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ترجمة  مارتينه،  آندره  عمومى،  زبانشناسى  مبانى   .13
هرمز ميالنيان، تهران، هرمس، چ 1، بيست + 327ص، 

1380ش.

مطالعات  كه  است  فرانسوى  زبانشناسى  مارتينه  آندره 
وسيعى در حوزة واجشناسى و زبانشناسى نقشگرا داشته 
اين  اصول  بيان  به  موجز،  و  آموزشى  كتاب  اين  در  و 
مكتب زبانشناسى پرداخته است. روشهاى مطرح در اين 
كتاب بيشتر جنبه واقع گرايانه دارد و در آنها بر نقشهاى 
واحدهاى زبان و ساختهاى پديدآورندة آنها به يك اندازه 
تأكيد مى شود. كتاب شش فصل دارد: در دو فصل آغازين 
بيشتر دربارة كليات زبانشناسى، ماهيت و توصيف زبان 
واجى  تجزية  بحث مى شود. فصل سوم به  آواشناسى  و 
عناصر  تشخيص  فرآيند  اين  از  هدف  دارد؛  اختصاص 
نقش  دو  اساس  بر  آنها  طبقه بندى  و  زبان  يك  آوايى 
تمايزدهنده و يا تقابل دهنده است. فصل چهارم در مورد 
از  مطالبى  شامل  و  است  نحو  و  معنى دار  واحدهاى 
سازنده،  عناصر  و  تكواژها  به  جمالت  تجزية  نوع:  اين 
سلسله مراتب تكواژها يا نقش آنها، ساخهاى هم نهشت يا 
كلمات مركب و طبقه بندى تكواژها يا مقوالت دستورى. 
معنى دار  واحدهاى  تا  مى كوشد  فصل  اين  در  مارتينه 
صرفًا  چهارچوبى  در  دقيق  شالوده هايى  بنياد  بر  را  زبان 

فصل  اين  روشهاى  از  استفاده  با  سازد.  مستقر  نقشگرا 
گوناگون  آثار  و  زبانها  نحو  توصيفى  بررسى  به  مى توان 

ادبى پرداخت.
بخش پنجم از گونه گونى زبانها، علل آن، لهجه ها و 
گويشها سخن مى گويد. مى توان اين بخش را مربوط به 
پايانى  بخش  دانست.  جغرافيايى  اجتماعى و  زبانشناسى 
بحثى است در مورد تحول زبانها و دستگاههاى واجى كه 

بيشتر جنبة تاريخى دارد.
مترجم اثر كوشيده است براى نكات مطرح در كتاب 
و  مفاهيم  از  بعضى  ميالنيان  دكتر  بيابد.  فارسى  مثالهاى 
اصطالحات پيچيدة كتاب و برخى از مسائل ويژة زبان و 
خط فارسى را در پاورقى ها توضيح داده است، در پايان 
كتاب فهرست مفاهيم و اصطالحات به فارسى و فرانسه 

درج شده است.
سيد محمد صاحبى

سوسور،  دو  فردينان  عمومى،  زبانشناسى  دورة   .14
اول،   چاپ  هرمس،  تهران،  صفوى،  كورش  ترجمة 

نوزده + 343ص، 1378ش.
فردينان سوسور را مى توان بانى زبانشناسى نوين به شمار 
و  ساخت  دگرگون  كلى  به  را  دانش  اين  او  آراى  آورد. 
سبب پيدايش و رواج زبانشناسى توصيفى و ساختارگرا 
نظريات  و  نشانه شناسى  دانش  بر  او  انديشه هاى  گرديد. 
ادبى معاصر نيز تأثيرى فراوان داشته است. اين زبانشناس 
سوئيسى در سالهاى آغازين سدة بيستم در دانشگاه ژنو سه 
دوره كالس برگزار كرد؛ كتاب حاضر بر اساس جزوات 
دانشجويان همين كالسها و با بهره گيرى از دستنويسهاى 
خود او، به همت دو تن از دانشجويانش پديد آمد و پس 

از مرگ او در سال 1916م منتشر شد.
كتاب يك درآمد و پنج فصل دارد: سوسور توانايى 
زبانشناسى  داده هاى  از  را  زبان  سخنگويان  زبانى 
بازشناخت و آنها را به ترتيب، زبان و گفتار نام كرد. در 
بخش درآمد از تفاوت اين دو و نيز تاريخ خط و انواع 
علمى  آواشناسى  باب  در  هم  بحثى  و  مى رود  سخن  آن 

مطرح مى گردد. 
ماهيت  و  زبانشناسى  كليات  باب  در  اول  بخش 
سوسور  است،  مدلول  و  دال  تفاوت  و  زبانى  نشانه هاى 
به  را  زبانشناسى  مطالعات  بنيادين  بعد  دو  فصل  اين  در 
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بعد  از  عبارت اند  بعد  دو  آن  كرد،  مطرح  تمام  روشنى 
همزمانى (تاريخى) و در زمانى (توصيفى). او اين دو بعد 
پيروانش  امام  مى داند،  ضرورى  و  مهم  اندازه  يك  به  را 
همة بررسى هاى خود را به زبانشناسى همزمانى معطوف 
كردند. بخش دوم به زبانشناسى همزمانى اختصاص دارد.

سوسور باور داشت كه هر زبان را بايد چنان ساختار 
هم  با  كه  شده  تشكيل  عناصرى  از  كه  دانست  نظامى  و 
روابط دوجانبه دارند و در هر زبانى اين روابط دوجانبه 
در راستاى دو بعد اساسى قرار مى گيرند: بعد همنشينى 
مهمترين  مسائل  اين  بررسى  و  تبيين  جانشينى،  بعد  و 
بخش  در  مى دهد.  تشكيل  را  كتاب  دوم  بخش  موضوع 
كه  آوايى  تغييرات  تاريخى  زبانشناسى  مورد  در  سوم 
بحثى مسبوق به سابقه است، بحث مى شود. بخش چهارم 
حاوى مطالبى دربارة زبانشناسى جغرافيايى و گوناگونى 
زبانها و علل آن است. سوسور معتقد است كه زبانشناسى 
است.  پس نگر  و  پيش نگر  چشم انداز  دو  داراى  تاريخى 
دورنماى پيش نگر به شرح حكايتى ساده مى انجامد كه بر 
نقد منابع و اسناد تأكيد دارد، اما دورنماى پس نگر مستلزم 
روش بازسازى است كه بر مقايسة زبانها استوار است، 
بر اساس اين ديدگاه زبانشناس خود را در دورة تاريخى 
ويژه اى قرار مى دهد و به جاى توجه به آنچه از صورتى 
كه  مى پردازد  قديمى ترى  صورت  به  است،  شده  ناشى 
عامل پيدايش اين صورت تازه بوده است؛ بخش پايانى 
و  زبان  كهنترين  پيش نگر،  زبانشناسى  مسائل  به  كتاب 
است.  يافته  اختصاص  زبانى  خانواده هاى  و  پيش نمونه 
سوسور در نگارش اين كتاب بيشتر به زبانهاى اروپايى 
توجه داشته است، اما مى توان براساس آن نكاتى را كه در 

بررسى همه زبانها كارا باشد به دست آورد.
م.ص

احمد  ترجمة  چومسكى،  نعام  نحوى،  ساختهاى   .15
سميعى، تهران، خوارزمى، چ 2، 190ص، 1374ش.

چامسكى در سال 1957 با چاپ اين كتاب انقالبى بزرگ 
گشتارى ـ  زبانشناسى  و  آورد  پديد  زبانشناسى  علم  در 
زايشى را بنياد نهاد. اين فيلسوف و زبانشناس امريكايى 
زبانى  توانش  و  زبانى  شم  مفاهيم  براى  كتاب  اين  در 

اهميت ويژه اى قائل شده است. 
اين اثر به ده بخش تقسيم مى گردد: در آغاز در باب 

استقالل دستور از زبانشناسى سخن مى رود و بر اين نكته 
كه مفهوم دستورى بودن را نمى توان با مفهوم معنى داربودن 
يكى شمرد، تأكيد مى شود. چامسكى در ادامه نظر خود را 
در مورد اين مسئله كه زبان انگليسى زبانى داراى حاالت 
اثبات  داليلى  ذكر  با  نيست،  مرحله به مرحله  و  محدود 
مى نمايد و سپس به نقد دستور سازه هاى پياپى و نظريات 
توصيف  را  فرايند  اين  او  است.  نابسنده  ساختارگرايان 
زبان در سطح ساخت گروهى مى خواند. چامسكى باور 
دارد كه در توصيف زبان بايد به قواعد گشتارى نيز توجه 
نمود؛ هر گشتار دستورى روى رشته (جملة) معلومى كه 
داراى ساخت گروهى معلومى باشد عمل مى كند و آن را 
به رشتة تازه اى كه داراى ساخت گروهى مشتق تازه اى 
است مبدل مى سازد. به گفتة او در زبان قواعدى با نام 
تكواژى ـ واجى نيز وجود دارند كه رشته هاى تكواژها را 
به رشته هاى واجها تبديل مى كنند و در ساخت واژگان 
براى  اگر  زبانشناسى،  نظرية  بنابراين  مى آيند؛  كار  به 
ساخت  سطح  بايد  باشد،  موردنظر  كامل  دستورى  تهية 
بگيرد،  دربر  را  واجى  تكواژى ـ  قواعد  سطح  و  گروهى 
مربوط  هم  به  گشتارى  قواعد  سطح  را  سطح  دو  اين 
مى سازد. نويسنده در ادامه هدف نظرية زبانشناسى را در 
به دست دادن راه و روش ارزيابى دستور زبانها مى داند و 
سپس به بررسى و بيان چند قاعدة گشتارى زبان انگليسى 
مى پردازد، قواعدى كه سخنگويان را قادر مى سازد شمار 
را  آن  معناى  يا  و  كنند  توليد  را  جمالت  از  نامحدودى 
نحو  رابطة  مورد  در  كتاب  پايان  در  چامسكى  دريابند. 
و معناشناسى بحث مى كند و به طرح اين نكته كه براى 
دريافت معناى يك جمله بايد آن را در سه سطح نام برده 
تجزيه و تحليل كرد، دست مى زند. انديشه هاى چامسكى 
دربارة ژرف ساخت و تبديل آن به بوسيلة قواعد گشتارى 
نحو،  نظرية  جنبه هاى  او،  ديگر  كتاب  در  روساخت،  به 

مطرح شده است.
از  استفاده  با  و  منطقى  و  رياضيك  زبانى  به  كتاب 
اصطالحات اين علوم نوشته شده و همين مطلب خواندن 
آن را اندكى دشوار مى سازد، از ديگر سو، محتويات كتاب 
بيشتر به زبان انگليسى راجع است و بنابراين در برخى 
موارد نمى توان آن را به زبانهاى ديگر تعميم داد. در پايان 

كتاب واژه نامه اى انگليسى ـ فارسى آمده است.
م.ص


