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»دستور مختصر تاریخی زبان 

فارسی« در ترازوی نقد

مه
ّ
مقد

كتاب دستور مختصر تاریخی زبان فارسینوشتۀدكترخسرو

انگشتشماریاستكهدرحوزۀ آثار ازجمله فرشیدورد

دستورتاریخیزبانفارسینوشتهشدهاستوبهایندلیل

فآندرپیشگفتار،
ّ
اینكهمؤل

ً
درخورتحسیناست،خصوصا

و كتابهایچاپشده مطالب از راخالصهای كتاب این

چاپنشدۀخوددربارۀدستورتاریخیزبانفارسیمیداندكه

سالهایزیادیوقتخودراصرفآنهاكردهاست.

اختصاصیككتاببهمباحثدستورتاریخیوتمایز

قائلشدنمیاندستورتاریخی)درزمانی(ودستورتوصیفی

)همزمانی(ازنكاتارزشمندوپسندیدهایاستكهدكتر

فرشیدوردبهآنپرداختهاندودربسیاریازكتابهایدستور

زبانفارسینادیدهگرفتهشدهاست.مرحومدكترفرشیدورداز

قانبناموصاحبنظردرحوزۀدستورزبانفارسیبودندو
ّ
محق

كتابهاومقالههایزیادیدراینموردازایشانبهیادگارمانده

است.اّمااینكتابدركنارفوایدبیشمارش،ضعفهای

زیادیهمداردكهنمیتوانبهدیدۀاغماضدرآنهانگریست.

ازآنجاكهاینكتابدربعضیازدانشگاههابهعنوانمنبع

درسیدستورزبانفارسیتدریسمیشودوهرسالدانشجویان

باآنسروكاردارند،ضرورتداردكهدرچاپهای زیادی

بعدیبازنگریشودتابهدورازنقصواشكالدردست

خوانندگانقراربگیرد.

ِیارزیابیمحتوایی
ّ
دراینمقاله،اینكتابدردوبخشكل

وارزیابیشكلیوساختاریموردنقدوبررسیقرارمیگیرد.

ارزیابی محتوایی

پیشگفتارنویسندهومطالبفصلاول-كهبهزبانشناسیو

ف
ّ
شعبههایآناختصاصدارد-نشاندهندۀآناستكهمؤل

قصدداردمطالبكتابرابراساسیافتههایرشتۀزبانشناسی

ونظریههایمربوطبهآنارائهكند،اّمادراینكتابتنهاازچند

اصطالحزبانشناسینامبردهشدهومباحثبرمبناینظریات

زبانشناسیعرضهنشدهاست.اگرتعاریفكتاببراساس

نظریاتزبانشناسیمیبود،بایدازمالكهایصوریدرآنها

در نویسنده 
ً
مثال نیست؛ چنین این اما میشد، گرفته بهره

تعریفصفت،معنیرامالكقراردادهونوشتهاست:»صفت

كلمهایاستغیرازاسمكههمراهاسمیاگروهاسمیمیآیدو

معنیآنرامقیّدمیكندوتوضیحیدربارۀآنمیدهد«)فرشیدورد،

درتعریفاسم،نویسنده
ً
107:1390(،البتهدرمواردنادری،مثال

بهنشانههایلفظیاسم)ص99(پرداختهاست،اّمااینشیوه

عمومیتندارد.

آنچهعلیاشرفصادقیدرنقدكتابدستورامروز،تألیف

دیگردکترفرشیدوردگفتهاست،دربارۀاینكتابنیزصادق

است.بهنظرایشان»آنچهمربوطبهصرفوساختمانكلمات

زبانفارسیاستدراینكتابجایفراوانیاشغالكردهودر

عوضمبحثنحوكهمربوطبهساختمانجملهمیشودبسیار

كمموردمطالعهقرارگرفتهاست«)صادقی،166:1350(،والبته

گاهنیزبهصورتآمیختهآمدهاست؛یعنیمباحثصرفونحو

ازیكدیگرتفكیكنشدهاند.

دراینكتابگاهباتناقضهاونواقصیروبهرومیشویم

كهبهنمونههاییازآنهااشارهمیشود:

1.درپاورقیصفحۀ131كتابآمدهاست:»بعضیاز

دستورنویسان،شناسهرابهجایضمیرفاعلیبهكاربردهوآنرا

واردكتابهایدرسیكردهاند«ودرجایدیگرینیزنوشتهاند:

»اصطالحاتومطالبغلطاو)خانلری(ازقبیلنهاد،گزاره

وشناسهو...سیردستورفارسیرابهانحرافکشاندهاست«

)ص181(.بایدگفتکهشناسهاصطالحیجاافتادهدردستور

تمامیدستورنویسانآنرابهکار
ً
زبانفارسیاستکهتقریبا

میگیرند)نک:انوریوگیوی،26:1367؛ارژنگ،1387:

135وحقشناسوهمکاران،41:1387(وکاربردچنین

سهیال فرهنگی
استادیارزبانوادبیّاتفارسیدانشگاهپیامنور

S_farhangi@pnu.ac.ir
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اصطالحینمیتواندنقشیدربهانحرافکشاندندستورزبان

فارسیداشتهباشد.

2.درصفحۀ164)سطر14(مثالیبرایكاربردماضینقلی

بهجایماضیبعیدآمدهاست:»اگراینآیتنیستقاضیان

هالكشدهاندی«)یعنیهالکشدهبودند(،اّماهمینمثالرا

نبودن »مشخص بخش در )27 )سطر 175 صفحۀ در

ماضیهاینقلیوالتزامیازیكدیگر«نیزآوردهاست.

3.درصفحۀ213یكیازاقسامحروفربطهمپایگیرا

استثناومانندآن)سطر5(دانستهاست،درحالیكهدرصفحۀ

214)سطر21(وصفحۀ216)سطر23(حروفاستثنارادر

فهرستحروفربطوابستگیجایدادهاست.

فمحترمدرجاییازكتابعناصراصلیكالمرا
ّ
4.مؤل

)ص64، میداند )مسند( مكّمل و مفعول فعل، الیه،
ٌ
مسند

سطر4(،اّمادرهمانصفحهزیرعنوانجملۀگستردهمینویسد:

دارای اصلی، عناصر بر كهعالوه است آن »جملۀگسترده

از: عبارتاند گسترنده عناصر باشد. هم گسترنده عناصر

متّمم، قید، از: عبارتاند وابستهها همسانها. و وابستهها

صفتومكّملو...«)سطر10و11(یعنیدریكجامكّمل

)مسند(راعنصراصلیكالمودرجایدیگرعنصروابسته

محسوبكردهاست.

5.نامبردنشعبههایگوناگونزبانشناسی)ص28-27(

بدونآوردنتوضیحیدربارۀآنهازائدبهنظرمیآید؛هیچ

ارتباطیبینآنهاومطالبکتابهمبرقرارنشدهاست.

نویسندهواحدهایزبانراشاملهجا،سازه،كلمه، .6

و بهتر سطر8(؛ )ص41، میداند جمله و جملهواره گروه،

درستترآنبودكهبهجایاینتقسیمبندیازتقسیمبندی

زبانشناساناستفادهمیكردكهواحدهایزبانراشاملواژك

)تكواژ(،كلمه،گروه،بندوجملهمیدانند)نک:باطنی،45:1372(.

زیراهجاواحدزبانیمحسوبنمیشود.همچنیندرزبان

فارسیبهجایواژۀMorpheme،واژکیاتكواژبهكارمیرودو

»سازه«معادلمناسبیبرایآنبهنظرنمیآید.

7.دربحثحروفوواجهایزبانفارسیدرتعریف

حرفگفتهشدهاست:»حرفنشانهایستازمجموعۀالفبائی

زبانكهبهتنهایییابهیاریحرفیدیگریكواجیاگروهواجی

بهوجودمیآورد«ودرادامهبرایحرفیكهدرضمنتركیببا

حروفدیگریكواجرامیسازد،مجموعۀ»و«و»ا«رادر

»خواهر«و»خواب«مثالزدهاست)ص42،سطر16-13(،

درحالیكه»و«دراینكلماتواومعدولهاست.

فمحترمدرفارسیامروزسیواجداریمو
ّ
8.بهنظرمؤل

ایشانیكیازآنهارا»و)W(«)ص43،سطر4(میداند.به

»ow«نوشتهمیشدزیرابهنظرزبانشناسانowبایدwجای

مصوتمركباستنه»w«)نک:باطنی،1372:پنج(.البتهبعضی

نیزمعتقدندكهدرفارسیامروزمصّوتمركبوجودندارد

)نک:میالنیان،1350(.

9.دربحثاقسامگروه)ص58(،زیرعنوان»اقسامگروه

ازنظرنقشنحویآن«نوشتهاند:»ازآنجاكههرگروهینقش

یكیازاقسامكلمهرادرجملهیاجملهوارهبازیمیكند،به

شمارۀاقسامكلمهمیتوانگروهداشت،ازقبیلگروهاسمی،

گروهوصفی،گروهقیدی،گروهفعلی،گروهپیوندیو...«.در

جایدیگرینیزبازعنوان»اقسامگروهازنظرنقشآنهادر

سخن«راآوردهاندوبازازهمانگروههایادمیكنند)ص62(.

بایدگفتکهنقشدرزبانفارسیهمانحالتیاستكهكلمه

یاگروهیاجملهوارهایدرجملهایفامیكند،بنابراینگروه

اسمینمیتواندنقشباشد،بلكهمیتواندنقشبپذیرد.

10.درجاییازكتابآمدهاست:»گاهیدراینموردها

مثال: است، میشودجملهواره موصوفجدا از كه صفتی

پهلوانیدیگربرپایخاستكهناماوسمرانبود«)ص81،

سطر21و22(.درحالیكهدراینجمله،جملهوارهصفت

الیهاست.
ٌ
نیست،بلكهمضاف

11.مثال»وبهآخردلوآبریخته«)ص84،سطر12(مثال

و ناقص فعل دربارۀ -که شده ارائه بحث برای درستی

الیهاست-نیست،زیراریختهفعلناقص
ٌ
جابهجاییمسند

نیست.

12.درجاییازكتابآمدهاست:درقدیمگاهی»را«رااز

آخرمفعولكهدرعینحالموصوفهمبودهاستحذف

میكردهاند«)ص87،سطر2و3(ودرزیرآناینمثالرا

آوردهاند:»عارفانآنجامشامعقلمشكینكردهاند«كهمثال

درستینیستزیرادراینمثال،مفعولموصوفنیست،بلکه

مضافاست.

13.درمثالهای»دارابرادیدتیغدردست«،»برباالی
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ریگیزنیدیدیمایستادهبرهنهسروبرهنهتن«)ص88(،»تیغ

دردست«،»ایستادهبرهنهسروبرهنهتن«قیدهستندنهمسند

مفعولیكهنویسندۀمحترمنوشتهاست.

الیهذیشعور
ٌ
14.درمثالهایآوردهشدهبرای»فعلمسند

جمع«)ص91(دونمونۀ»بدانباژبانگفتپیروزشاه/كه

كشتیبرافكنهماكنونبهراه«و»چنینگفتبابندگانسرو

بن/كهدیگرشدستیبهرأیوسخن«نمونههایدرستی

الیهدرهردونمونهمفرداستنهجمع.
ٌ
نیستند،زیرافعلومسند

معدود« ذیشعور الیه
ٌ
مسند »فعل نمونههای در .15

)ص92-93(،دومثال»دونقطۀتقاطعبهاعتدالمعروفند«

زیرا نیست، درستی نمونههای رودخانهاند« سه آن »و و

الیهذیشعورندارند.
ٌ
هیچكداممسند

جانشین صفتهای برای شده آورده مثالهای از .16

موصوفكهبهحالتمتّممقیدیبهكاررفتهاند)ص114(،مثال

»چویكهفتهبگذشت،هشتمپگاه/نشستازبرتخت،پیروز

شاه«مثالدرستینیست،چوندرآن،صفتجانشینموصوف

نشدهاست.

ی
ّ
17.نویسندهدرصفحۀ169كتاب)سطر18(حكمیكل

ی»پنداشتم«،
ّ
صادركردهونوشتهاست:ازفعلهایناقصمتعد

هیچگاهتامنمیشود،درحالیكهدرمثالهاییهمچون»پنداشتم

اوراستمیگوید«،»پنداشتم«فعلتاماست.

بضمیری)ص177-
ّ
18.بحثمربوطبهفعلهایمرك

179(دراینكتابآشفتهومبهمبیانشدهاست.نویسنده

دربارۀجملهایمانند»منخوشممیآید«مینویسد:»میتوان

مسند
ً ّ
الیهشمردوجملۀبعدراكال

ٌ
ضمیرگسستهبااسمرامسند

»درچنین مینویسد: پایینتر وچندسطر آورد« بهشمار

الیهوجملۀپساز
ٌ
جملههایی»من«یامانندآنرامیتوانمسند

خوشممیآیدرامسندگرفت«،درحالیكهجملۀخوشم
ً
آنمثال

میآیدنمیتواندمسندباشد،زیرافعلهمهمراهآنآمدهاست.

بایددانستکهاسمیاضمیرمنفصلیکهدرآغازاینترکیبات

قرارمیگیرد»نقشیجزتأکیدضمیرپیوستهایفانمیکندواز

ایننظربااضافۀگسستهفرقیندارد«)رضایتی،202:1383(.

19.نویسندهگاهتركیبیراخارجازجملهمیآوردوبهآن

نوشتهاست:»آقایخسروی)بدل(«
ً
نقشهممیدهد،مثال

)ص182،سطر6(،درحالیكهاینتركیببهتنهایینمیتواند

بدلباشدوبایددرجملهقراربگیردتابتوانبرایآننقشیقائل

شد.

20.بهنظرمیرسدبرخالفنظرنویسندۀمحترمکهگفتهاند

فاقوبرسبیل
ّ
درفارسیامروزترکیباتیهمچونبرسبیلات

ندرتكاربرددارند)ص187،سطر21(،درفارسیامروزاین

تركیباتکاربردیندارند.

21.درمبحثحذفحرفاضافهدرمتّممهایقیدیآمده

است:اینگروههایقیدیهمبدونحرفاضافهآمدهاند:او

دوتنگندمخرید)ص194،سطر3و4(،درحالیكهدوتن

گندممتّممقیدینیست،بلكهگروهمفعولیاستكهازوابستۀ

پیشین)دو(،مّمیز)تن(وهسته)گندم(تشكیلشدهاست.

22.دراینکتابدرمبحثحروفاضافهیكیازانواع

»تا«راقیدتأكیدبهمعنیزنهار)ص196،سطر9(آوردهواین

مثالراذكركردهاند:»بهساسانیانتامداریدامید/مجوئید

دیگر در نظرمیرسدهمچنانكه به بید«. ازسرخ یاقوت

كتابهایدستورینیزآمدهاست)نک:خطیبرهبر،1367:

273(،»تا«بهمعنیزنهار،صوتوشبهجملهاستنهقید

تأكید.

23.نویسندۀمحترم»اگر«رادرجملۀ»واگرهستی...«

)ص240،سطر6(،»لیكن«معنیكردهاست،درحالیكه

»اگر«دراینجملهبهمعنیلیكننیست.

24-»هرچه«دربیت»هرچهدرعلموفضلمنبفزود/

همچنانمزجاهومالبكاست«بهمعنایچنانكهنوشتهشده

است)ص249،سطر3(،درحالیكه»هرچه«دراینمثالبه

معنی»هرچقدركه«است.

ت«دراینکتابصوتمحسوبشدهاست
ّ
25.کلمۀ»دق

)ص284،سطر4(،واینباتعریفیكهدرآغازمبحثصوت

)ص281(آمدهاستمنافاتدارد،زیرادرتعریفصوت

بهكار بیانعواطفواحساسات برای نوشتهاندكهصوت

میرود.

26.باآنکهنویسندۀکتابهمچونبعضیزبانشناسان

م،1376(دامنۀفعلمرکبرابسیارگستردهدر
ّ
)نک:دبیرمقد

نظرگرفتهاستوفعلناقصومکّملآنرادرحکمفعلبسیط

کتاب جایجای در خود اّما ،)25 سطر )ص82، میداند

ازجملهصفحۀ83مکّملفعلناقصرامسندمحسوبمیکند.
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ارزیابی شكلی و ساختاری

رسم الخط و قواعد نگارش

شیوۀرسمالخطاینكتابگاهباآنچهچشمخوانندۀامروزیبه

آنانسگرفته،همچنینباآنچهدانشجویاندرسایردروس


ّ
میآموزند،درتعارضاست.سالهاستكهبراساسرسمالخط

مصّوبفرهنگستانزبانفارسیپیشوندفعلی»می«جدااز

صلنوشته
ّ
فعلنوشتهمیشود،اّمادراینكتاببهصورتمت

درهمۀصفحاتكتابدیدهمیشود
ً
شدهاست،اینشیوهتقریبا

اّمادرصفحاتیهمبهصورتجدانوشتهشده،ازجمله:میآمد

در میدانستم)ص169(، و میروی)ص65( )ص63(،

حالیكهدرهمینصفحاتدرموارددیگربهصورتپیوسته

اینكتاب
ّ
نوشتهشدهاستوایننشانۀآشفتگیرسمالخط

است.

معمولامروزی
ّ
»به«حرفاضافهنیزبرخالفرسمالخط

صلبهكلمۀبعدازخود
ّ
درمواردیدراینكتاببهصورتمت

ودرمواردیبهصورتجدانوشتهشده،مانند:بچهل،بنظر

)ص19(،بكارلغتسازی)ص37(،بهمخوردن)ص83(،

بصورت)82(،بشمارمیروند)ص99(،باندازه)ص109(،

بشكل،بحالت،بحال)ص189(.گاهنیزدریکصفحهبادو

نوعرسمالخطبراییككلمهمواجهمیشویم،مانند:»بمنظور«

ت«
ّ
ت«)ص72(كهدرسطربعدی»بهمنظور«و»بهعل

ّ
و»بعل

نوشتهشدهاند.

فعلاسنادی»است«راهمنویسندهدرمواردیبهصورت

پیوستهنوشتهاست،مانند:ادبیاتست)ص25(،اینست)ص35(،

ممكنست )ص44(، قسمتست )ص43(، یكسانست

مست)ص78(،خوبست
ّ
)ص70(،الزمست)ص73(،مقد

)ص110(،چنینست)ص184(،حالتست)ص230(ودر

مواردیهمبهشكلجدامانند:ممكناست)ص44وص70(،

است چنین است)ص132(، مستتر است)ص45(، آخر

)ص171(،غلطاست)ص172(،چیزاست)ص234(،بیشتر

است)ص255(،خوباست)ص286(.

درحالیكهبراساسنظرایشاندرهمینكتابالف

»است«نبایدنوشتهشود.دركتابآمدهاست:»برخیبهاشتباه

همزۀآنراتلفظكنندیعنی»َست«رادر»كتابست«،»است«

بنویسند)بهصورتكتاباست(وتلفظنمایند«)ص171(.

غلط های حروف نگاری

اشتباهوغلطتایپیدرهركتابیممكناستدیدهشود،اّما

درشاهدمثالهاخوانندهرادر
ً
گاهیاینغلطها،مخصوصا

فهممطلبدچارمشكلمیكند.مواردیازایندستدركتاب

دستورمختصرتاریخیفراواناستكهبهتعدادیازآنها

اشارهمیشود:

-»در)د+و(«بهجای»دو)د+ُ(«)سطر1،ص44(.

-»آندومرد،بیخبرازهمهجا«بهجای»آندومردِبیخبر

ازهمهجا«)سطر23،ص60(.وجودویرگولعبارترااز

گروهبودنخارجمیكند،درحالیكهاینمثالبرایگروهآمده

است.

-درصفحۀ89)سطر16(مثالیبهنقلازلغتنامۀدهخدا

آمدهاستكهباآنچهدرلغتنامهآمده،متفاوتاست.دراین

كتابنوشتهشدهاست:

»وارسطاطالیسمجّرهراچیزیداردكههوارابخاردخانی

شده«،درحالیكهدرلغتنامهكهمنبعاینمثالاستچنین

آمدهاست:»وارسطوطالسمجّرهراچیزیداردكهبههوااز

بخاردخانیشده«)دهخدا،1377:ذیلداشتن(.

-»بردا«)سطر12،ص142(بهجای»برو«.

الیهبایدومیشود
ٌ
الیهبایدنیست«بهجای»مسند

ٌ
-»مسند

نیست«)سطر23،ص143(.

بهجای»میسرشد،بسرشد« -»میسرشد،بسرشد«

)سطر11،ص152(.

-»بناشد«بهجای»نباشد«)سطر5،ص157(.

-»یا«بهجای»نه«)سطر2،ص171(.عینهمینتوضیح

دركتابدستورمفّصلنویسندهآمدهاستودرآنجاکلمۀ»نه«

نوشتهشدهاست)نک:فرشیدورد،419:1388(.

-»درمزار«بهجای»درفردا«)سطر25،ص193(.همین

مثالدركتابدستورمفّصلبهصورت»درفردا«آمدهاست

)نک:همان:499(.

-»مگر«بهجای»اال«)نمونۀآوردهشدهدربارۀاالاست(

)سطر12،ص197(.

-»واحزنا،واحرب،وافرحتاه،واطاقتاه«بهجای»وا

حزنا،واحرب،وافرحتاه،واطاقتاه«)سطر12،10،8،ص287(.

ی نقد
ی« در ترازو

س
صر زبان فار

خت
ستور م

»د

ی
گ
الفرهن

سهی

نقد و
بررسی



۱09

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ اول و دوم

فروردین - تیر  1394

یکدست نبودن شیوۀ ارجاع

خارجی معادلهای اضافی، توضیحات كتاب این در

درپاورقیهرصفحه
ً
اصطالحاتوارجاعبهمنابعمعموال

آوردهشدهاست،اّمانحوۀارائۀمشخصاتمنابعدرپاورقیها

یوبدونذكرصفحهبهمنبع
ّ
یكساننیست.گاهبهصورتكل

اشارهكردهاندمانند:»آنچهدرذیلاینعنوانآمدهاستبیشتر

اقتباس معین محمد دكتر استاد فارسی فرهنگ مقدمۀ از

شدهاست«)پاورقیص30(یا»اینقسمتاقتباسیاستاز

سیاسی« علیاكبر دكتر النفس( )علم  روانشناسی كتاب

اسم كتاب، اسم بهصورت منبع گاهی )پاورقیص33(.

نویسندهوصفحهذكرشدهاست،مانند:»ساختآوائیزبان

فارسی،ازدكترمشكوةالدینی،ص138«)پاورقی،ص35(و

گاهبهصورتاسمكتاب،جلدوصفحهآمدهاست،مانند:

»به و )پاورقی،ص90( ج2،ص47« استاد، پنج »دستور

صفحۀ502تا508دستورمفّصلامروزنگاهكنید«)پاورقی،

ص256(.

دربعضیازمواردهمتوضیحاتیازاینقبیلدرداخلمتن

نوشتهشدهاستمانند:»برایدیدنابدالهایتاریخینگاه

كنیدبهكتاب تاریخ زبان فارسیازدكترخانلری،ج2،ص197

بهبعد«)سطر25و26،ص51(و»برایدیدنمثالهایبیشتر

دراینبارهبهكتاب»جملهوتحولآندرزبانفارسی«،نوشته

نگارنده،ص257بهبعدنگاهكنید«)سطر17و18،ص95(.

منابعمربوطبهشاهدمثالهایشعریونثرقدیمدرداخل

متنآمدهاست،اّمابهشیوههایگوناگونمانند:»شاهنامه،ص

255«)سطر19،ص94(،»سعدیچاپمعرفت،ص451«

)سطر14،ص95(،»شاهنامهبروخیم،ص1274،ج5«

،7 ص54«)سطر قزوینی، »حافظ ،)124 ص ،4 )سطر

ص125(،»فردوسی«)سطر12،ص124(،و»حافظ«)سطر

20،ص125(.دربسیاریازمواردنیزتنهابهذكرنامشاعر

بسندهشدهاستمانندمثالهایصفحۀ167،165،159،114،

267،266،193،192و...کهایننوعارجاع،شیوۀاستناددهی

نویسندهرامخدوشکردهاست.

درفهرستمنابعپایانكتاب،نویسندهمنابعرابراساس

نامآثارالفباییكردهاستاّمامشخصاتبعضیازمنابعبه

صورتكاملآمدهودربعضیدیگرتنهابهذكرناماثرو

نویسندهاكتفاشدهاست.

عدم انسجام

نگاهیبهفهرستمطالباینكتابنشاندهندۀآشفتگیوعدم

انسجاممطالباست.عنوانفصلنخستازبخشنخست

اینكتابكلیاتیدربارۀزبان،زبانشناسیودستورزباناست

ودرآنمطالبیهمچونگونههایزبان،زبانفارسیوتاریخآن

بهاجمالوعناصراصلیزبانفارسیدیدهمیشود.درفصل

دومهمینبخشعنوانكلیاتیدربارۀدستورزبانفارسیرا

میبینیمكهمطالبآنبیشازآنكهبهدستورمربوطباشد،به

زبانشناسیمربوطاستومناسببودکهدرفّصلاّولقرار

گیرد.برعكسبعضیازمطالبیكهدرفصلاّولآمدهاندمانند

دستورتوصیفیودستورتاریخیكهدرآنهاازدستورزبان

میگرفتند. دومجای درفصل باید است، یادشده فارسی

همچنینعنوانفصلسوم،اشارهایبهنحوفارسیاستكه

چندانتوّجهیبهنحوندارد.بهنظر
ً
ف،دراینفصلاساسا

ّ
مؤل

میرسدعدمهمخوانیعنوانهابامحتوایهربخشوفصل

یکیازاشکاالتاساسیاینکتاباست.

عنوانهایدیگرینیزدربعضیازفصلهادیدهمیشود

درفصلدومازبخشدوم
ً
كهربطیبهعنوانفصلندارند،مثال

كهبهصفتوگروهوصفیاختصاصدارد،بحث»فعلناقص

وربطیدرگذشتهوحال«)ص120(ربطیبهمطالباین

فصلنداردواینبحثدرفصلمربوطبهفعلوجملههمآمده

است.

گاهنیزنویسندهمباحثیرابهتفصیلبیانمیكندوبعضی

درصفحۀ65ازچهارنوعجملههایمركب
ً
رارهامیكند،مثال

پیوستهناممیبردوسهنوعراتوضیحمیدهداّمانوعچهارمرا

بیاننمیكند،درعوضدرمیاناینتوضیحاتبهجملۀپیرو

میپردازدكهربطیبهاینبحثنداردیادرصفحۀ83پنجنوع

جملهراناممیبردومینویسد:»اینكشرحویژگیهریكاز

اینها«،اّمادرادامهفقطازدونوعآنسخنمیگوید.همچنین

درصفحۀ103سهنوعگروهاسمیراناممیبردوتنهایكنوع

راتوضیحمیدهد.گاهیهممطالبیرابدونعنوانمیآوردكه

درصورتوجودعنوان،مطلببهراحتیازهمتفكیكمیشود

اّماچونعنواننیامدهاستمطالبدرهمآمیختهاست،مانند
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صفحۀ73كهدرباالیصفحهبایدعنوانپیروكنارینمیآمد

رادچاراختالل اینعنوانذكرنشدهفهممطلب اّماچون

میكند.یادرصفحۀ255کهانواعقیدهارابامثالذكركردهاند،

اگرباشمارهیاخطفاصلهانواعراازهمجدامیكردند،به

انسجاممطلببیشتركمكمیشد.

نكتۀدیگرینیزكهبایدبهآناشارهكردبعضیتكرارهادر

آنچهباعنوان»فایدۀدستورزبان«در
ً
اینكتاباست،مثال

درفصلاّولكتابنیز
ً
پیشگفتار)ص20(آمدهاست،دقیقا

)ص36-37(باهمانعنوانتكرارشدهاست.

نتیجه گیری

بازخوانیکتاب»دستور مختصر تاریخی زبان فارسی«نشان

میدهدکهباوجودمحاسنونکاتارزشمنداینکتابازجمله

دیدگاههای به نیمنگاهی و تاریخی دستور به پرداختن

زبانشناسان،کاستیهایینیزدرآندیدهمیشودکهنیازمند

بازنگریواصالحاست.غلطهایحروفنگاری،رسمالخط

آشفته،شیوههایمختلفارجاعوارجاعبدوناستنادکافی،

الزمازاشکاالتیاست
ِ
نداشتننظممنطقیوفقدانانسجام

کهدرارزیابیشکلیوساختاریاینکتاببهچشممیخورند.

مثالهای ازجمله محتوایی اشکاالت و تناقضها همچنین

نادرستدراینکتابفراواناستکهلزوماصالحوتجدید

نظردرآنرادوچندانمیکند.
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