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  مقدّمه  -1-1

از یک زبان به زبان دیگر در جهت آشنایی یک ملت با  به عنوان برگرداندن یک اثر فکري ترجمه

ت ملل دیگر در زمینه هاي آنها را از سوي با طرز فکر و پیشرف ،دستاوردهاي علمی و فرهنگی ملل دیگر

مختلف آشنا می کند و از طرف دیگر باعث می شود تا از طریق ارتباط با دیگران خود را مورد سنجش 

واقعی  قرار دهند تا به درستی بدون اینکه دچار هیچ اغراق و خود فریبی شوند بدانند آیا در حال 

شود که ترجمه جزئی از آن به حساب میسر می روند و این در سایه ارتباطپیشرفت هستند یا به قهقرا می

  در دوره انحطاط یکی از عوامل عقب ماندگی مسلمانان شد.آید و نبود همین ارتباط بود که  می

در این میان کار یک مترجم به عنوان یک واسطه بسیار سخت و پر مسؤلیت می باشد و هر چه توانایی او 

ز می تواند در خود اثرمی تواند داشته باشد؛ او نی ی کهی و غنایدر این زمینه بیشتر باشد عالوه بر گیرای

باعث بهره مندي یک ملت از آثار فکري  ابازي کند و با ترجمه استادانهاثر نقش مهمی ر اقبال خوانندگان 

  دیگر ملل شود.

ي خود کار ترجمه مانند هر کاري نیاز به تخصص و آگاهی کامل از دو زبان دارد و نیز از سویی هنرمند

بنابراین ترجمه تنها یک فن نیست  ، از میان کلمات مختلف زیدن کلمه مناسب ترمترجم در جهت برگ

  اي زیبا می بخشد.بلکه می توان گفت فنی است که هنر به آن جلوه

هم به دشواري این  اسلوب طه حسین فی ضوء الدرس اللغوي الحدیث کتاب بنده با دست زدن به ترجمه

اینکه بافته اي را بخواهیم از گویی ، هم به شیرینی آفریدن یک اثر در قالب یک زبان دیگرکار پی بردم و 

      و بدون اینکه ساختار اصلی آن به هم بخورد از نوع ببافیم و این در آغاز چه راحت می نماید زیرا  نو

ت زدن به کار سختی است استفاده کنیم ولی با دس ی در کارمان که همان اصل اثرخواهیم از طرح اصلمی

آن معلوم می شود زیرا  از طرفی هم باید چارچوب کار را حفظ کنیم و هم باید تمام آن مفاهیم را به 

  زبان مقصد طوري بیان کنیم  که براي همه قابل فهم باشد و به اندازه اصل اثر گیرایی داشته باشد.

زبان شناسی از کتاب االیام طه حسین آنچه ارائه خواهد شد، ترجمه اي از یک کار تحقیقی در حوزه 

 زایا و محاسن زبان شناختی کتاب نوشته دکتر البدراوي زهران می باشد در جهت آشنایی خوانندگان با م

. اینجانب در نوع ترجمه تی در موفقیت اثر او مؤثر بودهو اینکه چه عواملی از نقطه نظر علم زبان شناخ

ترتیب نگارش هم بدین ترتیب  ترجمه لفظی خواهم پرداخت وخویش به ترجمه ارتباطی و در جاهایی 

خواهد بود: فصل اول: کلیات پژوهش شامل مطالبی چند در زمینه تعریف مسأله، هدف پژوهش، ضرورت 

        زبان شناسی فصل دوم: مبانی نظري شامل چند صفحه در مورد   اهمیت آن، پیشینه آن و... و 

              و ر البدراوي زهران ارائه خواهم شدر چند صفحه از کار دکتنیز نقدي د و ترجمه فصل سوم:

 نتیجه گیري چهارم: فصل
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  بیان مسأله:  -1-2

- زبان شناسی در واقع زبان را بصورت قانون مند و علمی مورد بررسی قرار داده و به توصیف تمام جنبه

  شخص کند.هاي آن می پردازد تا ماهیت آن و نحوه ارتباط بوسیله آنرا م

ارائه می دهد و یا شیوه اي است  ري است که نویسنده مطالب خود در آن چارچوبو سبک قالب و ساختا

گیرد و سبک هر نویسنده با دیگري فرق دارد و نیز مطابق با دیدگاه زبان که در کار خود در پیش می

  شناسی نوین سبک هر فرد در تمام آثار او ثابت و بدون تغییر می باشد.

                 کتاب اسلوب طه حسین فی ضوء الدرس اللغوي الحدیث نوشته و نقد و بررسی ترجمه  ضوع پایان نامهمو

در این کتاب ، که در انتشارات دار المعارف قاهره در مصر به چاپ رسیده، می باشدن ي زهرااوالبدرردکت

 تحلیل قرارنوین مورد بررسی و  زبان شناسی از دیدگاهاالیام  کتابدر نگارش طه حسین  و روش سبک

  گرفته است.

. سپس در این کتاب را آورده است نویسنده علت دست زدن به نگارش  که در آنشامل یک مقدمه و 

سبک را   از بزرگان را در خصوص دیدگاهارائه داده و دو  اتی در باره سبکفصل اول کتاب خود توضیح

 ف اثرش می توانددر تمام آثارش و حتی در جاهاي مختلسبک نویسنده  - 1:که عبارتند از  بیان کرده

نویسنده نه تنها در یک اثر بلکه در تمام آثارش داراي سبک واحدي می باشد که تغییر  - 2متفاوت باشد. 

 ذکر کرده ولی را نظرات دو گروه از صاحب نظران با اینکه نویسنده . و آنطور که مشخص استنمی کند

  است که می تواند درست باشد.  نظریه دومخواسته ثابت کند هر و نیز معاصران ریه عبد القامطابق با نظ

حث آهنگ کالم ودر فصل دوم به بررسی سه پدیده آوایی در سبک او پرداخته که در پدیده آوایی اول ب

در  استفاده درست از کلمات متضاد و تکراري که ، موسیقی مناسب به واسطهتحقق آن  مطرح شده که 

وایی و عادات بیانی پرداخته صفات و ویژگی هاي آدر پدیده آوایی دوم به   بوده است.، جود داردالفاظ و

بان آوردن برخی که باعث شده خواننده یا شنونده سبکش با او در بر زصفات و ویژگی هاي ؛ است

خصه هاي شا و در پدیده آوایی سوم، داشته شودتخیل زبانی او را به تدبر وا  و ردهکلماتش مشارکت ک

    .استبررسی قرار گرفته  مورد، لهجه و زبانهایی که در برخی موارد  متفاوت با زبان عربی بکار برده شده

رکیب ها از چند بخش تشکیل در فصل سوم موضوع ترکیب ها در سبک طه حسین مطرح شده واین ت  

رکیب هاي داراي الفاظ و بخش دوم ت  باشند بخش اول ترکیب هایی که داراي الفاظ عامیانه می شده: 

را با کلمات عربی یکدست کند و مانع سین چگونه توانسته آن الفاظ غریب عبارات خارجی و اینکه طه ح

مطرح شده است. در بخش سوم ترکیب هاي داراي افعال مجهول مطرح شده  ، شود در کالم هماهنگینا 

صادر او از مشتقات و م داده است و چرا مجهول رغبت نشانو اینکه چرا طه حسین به استفاده از جمالت 

مجهول کمک گرفته است و در بخش چهام و پایانی فصل سوم ترکیب هاي داراي  در بکار بردن جمالت
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ت چه تاثیري در گیرایی جمالت فشرده و در موازات هم مورد بررسی قرار گرفته واینکه این نوع جمال

  .متن داشته و محل کاربرد شان کجا بوده است

  آورده شده است. چکیده مطالبدر نهایت خاتمه کتاب و و 

  

  هدف (اهداف) پژوهش:  -1-3

است که طه حسین  سبکیو هدف از پرداختن به این موضوع آشنا شدن خوانندگان و دانشجویان باروش 

با حواسی به غیر از حس  خارجارتباط او با دنیاي  است. از آنجا که گرفتهنگارش کتاب األیام بکار در 

از  کند که تحسین خوانندگان برخورداربا توجه به این امر آیا او توانسته اثري را خلق است   بینایی بوده

را برانگیزد و از سویی آیا دکتر البدراوي زهران توانسته  محاسن و نقایص کتاب تمام حس هاي پنجگانه 

  قرار دهد.  قیقد االیام را به خوبی و از منظر زبان شناسی نوین مورد بررسی و تحلیل

  

  ضرورت و اهّمیت پژوهش:  -1-4

ه حاوي حوادث و اتفاقاتی است کتاب األیام در شمار بهترین نمونه اي نثر عربی معاصر است. و از آنجا ک

خود نویسنده پشت سر گذاشته یکی از اسناد مهم تاریخی قرن اخیر شمرده می شود.این کتاب به که 

ترجمه  (توسط استاد حسین خدیو جم)اسپانیایی و فارسی - روسی - انیآلم - مثل فرانسهزبانهاي مختلفی 

داراي سبکی ، احساسات دوران کودکی استعواطف و کتاب مخصوصًا در قسمتی که شامل شده. این 

حسین از آنجاکه سرنوشت در آغاز است. طه مانندش در تاریخ ادب اسالمی بسیار نادر است که نظیر و 

با محیط اطراف از نعمت ارتباط   و براي  به درد بی درمان کوري مبتال شد عمر با او ناسازگار شد و

شد و با استفاده از نتسلیم نقیصه با مشکالت زیادي روبرو شد ولی هرگز دیدگان محروم شد و بدلیل این 

جایگزینی براي در واقع محیط حفظ کرد مخصوصًا حس شنوایی که خود ارتباط خود را با دیگر حواس 

باعث شده موضوع ش که مطالب کتاب خود را قرأت کرد تا نوشته شود وهمین او شد و نیز زبانچشمان 

باشد داشته پدید آید که در مورد کسی می تواند مصداق یک آهنگ صوتی خاصی در سبک نوشتاري او 

خوبی  بسیاراین امر در اثر بی نظیرش نمود ، یاي او اهمیت فراوانی داشته استکه صداها و اصوات در دن

آن  با و به نظر می رسد نشان دادن این آهنگ خاص او در کتاب األیام و آشنایی خوانندگان، یافته است

  نمی تواند خالی از لطف باشد.
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  رویکرد پژوهش: -1-5

رویکرد بکار گرفته شده در این ترجمه، رویکردي بینابین می باشد، یعنی در جاهایی ترجمه عبارات و 

وده ام و بیشتر به نحوه انجام گرفته است و زیاد مقید به مرتبه دستوري عبارات نب جمالت بصورت آزاد

الفاظ و جمالت  ددر جاهایی به علت نوع کاربر زبان مقصد توجه کرده ام و از سويهمان مفهوم در  کاربرد

  ترجمه به صورت لفظی انجام گرفته است. ،ها آن و نحوه بیان

 

  ي پژوهش:    پیشینه-1-6

به رشته تحریر در آمده او وآثار، زندگی نامه، شخصیت  در خصوصورد طه حسین کتابهاي زیادي در م

  است.

از جمله در رابطه با ، سبک و اسلوب او در آثار مختلفش  نیز کتابهاومقاالتی نوشته شده استباره در

  همین 

 ی کتاب األیام نوشته:او در کتاب األیام کتابی نوشته شده تحت عنوان:لغۀ و اسلوب طه حسین ف سبک

  صفحه. 142انتشارات: دارالمعارف  در 1990چاپ: عامر عطیۀ 

 2011و نیز یک پایان نامه در مقطع فوق لیسانس نوشته طارق احمد خان از دانشگاه کشمیر در سال 

   "سبعون"و "األیام" لـتحت عنوان: دراسۀ مقارنۀ نقدیۀ 

  

  شناسی پژوهش:مواد و روش -1-7

روش واژه در دو مرحله و از دو  دانستمضروري  اینجانب، این کتاب طرح و تحقق امر ترجمه جهت اجراي 

 ،عربی به عربیگردد. مرحله اول:مراجعه به واژ ه نامه هاي عمومی موجود استفاده اي و کتابخانه اي  نامه

اژ ه ها و صحیح و انگلیسی به فارسی، به منظور یافتن برابر هاي انگلیسی به عربی و ،انگلیسی عربی به 

  به ترجمه اي روان و دقیق.جهت نیل ترکیبات ادبی 

جهت آشنایی با  ، مرحله دوم: مراجعه به کتاب ها، دائره المعارف ها، فرهنگ نا مه ها و کتاب هاي اعالم

و کسانی که اسامی آنها در متن کتاب آمده و یا به نحوي با مو  زبان شناسیو دیدگاه برزگان علم  اندیشه 

  ضوع کتاب در ارتباط هستند.

  

  وسائل و ابزار مورد نیاز براي انجام پژوهش:  -1-8

فرهنگ المنجد  - 3ذرنوش آه فارسی دکتر آذرتاش فرهنگ معاصر عربی ب - 2کتاب االیام طه حسین - 1

فرهنگ المورد عربی  - 5فرهنگ المنجد عربی به فارسی محمد بندر ریگی - 4عربی به عربی لویس معلوف 

کتاب تاریخ مختصر  - 7 فرهنگ الروس عربی به فارسی سید محمد طبیبیان - 6ی روحی بعلبکی به عرب



6 
 

از زبان شناسی به  - 9نقد ادبی زرین کوب  - 8زبان شناسی آر. اچ روبینز ترجمه علی محمد حق شناس 

آشنایی با زبان شناسی احمد سمیعی - 11مقدمات زبان شناسی محمد باقري  - 10ادبیات کوروش صفوي 

       ورشۀ التعریب عدنان طهماسبی - 13آینده پور شیرازي و رحیمیان ، حال، زبان شناسی گذشته- 12

 ...مبانی و روشهاي نقد ادبی نصرا - 14

نظریه ادبی جاناتان کالر  - 16نقد بر مبانی زیبا شناسی و تاثیر آن در نقد عرب رز غریب  - 15امامی 

  فارسی محمد ساعتچی و... - فرهنگ انگلیسی

  

  دشواریهاي و مزیت هاي پژوهش: -1-9

ترجمه این کتاب مانند هر ترجمه دیگري کار آسانی نبود هرچند که در ابتدا جذابیت کار شوق دست 

اي معانی مختلفی باشند و وقتی به کلمات می توانند دار، ر می انگیزدزدن به ترجمه را در وجود آدمی ب

کلمه بود و انتخاب گزینه درست  10یک کلمه بیشتر از  فرهنگ ها مراجعه می کردم بعضًا تعداد معانی

گاهاً بسیار دشوار می نمود حتی گاهی هیچ کدام از آن لغات هم نمی توانست معنی دقیق کلمه را برساند 

، و عالوه بر آن برخی از کلمات از لغات عامیانه و خاص سرزمین مصر بود و یافتن معنی آنها آسان نبود

یان راهنمایی اساتید شد تا مفهوم دقیق را برساند و نیز روان وسلیس گردد و در این مترجمه بارها اصالح 

البته ترجمه انجام شده داراي مزایاي زیادي هم بود که از . رفت - نبود مطمئنًا کار پیش نمیگرانقدر اگر

علت مختلف آن و نیز کسب آگاهی نسبت به  میان آنها آشناي بنده با مبحث زبان شناسی و مکاتب

   .ولین تجربه در راه ترجمه  می توان ذکر کردمحبوبیت کتاب االیام طه حسین و کسب ا
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  فصل دوم:

  مبانی نظري
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  زبان چیست؟ -2-1

زبان یک نهاد اجتماعی است. بدین معنی که افراد یا اجتماع به منظور آگاهی از مقاصد و نیات یکدیگر و 

اري ارتباط با همدیگر عناصر آنرا برقرار کرده اند. زبان نه تنها مهمترین وسیله ارتباطی بشر بلکه براي برقر

  )17: 1378باشد.( باقري،  پایه اغلب نهاد هاي دیگر اجتماعی نیز می

  

  زبان شناسی چیست؟ -2-2

که ابتدا  زبان شناسی دانش شناخت و بررسی زبان به طریق علمی است. منظور از روش علمی آن است

واقعیات و پدیده هاي عینی و محسوس زبان گرد آوري شده، طبقه بندي و فهرست بندي می شوند و از 

  ) 18: 1378روي این فهرست ها نتیجه گیري به عمل می آید. (باقري، 

زبان شناسی سعی دارد به این دو سؤال اساسی پاسخ دهد که زبان چیست؟ و چگونه عمل می کند؟ . این 

  به هاي گوناگون مسائل زیر را عمیقًا بررسی می کند:علم جن

وجوه مشترك تمام زبانها کدام است؟ گوناگونیهاي موجود بین زبانها چقدر است؟ زبان انسان با ارتباط 

حیوانات چه  تفاوتی دارد؟ چگونه کودکان سخن گفتن را فرا می گیرند؟ چگونه زبانی را که صورت 

می آورند و آنرا تحلیل می کنند؟ چرا زبانها تغییر می کنند؟ تفاوتهاي  مکتوب ندارد به شکل نوشته در

  طبقاتی جامعه تا چه حدودي در زبان بازتاب می یابد؟ و سؤاالتی نظیر آنها. 

  

  تفاوت هاي زبان شناسی سنتی با زبان شناسی نوین: -2-3

ش داشتند که زبان گفتاري اولویت زبان گفتاري: بر خالف دستور شناسان سنتی که به این فرض گرای- 1

فروتر و نازل تر از زبان نوشتاري معیار است، زبان شناسی نوین در مخالفت آگاهانه با این نظر، بر آن است 

  که زبان گفتاري اصل است و اولویت دارد.

زبان شناسی دانش توصیفی است نه تجویزي: دستور شناسان سنتی شکل خاصی از زبان نوشتاري را - 2

  درست تر از دیگر اشکال زبان می شمردند. ولی بنابر زبان شناسی نوین براي نزهت یا درستی منزه تر و

  زبان هیچ معیار مطلقی وجود ندارد و نیز تغییر زبانی  نمی تواند متضمن فساد شمرده شود.

ند، تا زبان شناسی به همه زبانها عالقه دارد: هر زبانی، حتی اگر اهل آن عقب مانده و غیر متمدن باش- 3

آنجا که از مطالعات زبانی بر می آید، دستگاه ارتباطی پیچیده و به اعلی درجه پرورده اي است و در 

  حقیقت میان مراحل تکامل فرهنگی جامعه و سنخ زبانی بدین کونه هیچ گونه هم بستگی وجود ندارد.

عه توصیف وضع خاص اولویت توصیف هم زمانی: که توسط دو سوسور مطرح شده و مراد از آن مطال - 4

ان زبان در برهه اي از زمان است، صرف نظر از سابقه تحول و تغییري که منجر به این وضع شده است. 

  بدین سان عالوه بر زبانهاي زنده دنیا می توان به بررسی زبانهاي مرده هم پرداخت.
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دانش ها شریک است تلقی ساختاري: بارزترین مشخصه زبان شناسی امروزي که در آن با شماري از  - 5

مشخصه ساختاري است و آن اجماًال بدین معنی است که هر زبانی دستگاهی است از نظام هاي هم بسته 

  که اجزاي آن (آواها، واژه ها، عباراتو جز آنها) مستقالً هیچ ارزش و اعتباري ندارند.

تًا محل اختالف است، همین رابطه میان زبان و گفتار: رابطه میان زبان و گفتار بسیار پیچیده و نسب- 6

قدر باید گفته شود که اعضاي یک جماعت زبانی خاص، هنگام سخن گفتن به ان زبان،  گفته هایی تولید 

می کنند که به رغم گونه گونی هاي فردي، بر حسب دستگاهی معین از قواعد و روابط توصیف می 

  )79- 96: 1391شوند.(سمعیی، 

 

  رابطه ترجمه و زبان شناسی -2-4

اگر چه برخی معتقدند که ترجمه و زبان شناسی نمی تواند به هم مرتبط باشند ولی هیچ شکی نمی تواند 

ترجمه را هم مورد  ، زبان شناسان در امر زبان داشت که این دو نمی توانند بی ارتباط به یکدیگر باشند.

د که زبان شناسی مقابله اي هم می دهند و آنرا در حوزه زبان شناسی مقابله اي قرار می دهن بررسی قرار 

نچه را که در زبان مبدأ بیان خواهیم آدر ترجمه ما می شاخه اي از زبان شناسی کاربردي است.

همان را به زبان مقصد بیان کنیم و در زبان شناسی زبانها و کارکرد آنها مورد بررسی و پژوهش قرار شده،

زبان است که بدان پرداخته می شود؛ هر چند به نوعی ناگفته پیداست که در هر دو مورد این ، می گیرند

از سوي دیگر دستاورد هاي هر یک از زبان شناسی و ترجمه می تواند مورد استفاده ، متفاوت از یکدیگر

دیگري قرار گیرد. زبان شناسی با بررسی زبانها به دستاورد هاي و یافته هاي جدیدي در مورد کارکرد 

تواند به ترجمه هر چه بهتر و درست متون کمک کند از سوي دیگر یک زبان  زبانها دست می یابد که می

بپردازد.  اي دیگري که بدانها تکلم نمی کند،شناس به کمک ترجمه است که می تواند به بررسی زبانه

البته با وجود شباهتهاي کار زبان شناي و ترجمه دارد این دو از جهاتی در نوع عملکرد با هم متفاوت 

از جمله اینکه در ترجمه اغلب با دو زبان سرو کار داریم ولی در زبان شناسی ممکن است تنها  ،هستند

  .یک زبان  یا حتی همه زبانها با هم مورد بررسی و پژوهش واقع شوند

 

  تاریخچه زبان شناسی -2-5

 محصول، از یک سو، درست مثل دیگر شاخه هاي دانش و معرفت انسانی، علم زبان شناسی امروزي

کنند؛ دانشمندان در هر نسلی از صفر آغاز نمی، خاستگاه آینده خویش است، گذشته خود و از سوي دیگر

بلکه در چارچوب و بر بنیاد موقعیتی شروع بکار می کنند که رشته علمی خاص آنرا از گذشته به ارث 

  )15: 1370، برده اند.(روبینز
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آن سبب شده است تا علم زبان شناسی در مراکز تمدنی گیري با مسائل عملی در زمینه عالقه به زبان ودر

اروپایی که به صورت  متعدد پا گیرد و در هر مرکزي مستقل از مرکز دیگر رشد کند و علم زبان شناسی

ور گردد و در این میان سهم آثار  علم بین المللی در آمده است از حاصل کار ها و آثار ملتهاي دیگر بهره

نسکریت در عهد باستان بسیار چشمگیر است. زمینه دستور و واج شناسی زبان سا زبان شناسان هندي در

کشف زبان سانسکریت به شناخت رابطه آن زبان با زبان فارسی و زبانهاي اروپایی کمک کرد و بعداً باعث 

  ) 23- 23مطالعات تطبیقی گسترد هاي در اروپا شد. ( همان: 

،  وجود اقوامی که به زبانهاي دیگري - 1عالقه مند شدند:  یونانیان به دو دلیل نسبت به بررسی زبان

) با این همه هیچ 31وجود تفاوت و تقسیم بندي هاي گویشی در زبان یونانی(همان: - 2گفتند سخن می

دلیلی نداریم که حاکی از آن باشد که مردم یونانی به زبانهاي بیگانه چندان عالقه اي داشته باشند زیرا 

تر از خود می دانستند. و در یونان قدیم همه مسائل زبان یکسره پیرامون ربان  ام پستقوآنها را زبان ا

                آدمیزاد چگونه زبان و سخن را یاد می گیرد - 1یونانی دور می زده؛ وهمگی نیز در راستاي دو مبحث:

  )32- 45:  . ( همانز شیوه کار آن کدام استزبان آدمی چگونه کار می کند و درك درست ا - 2

که میان  دیونانیان قدیم زبان خود را از منظر فلسفی مورد مطالعه قرار دادند و متاثر روش هاي عقلی بودن

  اشیاء حاکم بود بنابراین علوم زبانی آنان انتزاعی و فلسفی و منطبق بر منطق ارسطویی بود.

  شاخه هاي سه گانه زبان شناسی در یونان قدیم عبارتند از:

بدست ، چیزي که ارزش چندانی داشته باشد ن زمینه پژوهندگان این دورهاسی: در ایریشه شن- 1

میان طبیعیون و قراردادیون انجام می شد باعث بروز هیچ نوع درك و  دند و با  وجود بحث هاي زیادنیاور

  نشد. ، تصور درستی نسبت به تحوالت زبانی و عوامل مؤثر در آن

آنان طبقه بندي چندي را براي ، ین دوره در این زمینه بیشتر بودآواشناسی: توفیق پژوهندگان ا- 2

که همگی بر اساس مالحظات تولیدي بود.  مفهوم هجا را نیز هم اینان ارائه  دآواهاي گفتاري ارائه دادن

  نمودند.

 صرف و نحو: در این زمینه یونانیان( و همین طور رومیان) بهترین آثار خود را پدید آوردند. در این- 3

زمینه نه تنها سلسله اي از نسل ها را می بینیم که مشغول ساختن بنائی تازه و سودمند بر پایه 

دستاوردهاي نسل هاي مقدم خود هستند؛ بلکه کتابهاي پرنفوذ و سرنوشت سازي را نیز در باب صرف و 

  )64- 65نحو زبانهاي یونانی و التین نوشته شده است.(همان :
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     رومیان

رومیان  از بسیاري جهات چیزي جز این نبود که اندیشه هاي یونانیان را در مطالعه زبان  زبان شناسی

  )108و مقوالت زبان آنان را بر این زبان جاري سازند.(همان:، التین بکار ببندند

  عصر واورن

دي نوشته باب مسائل زبان شناختی چیز هاي ج وارون نخستین نویسنده جدي التین زبان است که در

ه طرزي گسترده . یک ویژگی عمده کار وارون آن است که مبحث سامان گرائی و سامان گریزي را باست

  )109 (همان: دهد.طرفهاي در گیر در این مبحث را تدوین کرده و فرا پیش قرار می کند و آراءمطرح می

و بالیدن گرفته وارون بنابر عقیده اش که زبان از دل مجموعه محدودي از واژ ه هاي نخستین بر آمده 

بنابر عقیده اش که واژگان از رهگذر  ا تشکیل می دهد واست؛ و آن مجموعه اصل و منشاء زبان ر

شود، دو نوع مالحظات جداگانه را به تهاي واژه هاي نخستین پدیدار می کنند که صور - تغییراتی رشد می

فرایند هاي همزمانی اشتقاق و  هم در آمیخت و یکی کرد، یکی ریشه شناسی در زمان( تاریخی) و دیگري

  )113تصریف.(همان:

  پریسکیانوس

از میان دستوریانی که از نخستین سده میالدي به بعد در گوشه و کنار امپراطوري روم به کار نگارش 

  )126دستور زبان التین سرگرم بودند؛  دو نانوس و پریسکیانوس از همه پر آوازه بودند.( همان:

وس می توان به دستاوردهاي دستوریان متأخر در دنیاي التین زبان و به طبیعت کار با مرور آثار پریسکیان

با آنکه از ، آنان به خوبی پی برد. چرا که او بزرگترین دستوري این زمان و نمونه اعالي معاصران خود بود

تراخس را با آثار پیشینیان در زمینه زبان التین بهره بسیار گرفت هدف اصلیش این بود که نظام دستوري 

نظام دستوري آپولونیوس به زبان التین منتقل کند.موضوع کار او زبان و ادبیات کهن التین بود و او 

  )131- 132توصیف خود را از این زبان بابحث در باب لفظ آن آغاز می کند.(همان:

اژه صورت می گفت هر گونه برش یا تجزیه اي که پایین تر از سطح و واژه پریسکیانوس در مورد ساخت

  )132پذیرد فاقد هرگونه اعتبار و ارزش زبان شناختی است.(همان:

  قرون وسطی

  زبان شناسی در قرون وسطی شامل دو دوره می شود:

و به حمایت از آموزش و پرورش همت گماشت. ، دردوره اول کلیسا به پناهگاه دانش و اندیشه مبدل شد

ی بود. در نهادها و اماکنی که زیر سلطه روحانیت اثر بخش ترین ادبیات این دوره ادبیات مسیحیای

        مسیحی قرار داشت آثار کهن باستان که علوم و ادبیات مشرکان تلقی می شد مورد بی مهري واقع

  )15شد(همان: می
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در همین دوره زبان مورد استفاده در کلیسا زبان التین بود و همین باعث شد که بررسیهاي زبان شناختی 

الهاي نخستین قرون وسطی تا حد زیادي در چارچوب پژوهش در زمینه دستور زبات التین در طول س

  )154صورت گیرد.(همان:

چه این فن هم در میان فنون عام جائی ، پایه و اساس آموزش در این دوره را دستور زبان تشکیل می داد

مه این آموزش و پژوهش داشت و هم وجودش براي درست خواندن و نوشتن زبان التین ضروري بود و ه

  )155(همان: ها تابع علم کالم بودند و در فرودست آن قرار می گرفتند.

در این دوره بود که فلسفه مدرسه پا ، ر و لذا در خور توجه بیشتر استدوره دوم قرون وسطی بسیار مهمت

طی این دوره  در، گرفت و رونق یافت و در لواي آن مطالعات زبان شناختی بسیار زیادي انجام گرفت

اما جالب ، دمت سواد آموزي باشداز زبانهاي دیگر ارائه شد تا در ختوصیف هاي زبان شناختی چندي 

( دستورهاي  ه همان ها بود که در چارچوبترین و برجسته ترین دستاورد هاي زبان شناختی این دور

  )61- 65نظري) فراهم آمد که شامل رسائلی بود در باب (وجوه داللت). (همان:

  زبان شناسی عصر جدید

به منزله سالی معرفی کنیم که ، اگر بخواهیم تنها یک سال را بر گزینیم و آنرا به طور نمادین هم شده 

می تواند باشد که ویلیام  1786آن سال فقط سال ، دوران جدید دانش زبان شناسی با آن آغاز می شود

و در آن از پیوند ، آسیائی در کلکته هند خواند جونز خطابه مشهور خود را بر انجمن پادشاهی مطالعات

 خن گفت.یونانی و زبانهاي ژرمنی س، خویشاوندي و تاریخی میان زبان سانسکریت و زبانهاي التین

سال به بعد بود که مطالعه درباره زبان آدمی ابتدا به صورت تاریخی و بعد ) و از این 286- 287(همان:

هجدهم دو تن از فیلسوفان به بحث درباره منشاء زبان آدمی و  توصیفی آغاز شد. در نیمه هاي قرن

کندیاك در چارچوب سنت خرد مدار و ، آندو کندیاك و روسو بودند، تحوالت آغازین آن همت گماشتند

زد و روسو چشم به راه جنبش رومانتیسم دوخته بود که بعد از روزگار او می خواست  تجربه گرا قلم می

هر دو اعتقاد  ، در عین حال تصور هر دو از پیدایش و تکوین زبان شبیه به هم بود )324(همان: شروع شود

داشتند که زبان از دل حرکات اشاري و تقلیدي و بانگها و صداهاي طبیعی نشأت یافته است. کندیاك و 

و روسو هر دو می انگاشتند که واژگان مجرد زبان و پیچیدگی هاي دستوري آن از دل شماري واژه عینی 

  )325از دل معدودي تمایز دستوري ابتدائی و ساده بر آمده است.(همان:

یوهان گوتفرید فون هردر نیز به مطالعات زبان پرداخت. او درست در وسط جنبش هاي خرد مداري و 

) او در اثر خود با نام جستار هایی در باب 321رومانتیسم جاي داشت و از هر دو آنها تاثیر پذیرفت.(همان:

جایزه آکادمی پروسیا را برد؛ اظهار داشت که زبان و اندیشه از یکدیگر جدائی ناپذیرند و که اه زبان خاستگ
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ر به نظریه تک بان بر اندیشه مقدم نمی باشد. هردهر دو منشاء مشترك دارندو برخالف نظر پیشینیان ز

  وفادار ماند.، که نظریه سنتی بود، تباري همه زبانها و نیز همه فرهنگ ها

قرن بررسیهاي تاریخی و تطبیقی زبانها به ویژه زبانهاي هند و اروپایی ، رن نوزدهم در عالم زبان شناسیق

بود. کشف زبان سانسکریت سرچشمه اصلی همه این تحوالت بود و پژوهش در زبان سانسکریت اساس 

اروپایی به  پژوهش هاي زبانی گشت و محقق این عرصه در شرح و تفسیر هر پدیده مربوط به زبانهاي

  زبان سانسکریت متوسل می شد.

ن به بعد هم به لحاظ نظري و هم به الش اندیشه هاي جدیدي بود که از آقرن مزبور شاهد زایش و ب

لحاظ روش شناختی در حوزه زبان شناسی تاریخی و تطبیقی رواج عام یافت. در این قرن بود که برترین 

ین اندیشمندان و پژوهندگان عالم زبان شناسی در راه تالشهاي علمی و پژوهشی به دست برجسته تر

  )346موضوع بکار انداخته شد.(همان:از   پیشبرد همین جنبه

 زبان این دوره از زبان شناسی را تقریبًا می توان جوالنگاه انحصاري فکر و نبوغ آلمانی قلمداد کرد.از میان

گریم مشهور به ((خالق نحو تطبیقی)) و پوت یاکوب ، توان به فرانس بوپ آلمانی این دوره می شناسان 

  بنیانگذار دستور زبانهاي هند و اروپایی اشاره کرد.

از خواص عام تفکر علمی در این دوره یکی آن بود که می انگاشتند اگر از شیوه سنجش بهره بگیرند می 

ت مگر تباهی گرفتن و و دیگري اینکه می گفتند تغییر هیچ نیس، توانند به مراحل اولیه تاریخ راه ببرند

  )369دور افتادن از یکدستی و یگانگی آغازین.(همان:

دو تن دیگر از مشهورترین زبان شناسان این دوره عبارتند از هومبولت و شالیخر. هومبولت از معدود زبان 

خته شناسان اوائل قرن نوزدهم بود که فکر و کار خود را به تمامی در زمینه تاریخ متمرکز کرد. شاید شنا

ترین دستاورد هومبولت در حوزه نظریه زبان شناسی؛ کار رده شناسی زبانی اوست که در چارچوب آن 

(همان:  و زبانهاي تصریفی. زبانهاي پیوندي، همه زبانها به سه طبقه تقسیم می شوند: زبانهاي تک واژه اي

376(  

ه زبان شناسی در نیمه هاي قرن شالیخر شاید با نفوذ ترین و به لحاظ تاریخی مهمترین شخصیت در حوز

نوزدهم باشد. معروفترین اثر او کتاب مختصر دستور زبات تطبیقی زبانهاي هند و اروپایی است. او انگاره 

تبار شناسی زبانها را مطرح کرد که بر مبناي آن می شد صورت اولیه زبانهاي مختلف که به منزله زبان 

  )379- 381همان: مادر آنها تلقی می شد را باز سازي کرد.(

با شروع قرن بیستم مکاتب مختلف در زمینه زبان شناسی بوجود آمد که هر کدام به نوبه خود در پیشبرد 

لندن و آمریکا. عمده ترن و آشکارترین ، کپنهاك، از جمله مکتب پراك، زبان شناسی سهمی ایفاء کردند

فی در مقابل زبان شناسی تاریخی بود تفاوت میان دو قرن اخیر همانا رشد پر شتاب زبان شناسی توصی
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زبان شناسی توصیفی به پایگاه برتر امروزینش دست یافت. شخصیتی که در این میان  ، که از رهگذر آن

زبان شناس ، در گذر از نگرش قرن نوزدهمی به نگرش قرن بیستمی نقش اساسی و کلیدي ایفاء کرد

  )416سویسی فردینان دو سوسور بود. ( همان: 

به عنوان پیشگام زبان شناسی نوین و ، به دلیل رهبري این تغییر در مسیر مطالعات زبان شناختی سوسور

  نماد بزرگ تاریخ زبان شناسی شناخته شده است.

  عمده ترین آراء دو سوسور در خصوص زبان شناسی از این قرارند:

اولی به معنی بررسی هر  که بعد همزمانی و در زمانی را مطرح کرد در خصوص مطالعات زبان شناسی - 1

زبان در برشی از زمان به منزله یک نظام ارتباطی خود کفا و مستقل است و دومی به معنی مطالعات 

  شود. زمان بر زبانها حادث می ه در گذرتاریخی تغییراتی است ک

ن پار ه دو سوسور توانائی زبانی سخنگویان زبان را از پدیده ها یا داده هاي زبان شناسی( یعنی هما- 2

که ، زبان و گفتار نامید. و این دو را کامالً از هم جدا تلقی نمود، هاي گفتار) باز شناخت و آنها را به ترتیب

  اولی به معنی توانایی زبانی سخنگویان زبان و دومی به معنی استفاده از این توانایی است.

سازگانی در نظر آورد که خود از عناصري  دو سوسور نشان داد که هر زبانی را می باید به مثابه نظام یا - 3

صورت بسته است که با همدیگر روابط دو جانبه دارند؛ و این عناصر و روابط یا واژگانیند و یا صرفی و 

  نحوي و یا واجشناختی.

جهان شاهد رخدادي بود که اکنون می توان از آن همچون نقطه آغازي براي اساس ترین  1957در سال 

، چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملی، جنبش هایی یاد کرد که در عالم زبان شناسیو پر نفوذ ترین 

پدید آمده است؛ و آن رخداد چاپ و انتشار کتاب ساختهاي نحوي اثر نوآم چامسکی بود؛ و این اثر آغاز 

  )476(همان: زایشی بود. - شناسی گشتاري گر زبان

  

 مکاتب زبان شناسی -2-6

  طبیعیون و قراردادیون

فلسفه یونان آن زمان تمامی ، مبداء توجه به زبان در یونان را به قرن پنجم قبل از میالد نسبت می دهند

، مدخش از فلسفه به حساب می آبررسی زبان نیز ب، از این رو، قلمرو هاي دانش انسان را در بر می گرفت

که زبان ماهیتی  دبر این عقیده بودن. طبیعیون دروه طبیعیون و قراردادیون بودندر آن زمان در یونان دو گ

میان ، نها جستجو کرد. بر پایه این نظریهنشاء و معنی واژه ها را در صورت آمی بایست م طبیعی دارد و 

  وایی وجود دارد.رابطه طبیعی و نام آ، اره می کنندچیزها و واژه هایی که به آنها اش
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Linguistics is the study of language ،and in stylistics is a method which an author used in 

the creation of his work. in this book the style of Taha Hussein in Ayyam studied in the 

light of modern linguistics. His ability to create a  uniform and standard work using of 

words and phrases that at first seem to have no conformity with each other ،presented a 

compelling and important work. 

The author of the book  Badrawi Zahran Phd  generally focused on the three categories:1-

study of the style mean 2-Phonetically study of the work  3. The study of used 

combinations in the book. Of phonetic point of view Taha Hussein relying on its superior 

hearing from childhood by hearing ambient noises of beats has considered them and 

gradually the sounds built up in his head and then with the ebullition of these beats in her 

work has been created extraordinary richness and fruition. Combinations that she used 

contain slang words ،words of the Qur'an ،the words of the ancients ،foreign substances 

and… that with their inconformity with the whole text are used so masterfully and in 

concert with the text that not only had not negative effect in the work ،but also added 

fruition and charisma and the result is that all admired by reading  it.                            
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