي بـه      برده شناسيم، بهره علوم صرف، نحو و بالغت مي

طرح ايـن مباحـث از اواخـر سـده     . اند تحليل مباحث دشوار و گاه پيچيده زبان پرداخته
هجدهم توسط ويليام جونز، پيرامون اصول زبان شناسي تطبيقي و تاريخي آغاز گشـت  

سور سويسي و چامسكي به طور جـدي مـورد توجـه    و در سده بيستم به وسيله دو سو
مكتـب  ) صـورتگرا (هاي زبان شناسـي سـاختارگرا   قرار گرفت و موجب پيدايش مكتب

ها، توجه بـه   زايشي و همچنين مكتب نقشگرا شد كه خالصه همه اين مكتب–گشتاري 
، توجـه بـه   )صورت(، توجه به نحو)ساختارگرايي(ساختار و اجزاي جمله و روابط آنها

زايشـي   -مكتـب گشـتاري  = ژرف سـاخت و رو سـاخت   (ختارهاي اوليـه و ثانويـه  سا
گيـري نحـو يـا صـورت كـالم       و توجه به نقش ارتباطي كالم كه مايه شـكل ) چامسكي

اسـت، امـا ايـن مباحـث ژرف     ) مكتب نقشگرايي پراگ توسط ويليام ماتيوس.(گردد مي
اند،  عربي كه بيشتر ايراني بودهشناسان و دستوريان كهن زبان   زبان شناسانه در ميان لغت

روابط اجزاي كالم، ) ساختار(به طور جدي مطرح بوده است، در نتيجه توجه به صورت
همنشيني آنها با يكديگر، توجه به نقش ارتباطي  آنها و توجه بـه كنـه مباحـث دسـتور     

ا همچون دگرگوني هاي اعرابي در  مبتدا و خبري كه يكي از نواسخ در آغاز آنهـ (زباني
، همگي مورد توجه آنان بوده و ايشان با رويكردي ساختارگرايانه، معنـي  )قرار مي گيرد

زباني بـه   -هاي كالمي گرايانه، نقش گرايانه، و عنايت به تحليل، توصيف و تبيين پديده
آنكـه از اصـطالحات    بـي . اي پرداخته انـد  بيان همين اصول دقيق وظريف زبان شناسانه

خني به ميان آمده باشد، مباحث زبان شناسانه مهمي كـه امـروزه   شناسي س امروزين زبان
مورد توجه زبان شناسان غربـي قرارگرفتـه اسـت همانگونـه كـه در آن روزگـار بـراي        

گذاري وجود نداشته و  هيچيك از قواعد دستور زبان مثل صرف، نحو و علم بالغت نام
اند، در حالي كـه همـه    شده هاي پسين از اين نام گذاري ها برخوردار اين علوم در سده

  .قواعد مربوط به آنها مورد بحث دانشمندان قرار گرفته است
ترين و نخستين نويسـنده دسـتور زبـان عربـي اسـت كـه در        ترين، مهم سيبويه برجسته

. خويش با رويكرد عالمانه به تبيين و تعليم همه مباحث زباني پرداختـه اسـت  » الكتاب«
گرا است، او به بيان قواعد خشـك و   اي دقيق و عمل شيوه» الكتاب«شيوه او در نگارش 

شناسـانه همـه    بلكه با ذكر، شواهد به تفسـير، تبيـين و تعليـل زبـان    . پردازد روح نمي بي
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او عالوه بر توجه به بافت زباني كه شامل . ساختارهاي دستور زبان عربي پرداخته است
غيرزبـاني، پيرامـوني و مـوقعيتي    هاي  توجه به واژه، آوا، صرف و نحو مي شود به بافت

كالم نيز رويكردي جدي دارد، آنگاه كه از توجه مخاطب، نيت مـتكلم، علـم مخاطـب،    
پيام كالم، تحليل مواردي كه واژه اي در سخن حذف مي گردد و استناد به داللت سياق 

، 91-88، ص1، ج1991الكتاب، (گويد كالم بر محذوف، داليل تقديم و تاخير سخن مي
؛ صـالح، ص  213مباحث مربـوط بـه بـاب اشـتغال؛ همـان، ص     : 137، 134، 127 ،101
سـورة   82در آيـه  » القريـه «همچنين است ديدگاه جرجاني در تبيين اعراب ) 403-411

اسـأل  « به سبب علم مخاطب، به جاي آن كـه بگويـد  » اسألِ القَريه الَتي كنّا فيها«يوسف 
هاهلُ الطّريـقِ «: كه در اصل بوده» الن تطؤُهم الطريقُبنوف«: و در اين عبارت . اْهلَ القَري «

منقول از مضاف محذوف است و مجازي و در اصل مجرور » الطريقُ«كه اعراب رفع در 
  )368، ص1991؛ جرجاني، 213، ص1سيبويه، ج. (بوده است

هنگامي كه سيبويه از حواس پنجگانه در تعليل محذوف سخن مي گويد، با اسـتفاده از  
مانند ديـدن  . اليه براي مبتداي محذوف در كالم، به توصيف و تعليل مي پردازدقرينه ح

يا با شنيدن صداي شخصـي  ... عكس شخصي و گفتن عبداهللا و ربي به جاي هذا عبداهللا
همچنـين  ). 224، ص1، ج1991الكتاب، (هذا زيد و ربي: زيد و ربي به جاي. گفته شود

كه ... گويي در باب هاي اختصار، تحذير، دعا و است در تبيين علم مخاطب و اختصار 
همگي براساس توجه به بافت غير زباني، غرض متكلم، علم مخاطب و موقعيت تبيـين  

شود و توجه به مفهـوم   شده است كه از آنها به سياق لغوي و غيرلغوي يا حال تعبير مي
بـه ظـاهر   سـيبويه همچنـين در مباحـث دسـتور زبـان تنهـا       . اقتضاي حال و مقام است

ها بسنده نكرده بلكه به هر آنچه وراي ساختار ظاهري كالم نهفتـه نيـز تـوجهي     تركيب
عبـداهللا  «است به عنوان مثال او در تركيـب » معنا«ويژه دارد كه اين همان توجه به عنصر 

بر خبر را افاده معنـي جـزا دانسـته كـه در اصـل      » فاء«علت وارد شدن حرف » فمنطلق
» فاء«همانند وارد شدن حرف » عبداهللا مهمايكن من امره فمنطلق«: چنين تعبير مي گردد

» ...الزانيه و الزاني فاجلد واكل واجد منهما مأئَه جلْده«: بر فعل امر در آيه دوم سوره نور
هاي او در برخي از شواهد نحوي همچون  همچنين است تعليل). 144-138همان، ص(
ها حاصـل   كه بر مبناي اصول تقديري اين تركيب... و» مفعول فيه«، »مفعول له«، »تمييز«

  .مي شود
در همه اين موارد فهم درست معني عالوه بر بافت زبـاني موجـود در كـالم، براسـاس     
توجه داشتن به بافت غيرزباني، علم مخاطب، غـرض مـتكلم، موقعيـت كـالم و ديگـر      
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كهن از جمله ابـن  اين ژرف نگري برهمه دانشمندان . شود هاي موجود حاصل مي قرينه
چيـره بـوده و بـرهمين    ... جني، قدامه بن جعفر، ابوهالل عسكري، ابن سنان خفاجي و

» تاليف اسلوب«اساس است كه عبدالقاهر جرجاني در بحث لفظ و معني به نگاه تلفيقي 
هنگـامي كـه او بـه    . او حاصـل همـين ژرف نگـري اسـت    » نظـم «روي آورده و نظريه 

گويد، رويكرد وي بـه موضـوع    در كالم سخن مي» نظام«و» نضد«هاي گوناگون از  شكل
االبعاد االبداعيـه فـي   «محمد عباس نويسنده كتاب. دارد تاليف كالم و اسلوب را بيان مي

گيرد، فهرستي  كه ترجمه آن در اين مقاله مورد بحث قرار مي» منهج عبدالقاهر الجرجاني
و مشـتقات آن توسـط عبـدالقاهر    » نظـم «كامل از كاربرد ساختارهاي گوناگون اصطالح 

در اختيـار  » الرسـاله الشـافيه  «داليـل االعجـاز و   «اسـرار البالغـه،   «جرجاني در كتابهاي 
اسـرار  «جرجـاني در مقدمـه كتـاب    ). متن عربي 121-108ص.(دهد خوانندگان قرار مي

نْ ذكري قفانَبك م«، نيز با نمونه آوردن اين مصراع معروف از معلقه امرو القيس »البالغه
به اهميت نظام و سياق چينش كلمات به ترتيبي كـه افـاده معنـي نكنـد     » حبيبِ و منزلِ

كند مگر با تاليف صـحيح   دهد كه كالم افاده معني نمي اشاره كرده و در ادامه توضيح مي
  )23-22ص(واژگان

  
 نقد و تحليل اثر.3

عبـدالقاهر  «كتـاب  پس از تبيين اهميت موضوع به بررسي جنبه هـاي مختلـف ترجمـة    
در ايـن بررسـي ابتـدا جنبـه     . مي پـردازيم » جرجاني و ديدگاههاي نوين او در نقد ادبي

شكلي و ساختاري كتاب را مورد بررسي قرار داده ايم كه مربوط به نحوة تقسيم بنـدي  
در بخش پسين نيز به تحليل محتـوايي كتـاب از   . موضوعات و فصل بندي كتاب است

نقد و تحليل منابع و نحوة ارجاعـات  ) ترجمه ها و كيفيت آن ب بررسي) دو جنبه الف
  .و ميزان استواري و صحت و سقم آن پرداخته مي شود

  
  تحليل شكلي كتاب.3-1

نويسنده اين كتاب از جهت ساختار ظاهري و چگونگي فصل بندي، تنظيم مطالـب بـه   
بـه تحليـل و   اي كه هدف اصلي مورد نظر او را بـه روشـني تبيـين كنـد و سـپس       شيوه

بررسي موضوع مورد بحث خود بپردازد، تناسب خوبي ميان عنـوان اثـر و محتـواي آن    
نظريـه عبـدالقاهر جرجـاني و    -1(ايي كه در دو فصل آغازين برقرار كرده است، به گونه

بـا بيـان   ) با سبك شناسـي » نظم«رابطه  -2هاي زباني غربي معاصر ارتباط آن با پژوهش
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شهرت يافته و مقايسه آن بـا آراي دو  » نظم«دالقاهر كه به نظريهنقدي عب -ديدگاه بالغي
-سوسورسوييسي، پيشگام مكتب ساختارگرايي و چامسكي بنيانگـذار مكتـب گشـتاري   

هاي نظريه پردازي و عملي آن به بررسي پيوند اين ديدگاه مهم عبدالقاهر  زايشي، ازجنبه
سـي نـوين غربـي پرداختـه و     جرجاني با سبك شناسي موجود در نقد ادبي و زبـان شنا 

تبيـين  » نظم«دقت نظر جرجاني و گستردگي انديشه و ادارك عميق او را در ارائه نظريه 
شناسـي مقايسـه كـرده ، بـا تبيـين       مي كند، آنگاه اين ديدگاه را با مورفولوژي يا ريخت

و نشـان دادن ژرفـاي   » سبك شناسـي = اسلوبيه«با » نظم«رابطه اعم و اخص ميان نظريه 
  .ري عبدالقاهر در درك ظرايف زباني، به نيكي از عهده اين امر برآمده استفك

نيـز بـه بيـان    ) انواع مطالعات ادبـي از نظـر جرجـاني    -3(نويسنده در فصل سوم كتاب
بالغي و زباني شناختي عبـدالقاهر پرداختـه و برخـي آراي     -انتقادها و ديدگاههاي ادبي

بررسـي هنـري و   -4(كنـد و در فصـل پايـاني     ميانتقادي او به پيشينيان خودش را بيان 
به پژوهش كاربردي و تبيين برخي ديدگاههاي جرجاني پرداخته كه ) تطبيقي متون ادبي

بيانگر شروط داللي، حاكميت سياق كالم، توجه به علم معاني در ايجاد كالم و نقش آن 
طالبي در خور هاي او است كه همگي م در ايجاد رابطه ميان متكلم و مخاطب و دريافت

توجه است و سبب شده تا ساختار كتاب با محتـواي آن متناسـب گـردد و در راسـتاي     
هدف اصلي تاليف كتاب جهت پرداختن به جايگاه مهـم عبـدالقاهر جرجـاني در بيـان     
آراي عميق زبان شناسانه تنظيم شود، امـا بـا وجـود همـه اينهـا ايـن كتـاب بـه جهـت          

نخست عدم برخورداري ترجمه كتـاب از يـك   : استساختاري از دو كاستي برخوردار 
فهرست مطالب مناسب و دقيق است كه مبتني بر تمام تيترها و زير تيترهاي اثر باشـد و  

كاستي ديگر كتاب كه به ميزان  مورد . در نگاه نخست معرف همه محتويات كتاب باشد
ه خلـل  نخست داراي اهميت است و عدم وجود آن هم در متن اصلي و هـم در ترجمـ  

وارد كرده، برخوردار نبودن آن از يك فهرست منابع است هر چند اين اشكال در بخش 
اما به جهت ساختاي وجود فهرست منـابع   -منابع و ارجاعات تبيين مي گردد-محتوايي

اين امكان را براي خواننده فراهم كند كه به راحتـي بتوانـد بـه مشخصـات همـه منـابع       
و در صورت نياز به آنها مراجعه كند، به ويـژه آن كـه در   نويسنده دسترسي داشته باشد 

هاي متن اصلي و ترجمه، منابع متعددي وجود دارد كه فاقـد مشخصـات دقيـق     پاورقي
است، در نتيجه امكان دستيابي خوانندگان را به اين منابع دشوار ساخته است، حتـي در  

پيرامـون ديـدگاه   ) 76ص(توضيحاتي كه مترجم محترم كتاب در پاورقي شماره يكم در 
جرجاني و رد نظر جان ليون آورده است، هيچ ماخذ و ارجاعي براي سخنان عبـدالقاهر  
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نظر به اينكه ممكن است كتاب بـه  . دهد در اختيار خواننده قرار نمي» داليل االعجاز«در 
عنوان منبع درسي يا كمك درسي استفاده شود الزم است از شيوه اي كـامال تحقيقـي و   

  .د برخوردار گردد تا متناسب با يك كتاب درسي دانشگاهي باشدروشمن
  
  تحليل محتواي كتاب. 3-2

نظر به تخصصي بودن اين كتاب، ترجمه آن نيز مستلزم آشنايي دقيق با موضـوع مـورد   
هايي كه در اين زمينه انجـام   بحث است و مترجم محترم كتاب به عنوان نخستين تالش

اند، اما گاه با برخي ترجمه هاي نادرسـت و عـدم درك    دهشده، كاري ارزشمند انجام دا
صحيح مطالب عربي، ضعف در ترجمـه، ضـعف در اسـلوب نگـارش فارسـي، برخـي       

نيز مواجـه  .... ارجاعات نادرست، عدم ارجاع به منابع و يا حذف ارجاعات در ترجمه و
  .كنيم اي از آنها اشاره مي مي شويم كه به پاره

  
  در زمينه ترجمه 3-2-1

شود كه گاه به اندازه كافي روان نيسـت تـا در زبـان     مواردي در ترجمه كتاب يافت مي
مقصد به سهولت قابل درك باشد و به يك ترجمه صـرفاً لغـوي غيرقابـل فهـم تبـديل      

، گاه ترجمه به شكل خالصه انجـام شـده و حـذف برخـي از واژگـان يـا       )35ص(شده
نگر اصل متن عربي نباشد، گاه نيز ترجمه عبارتها از ترجمه سبب شده تا متن ترجمه بيا

-134ص(مزجي صورت گرفته و مطالب اضافه بر متن اصلي بدان افـزوده شـده اسـت   
135(  

، پـاراگراف دوم، سـطر دوم مـتن    83ص(ترجمه، پاراگراف دوم، سطر سـوم 111صفحه 
همچنـين در پـارگراف اول   . ترجمـه نشـده اسـت   » القيم االدبيه الخالصه«عبارت ) عربي
صفحه، مأخذ مربوط به آن ذكر نشده و همان مأخذ به عنـوان مأخـذ مربـوط بـه      همين

نيز بـه  ) 83ص(پاراگراف دوم آورده شده است و ادامه مطالب پاراگراف سوم متن عربي
بعضهم بالجوانب النفسيه الّتي يستَعصـي ادراك  ... وقد ربطَها: فارسي ترجمه نشده است

، به صـورت نقـل كلـي    )ترجمه 112ص (اراگراف پسين و ادامه مطالب در پ... حقائقها
اي آورده شده كه ترجمه متن عربي محسوب نمـي   مضمون به قلم خود مترجم به گونه

  .شود
جاي كتاب مطالب يـك پـاراگراف را بـه سـليقه خـود       مترجم محترم به تكرار در جاي

تكه كرده ودر پاراگرافهاي متعدد آورده است كه گاه به دليل عدم امكان پيوند جمله  تكه
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با مطالب پيشين ، متن به طور دقيق و مرتبط با پاراگراف پيشين ترجمه نشده، بلكـه بـه   
، گـاه نيـز مطالـب دو    112سـطر يكـم و دوم صـفحه    صورت كلي ترجمه شـده ماننـد   

متن عربي؛  84پاراگراف متن عربي با هم تلفيق شده كه در موارد اندكي همچون صفحه 
 112كه در ادامه پاراگراف نخست صـفحه  .... لذلك كانت قابليه االعجاب باالبداع الفنّي

  .استآمده، مناسب است، اما در موارد بسياري الزم به اين كار نبوده 
و جزئيـات شـيريني كـه يادگـاري     «:... 113ترجمه سطر دوم از پاراگراف دوم صـفحه،  

هميشگي در آن مندرج است، به همراه تداعي ها و داللت هاي ضـمني الفـاظ و معـاني    
  »شود گر مي جلوه

فيما تحـرّك الـروح   «: ... مناسبت ندارد) ، پاراگراف دوم85ص(اين ترجمه با متن عربي
بمعتقداتها و عاداتها و بمالمح بيئتها، فترسم عليها الذكريات الخالده، و مـا تمليـه   العربيه 

  .»ايحاءات األلفاظ و المعاني
الروحيـه  «معـادل عبـارت   ) ، سطر يكم114ص(» روحيه قومي و عادات خاص«ترجمه 
  .نيست) 85ص(» الدينيه

كـه صـبغه دينـي     در ادبيات فوق مالحظه مي شود كه شاعر الفاظي بكار گرفته«عبارت 
و بمثلها الضمون المختـوم  « ترجمه درستي از متن عربي) ، پاراگراف دوم118ص(» دارد

بميسم رومانسي حدا بالشاعر الي توظيف اللفظ المستلهم من المعجم الديني الموزع بين 
  .نيست) ، سطر ماقبل آخر89ص(» الدالالت

مـورد الهـام شـاعر در     كـه بـه آيـات   ) متن اصلي 89ص(16در ترجمه، پاورقي شماره 
  .سرايش ابيات اشاره دارد، از ترجمه حذف شده است

، بـه  101تـا پايـان پـاراگراف نخسـت صـفحه     ) 94ص(» الدراسه الصوتيه االيقاعيه«تيتر 
فارسي برگردانده نشده، كه بنـا بـه گفتـه متـرجم محتـرم بـه دليـل دور بـودن از ذهـن          

، در حـالي كـه   )3قي شـماره ، پـاور 122ص(خوانندگان فارسي زبان حذف شـده اسـت  
مسايل آوايي و موسيقايي از مباحث مهم مورد توجـه در بررسـي بافـت زبـاني اسـت،      

اي مباحث هنگامي كه ترجمه بـه صـورت گزيـده انجـام      عالوه بر اين كه حذف سليقه
  .شود، كاري غيرامانتدارانه است نمي

مـه امانتدارانـه و   ، پاراگراف نخست، عالوه بر آن كه متن بـه جـاي ترج  133در صفحه 
ها و سطرهاي عربي نيز در ترجمه كامالً  دقيق، نقل به مضمون ترجمه شده، برخي جمله

» في انماط منهجيه لدراسه االدب و اللغه في النظريـه و التطبيـق  «:... حذف شده از جمله
  .)، سطر ششم از پاراگراف يكم123ص(
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در چنـد پـاراگراف ترجمـه    مطالب يك پاراگراف در متن عربي، در ترجمه  134صفحه 
جملـه  ) 135ص(مترجم محترم در پاراگراف جديد. آنكه نيازي به اين امر باشد شده، بي

  .اند كه به طور طبيعي ادامه پاراگراف پيشين است شروع كرده» اما«را با 
، 124ص(اي بسـيار مختصـر شـده از مـتن عربـي      پـاراگراف آخـر ترجمـه    134صفحه 

اي از مطالـب   اسـت كـه در آن پـاره   ) 125هشـتم صـفحه   پاراگراف آخر تا نيمه سـطر  
  .نويسنده از ترجمه حذف شده و نقل به مضمون نيز شده است

نيز به جاي ترجمه دقيـق، توضـيح و تفسـير مطالـب      135پاراگراف نخست در صفحه 
است كه حدود ده سطر آن توضيحات مترجم است كه با ترجمه مـتن تلفيـق شـده، در    

يحي از سوي مترجم بايستي در پاورقي آورده و مشخص شـده  صورتي كه هر نوع توض
  )متن عربي 125و هفت سطر نخست صفحه  124سه سطر پاياني صفحه (باشد

اساس نظريه نظم در اين اسـت كـه بـه مـتن     «: ، سطر يازدهم آمده است136در صفحه 
اين مطلب موضـوع پـاراگراف جديـد و    » .ادبي چون وجودي يك پارچه نگريسته شود

نتاجي است كه نويسنده كتاب از مباحث پيشين خود داشته است، اما در ترجمـه در  است
ادامه پاراگراف پيشين آورده شده كه بهتر اسـت طبـق مـتن اصـلي تفكيـك پـاراگراف       

همچنين ادامه ترجمه اين متن نيز در پاراگراف ديگري بيان شده كه نظر . شد رعايت مي
در ظـاهر ايـن   . بـه ايـن جداسـازي نبـوده اسـت     به پيوند تام آن با جمله قبلـي نيـازي   

هاي مقـدماتي   هايي كه به دنبال بحث بندي پاراگراف ها، چينش مطالب و استنتاج تقسيم
صورت گرفته امري بي اهميت مي نمايد، اما حقيقت آن است كه اين امر نقش بسـزايي  

هني مطالـب  بندي آنها جهت يادگيري و تثبيت ذ در تنظيم ذهني مطالب، انسجام و دسته
هاي خود را با هدفي كه از ارائه آنها دارد، تنظـيم و تـاليف    اي نوشته دارد و هر نويسنده

  .مي كند
شود و  ترجمه نيز ديده مي 73و72مسأله عدم رعايت نظم منطقي پاراگرافها در صفحات 

در مقايسه ميان عبدالقاهر جرجاني و جـان  . سازد گسست مطالب را به خوبي آشكار مي
، يك پاراگراف نويسنده كه هفت سطر بوده به سـه پـاراگراف در ترجمـه فارسـي     ليون

  ).متن عربي 47ص(تقسيم شده است
ترجمـه  » سـمانتيك «بـه  » داللي«بالغي  -نيز اصطالح ادبي 73در پاراگراف سوم صفحه 

شده كه نظر به جايگاه داللت و اصطالح بودن آن و همينطور اهميت آن، ترجمه آن بـه  
  .نگليسي و حتي فارسي صحيح نيستيك واژه ا
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مناسـب  ) 49ص(» صـناعه السـياق  «بـراي  » شـگردهاي نگـارش  «ترجمه  75در صفحه 
  .باشد نمي

عربـي  50ص(درباره مقايسه جرجاني و ليون دقيـق نيسـت   2، ترجمه شماره 75صفحه 
هـاي   ويژگي: السمات اللسانيه= ، در بحث از صوت و  ويژگيهاي زباني  )پاراگراف دوم

در ترجمه حذف شده و ترجمه نيز رسا و روان نيست، عالوه بر اين كـه متـرجم    زباني
ش دارند و در موارد متعـددي بـه   «محترم اصرار فراواني در كاربرد ضمير متصل اضافي

اند به طوري كه متن از رواني خارج شـده   جاي كاربرد ضماير منفصل از آن بهره جسته
به واسطه تعامل آن با .... رابطه آن با متكلم را جرجاني نظم و«: است از جمله اين موارد

در نظـر  ... طبيعت سبك از منظر خواست و ارادة گوينده يا توسعش و ارتباطش با كالم
  ).75ص.(گيرد مي

از ايـن رو از مهمـات سـبك    «: پاراگراف دوم، سطر يكم چنين آمده است 78در صفحه 
لـذلك أصـبح مـن    «= » ن ادبي اسـت شناسي امروز برداشتن پرده ميان زبان و تاريخ متو

، كه در ادامه متن قبلـي آمـده اسـت    )عربي52ص(» ...مهمه االسلوبيه اآلن رفع الحواجز
مترجم محترم عالوه بر جداسازي غير ضروري مطلب از پاراگراف پيشـين و آوردن آن  

  .ارائه نكرده است» مهمه«در پاراگرافي جديد، ترجمه صحيحي از واژه 
ر دقيق نبودن ترجمه و توضيح كلي مطالب به جاي ترجمه، غلبه ساختار گاه نيز عالوه ب

دستور زبان عربي بر ترجمه پررنگ است كه با برگردان لفظ به لفظ مـتن عربـي بـدون    
عالوه بر «اي نامفهوم ارائه شده است مانند منطبق كردن آن با ساختار زبان مقصد، ترجمه

، سـطر  35ص(» اق و صفا در آن نغمه گراسـت انگيز ذوق با پرتو اشر اين كه نواهاي دل
فرهنگ و تمدن اسالمي و معاني كريمه آن «: يا مانند) . متن عربي 10پنجم و ششم، ص

مـتن   8ص=32ص(» .گـذارد  در پرتو فروع تاريخ عظمت ميراث خود را به نمـايش مـي  
  .كه در آن صفت و موصوف را نيز به شيوه زبان عربي مطابقت داده است) عربي

و آن حوزه پيوند مباحث ادبي و بالغي با روابط نحوي و ... «: ، سطر نخست 36صفحه 
فهويربط البحـث االدبـي و البالغـي    ... «: كه ترجمه اين جمله عربي است(» زباني است

توان اين عبارت را همراه با جمله پيشين آن بـه   مي). 11ص(بالروابط النحويه و اللغويه 
  .با متن اصلي نيز انطباق بيشتري داشته باشد اي روان درآورد كه صورت ترجمه

نويسنده پس از مقايسه ميان جرجاني و سوسور، ديدگاه جرجاني را به دو جنبـه نظريـه   
) 31ص(في الجانب التنظيري و الجانـب التطبيقـي   = پردازي و عملي تقسيم كرده است
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يا كـاربردي  كه در ترجمه آن به جاي مطابقه لفظ و معني درست بود همان جنبه عملي 
  .شد گفته مي
ابتـدا تامـل در كـالم اسـت     ) به شكل الـف ) متن عربي 66ص(يبدو بالتنظير -1ترجمه 

كه ترجمه مناسبي نيست زيرا مقصود از تنظير همان نظريه پردازي ) 94ص(ترجمه شده
  .و تئوري دادن جرجاني پيرامون نقش و جايگاه لفظ است

  .ث گوياي همين امر استو  مطالب نقل شده از جرجاني در اين مبح
بود كه مترجم محترم در حد  شناسان معاصر غربي، بهتر مي به هنگام سخن گفتن از زبان

پرداختند تـا   يك يا دو پاراگراف كوتاه در پاورقي به معرفي آنان و برخي از آثارشان مي
  .شدند خوانندگان بطور مختصر با زندگي ،آثار و ديدگاه آنان آشنا مي

  
  ع و ارجاعاتمناب 3-2-2

هاي كتاب حاكم اسـت كـه برخـي از     ها بر ارجاعات و پاورقي ها و ضعف برخي كاستي
آنها مربوط به ترجمه است وبرخي از آنها در متن اصلي نيز موجود بـوده و در ترجمـه   
نيز تالشي براي اصالح آن صورت نگرفته است از جمله آن كه براي بيـان ديـدگاههاي   

به منابع زبان اصلي مراجعه شده و بيشتر از ترجمه آثار آنان بـه  شناسان غربي كمتر  زبان
هـاي موجـود از    رسد وقت كافي در ترجمـه  زبان عربي استفاده شده است كه به نظر مي

كتابهاي دو سوسور و چامسكي صورت نگرفته باشد زيرا سخناني كه در تفاوتهاي آراي 
به ويژه آن كه آثار دوسوسور معموالً رسد،  شناسان آمده گاه متناقض به نظر مي اين زبان

به زبان انگليسي ترجمه شده و سپس از زبان انگليسي به ديگر زبانهـا برگردانـده شـده    
است كه البته فرصت بررسي و نقد و تحليل آنها نيز در مجال اين مقاله نمي گنجد، گاه 

ها را بيان مـي  دقتي هايي در ارجاعات ديده مي شود كه برخي از آن نيز آشفتگي ها و بي
  :كنيم

  :چنين مي شود 2براساس ارجاع نويسنده، پاورقي شماره  74در صفحه 
John Lyons: semantique linguistique p:240  

  .ارجاع داده شده است Ibid.240كه در ارجاع مترجم به  ) 40، پاورقي شماره48ص(
، توضيح مترجم براساس نظر عبدالقاهر جرجاني در داليـل  1، پاورقي شماره 76صفحه 

االعجاز بدون ارجاع به مأخذ بيان شده است و در سطر آخر نيز مترجم در نقد نويسنده 
فرق است ميان آواي كلمات و صداي فردي، كه معتقد است نويسـنده ايـن   «: مي گويد

چنين برنمي آيد ) 50متن عربي، ص(ه نويسنده گفتهدو را خلط كرده، حال آن كه از آنچ
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سـخن گفتـه كـه متـرجم     » السمات اللسانيه«و » جرس الصوت«، »اللفظ«او در متن از . 
در ترجمه، به خطا نظر ليون را صداي انساني » السمات اللسانيه«محترم عالوه بر حذف 

  .ترجمه كرده است كه در متن نويسنده چنين سخني وجود ندارد
نويسنده به پژوهش تفصيلي خويش از كـاربرد اصـطالح    5در پاورقي شماره  38صفحه

» الرسـاله الشـافيه  «و » داليل االعجـاز «، »اسرار البالغه«و مشتقات آن در سه كتاب» نظم«
دهد كه اين نمايه مهم در ترجمه  عبدالقاهر جرجاني در نماية پايان كتاب خود ارجاع مي

بنا به نظر مترجم كتاب، در پـاورقي ترجمـه فقـط     كتاب حذف شده و نظر به حذف آن
) 2، پـاورقي شـماره  62ص(به نام اين سه اثر بدون هيچ توضيحي ارجاع داده شده است

تواند يك فهرست كامل و دقيق  در حالي كه خواننده در مراجعه به متن اصلي كتاب مي
ته باشد، درست آن از كاربرد اين اصطالح مهم در آثار عبدالقاهر جرجاني در اختيار داش

شد و يا حداقل علـت حـذف آن از    بود كه اين نمايه در ترجمه فارسي كتاب آورده مي
  .شد ترجمه در پاورقي توضيح داده مي

محمد عبدالمطلب، البالغه و االسلوبيه، مرجع . د: بنگريد به: 3، پاورقي شماره68صفحه 
نه با مأخذ پيشين مرتبط  مفهوم نيست،» مرجع سابق«مقصود از . 185و  184سابق، ص 

  .هاي متعددي از اين اشكال برخوردار است پاورقي. است و نه نام مأخذ ذكر شده است
اصالح شود و براي ارجاع به كتابي » داليل االعجاز«بايد به  2، پاورقي شماره54صفحه 

شـود، در پـاورقي    اسـتفاده مـي  » همان مأخذ«با » همان«كه در مأخذ پيشين ذكر شده از 
شـد، ايـن اشـكال در همـه      مـي   آورده» همـان مأخـذ  «به جاي همانجا بايسـتي   3شماره

آوريم كه عالوه  مي» همانجا«شود، در حالي كه ما فقط در صورتي  صفحات مشاهده مي
بر يكسان بودن مأخذ با مأخذ پيشين، شماره صفحه مورد نظر نيز با شماره ارجـاع داده  

در اين صورت بـه شـكل همـان مأخـذ، همانجـا       شده در پاورقي قبلي يكسان باشد كه
  .شود ارجاع داده مي

به اشتباه در پاراگراف دوم آمده، در حالي كـه ايـن مأخـذ    1، پاورقي شماره 111صفحه 
  )عربي 83ص(مربوط به پاراگراف پيشين است

آيد، يكـي از مقـاالت متـرجم بـوده      ، در مقدمه كتاب آن گونه كه از متن برمي28صفحه
« خفاجي ذكر شده است كه نادرست است، زيـرا نويسـنده كتـاب    7شماره است، ماخذ 
ابن سنان خفاجي است و ارجاع به نام مشـهور مولـف در منـابع مرسـوم     » سر الفصاحه

ارجـاع داده مـي شـود، نـه     » االغـاني «است مانند اينكه ابوالفرج اصفهاني بـراي مؤلـف   
  .اصفهاني
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هـيچ ارتبـاطي بـا     2و1هاي هاي شماره پاورقي» مقايسه جرجاني و چامسكي« 53صفحه 
ايـن  ). 36و35هاي  عربي، شماره 26ص(اين تيتر ندارد و مربوط به موضوع پيشين است

هاي پسين به همين صورت  آشفتگي در ذكر منابع تا پايان اين تيتر حاكم است  و پارقي
در ) عربـي  31ص(49اي كه پـاورقي شـماره    دچار خطا و به هم ريختگي شده، به گونه

اي ميان جرجـاني و چامسـكي، از لحـاظ     جنبه مقايسه«ترجمه براي دو تيتر بعدي يعني
ــي   ــظ و معن ــماره 58ص(لف ــاورقي ش ــاورقي   ) 1، پ ــور  پ ــت، همينط ــده اس آورده ش

نيز به جاي آن كه مطابق متن اصلي براي پايان پاراگراف مربوط )عربي 31ص(50شماره
جنبـه   -2در پايـان تيتـز شـماره    ذكـر شـود،  ) 3، شـماره 56ص(از جنبه نظري -1به تيتر
  .ذكر شده است) 2؛ شماره58ص(اي مقايسه

  
  گيري نتيجه.4

در اين مقاله پس از تبيين اهميت و جايگاه موضوع مورد بحث، نقـد و تحليـل ترجمـة    
، به تفصيل در دو قسمت »عبدالقاهر جرجاني و ديدگاههاي نوين او در نقد ادبي«كتاب 

  .مورد بررسي قرار گرفته است
اين اثر از جهت ساختار ظاهري، چگـونگي فصـل   : تحليل شكل و ساختار كتاب -الف

با توجه به اهدافي كه نويسـنده  . مورد بررسي قرار گرفته است.... بندي، تنظيم مطالب و
كتاب براي بيان نظريه عبدالقاهر جرجاني و مقايسـة آن بـا آراي برخـي زبـان شناسـان      

، اين امر تا حد مناسبي به خوبي انجـام شـده،   غربي همچون سوسور و چامسكي داشته
اما عدم برخورداري ترجمه از يك فهرست مطالب دقيق و مناسب كـه مبتنـي بـر همـة     
تيترها و زير تيترهاي كتاب باشد، اين امكان را از خواننده سلب مي كند كه به راحتي به 

بخـش  اشكال ديگر بخـش سـاختاري كتـاب كـه شـامل      . محتواي كتاب دسترسي يابد
كتاب نيز گرديده، عبارت است از نبود يـك فهرسـت منـابع در مـورد     ) منابع(محتوايي 

پاورقي هايي كه از مشخصات كامـل برخـوردار نيسـت، تـا جبـران كننـده سـردرگمي        
  .خواننده باشد

در اين بخـش نيـز   ): شامل متن ترجمه و منابع و ارجاعات( تحليل محتواي كتاب -ب 
مه، در اسلوب نگارش فارسي و ارائه برخي ترجمه هاي شاهد برخي ضعف ها در ترج

در مواردي بي هيچ توضيحي، بخشي از مـتن عربـي حـذف شـده، بـا      . نادرست هستيم
وجود اين كه نه تنها نيازي به اين كار نبوده بلكه عالوه بر غير امانت دارانه رفتار كـردن  

در ترجمـه  . بوده اسـت  در ترجمه يك اثر، اين امر مخل موضوع و تبيين مسأله در متن
اثر پاره اي تلفيق ها و يا تفكيك ها در برخي پاراگرافهاي متن عربي انجام شده  كه نـه  
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تنها نيازي بدان نبوده، بلكه گاه اين امر موجب عدم انسجام مطالب مي گردد و به فهـم  
: رددر مورد ارجاعات كتاب نيز مي توان به اين كاستي ها اشاره ك. آن خلل وارد مي كند

وجود برخي خطاها و آشفتگي ها در ارجاعات در مقايسه با متن عربـي، نبـود پـاورقي    
هاي ضروري جهت معرفي زبان شناسان غربـي و تبيـين آراي آنـان بـراي خواننـدگان      
براساس منابع دست اول و همينطور وجود برخي توضـيحات بـدون اسـتناد و منبـع در     

  . رد ذكر شده بطور مستند بيان شده استدر بخش تحليل محتوايي همه موا. پاورقي
     
   نوشت پي

دانشمند سويسي زبان سانسكريت، از  ،)Ferdinān de sosϋr)1913-1857سوسور، فردينان دو.1
در پـاريس و ژنـو اسـتاد بـوده      1881متنفذترين پيشروان زبان شناسي جديد اسـت، او از  

هـاي هنـد و    يي مصوتها در زبـان آثارش مشتمل است بر تذكره در باب دستگاه ابتدا. است
مصــاحب، دايــره المعــارف فارســي، (1916و دوره زبــان شناســي عمــومي  1878اروپــايي

شناسـي نـوين شـناخته     سوسور به عنوان پيشگام مكتب ساختارگرايي در زبـان ). 1372ص
مصـاحب، دائـره المعـارف    .(شود كه اساس آن توجه به همنشـيني اجـزاي كـالم اسـت     مي

 )1372فارسي، ص 
را » سـاختارهاي نحـوي  «كتـاب  1957او در سـال  ) noam chomsky)1928نـوآم چامسـكي   .2

نوشت كه اين اثر به منزله آغاز دوران گشتاري در عالم زبان شناسي شناخته شـد و بعـدها   
زايشي را مطرح  -زايشي معروف گشت او در اين كتاب نظريه گشتاري -به نظريه گشتاري

شناس، مكاتب زبان شناسي نـوين در   حق. (ف شده استكرد كه به انقالب چامسكي معرو
) 1966(شناسي دكـارتي  زبان). 278-257ص: براي مطالعه بيشتر نك 260، 257غرب، ص 

برنامـه  =  minimalist programآخرين نظريه چامسكي تحت عنـوان  . از جمله آثار اوست
ريـه هرچـه   روح حـاكم بـراين نظريـه آن اسـت كـه نظ     . گرا در دست بررسي اسـت  كمينه

تر كردن و استفاده كمتر از مفاهيم و ابزارهـاي   مختصرتر و موجزتر باشد و گرايش به ساده
تيغ اكام است كه اساس آن = occāms razorنظري داشته باشد اين نظريه برگرفته از نظريه 

هاي فراتر از نياز در تدريس نظريـه   حذف كردن و به تيغ سپردن حشوها، تكرارها و تعميم
، 601شناسي نظري، پيدايش و تكـوين دسـتور زايشـي، ص    دبير مقدم، زبان(علوم استدر 

603(.  
هاي  ، مستشرق و زبان شناسي انگليسي، زبان)sir William jones)1746-1794جونز، ويليام .3

او بـراي زبـان و   . هـاي گونـاگون اروپـايي را آموخـت     عبري، عربي، فارسي، چيني وز بان
مطالعه و تحقيق در ادبيات : از جمله آثارش اينهاست. سيار قائل بودادبيات فارسي اهميت ب

، ترجمـه  )1771(، دسـتور زبـان فارسـي   )1770(، شعر شـرقي )1771به زبان فرانسه،(شرقي
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مصـاحب؛ دايـره   (، )1788(و چـاپ مثنـوي ليلـي و مجنـون هـاتفي     ) 1783(معلقات سبع 
 ).774المعارف فارسي، ص

پژوهنده چـك و اسـتاد زبـان    ) 1882-1945( William mathesieusويليام ) متيوس(ماتيوس.4
با چند نفـر از پژوهشـندگان ديگـر حلقـه زبـان       1926انگليسي در دانشگاه پراگ، در سال 

را بنياد نهاد كه در قالـب  » نماي نقش جمله«ماتيوس نظريه . شناسي پراگ را تاسيس كردند
= ، خبـر theme= ، مبتـدا focus= ، قـانون comment= ، تفسـير tope=اصطالح هاي موضـوع 

rhemاطالع نو ، =new و اطالع كهنه=given ر، مكاتب زبـان  سورن، پيت. (به بيان درمي آيد
  ).57شناس، ص ، ترجمه حقشناسي نوين در غرب
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