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  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  
رو  نياز تبعي كه يك ضرورت انساني است و از اين نه يكهمراهي تفكر بشري با نقد    

حتي در (كنار يكديگر قوة نّقادي بالقوة انسان با نخستين قرارگيري دو عنصر اطالعاتي در 
 است؛ »پرسش«كند كه بهترين نشانة آن آغاز به حركتي فزاينده مي) ترين صورت آن خام

هاي ذهني در  لذت ها و احياناً گيري مواد اطالعاتي و جابجايي داده پرسش از نحوة جاي
 ظّحاما نقد نه به عنوان يك  .قراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در كنار يكديگر

  1!دكودكانه كه شايد تا فلسفة خلقت نيز پيش رو
بدون ترديد نقطة ثقل يك انديشة متديك و  ،ورزي را به نقد بدانيم چنانچه حيات انديشه

مند نيز وابسته به مولفة نقد علمي است چرا كه بدون آن نه تنها ساختار يك پژوهش  نظام
القّيت آن تضمين شده و از سوي ديگر ي با نّقادي، خيگيرد كه از سو علمي ناب شكل نمي

فردي نقّادي را از  ـپس اگر در حوزة علمي . يابد خود دست مي ةبه پويايي بايست
اجتماعي نيز مي توان نقد  ـدر حوزة علمي  2،هاي حتمي يك پژوهشگر بدانيم ويژگي

ورزي، استدالل  4.يك جامعة آزاد انديش قلمداد كرد را از نشانه هاي پويش 3اجتماعي
ادبيات تحقيقي و مسالة  ،نظم منطقي ،مندي روش ،زبان ديالوگي ،گفتمان انتقادي

                                                            
  .»نقد و فلسفة خلقت  نسبت فلسفة: بشنوازني«تحت عنوان  1373اشاره به يادداشتي منتشر نشده از نگارنده در سال . 1
حسيني، سيدحسين، مقالة نقد و پژوهشگري، نشرية علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد : ك.ر. 2

جويي و  ، كه در آن مقاله، نبوغ، پرشوري، جديت، عمق، سلطه1389، مهر 9پردازي، شماره   نظريههاي  علم و كرسي
  .هاي يك پژوهشگر قلمداد شده است نقادي، از ويژگي

و عناويني چون نظريه نقد، فرهنگ نقد ) اما نه الزاماً با آنچه در متن مراد شده(در خصوص مفهوم نقد اجتماعي . 3
مايكل، تفسير و نقد اجتماعي، ترجمه مرتضي بحراني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و والزر، : ببينيد

  .1387اجتماعي، 
پردازي و آزادانديشي، تهران، انتشارات آواي نور،  هاي نظريه حسيني، سيدحسين، نهضت توليد علم، كرسي: ك.ر. 4

كرسي انديشه، ستاد  ي، نشريه علمي تخصصيو نيز مقاله نسبت آزادانديشي و نقد انديش 145و  139، ص 1392
  70، ص 1388، دي 8پردازي، شماره هاي نظريه نهضت توليد علم و كرسي
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 پژوهشگر و نقّاديِ اندیشمند و پژوهشِ ۀکه اندیش 5هاست اي از آن نشانه ، پارهمحوري
دهد می دخل فضاي بایسته و شایستۀ خود قرارمنتقد را در م.  

هاي یک  ازات و کاستییتحلیل امت«ی در چنین جایگاهی اگر نقد را در یک معناي کلّ
تحلیل و ارزیابی  ،بررسی«تر  و مفهومی نزدیکدیگر و در معنا  دو در یک فراگر ،6»دیدگاه

علمی نقاط قوت و ضعف یک موضوع در ابعاد شکلی و محتوایی آن با توجه به معیارهاي 
فرهنگ «و  »سطح فرهنگ عمومی«آنگاه می توان در دو  ،7بدانیم» علمی مورد نظر

هاي تودرتوي جامعۀ  از توسعه و ترویج آن در جامعه سخن گفت؛ یعنی هم در الیه »علمی
سبب ، چه این که در سطح نخست. هاي درهم تنیدة جامعه علمی فرهنگی و نیز در دامنه

ها، و پرهیز از  نگري دوري از ظاهربینی و سطحی ،توجه عمیق به عمق مسایل اجتماعی
چه این (تواند عامل تولید علم باشد  می اوالً ،هاست و در سطح دوم تظاهرگرایی و چاپلوسی

هاي جدید علمی  ، ابداع و تولید مکاتب و اندیشهکه بدون نقد دستاوردهاي علمی پیشین
حرك آزاداندیشی علمی محسوب می بهترین نیروي و ثانیاً )ممکن نیست گردد چرا که  م

تحقیق علمی راه به جایی ندارد و البته پژوهش  بی تقلید است و آزاداندیشی نیز نقد در برابر
ایستادن در مرز اندیشه است و نه راه بردن به  ،رف و بدون نقدصعلمی ناب با تقلید 

   .هاي دانش دروازه
است و البته  »آداب اخالقی«و  »اصول علمی«ما نیازمند  نقد علمی در زمانۀ ،با این همه

 و در آن منظومۀ متکثّر .نیز بیاندیشیم »نقد پژوهی ۀمنظوم«به  ،سزاوار است از این فراتر
و پیچیده باید به نقشۀ راهی دست یافت که بتوان ساختار پژوهش پیرامون نقد را به 

هاي بایسته در حوزة نقد،  طرح مسایل و پرسش. درستی و راستی ترسیم و تنظیم نمود
هاي علوم  ي گوناگون رشتهها ها و گرایش تحلیل و تبیین نسبت نقد با قلمرو تخصص

ریزي  بخشی از کارسترگی است که هم اکنون پی ،بندي آنها بندي و تقسیم ، اولویتانسانی
بردوش اندیشمندان علوم انسانی سنگینی   ما،اسالمی  یهاي آن در جامعۀ علمی ایران پایه

                                                        
کتاب و نقد، خالصه مقاالت همایش تخصصی کتاب،   حسینی، سیدحسین، مقاله سامانۀ پژوهش،: ك.ر .5

  .1388پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، آذر 
کرسی اندیشه، ستاد نهضت تولید علم و  اله نقد نقد، نشریه علمی تخصصیحسینی، سیدحسین، مق: ك.ر .6

  32، ص 1387، آبان 7پردازي، شماره هاي نظریه کرسی
کارگاه پژوهشی متد نقد کتب در حوزه علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  CD: ك.ر .7

  .1392خرداد 



 5پیشگفتار   

نقد امع که درواقع حکم ثبت یک نظام ج( ينخستین انتظار از تنظیم چنین منشور. کند می
آن است که نحوة قرارگیري یک رشتۀ تخصصی علوم انسانی، یک واحد سازمانی  )را دارد

ها با  دیگر، نسبت کلّ رشته ۀمرحل دانشگاهی و یک پژوهشگر را در یک مرحلۀ و در
 و نیز نسبت مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاهی، و) ترابط آنها در تبادل و(یکدیگر 

  .علمی و صاحبنظران را در یک مجموعۀ کالن، روشن خواهد کرد همچنین نسبت اعضاء هیئت
سازد؛ در آغاز  ترسیم چنین منظومۀ عظیمی مقدمۀ دو انقالب علمی دیگر را فراهم می

 اي که سامانۀ نقد ساز تحقّق شبکۀ نقد علمی و اجتماعی شود؛ شبکه تواند زمینه می
ساز تولید  در گام پسین، زمینه د وگذاري کن پژوهشی را در بستر جامعۀ علمی کشور پایه

. در قلمروهاي گوناگون خواهد شد 8هاي علمی و اجتماعی پردازي علوم جدید و نظریه
علمی یا طرح   اعم از کتاب، مقاله، یادداشت(گرچه نقد اندیشه و یا نقد یک اثر علمی 

ستی فی نفسه موضوعیت داشته و داراي بار علمی و ارزشی خود است و نبای) پژوهشی
صرفاً نقد را امري ابزاري و درجۀ دوم به حساب آورد اما جداي از این مقصود، در این گام 

تواند  می) اعم از ایرانی و غیر ایرانی و یا اسالمی و غیراسالمی(هاي موجود  نیز، نقد نظریه
  .هاي نوینی در حوزه بومی و اسالمی قرار گیرد پردازي اي جهت نظریه زمینه

و به وِزان مباحث نقد مضمونی در نقد آثار هنري، پرسشی بایسته است؛ که  در این میان
، نقد را به غایت، شهودگرایانه دانست به نحوي که »ژرژپوله«آیا باید همانند افرادي چون 

ناپذیر  هاي جدایی تکمترین بها را به شکل و فرم دهیم یا این که شکل و محتوا را واقعی
معتقد است براي نیل به هستۀ اندیشۀ یک اثر که مقدم بر هر  وي  بدانیم؟ در نگاه پوله

ساخت و شکلی است، باید شکل و ساختارها را کنار زده تا به آن واقعیت انتزاعی مقدم و از 
پیش موجود غیرمادي دست یافت و لذا نقد وي به دنبال یکی شدن با این آگاهی درونی و 

آغازین و ناب  ا و ساختارها، آگاهی ه شهودي است و درصدد است با پس زدن شکل
  9.نویسنده را از هستی درك کند

                                                        
پژوهی، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران،  پردازي جمعی، همایش نظریه هحسینی، سیدحسین، مقاله نظری: ك.ر. 8

  .125پردازي و آزاداندیشی، ص  هاي نظریه نهضت تولید علم، کرسی: و نیز 1389دي 
شناسی ژرژپوله، تهران، شرکت انتشارات علمی  ها و روش بابک معین، مرتضی، نقد مضمونی، آراء و اندیشه: ك.ر. 9

  .5و151ص ، 1389و فرهنگی، 
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نقد  اگر این سخن در حوزة آثار هنري جاي طرح داشته باشد، باید دید آیا در حوزة 
  .شود مسأله به همین صورت تحلیل می) در همۀ جایگاهان آن(هاي علوم انسانی نیز  اندیشه

با جهانِ خالق یک اثر امکان دستیابی به آگاهی اولین نکته آن که با همۀ همدلی منتقد 
ناب و شهودي نویسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود است که جهان شهودي 
. هر فردي مختص خود و متفاوت با هر آن دیگري و البته غیرقابل دسترس خواهد بود

تقد با مؤلف نه صرفاً علوم انسانی، همدلی من  دومین این که در دایرة نقد اندیشه در حوزة
اي و  براي رسیدن به حس ناب مشترك که به جهت فهم و درك درست نظام اندیشه

اش  گونه که احساس ناب با همۀ درجۀ خلوص سوم، همان. تفکرات یک اندیشمند است
لی چنانچه تفکر انتزاعیِ  مادام که صورت بیرونی نیابد قابل تشخیص نیست،  و به طریق اَ

شمایل سخن، کالم و گفتارِ عینی پیدا نکند، قابلیت مذاکره و گفتگوي ذهنی، شکل و 
ت و سقم نخواهد یافت و لذا هر اندیشه اي  علمی، نقد و بررسی، و سنجش و مقایسۀ صح

شود تا » شواهد و استدالل و تحلیل و بررسی«باید صورت مکتوب علمی یافته و همراه با 
ی و نادرستی آن سخن گفت و به این منظور بتوان پیرامون راستی و ناراستی و درست

شود تا از زاویۀ این قالب  محتواي علمی یک اندیشه، محتاج شکل و صورت علمی می
بنابراین در یک کالم، . بتوان به باطن آن محتوا نظاره کرد و ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد

  .گردد نقد محتوایی یک اندیشه با نقد شکلی آن همراه و عجین می
شوراي «نه تنها براساس این منطق که به ضرورت کاربردهاي علمی و عملی دیگر نیز در 

، نقد و تحلیل و بررسی کتب و متون علوم انسانی از دو »بررسی متون و کتب علوم انسانی
زاویۀ شکلی و محتوایی مورد نظر قرار گرفته و به همین جهت براي داوري علمی پیرامون 

عد بیرونی ـ صوري ـ شکلی و نیز درونی ـ باطنی ـ هاي  مؤلفه  یک اثر، گوناگونی در دو ب
  .افتد ها به سپهر تحلیل علمی می محتوایی مطرح، و هر کتابی بر اساس این شاخصه

گروه  13با در اختیار داشتن » شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی«بر این بنیان 
انسانی، تنها مجموعۀ دانشگاهی و علمی  ها و حوزة وسیع علوم در تمامی رشته 10تخصصی

                                                        
ـ علـوم  2علوم سیاسی  -1گروه : عبارتند از» شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی«هاي تخصصی  گروه. 10

ـ فقه و حقوق 7 شناسی علوم انسانی اسالمی ـ روش6ـ روانشناسی 5ـ علوم تربیتی 4فلسفه و کالم  ـ 3 اجتماعی
هـاي  و زبان شناسی ـ زبان11ـ زبان و ادبیات عربی  10زبان و ادبیات فارسی  ـ 9 شناسی  ـ تاریخ، هنر و باستان8

  ـ مدیریت13ـ اقتصاد و 12 خارجی
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سال سابقۀ فعالیت خود در  18پس از انقالب شکوهمند اسالمی است که با قریب به 
زمینۀ بررسی، تحلیل، ارزیابی و نقد متون و کتب علوم انسانی و با مشارکت صاحبنظران و 

ا نجیبانه به ام ،شبکۀ پویاي استادان حوزوي و دانشگاهی سراسر کشور، همچنان پرشتاب
  .دهد فعالیت تعریف شدة خود ادامه می

هاي اصلی این شورا کمک به رشد تفکر انتقادي در تولیدات علمی  از جملۀ سیاست
دانشگاهی بود و در آغاز فعالیت خود به این نتیجه رسید که تولید علم در حوزة علوم 

درسی دانشگاهی و  انسانی بدون توجه به نقد وضعیت موجود و البته نقد محتواي کتب
اهداف دیگري  ،اما افزون بر این. منابع علمی موجود، موجب ارتقاء این علوم نخواهد شد

تقویت جایگاه علوم انسانی در  ،توسعۀ فرهنگ نقد در جامعۀ علمی: شد مانند نیز دنبال می
، بینی اسالمی سنجی سازواري تولیدات علوم انسانی با مبانی فرهنگ و جهاننسبتکشور، 

هاي آموزشی علوم انسانی و یا تولید متون دانشگاهی  ها و برنامه تدوین و اصالح سرفصل
  .با رویکرد اسالمی ـ ایرانی
هاي بسیاري وجود  هاي شورا فراز و نشیب ها در مسیر فعالیت گرچه در طول این سال

ت خیر و صفاي صدق بانیان اصلی، انگی ،داشته اما با همۀ تنگناها و مشکالت زه عالی و نی
هدفمند اعضاء، همراهی اندیشمندانۀ استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همکاري 

انه اعضاء دبیرخانه سبب شده تا این نهاد علمی به دور شورا مشفقانه مدیران و یاري مجد ،
 ضعفنقاط قوت و  ،اتقان پیش برد و متناسب با شرایطبا از هیاهوهاي ظاهري کار خود را 

همزمان با رویکرد جدید مدیریتی که به  1390در این راستا از سال . ارزیابی کندخود را 
دادهاي آن صورت گرفت، مجموعۀ  نوها و بر کیفیت وکمیت فعالیت و ساختار شورا

تحوالت بنیادینی و دستاوردها و کارهاي آن شتاب روزافزونی به خود گرفته و شاهد تغییر 
هاي مطرح و تاثیرگذار جهانی در قالب کتب و  تحلیل نظریهدر این ردیف نقد و . ایم بوده

متون تراز جهانی در دستور کار گروههاي تخصصی شورا قرار گرفت تابه این طریق عالوه 
نظریات مطرح در  مند نقد علمی، جامع و نظام ،بر ترویج جریان نقد در مراکز دانشگاهی

 حاظ بوده و پیاپی تولید علوم انسانیِگسترة علوم انسانی معاصر و به ویژه غربی مورد ل
. یابدبتحقّق سوي اسالمی ـ ایرانی متناسب با مقتضیات جدید جهان علمی راهی به 

جهانی، در نظر داشتن متون آکادمیک جهانی و  بندي ملّی و انتخاب متون براساس تقسیم
متن محور، نقدهاي نظریه محور و نه صرفاً  ۀو همچنین ارائ ،اي نه صرفاً متون ترجمه

  .بخشی از آثار این رویکرد جدید است
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اق و همیاري مراکز و ت خلّامیدوارم بتوانیم این تالش مضاعف را با مدیریت بهینه، ذهنی
اي نه چندان دور  اندیشمندان علوم انسانی به سمت چنان هدفی پیش بریم که در آینده

آخرین دستاوردهاي روز علوم  مراکز علمی و پژوهشی در ایران، به عنوان مراجع نقد علمی
   11.انسانی جهان به حساب آیند

هاي موجود،  نامه نامه و آیین هاي تخصصی شورا براساس اساس گمان هریک از گروه بی
برگزاري : کنند مانند هاي خود را در حیطۀ عناوین مختلفی تنظیم می وظایف و برنامه

هاي  نقد کتب ملی، ارائۀ نقدنامه هاي تخصصی حاوي داوري و ارائۀ نقدنامهجلسات گروه، 
متون در تراز جهانی، ارائۀ مقاالت علمی پژوهشی نقد متون جهت چاپ در نشریه علمی 

لیف أهاي پژوهشی، طرح ت ریزي درسی، طرح پژوهشی پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه
اي ه برگزاري جلسات نقد نظریه  هاي تخصصی، کتاب، برگزاري همایش، کارگاه و نشست

  ...علمی، برگزاري جلسات مشترك نقد کتاب با مولفین و ناقدین و
هاي تخصصی در  هاي تخصصی، تنظیم و چاپ نقدنامه هاي گروه ترین فعالیت یکی از مهم

 .باشد رشتۀ خاص خود است که محصول یک فرایند طوالنی و بسیار پر زحمت می زةحو
هاي علمی انجام شده در خصوص کتب  نهایی داوري  بندي هر نقدنامه حاوي خالصۀ جمع

تخب در هر گروه خواهد بود؛ گروههاي تخصصی که متشکّل از استادان و صاحبنظران نم
هاي گوناگون در آن رشته خاص و با  تخصصی بوده و غالباً از گرایش  مرتبط با رشته

هر گروه  ،شوند و از لحاظ ساختار مدیریتی پوشش تمامی دانشگاههاي کشور برگزیده می
عنوان بازوي  به(و نیز دبیر گروه  )عنوان مسئول اصلی و مدیر علمی به(متشکل از رئیس، 

به عنوان بدنۀ اصلی علمی (و همچنین اعضاء گروه  )گیري امور گروه اجرایی و پی
ها و  نقد کتب در گروهها بدین شکل است که کتاب روند اجمالی بررسی و. است )همجموع

از معرفی از سوي اعضاء گروه و یا مراکز و یا اعضاء هیئت علمی  متون مورد نظر پس
شوند و سپس براي  در گروه مطرح شده و جهت نقد و بررسی انتخاب می ،دانشگاهها

. گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال می استاد صاحبنظر به همراه فرم 2حداقل 
هاي متعدد و جامع  پرسش هاي نقد و بررسی که حاوي منتقدین مورد نظر براساس فرم

هاي خود را  شکلی و محتوایی است، متن منتخب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پاسخ
                                                        

شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی، شیوه نامه نقد و تحلیل آثار و کتب در تراز جهانی، تهران، : ببینید. 11
  .1390انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 
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 لسه تخصصی گروه توسط استادان رشته،ها در ج این پاسخ. کنند در جداول منعکس می
 مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نیاز به بازبینی داشته، پس از نظر بازبین تحریر

بندي نظرات در قالب ابعاد شکلی و محتوایی و  جمع ،هاي مخصوص شده و نهایتاً در فرم
رسد تا در فرجام کار  سازي خواهد شد و به تائید نهایی گروه می نقاط قوت و ضعف، چکیده

ناشر، گروه علمی، دانشکده، و یا سایت شورا   براي مولف،) نظر گروه به فراخور حال و(
ارسالی به مولفین و ناشرین محترم از آنها دعوت  هاي در نامه. ددارسال و منعکس گر

شود شرکت جسته  اي که به همین مناسبت توسط گروه مربوط منعقد می شود در جلسه می
از سوي . تا نظرات منتقدین و مولفین به بحث و تبادل نظر علمی مشترك گذارده شود

وعۀ دیدگاههاي انتقادي خود را شود مجم منتقدین کتب و متون درخواست میاز دیگر 
مقاله «صورت یک  به 12پیرامون متن مورد داوري در قالب یک دستورالعمل پیشنهادي

مقاالت پژوهشی منتقدین از طریق  کهاین امکان نیز فراهم گردد  تنظیم کنند تا» نقد
نشریات پژوهشی شورا و همچنین وسایل ارتباطی دیگر در اختیار شبکۀ علمی 

تواند این  آنچه می. ور قرار گیرد و بدین وسیله چرخۀ نقد علمی رونق یابدشکفرهیختگان 
است که در پی » دقن سامانۀ نقد«فرایند را تکمیل و بر بالندگی آن بیافزاید امکان تحقّق 

 ۀدرسائقۀ جامعنقد تر، پی در پی درآید تا نبض زندة  تر و فربه هر نقدي، نقدي دیگر؛ پخته
هاي گوناگون مسایل علمی به  الیه ،حال حرکت آمده و عالوه بر این پر تفطّن در ،علمی

هاي علمی  این پیکرة پردغدغه بهره ۀ نخبگانی نیز ازعجامو تحلیل و تبیین الزم درآید، 
  .الزم را ببرد

از برگزاري جلسات گروه تا گزینش متن و ارسال  پرواضح است که فرآیند نقد متون؛
مند است، اما آنچه براي گروههاي  بندي کار، روندي زمان آوري و جمع ها و جمع فرم

تخصصی شورا اهمیتی دوچندان یافته، دقت در افزایش کیفیت علمی نقدها و کم کردن 
متون، چندین دوره هاي نقد و بررسی  زمان حصول نتیجه خواهد بود و با وجود این که فرم

توان اذعان کرد که در موقعیت  مورد تجدید نظر و بازنویسی قرار گرفته و از این حیث می
رداشتن تمامی ربهاي علمی برخوردار است، اما همچنان تا د اب باالي مالكنصخود از 

  . شرایط مطلوب و جامع، فاصله وجود دارد که امیدواریم قدم به قدم این مرزها کمتر شود

                                                        
  9، ص )کتب ملی(ررسی متون و کتب علوم انسانی، فرم نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی شوراي ب: ك.ر. 12
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یکی از » نقدنامه گروه تخصصی«پیش رو تحت عنوان  ۀبا این توضیحات مجموع
است که  »شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی«دستاوردها و محصوالت گروههاي 

و » گروه تخصصی« ،»شوراي مرکزي«برآمده از یک روند پرتکافو بین سه حلقۀ 
انندگان فرهیخته به این نکات توجه بایسته است خو ،است و بر این پایه» دبیرخانه شورا«

  :کنند
نو و جدید است و از این  ۀنقد و بررسی متون علمی به شیوة جاري یک تجرب ۀتجرب - 1

اي که هنوز فرهنگ نقد جاي و  رو باید به لوازم و مقتضیات چنین امري آن هم درجامعه
آداب دینی و داشت و به ویژه صبوري،  رخوو الزم خود را نستانده، توجه در گاه ضروري

نظر قرار دادالزامات نقّو  ،اخالقی ادي علمی را مد. 
از چاپ و نشر  »شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی«ترین اهداف  یکی از مهم - 2

هاي تخصصی، عالوه بر ترویج جریان نقد علمی، دعوت خاضعانه از  هاي گروه نقدنامه
است تا » سامانۀ نقد نقد«در  لفین محترم براي شرکتؤصاحبنظران و به خصوص م  همۀ

بر مدار یک مسألۀ پژوهشی بتواند به روشن شدن ابعاد آن و » ان قلت قلت علمی«چرخۀ 
منتهی ) از منظر کارکردهاي علوم انسانی( هو تحلیل مسایل و معضالت روزآمد جامع حلّ

 .گردد
هاي فرهیختگان محترم باید در نظر آورند که مجموعۀ عملکرد طوالنی و دقت نظر - 3

ها  شود که در واقع چکیدة ده بندي نهایی می استادان، نهایتاً در یک یا دو صفحه جمع
هاي شورا مسئولیت  نامه اگرچه براساس آیین. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري

به صورت  ،هاي گروه مراقبتبا همۀ ها با رئیس گروه است اما  بندي علمی نهایی جمع
ی مطالب منتقدین لفین و یا حتّؤد که در مواردي، مقاصد مطبیعی این امکان وجود دار

درستی و با ظرافت منعکس نشده باشد و لذا در این فرض با مراجعه به اصل متن و یا  به
 .اصل نقد باید به رفع ابهام مبادرت ورزید

گاه در یک گروه بین نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صفحات و یا حتی شیوة ارائه  - 4
هاي مختلف شورا، ممکن است وحدت رویۀ کامل و جامعی در نقد  گاه بین گروه و ،نقد
ها مشاهده نشود که این امر ریشه در آزادي عمل تشخیص گروه یا تفاوت سبک و  نامه

توان سبک  هاي تخصصی و یا تفاوت سیاق کتب مورد نقد دارد؛ و گرچه نباید و نمی رشته
پیمانۀ خانوادة بزرگ علوم انسانی کامالً با  گروه تخصصی را در دامنۀ پر 13و سیاق 
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ت گروهها، تفاوت هستیمسازي کرد اما درصدد  یکدیگر یکسان هاي  با حفظ روحیۀ خالقی
اقل برسانیمصوري را به حد. 

سعی بر آن  ،1390ها در سال  در مجموعۀ منشورات پیش روي نقد نامه هاي گروه - 5
کار همسان باشد تا عالوه بر رفع نسبی اشکال بوده براي نخستین بار، شکل ارائه و قالب 

 ،علوم انسانی واجد آن بوده  نقدنامۀ تخصصی در حوزةیک پیش یاد، همۀ آنچه الزم است 
نیم در منشورات سا و دبیران محترم گروهها بتواؤامیدواریم با همت مثال زدنی ر. دارا باشد

 .سازي الزم حرکت کنیم بعدي در جهت کیفی
لفین محترمی است که کتب آنها ؤاندیشمندان، پژوهشگران و م  ت از همۀدعو ،سخن آخر

را ما در این مجموعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته تا با ارسال نظرات و نقدهاي خود 
  .مفتخر به یاري رسانند

جناب آقاي دکتر  »شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی«الزم است از ریاست محترم 
هی و همۀ همکاران ایشان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی الل حمیدرضا آیت

کرده و به ویژه به دوستان عزیز و اعضاء  تشکر هاي مستمر خود  به پاس حمایت
پور،  مقیسه، نجف: اسماعیلی و محسنی و آقایان: ها وش دبیرخانه شورا خانمک سخت

  .کران بفرستم نصیري و شهابی، درودي بی
جناب آقاي هاي ارزشمند استاد گرانمایه  اري خالصانۀ خود را از تالشزگ سهمچنین سپا

و نیز دبیر  هاي خارجی شناسی و زبان زبانرئیس محترم گروه  اهللا کریمی مطهر جاندکتر 
که توأمان زحمات اصلی تهیه و گردآوري این  جناب آقاي دکتر احمد رمضانیگروه 

نشستن سایر ر و امیدوارم پس از این شاهد به با اند، اعالم کرده مجموعه را برعهده داشته
  .باشیماین عزیزان هاي چشمگیر  فعالیت

  
  سیدحسین حسینی  

  دبیر شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی
5/5/1392  

  





  
  
  

  
  
  
  
  
  
  شناسی زبان معرفی گروه

  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی
  

  )هویادداشت رئیس گر(

 مقدمه





 
  
  

با حضور  20/10/75هاي خارجی به صورت رسمی از تاریخ شناسی و زبانگروه زبان
هاي گذشته تالش در طول این سال. تن از اساتید صاحب نظر شروع به فعالیت کرد 9

شد گروه به عنوان یک مرجع نقد کتب آموزشی و پژوهشی رشته هاي مختلف زبان 
هاي نشر ورت علمی تازههاي خارجی در سطح دانشگاه هاي کشور معرفی گردد و به ص

همیشه تالش گردید این فکر در سطح جامعه . این حوزه را مورد نقد و بررسی قرار دهد
هاي  علمی و دانشگاهی کشور القاء گردد که مرجعی در سطح کشور وجود دارد که کتاب

شناسی و زبان و ادبیات خارجی را بالفاصله مورد نقد و بررسی قرار مختلف حوزة زبان
  . هددمی

هایی پرداخته که در  کتاب نقد و بررسى گروه، براي رسیدن به اهداف خود به 
در . شوند ها معرفی و تدریس می هاى کشور به عنوان منابع اصلی و فرعی درس دانشگاه

  در مندرج  معیارهاى  داشتن   اند با در نظر  داوران کوشیده  ها به طور کلى این نقد و بررسى
معرفی بهترین   در    و نظر نمایند  اظهار  ها  کتاب دربارة   سوى شورا،  ه از هاي تهیه شدفرم

هاي زیر را لحاظ کنند و  ها، برخوردار بودن مآخذ از مالك دانشگاه براي تدریس در  منابع 
  :ها را از مؤلف کتاب انتظار داشته باشندآن

  تناسب حجم کتاب با تعداد واحد درس معین؛ .1
و نکـات    وین کتاب با محتواى آن و رعایت قواعد زبان فارسىهماهنگ بودن عنا .2
  کتاب تدوین   در تحلیلى  و  برهانى  توصیفى،   نقلى،  هاى شیوه صحیح  کاربرد   و بالغى  
 ؛ موضوع آن  با در تناسب   و

گیـري از آخـرین دسـتاوردهاي دانـش     مطالب کتاب و بهره روز بودن و غناي  به .3
 مربوطه؛بشري در حوزه 

هاي مقبول در حوزه تخصصـی   استفاده از اصطالحات تخصصی مناسب و معادل .4
 اثر؛

 تناسب محتوایی اثر با تعداد واحدهاي درس معین  .5
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استفادة مؤلف از منابع متعدد و معتبر و روزآمد از حیث علمى و رعایت تسلسل   .6
 ؛ و انسجام منطقى مطالب در کل متن

،  اسالمى  هاى ارزش با  نبودن آثار  مغایر  و  اخالقی  اصول  دادن   قرار  نظر  مطمح .7
 و بومی؛ ایرانی 

که از سوى شوراى بررسى متون در  رعایت سایر نکات فنی و ویرایشی   .8
  را موجود   هاى کتاب تا   شده تدوین  نظران،  نظرخواهى از صاحب هایی به منظور  فرم
 . کنند تدوین   را ر  آثا  معایب بررسى و بر اساس ضوابط علمى، محاسن و و  نقد 

نامه مصوب شوراي بررسی متون، هر کتاب براي داوري براي دو تن بر اساس شیوه
ها یا مؤسسات طراز اول تحقیقاتی سراسر نظر هیئت علمی دانشگاهاز اعضاي صاحب
نظر بودن در حوزة براي انتخاب داوران نیز معیارهایی چون صاحب. شودکشور ارسال می

هاي داوري را دو فرم. ن کتاب و تدریس درس در رابطۀ با کتاب مطمح نظر بوده استآ
هاي بازبینی براي ها را در قالب فرمنفر دیگر به عنوان بازبین مالحظه و نتیجۀ داوري

هاي شناسی و زبانگروه تخصصی زبان پس از آن. کنندطرح در جلسۀ گروه عرضه می
تب علوم انسانی که متشکل از اعضاي هیئت علمی خارجی شوراي بررسی متون و ک

ها و مؤسسات پژوهشی مختلف است نظر خود را به صورت نهایی دربارة کتاب دانشگاه
 . نماینداعالم می

هاي خارجی نفر از اساتید برجستۀ زبان 100سال گذشته حدود  16در طول 
اند و حاصل مکاري داشتههاي مختلف کشور به عنوان اعضا و داوران این گروه هدانشگاه

عنوان  6همچنین گروه در طول این مدت . کتاب است 123این همکاري بررسی و نقد 
هاي  جهت استفادة بهتر از دیدگاه. استنشست تخصصی برگزار کرده  15کتاب تألیف و 

هاي تخصصی نامههاي اساتید محترم در قالب نقدداوران محترم گروه مقرر گردید داوري
. مندان این حوزه قرار گیردنظران و عالقهبرداي گسترده صاحبورد بهرهچاپ و م

مجموعۀ حاضر حاصل این تعامالت فکري است که ضمن قدردانی از تمام عزیزانی که 
در راستاي برآوردن این هدف گروه را یاري نموده و حاصل اندیشه و تالش خود را در 

همچنین . شودنهادند، تقدیم می... و ندان اعم از اساتید، دانشجویاناختیار عالقم
اللهی، ریاست محترم شوراي هاي مستمر جناب آقاي دکتر حمید رضا آیت حمایت

از مساعی ارزندة . خور تشکر و سپاس فراوان است کتب علوم انسانی، در بررسی متون و
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د حسن حسینی، و همکاران ایشان دبیر محترم شوراي بررسی متون آقاي دکتر سی
  .ژة آقاي حسین مقیسه مسئول محترم دبیرخانه سپاسگزاریموی به

اشناسی، آو(هاي مختلف شناسی در حوزهزبان هایی از رشتۀدر این نقدنامه کتاب
شایان ذکر است . مورد نقد و بررسی قرار گرفته است...) واژه و شناسی، نحو، ساختواج

سندگان و مترجمان مورد هاي نقد شده در این مجموعه، توسط نویکه برخی از کتاب
بنابراین حین خواندن متن نقد باید به سال نشر اثر نیز . اندبازنگري و ویرایش قرار گرفته

هاي گذشته هاي انجام شده در سالسازي نقددر حقیقت این اثر به مستند. توجه کرد
و هاي مورد نقد مولفان یا مترجمان کتاببا این حال، در صورتی که . پرداخته است

هاي چاپ شده داشته باشند، در بررسی قرار گرفته توضیح و یا پاسخی در مورد نقد
در ضمن گروه آمادگی دارد . هاي گروه به چاپ خواهد رسیدنامههاي بعدي نقدشماره

امید است . عالقمندان این حوزه برگزار نمایدو داوران ، جلساتی را با حضور مولفان
  پربارتر جهتخود را   پیشنهاد و ، نظرآن ۀپس از مطالع محترم این مجموعه،خوانندگان 

علوم انسانی   کتب  و   متون  بررسى  شوراى  دبیرخانه  نشانی   به  گروه  این  نقدهاى  شدن
  و نقدها   هاي خارجی مشتاقانه پذیراي شناسی و زبانگروه زبان .یندفرما  رسالا

  . یز خواهد بودخوانندگان عز همه همکاران و  پیشنهادهاي 
  
 

  مطهراهللا کریمیجان
  هاي خارجیشناسی و زبانگروه زبان

شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی                                                           





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نقد و بررسی کتب





  
  
  

  »زبان و مسائل دانش«
  

  نوآم چامسکی: مؤلف
 علی درزي: مترجم

  آگه: ناشر
  1377: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  248:  تعداد صفحات
  

  : نقاط قوت
  : شکلی

  . هاي شکلی قابل قبول استآرایی و سایر ویژگینگاري، صفحهاز نظر حروف
  : محتوایی

منطبق بودن اثر با عنوان و فهرست، ارائۀ اطالعاتی نسـبتاً مهـم در مـورد دسـتور     
از نقـاط   چنین مفیـد بـودن مطالـب   گشتاري، برخورداري از انسجام مناسب، و هم

   .قوت اثر هستند
  : نقاط ضعف

  : شکلی
 متن جملهبه  جملهو ترجمۀ  وجود مشکالت ویرایشی، روان و رسا نبودن متن اثر

  . ترجمۀ مذکور نسبتاً سنگین است. در برخی موارد از نقاط ضعف اثر است
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  : محتوایی
هـاي  دهـد؛ آزمـون و تمـرین   بخش اندکی از درس دستور گشتاري را پوشـش مـی  

مناسب ندارد؛ مأخذ و منابع مورد استفاده در اثر نیامده است؛ ترجمه به علت لفظ 
اصول نگارش زبـان فارسـی رعایـت نشـده اسـت؛      . آور استن ماللبه لفظ بودن آ

هـاي  از معادل. منابع متعددي در اصل کتاب وجود دارد که در ترجمه نیامده است
  . تخصصی مناسب استفاده نشده است

  : هاپیشنهاد
طور کامل در پایان کتـاب درج و کتـاب پـس از تصـحیح، ویـرایش      منابع اصلی به

  . شود

  : نقد تفصیلی
البته باید اذعـان داشـت   . متن ترجمه در مواردي سنگین است و رنگ و بوي ترجمه دارد

نگارش اثر متأسفانه روان و رسا نیست براي مثـال،  . که اصل اثر نیز سنگین و دشوار است
این پارامتر ممکـن اسـت داراي یـک ارزش و یـا ارزش دیگـر      «: خوانیممی 30در صفحۀ 

   .شده است تحمیلان انگلیسی به ساخت زبان فارسی در این جمله ساخت زب. »باشد

که اثر ترجمه شده ویرایش شده است امـا اغـالط ویرایشـی فراوانـی     متأسفانه با وجود آن
با این بـازي  روشن است که «از جمله تکرار حروف اضافه یکسان مانند جملۀ . وجود دارد

هـا و  زم نیسـت پیچیـدگی  امـا ال «یا عبـارت  ). 25. ص(» رسیمکلمات به هیچ جا نمی با
درسـت باشـد   » حـدود و ثغـور  «رسـد  که به نظر می» ...دقیق این مفهوم  حدود و شعور

  ).48. ص(
  . آرایی و غیره نسبتاً خوب استنگاري، صفحهکیفیت اثر از نظر حروف

. شـود کتاب حاضر به عنوان واحد درسی کاربرد ندارد ولی یک کتاب مبنایی محسوب می
رو بـه نظـر   گیـرد و از ایـن  بخش کوچکی از دستور گشتاري را در بـر مـی   اثر مذکور تنها

  . رسد حجم اثر مناسب باشد می
سازي به طـور کلـی اشـکاالتی دارد    معادل. اندبرخی اصطالحات به درستی ترجمۀ نشده

ترجمه شده است، در حالی که معـادل  » اطالق حالت«که  ”case assignment“مانند 
نقـش  «بـه معنـاي    ”semantic role“یـا  . سبت دادن حالـت اسـت  آن اسناد حالت یا ن

ترجمـه شـده اسـت بـه      ”modularity“. »اطـالق نقـش معنـایی   «اسـت نـه   » معنایی
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است که » بستپی« ”clitic“. دل نامناسبی استاکه مع» ایدئولوژي بخش بخش بودن«
  . »تطابق«ه ناست » مطابقت« ”agreement“ترجمه شده است و » چسبپی«
بندي نهایی خوب است اما از تمرین و آزمون و نمـودار و  از نظر بحث مقدماتی و جمع اثر

  . خوردجدول در سراسر کتاب چیزي به چشم نمی
رو به عنوان گیرد و از ایناین اثر فقط بخش کوچکی از درس دستور گشتاري را در بر می

کند و را نیز ارائه می کتاب مبنایی فلسفی از ماهیت زبان. بحث مقدماتی قابل طرح است
نگارش یافته اسـت  ) چامسکی(جایی که به قلم یکی از دانشمندان عصر حاضر البته از آن

پردازد و کتاب درسی کتاب حاضر به طرح فلسفه زبان و ذهن می. اثرگذار و مستدل است
اما براي دانشجویان . نیست) به عنوان منبع اصلی تدریس براي واحدي خاص(دانشگاهی 

  . تواند مفید باشدمند هستند میتري که به مباحث فلسفی زبان عالقهدک
زیـرا  . است مطابقت دارد» زبان و مسائل دانش«محتواي اثر کامالً منطبق با عنوان اثر که 

را مـورد  ذهـن   5، در فصل 4تا  2 هاينویسنده ابتدا با پرداختن به ساخت زبان در فصل
از این رو عنـوان کـامالً   . مسألۀ شناخت و دانش استکه مربوط به بررسی قرار داده است 

  . دهندة محتواي متن استنشان
از آن زمـان  . اسـت  1986مطالب کتاب مربوط بـه سـخنرانی چامسـکی در مـاه مـارس      

تاکنون گرچه چارچوب نظري چامسکی چندان تغییر نیافته است اما در جزئیـات شـاهد   
از . گـرا هسـتیم  ئۀ برنامه تحقیقاتی کمینـه تحوالت زیادي در زمینۀ دستور گشتاري و ارا

شـود  شناسی محسوب میاین نظر کتاب چندان روزآمد نیست و جزو تاریخ نظریات زبان
  . اما کتاب در زمان خود سراسر نوآوري و ابداع است

در کـل اثـر نیـز ابتـدا     . اندنظم منطقی هر فصل بسیار خوب و مطالب منسجم ارائه شده
گیري آمده اسـت  ساخت زبان و ساخت ذهن و سرانجام نتیجه مباحث مقدماتی و سپس

  . و کامالً منسجم و منطقی است
-شود که متأسفانه در ترجمه فارسی مشـاهده نمـی  منابع متعددي در کتابنامه دیده می

  . میزان دقت در استنادات و ارجاعات در اثر اصلی قابل قبول است. شود
کـار متـرجم   اگـر بـه جـاي ایـن    . جمله دانسـت  توان ترجمه جمله بهترجمه حاضر را می

تـر  تـر و کـالم روان  م اثـر آسـان  کرد فـر نی بر متن استفاده میتمحترم از ترجمه آزاد مب
 آور اسـت و کننـده و مـالل  به طور کلی براي فارسی زبان خوانـدن مـتن خسـته   . شد می

ندان خـوب  کیفیت ترجمه چ. اشکاالت ساختی و نگارشی زیادي از نظر زبان فارسی دارد
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 اي که بـر اسـاس مالحظـاتی از ایـن اسـت     نتیجه«: خوانیممی 49مثالً در صفحۀ . نیست
اي صحیح دانسـته  نماید این است که برخی از احکام مستقل از هر تجربهکامالً متقن می

 در حال حاضر پی بردن به این که در مواردي از ایـن اسـت  «: 39یا در صفحۀ » .شوندمی
  .»...کند، آورد کفایت میمرموز سر بر می مشکل جدي و نسبتاً

هاي معمول یابی برخی اصطالحات بسیار ضعیف است و سعی نشده است از معادلمعادل
  . و متداول استفاده شود

گونه توضیحی از سوي مترجم ارائه نشده است و اصوالً فهم اثر ترجمه بدون مراجعه هیچ
  .نمایدپذیر نمیبه اصل انگلیسی امکان

 اینـک اکنـون  «: از کلمات تکراري استفاده شده که گاهی مخل اصول نگارش است مانند
  ).21. ص(» ...هاي فیزیکی ها با واقعیتواسطۀ درك ما از رابطۀ آن به

  : توان گفتدر حالت کلی می
 . ترجمه به طور کلی ضعیف است - 1

برخی نکات فنی توسط مترجم محترم به خـوبی درك نشـده اسـت و متـرجم      - 2
در . اي ارائه نماید متوسل به ترجمه لفظ به لفظ شـده اسـت  که ترجمهراي آنب

نتیجه جمالت کتاب بسیار پیچیده و تو در تو است و بدون مراجعـه بـه کتـاب    
 . انگلیسی حتی براي اهل فن هم غیر قابل فهم است

توان گفت فقـط الفـاظ کتـاب    می. اصول نگارش زبان فارسی رعایت نشده است - 3
است اما ساخت آن کامالً انگلیسـی اسـت و شـخص غیـر مطلـع بـه       به فارسی 

 . تواند از کتاب استفاده کندانگلیسی کالً نمی

اسـپانیایی   "los"  مـثالً بـراي واژة  . انداصطالحات تخصصی خوب ترجمه نشده - 4
، در حالی که حرف تعریف خودش »حرف تعریف جمع معین مذکر«آمده است 

انـد  ها یا حرف معرفـه مشخص. نیست» معین«معین است و دیگر نیازي به واژة 
  .اندو یا حرف نکره) یا همان حرف تعریف(

  
  



  
  
  

  »تحول زبان«
  

 تراسک. ال. آر: مؤلف

  ارسالن گلفام: مترجم
  دانشگاه تهران :ناشر

  1382: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  135:  تعداد صفحات
  

  : نقاط قوت
  : شکلی

آمیـزي آن؛  جالب بودن طرح روي جلد و رنگ. 2کیفیت مطلوب چاپ کتاب؛  .1
جامعیـت  . 5روان و رسا بودن نگـارش؛  . 4مطلوبیت کاغذ و صحافی کتاب؛ . 3

 .صوري اثر از فهرست مطالب تا نمایه

  : محتوایی
زبان؛ شایستگی کتاب براي طرح مباحث تحول زبان براي خوانندگان فارسی .1

تناسب موضوعی و . 3روان بودن و امانت در ترجمه و توجه به اصول آن؛ . 2
اعتبـار  . 5انطباق بـا عنـوان و فهرسـت آن؛    . 4اهداف درس؛  محتوایی اثر با

 . طرفی علمی در تحلیلرعایت بی. 6منابع از جهت علمی؛ 

  : نقاط ضعف
  :شکلی

 . شودبرخی اشتباهات تایپی در کتاب مشاهده می
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  : محتوایی
کتـاب فاقـد   (شناسـی تـاریخی نیسـت    به تنهایی منبع مناسبی بـراي درس زبـان  

  . )شناسی استکتاب
  : هاپیشنهاد

  . طرف کردن اشکالت تایپی و ویراستاريبر

  :نقد تفصیلی
تطبیقـی در  ـ   شناسـی تـاریخی  تواند به عنوان منبع فرعی درس زبـان این کتاب می •

  . شناسی همگانی مورد استفاده قرار گیردارشد رشته زبان مقطع کارشناسی
  . ترجمه اثر روان و رسا است •
/ ن پلیـوت تـوان بـه مـواردي چـو    براي نمونـه مـی   .داردبازبینی  نیاز به ویرایش واثر  •

. در ص(، خوسـا  )9جـاي ندادنـد، در صـفحۀ    به(، نداند )8هر دو در صفحۀ (موت  پلی
هـاي   ، داسـتان )14. جاي رختشوي، در صبه(، رختشور )97. در ص(اما هاوسا ) 13

و غیـره،  ) 94. دو صهـر  (، اسپانیایی و اسـپانیولی  )17. هاي، در ص جاي داستانبه(
  . اشاره کرد

کیفیـت کاغـذ اسـتفاده شـده و     . آرایـی معمـولی اسـت   نگاري و صفحهکیفیت حروف •
  . آمیزي آن جالب استطرح روي جلد و رنگ. صحافی مطلوب است

  . هاي درسی مناسب استحجم اثر با توجه به تعداد واحد •
رت التـین در پـاورقی   الزم است در برخی موارد اسامی محققین و دانشمندان به صـو  •

در برخی موارد جمالت انگلیسی هم به صورت بریـده بریـده چـاپ شـده     . آورده شود
  . است و مشکل نگارشی دارد

بـه جـاي مـرگ    (مرگ زبـانی  : اند، مگر چند مورداصطالحات غالباً دقیق ترجمه شده •
، آلبـانی و  )96. جـاي کورگـان، در ص  بـه (، فرهنـگ گورگـان   )106زبان، در صفحۀ 

  ). 96. به جاي آلبانیایی و لیتوانیایی، در ص(یتوانی ل
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  "Old English"مـثالً  . انـد مگـر در چنـد مـورد    ها غالباً دقیق انتخاب شـده معادل •
، در ...)، 64، 53، 19در صــفحۀ (ترجمــه شــده اســت » انگلیســی باســتان«همــواره 

گـردد  باز مـی ) ع(چه به پیش از میالد مسیح صورتی که واژة باستان را غالباً براي آن
به حدود قرن پـنجم مـیالدي تعلـق دارد و بهتـر      "Old English". کنیماطالق می
  . نامید» انگلیسی کهن«  است آن را

  . هاي مناسبی استکتاب به لحاظ آموزشی داراي تمرین •
متأسفانه در این کتاب فقط به تحول زبان انگلیسی پرداخته شده است و به ندرت بـه   •

تواند به عنوان کتـاب فرعـی بـراي    از این رو تنها می. اشاره شده است هاي دیگرزبان
هـاي  در این کتاب به خـوبی بـه جنبـه   . باشد» تطبیقی-شناسی تاریخیزبان«درس 

در . اما تقریباً همه شواهد از زبان انگلیسی اسـت   مختلف تحول زبان اشاره شده است،
ا، بازسـازي زبـان مــادر،   هـ تطبیقـی بـه مقایســۀ زبـان   -شناسـی تـاریخی  درس زبـان 

شود دانشجویان به همین دلیل توصیه می. غیره نیز باید پرداخت هاي زبانی و خانواده
  . از آن استفاده کنند ه عنوان کتابی جنبی و براي مطالعهب

از ایـن  . به نگارش درآمده است، نه بـراي متخصصـان   معمولیکتاب براي خوانندگان  •
ت و بـه مسـائل و مباحـث روز ایـن رشـته چنـدان       رو  اطالعات کتاب بسیار کلی اس

خـوبی توانسـته اسـت اصـول     رسد نویسنده کتاب بـه به نظر می. پرداخته نشده است
ریخی یعنی مطالعۀ عمودي زبان را به نحو مطلوب ارائـه نمایـد و   اشناسی تاولیه زبان

  . راه را براي مطالعۀ بیشتر هموار سازد
 دگرگـونی زبـان از واژه شـروع    معمـوالً . اسـت  هاي کتاب کـامالً منطقـی  ترتیب فصل •

هـا و  آوایی، دستوري و معنایی به مسائل مربوط به لهجـه  شود و با گذر از مطالعات می
نویسندة کتاب به خوبی چنین نظمـی را  . شودها ختم میها و لهجهتولد و مرگ زبان
  .رعایت نموده است

در هر کتاب دیگـري کـه در ایـن    کتاب حاضر بسیار کلی است و مطالب آن را تقریباً  •
ـ   . توان یافتزمینه نوشته شده است با تغییراتی اندك می  ۀتنها مزیت ایـن کتـاب ارائ

  . شواهد بسیار براي هر یک از تغییرات زبانی است
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فقط فهرستی از چند منبع بـراي مطالعـۀ   . اثر مورد بررسی تقریباً هیچ ارجاعی ندارد •
بایسـت  ویسنده محتـرم در انتهـاي هـر فصـل مـی     ن. بیشتر در پایان کتاب آمده است

ظاهراً به جـز  . نمودشناسی تاریخی را معرفی میفهرست مناسبی از کتب و آثار زبان
شناسی یـا مآخـذ و   ، این امر رعایت نشده است و اصوالً کتاب عاري از کتاب14فصل 

  . منابع است
 "I,ve"چـون   اییهـ غلـط وجـود    روان و رسا اسـت، . ترجمه به لحاظ نوع کامل است •

(=I've) 8.در ص ،"tobacco" (=tobacco) 12. در ص،  "attumn" (=autumn) 
 "borrweing"، 19. در ص southetn (=southern)"، 12. در ص

(=borrowing) نشان و غیره  95. در ص» کاتاالن«به جاي » گاتاالن«، 24. در ص
  .دهد که اثر نیاز به بازبینی و ویرایش داردمی

این کتاب به اصول ترجمه توجه شده است اما بهتر بود براي هر نوع تحـول زبـانی   در  •
هایی نیـز از  ، مثال)اندکه همه از زبان انگلیسی انتخاب شده(هاي کتاب در کنار مثال

 .شدزبان فارسی ذکر می

دگرگـونی  : فصل ششم(مثالً در فهرست کتاب . اشکاالت فنی کتاب باید برطرف شود •
 . ده استنیام) در خط

   
  

  

 



  
  
  

  »شناسیسیر زبان«
  

  الدینیمهدي مشکوه : مؤلف
  دانشگاه فردوسی مشهد: ناشر

  1376: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  مشهد :محل نشر

  350:  تعداد صفحات
  

اي که ایشان در نگارش زبان مادري و با تجربهکتاب حاضر با توجه به تسلط نویسنده به  •
اند ردپاي ترجمـه  هایی که مشخصاً ترجمه شدهدر قسمت. استمطلب دارند روان و رسا 
قواعـد ویـرایش و نگـارش نسـبتاً رعایـت شـده اسـت و از لحـاظ         . چندان مشهود نیست

جدیـد  در مورد طـرح روي جلـد بایـد ت   . آرایی، صحافی مناسب استنگاري، صفحهحروف
نامه منابع انگلیسی ایرادات تایپی وجـود دارد کـه   از سوي دیگر در بخش کتاب. نظر شود

  . برازنده کتاب نیست
درس مکاتـب  به عنـوان یکـی از منـابع    تواند کتاب حاضر با توجه به محتواي آن می •

رسـد حجـم   شناسی در مقطع کارشناسی ارشد در نظر گرفته شود و به نظر میزبان
  . ستاآن مناسب 

اغلـب  . انـد اصطالحات تخصصی در جاي خود و در مفهوم درست خود به کـار رفتـه   •
کـار رفتـه غریـب و    هـاي بـه  اند و معـادل شناسی آمدهاصطالحات قبالً در کتب زبان

  . ناآشنا نیستند
اثر از جامعیت خوبی برخوردار است و از ابزارهاي الزم براي تفهیم موضـوع اسـتفاده    •

  . شده است
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هاي مختلف کتاب موید انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست مطالب بخشمطالعۀ  •
  . است

هاي شـوراي  شناسی باشد با سرفصلعنوان منبع درسی مکاتب زباناگر این کتاب به •
شناسـی  ریزي انطباق خوبی خواهد داشت اما براي درس مقـدمات زبـان  عالی برنامه

  . چندان مطابقت ندارد
هـاي نظـري پـیش    لیف آن جدید و تا حد آخـرین دیـدگاه  أمطالب کتاب در زمان ت •

  . آمده است
نوآوري کتاب حاضر این است که مطالب اصلی و عمـده هـر یـک از مکاتـب مطـرح       •

تر از کتب التین در همـین خصـوص   شده با استفاده از زبان فارسی بسیار قابل فهم
  . براي دانشجویان ایرانی است

ند، مولف نیز بـا در نظـر گـرفتن    راریخی برخورداجایی که مطالب از یک سیر تاز آن •
گذاري مستقیم یا غیر مستقیم هر یـک از مکاتـب   طور میزان تأثیراین نکته و همین

  . نظم منطقی خاصی به متن بخشیده است
شناسـی کـه   عمـدة کتـب زبـان   . از منابع  موجود به قدر کفایت استفاده شده اسـت  •

طور کتبی کـه بـه   کنند و همینمعرفی می تحوالت نظري قرن بیستم را به خواننده
شناسی در ادوار گذشته اختصاص دارند و البتـه موثـق و معتبـر هسـتند     تاریخ زبان

تـا بـه حـال نیـز کتـب ارزشـمند        1376البته از سـال  . اندمورد استفاده قرار گرفته
  . دیگري نوشته شده که خود به خود از حیطۀ کتاب حاضر خارج هستند

تـرین دلیـل آن   است و عمدهارجاعات و استنادات در حد قابل قبولی میزان دقت در  •
 . از منبع مورد استفاده است ذکر صفحه

اي و تا حـدي غیـر مهـم تلقـی     شناسی حاشیههاي زباندر این کتاب برخی جریان •
 role andیـا   Tagmemicsمثالً چیزي دربارة مکتـب نظریـه نقشـگاهی    . اندشده

reference grammar   سـخنی از  . نشـده اسـت  گفتـهrelational grammar   یـا
هـا و چـه تشـابهات    چه تفـاوت (گرایی فرانسوي بریتانیایی یا آمریکایی مکاتب نقش
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چه در این کتاب عرضـه شـده اسـت کـاري     آن ،با این وجود. گفته نشده است) هاآن
 . ستودنی و ارزشمند است

 :استفاده شود شاید بهتر باشد که در بازنگري کتاب از آثار زیر نیز •
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  »)درآمدي بر زبان و ارتباط(شناسی  زبان«
  

  فارمر. ریچارد ، ان كآ آندرین آکماجین،  : مؤلف
  زاده خسرو غالمعلی: مترجم
  دانشگاه رازي کرمانشاه: ناشر

  1375: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  کرمانشاه :محل نشر

  442:  تعداد صفحات
  

هـا   اي مـوارد کـه تعـداد آن    یابی دقیق در پـاره  جا که اثر مذکور ترجمه است، معادل از آن •
هایی که ساختار انگلیسی را بـا خـود دارد    اندك نیست صورت نگرفته است و وجود جمله

وبی ترجمـه  خ در برخی موارد نیز مفاهیم به. سازد تا حدي خواننده را با مشکل مواجه می
اي سـاده و   حال در موارد بسیاري نیز متن به گونه با این. اند یا ترجمه نادرست است نشده

  . روان نگاشته شده است
صورت کتاب نیز به ویژه محل درج عناوین . صحافی از کیفیت خوبی برخوردار نیست •

  . کند موجود تبعیت نمی معیارهاياشکال دارد و از 
عالوه بر ایـن بسـیاري از مباحـث    . هاي درسی متناسب نیست حجم اثر با تعداد واحد •

  . شوند اصالً مطرح نمی
امـا در   اسـت  هاي معمول فارسی را به کار گرفتـه  در اغلب موارد مترجم همان معادل •

. هاي نامأنوس و گاه نادرست فهم متن را دشوار ساخته اسـت  سازي  مواردي نیز معادل
  . هاي موجود دچار اشتباه گردیده است کار گیري معادل یز در بهدر مواردي ن

  . هاي یک متن درسی کارآمد را دارد کتاب تمامی ویژگی •
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مولـف در ویـرایش بعـدي    . تر کتاب اصلی اي است از چاپ قدیمی کتاب حاضر ترجمه •
اثـر حاضـر   . هـا اسـت   مه حاضـر فاقـد آن  فصل اضافه کرده است و ترج 4ب خود کتا

عات مفیدي است اما نسبت به آثار جدیدتر فاقد بسـیاري از مسـائل قابـل    حاوي اطال
  .طرح در این سطح است

انطباقی دقیق و یک به یک بین عنوان مندرج در فهرسـت بـا محتـواي مـتن وجـود       •
به عالوه هر عنوان معرف خوبی براي مفاهیم و مسائلی است که تحـت آن ارائـه   . دارد
  . گردد می

به لحاظ حجم و وسعت مطالب ارائـه شـده ایـن اثـر تنهـا بـه        با توجه به نقص کتاب •
  . تواند معرفی شود عنوان یک اثر فرعی می

امـا بـه   . آید هم در هر فصل و هم در کل کتـاب  کتاب حاضر اثر منسجمی به نظر می •
هـا را   هایی در اصل اثر انگلیسی وجود دارد که متـرجم ترجمـۀ آن   رسد فصل نظر می

شناسـی زبـان،    فصل آخر کتاب یعنی کاربرد شناسـی، روان  4(ضروري ندانسته است 
  ). فراگیري زبان کودك، زبان و ذهن

. اي مفصل دارد و از منابع موجود به قدر کفایت استفاده کرده است نامه اثر حاضر کتاب •
  . در استنادات و ارجاعات دقت شده است و ارجاعات همگی مستند و معتبر هستند

داري اسـت و ترجمـه جـداي از     کامل و همـراه بـا امانـت    روش مترجم به نظر ترجمۀ •
  . یابی و بیان برخی مفاهیم نسبتاً روان است اشکاالت مربوط به معادل

هایی است که وي هر جا الزم دیـده در ذیـل    اثر حاضر داراي مقدمۀ مترجم و پاورقی •
  . تصورت فارسی آن معرفی نموده اس بهگاه نیز برخی مفاهیم را . متن آورده است

توانـد   آل این کتاب تنها به عنوان یک منبع فرعی می به طور کلی حتی در شکل ایده •
شناسی و آموزش زبـان فارسـی    مورد استفادة دانشجویان کارشناسی ارشد رشتۀ زبان

هـاي کتـاب را نیـز بایـد بـه دانشـجویان        به غیر فارسی زبانان قرار بگیرد البته نقـص 
  . گوشزد کرد

    
    



 
  
  

  »تفکر و زبان«
  

  سید کامران علوي : مؤلف
  محمد علی احمدوند: ویراستار
  دانشگاه پیام نور: ناشر

  1389: سال نشر
  یازدهم: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  170:  تعداد صفحات
  
  .مرتبط و جذاب است ،طرح روي جلد خوب •

کیفیت چاپ حروف چندان خوب نیست و در مـواردي حـروف کـم رنـگ و ناخوانـا       •
  . فاصله بین خطوط و پاراگراف ها یکسان است. فونت نازك و کم رنگ است. است

 .کتاب داراي فهرست مطالب کلی است •

ها نیاز با این وجود در مواردي جمله. استبه طور کلی قواعد سجاوندي رعایت شده  •
سـازد کـه آن   ما را قادر می«یکی مانده به آخر پاراگراف 3مانند صفحه . دارندبه ویرایش 

تـوانیم در غیـاب آنهـا    ما مـی  ،عالمت کالمی را در غیاب تجربه به کار ببریم و در نتیجه
  .»مراجعه کنیم و در مورد آن بیندیشیم

ه گرامـر  اسـتفاده از واژ . از قلم افتاده است» و«آخر  طپاراگراف خ همچنین در همان •
 . نیز بهتر است تغییر کند 17در صفحه 

او در تحقیقـات خـود   ..... . صاحبنظرانی چون پیاژه اعتقاد دارند که «  14در صفحه  •
 . بهتر است خط اول نیز تغییر کند تنها درباره پیاژه صحبت شده است و در واقع» ....... 



 شناسی زبان کتب و متون نقدنامه  36

برخـی بـه ایـن علـت کـه بجـاي نقطـه از         ،اندها خیلی طوالنی شدههبعضی از جمل •
 .پاراگراف یکی مانده به آخر 21صفحه  ،مانند. ویرگول استفاده شده است

بایـد فاصـله ایـن دو واژه    » شودکه«پاراگراف یکی مانده به آخر خط دوم  22صفحه  •
 .بیشتر شود

 در. ها به غیر از موارد غیر ممکن به واژه چسـبیده اسـت  در تمام نمونه» هاي جمع« •
، هـا  سـازماندهی  ،هـا  مفهـوم : بعضی موارد واژه به لحاظ ظـاهري خـوش سـاخت نیسـت    

 . هاي توانایی ،هایی یادگیري

ــاراگراف دوم خــط اول  24صــفحه  • در افــراد «بایــد بشــود » در افــرادي طبیعــی«پ
 .»طبیعی

 .نیاز به ویرایش دارد» که اگر چنانچه«پاراگراف سوم  25صفحه  •

، به نیمگره دیگـر انتقـال   مهارت یاد گرفته شده«اول جمله آخر پاراگراف  26صفحه  •
 .به لحاظ دستوري و سجاوندي نیاز به ویرایش دارد» .شد نمی

معـادل   عالمتـی » زبان عالمتی و نمادین است«در جمله : پاراگراف دوم 2در صفحه  •
  .خوبی نیست

عنـوان از سـه بخـش    (عنوان فصل اول طوالنی است، اگر فصل به زیر عنـوان هـایی    •
  .تقسیم شود بهتر است) تشکیل شده است

یه شده است فقط شـامل توضـیحات اسـت و     ارا 2دومین ویژگی زبان که در صفحه  •
 .نام ویژگی ذکر نشده است

: »اهمیت برخورد نوروپسیکولوژیسـت بـا مسـأله   «عنوان فصل دوم بسیار گنگ است  •
 .اصطالح تخصصی ترجمه نشده است و مسأله مشخص نشده است 

یکـی از  « خط اول پاراگراف آغازي فصـل اینگونـه شـروع شـده اسـت      20در صفحه  •
-اي؟ بهتر است کمی دقیـق یکی از نظریات رایج در چه زمینه» ...نظریات رایج این است 

 . تر بیان شود تا از ابتدا خواننده را جلب کند
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. در کتاب هاي مختلف زبان شناسی براي زبان کارکردهاي مختلفی بیان شده اسـت  •
ئه شده است برگرفتـه از چـه منبعـی     دو کارکردي که در این صفحه از سوي نویسنده ارا

 است؟ 

جـاي وهلـه از اصـطالح    ه ب استبهتر » اکتساب زبان داراي دو وهله است« 9صفحه  •
 .دیگري استفاده شود

اي بـه  ها نکات ریزتري را مورد سؤال قـرار دهـد تـا بـه گونـه     ماییبهتر است خود آز •
 .جویان کمک کندشتر هم به دانو تفسیم بندي مطالب به نکات ریزدرك 

ها و ترتیب فصـول مشـهود   پیوستگی میان مطالب بر مبناي فصل بندي و زیر عنوان •
 .نیست

ه این مبحث بـه  رود کانتظار نمی است و اصالً» کلمات«عنوان مبحث  30در صفحه  •
 . زبان آموزي کودك و بیان واژه بپردازد

کـه ایـن    حـال آن . به زبـان آمـوزي کـودك اختصـاص دارد     به طور کلی فصل سوم •
 . ها مشهود نیستموضوع از عنوان فصل و بسیاري از زیرعنوان

هـاي  هـدف  غالباً. هاي کلی و رفتاري فصول تجدید نظر شودبهتر است درباره هدف •
در عین حال دربـاره هـدف   . هاي ریز را در بردارند ولی عالمت سؤال ندارندرفتاري سؤال

ها مـبهم اسـت، بـه عنـوان مثـال      توان به این نکته اشاره کرد که در برخی فصلکلی می
 .»آشنایی با زبان و ارتباط«و در فصلی دیگر » و ارتباط استزبان «فصل چهارم با عنوان 

است در بسیاري مـوارد اگـر معـادل اصـطالحات      که کتاب خود آموز با توجه به این •
  . تخصصی در پانوشت بیاید بهتر است

 .اندبرخی اصطالحات تخصصی ترجمه نشده در فصل دوم •

هاي تخصصی که به حیطه زبان شناسـی مـرتبط اسـت بهتـر     معادل یابی براي واژه •
یـک از  هـیچ  16بـه عنـوان مثـال صـفحه     . است با مراجعه به منابع موجود ویرایش شود

 ).طرح اکتساب زبان، ساختار عمقی، ساختار سطحی. (ها مناسب نیستندمعادل

ارجاع  .نقل قول شده است ولی در منابع موجود نیست رانتر و گلینسوناز  2صفحه  •
  . نیز در منابع موجود نیست 3صفحه 
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در فهرست منابع  .اشاره شده است) 1973(و نلسون ) 1981(به لوریا  31در صفحه  •
. شود که از برخی جهات به این دو منبع شـباهت دارد ولـی نـه کـامالً    تاب دیده میدو ک

بهتـر  . ها در منـابع ذکـر شـده اسـت    این دو کتاب ترجمه هستند و تنها سال ترجمه آن
است اگر مراد از این دو کتاب معرفی در منابع همین دو ارجاع است بهتـر اسـت بـا هـم     

 .نماندهماهنگ شوند تا جاي شبهه باقی 

 .پاراگراف دوم ارجاعی داده شده است که در منابع نیست 4باز هم در صفحه  •

پاراگراف دوم بیشتر اسامی اسم بدون اشاره به آثار این افـراد یـا حتـی     4در صفحه  •
 .سال اثر یا منبع ذکر شده است

ا برخی دیگـر ر  یاند ولد را به صورت پانوشت ارائه دادهعنوان التین برخی اسامی افرا •
 .بهتر است براي همه اسامی تلفظ التین پانوشت شود. خیر

در منـابع ذکـر نشـده     بسـیاري از ارجـاع هـا اصـالً    . ها و منابع پر اشکال استارجاع •
 .گونه است در بیشتر صفحات کتاب همین و تقریباً) 7،5،6،11،39صفحه .(ستا

یـل کـه   بـه ایـن دل  . سه پاراگراف هست که خط اولشان یکسان اسـت  23در صفحه  •
شـده اسـت ولـی بـدون توجـه بـه یکسـان بـودن شـروع           مطالب از منابع مختلف گرفته

 .پاراگراف مطالب تکرار شده است

 . نمایه موضوعی ندارد •

 .ها نداردفهرست نام •

 . کیفیت تصاویر خوب نیست •

 .شد ژه نامه در انتهاي کتاب ارائه میبهتر بود که فهرست وا •

 

   

    



 
  
  

  »1اي بر زبان و ارتباطمقدمه  :شناسیزبان«
  

  2اکماجیان و همکاران : مؤلف
  3تی. آي. ام : ناشر

  1990: سال نشر
  آمریکا :محل نشر

  508:  تعداد صفحات
  
دانشـجوي دوره  مباحث این کتاب به صورتی مبسـوط و بـا زبـانی قابـل فهـم بـراي        •

توضیحات براي درك مطلـب تـا حـدودي    . کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه شده است
  . رسدکافی به نظر می

  . هاي تخصصی بسیار خوب استکار گیري اصطالحات و واژهبه •
  . تا حد امکان براي تفهیم مطالب از ابزارهاي مختلف استفاده شده است •
  . متن افست شده از نظر کیفیت چاپ نسبتاً مطلوب است •
ــان   • ــدمات زب ــدریس در دو درس مق ــراي ت ــاب ب ــن کت در مقطــع  2و 1شناســی ای

شناسی دوره کارشناسی ارشـد  واحدي مقدمات زبان 2کارشناسی و همچنین درس 
  .  مناسب است

زم محتواي کتاب با فهرست مطابقت دارد و مطالب هر یـک از فصـول از جامعیـت ال    •
  . برخوردار است

طبـق روال  . ترتیب، انسجام و تسلسل منطقی مطالب در هر فصل بسیار خوب اسـت  •
شـود و سـپس هـر    شناسی، کتاب از مطالب عمده شروع میهاي مقدمات زبانکتاب

  . گردندفصل آن جداگانه و با اولویت مطرح می
                                                        
1. Linguistics: An Introduction to language and communication 
2. Akmajian, A., Demors, R., Farmer, A., and Harnish, R 
3. MIT 
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  . تمتن حاضر از جهت استفاده از منابع از کفایت الزم برخوردار اس •
برخی از مطالب کتاب بـراي تـدریس در سـطح کارشناسـی مناسـب نیسـت ماننـد         •

Types of foot 
  . مستندات و ارجاعات دقیق هستند •
کتاب بسیار خوبی براي تدریس است و اصوالً به صـورت کتـاب درسـی تهیـه شـده       •

است زیرا توضیحات به اندازة کافی است و در پایان هر فصل تمرین گنجانـده شـده   
  . است

شناسی پیوسته در حـال تحـول اسـت و کتـاب بـراي سـطح       که زبانبا توجه به این •
توان انتظار گذرد نمیمقدماتی تدوین شده است و از تاریخ انتشار آن چند سالی می

  . روز باشدداشت کتاب حاوي کلیۀ مطالب به
 Linguistics: An introduction toتـوان گفـت کتـاب    در حالـت کلـی مـی    •

language and communication  ــابی ــتفاده در   کت ــراي اس ــب ب ــیار جال بس
شناسی این کتاب کلیۀ مطالب مقدماتی زبان. شناسی استهاي مقدمات زبان کالس

شناسـی، ارتبـاط و غیـره را شـامل     شناسـی، کاربرد را از جمله آواشناسی، نحو، معنا
شناسـی در  ویژه تدریس این کتاب به عنوان کتاب درسی مقـدمات زبـان  به. شود می

توان از هاي آن مینیز با حذف برخی از بخش. شوددورة کارشناسی ارشد توصیه می
بخش آواشناسی این کتاب مطالـب را  . کتاب در سطح دورة کارشناسی استفاده کرد

روز و بـراي  بخش نحـو آن بـه  . هاي همتراز خود مطرح کرده استبهتر از سایر کتاب
شناسـی  عالوه بر مطالـب زبـان  . اتی کافی استشناسی در سطح مقدمیادگیري زبان
شناسـی در کتـاب مطـرح    هاي مرتبط با زبانهاي پیرامون سایر رشتههمگانی بحث
توان دریافت کـه بـا مطالعـۀ ایـن کتـاب      با نگاهی به فهرست مطالب می. شده است

هـاي مختلـف   شناسی و شـاخه هاي زباندانشجو قادر خواهد بود تقریباً از کلیۀ بحث
دانشجو قادر خواهد بود  ،پس از مطالعۀ این کتاب. در سطح مقدماتی مطلع شود آن

هـاي  شناسی چیست و بالطبع قادر خواهد بود به مطالعۀ کتابکامالً بفهمد که زبان
  . سطوح باالتر بپردازد

  
   

    



 
  
  

  »1شناسیزبان و زبان«
  

  2جولیا فالک : مؤلف
  رهنما: ناشر

  1363: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  448:  تعداد صفحات
  

بـه   .به زبانی ساده و روان نوشته شده اسـت  شناسی و زبان نوشته جولیا فالکزبانکتاب  •
بـراي سـطوح   ، کندکه در واقع مخاطب را گم می) بخش سوم( 10تا  7هاي غیر از فصل

  . تر استکارشناسی مناسب
  . از فنون و ابزارهاي الزم استفاده شده است براي تفهیم مطالب •
  . کیفیت چاپ کتاب اصلی خوب است •
در مـواردي کتـاب بـه ارائـۀ اطالعـات      . محتویات متن با فهرسـت آن مطابقـت دارد   •

  . پردازد که از حوصلۀ دانشجوي کارشناسی خارج استاضافی می
هـاي هفـتم و   شد و بخـش رسد اگر فصل یازدهم در فصل دوم مطرح میبه نظر می •

شـد  شد و فصـول هفـتم تـا دهـم نیـز بازنویسـی مـی       هشتم و نهم کتاب حذف می
  . بردنددانشجویان بهره بهتري می

در نقـل مطالـب   . متن حاضر از منظر استفاده از منابع از کفایت الزم برخوردار اسـت  •
  . نیز رعایت امانت شده است

                                                        
1. Linguistics and Language 
2. Falk.s,Julia 
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هـاي مختلـف   ایست از قسمتبریزي میهاي شوراي عالی برنامهبراي رعایت سرفصل •
  . هایی نیز حذف شودکتاب انتخاب و قسمت

شناسی ارائه کرده اسـت و بـا توجـه    نگرش کلی در مورد مباحث زبان نویسنده صرفاً •
  . هاي تازه در این زمینه نیز پرداخته استبه زمان چاپ کتاب به طرح افق

کتاب به لحاظ علمی در ها اشاره شد، این طور که در پاسخ به برخی از پرسشهمان •
هاي دیگري ماننـد  شود که با کتابسطح مطلوبی است اما به دالیل زیر پیشنهاد می

Introductory linguistics (Hudson, 2000) جایگزین شود .  
برد مـثالً  ها سطح تخصصی را از حد دانشجوي کارشناسی فراتر میدر برخی از فصل •

 . شناسی زبانبشناسی و عصدر مباحث آواشناسی و واج

کنـد و در  رو مـی دانشـجو را بـا انبـوهی از اطالعـات روبـه      در اکثر فصول،  نویسنده •
تـر بـا   به مباحث اصـلی به جاي پرداختن  semanticsمواردي مانند فصل مربوط به 

 . کندی کمی ذهن خواننده را مخدوش میاشارات تاریخ

شناسی زبـان  ناسی زبان، عصبششناسی زبان، جامعهکه مباحث روانبا توجه به این •
اي هسـتند کـه بـه طـور مفصـل در مقطـع کارشناسـی ارشـد         رشـته از علوم میـان 

شود بهتر است از کتابی استفاده شود که در قالـب  ها پرداخته میشناسی به آن زبان
تر در مورد مفاهیم بنیادي مربـوط بـه زبـان    چهار واحد درسی بتوان به بحث روشن

 . ا، آوا، نحو و واژگان پرداختیعنی چهار حوزة معن

هـاي  شود در جهت روزآمد شدن متون دانشگاهی و با توجه بـه کمبـود  پیشنهاد می •
از  2و 1شناسـی  کتاب فالک که ذکر گردید، در مقطع کارشناسی براي دروس زبـان 

هـر چنـد   . اسـتفاده شـود   Introductory linguistics (Hudson, 2000)کتاب 
شـاید  . بایست حـذف شـود  نیز با توجه به نبودن زمان می برخی از فصول این کتاب

نیـز بـه دروس   ) ریزيالبته پس از تایید شوراي عالی برنامه( 3شناسی بهتر بود زبان
  . مقطع کارشناسی اضافه کرد

    



 
  
  

  »شناسی عمومیدورة زبان«
  

 فردیناند دو سوسور : مؤلف

  کوروش صفوي  :مترجم
  هرمس: ناشر

  1378: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  343:  تعداد صفحات
  

یکـی از  ) ترجمۀ دکتر کوروش صـفوي (اثر فردیناند دو سوسور  شناسی عمومیدورة زبان
-شناسی است که براي تدریس در دروس مقـدمات زبـان  هاي مرجع در رشتۀ زبانکتاب

  . شودشناسی استفاده می گرا، و مکاتب زبانشناسی، نقد ساختارشناسی، تاریخ زبان
  

  : نقاط قوت
   :شکلی

نثر خوب و ترجمۀ مناسب؛ رعایت قواعد ویرایش و نگارش در سطح بسیار خوب؛ تناسب 
هاي درس مربوط؛ نگـارش سـاده، روان و گویـایی مـتن؛ مناسـب      حجم اثر با تعداد واحد

ق با محتواي اثر؛ کـاربرد اثـر در   بودن ساختار متن، اندازة حروف، حاشیۀ مناسب و منطب
  . مقاطع مختلف دانشگاهی؛ جامعیت صوري خوب اثر

  : محتوایی
ترجمۀ روان، ساده، سلیس و مناسب اصطالحات تخصصـی و توجـه بـه اصـول ترجمـه؛      

عنـوان کتـاب   ها و تصاویر متن؛ مفید بودن اثر بـه وفاداري مترجم در انتقال دقیق نمودار
شناسی؛ بنیادي بودن مطالب نظر محتواي علمی و مبانی زبان مرجع؛ غنی بودن کتاب از

هاي بسـیار مناسـب و دقیـق اکثـر     یابیشناسی نوین؛ معادلعنوان زیر بناي زبانکتاب به
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هاي مفید، و نظم منطقی و انسجام مطالب؛ انطباق بسیار متن؛ وجود توضیحات و پاورقی
  .خوب محتواي اثر با عنوان و فهرست آن

  : نقاط ضعف
عنوان کتـاب اصـلی دروس تعریـف شـده؛ نبـود      نامه، جامع نبودن کتاب بهنداشتن کتاب

  . تر شودکه اثر قابل فهمگیري مترجم براي آنمقدمه، چکیده یا نتیجه
  : هاپیشنهاد

کار رفتـه در کتـاب و تسـهیل فراگیـري آن     ساختن مفاهیم بهخوب است براي شفاف .1
 . هایی در پایان کتاب اضافه شودداشتیاد

اي متدولوژیک دربـارة مباحـث مطـرح شـده گنجانـده      بهتر است در هر فصل مقدمه .2
-درج کتاب. گیري اضافه کندچنین، مترجم در پایان هر فصل، چکیده و نتیجهشود؛ هم

 . افزایدنهادة واژگان در پایان اثر، بر غناي کتاب مینامه یا برابرشناسی و واژه

  : د تفصیلینق
اثر به اندازه کافی ساده و روشن است و از جمالت نسبتاً کوتاه استفاده شده اسـت و   •

این اثـر یـک کتـاب کالسـیک اسـت و مباحـث اصـلی و        . ها نیز گویا هستندمعادل
اي شناسی در این اثر گنجانده شده است مثل اصول آواها، بحـث نشـانه  بنیادي زبان

اي که متن اصلی نیز زبان سـاده با توجه به این... . و  زبان، بحث همزمانی و درزمانی
  . المقدور روان و رسا ترجمه شده استندارد، حتی

هـا،  گـذاري نقطـه . نقـص اسـت  تـوان گفـت کـه اثـر تقریبـاً بـی      از نظر ویرایش مـی  •
همه بر طبـق اصـول نگـارش    ... ها، پاورقی، عناوین، خطوط، فواصل و بندي پاراگراف

نام . ها جاي تأمل وجود دارددر مورد آوانویسی فارسی برخی اسم. انجام گرفته است
“Bally”     بـالی «گرچه با تلفظ صحیح فرانسه و طبق قواعد آوایی ایـن زبـان بایـد «

البتـه  (در دنیـا شـهرت دارد   » بـائی «شناس سوئیسی بـا نـام   تلفظ شود اما این زبان
» شـوئه سـه «فرانسـه   در ”Sechehouye“همکار وي نیـز  ). نیز غلط نیست» بالی«

  .شودخوانده می
البتـه  . هاي مناسب و خوبی براي اصطالحات به زبان فارسی ارائه شـده اسـت  معادل •

کـاربرد اصـطالح   . انـد ها در زبـان فارسـی بـه تثبیـت رسـیده     بسیاري از این معادل
قدري نامأنوس است زیـرا اصـوالً    ”valeur linguistique“در برابر » ارزیابی زبان«
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و شـاید   گیردشود که براي تعیین ارزش چیزي انجام میبی به عملی اطالق میارزیا
  . تر باشدمعادلی متناسب» ارزش زبانی«

مطالب کتاب جدیـد   .محتواي کتاب از نظر اطالعاتی که در بر دارد بسیار غنی است •
  . د ولی بنیادي هستندننیست

مناسـب هسـتند و   صـفحات نیـز داراي حاشـیۀ    . اندازة حروف بسیار مناسـب اسـت   •
طرح روي جلد کامالٌ مناسب و منطبق با . استاندارد فاصلۀ خطوط رعایت شده است

هـاي مختلـف در ایـن    هاي زبانی عاریت گرفته شده از زبـان نشانه. محتواي اثر است
  . هاي زبانی دارنداند و حکایت از پیچیدگی نظامطرح گنجانده شده

شناسی عمومی در دورة کارشناسـی ارشـد   حجم این کتاب براي دو واحد درس زبان •
  . کار بردهاي منتخب را براي تدریس بهتوان برخی فصلو می. زیاد است

  . هاي فراوان استفاده شده استدر کتاب مورد بررسی از جدول، تصویر و مثال •
در حالت کلی ترجمـه کامـل و خـوبی    . نظم منطقی و انسجام مطالب متناسب است •

  . ارائه شده است
گیري الزم از سوي مترجم براي کتاب فاقد مقدمۀ الزم، چکیدة مطالب یا نتیجه این •

بـه  . تر سازدتوانست اثر را روانگیري مترجم میمقدمه و نتیجه. ها استبعضی فصل
هایی باشد کـه در پایـان کتـاب بـراي     داشتتوانست حاوي یادعبارت دیگر کتاب می

هـا در اختیـار   تسـهیل یـادگیري آن   روشن ساختن هر چه بیشتر مفـاهیم علمـی و  
  . شناسی قرار گیرددانشجویان زبان

  . نامه در انتهاي کتاب استاثر فاقد واژه •
هـاي مـتن اصـلی    چنان کـه در پـانویس  در ترجمۀ اثر کلیۀ استنادات و ارجاعات آن •

  . دقت رعایت شده است هآمده است ب
ــامل    • ــرن بیســتم خــود ع ــل ق ــاب در اوای ــب ایــن کت ــواي مطال ــراي محت ی شــده ب

 . گراشناسی ساختبناي زبانهاي علمی بعدي به عنوان زیر گیري جهت

  
    





 
  
  

  »2و1شناسی معاصر جلد  درآمدي بر زبان«
  

 اگرادي و همکاران ویلیام : مؤلف

  علی درزي: مترجم
  سمت: ناشر

  1380: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  806:  تعداد صفحات
  

 :نقاط قوت

  :شکلی
 ساده و قابل فهم بودن اثر •

 رعایت قواعد نگارش فارسی •

 :محتوایی

  ریزي هاي شوراي عالی برنامه انطباق محتوا با سرفصل •
 هایی براي مطالعۀ بیشتر معرفی کتاب •

  نظم منطقی و انسجام •
  هاي جدید کتاب استفاده از مطالب و •
 بندي مطالب در پایان هر فصل جمع •

 :نقاط ضعف

  :شکلی
  .طرح جلد مناسب با محتوا نیست •
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  :محتوایی
  .نامۀ فارسی به انگلیسی در پایان کتاب نیامده است واژه •
 .تمرین براي هر فصل وجود ندارد •

 :پیشنهاد 

  نامۀ فارسی به انگلیسی اضافه کردن واژه •
  :تفصیلی نقد

هــا کــامالً روان و اصــطالحات رایــج در جملــه. روان و رســا اســتنگــارش اثــر  •
هـا بـراي دانشـجویان کـامالً مفهـوم       جملـه . انـد  شناسی در آن به کار رفته زبان

  . هستند
  . در اکثر موارد قواعد ویرایش و نگارش رعایت شده است •
آرایی، صحافی و طرح جلـد بـا معیارهـاي متـداول کشـور       نگاري، صفحه حروف •

شـناختی   دهندة یک بحـث زبـان   البته طرح جلد خاصی که نشان. اردمطابقت د
  . گردد باشد مشاهده نمی

البته با توجـه  . است زیادشناسی  حجم اثر اندکی با توجه به درس مقدمات زبان •
به فارسی بودن اثر، این منبع براي دانشجویان زبان فقط به عنوان منبع فرعـی  

  . قابل قبول است
با حروف ریزتر و تعـداد صـفحات    جلدي و ب به صورت یکشاید بهتر باشد کتا •

  . کمتر چاپ شود
ها بـه صـورت دقیـق انجـام شـده       یابی آن کاربرد اصطالحات تخصصی و معادل •

هایی دست زده است که بـراي خواننـده    سازي گاهی نیز مترجم به معادل. است
آن تفهـیم  که متن یک متن مقدماتی اسـت و کـار    اما با توجه به این. ناآشنایند

  .  گردد همین اصطالحات است خواننده چندان دچار مشکل نمی
بحـث  . مطالعۀ بیشتر به غناي کتـاب افـزوده اسـت    ياوجود تمرین و منابعی بر •

  . ها کامالً واضح هستند بندي نهایی در فصل مقدماتی و جمع



 49   2و1شناسی معاصر جلد  رآمدي بر زباند

سـی  شنا این اثر براي تدریس کلیات زبان. محتوا از جامعیت الزم برخوردار است •
هـاي   هایی از کلیۀ شـاخه  زیرا بحث. ناسب استشناسی بسیار م یا مقدمات زبان

شناسـی   گیـرد بـراي دانشـجویی کـه بخواهـد بـا زبـان        شناسی را در بر می زبان
  . آشنایی مقدماتی داشته باشد کتاب مفیدي است

. شناسی اسـت  دارندة مفاهیم قدیم و بسیار جدید مطرح در زباناین کتاب دربر •
مدل . به روز نیست (syntax)هاي مربوط به نحو  ب چندان در بحثمطالب کتا

بحـث نحـو   . نحوي مطرح شده شاید مربوط به بیش از پانزده سال پـیش اسـت  
اکنون تغییرات زیادي کرده است اما به هر حـال اگـر کسـی بخواهـد مقـدمات      

  . شناسی را فرا گیرد مطالب این بخش نیز قابل استفاده هستند زبان
تـر   ترین مطالب در مورد زبان آغاز و به تدریج به موضوعات دشوار سادهکتاب با  •

تـر   اي است و موضوعات حاشیهرسیده ... شناسی و  شناسی، نحو، معنی نظیر واج
توان گفت نظم منطقـی   به طور کلی می. اي در جلد دوم آمده است رشته و میان

  .  کتاب خوب است
دیگري بـه عنـوان منـابع پیشـنهادي و     وجود دو گروه منابع یکی منابع اصلی و  •

مفاهیم به کار رفته در متن گویاي این حقیقت است که از منابع موجود به قدر 
یعنـی در درون  . ارجاع به منابع مستقیم نیست  نحوة. کفایت استفاده شده است

خـورد امـا در پایـان فصـل      متن هیچ ارجاع دقیق و مستقیمی بـه چشـم نمـی   
دارد که هـر یـک از مباحـث و مفـاهیم را از کـدام       می نویسنده به صراحت بیان

بـا ایـن   . منبع استخراج کرده هر چند نه با ذکر دقیق صـفحات در همـۀ مـوارد   
حال، این مسأله در چنین کتاب مقدماتی با توجه به هـدف کتـاب یعنـی ارائـه     

  . نماید مطالب به شکلی ساده موجه می
هـا   اي مطالـب و مفهـوم جملـه   کیفیت ترجمه از نظر روانی خوب است از محتو •

شود که ترجمه کامالً پذیرفتنی است و رعایـت امانـت شـده     چنین استنباط می
. دهـد  را نشـان مـی  ) انگلیسـی (هاي زبان مبدأ  البته در عین روانی ویژگی. است
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امـا در  . کنـد  هاي اسمی متعدد و متوالی متن را قدري نامأنوس مـی  وجود گروه
  . تنی نسبتاً آسان و روان موفق بوده استکل مترجم محترم در ارائۀ م

خصوص در ارتباط با زبان فارسـی بـه    به  بهتر بود که مترجم توضیحاتی اضافی، •
  . کرد صورت پاورقی مطرح می

توان گفت اثر مورد نظر کتابی جامع و مفید براي دانشـجویی   به صورت کلی می •
هـا و   کتاب بحـث . ردشناسی را به صورتی مقدماتی فرا بگی است که بخواهد زبان

شناسی را در فصول مختلف به صورتی مقدماتی مطـرح   هاي مختلف زبان شاخه
کتابی اسـت کـه مطالـب آن بـا     . از نظر تنوع مطالب بسیار عالی است. سازد می

آگاهی بسیار انتخاب شده است بنابراین از نظر محتوا کتـابی کـامالً پـذیرفتنی    
این اسـت کـه مـتن اصـلی بیشـتر بـه       یکی از مشکالت غیر قابل اغماض . است
هر چنـد مطالعـۀ   . »شناسی زبان«پردازد و نه به ماهیت علمی به نام  می» زبان«

دهد، با این وجـود جـاي خـالی مباحـث      شناسی را تشکیل می زبان هویت زبان
شناسـی را در برابـر سـایر علـوم مشـخص کنـد و        تواند جایگاه زبان کلی که می

  . شود تبیین کند احساس می پایگاه فکري چنین علمی را
  :شود بودن کتاب پیشنهاد می  موارد زیر براي مفیدتر •
 تر در صورت امکان کتاب به صورت یک جلدي منتشر شود و با خطی ریز •

مترجم در صورت امکان مطالبی را در ارتباط با زبان فارسی به اقتضاي بحث به  •
شناختی را بتواند بـا   بانهاي ز صورت پانوشت به کتاب بیافزاید تا خواننده بحث

شناسـی در نهایـت بـراي بررسـی      یـادگیري زبـان  . زبان فارسـی مـرتبط سـازد   
 . هاي ایرانی است، در نتیجه در این راه نیز باید کوشید زبان

 .کتاب فاقد فهرست موضوعی است که باید گنجانده شود •

بـه دلیـل   . نامۀ کتاب بر اساس ترتیب حروف انگلیسـی مرتـب شـده اسـت     واژه •
  . نامۀ فارسی به انگلیسی هم اضافه شود ترجمه بودن کتاب بهتر است واژه

  
     



 
  
  

  »نگاهی به زبان«
  

  جورج یول : مؤلف
  نسرین حیدري: مترجم
  سمت: ناشر

  1379: سال نشر
  چهارم: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  336:  تعداد صفحات
  

 :نقاط قوت

 :شکلی

 آرایی و صحافی مناسب صفحه - 1

 بیان ساده و قابل فهم - 2

 نگاري مناسب حروف - 3

 کیفیت مناسب طرح روي جلد - 4

 حجم مناسب   - 5

  :محتوایی
  جامعیت کتاب - 1
 بندي نهایی تمرین، آزمون، نمودار و جمعاستفاده از  - 2

 )استفادة به جا از اصطالحات تخصصی(یابی مناسب  معادل - 3

 انطباق عناوین با محتواي هر فصل - 4

 نظم و انسجام نسبی اثر  - 5

  ریزي درسی انطباق سرفصل با شوراي عالی برنامه - 6
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 :نقاط ضعف

  :شکلی
  حذف فهرست اعالم - 1
 ضعف در ترجمه برخی موارد - 2

 هاي عربی از واژهاستفاده مکرر  - 3

  :محتوایی
  هاي قبلی هاي ممکن با چاپ عدم اشاره به تفاوت -1
  .مفاهیم نحو و دستوري ضعیف است -2

 : نقد تفصیلی

: زبـان  یبررسـ «عنوان  ای یوثوق نیو دکتر حس دانیجاو لیکتاب توسط دکتر اسماع نیا
توسط انتشـارات مرکـز ترجمـه و نشـر      1370در سال  »یهمگان شناسیدر زبان یمبحث

  . کتاب چاپ شده است
هاي کتاب، به طور خاص اسـتفاده بـیش از انـدازه از     ها و جملهـ در مورد نگارش کلمه1

هـاي فارسـی بـه راحتـی در      هاي عربی و نیز جمع شکسته عربی در حالی که معادل واژه
هـاي جمـع ماننـد     ها و صورت ش پیوسته واژهاند و نیز استفاده از شیوه نگار دسترس بوده

نظامهـاي،   تـر،  ، بـاداوام )را بـه کـار بـرد    هانوآوريتوان  می( عاتفینیقیها، سئوالهاي، ابدا«
  .است» ...خطهاي، عبارتها، و 

هـاي مرکـب و    و ادب فارسـی مبنـی بـر کـاربرد واژه    توجه به توصیه فرهنگستان زبان  با
هـاي بعـدي ایـن     شود که در چاپ توصیه می) در حد امکان(هم  از مشتق به صورت جدا

  :چند مورد براي نمونه ارایه شده است. گونه نگارش در متن ترجمه کتاب اصالح شود
  .ژرف ساخت=  ژرفساخت
  هم نامی=  همنامی
  یاري هم=  همیاري
  ها فینیقی=  فینیقیها
  هاي صورت=  صورتهاي
  اند مشابه=  مشابهند
  به ندرت=  بندرت

  هاي موقعیت=  موقعیتهاي
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  گران ها یا تبلیغات  چی لیغاتبت=  تبلیغاتیها
  تان دلیل=  دلیلتان

  )201صفحه (هاي اساسی یا اصلی  ضرورت= » اصلی هاي الزمه«
  ارتباط زبانی= کالمی  تبادل

  هاي ي ـ معنیمعناها=  معنیهاي
  .و احتیاج به اصالح دارد خورند مشابه در سراسر متن کتاب به چشم می هاي نمونه

آرایی هـم متعـارف و    صفحه. و مناسب است) یا استانده(نگاري استاندارد  ـ شیوة حروف2
بـود کـه    طرح جلد ساده است شاید الزم مـی . صحافی محکم و خوب است. مناسب است

شد که گیرندگی و جذابیت بیشتري هایی بر روي جلد چاپ می ها، تصویرها و حرف طرح
شناسی و ترجمه  هاي زبان ش اصطالحرنگاري، نگا به طور خاص در حروف. بدهدبه کتاب 

  .گذار استآنها در متن کتاب به صورت برجسته و تیره بسیار تأثیر
هاي کارشناسی  براي دوره 2و  1شناسی  هاي کلیات زبان ـ حجم اثر براي تدریس درس3

هـا   ولـی خـود ایـن درس   . زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی مناسب است
واحـدي بـا    3ساعت در هفته بـراي هـر    4واحدي با مدت زمان  3هاي  بایستی به درس

  .درسی افزایش یابند واحد 3ساعت در هفته براي هر  4مدت زمان 
رسـد کـه تغییـرات     بـه نظـر نمـی   . اسـت  1379پـاییز   ـ اثر مورد بررسی چاپ چهـارم  4

هـاي   به ظـاهر چـاپ  . هاي پیشین ایجاد شده باشداي در این چاپ نسبت به چاپ شکلی
متـرجم اثـر هـیچ    . اول، دوم و سوم نیز از سوي انتشارات سـمت صـورت پذیرفتـه اسـت    

هاي پیشین نکرده  نسبت به چاپ تواییهاي مح به تفاوت» مترجم  اشتدیاد«در  اياشاره
  .است

کـه  “ Properties”بـراي واژة  : هـا مناسـب بـوده اسـت     یـابی  ـ اثر ترجمه است، معـادل 5
به کار رفته است کـه توصـیه   » خصوصیات«شناختی است همیشه  اصطالحی تقریباً زبان

بـه  “ epenthesis”بـراي  . به کـار رود » )ها مشخصه(ها  ویژگی«که حتماً  معادل  شودمی
  .شود پیشنهاد می» واج میانجی/آواي درج«معادل » الحاق آواي میانجی«جاي 
مناسـب  » used«به جاي واژة انگلیسی » مستعمل«متن کتاب کاربرد واژة  96صفحه  در

» به کـاربرده شـده  «و » به کار رفته« عالوه بر معناي » تعملمس«در ضمن اینکه . نیست
» یا مـورد اسـتفاده  /   تظاهر واقعی به کار رفته«بهتر است واژة . هم دارد» قدیمی«ناي مع

  .شود درج
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» Static representation«بـراي واژة  » نمـایش ایسـتاي  «به جاي واژة  228صفحه  در
  .استفاده نمود» بازنمایی ایستاي«تر  از معادل معمولاست بهتر 
  بـــه عنـــوان معـــادل بـــراي» یروش گوشـــی ـ زبـــان  «بـــه جـــاي  225صــفحه   در
»Audio Lingual Method «  کـه از  » شـنوایی ـ گفتـاري    روش«بهتر است از معـادل

  .لحاظ معنایی هم بهتر رسانندة معنا و مفهوم واژه انگلیسی است، استفاده شود
استفاده شود و نـه معـادل   » سواحیلی«واژة » Swahili«است که براي معادل زبان  بهتر
» سـواحل «و » سـاحل «بـا  » سـواحلی «معادل دقیقی نیست و هم  ؛ چون هم»سواحلی«

  ).کتاب و جاهاي دیگر 103صفحه . (هم آوایی دارد
معـادل ذکـر نشـده اسـت و      Cooingو  babblingکتاب براي دو کلمۀ  201صفحه  در

. تنها همین دو کلمه در متن کتاب در فصل پانزدهم بـه طـور مرتـب تکـرار شـده اسـت      
مرحلـۀ  «معـادل   babblingو بـراي  » غان و غون کردن«معادل  cooingتوان براي  می

یابی فنی و دقیق بـراي آن در   در واقع این دو واژه و معادل. را پیشنهاد نمود» ورور کردن
  .تواند بر اهمیت زبان دوران کودکی و نوزادي تأکید نماید زبان فارسی خود می

... و » زیـر «آشناست و بهتر اسـت از واژة  اي غریب، کم کاربرد و نا به نظر واژه» ذیل«واژة 
  .استفاده گردد

واژة نقشی است و نه نقش نما و این واژه بـه درسـتی    Functionalواژة انگلیسی  معادل
  ).متن کتاب 93نگاه به صفحه (قرار دارد » واژگانی«در تباین با واژة 

مـۀ از واژة  در ترج. اسـت  Variationمعـادل بهتـري بـراي    » )هـا ( گوناگونی« 96 صفحه
هـاي معنـایی    استفاده شده که کمی ثقیل است در ضـمن اینکـه داراي سـایه   » تنوعات«

  .دیگري هم است
و . استفاده شود» هاي قانون«از  rules= » قواعد«بهتر است به جاي  96همان صفحه  در

است نه » يژهاي تظاهر ساختوا  قانون«همان  morphological realizationمنظور از 
  .»تظاهر تکواژي قواعد«
» بـه کاربرنـدگان  «بـه جـاي   » گویشـوران «بهتر است از ) خط اول متن( 232صفحه  در

هـا تقریبـاً بـه    این زبان با به کاربرندگانی کـه تعـداد آن  «و به جاي عبارت . استفاده شود
  :از عبارت زیر استفاده شود» ...رسد،  پانصد هزار می

  »....ور، شزبان با حدود پانصد هزار گوی این«
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کـه برابـر بـا واژة    » مطـرود نشـد  «بهتر است به جاي معـادل  ) 232ص(همین صفحه  در
اسـتفاده  » به چالش گرفته نشد«گرفته شده است، از واژة معادل  challengedانگلیسی 

» جانـدار «رسد کـه احتیـاج بـه مفعـول      به نظر می» مطرود شدن«در ضمن اینکه . شود
  .داشته باشد

گرفتـه   signersکـه معـادل   » اشاره دهندگان«حتماًٌ بهتر است به جاي  235صفحه  در
اشـاره  «معمـول نیسـت ولـی    » اشـاره دادن «استفاه شود زیـرا  » اشاره کنندگان«شده از 
  .رایج است» کردن
 persistentبـه جـاي   » اشـتباهی مبـرم  «بـه جـاي واژة معـادل     235همان صفحه  در

fallacy  استفاده شود که منظـور نویسـنده کتـاب    » اشتباهی مکرر«بهتر است از معادل
  .بوده است
واقعاً «: شد بهتر است گفته می» ...شد که  واقعاً جاي تعجب می«): خط اول( 235 صفحه

  »...بود که  جاي تعجب می
بـه  «: شـد  بهتـر اسـت گفتـه مـی    : »اظهـارات وودوارد را ببینیـد  «) جبخش  243 صفحه

ــه در آن » ییــداظهــارات وودوارد توجــه نما ــر واژه انگلیســی » توجــه نماییــد«ک در براب
Consider در متن انگلیسی کتاب برگزیده شده است .  

هـاي   شجره«معادل مرسوم ولی قدیمی و نامأنوس  Family treesبراي . 248صفحه  در
  .استفاده شود» هاي خانوادگی درخت«برگزیده شده است که بهتر است از » خانوادگی

نخسـتین  / خـب، اولـین   «بهتر است از » ... خب، اولین «پاراگراف آخر؛  ،251صفحه  در
  .استفاده شود» ...دلیل 
نـدارد و  » مربوطه«گونه رابطه طبیعی با شیء  یعنی هیچ«. کتاب، خط دوم 137 صفحۀ
ارتبـاط طبیعـی بـا شـیء     ) یـا  ۀرابط(یعنی هیچ گونه «: ترجمه شودبهتر است » ...صرفاً 
  .»...نها ندارد و ت» مربوطه«
» ...هاي جدي بـه خصـوص بـه کـار رود،      در موقعیت«: کتاب آمده است 137صفحۀ  در

بـه  . »...به کار رود، ) یا خاصی(هاي جدي مشخصی  در موقعیت«: بهتر است ترجمه شود
هاي عام و از لحـاظ معنـایی خیلـی رسـا نیسـتند، و واژة بـه        خصوص و حتی خاص واژه

  .است زمرهانه و رواي با کاربرد عامی خصوص واژه
واژة . به کار گرفته شـده اسـت   Schemataکتاب، واژة پرهیبها براي ترجمۀ  165 صفحه

  .ها است آشناتر و پرکاربردتر طرحواره
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هاي زیـر احتیـاج    هاي هند و اروپایی نمونه زبان» درخت خانوادة«، دربارة 247صفحه  در
. در زبان فارسی آشـنا نیسـت  » ك« ِ، وند  Indic= » هندیک«. به بازبینی و اصالح دارد

، بهتـر اسـت   »التـوي «. توان هندي یا هندي قدیم به کـار بـرد   می Indicلذا در ترجمۀ 
لتوینایی به کار رود، معادل التوي آن را به جاي زبان مردم لتونی در جایی پیدا  ایلتونی 
  .ر استت که معادل سلتی هم به کار رفته و مرسوم Celtic= کلتی . نکردم

بندي نهـایی، تمـرین و آزمـون موضـوعات و پیشـنهادهاي       ـ طرح بحث مقدماتی جمع6
مورد بحث منابع براي مطالعۀ بیشتر، نمودار، جدول، مثال و نمونه در سراسر متن کتـاب  

هرچنـد  . اصلی وجود داشته و در متن ترجمه نیز عیناً نقل و ترجمـه شـده و وجـود دارد   
بـه طـور مشـخص    . اسـت سـازي   روز نیازمند بـه مفاهیم  کتاب قدیمی است و مطالب و

. و غیر تحلیلی نوشته شده است» )informative(اطالعی «بیشتر متن کتاب به صورت 
مفـاهیم  «هـا و   هـاي نهـم و دهـم، داده    به طور خاص، در تحلیل و ارایه مفاهیم در فصـل 

تـا   طرحم نحوي منحوي و دستوري بسیار کم، کم محتوا، و ناچیز است بسیاري از مفاهی
  .، سال اولین نشر کتاب نادیده انگاشته شده است1985سال 

هـا و   هاي هر فصل و بخش با عنوان فصـل  ها و تحلیل و بحث) ترجمه(ي کتاب امحتو -8
هـاي ریزتـري    صل به زیر بخـش فکه هر  با توجه به این. ها و فهرست مطابقت دارد بخش

هر بخش به طـور خـاص بـه بحـث دربـارة      بندي شده است  مطابق با عنوان فصل تقسیم
  .پردازد همان بخش می  عنوان

ریـزي بـراي    هاي شـوراي عـالی برنامـه    ي کتاب ترجمه شده مطابق با سرفصلامحتو -9
هـاي شـوراي عـالی      در واقـع سرفصـل  . اسـت » 2و  1شناسـی   کلیـات زبـان  «هاي  درس
ها تهیه شـده اسـت و     ابها و محتوي این گونه کت  ریزي بر اساس مطالب و فهرست برنامه

  . احتیاج به تعریف دوباره و تغییر دارد
ضـعیف و کـم   ) 9و  10هـاي    یعنـی فصـل  (در این اثر به طور خاص در بخش نحـو   -10

هاي جدیدتر نحـوي در آن نیامـده اسـت و احتیـاج بـه گسـترش         محتوي است و تحلیل
ویـژه چـاپ ویـرایش دوم    ها ایـن اثـر بـه     در سایر فصل. ها دارد مفهومی مطالب این فصل

  . شود کتاب تغییرانی مشاهده نمی
شناسی عمومی به بحـث و ارایـه    است و از دیدگاه زبان 1984کتاب مربوط به سال  -11

  .ها و اطالعات به روز نیست  پردازد و بدیهی است که داده شناسی می دانش زبان
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هـاي زبـان و    رشـته  کتاب یک اثر مقدماتی براي دانشجویان سـال اول دانشـگاه در   -12
شناسی است، و هیچ نکته جدیـدي نبایسـتی از آن انتظـار داشـت زیـرا بـراي ایـن         زبان

  .منظور، یعنی ارائه نکته جدید، تألیف نشده است
  .نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر خوب و قابل قبول است -13
ده شـ در کفایـت اسـتفاده   از منابع موجود براي تبیین موضوعات مورد بحـث، بـه قـ    -14

. است به این دلیل که بایستی توجه کرد که کتاب براي چـه کسـانی نوشـته شـده اسـت     
  هـاي  بنـابر ایـن در سـال   . چـاپ شـده اسـت    1985کتاب ترجمه شده حاضـر در سـال   

ضاي کتاب درسی مقتبلکه به . نوشته شده است و کتاب تحقیقی هم نیست 1983ـ   84
هـاي   بنابر این براي آن هـدف و بـراي سـال   . نوشته شده استبراي دانشجویان سال اول 

  .مناسب بوده است 1980
با توجه ) جورج یول(اما نویسنده اصلی کتاب . کتاب مورد بررسی ترجمه شده است -15

هاي اول دانشگاه نوشته، ارجاع و استناد دقیـق و    که کتاب را براي دانشجویان سال به این
لـذا در مـتن   . دیگر که از منابع و آثار آنها سـود بـرده، نـدارد    هاي  کالمی زیادي به مؤلف

امـا در پایـان   . ناچیز است و هر جه که بوده، رعایت شده است ارجاعاتکتاب استنادات و 
فهرستی از ارجاعـات بـا دقـت آورده    » منابعی براي مطالعۀ بیشتر«هر فصل تحت عنوان 
هـا را بیـان کـرده اسـت کـه مفیـد       ها و مطالب مورد بحث در آنشده است و موضوع آن

  .است
رسـد کـه متـرجم     بـه نظـر مـی   . سعی مترجم در ترجمـۀ کامـل مـتن بـوده اسـت      -16

را در امـر  » مفهـومی مـتن  «و ترجمـۀ  » واژه بـه واژه «هـاي ترجمـۀ    اي از شـیوه  مجموعه
اي و  تـوان کـاري حرفـه    بدیهی است کـه ترجمـه اثـر را نمـی    . ترجمه به کار گرفته است

هـاي   هـا و عبـارت    مـورد از جملـه   نـدین برگ پیوست چ در. دان به شمار آورهمچنین رو
  .شود ترجمه شده که نشانگر عدم روان بودن متن ترجمه است ارایه می

ترجمه شـده  » نارسا«و » بد«چهار جملۀ آغازین این بخش «: پیشگفتار مؤلف ۀـ ترجم1
چـه دربـاره زبـان     ز آنام پژوهشـی ا  کتـاب سـعی کـرده    این ۀدر تهی«: براي مثال. است

هاي مورد استفادة زبانشناسان براي رسـیدن بـه آن دانـش    دانسته شده و همچنین روش
. انـد   پاسـخ مانـده   زبان وجود دارند که هنوز بی تهاي زیادي درباره ماهیسؤال. ارائه دهم

  ».اند ـ رشته نسبتاً جدیدي است که اغلب آن را مطالعه علمی زبان نامیده شناسی ـ زبان
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ترجمۀپیشـنهادي بـه شـرح      شـود،  متن چند اشکال دارد که باعث عدم روانی آن می این
  :زیر است

ام پژوهشـی دربـارة دانشـی کـه در مـورد زبـان داریـم و         تهیه این کتاب سعی کرده در«
. هاي مورد استفاده زبانشناسـی بـراي رسـیدن بـه آن دانـش ارایـه دهـم        همچنین روش

شناسی ـ که اغلب آن   اند؛ زبان پاسخ مانده هاي زبادي دربارة ماهیت زبان هنوز بی پرسش
  ».نسبتاً نوپاست شیاننامند، د را مطالعه علمی زبان می

  .پاراگراف آخر خوب و روان ترجمه نشده است 105صفحه  در
  : پیشنهادي من به شرح زیر است ترجمه

هـاي زبـان نیازمنـدیم کـه توجیـه       ها و جملـه  بنابر این ما به توصیفی از ساخت عبارت«
شناسـایی  هاي غیر دستوري زبـان را   هاي دستور زبان باشد و زنجیره کنندة تمام زنجیره

شـویم   یادآور مـی . نامیم می» دستور«هاي زبان را  این گونه توصیف و توجیه ساخت. کند
  ».رود هاي زیاد و گوناگون زبان به کار می پی در پی و براي پدیده» دستور«که اصالح 

  :15، دو جملۀ آخر صفحه 15دوم کتاب، صفحه  فصل
م بررسی خط باید این نکته را به در هنگا«: پیشنهادي به جاي ترجمه انجام شده ترجمه

خاطر داشته باشیم که بسیاري از زبان هاي کشف شده در جهان امروز تنهـا بـه صـورت    
  ».روند و صورت نوشتاري ندارند گفتاري به کار می

متوقف شده است، .... ها به طور کاربرد بسیاري از این کلمه«: متن ترجمه 259صفحه  در
هـا   بسـیاري از واژه «. ترجمه متن بایستی چنین باشـد . ستکه معادل با متن انگلیسی نی

  .»...روند، براي مثال دیگر به کار نمی
کـه  » در بعضی از اسمها، نشانی از قرون وسطی وجود دارد«: متن ترجمه 259صفحه  در

  ».آي از قرون وسطی با خود دارند ها هاله بعضی اسم«: تر آن چنین است ترجمۀ مناسب
توان گفت چون متن اصلی کتاب براي تدریس در دوره کارشناسی تهیـه   طور کلی می به

در ترجمه کتـاب  . باشد که در برخی موارد چنین نیست» روان خوان«شده است بایستی 
ها و تأکید بر عبارات بـر اسـاس دسـتور و نحـو      و جابجایی واژه» مبتدا سازي«به فارسی 

ها در الگـوي انگلیسـی    ان ترتیب و مبتداسازي واژههمبه زبان فارسی توجه نشده است و 
در مـورد  (هاي عنوان شده در همـین صـفحه    که نمونه آن را در مثال. رعایت نشده است

  .توان دید می) متن ترجمه 259صفحه 
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ثـال،  هرچند در چنـد مـورد و م  . یابی دقیق بوده است در این کتاب سعی در معادل -17
توضیح و ـ 2. شده است  توضیح داده 5یا نیست که در ص ها گو شده و معادلدقت کافی ن

اصـوالً کتـاب و   . ه و با دقت رعایـت نشـده اسـت   شهمی» ...نقد مطالب به صورت نگارش، 
از ایـن  . و لذا احتیاج به نقد و توضـیح چنـدانی نداشـته اسـت     استمتن اصلی مقدماتی 

اصـلی   8هاي ص  اصطالح هاي معادل. ارد نباشدودیدگاه شاید انتقادي به مترجم محترم 
  .شناسی در پاورقی به صورت انگلیسی آورده نشده است که بسیار مفید است زبان
نخست کتاب باشـد کـه   ) edition(رسد که ترجمۀ این کتاب از ویرایش  به نظر می -18

در هـر حـال ویـرایش دوم کتـاب تفاوتهـایی بـا       . نشـده اسـت  مشخص به صراحت البته 
به طور مثال فصـل یـازدهم   . دارد) مۀ فارسی منطبق با آن استکه ترج(ویرایش اول آن 

حـالی کـه در ویـرایش     رد» معناشناسی و کاربرد شناسـی «ست از ا کتاب ترجمه عبارت
» کاربردشناسـی « :فصـل دوازدهـم   و »شناسـی  معنـا «دوم کتاب انگلیسی فصل یـازدهم  
  .اند ه با هم متفاوتهاي ویرایش دوم و کتاب ترجمه شد  است، و از همین جا شماره فصل

 Alternate andکتاب ترجمه در مقایسه با ویرایش دوم کتاب فاقد بخش  232 صفحه

primary sign » «languages دهد که ترجمـه کتـاب از    این خود نشان می. باشد می
  .ویرایش نخست آن بوده است

هـم  فاقد یک بخش م) 235صفحه (کتاب در مقایسه ویرایش دوم کتاب  275صفحه  در
  .باشد می the post – Creole continuumبه نام 

) 229ـ   40در صـفحه  (کتاب ترجمه در مقایسه بـا ویـرایش دوم کتـاب     280صفحه  در
ــدارد؛ و همچنــین، توضــیحات بخــش   sociolinguisticsبخــش  گویشــهاي «وجــود ن
  .در کتاب ترجمه کمتر از ویرایش دوم کتاب است» اجتماعی
مه شـده کـه از ویـرایش نخسـت انگلیسـی اسـت نسـبت بـه         هاي متن کتاب ترج تفاوت

هاي دیگـر   هایی در فصل ویرایش دوم متن انگلیسی بسیار زیادتر از مطالب باالست بخش
در ویـرایش دوم  ... ، و »درونداد زبـان آمـوزي  «، »زبان مردان و زنان«بخش : کتاب مانند

  .است شدهکتاب اضافه 
پـردازد، نیـز    ها و پیشنهادات مورد بحث مـی  ها، موضوع ها، که به سؤال پایانی فصل بخش

، و نقـل  هـا تعداد مثال. تر است و گسترش یافته است در ویرایش دوم متن انگلیسی کامل
نیـز گسـترش یافتـه    » منابع براي مطالعۀ بیشتر«ها از نویسندگان دیگر، و همچنین قول
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که از ویرایش نخست ترجمـه شـده، وجـود     به دلیل این سی،است که درمتن ترجمه فار
  .ندارد
ي کتاب از سوي متـرجم  ااست، بنابراین انتظاري مبنی بر بهبود محتو هترجمه شد کتاب

براي  هاییالبته در صورت نیاز به تجدید چاپ اثر حاضر پیشنهاد. توان داشت  محترم نمی
که تجدید چاپ کتـاب توصـیه    ن ایندر ضم. ه نمودئتوان ارا بهبود کیفیت ترجمۀ آن می

هـا  شناسـی کـه زبـان اول آن    مبتـدي زبـان   دانشـجویان زیرا این کتـاب بـراي   . شود نمی
شناسـی بـه دانشـجویان     و چون تنها براي تدریس زبـان . انگلیسی است نوشته شده است

هـا را   هاي انگلیسی است نوشته شده است بهتر است که دانشجویان اصل این کتاب  رشته
  .زبان انگلیسی مطالعه کنندبه 
  
   

    



 
  
  

  »1مطالعۀ زبان«
  

  2جورج یول: مؤلف
  3انتشارات دانشگاه کمبریج: ناشر

  1986: سال نشر
   اول: ویرایش
  کمبریج :محل نشر

  214:  تعداد صفحات
  

 :هانظرات و پیشنهاد  خالصۀ

  متن از نظر سادگی براي مقطع کارشناسی زبان انگلیسی مناسب است •
  شناسی هستنداصطالحات به کار رفته در این کتاب، اصطالحات رایج در زبان •
  براي تفهیم مطالب از فنون و ابزارهاي الزم استفاده نشده است  •
ــدمات     • ــدریس در دو درس مق ــراي ت ــاب ب ــن کت ــداد صــفحات ای ــب و تع مطال

شاید تدریس آن در یک درس دو واحدي کافی . کافی نیست 2و 1شناسی  زبان
  باشد

  در بسـیاري از مـوارد،  . مطالب هر فصل و عناوین مـتن جامعیـت الزم را نـدارد    •
بـراي مثـال، در فصـل مربـوط بـه      . شود مطالب بسیار سطحی و گذرا مطرح می

بسـیار ابتـدایی    شناسی همگانی است، مطالب نمو، که یکی از مباحث مهم زبان
شناسـی اختصـاص داده    اند، فقط چند صفحه به این بحث مهم زبان مطرح شده

                                                        
1. The study of language 
2. George Yule 
3. Cambridge University Press 
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مباحث ایـن کتـاب کـالً اطالعـات کـافی در اختیـار دانشـجو قـرار         . شده است
  .دهد نمی

متن حاضر از جهت استفاده از منابع مرتبط با موضوع از کفایـت الزم برخـوردار    •
  نیست

امـا    ریزي مطابقـت دارد،  هاي شوراي عالی برنامه اثر حاضر تا حدودي با سرفصل •
مطالب در کلیۀ موارد سـطحی و  . سازد طور جامع برآورده نمی ها را به اهداف آن

  .اند ناکافی مطرح شده
  مستندات و ارجاعات متن خوب است •
شاید بتوان از آن به عنوان یک . کتاب حاضر براي تدریس مقدمات کافی نیست •

به این دلیل که جامعیت و توضیحات الزم براي یـک  . دمنبع جنبی استفاده کر
  کتاب درسی را ندارد

کـه   حال آن  رسد از مکتب خاصی در این کتاب استفاده نشده است، به نظر می •
از جمله در فصل مربوط بـه  (ها مباحث براساس دیدگاه گشتاري  در برخی فصل

  .اند ارائه شده) نحو
  .اند شناسی تدوین شده زبان مباحث کتاب با رعایت اصول علمی رشتۀ •
هـا و اطالعـات بـه روز     امـا داده . در نقل مطالب و وقایع رعایت امانت شده است •

  .نیستند
  سوال یا افق جدیدي در متن مطرح نشده است •
با توجه به تخصصی بودن موضوع کتـاب طـرح مباحـث ارزشـی و ملـی در اثـر        •

در اثر مورد تاکیـد   گنجد و مورد اجتماعی، سیاسی و اخالقی خاصی حاضر نمی
  .نیست

ن توان گفت این کتاب براي دانشجویان رشتۀ زبان انگلیسی به عنوا هر چند می •
اما به دلیل جامع نبودن توضیحات مطـرح   یک منبع جنبی قابل استفاده است،

در ایـن کتـاب مطالـب    . شـود  شده در آن به عنوان کتاب درسی پیشنهاد نمـی 



 63   زبان مطالعۀ

هاي آن از جمله فصـل مربـوط بـه     از فصلبرخی . اند بسیار سطحی مطرح شده
  .اند نحو، بیش از اندازه سطحی و گذرا به موضوع پرداخته

شناسـی   رسد کتـاب کـالً بـه توضـیح مختصـر چنـد اصـطالح زبـان         به نظر می •
شناسی بنابراین، صالح نیست  پردازد تا به تشریح مطالب براي یادگیري زبان می

ایـن کتـاب قـادر نیسـت بـراي      . شـود  که از آن به عنوان کتاب درسی اسـتفاده 
  .شناسی ارائه دهددانشجو دیدگاهی خاص در زبان

  
   

    





 
  
  

  »شناسی زبانکلیات «
  

  محمود فرخ پی: مؤلف
  سمت: ناشر

  1379: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  208:  تعداد صفحات
  

توانـد در  در صورت بازنگري اساسی در شـکل و محتـوا مـی   » شناسیکلیات زبان«کتاب 
به عنوان ) درس پایه( 2و  1شناسی انگلیسی در درس کلیات زبانمقطع کارشناسی زبان

توانند بـراي آمـوزش دانشـگاهی    آثار مشابهی که می. منبع اصلی مورد استفاده قرار گیرد
  :استفاده قرار گیرند عبارتند ازمورد 

یف
رد

  

سال   افست/ناشر  نوبت انتشار  صاحب اثر  عنوان
  افست/نشر

1  The Study of 
Language 

Goerge Yule 2006  کمبریج  سوم  

2  An introduction 
to language 

Fromkin & Robert Rodman 1389  رهنما  اول  

3  Linguistics and 
langugae 

Julia S. Falk 1378  عباسی  ویرایش دوم  
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  بررسی شکلی
نسـبت بـه مـتن    . به طور کلی به لحاظ دستوري جمله ها روان و رسـا هسـتند   •

انگلیسی که توسط یک انگلیسـی زبـان نوشـته شـده باشـد مـتن از زیبـایی و        
در بسـیاري مــوارد نویسـنده از اصــطالحات   . انسـجام کمتــري برخـوردار اســت  
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هـاي بعـد یـا در    هـا یـا در فصـل   تخصصی استفاده کرده اسـت کـه توضـیح آن   
توانـد موجـب   هاي دیگر همان فصل ارائه شده است که ایـن موضـوع مـی    بخش

گذاري و حـروف  نکته دیگر استفاده از شماره. سردرگمی مدرس و دانشجو شود
هــا اســت کــه نویســنده در بــراي نشــان دادن عنــاوین اصــلی، فرعــی و مثــال 

 به عنوان مثال در صـفحات (مند عمل نکرده است ها چندان نظامکارگیري آن به
115 /99 /95 /138/141.( 

 . میزان رعایت قواعد ویرایش و نگارش خوب است •

صـحافی در حـد   . طرح روي جلد جز نام اثر، هیچ نشانی از محتواي کتاب ندارد •
آرایی فضاي خالی که معموالً باعث زیبایی سـطور و  مطلوب است،  اما در صفحه

ها یـا لیسـتی   که مثال شود، به ویژه جاییشود کمتر مشاهده میها میپاراگراف
. نگاري اثـر خوانـا اسـت   حروف. از اقالم در ذیل یک پاراگراف درج گردیده است

یعنـی  . هاي هر فصـل نـدارد  تمایزي با سایر بخش) پاراگراف اول(ها شروع فصل
بهتـر اسـت   . اند و حاشـیۀ کـافی ندارنـد   ها از باالي صفحه تنظیم شدهپاراگراف

در مـواردي  . تـر باشـند  اصـلی مشـخص  ) تیترهاي(هاي ها و عنوانعنوان درس
ها با هم همخوانی ندارند، به عنـوان مثـال زیـر    بنديعنوان و زیر عنوان و طبقه

با عنوان اصلیِ  (?How Does a Linguist Get Data)عنوان آخر فصل اول 
در فصل . و مطالب مطرح شده هماهنگ نیست (What Is Language)فصل 

گذاري استفاده شده است، ولـی  ن کردن نقاط قوت از شمارهیازده نیز براي عنوا
براي نقاط ضعف فقط از عنوان استفاده شده که این امر ارتبـاط بـین دو بخـش    

ها و خطوط یکسان هستند که نبایـد  فاصله بین پاراگراف. رنگ کرده استرا کم
. کنـد نوشتن کلمات از قاعده خاصی پیروي نمی (bold)ضخیم . گونه باشداین

اي شـده اسـت و در مـواردي واژه    boldدر برخی موراد یـک واژه چنـدین بـار    
هر صفحه عنوان فصل ذکـر    headerبهتر است در. نشده است boldتخصصی 

 3بندي نیز در مواردي مشکل دارد، به عنوان مثال یـک فصـل فقـط    فصل. شود
فصل رسد در بعضی موارد مطالب یک یا چند همچنین به نظر می. صفحه است
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هاي دیگر مطرح شوند، به عنـوان مثـال   هاي فصلبهتر است که به عنوان بخش
 .15و  14، 11هاي فصل

هر چند حجم کتاب کم است اما عناوین مطرح شده و مفاهیم موجود در مـتن   •
بسیار بیشتر از آنی است کـه معمـوالً بـه دانشـجویان سـطح کارشناسـی ارائـه        

 . گردد می

اند، ولـی در آوانویسـی   موارد درست به کار گرفته شدهعالئم سجاوندي در اکثر  •
در چنـد مـورد اشـکاالت    . ها، عالئم و نظام آوانگاري شرح داده نشده اسـت واژه

نویسنده در طراحـی و تـدوین فصـول یکسـان عمـل      . خوردتایپی به چشم می
به عنوان مثال در برخـی فصـول بخشـی بـا عنـوان خالصـه دیـده        . نکرده است

در عـین  . ها تمرین و آزمـون دارنـد و برخـی ندارنـد    بعضی از فصلشود و یا  می
و در بعضـی مـوارد    summaryحال براي بخش خالصه در بعضی موارد از واژه 

اي از عـدم یکدسـت بـودن    استفاده شده است که باز هم نمونه  to sum upاز 
 . ها استفصل

  :بررسی محتوایی
ر مواردي افراط و تفـریط صـورت   به لحاظ جامعیت محتوا به نظر می رسد که د •

بـه مبحـث گرامـر اختصـاص دارد      17تا  9گرفته است، به عنوان مثال از فصل 
تواند مفید  باشد ولی بـه  که دانستن مطالب این مباحث براي دانشجو میبا این(

که حجم زیـادي از کتـاب   ) شناسی ضروري نیستعنوان مباحث مقدماتی زبان
شناسـی،  حال سـه فصـل آخـر کتـاب یعنـی معنـی       در عین. گیرندرا در بر می

اي اند و به مباحث میـان رشـته  شناسی و کالم بسیار مختصر مطرح شدهکاربرد
اي و تحلیل کالم کـه  شناسی رایانهشناسی، زبانشناسی زبان، جامعهچون روان

اي نشـده اسـت یـا بـه صـورت      امروزه بسیار مورد توجه هستند یا اصـالً اشـاره  
به عبـارت دیگـر مباحـث جـالبی از قبیـل      . تلویحی اشاره شده استمختصر و 

-بندي زبانردهو هاي زبانی، شناسی زبان، منشأ و پیدایش زبان، خانوادهجامعه

ها در کتـاب حاضـر،   نظر به گنجانده نشدن این بحث. اندها در این کتاب نیامده
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عیـت الزم را  هاي دیگر کمک گرفته شـود تـا محتـوا جام   الزم است که از کتاب
 ۀشناسـی و نحـو محتـوا خـوب اسـت، هـر چنـد نظریـ        در بخش واج. پیدا کند
متن به لحاظ عنـاوین مطـرح   . در نحو ذکر نشده است minimalismکمینگی 

مشـکل  . رسـد  فراتر از سطح کارشناسی بـه نظـر مـی   شده و حتی محتوا گاهی 
ن اغلـب  متأسـفانه مـت  . باشـد اصلی مختصر بودن توضیحات موجود در متن می

آنکه دانش عمیـق یـا تـوان تحلیلـی را در      اند بیوار مطرح شدهمباحث خالصه
 . اختیار خواننده قرار دهد

هاي ارائه شده توسط شوراي عالی برنامه ریـزي مطابقـت دارد   فصلتقریباً با سر •
 .ولی بعضی مباحث به توضیح بیشتري نیاز دارند

 . نظم منطقی و انسجام مطالب خوب است •

در واقع مـتن  . اندسادگی و به صورت موجز بیان گردیدهحات تخصصی بهاصطال •
مورد نظر به یک خالصه شـبیه اسـت کـه نویسـنده در تـالش بـوده تـا در آن        

همین باعـث  . گنجد بیاوردمطالبی بسیار را که در یک یا دو جلد کتاب هم نمی
به عبارت . شدشناسی باگردیده تا متن فاقد جزئیات کافی در مورد مفاهیم زبان

دیگر نویسنده سعی داشته است که به بیشتر اصطالحات تخصصی در چارچوب 
فصول اشاره کند ولی توضیح کافی براي همه اصطالحات ارائه نشده اسـت کـه   

اضـافه کـردن فهرسـت    . موجب دشـواري درك مطلـب شـده اسـت     در مواردي
تـاب کمـک   تر شـدن ک اصطالحات تخصصی و نیز نمایه در پایان کتاب به غنی

 . کندمی

دارد اما به طور کلی فاقد ) در حد پاراگراف(اي بسیار مختصر متن گاهی مقدمه •
. باشـد مـی ) نظیر حل تمـرین و آزمـون  (بسیاري از ابزارهاي علمی براي تفهیم 

ه با توجه به محتوا از نمودار و جدول خوب استفاده شـد . متن بسیار موجز است
بنـدي نهـایی در   جمـع . ها ارائه نشده استبحث مقدماتی براي همه فصل. است

 همچنین. فقط در چند فصل ارائه شده است summaryقالب بخشی به عنوان 
 .ها طراحی نشده استتمرین و آزمون نیز براي همه فصل
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 . محتواي اثر با عنوان و فهرست آن منطبق است •

هـاي شـوراي عـالی    به لحاظ عناوین مطرح شده متن بـه خـوبی بـا سـر فصـل      •
هـایی دارد کـه پـیش از ایـن     ریزي منطبق است اما به لحاظ محتوا نقـص  برنامه

 .ذکر شد

مطالعۀ کتاب به عنوان منبعی که مفاهیم بسیاري را بـه طـور خالصـه و سـاده      •
بیان داشته براي دانشجویان ارزشـمند اسـت امـا خالصـه و مـوجز بـودن آن و       

آن به عنوان منبع اصـلی  فقدان تمرین مناسب براي دانشجویان مانع از انتخاب 
 . گرددمی

 . اطالعات موجود در متن تقریباً روز آمد است •

نظم منطقی در ترتیب فصول و مطالب هر فصل بـه طـور نسـبی رعایـت شـده       •
براي مثال در فصل . آیندارتباط در یک فصل میاست، اما گاه مطالبی نسبتاً کم

از دو » مـتن «فهـوم  بیستم در مورد تحلیـل گفتمـان نویسـنده بـراي تفهـیم م     
به لحـاظ  . بهره برده که ارتباطی به آن فصل ندارد» کنش«و » توانش«اصطالح 

که پیشتر نیز عنوان شد مواردي وجـود دارد کـه ارتبـاط     نظم منطقی همچنان
در عـین حـال رابطـه بـین     . مطالب با مطالب پیش و پس از آن روشـن نیسـت  

 . ها چندان روشن نیستها و ترتیب ارائۀ آنفصل

استفاده شده است اما متأسـفانه نـامی از    Yuleدر این اثر از برخی منابع مانند  •
نویسـنده محتـرم در طـرح بسـیاري مباحـث مـثالً       . آن به میان نیامـده اسـت  

 . شناسی در صفحات متوالی از هیچ منبعی نام نبرده استآواشناسی و واج

بسـیاري از تعـاریف و   نویسنده بسیار کم از ارجاع استفاده کرده اسـت و منبـع    •
در کل کتاب بـه غیـر از چنـد    . م آوانگاري مشخص نیستها یا عالئطبقه بندي

 . مورد انگشت شمار، استنادات و ارجاعات نامشخص است

که ابتدا مباحث مربوط به زبان توضیح داده شـده اسـت سـپس    با توجه به این  •
-ید به زبان و زبانعنوان کتاب با رسدبه نظر می ،شناسیمسائل مربوط به زبان

 .تغییر یابد language and linguisticsشناسی 
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شناسـی  توان گفت اثر مذکور به عنوان منبـع اصـلی درس زبـان   در مجموع می •
هاي آموزشـی  تري وجود دارند که با نیازقابل قبول نیست چرا که منابع مناسب

رخـوردار شـود   که اثر مذکور از چنین جایگاهی ببراي این. تطابق بیشتري دارند
هـاي مناسـب   راهی جز بازنویسی آن، افزودن توضیحات الزم و افـزودن تمـرین  

که متن اثـر انگلیسـی اسـت و کتـب نگـارش شـده       با توجه به این. وجود ندارد
هاي انگلیسی زبان دیگري نیـز در دسـترس هسـتند کـه بـراي      توسط نویسنده

ـ  تدریس مناسب نیز می سـتفاده از ایـن کتـاب    واقص اثـر ا باشند و با توجه بـه ن
هـاي  در عین حال ویژگـی . رسدعنوان منبع اصلی چندان مناسب به نظر نمی به

شود استفاده از آن به عنـوان منبـع فرعـی    مثبتی نیز کتاب دارد که موجب می
هاي فارسی بـراي مبحـث   بخش دانشجویان باشد به عنوان مثال ارائه مثالیاري

morphology کندکه به یادگیري بهتر دانشجویان کمک می. 

  :نقد تفصیلی
در . توان بـراي آن الگـویی متصـور شـد    اند که نمیشده  boldدر کل کتاب کلماتی •

و در مـواردي  شـده اسـت     boldواقع در بسیاري مواقع یـک اصـطالح چنـدین بـار    
 phoneme andنگـاه کنیـد بـه   ( نشـده اسـت    boldاصـطالحی تخصصـی اصـالً   

allophone   8در صفحه ،morpheme    و 9در صـفحۀ ،frequency   در صـفحۀ
14 .( 

زیر عنوان آخر فصل اول با عنوان اصلی فصل اول و مطالب مطرح شده در این فصل  •
 .مرتبط نیست

کـه نویسـنده در   با توجه به ایـن  .با عنوان گرامر به دستور زبان می پردازد ل دومفص •
هـاي  به عنوان یکـی از شـاخه   syntaxاز اصطالح  grammarمقدمه کتاب به جاي 

تـر ایـن اسـت کـه مـوارد کـاربرد ایـن دو        شناسی نام برده است، مناسـب دانش زبان
در ) فصـل گرامـر  پاراگراف اول ( 6. براي مثال در ص. اصطالح را از هم تفکیک نماید

رسـد کـه   به نظـر مـی  . استفاده شده است  syntax (grammar)خط پایانی از واژه
که آیا این دو دقیقاَ هم معنا هستند یا و این grammarو   syntaxاشاره به تعاریف 
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هـر  . باشـد یکی زیرشمول دیگري براي کمک به درك بهتر دانشجویان ضروري مـی 
ده تعریف کوتاهی از دستور زبان ارائـه دا ) 10ص ( چند نویسنده در نیمه فصل دوم 

است که بهتر بود این تعریف در ابتداي فصل و با تأکید بیشتر بر تفاوت آن با نحـو و  
 . شدهاي زبان ارائه میرابطه آن با سایر حوزه

در فصـل دوم بـه دالیـل زیـر مناسـب      ) مـروري کوتـاه  ( ارائه فصلی با عنوان گرامـر   •
  :باشد نمی
ü  ختصاص داده استرا به خود ا 17تا  9مبحث گرامر به طور مفصل از فصل . 

ü شناس قابل درك باشد ولـی  رابطۀ این فصل با سایر مباحث شاید براي یک زبان
شـوند،  براي دانشجویان مقطع کارشناسی که براي اولین بار با این علم آشنا می

 .گونه نیستاین

ü شناسی معموالً در ترتیب ارائۀ مطالب ابتدا به ماهیت زبان پرداخته در کتب زبان
ها از کوچکترین واحد زبان که همـان آوا اسـت   سپس تعاریف و بررسیشود، می

  discourseشوند و به بزرگترین واحد که فراتر از جمله است یعنـی  شروع می
شناسـی اجتمـاعی و   نظیـر زبـان   ايرشـته شوند و سـپس مباحـث بـین   ختم می

یسنده بـه  در این کتاب نو. شوندها مطرح میشناسی زبان و رابطه بین زبان روان
ماهیت زبان به طور خیلی مختصـر اشـاره کـرده اسـت و دربـاره منشـأ زبـان و        

به ترتیب  21و  20، 19هاي فصل. هاي مربوط به آن توضیحی نداده است نظریه
اختصـاص داده شـده    pragmatics، و semantics ،discourseبه مباحـث  

. آمـده اسـت   صـفحه  17هـا در مجمـوع در   است که مطالب مربوط به این حوزه
pragmatics  شناسی اي به سایر مباحث زبانبخش پایانی کتاب است و اشاره

  . نشده است
نویسنده در مقدمه اشاره کرده است که این کتاب با هدف آشـنا کـردن دانشـجویان     •

آموزش زبان انگلیسی و ادبیـات زبـان انگلیسـی بـا کلیـات       ۀمقطع کارشناسی رشت
که فصل حال آن. دو ترم تحصیلی نوشته شده است شناسی و براي آموزش طیزبان

تـر  مناسـب . به گرامر و نحو پرداخته اسـت  17و  16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9
این است که تا حد امکان خالصۀ این مطالب به عنوان زیر مجموعه یک فصـل ارائـه   
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شوند و در عین حال بسیاري از مطالب بهتر اسـت حـذف شـوند، چـرا کـه توضـیح       
در عین حـال  . شدباتصر ارائه شده در این کتاب براي درك این مطالب کافی نمیمخ

 .شناسی جاي بحث دربارة این مطالب به طور مفصل نیستکتاب مقدمات زبان

رسد که توالی مطالـب  به مباحث پیشین و پسین چیست؟ به نظر می 18ربط فصل  •
 . فاقد انسجام است

 . نشده استارائه   phoneدر فصل سوم تعریفی از •

هاي زبان هم از جایگاه و هم شـیوه  بندي همخوانبهتر بود در فصل سوم براي طبقه •
هـا از ایـن دو مقولـه    در ارائـه جـدول مربـوط بـه همخـوان     . کردندتولید استفاده می

بندي بـر مبنـاي شـیوة تولیـد صـورت      که در متن طبقهاستفاده شده است، حال آن
 .گرفته است

تواند موجب سر در گمـی  شناسی میواژه در فصل واجساخت خلط مباحث مربوط به •
 . دانشجویان شود چرا که دانشجویان با این اصطالحات آشنایی ندارند

شناسی بهتر است ابتدا هجا تعریف شود و سپس مبحث تکیه و آهنـگ  در فصل واج •
 . مطرح شوند

اشاره نشده است در حالی که  coherenceو   cohesionبه تفاوت بین 20در فصل  •
 . رسداین تفکیک این دو اصطالح ضروري به نظر می

در صفحه اول، پاراگراف سوم نارسا است و مولف محترم استدالل نادرستی را به کـار   •
 .خط آخر همان صفحه نیاز به ویرایش دارد. اندبرده

زبـان انسـان   ی خالقیـت در  در صفحه دوم پاراگراف اول مطالب ارائه شده بـه ویژگـ   •
کند که نویسنده بدون ذکر این مطلب از این تعریف بـراي توضـیح مفهـوم    اشاره می

 . پذیر نیسترسد این امر توجیهتوانش زبانی استفاده کرده است که به نظر می

کـه ایـن   استفاده شـده اسـت، حـال آن     agentدر صفحه سوم پاراگراف اول از واژه  •
انـد ناآشـنا اسـت و مطمئنـاً نیـاز بـه       سی نخوانـده شنااصطالح براي افرادي که زبان

 . توضیح دارد

 .نیاز به ویرایش دارد) 5خط (در صفحه سوم پاراگراف سوم  •
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مثال ارائه شده در صفحه چهارم پاراگراف اول از ریاضیات عاریت گرفته شـده اسـت    •
 . تر شدن مطلبی ساده شده استکه  موجب پیچیده

 .لب پیش و پس نداردکل مبحث ارتباطی با مطا 5صفحه  •

 school grammarsبه نظر می رسد در استفاده از مفـاهیم   Aبخش  6در صفحه  •

and grammarian کمی تداخل به وجود آمده است. 

 gerundمصـدري از    toپاراگراف آخر بهتر است بـه جـاي اسـتفاده از    7در صفحه  •
 .استفاده شود

استفاده شده  subject , predicateدر همان صفحه پاراگراف اول بعد از مثال ها از  •
 .که توضیحی براي آن ارائه نشده استاست در حالی

در همان صفحه پاراگراف دوم بهتر بود در ابتدا درباره بلومفیلد توضـیح داده شـود و    •
 .سپس راجع به پیروان او

انـد کـه   هاي آواشناسی بدون توضیح ارائه شـده بسیاري از اصطالح 9و  8در صفحه  •
براي دانشجویان مقطع کارشناسی کـه بـراي اولـین بـار ایـن اصـطالحات را        این امر
تواند گیج کننده باشد و در واقع مدرس مجبور خواهد بود کـه زودتـر   خوانند می می

 .از ترتیب ارائه شده در کتاب ابتدا به تدریس مباحث آواشناسی بپردازد

هـا را بـه   وضـیحات آن انـد کـه نویسـنده ت   در بسیاري از موارد مبـاحثی ارائـه شـده    •
کند و فقط اصطالح دهد، یا در مواردي این کار را هم نمیهاي بعدي ارجاع می فصل

شود، که این موضوع موجـب  هاي بعد تدریس میآورد و در فصلرا بدون توضیح می
 segmentation and( 9هـاي  مانند صفحه( شودسر درگمی دانشجو و مدرس می

classification)  کـه   13آمده است و یـا صـفحه    100ها در صفحه که توضیح آن
پاراگراف آخـر کـه    15ارجاع داده شده است و همچنین صفحۀ  13توضیح به فصل 

بیشتر اصطالحاتی که در فصـل دوم  ). توضیح مطلب به بخش بعد موکول شده است
ئـه  هـاي مختلـف ارا  ها در فصـل اند بدون توضیح هستند و توضیحات آنکتاب آمده
 .شده است
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اي بیان شده است کـه در واقـع   پاراگراف اول هدف آواشناسی به گونه 14در صفحه  •
 .ارائه شده است  Aاست که در پاراگراف دوم بخش acoustic تعریف آواشناسی

 .نارسا است 16در صفحه   auditory phoneticsتعریف  •

 .بندي بیشتر توضیح داده شودبهتر است مبناي طبقه 17در صفحه  •

 speechهم جزء  larynx  and windpipeدر همان صفحه مشخص نیست که آیا  •

organs  همچنین مشخص نیست که . هستند یا خیر vocal cord    ها به صـورت
 .متصل هستند  larynxافقی یا عمودي به 

 و  inflectedکـه توضـیح مختصـري دربـارة اصـطالحات     بهتر اسـت   25در صفحه  •
compound  وsuperlative ارائه شود. 

از عالئم آوانگاري استفاده شده اسـت کـه پیشـتر     glideبراي توضیح  27در صفحه  •
 .شونداند و در ادامۀ فصل توضیح داده میمعرفی نشده

در انتهاي مطالب ارائه شـده   summary براي اولین بار بخشی با نام  28در صفحه  •
 . است

 هـا بعـد از    vowelمبحـث  به لحاظ صفحه آرایی بهتر بود کـه شـروع    29صفحه  •

chart   )consonants of English  (گرفتقرار می. 

تواند بـه  بندي میرسد پاراگرافبه طور کلی موارد متعددي وجود دارد که به نظر می •
از (خـط اول، پـس از اتمـام جملـه       8ص : ماننـد . تر صـورت بگیـرد  اي صحیحگونه

since  بهتر است پاراگراف عوض شود) به بعد. 

 40در چند فصل کتاب بعضی مطالب تکرار شده است، مانند فصـل چهـارم صـفحه     •
 . تکرار شده است 21و  8هاي که همان مطالب صفحه

و  phonemeو   phoneبهتر است کمی بیشـتر بـه تفـاوت     phoneticsدر مبحث  •
 .تعاریف هر یک پرداخته شود

بیشـتر توضـیح    segmental and suprasegmentalبهتر است که  41در صفحه  •
 .داده شود

 .مناسب نیست  morphemeذکر مطالب و تعاریف مربوط به  42در صفحه  •
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 week و    primaryشده است ، بنـابراین بایـد     tertiary   ،bold 43در صفحه  •

stress   هم bold  شوند. 

تر این است که ساختمان هجا در زبان انگلیسی بـا اسـتفاده از   مناسب 49در صفحه  •
 . هاي گوناگون بیشتر توضیح داده شودمثال

مبحث ارائـه شـده در پـاراگراف اول و دوم و سـوم بـراي دانشـجویان        50در صفحه  •
که ایـن مطالـب بـا توضـیحات بیشـتر ارائـه       مقطع کارشناسی سنگین است مگر این

 .تر شودشوند تا درك آن ساده

اي توضیحات را ارائـه  پاراگراف اول نویسنده به گونه  phonotactic rulesدر بخش  •
هـا در جایگـاه   داده است که گویی این قوانین فقط به چگونگی قرار گرفتن همخـوان 

 .گونه نیستآغازي اشاره دارند، در حالی که لزوماً این

که صـفحه آن  ارجاع داده است، بدون آن chart1 and 2نویسنده به   52در صفحه  •
ها نویسنده راهنمایی ارائـه نـداده اسـت،      chartکه براي با توجه به این. را ذکر کند

 .پیدا کردن صفحه براي خواننده چندان ساده نیست

 . چندان مصطلح و رسا نیست 52شیوه نگارش زیر عنوان صفحه  •

 anterior and coronalخــط آخـر پــاراگراف دوم از اصــطالحات   53در صـفحه   •
 .ه نشده بودنداستفاده شده است در حالی که هنوز این اصطالحات توضیح داد

که این شده است در حالی  convey  ،bold خط آخر پاراگراف دوم   62در صفحه  •
 .یک اصطالح تخصصی نیست

را هم معناي   morpheme روشن نیست که نویسنده آیا  65و  64،  63در صفحه  •
word  بـه عبـارت دیگـر مشـخص نیسـت چـه مـوقعی از واژه        . در نظر گرفته است

morpheme   و در چه مواقعی از word  باید استفاده کرد. 

بـه عنـوان واج مطـرح     /o/در باالي صفحه به اشـتباه   2بخش شمارة  65در صفحه  •
 .باشد /a/ که بایدشده است در حالی

 .مثال آخر اشکال تایپی دارد  examples بخش  67در صفحه  •
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سـت توصـیح دهـد و    بهتر است نویسنده درباره عالئم آوانگاري که اسـتفاده کـرده ا   •
 .ها راهنمایی ارائه دهدهمچنین براي آن

نویسنده از زبانی غیر از انگلیسـی مثـال    assimilationبراي توضیح   73در صفحه  •
کردند بـه ایـن ترتیـب درك    آورده است، بهتر بود که از زبان فارسی هم استفاده می

 .شدتر میاین فرایند براي دانشجویان بسیار ساده

 , progressive and regressiveبـه   assimilationدر طبقـه بنـدي   بهتر بـود   •

complete and partial assimilation کردند زیرا این طبقه بنـدي  هم اشاره می
 .شناخته شده و رایج است

 .چندان مناسب نیستepenthesis براي  77مثال ارائه شده در صفحه  •

هـاي گونـاگون تعریـف    یوهبه ش  morpheme ، چندین بار B بخش  79در صفحه  •
، .کننـد را به طور کامل تعریف نمـی  morphemeیک به تنهایی شده است که هیچ

توانست در غالب یک جملـه و بـه طـور رسـا و کامـل آن را      که نویسنده میدر حالی
 . تعریف کند

اي تعریف شده است که به گونه suppletive forms 80در پاراگراف چهارم صفحه  •
 اشاره دارند، این مطلب از چه منبعی برگرفته شده است؟  zero from گویی به 

، در baseبـه   81 اشـاره شـده اسـت، و در صـفحه      root کتـاب بـه    73در صفحه  •
 .اي نشده استکه به تفاوت این دو اشاره حالی

وجـود دارد، در    infix اند که در زبان فارسـی  ، اشاره کرده 3شماره  82در صفحه  •
این مورد توافق وجود ندارد، حداقل باید به این نکته اشاره شود و منبـع  که در حالی

 .آن نیز بیان شود

بهتر است اشاره شـود کـه    inflectional affixesدر تعریف ) 82(در همان صفحه  •
affix   ،هاmeaning کنندرا هم عوض نمی. 

سـازي  هـم یکـی از فراینـدهاي واژه    idiomatic expressions آیـا   86در صفحه  •
که به آن در حالی proverbهست و هم   idiomي این قسمت همهااست؟ در مثال

 .اي نشده است اشاره
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کمی توضـیح بیشـتر الزم اسـت تـا تفـاوت آن بـا        blendingدر تعریف  86صفحه  •
compounding روشن شود. 

  functionاشاره به این که صورت کوتاه شـده    clippingدر تعریف  87در صفحه  •
 .یکسان با صورت کوتاه نشده دارد ضروري است  meaning و

 .دادندرا توضیح می word classبهتر بود  conversionدر تعریف  89در صفحه  •

 .کردندرا هم بازگو می gl and flپاراگراف دوم بهتر بود که معناي  92در صفحه  •

 44فحه استفاده شده است، در حالی که در ص to sum up از عنوان  93در صفحه  •
  summary ده شـده اسـت و در سـایر مـوارد اصـالً     استفا summaryاز واژه  28و 

 .بهتر است این موارد یکدست شود. نوشته نشده است

 .مشخص نیست … ,A,Bمبناي تقسیم بندي  9در فصل  •

 و  prescriptiveبهتـر بـود کـه تعریـف روشـنی بـراي        1شـماره   98در صـفحه   •
descriptive  ارائه شود. 

در  2رسـد شـماره   به نظر می 99و  98گذاري صفحه هاي بندي و شمارهتقسیمدر  •
 .است 1واقع زیر بخش شماره 

همچنـین  .  تکرار شده اسـت  40و  21،8هاي باز هم مطالب صفحه 100در صفحه   •
 .نیز تکراري است 101مبحث مطرح شده در صفحه 

است کـه نویسـنده    بهتر. کمی بیشتر توضیح الزم دارد 3و  2بخش  105در صفحه  •
 .هم اشاره کند  intransitive verbs و  transitiveمحترم به 

نویسـنده نمـودار مثـال مطـرح شـده را کشـیده اسـت در         105صفحه  3در بخش  •
هـم نمـودار    2بهتر بـود بـراي بخـش    . این کار را نکرده است 2که براي بخش  حالی

 .ارائه شود

ته است، بهتر است ارزیابی یـک نظریـه   پرداخ structuralismبه ارزیابی   11فصل  •
نویسـنده ارزیـابی را    98که در صفحه یک فصل را به خود اختصاص ندهد، همچنان

 .در پایان فصل آورده است
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 mechanistic و mentalistic نظریه   در خط سوم نویسنده به دو 110در صفحه  •

 یه دوم به اشاره  کرده است اما در پاراگراف دوم همان صفحه در توضیح نظر

materialistic  اشاره کرده است وmechanistic  را در پرانتز آورده است که بهتر
 .است جاي این دو بر عکس شود

که نـه توضـیح داده   تخصصی است در حالی  taxonomic اصطالح  111در صفحه  •
 .شده استboldشده است و نه 

هایی وجـود دارنـد کـه    ها از اشخاص یا کتاب خاصی اصطالحدر بسیاري از نقل قول •
هـا یـا   شوند زیرا توضیحات قبل و بعد از این نقل قولموجب گیج شدن خواننده می

و 112و111هـاي صـفحه هـاي    مانند نقـل قـول  . ها ارائه نشده استتعاریف اصطالح
114. 

 )پاراگراف اول و دوم(تغییر کند  114بندي صفحه بهتر است پاراگراف •

اشـاره   deep and surface structureبـه   114و  112،113، 10در صفحه هـاي   •
 .ارائه شده است 115ها در صفحه که تعریف این اصطالحشده است حال آن

ایـن مبحـث نیـاز بـه     . کنداشاره می subjectپاراگراف دوم به انواع  115در صفحه  •
بـراي دانشـجویان   توضیح بیشتر دارد تـا تـدریس آن بـراي مـدرس و یـادگیري آن      

 .تر شودساده

گذاري استفاده شده است ولـی  در فصل یازده براي مطرح کردن نقاط قوت از شماره •
براي نقاط ضعف فقط از عنوان استفاده کرده است که این امـر ارتبـاط بـین ایـن دو     

 .بخش را کم رنگ کرده است

 structuralists fail to deal with paraphraseخط دوم بخش  117در صفحه  •
ارائه شده است دقیق نیست، زیرا بر اساس ایـن تعریـف    paraphraseتعریفی که از 

 deepهسـتند چـون      paraphraseجمله سؤالی و صورت خبري یک جمله هـم  

structure  یکسان دارند. 

ها  ruleارائه شود و بعد   phrase structureبهتر است اول تعریف  119در صفحه  •
 .مطرح شوند
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کـه  آورده شده است حـال آن   boyبه عنوان مثال   aبند  5شماره  119ه در صفح •
ارائـه  . شد که نیاز بـه حـرف تعریـف نـدارد    اشاره می Johnباید به اسم خاص مانند 

 .موجب پیچیده شدن مبحث شده است 8و  7و  6و  5و  4مطالب در شماره هاي 

جمله در خـط بعـدي    این. پاراگراف دوم تکراري و غیر ضروري است 121در صفحه  •
اسـتفاده   phrase structure rulesزیـرا در ایـن دسـتور فقـط از     . شـود نقض مـی 

 .شود نمی

بـه هـم چسـبیده نوشـته       can notپاراگراف بعد از نمودارها خط سوم 123صفحه  •
 .شده است

 .تجدید نظر صورت گیرد 125بندي صفحه بهتر است در پاراگراف •

 .که ضروري نیستاست در حالی 116 تکرار مطالب 125بخشی از مطالب  •

بـراي بیـان یـک نکتـه منفـی        powerfulاز واژه  125در پاراگراف پـنجم صـفحه    •
 .کننده استاستفاده کرده است که کمی گیج

هـاي قبـل شـروع    با تکرار مطالب مطرح شده در فصـل  127فصل سیزده در صفحه  •
اي آغـاز کـرد کـه دنبالـه مطالـب      توان فصـل را بـه گونـه   شود در صورتی که میمی

 . پیشین باشد

ها از اعداد استفاده شده است کـه بـا توجـه بـه      ruleبراي اشاره به  128در صفحه  •
اند، این شیوه اشاره پیـاپی بـه اعـداد    ها در صفحات پیشین مطرح شده ruleکه این

 .شودموجب پیچیده شدن می

توضـیح داده شـده     deep and surface structureدوباره دربـارة   131در صفحه  •
اسـت کـه    deep and surface structure re-visitedاست و عنوان بخـش هـم   

شاید بهتر بود که با استفاده از این مطالب و مطالـب صـفحۀ   . چندان مناسب نیست
 .شدیک تعریف جامع و واحد ارائه می 115

انست زودتر ارائـه  تومی node and pathبا عنوان  133تعاریف ارائه شده در صفحه  •
 .شود
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هاي بعـد  شود که توضیح آن به بخشاستفاده می  Auxدر نمودار از 134در صفحه  •
 .موکول شده است که باز هم موجب پیچیدگی مطلب شده است

اشاره شده اسـت ولـی    attached questionدر پاراگراف چهارم به  134در صفحه  •
 .ه استنشان داده شد  imperative transformationفقط 

هم  99در صفحۀ . توضیح داده شود  dativeبهتر است که اصطالح  136در صفحه  •
به این اصطالح اشاره شده است، البته فقط با اسـتفاده از یـک مثـال و گفتـه شـده      

 .است که این اصطالحات براي زبان انگلیسی چندان مناسب نیست

 rule (12)بـه  در خـط اول    verbal sequencesدر توضیح بخش 138در صفحه  •
 .بخش پیش ارجاع داده شده است، بهتر است که شمارة صفحه هم بیان شود

  ruleدر بعضی موارد به . مشخص نیست143تا  138گذاري از صفحه مبناي شماره •
 .اشاره دارند و در مواردي به مثال و در مواردي به نمودار

لـی سـاخته   تعریف نشده است و بـه طـور ک   semantic component 15در فصل  •
راجـع بـه   . خیلی مختصر و سطحی توضیح داده شده است deep structureشدن 

lexicon رسدهم توضیح بیشتر به نظر مناسب می. 

 . ها مبناي مشخصی نداردگذاريهم شماره  155در صفحه  •

 بایـد بـه    Intrance. اشـتباه تـایپی دارد  ) 3(پاراگراف زیـر نمـودار    155در صفحه  •
instance تبدیل شود. 

در بیشتر موارد براي افرادي مناسب است کـه بـا ایـن نظریـه و      16توضیحات فصل  •
براي فردي که براي اولین بار با این اصـطالحات آشـنا   . اصطالحات آن آشنایی دارند

 .شود توضیحات بسیار خالصه استمی

 .اشاره نشده است  cohesion and coherenceبه فرق  183در صفحه  •

 .خیلی کوتاه است  pragmaticsفصل  •

  :اما درخصوص منابع •
ü  منبع ناقص نوشته شده است 1در پانوشت  49در صفحه.  
ü  در منابع پایانی نیست 2همان صفحه پانوشت.  
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ü  ناقص است 2پانوشت . در پایان نیامده است 2و  1پانوشت  92صفحه.  
ü  در پایان نیستند 111منابع صفحه.  
ü  در این صفحه کامل نیست 2ند و منبع شماره در پایان نیست 112منابع صفحه.  
ü  در پایان نیست 113منبع.  
ü  در پایـان   3شـماره  . در پایان نیست 2شماره . کامل نیست 1شماره  114منبع

  .هست ولی کامل نیست
ü  نیز آورده شده است 114در صفحه  115منبع صفحه.  
ü  در پایان نیست در پانوشت هم کامل نیست 182منبع صفحه.  
ü در منبع پایانی نیست 183حه منبع صف.  
ü  در پایان هم آورده شده است ولی نام مقاله در پانوشت و در پایان بـا   187منبع

 است و در پایان logic and conversation در پانوشت . هم همخوانی ندارد
topic and conversation. 

ü  در پایان نیست 190منبع صفحه.  
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زبانشناسی گـروه زبانشناسـی    استاد( 4شناسی معاصر، ویراسته ویلیم اُگرایديکتاب زبان
لسکی)5دانشگاه هاوایی در مانوا برُو و  7گريلزبانشناسی دانشـگاه کـا  دانشیار ( 6، میکائیل د

هـاي  ، از کتـاب )زبانشناسی گروه زبانشناسی دانشگاه لنگستردانشیار ( 8فرانسیس کاتامبا
مـورد   1987شناسی است که از زمان انتشار نخسـتین چـاپ آن در سـال    مقدماتی زبان

هـاي متعـدد   انتشار چند ویراست دیگر از این کتاب و چاپ. اقبال زیادي قرار گرفته است
تا آنجا کـه نگارنـده    .این کتاب شاید بهترین گواه مورد اقبال قرار گرفتن این کتاب باشد

تـا   1987در سـال   زبانشناسی معاصرداند از زمان چاپ نخستین ویراست میاین نوشته 
، 1996، 1992هـاي  ویراست دیگر به ترتیب در سال 6ادایی این کتاب در گونه کانکنون 
هایی موسوم این کتاب در قالب ویراست. چاپ شده است 2012و  2009 ،2004، 2001

هـایی بـا   به گونه کانادایی، بریتانیایی و آمریکایی به چاپ رسیده است که هر یک تفـاوت 
                                                        
1. Contemporary Linguistics: An Introduction  
2. William O'Grady, Michael Dobrovolsky, Francis Katamba 
3. NewYork 
4.   William o’Grady 
5. University of Hawaii at Manoa 
6. Michael Dobrovolosky 
7. University of Calgary 
8. Francis Katamba 
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ی این کتاب به فارسی برگردانده شده است، ایـن  با توجه به آنکه گونه بریتانیای. هم دارند
هرچند که بهتر . نوشته در پی ارائه تصویري از این کتاب بر پایه گونه بریتانیایی آن است

بود ویراست آخر گونه کانادایی این کتاب که گونـه نخسـت آن اسـت بررسـی و معرفـی      
  .شد می

مربـوط  هاي زیربنایی حوزه بحث: توجه شده استاصلی به سه حوزه  در این کتاب
 ،شناسـی معنـی ، شناسـی هـاي آواشناسـی، واج  کـه در فصـل  به سـطوح مختلـف زبـان    

اي رشتههاي مربوط به مطالعات میانها پرداخته شده است؛ حوزهبدانو نحو ساختواژه، 
توان از جمله آنها برشـمرد؛  را می... ان، روانشناسی زبان، بشناسی زجامعههاي بحثکه 

اما بـه   ،گیرندي مربوط به مطالعاتی که در هیچ یک از دو دسته باال جاي نمیهاو حوزه
هـاي  چـون فصـل   ،اي با مطالعات مربوط به زبـان و زبانشناسـی در پیونـد هسـتند    گونه

با توجه به فراگیري محتواي ایـن   .هاي نوشتاري و نظام ارتباطی حیواناتمربوط به نظام
منـدان زبانشناسـی، بـراي    دانشـجویان و عالقـه   افـزون بـر  ، رسـد کـه  به نظر می ،کتاب

هایی که هـر  شناسی، و دیگر رشتههاي آموزش زبان، ارتباطات، جامعهدانشجویان رشته
هاي مرتبط به آنها نیاز یا عالقه اي ممکن است به دانش زبانشناسی یا حوزهبه گونه یک

ی زبـان و تحلیـل   ؛ و اگر به حوزه هـایی چـون کاربردشناسـ   داشته باشند سودمند است
گفتمان نیز توجه بیشتري شده بود می توانستیم آن را براي رشـته هـایی چـون علـوم     

  .سیاسی نیز سودمند بدانیم
هاي آغازي چون تقـدیم، سپاسـگزاري،   از نظر ساختاري این کتاب افزون بر بخش

تـاب  فصل، به مثابه بدنه اصـلی ک  17دربردارنده ...  نوشتهاي فنی، مقدمه فهرست کوته
قـرار   3و سـرانجام نمایـه موضـوعی    2هـا ، نمایه زبان1نامهاست، که به دنبال آنها یک واژه

در  افزون بر جمله مرتبطی از یک شخصیت شناخته شـده  کتاب،هر فصل  .گرفته است
منـابع   ،مآخـذ  ه،دربردارنـده چکیـد   اصـلی فصـل،   بنـدي شـده  و مطالب دسته آغاز آن،

پایـانی  البتـه فصـل   . ها استپرسشبخشی زیر عنوان  و ،پیشنهادي براي مطالعه بیشتر
. نیـز هسـتند  » منابع تصـاویر «ها داراي پیوست یا و برخی فصل ،فاقد مآخذ است کتاب

این ساختار کلی از ویراست نخست کتاب تا آخرین ویراست آن حفظ شده است، با این 
                                                        
1. glossary 
2. Language Index 
3. Subject Index 
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شده و چند فصـل نیـز   ها، و ترتیب آنها، دگرگون هاي فصلتفاوت که عنوان و زیرعنوان
  .هاي اخیر کتاب افزوده شده استبه ویراست

یی نسـبی  شناسـی آشـنا  هاي مقدماتی زبـان رسد هر کسی که با کتاببه نظر می
بـا خوانـدن    ،ها را در دانشگاه تدریس کرده باشـد آنبرخی از باشد، یا بهتر از آن  داشته

مطالعـه زبـان جـورج    چـون  هاي مقدماتی فصل نخست این کتاب به تفاوت آن با کتاب
-نـام  هاي زبانشناسی مقـدماتی که از کتاببرد پی میلک، فرامکین و آکماجیان ایول، ف

 منـدان سـی، و دیگـر عالقـه   شنادانشجویان زبـان  هستند که پنجره ورود بیشترِآشنایی 
-هاي مقدماتی زباننقش کتابالبته در ایران، . اندبودهبه این عرصه علمی  ،شناسیزبان
نادیـده  تـوان  اند را نیـز در ایـن زمینـه نمـی    اسی نیز که به زبان فارسی نوشته شدهشن

آشـناي   توانیم ساختار فصل نخست کتابِبراي اینکه به این تفاوت پی ببریم می. گرفت
کتـاب یـول   . جورج یول را با فصل نخست کتاب مورد نظر مقایسه کنیم» مطالعه زبانِ«

آغاز شده است که  ،به عنوان موضوع فصل نخست آن ،»زبانهاي منشاء«با بحث درباره 
منشـاء  ، 1هـاي مختلـف زبـان چـون منشـاء الهـی      منشاء کنددر آن نویسنده تالش می
این فصل سپس بـا مطـالبی   . دهدیادگیرنده توضیح  به... ، و2صداهاي طبیعی براي زبان

یرات فیزیولوژیکی در گیري و توسعه زبان در انسان و تغیهاي زیستی شکلدرباره بنیان
هاي انسان که آنها را براي تولید زبان مناسب کرده است، و بحث کوتـاهی  برخی از اندام

بـه عنـوان کسـی کـه ایـن      . گیردزبان پایان می 4دهندهو انتقال 3درباره دو نقش تعاملی
که  گفت توانمی ست،شناسی تدریس کرده اهاي مقدماتی زبانکتاب را بارها در کالس

 شناسـی بـه زبـان   دانشـجویان  درخاصـی   عالقـه اي از آنکه فصل نخست کتاب یول جد
یـا   ،شناسـی از زبـان  نسـبتاً مشخصـی نیـز   تصویر حتی پس از خواندن آن  آفریند، نمی

ترسـیم  بـراي دانشـجو    ،»مطالعه زبان« مچنانچه بخواهیم به نام کتاب یول وفادار باشی
معاصر با طرح موضوع خالقیت زبـانی کـه   شناسی اما فصل نخست کتاب زبان. کندنمی

ذیـل آن   و ،شـود جـذاب اسـت آغـاز مـی     یرسد آگاهی از آن براي هـر کسـ   به نظر می
چون  شود،میشناسی مطرح نویسنده به خوبی بسیاري از موضوعاتی را که در علم زبان

                                                        
1. the divine source 
2. the natural- sound source 
3. interactional 
4. transactional 
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هایی که بر سطوح مختلـف زبـان حـاکم هسـتند، و توانـایی      منديها و قاعدهمحدودیت
سـپس در  . کنـد را به خواننده خـود معرفـی مـی   هاي جدید گفتهکران  بیید و درك تول
بـه عنـوان دانـش    » تـوانش زبـانی  « -دستور زبان و تـوانش زبـانی   -عنوان دوم فصلزیر

هاي جدید را تولیـد و درك کننـد   کند گفتهقادر می اناخودآگاهی که گویشوران زبان ر
نویسـنده تـالش    ،بـا طـرح مفهـوم بنیـادین دسـتور زبـان       ،در ادامه نیز. شودمی حمطر
درباره زبان و دستور  متداوللطات اها و مغژفهمیک«برخی  در میان گذاشتنبا  ،کند می
شناسـی در رفـع و حـل آنهـا     ذهن مخاطب را با مسـائلی درگیـر نمایـد کـه زبـان      »آن
دستور برخی از : 2الطه ها دستور زبان دارند؛ مغتنها برخی از زبان: 1مغالطه : کوشد می
بـه مـردم   : 3است؛ مغالطـه  » تربدوي«تر یا هاي دیگر اساساً سادهها از دستور زبانزبان

منطقـی  «قواعـد دسـتوري بایـد    : 4باید قواعد دستور زبان آنها را آمـوزش داد؛ مغالطـه   
: 6شـوند؛ مغالطـه    با گذشت زمان دستورهاي زبان دچار انحطاط مـی : 5باشند؛ مغالطه 

رسـد کـه طـرح    به نظر مـی . بینی کردتوان پیشفاوت میان دستورهاي مختلف را نمیت
به خوبی کنجکـاوي مخاطـب را بـراي فهـم درسـت       »ها و مغالطاتکژفهمی«این گونه 

 ،اسـت  »مطالعـه علمـی زبـان   «علمـی کـه موضـوع آن    عرصه مطالعات  با ورود به ،زبان
تخصصـی  «آنچـه زیـر عنـوان    لب فصل بـا  پایان دادن مطا ،رسدبه نظر می. انگیزدبرمی

  . افزایدنیز بر این کنجکاوي و جذابیت میگفته شده است » شدن ساختارهاي زیستی
اي اســت کــه هــر موضــوعی از بــه گونــهایــن کتــاب ســامان مطالــب هــر فصــل 

شود ایـن کتـاب نقطـه عزیمـت     همین امر باعث می .شودترین مطالب آغاز می مقدماتی
ارائـه خالصـه   . رار دهـد قخواننده  یارشناسی در اختبه مطالعات زبانسبی براي ورود امن

شناسـی  هاي سودمند نیز این کتاب را براي ورود به عرصه زبانهر فصل به همراه تمرین
 .دهددرسی، از سوي دیگر، مناسب جلوه می یگیري از آن به مثابه متناز سویی، و بهره

هـاي بـه   ها و نمونه، ارائه مثالی ارائه آنهاقنطزبان ساده کتاب، انسجام مطالب و شیوه م
بررسی مفاهیم پیچیـده و تخصصـی بـه زبـانی سـاده و      معرفی و و  شده،خوبی گزینش

هـر یـک از    .پذیر نیز بر امتیاز آن به عنوان یک کتاب مقدماتی درسی افزوده اسـت فهم
فصل کتاب،  ؛ اما با خواندن چندنوشته شده است توسط یک یا چند نفرهاي کتب فصل

اي بـوده اسـت کـه بـدون از دسـت رفـتن       هاي آن به گونهرسد نگارش فصلبه نظر می
هـاي دیگـر نیـز    تـوان هـر فصـل را مسـتقل از فصـل     انسجام و پیوستگی کلی کتاب می

   .مطالعه کرد
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توان مطرح کـرد ایـن اسـت کـه     که می هاییپرسشدر بررسی این کتاب، یکی از 
هاي مختلف کتاب هایی را که در فصلند به خوبی همه موضوعاآیا نویسندگان توانسته«

آیـا نویسـندگان، بـا    «کـه   باشـد این  دتوانمی پرسش دیگر »؟اند ارائه دهندمطرح کرده
توجه به مقدماتی و مبـر   شناسی معاصرزبانو نیز با توجه به آنکه نام ف بودن کتاب، رِع
-زبـان ( شناسـی امـروز  شاخه اصـلی زبـان  اند با معرفی سه توانستهآن نهاده شده است، 

ـ شناسی و چشـم بانزتصویر کاملی از  1گرا، شناختی و نقشگراتصور شناسی ازهایی دان
پاسـخ   »مندان این رشته ارائه دهد به دسـت دهنـد؟  تواند به دانشجویان یا عالقه می که 

ن هاي کتاب اسـت، کـه در ادامـه چنـی    گفتن به پرسش نخست نیازمند مرور همه فصل
خواهیم کرد؛ اما پرسش نخست را با توجه بـه آنچـه اگـرادي و دبروولسـکی در مقدمـه      

بـا وجـود آنکـه مـا دیگـر      «: تـوان پاسـخ گفـت   ویراست کانادایی کتـاب گفتـه انـد مـی    
کنـیم، مـا   گیـریم و آنهـا را رد نمـی   شناسی را نادیده نمـی رویکردهاي سودمند به زبان

شناسـی  نخست اینکه، زبـان : ایماین کتاب قرار داده پارادایم زایشی را به دو دلیل مبناي
-شناختیِ پایه به دست میهاي زبانزایشی رویکرد نسبتاً منسجم و هماهنگی به پدیده

شناسی، در بیسـت سـال گذشـته، در بـه کـارکیري آن      که رویکرد زباندهد؛ و دوم این
بنـابراین رویکـرد   » .ه اسـت هاي زبانی بسیار کارآمد بوداي از پدیدهدرباره دامنه گسترده

گرا و شـناختی تنهـا   شناسی زایشی دارد، و دو رویکرد نقشغالب این کتاب پایه بر زبان
شناسـی بـه گونـه اي بازتـاب پیـدا      ها چون جامعه شناسی زبان و معنیدر برخی فصل

 بـه پرسـش   آنکه خواننده این نوشـته بتوانـد خـود بـه پاسـخی     منظور حال به . اندکرده
البتـه بـه اسـتثناي فصـل      -ها و مطالب آنها راساختار فصل ادامهدر  ست یابد،نخست د

به کوتاهی مرور میکنیم، و پـس از آن، بـه کوتـاهی،     -نخست که در باال بدان پرداختیم
هـاي ایـن کتـاب نوشـته شـده      هایی نیز که بر شماري از ویراستبرخی از نقد و بررسی

  .کنیم است معرفی می
ایـن  . اسـت » صـداهاي زبـان  ] مطالعـه : [آواشناسی«اراي عنوان فصل دوم کتاب د

فصل را دبروولسکی و کاتامبا با اشاره به رابطه گفتار با زبان انسان و ارائه تعریفی سـاده  
از آواشناسی و اشاره بـه دو رویکـرد مهـم در آواشناسـی، یعنـی آواشناسـی تولیـدي و        
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 1المللـی آوایـی  الفباي بـین از » نویسیآوا«آنها سپس زیر عنوان . کنندفیزیکی، آغاز می
. کننـد ها اشاره مـی برند، و به امکان استفاده از آن براي نوشتن آواهاي همه زباننام می

هـاي  هـا از دیگـر بخـش   ها و واکهسیستم تولید آواي زبان، طبقات آواها، تولید همخوان
 -هاي تولید آواهاي زبـان اصلی این فصل است که در آنها نویسندگان خواننده را با اندام

هـا و  و دو دسته اصلی آواهـاي زبـان، یعنـی همخـوان     -در موارد الزم با ارائه تصویر آنها
هـاي زبرزنجیـري و   مشخصـه . کنندها آشنا میبندي آنها و چگونگی تولید ودستهواکه

  . هاي این فصل هستندفرآیندهاي آوایی از دیگر بخش
اسـت، کـه   » ]ي زبـان [نقش و الگوي صـداها : شناسیواج«عنوان فصل سوم کتاب 

آ پی در این فصل نویسندگان مبـاحثی  . آن را نوشته است 2گازمن. اگرادي به همراه وید
هـا، واقعیـت   گونـه هـاي کمینـه، واج  آرایی، جفتچون الگوهاي واجی، ساختار هجا، واج

شناسـی معرفـی   سی هر کتـاب مقـدماتی زبـان   اشنها که معموالً در فصل واجذهنی واج
اما با ورق زدن بیشتر این فصل متوجه مـی شـویم کـه ایـن     . اندگردد را مطرح کردهمی

شناسـی  فصل به واقع دربردارنده مطالبی بسیار بیشتر از یک فصل مقدماتی دربـاره واج 
شناسـی هجـایی و فراینـدها    هـا، واج براي نمونه، در این فصل طبقات طبیعی واج. است

شناسی مقدماتی دیگري مورد توجه قـرار گرفتـه   تر از هر کتاب زبانئیبسیار فراتر و جز
شناســی کـه ممکــن اسـت بـراي یـک نوآمـوز عرصـه زبـان       ایـن ویژگـی بـا ایـن    . اسـت 

شناسـی  هاي حوزه مطالعات واجتواند او را با پیچیدگیهایی ایجاد نماید، اما می دشواري
  .زودتر آشنا سازد

سامان یافته اسـت،  » تحلیل ساختار واژه: تواژهساخ«فصل چهارم کتاب زیر عنوان 
واژه به سـاخت درونـی   در بحث مقدماتی این فصل، توجه ساخت. و نوشته اگرادي است

واژه به مطالعـه سـاخت گـروه    هاي بسته و باز زبان ساختها، و اینکه از دو گروه واژهواژه
د کـه در آن هـم   شـو در مقدمه فصل همچنین گفته می. دوم توجه دارد مطرح می شود

از ایـن رو، در ادامـه   . هـاي جدیـد  به ساختِِِِ واژه توجه خواهد شد، و هم به ساختن واژه
و جایگـاه  ... این فصل، افزون بر توجه به تعریف واحدهایی چون واژه، تکواژ، تکواژگونـه،  

اي واژي زبان، به ساخت واژه، استفاده از قالب و نمودار درختی برآنها در مطالعه ساخت
، بـه مفهـوم   ...ها، تعریف اصطالحات بنیادینی چـون سـتاك، ونـد،    نمایش ساختار واژه
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هاي آمیخته به عنوان برخـی از  اشتقاق، وندهاي اشتقاقی، قواعد اشتقاق، ترکیب، و واژه
بحـث تصـریف و   . سـازي زبـان مطـرح هسـتند، اشـاره شـده اسـت       مواردي کـه در واژه 

مبسوطی در ادامه مورد توجه قرار گرفتـه اسـت، و بـه    هاي آن به صورت نسبتاًًً مشخصه
شناسی طرح شده است که در آن مسائلی چون قواعـد  واژه با واجدنبال آن رابطه ساخت

  .واجی زبان به خواننده معرفی شده است -واژ
. اختصاص یافته است که باز هم نوشته اگـرادي اسـت  » نحو«فصل پنجم کتاب به 
هـاي  هایی که ساخت جملهها و مقولهمثابه نظامی از قاعده در این فصل مباحث نحو، به

در این مسیر، بـر اسـاس رویکـرد کلـی کتـاب،      . شودسازند مطرح میزبان را ممکن می
اي، دسـتور زایشـی، قواعـد    مقوالت نحوي، ویژگـی تکرارپـذیري در زبـان، قواعـد سـازه     

نویسـنده در  . ه اسـت ها با مباحث مربوط به هر یـک معرفـی شـد   گشتاري، انواع حرکت
گفتار تالش کرده اسـت  هاي زیادي و ترسیم نمودار درختیِ پارهموارد الزم با ارائه نمونه

در بخشی از این فصل نیز نویسنده با توجه . خواننده را با مباحث نحوي بهتر آشنا سازد
ی اي، سـالیاري، تـامیلی، فرانسـه، و اسـپانیولی در پـ     هایی چـون کـره  هاي زبانبه داده

هـاي دیگـري بـه غیـر از     هاي مربوط بـه نحـو در زبـان   ها و بحثبررسی برخی از پدیده
ها سازي در زبانهاي جهانی مجهولهاي مجهول و ویژگیساخت. انگلیسی برآمده است

بخـش پایـانی   . از دیگر موضوعاتی است که نویسنده در این فصل به آنها پرداخته اسـت 
ر نحوي به غیـر از تحلیـل زایشـی اختصـاص یافتـه      هاي دیگاین فصل به معرفی تحلیل

اي و تحلیل نقشگرا به کوتاهی در چند صفحه معرفـی  است که ذیل آن دو تحلیل رابطه
  .شده است

است که نوشته هر سه ویراسـتار کتـاب   » 1هاهمپوشانی«عنوان فصل ششم کتاب 
است داراي سه این فصل که گویا در ویراست کنونی به ساختار کتاب افزوده شده . است

در هـر  . وازه و نحوشناسی و نحو، ساختواج شناسی،واژه و واجساخت: بخش اصلی است
هایی مورد بحـث قـرار گرفتـه    بخش رابطه و همپوشانی دو حوزه مورد نظر با ارائه نمونه

شناسـی  زبـان «رسد افزون بر اینکه افزودن این فصل بـه ایـن ویراسـت    به نظر می. است
شناسـی  هـاي زبـان  این کتاب یک نـوآوري اسـت، در مـورد دیگـر کتـاب     براي » معاصر

هاي مربوط بـه همپوشـانی   مقدماتی نیز وجود این فصل یک نوآوري است، چرا که بحث
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هـاي  سطوح مطالعاتی مختلف زبان نه در قالب یـک فصـل جـدا کـه در یکـی از فصـل      
نحو و ساختواژه بـه   هاي مروبط به همپوشانیبراي نمونه، بحث. شودمربوطه بررسی می
واژه کتـاب  هاي یک کتاب ممکن اسـت در فصـل نحـو یـا سـاخت     فراخور چینش فصل

  .مطرح شود
. نوشـته اگـرادي اسـت   » تحلیل معنـی : شناسیمعنی«فصل هفتم کتاب با عنوان 

توانیم بگوییم کـه تـا فصـل    چنانچه ماهیت یا تعریف نشانه زبانی را در نظر بگیریم، می
به سویه صوري یا با تسامح بسیار به سویه فیزیکی و ساختاري زبـان  هفتم کتاب بیشتر 

توجه شده است، و در این فصل سویه دیگر نشانه زبانی یعنی معنـی مـورد توجـه قـرار     
توان گفت مطالعه معنـاي زبـانی بـه خـاطر ماهیـتِ سـیال، انتزاعـی و        می. گرفته است

ز دیگر سطوح زبان است، و بـه نظـر   شناسی دشوارتر اناپذیر آن در مطالعات زبان نیتعی
انـد  شناسـی شـده  رسد که چنین چیزي را همه کسانی که وارد عرصه مطالعات زبانمی

رسـد کـه   با این همـه، بـه نظـر مـی    . اندشان درباره معنی تجربه کردهدر مطالعات اولیه
هاي اصلی مربوط بـه معنـی   اگرادي در این فصل به خوبی توانسته است مفاهیم و بحث

شناسـی  او با اشاره آغازین به قدمت توجه دانشمندان بـه معنـی  . را مورد توجه قرار دهد
هــا را بــا توجــه بــه مفــاهیمی چــون مصــداق، مفهــوم، و  کنــد معنــاي واژهتــالش مــی
هـا، ابهـام سـاختاري و    ها و جملـه روابط معنایی واژه. هاي معنایی تعریف نماید مشخصه

هـاي دیگـري هسـتند کـه در ایـن فصـل       جملـه موضـوع  هاي معنایی از  واژگانی و نقش
شناسـی مـورد توجـه قـرار     شناسی هر کتـاب مقـدماتی دیگـر زبـان     همانند فصل معنی

هـاي  اي نیـز دربـاره بحـث   افزون بر این، این فصـل دربردارنـده چنـد صـفحه    . اند گرفته
و » اصـل همکـاري  «هایی چـون  کاربردشناسی و تحلیل گفتمان است که در آن موضوع

گفتارهـا،  انگاشت و کـنش ، پیش)کمیت، کیفیت، رابطه و شیوه(واعد چهارگانه گرایس ق
توان گفت با توجه بـه آنکـه ایـن    ساخت اطالع، و مبتدا مطرح شده است؛ که در کل می

هاي جدایی براي کاربردشناسی و تحلیل گفتمان نیست، این چند  کتاب دربردانده فصل
ایـن  . کنـد این دو حوزه به هـیچ روي بسـنده نمـی   هاي صفحه براي پرداختن به موضوع

رسـد کـه ذیـل آن فرضـیه     فصل با بحثی درباره رابطه زبان، معنا و تفکر بـه پایـان مـی   
  .شودورف نیز به خواننده معرفی می -سایپر

نخسـتین فصـل   » مطالعه تحول زبان: شناسی تاریخیزبان«فصل هشتم با عنوان 
در ایـن فصـل کـه    . شناسی اختصاص دارداي زبانهرشتمیان کتاب است که به مطالعات
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بـه   -شناسی تاریخیاي از زباناست پس از ارائه تعریف ساده 1موري. نوشته روبرت دبلیو
ماهیـت   -کنـد شناسی که مسئله تحـول در زبـان را مطالعـه مـی    اي از زبانمثابه شاخه
باسـتان، میانـه و نـوین     هـایی از انگلیسـی  مند زبان، با ارائه و مقایسه نمونـه تحول نظام

شناسـی و  در ادامه نقش عوامل فیزیولوژیک، قیاس، و عوامل جامعه.   بررسی شده است
شود، در تحـول زبـان مـورد توجـه     گفته می» 2شناسی عامیانهریشه«همچنین آنچه که 
موضوعاتی چـون همگـونی، نـاهمگونی، حـذف، و جابجـایی از جملـه       . قرار گرفته است

هـا پرداختـه اسـت؛ و    نویسـنده ذیـل تحـوالت آوایـی زبـان بـدان       مواردي هسـتند کـه  
موضوعاتی چون انشقاق، ادغام و دگرگونی واجی نیز از جمله مواردي هسـتند کـه او در   

چـون تحـول در نظـام    (تحـوالت صـرفی   . ها پرداخته اسـت توضیح تحوالت واجی بدان
، و تحوالت واژگـانی  )چون تحول در آرایش واژگانی زبان(، و تحوالت نحوي )حالت زبان

از دیگر موضوعات مـورد  ...) گیري،  بسط و تحدید معنایی، در نتیجه وام(و معنایی زبان 
هاي زیاد بـراي خواننـده توضـیح داده    توجه این فصل است که در هر مورد با ارائه نمونه

هـا و انـواع   چگونگی گسترش تحوالت در زبان، و موضوع بازسازي زبـان و روش . اندشده
هاي هند و اروپایی در نتیجه مطالعـات  آن، و به دنبال آنها چگونگی کشف خانواده زبان

  .گیردسر ویلیام جونز از مطالب دیگري هستند که با آنها این فصل پایان می
موضوع فصل نهم کتاب نیز دست کم از برخی جهات به مباحـث تـاریخی مربـوط    

در این . است  3وشته الکساندرا استینبرگو ن» هابندي زباندسته«عنوان این فصل. است
هاي بندي آنها با توجه به ویژگیها، یعنی دستهبندي زبانفصل نویسنده دو روش دسته

بندي آنها بـا توجـه بـه روابـط خویشـاوندي آنهـا، را معرفـی        ها، و دستهساختاري زبان
است که بر پایـه   شناسی زبانها در حوزه مطالعه ردهبندي ساختاري زباندسته. کند می

در . دهنـد هاي مختلفـی قـرار مـی   ها را در گروهها در حوزه خاصی، آنهاي زبانشباهت
هاي زبان در سـطوح  هاي اصلی کشف و مطالعه جهانیاین حوزه همچنین یکی از هدف

هـایی از  است، که در این فصـل نویسـنده بـا ارائـه نمونـه     ... واجی، ساختواژي، نحوي، و 
در بخش اصلی دیگـر  . ف تالش کرده است آنها را به خواننده معرفی کندهاي مختلزبان

ها بر پایه روابط خویشاوندي آنهـا مـورد نظـر اسـت کـه در ایـن       بندي زبانفصل، دسته
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هایی کـه بـراي چنـین کـاري وجـود      بخش نویسنده پس از برشمردن برخی از دشواري
هـاي  شـاخه آن، و سـپس خـانواده    9هاي هند و اروپایی و هر یـک از  دارد خانواده زبان

آسیایی را به فشردگی، و  -آسیایی، آفریقایی -زبانی آلتایی، اورالی، دراویدي، استرالیایی
چند صفحه پایانی این فصـل نیـز   . کندهاي آنها، معرفی میبا نام بردن از برخی از زبان

چـون خـانواده    هاي زبـانی قـاره آمریکـا   به معرفی بسیار فشرده چند خانواده از خانواده
هـاي  هـا و نقشـه  رسد جدولبه نظر می. استوایی اختصاص دارد -زبانی کچوایی و آندي

  . کند می ترشده در این فصل کار یادگیري خواننده را سادهارائه
هســتند کـه بــه ترتیــب داراي    1هــاي دهـم و یــازدهم نوشــته گَـري لیــبِن  فصـل 

هاي بحث. هستند» مطالعه پردازش زبان: شناسی زبانروان«و » مغز و زبان«هاي  عنوان
شناسی زبـان قـرار   شناسی   زیرمجموعه عصبدر مطالعات زبان» مغز و زبان«مربوط به 

کـره مغـز انسـان و سـوبرتري     در فصل دهم نویسنده با معرفی فشرده دو نیم. گیرندمی
 -تخصصی شدن کارکردهاي هر یـک از دو نیمکـره راسـت و چـپ مغـز اسـت       که -مغز
اصلی زبان در مغز، چون ناحیه بروکـا و ورنیکـه، معرفـی و نقـش هـر کـدام آنهـا         مراکز

هاي مـرتبط بـا هـر ناحیـه زبـانی      شود؛ و به دنبال آن انواع زبان پریشیتوضیح داده می
2آموزيفصل دهم با معرفی فرضیه دوره حساس زبان. گیردمورد بررسی قرار می

و ارائـه   
اما فصل یازدهم کتـاب داراي سـه بخـش    . رسدیان میشواهد تایید و ردکننده آن به پا

شناسـی و  شناسی زبان، پـردازش زبـان و زبـان   هاي روانهاي انجام پژوهشاصلی روش
در این سه بخش به طور کلی فنون پـژوهش  . است  3الگوسازي زبانشناسی روانشناختی

در سـطوح  میدانی و آزمایشگاهی براي مطالعه پردازش زبـان، چگـونگی پـردازش زبـان     
واژي و نحوي آن و موضوعاتی چـون تولیـد و درك گفتـار مـورد     مختلف واجی، ساخت

  .  گیردتوجه قرار می
و » 4پدیـدار شـدن دسـتور زبـان    : اکتساب زبان«دو فصل بعدي کتاب یعنی فصل 

فصل نخسـت بـه   . نیز داراي مطالب مرتبط به همی هستند» 5یادگیري زبان دوم«فصل 
پـیش از  . مادري مربوط است و فصل دوم به یادگیري زبـان دوم  اکتساب زبان نخست یا
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هاي گذشته بـه فشـردگی معرفـی کنـیم     که محتواي این دو فصل را نیز چون فصلاین
رشـد زبـان   شناسـی معمـوالً بـراي فراینـد     جاي دارد اشاره کنیم که در نوشتگان زبـان 

-است اسـتفاده مـی   انگلیسی acquisitionکه ترجمه فارسی  اکتساباز اصطالح  نخست
شود کـه  از اصطالح یادگیري استفاده می فراگیري زبانی غیر از زبان مادريشود، و براي 

 انگلیسـی اسـت، امـا در ایـن دو فصـل بـراي هـر دو فراینـد از اصـطالح          learningبرابر 

acquisition  ـ   1در آغاز فصل دوازدهم که سـوك وان چـو  . استفاده شده است ه همـراه  ب
را نوشته است، نویسندگان به منظور نشان دادن پیشـینه طـوالنی جـذابیت    اگرادي آن 

هاي مصر بـراي کشـف   چگونگی فراگیري زبان در انسان به داستان تالش یکی از فرعون
-کند که در بسیاري از کتـاب خاستگاه زبان، با دور کردن دو کودك از جامعه، اشاره می

سـپس نویسـندگان بـه چنـد روش     . ستشناسی به آن اشاره شده اهاي مقدماتی زبان
کنند، و پس از آن رشـد  هاي مربوط به فراگیري زبان اشاره میمعمول در انجام پژوهش

هـاي  واژي، نحوي و معنایی و مراحـل و ویژگـی  زبان در کودك در سطوح واجی، ساخت
افـزون بـر ایـن مراحـل کلـی،      . دهنـد هـایی توضـیح مـی   هر یک از آنها را با ارائه نمونـه 

انـد؛  تر فرایند رشد زبان در کودك را نیز مورد اشـاره قـرار داده  یسندگان اندکی جزئینو
هاي مجهول تا حـدود  براي نمونه، گفته شده است که دانش زبانی کودك درباره ساخت

دهند که از ایـن زمـان بـه بعـد اسـت کـه       ها نشان میهفت سالگی ناکامل است، و داده
عوامل اصلی در اکتساب زبـان، چـون تقلیـد    . شودمل میدانش زبانی او در این زمینه کا
هاي نادرست کودك توسط آنها، و تاثیر رشد شـناختی  گفتار اطرافیان، یا تصحیح گفته

هـایی هسـتند کـه در    و دانش زبانی ذاتی کودك بر فرآیند رشد زبانی او از دیگر موضوع
فصـل سـیزدهم، کـه    مباحـث  . ها پرداخته شده اسـت چند صفحه پایانی این فصل بدان

شـود کـه مباحـث مربـوط بـه      است، با اشاره به این نکته آغاز می 2نوشته جان آرکیبالد
در ادامه پس از اشاره به مفهـوم  . شناسی کاربردي استیادگیري زبان دوم در حوزه زبان

به عنوان تالش آگاهانه براي تسـلط بـر یـک     -زبان دوم، تمایز میان یادگیري زبان دوم
توصـیح داده   -به مثابه فرآیند تسلط ناخودآگاه بر یک زبان -کتساب زبان دومو ا -زبان
-شود که در این فصل آنها به جاي یکدیگر بـه کـار بـرده مـی    شود، و البته گفته میمی

شود مسائلی چون سن مناسب براي یـادگیري زبـان دوم،   در این فصل تالش می. شوند
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ت با یـادگیري زبـان دوم طـرح و توضـیح     آموزي، تفاوت اکتساب زبان نخسمحیط زبان
در بخش دیگري از این فصل نیز، رشد سطوح مختلف واجی، صـرفی، نحـوي   . داده شود

هـایی،  ها انجام گرفته است، و ارائه نمونـه هایی که در این زمینهزبان با توجه به پژوهش
و انـواع خطاهـایی کـه در     زبان بینابینهایی درباره پس از این، بحث. بررسی شده است

شود که مطالعـه آنهـا   یادگیري زبان دوم ممکن است یادگیرنده مرتکب شود، مطرح می
در فرایند یادگیري یک زبان دوم یـا   2زبان و تحلیل خطاهاي 1ايدر حوزه تحلیل مقابله

-آموزان در یادگیري زبان دوم بـه کـار مـی   افزون بر راهبردهایی که زبان. خارجی است
روش (هـاي معـروف آمـوزش زبـان     ، در بخش پایانی فصل، نویسـنده برخـی روش  برند

را نیـز  ) سـازي شـنیداري، روش غرقـه   -دستور و ترجمه، روش مستقیم، روش گفتـاري 
تواند تصـویر خـوبی از   می توان گفت که این دو فصل به طور کلی می. معرفی کرده است

دي قـرار دارنـد بـه خواننـده ارائـه      شناسی کاربرهایی که در حوزه مطالعات زبانموضوع
-شناسی را به این شاخه مطالعاتی عالقهتواند برخی از نوآموزان زباندهد، و احتماالً می

  .مند سازد
آیـد، فصـل   برمـی  -»هـاي اجتمـاعی  زبان در بافت« -گونه که از عنوان فصلهمان

فصـل، نخسـت   در این . شناسی زبان اختصاص داردچهاردهم به مسائل مربوط به جامعه
شود کـه در ایـن فصـل ایـن     شود، و اشاره میمیشناسی زبان تعریف خود مفهوم جامعه

رود کـه دربـاره کـاربرد زبـان در     هـایی بـه کـار مـی    عنوان براي اشاره به کلیه پـژوهش 
در آغاز این فصل همچنین اصطالحاتی چـون گونـه   . گیرندهاي اجتماعی انجام می بافت

شناسی تعریـف و  سپس گویش. شوندویش فردي زبان تعریف میزبانی،  گونه معیار و گ
هـاي خـود و ترسـیم مرزهـاي همگـویی و      شناسان براي انجام پژوهشهاي گویشروش
رسد این بخش از فصل در واقع، به نظر می. گیردهاي گویشی مورد اشاره قرار میاطلس

به دنبال بحـث  . دهدمی اي زبان را مورد توجه قراربیشتر مباحث مربوط به تنوع منطقه
بنـدي  کوتاهی درباره انگلیسی در آمریکاي شمالی، فصل وارد مباحث جذابی چون الیـه 

هاي گونه معیار و غیرمعیار زبان، زبان و جنسیت، تابو و حسـن  اجتماعی زبان، مشخصه
هـاي  شـود کـه از موضـوع   هاي صنفی و رمـزي مـی  تعبیر، رابطه زبان و سیاست، و زبان

هاي پیجین و کریول از مباحث مربوط به زبان. شناسی زبان هستندزه جامعهآشناتر حو
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اي از پـراکنش  هـایی و نقشـه  هاي این فصل است که نویسندگان با ارائه دادهدیگر بخش
هـاي اجتمـاعی   این فصل بـا مطـالبی دربـاره موقعیـت    . شان دارندآنها تالش در معرفی

صـرف نظـر از چگـونگی    . رسـد ها به پایان مـی هواژکاربرد زبان، گونه کاربردي، و خطاب
توان گفت که ایـن فصـل کتـاب    هاي اصلی فصل، با اطمینان میچینش مطالب و بخش

هاي دیگر آن است کـه فراتـر از یـک کتـاب مقـدماتی بـه موضـوع آن        نیز یکی از فصل
  .و فرانسیس کاتامبا است 1ساترلند. این فصل نوشته رونالد اچ. پرداخته شده است

. دي اسـت نوشته دبروولسکی و اگـرا » نوشتار و زبان«فصل پانزدهم کتاب با عنوان 
هـاي زبانشناسـی مقـدماتی،    هاي مشابه خود در دیگر کتابفصلدر این فصل نیز مانند 

گیرد، و پـس از آن چگـونگی تحـول    نخست انواع خط و پیشینه آن مورد توجه قرار می
هاي نوشتاري دیگر هم معرفـی  برخی از نظامبه دنبال این مباحث . شودخط بررسی می

در دو بخش پایانی فصل نیز نویسندگان توجه خود را به خط انگلیسی و رابطه . شودمی
اي بـا  اي حاشـیه با وجود آنکـه ایـن فصـل بـه گونـه     . اندنوشتار و خواندن معطوف کرده

بـا زبـان، در   مباحث اصلی زبانشناسی در ارتباط است، اما طرح مسئله خط و رابطـه آن  
شناسـی  گیري نگاه دقیق نوآموز زبانتواند در شکلشناسی، مییک کتاب مقدماتی زبان

  .به موضوع این رشته تاثیرگذار باشد
است که نوشته دبروولسـکی  » نظام ارتباطی حیوانات«فصل شانزدهم داراي عنوان 

ي بـا  ااي حاشـیه موضوع ایـن فصـل نیـز هماننـد فصـل پـیش از خـود بـه گونـه         . است
زبانشناسی در ارتباط است، اما با توجه به آنکه از یک سو بحـث دربـاره نظـام ارتبـاطی     

هاي خاص زبان انسان جلب کنـد، و  تواند توجه خواننده را بیشتر به ویژگیحیوانات می
هـایی بـه خـودي خـود نیـز داراي      رسد که چنین بحـث از سوي دیگر، اصوالً به نظر می

هاي مخاطبِ عام دربـاره زبـان حیوانـات را    رخی از کنجکاويجذابیت زیادي هستند و ب
توان گفت که آوردن چنین فصلی در یک کتـاب زبانشناسـی داراي   گویند، میپاسخ می

شـود کـه حیوانـات    این فصل با اشاره به تنـوع ابزارهـایی آغـاز مـی    .  توجیه کافی است
از این ابزارهـا عبارتنـد از بـو،    برخی . گیرندمختلف براي برقراري ارتباط از آنها بهره می

کند نویسنده تالش می... . نور، تغییر وضعیت بدن، الکتریسیته، حاالت مختلف چهره و 
هایی مبتنی بر مفهوم نشانه نشان دهد که ایـن ابزارهـاي ارتبـاطی    در ادامه با ارائه بحث

                                                        
1.  Ronald H. Southerland 
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بـه  در بخش دیگـري از ایـن فصـل، نویسـنده هـم      . هاي مشترکی هستندداراي ویژگی
کند، و هم با بررسی ایـن نظـام در   هاي نظام ارتباطی حیوانات اشاره میبرخی از ویژگی

. کنـد جاندارانی چون زنبور عسل و پرندگان آن را با نظام ارتباطی انسـان مقایسـه مـی   
هـایی کـه   شناسی درباره آزمایشهاي زبانهاي مربوط به موارد آشنايِ دیگر کتاببحث
انجام شـده اسـت، بخـش دیگـري از مطالـب فصـل را تشـکیل        .. .، »نیم«، »واشو«روي 
هـاي ارتبـاطی چـون    هاي اصلی نظامدهد که به دنبال آنها با طرح برخی از مشخصه می

هـاي  وضعیت هر یک از آنها در نظـام ... پذیري، جابجایی، قراردادي بودن، زایایی، تبادل
  .شودارتباطی انسان و حیوان بررسی می

. فصل پایانی کتـاب اسـت  » ايشناسی رایانهزبان«اب زیر عنوان فصل شانزدهم کت
هـا در چنـد دهـه گذشـته در     موضوع این فصل با توجه به اهمیت روزافزونی کـه رایانـه  

هاي مختلـف رایانـه وجـود    اند، و با توجه به نیازي که به زبان در حوزهزندگی بشر یافته
موضـوع ایـن فصـل البتـه داراي طیـف      . تواند از اهمیت ویـژه برخـوردار باشـد   دارد، می
اي است که دو حوزه آن معموالً بیشتر مورد توجه است، یکی کـاربرد رایانـه در   گسترده

هـایی از علـوم رایانـه چـون     شناسی در حوزهزبانشناسی و دیگري استفاده از دانش زبان
ن دهد کـه  هایی از این فصل، نویسنده تالش کرده است نشااز این رو، در بخش. افزار نرم

شناسـی، سـاختواژه، نحـو، و    آواشناسـی، واج  -شناسـی هاي اصلی زبـان هر یک از حوزه
اي شناسـی رایانـه  اي زبانرشتههاي میانچگونه مبناي موضوعات و بحث -شناسی معنی

شناسـی  هاي دیگر این فصل نیز برخی از کاربردهـاي زبـان  در بخش. سازندرا فراهم می
  .گیردماشینی، بازیابی متن، و تشخیص گفتار مورد توجه قرار میاي چون ترجمه رایانه

ن  ویراسـت پـنجمِ   2شناسـی تـایوان  در مجله زبـان  ايدر مقاله 1چائو لی -کریس وِ
موضـوعات ایـن کتـاب    « اوبه باور . است را نقد و بررسی کردهاین کتاب گونه آمریکایی 

پوشـش یافتـه در    شناسیِشاخه زبان 17نویسنده متخصص در  18که به وسیله حدود 
کـه نیازهـاي یـک     سـا اي انتخاب شده ابه گونهو به دقت  ،این کتاب  نوشته شده است

هاي جدیـد توجـه نشـان    این کتاب به بیشتر پژوهش .دانشجوي مبتدي را پاسخ گویند
را  آناي کـه  آمیـزد، بـه گونـه   اندازهاي نظري مختلف را در هـم مـی  و چشم ،داده است

بـه بـاور   ). 120ص(» کندهاي مشابه خود در بازار میتري از کتابکامل بستهبه تبدیل 
                                                        
1.  Chris Wen- chao Li 
2. Taiwan Journal of Linguistics 
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هـاي  ؛ و فصـل هـاي نخسـت کتـاب    سمت آن استقترین فصل آغازین کتاب ضعیفلی 
ـ  فرامکین، رادمن و هایمز در پاسخمقدماتی چون  زبـان  «هـایی چـون   پرسـش  هگـویی ب

آغـازین یـک کتـاب     هايکه معموالً در فصل  -»دانش زبانشناسی چیست؟«، »چیست؟
هایی کـه  و در برطرف کردن بدفهمی -شودها پاسخ گفته میشناسی بداننادماتی زبقم

با توجه بـه ترتیـب    .)120(تر هستند موفق -تاثیرگذارند معموالً درباره زبان وجود دارد
هـاي دیگـري چـون    و سپس بـه فصـل   ،گرددارائه فصول کتاب که با آواشناسی آغاز می

ایـن کتـاب مناسـب    «لی بر این بـاور اسـت کـه     ،رسدشناسی میو و معنیساختواژه نح
-دهنـد دانشـجویان را در آغـاز بـا موضـوعات چـالش      مـی   است کـه تـرجیح    استادانی

امکان دهند که در اواسط تـرم وقـت اسـتراحت     آنهابه سپس و  ،برانگیزتري روبرو کنند
  . )126(» .بیشتري داشته باشند

در مقاله دیگري در نقد و بررسی ویراست نخست گونـه آمریکـایی ایـن کتـاب،     در 
 بـر  2دولس آنجلس، استفان اَدانشگاه کالیفرنیا در لُ 1شناسی کاربرديِمجله مسائل زبان

یکـم  : شناسی معاصر به دو دلیل شایسـته نـام خـود اسـت    نااین باور است که کتاب زب
ظري که بر تجربـه نویسـندگانی اسـتوار اسـت کـه      اینکه این کتاب نه تنها بر تخصص ن

و دوم اینکه در حالی که به  ؛اندشناسی مقدماتی را تدریس کردههاي زبانها کالسسال
هـاي تحقیـق   بسـنده همـه حـوزه    رسد پیشرفت سریع  در نظریه زبان پوشـشِ نظر می

بتاً دشوار شناسی، به ویژه در سطح مقدماتی، نسکنونی را در یک کتاب تک جلدي زبان
و هـدف   ،شناسی معاصر این را هدف خـود قـرار داده انـد   ساخته است، نویسندگان زبان

اي کـه آنهـا بـراي    گرفته تا شیوه محتواقابل تحسین است، از گزینش جامع  بسیارآنها 
). 127 -126ص(اند پذیر کردن مفاهیم دشوار براي خوانندگان نوآموز به کار گرفتهفهم

روانشناسـی  (ویراستی را که نقد و بررسـی کـرده اسـت     15و  11فصل این نویسنده دو 
دانـد، چـرا کـه بـه     برجسته می را) ايشناسی رایانهو زبان ،شناسی کاربرديزبان و زبان

شناسـی تـا کنـون    هاي مقدماتی زبانپردازد که دیگر کتابهایی میطور جزئی به رشته
  ). 127ص(اند ندادهرا پوشش کامل آنها 

نقد و بررسی که احمدرضا لطفی بر ویراست چهارم این کتاب نوشته اسـت بـه   در 
شـده آن در کانـادا اشـاره    هـاي چـاپ  شده این کتاب در آمریکا با گونهتفاوت گونه چاپ

                                                        
1. Issues in Applied Linguistics)  
2. Stephen Adewole  
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. هـا اسـت  وتاهاي بومی آمریکا از جمله این تفـ است که داشتن فصلی درباره زبان شده
 60 در بـان بـومی آمریکـاي شـمالی را    ز 365نویسنده تالش کـرده اسـت    در آن فصل

سـاختواژي و   ،ختیاهـاي واجشـن  و برخـی از ویژگـی   ،بنـدي کنـد  خانواده زبانی دسـته 
شناسـی معاصـر بـه    با وجود آنکه کتـاب زبـان  «به باور لطفی . دستوري آنها را برشمارد

کامـل و  همـاهنگی  داراي سراسـر کتـاب   است  شده نویسنده مختلف نوشته 13وسیله 
آنقدر انعطاف در کتاب وجود  ،از نظر ساختاري در عین حال،. سیار باالیی استانسجام ب
لطفـی  . »خواهد تدریس کنـد بتواند متن را به ترتیبی که خودش می یاددهنده دارد که

اسـت کـه    داند، و بر ایـن بـاور  نیز ایرادي همانند ایراد لی را به فصل یکم کتاب وارد می
برانگیزاننـده  شناسـی دارد  به اندازه کافی براي کسی که عالقه اندکی به زبـان  این فصل
هاي آمریکـا شـمالی ممکـن اسـت بـراي      فصل زباناو همچنین معتقد است که . نیست

از ایـاالت   دست کم در خارج ،خوانندشان را میشناسیناخوانندگانی که اولین کتاب زب
را در این کتـاب  این فصل وجود نیز ) 123، صهمان(لی . باشدچندان جذاب ن ،متحده

سطحی بودن برخی از . میداندشناسی منحصر به فرد در میان کتاب هاي مقدماتی زبان
ها یا ارائه جزئییات غیرضروري از دیگر ایرادهایی اسـت کـه لطفـی بـر ایـن کتـاب       فصل

 سـت، نوشـته شـده ا   ویراست چهارم این کتابدیگري که بر در نقد و بررسی . برشمرده
نوشـته   شناسـی نوآموزان زبانبا توجه به آنکه این کتاب براي معتقد است  1آشیش مهتا
این کتـاب   ؛ وآن مورد نیاز نیست نشناسی براي خواندزبان چ دانش قبلییشده است ه

هاي دیگـر  دانشجویان رشته شناسی بهآموزش زبان مدتهاي کوتاه تواند براي دوره می
او نیـز  . اسـت  از همـه مفیـدتر   شناسیدانشجویان زبان براي ، هرچند کهنیز مفید باشد

جه بـه منـابع   ودر کل با تکنندگان دیگر بر این باور است که همانند برخی نقد و بررسی
ایـن کتـاب بسـته جـامعی را     آمـده اسـت،   فـراهم   در کتـاب  دیگري که براي یاددهنده

  . دهدتشکیل می
انتشـارات سـمت آن را    و دانده اسـت این کتاب را دکتر علی درزي به فارسی برگر

  . چاپ کرده است
  منابع

Adewole, Stephen (1990), “Contemporary Linguistics: An 

                                                        
1. Ashish Mehta 



 99   شناسی معاصردرآمدي بر زبان

Introduction by William O’grady, Michael Dobrovolsky and 
Mark Aronoff. New York: St. Martin’s Press, 490 pp. adapted 
from n, Ltd.”, Issues in Applied Linguist Contemporary 
Linguistic Analysis, Canada: Copp Clark Pitmaics, Vol. 1, No. 
1, 1990. P. 126- 29. 

Wen- chao Li, Chris (2008), “Old School Linguistics Made New- 
Review of Contemporary Linguistics: An Introduction. 5th ed. 
By William O’Grady, John Archibald, Mark Aronoff, and Janie 
Rees- Miller. New York: Bedford/St. Matrtin’s, 2005. Pp. xxvi 
+ 684.” Taiwan Journal of  Linguistics, Vol. 6.1, 2008, Pp. 
119- 128. 

Mehta, Ashish (2001), “Review of Contemporary Linguistics: An 
Introduction. 4th ed.By William O’Grady, John Archibald, Mark 
Aronoff, and Janie Rees- Miller, eds. New York: Bedford/St. 
Matrtin’s Press, paperback ISBN 0-312-24738-9, 751 pp + 
Instructor’s Resource Manual (88 pp) + 103 transparency 
masters”, http://linguistlist.org/issues/12/12-2355.html. 

Lotfi, Ahmad R. (?), “Review of Contemporary Linguistics: An 
Introduction. 4th ed.By William O’Grady, John Archibald, Mark 
Aronoff, and Janie Rees- Miller, eds. New York: Bedford/St. 
Matrtin’s Press, paperback ISBN 0-312-24738-9, 751 pp + 
Instructor’s Resource Manual (88 pp) + 103 transparency 
masters”, http://linguistlist.org/pubs/reviews/get-
review.cfm?SubID=3986. 

 
    

http://linguistlist.org/issues/12/12-2355.html
http://linguistlist.org/pubs/reviews/get




 
  
  

  »)زبانشناسی عمومی(عمومی دیلچیلیک «
  

  )داشقین(زاده  علی حسین: مؤلف
  اختر: ناشر

  1388: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تبریز :محل نشر

  104:  تعداد صفحات
  

  مقدمه
چنـدین عنـوان از    ،)گیـریش ( نویسنده این کتاب به گفته خـود در بخـش مـدخل   

فصـل، توضـیحات    عناوین متعدد علم زبـان شناسـی را برگزیـده اسـت و در قالـب سـی      
وي در این کتاب که به زبان ترکـی آذري و بـا    .ها ارائه نموده استمختصري پیرامون آن

 )ه بـه زبـان و خـط فارسـی اسـت     به استثناي بخش مدخل ک( خط فارسی نگاشته است
هـاي  تالش کرده است خوانندگان رابا کلیات علم زبان شناسی و ارتباط آن با دیگر حوزه

 این کتـاب را  نویسنده، .سازد شناسی و ادبیات آشناجامعه  منطق، علمی از جمله فلسفه،
 »زبـان اجتماعی یا فطري بـودن  «در فصل اول و » زبان و اهمیت آن« با دو بحث اساسی

هـاي علـم زبـان شناسـی از     وي در ادامه به زیر مجموعـه . در فصل دوم شروع کرده است
هاي مختلـف زبـان شناسـی از جملـه     شاخه صرف و روابط بین آن ها، جمله آواشناسی،

برخی مکاتب زبـان شناسـی از    ارتباط زبان شناسی با علوم دیگر، زبان شناسی تطبیقی،
ري زبان شناسی و مباحث مرتبط دیگر اشاراتی داشـته  هاي نظپایه جمله مکتب پاریس،

  .است
  نقد و بررسی شکل کتاب

ها از قواعد نگارشـی و ویرایشـی   شود که در آندر کتاب حاضر مواردي مشاهده می
آن چـه بیشـتر    در ارتباط با تخطی از قواعـد نگارشـی در اثـر حاضـر،     .تخطی شده است
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نویسنده در برخی مـوارد از   .عالمات سجاوندي استتوجهی متعدد به نماید بیآشکار می
کتـاب درسـطر   10به عنوان نمونه در صفحه  .هیچ عالمت سجاوندي استفاده نکرده است

هـیچ   )حادثه اي طبیعی است(» طبیعی حادثه دیر«توان دید که بعد از عبارت پنجم می
اراگراف سـوم  همچنین در سـطر اول پـ   .عالمت سجاوندي مورد استفاده واقع نشده است

از هیچ عالمـت سـجاوندي    )شودختم نمی(» باشا چاتماییر« بعد از عبارت 37در صفحه 
نویسنده درموارد متعدد هم، از عبارات سجاوندي به شـکل نادرسـت    .استفاده نشده است
چـون  (» چونکو«قبل ازکلمه  7به عنوان نمونه در سطر ششم صفحه  .استفاده کرده است

چرا که جمله بعـدي دلیـل   . استفاده شده است (.)از نقطه  )؛( ویرگولبه جاي نقطه  )که
تـوان بـه اسـتفاده از    اي دیگر از این مورد مـی به عنوان نمونه .کندجمله قبلی را بیان می

قبـل از کلمـه    12بـه جـاي نقطـه ویرگـول در سـطر سـوم از پـایین صـفحه          )،(ویرگول
استفاده نابجا از عالمت سـجاوندي نقطـه    توان بهدر مواردي هم می .اشاره کرد» چونکو«

، 61، 51ر صـفحات  به عنوان نمونه به دنبال عناوین درشت نوشته شـده د . اشاره کرد(.) 
در بحـث پیرامـون   . توان استفاده نابجا از عالمت نقطه را مشاهده کردکتاب می 87و  79

معنـی بـه   کلمات هـم  هایی از کاربردتوان به نمونهموارد تخطی از قواعد ویرایشی هم می
با همان مفهـوم در   »سونوج«بعد از کلمه  »نتیجه«استفاده از کلمه : دنبال هم اشاره کرد

به دنبال کلمـه   »پراکتیک«کتاب؛ استفاده از کلمه  7سطر چهارم پاراگراف دوم درصفحه 
  . ها نمونه دیگرو ده 50با همان مفهوم در سطر پنجم صفحه  »عملی«

شـماره  . تـوان بـه مـواردي اشـاره کـرد     آرایی در اثر حاضر هم، میه صفحه در زمین
بـا  ) 24صـفحه  (» هاي علم زبـان شناسـی  شاخه«صفحه آغازین فصل ششم کتاب یعنی 

همخـوانی  ) 23صـفحه  (فهرست شده مرتبط در بخـش منـدرجات کتـاب     شماره صفحۀ
ه شـماره  بـه همـرا   »عمومی دیلچیلیک«نین در سر صفحات، نام کتاب یعنی همچ. ندارد

در حالی که معموالً نـام کتـاب   . صفحه، ما بین گوشه چپ و وسط صفحه قید شده است
ه چـپ  در گوشه راست باالي صفحه راست و موضوع فصل در گوشـه چـپ بـاالي صـفح    

مورد دیگر که با سـنت صـفحه آرایـی مغـایرت دارد     . شودهمراه با شماره صفحه قید می
نکته دیگر این اسـت کـه   . به انتهاي کتاب است »مندرجات«یا  »فهرست مطالب«انتقال 

) مـدخل (» گیـریش «تحت عنـوان   95ب یعنی صفحه آن چه را در بخش مندرجات کتا
آن چـه در  . یافـت  3بینیم نمی توان در ابتداي فصل اول کتاب یعنـی بـاالي صـفحه    می

 تعداد زیـادي از صـفحات  زمینه حروف نگاري اثر حاضر شایان ذکر است این است که در 
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صورت خیلـی  ه توان مشاهده کرد که یک حرف از آن باي را در هر سطر میکتاب، کلمه
. توان چنین کلمـاتی را خوانـد  به زحمت  می کم رنگ چاپ شده است و در مواردي هم،

  . اي هستندداراي چنین ویژگی... و  16، 14، 13، 4، 3به عنوان مثال صفحات 
  نقد محتوایی کتاب 

 »مورفولوگییـا «در این قسمت به تعریف نویسـنده کتـاب از دو اصـطالح تخصصـی     
وي . توجـه مـی کنـیم    24در صـفحه  ) آواشناسـی ( »فونئتیکـا «و  12در صفحه ) صرف(

ایـن در حـالی اسـت کـه     . صرف را با ساخت زبان و نیز ساخت جمله برابر دانسـته اسـت  
) 3:  2002( 2هسـپلمث ). 3:  2006، 1کاتامبـا (صرف، مطالعه ساخت درونی کلمه است 

همچنین در کتـاب حاضـر،    .هم، صرف را مطالعه ترکیب تکواژها براي تولید واژه می داند
مطالعـه   ،هـم  شناسـی را ناسی تلقی شده اسـت و نویسـنده آوا  اساس آوا ش ،)فونئم(واج 
شناسی با واج سر و این در حالی است که آوا. سته استدان) سس سیستمئی( »نظام آوا«
ار ندارد؛ بلکه به توصیف آواهاي زبان آن هم نه نظـام آواهـا بلکـه نحـوه تولیـد و درك      ک
شناسـی یعنـی   بانی بر عهده شاخه دیگري از زبـان مطالعه نظام آواهاي ز. پردازدها می آن

نکته دیگر در مورد اصطالحات تخصصـی  ). 23و  1:  1982، 3لدفوگد(واج شناسی است 
در این قسـمت بـه   . اندها معادل سازي نشدهاین است که اغلب آنبه کار رفته در این اثر 

ــیم    ــی کن ــنده م ــواردي بس ــر م ــا : ذک ــا )صــرف(مورفولوگیی ــط(، گرافیک ــیخ ، )شناس
  ). نحو(و سینتاکسیس ) شناسیریشه(، ائتیمولوگییا )نویسیفرهنگ(لئکسیکوگرافییا 

نـوان فصـل   شود که حجم مطالب فصل بـا ع هاي کتاب مشاهده میدر برخی فصل
. آفریند تناسب نـدارد همخوانی ندارد؛ یعنی محتواي فصل با انتظاري که عنوان فصل می

هـاي  انـواع شـاخه  «به عنوان مثال در فصل سوم کتـاب بـر خـالف عنـوان فصـل یعنـی       
همچنـین در فصـل ششـم بـا     . مواجـه هسـتیم   »صرف«، تنها با سه شاخه »شناسی زبان

هـاي  نیم که حجم زیادي از محتواي فصل به شـاخه بیمی »شناسی تطبیقیزبان«عنوان 
به توضیح مختصـر پیرامـون خـود    شناسی تطبیقی اختصاص یافته است و نویسنده زبان
به این ترتیب، عنوان فصل بهتر بـود بـه صـورت    . شناسی تطبیقی بسنده کرده استزبان
بـر اسـاس عنـوان کتـاب یعنـی      . یافتتغییر می» هاي آنشناسی تطبیقی و شاخهزبان«

                                                        
1. katamba 
2.  Haspelmath 
3. Ladefoged 
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رود کـه مباحـث مقـدماتی زبـان شناسـی و نیـز       هم، انتظار مـی » شناسی عمومیزبان«
در حالی که محتواي کتاب از مباحث متنـوعی  . اي آن مورد بحث قرار بگیرندمفاهیم پایه

نظیر مکاتب زبان شناسی و رابطه زبان شناسی با علوم دیگر تشکیل یافتـه اسـت؛ بـدین    
بود بـین   »زبان شناسی عمومی و ارتباط آن با دیگر علوم«شکل اگر عنوان اثر به صورت 

نکته آخر پیرامون محتواي اثر ایـن  . آمدعنوان و محتواي اثر تناسب بیشتري به وجود می
نـوآم   است که نویسـنده در هـیچ بخشـی از کتـاب بـه زبـان شـناس برجسـته معاصـر،         

بـی در زبـان   اي دیگـر انقال بـاور طرفـدارانش و عـده   اش که به چامسکی، و دستور زایشی
  . اي نکرده استشناسی به وجود آورده، اشاره

. بـه آن پرداخـت   پراکندگی مطالب در کتاب حاضر نکتـه دیگـري اسـت کـه بایـد     
اجتمـاعی و  «و نیـز   »زبان و اهمیت آن«اي نویسنده، کتاب را با دو مبحث آغازین و پایه

رسد که در ادامه کتـاب،  اما چنین به نظر می. کرده است خوب شروع »فطري بودن زبان
که علم زبان شناسی را بـه   نویسنده، قبل از این. اندمطالب به صورت پراکنده توزیع شده

یکـی  (هاي صـرف  درنگ سراغ شاخهخواننده معرفی کند و آن را مورد بحث قرار دهد بی
اختصـار بـه رابطـه تعـاملی بـین       به دنبـال آن بـه  . رفته است) شناسیهاي زباناز شاخه
 اشاره کرده است و نیز قبل از ایـن ) هاالبته بدون اشاره به شاخه(شناسی هاي زبانشاخه

غیـره را معرفـی کنـد بـه     شناسی، صـرف و  شناسی از جمله آواهاي اصلی زبانکه شاخه
از  به عبارت دیگر، نویسـنده قبـل  . شناسی تطبیقی پرداخته استهاي زبانتشریح شاخه

شناسـی رفتـه   بحث پیرامون خود زبان شناسی و شاخه هاي اصلی آن سراغ انـواع زبـان  
تـوان انتقـال   نمونه بارز پراکندگی و عدم وجود نظم منطقـی در اثـر حاضـر را مـی    . است

بـه عنـوان پیشـنهاد، نویسـنده     . تکتـاب دانسـ   23بـه فصـل    »زبـان و تجربـه  «مبحـث  
کـه ارتبـاط   ) اجتماعی یا فطري بودن زبان(دوم توانست این مبحث را به دنبال فصل  می

به عنـوان نمونـه بـارز دیگـر از مسـاله یـاد شـده        . مستقیمی با یکدیگر دارند مطرح کند
به ترتیـب  (ششم و بیست و پنجم  هاي، فصلتوان به پراکندگی دو فصل مرتبط با هم می
  . اشاره کرد) »...شناسی آوا«و  »شناسیهاي علم زبانشاخه«

بررسی این است کـه فاقـد فهرسـت     پایانی و بسیار مهم در ارتباط با اثر موردنکته 
هـاي  در جـاي جـاي کتـاب، ادعاهـا و یافتـه     افزون بر این، نویسنده . منابع در انتها است

هـا بیـان داشـته اسـت؛ بنـابراین، اثـر حاضـر گونـه         علمی را بدون ذکر منبع و مأخذ آن
  . داستانی به خود گرفته است
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  ي و پیشنهادجمع بند
شناسی را به صورت کلی به تصویر کشیده ، دنیاي زبان»عمومی دیلچیلیک«کتاب 

شناسی، تنهـا چنـد عنـوان و آن    به گفته نویسنده آن، از میان عناوین متعدد زبان. است
نکته قابل تأمل ایـن اسـت کـه نویسـنده بـا      . اندبه صورت کلی مورد بحث قرار گرفتههم 

و ارزشمند به زبان مادري خود، زبان ترکی آذري، خدمتی بزرگ بـه  تألیف این اثر علمی 
خدمات دیگر این نویسنده به زبـان و فرهنـگ بـومی خـود در     (این زبان انجام داده است 

  .)پایان اثر حاضر پیوست شده است
رسد این است که اثر ارزشمند مورد نظر بـا رفـع نواقصـات     آنچه به نظر محتمل می

به عنوان نمونه، اضافه کردن بخش خالصه به آخر (هاي احتمالی کاستییاد شده و دیگر 
و نیـز ترجمـه آن بـه زبـان ترکـی اسـتانبولی       ) هر فصل و طراحی تمرین براي هر فصل

تواند به عنوان کتاب درسی اصلی می) درس زبان ترکی استانبولی استنویسنده خود، م(
و ادبیـات ترکـی اسـتانبولی کـه در     یا جانبی واحد زبان شناسی عمومی در رشـته زبـان   

رشـته یـاد   آن دانشگاه عالمه طباطبائی پایه گذاري شده است مورد استفاده دانشـجویان  
  . شده قرار بگیرد
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  »شناسی دکارتیزبان«
  

 نوام چامسکی: مؤلف

  احمد طاهریان: مترجم
  هرمس: ناشر

  1389: سال نشر
  سوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  129:  تعداد صفحات
  

درس دستور گشـتاري در  تواند به عنوان منبع فرعی براي شناسی دکارتی میکتاب زبان
هایی که بـه  از دیگر کتاب. شناسی همگانی به کار رودمقطع کارشناسی ارشد رشته زبان

» دانـش زبـان  «هاي زبان و مسائل دانش و کتابتوان به پردازند میتی مشابه میموضوعا
  . نوشته نوام چامسکی و ترجمه دکتر علی درزي اشاره کرد

 . با توجه به نثر بسیار پیچیده و دشوار چامسکی، ترجمۀ اثر  نسبتاً خوب است •

 . میزان رعایت قواعد ویرایش و نگارش خوب است •

 . خوب است... آرایی، صحافی، طرح جلد و نگاري، صفحهفیت اثر از لحاظ حروفکی •

 . در تجدید چاپ کتاب هیچ تغییري نکرده است •

خالصه کلـی و فهرسـت موضـوعی، فهرسـت       ان هدف،اثر حاضر داراي پیشگفتار، بی •
 . ها و منابع استنام

ـ  يمفاهیم بنیادي در این اثر در بین آرا • صـورتی کمتـر   ه فیلسوفان و فالسفۀ زبان ب
 . آشکار بیان شده است

 . ها به طور کلی خوب استسازيمعادل •
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ر و از کتاب به این دلیل که آموزشی نیست فاقد تمرین و آزمـون و جـدول و تصـوی    •
 . این قبیل ابزارها است

به هیچ وجه نباید از این اثر به عنوان متن درسی استفاده کـرد و بـراي تـدریس در     •
 .شودهیچ مقطعی به عنوان منبع اصلی توصیه نمی

 . این اثر فاقد فهرست مندرجات است •

به طور کلی با توجه به این که این اثر از سوي مؤلـف آن بـه عنـوان کتـاب درسـی       •
هاي شوراي عالی برنامه ریزي براي دروس مربـوط بـه   فصلته نشده است با سرنگاش

یـک از روایـات   دستور زایشی سازگاري ندارد و به هیچ وجه تصویري جـامع از هـیچ  
 . دهددستور زایشی چامسکی را به دست نمی

هاسـت و اطالعـاتی زیـر بنـایی و فلسـفی را در      هاي زبانی و تحلیل آناثر فاقد داده •
در طول تاریخ در اختیـار   او يیابی آراد رویکرد چامسکی به دستور زبان و ریشهمور

 . دهدخواننده قرار می

به طور کلی این . نسبت به وضعیت کنونی دستور زایشی فاقد هر گونه نوآوري است •
 . دهدنشان می 1966هاي فلسفی دستور زایشی را در سال اثر یافته

 . نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر نسبتاً خوب است •

فلسـفه در حـدي     شناسی،در این اثر نویسنده با احاطه به علومی مانند ریاضی، زبان •
 . تر از یک نویسندة معمول از آثار فیلسوفان و فیلسوفان زبان بهره جسته استفرا

 . آمده استدر این اثر همه مطالب ارائه شده با ذکر منبع  •

مندان داده شـده  استنادات و ارجاعات فراوانی از سوي نویسنده به آثـار سـایر دانشـ    •
هـاي دسـتور زایشـی در آثـار     عمدتاً به خاطر نشـان دادن ریشـه   طرح این آرا. است

 . است هر چند به صورت پراکنده پیشینیان،

 . خوردگرایی در فلسفه به چشم میدر این اثر رویکرد عقل •

 .هاي فلسفی دستور زایشی مناسب استدر درك ریشه این اثر •

شناسی دکارتی اثر خـوبی اسـت کـه توسـط دانشـمند بزرگـی کـه وي را بـا         کتاب زبان
 است و مترجم محترم نیـز تمـام هـمِّ    اند به رشته تحریر در آمدهانیشتین مقایسه نموده
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لیکن ماهیت ایـن اثـر     دست دهد،اي هر چند روان از آن بهخود را به کار بسته تا ترجمه
به لحاظ محتوا و نیز نثر بسیار پیچیدة نویسنده فهم آن را همچون فهم بسیاري دیگر از 

بهتر است این اثر در کنـار منـابع اصـلی معـروف دسـتور      . آثار مؤلف دشوار ساخته است
اي وجه از آن به عنوان متن درسـی در هـیچ دوره  زایشی چامسکی معرفی شود و به هیچ

  . ه نشوداستفاد
  
   

    





 
  
  

  »ی ش ور زای ت دس  ن وی ک و ت  ش دای ی پ :شناسی نظري زبان«
  

  محمد دبیرمقدم: مؤلف
  سخن: ناشر

  1378: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  580:  تعداد صفحات
  

 : نقاط قوت

  نگارش یک دست •
  آرایی خوب صفحه •
  حروف نگاري خوب •
  معادل سازي مناسب اصطالحات •
  انطباق محتوا با عناوین و فهرست •
  نظم و انسجام منطقی اثر •
  کتابنانه جامع •

   :نقاط ضعف
  زبان سنگین و نارسا •
  حجم اثر زیاد است •
  طرح جلد تیره و نامناسب است •
ارشـد   بـراي یـک درس در دورة کارشناسـی   تواند منبع مناسـبی   به تنهایی نمی •

  باشد
  مثال انگلیسی فراوان است •
  شناسان خارجی به شکل انبوهزبان ارائه مستقیم آراي •
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  عدم نوآوري و ترجمۀ مطالب از منابع متعدد •
  نپرداختن به مبحث زبان آموزي •

   :پیشنهادها

 هاي فارسی هاي مختلف و استفاده از مثالاضافه کردن بخش •

مباحث متعدد نظري از سوي زبان شناسان مختلـف و پـرداختن بـه    کاستن از  •
 .تواند در بهبود اثر مفید باشد هاي اصلی از مسائلی است که می رگه

  :نقد تفصیلی
تدریج از ابتداي کتاب به انتهاي کتـاب، و گـاهی بسـته بـه موضـوع      ه نگارش اثر ب
وع کتاب در فصل شر. رود می به روانی و سادگی پیش) در فصول کتاب(مورد بحث 

، بسـیار سـنگین و پیچیـده    »ی نظري امروزسشناهاي مسلط در زبان نگرش«: اول
ها انجام نشده است،  سازمان دهی مطالب و عنوان بندي زیر بخش. بیان شده است

و فصل اول که بایستی خواننـدگان را بـا    بطوري که تمامی مطالب یک فصل مهم
شنا کند، بطور تمام و کامل بـه بحـث و   طرح کتاب و مطالب طرح شده در کتاب آ

هـاي فلسـفی و روانشـناختی دارد    شناسـی کـه پایگـاه   بررسی مطالب نظري زبـان 
هاي کتاب رنـگ   که مطالب این فصل بیشتر از دیگر فصل در ضمن این. پردازد می

مـن مطمئـنم   . هاي طوالنی وجود دارد در بسیاري موارد جمله. و بوي ترجمه دارد
شناسی از فهم مطالـب فصـل   ارغ التحصیالن کارشناسی ارشد زبانکه بسیاري از ف

دلیل جمالت طـوالنی و سـنگین   ه ي غنی و سنگین، بلکه بادلیل محتوه اول، نه ب
هـا و حتـی    عدم طرح ریزي فصل اول و تقسیم کـردن آن بـه زیـر بخـش    . عاجزند
دة کتـاب کـه نویسـن    26تـا صـفحه    20ویژه در صفحه ه هاي پی در پی ب پاراگراف

دسـتور زایشـی را   » چند خصیصه همچنان استوار و ثابت قـدم «محترم سعی دارد 
بـراي  » اسـتوار «، »ثابـت قـدم  «کار بردن اصطالح ه ب. بیان کند، کامالً آشکار است

. هـاي کتـاب اسـت    ها و ناروان نویسـی  خود از آن پیچیده نویسی» دستور زایشی«
اي نارساسـت و   بـاز هـم کلمـه   را، کـه  » ها خصیصه«بایست هر یک از  نویسنده می

کرد، شـماره گـذاري   استفاده می»  ویژگی«یا » مشخصه«اي مانند  بایستی از کلمه
بعـد از  . داد هاي مجزایی اختصاص می کرد، و براي هر یک پاراگراف یا پاراگراف می

رود کـه نویسـنده دربـاره     خواندن چند پاراگرف از این صفحات، خواننده یادش می
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طور کلی فصل اول کتاب بزرگترین ضـعف کتـاب اسـت و    ه ب. دکن چه صحبت می
بـه تـدریج کـه نویسـنده بـه      . بسیار پیچیده و غیر قابل فهم نگاشـته شـده اسـت   

پـردازد، چـون موضـوع     هاي بعدي می هاي خیلی خاص و مشخص در فصل موضوع
کـاربرد برخـی   . شـود  تـر مـی   تر و روان کار واضح و خاص است، سبک نگارش ساده

عوامــل «، )288در ص (» معضــل«عبــارات ثقیــل و ســنگین، هماننــد  کلمــات و
کتـاب را از روانـی بـراي     د شـد، هـا اشـاره خواهـ   تدریج به آنه که ب... ، و »متنوع

پـاراگراف آخـر، خـط دوم، نویسـندة      288براي مثال در ص . کند دور میخواندن 
کـه فیلمـور بـه    اي  اکنون زمان آن رسیده است که از افق تـازه «: نویسد محترم می
نگـرد و بـه اعتقـاد او ایـن افـق گرهـی از معضـل فـوق الوصـف           ها مینقش حالت

اي سـاده و   بدیهی است که جمله روان نیسـت و جملـه  » .گشاید سخن بگوئیم می
فاقد هر گونه محتواي معنایی که تنها براي بیان این مطلب است که اینـک نکتـه   

ایستی ایـن همـه پیچیـده و نارسـا     جدیدي در مورد بحث قبلی بیان می کنیم، نب
استفاده نمـوده   eventدر ترجمه » حادثه«گوینده از واژه  288در همان ص . باشد

  .کرد استفاده می» واقعه«نیست و بهتر بود که از واژه که بجا 
  : برخی اشکاالت بشرح زیراند

/ گـذاري التینـی  منـابع اصـلی نقـل شـده داراي شـماره      هاي انگلیسی کـه از  مثال
هـاي بطـور    ولی هنگام اشاره بـه ایـن مثـال   . هستند...  و  4و  3و  2و  1گلیسی ان

انگلیسی / عربی یا از شماره گذاري التینی/ متناوب از شماره گذاري الفباي فارسی
در یک پاراگراف براي ارجاع بـه مثـال    289براي مثال در ص . استفاده شده است

(40a-b)  از(40a)  و(40b)  استفاده شده است) 40(و جاي دیگر از.  
در متن نوشته استفاده شـده  ) 41(از  (41)براي اشاره به مثال شماره  290در ص 

 (2)انگلیسـی  / از نگارش التینـی  (2)براي اشاره به مثال شماره  436است در ص 
/ در همان صفحه از نگـارش فارسـی   (1)شود؛ ولی براي اشاره به مثال  استفاده می

هـا   همین شیوه در اشاره به مثال. است، که یکدست نیست استفاده شده) 1(عربی 
  .شود  که گمراه کننده است و دیگر صفحات کتاب مشاهده  می 439در ص 
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گاهی حرف اول هـر واژه عنـوانِ    ها، گاهدر کتابنامه و هنگام رجوع به عنوان کتاب
. بزرگ است ه اولِها تماماً با حروف بزرگ، گاهی تنها حرف اول واژ ها و مقاله کتاب

  : 530براي مثال در ص 
Chomsky (1975) Syntactic Structures, … . 

  531ولی در ص 
Chomsky (1975) Reflections on language, … 
Chomsky (1972a) Language and mind, … 

کتابنامه و در همه جاهاي دیگر کتابنامه  544همین عدم وجود یکنواختی در ص 
  .بایستی یکسان شودشود که  مشاهده می

قـرار داده شـده،   » .«بازهم در کتابنامه گاهی بعد از عنوانِ کتاب یا مقالـه عالمـت   
و  530هاي  کار رفته است براي مثال در صفحههب» ،«ولی در جاهاي دیگر عالمت 

» .«در دو مورد بعد از عنـوان کتـاب عالمـت      Chomskyهاي  در ارائۀ کتاب 531
  .علت این تمایز هم مشخص نیست. »،«المت وجود دارد و در چند ع

واحدي دوره فوق لیسانس مناسب نیسـت و زیـاد    3حجم کتاب براي یک درس  -
  . ردبه یک درس ککتاب را نبایستی منحصر . است

اند و نویسـندة   کار رفتهه طور گسترده در سراسر کتاب به اصطالحات تخصصی ب -
هـاي   نامـه  ژهدر وا. سب ارایه نمایـد هاي فارسی منا معادل محترم تالش کرده است

  . اند سازي شده مجزاي انگلیسی ـ فارسی و فارسی ـ انگلیسی اصطالحات معادل
تـر ذکـر شـد برخـی      کـه پـیش   چنـان . کیفیت معادل سازي خوب و مناسب است

، کـه  »event«بـراي  » حادثـه «: ها  به نظـر مناسـب نیسـتند، ماننـد     سازي معادل
  .مناسب نیست» mass«براي واژة » اسم ناشمردنی«برابر . بهتر است» واقعه«

ی و معادل نمونه هـاي فارسـی کـه بـه نظـر       سـازي هاي دیگر از اصطالحات تخصص
  :احتیاج به بازنگري دارند، عبارتند از

 vocal gestures _:  ها و اصوات شکلک) کتاب 53ص (

  Principles –and – Parameters theory _: نظریۀ اصول و پارامترها
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بکار رود، نه بـه دلیـل جمـع عربـی یـا جمـع       » ها ها و پارامتر اصل«که بهتر است 
رسد که اصول به خـوبی مفهـوم اصـل را در حالـت جمـع       نظر میه فارسی، بلکه ب
  .کند منتقل نمی

 Romanticists _:           رمانتیکیان

 Character _:                سیرت

خوش آواینـد و از لحـاظ صـوتی سـازگار      زبان» صورت«زبان و » سیرت«هر چند 
   کتـاب در برابـر    144در همـان ص  » سـیرت ملـی  «هستند، با این حـال کـاربرد

national character  ًواژه » سیرت ملـی «و یا چیزي مشابه آن زیبا نیست و اصوال
لـذا بهتـر   . نیست» هویت ملی«مناسبی براي آنچه که نویسنده در نظر دارد یعنی 

شـد، و برابـر    ، از خوش ساختی آوایی صـرف نظـر مـی   »character«ة بود براي واژ
» سـیرت ملـی  «شد تا نویسنده مجبور نباشـد از   انتخاب می» هویت«یا » ماهیت«

  .که اصطالحی بدون کاربرد است، استفاده کند
ولـی بایسـتی   . شود هاي ضروري در جاي جاي کتاب مشاهده می نمودارها و جدول

بیشـتر کتـاب   . متنی زنده، با روح و جـذب کننـده اسـت   توجه کرد که کتاب فاقد 
ها و مطالب طرح شده و بحث شده توسط  بازگویی، ترجمه و تألیف و تنظیم کتاب

دیگر نویسندگان خارجی است و نویسنده تنها بازگویی و طرح دوبـاره آن مطالـب   
بحـث  لذا متن کتاب گیرایـی یـک   . عهده دارده ها ب آن) نهانی(را، همراه با ترجمه 

بحث مقـدماتی در ابتـداي هـر فصـل وجـود      . زنده و پویا را در بسیاري جاها ندارد
هـا وجـود    در ابتداي فصل» مقدمه« اي همراه با عنوانِ دارد، اما زیر بخش جداگانه

  .ندارد
هـاي درون   ها همچون متنی طوالنی، یکنواخـت و فاقـد بخـش بنـدي     فصل تمامی

هـا   شود و بخش چندین بخش تقسیم میفصلی است، بطوري که هر فصل خود به 
کتابی جدي و موضـوعی جـدي و بـا    . گیري باشند نیز داراي مقدمۀ بحث و نتیجه

ت همانند  بدون شک انجام این کـار را سـزاوار بـود کـه     » زبانشناسی نظري«اهمی
  . اند»گیري نهایی نتیجه«ها فاقد  فصل تمامی. نویسنده محترم بدان نپرداخته است
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کار بسـته اسـت کـه کتـاب و     ه سنده محترم تمامی تالش خود را ببدون شک نوی
شناسی نظـريِ ـ دسـتور زایشـی     محتواي آن جامع کلیه موضوعات مطرح در زبان

پیامدهاي تکـوین دسـتور   . شناسی ساختگرا پرداخته نشده استولی به زبان. باشد
وجـه   هاي ساختواژي مطرح در دستور زایشی بـه هـیچ   زایشی براي نظریه) نحوي(

 کتاب براي درسی خـوب اسـت  . آید بررسی نشده است که ضعف اثر به حساب می
  .باشد داراي هدف تاریخی تکوین دستور صورت گراي زایشیکه 

محتواي اثر با عنوان و فهرست انطباق تقریباً کامل دارد و تکوین تاریخی نظریه را 
ترجمه گونه باشـد،   رسد که در بسیاري جاها با تفصیل فراوان، هر چند به نظر می

  .محتوا، با عنوان و فهرست منطبق است. شرح داده است
گـوي آن   ، کـه ایـن کتـاب جـواب    را تک واحدي یعالی برنامه ریزي درس شوراي

شناسی زایشـی،  هاي تاریخ زبان این کتاب براي درس. باشد، و پیشنهاد نداده است
هـاي منشـعب از آن    نظریـه شناسی و آشنایی با نحو دسـتور زایشـی و   مکاتب زبان
  .مناسب است
شناسـی نظـري و   زبـان هاي متفاوتی در حـوزة   تدریس درس تواند براي این اثر می

ـ ه ب. کار گرفته شوده شناسی کاربردي بزبان عنـوان بخشـی از درس   ه طور خاص ب
  .، و غیره»نحو دستور زایشی«، بخشی از »مکاتب زبانشناسی«

ـ طور کامل ه ها و اطالعات ب داده طـور خـاص چنـد مرجـع     ه از منابع و مراجع، و ب
روز . مشخص، گردآوري و تهیه شده و مباحـث آن بـه هـم ربـط داده شـده اسـت      

ها و اطالعات، اگر هم چیزهایی در متن اثر باشد که چنین است، بـه   آمدي و داده
   .آید گردد و دستاورد مؤلف محترم به حساب نمی مؤلف محترم کتاب بر نمی

 اسـت،  اتبی آن که منعکس کننده ترتیب تحـوالت دسـتور زایشـی   نظم سلسله مر
امـا شـیوه   . کتاب در مجموع داراي نظم منطقی و انسجام خوبی است. خوب است

  .بیان مطالب اثر را خسته کننده و در برخی موارد نامفهوم ساخته است
وشته آثار موجود و ن کتاب داراي کتابنامه مفصل و جامعی از تقریباً تمامی منابع و

ـ  شده دربارة دستور زایشی ـ گشتاري و نظریه  خـوبی  ه هاي منشعب از آن است و ب
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 نـابع، و منـابع و مراجـع اصـلی نظریـه     رسد که مؤلف محترم به ایـن م  نظر میه ب
  .ها عالمانه بهره برده استدسترسی داشته و از آن

بـه   طـوري کـه  ه ب. میزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر خیلی خوب بوده است
ارجاع شده اسـت،   a,b,cسال با حروف / تألیفات متعدد یک نویسنده در یک تاریخ

براي نمونه نگاه کنید به . و با دقت با صفحه، پانوشت، ضمیمه آثار اشاره شده است
  ...و   427، 423، 422، 396، 155، 153، 151، 150هاي  ارجاعات صفحه
  .اخالقی و اجتماعی استهاي خاص علمی، فلسفی،  گیري کتاب فاقد جهت

ها اسالمی و مسایل مربـوط بـه    اهداف و محتواي کتاب هیچ گونه ارتباطی با ارزش
ـ   بنابراین می. نظام جمهوري اسالمی ایران ندارد درسـتی و صـادقانه ادعـا    ه تـوان ب

نسـبت  ) منفی یا متضادي، مستقیم یا غیر مستقیم(نمود که اثر هیچ گونه رویکرد 
در اثر حاضر ابعاد سازنده یا مخرب سیاسی، . اي اسالمی ندارده به فرهنگ و ارزش

  . اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد
  گیري و پیشنهادات نتیجه

هرفصل را خـود چنـدین بـار بـا دقـت      باید نویسنده . نثر کتاب روان و گیرا نیست
هـا،   بخواند، ابهامات نوشـتاري را بـر طـرف نمایـد، و هـر فصـل را بـه زیـر بخـش         

هاي قبـل و   اي کوچکتر تقسیم نموده، و بعد هر یک را در ارتباط با دادهه مجموعه
کتاب به طور خاص، در فصل اول مبهم و گنگ است و . بعد تحلیل و توصیف کند

از دورة  دارنـد و  بار معنایی وسـیعی است که داراي اصطالحات و عبارات تخصصی 
و نویسنده تمامی این دورة . گیرد دوسوسور تا پایان دورة ساختارگرایی را در بر می

شناسی نظريِ معاصر اسـت در کتـاب نادیـده گرفتـه     بخشی از زبانکه گسترده را 
ـ  . است طـور واضـح در مـتن    ه عبارات و اصطالحات و تحوالت این دوره بایسـتی ب

از مطالعات مربوط به اکتساب زبان اول و تأثیر تحقیقـات  . فصل اول گنجانده شود
به بعد سخنی قابل ذکـر   1980هاي  نظریه زایشی در سالدر این زمینه در تکوین 

هـاي اکتسـاب زبـان     هـایی کـه نظریـه    از محدودیت. و جدي به میان نیامده است
گذارد هیچ سختی بـه میـان نیامـده     مادري در نوع و چارچوب نظریۀ دستوري می
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است که جا داشت یک فصل کامل بین فصل هشتم و نهم یا بین فصل نهم و دهم 
  . شد اختصاص داده می به آن

  :شوند زیر براي بهبود شکل و محتواي اثر پیشنهاد می هايپیشنهاد
و مسلط و آشـنا بـه مبـانی     مجرب يـ کتاب احتیاج به ویرایش توسط ویراستار1

  .شناسی داردزبان
هـا، در   ـ با توجه به سنگین بودن مفاهیم کتاب، ایجـاد کمـی فاصـله بـین خـط     2

  .کند نوشته کمک میها و  دنبال کردن خط
ـ کتاب بایستی در ابتداي هر فصـل تحـت عنـوان مقدمـه هـدف از آن فصـل و       3

هـا را   مطالب مطرح شده را به طور کوتاه بیان نموده و بعد این مطالب یـا موضـوع  
هـاي   هاي هر فصل توضـیح و تبیـین کنـد و ارتبـاط بحـث      تحت عنوان زیر بخش
  .طور عملی تبیین نمایده اي هر فصل بها را در ابتدا و انته مطرح شده در بخش

هاي زبان آموزي براسـاس   ـ کتاب فصلی تحت عنوان زبان آموزي کودك و نظریه4
فه توان اضا معیارهاي دستور زایشی و تأثیر متقابل این دو را بر هم کم دارد که می

  .دکر
ها و عبارات کهنه و قـدیمی و غیـر مصـطلح     ـ در جاي جاي کتاب از برخی کلمه5
  . ر زبان علمی و رسمی استفاده شده استد

استفاده شده  است که قـدیمی و کـم   » صحت و سقم«هاي  از واژه 161در صفحه 
  . اند هاي بهتري واژه»  درستی و نادرستی«کاربرد است و 

  :هاي دیگر از این دست عبارتند از مثال
/ پایـان یـافتن   «پیش از )                    41ص (» پیش از اختتام این مطلب«ــ 

  »دادن
تـوان بـه زبـان     که مـی » با این مفاهیم عجین دانست... «واژة : 4خط  272ــ ص 
  .دانست» همراه«تر گفت  ساده

  هویت زبان/ ماهیت زبانسیرت زبان                144ــ ص 
  هویت ملی/ ت ملی                 ماهیت ملیــ سیر
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بهتر است  رایان در صفحه پیش ساخته شده است،رمانتیکیان که به قیاس با عقلگ
اصـطالح  » رمانتیکیـان «کار رود چـون کـه واژة   ه ب» پیرامون مکتب رمانتیک«که 
کـه   اسـت شناسی نیست، بلکه اصطالح مربوط به ادبیـات اسـت و لـذا خـوب     زبان

  .»ها رمانتیست«شود، مثالً واژه  معادل آن از کتاب داریوش آشوري انتخاب 
طور ه در جاي جاي کتاب ب ...و » فوق الذکر«و » فوق الوصف«راتی مانند از عبا  ــ

هـاي فارسـی    مکرر استفاده شده است که بهتر است تغییـر داده شـود و از معـادل   
  .استفاده شود... و » پیش گفته«، »وصف شده در باال«تر مانند  شفاف

در  (Bold)ـ بهتر است که تمامی اصطالحات تخصصی کتاب بـا خـط تیـره تـر     6
  .متن اصلی کتاب مشخص شود

تري زیر  ـ فصل اول، بطور خاص، بایستی با دقت بیشتر، و روانی و سادگی افزون7
را » نظریـۀ دسـتور گشـتاري   «شناسـی، و دسـتوري   بناي فلسفی ـ تـاریخی، روان  

» از ـ پیش ـ دانسـته   «کار رفته در فصل اول ه اصطالحات تخصصی ب. تبیین نماید
کـه الزم اسـت ایـن اصـطالحات در سـیر منطقـی و        حـالی  فرض شده اسـت؛ در 

شان قرار داده شده تـا تبیـین مناسـب از     شان، و در بافت و موقعیت علمی تاریخی
  .فراهم آید» دستور ـ زایشی«دلیل و شیوه پیدایش 

مفاهیم فصل تمامـاً  . ، فصل مهمی از کتاب است»نظریۀ معیار«کتاب،  4ـ فصل 8
بـاز هـم   . »توصـیفی ـ تحلیلـی   « ده، و نه به شیوة نگارشیارایه ش» نقلی«به شیوة 

تر چاپ کردن و مشخص کردن اصطالحات متعدد و از دیدگاه نظري مهم این تیره
قـدري مطالـب و   ه ب. ها جلب کندتوانست توجه خواننده را به اهمیت آن فصل می

تئوریک این فصل زیاد است که خواننده حتی متوجـه اهمیـت   / اصطالحات نظري
هـا از  شود، زیرا نویسنده تالشی در مهم جلوه دادن و متمـایز کـردن آن   ها نمینآ

شاید باید تکرار کـرد کـه ضـعف ایـن فصـل و      . بقیه توصیفات، و متن کتاب ندارد
و  نویسنده هموارة ایـده . نقلی آن استطور کلی غلبه شیوة نگارش ه ضعف کتاب ب

کـه در  (هـا یـا نویسـندگان دیگـر     نظریات دیگران را تا حد ممکن از زبان خود آن
گـر   گـر و توصـیف  نویسنده خـود تحلیـل  . کند بیان می) فهرست منابع آورده است

مطالب در قسمت عمـدة مـتن کتـاب نیسـت، بلکـه نقـل کننـده و ارایـه دهنـدة          
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هـا و   ست، اما چون نویسندة محترم خـود اسـتدالل  ا هاي آنان ها و تحلیلاستدالل
در بسیاري موارد از  ،کند هاي اصلی را انتخاب می مرجعهاي منابع و  مطالب و داده

ها عـاجز   در فصل ههاي ارایه شد ایجاد ارتباط منطقی و ربط دادن مطالب و تحلیل
  . شود هاي نخستین کتاب بیشتر مشاهده می شود، که این امر در فصل می
 این کتاب اثـري بـا  . بدون شک کتاب حاصل کار طاقت فرساي چندین ساله استـ 9

. کنـد  هاي زبانشناسـی ایـران پـر مـی     ارزش است و جاي خالی محسوسی را در نوشته
توسـط  ) هـر کـدام مجـزا   (کتاب بایستی با دقت زیادي مورد ویرایش متنـی و علمـی   

اثـر بایسـتی بـا دقـت بیشـتر و سـرعت       . شناسی قرار گیـرد ویراستاران مسلط به زبان
هـا، بـه خصـوص     ده در فصـل کمتري نوشته یا بازنویسی شود، تـا مطالـب مطـرح شـ    

هاي منظم داراي طرح و هدف مشـخص   ها و زیر بخش هاي یک تا چهار به بخش فصل
تـر چـاپ شـده و در صـورت      حتماً اصطالحات تیـره . بندي شود و مرتبط به هم تقسیم

هـاي   تأثیر نظریه. ها تمرکز مفهومی بیشتر صورت گیردامکان، در تعریف و توصیف آن
ان مادري، که تحت تأثیر تحوالت تـاریخی دسـتور زایشـی، خـود     مربوط به اکتساب زب

انـد، و بـه طـور     اند و متقابالً در تکوین نظریه دستوري اثر مستقیم داشـته  متحول شده
دهنـد  ها و پارامترها ـ را شکل می  خاص چارچوب نظري دستور زایشی ـ و نظریۀ اصل 

 (GB)و فصل نهـم   4در فصل به خصوص . اند، به طور واضح شرح و تبیین شوند داده/ 
هاي زبـانی شـرح داده شـود، و     بر اهمیت نظریۀ اکتساب زبان مادري در تبیین جهانی

هاي اکتساب زبان مادري در طرح و ارایـه چـارچوب نظریـه توسـط بنیـان       تأثیر نظریه
  .گذاران دستور زایشی تبیین و تشریح شود

ی اسـت کـه جـایش در    با این وجود، کتـاب اثـري بـا ارزش و داراي محتـوي غنـ     
ها خـالی بـود و آقـاي دکتـر محمـد دبیـر       هاي زبان فارسی سال مطالعات و نوشته

شناسـی ایـران و شناسـاندن    مقدم با خلق این اثر خدمتی بزرگ بـه جامعـه زبـان   
اند، هر چند نگارندة این نقد بارها شاهد بوده و شنیده  شناسی به ایرانیان کرده زبان

التحصـیالن ایـن دوره از درك   کارشناسی ارشد و حتـی فـارغ  است که دانشجویان 
  . اند دلیل شیوه نگارش ـ احساس ناتوانی کردهه مطالب آن ـ تا حدي زیاد، ب
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  محمد دبیرمقدم : مؤلف
  سمت: ناشر

  1383: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  724:  تعداد صفحات
  

  : نقاط قوت
 : شکلی

  بخش بندي مناسب •
  حجم مناسب •
  آرایی مناسب صفحه •
  نگاري مناسب حروف •
  شماره گذاري مناسب •
  صحافی و طرح جلد مناسب •
  معادل سازي مناسب •

  : محتوایی
  .از اصطالحات تخصصی به صورت مناسب استفاده شده است •
  .شناسی زایشی توصیف شده استهاي اصلی زبان ز منابع معتبر رگهبا استفاده ا •
  محتواي علمی غنی •
  نظم و انسجام منطقی مطالب •
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  سکی و تحوالت دستور زایشیمچا يمعرفی تاریخی و توصیفی آرا •
    :پیشنهادها

شـود تـا    اي از منابع ارائه شـده احسـاس مـی    در برخی موارد نیاز به تحلیل تازه •
 .تر گردد ننوآوري اثر روش

  
 :نقد تفصیلی

. هاي مناسب در هر فصل است بندي کتاب داراي بخش. نگارش اثر روان و رسا است
اي که باید تأکید نمـایم آن   نکته. فهرست تفصیلی کتاب بسیار خوب تهیه شده است

آوري  که این کتاب یک اثر تحقیقی محض نیست، بلکه اثـري تـألیفی و جمـع    است
مطالب ازمنابع گوناگون براي ارائه تاریخچه دستور زایشی ـ گشتاري براي مخاطبانی  

بنابر ایـن کتـاب   . است که با دستور گشتاري و دستور ساختاري از قبل آشنایی دارند
هـاي زبـان، از جملـه زبـان      سال دوم رشته به هیچ وجه قابل فهم براي دانشجویان مثالً

هـاي   هـاي کارشناسـی ارشـد زبـان     مناسب دانشجویان دورهو بیشتر  باشد فارسی، نمی
بـه طـور خـاص، برداشـت و     . استاد دارندشرح و تبیین و باز هم نیاز به  استخارجی 

استفاده از آثار نیومایر و سلز و ارجاع به محتویات و صفحات آن بیشتر از همۀ منـابع  
هـاي درسـی تهیـه و     از سوي دیگر کتـاب بـه شـیوه کتـاب    . دیگر مورد استفاده است

شده اسـت، بلکـه بیشـتر جنبـۀ توضـیحی، نقلـی، بـازگویی و ارایـه مطالـب و          ننوشته 
هـاي مؤلـف    البتـه منظـور نادیـده انگاشـتن تـالش     . شت نظریه گشتاري را داردسرگذ

  .محترم و ناچیز شمردن این اثر نیست
بسیاري از نکات فنی و شکلی نویسـندگی و تـألیف کتـاب در اثـر رعایـت شـده       

کتـاب داراي عنـوان، صـفحه حقـوق و ناشـر، مقدمـۀ ناشـر، فهرسـت مطالـب          . است
اول و ویـرایش دوم، فصـل بنـدي مـنظم و سلسـله      تفضیلی، مقدمـه مؤلـف بـر چـاپ     

پیـدایش دسـتور     هـاي اولیـۀ    مراتبی از لحاظ زمان است و مطالـب بـه تـدریج از سـال    
حتی انشـعابات درونـی نظریـه دسـتور زایشـی نیـز بـه        . زایشی تاکنون ارایه شده است
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ي اهـا بـر اسـاس محتـو     بخـش بنـدي فصـل   . ترتیب زمانی در کتاب آورده شده است
ي ابا توجه به سنگین بودن مـتن و محتـو  . و خالصه از نکات مثبت کتاب است مقدمه

» خالصـه «بـا بخـش    در پایـان هـر فصـل، یـا همـراه     » الصـه خ«اثر، بهتر بود بـه جـاي   
گیري و پشنهاد براي تحقیق آینده و همراه بـا آن بخشـی بـه نـام منـابع بیشـتر و        نتیجه
  .شد تر در پایان هر فصل ارایه می مفصل
هـاي   هـاي مناسـب بـه زبـان فارسـی اسـت و معـادل        یـابی  کتاب داراي معادل البته

هاي فارسی دیگري در شرح برخی  پانوشت. ها آورده شده است انگلیسی در پانوشت
 1کنند مانند پانوشت  مطالب متن آوره شده است که به فهم موضوع و اثر کمک می

ـ   52هـاي   در صـفحه  2، و پانوشـت   95در صـفحه   3و  2، و پانوشـت  266در صفحه 
کتـاب  . باشـد  مـی » اي افـزوده «داراي مطالـب  ) 1378(، که نسبت به ویراسـت اول  51

  .نامه فارسی به انگلیسی و برعکس است داراي واژه
هاي طوالنی در متن، به ویژه  مهم در مورد سبک نوشتاري کتاب جمله  شاید نکتۀ

والنی کـه گـاهی میـزان    هـاي طـ   همچنین پاراگراف. در فصل اول و فصل پنجم است
نمودارهایی که نویسنده در ارائه و معرفی . رسد یک پاراگراف به چند صفحه هم می

  .نماید هاي دستوري متفاوت ارایه کرده است در فهم مطالب کمک می انگاره
با همۀ این موارد بایستی پذیرفت که اثر حاضر کاري با ارزش بوده و محتواي علمـی  

  . غنی دارد
عایت قواعد ویرایش و نگارش ویراست دوم و کتـاب حاضـر، بسـیاري از    به لحاظ ر

هاي فارسی اثر اشاره  در متن کتاب تنها به شماره. اشکاالت ویراست نخست را ندارد
به طـور  . ها که به اعداد التین است اشاره نشده است هاي سمت چپ مثال و به شماره

رعایـت قواعـد   . ه اسـت خاص مطالب مهم شماره گذاري و یا عالمـت گـذاري شـد   
آرایـی کتـاب    نگاري و صفحه حروف. ویرایش و نگارش در مجموع قابل قبول است

فشردگی کلمات و صـفحات نسـبت   . بسیار بهتر است) 1378(نسبت به چاپ نخست 
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به چاپ نخست بسیار کمتر است که این امـر بـه آسـان خـوانی مـتن کمـک زیـادي        
  .اند وبصحافی و طرح جلد هر دو بسیار خ. کند می

. واحد درسی مناسب اسـت  4هاي ایران حجم کتاب براي  بنا به سنت معمول دانشگاه
بـا  . با این حال از کتاب بایستی به عنوان مرجع استفاده نمود، تا کتاب درسـی خـاص  

بخـش دسـتور زایشـی و تـاریخ     (این حال این کتاب براي درس مکاتـب زبانشناسـی   
  .مناسب است) زبانشناسی دوران معاصر

اثر حاضر چاپ اول از ویراست دوم کتاب اسـت کـه از سـوي انتشـارات سـمت      
و توسـط انتشـارات    1378ویراست اول این کتاب بـه سـال   . چاپ و منتشر شده است
گیـرد،   ویراست دوم که اینک مورد نقد و بررسی قرار مـی . سخن به چاپ رسیده بود

. دارد 1378ه چاپ سال اي نسبت ب هاي شکلی، چاپی و محتوایی قابل مالحظه تفاوت
  :شود در اینجا اشاره می 138به برخی از تغییرات شکلی در مقایسه با چاپ سال 

طرح روي جلد کتاب تغییر کرده است، و کتاب از لحاظ ظاهر خوش منظرتـر بـه   
هاي چاپی، بیشتر شده  حجم کتاب، به علت فاصله گذاي بیشتر بین خط. رسد نظر می
یلی فهرسـت مطالـب تفصـ   . افزوده شـده اسـت   بهینگی، ، نظریۀ13فصل جدید . است

هـا و زیـر    هاي کتاب به بخـش  فصل. تهیه شده که در ویراست نخست وجود نداشت
بنـدي شـده کـه بـه روانـی و سـهولت در مطالعـه کمـک          هاي موضوعی تقسیم بخش

از نظـر محتــوایی   12فصـل   هــا، بـه ویـژه فصــل اول و   برخـی فصـل  . دنــک فـراوان مـی  
  .ه و گسترش یافته استبازنویسی شد

هـا و نیـز    هـاي واژه  کاربرد اصطالحات تخصصی بسیار خوب است و کلیه معـادل 
هاي خاص انگلیسی در پانوشت صفحات آورده شده است که این کـار کمـک    اسم

  .باشد زیادي براي دانشجویان و استفاده کنندگان از اثر می
ی بـا دقـت و وسـواس    سازي به معناي برابریابی بـراي اصـطالحات تخصصـ    معادل

اي بـراي یـافتن    فراوان صورت گرفته اسـت و مؤلـف محتـرم سـعی کـافی و شایسـته      
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. هاي فارسی مناسب، ماندگار و مشخص نموده است که شایسـته تقـدیر اسـت    معادل
همواره، هـر فصـل کتـاب، بـا     ) 1378(تاب، برخالف ویرایش نخست کویرایش دوم 

ع و طرح فصل یـا بخـش همـراه اسـت و     موضو/ طرح بحث مقدماتی و معرفی مسئله 
هاي بسیار مفید کتاب است کـه بـه آسـان خـوانی کتـاب کمـک فـراوان         این از نکته

ها به صورت موضوعی و تمرکـز بـر موضـوعات و مسـائل      بخش بندي فصل. کند می
  . خاص و مشخص در هر بخش نکته بسیار مهمی در این ویرایش است

آزمون، و به طور مشـخص فاقـد بخشـی     هاي کتاب فاقد تمرین و هاو فصل بخش
است، که البته به ارزش کار » منابع و کتابهاي پیشنهادي دربارة این موضوع«تحت نامِ 

کتاب داراي نمودارهـاي  . بود مند بسیار سودمند میهافزود و براي خوانندگان عالق می
ع خارجی و اي و جداول بسیار است که تقریباً همگی برگرفته از مناب درختی و مقایسه

نویسنده محترم اقتباس شده است و ارجاع متناسـب هـم بـه     عمقاالت و کتابهاي مرج
ولـی بخـش کوتـاهی بـا نـام      . تصویر، نقشـه در کتـاب وجـود نـدارد    . آنها شده است

) 1378(به ویراست دوم کتاب افزوده شده است کـه در ویراسـت نخسـت    » خالصه«
توضـیح مطالـب بحـث شـده در هـر       تنها به معرفـی و » خالصه«بخش . وجود نداشت
اسـت تـا نقـص    » صـوري «پردازد و فاقد محتواي غنی است و درواقع کاري  فصل می

هـاي  سـؤال «، »هـاي آینـده  دیـدگاه «، »جدید يها سؤال«.  ویراست اول را جبران کند
توانستند موضوعاتی باشـند کـه در بخـش     می» تنگناها«، »هاي پیش ـ رو ، راه»پیش رو

هر فصل اضافه شوند و دربارة موضوعات بحث شـده در هـر   » گیري هخالصه و نتیج«
  .فصل به کار گرفته شوند

جنبۀ نقلی و بـازگویی  . این کتاب مروري عمیق بر تاریخچه دستور گشتاري است
کتـاب حاضــر بـراي ارایـه تــدریس    . هـاي تحلیلـی آن بســیار کـم اسـت     دارد و جنبـه 

شناسـی نظـري معاصـر و تاریخچـه     زبانشناسی و تاریخ هایی مانند مکاتب زبان درس
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» دستور گشتاري«هایی مانند  دستور گشتاري زایشی بسیار مفید است ولی براي درس
  .مناسب نیست» تحلیل نحوي«

شناسـی  زبـان  کتـاب عنوان . محتواي کتاب با عنوان و فهرست آن مطابقت دارد
و محتـواي کتـاب نیـز از پیـدایش      اسـت  پیدایش و تکوین دستور زایشی: نظري

توسـط چامسـکی مهمتـرین و تأثیرگـذارترین      1950نظریۀ دستوري گشتاري در سال 
اند به طور تقریباً  آثار چامسکی و پیروانش را که در تحول و تکامل نظریه تأثیر داشته

  .کند کامل بازگویی و توصیف می
بخـش  (» انشناسـی مکاتـب زب «هـاي درس   بـا سرفصـل    این کتاب، به طور خـاص، 
هاي نظري  و بخش) دورة معاصر(» تاریخ زبانشناسی«، )مربوط به زبانشناسی گشتاري

بـه علـت توصـیفی و نقلـی بـودن      . مناسـب اسـت  » دستور گشتاري«و تئوریک درس 
  .مناسب نیست» تحلیل نحوي و دستوري«و » نحو«هاي  کتاب براي درس

ي دســتوري مربــوط بــه هــا جدیــدترین نظریــه 13و فصــل  12ـــ کتــاب در فصــل 
ها و اطالعـات را بـه    با این حال روزآمدي داده. نماید شناسی زایشی را بحث می زبان

تـوان و نباید نسبت داد زیرا کتاب در واقع بـازگویی و نقـل    مؤلف محترم کتاب نمی
  .هاي مطرح شده توسط محققان اصلی نظریه است نظریه

تاب شرح توصـیف و نـه تحلیـل و نـه     زیرا ک. ـ اثر حاضر نوآوري محتوایی ندارد
بررسیِ تحلیلی، دستور گشتاري و تاریخچه آن است ولی بدون شـک کتـاب داراي   

  .محتواي غنی علمی است
کـل اثـر از   . نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثـر خیلـی خـوب اسـت    

شود و منشأ فکري و پیدایش دسـتور زایشـی    هاي دستور ساختاري شروع می مشخصه
. دهـد  پردازد و با توجه به سیر تاریخی آن به تـدریج گسـترش آن را توضـیح مـی     می

  .بنابر این کل کتاب داراي نظم منظقی و انسجام است
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توان گفت از منابع موجود براي تبیین موضـوعات   کتاب می با توجه به هدف نویسندة
ارایه توصیف و هدف نویسنده کتاب .  مورد بحث، به قدر کفایت استفاده شده است

بـا ایـن   . تاریخچه دستور گشتاري است و قصد تحلیل و نقد محتوایی نظریۀ را نـدارد 
تـرین و   حال بایستی گفت که نویسنده محترم تمام تالش خود را در اسـتفاده از مهـم  

  .ترین منابع موجود دربارة موضوع به کار گرفته است معروف
ت به طـوري کـه در بیشـتر مـوارد     ـ دقت در استنادات و ارجاعات بسیار خوب اس

هایی که بـدانها مراجعـه شـده اسـت ارجـاع داده شـده        به سال تألیف کتاب و صفحه
و  1983هـاي متعـدد مقالـۀ پرمیـوتر و پسـتال       بـه صـفحه   353براي مثال در ص . است
هـا، نمودارهـا بـا     ها، مثال اشاره شده است  به طور خاص، اشاره به شماره جمله 1984

  .همان شماره به کار رفته در متن مرجع از مثالهاي دقت در ارجاع می باشداستناد به 
  .باشد  گیري علمی، فلسفی، اخالقی و اجتماعی خاص می ـ کتاب فاقد جهت
گیري منفی و مخالف با فرهنـگ و ارزشـهاي اسـالمی و مسـایل      هیچ گونه جهت

  .شود  مربوط به نظام جمهوري اسالمی ایران در کتاب مشاهده نمی
البته کتـاب داراي  . ـ کتاب فاقد بعدهاي حزب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است

بعدهاي سیاسی و اجتماعی سازنده نیست چونکه اصوالً رویکرد سیاسـی و اجتمـاعی   
کتــاب داراي  رویکــرد کــامالً علمــی و تشــریحی نســبت بــه مســائل زبــان و  . نــدارد

  .زبانشناسی جدید است
هـا، بـه ویـژه مـتن       ی از عـین مـتن برخـی کتـاب    ـ کتاب ترجمۀ مستقیم نیسـت ولـ  

  .هاي نیومایو، بسیار استفاده شده است کتاب
هاي موضوعی، و بخشی بـه عنـوان خالصـه     هاي کتاب به بخش بخش بندي فصل

فصل سـیزدهم کـامالً اضـافه    . در پایان هر فصل از تغییرات ویراست دوم کتاب است
فصل دوازدة کتاب هم در . باشد نگی میشده است که دربارة نظریۀ اساساً و اجی بهی

. تـر شـده اسـت    تر و گسترده مفصل) 1378سال (مقایسه با فصل دوازده ویراست اول 
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کـه شـامل بخـش بنـدي     » یازده«تا صفحۀ » پنج«تفصیلی، از صفحۀ » فهرست مطالب«
هاي مـورد   شود، کمک زیادي براي یافتن موضوع ها می ها، عناوین بخش بندي فصل

تر  فصلِ اولِ کتاب که در ویراست نخست کتاب بسیار مشکل. نماید نده مینظیر خوان
هـاي   خصیصـه «بـه ویـژه   . نوشته شده بود، تا حدي بازنویسی و بـازنگري شـده اسـت   

کتاب به خوبی نشـانه گـذاري شـده و     24تا  18از صفحه  »دستور زایشی/ زبانشناسی 
در کتــاب بــه چشــم اصــالحات محتــوایی دیگــري . بــه راحتــی قابــل پیگیــري اســت

شـد امـا    خورد مگـر در فصـل دوازده و افـزودن فصـل سـیزده کـه در بـاال گفتـه          نمی
هـاي   با اعداد فارسی در سمت راست آنها و اشاره به شماره ها هاي مثال گذاري شماره

 -ها در منابع اصلی  هاي مثال به شماره. از تغییرات دیگر کتاب است) در متن(فارسی 
همچنان به صورت التین در سمت چپ اشاره   -اند   آنها استخراج شدهها از که مثال
فاصله بین خطهاي چاپی افـزوده شـده اسـت؛ ایـن کـار بـه حجـم کتـاب         . شده است
  .تر شده است ولی کتاب بسیار راحت ـ خوان. افزوده است

  
  :گیري و پیشنهاد نتیجه

سط کودکـان کـه از   اکتساب زبان تو«ـ به زبان آموزي در کودکان و نوزادان و 1
معیارهاي اصلی در قضاوت دربارة ماهیت دستور زبـان زایشـی اسـت پرداختـه نشـده      
است که جا دارد از اهمیت زبان آموزي و اکتساب زبان اول و تأثیر آن در تـدوین و  

که مورد تأکید بسیار دسـتور نویسـان زایشـی اسـت،     ) زایشی(ماهیت نظریۀ دستوري 
ایـن مسـئله   . به بحث گذارده شود »اکتساب زبان اول«اوت هاي متف گفته شود و نظریه

  .تواند عنوان فصل جدیدي از کتاب باشد خود می
حاکمیـت و  «در نظریـۀ  » )LF(سـطح منطقـی   «ـ در فصل نهم کتاب تـوجهی بـه   2

د تفسـیر  دااین سطح، خود سطحی نحوي اسـت کـه درون  . نشده است» مرجع گزینی
اي در چارچوب نظریه حاکمیت و مرجـع   گستردهمعنایی جمله است و داراي ادبیات 
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گزینی است و ضروري است که به طور مفصل به نقـش و ماهیـت و کـارکرد آن در    
  .شود چارچوب نظریه پرداخته می

هاي توصیفی  و تحلیـل آن بسـیار کـم     ـ کتاب جنبۀ نقلی، بازگویی دارد و جنبه3
» دستور زبان گشـتاري «مانند  توان آن را براي درسی تحلیلی است، به همین دلیل نمی

بدیهی است که با توجه به هدف کتـاب  . مورد استفاده قرارداد» هاي نحوي  تحلیل«و 
گذارد این امر اجتناب ناپذیر  که پیدایش و تکوینی یک نظام دستوري را به بحث می

با این حال ، این ضعف اساسی تمامی کتاب و متن آن است که شـخص را از  . است
هاي آموزشی و درسی اصـلی    مراجع و منابع اصلی اثر حاضر و حتی کتابمراجعه به 

  . سازد نیاز نمی بی... خارجی مانند کتابهاي رد فورد، همگن، کارنی، کاوپر و 
  

   

    





 
  
  

  »شناسی ساختگرا تاریخ مختصر زبان«
  

 پیتر متیوس: مؤلف

  راحله گندمکار: مترجم
  قطره : ناشر

  1389: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  340:  تعداد صفحات
  

ــراي تــدریس دروایــن کتــاب مــی • ــد ب ــانتوان ــاریخ س مکاتــب زب شناســی و ت
کارشناسـی ارشـد مـورد    شناسی همگانی در مقطـع  شناسی در رشتۀ زبان زبان

با توجه به این که این اثـر تنهـا بخشـی از مباحـث مکاتـب      . استفاده قرار گیرد
دهد، بنابراین باید همراه با منابع شناسی را پوشش میشناسی و تاریخ زبانزبان

شناسی در این کتـاب بـه   بسیاري از مفاهیم زبان. دیگر براي تدریس به کار رود
اند و در رویکردهـاي مختلـف و   ورد بررسی قرار گرفتهگیري ملحاظ تاریخ شکل

بـراي فهـم بخـش    . انـد مطـرح شـده  شناسـان مختلـف   با توجه به دیدگاه زبان
  . شناسی جدید خواندن این کتاب بسیار مفید است اي از زبان عمده

ارزش و ترجمۀ آن نیـز   پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که این کتاب منبعی با •
شناسـی در کشـور خـالی    جاي چنین منبعی در حوزة زبـان . اي بوده استانتخاب شایسته

شود متن به خوبی بـه  به رغم اشکاالت موجود که احتماالً در هر اثري یافت می. بوده است
  .فارسی برگردانده شده است

در بررسی این ترجمه از متن اصلی که به صورت الکترونیکی در دسترس بود کمک گرفته  •
  . ها الزم بوده است این کار براي مطابقۀ برخی بخش. شده است
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سبک به کار رفته براي ترجمه اثر، با توجه . به طور کلی ترجمه نثر روان و قابل قبولی دارد •
  . رسد به موضوع آن مناسب به نظر می

د ویرایش و نگارش بسیار خوب رعایت شده است و در آن دقت الزم انجام شـده  قواع •
اما کلماتی . از کیفیت باالیی برخوردار است) ترجمه(کتاب  به لحاظ عالئم نوشتاري،. است

در » یک سان«: اند مانندشوند جدا شده که بر اساس دستور خط فارسی سر هم نوشته می
  .93در صفحۀ » آن چه«، 92صفحۀ 

اما مشکالت امالیی اندکی در . نگاري متن بسیار خوب و کم اشتباهی استاز لحاظ حروف •
یـا در  . آمـده اسـت  » مواجـه «، »مواجهه«به جاي  175مثالًٌ در صفحۀ . شودمتن دیده می

صحافی و طـرح جلـد   . آورده شده است» اندحذف«، »کندحذف می«به جاي  197صفحۀ 
  . ستنیز از کیفیت مناسبی برخوردار ا

گـرا و  شناسی مکاتب گوناگونی از جمله زایشی، نقـش جایی که در درس مکاتب زباناز آن •
تواند براي تدریس بخشـی  فصل  اول آن می 5گردند این کتاب و به ویژه ساختگرا ارائه می

  . گردند، مورد توجه قرار گیرداز این درس که به ساختگرایی مربوط می
به عـالوه، متـرجم در   . ستا اصطالحات تخصصی موفق بودهنویسنده اصلی کتاب در ارائه  •

بـا ایـن حـال در مـواردي     . اسـت کـرده  داري را رعایت ترجمۀ اصطالحات تخصصی امانت
مترجم در مقابـل   44مثالً در صفحۀ . انداصطالحات به خوبی و به درستی برگردانده نشده

ــان« languagesهــر دو اصــطالح  ــان« languageو  »هــازب   مفهــوم (» دانــش زب

langueکند که را قرار داده و در ادامۀ بحث این روند را تکرار می» زبان«،  معادل )سوسور
  . انداین دو آشکارا متفاوت

برخـی اصـطالحات از پـیش بـه کـار      . طور کلی، مناسب اسـت به سازي،کیفیت معادل •
قت این سازي شده است که به نظرم به درفتند و برخی نیز توسط مترجم معادل می

  social factبه جاي » امر اجتماعی«کار صورت پذیرفته است مثالً ساختن معادل 
برخـی مـوارد همچـون    . شـود امـا مشـکالت کـوچکی نیـز دیـده مـی      . بسیار جالب است
“physicalist” )55. ص( ،“physical” )55. ص( و ،“physicalism” )به ) 56. ص

توانـد ایجـاد   این مسأله می. اندترجمه شده» گراییماده«، و »فیزیکی«، »فیزیکی«ترتیب، 
  . ارتباط میان این اصطالحات را براي خواننده دشوار سازد
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هـاي متعـدد   گیري از مثـال هاي مهم این اثر، توضیح مفاهیم پیچیده با بهرهیکی از ویژگی •
. سـت گـر ا هایی است که خواننده را در فهم مطالب یـاري سراسر کتاب مملو از مثال. است

این کتاب به عنوان کتاب درسی نوشته نشده است و اساساً کتابی تـاریخی بـه ایـن    
در هر صورت فصـول  . کندشکل اقتضاي داشتن تمرین، آزمون، نمودار و غیره را نمی

  .کندبندي متن کمک میدرك و جمعبه بندي نهایی دارد که مقدمه و جمع
گرایی اسـت کـه صـرفاً در بردارنـدة     کتاب حاضر اثـري بـا ارزش در زمینـۀ تـاریخ سـاخت      •

تحـول مفـاهیم اساسـی     و هاي شاخص نیست، بلکه اثري است که به تبیین پیدایش چهره
  . پردازدساختگرایی نیز می

روي غیر ضروري در آن مشاهده خط سیر کلی کتاب کامالً انسجام دارد و موردي از حاشیه •
مطالـب نیـز بـه درسـتی     . تدسـت تـاریخ سـاختگرایی اسـ    کتاب به صورت یک. شودنمی
ها کامالً منسجم و مـرتبط هسـتند و ترتیـب    فصل. اندبندي شده و در فهرست آمده عنوان
  . ها مورد انتظار و منطقی استارائۀ آن

تواند به عنوان بخشـی از درس  ریزي میهاي شوراي عالی برنامهکتاب حاضر طبق سرفصل •
  . کار آید شناسی در دوره کارشناسی ارشد بهمکاتب زبان

توان به این نکته اشاره کرد که اثـر حاضـر بـه تـاریخ     در مورد روزآمدي اطالعات کتاب می •
حـال، ایـن   بـا ایـن  . پـردازد شناسی و مکتب ساختگرایی و مفاهیم مـرتبط بـا آن مـی   زبان

  . رونداند و هنوز به کار میشناسان شناخته شدهاصطالحات براي زبان
بـه ایـن ترتیـب کـه در نهایـت      . تدوین مطالب روش جالبی اسـت روش به کار رفته براي  •

طـوري کـه   هاي متعدد توضیح داده است، بهاختصار سیر تحول مفاهیم گوناگون را با مثال
  . آوردمند درك خوبی از مفاهیم به دست میهخواننده عالق

هـا  بـر آن  ها بهره برده همان آثاري هستند که بنیان سـاختگرایی آثاري که نویسنده از آن •
خورند نیـز در  عالوه بر این آثار بسیاري که در شرح ساختگرایی به چشم می. استوار است

  .کنندتدوین این اثر نقش بازي می
در ترجمۀ . متن انگلیسی اثر از ارجاعات درون متنی بهره گرفته است که دقت الزم را دارد •

فهرست منابع پایانی در ترجمـه  متأسفانه . اندفارسی این ارجاعات به صورت پانوشت آمده
ظاهراً . هاي بعدي باید اصالح گردداند که به نظر نقص مهمی است که در چاپحذف شده

در مـتن  ). 156و  104صـفحۀ  (انـد  برخی ارجاعات نیز توسط مترجم نادیده گرفته شـده 
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بـه  . 290، 254، 243، 178، 132: شود از جملـه ترجمه چند ارجاع درون متنی دیده می
میـزان دقـت در   . انـد منابع و ارجاعات هر جا کـه الزم بـود اسـتفاده شـده    ور کلی ط

  . استنادات و ارجاعات بسیار باال است
ترجمه دقیق انجام شده است و مترجم محترم تـالش بسـیار نمـوده تـا نیـت نویسـنده و        •

وري نظر بوآس طـ » ... بوآس معتقد است « 85اما در صفحۀ . مفاهیم را دقیقاً منتقل سازد
خـوانیم  می 101در صفحۀ . داندها را بدوي میترجمه شده است که گویی وي برخی زبان

در حالی که عکس این مطلب درست است یعنی واج بـه  » ...واج تظاهر آواهایی است که «
نیـز   308و  119هایی از این دسـت در صـفحۀ   نمونه. یابدصورت آواها یا صداها تجلی می

کلی ترجمه روان و داراي سـبک مناسـبی اسـت امـا گـاه برخـی       در حالت . شودیافت می
  .اندها به خوبی ترجمه نشدهجمله

یکی از نکات مهم دربارة اصطالحات عدم ذکر بسیاري از اصـطالحات اسـت کـه در اصـل      •
  .ها را ذکر کندتوانست در پانوشت آنانگلیسی آمده و مترجم می

  : کتاب کمک کنند عبارتند از توانند به کیفیت چاپ دومکه می هاییپیشنهاد •
 دقت بیشتر در برگرداندن اصطالحات تخصصی، -1

 هاي انگلیسی در پانوشت، ذکر برابر -2

 اضافه کردن فهرست منابع در پایان متن، -3

 ذکر امالي انگلیسی اسامی خاص در پانوشت، -4

 . انداصالح مواردي که به درستی ترجمه نشده -5

  
   

    



 
  
  

  »شناسیتاریخ زبان«
  

 پیتر ام سورن: مؤلف

  شناسعلی محمد حق: مترجم
  سمت: ناشر

  1387: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  373:  تعداد صفحات
  

چنـد سـال اخیـر بـه      شناسی است که درهاي زبانکتاب مورد نظر از معدود کتاب
شناسی معرفی شده است و از مزایاي فـراوان و غیـر قابـل انکـاري برخـوردار      جامعه زبان
-منـدان بـه موضـوعات زبـان    هشناسـان و عالقـ  تواند مورد استفاده همۀ زباناست که می

خود اثر کتابی اسـت جـامع کـه تصـویري     . باشد...) ادبیات، نقد ادبی، ترجمه و (شناسی 
کشد و سیر تحولی مطالعات زبانی از دوره باستان تا قرن بیستم را به تصویر میروشن از 

شناسـی را بـا سـنت آن در    هاي مـدرن در حـوزه زبـان   به زیبایی مبانی بسیاري از یافته
شناسـی  این اثر را شاید بتوان با اثـر تـاریخ مختصـر زبـان    . زندهاي دور پیوند میگذشته

ري که آن نیز توسط مترجم محترم و اسـتاد فرزانـه و توانـا    اث(نوشته روبینز مقایسه کرد 
در مقایسـه بـا اثـر روبینـز     ). شناسان ایرانی معرفی گردیده استشناس به زباندکتر حق

خواننده را با مـتن دشـوار    ،تر و رساتري دارد و پی گرفتن مطالبتوان گفت زبان روانمی
ثـر بـه راسـتی در درك عمیـق گذشـته و      این دو ا. کندو زبان پیچیده روبینز درگیر نمی

توان به عنوان متنـی موثـق بـراي    این کتاب را می. شناسی بسیار مفید هستندحال زبان
شناسی و همچنین اصـول دسـتور   شناسی و بخشی از درس مکاتب زباندرس تاریخ زبان

و  هاي مطالعـه دسـتور  هاي گمشده مربوط به اصطالحات و فرازبانزبان بهره برد و حلقه
نکته جالب توجه و قابـل ذکـر در ایـن    . شناسی را به دانشجویان این رشته ارائه نمودزبان
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پردازان و ایجاد فرصت براي خواننده بـراي  اثر عدم سوگیري نویسنده با شارحان و نظریه
تـوان کتـابی بسـیار    پس به طور کلی ایـن کتـاب را مـی   . قضاوت و برداشت مستقل است

اما در خصوص ترجمه اثر، این کتـاب یـا ترجمـه را هماننـد     . نامید ارزشمند و تأثیر گذار
آشـناي ایـن کتـاب بـا هنـر      مترجم نام. بایست یک شاهکار نامیداصل اثر نیز حقیقتاً می
شناسی و ادبی خود و همچنین شم انگلیسی بسـیار غنـی خـود    تمام از دانش واالي زبان
دهد و خواننـده  اي از اصل اثر به دست میتوان گفت تألیف دوبارهبهره برده و در واقع می

اصـطالحات بـه زیبـایی گـزینش     . نشـیند با خواندن هر پاراگراف به تحسین مترجم مـی 
چـه در اختیـار   انـد و آن اند و هر کدام در جاي خود و به جـاي خـود بـه کـار رفتـه     شده

قابـل  خواننده قرار گرفته اثري است کامل که هـم محتـواي آن و هـم ترجمـه واالي آن     
  . تحسین است

بخش نخسـت در واقـع   . کتاب سورن از دو بخش و سیزده فصل تشکیل شده است
پـردازد و ریشـه ایـن    شناختی کالسیک و سنتی مـی هاي فلسفی و زبانبه بررسی نگرش

تـأثیر  . ارسطو معرفـی کـرده اسـت   دست مطالعات را از زمان باستان و از دوره افالطون و 
شناسـی،  ویژه در بحث معنا و دستور از موضوعات مختلف زبانافالطون و ارسطو به  آراي

بدون تردید تا دوره معاصر تداوم داشته و براي رسیدن به درك جـامع در خصـوص ایـن    
فصل اول کتـاب بیشـتر بـه    . مباحث ناگزیر و به درستی بایستی از دوره باستان آغاز کرد

ایـن فیلسـوف بـزرگ را در    معرفی دیدگاه افالطون اختصاص یافته و به روشـنی نگـرش   
گـذارد  فصل دوم کتاب نیز سنت ارسطویی را به بحث مـی . گذاردمعرض دید خواننده می

چـه را در دوره  گریـزي، آن گرایی و سـامان و تا پایان فصل سوم و با معرفی مفهوم سامان
منـد  هروي خواننده عالقـ انداز روشن فراباستان در خصوص زبان مطرح بوده در یک چشم

فصل چهـارم و پـنجم نیـز بـا اشـاره بـه اسـتیالي کلیسـا و رونـق دسـتور           . دهدار میقر
نکتـه قابـل   . پـردازد پردازانه به اولویت مباحث معنایی در حیطه مطالعات زبانی می نظریه

 1350تـا   1250هـاي میـان   توجه اشارة مشخص سورن به تـأثیر نفـوذ اسـالم در سـال    
تردیـد مسـلمانان بـا معرفـی همـه جانبـه       ش بـی به باور سورن در این بخ. میالدي است

فرهنگ و معرفت شرقی و اسالمی در قسمت اسپانیاي جنوبی و ایتالیا، تأثیر بـه سـزایی   
گیري از آثار ترجمـه شـده ارسـطو در ایـن منطقـه از      در شکوفایی زندگی شهري و بهره

  . جهان داشتند
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کنـد  نوزایی اشاره میسورن در فصل پنجم نیز به عوامل پیدایش رنسانس یا همان 
آن دوره مانند  شناختی به معرفی کارهاي ارزشمند و با بیان تأثیر عوامل اجتماعی و باور

هـاي  در بررسی قرن هجدهم و با توجه به تعامل بین ملت. پردازددستور پورت رویال می
نگـاري و دسـتور نویسـی بـا اهـداف      گیري رمانتیسم از اهمیـت فرهنـگ  مختلف و شکل

گیري نظریه عام در خصوص زبان به عنوان قوة نطـق را فـراهم   هاي شکلزمینه آموزشی
ها وجـود  اي از زبانبایست ابتدا مقایسهبراي رسیدن به بررسی زبان طبیعتاً می. سازدمی

بـه لحـاظ   –ها با تأمل بیشـتري بررسـی شـود    هاي ساختاري زبانداشته باشد و ظرفیت
کتـاب خـود    9افتـد و سـورن در فصـل    نوزدهم مـی  تاریخی این اتفاقی است که در قرن

گذارد و مشخصاً اي و تطبیقی قرن نوزدهم را به معرض دید خواننده میمطالعات مقایسه
فصـل  . کنـد هاي تاریخی قرن نوزدهم اشـاره مـی  به کار ارزشمند ویلیام جونز و بازسازي

. کنـد ت را بررسی مـی یازدهم عمدتاً دیدگاه فیلسوف برجستۀ آلمانی ویلهلم فون هومبول
زنـد و  سورن در فصل دوازده و سیزده در اثر خود پلی بـین قـرن نـوزدهم و بیسـتم مـی     

هـاي پیـدایش سوسـور و بعـدها     مسیر مطالعات زبانی در این دوره تاریخی را کـه زمینـه  
در پایان کار و با مطالعۀ ایـن اثـر   . کندچامسکی در حوزه مطالعات زبانی است دنبال می

شناسی مدرن قرن بیسـتم  چه زبانبراي درك درست آن را هاي الزمهمه زمینهخواننده 
دانـش    در اختیار دارد و با آشنایی با سنت موضوعات مربوط بـه زبـان،   ،شودمحسوب می

 . شودمطالعات زبانی او از هویت و ریشه برخوردار می

در آن هـاي نگـارش   تـوان لغـزش  متن ترجمه بسیار روان و رسا است و مشـکل مـی   •
 . یافت

  . داري در آن رعایت شده استترجمه دقیق و کامل است که جانب امانت •
امـا گـاه بـه کـارگیري     . ی داردمتن به خـوبی ویـرایش شـده اسـت و کیفیـت بـاالی       •

شر«هاي نامأنوس نظیر  صورت ظَر«و ) 28. ص(» منتَ نتَ کـه در فارسـی   ) 9. ص(» نام
  . خوردکمتر مرسوم است، به چشم می

اي کـه مـتن در آن دیـده    اما منطقه چاپ یـا ناحیـه  . اثر نسبتاً مناسب استکیفیت  •
  . شود اندکی کج است و حاشیۀ ذیل متن هم خیلی کوچک استمی
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دهد چـرا کـه فاقـد    به عنوان یک اثر تاریخی به تنهایی درس مذکور را پوشش نمی •
نظـر   به. استجزئیات الزم است و هدف نویسنده از نگارش اولیه آن نیز چنین نبوده 

  . ها ضروري باشدرسد که در کنار این اثر مفید، خواندن آثار دیگر یا بخشی از آنمی
تـوان  نقص است و مشکل مـی از منظر کیفیت کاربرد اصطالحات تخصصی تقریباً بی •

  . از آن ایراد گرفت
البتـه گـاه   . هـاي مـتن دقیـق و مناسـب اسـت     سازي در اغلب بخـش کیفیت معادل •

در  64صـفحۀ  » شناسی کاربستهزبان«ها چندان مأنوس نیستند، همانند یابیمعادل
، Punctuationدر برابـر   65صـفحۀ  » اداي سخن«، Applied Linguisticsبرابر 
» روبرداشـت «، Language Facultyدر برابـر   169صـفحۀ  » توانایی ذهنی زبـان «

  . Calqueبرابر  224صفحۀ 
بنـدي،  هـایی از قبیـل مقدمـه، جمـع    بخشاصل اثر شکل کتاب درسی ندارد و فاقد  •

  . باشدمی... تمرین و 
 خوردانطباق اثر با عنوان و فهرست به خوبی به چشم می •

هـاي  ها مطابقت دارد، اما متأسفانه به بسیاري از سنتاین کتاب تا حدي با سرفصل •
اي نکـرده اسـت و   شناسی نظیر سـنت هنـدي، چینـی و اسـالمی اشـاره     بزرگ زبان
دهـد چنـدان قـانع کننـده     ها در مقدمه ارائه مـی ه براي کنار گذاشتن ایندالیلی ک
  . نیست

شناسی به عنوان یکی از منـابع  این اثر براي تدریس در مقطع کارشناسی ارشد زبان •
  . اصلی قابل استفاده است

امـا بـه   . تواند مطرح باشـد جا که اثر تاریخی است مسأله روزآمدي چندان نمیاز آن •
  . نابع موثق قدیم و جدید در نگارش آن استفاده شده استهر حال از م

کـه  اگر چه کتاب یک اثر تاریخی است اما متضمن یک نوآوري هم هست و آن ایـن  •
  . اي تاریخ، تاریخ تحول مفاهیم را مورد بحث قرار داده استبه جاي ارائۀ دروه

مطالـب بـه   متن از انسجام و نظم منطقی خوبی برخوردار است و گسسـتی در ارائـۀ    •
  . خوردچشم نمی
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  . در این اثر از منابع معتبر بسیاري به خوبی بهره گرفته شده است •
این چنـد   .شودارجاعات در اغلب موارد دقیق است اما مواردي هم از لغزش دیده می •

  : مورد در فهرست ارجاعات و منابع پایانی وجود ندارند
ü Miller, 1991  خط پنجم،  153در صفحۀ  
ü  ،157صفحۀ  1994دارنل  
ü  ،159، صفحۀ 1647ووژال  
ü  161کوریه دو ووژال، صفحۀ  
ü  ،162، صفحۀ 1983سوئیگرز  
ü  ،1860اشتانیتالa  .  

  . ترجمه روان است و هیچ موردي از قلم نیافتاده است •
و ) صـفحه  7(گفتـار متـرجم   عالوه بر این، متن داراي پـیش . یابی دقیق استمعادل •

  . تعداد اندکی پاورقی مربوط به مترجم است
گاهی هم به آید این است که گاه برخالف روبینز که نیمچه از بررسی کتاب به دست میآن

شناسـی  هاي آنـان در زبـان  هاي بشري در سطح و ساحت آوردهاهم دستاوردهاي دیگر فرهنگ
شناسی از تمدن یونان باستان یار پررنگ به خط سیر زباندارد، سورن توجه خود را عمدتاً و بس

-هر چند سورن در مقدمه خود به این واقعیـت اذعـان دارد کـه زبـان    . کندتاکنون معطوف می
تبار و به تبع آن التینی محور در قرون اخیر اروپاي غربی هاي یونانیشناسی برخاسته از دیدگاه

اند، اند و بیشتر به واقعیات ملموس و سطح اول پرداختهمحور چندان کاري با تأثیر دین نداشته
چه در جهان اسالم مطـرح  شناختی مانند آناما نباید فراموش کرد که دیگر خطوط فکري زبان

هاي غربـی اسـت تـا ایـن کـه      هایی است که بیشتر مکمل دیدگاهشده است برخاسته از دیدگاه
  . ها باشدمعارض با آن

تاب سورن ضرورت دارد که به نکاتی که از کتاب و نگرش وي بـه  در قالب نقد و معرفی ک
-یـابی واقعیـات زبـانی   که دیدگاه یافتن و رگـه نخست آن. خیزد توجه گرددشناسی بر میزبان

کـه گـاه بـا    (گرایانـه  تاریخی اقدامی است سترگ که جز با داشتن دانش عمیق و دیدگاهی کل
تـاریخی  -ي تدوین هر اثر علمی با رویکـردي تحلیلـی  هااز ضرورت) نمایندیکدیگر ناسازگار می

اي که همت به تصویر کردن تاریخ تحـول هـر علمـی را دارد، الجـرم     که نویسندهدوم آن. است
ها خو گرفته است و بدین سان گاه دشـوار  چه که در فرهنگ خودش به آناي است از آنآیینه

اقـرار  . است را به نظاره و توصیف بنشـیند چه تا به حال برایش عادي بوده است که بیرون از آن
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شناسی یونانی تبار غربی از همین سورن به عدم به رسمیت شناختن پایگاه تفکر دینی در زبان
شود جریانی است که از یونان آغاز شده چه در کتاب سورن دیده میآن. شودحقیقت ناشی می
اسـت و البتـه دامنـه ایـن تـاثیرات در      اي در هر دوره تأثیراتی شگرف گذاشته و در اروپاي قاره

  . تبار استشناسی در آمریکا هم در واقع همان خط سیر یونانیهاي زبانحرکت
شناسی را به طور اجمال به سه یکی از دستاوردهاي دیدگاه سورن این است که سنت زبان

 -2کـایی،  آمری-شناسـی اروپـایی  التینی و امروزه زبـان -غیر دینی مانند سنت یونانی -1: دسته
متـأثر از دیـن    -3شناسی هند باستان با نگاهی خاص به پانینی و کمتر دینی، مانند سنت زبان

شناختی هنـد  هاي زباناگر چه سورن به سنت. کنددر اسالم و تا حدي هم یهودیت تقسیم می
که این خود البته در حوزه کار کتاب وي هم (باستان و به خصوص جهان اسالم نپرداخته است 

نمایاند که سـنت  نفس این پدیده خود به ما می). نیست، هر چند نقصی غیر قابل اغماض است
. گیرد در نظـر آوریـم  اسالمی را دریابیم و تأثیرات آن را بر مباحثی که زبان را به مثابه آینه می

-کمکگرایی غربی در طول زمان و اعصار این دیدگاه اساساً غیر دینیِ یونانی تبار که به واقعیت
هاي شایانی کرده است اثرات نامطلوبی هم بر آن سنت برجاي گذاشته است که از جملـه ایـن   

از این رو، متون . شناختی استاثرات نادیده انگاشتن نقش عنصر قداست دینی در مطالعات زبان
خواه مقدس مانند کتب دینی ادیان و در مورد اسالم، قرآن کـریم و خـواه متـون غیـر مقـدس      

و متن و کـاربرد  همگی در سطح و ساحت متن به معنا متن ورزشی یا خبر اقتصادي  مانند یک
در حالی که اعتقاد بـه دیـن و بـه    . شونداي در نظر گرفته میهیچ ویژگی متمایز کنندهزبان بی

تبع آن به وجود قادر و خالق متعال یعنی خداوند تبارك و تعالی امري فطري و بشري است که 
وي خداوند متعال نازل شده باشد نه تنها قداست دینی که حجیـت زبـانی بـه    به متنی که از س

شناسـی غربـی همـین نادیـده     یکی از ایرادات سنت یونانی تبار زبان. بخشدلحاظ صحت اثر می
ی در یهااي است که فطري است و این فطري بودن دین، صد البته  بازتابگرفتن تعمدي پدیده

  .  اربردهاي آن و تجزیه و تحلیل آن هم داردسطح نگرش به پدیده زبان و ک
شناسـانی یافـت   هـاي غربـی و یونـانی تبـار زبـان     الزم به یادآوري است که در همان نحله

یکی از چنین متفکرانی، ویلیام ویتنی . شوند که قائل به الهی بودن قوه زبان در بشر هستند می
، 1982چـارلز اسـکرینبرز،   : ویـورك ویراست پـنجم، نی (زبان زبان و مطالعه است که در کتاب 

در ادوار اخیـر هـم سـاپیر در کتـاب     . کنـد به الهی بودن زبـان تصـریح مـی   ) 403-399. صص
  . هم همین دیدگاه را برگرفته است) 1999(هاي مقدس و متون مقدس  زبان

شناسان امروزي دارد و تاریخ و نظریه را رغم تمامی فوایدي که براي زبانکتاب سورن علی
اي شناسـان عمـدتاً اروپـاي قـاره    انداز زبـان ها از چشمبیشتر با رویکرد به نظریه و تحلیل پدیده

ها در این کند که سایر اقوام و ملل و تمدن ند این مسأله را هم تلویحاً القاتواکند، میتحلیل می
تصـر خـاطر   در خاتمه ایـن ارزیـابی مخ  . انداند و چقدر از قافله عقب ماندهکردهخصوص چه می
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تـر از  اهمیـت هاي سفید کتاب سورن به هیچ روي بـی گردد که مابین سطور و حاشیهنشان می
نمایاند که دریابیم مـا شـرقیان   گاه خود را میهاي وي نیستند و فهم این مطلب تنها آننگاشته

شناسـی  هاي زبـان ایم هم سنتتبار تأثیر پذیرفتههاي یونانیکه به لحاظ تاریخی کمتر از نحله
ها همچنان کوشی تاریخی و عدم احساس نیاز به تحریر کردن آنخود را داریم، هر چند که کم

 -اي از فرهنـگ شـرقی  به امید آن روزي که نویسنده. آسیبی است پر زخم بر پیکرة فرهنگی ما
   .اسالمی خود ما بتواند کتابی همسنگ با آثار سورن و روبینز به جامعه بشري جهانی عرضه کند

  
   

    





 
  
  

  »شناسی نوین در غربمکاتب زبان«
  

  سورن. ام. پیتر آ: مؤلف
   شناسعلی محمد حق: مترجم
  سمت: ناشر

  1388: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  435:  تعداد صفحات
  

شناسی همگانی شناسی در رشته زبانتواند براي درس مکاتب زبانکتاب حاضر می •
  . در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان متن فرعی مورد استفاده قرار گیرد

از نظر میزان رعایت قواعد ویرایش و نگارش ترجمه کیفیت خوبی دارد اما به لحـاظ   •
کلماتی بـا سـاختار   براي مثال . رسددست به نظر نمیالخط فارسی چندان یکرسم

، »شناسـی زبـان «شـوند، هماننـد   مشابه به صورت جـدا و گـاه متصـل نوشـته مـی     
  . 21صفحۀ » پاسخگویی«

، گـزدار  )288(، ایـئن بوئـال   )182(هاي مهم نظیر پیـتمن  تعدادي از نام همچنین •
  . در فهرست اعالم نیامده است) 328(

صـفحات انـدکی کـج    ی، شـکل مـتن در   آرایبه لحاظ صفحه. صحافی مطلوب است •
نگـاري هـم   بـه لحـاظ طـرح جلـد و حـروف     . باشد و حاشیۀ باال خیلی کم است می

  . شودمشکلی مشاهده نمی
تـوان هـیچ ایـرادي    از نظر کیفیت کاربرد اصطالحات تخصصی در متن اصـلی نمـی   •

  . گرفت
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شـود و مـتن روانـی    سازي اصطالحات تخصصی نیز مشکلی مشاهده نمـی در معادل •
  . تتولید شده اس

کتاب حاضر درسی نیست و فاقد مقدمه، خالصـه، تمـرین و ابـزار کمـک آموزشـی       •
  .است

شناسی نـوین  مکاتب زبان«فهرست با محتوا به خوبی مطابقت دارد اما عنوان اصلی  •
عنوان مناسبی نیست زیرا متن روایت خاصی از تـاریخ مفـاهیم اسـت نـه     » در غرب

. مکاتب نامی هم به میان نیامـده اسـت  به عالوه از بسیاري . معرفی تفصیلی مکاتب
  . به نظر عنوان مناسبی نیست "Western Linguistics"حتی نام اصلی اثر 

شناسی و طـرح اجمـالی   هاي اصلی زبانبا توجه به محذوف بودن بسیاري از نظریه •
هاي مورد بررسی در اثر، این منبع تنها بـه عنـوان منبـع فرعـی بـراي درس      نظریه
  . تواند مورد استفاده قرار گیردمی» اسیشنمکاتب زبان«

شناسی دانست که البته در نگـارش آن  توان یک تاریخچه در مورد زبانکتاب را می •
به عنـوان یـک تاریخچـه متضـمن نـوآوري هـم       . از منابع معتبر استفاده شده است

، تـاریخ تحـول مفـاهیم را مـورد     یاي تـاریخ ههکه به جاي ارائۀ دورهست و آن این
  . قرار داده استبحث 

هـاي آن رعایـت شـده    ترتیب منطقی و تاریخی در این اثر به طور کلی و در فصـل  •
  . توان اثر را یک کل منسجم به شمار آورداست و می

بـه عبـارت   . از منابع موجود براي تبیین موضوع به قدر کفایت استفاده شـده اسـت   •
موضـوعی واحـد منـابع     گاه در بیان. دیگر از منابع معتبر بسیاري سود جسته است

  . اندموازي بسیاري ذکر گردیده
، درخت وابسـتگی  216در صفحه (در متن اصلی، یک مطلب ارجاع مشخصی ندارد  •

  ).یرتنی
: توان به این نکته اشـاره کـرد کـه   در مورد دقت استنادات و ارجاعات در ترجمه می •

منابع پایانی آمده  ها درمورد آن 42اثر ارجاع شده که تنها  140در متن ترجمه به 
هـا  منبع در فهرست منابع پایانی آمده که در متن ذکري از آن 142از طرفی . است
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نیامده است که این بخش به نظر مربوط به بخـش بعـدي اثـر انگلیسـی اسـت کـه       
به عـالوه تعـدادي از ارجاعـات نظیـر     . از این نظر اثر دقتی ندارد. ترجمه نشده است

  ).1957جونز، (اند تاریخ اشتباه آمدهبا ) 45صفحۀ ( 1952جونز 
  . امانت داري در آن کامالً رعایت شده است. ترجمه کامل و دقیق، روان و رسا است •
گفتـار  کتـاب داراي پـیش  . دقیـق صـورت گرفتـه اسـت     يیابی کـار به لحاظ معادل •

اما توضیحات دیگر و نقـدي  . و تعداد اندکی پاورقی مترجم است) صفحه 2(مترجم 
  . شودمیمشاهده ن

شناسی منطقی در ترجمـۀ  مند به معنیهشناسی عالقمترجم محترم به عنوان زبان •
زمینـه را بـراي ورود    شناسی نوینمکاتب زبانو  شناسیتاریخ زبانهاي کتاب

) بخش بعدي کتاب که هنوز ترجمـه نشـده اسـت   (به مباحث معناشناسی و منطق 
نقص و زیباي آن توسـط دکتـر   ترجمۀ بیبه رغم باارزش بودن اثر و . کندآماده می

شناس، متأسفانه به عنوان یک اثر اصلی یـا بـه عنـوان تنهـا منبـع      علی محمد حق
شناسی پذیرفتنی نیست چرا کـه از جامعیـت الزم   براي دروس تاریخ و مکاتب زبان

  . برخوردار نیست

اسـت،  ) یـانی منـابع پا (ترین اشکاالت اثر مربـوط بـه ایـن بخـش     که جديبا توجه به این
  . اصالح منابع بر اساس این فهرست مفید خواهد بود

شناسـی نـوین در   مکاتب زبـان «مجموعه ارجاعات به کار گرفته شده در کتاب 
  »غرب

شماره 
  نویسنده سال  صفحه

 بلک 1989 3
 استال 1972 4
 بلومفیلد 1933 13
 سوبل 1996 18
 استانکیویچ 1972 24
 جونز 1957 25
 استاروبینسکی 1979 28
 گودل 1966 28

شماره 
  نویسنده سال  صفحه

 آرسلف 1982 29
39 1994a کورنر 
 ریچاردز و آگدن 1923 49
 سوسور 1916 49
 پرسیوال 1981 50
 گینیکن ون 1929 50
 بلومفیلد 1924 51
 گودل 1957 51
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شماره 
  نویسنده سال  صفحه

 بلومفیلد 1914 53
 تومان 1995 57
 تروبتسکوي 1939 59
 تروبتسکوي 1958 59
 کوچرا 1983 60
 یاکوبسن 1941 60

60 1952 
 و فانت یاکوبسن،
 هله

 اولدال 1957 63
 دوبوگراند 1991 64
 شیرتسما 1954 64
 یلمسلف 1943 64
 یلمسلف 1953 64
 هریس 1951 74
 چامسکی 1957 77
 چامسکی 1964 77
 سوئیت 1877 79
 روبینز 1961 81
 فرث 1957 82

82 1951(193
2) 

 گاردنر

 وگنر 1885 82
 الینز 1966 84
 بولر 1934 88
 آندرسن 1990 109
 ویتنی 1875 111
 ویتنی 1867 111
 ماري 1994 113
 بوئاس 1911 114
 دارنل  ب -1994 117
 ساپیر 1921 118
 ساپیر 1925 118
 ساپیر 1929 118
 ساپیر 1933 118

شماره 
  نویسنده سال  صفحه

 مندلباوم 1961 118
 پینکر 1994 133
 هال 1990 136
 هال 1987 136
 بلومفیلد 1926 142
 پرسیوال 1976 149
 وونت 1880 149
 وونت 1901 149
 وونت 1922 149
151 1939a بلومفیلد 
165 1959a چامسکی 
 هاکت 1954 172
 سوئادش 1934 179
 هریس 1946 181
 پایک و پایک 1955 182
 پیتمن 1948 182
 ولز 1947 182
 تریگر و بالك 1942 185

186 1975[198
1] 

 فوت و هایمز

 پایک 1954 189
 نایدا 1949 190
 هاکت 1958 197
 هاکت 1948 200
 وونت 1900 207
 چامسکی 1956 209

209 1975[195
6] 

 چامسکی

 باخ 1964 214
 کین 1975 214

217 1965 
 و ژولکوفسکی
 ملچوك

 پرتسوف و ملچوك 1987 217
 پستال 1972 225
 چامسکی 1965 225
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شماره 
  نویسنده سال  صفحه

 چامسکی 1951 233

234 1981[195
2] 

 هریس

 هریس 1957 240

252 1975 
 و لوي جوشی،

 تاکاهاشی
 هریس 1965 252
 چامسکی 1969 254
 پستال و کتز 1964 256
 چامسکی 1955 259
260 1982a چامسکی 
278 1966b چامسکی 
278 1955a چامسکی 
 چامسکی 1959 279
 کورکودیل مک 1970 279
 ).آ .آر( هریس 1993 279

 هله و چامسکی 1968 280
 گلداسمیت و هاك 1995 280
 هارمن 1980 282
 بوتا 1989 283
 چامسکی 1980 283
 چامسکی 1986 283
 فودور و کتز 1963 298
 لیز 1957 299
315 1959b چامسکی 
315 1959c چامسکی 

315 1963 
 و چامسکی

 شوتسنبرژه
 میلر و چامسکی 1958 315
 لولت 1974 317
 سیباك و آزگود 1954 321
 ویور و شانون 1949 321
 چامسکی و میلر 1963 324

شماره 
  نویسنده سال  صفحه

 ریچی و پیترز 1973 337
 کاوینگتون 1994 338
 ملیش و گزدار 1989 338

340 1985 
 پولوم کالین، گزدار،
 ساگ و

 هیلل-بار 1959 342
 کوستر 1975 343
 سورن 1985 344
 سورن 1996 344
 جکندوف 1977 347
 برزنان 1978 349
 چامسکی 1995 349
 پولوم 1996 351
 لزنیک و چامسکی 1977 352
 لزنیک و چامسکی 1993 353
 کوئن و میه 1924 358

358 1952 
 چاپ( کوئن و میه

 )دوم

 گرینبرگ 1974 359
360 1963a گرینبرگ 
 گرینبرگ 1987 360
 گرینبرگ 1993 360
361 1994c کورنر 
 یاکوبسن 1958 361
 هوکینز 1983 364
 گرینبرگ 1963 366
 ژوزف 1983 367
 بیکرتون 1981  370
 بیکرتون 1989 371
 بیکرتون 1990 371
 سورن 1990 371
 هایمن 1985 380

    





 
  
  

  »ساخت زبان فارسی«
  

  زادهخسرو غالمعلی: مؤلف
  احیاء کتاب: ناشر

  1377: سال نشر
  سوم: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  336:  تعداد صفحات
  

کـه از عبـارات یـا     مگر این. قواعد ویرایش و نگارش نسبتاً رعایت شده استکتاب در این 
برداري شده، و ترجمـۀ جملـه یـا گـروه      کلماتی استفاده شده که یا قدیمی است یا گرته

قواعـد ویـرایش و نگـارش بـه     . ؛ و لذا به راحتی قابل فهـم نیسـتند  است معادل انگلیسی
گـذاري،   هـاي گـروه، جملـه و عبـارت، ماننـد نقطـه       المـت گیـري ع  کاره معنی رعایت و ب

  .ویرگول، و غیره مناسب است
نظر مناسـب  ه ها برطساما فاصله . خوب است/ آرایی کتاب مناسب  نگاري و صفحه حروف
با توجـه  . رسد نظر میه فاصله خطوط کم است و لذا مطالب کتاب بسیار فشرده ب. نیست
رسـد   هاي مشابه به نظر مـی  ر از اندازة حروف کتابت که اندازه حروف کمی کوچک به این

. شود که در خواندن کتـاب، خواننـده از خطـی بگـذرد و بـه خـط بعـدي بـرود         باعث می
  .طور صحافی کتاب خوب است طرح جلد هم همین

هـاي موجـود کارشناسـی در     کتاب براي درسی با ارزش دو واحد و بـا توجـه بـه کـالس    
و داراي حجـم درسـی بیشـتر از دو واحـد درسـی دورة       هاي ایران مناسب نیست دانشگاه

  .کارشناسی است
در جاي جاي متن کتـاب  . اي روان به حساب آورد نوشته/ توان متن بدون شک اثر را نمی

 يهـا  ها برابر توان براي آن اصطالحات فعلی استفاده شده است که براحتی می از عبارات و
  :شود ز این موارد در زیر اشاره میتري یافت به برخی ا تر و قابل فهم مناسب
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خـط دوم از  ) که متأسفانه فاقـد شـماره صـفحه اسـت    (در صفحه دوم پیشگفتار  - 1
نگارنده به استناد شم زبـانی خـود مثـالی    ... «: نویسد نگارنده می –باالي صفحه 

نگارنـده بـه   «توانسـت از عبـارت    راحتـی مـی  ه که ب» باب بحث وضع کرده است
عبـارت   -» کنـد  خود مثال مناسبی ارایه کرده است یا ارایه میاستناد شم زبانی 

بدون شک عبـارتی سـنگین، دشـوار و کـم     » مثالی باب بحث وضع کرده است«
 .کاربرد است

دیـدگاه نظـري   «: گویـد  در خط سوم از صفحه دوم پیشگفتار نویسندة کتاب می - 2
انتظـار  ، کـه بطـور طبیعـی    » ...نظریۀ گشتاري است) نحو(حاکم بر باب نخست 

رود که نویسندة محترم ارجاع مناسب را بدهد و بگوید کدام مـدل یـا نـوع از     می
اي چنانکه در تمام کتاب هم هیچ اشـاره . نظر نویسنده است نظریۀ گشتاري مورد

نـوع نظریـۀ گشـتاري    را بـه   کنـد و حتـی ارجـاع مناسـب     به این نکته مهم نمی 
ــورد ــتاندارد گشــ      م ــۀ اس ــاهراً نظری ــه ظ ــود ک ــر خ  1957و  1965(تاري نظ

Chomsky (کند است، نمی. 
بـاز هـم در صـفحه دوم پیشـگفتار مبنـی بـر علـت ارایـۀ          –نظر نویسندة کتاب  - 3

نخست به آن علـت کـه   » شناسی شناسی و معنا تکواژ«در مورد » مسایل نظري«
ها را  اي نیستند که بتوان آن شناسی و معناشناسی هنوز به گونه هاي تکواژ یافته«

شناسی زبان خاصـی   اب درسی به منظور تحلیل ساختمان واژه و معنادر یک کت
هـا و   حتی در زبان فارسـی تحلیـل  . به هیچ وجه درست نیست» ...به کار بست؛ 

تـر از چـاپ نسـخه اول     هاي مستقلی از ساختواژه زبان فارسی بسیار پیش نظریه
هــاي  نظریـه . بــه چـاپ رسـیده اسـت    1374کتـاب نویسـنده محتـرم در سـال     

در چـارچوب  1995تـا سـال    1975هـاي   گونـاگونی درسـال   اختواژي مهـم و س
هـاي   نظر مولف در این مورد که یافته. ساختواژي نظریه گشتاري ارایه شده است

کارشناسـی و   غیر علمی، غیر ر داد کامالًتوان مورد تحلیل قرا ناسی را نمیتکواژش
 .غیرمستند است

فاقـد  » نحـو «، » باب نخست«تا  –صفحۀ اول  16یعنی  –هشت ورقِ اول کتاب  - 4
رسم بر این است که همواره، بخش معرفـی کتـاب،   : شماره عددي یا حرفی است

 )ف الفبـاي فارسـی  وحـر  یا(حروف ابجد را با ... مندرجات و پیشگفتار و   فهرست
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گـذاري   گونه شـماره  کتاب فاقد هراز صفحه  16مشخص نمایند که در این کتاب 
 .دارد یز به رفع این کوتاهعددي و حرفی است که نیا

مطالب این باب طـوري نگاشـته شـده    «: نویسد می 4نویسنده محترم در صفحه  - 5
کـه  «. سـازد  نیـاز مـی   است که خواننده را از آگاهی از مسایل پیچیدة نظري بـی 

بدون شک عبارت روان و گویایی نیست، به احتمال زیاد منظور نویسندة محترم 
ري نگاشته شده است کـه خواننـدة ناآگـاه بـه     مطالب این باب طو«: چنین است

 ».تواند براحتی از آن استفاده نماید مسایل پیچیدة نظري می
درك مفهـوم اصـطالح سـاخت در    «: نویسـد  نویسـندة محتـرم مـی   . کتاب 7ص  - 6

از کـاربرد آن در   گسسـته  مفهـوم عـام ایـن اصـطالح    . دستور زبان بنیادي است
 »...دستور زبان، 

یـک لحظـه   » جـدا از «یـا  » جـداي از  «بجـاي  » ته ازگسسـ «بدون شک کلمـۀ   -
 .سازد خواننده را در خواندن درك مفهوم جمله متوقف می

ها و اصـطالحات فعلـی    در جاي جاي متن کتاب نویسندة محترم به عبارات، واژه -
کند که یا به گونۀ گفتاري یا نوشتاري یک یا چنـد نسـل پـیش تعلـق      اشاره می

مۀ متن انگلیسی است، یـا اصـطالحات روان و روشـنی    دارد، یا گرتۀ برداريِ ترج
گونـه مـوارد کـه نـه تنهـا       این. گاهی به سبک گفتاري تعلق دارند نیستند یا گاه

انـد، خواننـدة    فراوانـی گسـترده  جاي متن کتاب به  محدود نیستند بلکه در جاي
و گاه به مسایل زبانشناسی را در درك منظور نویسنده و فهم جمله با اشـکال  آ نا

ذکـر  گونـه اشـکاالت و مـوارد     گر از ایندر زیر برخی دی. سازد دشواري مواجه می
 :ها تنها مشتی از خروار است با این حال این شود،می

در ص » این قسـم نمودارهـا  «: مانند. است» قسم«ها کاربرد واژة  یکی از این واژه -
 .اده کردبراي آن استف» نوع«، » گونه«توان از کلمه  کتاب که براحتی می 8

شـفافیت و  بـه  کـه  » بجـاي «است بجاي واژة » به عوض«مثال دیگر کاربرد واژة  -
  )4پاراگراف  12نگاه کنید به ص (کند  روانی متن کمک می

 :نویسد نویسنده محترم می –متن پاراگراف دوم  20در ص  - 7
هاي درختی باید بتواند ایـن سلسـله    چگونه نمودار: اکنون پرسش این است که«

: البتـه منظـور نویسـنده محتـرم ایـن اسـت کـه       . »مراتب گروهی را نمایان سازد
توانند ساختار سلسله  هاي درختی چگونه می اکنون پرسش این است که نمودار«
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  دلیـل  ن گونـه بـی  بـدیهی اسـت کـه ایـ    . »مراتبی درونِ گروه را هم نشان دهنـد 
تـر هـم    کنـد و آن را پیچیـده   نوشتن کمکی به روانی متن نمی هو عامیان  هروزمر
 .سازد می

» مفعول غیر مستقیم«نویسندة محترم در تعریف : پاراگراف آخر –متن  98ص   - 8
حالی که در چارچوب نظریـه  جوید، در  از مفهوم و تعریفی کامالً معنایی سود می

جـا   ولی در ایـن . اي دارد مقوله عریفی ساختاري و زیرت 1965امسکی گشتاري چ
بنابراین، ملزومات متممی فعـل دو مفعـولی   «بیشتر منظور کاربرد عبارتی مانند 

ـ    که عبارتی کامالً سنگین، مشـکل و دیـر  . »...کند که  ایجاب می ه فهـم اسـت و ب
سـتند  اي افعالی ه مقوله افعال دو مفعولی در چارچوب زیر«توان گفت  راحتی می

یکی گـروه اسـمی و دیگـر    : که عالوه بر موضوع خارجی داراي دو موضوع درونی
 .»دار به عنوان موضوع درونیِ اجباري هستند گروه حرف اضافه

هایی که بر گـروه   پس، نقش«: نویسند نویسنده محترم می: پاراگراف دوم 76ص  - 9
را سـنگین  جملـه  » منتسـب «کـاربرد واژه  . »...شود، در واقع،  اسمی منتسب می

پـذیرد، در   هایی که گروه اسمی می نقش«: توان گفت به جاي آن می. کرده است
 ...واقع، 

اي کـه مالحظـه    بـه گونـه  «: نویسـند  نویسنده می: 32سطر آخر صفحه  32ص  -10
واژة بـه  «. شـوند  هاي خود نامگذاري مـی  ها به دنبال اسامی هستهکنید، گروه می

کــه واقعــاً جملــه را . اســت Following بــرداري از واژه انگلیســی دنبــال گرتــه
مقوله دستوري هر گروه با مقولـۀ  «توان گفت  راحتی میه که ب. سازد نامفهوم می

ها مقولـه دسـتوري خـود را از مقولـه     گروه«یا » دستوري هستۀ آن یکسان است
موارد مشابه سخت و گران نویسی که بـا  . »گیرند می/ برند  هسته خود به ارث می

 .شود ی نیز همراه نیست در متن کتاب به فراوانی یافت میتوضیحات کاف
 1374در سـال   با  چاپ نخسـت کـه  و  باشد ، می 1380د بررسی چاپ سوم، کتاب مور

تنهـا   .ها ندارد ها و بخش ها، فصل کوچکترین تمایزي حتی در شماره صفحه ،انتشار یافته
کـه   –در باالي صـفحه اول فهرسـت   » فهرست«در چاپ سوم در قسمت فهرست، کلمه 

) »فهرسـت «یعنـی  (این واژه  1374آمده است، ولی در چاپ نخست  –فاقد شماره است 
کلمـۀ   – 1یعنی قبل از صفحه عددي  –همچنین در صفحۀ پایانی فهرست . وجود ندارد

 .ر چاپ نخست این عبارت نیست، اما دآمده است» 337... موضوعی  فهرست«
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شوند، و تنها در طی معرفی یـا توضـیح    اصطالحات علمی آگاهانه و هدفمند معرفی نمی
شوند زیرا عدم کـاربرد آن اصـطالح یـا     هایی به ناچار معرفی میعبارات یا جمالت و گروه

» سـازه بالفصـل  « 9مـثالً در صـفحه   . سازد ممکن می اصطالحات توضیح و معرفی را غیر
تر چاپ نشـده اسـت و بعـد از آن نیـز      صورت تیرهه یک اصطالح نظري است ولی حتی ب

هـا کـه    معرفی و تعریف نشـده و تمـایز آن  » بالفصل سازه غیر«در مقابل » سازه بالفصل«
بسیار مهم است بطور مستقیم آگاهانه و هدفمند معرفی نشده بلکه به طـور گـذرا بیـان    

  .شده است
کتـاب اسـت کـه     4ح بطـور مسـتقیم تعریـف شـده در ص     شاید تنها جایی کـه اصـطال  

ـ  ساخت و قواعد گشتاري و قواعد سازه روساخت، ژرف تـر چـاپ شـده و     طـور تیـره  ه اي ب
در تمام قسمت نحـو تأکیـد بـر اصـطالحات     . ها ارایه شده است تعریفی مستقیم براي آن

یـن جنبـه   زایشی ناچیز است و در واقع کتـاب در ا  –تخصصی، و نظري دستور گشتاري 
فقیر است و خواننده با مطالعه آن چیزي از اصطالحات تخصصـی زبانشناسـی گشـتاري    

و در بـاب  » تکواژشناسـی «البته بر تعریف اصطالحات در بـاب دوم  . شود دستگیرش نمی
در . تکیه و توجـه بیشـتري شـده اسـت    » معنا شناسی«و باب چهارم » آواشناسی«سوم 
کتـاب نیـز دو نـوع گشـتارِ      182 – 184صـفحات  » هاي نحوي فرایند«:  11 – 1فصل 

  .اند حرکتی و حذفی و ژرف ساخت و روساخت معرفی و تعریف شده
کنـد و   به طور کلی نویسنده بطور آگاهانه، مستقیم و هدفمند اصطالحات را معرفی نمـی 

هـاي   نامـه معـادل   دهـد ولـی در واژه   ها را در متن یا در پانوشت نمـی معادل انگلیسی آن
سـازي توجـه    به معادل. انگلیسی بر اساس ترتیب حروف الفبایی فارسی آورده شده است

نویسـنده  . زحمت اصـطالحی بـا ارزش معرفـی شـده اسـت     ه ب. آید نشده و به چشم نمی
  .نظریۀ مشخصی را در نظر ندارد تا اصطالحات آن نظریه را توضیح بدهد

جزیـی، نـاچیز اسـت؛ بـویژه     بنـدي نهـایی    در تمامی کتاب طرح بحث مقدماتی و جمـع 
هاي پیچیده مانند سـاختار گـروه اسـمی و گـروه فعلـی       بندي نهایی در مورد بحث جمع

هـاي   هاي نظـري و چـارچوب   علت هم آن است که نویسنده از ابزار. ضعیف و ناچیز است
ها را معرفی کند و مطالب خود را گیرد تا آن نظري زبانشناسی واضح و صریحی بهره نمی

لذا در بسیاري موارد تعاریف معنـایی اسـت، نـه صـوري و     . ها ارایه نماید ارچوبدر آن چ
هایی اصوالً ممکن نیست زیرا مقـدمات و تحلیـل جـامع و علمـی     ن بندي نظري؛ لذا جمع

  .نیست
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هاي نحوي زبان فارسی، یعنـی گـروه اسـمی،     اصلی کتاب به بحث و تحلیل ساحتتوجه 
است کـه سـعی دارد   ... یدي، گروه وصفی، جمله و گروه فعلی، گروه حرف اضافی، گروه ق

 –گرفته از نظریـه ایکـس    هاي به کار ها را در چارچوب قواعد ساخت گروهی، و درختآن
نظریـه ایکـس    –هـاي   یا بـار  –هاي  ولی نویسنده بطور هدفمند سطح. تیره توضیح دهد

هـاي   به طور خاص در مورد گروه اسمی بـه هـیچ وجـه سـطح    . کند تیره را مشخص نمی
  .شود معرفی نشده است ها می تمایز بین نوع وابسته فرافکنی ایکس تیره که باعث

) بـاب چهـارم کتـاب   (شناسـی   ، و نیز بخش معنا)باب دوم کتاب(شناسی  بخش تکواژدر 
آوري  گونـه نـو   و هیچ. شناسی معرفی شده است اسی و معناشن مبانی بسیار ابتدایی تکواژ

هاي مربـوط در زبـان فارسـی     گونه بحث و تحلیل جامع درباره ساختار که ندارد، فاقد هر
نظریـه  » شناسـی صـوري   معنـا «شناسـی در چـارچوب    بطور کلی بخـش معنـا  . نیز است

بیین نشده ت» صورت منطقی«گشتاري و تعیین و تشخیص معناي جملۀ کامل در سطح 
است و تنها برخی مفاهیم معنایی واژگانی و روابط معنایی واژگـانیِ منفـرد تبیـین شـده     

محتــرم کتــاب در صــفحۀ دوم  توضــیح داده شــد نظــر نویســنده چنانکــه قــبالً . اســت
شناسی و  هاي تکواژ یافته«که  مبنی بر این –) بندي است که فاقد صفحه( -» پیشگفتار«

ها را در یک کتـاب درسـی بـه منظـور     اي نیستند که بتوان آن هشناسی هنوز به گون معنا
بـه هـیچ وجـه درسـت     » شناسی زبانی خاص به کـار بسـت   معناو   تحلیل ساختمان واژه

در نشـریۀ نشـر    1370 – 72مجموعه مقاالت مفصل دکتر علـی اشـرف صـادقی    . نیست
چوب آن هـم در چـار   –دانش، دو سال قبـل از چـاپ نخسـت کتـاب نویسـندة محتـرم       

گراي فرانسوي خود دلیل محکمی بر غنی بودن مبانی نظري سـاختواژه   شناسی نقش واژه
گسـترش   1994 – 95یعنی حـدود سـال    1374به ویژه ساختواژه نظري تا سال . است
  .اي یافته است سابقه بی

عـالی   مصـوب شـوراي   –واحـد نظـري    2بـه ارزش  » ساخت زبان فارسی«اهداف درسِ 
چندان مناسـب درسـی تحـت ایـن     ) سابق(ت فرهنگ و آموزش عالیِ وزار –ریزي  برنامه

مروري بر تاریخچه دستورنویسـی در زبـان فارسـی و بررسـی     «براي مثال . عنوان نیست
در هـیچ کتـابی   » ...هاي سنتی و  هاي سنتی فارسی، و مبانی و اصول اولیۀ دستور دستور

ر مرحلـۀ فعلـی دانـش مـا از     به طور مستقل نیامده است و لزومی هم ندارد که بـه آن د 
در  1348 – 58هـاي   رضا باطنی در فاصـله سـال   دکتر محمد. زبانشناسی پرداخته شود

هـاي دسـتور سـنتی پرداختـه اسـت کـه        ها و ویژگی ها و مقاالتش به ضعف سلسله کتاب
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دانشـجویان در  . بـاره باشـد   توانـد قسـمتی از معلومـات عمـومی دانشـجویان در ایـن       می
در . شـوند  زبان فارسی نیز کم و بیش با آن آشـنا مـی  ) دستوري(تاریخ  هایی مانند درس

هـا   در مجموع کتاب به ایـن جنبـه  . سطح کارشناسی هم بیان این مطالب ضرورتی ندارد
هاي سنتی، تأثیر زبان عربی بر زبان فارسی،  نپرداخته است و چیزي از مشخصات دستور

و دستور ساختگرایی زبان فارسـی در کتـاب    هاي التقاطی و نیز تأثیر زبان فرانسه، دستور
به نظر این جانب بیان این مطالـب بـراي یـک درس دو واحـدي سـاخت      . شود دیده نمی

زبان فارسی که جایگاهش در نظام دورة کارشناسی و یا دورة کارشناسی ارشد مشـخص  
یم نیست، چندان مفید و سودمند نیست، و البته نویسندة کتاب هم به هیچ وجه به مفاه

ي آن وارد او از این بابت بـه نظـر بنـده اشـکالی بـر کتـاب و محتـو       . فوق نپرداخته است
مصـوب شـده   » ساخت زبـان فارسـی  «که اهداف مشخص شده براي درس  نیست، چون

ضروري است و کتـابی بـه آن    ریزي غیر منسجم و در برخی موارد غیر عالی برنامه شوراي
و به نظر الزم هـم نیسـت ایـن مطالـب بـه      طور خاص تاکنون تألیف نشده ه مشخصات ب

هاي دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد به طور مسـتقیم   عنوان مطالب درسی در کالس
  .و تحت همین عنوان تدریس بشود

ي کتـاب و  اکه بخش عمده حجم و محتو چون. محتواي کتاب با عنوان آن منطبق است
والً هـم بـین زبانشناسـان و    پـردازد و معمـ   مـی » ساخت زبـان فارسـی  «هاي آن به  بحث

، تحلیل و بررسی نحـوي سـاخت   » ساخت زبان فارسی«دانشجویان زبانشناسی اصطالح 
فهرست مطالب هم با محتوي کتاب منطبق . کند هاي نحوي را تداعی می جمالت و گروه

  .ها در متن کتاب بحث و بررسی شده است هاي فهرست است و تمامی عنوان
واحـد   2بـا ارزش  » ساخت زبـان فارسـی  «ریزي تحت عنوان  برنامهعالی  سرفصل شوراي

نویسـی در زبـان فارسـی؛ بررسـی      تاریخچـه دسـتور  : نظري شامل برخی موارد زیر است
هاي سنتی؛ تـأثیرات نحـو عربـی و     هاي سنتی فارسی؛ مبانی و اصول اولیه دستور دستور

ی؛ متون آموزشـی دسـتور   هاي التقاط هاي سنتی فارسی؛ دستور دستور فرانسه بر دستور
توصـیف سـاختمان   : فارسی؛ مشکالت و مسائل دستور سنتی، دستور ساختگرایی فارسی

هـا و   هیچکـدام از عنـوان  . دستوري زبان فارسی در چـارچوب مکاتـب سـاختگرا و غیـره    
هاي بیان شده در چند خط باال حتی در کتاب به آن اشاره هم نشده اسـت کـه    سرفصل

بی که تبیین مطالب باال خـود احتیـاج بـه تـألیف کتـا      است چون بنظر کار درستی بوده
رضـا بـاطنی در طـی     مقاالت آقاي دکتـر محمـد   ها وحجیم دارد و کم و بیش در نوشته
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» ساخت زبان فارسی«کتاب تنها با بخشی از سرفصل . آمده است 1348 – 57هاي  سال
فارسـی بـر اسـاس     سـاخت دسـتور زبـان   «عالی برنامه ریزي مطابق است که بـه   شوراي

. پـردازد  مـی  1965هم مربوط به دستور گشـتاري اسـتاندارد سـال     آن» دستور گشتاري
نظـر دارد و از ایـن لحـاظ     ریزي احتیاج به بـازبینی و تجدیـد   عالی برنامه سرفصل شوراي

  .اشکالی به کتاب وارد نیست
) 1965مسکی چا) (استانده(واقعیت آن است که پایگاه نظري دستور گشتاري استاندارد 

ارایه شـده   يها تاکنون تحوالت جدي یافته است و بسیاري از تحلیل 1980هاي  از سال
و » هـا  هـا و پـارامتر   لاصـ «در کتاب امروزه بر اساس نظریه زایشی گشتاري جدید، اعم از 

کـه کتـاب حتـی از همـان      در ضـمن ایـن  . دیگر پذیرفته شده نیست» گرا هننظریه کمی«
ـ دیدگاه نظریۀ استان هـم داراي   1977تیـره جکنـدوف    –س کـ ویـژه نظریـۀ ای  ه دارد و ب

هاي اساسی در تحلیل، اعمال و توجیه قواعد اعمـال شـده و پیشـنهاد شـده بـراي       ضعف
تـوان بـراي تـدریس     ایـن کتـاب را نمـی   ) 1382(لذا در حـال حاضـر   . زبان فارسی است

یه کـرد چـرا کـه    هاي کارشناسی ارشد به هیچ وجه توصـ  در دوره» ساخت زبان فارسی«
پـا افتـاده، و    براي دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی این کتاب قدیمی، ساده، پیش

کتاب براي تـدریس سـاخت زبـان    . هاي ساده و سرراست و غیر نظري است داراي تحلیل
ــز مناســب نیســت    ــان فارســی نی دوره (فارســی بــراي دانشــجویان دورة مترجمــی و زب

هاي تحلیلـی اسـت کـه پایگـاه نظـري       روان، و پیچیدگی غیر زیرا داراي نثر). کارشناسی
نثر کتاب ساده نیست، محتوي پر حجم ولـی  . ها در کتاب تبیین و تشریح نشده است آن

توصیفی صرف است و پایگاه نظري تبیین شدة دقیـق نـدارد، هرچنـد نویسـنده محتـرم      
  .است کتاب ادعا دارد که از پایگاه نظري دستور گشتاري کتاب را نوشته

. چارچوب نظري به هیچ وجـه روزآمـد نیسـت، اطالعـات بـه هـیچ وجـه جدیـد نیسـت         
درختی بـین  / هاي ارایه شده در مورد گروه اسمی هیچ گونه تمایز صوري، نمادي  تحلیل

چارچوب نظري ایکس تیره هدفمند، آشکار، و واضـح ارایـه   . هاي قایل نیست انواع وابسته
کـه نویسـنده قصـد ارایـۀ      وارد معنایی اسـت در حـالی  ها در بسیاري م تعریف. شده است

  .تبیین صوري را دارد
 95یعنی ( 1374طور قطع بگویم که با توجه به سال چاپ نخست کتاب در سال ه باید ب

گونـه تغییـر تجدیـد     که بدون هـیچ  – 1380سال  –و با توجه به چاپ سوم ) 1994 –
رضـا بـاطنی    کتاب آقاي دکتر محمد. آوري است کتاب متأسفانه فاقد نو ،چاپ شده است
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دسـتور  «در چارچوب نظریۀ مقوله و میزان هنوز هم اثري بدیع و نو دربـاره   1348چاپ 
است، اما کتاب حاضر به هیچ وجه اثري بدیع، نو، با تحلیلِ نـو و جدیـد در   » زبان فارسی

 -طور خـاص به–بخش تکواژشناسی . چارچوب نظریۀ گشتاري دربارة زبان فارسی نیست
  .اهمیت است و معناشناسی بسیار کم، جزیی و بی

نظم منطقی مطالب در . دو مقوله مجزایند» انسجام مطالب«نظم منطقی ارایه مطالب، با 
بـا توضـیح    1 – 1کتـاب در فصـل   . مناسـب اسـت   –یعنی نحو  –بخش یا باب نخست 

ـ   . شود کوتاهی در مورد جمله و ساخت داخلی آن شروع می گیـري   کـار ه ولی بـه علـت ب
هـاي دیگـر    کمتـر از فصـل  انسجام این بخـش  و نثر سنگین  و پیچیده هاي طوالنی مثال

بایسـت در ایـن بخـش ارایـه و      به طور خاص اصطالحات زبانشناسی که مـی . کتاب است
مفـاهیم  . هـا مسـلم فـرض شـده اسـت      شدند، نادیده گرفته شده یا معناي آن معرفی می

  .اند مستقیم عرضه شده غیر 2-1و  1-1هاي  بنیادي بیان شده در فصل
هـاي واقـع شـده در درون    گـروه «، » تسلط«، » مسلط«هاي  ها یا اصطالح براي مثال واژه

ـ  زبانی می» خالقیت«و » تکرار«که باعث » هاي باالتر گروه مسـتقیم و   طـور غیـر  ه شوند ب
. پـردازد  مـی » هاي واژگـانی  مقوله«به معرفی  3-1فصل مهم . اند نهان معرفی و ارایه شده

پـردازد   نمـی » هاي واژگانی مقوله«ولی نویسنده محترم عامداً به معرفی مشخصات صرفی 
هر گروه اسمی فقـط  «: گوید می 40مثالً در ص . دهد و تعاریف ناقص از مقوالت ارایه می

اسـم آن عنصـر   : توان اسم را چنین تعریـف کـرد   پس، می. یک اسم به عنوان هسته دارد
کـه خـود    در حالی) متن کتاب 40ص . (»شود گروه اسمی واقع میزبانی است که هستۀ 

تعریف شده است و نویسنده تنها تعریف کوتـاهی   4-1گروه اسمی در فصل بعدي یعنی 
کـه در همـۀ    در حالی. ، ارایه داده است28، ص  2-1از گروه اسمی در فصلِ قبل، یعنی 

از مشخصات صرفی شناسـایی   هاي مقدماتی نحو، در تعریف مقوالت واژگانی حتماً کتاب
کـه  . شوند که البته نویسنده آگاهانه از این کار خودداري کرده است مقوالت نیز بحث می

پـس  . کاهد، هرچند نظم منطقی ارایه مطالب رعایت شده است می» انسجام متن«این از 
هاي ضعیف کتاب است، نه از لحاظ نادرست بـودن مطالـب    که یکی از فصل 3-1از فصل 

کار رفته براي تعریف مقوالت واژگانی و به ویـژه در  ه هاي ب ه شده، بلکه از نظر تحلیلارای
...  1358صادقی و ارژنـگ  » دستور«تعریف مقولۀ واژگانی فعل که چیزي بیشتر از کتاب 

از دقت توصیفی بسـیار   1348و نسبت به تحلیل دقیق باطنی  هستندارد که کمتر هم 
  .کمتري برخوردار است
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هاي نحـوي تـا   پردازد و بعد از آن بقیه گروه به ساخت و نقش گروه اسمی می 4-1فصل 
» هـاي نحـوي   فرایند«به  11-1هاي مرکب و پیچیده و در نهایت در فصل  جمله و جمله

هـاي خـروج و مبتداسـازي بـا اسـتفاده از       به ساخت جمالت همپایه و ناهمپایه و فراینـد 
هـا و قواعـد سـاخت گروهـی در کتـاب       ه از گشتاردر هر حال استفاد. پردازد ها می گشتار

بـه   1975هـاي   هایی را دارد که باعث تحول نظریۀ استاندارد گشتاري از سال همان نقص
  .آنها را نادیده گرفته است –البته آگاهانه  –بعد شده است و نویسنده 

بـه  . تاز منابع موجود براي تبیین موضوعات مورد بحث، به قدر کفایت استفاده نشده اس
پـردازان اصـلی نظریـۀ     توسـط نظریـه  (ویژه از منابع موجود به زبان اصلی، و منابع نظري 

ترش یافتـۀ  و نظریه گسـ ) 1965(گشتاري، چامسکی گشتاري حتی در چارچوب نظریۀ 
که کتاب بر مبناي آن نظریه نوشته شده، به قدر کافی اسـتفاده  ) 1975(هاي  آن تا سال
  .نشده است

نـاچیز انجـام گرفتـه     ع به مأخذ در متن کتاب یا نشده اسـت یـا بسـیار   به طور کلی ارجا
کلیـه منـابع ذکـر شـده در     . عی بدون ذکر مأخذ آنها اسـتفاده نشـده اسـت   از مناب. است

کـه نظریـۀ اسـتاندارد    ) 1965(البته کتاب هیچ کجا از اثر چامسکی . کتابنامه آمده است
است که پایگـاه نظـري کتـاب نظریـه      برد، ولی واقعیت آن دستور گشتاري است نام نمی

ارجاع بـه مأخـذ و منـابع در    . این مرجع در کتابنامه وجود ندارد. استاندارد گشتاري است
ها جهت شرح و توضیح بیشتر به منـابعی ارجـاع    ولی در پانوشت. متن کتاب وجود ندارد

 265ص ؛ 1پانوشت :  260؛ ص  2پانوشت   :187ص : اند داده شده است که به شرح زیر
؛ ص  1پانوشـت  :  289؛ ص  2پانوشـت  :  284؛ ص 1پانوشت :  268؛ ص  1پانوشت : 

بیشـتر ارجاعـات   . ؛ در متن کتاب هیچ جا به منابع ارجاع نشده است2و1پانوشت :  291
  .که عمده حجم کتاب دربارة نحو زبان فارسی است در بخش آواشناسی است در حالی

  :کتابنامه انگلیسی – 335در ص 
Chomsky, N. (1995) “some concepts … 

هـاي متـوالی تجدیـد    در مواردي که کتابی در سال. است 1982تاریخ اثر مربوط به سال 
  . شود، مالك براي ارجاع تاریخ چاپ نخست استچاپ می

  کتابنامه انگلیسی 335در ص 
Jachendoff (1981), Syntax (a study ….) , ….   . 

است و اصوالً این کتاب همه جـا بـه سـال یعنـی      1977باز هم تاریخ اثر مربوط به سال 
را  1981لذا، حتی اگر نویسنده محترم چـاپ سـال   . معروف و شناخته شده است 1977
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مثـل آن اسـت کـه کسـی     . دادنـد  ارجاع می 1977داشته باشند، باز هم بایستی به سال 
. که درست نیست بدهد 1985جاع به سال را ار Aspectsیعنی  1965کتاب چامسکی 

  .هجی شده است hصحیح است که با  Jackendoffدر ضمن امالي کلمه مؤلف 
  کتابنامه انگلیسی 336در ص 

Quirk R. and all. (1985), . 
گویند تا کتاب به  ها را کامل می نامه اسم همه مؤلف که قاعدتاً در پایان کتاب و در کتاب 

تنها  در متن کتـاب جهـت کوتـاه شـدن      et allو یا  and allاز درستی معرفی شود و 
  .شود ارجاع استفاده می

  کتابنامه انگلیسی 336در ص 
Radford A. (1990). Transformational Grammar… 

تجدیـد چـاپ    1989و  1988هـاي   است و در سال 1988که باز هم اثر مربوط به سال 
نـام بـرد، مگـر آنکـه نسـخه       1988نخسـت  شده است که بایستی از همان تاریخ چـاپ  

  .نظر شده باشد که چنین نیست تجدید
در هـر حـال   . ابعاد سازنده یا مخرب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بطور عام وجود نـدارد 

کتاب اثري دربارة زبان فارسی است و قاعدتاً، در پیشبرد مطالعات مربوط به زبان، ادب و 
  .د داشته باشد و تأثیر مخرب نداردتوان فرهنگ فارسی تأثیر سازنده می

دانـد، ولـی   هاي نحوي را نظریۀ گشـتاري مـی   کتاب چارچوب نظري حاکم بر تحلیل -1
کند کدام نسخه از تحول مکرر ایـن نظریـۀ کتـاب بایسـتی بطـور واضـحی        مشخص نمی

گفت که از نظریه اسـتاندارد و اسـتاندارد گسـترش یافتـۀ دسـتور گشـتاري و نظریـۀ         می
طور دقیق اصـطالحات و  ه برد و بعداً در یک فصل ب سود می 1977تیره جکندوف ایکس 

هـاي فارسـی    چارچوب کلی، و روابط درونی این چارچوب را با دقت و با استفاده از مثـال 
  .کرد تبیین می

هـاي   بخش مقوالت واژگانی، فصلی کوتاه اسـت بایسـتی اهمیـت واژگـان، چـارچوب      -2
اي را کـه در   اي و غیـر زیـر مقولـه    هاي زیـر مقولـه   تفاوت وابستهاي،  اي و زیر مقوله مقوله

کتاب ارایه شده و نقش اساسی دارند به شرح کـافی و   3و 2هاي  ها در فصلساخت گروه
  .داد هاي مناسب از فارسی ارایه می مثال

 – bar)هاي گـروه اسـمی و سـطحِ بـار یـا      کتاب به هیچ وجه فرق بین انواع وابسته -3
Level) هـاي   شد همۀ وابسته در کتاب حداقل بایستی سعی می. دهد ها را نشان نمیآن

توانند بعد از یک هسـتۀ اسـمی بیاینـد     طور بالقوه میه پیشین و پسین گروه اسمی که ب
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دانـد   خواننـده نمـی  . گفـت  شد و سطح بارِ آنها و تفاوت آنهـا را مـی   در یک مثال ذکر می
اضـافه دار اسـم در چیسـت، کـاري کـه دکتـر        تفاوت وابسته صفتی اسم با وابسته حرف

هـاي  ها و درخت تحلیل. درستی انجام داده استه در کتاب خود ب 1348باطنی در سال 
  .هاي اسمی در چند مورد حتی بر اساس نظر خود نویسنده نادرست استگروه

 یهـای  هاي فارسی کتاب از همان ابتـدا مثـال   از لحاظ شکلی کتاب فشرده است، مثال -4
فهـم  . نثر کتـاب روان نیسـت  . اند که هیچ لزومی به این کار نبوده است النی و پیچیدهطو

مفـاهیم و اصـطالحات آشـکارا و صـریح معرفـی      . متن در بسیاري از جاها سـخت اسـت  
  .شود شوند و برایشان مثال ذکر نمی نمی

هـا و  هها که خالقیت حاصل تکرار و تو در تو بـودن گـرو   این واقعیت مهم درباره زبان -5
تـوان توسـط    هاسـت و ایـن رابطـه را مـی    مند بودن این ارتباط بین گروه ها، و رابطه سازه
ها تا حدود زیادي نشان داد، بـه هـیچ وجـه     Xهاي متقاوت  و سطح xهاي درختی  نماد

هـایی هـم بـراي     تأکید نشده، هرچند در جاي جاي کتاب به آن اشاره شده و حتی مثال
  .یا نادیده گرفته شده است ها یا تبیین نشده Xت سطوح تفاو. آن آورده شده است

هـا هـم    آزمایی و به همه خود. هاي فراوانی براي هر فصل است آزمایی کتاب داراي خود -6
به تفصیل پاسخ داده شده است که بر جنبه کاربردي کـار، و درك مفهـوم کتـاب بسـیار     

ب همچنین در هر فصـل داراي  کتا. کند افزاید و آن را به یک کتاب درسی نزدیک می می
توانـد مـورد اسـتفاده     است که باز هم به عنوان کار یا تمرین منزل مـی  یتمرینات مناسب

مـورد اسـتفاده قـرار    ) احتمـالی (هاي درس  قرار گیرند و بعداً در جلسات بعدي در کالس
  .بگیرد

مبحثی به  هاي بکار گرفته شده و بحث شده در کتاب درباره هر موضوع و  تعداد مثال -7
  .افزاید تر است و بر جنبه کاربردي کار می هاي مشابه بسیار زیاد نسبت کار

کردن مفاهیم و اصطالحات، تبیین و تشریح واضح آن مفاهیم و   نویسنده در برجسته -8
اهمیت نظریه دستوري گشتاري و روابط دستوري وضع شـده در  . اصطالحات مشکل دارد

تا حد زیاد از پیش دانسته، کم اهمیـت، و مسـلم فـرض    آن چارچوب را نویسنده محترم 
گویـد، حـرف دلـش را کـه      روان نمـی . در تبیین منظور خود دچار مشکل اسـت . کند می

  .کند درست است براحتی ادا نمی
گونـه اهمیـت نظـري و     شناسی بسیار جزیی، فاقد هـر  هاي تکواژشناسی و معنا بخش -9

  .گونه تازگی و تفصیل است فاقد هر
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رسد تنها سـاختار نحـوي   است اما به نظر می» ساخت زبان فارسی«چه عنوان کتاب  اگر
بسـیار مختصـر   زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است و از سـطوح سـاختاري دیگـر    

صـفحه را بـه خـود اختصـاص داده      6شناسی تنها مثالً بخش واژهسخن به میان آمده و 
  . است

ر چند در مواردي جمالت چندان مناسبی به کـار  ه. قابل قبول است يحد تانگارش اثر 
اما به طور کلی قابل . 25و پاراگراف اول صفحه  20نرفته است مثالً پاراگراف دوم صفحه 

  . قبول است
رسـد در زمینـه   بـه نظـر مـی   . قواعد ویرایش و نگارش نسبتاً خـوب رعایـت شـده اسـت    

  .مقصر استآرایی کتاب مشکالتی دارد که ناشر چینی و صفحه حروف
اگر چه در این کتاب به عنوان مقدمه توضیحاتی ارائه شده است اما این مقدمات به هـیچ  

تواند دانشجو را آماده ارائه مطالبی نماید که بیشتر در تحلیـل هـاي زبـانی در    عنوان نمی
در این اثر با توجه به چـارچوب نظـري خاصـی کـه     . شودهاي دکتري ارائه میپایان نامه
  . رسد که اهداف درس را تامین کرده باشدته است به نظر نمیوجود داش

شناسـی  در فصل اول  کتاب با الگوبرداري از کتاب نحو ردفورد گرایشـی خـاص در زبـان   
  . شناسی سنتی استاي از مطالب زبانو فصول آخر نیز فشرده. مطرح شده است

شـوند کـه دانشـجوي    ل پیچیده و نظري مـی ئگاه آنقدر مسا. کتاب حاضر مخاطب ندارد
کارشناسی امکان استفاده از آن را ندارد زیرا مبانی نظري مطالب در مقطع فوق لیسانس 

کتاب حاضر به عنوان یک تحقیـق بنیـادي در چـارچوب یـک     . شوندو دکتري مطرح می
نظریه خاص بسیار ارزشمند است اما به عنوان یک کتاب درسی در مقطع کارشناسی بـا  

  :استمشکالتی رو به رو 
 هاي زبانی دانشجویان کارشناسی نداشتن زمینه نظري در چارچوب نظریه - 1
 آشنا نبودن دانشجویان با چارچوب نظریه زایشی به صورت تخصصی  - 2
مواجه شده دانشجویان تنها با یک انگاره تحلیلی و غفلـت از الگوهـاي تحلیلـی     - 3

 دیگر 
یی را مطـرح  کتاب حاضر گاه مطالب بنیادي و ابتـدا . نداشتن مخاطب مشخص - 4

هاي نحوي بسیار پیچیـده کـه دانشـجو امکـان     سازد و در مواردي به تحلیلمی
  .  زنددرك آن را ندارد دست می

  
     





 
  
  

  »زبان فارسی بر پایۀ نظریه حاکمیت و مرجع گزینی نحو«
  

  سید علی میرعمادي: مؤلف
  سمت: ناشر

  1376: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  344:  تعداد صفحات
  

   : نقاط قوت
قواعد ویرایش و نگارش رعایت شده اسـت امـا گـاهی درك نمودارهـاي درختـی       •

 .ارائه شده بسیار سخت است

صـحافی و طـرح   آرایـی،   نگاري متوسط و از نظـر صـفحه   کیفیت اثر از نظر حروف  •
 .جلد نسبتاً مناسب است

 .مناسب است» ساخت زبان فارسی«کتاب براي درس  •

  
   :نقاط ضعف

هـاي   است که نویسنده سعی کرده با مثال کوپرهایی از کتاب   کتاب حاضر ترجمۀ بخش
تر نماید، اما نکته این جاست که خود کتـاب کـوپر موفـق نبـوده      فارسی آن را قابل درك

  .است و برگرداندن مثال به فارسی نیز مشکل را دو برابر کرده است
از جملـه  . در برخی موارد از اصطالحات تخصصی جا افتاده اسـتفاده نشـده اسـت    •

است اما نویسنده از کلمـۀ جمـع   » موضوع«در منطق » argument«معادل واژة  
-c: اصـطالحات تخصصـی زیـر جـا افتـاده نیسـتند      . اقمار اسـتفاده کـرده اسـت   

command )ــت ــینی( adjunction، )آمریــ ــد( barrier، )پهلونشــ ، )راه بنــ



 شناسی نقدنامه کتب و متون زبان  164

determiner )آویزه( ،maximal category )یشـینه گروه ب( ،commanding 
m- )آمریت بیشینه(  

ایـن  . معادل سازي اصطالحات تخصصی که جا افتاده نیستند نیز بی سامان است •
  ن مقبــول نیسـت ماننــد نــاســازي در خیلـی از مــوارد بــراي فارسـی زبا   معـادل 

government transparency corollary  و » حاکمیت درون دیده شفاف«که
mechanical operation  و» عملیـات افـزار گونـه   «که inter sentences   کـه

  .ترجمه شده است» جمالت ناکار«
ها که قبالً در متون تخصصـی بـه کـار رفتـه و جـا افتـاده اسـت بـا          برخی معادل •

  :هاي جدید و داراي اشکال عوض شده است، مانند چند نمونۀ زیر معادل
ü گروه پیوندي براي phrase complement  به جاي گروه متممی  
ü اي براي پیچیدگی رایانه computational complexity    به جـاي پیچیـدگی

  محاسباتی
ü  راه بند برايbarrier به جاي مانع  
ü  کفایت توجیهی برايexplanatory adequacy به جاي کارآیی تبیینی  
ü  افشان برايflat به جاي مسطح  
ü  کارکردي برايfunctional به جاي نقشی  
ü  آویزه برايdeterminer به جاي حرف تعریف  
ü   فعل خفیف برايlight verb به جاي فعل سبک  
ü  سر برايhead به جاي هسته  
ü  شقاق برايspell out به جاي انشقاق  
ü و...  

در اقتباس انجام گرفته از زبان انگلیسی براي زبان فارسی نیز فصـلی بـه حرکـت     •
  .پرسشواره اختصاص داده شده که این بحث براي زبان فارسی تقریباً غلط است

تمـرین و  . هاي مقدماتی دارند اما جمع بنـدي نهـایی ندارنـد    ها بحث معموالً فصل •
. آزمون که براي درس دستور گشتاري بسیار الزم و مفید است اصالً وجـود نـدارد  
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از نمودارهاي درختی هم استفاده شده است اما متأسفانه اکثر نمودارهاي درختـی  
ارچوب آن جمالت فارسی را تحلیل اي که نویسنده محترم در چ با توجه به نظریه

گروه فعلی بیشـینه بایـد انشـعاب     56مثالً ص . رسد اند، نادرست به نظر می نموده
تیـره   xدو گانه داشته باشد که انشعاب سه گانه دارد و ایـن امـر بـا اصـول نحـوه      

  .که صرفی بیشینه است نیز انشعاب سه گانه دارد 161نمودار ص . ناسازگار است
اضر براي تـدریس درس سـاخت زبـان فارسـی بـه کـار رود بـه نظـر         اگر کتاب ح •

هـا ماننـد    رسد کتاب از جامعیت الزم برخـوردار اسـت ولـی اگـر سـایر حـوزه       می
شناسی و غیره را نیز در محتـواي درس مـذکور در نظـر     شناسی، صرف، معنا مردم

  .بگیریم، کتاب از جامعیت برخوردار نیست
ی از نظریۀ گشتاري ارائه کند به این دلیـل کـه   تواند معرفی خوب کتاب حاضر نمی •

  .اند مطالب به صورت پراکنده و قدیمی آورده شده
عنوان اثر نحو زبان فارسی است و عنـوان فرعـی آن بـر پایـۀ نظریـۀ حاکمیـت و        •

شود کـه   اگر کسی فقط منابع کتاب را بررسی کند متوجه می. مرجع گزینی است
فارسی نوشته شده، اصالً استفاده نشده اسـت   مقاالت بسیاري که دربارة نحو زبان

و در واقع این کتاب سعی در معرفی نظریۀ حاکمیت و مرجع گزینی دارد و البتـه  
از این حیث عنوان کتـاب بـا آن چـه در کتـاب دیـده      . هاي آن فارسی است مثال
  .شود، همخوانی ندارد می

ارچوب رو بـه  با توجه به عدم دقت کافی کتاب در معرفـی دسـتور گشـتاري و چـ     •
تغییر آن و پرداختن به کلیات نظریـۀ حاکمیـت و مرجـع گزینـی، کتـاب حاضـر       

توان  ریزي مطابقت داشته باشد و نمی هاي شوراي عالی برنامه تواند با سرفصل نمی
  :از آن به عنوان منبع اصلی براي درس دستور گشتاري استفاده کرد چون 

  دهد توضیح نمی گشتاري را به خوبیسیر تاریخی دستور  )الف
  نظریۀ حاکمیت و مرجع گزینی را کامل معرفی نکرده) ب
  توان مطمئن بود ها نمی ها و بحث در مورد مثال) ج
  ها را ندیده است منابع فارسی بخصوص مقاالت و رساله) د
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مـیالدي   1980مطالب براي این درس به روز نیست و متعلق به دهۀ ) ه 
  است

سـال از مباحـث روز در مـورد دسـتور      20اقل آمـد نیسـت و حـد    مبحث نظري روز •
توانـد   هاي درسی خوب به زبان انگلیسی در این زمینه می کتاب. گشتاري عقب است

  .نقص این کتاب را نشان دهد
ها با اشـتباهات   اما اکثر این مثال. هاي فارسی است  نوآوري کتاب حاضر آوردن مثال •

براي برخـی   85و  84صفحات  مخصوصاً در. فاحش نظري و کاربردي همراه هستند
در نظر گرفته شده است که این امر بـا معیـار تتـا     تتاییهاي اسمی دو نقش  از گروه

در نظریۀ حاکمیت و وابستگی که براي هر گروه اسمی فقط یک نقـش تتـایی قائـل    
کـه  آن نوآوري وقتی خوب است که بدون اشکال باشد حـال  . ناسازگاري دارد. است

باید دقـت کـرد کـه ترجمـۀ مـتن آموزشـی       . ظري و کاربردي استاثر پر از اغالط ن
دستور گشتاري که براي زبان انگلیسی نوشته شده است، در مورد زبان دیگر کـاري  
اشتباه است و چون تناظر یک به یک وجـود نـدارد، بسـیاري از مباحـث مصـنوعی      

  .است
صـلی بـه حرکـت    در اقتباس انجام گرفته از زبان انگلیسی، براي زبان فارسـی نیـز ف   •

  .پرسشواره اختصاص داده شده که این بحث براي زبان فارسی تقریباً غلط است
فصل اول که به نظر بخش تألیفی کتاب است، بسیار سریع مباحثی را تحـت عنـوان    •

، فاقـد  ادسـتور زایشـی مطـرح کـرده اسـت کـه گـذر         زبان شناسی نوین و تاریخچۀ
اساس کتاب کـوپر اسـت کـه رونـد      هاي بعدي هم بر فصل. استدالل و سطحی است

صفحه است، ربطـی   50که حدود  12  ـ   4ـ   2اما افزوده شدن بخش . منطقی دارد
یعنـی ایـن   . این بخش در واقع ترجمۀ یـک مقالـه اسـت   . چندان به اصل بحث ندارد

، چند فصـل ترجمـه و اقتبـاس نـاقص و یـک      )ناقص(کتاب داراي یک فصل تألیف 
  .خص استفصل ترجمه بدون ارتباط مش
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رسـد بـه    مورد که آن هم به نظر می 20ارجاع درون متنی بسیار ضعیف است صرفاً  •
شمارة صفحۀ برخـی از منـابع نیـز نیامـده اسـت      . باشد) 1992(نقل از کتاب کوپر 

  مانند
ü   1972(، جکندوف  28و  84ص(  
ü  1977(، جکندوف 35ص(  
ü  1964(، کتز و پستال 22ص(  

که صاحب اثر در پیشگفتار گفتـه اسـت کـه     1992جالب است که خود کتاب کوپر  •
بـه همـین ترکیـب    . منبع اصلی اقتباس او بوده است در فهرست منابع نیامده اسـت 

هـا نیـز مـورد     نامـه   هـا و پایـان   منابع موجود زبان فارسی، رساله. 1963کتزو فودور، 
اشـکاالت  . ندا اند و نویسنده محترم از منابع فارسی استفاده نکرده بررسی قرار نگرفته

  .کند موجود در کتاب نیز این نکته را تأیید می
فصل مربوط به کمینگی بسیار ناقص و نارسا است و بهتر بود که ایـن بخـش حـذف     •

حاکمیـت و مرجـع   (شد و برخی از مطالب کتـاب نیـز بـا نظریـۀ مـورد بررسـی        می
ۀ مـورد  ناسازگار است و نشان دهندة عدم آگاهی و تسلط نویسنده به نظریـ ) گزینی

  .نظر است
  :در حالت کلی شاید بتوان گفت

  ـ مشخص نیست که این کتاب ترجمه است با تألیف یا اقتباس1
میالدي می پـردازد، در حـالی کـه     1990و اوایل  1980ـ کتاب به مباحث نظري دهۀ 2

  .، بسیار متفاوت شده است1993دستور گشتاري پس از سال 
براي مقایسه (اول بسیار ناقص و سطحی است  ـ بررسی تاریخی دستور زایشی در فصل3

فصـول اول تـا   ) انتشـارات سـمت  (، زبان شناسی نظـري  1387نگاه کنید به دبیر مقدم، 
  )هشتم

هـاي آن   اند که بسیار عجیب و غیر تخصصی هستند که نمونـه  هایی وضع شده ـ معادل4
  .ذکر شد

زبان انگلیسـی کـوپر   ـ مهمترین مشکل کتاب این است که فرض شده هر چه در مورد  5
اسـت، در   ممکـن هـاي فارسـی    ها و آوردن مثال گفته است فقط با ترجمۀ مثال) 1992(
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نحـو زبـان فارسـی بـه       با این که مقاالت متعددي دربـارة . حالی که چنین چیزي نیست
هایی هم نوشته شده است، صاحب اثـر فـوق اصـالً بـه آنهـا نگـاه        نگارش درآمده و رساله

  .ل این کتاب براي تدریس در دورة کارشناسی ارشد مناسب نیستدر ک. نکرده است
  
   

    



 
  
  

  »نحو زبان فارسی و انگلیسی در قالب برنامۀ کمینگی«
  

  سید علی میرعمادي: مؤلف
  فرهیخته: ناشر

  1381: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  205:  تعداد صفحات
  

هـاي واژگـانی    معـادل . این اثر از نظر نگارشی داراي سبکی سنگین و بعضاً نارساسـت  •
در . ها خـاص نگـارش نویسـنده اسـت     انتخاب شده رسا و پرکاربرد نیستند و اکثر آن

بـراي نمونـه معـادل    . هاي فارسی وجود ندارد اي موارد ثبات در استفاده از معادل پاره
ن مطابقت و در جاي دیگر به عنوان خودآزمـایی  جا به عنوا در یک "checking"واژة 

و در جـاي  » سـبک «در جـایی    "light"طـور معـادل واژة    ترجمه شده است و همین
چـه در   عالوه بـر ایـن، شـواهد فارسـی ارائـه شـده بـا آن       . آمده است» ضعیف«دیگر 

  . هاي بنیادین دارند که به آن اشاره نشده است انگلیسی مطرح شده است تفاوت
ویرایش و نگارش نسبتاً رعایت شده است اما مـتن ثقیـل و مخصـوص نگارنـده      قواعد •

  . اثر است
  . آرایی خیلی خوب نیست نگاري، صفحه کیفیت اثر از لحاظ حروف •
تواند به عنوان یکی از منابع فرعـی بـراي دروسـی ماننـد      این اثر پس از اصالحات می •

کـار   شناسی امروز بـه  در زبان هاي مسلط شیوة استدالل نحوي یا در مروري بر دیدگاه
  . رود
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اي  در بررسـی مقابلـه  . تعدادي از اصطالحات تخصصی کاربرد ثقیل و غیر رایج دارنـد  •
گرایـی مباحـث بیشـتر بـه صـورت       نظریه کیمنـه   نحو زبان فارسی و انگلیسی بر پایۀ

اي موارد بررسی ساخت خاصـی صـرفاً    با این وجود، در پاره. اند گزینشی انتخاب شده
بحث قرار گرفته است ولی ساخت مشـابه در  به صورت محدود در زبان انگلیسی مورد 

همچنین شـرایط  . زبان فارسی به هیچ عنوان تحلیل نگردیده است مانند فصل ششم
اند که بـه   هاي زبانی در دو زبان حاکم و اصول نحوي بیشتري در تجزیه و تحلیل داده

هـاي سـنتی اسـتناد     نیز در توضیح بعضی مـوارد بـه دسـتور   . ها اشاره نشده است آن
  . ردیده است که چندان مطلوب نیستگ

هـاي انتخـاب شـده درك مفهـوم      گاهی اوقات معـادل . زبان نگارش بسیار ثقیل است •
هـاي انتخـاب    اي مـوارد معـادل   عالوه در پاره به. سازد مورد نظر را با مشکل مواجه می
هاي انتخاب شده توضـیحات   گاهی اوقات براي معادل. شده از ثبات برخوردار نیستند

م یا بسیار اندك ارائه گردیده است مانند توضـیحات ارائـه شـده بـراي واژگـان و      مبه
اصطالحات فصل پایانی کمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ماننـد تفـاوت و تمـایز        

  هـاي نحـوي در قالـب نظریـۀ     موضوع ترکیب سلسله مراتبی سـازه . ها ها از ادات متمم
محل وقوع عناصـر متممـی و اداتـی    . ایکس تیره ظاهراً به فراموشی سپرده شده است

ماهیـت  . انـد  هاي نحوي مختلف به طور مفصل مورد بررسی قـرار نگرفتـه   درون مقوله
  .عملکرد آن تبیین نشده است  هایی مانند اتصال مشخص نیست و نحوة فرایند

مباحث ارائه شده از جامعیت کافی محتوا و موضوع برخوردار نیسـت و نیازمنـد ارائـه     •
. هاي زبان فارسی است و مبانی نظري بیشتر در تبیین ماهیت نحوي داده ها استدالل

واژه در زبـان فارسـی در قالـب برنامـه      عملکـرد حرکـت پرسـش    براي نمونه به نحـوة  
کمینگی به هیچ عنوان پرداخته نشده است و صرفاً به ارائـۀ چنـد مثـال آن هـم بـه      

ل ایـن حرکـت در زبـان    در یک فصل اعما. (صورت ضد و نقیض بسنده گردیده است
شود و در جایی دیگـر جملـه دسـتوري ایجـاد      فارسی موجب حذف غیر دستوري می

در زبان انگلیسی اشاره شـده   هاي داراي فرایند ارتقا به ساخت و یا این که. شده است
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است اما ساخت مشابه آن کـه در زبـان فارسـی تفـاوتی مـاهوي دارد درسـت مـورد        
  . تحلیل قرار نگرفته است

اي موارد  تواي اثر با عنوان و فهرست آن تطابق دارد ولی مباحث ارائه شده در پارهمح •
اي مـوارد نیـاز بـه عنـوان بنـدي وجـود دارد تـا از ارائـه          در پاره. ناقص یا جزئی است

  . چه که در فصل اول و دوم آمده است مباحث طوالنی پرهیز شود مانند آن
هـاي   اه کمینگی و شـیوة اسـتدالل داده  این کتاب جهت آشنایی با اصول نظري دیدگ •

  . زبانی زبان فارسی خوب است
شناسـی   تـرین دیـدگاه در حـوزة زبـان     توان جدید دیدگاه مورد بحث در این اثر را می •

تـوان بـه    اگر چه تاکنون شاهد تغییراتی نیز بوده است که مـی . زایشی در نظر گرفت
  . مراجعه کرد 2000و  1998، 1995، 1993چامسکی 

نظـري  -هاي زبان فارسی بر پایۀ بعضی اصـول و شـرایط نحـوي    باق و تحلیل دادهانط •
  . اي است که در این اثر آمده است دیدگاه کمینگی کار تازه

هـایی مطـرح و سـپس مطالـب مـورد نظـر بحـث         عنـوان  ها اگر زیر در بعضی از فصل •
  . کل اثر داراي نظم و انسجام است. شدند بهتر بود می

گرایـی   در حالی که دیدگاه کمینـه . ه قدر کفایت استفاده نشده استاز منابع موجود ب •
دیگري نیـز آمـده اسـت، ایـن      ياهها و پیشنهاد اي از مباحث نظري دیدگاه براي پاره

هم به صـورتی گزینشـی اکتفـا     آمده است آن 1997چه در ردفورد  کتاب صرفاً به آن
واژه است صـرفاً بـه    رسشبراي نمونه، در فصل ششم که پیرامون حرکت پ. کرده است

به ماهیت و نحوة عملکـرد آن   بحث این حرکت در زبان انگلیسی محدود شده است و
این در حالی است که حـداقل  . اي نگردیده است هاي استفهامی فارسی اشاره در جمله

هایی که  واژه در زبان به نوعی به نحوة عملکرد حرکت پرسش 1997در کتاب ردفورد 
  . یگاه اصلی دارند اشاره شده استواژه در جا پرسش

توان گفت کل مطالب کتاب به جز فصـل آخـر بـه     بیشتر مطالب کتاب و یا حتی می •
. اند ها از زبان فارسی انتخاب شده نوعی ترجمۀ گزینشی یک کتاب است و صرفاً مثال

اسـت ولـی نحـوة     1997توان گفت این اثر ترجمه مطلق از کتـاب ردفـورد    البته نمی
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دارد کـه شـاید ایـن کتـاب      اي را به این امر معطوف می الب ذهن هر خوانندهارائه مط
  . اقتباس و تألیف است  البته شاید بتوان گفت این اثر نوعی ترجمه،. ترجمه شده است

آورده شده اسـت   1997کار رفته به صورت کلی است که از کتاب ردفورد  ارجاعات به •
هـاي   بهتر بود جملـه . اند صلی آورده شدهو بدون ارجاع به صفحۀ نقل شده در منبع ا

 . بود زبان انگلیسی ارائه شده در این اثر با ارجاع به صفحات مورد نظر همراه می

  
   

    



 
  
  

  »نظریۀ گشتاريدستور زبان فارسی بر پایۀ «
  

  الدینی ه مهدي مشکو : مؤلف
  دانشگاه فردوسی مشهد: ناشر

  1379: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  مشهد :محل نشر

  242:  تعداد صفحات
  
. نگارش اثر روان و رسا اسـت و قواعـد ویـرایش و نگـارش در آن رعایـت شـده اسـت        •

  . آرایی و طرح جلد و صحافی بسیار خوب است نگاري، صفحه کیفیت حروف
شناسی و  اند اصطالحاتی هستند که در زبان فتهراصطالحاتی که در این کتاب به کار  •

  . ت نگرفته استسازي صور باشند بنابراین معادل دستور زبان رایج می
بندي نهایی ندارد و با این که مدعی است که یـک   مقدماتی و جمع ثکتاب طرح بح •

  . کتاب درسی است اما تمرین و آزمونی در آن گنجانده نشده است
رسد این کتاب براي تدریس در کالس دستور مثالً ساخت زبان فارسی یـا   به نظر می •

ایـن  . هیچ وجـه جامعیـت الزم را نـدارد    دستور زبان فارسی نگاشته شده باشد اما به
کتاب در واقع نظریۀ گشتاري را آن هـم از نـوع بسـیار قـدیمی بـه صـورتی نارسـا و        

هـایی بـه صـورت اتفـاقی آورده شـده       سازد و فقط از فارسی مثال نادرست مطرح می
تواند هدف درسی ماننـد دسـتور زبـان فارسـی را بـر       بنابراین به هیچ وجه نمی. است

  . کتاب از این جنبه کامالً ناموفق است. ازدآورده س
است در صورتی که کتـاب  » دستور زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ گشتاري«عنوان کتاب  •

نظریۀ گشتاري را به صورتی اجمالی، گذرا، نادرست و بسیار قدیمی و مـردود مطـرح   
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ژرف سـاخت   65مـثالً در صـفحۀ   . شـود  هـایی از آن آورده مـی   سازد و فقط مثال می
  . کند که نادرست هستند هاي اصلی را مطرح می جمله

پیشنهاد شده باشد حدود » ساخت زبان فارسی«در صورتی که این کتاب براي درس  •
هاي شـوراي عـالی برنامـه ریـزي مطابقـت دارد چـون فاقـد         شصت درصد با سرفصل

این کتاب براي درس . واژه و معناشناسی است هاي مربوط به آواشناسی، ساخت بخش
  .دستور گشتاري ابداً مناسب نیست

هـاي   جمله«مثالًٌ بحث مربوط به . علمی اشکاالت بسیار دارد کتاب از نظر محتوایی و •
ناهمپـایگی در فارسـی   . بسیار سطحی و غلـط اسـت   84  در صفحۀ» مرکب ناهمپایه
تر از آن است که بتوان آن را در هفت صفحه و آن هم به صورت غلـط و   بسیار مفصل

  . نامشخص مطرح کرد
بر اساس نظریـۀ  » دستور زبان فارسی«در عنوان و مقدمۀ کتاب مطرح شده است که  •

ها چنـدین بـار اصـالح شـده      نظریۀ گشتاري پس از سال. گشتاري ارائه گردیده است
  . یستهاي کتاب چندان روزآمد ن است و داده

توان نوشتن دستور براي زبان فارسی بر اسـاس نظریـۀ گشـتاري     نوآوري کتاب را می •
  . متأسفانه این هدف با این کتاب برآورده نشده است. دانست

  . نظم و انسجام مطالب خوب است •
ارجاعات و اسـتنادات زیـادي در ایـن کتـاب     . شد بهتر بود از منابع به روز استفاده می •

که بـه چامسـکی ارجـاع داده     64و  57یر از چند مورد مثالً صفحۀ وجود ندارند، به غ
البته در پایان کتـاب  . شده است رجاع دادهبه باطنی ا 74ضمناً در صفحۀ . شده است

  . ورتی کلی منابع آمده استبه ص
بعد مثبت این کتاب این است که اقدامی اسـت در جهـت بررسـی زبـان فارسـی بـر        •

این کتـاب  . شود ادعاي کتاب چنین هدفی برآورده نمی اساس نظریۀ زبان اما برخالف
ایـن کتـاب در   . توان مطـرح کـرد   جا نمی از نظر محتوا اشکاالت بسیار دارد که در این

هـایی از زبـان    واقع معرفی شکل بسیار قدیمی نظریۀ گشتاري است و بـا ارائـه مثـال   
  ز اشـکال هسـتند،  نمودارهاي درختی ارائه شده در این کتاب پر ا. فارسی همراه است
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شناسی چنین قواعـدي   در زبان. اي ارائه شده در فصل چهارم غلط هستند قواعد سازه
خیلـی  این کتاب از نظر محتـواي علمـی نکـات منفـی دارد و بـراي تـدریس       . نداریم

  .  نیستمناسب 

  
   

    





 
  
  

  »1دستور جهانی چامسکی«
  

  2ویویان جیمز کوك و مارك نیوسن  :مؤلف
  3بلکول -وایلیانتشارات  :ناشر

  2007: سال نشر
  بیرمنگام :محل نشر

   سوم: نوبت ویرایش
  336:  تعداد صفحات

  
اي بـر دسـتور   مقدمهاقدام به انتشار ویراست سوم کتاب   2007انتشارات بلکول در سال 

. صفحه کرده اسـت  326به قلم ویویان جیمز کوك و مارك نیوسن در  جهانی چامسکی 
. شناسی کاربردي در دانشگاه نیوکاسل در بریتانیاستتمام زبانویویان جیمز کوك استاد

، انگلیسـی  4کوك در طول حیات علمی خود دربارة موضوعات متنوعی همچون دوزبانگی
اکتساب زبان اول، آموزش زبان دوم، نظام نوشتاري زبان انگلیسی  عنوان زبان خارجی،به

خـاطر تحقیقـاتش در زمینـۀ    عمدة شهرت او به. و زبانشناسی تحقیقاتی انجام داده است
انتشار بالغ بـر صـد مقالـه و بیسـت     . است 5توانشییادگیري زبان دوم و طرح مسئلۀ چند

آهنـگ  تـوان  هاي کوك مـی مله کتاباز ج. کتاب حاصل تالش ایشان تاکنون بوده است
، انگلیسـی بـراي   ) 1979(8، استفاده از آهنگ(1968) 7انگلیسی واقعی،  (1968) 6فعال

                                                        
1. Chomsky’s Universal Grammar; An Introduction 
2. Vivian James Cook, Mark Newson 
3. Wiley-Blackwell 
4. .Diglossia 
5. Multi-Competence 
6. .Active Intonation 
7. Realistic English 
8. Using Intonation 
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او همچنـین در سـال   . را نـام بـرد   )2010(2زبان و شـناخت دوزبـانگی   ،)1980(1زندگی
مـارك نیوسـن   . سیس کـرد را تأ (EuroSLA)انجمن اروپایی اکتساب زبان دوم  1989

  .گروه زبان انگلیسی در دانشگاه اودوس لوراند در بوداپست مجارستان استدانشیار 
  معرفی و تحلیل درونی اثر

اصـول و   ،طبیعـت دسـتور جهـانی   گانـۀ  صفحه ذیل فصول هشـت  326کتاب مذکور در 
حرکـت در نظریـۀ    ،گزینـی ساختار در الگوي حاکمیت و مرجع ،پارامترها و اکتساب زبان

اکتسـاب زبـان دوم و    ،رویکردهاي چامسکی بـه اکتسـاب زبـان    ،گزینیو مرجع حاکمیت
نگاشـته شـده   گـرا  حرکت در برنامۀ کمینهو  3گراساختار در برنامۀ کمینه ،دستور جهانی

 .است

برخی از مسائل کلی و مفاهیم ارائه شده توسط چامسـکی در  ) 1-27صص( در فصل اول
به این صورت که ابتدا مراحل مختلف موجـود در  . است زمینۀ دستور جهانی معرفی شده

هـا و  ، جنبـه )1957(گسترش دستور جهانی چامسکی از قـرار دسـتور گشـتاري زایشـی    
ــت و )1970( یافتــه، نظریــۀ اســتاندارد بســط)1965( نظریــۀ اســتاندارد نظریــۀ حاکمی ،

هاي بنیادي هر ابها و کتهمراه با مقاله) 1993( گراو برنامۀ کمینه) 1981(گزینی مرجع
نقش زبان در ایجـاد ارتبـاط بـین آوا و معنـی، مفهـوم      . یک از این مراحل ذکر شده است

، زبان درونی در برابر زبان بیرونی، توانش، کـنش و تـوانش کـاربردي از    4نظام محاسباتی
دهنـدة زبـان، چگـونگی    چیستی عناصر تشکیل. استنظر چامسکی شرح داده شده  نقطه

کاررفتن این دانش از طرف سخنگویان و سازوکار فیزیولـوژیکی و جسـمانی   اکتساب و به
اش نیـز در  هاي اساسی دستور زایشی از همـان مراحـل ابتـدایی   عنوان سوالاین دانش به

هـاي زبـانی و شـواهد    انتهاي این فصل به بحث پیرامون جهانی. انداین فصل بررسی شده
هاي جهـانی  که منظور از ویژگیو بیان شده  ها اختصاص یافتهمبنی بر وجود این جهانی

ها جاري و ساري است و خـود بخشـی از سـاختار    سري اصول است که در تمام زبان یک
  .بوده، در نتیجه سخنگویان نیازي به فراگیري آنها ندارند ذاتی ذهن انسان

                                                        
1. English for Life 
2. Language and Bilingual Cognition.  
3. Minimalist Program 
4. Computational system 
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عمدتاً به شرح مفـاهیم بنیـادي اصـول و پارامترهـا و چگـونگی      ) 28-60صص(فصل دوم
. یختگی این مفاهیم با نظرات رایـج در زمینـۀ اکتسـاب زبـان اختصـاص یافتـه اسـت       آم

مؤلفان در این فصل پس از تعریف ساختار گروه، قواعد بازنویسی، واژگان، نمودار درختی 
بـودن قواعـد بازنویسـی بـراي     عنوان سـازوکاري بـراي جبـران ناکـافی    و قواعد حرکت به

صورت یک سري شرایط کلی کـه لزومـاً در   ل را بههاي طبیعی، اصوتوصیف ساختار زبان
اي از این اصول عنوان نمونهتمام زبانهاي طبیعی جاري و ساري هستند تعریف کرده و به

این اصل شرطی است که در بطـن تمـام فراینـدهاي    . دهندبودن را ارائه میاصل موضعی
. کنـد دود مـی زبانی وجود دارد و حـوزة عمـل فراینـدها را بخـش خاصـی از جملـه محـ       

کارهـایی بـراي تبیـین تنوعـات سـاختاري موجـود در زبانهـاي        عنوان راهپارمتراها نیز به
هـاي زبـانی نیـز از جملـه     قوة زبانی و سـطوح کفایـت نظریـه   . اندمختلف شرح داده شده

قوة زبانی همان جایی است که دانش زبانی فرد . مباحث مطرح شده در این فصل هستند
عالوه بر این قـوة  . ه و در تمام افراد بشر یکسان و خاص نوع بشر استدر آنجا ذخیره شد

هاي دیگر موجـود  مذکور هم در ماهیت و هم در خصوصیات عملکردي جداي از تمام قوه
اي، کفایـت توصـیف و کفایـت تبیینـی سـه سـطح بـراي        کفایت مشاهده. در ذهن است
کفایـت  : انـد توضـیح داده شـده  شـرح  هاي زبانی در این بخش از کتـاب بـه  ارزیابی نظریه

هـایی  هاي حاوي آن قادر خواهند بود قضاوتترین سطح است که نظریهتوضیحی ابتدایی
دومـین سـطح   . دسـت بدهنـد  هاي زبـانی بـه  بودن دادهدر مورد دستوري یا غیردستوري

اي حائز این مرتبه از کفایـت  طبق گفتۀ نویسندگان نظریه. کفایت، کفایت توصیفی است
بـاالترین  . درسـتی توصـیف کنـد   ه بتواند توانش زبانی سخنگویان یک زبان را بـه است ک

اي که بتواند چگونگی اکتسـاب ایـن   نظریه. سطح کفایت یک نظریه کفایت تبیینی است
در انتهاي ایـن فصـل   . توانش را تبیین کند درواقع به این سطح از کفایت نائل آمده است

هـن ذخیـره شـده در امـر     ذول و پارامترهـا در  صـورت اصـ  نیز نقش دستور جهانی که به
دهی به پارامترها و تشکیل دسـتور مرکـزي و سـرانجام    اکتساب زبان اول از طریق ارزش

 . دادن شکل یک زبان خاص به دستور جهانی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است

هاي به بحث پیرامون حوزه) 121-184صص(و چهارم) 61-120صص(هاي سومدر فصل
هـایی کـه از طریـق ایـن     گزینـی و پدیـده  تلف موجود در نظریـۀ حاکمیـت و مرجـع   مخ

در فصـل سـوم آن دسـته از    . شـوند، پرداختـه شـده اسـت    هاي متنوع توصیف مـی  حوزه
شـوند یعنـی نظریـۀ ایکـس     هایی که از نظر مؤلفان به سطح زیرساخت مربوط مـی  حوزه
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ارائـه   1ضـمیر مسـتتر   کنترل، قضـیۀ تیره، نظریۀ حالت، اصل فرافکنی، نظریۀ تتا، نظریۀ 
هاي نحوي مختلف اي از دستور است که به ساختار گروهنظریۀ ایکس تیره حوزه. اندشده

هـاي  شود، به طوري که این نظریه یک ساخت صوري یکسان را به تمام گـروه مربوط می
فصـل  در ایـن  . کندشان چه چیزي باشد، اطالق مینحوي فارغ از اینکه محتواي واژگانی

و فرضـیۀ   IP, CPداده از قبیـل  هایی کـه در ایـن نظریـه رخ   ها جدیدتر و گسترششکل
اي از نظریـۀ حالـت حـوزه   . انـد فعلی نیز معرفی شـده  هايگروه تصریف گسسته و پوسته
اي کـه  صـافی . کندهاي اسمی را در درون جمله مشخص میدستور است که توزیع گروه

اصـل فرافکنـی تضـمین کننـده بقـاي      . الت نام داردکند صافی حبر این عمل نظارت می
اي از دسـتور اسـت   نظریۀ تتا نیز حـوزه . اطالعات واژگانی در تمام سطوح دستوري است

پـذیر، هـدف و غیـره را از    گـر، کـنش  هاي معنایی از قبیـل کـنش  که اطالق درست نقش
بـا رعایـت   هـاي معنـایی و   کننده و گیرندگان نقشطریق شرط رابطۀ خواهري بین اعطا

نظـر  نظریۀ کنتـرل نیـز مرجـع ضـمیر مسـتتر را از نقطـه      . کندمعیار تتا سازماندهی می
ر کـی از ویژگیهـایی کـه بـراي ایـن ضـمی      ی. کنداجباري یا اختیاري بودنش مشخص می

بر طبـق ایـن قضـیه ایـن     . ستتر استمستتر در اینجا بیان شده معروف به قضیۀ ضمیر م
 .تواند به کار برودیی که تحت حاکمیت نیستند میهایر فقط و فقط در جایگاهضم

ها و همچنین ارتبـاط حرکـت بـا برخـی     فصل چهار عمدتاً به حرکت، حد وحدود حرکت
در ایـن راسـتا بـین سـه نـوع      . پـردازد گزینی مـی اصول دیگر در نظریۀ حاکمیت و مرجع

، جایگـاه موضـوع  حرکـت بـه   این سه نوع حرکت عبارتند از . شودحرکت تمایز ایجاد می
هـا مفـاهیم   بـراي بیـان دامنـۀ حرکـت    . حرکـت هسـته  و  حرکت به جایگـاه غیرموضـوع  

همجواري هر حرکتی فقـط مجـاز بـه    بر اساس . همجواري و اصل جهش ارائه شده است
، IPتوانـد  گره جهش نیز در زبانهاي مختلف مـی . عبور از روي تنها یک گره جهش اشت

CP  یاDP یکـی دیگـر از   . کنـد را ممنـوع مـی   موانـع بور از روي اصل جهش نیز ع. باشد
بر طبق ایـن  . است 2ها بیان شده، کمینگی نسبیمفاهیمی که براي تعیین حدود حرکت

در . شرط عنصري که دچار جابجایی شده بایـد در نزدیکتـرین جایگـاه ممکـن فروبیایـد     
فرمانی، سازهادامۀ این فصل جزئیات دیگري از قبیل صافی حالت، حالت تحت حاکمیت، 

دهی استثنایی، حالت ساختاري و حالت ذاتی در مورد نظریـۀ  فرمانی بیشینه، حالتسازه
                                                        
1. PRO Theorem 
2. Relativized Minimality 
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اي که در فصل سـه  به همین صورت برخی از اصول فنی. اندحالت مورد بررسی قرارگرفته
گزینی ذکر نشده بودند در بخش آخر این فصل ارائه شـده انـد، ایـن    در مورد اصل مرجع

گزینی، حوزة حاکمیـت، اصـل مقولـۀ    مرجع Cو  A ،Bم عبارتند از اصول اصول و مفاهی
 .تهی، پدیدة برتري و حرکت نامرئی

گرفته از نظریۀ حاکمیـت  کتاب حاضر به رویکرد نشأت) 185-220صص( پنجمین فصل
از نظر چامسـکی اکتسـاب زبـان در    . پردازدگزینی در مورد اکتساب زبان اول میو مرجع

چیزي از خارج از خود انسان نیست، بلکه نوعی گسـترش و تبلـور دسـتور    واقع فراگیري 
دستور جهـانی داراي اسـاس   . جهانی در اثر تجربۀ ناقص اما حیاتی حاصل از محیط است

منظور از اساس جسمانی دستور جهانی ایـن اسـت کـه    . جسمانی و نه روانشناختی است
ایـن فصـل سـه مؤلفـه بـراي       در. این دستور بخشی از میراث ژنتیکـی گونـۀ بشـر اسـت    

فضاي تحقیق، شواهد موردنیاز براي فراگیري : فراگیري زبان مشخص شده که عبارتند از
فضاي تحقیق بـه مسـائلی از ایـن    . آموززبانکار گرفته شده از طرف زبان و راهبردهاي به

لفـان  از نظر مؤ. پردازد شود، میآموز فراگرفته میدست که اصوالً چه چیزهاي توسط زبان
گزینـی در زمینـۀ فضـاي تحقیـق بسـیار      فرضیات زیربنـایی نظریـۀ حاکمیـت و مرجـع    

فقط محـدود بـه    کودكچراکه از نقطه نظر این نظریه یادگیري زبان توسط . راهگشاست
آمـوز در  شواهد زبانی پیش روي زبـان . شودگذاري پارامترها در یک زبان خاص میارزش

موزي دیگر از قبیل تقلیـد، تـدریس مسـتقیم و تعامـل     آآموزي، رویکردهاي زبانامر زبان
اي و نظریۀ نشانداري بودن دستور جهانی، دستور مرکزي و حاشیهاجتماعی، فرضیۀ ذاتی

 .دهندمباحث دیگر این بخش از کتاب را تشکیل می

مفاهیم مربوط به دستور جهانی به حوزة یادگیري زبـان دوم  ) 221-241(در فصل شش
از نظر نویسندگان با توجه به این واقعیت که تقربیاً همـۀ سـخنگویان   . شودبسط داده می

کنند، اختصاص و تحدیـد دسـتور جهـانی بـه سـخنگویان      به بیش از یک زبان تکلم می
شـده  بـا توجـه بـه واقعیـت ذکـر     . کننده باشدتواند بسیار گمراهزبانه میبومی آرمانی یک

صورت یک هنجـار در  اید چندزبانگی را بهنویسندگان معتقدند که نظریۀ دستور جهانی ب
صـورت همزمـان در   تـوانش بـه  ذهن درنظر بگیرد، به بیانی دیگر باید قائل به وجود چنـد 

دگیري زبـان دوم و مراحـل   یادر ادامۀ این فصل مسئلۀ فقر محرك در رابطه با . ذهن بود
  .شوندتوانشی توصیف میی چندنآموزي با تصور یک ذهمختلف زبان
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کتاب به معرفی سـاختار و  ) 271-309صص( و هشت) 242-270صص( اي هفتهفصل
عنوان متـأخرترین شـکل دسـتور زایشـی اختصـاص      گرا بهبرخی از مفاهیم برنامۀ کمینه

اسـت   1گرا حاصل بسط و گسترش مفهوم اقتصـاد از نظر مؤلفان برنامۀ کمینه. یافته است
این مفهـوم در برنامـۀ   . شده استگزینی مطرح که پیشاپیش در دستور حاکمیت و مرجع

 اقتصـاد در دسـتور  و  اقتصـاد در اشـتقاق  ، اقتصـاد در بازنمـایی  گرا به سـه شـکل   کمینه
، چگـونگی اطـالق   4، ادغـام 3و همگرایـی  2نظام محاسـباتی، بـازنمون  . انعکاس یافته است

هاي معنایی در قالب این برنامه و برخی مباحث مرتبط دیگر در فصل هفـتم کتـاب   نقش
انـد و سـرانجام در فصـل هشـت کتـاب حرکـت در قالـب برنامـۀ         شرح و بسط داده شده

هـاي تعبیرپـذیر و تعبیرناپـذیر، نظریـۀ     نظر ساختار، انگیـزه، مشخصـه  گرا از نقطهکمینه
 . مورد بررسی قرار گرفته است 5اي و فازهابازبینی و بازنمون چندمرحله

  نقد و بررسی اثر 
با توجه به گـرایش و تمایـل فکـري    دستور جهانی چامسکی اي بر مقدمه کوك در کتاب

آموزش و یادگیري زبان دوم به نـوعی درصـدد برقـراري یـک      غالبش به مسائل مرتبط با
نوع ارتباط بین دستور جهانی چامسکی از یک طرف و آمـوزش و یـادگیري زبـان دوم از    

وانشی در یادگیري زبـان  کما اینکه در این راستا او رویکرد چندت. ه استآمدطرف دیگر بر
دوم یعنی وجود دانش دو یا چند زبان در یک ذهن را مطرح کرد کـه منظـور از آن ایـن    

شان از افرادي که تنها بـه یـک زبـان    دانند ذهناست که افرادي که بیش از یک زبان می
مسلّط هستند متفاوت است چراکه تسلّط بر دو زبان روشی که افراد از زبان اول اسـتفاده  

نویسندة کتاب هدف اصلی نگـارش  . دهدکنند و حتی شیوة تفکر آنها را نیز تغییر می یم
بـه بعـد    1960آن را در وهلۀ اول ارائۀ یک طرح کلی از نظریۀ جهانی چامسکی از دهـۀ  

گزینـی نظریـۀ   از آنجا که این نظریه توسط چامسکی در شکل حاکمیت و مرجع. داندمی
ه و بیان شده، کـوك نیـز قسـمت عمـدة کتـابش را بـه       ترین شکل ارائزایشی به منسجم

اما با توجه بـه اینکـه نظریـۀ    . گزینی اختصاص داده استمعرفی نظریۀ حاکمیت و مرجع
هاي اخیر در حال واگـذارکردن جایگـاه خـود بـه شـکل      گزینی در سالحاکمیت و مرجع

                                                        
1. Economy 
2. Spell out 
3. Convergence 
4. Merge 
5. Phases 
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ضـمن  ا کـوك  گرا است لـذ تحقیقاتی کمینهجدیدتري از دستور زایشی موسوم به برنامۀ 
از نظریـۀ حاکمیـت و    ابعـادي گرا در این ویراست کتاب خود معرفی اجمالی برنامۀ کمینه

تـر  تر و مفصلگرا دارد را نیز برجستهگزینی را که ارتباط مستقیمی با برنامۀ کمینهمرجع
هـاي حاکمیـت و   هاي بسیار زیادي در زمینۀ معرفی نظریهکتاب. شرح و بسط داده است

هـا  برخـی از ایـن کتـاب   . گرا تاکنون به رشتۀ تحریر در آمده اسـت ی و کمینهگزینمرجع
ــوت  ــد از ویبلـ ــا )1995(1عبارتنـ ، )1994(3، هگمـــن)1988(2، لزنیـــک و یوریاگرکـ

چنانچه در صدد مقایسۀ کتاب حاضر بـا کتابهـاي   ) . 1997(5و کولیکاور) 2002(4کارنی
نگري و وزن کم  این آید سطحیمیدرنگ به چشم ذکرشده در باال بر بیاییم آنچه که بی

آید مهمترین دسـتاورد ایـن کتـاب معرفـی اجمـالی و      طوري که به نظر می. کتاب است
هـاي  بدون تحلیل مسائل و مباحث موجود در دسـتور جهـانی و بـه طـور خـاص نظریـه      

از طیف  این کتاب به همین میزان نیز طبیعتاً. گرا استگزینی و کمینهحاکمیت و مرجع
ها از جمله دانشـجویان مقـاطع مختلـف تحصـیالت     هاي متخصص در این نظریهبمخاط

عالوه بر این که کتاب مـورد نظـر نتوانسـته    . تکمیلی رشتۀ زبانشناسی محروم خواهد بود
گزینـی  به یک توصیف قابل قبول در زمینۀ مباحـث بنیـادي دسـتور حاکمیـت و مرجـع     

ط منطقی بـین مبـانی دسـتور جهـانی و     دست بیابد، در آن هدف دیگر یعنی ایجاد ارتبا
طوري که ایـن کتـاب   . هاي آموزش زبان دوم نیز توفیق چندانی کسب نکرده استنظریه
متخصصـین حـوزة آمـوزش زبـان را در زمینـۀ      زهاي یک زبانشناس و نه انتظـارات  نه نیا

بـرآورده  طور کامل ایجاد ارتباط بین دستور جهانی و حوزة مرتبط آموزش زبان دوم را به
نگري نگارندگان در زمینۀ از نظر نگارنده علت اصلی این نقصان ریشه در سطحی. کندمی

رغم این علی. هم دستور جهانی و هم ارتباط احتمالی آن با حوزة آموزش زبان دوم است
کاستی کتاب موردنظر خال بزرگی را در مبحث ارتبـاط بـین نظریـات دسـتور جهـانی و      

بودن هر گونـه   علت وجود این خال پرمخاطره و غیرقطعی. رده استآموزش زبان دوم پر ک
درسـت بـه همـین دلیـل اسـت کـه نـه زبانشناسـان و نـه          . ارائۀ نظر در این مورد اسـت 
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متخصصان حوزة آموزش زبان دوم عمدتاً تمایلی براي ورود به این مبحث از خـود نشـان   
  .   دهندنمی
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  »آواشناسی زبان فارسی«
  

 یداهللا ثمره :مؤلف

  زادهپور، امید طبیبنیلیرضا : ویراستار
  مرکز نشر دانشگاهی : ناشر

  1381: سال نشر
  هفتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  452:  تعداد صفحات
  

هاي آواشناسی و آشنایی با آواهاي توان براي درسرا می» آواشناسی زبان فارسی«کتاب 
شناسی و آمـوزش زبـان   هاي زبانزبان فارسی به ترتیب در مقطع کارشناسی ارشد رشته

در ضمن این کتاب به عنوان منبعی براي آزمـون  . فارسی به غیر فارسی زبانان به کار برد
  . وروي کارشناسی ارشد است

  : بررسی شکلی
شناس است و قریب به پنجاه سال در مقاطع با توجه به این که مؤلف خود زبان •

اسـتادان موفـق در امـر    مختلف تحصیلی به تدریس اشـتغال داشـته و یکـی از    
شود، شیوایی و رسایی را در نگارش اثر به کار برده و دقـت  تدریس شناخته می

بـا ایـن کـه ایـن اثـر یـک کتـاب        . الزم را در این خصوص مبذول داشته اسـت 
تخصصی در حوزة آواشناسی است، نهایت سادگی و روانی در آن رعایـت شـده   

 . استفاده باشداست تا براي خواننده غیر متخصص نیز قابل 

دهد که مؤلف به اصول و قواعد نگـارش و ویـرایش   نگارش کتاب نشان می  نحوة •
بـا ایـن حـال از سـه نفـر متخصـص نیـز در امـر         . کامالً آشـنایی داشـته اسـت   
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پـور، دکتـر امیـد طبیـب     ویراستاري بهره جسته است از جمله دکتر رضا نیلـی 
 .  شناس هستند جن خان که هر سه نفر زبان زاده، دکتر محمود بی

هـا   دهد که از حنجره تا لـب  طرح روي جلد دستگاه گفتار را در انسان نشان می •
کتـاب  . باشـد  اي از تصاویر به کار رفته در متن اثر می ترسیم شده است و نمونه

چینی و طراحـی شـده    داراي دو ویرایش است که در ویرایش دوم مجدداً حروف
 . دوم برطرف شده است هاي اول در ویرایش است و نقایص چاپ

 . حجم اثر براي دو واحد درسی در دوره کارشناسی ارشد متناسب است •

در چـاپ پـنجم آن در مقایسـه بـا     . کتاب مورد بررسی چـاپ هفـتم اثـر اسـت     •
طرح روي جلد  -الف: هاي قبلی تغییرات کلی صورت گرفته است از جمله چاپ

در واقـع یکـی از تصـاویر     .اثر تغییر کرده است و تناسب با محتـواي مـتن دارد  
چینی کتـاب در ویـرایش    حروف -ب. موجود در متن روي جلد قرار گرفته است

دوم تغییر کرده و مطابق بـا اسـتانداردهاي نگـارش کتـاب و اسـتفاده از رایانـه       
هـا مطالـب فراوانـی اضـافه      با این که به متن و پانوشـت  -ج. صورت گرفته است

) اول تـا چهـارم  (هـاي اولیـه    متـر از چـاپ  شده است اما تعداد صفحات کتاب ک
هـاي معیـار و    این موضوع نشان دهندة اسـتفاده از نـوع قلـم و فونـت    . باشد می

 . باشد رعایت اقتصاد در نگارش می

کلی به صورت فصلی جداگانـه،   کتاب داراي پیشگفتار، بیان هدف صریح، مقدمۀ •
 .ع استفهرست مطالب، جدول و تصویر، فهرست موضوعی و فهرست مناب

  : بررسی محتوایی
دهنـدة آگـاهی    نحوة کاربرد اصطالحات تخصصی آواشناسی در ایـن اثـر نشـان    •

هـا بـه تـدریس     شناسـی اسـت، وي سـال    مؤلف به دانـش ایـن شـاخه از زبـان    
سـنجی   شناسی و شنوایی هاي مربوط به صوت آواشناسی مشغول بوده و پژوهش

به مباحث نظري آن کـامالً واقـف   در آزمایشگاه آکوستیک انجام داده و   را عمالً
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اند اصـطالحات  شناسی نوشته شده زبان  هایی که تاکنون در حوزة فرهنگ. است
 . تخصصی براي خوانندگان همراه با شرح و توضیح کافی ارائه شده است

دهـد کـه مؤلـف وسـواس      سازي اصطالحات تخصصی نشـان مـی   کیفیت معادل •
ا و اصـطالحات تخصصـی داشـته    هـ  خاصی در گزینش معادل فارسی بـراي واژه 

انگلیسی بـه فارسـی و بـالعکس در      نامۀ ها و واژه ها در پاورقی وجود معادل. است
نامـه پایـانی    مؤلـف در واژه . صفحه در پایان کتاب گواه این ادعا است 12حدود 

یابی کرده است به طوري که پـس از انتشـار    واژه را معادل 320کتاب در حدود 
 . رود ناسان متداول گردیده و به کار میش این اثر در زبان

نام گرفته تـا خواننـده را طـرح بحـث مقـدماتی وارد      » مقدمه«فصل اول کتاب  •
هایی گنجانده شده و در پایان  در پایان هر فصل تمرین. حیطۀ آواشناسی نماید

کتـاب مجموعـاً از دو بخـش تشـکیل     . ها نیز ارائه شده است کتاب پاسخ تمرین
هاي علمـی از   ها از ابزار امل چهار فصل است که در این فصلشده، بخش اول ش

هـاي تولیـدي آواهـاي زبـان      جدول و نمودار براي توصیف ویژگـی  جمله تصویر،
در بخش دوم که از فصل پنجم تشکیل شده مؤلـف  . فارسی استفاده شده است

هاي تـوزیعی آواهـا در سـاخت     از ابزارهاي آماري جهت توصیف و تبیین ویژگی
 . زبان فارسی بهره جسته است که بر دقت علمی کار وي افزوده است هجاي

این اثر از جامعیت محتوایی برخوردار است، به این معنی کـه در مـورد آواهـاي     •
زبان فارسی در حوزه آواشناسی سـخنی ناگفتـه بـاقی نمانـده اسـت و در ایـن       

 . بخش از علم آواشناسی نیاز به مکمل ندارد

چـه کـه در مـتن آمـده کـامالً      است و با آن» زبان فارسی آواشناسی«عنوان اثر  •
تولیـدي،  (گانـه آواشناسـی    در فصل یکـم کتـاب، ابتـدا انـواع سـه     . انطباق دارد

هـاي بعـد، بـه     در فصـل . و موج صوتی توصیف شـده اسـت  ) شنیداري، فیزیکی
در . توصیف آواهاي زبان فارسی در دو زمینه تولیدي و تـوزیعی پرداختـه اسـت   

هـاي آن   لیدي هر آوا به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و ویژگیزمینه تو
هـاي فـراوان در ایـن زمینـه ارائـه شـده        به طور کامل تعریف شده است و مثال
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هـاي آن نیـز    گونه هر آوا در مواضع مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و واج. است
همنشـینی و در    در بخش تـوزیعی رفتـار آواهـا در رابطـۀ    . استخراج شده است

همچنین بسامد وقوع هر آوا در تمام مواضـع هجـا   . اند ساخت هجا بررسی شده
 . محاسبه گردیده است

 . ریزي کامالً مطابقت دارد فصل شوراي عالی برنامه مطالب این اثر با سر •

شناسـی کـامالً    این اثر براي تدریس در مقطع کارشناسی ارشد در رشـتۀ زبـان   •
 . مناسب است

هـاي علـم آواشناسـی در     اطالعات موجود در این اثر مطابق با پیشرفت ها و داده •
مؤلف به خصوص در ویرایش دوم تالش کـرده اسـت تـا    . المللی استسطح بین

 . ها و اطالعات را مورد توجه قرار دهد روزآمدي داده

 : نوآوري این اثر عبارتند از •

ü     در حقیقـت  . رود اولین اثر در زبان فارسی و آواهاي زبان فارسـی بـه شـمار مـی
این اثر مبناي سایر تحقیقـات  . شود مؤلف پیشگام این علم در ایران محسوب می

با وجود این که به چاپ هفـتم رسـیده   . آواشناسی زبان فارسی قرار گرفته است
فارسی بـا ایـن وسـعت     محقق دیگري وارد این حیطه از علم آواشناسی در زبان

 . نشده است

ü ی با ذکر جزئیات در این اثر بیان شده اسـت کـه در اثـر    سهاي زبان فار واجگونه
 . دیگري دیده نشده است

ü هاي زبان فارسی در این اثر استخراج شده است  هاي آکوستیکی واجگونه ویژگی
 . شود اي از نوآوري اثر محسوب می که نمونه

ü چه که در جدول بین المللی  ها عالوه بر آن گونه عالئم آوانگاري واجIPA  به کار
. هاي دیگري نیز در زبان فارسـی کشـف کـرده اسـت     مؤلف واجگونه. رفته است

  . هاي مشدد در زبان فارسی مثالً تولید ناقص، در فرایند تولید همخوان
هاي آغازین کتاب به توصیف  در فصل. در کل اثر نظم منطقی بین مطالب وجود دارد •

رود بـه مفـاهیم    مفاهیم کلی در آواشناسی پرداخته شده است و هر چه جلوتر مـی 
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به طور مثال، در فصل یکم بـه توصـیف مـوج    . شود تر می تر نزدیک تر و خاص جزئی
هاي مختلف آواشناسی پرداخته شده بدون این کـه از زبـان خاصـی     صوتی و جنبه

در فصل دوم . وا در زبان استموج صوتی الزمۀ تولید هر نوع آ. صحبت به میان آید
هـاي   هاي گفتاري پرداختـه اسـت و در فصـل سـوم برخـی فراینـد       به توصیف اندام

در فصل چهـارم و پـنجم   . اند هاي مختلف در تولید بررسی شده تولیدي و مکانیسم
 . به تفصیل به بررسی آواهاي زبان فارسی پرداخته شده است

ز منابع اصلی و معتبر در حوزة این علـم  مؤلف براي توصیف مفاهیم کلی آواشناسی ا •
در مورد هجاهـاي زبـان فارسـی    . 2اوکانر ،1لده فوگدبهره جسته است، از جمله آثار 

. فرهنگ معین تالیف دکتـر محمـد معـین را منبـع و مرجـع کـار خـود قـرار داده        
در مـورد  . اسـتفاده کـرده اسـت     3تـألیف کنـت  » فارسی باستان«همچنین از کتاب 

هـا گفتـار گویشـوران زبـان فارسـی منبـع        آواهاي زبان فارسی و استخراج واجگونه
در واقع روش کار مؤلف و منابع وي هم به صورت میـدانی و  . مطالعۀ وي بوده است
 . هم اسنادي بوده است

 . اند همه مطالب نقل شده با ذکر منبع آمده •

هاي کوتاه را از رادیو و تلویزیون، روزنامـه و   ترکیب، جمله مؤلف دو هزار و پانصد واژه، •
 هاي ممکن مانند قبـل و بعـد از سـکوت،    گفتار افراد ضبط کرده و هر آوا را در بافت

هاي گوناگون با همکـاري ده   قبل و بعد از همخوان  هاي گوناگون، قبل و بعد از واکه 
ایش کرده است و نتایج با توجه به نفر گویشور تهرانی با تحصیالت دیپلم به باال آزم

هـاي   ار گیـري ویژگـی  بر مبناي این آمـ . حداکثر بسامد کاربرد استخراج شده است
به طوري کـه نتـایج بـه    . است بندي و توصیف شده طبقه ها فهرست، آوایی واجگونه

 . ده با قواعد کلی آواشناسی سازگاري دارددست آم

                                                        
1. ladefoged 
2. O'conner 
3. Kent 
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همچنـین  . اسالم در این کتـاب اهمیـت دارد   توجه به زبان فارسی به عنوان زبان دوم •
فرهنگی آن توجه به زبان فارسی بـه عنـوان بخشـی از فرهنـگ ایـران        بعد سازندة

 . است

ایـن تجدیـد نظـر    . هـاي قبلـی دارد   هایی نسبت به چاپ چاپ پنجم این کتاب برتري •
 : شامل موارد زیر است

ü هاي آغازین بسط و گسترش یافته است مباحث نظري بخش .  
ü اي جهـت روشـن کـردن بعضـی نکـات بـه صـورت         رح و توضیحات گسـترده ش

  .پانوشت یا در متن اضافه شده است
ü هاي نارسا و مبهم بازنویسی و مجدداً ویرایش شده است جمله .  
ü  هـا نیـز در پایـان     در پایان هر بخش تمرین گنجانده شده است و پاسخ تمـرین

  . کتاب آمده است
ü شده است و نوع قلم و فونت آن نیز تغییـر   چینی و طراحی کتاب مجدداً حروف

  . کرده است
ü حجم مطالب کتاب افزوده شده است . 

  
   

    



 
  
  

  »)نظریه و تحلیل(نظام آوایی زبان : شناسیواج«
  

 هایمن. الري ام: مؤلف

  یداهللا ثمره: مترجم
  فرهنگ معاصر: ناشر

  1368: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  430:  تعداد صفحات
  

  :کتاب از متن انگلیسی با مشخصات زیر ترجمه شده است •
Hyman, L. M. (1975). Phonology: Theory and Analysis. New 
York: Holt, Rinehart and Winston. 

شناسـی در مقطـع   دروس آواشناسـی و واج تواند براي تدریس در این کتاب می •
  . شناسی به کار رودکارشناسی ارشد رشتۀ زبان

  . نگارش اثر روان و رسا است و قواعد ویرایش و نگارش در آن رعایت شده است •
کننـده  نواز است و کمی خستههاي چشمنگاري فارسی فاقد جنبهاز نظر حروف •

  .است
توان در ظاهراً این مقدارمطلب را نمیشناسی با توجه به سنگین بودن بحث واج •

  . قالب دو واحد درسی ارائه کرد
  . کاربرد اصطالحات تخصصی در این اثر بسیار خوب است •
از ابزارهاي علمی نظیر تمرین و آزمون، جدول و تصویر به تناسب استفاده شده  •

  . است
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سـال   هایی تا حدودکتاب حاضر به لحاظ موضوع و حوزة کاربرد آن تنها نظریه •
دهد و امروز آن را باید بـراي دسـتیابی بـه دورة خاصـی از     را پوشش می 1975
شناسـی  البتـه ایـن کتـاب امـروزه در تـاریخ علـم واج      . شناسی مفید دانستواج

هـاي جدیـد   کنندة نظریهاي که منعکسشود و به عنوان کتاب درسیمطرح می
  . تواند داشته باشدباشد کارایی نمی

  . نوان و فهرست آن منطبق استمحتواي اثر با ع •
این کتاب براي دانشجویان کارشناسی ارشد مفید است اما پوشش تئوریـک آن   •

هـایی  کتـاب  -1: این مطلب به چنـد دلیـل اسـت   . کندامروزه دیگر کفایت نمی
 Generative Phonology, Byتر از ایـن کتـاب وجـود دارنـد ماننـد      جامع

Michael J. Kenstowicz, Charles W. Kisseberth  فرصت کافی براي ،
  . هم در یک درس دو واحديتدریس همۀ کتاب وجود ندارد، آن

شناسـی  کتاب حاضر اثري کالسیک است و حاوي نکـات مهمـی در تـاریخ واج    •
به عبارت دیگر کتاب به لحاظ موضوع و حوزة کـاربرد آن خیلـی روزآمـد    . است

  . شناسی استنیست و مربوط به تاریخ علم واج
  . نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر خوب است •
نویسنده اثر از منابع موجود براي تبیین موضوعات مـورد بحـث اسـتفاده کـرده      •

  . زبان مثال آورده است 83است و در مجموع از 
  . دقت در استنادات و ارجاعات اثر خوب است •
  . ه داردگشتاري توج-شناسی زایشیکتاب حاضر بیشتر به مکتب زبان •
کمتر سعی شده است که مطالب یـا شـواهدي   . اي کامل استترجمه اثر ترجمه •

 ”conclusion“معادل واژة . هاي ایرانی به آن افزوده شوداز فارسی و یا گویش
  . آمده است» خالصه«و در جایی دیگر » نتیجه«در برخی جاها 

یخی برخـی  هـاي تـار  شناسـی، بـه جنبـه   هایی ماننـد واج بهتر است براي بحث •
شـود برخـی   مفاهیم اشاره شود نیز اگر کتاب براي مخاطب ایرانی ترجمـه مـی  

هاي ایرانی هم بـه آن اضـافه شـود البتـه بـه      ها از زبان فارسی و یا گویشمثال
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هـاي افـزوده شـده در    صورت پانوشت تا حق نویسـنده محفـوظ بمانـد و مثـال    
به عبارت دیگر بهتر است به . هاي اصل منبع متمایز و جدا بماندترجمه از مثال

هـایی از زبـان فارسـی یـا     هاي تاریخی برخی مفاهیم اشاره شـود و مثـال  جنبه
  ). البته به صورت پاورقی(هاي زبان فارسی هم به آن اضافه شود گویش

  
   

    





 
  
  

  »شناسی تاریخی زبان فارسیواج«
  

  مهري باقري: مؤلف
  قطره  :ناشر

  1380: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  304:  تعداد صفحات
  

این کتاب در دوره کارشناسی ارشـد زبـان شناسـی در درس تطـور زبـان فارسـی و        •
هاي باسـتانی و آمـوزش زبـان    فرهنگ و زبانهاي درس تاریخ زبان فارسی در رشته

 . تواند کاربرد داشته باشدفارسی به غیر فارسی زبانان در مقطع کارشناسی ارشد می

آرایی و صحافی اثر بسیار خوب است و طرح جلـد بـا محتـواي    نگاري، صفحهحروف •
  . کتاب ارتباط دارد

ایـن نکتـه هـم در    قواعد عمومی نگارش در این کتاب به خوبی رعایت شـده اسـت،    •
نامه اسـت کـه   تنها کاستی اثر در بخش کتاب. ها مشهود استمتن و هم در پانویس

  . با قواعد جدید تنظیم فهرست منابع همخوانی ندارد
رسد که این اثر با هدف آموزشی نوشته نشده باشد، به همین دلیل کتاب به نظر می •

ي اسـت کـه در آن نیـازي بـه     اموضوع اثر نیـز بـه گونـه   . فاقد تمرین و آزمون است
نگارنده کـالً بـه تحـوالت تـاریخی آواهـاي      . استفاده از تصویر، نقشه و جدول نیست

زبان فارسی پرداخته و به غیر از پیشـگفتار کـه در آن بـه علـل و اهمیـت تحـوالت       
ــان اشــاره شــده دیگــر هــیچ یــک از   ــاریخی زب فصــول داراي مقدمــه، خالصــه و ت

  . گیري نیستند نتیجه
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حاضر به طور کلی فاقـد اصـطالحات تخصصـی اسـت و بـه غیـر از اصـطالحات        اثر  •
و » ها، مصوت، صامت، حذف، هجا، تکواژ، نویسه، و نظایر آن»ریشه«مقدماتی مانند 

اصـطالح  » هـاي ملفـوظ، یـاي مجهـول، و واو مجهـول     «اصطالحاتی سـنتی ماننـد   
  . تخصصی دیگري در متن به کار نرفته است

ک منبع اصلی کلیه اطالعـات الزم در زمینـه تحـول واجـی زبـان      این اثر به عنوان ی •
  . فارسی را در سطح کارشناسی ارشد داراست

 . محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق کامل دارد •

تواند بخشی از مطالب درسی درس مورد نظر را بنا بر نظر استاد درس به این اثر می •
  .  خوبی پوشش دهد

هایی است که از متون کهن و قدیمی فارسـی بـه   موضوع آن دادههاي اثر بنا بر داده •
شـود،  اما این ویژگی نقص اثر محسوب نمی. دست آمده و منابع آن کالً قدیمی است

  . گونه باشدکند که اینزیرا ماهیت کار ایجاب می
اثر حاضر با هدف ارائۀ نظریۀ علمی جدید نوشـته نشـده اسـت، امـا نـوآوري آن در       •

تنظیم مطالبی است که در منـابع قبلـی بـه ایـن شـکلِ مـنظم و قابـل        گردآوري و 
  . استفادة سریع و ساده در اختیار مخاطب نبوده است

توان نکتۀ مورد نظـر را سـریع   اي که میاند به گونهمطالب با نظم خوبی مطرح شده •
  . در بخش مربوط به آن پیدا کرد

  .هاي کهن ایرانی هستندزبان منابع موجود از جمله منابع بسیار معتبر در حوزة •
نگارنده محترم اثر هر جا الزم بوده است بـه منبـع نکـات مطـرح شـده در پـانویس        •

اصوالً این کـار اثـري تـالیفی اسـت و نگارنـده ادعـاي اظهـار مطلـب         . اندارجاع داده
ها از منابع موجود با ذکر منبع گردآوري و به شکل منسجم و بـا  داده. جدیدي ندارد
  . ارجاعات طبق اصول است. اندبندي شدهدسته نظم خاصی

موضوع کتاب . در این اثر به نقد و بررسی آراي دیگر محققان پرداخته نشده است •
 .صرفاً توصیفی است



 
  
  

  »)االصو ات اللغویه(آواشناسی زبان عربی «
  

  ابراهیم انیس: مؤلف
  دارالنهضه العربیه :ناشر

  )1961( -1340  :سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  قاهره :محل نشر

  203:  تعداد صفحات
  

ایـن کتـاب   . اسـت  ابراهیم انیسمصري دکتر  ةتألیف نویسند» االصوات اللغویه«کتاب 
رو به فارسی ترجمه شده است و شامل یـازده  توسط آقایان ابوالفضل عالمی و صفر سفید

صـدا، صـداي انسـان، چگـونگی پیـدایش آواهـاي       در فصل اول مؤلف در باره . فصل است
اي بـه تفـاوت   گفتار و اهمیت و مزایاي شنوایی در درك آواها سخن گفته اسـت و اشـاره  

  .گفتار و آواز کرده است
، )لـرزش تارآواهـا   ( جهر و همـس صـدا    هاي گفتار،هاي اندامفصل دوم شامل قسمت

) همخـوان و واکـه  (و آواهاي لـین  ، آواهاي ساکن )انسداد و سایش( شدت و رخوت آواها 
شامل (هاي ناي، حنجره، حلق، زبان، کام باال هاي گفتار را به قسمتنویسنده اندام. است
کـام ، نرمکـام و زبـان    هـاي بعـد از آن، سـخت   ها یعنی لثه و شـکن ها ، پایۀ دنداندندان
دانـد  عضو مـی او کام باال یا سقف دهان را یک . کند ها تقسیم می، خیشوم و لب)کوچک

، مهمـوس  )واکـدار (مؤلف در ادامه به آواهاي مجهـور  . هاي مختلف استکه شامل قسمت
دار ، تعطـیش )سایشی(، رخوت )انفجاري(، شدید )واکه(، لین )همخوان(، ساکن )واكبی(
اي به محل تولید و سـایر  وي اشاره. نمایدو صفیري اشاره می) روان(، متوسط )انسایشی(

 سایر مشخصات آوایـی از قبیـل هجـایی،   . کند، ناسوده  نمید مثل کناريي تولیهاشیوه
سخت هم از نظر  اي، پیوسته، تیز، مرکزي وتیغه افتاده، گرد، جلودهانی، ،افراشته، پسین

  .وي دور مانده است
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ها و چگـونگي و چرايـي شـكل گيـري جـدول      در فصل سوم نويسنده به بررسي واكه
هـاي اصـلي را در دو   هايي از واكـه پردازد و نمونهمي جونزدانيل توسط  1هاي اصليواكه

هـاي مركـزي   و واكـه  2هاي اصـلي ثانويـه  دهد ولي به واكهزبان فرانسه و آلماني ارائه مي
، بسته، پيشين و پسين تقسـيم  هاي اصلي را به چهار گروه بازواكهاو .نمايد اي نمياشاره
ها را نتيجه آيين نگارش در زبان عربي واكه شناسان عربي بهوي عدم توجه زبان. كندمي

در . داند كه تنها به همخوانها توجه داشته و براي آنها عالئمي وضع كرده اسـت قديم مي
در حقيقت همان حروف ) فتحه، كسره و ضمه(ها كند كه حركتادامه نويسنده بيان مي

-حرف كامل نوشته نمـي هستند ولي از آنها كوتاهترند و به صورت ) الف ، يا و واو(مدي 
هاي وي قرائت قرآن قاريان برجسته مصري را تنها راه دستيابي به آواها در دوران. شوند 

  . هاي عربي جديد بسيار تغيير كرده استها در لهجهداند چرا كه واكهگذشته مي
شـمارد كـه معـادل آن در    واو را بنام شـبه آواي لـين بـر مـي     در ادامه دو آواي يا و 

هاي  را با واكه /w,y/هاي طور مفصل تفاوت نيم واكههوي ب. باشدسي نيم واكه ميآواشنا
/ I,u/ هـا در  گيـرد كـه نقـش آن   ها را ناديده مـي كند ولي يك تفاوت اصلي آنذكر مي

هاست نـه  نقش نيم واكه ها در ساختمان هجا همانند نقش همخوان. ساختمان هجاست
در ايـن   /I,u /ولـي   »ويـل ، يريـد  «شود مثـل  در آغاز هجا واقع مي /w,y/واكه ها مثال 

  . شودجايگاه واقع نمي
نويسـنده  . هـا بررسـي شـده اسـت    در فصل چهارم جايگـاه و شـيوه توليـد همخـوان    

او . ، سختكامي، نرمكامي و حلقي را برشمرده استدنداني -، لبيهاي توليدي لبي جايگاه
/b/   و/m/   ولـــي بـــه را لبـــي دانســـته/w/  وي . اي نكـــرده اســـت اشـــاره

را تحــت عنــوان صــداهاي قريــب  D,T,D=,d,d=,t, t=,l,r,n,z,s,s=/3/آواهــاي
) و تيغه آن(ها تقريباً منحصر در قسمت پيشين زبان كند زيرا مخارج آنالمخرج ذكر مي

بـا  ايـن آواهـا را در آواشناسـي    . اسـت ) هـاي آن و ريشه و پايه(هاي پيشين باال و دندان
المللـي  از نظر جايگاه توليدي هـم در جـدول الفبـاي بـين    . شناسنداي ميمشخصه تيغه

-لثـوي  /S/لثـوي و   / =t, d, n, l,r,s,z,z=,t=,s/دنـداني ،  / =IPA  / (T,D,D(آوايي 
 سـپس نويسـنده  . اي نشـده اسـت  هم در اين قسمت اشـاره  /S/به واج . باشندكامي مي

                                                            
1. cardinal vowels 
2. secondary cardinal vowels 

٣ - D= )ظ( - d=  ) ض( - t=  ) ط ( - s=  ) ص (  
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را بـه نـام     /l , n , r/در ادامـه وي  . به طور مفصل سخن گفته اسـت  /=z/درباره تلفظ 
گويد كه به نظر آواشناسان، شباهت آنها عالوه بر نزديكي مخارج، شناسد و ميذولقي مي

ميزان وضوح و آشكار بودن آنهاست و اينكه آنها از واضحترين همخوانها هستند و از اين 
دارند ولي نويسنده بـه  ] رسا[سه همخوان مشخصه  دانيم كه اينمي. نظر شبيه واكه اند

اشاره ( گذرد هوا از كنار زبان مي  /l/او معتقد است در. اين مشخصه اشاره نداشته است 
او بـه  . مـي باشـد   ) مشخصه لرزشـي (داراي صفت تكريري    /r /و ) به مشخصه كناري 

هار و ادام نون و امثال آن فرايندهاي تجويدي  قرآن از قبيل ترقيق ، تفخيم ، اخفاء ، اظ
  . پرداخته است

را /s,z s /نويسـنده آواهـاي   . فرايندهاي ادغام و اخفاء مواردي از همگوني مي باشـند 
اند يعني بلندي و انرژي هم صفيري /S,Z /در آواشناسي . داند مي)  sibilant (صفيري 

در اين قسمت برخي  .اي نكرده استاشاره /S/شنيداري بيشتري دارند ولي نويسنده به 
هاي مميز ذكر نشده اند و ساير مشخصات ذكر شده هم به طور سازمان يافته و مشخصه

  . مرتب بيان نشده اند
كامي است -يلثو /IPA /Sداند ولي در جدول را سختكامي مي /S,s,dZ /نويسنده 

گويد ج در كشورهاي عربي به صورتهاي مختلفـي درآمـده و بـه    نويسنده در جايي مي. 
 /d/شود ولي تلفظ اصلي آن در قديم بدون انسايش و شبيه نيز تلفظ مي /Z,g,d/شكل 

شنويم به جيم اصـلي  گويد جيمي كه در قرائت قاريان ميبوده است ودر جايي ديگر مي
در . خـورد قض بـه چشـم مـي   شود كه در بين اين دو نظر تنامالحظه مي. نزديكتر است

نرمكـامي،   /IPA /G,Xداند در حاليكه در جـدول  را حلقي مي /?,G,X,¶,‘,h/ادامه او 
  .اندچاكنايي /?,h/حلقي و  /‘,¶/
ـ  وي اظهـار مـي   .كنـد درباره همزه صحبت مي نويسنده مفصالًسپس  دليـل  ه دارد كـه ب

در همـين رابطـه    .شودمي اي از موارد همزه ، حذف يا تسهيلمشكل بودن تلفظ در پاره
او . اي به نام فرايند نـدارد كند ولي اشارهاي از فرايند كشش جبراني را بيان ميوي نمونه

 »راس«را  »سأر«و  »ذيـب «را  »ذئـب «و » يومنـون «را  »يؤمنـون «گويد برخي قرا مي
  .كنند تلفظ مي

بن يعيش، ابـن  ، ابن جني، انجم آراي انديشمنداني چون سيبويه، ابن سينادر فصل پ
در . جزري و خليل ابن احمد فراهيدي درباره آواهاي زبان بطور مفصل مطرح شده است
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فصل ششم نویسنده برخی مشخصات زبرزنجیري مثل کشش ، تکیه ، هجـا و آهنـگ را   
  .کند بررسی می

نویسنده پس از توضیح فرایند همگونی . فصل هفتم در ارتباط با فرایند همگونی است
انواع پیشرو و پسرو آن اشاره کرده و نمونه هایی از همگونی در جایگاه و شـیوه تولیـد   به 

ادغـام  (هاي متعددي از همگـونی جـایز   مثالشمرد و را در زبان عربی و قرآن مجید برمی
ت در فصل هشتم نویسنده ابتـدا مـواردي از تغییـرا    .کندرا در قرآن مجید ذکر می) جایز

پـردازد و آن را  کند و سپس به پدیـده نـاهمگونی مـی   مطرح می تاریخی آواهاي عربی را
کنـد انسـان در گفتـار خـود تمایـل بـه تلفـظ        داند که بیان مینتیجه تئوري سهولت می

در فصل نهـم نیـز نویسـنده بـه     . صداهاي آسانی دارد که نیازي به فعالیت عضالنی ندارد
ایـن  . ان پرداختـه اسـت   تکامل آواي زبان کودك و شکل کلمات در زمزمـه هـاي کودکـ   

فصل به مباحث زبان آموزي کودك بطور کلی پرداخته و ارتباط مستقیمی با زبان عربـی  
  .ندارد

نویسـنده هفـت   . پردازد فصل دهم به عوامل دگرگونی آواها از نسلی به نسل دیگر می
یی محیط جغرافیـا  -2تغییر واجگاه آواهاي گذشته -1داند عامل را در این زمینه موثر می

انتقال  -7مجاورت آواها  -6 تئوري شیوع -5تئوري سهولت  -4حالت روحی گوینده  -3
. هاي زبان مادري در یادگیري زبـان خـارجی اسـت   تاثیر عادت ةفصل یازدهم دربار. تکیه

-هایی را از تفاوتکند وسپس مثالنویسنده ابتدا مباحث کلی در این زمینه را مطرح می
ـ  ان عربـی و مشـکالت دانـش آمـوزان مصـري در آمـوزش زبـان        هاي زبان انگلیسی با زب

  .کند واها ،جایگاه تکیه و هجا مطرح میآ ۀانگلیسی در زمین
مترجمـان بـراي اصـطالحات آواشـناختی عربـی      . در آخر موارد ذیل الزم به تذکر اسـت  

 و هاي فارسیاند وبه طور پراکنده فقط به ذکر برخی از معادلمعادل فارسی به کار نبرده
  اند ها بسنده کردهانگلیسی در پاورقی

ي آوایـی  نویسنده براي فرایندهاي متعددي ازقبیل ادغام ،اخفا وابدال هیچ گونه قاعده
شناسـی   ی و واجقواعـد مرسـوم در آوا شناسـ    ارائه نداده است و به طـور کلـی از عالئـم و   

شـد و عالئـم   ارائـه مـی  هاي زبان عربی به صورت یک جدول  اگر واج. استفاده نشده است
شناسـی   پژوهشـگران زبـان   شـد  آورده مـی  ها به همراه حروف عربی متناظرشـان آوایی آن

  .تر از این کتاب استفاده کنند توانستند آسان می
  



 
  
  

  »شناسی زباندرآمدي بر روان«
  

  دنی استاینبرگ: مؤلف
   ارسالن گلفام: مترجم
  سمت: ناشر

  1381: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  315:  تعداد صفحات
  
  : ترجمه فوق بر اساس متن انگلیسی کتاب زیر است •

Steinberg, Danny D. (1993). An Introduction to Psycholinguistics, 
London: Longman. 

شناســی زبــان مــورد اســتفاده توانــد بــراي تــدریس در درس روانایــن کتــاب مــی •
  . شناسی قرار گیرددانشجویان مقطع کارشناسی ارشد زبان

  . از نظر روان و رسا بودن ترجمه حاضر متن موفقی است •
التـین اسـامی   . در سراسر کتاب فرق بین هایفن و خـط تیـره رعایـت نشـده اسـت      •

  .  ب نیامده استمحققان نیز در پایان کتا
شناسی زبان ترجمـۀ آقـاي دکتـر ارسـالن گلفـام      در مجموع کتاب درآمدي بر روان •

کتابی بسیار ارزشمند و گرانقدر است و ترجمـۀ روان و صـحیح و سـلیس آن قابـل     
  . احترام و ارج نهادنی است

آمیـزي آن  طراحی روي جلـد و رنـگ  . چاپ کتاب از کیفیت مطلوبی برخوردار است •
  . کیفیت کاغذ به کار رفته و صحافی مطلوب است. ه استجالب توج
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شناسی زبان ترجمۀ کتابی است کامالً فنی و تخصصی که در کتاب درآمدي بر روان •
-هایی از کتاب به گونهبخش. ابعادي خاص ممکن است مورد استفادة همگان نباشد

چنـین   اي ایـن هـاي عمـده  اي فقط براي افراد تحصیل کرده قابل فهم است و بخش
که ترجمه در سطحی بسیار عالی و ارزشـمند انجـام شـده    خالصۀ مطلب این. نیست

اگـر  . زبان اهل فن احساس نارسائی در ترجمه نخواهد کـرد است که خوانندة فارسی
  . مشکلی پیش بیاید مربوط به فنی بودن محتواي کتاب است

یشـی مشـکالتی   از نظر ویرا. نگارشی از سوي مترجم محترم رعایت شده است نکات •
فـرق بـین    -1: شـوند در کل کتاب وجود دارد که عمدتاً به سـه دسـته تقسـیم مـی    

اسامی محققان و دانشمندان که به فارسی  -2. هایفن و خط تیره رعایت نشده است
جمـالت   -3. نوشته شده است الزم است بـه صـورت التـین در پـاورقی آورده شـود     

بــه صــورت نــاقص و بریــده بریــده د انــانگلیســی کــه بــه عنــوان مثــال آورده شــده
  . اند که الزم است اصالح شوندچینی شده حروف

شود و شناسی زبان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري تدریس میچون درس روان •
ینـد، مسـلماً کتـاب درآمـدي بـه      نماعمدتاً اساتید از منـابع انگلیسـی اسـتفاده مـی    

هـم ایـن اسـت کـه مطالعـۀ کتـاب       نکته م. شناسی زبان به تنهایی کافی نیست روان
شناسـی زبـان بسـیار مفیـد و     حاضر بـراي فهـم بهتـر و گیرایـی بیشـتر درس روان     

  . ارزشمند است
فتـاده  کـار گرفتـه شـده بـراي اهـل فـن مـأنوس و جاا       اغلب اصطالحات تخصصی به •

اند معقـول و قابـل   کار بردهبرخی از اصطالحات جدید که مترجم محترم به. باشد می
ي غیـر اهـل فـن مشـکل درکـی ایجـاد       البته کاربرد اصطالحات کـالً بـرا   .فهم است

کـار  نماید که این امري طبیعی است و مترجم محترم عالمانه بهترین موارد را بـه  می
  . اندگرفته

دستۀ اول که اکثـر قریـب بـه    : شوندسازي اصطالحات به دو دسته تقسیم میمعادل •
رونـد و  شناسـی بـه کـار مـی    تـون زبـان  هاست که در مشود مدتاتفاق را شامل می

کماکان براي اهل غیر فـن نامـأنوس هسـتند و معـدودي از اصـطالحات را متـرجم       
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ــادل     ــکل مع ــرین ش ــه بهت ــرم ب ــرده محت ــازي ک ــدس ــفحۀ  . ان ــه در ص  158البت
“mechanism”    باشـد و   مکـانیزم اند که بهتر است همان هترجمه کرد» روش«را

انـد کـه بهتـر اسـت     ترجمـه کـرده   روشرا نیز  ”approach“کلمۀ  258در صفحۀ 
 ”method“معـادل شـناخته شـده    » روش«ترجمه شود چـون  » نگرش یا رویکرد«

  .است
بـه خـوبی   ... در متن انگلیسی اثر براي تفهیم موضوع از تصـویر، مقایسـه، جـدول و     •

  . استفاده شده است
استفاده از یک کتاب ویژه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري اصوالً در دانشگاه و به •

کتـاب حاضـر ماننـد سـایر     . کندبه عنوان ابزار جامعیت بخش به موضوع کفایت نمی
کتب مورد اسـتفاده در سـطح کارشناسـی ارشـد و دکتـري بـه هـیچ وجـه کفایـت          

هاي غیرفارسی و عمدتاً به زبان انگلیسی کند به خصوص که سایر منابع به زبان نمی
کتاب حاضـر در سـطح راهگشـایی و روشـن کـردن ذهـن       . مورد استفاده قرار گیرند

  . دانشجو نسبت به موضوع درسی بسیار مفید است
ترجمـۀ  . شناسـی زبـان اسـت   محتواي اثر اصلی بسیار مرتبط و مربوط به حوزة روان •

  . وز هر نوع کاستی استروان و سلیس و تالش علمی مترجم مانع بر
شناسـی زبـان بـس    اسـت و موضـوع روان  » شناسی زباندرآمدي بر روان«اثر حاضر  •

تواننـد حتـی   ها اثر و مقالـۀ دیگـر نمـی   نه تنها این اثر که ده. استوسیع و گسترده 
شناسی زبـان بـه دو   روان. شناسی زبان را پاسخگو باشدبخشی از مباحث عمده روان

» شناسـی زبـان «انسـان و  » شناسـی روان«گوییم بـه دو کهکشـان   اقیانوس یا بهتر ب
چه که مهم است این است کـه کتـاب حاضـر قـادر اسـت      آن. شودانسان مربوط می

در زمینۀ روان انسـان و زبـان   . ذهنیت اولیه را در رابطه با سرفصل درس ایجاد نماید
امـا اهمیـت    اي انجـام شـده اسـت   هانسان مطالعات و تحقیقات بسیار بسیار گسـترد 

باعث شـده اسـت   » زبان«و » روان«حد و حصر موضوع و پیچیدگی هر دو مسأله  بی
هاي ذهن و مغز کماکـان  که مجهوالت موجود به خصوص در سطح اتفاقات و رخداد

  . تناسب اثر در سطح ایجاد ذهنیت بسیار ارزشمند است. بدون پاسخ بمانند
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  . و از منابع موجود استفاده شده استاثر  اصلی در زمان چاپ کامالً به روز است  •
شناسی زبان تکیه عمده بر فراگیري زبان کـودك و  معموالً در مسائل مربوط به روان •

مراحل اکتساب آن است و با استناد بـه خالقیـت زبـانی سـعی در رد مسـأله تقلیـد       
در فصـول  . شـود دارند و عمدتاً پیرامون توان فراگیري زبان در فرزند انسان بحث می

کتاب چنین نظمی رعایت شده است و نویسنده محترم کتاب کـه خـود دانشـمند و    
خوبی این کار را انجـام شـده اسـت و طبعـاً همـین نظـم       اي است بهمحقق برجسته

  . منطقی از سوي مترجم محترم در ترجمه روان و سلیس مشهود است
هـاي هـر سـه    خصوص که در انتبه. از منابع موجود به قدر کفایت استفاده شده است •

شناخته شده و متخصـص  ان ها و آثار دانشمندبخش کتاب فهرست مفصلی از کتاب
، و 223. ، ص103. ص(در موضوع آن بخش و این رشـته عملـی ارائـه شـده اسـت      

آور نظـران نـام  الي مطالب ارائـه شـده نظـرات صـاحب    ه ب ضمناً در ال). 292صفحۀ 
  . موجود است گنجانده شده است که شواهد آن در سرتاسر کتاب

که شامل چهار فصل در بخش اول و پنج فصل در بخـش دوم و  (در سه بخش کتاب  •
  . استنادات و ارجاعات کامالً مربوط و مستند هستند) سه فصل در بخش سوم است

شناسـی اسـتفاده شـده    در این کتاب از نکات فلسفی در موارد مربوط به بخش روان •
  . است

  : یرایش شوندبرخی جمالت و اصطالحات باید و •
 .ترجمه شود» نوجوانان«بهتر است » ترکودکان بزرگ«، 31صفحۀ  - 1

ترجمه شده اسـت کـه مفهـوم منفـی     » اداها«به  ”gestures“کلمۀ 79صفحۀ  - 2
 . ترجمه شود» ایما و اشاره«دارد بهتر است 

اي هاي اشارهزبان«است به  ”sign languages“که مخفف  ”SL“، 87صفحۀ  - 3
 . زیادي است» مستقل«ترجمه شده است که کلمۀ » مستقل

ــفحۀ  - 4 ــورت    ”ASL“، 88ص ــه ص ــاورقی ب ــد در پ  American Sign“بای

Language” بیاید. 
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» ...بنابراین رابطۀ بین تـوانش و کـنش   «که با عبارت  2، پاراگراف 109صفحۀ  - 5
 . قدري قابل تأمل است

آمــده اســت کــه  ”Perlmutter“در پــاورقی » پرمیــوتر«، کلمــۀ 124صــفحۀ  - 6
 . نادرست است

 . تایپ شده است» حاصیت«به صورت » خاصیت«، کلمۀ 125صفحۀ  - 7

باید به صورت کسري نوشته شـود تـا عملیـات    » 3/498«، عبارت  134صفجۀ  - 8
 .تقسیم نشان داده شود

 LAD (Language Acquisition“در عبارت  ”device“، کلمۀ 153صفحۀ  - 9

Device”  ترجمه شده اسـت کـه بـه نظـر مـن معـادل درسـتی        » استعداد«به
مفهوم اسـتعداد نیسـت، بلکـه وي     ”Device“منظور چامسکی از کلمۀ . نیست

به وجود نوعی ابزار و سازوکار فراگیري در مغـز فرزنـد انسـان اشـاره دارد و نـه      
ـ   ی اصل استعداد که ممکن است سایر جاندارن استعداد الزم را داشته باشـند ول

 . ابزار فراگیري زبان را ندارند

است ولـی ایـن   ترجمه شده» هاشیوه«به  ”mechanisms“، کلمۀ 158صفحۀ  -10
شـود،  ترجمه می» سیستم«که معموالً به  ”system“اصطالح فنی مانند کلمۀ 

» شـیوه «ترجمه شود زیرا کلمۀ » ها یا سازوکارهامکانیزم«بهتر است به صورت 
 . است ”method“یا » روش«اي براي افتادهمعادل کامالً جا

 . آمده است که اشتباه تایپی است» ایدئال«به صورت » آلایده«، 158صفحۀ  -11

براي اولـین بـار آمـده اسـت در صـورتی کـه       » برتريسو«کلمه  196در صفحۀ  -12
 . در پاورقی ذکر شده است 198معادل آن در صفحۀ 

 
اي روان قادر اسـت نظـر   ترجمه کتابی است علمی که با شناسی زباندرآمدي بر روان

کتـاب حاضـر در   . شناسی زبان را به خـود جلـب نمایـد   مندان به مسائل روانهاغلب عالق
شناسی، آموزش زبان، و آموزش زبان شناسی، روانهاي زبانسطح کارشناسی ارشد رشته

لـم  گونه که توضـیح داده شـد ع  همان. باشدزبانان قابل استفاده میفارسی به غیر فارسی
شناسی زبان بیش از حد گسترده است و این گسـتردگی را حـد و حـدودي متصـور     روان
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نیست زیرا از سویی با مسائل پیچیده و پر راز و رمز زبان بشري سر و کار دارد و از سوي 
شناسی بشري که تاریخ بررسی و تحقیقات مربـوط بـه آن بـا کلیـۀ     دیگر به مسائل روان

سال اخیـر مـورد    100چه عمدتاً در آن. تر همراه بوده استمسائل انسانی و آموزشی بیش
، (mentalism)گرایــی ، ذهـن (behaviorism)توجـه بـوده اسـت مســائل رفتـارگرایی     

، (empiricism)گرایی، تجربه(innativism)گرایی ،  فطري (rationalism) گرایی عقل
دیگــر کــه همگــی در حــوزة زبــان و  ”ism“و دههــا  ،(cognitivism)گرایــی شــناخت

  . شناسی زبان قرار دارند روان
  
   

    



 
  
  

  »شناسی و یادگیري زبانروان«
  

  آلکسی لئونتیف: مؤلف
 پورامیر فرهمند: مترجم

  مرکز نشر دانشگاهی: ناشر
  1374: نشرسال 

  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  134:  تعداد صفحات
  
 -1تواند به عنوان منبـع فرعـی بـراي دروس    می شناسی و یادگیري زبانروانکتاب  •

شناسـی  روان -2، )شناسـی درس اصلی و تخصصـی رشـته زبـان   (شناسی زبان روان
-وانر -3، )شناسـی مقطـع کارشناسـی   درس اصلی و تخصصی رشـته روان (حافظه 

 -4، )شناسی مقطـع کارشناسـی  درس اصلی و تخصصی رشته روان(شناسی تربیتی 
شناسی در مقطع درس اصلی و تخصصی رشته روان(ها نظریه: شناسی یادگیريروان

  . مورد استفاده قرار گیرد) کارشناسی و کارشناسی ارشد
زبـان بـه طـور    یکی از علومی که ارتباط زیادي با یادگیري به طور عـام و یـادگیري    •

از –شـود  مباحثی کـه در ایـن علـم مطـرح مـی     . شناسی استخاص دارد، علم روان
کمک فراوانـی بـه    -جمله ماهیت ذهن، ارتباط زبان و اندیشه، کارکرد حافظه و غیره

شناسـی  روان«از این رو کتـاب  . کندآموزي میهاي زبانیادگیري زبان و بهبود روش
  . ا براي این کار انتخاب کرده استموضوع خوبی ر» و یادگیري زبان

-ادراك گفتـار و روان «هاي جذاب و مفید کتـاب فصـل چهـارم یعنـی     یکی از فصل •

مسـائل  «و » ادراك بصـري «ن اسـت کـه بـا طـرح مسـائلی همچـو      » شناسی زبـان 
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-یکـی دیگـر از فصـل   . کندناسب منطقی خوبی با هدف کتاب برقرار میت» تجسمی

. اسـت » حافظـه و یـادگیري زبـان خـارجی    «عنوان هاي مفید کتاب فصل ششم با 
هاي روان شناسی یادگیري عموماً به نقش حافظه در یادگیري زبـان بـه طـور    کتاب

دوم چنـدان  زبـان  پردازند و به نقش حافظه در یـادگیري زبـان خـارجی یـا     عام می
اما این کتـاب ارتبـاط حافظـه را بـا اجـزاي زبـان همچـون شـیوه         . کنندتوجه نمی

  . کندي واژگان خارجی و دستور زبان خارجی توصیف مییادگیر
کـه   هر جـا . این کتاب صورت گرفته استدهی و استفاده از منابع به خوبی در ارجاع •

کند امـا  کند، منبع آن را نیز ذکر مینویسنده موضوع یا مطلبی را از دیگران نقل می
  . بعضی از منابع قدیمی است

شناسـی و  ب است که قصد دارنـد در زمینـه روان  این کتاب براي پژوهشگرانی مناس •
هـاي عملـی و کـاربردي بـراي     ارتباط آن با یادگیري زبان کار کننـد و فاقـد جنبـه   

زبان ثقیل کتاب نیز نشانگر . باشداز این رو یک کتاب صرفاً نظري می. معلمان است
تـرجم  تواند بـه م البته این سبک زبانی ثقیل کتاب می. غیر کاربردي بودن آن است

  . نیز مربوط باشد
هـاي روسـی بـراي خارجیـان     شناسی روسی است و به کتابتمرکز کتاب روي روان •

شـوند از جملـه   روسـی مربـوط مـی   هاي کتـاب بـه زبـان    بعضی از مثال. توجه دارد
هـاي آموزشـی کـه بـراي یـادگیري زبـان       و کتـاب  46هاي مندرج در صـفحۀ   مثال

این ایراد نه تنها ). 102. ص(ي روسی هستند هااند نیز از کتابخارجی معرفی شده
البتـه اگـر بتـوان ایـن     –برد کاربردي بودن کتاب را براي مخاطبان ایرانی از بین می

بلکه ارزش علمی آن را به عنوان یـک منبـع تحقیقـی     -کتاب را کاربردي تلقی کرد
  . بردطرف زیر سوال میبی

موضـوع فصـل هشـتم    . اسـت  هاي کتاب خوب عمل نکردهنویسنده در ترتیب فصل •
باید قبل از فصل پنجم کـه عنـوان و موضـوع آن    ) حافظه و یادگیري زبان خارجی(
فصل هفـتم کتـاب سـه بخـش     .  است قرار گیرد» کنترل و یادگیري زبان خارجی«
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از لحـاظ موضـوعی بایـد    ) اندیشه چیسـت؟ (رسد که بخش دوم آن به نظر می. دارد
  . قرار گیرد) ن فرایندهاي فکري شاگردمساله فعال کرد(قبل از بخش اول 

هـاي عینـی   هاي روانی بازتاب ذهنی واقعیتپدیده«: گویدمی 8 نویسنده در صفحۀ  •
دهـد و از ایـن   این جمله تأثیر مسائل عینی بر مسائل ذهنی را نشـان مـی  . »هستند

ل دهد، اما آیا واقعاً این گونـه اسـت؟ آیـا مسـائ    رهگذر اولویت را به مسائل عینی می
گذارند یا برعکس است؟ یا اصالً این رابطه دو طرفـه  عینی بر مسائل ذهنی تأثیر می

-است؟ این در حالی است که نویسنده در چند سطر بعد، این رابطـه را بـدون هـیچ   

زیرا هر حیوانی به طور کلی بـا  ... «: کندمعرفی می» متقابل«گونه دلیلی دوطرفه و 
  . 9صفحۀ » کندواسطه برقرار میو بیمحیط و دنیاي عینی روابط مستقیم 

پیشـرفت  «بهتر است گفتـه شـود،   » پیشرفت تاریخی ذهن«، به جاي 10در صفحۀ  •
موضوع پـاراگراف ظـاهراً ارتبـاطی بـا پیشـرفت        از طرف دیگر،. »ذهن در طول زمان

  . ذهن ندارد
ایـن  . بـه درسـتی انتخـاب نشـده اسـت     » شناسیهدف روان«، عنوان 11در صفحۀ  •

  . هاي آن است نه هدف روان شناسیشناسی و شاخهاف در واقع تعریف روانپاراگر
شناسـی شخصـیت، ارتبـاط زیـاد و     رسد موضـوع فصـل دوم یعنـی روان   به نظر می •

زبـان یـک مهـارت    . تأثیرگذاري با موضوع کتاب یعنی یادگیري زبان خارجی نـدارد 
توانـد آن را فـرا   هاي شخصیتی خـاص مـی  ویژگیاست و هر انسانی فارغ از هرگونه 

گذارنـد بـه عالقـه،    عواملی که بر یادگیري زبان خارجی تأثیر مـی . گیرد یا یاد گیرد
گیرد وابسته است نه بـه  هاي آموزشی و محیطی که فرد در آن قرار میانگیزه، روش
  . شخصیت

بکـی از ایرادهــاي کتــاب آن اسـت کــه خیلــی از اصـطالحات و مفــاهیم را تعریــف     •
کند از جملـه  ها استفاده میاصطالحاتی که به طور مکرر از آن کند، به خصوص نمی

تـوان بـه   با ارائه تعریف است که مـی . فعالیت گفتاري، کنش گفتاري، کردار گفتاري
» ايیـادگیري برنامـه  «از  40نویسنده در صفحۀ . گونه اصطالحات پی بردتفاوت این



 شناسی نقدنامه کتب و متون زبان  210

موجـب تسـهیل در فهـم    تعریـف  . دهـد کند اما تعریفی از آن ارائه نمـی صحبت می
  . سازدشود و تکلیف را بر خواننده مشخص میموضوع می

شکال دیگر کتاب به فصل هشتم یعنی  • هاي هیجـانی و ارادي در یـادگیري   فرایند«ا
عاطفه، هیجان و احساس خیلی در یادگیري نقـش  . شودمربوط می» زبان خارجـی

  . باشددارند اما خاص یادگیري زبان خارجی نمی
که بـا عنـوان و هـدف کتـاب     بدون این» شناسی ادراك فیلمروان«آخر کتاب، فصل  •

ایـن نکتـه را   . ارتباط داشته باشد به موضوع فـیلم و هنـر و سـینما پرداختـه اسـت     
هاي زبان اصلی خیلی در امر یادگیري زبان خارجی نقش دانیم که تماشاي فیلم می

هـاي  اسـت و فقـط بـه جنبـه     دارد اما فصل مذکور به این جنبۀ آموزشی نپرداختـه 
هـاي ادراکـی آن پرداختـه اسـت، البتـه      هنري و فلسفی و در بعضی موارد به جنبـه 

  . بدون توجه به یادگیري زبان خارجی
هـا  مترجم کتاب در ترجمه اصطالحات خوب عمل کرده است امـا بعضـی از معـادل    •

یـا   ،»شناسـی فروکاسـتن مباحـث روان  «یـا ترکیـب   ) 46صفحۀ (» فرع بر«همچون 
  . چندان خوب عمل نکرده است» ...پیروي از مد «

عنـوان  . را حـذف کـرده اسـت    "PROCESS"  مترجم در ترجمه عنوان کتاب واژة •
باشـد زیـرا مولـف بـه فراینـد      » شناسـی و فراینـد یـادگیري زبـان    روان«کتاب باید 

شناسی ارتباط دارد توجه دارد و هـدف او صـرفاً یـادگیري    یادگیري زبان که با روان
  . باشدنمی "PRODUCT"زبان به عنوان یک محصول 

اسـتفاده کـرده اسـت در حـالی کـه      » معلم خارجی«مترجم از ترکیب  6در صفحۀ  •
معلـم  . اسـت و بـین ایـن دو تفـاوت وجـود دارد     » معلم زبان خارجی«منظور مولف 

ر و ملیت دیگر تعلق دارد اما معلم زبان خـارجی  خارجی فردي است که به یک کشو
  .ملیت وي فارغ ازکند تدریس میرا زبان خارجی یک کسی است که 

بـه  » ي«هاي کتاب امروزه دیگر مرسوم نیست از جملـه افـزودن   الخطبعضی از رسم •
ــط (یــا  7 در صــفحۀ) شناســیی کــه روان(، همچــون »ي«کلمــات مختــوم بــه  رواب

  . 14در صفحۀ ) اجتماعیی
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شود اما کتـاب مـذکور،   ها از صفحۀ فرد شروع میها و بخشدر طراحی کتاب، فصل •
  . 20، 12، 6ها را با صفحۀ زوج شروع کرده است از جملۀ صفحۀ فصل

 : به این جمله توجه کنید. اثر نیازمند ویراستاري ادبی است •

حافظـه  ي ازیرا ذکر تجربۀ فردي به مثابۀ هـدف یـا محتـو   ... «: 11سطر  42صفحۀ  -
 »کافی نیست

هـر فعـالیتی را   ) عوامـل و شـرایط  (هـا  در واقع همۀ سـازه ... «: 19سطر  42صفحۀ  -
 »... شود که شامل می

هـاي لئونتیـف   البتـه نگاشـته  . سـازي دارد در مجموع متن ثقیل است و نیاز به روان
  . معموالً سنگین است

 .از نظر رعایت قواعد ویرایشی متن وضعیت مطلوبی دارد •

 . نگاري نسبتاً خوب استجلد اساساً طرحی ندارد ولی کیفیت چاپ و حروفروي  •

تواند منبع کاملی باشد چرا که فقط یک رویکـرد را از  رسد به تنهایی نمیبه نظر می •
تعداد صفحات اثر نیز براي یک درس بـه  . منظر تاریخی و فرهنگی دنبال کرده است

 . نسبت کم است

شناسـی زبـان و   هـاي معمـول در حـوزه روان   دلدر مجموع سعی شده است در معـا  •
  :اگر چه در بعضی موارد نیاز به تجدید نظر دارد مثالً. شناخت استفاده شود

به عنوان معادل انتخاب شـده اسـت، در حـالی    » آوريیاد« ”reproduction“براي  -
 . است» تولیدباز«که معادل درست 

. است» سازيبصري«تر درست گفته شده که» تجسم« ”visualization“براي واژة  -
 . است ”imagination“تجسم معادل 

یـک معـادل   ها، مترجم نتوانسته است براي یک اصطالح تخصصـی  در برخی قسمت
  :مثالً. واحد انتخاب کند

 . شناسی استفاده کرده استشناسی و کاستاراز نقص  ”detectology“براي  -

و در  131در صــفحۀ (» کــردار«از دو معــادل  ”operation“در جــاي دیگــر بــراي  -
 . استفاده شده است 9در صفحه » عملکرد«و ) فصل چهارده 7صفحۀ 
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اسـتفاده شـده   » رانـه «از واژة غیـر معمـول   » تکانـه «به جاي  22سطر  8در صفحۀ  -
 . است

بندي نهایی، تمرین و آزمـون، نمـودار،   طرح بحث مقدماتی، جمع(از ابزارهایی نظیر  •
شـاید  . اي نشده اسـت تقریباً هیچ استفاده... ) یر و نقشه و جدول، آمار، مقایسه، تصو

مولف سعی در تألیف یک کتاب بنیادي و پایه داشته است و آن را به صـورت کتـاب   
 . درسی تنظیم نکرده است

چـرا کـه سـعی کـرده اسـت بـراي تبیـین        . نگاه مولف به مطالب نگاه گزینشی است •
از این رو یک کتـاب  . هستند اشاره کند دیدگاه خود به مباحثی که بیشتر قابل دفاع

از ایـن کتـاب   . شناسی آمـوزش زبـان نیسـت   جامع دانشگاهی در حوزة زبان و روان
 . توان فقط در بحث آموزش زبان دوم بیشتر استفاده کرد می

نکته مهم در مورد اصل کتاب این است که مطالب کتاب مبتنی بـر یـادگیري زبـان     •
از این جهت فرایند تکامل ذهن در یادگیري ایـن  . »زبانزبان به ما هو «دوم است نه 

شناسـی و  روان«پیشـنهاد بنـده بـراي عنـوان کتـاب      . نوع زبان نقش جـدي نـدارد  
 . این عنوان پیشنهادي بیشتر با محتوا منطبق است. است» یادگیري زبان دیگر

 : ها ندارد به چند دلیلفصلمباحث کتاب انطباق صد در صدي با سر •

 ترجمه است نه تالیفکتاب  -

تـدوین   نـه نویسنده بیشتر سعی در موجه جلوه دادن دیدگاه تئوریک خـود داشـته    -
 یک کتاب

هـاي علمـی در حـوزة    نویسنده کتاب روسی است و آگاهی صد در صـد از پیشـرفت   -
 . شناسی زبان نداشته استروان

مطالـب و  تواند به عنوان کتاب درسی مطرح شود چرا که در حال حاضر این اثر نمی •
تواند به عنوان یـک منبـع مفیـد بـراي     رسد ولی میهاي آن قدیمی به نظر مییافته

 . شناسی زبان و یادگیري به کار آیدمحققان حوزة روان

 . سال پیش است 30اثر قدیمی و مربوط به حدود  •
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توان به آن نگاه کرد چرا کـه توسـط   بیشتر به عنوان یک کتاب تاریخی و مرجع می •
 . در روسیه نگاشته شده است) لئونتیف(شناسی ز بزرگان روانپسر یکی ا

کرده کـه در  هایی بپردازد که فکر میمولف سعی کرده است از دیدگاه خود به مولفه •
انسجام مطالب هر فصـل خـوب اسـت و مباحـث     . یادگیري زبان خارجی نقش دارند

 . منطقی جلو رفته است

بیشـتر  . خـورد نـی بـه چشـم نمـی    ن متدر موارد بسیار زیـادي اثـري از ارجـاع درو    •
اگر چه در ارتباط با موضوعاتی که در این کتـاب  . ها از آن خود نویسنده است تحلیل

مطرح شده در حال حاضر انبوهی از منابع موجود است، شاید در زمـان تـالیف ایـن    
اثر این اندازه پیشـرفت علمـی مطـرح نبـوده اسـت مـثالً در ایـن کتـاب فصـلی بـه           

صاص داده شده است که در حال حاضر مطالعـات مربـوط بـه حافظـه     اخت» حافظه«
 . متحول شده است

بـه  . در این اثر به کرات از منابعی استفاده شده است که مأخذ آن ذکـر نشـده اسـت    •
میـزان دقـت در اسـتنادات و    . خـورد متنی کم بـه چشـم مـی   طور کلی ارجاع درون
 . ارجاعات ضعیف است

است و مولف سـعی کـرده اسـت از ایـن دیـدگاه بـه       فرهنگی -رویکرد کتاب تاریخی •
 . تبیین عوامل موثر بر یادگیري و به ویژه یادگیري زبان بپردازد

هاي اسالمی مغایرتی ندارد و بعد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اثر با فرهنگ و ارزش •
 . شودمخرب در آن دیده نمی

 :خورد، مثالًجمالت ثقیل زیادي به چشم می. ترجمۀ نیاز به ویرایش دارد •

 . 6سطر  103، صفحۀ 7سطر  102صفحۀ  -

رسـانی کـه بـه    شود به معنیدومین تحلیل مربوط می«: 17و  16سطر  104صفحۀ  -
 » ...خود کلیت بیشتري دارد خودياین مسأله به. هنگام بدان خواهیم پرداخت

در  کنـیم مـثالً  پاورقی توسط مترجم برخورد مـی  درتنها در موارد اندکی به توضیح  •
 . 60صفحۀ 
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  :هاپیشنهاد
 سازي متنویراستاري ادبی جهت روان - 1

 و بررسی تغییرات آن) متن اصلی(تهیه نسخۀ جدید کتاب  - 2

 تر و مرسومهاي دقیقگیري از اصطالحات و معادلبهره - 3

-شناسـی زبـان، روان  استفاده از کتاب به عنوان یک منبع جانبی در حوزة روان - 4

 . شناسی یادگیريشناسی، روانمکاتب روانشناسی آموزش، تاریخچه و 

شناسـی و فراینـد یـادگیري    روان«تر براي کتـاب، مـثالً   استفاده از عنوان دقیق - 5
 )فرهنگی-با رویکرد تاریخی(زبان دیگر 

 استفاده از طرح جلد متناسب با اهداف و محتواي اثر - 6

سـازي  گیري مترجم از تحشیه و توضیح و پـاورقی بـراي شـفاف   استفاده و بهره - 7
 . ذهن خواننده در مواردي که نیاز به توضیح هست

زاده در ابتـداي کتـاب بـه تحلیـل     مقدمۀ نگاشته شده توسط آقاي دکتر قاسـم  - 8
ها نیـاز بیشـتري   این کتاب به این روشنگري. دیدگاه نویسنده کمک کرده است

 . دارد

  
   

    



 
  
  

  »زبان و ذهن«
  

  نوام چامسکی : مؤلف
 کوروش صفوي: مترجم

  هرمس :ناشر
  1390: سال نشر
  پنجم: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  279 : تعداد صفحات
  

شناسـی نوشـتۀ چامسـکی اسـت و     یکی از آثار مهم و کالسیک زبان زبان و ذهنکتاب 
هـاي  شناسی، و تـا حـدودي رشـته   دانشجویان رشتۀ زبانتواند براي ترجمۀ آن قطعاً می

مواردي که در ادامه درباره کیفیت اثر گفته شده بیشتر . شناسی مفید باشدفلسفه و روان
گردد و مطالب مندرج در این اثر از حیـث علمـی بسـیار مهـم و     میبه بحث ترجمۀ آن بر

مکاتـب  «ع فرعـی در دروس  تواند به عنوان منبـ می» زبان و ذهن«کتاب . ارزشمند است
شناسـی  در مقطع کارشناسی ارشد رشـتۀ زبـان  » دستور گشتاري«و » شناسینوین زبان

  . تدریس شود
  :بررسی شکلی

لیف به کـار بـرده، بسـیار    أنثر مترجم در این اثر، که زبان علمی سختی را در ت •
ایـن   توان گفت روانی و علمی بودن نثراز این حیث می. روان و کامالً رسا است

 . کتاب، ویژگی شاخص آن است

 . تمام قواعد ویرایش و نگارش به خوبی در این اثر رعایت شده است •

 بسیار خوب است... آرایی، صحافی، طرح جلد و نگاري، صفحهاثر از نظر حروف •
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تواند منبع اصلی یا کتاب درسی باشد اما بـراي دروسـی   این اثر به تنهایی نمی •
 . تواند منبع فرعی خیلی خوبی باشدکه در مقدمه ذکر شد می

 . هاي مختلف هیچ تغییري نکرده استاثر مذکور در چاپ •

، مقدمـه، فهرسـت   )بـه صـورت صـریح   (گفتار، بیان هدف اثر کتاب شامل پیش •
 . مطالب و فهرست اشخاص است

  
  :بررسی محتوایی

شناسـی جـا افتـاده    مترجم اصطالحاتی را به کار برده است که در مباحث زبان •
 .از این حیث این اثر مشکلی ندارد. است

 . سازي اصطالحات تخصصی بسیار خوب استکیفیت معادل •

اي از چنـد مقالـه مسـتقل اسـت، تمـرین و آزمـون نـدارد و        این کتاب مجموعه •
 . بیشتر به مباحث اصلی پرداخته است

شناسـی و دسـتور   هـایی مثـل مکاتـب زبـان    کتاب حاضر تمام سر فصـل درس  •
تواند به عنوان منبع فرعی مـورد اسـتفاده   شود و فقط میمل نمیگشتاري را شا

 . قرار بگیرد

هـاي کالسـیک در حیطـۀ دسـتور     تـرین کتـاب  ترین و مهماین اثر یکی از قوي •
گشتاري است و از این حیث عنـوان و فهرسـت کـامالً بـا محتـواي آن منطبـق       

 . هستند

ط بـه ارتبـاط زبـان و    تواند بخش مربـو شناسی میبراي درس مکاتب نوین زبان •
براي بخش دستور گشتاري هـم بـراي   . ذهن را در دستور گشتاري پوشش دهد

فصل نیازمند مطالعۀ کتاب هاي سرسایر بخش. بخش مفاهیم نظري مفید است
 . آیددرسی اصلی است و این کتاب منبع فرعی به حساب می

ن خواندن آن تواند براي درس خاصی منبع اصلی باشد چوکتاب به تنهایی نمی •
 . شناسی صورتگرا و تاریخچۀ آن استهاي زباننیازمند دانش خوبی از بحث
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گـذرد و از ایـن حیـث مباحـث     سال مـی  30از تاریخ چاپ اصلی این اثر حدود  •
کمی قدیمی است، اما این کتاب اثري کالسیک اسـت و خـود آن باعـث ایجـاد     

 . یک نقطۀ عطف در تاریخ دستور گشتاري است

 . ی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر بسیار خوب استنظم منطق •

این اثر فهرست منابع ندارد ولی از هر منبعی که استفاده شده در همان صـفحه   •
 . مربوطه ارجاع داده شده است

 . در این اثر از هیچ منبعی بدون ذکر مأخذ آن استفاده نشده است •

 . استنادات و ارجاعات اثر بسیار خوب است میزان دقت در •

فلسفی این اثر در راستاي تأکید بر فلسفۀ خردگرایی اسـت   -گیري علمیجهت •
گرایـی تأکیـد   ترین افرادي است که بر فلسـفۀ خـرد  چون چامسکی یکی از مهم

 . دارد

این اثر ترجمۀ کامل است و ترجمۀ آن بسیار روان است و امانـت را نیـز رعایـت     •
 . تکرده اس

 . اند، مقدمۀ کوتاهی نیز وجود داردها بسیار خوب انتخاب شدهمعادل •

  . هاي قبلی تغییرات محتوایی نداردنسبت به چاپ •
  

   

    





 
  
  

  »شناسی زبانشناسی و آسیبزبان«
  

  پوررضا نیلی : مؤلف
  هرمس : ناشر

  1390: سال نشر
   دوم: نوبت ویرایش
  تهران :محل نشر

  196: تعداد صفحات
  
شناسی زبان است و در واقع مجموعـه  کتاب شامل نه مقاله و یادداشت دربارة آسیب •

  . شدبنابراین بهتر بود در عنوان کتاب نیز ذکر می. مقاالت است
حیطه نیـز اشـاره   هاي خارجی متأخر این اگر در کتاب به تعداد بیشتري از پژوهش •

  .شدشد بر ارزنده بودن کتاب افزوده میمی
که براي سایر فصول، فهرست در حالی. فهرست منابع مقالۀ اول مشخص نشده است •

  . منابع داریم
بـه  «صـورت  بـه  اسـت  بهتـر . سر هم نوشته شـده اسـت  » بتدریج«کلمۀ  12صفحه  •

  . اصالح شود» تدریج
چنین در انتهاي صفحه بـه صـورت نقـل    به صورت غیر مستقیم و هم 12در صفحه  •

  . معرفی شده است اما منبع نامشخص است »جکسوننظریه «قول مستقیم 
مرکزهـاي زبـانی و مرکزهـاي    «گرا از عبارت براي اشاره به نظریه جزء 12تا صفحه  •

 هـد هنگـام بیـان نظریـه     13استفاده شده اسـت، ولـی در صـفحه    » مرزبندي شده
  .کار رفته استبه» غز براي گفتار و زبانبندي محدود ممنطقه«عبارت 
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جمع و بسـیاري از  » ها«در مقاله اول . در برخی موارد ویرایش متن هماهنگ نیست •
، »بندينسـازما «: ماننـد . انـد هاي مشتق یا مرکب دیگـر سـر هـم نوشـته شـده     واژه
جمع در کل کتاب مشهود است، ولی در مقالـه  » ها«چسباندن ... . و » خصوصیتها«

شناسی در عنوان روي جلـد کتـاب   زبان. جدا نوشته شده است» بنديسازمان«دوم 
ایـن عـدم   . جدا نوشته شده است ولی در متن بـه هـم پیوسـته و در مـواردي جـدا     

  . شودیکدستی درباره واژه روانشناسی نیز دیده می
گذاري با اعداد اصـلی صـورت گرفتـه اسـت     از پیش از یادداشت ویراست دوم شماره •

بهتر . گذاري داردشروع می شود شماره 3پیشگفتار که از صفحه . ار نیستولی آشک
بود تا پیش از مطالب اصلی شماره گذاري با حروف الفبا یا اعداد به حـروف صـورت   

  . گرفتمی
  .شدرها و تصاویر نیز جداگانه ذکر میبهتر بود منبع نمودا •
دهـی  تن در ارجـاع دهی تجدید نظر شود تـا یکدسـتی مـ   بهتر است در شیوه ارجاع •

در عـین حـال   . دهی استتر از تکرار ارجاعمناسب...) همان، (استفاده از . حفظ شود
بدون ذکر سـال   37دهی صفحه دو اثر در منابع ذکر شده است و ارجاع پولر مولراز 

بـا توجـه   . است و مشخص نیست مطلب مورد استفاده از کدام یک از دو منبع اسـت 
رسد از یکـی از منـابع اصـالً اسـتفاده     ه با منابع به نظر میبه شمارة صفحه و مقایس

  .نشده است
حاشـیه  . ها در بیشتر موارد هماننـد فاصـله بـین خطـوط اسـت     فاصله بین پاراگراف •

جنس کاغذ استفاده شـده و رنـگ   . نیز بسیار کم است) خط اول(ها شروع پاراگراف
  .خوب نیست کیفیت تصاویر کتاب نیز. فونت و غیره فاقد جذابیت است

ارجـاع داده  ) بدون ذکر سال اثـر  22برودمن (و نیز ) 1965گشویند، (به  24صفحه  •
  . شده است ولی در فهرست منابع نیامده است

  »گشویند و همکاران«باید بشود » گشویند و همگاران«اشکال تایپی  27صفحه  •
 ارجـاع بـه  . جـاع داده شـده اسـت   ار) 2004(به دیویـد پاپـل و هیکـاك     28صفحه  •

انـد  اي را ارائـه داده اي صورت گرفتـه اسـت کـه گـویی ایـن دو بـا هـم مقالـه         شیوه
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بهتـر اسـت در   . انـد اي را در مجله ذکر شده داشتهکه هر یک مقاله جداگانه درحالی
مقابل اسم هر یک، سال اثرشان ذکر شود که مشخص شـود مقالـه مشـترك نبـوده     

داده شـده اسـت   ) 3همـان، ص  (بعدي به این ترتیب ارجاعی که در پاراگراف . است
  .فاقد دقت الزم است

عبـارت  » ماهیت زبـان و ذهـن در علـوم شـناختی    «پاراگراف اول مبحث  48صفحه  •
نیـز همـین موضـوع دیـده     .. و  29در صـفحه  . ترجمـه نشـده اسـت   » نوروساینس«

نامۀ پایانی معادل فارسـی ایـن عبـارت نیـز ارائـه شـده       که در واژهشود، در حالی می
  . 80در صفحه » آفازیولوژي«گونه است همین. است

معـادل انگلیسـی بسـیاري از    ) 70-60به عنوان مثال صفحات (ها در بعضی از مقاله •
ولی در بعضی از مقاالت به نـدرت معـادل انگلیسـی    . اندهاي تخصصی ارائه شدهواژه

  ).دو مقاله ابتدایی کتاب(داده شده است 
فاقد هر گونـه ارجـاع یـا    » یت گفتار در زبان پریشیهاي ارزیابی کیفشاخص«مقالۀ  •

  .فهرست منابع است
بهتر است که بیشـتر توضـیح داده    72پژوهش معرفی شده در پاراگراف آخر صفحه  •

  ).چه پژوهشی، در چه سالی و توسط چه فرد یا افرادي(شود 
نشـده  نیز منابع ارائه » دستورپریشی و نمودهاي آن در زبان فارسی«در پایان مقالۀ  •

به دو پژوهشگر خارجی ارجـاع داده شـده اسـت ولـی در      85در مقالۀ صفحه . است
زیر عنوان مقالـه   75در این مقاله در صفحه . منابع یا پانوشت مرجع مشخص نیست

اي از دستورپریشی در گفتار پیوسـته دو بیمـار زبـان پـریش     نمونه«ذکر شده است 
تنهـا در انتهـاي مقالـه بـه پژوهشـی      کـه  در حالی» زبان پس از ضایعه مغزيفارسی

  .انگلیسی اشاره شده است-درباره یک فرد دو زبانه فارسی
براي نمـودار   171نیز تنها دو ارجاع در صفحه »  ...فرایند ترجمه «در آخرین مقاله  •

هـا و کـل مقالـه ارائـه نشـده      ارائه شده  است ولی مرجع یا منابعی براي این ارجـاع 
  .است
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جاي فهرست منـابع،  به» گاهی به مبانی عصبی کاربردشناسی زبانن«در پایان مقاله  •
در . کنـد این موضوع درباره بعضی از مقاالت دیگر صدق می. کتابنامه ارائه شده است

  .واقع عدم هماهنگی و یکدستی در شیوة ارائۀ مطالب مشهود است
تـرم  نویسـنده مح » نگاهی به مبانی عصبی کاربردشناسی زبان«مقالۀ  99در صفحه  •

در ... شـناختی  هاي بالینی و آسـیب اي از زمینهاند که براي آشنایی با پارهذکر کرده
، ولی در »:کنیمباره را با هم مرور میاي از مجموعه مقاالت جدید در اینزیر خالصه

خـورد  ادامه کتابی معرفی شده است که در عنوان آن مجموعه مقاالت به چشم نمی
تر اشـاره شـود   شاید بهتر باشد از ابتدا مشخص. التی استولی محتوا متشکل از مقا

زیرا در واقع محتواي مقـاالت و نتـایج   . که قرار است محتواي این کتاب معرفی شود
هاي کتاب اشـاره  ها مورد بررسی قرار نگرفته است و به نتایج کلی بخشتک آنتک

  .شده است که البته ارزشمند است
ـ  «در مقاله فوق الـذکر   • بـه غیـر از   » ه مبـانی عصـبی کاربردشناسـی زبـان    نگـاهی ب

هـا ارجـاع داده شـده اسـت، بـه سـایر منـابع        که در متن بـه آن  چامسکی و پارادي
معموالً براي مقاالت بهتر است که فهرست منـابع  . کتابنامه ارجاعی داده نشده است

  .ارائه شود و نه کتابنامه
پایـه گـذار   «اشـاره شـده اسـت    ) 1پاراگراف اول توضیحات شماره ( 106در صفحه  •

نـام ایشـان بـه    . که به نام فرد در متن فارسی اشاره شـود بدون آن» آموزيروش باز
اثـر ایـن   . بهتر است ابتدا در متن اشاره شـود . صورت پانوشت و انگلیسی آمده است
  ). 1964شول (نویسنده در کتابنامه نیز وجود دارد 

شـده اسـت کـه در کتابنامـه دیـده       مطلبـی ارائـه  ) 1977شول (از  107در صفحه  •
و نیـز در پانوشـت   ) 1990 آلبرت و باخمـان (به  112همچنین در صفحه . شود نمی
  .اندارجاع داده شده است که در کتابنامه نیامده Macfarlane & Duckworthبه 

  .فهرست کتابنامه بر اساس حروف الفبا نیست 116صفحه  •
 
 



 
  
  

  »شناختیاي بر معناشناسی زبانمقدمه«
  

 جان الینز: مؤلف

  حسین واله: مترجم
  نوگام : ناشر

  1383: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  487:  تعداد صفحات
  

متن حاضر که در واقع ترجمه اثر ارزشمند الینز است، متاسفانه از روانـی و سـلیس    •
بودن کافی برخوردار نیست و مترجم بسیار نزدیک به مـتن و در قالـب ترجمـه واژه    

  . به واژه کار خود را به انجام رسانده است
  . براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی حجم اثر مناسب است •
تخصصی دقت چندانی به کار نرفتـه اسـت و متاسـفانه حتـی     در کاربرد اصطالحات  •

یا ) phonology(شناسی شناسی مانند واجاصطالحات مرسوم و شناخته شده زبان
  . اندبه درستی به کار نرفته (psycholinguistics)شناسی زبان روان

سازي اصـطالحات تخصصـی ضـعیف اسـت و نیـاز بـه بـازنگري دارد        کیفیت معادل •
)substitutional = ،بدلیopaque = ،گنگtempo =آهنگضرب.(  

استفاده ... بندي و براي تفهیم موضوع از ابزارهاي علمی مختلفی مانند مقدمه، جمع •
  .کرده است

کتاب از جامعیت برخوردار است هر چند به لحاظ تناسب سـطح آموزشـی بـاالتر از     •
  . تواند مکمل خوبی باشدارشد و براي دوره دکتري می
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  . محتواي اثر با فهرست مطالب همخوانی دارد •
ریـزي  هـاي شـوراي عـالی برنامـه    هاي مختلف با سرفصلتا حد زیادي عناوین فصل •

کنـد و روي هـم رفتـه بـه     منطبق است اما متن اثر بیشتر ماهیت فلسفی پیـدا مـی  
  . عنوان یک کتاب مکمل مناسب است

دانشـجویان کارشناسـی ارشـد در درس    تواند به عنوان کتاب مکمل براي این اثر می •
تر هستند در هاي دیگري که به لحاظ آموزشی کارآمدکتاب. معناشناسی مفید باشد

  . حوزه معناشناسی زیاد است
  . بوده است 1995اطالعات کتاب روزآمد نیست و چاپ اول آن  •
نوآوري قابل ذکري در این کتاب وجود ندارد و کتاب به شیوه سـنتی نوشـته شـده     •

  . تاس
  . متن اصلی اثر داراي نظم و انسجام است •
. از منابع موجود براي تبیین موضوعات مورد بحث به قدر کفایت استفاده شده اسـت  •

الینز از معناشناسان مطرح جهان و دانشگاه کمبریج است و منابع کتاب حاضر نیـز  
  . گلچینی است از منابع اصیل در حوزه معناشناسی

بـه طـور کلـی    . اندین کتاب همگی با ذکر منبع آورده شدهمطالب مورد استفاده در ا •
  . میزان دقت در استنادات و ارجاعات بسیار دقیق است

ترجمه به لحاظ نوع ترجمه کامل است اما چندان موفق نبوده است و طعـم ترجمـه    •
نوشـت و  به لحاظ فنـی در ترجمـه پـاورقی، پـی    . شوددر حین خواندن احساس می

هاي و اصطالحات به کـار رفتـه   یابیشود اما در معادلدیده میمقدمه مترجم در اثر 
  . مترجم چندان موفق عمل نکرده است

توان گفت که اصل اثر از منابع ارزشمند در حوزه معناشناسی اسـت  به طور کلی می •
شناسی مورد تواند به عنوان کتاب کمک درسی یا مکمل براي دانشجویان زبانو می

متن ترجمه شده به دلیل تالش مترجم براي ترجمه نزدیک  هر چند. استفاده باشد
به متن از روانی و سادگی برخوردار نیست و اصطالحات نیز به صورت دقیق بـه کـار   

توانـد بـراي کسـانی کـه بـه مـتن انگلیسـی        در هر حال ایـن ترجمـه مـی   . اندنرفته
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اً در حـال  ضـمن . یا از سواد انگلیسی برخوردار نیستند مفیـد باشـد  دسترسی ندارند 
آثار جدید و معتبـر بسـیاري در بـازار کتـاب موجـود      حاضر براي درس معناشناسی 
تواننـد بـراي   هاي مدرن آموزشی بیشـتر و بهتـر مـی   است که به لحاظ رعایت شیوه

  . دانشجویان مفید باشند
 .طرح روي جلد خوب است •

طـرح  راجع به علـم معناشناسـی مبـاحثی را م   . پیشگفتار مترجم خیلی مفصل است •
بیـان ایـن   . بایست بر مبناي کتاب یا منبع تخصصـی بـوده باشـد   کرده است که می

مطالب به این صورت در کتابی که ترجمه است چندان مناسب نیست مگـر بـا ذکـر    
دلیـل  هاي به کار رفته موجب پیچیـدگی بـی  در عین حال در مواردي واژه. منبع آن

 . متن شده است

بلکـه از حـروف   . شـد گـذاري اعـداد اسـتفاده نمـی    رهبهتر بود براي پیشگفتار از شما •
 .یا اعدادي که به حروف نوشته شده باشند شوداستفاده 

 یعنی چه؟ » فروکاستن فلسفه از اساس به تحلیل زبان« 11صفحه  •

. در پاراگراف اول پیشگفتار، به معناشناسی به عنوان یک رشته جدا اشاره شده است •
هـاي  شده است که معناشناسی زیر مجموعه حـوزه پاراگراف اول ذکر  12در صفحه 
 . است منابع مربوط به هر نظر ذکر شود مالز. دیگر است

 الحال یعنی چه؟خواننده متوسط: آخر پاراگراف اول 12صفحه  •

بـین گیومـه قـرار دادنـد ولـی       را» مفهـوم «واژه پاراگراف دوم خط هفتم  12صفحه  •
پـاراگراف دوم  در  17و  13صـفحه همـین اتفـاق در   . ها بر عکس اسـت جهت گیومه
 .شودمشاهده می

 مخل به اداي مقصود:  18صفحه  •

رسـد در ایـن   اند، بـه نظـر مـی   استفاده کرده» جعل اصطالح«از اصطالح  18صفحه  •
تواند گمراه کننده نیز باشد، بهتر است از واژه دیگري اسـتفاده  موضوع واژه جعل می

 .شود
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هـاي معترضـه کـه نویسـنده از     براي جملهمترجم ذکر کرده است که  19در صفحه  •
انـد، بـا ایـن وجـود در     خط تیره استفاده کرده است، ایشان از پرانتز اسـتفاده کـرده  

 .از خط تیره براي جمله معترضه استفاده شده است 23صفحه 

اسـتفاده  » نیاز«از واژه » حاجت«پاراگراف دوم به جاي واژه  23 صفحۀ بهتر است در •
 . دوش

 »درباره«باید بشود » در   باره«گراف دوم خط پنجم پارا 23صفحه  •
رو کـه  در علم اصول این تأمالت بسـط بیشـتري یافتـه از آن   «: 12خط آخر صفحه  •

کـرده کـه   گذشـته و ایـن ایجـاب مـی    الفاظ می اکتشاف غرض شارع ناگزیر از میسر
د به لحاظ دسـتوري سـه جملـه اول بایـ     ».درباره لفظ و معنا و داللت هم تأمل شود

 »میسر«به لحاظ ویرایشی به جاي مسیر نوشته شده است . تصحیح شود
بهتر است این دو واژه را به صورت جدا یعنـی    ،»پیشفرض«: 13پاراگراف دوم صفحه  •

 .نوشت» پیش فرض«

آن واسطه امینی نیست که معصومانه بکار انتقال مفـاهیم  «پاراگراف دوم : 13صفحه  •
 .»کاربه «باید بشود » بکار«، » ...

-هایی تقسیم  شده است که هر کدام یک یا چند بخش را شامل میکتاب به بخش •

اژه نامـه، نمایـه واژگـان    و. اي ارائه شده اسـت شود و در هر بخش نیز در ابتدا مقدمه
هـاي ظـاهري مثبـت    طالحات و اعالم و نیز کتاب شناسی از دیگر ویژگیکلیدي، اص
 . کتاب است

متوسـط الحـال، باالصـاله،    : که در پیشگفتار ذکر شـده اسـت  هایی هایی از واژهنمونه •
: امثـال ذالـک، در سـایر صـفحات    : 114اخیرالذکر، بالمره، علی العموم، یا در صفحه 

، عطف توجه و   ... .اجماالً، سنتاً

ها بهتر است مجـدداً ویرایشـی   به لحاظ ویرایشی در مورد جدا یا سر هم نوشتن واژه •
، 13، بکـار صـفحه   13، بخوبی صفحه ...و  15و 13حه پیشفرض،  صف: صورت بگیرد

 .16، بدست صفحه 17، بواقع صفحه 17بشمول صفحه 

 .شودجمع هم یکدستی دیده نمی» ها«شتن به طور کلی درباره جدا یا سر هم نو •
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بایـد فاصـله   » ومتافیزیـک زبـان «پاراگراف یکی مانده به آخـر خـط دوم    17صفحه  •
 .ها بیشتر باشد واژه

شناسـی   از واژه آشـناتري در حیطـه زبـان   » یترکیب مزج«جاي واژه ه ب 19صفحه  •
 . استفاده شود

نویسنده ذکر کرده است که در موارد ضروري اصل اصـطالح انگلیسـی    18در صفحه  •
بـا ایـن وجـود ایـن     . را در داخل پرانتز ذکر کرده است و از تکرار هم ابا نکرده اسـت 

مناسـب  که نه تنها ضرورت ندارد بلکه نا استتکرارها در متن در مواردي آنقدر زیاد 
 competence , performance: 25و  24صفحه : است

در صفحات مختلف و به کرات به عنوان   semantics and pragmaticsتکرار واژه  •
 117و  116و ’citation form‘ اصطالح  91و  90و صفحه   73، 25مثال صفحه 

reference  
 open-ended: ل شدنیتکمی، hyponymy: اشتمال •

• Entailmeut : باید بشود 170صفحه :entailment 

 . صحیح نیست» هر دو دسته نوع«خط سوم  136صفحه  •

  .خط اول کمی گنگ است ، بهتر است ویرایش شود 24پاراگراف اول صفحه  •
سـت،  کـم ا » بـا و دانـش  «دو خط مانده به آخر فاصله بین  24پاراگراف دوم صفحه  •

  .بین این دو واژه باشدک فاصله باید ی
همچنـین  . ارائه نشده اسـت   paroleو   langueخط اول معادل فارسی  25صفحه  •

را بهتر بود در اولین اشاره به ایـن  » جمله و اظهار«و » شکل و معنا«معادل انگلیسی 
  .دادند و نه در میان پاراگراف یا اواسط کتابها ارائه میواژه

  .تري استفاده شودرایجاژه ومجمل از جاي ه پاراگراف آخر ب 26صفحه  •
در ترجمه اول شخص مفرد و در بعضی موارد اول   point of viewدر بعضی موارد  •

بحـث  / امگنجانـده «پـاراگراف دوم   24بـه عنـوان مثـال صـفحه     . شخص جمع است
  . »...آوریم و می/ غرض اصلی ما«پاراگراف دوم خط اول  29 و صفحه/  امکرده
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که در  ، در حالی31شده است و نیز در صفحه   boldها بعضی از واژه 32در صفحه  •
  .سایر صفحات و موارد اینگونه نیست

مفهمومی کمی گنگ است که ناشی از  پاراگراف اول به لحاظ 3/1بخش  35 صفحه •
شاید تغییر شیوه ترجمه بـه شـفاف شـدن    . هاي زبان فارسی و انگلیسی استتفاوت

شـناختی  معناشناسی زبان«بهتر است بجاي واژه شعبه در جا  همان. آن کمک کند
  .از واژه دیگري استفاده شود» اي از دانش زبان شناسی استشعبه

از میان همه علومی که به نحـوي بـا معنـا    «پاراگراف دوم خط اول و دوم  36صفحه  •
شناسی را شاید بتوان علمی بشـمار آورد کـه بیشـترین اهتمـام را     ارتباط دارند زبان

  اهتمام در چه کاري؟» .دارد
تواند بهتـر  یها روان نیستند و انتخاب معادل واژه ها مبه طور کلی بسیاري از جمله •

یکی از اوصاف زبـان کـه از تعریـف آن اخـذ     «پاراگراف دوم  36صفحه : صورت گیرد
هر . بهتر است تفاهم نباشد communicationهمان صفحه معادل واژه . » شودمی

در پا نوشت نظر خود را اعالم کرده است ولی تفاهم مشخصاً معادل  چند که مترجم
  .است  understandingواژه  

هـا  در نیمه پاراگراف وجود ضمیر آن. نکات گنگ زیادي دارد 36پاراگراف دوم صفحه  •
  .به پیچیدگی و ابهام افزوده است

 38در صـفحه  . بهتر اسـت تغییـر کنـد    »عیوض«  arbitraryمعادل واژه 37صفحه  •
 .  قرار گرفته است  conventionalوضعی معادل 

تعداد دفعات تکـرار آن در یـک صـفحه و معـادل آن       indexدرباره واژه  40صفحه  •
اگر در ترجمه پاراگراف دوم و سوم کمی تغییـر  . بهتر است تجدید نظر صورت بگیرد

تـر  هصورت بگیرد و از حالت ترجمه لفظ به لفظ خارج شود دنبال کردن مطالب ساد
  .می شود

  .از قلم افتاده است» ب«آخرین واژه نقطه . خط سوم اشکال تایپی دارد 41صفحه  •
بهتـر اسـت معـادل    » .نقاط قـوت و ضـعف را بیازمـاییم   «: پاراگراف آخر  41صفحه  •

  . بهتري بجاي آزمودن در نظر گرفته شود
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رسـی و  مختص زبان انگلیسی اسـت و در زبـان فا   مطالب ارائه شده کامالً 42صفحه  •
شاید بهتر باشد کمی در مطالب یـا  . براي خواننده فارسی زبان مفهوم چندانی ندارد

ها تعییراتی اعمال شود تا دنبال کردن مطالب براي خواننـده  شیوه ترجمه و بیان آن
  .یابدعد نیز ادامه میهمین موضوع در چند صفحه ب. با خدشه مواجه نشود

  .ستفاده شده است یا اشکال تایپی استا» مرادف«از » مترادف«جاي واژه ه ب •
  .اند که چندان مناسب نیست، استعمال را در نظر گرفته  useمعادل :  49صفحه  •
 categorialپــاراگراف اول بهتــر بــود کــه معــادل فارســی عبــارت    108صــفحه  •

ambivalence  دادندرا ارائه می .  
گذاشـته شـده اسـت کـه     » اشـتراك معنـوي  «  polysemyمعادل واژه  91صفحه  •

  .مناسب نیست
مناسـب  . در نظر گرفتـه شـده اسـت   » اخبارها«  statementsمعادل :  166صفحه  •

 .نیست

پـاراگراف   257 صفحۀ مانند. ها خیلی رنگ و بوي انگلیسی داردبسیاري از پاراگراف •
هر واکـنش دیگـري   صرفاً ابراز تردید نمود بدون اینکه از شنونده رفع تردید یا «آخر 

  .»خواسته شود یا انتظار رود
  .توان گفتبشود می» توانیم گفتمی«: پاراگراف سوم 203ص  •
هاي تخصصی نیسـتند و نیـاز بـه بیـان     که واژه» غیر متأهل«و » مجرد«:  203ص  •

شـان عنـوان   بهتر است که تنها اصطالحات تخصصی معادل انگلیسـی . معادل ندارند
  .شود

، »اشـتهار یافـت   ...یا / ه وجوه گوناگون ممکن استیک اظهار ب معناداري«: 202ص  •
  .تر استفاده شودهاي رایجبهتر است از واژه

هـا  قبول تز ذیـل نقطـه اشـتراك آن   «: پاراگراف اول خط سوم 7/5مبحث  202ص  •
  »است

معـادل پیشـنهادي متـرجم    . باشـد » بافـت «تواند می contextمعادل   336صفحه  •
  .یستمحترم چندان دقیق ن
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  .شناسی توجه نشده باشدیابی چندان به منابع زبانرسد براي معادلبه نظر می •
علت . انداند و بسیاري هم نشدهها ایرانیک شدهاز نیمه کتاب به بعد بسیاري از مثال •

این عدم هماهنگی توضیح داده نشده است و به نظر می رسد کـه اشـکال ویرایشـی    
  .باشد

شـان را در پـا   اند که در مواردي نظر شخصـی ذکر کردهمترجم محترم در پیشگفتار  •
ایـن نظـر   «: ت آمـده اسـت  گونه در پانوش این 382در صفحه . اندت اظهار کردهشنو

چنین اظهار نظر تند و منفی درباره مطالب کتـاب توسـط   » .و بس. ... صحیح نیست
نـدان  مترجم که تنها نقش انتقال مفاهیم از زبان هـدف بـه زبـان مقصـد را دارد چ    

  .تواند در نقدي جداگانه بیان شوندچنین مطالبی می. رسدمناسب به نظر نمی

  
   

    



 
  
  

  »درآمدي بر معناشناسی«
  

  کوروش صفوي: مؤلف
  )سوره(سازمان تبلیغات اسالمی : ناشر
  1379: نشر سال

  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  452:  تعداد صفحات
  

شناسـی در مقطـع   تـوان بـراي درس اصـول معنـا    را مـی  درآمدي بر معناشناسـی کتاب 
  . شناسی به کار بردکارشناسی ارشد رشته زبان

  : بررسی شکلی
از جمـالت طـوالنی   . این اثر به زبان فارسی بسیار روان و رسا نگارش شده است •

هاي تخصصی به زبان ساده یا با مثـال  واژه. ساختار پیچیده پرهیز شده است با
اند که این خـود نقـش   ها و توضیحات بومی شدهاکثر مثال. اندتوضیح داده شده

نگارش روندي منطقی دارد و عنـاوین بسـیار گویـا    . زیادي در روانی مطلب دارد
  . هستند

خواننـده  . بهام در جمالت وجود نداردا. اندستفاده شدهعالئم سجاوندي با دقت ا •
هـاي  متن موضوع مورد نظر را پیدا کند چرا که واژه تواند در داخلبه خوبی می

. اندمنطقی و کاربردي ارائه شده عناوین به شکل. اندکلیدي درشت و سیاه شده
هـر فصـل داراي بدنـۀ    . دار هسـتند انـد و شـماره  ها از متن اصلی جدا شدهمثال

بســط و اسـتدالل موضــوع،    ت کــه شـامل مقدمــه، طـرح مسـأله،   محکمـی اسـ  
 . باشدمنابع پیشنهادي و تمرین می  گیري، چکیده مطالب، نتیجه
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فاصـله سـطرها از   . در مجموع اثـر از نظـر شـکلی داراي کیفیـت خـوبی اسـت       •
در مورد طرح روي جلد به نظر . ها و اندازه کلمات مناسب استیکدیگر، حاشیه
شناس معروف است که اعتقاد دارد زبان یـک  ایده سوسور زبان بنده برداشتی از

در این بازي ما با نظام ارزشی مواجه هسـتیم کـه   . نوع بازي مانند شطرنج است
البتـه  . دهنـد هاي ارزشی جدیـدتر مـی  گردند و جاي خود را به نظاممتحول می

کـت  حر) یعنی در نشان دادن این جدل و کشمکش(کل اثر کمتر در این راستا 
 .کرده است

البته مطالب مفید هسـتند  . رسداثر براي درس دو واحدي کمی زیاد به نظر می •
رسـد برخـی از   بـه نظـر مـی   . ها ارائه کنداگر مدرس بتواند تصویر درستی از آن

تـا   320(تـوان حـذف کـرد    شناسی منطقی را نیز میمباحث نظیر فصل معنی
360.( 

  :  بررسی محتوایی
انـد و اغلـب داراي   جایگاه خود مورد استفاده قرار گرفتهاصطالحات تخصصی در  •

این اصطالحات . اندباشند که گاهی نیز با مثال مشخص شدهتعاریف روشنی می
هـاي خـوبی   انـد و داراي معـادل  بر حسب ضرورت مباحث علمـی مطـرح شـده   

البته در بعضی موارد دقت بیشـتري  . ها را آسان نموده استهستند که درك آن
کـه بیشـتر    "intentional"برد این اصـطالحات الزم بـوده اسـت، مثـل     در کار
در اکثـر  ). 342صـفحه  (» معناداري«رساند تا مندي جریان معنادار را میهدف

البتـه در  . هاي خوبی ارائه شده است که روشن و بدون ابهـام اسـت  موارد معادل
آن را  تـوان کـه مـی   "modality"مثـل  . مواردي دقت بیشتري الزم بوده است

چـون  ) 343صـفحۀ  (» وجه«نیز خواند و نه فقط » سازگذار یا تغییرتأثیر«یک 
 . گذارندها بر افعال دیگر نیز تأثیر میاین

کند و سپس به توضیح اي است که طرح مسأله میهر فصل کتاب داراي مقدمه •
گیـري و  همچنین در پایان هر فصل نتیجه. پردازدو بسط آن و ارائه راه حل می

متأسفانه در پایان کتـاب  . بسیار مثبتی است چکیدة مطلب وجود دارد که نکتۀ 
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بنـدي کلـی از آن   گیري کلی که به اهداف علمی اثر بپردازد و جمـع یک نتیجه
همچنین در مقدمه کمتر به ضرورت علمی نگارش اثـر  . داشته باشد وجود ندارد

از نظـر تمـرین،   . اي شـده اسـت  پرداخته شده است و بیشـتر توجیـه درسـنامه   
 . نمودار و آزمون اثر موفق بوده است

مطـرح اسـت داراي مطلـب اسـت و      چـه در اهـداف درس  این اثـر بیشـتر از آن   •
بـا ایـن وجـود بهتـر بـود در جـایی مؤلـف        . تر و فراتر از طرح درس است جامع

شناسـی  شناسـی و معنـا  سـی زبـان  محترم بـه تفـاوت بـین دو نگـرش معناشنا    
بسـت مطالعـات   پرداخت تا راهی براي بنشناختی نیز میهشناختی یا نشانمعنا

 . معنایی در ایران باز شود

گیري ابتـدایی آن  طور که از عنوان این اثر پیداست، معنا در شرایط شکلهمان •
عـۀ بـرش خـورده و منقطـع از معنـا      این نوع مطالعـه را مطال . مطرح شده است

هـاي معنـادار اسـت کـه در کلیـت      نوع دیگر مطالعه، مطالعۀ مجموعه. نامند می
کـه بـا توجـه بـه غلبـه دیــدگاه       بنـده گمـان دارم  . گیـرد گفتمـانی شـکل مـی   

درآمـدي بـر   «تر بود که عنوان شناختی بر معنا و مطالعۀ آن در این اثر، به زبان
در هـر حـال واژة   . شـد براي آن در نظر گرفتـه مـی  » شناختیشناسی زبانمعنا
 .باشدمی» معنا«اي ب مقدمهبسیار منطبق با مطال» درآمدي«

ریزي نیاز بـه انـدکی بـازنگري و    عالی برنامههاي شورايفصلرسد سربه نظر می •
شـناختی  شناسی غیر زبـان تري در حوزة معنا و معنامطالب جدید. اندیشه دارد

معنـا را بایـد در سـطح    . ی کـرد پوشـ تـوان از آن چشـم  مطرح اسـت کـه نمـی   
ایـن  . هاي گفتمانی باشد مورد مطالعه قرار دادلیتگیرنده کتري که در بر وسیع

 . ها مغایرتی نداردفصلکتاب با سر

شناسـی مناسـب   این کتاب براي تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان •
هاي متنوع و مفیدي را نظریه. سازدرا فراهم می» معنا«است و مقدمات مطالعۀ 

به زبـان  . تمرینات کاربردي نیز دارد. تهاي فراوان اسداراي مثال. گیردمیدر بر
اما باید در نظر داشت که این اثر محدود بـه  . ساده و قابل فهم نوشته شده است
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مطالعۀ معنا، شرایط تولیـد و  (» شناسیمعنا«است و نه » شناسیمعنی«مطالعۀ 
 ). هاي گفتمانی که به عنوان کلیت معنادار مطرح هستنددریافت آن در نظام

به شرایط مطالعات حوزة زبان و معنا در کشور ایران و دامنـۀ مطالعـات   با توجه  •
توان گفت که ایـن اثـر   بسیار محدودي که در این زمینه صورت گرفته است، می

مفید و به روز است البته با توجه به تأخیر بسیار زیـادي کـه مـا در ایـن حـوزة      
. مینه انجام گرفته استاي در این زمطالعات بسیار اندك و پراکنده. زبانی داریم

هر چند که . شناختی ایران بسیار کارآمد و به روز استاین اثر براي جامعۀ زبان
معنـا انجـام داده     هاي بسیار بلندي را در زمینـۀ مطالعـۀ  شناسی گامامروز معنا

 . باشیماست که ما فاقد آن می

بنـدي  دسـته هـا و مطالـب، در   ترین نوآوري این اثر در بومی نمـودن مثـال  مهم •
یـابی  شـناختی بـا یکـدیگر، و در معـادل    هاي معنـی نظام  منظم آن، در مقایسۀ

 .صحیح براي واژگان است

اما . ها داراي چکیده هستندفصل. اندبندي شده ارائه شدهمطالب منظم و طبقه •
در مقدمه اهداف مطالعـه معنـی   . گیري کلی وجود ندارددر انتهاي کتاب نتیجه
 .مشخص نشده است

در پایان هر فصل منـابع پیشـنهادي وجـود دارد کـه موضـوعات اساسـی قابـل         •
دهـد کـه بتوانـد بـه نکـات      نماید و به خواننده اجـازه مـی  مطالعه را معرفی می

 . کلیدي مطرح در هر منبع استفاده شده در اثر پی ببرد

یـن  ا. توان به آن مراجعه کردنامه کاملی وجود دارد که میدر پایان اثر نیز کتاب •
. گیـرد و شـیوة اسـتفاده از آن آسـان اسـت     نامه ارجاعات اثر را در بر مـی کتاب

ارجاعات درون متنی و در داخل پرانتز داراي کد و صفحۀ مـورد نظـر نویسـنده    
 . هستند

  :گیرينتیجه
 . شناسی جهت آموزش مفید استاي بر معنیکتاب به عنوان مقدمه •
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شـناختی بـه   رش صـد در صـد زبـان   طور که از عنوان آن پیداست نگـ اثر همان •
شناسی زبـان اسـت و نـه مطالعـۀ     به دیگر سخن، اثر مطالعۀ معنی. معنی است

 . معناشناسی معنا

پردازد و معنا را در فرایند معنایی یا گفتمـانی  ها میاثر به واژه و روابط بین واژه •
 . کندمطالعه نمی

امـروزي خـود را از   شناسی منطقـی کـاربرد   هاي اثر مثل معنیبعضی از قسمت •
هاي هنـري چیـزي بـه عنـوان     چرا که در آثار ادبی یا گفتمان. دست داده است

تولیـد زبـانی تـابع شـرایطی اسـت کـه در جهـت        . صدق و کذب وجـود نـدارد  
صـدق و کـذب   . داردگام بر مـی » نوعِ دیگر گفتن«و » هادگرگون کردن عادت«

 . فقط در گفتمان علمی وجود دارد

را بـه دنبـال دارد کـه مـا را      خطرها این نی به روابط بین واژهمنحصر نمودن مع •
 . کندبست معنایی میدچار نوعی بن

در صورتی که معنی غیر متحرك خشـک و  . دار استمعنا پویا، هدفمند و جهت •
 . پردازد نه معنااین اثر به مطالعۀ معنی می. غیر منعطف است

امـا بایـد کتـاب دیگـري کـه      . اسـت مقدماتی بسیار مفید   این اثر جهت مطالعۀ •
دهـد را نیـز بـه دانشـجویان     مطالعه معنا را در فرایند زبانی مورد نظر قـرار مـی  

  . آموزش داد
   

    





 
  
  

  »شناسیمنطق در زبان«
  

  کوروش صفوي: مؤلف
   ري ن ، حوزه ه ی الم اس  ات غ ی ل ب ت  ان ازم س : ناشر

  1380: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  238:  تعداد صفحات
  

زبان نگارش اثر روان و رسا است و قواعد ویرایش و نگارش در آن رعایـت شـده    •
  . است

آرایی و طرح جلد بسیار خوب ارزیـابی  صفحه  نگاري،کیفیت اثر از لحاظ حروف •
  . شود اما از لحاظ صحافی کیفیت متوسطی داردمی

حجم اثر با توجه به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مناسـب اسـت امـا بـراي      •
  . شودمقطع دکتري بسیار کم و ناقص ارزیابی می

کاربرد اصطالحات تخصصی برگرفته از کتاب دکتر ضیاء موحـد اسـت و از ایـن     •
ایی مؤلف محترم ابـداعات نابجـایی   اما در جاه. شودنظر بسیار خوب ارزیابی می

کـه در انگلیسـی صـفت      "false"و  "true"هـاي  به طور مثـال واژه . کرده است
اسـم بـه شـمار     نهـاده اسـت کـه   » کذب«و » صدق«هستند در فارسی معادل 

هـاي  بهتر بود در این زمینه نیز به تأسی از دکتر ضـیاء موحـد معـادل   . روند می
  . بردمیرا به کار » کاذب«و » صادق«
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گیري از ابزارهاي علمـی در حـد مقبـولی اسـت و ایـن مـورد را نیـز        میزان بهره •
و همکـاران   Allwoodاثـر     "logic in Linguistics"مؤلـف مـدیون کتـاب    

  .است
کـامالً منطبـق اسـت و مؤلـف     ) شناسیمنطق در زبان(محتواي اثر با عنوان آن  •

موده است مطالـب منطـق را   شناسی خود تالش نمحترم با توجه به دانش زبان
بــه معناشناســی ربــط دهــد و موفقیــت مولــف در ایــن خصــوص نیــز مرهــون  

Allwood و همکاران است .  
  . ریزي کامالً منطبق استهاي شوراي عالی برنامهمطالب اثر با سرفصل •
تدریس این کتاب براي مقطع کارشناسی ارشد مناسب اسـت امـا بـراي مقطـع      •

ري در خصوص قواعد استنتاج و ارتباط این قواعد بـا  دکترا نیاز به مباحث بیشت
  . ترادف و تضاد معنایی و غیره وجود دارد و اثر فوق فاقد این گونه مباحث است

و همکـاران  Allwood اي است از کتاب توان گفت اثر فوق ترجمه پیشرفتهمی •
و برخـی از مطالـب کتـاب دکتـر ضـیاء       Logic in Linguisticsتحت عنوان 

  . موحد
و همکـاران   Allwoodمولف نظم منطقی و انسـجام مطالـب خـود را مـدیون      •

  . است
یـک منبـع اصـلی    . مولف محترم عمدتاً از دو منبع بیشتر استفاده نکـرده اسـت   •

Allwood  درآمدي بر منطق جدید دکتـر ضـیاء   (و همکاران و یک منبع دیگر
صـفحات   این اثر بـدون ذکـر منبـع یـا    . که به ندرت استفاده شده است) موحد

. خـورد کتاب اصلی اسـت و هـیچ ارجـاعی در سرتاسـر کتـاب بـه چشـم نمـی        
متأسفانه مولف محترم حتی در پیشگفتار کتـاب نیـاورده اسـت کـه از ایـن دو      

رسد مولـف محتـرم بایـد در    به نظر می. منبع به طور خاص استفاده کرده است
  . است کرد که بیشتر اثر مورد بحث ترجمهجایی به این نکته اشاره می

جـز دو منبـع   بـه  براي غنـاي مطالـب از منـابع دیگـري     بهتر بود مولف محترم  •
  . کرد مذکور نیز استفاده می
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کرد و در آن ارتباط مباحث منطقی بـا  اي ذکر میبهتر بود مولف محترم مقدمه •
شناسـی  مباحث منطقی در دو بعد با زبان. نمود شناسی را بیان میمباحث زبان

کـاربرد منطـق در    -2هـا،  شناسی زباناربرد منطق در ردهک -1: مرتبط هستند
گردیده است که در » شناسی صوريمعنا«معناشناسی که دومی منجر به ظهور 

  . شناختی جزء موضوعات مطرح است محافل زبان
  
   

    





 
  
  

  »شناسی شناختیدرآمدي بر زبان«
  

  محمد راسخ مهند: مؤلف
  سمت: ناشر

  1390: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  164:  تعداد صفحات
  

شناسـی از  هـاي زبـان  شناسی شناختی در جامعه دانشـگاهی ایـران و در گـروه   زبان •
حـوزه   رغـم عالقـه دانشـجویان بـه    جذابیت و مقبولیت خاصی برخوردار شده و علی

. شناسی شناختی آثار و منابع چنـدانی در اختیـار آنـان قـرار نـدارد     مطالعاتی زبان
. مند هستند بسـیار کـم اسـت   هتعداد اساتید و مدرسانی نیز که به این مباحث عالق

تردیـد سـنگ بنـاي    ضر گامی مثبت و ارزشـمند اسـت و بـی   بنابراین نگارش اثر حا
نگارنده اثـر بـا زبـانی    . شودمحسوب می خوبی در میان آثار فارسی در این خصوص

. کنـد روشن و روان و قابل فهم، موضوعات مورد بحث خود را به خواننده معرفی می
توان گفت این کتاب شـروع خـوبی اسـت و مطالـب آن     در هر حال به طور کلی می

اند و بنابراین در یک اثر دیگـر از ایـن   بسیار مختصر و کاربردي به خواننده ارائه شده
شناسی شناختی و مفاهیم و فرازبان پیچیـدة  بایست به ابعاد فلسفی زبانجنس می

 . تر توجه کردآن بیشتر و عمیق

کتاب به روانی نوشته شده و خواننده به راحتی بـا مـتن بـه لحـاظ درك مفهـومی       •
شناسی شناختی نگارش با توجه به پیچیده بودن مباحث زبان. کندارتباط برقرار می

  . شودروان اثر مزیت آن محسوب میساده و 
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  . میزان رعایت قواعد ویرایش و نگارش قابل قبول است •
طـرح روي جلـد آن   . آرایـی خـوب اسـت   نگـاري، صـفحه  کیفیت اثر از لحاظ حروف •

  . چندان مطلوب نیست
این کتاب به طور مستقیم براي درس خاصی نوشته نشده و بـه عنـوان یـک کتـاب      •

  . ناسی و مکاتب حجم آن مناسب استکمک درسی براي دروس معناش
با توجه به نو بودن زمینه بحث تا حد قابل قبولی از اصطالحات تخصصی به خـوبی   •

  . استفاده شده است
طور که ذکر شد این کتاب براي درس خاصی با این عنوان نوشته نشده اسـت  همان •

  . کندشناسی شناختی به خواننده معرفی میاما یک تصویر بسیار کلی از زبان
پـردازد و فهرسـت   شناسـی شـناختی مـی   مطالب ارائه شده مشخصاً به معرفی زبان •

  . مطالب نیز مؤید این موضوع است
مند به مباحث شناختی در مقطع کارشناسی ارشد هاین کتاب براي دانشجویان عالق •

  . تواند مفید باشدو کارشناسی می
شناسـی  در واقع معرفی زبـان نوآوري کتاب در این است که . اثر حاضر روزآمد است •

  . شناختی براي اولین بار در قالب یک کتاب به زبان فارسی است
  . نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر قابل قبول است •
. از منابع موجود براي تبیین موضوعات مورد بحث به قدر کفایت استفاده شده است •

  . بل قبول استمیزان دقت در استنادات و ارجات اثر نیز قا

  
   

    



 
  
  

  »)شناسی، ادبیات، واسازي نشانه(ها در جستجوي نشانه«
  

  1جاناتان کالر: مؤلف
  لیال صادقی و تینا امراللهی: مترجم
  علم: ناشر

  1388: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  471:  تعداد صفحات
  

-البته این تناسب در پیوست کمتر دیده می. نگاري مناسب استاندازه و نوع حروف •

  . شود
  . آرایی متناسب با اندازة کتاب نیستحاشیه در صفحه •
  . صحافی ساده است •
به ویژه ارتباط آن بـا محتـواي اثـر    . طرح جلد جذاب و جالب توجه ارائه نشده است •

  . نیز کم است
هاي نظري استوار اسـت و کـاربرد تصـویر و نمـودار از آن     اثر حاضر بر مبناي تحلیل •

  . مورد انتظار نیست
هـاي انگلیسـی کیفیـت و میـزان کـاربرد اصـطالحات       در مجموع به ویژه در معـادل  •

هاي غیر انگلیسـی قابـل   ها به خصوص معادلتخصصی مناسب است اما برخی از آن
  . تأمل است

                                                        
1. Culler, Jonathan D 
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داراي گسترة قابـل تـوجهی بـراي بررسـی     این اثر ادعاي جامعیت ندارد، با این حال  •
  . شناسی در دورة پساساختارگرایی استوضعیت نشانه

میزان انطباق اثر با عنوان و فهرست مناسـب اسـت یعنـی ایـن کـه بهتـرین گزینـه         •
  . ارتباط نیز نیستنیست اما بی

شناسـی، نظریـۀ ادبـی و    هاي نشانهتوان از مباحث این کتاب براي دروس و واحدمی •
  . یۀ هنري استفاده کردنظر

پردازان اواخر قرن بیستم است، منابع با توجه به این که کالر یکی از مهمترین نظریه •
به کار رفته مناسب و حائز اهمیت اسـت، البتـه ایـن کتـاب در دهـۀ هشـتاد        يو آرا

  . تجدید چاپ شده است و دوباره در اوائل قرن بیست و یکمنوشته 
حـدود  . هاي قابل توجهی برخوردار بوده اسـت ز نوآورياین کتاب در هنگام نوشتن ا •

است اما هنوز براي جامعۀ علمی مرتبط به ویژه در ایران  شده سی سال پیش نوشته
  . مورد نیاز است

  . نظم منطقی و انسجام مطالب در کل اثر مناسب است •
به  خود نویسنده. اندکه گفته شد این منابع در زمان خود مناسب و کافی بوده چنان •

  . آیندترین مراجع در این زمینه به حساب میعنوان یکی از مهم
  . شوداز نظر ترجمه مناسب است و جز در موارد اندك مشکل خاصی دیده نمی •
چه باید دیده نشـده اسـت و امکـان آن نیـز وجـود نـدارد       همۀ ابعاد این رشته چنان •

نگارش شده است امـا   یعنی بیشتر نقطه نظر یکی از محققان آمریکایی در این حوزه
  . ها آکادمیک استتا حد امکان تحلیل

 
   

    



 
  
  

  »کاربردشناسی زبان«
  

 جورج یول: مؤلف

 محمد عموزاده و منوچهر توانگر: مترجم

  علی اصغر رستمی: ویراستار
  سمت: ناشر

  1389: سال نشر
  چهارم: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  هفت +168  :تعداد صفحات
  

-توان براي درس تجزیه و تحلیل کالم در مقطـع کارشناسـی رشـته   اثر حاضر را می •

شناسی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به عنوان منبـع فرعـی   هاي زبان
 .مورد استفاده قرار داد

سـت و  اثـر تـا حـد زیـادي روان و رسـا ا      .قواعد ویرایش و نگارش رعایت شده است •
البته مـتن مبـدا نیـز متنـی     . توان به آسانی درك کردا خواندن متن میمفاهیم را ب

هـاي پایـه قـرار دارد کـه انتشـارات      اي از کتابساده و روان است و در زمره مجموعه
  .آکسفورد منتشر کرده است

امـا از حیـث ویـرایش،    . الخط واحدي پیروي شده اسـت در طول متن عمدتاً از رسم •
  . بازخوانی و ویرایش متن به روان و رسا شدن بیشتر مطلب کمک خواهد کرد

آرایـی و طـرح   نگاري، صفحهها و معیارهاي سمت، اثر از حروفبا توجه به محدودیت •
  . جلد مناسب برخوردار است
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. تجزیه و تحلیل کالم خواهد بـود فصل است و یکی از منابع براي درس  9اثر داراي  •
البته این اثر به تنهایی کافی نخواهد بود زیرا درس مورد نظر تجزیه و تحلیـل کـالم   

  .است و بسیاري از مفاهیم بنیادي تحلیل کالم در این کتاب بررسی نشده است
در تالیف اثر از اصطالحات تخصصی در حد الزم و با توجه بـه خواننـدگان عـام اثـر      •

  . شده است استفاده
ها از قبل در حوزه علوم اجتماعی به صورت مجزا یا ترکیبی وجـود  بسیاري از معادل •

ها در اند، اما ثبت برخی از آنیابی شدهاصطالحات عمدتاً درست معادل. داشته است
بـه تنهـایی بـه معنـاي سـاختار        preferredرسد مثالً کتابنامه درست به نظر نمی
راهکـار کیفیـت     qualityیـا  . اي مرجح یا ترجیحی استمرجح نیست بلکه به معن
  .   این گونه نیست  approachکه بدون واژه ترجمه شده است حال آن

با توجه به موضوع کتاب استفاده از نقشـه و  . کتاب داراي چند جدول و نمودار است •
بندي در پایان فصل و کل کتـاب اسـت و   کتاب فاقد جمع. نمایدتصویر ضروري نمی

  .مقدماتی در ابتداي کتاب است یاما شامل فصل استارائه نشده  یمرینت
در درس تجزیــه و تحلیــل کــالم بســیاري از اســتادان بــه طــور گــذرا بــه مفــاهیم   •

لذا این اثـر فاقـد جامعیـت بـراي کـل درس اسـت و       . کنندکاربردشناسی اشاره می
  . جلسه از آن استفاده شود 4-3ممکن است براي 

یقیناً محتواى اثر با عنوان و فهرست مطابقت دارد اما به دلیل حجـم کـم آثـار ایـن      •
  . مجموعه به مفاهیم به طور مفصل و کافی پرداخته نشده است

درس تحلیـل کـالم مطابقـت     ریزي بـراي هاي شوراي عالی برنامهسرفصل با این اثر •
فصـل درس مطابقـت   ندارد و هدف این اثر هم این نیست، اما بـا چنـد عنـوان از سر   

  . دارد
هـاي درس تحلیـل   عنوان از سرفصل 4-3همان طور که قبالً اشاره شد این اثر براي  •

هـاي  ودن اثر براي کارشناسی ارشد رشـته اي ببا توجه به ترجمه. کالم مناسب است
  .  ارسی زبانان مفید استشناسی و آموزش فارسی به غیر فبانز



 247    کاربردشناسی زبان

شناسـی  هاي اصلی کـاربرد گرچه سرفصل. ستمیالدي چاپ شده ا 96این اثر سال  •
 , interlanguage pragmaticsد امـا بـه مفـاهیم جدیـد ماننـد     ردر آن وجـود دا 

impoliteness پرداخته نشده است   .  
. هاي فراوان براي تفهیم مطالـب اشـاره کـرد   توان به ارائه مثالاز نکات مثبت اثر می •

  .متون برگزیده ارائه شده استدر کل این مجموعه نیز در پایان هر کتاب، 
روال منطقی لحـاظ  . نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر خوب است •

  .تر پرداخته شده استتر و سپس مفاهیم عامنخست به مفاهیم خاص. شده است
جا که این اثر جنبـه درسـنامه در سـطح پایـه را دارد بـه منـابع در چـارچوب        از آن •

  . محدود اشاره شده است
ایـن عـادت در   . در این اثر از منابعى بـدون ذکـر مأخـذ آنهـا اسـتفاده نشـده اسـت        •

اما نکته مهم این است کـه بـا توجـه    . استادانی مانند جورج یول مشاهده نشده است
اي بودن اثر بسیاري از مفاهیم مبتنی بر بررسی و قرائت آثار متعدد است کـه  به پایه

  .در کتاب ذکر نشده است
  .ر بسیار کم است زیرا جنبه کتاب درسی داردارجاعات اث •
هـاي مـتن مبـدا    ت و عمدتاً از نظر سبک نیـز ویژگـی  اي کامل استرجمه اثر ترجمه •

  . رعایت شده است
هاي زیادي از ترجمه را به همراه دارد که اجتنـاب پـذیر اسـت، از    گر چه متن نشانه •

  . یت شده استروانی نوشتار برخوردار است و امانت در ترجمه عمدتاً رعا
 هـا قـبالً  بیشتر معـادل . شت استفاده شده استدر موارد معدود بنا بر ضرورت از پانو •

  . در حوزه علوم اجتماعی وجود داشته است
 . شودنامه توصیه میبازخوانی و ویرایش اثر و اصالح کتاب •

  
   

    





 
  
  

  »شناسی اجتماعی به سوي نشانه: معناکاوي«
  

  فرهاد ساسانی: مؤلف
  علم: ناشر

  1389: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  257:  تعداد صفحات
  

یکـی از آثـار   » شناسـی اجتمـاعی  به سوي نشانه«با زیر عنوان  معناکاويکتاب  •
چند سالی اسـت کـه محققـان    . شودایران محسوب میشناسی در ی نشانهتالیف

شناسـی  حـوزه نشـانه   هاي غربی به تالیف آثاري درایرانی در کنار ترجمه کتاب
پردازند و همین موضوع نشان از پیشرفت قابل توجه و امیدوار کننـده در  نیز می
ــازه  . داردکشــور  ــهادر ایــن رابطــه برخــی از محققــان نظــرات ت دانــش  ي را ب
هاي نـو در ایـن قلمـرو    اند و حتی برخی نیز سخن از نظریهناسی افزودهش نشانه
کمتر دانشی به ویژه در علوم انسانی در این چند سـال هماننـد نشـانه    . زنند می

توان گفت که ایـران در دانـش   و به جرأت می شناسی رشد و توسعه یافته است
یکی از . است نشانه شناسی به قطب بزرگی در منطقه و حتی آسیا تبدیل شده

شناسی در ایران، تنوع موضوعی و گرایشی است و این ویژگـی  هاي نشانهویژگی
بخـش  . هاي محققان این دانش استها و گرایشبیشتر به دلیل وجود خاستگاه

شناسی تهران اسـت   مهمی از توسعه نشانه شناسی در کشور مدیون حلقه نشانه
المعـارف بـزرگ    امـروزه در دایـره  که مدتها در فرهنگستان هنر فعالیت داشت و 

خانـۀ  شناسـی هنـري در   هایی همچون نشـانه امروزه گروه. اسالمی مستقر است
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هنرمندان ایران نیز که هسته مرکزي آن برخی از اعضاي همین حلقه هسـتند،  
مولف به طور منصـفانه  . سزایی در گسترش و تعمیق این مطالعات دارندهنقش ب

-بـی «: گویـد  تش با اعضاي آن بر آثارش سخن میبر اهمیت این حلقه و تعامال

-کنششک نگاهی که اکنون به مسئله معنا دارم حاصل همین تعامالت و برهم

  » .هاست
نوشته فرهاد ساسانی توسط نشـر علمـی بـه چـاپ رسـیده      » معناکاوي«کتاب  •

طرح روي جلد از ویژگی خاصی برخـوردار نیسـت و از نظـام کالمـی بـه      . است
بازي برهمنشـینی کلمـات   . طراحی مورد استفاده قرار گرفته استعنوان محور 

این کتـاب هفتمـین اثـر از    . چندان موفقیت آمیز نبوده است» کاوي«و » معنا«
شود که زیر نظـر  مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی نشر علمی محسوب می

گرچـه  . فـرزان سـجودي تـا کنـون آثـار قابـل تـوجهی را منتشـر کـرده اسـت          
ایی نیز در مجموع مناسب است اما متاسفانه گاهی مشکالتی به چشـم  آر صفحه
تنظیم صفحه به ویژه در پایین مشکل اساسـی   146به طور مثال ص . خورد می
  . دارد

بخـش  : شودگفته و درآمد به دو بخش بزرگ تقسیم میکتاب پس از یک پیش •
. معنـاپرداز هـاي  اپردازي و بخـش دوم بـا عنـوان سـازه    یکم با عنوان معنا و معن

پـردازد و در آن از  گفته به مسائل تکوینی و ساختاري کتاب مـی مولف در پیش
گوید و بـه طـور صـمیمانه امـا     چگونگی شکل گیري و علل تاخیر آن سخن می

. دهـد کلی در مورد دلیل و موانع همچنین عوامل تکوین اثر توضیح کوتاهی می
به طور . زندگفته نمیبه پیش ايها لطمهتوضیحات آنقدر کلی است که نبود آن

ی و تـن پـروري   لسستی در این کارـ که البته دلیلش کـاه «نویسد که مثال می
پـس از آن هـیچ توضـیحی     1ص » ...نبود ـ باعث شد این خواسته عملی نشود 

وي چـه نیـازي   شود که دلیل این سستی چه بوده اسـت بـه همـین ر   داده نمی
بـود  «: نویسـد ر آغاز این مطلـب مـی  همچنین د. شودبراي گفتنش احساس می

ي معنـا و معناشناسـی،   هـایی را کـه دربـاره   خواسـتم نوشـته  روزهایی کـه مـی  
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آن را در یـک مجموعـه بـه صـورت      داشـتم بفشـارم و شـیرة    ...شناسـی،   نشانه
اکنون که به پـس  «: شودپس از چند خط گفته می» ...پیوسته و منسجم بیاورم

هـایم  هـا و دغدغـه  مسـئله در اغلـب نوشـته    کـنم مهمتـرین  نگرم، گمان میمی
هـاي معنـا و   ن طبیعی اسـت کسـی کـه بخواهـد نوشـته     ای» .بوده باشد »معنا«
ایـن  . خواهد بـود » معنا«هایش در خصوص آوري کند نوشتهعناشناسی را گردم

  . کنددار میو انسجام منطقی اثر را کمی خدشه قبیل مطالب ارزش علمی
پـیش  «درآمد بـا  . اختصاص داده است» درآمد«ا به مؤلف کتاب پانزده صفحه ر •

در پیش درآمـد و در سـازمان کتـاب گـاهی بـه تکـرار       . شودشروع می» درآمد
خصـوص در بخـش آغـازین آن     پرداخته است که از نقـاط ضـعف ایـن اثـر بـه     

گیري اثر و چنـدین بـار بـه    وي چندین بار به چگونگی شکل. شودمحسوب می
  . کندها را تکرار میو آنساختار اثر اشاره داشته 

رویکردهـاي  : داراي سه فصل است» و معناپردازي معنا«بخش نخست با عنوان  •
طـور   همـان . از رشته تا ترارشته: گوناگون به معنا، معناي معنا و نشانه شناسی

زیـرا از  . شود این عناوین و موضوعات داراي همـاهنگی نیسـتند  که مالحظه می
شـود، سـپس بـه تعریـف معنـا بـا       ون پرداخته مییک سو به رویکردهاي گوناگ

اي شود که همنشینی مناسبی و ترتیـب بایسـته  عنوان معناي معنا پرداخته می
نشـانه  «نسبت به هم ندارند و دست آخر به یک دانش خاص و تحول آن یعنی 

رسـد ایـن فصـول از    به نظر مـی . شودپرداخته می» از رشته تا ترارشته :شناسی
  . اندن اقتباس شده و کنار هم چیده شدهمقاالتی گوناگو

. رسـد ساختاري منسجم به نظـر نمـی  » رویکردهاي گوناگون به معنا«فصل در  •
در حـد  » معنـی در فلسـفه و منطـق   «براي مثال در نخستین زیرفصل با عنوان 

. یک صفحه به معنی در دو دانش مهم و اساسی دربارة معنا پرداخته شده است
خاطر نشان کرد که یا این موضـوع اهمیـت یـک زیرفصـل     در این خصوص باید 

دارد و در حوزه مطالعاتی ایـن اثـر قـرار مـی گیـرد، کـه در ایـن صـورت بایـد          
کـه موضـوعی    هاي متمادي را به تشریح و تبیین آن اختصاص داد یا این صفحه
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اصلی یا اساسی نیست که در این صورت بهتـر بـود موضـوع بـه صـورت بسـیار       
رسد بهتر بـود ایـن اثـر کـه قـرار      به نظر می. شدویژه ارائه نمی ناقص با عنوانی

هـایی کـه خـود داراي ادبیـاتی     حوزهاست به معنا در حوزه خاصی بپردازد وارد 
مؤلـف محتـرم نیـز ایـن موضـوع را      . شدرده در مورد معنا هستند وارد نمیگست

ـ  «موضـوع  «: نویسـد حس کرده است و به همین روي در پاورقی می ر مـروري ب
عنوان تقریبی کتابی است که بعدها اقدام به تـدوین  » هاي گوناگون معنادیدگاه

شـود کـه درسـت پـس از زیرفصـل      یادآوري می 25و در ص » .آن خواهم کرد
» معنـی درون زبـانی  «دیگري با عنـوان   فصل، با زیر»معنی در فلسفه و منطق«

یک رویکرد اسـت؟  » معنی درون زبانی«پرسیم آیا شویم و از خود میمواجه می
هـاي  کمینـه «هاي دیگر تقریباً بـر همـین منـوال هسـتند، مـثالً      البته زیرفصل

در نظر داشته باشیم که عنـوان اصـلی ایـن    . عنوان زیرفصل سوم است» معنایی
  . است» رویکردهاي گوناگون به معنی«بخش 

زیرا اغلـب محققـان ایـن    . بحث معنا و معنی نیز در این بخش خود مفصل است •
اما در این خصـوص اثـر یـاد شـده     . ته میان معنی و معنا تمایز قائل هستندرش

به طور مثال عنوان فصل عبـارت اسـت از   . متاسفانه داراي اغتشاش زیادي است
هـا بـا   اما چنانکه مالحظه شد عناوین زیرفصـل » رویکردهاي گوناگون به معنا«

ه داشـت کـه در   همچنـین بایـد توجـ   . انـد شکل گرفته» معنی«استفاده از واژه 
  . »رویکردهاي گوناگون به معنی«: ها عنوان فصل آمده استسرصفحه

مـتن،  : داراي سـه فصـل اسـت   » سـازه هـاي معنـاپرداز   «بخش دوم بـا عنـوان    •
متن بـه عنـوان یکـی از    . پیوندهاي برون متنی و بینامتنی و در پایان بیناکنش

رسـی قـرار   وضـوعی اسـت کـه مـورد بر    هاي معنایی نخسـتین م مهمترین سازه
  .گیرد می

هـا و روابـط درون متنـی و بـرون     هاي کتاب تقسیم سـازه یکی از تقسیم بندي •
اما آن چیزي که براي محققی همچون مؤلـف ایـن کتـاب موجـب     . متنی است

. شگفتی است، قرار دادن روابط بینـامتنی در حـوزه روابـط بـرون متنـی اسـت      
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تعجـب دارد کـه مؤلـف     با گفتمان یا بافت از ایـن جهـت   تهمنشینی بینامتنی
خود از نخستین کسانی اسـت کـه بـه موضـوع بینامتنیـت پرداختـه و تفـاوت        

بهتـر آن بـود کـه    . ماهوي میان روابط بینامتنی و روابط بافتاري را می شناسند
، بینـامتنی و  )درون متنـی (متنی : شداین روابط به سه دسته اصلی تقسیم می

اي یـا سیمیوسـیس داراي اسـتقالل و    زیرا جهـان نشـانه  ). بافتاري(برون متنی 
خـود مؤلـف نیـز ایـن     . اهمیت خاصی در حوزه مطالعات نشانه شـناختی اسـت  

مشکل را حس کرده است و بارها و به ویژه در آغاز فصل ششم زیرفصـلی را بـا   
بنـابر ایـن   . بـه آن اشـاره دارد  » بندي متن و بیرون متنمشکالت مقوله«عنوان 

  . ار تمایز از دیگر مفاهیم و حوزه تلقی می شودمهم تعریف متن است که معی
همچنین تقلیل پیوندهاي درون متنی به همنشینی و برون متنی به جانشـینی   •

تـوان شـاهد   زیرا هم در خارج از حـوزه متنـی مـی   . نیز تقلیلی قابل تامل است
و هـم در درون یـک مـتن     -مـثال در روابـط بینـامتنی   –روابط همنشینی بـود  

همچنین روابط دیگر زیادي به غیـر از  . توان روابط جانشینی را مشاهده کرد می
  . این دو رابطه وجود دارد که به آنها پرداخته نشده است

تاکیـد   -حتـی بـراي چنـدمین بـار    - حق بر معناي گسترده متن سپس وي به •
نوشـتاري در نظـر    کوشد تا این پیش فرض را که متن را صـرفاً وي می. کند می
بـراي  . بـرد ن را همانند ساختارگرایان پـیش مـی  رند، رد کند و گستره متگی می

مؤلف همانند بسیاري از محققان حوزه نشانه شناسی متن فقط نوشـتار نیسـت   
چـه  –همچنـین حـوزه مـتن از نظـام کالمـی      . گیـرد بلکه گفتار را نیز در برمی

ون تصـویري،  اي همچـ هاي نشانهرود و دیگر نظامفراتر می -نوشتار و چه گفتار
  . شودنمایشی یا سینمایی را نیز شامل می

فرهنـگ و   گـاهی در مـورد  هایی است که گـاه کتاب، نمونهیکی از امتیازات این  •
دهـد و امکـان کـاربردي کـردن نظـرات کتـاب را بـراي        ادبیات ایرانی ارائه مـی 

همین مسأله است که تألیفی بودن کتـاب  . آوردمند فراهم میهخوانندگان عالق
یکـی  . شـود کند و امید یک نگرش و پردازش بومی را موجب مـی را پر رنگ می
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وي خـود  . دیگر از امتیازات این کتاب تسلط خوب مؤلف به زبان انگلیسی اسـت 
شود و در ایـن  ویژه در حوزه نشانه شناسی محسوب میاز مترجمان این زبان به

همـین  . بوده اسـت خصوص چندین کتاب ترجمه کرده یا ویراستار آثار ترجمه 
یـابی اشـتباهات کمـی داشـته      موضوع به مؤلف امکان داده است تـا در معـادل  

  . باشد
پیش از به پایان بردن مطلب، مناسب است به موضوعی اشاره شـود، کـه شـاید     •

عنـوان کتـاب مهمتـرین    . شد؛ یعنـی عنـوان کتـاب   باید اول به آن پرداخته می
 تانه را بـراي ورود بـه مـتن ایفـا    شود و پیرامتن نقـش آسـ  پیرامتن محسوب می

عناوین با توجه به . کارکرد پیرامتن ترغیب مخاطب به سوي متن است. کند می
. هـاي خاصـی هسـتند   داراي ویژگی -...هنري یا علمی یا روزنامه اي –گونه اثر 

شناسـی   بـه سـوي نشـانه   «و عنوان دوم، » معناکاوي«عنوان اصلی کتاب حاضر 
ان عنوان نخست و عنوان دوم روشن و به اندازه کافی رابطه می. است» اجتماعی

ت، از نوع دینی تـا  اي را از معرفحوزه بسیار گسترده» معناکاوي«. شفاف نیست
هایی است کـه بـه معنـا بـا     اما نشانه شناسی یکی از دانش .گیردانسانی دربرمی

بـراي مثـال مفسـران    . پـردازد تعریف خاص خود و بـه شـیوه خـاص خـود مـی     
جـوي معنـا هسـتند و معناشناسـی و حتـی      و  اي مقدس نیز در جسته کتاب

توان در زمره نشانه شناسـان قلمـداد   ها را میکنند؛ ولیکن آیا آنمعناکاوي می
. کنم مؤلف محترم نیز با این رأي هـم عقیـده باشـد   کرد؟ به یقین نه و فکر می

کـه بایـد    رد یا ایـن اما آیا باید آنها را از زمره معناشناسان یا معناکاوان خارج ک
علمــاي هرمنوتیــک را از ایــن زمــره متمــایز نمــود؟ بــه همــین روي اگــر اثــر   

خواست حوزه معناشناسی را در مفهـوم عمـومی آن مطالعـه کنـد، مناسـب       می
امـا  . استفاده کنـد » به سوي معناشناسی اجتماعی«است در عنوان فرعی نیز از 

مطالعه بپردازد و معنـا را در   اگر می خواهد همچنان در قلمرو نشانه شناسی به
بـه سـوي نشـانه کـاوي     «این حوزه بررسی کند مناسب است از عنـوان فرعـی   
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معناکـاوي  -نهبـه سـوي نشـا   «یا با توجه به اصطالح دکتر شـعیري   » اجتماعی
  .کرداستفاده می» اجتماعی

از نقاط مثبت دیگر این اثر امانت داري در منابع و مراجـع اسـت کـه متأسـفانه      •
البته مناسب بود به محققان ایرانـی ایـن حـوزة    . خورده کمتر به چشم میامروز

غربـی،   يافرادي که موجب انتقال بخش گسترده از میراث نشانه شناسـی اروپـا  
ورمان اروپاي شرقی و آمریکا و به ویژه کاربردهـاي آنهـا در ادبیـات و هنـر کشـ     

اسـت کـه کتـاب     در پایـان الزم بـه یـادآوري   . شداند، اشارات بیشتري میشده
 حاضر از آثار ارزشمند تـألیف شـده حـوزه نشـانه شناسـی اجتمـاعی در ایـران       

شود و تاثیر مثبت خود را بر جامعه علمی گذارده و همچنان خواهـد  قلمداد می
مطالب حاضر ادعاي کامل بودن ندارد، نه دراشارات بـه نقـاط مثبـت آن    . گذارد
امید اسـت در  . بتوان گفت ضعف آن شمارند و نه نقاط قابل تأمل و شایدکه بی

  .آینده نیز شاهد آثار دیگري از این مؤلف فرهیخته باشیم
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  بررسی شکلی
 . نگارش اثر از نظر روان و رسا بودن خوب است •

 .قواعد ویرایش و نگارش به خوبی رعایت شده است •

بـود  تر میلیکن بهتر بود که حروف آن قدري درشت. آرایی کتاب خوب استصفحه •
 . تر گرددتا خواندن آن راحت

  بررسی محتوایی
سـازي  شناسی استفاده شده است و کیفیت معادلاز اصطالحات تخصصی رایج زبان •

 . اصطالحات تخصصی خوب است

رسـد کـه بـا سـرعتی بـاال از      دهد، اما به نظـر مـی  هاي خوبی را ارائه میکتاب بحث •
ض فـر رسد، لذا برخی مطالب را پـیش هاي تخصصی میهاي مقدماتی به بحثبحث
البته تمرین یا پرسش در کتاب نیست و لذا این کتـاب بـراي دانشـجویان    . انگاردمی
 . هاي کارشناسی ارشد و دکتري مناسب استدوره

میزان جامعیت محتوا و موضوع اثر با توجه به اهداف درس خـوب اسـت، ولـی بایـد      •
ـ    هاي آن آسانبرخی بخش ل تر گردد تا براي دانشـجویان دوره کارشناسـی هـم قاب
 . استفاده باشد
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هـاي  میزان انطباق اثر با عنوان و فهرست آن خـوب اسـت و از الگـوي سـایر کتـاب      •
هـا  ها در دیگر کتابتقریباً همین سرفصل. استاندارد در این رشته پیروي کرده است

 . اندهم رعایت شده

رسـد  بـه نظـر مـی   . ریزي مطابقت داردهاي شوراي عالی برنامهمطالب اثر با سرفصل •
ریزي نیز باید تا حدودي خود را با مطالب جدید سازگار کند و به عالی برنامهورايش
 . تر شودروز

براي دورة کارشناسـی  . این اثر براي تدریس در دورة کارشناسی بسیار سنگین است •
و سـرل  ) Austin(هـا ماننـد نظریـۀ آسـتین     لیکن برخـی بحـث  . ارشد خوب است

)Searle (توانـد بـه   براي دانشجویان دورة دکتري می. شوندسازي بباید قدري بومی
 . عنوان کتابی کمکی و جنبی مطرح باشد

زبان آلمانی، مطالب خـوب بیـان شـده     بربا توجه به تخصص مولف و تسلط ایشان  •
هـاي آلمـانی   ظاهراً مطالب انگلیسی را مولف محترم با واسطه منابع و ترجمـه . است
 . اندآورده

تـر مطالـب بـراي    زیـرا بـه فهـم سـریع    . هاي فارسـی اسـت  ثالنوآوري اثر در ارائۀ م •
 . کندزبان بسیار کمک میمخاطب ایرانی یا فارسی

 . نظم منطقی و انسجام مطالب در اثر به صورت کلی خوب است •

هاي فارسـی، انگلیسـی، آلمـانی و فرانسـوي بـوده      مولف محترم از آثاري که به زبان •
آوري کرده هاي فارسی خوبی را جمعو مثالاست به حد کفایت استفاده کرده است 

 . است

 . میزان دقت در استنادات و ارجاعات خوب و استاندارد است •

 . برداري شده استشناسی بهرههاي مطرح و موجود زباندر این اثر از نظریه •

 . اثر فاقد ابعاد سازنده یا مخرب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است •

 . جا استاین کتاب اکثراً درست و بهکار رفته در هاي بهلمعاد •
 

   

    



 
  
  

  »زبان روزنامه«
  

 دانوتا ریح: مؤلف

  گروه مترجمان: مترجم
  بینفریده حق: ویراستار
  علم: ناشر

  1388: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  247  :تعداد صفحات
  

 مبعد از کلیاتی درباره تعریف خبر و روزنامه، فصـل دو . است زبان روزنامهعنوان اثر  •
دهـد  نشـان مـی   فصـل سـوم  . پـردازد شناختی آن میزبانهاي کالً به تیتر و ویژگی

هـاي روزنامـه   کنـد و بـه او در قالـب نوشـته    چگونه مخاطب خود را خود تعریف می
کانـاتی در  واژي چـه ام دهد به لحـاظ سـاخت  فصل چهارم نشان می. دهندهویت می

فصـل بعـد امکانـات    . اي ایـدئولوژیک از زبـان بکنـیم   اختیار داریم تا بتوانیم استفاده
اي را که در زبان موجود است براي خواننـده بـه   نحوي و فصل آخر امکانات گفتمانی

مربوط به تیتـر   2فصل . نظم  کتاب از مباحث آسان به سخت است. آوردارمغان می
اما در فصل بعـد بـه تـدریج    . اده زبانی استفاده شده استهاي ساست که از استدالل

واژي و سـپس  هـاي سـاخت  ا جنبـه شـوند ابتـد  تـر مـی  هاي زبانی پیچیـده استدالل
فتمانی پیچیده در فصـل آخـر طـرح    هاي گهاي نحوي و سرانجام برخی جنبه جنبه
کتاب حاضر توسط چند نفر ترجمه شده است و سپس توسط خـانم دکتـر   . شود می
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هـایی بـه لحـاظ روانـی ترجمـه در      با این حال تفاوت. ین ویراستاري شده استبحق
  . بعضی از فصول چندان روان نیستند. شودفصول مختلف مشاهده می

اللفظی و رسا نیست و به دلیل تحت نمتن مورد نظر به لحاظ نثر فارسی چندان روا •
خواننـده ارتبـاط    هاي نامأنوس بـا هاي امالیی و ساختها لغزشبودن بسیاري بخش
این مسـأله بـه   . متأسفانه این متن هنوز به ویرایش نیاز دارد. کندمناسبی برقرار نمی

بـراي مثـال،   . کنـد گذاري و رسم الخط مصـداق پیـدا مـی   ویژه در مورد عالئم نقطه
از ایـن قبیـل   . آمده اسـت » ي، هه، ة، ه«به چهار صورت » ه«کسرة اضافۀ مختوم به 

  . فراوان استها در متن نکته
مـثالً نـام نویسـنده روي    . نگاري متن از کیفیت الزم برخوردار نیستاز لحاظ حروف •

قلم مـورد  . درج شده است» ري«و در صفحۀ شناسنامۀ کتاب به صورت » ریح«جلد 
  . فضاهاي خالی و غیر ضروري صفحات زیاد است. رنگ استاستفادة ریز و کم

خوانـدن متـون   «جلسـۀ آموزشـی درس    6 توانـد بـراي  متن انگلیسی ایـن اثـر مـی    •
جهت آشنا کردن دانشجویان با زبان مطبوعات در دورة کارشناسی زبان » مطبوعاتی

ایـن اثـر   . تواند همۀ این درس را پوشش دهداما به تنهایی نمی. انگلیسی به کار رود
به این لحاظ که ترجمه است به تنهایی بـراي دانشـجویان زبـان انگلیسـی مناسـب      

توانـد مـورد   نگـاري مـی  هایی همچـون روزنامـه  احتماالً این کتاب براي رشته. نیست
اصل انگلیسی کتاب نیز براي تدریس متون مطبوعاتی تـا حـدي   . استفاده قرار گیرد

در کنار این اثر مطالعۀ مطبوعات روز و اصطالحات تخصصـی رایـج در   . کارآمد است
هـاي  توانـد بـراي درس  مـی ) در صـورت اصـالحات  (ایـن کتـاب   . ها الزامی اسـت آن
در مقطع کارشناسـی  » شیوة نگارش فارسی در مطبوعات«و » نگاري عملیروزنامه«

همچنـین بـراي درس تحلیـل    . نگاري به عنوان منبع فرعی به کار رودرشته روزنامه
مقطع کارشناسـی ارشـد، بـه عنـوان منبـع      (شناسی همگانی گفتمان در رشته زبان

سایر منابع مشابه بـراي اسـتفاده در رشـته    . اده قرار گیردتواند مورد استفمی) فرعی
  : نگاري عبارتند ازروزنامه
ü هامرکز مطالعات رسانه: تهران. خبر). 1385. (شکرخواه، یونس  
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ü سروش: تهران. اصول خبر نویسی). 1382. (اللهی، اکبرنصر.  
ü ثانیه: تهران. خبر نویسی پیشرفته). 1389. (توکلی، احمد .  

بـراي  . اب مقدماتی است از منابع تحقیقی گوناگون استفاده نکرده استچون این کت •
در این اثر به هیچ منبعـی  . همین هیچ فهرست منابعی در انتهاي کتاب نیامده است

  . ارجاع داده نشده است و ارجاعات بسیار اندکی به متون تخصصی دارد
بـه عـالوه اطالعـات    . از لحاظ کاربرد اصـطالحات تخصصـی کتـاب مشـکلی نـدارد       •

در . شـود ها به خواننـده داده مـی  ارزشمندي در مورد چگونگی تحلیل متون روزنامه
ماننـد  (بعضی موارد مترجم در ساختارهاي دستوري زبان انگلیسی گیر کرده اسـت  

سـازي  معـادل ). و غیـره  101. ، جمله دوم پاراگراف سـوم ص 141جمله اول صفحه 
هـا در پانوشـت   اصطالحات تخصصی به خوبی انجام شده است اما برابر انگلیسـی آن 

نامه پایانی هم که بر اساس الفباي انگلیسی تدوین شده، چنـدان قابـل   نیامده و واژه
 . استفاده نیست

هــاي جدیــد انتقــادي و بررســی مــتن نســبتاً روزآمــد اســت و بــه خــوبی از نتــایج •
به لحاظ اصول و قواعد تحلیل . شناسی در تحلیل زبان روزنامه بهره برده است جامعه

ها عموماً مربوط به ده اي این اثر جدید و روزآمد است اما روزنامهزبانی متون روزنامه
  . است 2001سال پیش یعنی 

است که بـراي آمـوزش و فهـم    ... ، خالصه، تصویر و تمرینهر فصل از کتاب مقدمه،  •
  . کندمیموضوع به خواننده کمک 

به خوبی با عنوان اصـلی و عنـاوین منـدرج در فهرسـت     » زبان روزنامه«محتواي اثر  •
شناسی رابطۀ در رشتۀ زبان» تجزیه و تحلیل گفتمان«سرفصل درس . مطابقت دارد

رسد باید مورد بـازنگري قـرار   ه به نظر میگیرد کبین زبان و مطبوعات را در بر نمی
  .گیرد

شـناختی در  کارگیري مفاهیم مطرح در مطالعات انتقادي و جامعـه نوآوري اثر در به •
تواند مندان به زبان مطبوعات میخواندن اثر براي عالقه. هاستتحلیل متون روزنامه
  . اردهر چند متن ترجمه هنوز به ویرایش جدي نیاز د. بسیار جالب باشد
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  . کتاب از نظم و انسجام منطقی برخوردار است •
مثالً تعاریف مختلفی از مفاهیم ارائـه  . در این اثر منبع برخی مطالب مشخص نیست •

، اما شاید به عنـوان  141در صفحۀ » نحو«شود اما بدون ذکر منبع، مانند تعریف می
ن مـتن چنـدان   یک اثر مقدماتی و درسی انتظار ارجاعات تخصصی و زبان فنی از ای

  . مناسب نباشد
البتـه ترجمـه چنـدان    . در ترجمۀ اثر وفاداري به متن اصلی نسبتاً رعایت شده است •

خـورد  داري مشکل زیادي به چشم نمـی از لحاظ امانت. روان و خواننده پسند نیست
فراوانـی عبـارات نامـأنوس    . اما متنی خیلی روان و رسا در برابر خواننده قـرار نـدارد  

  . سازدهایی از متن را مشکل میخشخواندن ب
هـاي  کنند ارتباط قواعد مطرح شده در کتاب را بـا نمونـه  ها تالش میبرخی پاورقی •

هایی مناسبی به صـورت پانوشـت   نوشتتوضیحات و پا. ایرانی و فارسی روشن سازند
هـاي توضـیحی در   مانند پاورقی(اند توسط مترجمین یا ویراستار محترم اضافه شده

، 99، 77برخی مسائل فرهنگی و تاریخی براي خوانندگان ایرانـی در صـفحات    مورد
  ...). و  144، 103

توانـد آموزنـده باشـد و    ات مـی مندان به تحلیل گفتمـان مطبوعـ  این اثر براي عالقه •
یکی از محاسـن اثـر اسـت کـه خواننـده غیـر متخصـص را درگیـر          آن مفید مقدمۀ

ویرایش جدي آن و رفع اشکاالت شکلی و . کندشناختی نمیهاي اصطالحپیچیدگی
  .تر سازدتواند متن را براي خواندن مناسبافزودن نمایه پایانی می

رسد اطالعـات ارائـه شـده روي جلـد کتـاب      به نظر می. طرح جلد کتاب ساده است •
  : به این ترتیب که. توانست بهتر تنظیم شودمی

ü  3-شناسـی زبـان شناسـی و  مجموعۀ نشانه [نخستین عبارت روي جلد[ 
مربوط به اصل کتاب نیست و صرفاً اطالعاتی در مورد شمارة  موضـوعی  

 . کتب انتشارات علم در این زمینه است

ü بهتر بـود نـام مترجمـان    . رنگ شده استحق معنوي گروه مترجمان کم
 . شدروي جلد آورده می
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ü  گویاي ایـن مسـأله اسـت کـه خـانم      » بینبه کوشش فریده حق«عبارت
ـ ابین به نوعی نظارت بر ترجمه را بر عهده داشتهحقدکتر  بهتـر بـود   . دن

چیدمان اطالعات ارائه شده در خصوص افـرادي کـه کـار ترجمـه را بـر      
دهندة میزان که نشان) اي متفاوتبا اندازه(اي بود عهده داشتند به شیوه

 . البته این نکته در شناسنامه کتاب رعایت شده است. ها باشدفعالیت آن

ü رسـد  به نظر مـی . »زیر نظر فرزان سجودي«: در صفحۀ عنوان آمده است
 هـر چنـد کـه شـاید    . آمـد این عبارت بهتر بود در مقدمه مترجمان مـی 

شناسـی و  شـود کـه مجموعـه نشـانه     غرض این است که به خواننده القا
  . شناسی انتشارات علم زیر نظر دکتر سجودي استزبان

انـد  بین به عنوان ویراستار علمی اثر معرفی شدهقدر صفحات ابتدایی کتاب دکتر ح •
  . شدکه بهتر بود این نکته روي جلد نیز ذکر می

علت حذف نام ایـن دو  . در مقدمه ویراستار نام دو مترجم دیگر نیز مطرح شده است •
  مترجم هم در صفحۀ عنوان و هم در صفحۀ شناسنامه اثر چیست؟

توانست خیلی بهتـر  آرایی کتاب میصفحه. فونت به کار رفته در متن کتاب ریز است •
از عالئـم سـجاوندي بـه درسـتی     . ها رعایت نشده استتو رفتگی اول پاراگراف. باشد

مربوط به انگلیسی است و در فارسـی بایـد از    “---“براي مثال (استفاده نشده است 
-تجدیدها باید بنديدر پاراگراف. فاصله رعایت نشده استنیم). استفاده شود» ---«

  . نظر شود
 . مقدمۀ ویراستار شمارة صفحه ندارد •

هایی که در ایـران  ها بهتر بود نام برخی از روزنامهبندي ارائه شده از روزنامهدر طبقه •
بنـدي  عالوه بر این مأخـذ طبقـه  . آمدشوند ذیل هر طبقه یا در پانوشت میچاپ می
نـه بـه صـورت جملـه داخـل      بهتر بود در متن همان پاراگراف بیاید  1996تونستال 
  . زندداري به خوانایی و روانی متن فارسی آسیب میرعایت این حد از امانت. پرانتز

آرایی ضعیف اثر سیالیت ذهن خواننده را براي دنبـال کـردن   بندي و صفحهپاراگراف •
ند می   . کندمطالب کُ
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  . شدانتخاب می» تمرین«بهتر بود به جاي تیتر فعالیت  3در صفحۀ  •
  . ها بهتر است به صورت ایرانیک باشدامی روزنامهاس •
  . فاصله گرفته است» ر«از » ك«در واژة نیورك،  4در صفحۀ  •
بـا  (» در ایـن «بایـد بـه صـورت    » درایـن «) همـان صـفحه  (در دو خط مانده به آخر  •

  . باشد) فاصله
به جاي شـماره صـفحه   . خیلی بد تنظیم شده است 4اطالعات ارائه شده در صفحۀ  •

در کل بهتر بـود اطالعـات بـه صـورت     . شداستفاده می» تعداد صفحات«عبارت  باید
  . شدتر ارائه میجدول و منظم

  . متن نیاز به ویرایش اساسی دارد و هنوز متن رنگ و بوي ترجمه دارد •
  . شدجمالت داخل پرانتز بهتر بود در بسیاري جاها به صورت پانوشت ارائه می •
البته نیـاز  . نقطۀ بین دو جمله نیامده است 6خر، صفحۀ در دو جملۀ آخر پاراگراف آ •

  .  شودبه ویرایش نیز احساس می
  ). 6صفحۀ (باید در پانوشت بیاید  Newsکلمۀ  •
-به نظـر مـی  » توانند همه چیز را در بگیرندها نمیروزنامه«: آمده است 7در صفحۀ  •

  . است» در بر بگیرند«رسد منظور 
-هـایی مـی  ود را در مسیر توصیف و تحلیل روزنامـه هنگام خواندن متن، خواننده خ •

کنـد و از پیوسـتگی و   خود این امر گسسـتگی ایجـاد مـی   . بیند که اصالً ندیده است
  . کاهدانسجام متن می

منظور از کلمـۀ   10در صفحۀ . فهم نیستاي خوشکلمه» متمردانه«کلمۀ  9صفحۀ  •
  چیست؟» چشایر«

 را، »اثبـات کـرده   رازبـان  ... شتاین را درباره نظریۀ برن... «: آمده است 11در صفحۀ  •
   . دوم اضافی است

» ي«در برخـی کلمـات   . به هیچ وجه استفاده درستی از نقطه و ویرگول نشده است •
و از » ه غیر ملفـوظ «براي نشان دادن کسرة اضافه آمده است و در برخی دیگر صرفاً 

  . کمتر استفاده شده است» ة«
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ها منسجم نیستند و روانی و رسایی ندارنـد ماننـد پـاراگراف آخـر     برخی از پاراگراف •
  . 10صفحۀ 

 42اي بسیار کوتاه و موجز هسـتند  ان و متون روزنامهمر«: آمده است 12در صفحۀ  •
رسد مترجم معادل نادرسـتی را  به نظر می. اي استکلمه 42آیا رمان . »کلمه 43و 

  . انتخاب کرده است
ن متن این است که خواننـده در پیـدا کـردن مصـادیق     یکی از مشکالت حین خواند •

بـه همـین دلیـل    . هاي به کار رفته دچـار سـردرگمی اسـت   اسامی و عناوین روزنامه
  پرسد مطلب حاضر در مورد چه چیزي است؟ خواننده از خود می

  پاراگراف دوم چیست؟  12در صفحۀ » کلمات رسمی«منظور از  •
).  1378(ید به صـورت کامـل ثبـت شـود     هاي شمسی باسال 14در پانوشت صفحۀ  •

تـري  هاي ایرانی به مطالعۀ دقیـق روزنامه... «آخرین جمله به این شکل اصالح شود، 
  . »نیاز داشته باشد

  . بهتر است» ...نگارش هیأت تحریریه «: 15در صفحۀ  •
ایـن  » شرکت وجود داشـتند کـه صـاحب روزنامـه بودنـد      11«نیز در همین صفحه  •

  . ترجمه شده است جمله لفظ به لفظ
اشاره شده است در صورتی که تحلیـل مـدنظر در    5به تحلیل صفحۀ  17در صفحۀ  •

  . ارائه شده است 5و  4صفحات 
  منظور چیست؟فراوان ، عالئق تجاري وسیاسی 18در صفحۀ  •
  چیست؟» نظیرمتن بی«منظور از : 23 •
بـه توضـیح بیشـتر     نیاز) فضا، اندازه و نوع تایپ(محدود شدن نویسنده در تیتر : 23 •

  . دارد و شاید اصطالح دیگري باید مورد استفاده قرار گیرد
  چیست؟» ایجاد تیتر روزنامه«منظور از : 24 •
موارد متعددي در هر صفحه از اشـکال در اسـتفاده از نـیم فاصـله، نقطـه ویرگـول،        •

  . زنندشود که به روانی متن آسیب میدیده می... پرانتز، کسره اضافه و 
  . اشتباه است اتانزنامهرو: 25 •
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اي و همچنین ابتـدا ترجمـه فارسـی    اند به صورت غیر حرفهها ترجمه شدهتیتر: 25 •
  . آمده و بعد ترجمه انگلیسی که این هم اشکالی دیگر است

-به صورت جمله ترجمه شـده ) 26در صفحۀ  9و  8و مورد  1مورد  25. ص(ها تیتر •

  . اند که نادرست است
  . شوددیگر نیز در کتاب مشاهده می يهاا در تمرینمشکل ترجمه تیتره •
  . به صورت جدا تایپ شده است» در کشان«: 27 •
در ) درست بعد از نقطۀ پایانی جملـۀ بعـد  (موارد زیادي از شروع جمله بدون فاصله  •

  . شودهر صفحه دیده می
  . چه محوري است، کمی غریب است حول: 27 •
  . آمده است» کتکاري«به صورت » کتک کاري«در پانوشت : 28 •
رود یـا در هـر   انتظـار مـی  . شماره پانوشت در هر فصل جداگانه به ترتیب آمده است •

هـا بـه دنبـال    ا باشد یا به صورت کلی در کل کتاب شـماره زگذاري مجصفحه شماره
  . هم بیاید

  چیست؟» موج برانگیز«منظور از : 28 •
  منظور کردن تیتر به چه معنا است؟: 30 •
معـادل  » انتخـاب واژه «تـر  معـادل ملمـوس  » گـذاري واژه«به جـاي  بهتر نیست: 30 •

  . تر انتخاب کردملموس
  . کندپانوشت ارائه شده به درك متن کمک می 39تا  31در صفحات  •
  . تیتر در پایین صفحه قرار گرفته است: 34 •
  . زیاد است فاصله تا کلمۀ بعد» العبریه«در پانوشت بعد از : 35 •
چنین در پـاورقی اصـالح   هم. اصالح شود» لندفالک«صورت  به» فاکند«جزایر : 37 •

  . شود
  . فونت انگلیسی باید ریزتر شود •
  . نویسی در سراسر متن رعایت و یکسان شودفاصلهبا فاصله و بی •
  تیتر در پایان صفحه؟: 43 •



 267    زبان روزنامه

  .کمی نامفهوم است متن چاپی تیتر: 45 •
  . اصالح شود» بعداً«بعداَ به صورت : 45 •
  . ر صفحه به صفحۀ بعد انتقال یابدتیتر آخ: 47 •
آرایـی و  به طور کلی صـفحه . تر ترجمه شده استفصل دوم نسبت به فصل اول روان •

  . هاي مختلف در متن بسیار ضعیف استاستفاده از اندازه و فونت
جـایگزین  » جـان سـالم بـه در بـردن    «بهتر است با » جان به در بردن«: 51صفحۀ  •

  . شود
  . بزرگراه نادرست است بر رويهواپیما وسط صفحه اصابت : 52 •
  منظور چیست؟» تجارت شانسی«عنصر  •
  . ترکیب نامفهومی است زنده کردن ستاره خانواده سلطنتیفرصت : 53 •
  . ضروري است 16استفاده از اعراب براي کلمۀ پانوشت : 54 •
  . کنددر فصل دوم ایرانیک شدن کلمات به درك متن کمک می •
  . اندعیف ارائه شدهها ضدر حالت کلی جدول •
  . در دو سطر آمده است» روز نامه«: 66 •
  . اسامی انگلیسی به صورت پانوشت بیاید •
  . نیست APAارجاع درون متنی به شیوة : 66 •
  ؟»هوالهوپس«یا » هوالهویس« 69:و  68 •
  منظور چیست؟  1-5رأي : 69 •
  کیسه بادکرده؟: 71 •
  . بهتر است دو پاراگراف آخر یکی شود. بندي مشکل داردپاراگراف: 75 •
  . تر استفصل سوم از دو فصل قبل روان •
  . ، اصالح شود هابریتانیایییا ها بریتانی: 91 •
ضـمناً ایـن مسـأله فرهنگـی اسـت و معـادل       . کمی بادکنک یا چند تا بادکنک: 92 •

  . بهتري باید انتخاب شود
  . اشان بسیار نامأنوس استآینده: 93 •
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  . خیلی مناسب نیست» آوري کنیدسرمقاله جمع«: 95 •
  ؟»تجارب آزاردهنده«چرا لزوماً : 98 •
عدم . در فصل سوم مخاطب ضمنی ولی در فصل چهارم مخاطب تلویحی آمده است •

  .شودهماهنگی بین مترجمان دیده می
  . معادل تواناي متفاوت در پانوشت بیاید: 99 •
بـه  » اشـان جنسـی «همچنـین  . تغییـر یابـد  » شـان جنسیت«به » شاناجنس«: 99 •

  . »شانجنسی«
آیـا  » ...کننـد  هـاي قطـع کوچـک منتشـر مـی     مطبوعات در آمریکا، روزنامه«: 100 •

  کنند؟هاي قطع کوچک منتشر میمطبوعات روزنامه
  . یددر ابتداي جمله بیا» ...انتخاب واژگانی «در پاراگراف دوم بهتر است مبتدا : 101 •
  . هاي ارائه شده براي نام مستعار چندان جالب نیستندمثال: 103 •
  . چندان رسا نیست» نوع رابطه با افراد نامیده شده«عنوان : 103 •
باید با فعـل دیگـري جـایگزین شـود و     » به تعویق انداخت«در پاراگراف سوم : 107 •

  . بهتر است ساختار جمله نیز تغییر یابد
بـا معـادلی   » هاي پخـش زنـده  مسئوالن برنامه«با » ممقدمات پخش مستقی«: 109 •

  . دیگري جایگزین شود
  . فونت سر صفحه با فونت متن نباید یکی باشد •
  ... .و  115، 116: ها در زبان فارسی چندان معنادار نیستندبسیاري از تیتر •
   .ها باید بعد از ارائه اصل مثال بیایدترجمه مثال. اشکال تایپی دارد 3مثال : 142 •
  ؟» بٍل«: 143 •
تـر عمـل   بهتـر بـود منسـجم   » پذیرکنش«، و »کنش«، »گرکنش«در معرفی : 143 •

  . شود
  . ها باید تجدید نظر شوددر معرفی افعال تشدیدي نام شرکت کننده: 144 •
اند در فصل پنجم بهتـر بـود   به طور کلی در معرفی مفاهیمی که در بخش نحو آمده •

فـرانقش  (منـد هلیـدي   گـراي نظـام  سـتور نقـش  اي هم به صورت پانوشت به داشاره
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مطالب این بخـش بـراي آشناشـدن پژوهشـگران بـا زبـان روزنامـه        . شدمی) تجربی
  .مناسب است) ساختار نحوي(

  . بندي چندان مناسب نیستآرایی و پاراگرافصفحه: 155 •
  . ابتدا انگلیسی بیاید سپس فارسی 161و  160در ترجمه جمالت صفحات  •
  . تصحیح شود» پوند«به صورت » پاوند«: 166و  170 •
شناسـی بیشـتري را   تـر اسـت و مباحـث زبـان    تر و خوانـا فصل پنجم به نسبت روان •

  . کندمعرفی می
• 189 :modality ،»رسـد در فصـل   ترجمه شده است، به نظر مـی » الگوهاي وجهی

  . پنجم چنین معادلی براي آن انتخاب نشده است
در حقیقـت در فـرانقش منطقـی دسـتور     . گرایانـه اسـت  نقشفصل ششم بر تحلیل  •

ارجاع، حـروف ربـط، انسـجام    . شودمند بحث انسجام متن مطرح میگراي نظامنقش
و هلیدي ) 1994(واژگانی و انسجام دستوري همه از مباحث مطرح شده در هلیدي 

  . است) 2004(و متیسون 
تـوان انتظـار   البتـه مـی  . تآغاز مبحث کاربردشناسی زبان است که جالب اسـ : 213 •

  . تر به مسأله پرداخته شودداشت که به صورت مبسوط
در پانوشـت بیایـد در فصـل    ) اصـول چهارگانـه  (گرایـی  معادل انگلیسی اصول: 215 •

  . ها معموالً نادرست هستندششم گیومه
  .  جدول در فرمت بهتري تنظیم شود: 221 •
  . فه شودها در باال اضاعنوان جدول :223و  222صفحات  •
  . از راست به چپ تنظیم شود :223و  221جدول  •
آرایی و استفاده از فونـت وسـایر امکانـات بـد     بسیار در صفحه :230و  227صفحات  •

  . عمل شده است
هـاي فارسـی   هاي انگلیسی است باید بـر مبنـاي واژه  نامۀ توصیفی بر مبناي واژهواژه •

  . شدمرتب می
  وازه؟: 234 •
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  . است modalityتري براي ادل مناسبمع» نماییوجه«: 235 •
توانـد مـورد   هاي پنجم و ششم در آن مـی در مجموع کتابی مقدماتی است که فصل •

هاي انگلیسـی  مباحث کتاب به دلیل استفاده از شواهد از روزنامه. استفاده قرار بگیرد
کـه در بعضـی مـوارد طعـم     –البته زبان متفاوت مترجمان . زبان کمی سنگین است

و همچنـین مشـکالت زیـادي کـه در ویـرایش،       -ار بودن کامالً شـفاف اسـت  تازه ک
شـود  استفاده از عالئم سجاوندي و حتی استفادة درست از زبـان فارسـی دیـده مـی    

زبان ترجمه در بسیاري موارد ساختار زبان . منجر به ناخوانا شدن متن گردیده است
   .اصلی را انتقال داده است که این امر چندان خوب نیست

  
   

    



 
  
  

  »مباحثی در دوزبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی«
  

  امیلیا نرسیسیانس: مؤلف
  اث فرهنگیرسازمان می: ناشر

  1382: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  248:  تعداد صفحات
  

کتابی است کـه بـه صـورت مجموعـه مقـاالت در بـاب        کتاب حاضر نخستین •
مولف محترم در این مجموعه مقاالت، آثـار خـود   . است شده دوزبانگی نگاشته

را آورده است و در مقدمه مبسوط خود دلیل آوردن هـر مقالـه را ذکـر کـرده     
در مجمـوع کتـاب   . است و بسیار مختصر در مورد هر یک توضـیح داده اسـت  

کند کـه شایسـته   ناب خانم دکتر نرسیسیانس را مطرح میهاي حاضر اندیشه
اي تا بـه حـال توسـط    تقدیر است و قابل ارج، به این دلیل که چنین مجموعه

چنین فردي گردآوري نشده است چه ایشان خود نویسنده تمام مقـاالت نیـز   
  :مواردي نیز باید اصالح شود که به شرح زیر است. هستند

بایـد بـه جـاي     -امیلیـا  = نرسیسـیانس : ده استدر صفحۀ شناسنامه کتاب آم •
  .مساوي، کاما قرار بگیرد

  . نادرست است» نرسیسانس«در همان صفحه شناسنامۀ کتاب  •
  . تصحیح شود» ضروري«به صورت » ضروي« 4خط  9در صفحۀ  •
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نقطـۀ  (در خـط آخـر    9صفحۀ : عالئم سجاوندي در برخی موارد تصحیح شود •
  . در شروع جمله) در دو خط باال(فاصلۀ بعد از نقطه  10؛ صفحۀ )پایانی

  .آمدبهتر بود عناوین هر گفتار در قسمت باالي هر صفحه می •
  نقطه بعد از پرانتز در پاراگراف اول: 27ص  •
  . ح شوداصال» چندان«به صورت » چنان«: 29ص  •
  . از دو زبانی و چند زبانی صحبت به میان آمده است: 29و  28. صص •
زبـانگونگی  معادل چند multiliglossiaمعادل دوزبانگونگی و  diglossiaبراي  •

  . انتخاب شود
  ).در سراسر متن رعایت شود(اسامی نویسندگان باید به صورت ایرانیک باشد  •
  . یداسامی التین نویسندگان در پانوشت بیا •
  . مرتب نشده است APAمنابع مقالۀ نخست به صورت  •
  . اصالح شود» گامپرز«به صورت » گومپرز« •
  . آمده است» جینپی« 31ولی در صفحۀ » پیدجین«به صورت  13در صفحۀ  •
  . باید به صورت کریول تصحیح شود 13واژة کرئول در صفحۀ  •
نی نام بـرده شـده   از پیدجین و کرئول به عنوان نظریۀ زبا 13در همان صفحۀ  •

  . هاي زبان میانجی هستند نه نظریۀ زبانیاست که این دو گونه
  . درج شود» آواشناسی«به صورت » فونولوژي«معادل  31صفحۀ  •
  ).یکی زاید است(مورفولوژیکی با صرفی فرقی ندارد  34صفحۀ  •
فرامـوش  ) ویرگـول (بعد از اسم نویسنده در داخل پرانتز در برخی موارد کامـا   •

  . استشده 
  ). 34صفحۀ (تصحیح شود » اُرانسکی«به صورت » ارانسکی« •
نرسیسیانس، (نامۀ کارشناسی ارشد خود در این مقاله مطالب بسیاري از پایان •

رسد مطالـب نقـل شـده خـود از منـابع      به نظر می. اندنقل قول کرده) 1986
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مطالـب مربـوط بـه وسـعت امپراطـوري ساسـانیان،       (دیگري اخذ شده باشند 
  ). 35و  34بندي جامعۀ ایران در صفحات یمتقس

در مقالۀ نخست که دیرتر از مقالۀ دوم چـاپ شـده اسـت معـادل دیگلوسـیا       •
معـادل درسـت آن بـه کـار رفتـه      ) مقاله دوم(نیامده است ولی در این مقاله 

  . است
شناسی چاپ شده اسـت  اي که در مجلۀ زبانعنوان مقاله 40در منابع صفحۀ  •

در حـالی کـه در مقالـۀ دوم کـه     . است 1365دیگلوسیا در ایران و سال چاپ 
دوزبانگونگی در «است عنوان مقالۀ  40گویا همان منبع مورد اشاره در صفحۀ 

  . است 1364و سال نشر آن در پاورقی » ایران
  . در متن به صورت انگلیسی ثبت شده است 3پانوشت : 48در صفحۀ  •
  . بیایدادا کرد بهتر است به صورت تلفظ کرد » نون بیار«:  ... 50حۀ در صف •
هـاي  زبانگونگی توضیح داده شده اسـت و بـه تشـریح گونـه    در مقالۀ مفهوم دو •

به نسبت اسـتفاده از منـابع در   . زبانی فارسی از این منظر پرداخته شده است
منبـع برخـی    .ارجاع درون متنی باید تصحیح شود. این مقاله خوب بوده است

  . از مطالب نیز نامشخص است
  . مرتب شود APAمنبع مقالۀ دوم به صورت  •
هـا نامشـخص   مطالبی نظري آورده شده است که منبـع آن  61و  60صفحات  •

  . است
گفتار کمی در زمینۀ دوزبـانگی، دوزبـانگونگی   شاید بهتر بود در مقدمه و پیش •

بـدین ترتیـب   . شـد مـی  هاي متعدد توضـیح داده و سایر اصطالحات و تعریف
چیـنش  . گمـارد خواننده با چشمانی بازتر به خواندن مطالب مقاالت همت می

  . توانست جهت انسجام بیشتر تغییر یابدمقاالت نیز می
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توانست پردازد میشناسی میشناسی و انسانمقالۀ آخر که تنها به ارتباط زبان •
-زبان و توصیف مـدل «ۀ در مقدمه یا به عنوان مقالۀ نخست بیاید، سپس مقال

  ... .و » هاي دوزبانی از دیدگاه شناختی
آرایی اثر بسیار مناسب است و صـحافی  صفحه. اشکاالت تایپی بسیار کم است •

  . طرح جلد نیز مناسب است. نیز مشکلی ندارد
تـر  مناسب  گیلزکنم به صورت جایلز آمده است، فکر می Giles 69در صفحۀ  •

به صورت درون متنی آمده است امـا  ) 1988یتزر، ر(همان صفحۀ منبع . باشد
  . در منابع انتهایی نیامده است

  . مشخص نیست 72تا  70منبع مطالب  •
  . مرتب شود APAبه صورت  76و  75منابع صفحۀ  •
  .تري جایگزین شودباید با اصطالح مناسب» مقدمتاً« 81صفحه  •
  ) 81. ص(در دو خط آمده است » نظرانهتنگ« •
  . 83و  45صفحات  diglossiaاند مانند ا تکرار شدههبرخی پانوشت •
  . گونگی در برخی مقاالت تکرار شده استزبانتوصیف وجهه باال و پایین در دو •
توانستند در هر مورد براي مطالعۀ بیشتر خواننده را به سـایر  مولف محترم می •

  . مقاالت و صفحات آن ارجاع دهند
   .منبع نامشخص در پایین صفحه 87صفحۀ  •
اند که شاید در نگـاه  مولف محترم معموالً در مقاالت بسیار از خود ارجاع داده •

  . نخست چندان براي خواننده جذاب نباشد
فرهنگـی پرداختـه   گونگی کمتر به مسألۀ دوفرهنگزبانگونگی و دودر مقالۀ دو •

رابطۀ این دو نیز در متن مقالۀ بـه صـورت مفصـل تشـریح نشـده      . شده است
  . است

  . مرتب شود APAبه صورت  92ع صفحۀ مناب •
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ها در ایـن  معادل. صفحۀ نخست مقالۀ پنجم در مقالۀ چهارم نیز آمده است 6 •
  . اند که منجر به ناهمخوانی فرمت مقاله شده استمقاله در درون متن آمده

  ). آراییمشکل صفحه(فضاي خالی وجود دارد  100صفحۀ  •
عوامل موثر در دوزبانپی مطرح شده گیري مبحث در مقالۀ پنجم بعد از نتیجه •

چیـنش نادرسـت   (آرایـی باشـد   رسـد مشـکل در صـفحه   است که به نظر مـی 
نامشـخص اسـت در عنـوان مقالـه      106و  105منبع جدول صـفحۀ  ). مطالب

ولی در متن مقاله تنها » گونگی و کدهاي محدود و مفصلدوزبان«آمده است 
  . اره شده استحدود یک صفحه به بحث کد محدود و تفصیلی اش

  . مرتب شود APAبه صورت  108منابع صفحۀ  •
  . به صورت پانوشت توضیح داده شودپاراجانف در مقالۀ ششم نمایشگاه آثار  •
  . چندان ملموس نیست» غیر تضادمند«: 117صفحۀ  •
ــفحۀ  • ــادل : 118ص ــه« ”corpus“مع ــت،  » بدن ــده اس ــره«آم ــادل » پیک مع

صـورت پانوشـت در ابتـداي مقالـه     پـاراگراف اول بایـد بـه    . تري است مناسب
در مجموع این مقاله هـر چنـد بـه چـارچوب نظـري خاصـی وابسـته        . آمد می

  . نیست اما تحلیل کیفی نسبتاً خوبی ارائه کرده است
  . مرتب شود  APAبه صورت  137و  136منابع صفحۀ  •
انـد، در پانوشـت کامـل    آدرس مقالۀ ششم و هفتم که پیش از این چاپ شـده  •

  . نیست
روش انجـام پـژوهش بـه خـوبی     » نگاري ارتباطات زنان ارمنیمردم«مقالۀ  در •

  . تبیین شده است
  .وارداف به انگلیسی نوشته شده است: 145صفحۀ  •
  . ویرگول بعد از هایمز اضافی است: 146صفحۀ  •
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البتـه مقالـه   . در این مقاله مسأله دوزبانگی چندان پررنگ مطرح نشـده اسـت   •
علـوم اجتمـاعی ارتباطـات زنـان ارمنـی را در       مسألۀ بسـیار جالـب از منظـر   

  . کندخوري توصیف میهاي قهوهمهمانی
  . مرتب شود APAبه صورت  160و  159منابع صفحات  •
  . گامپرز نیازي به پانوشت ندارد. گامپرز و کامینز اصالح شود 163در صفحۀ  •
نـه  هاي دوزبانی از دیدگاه شـناختی طـرق دو زبا  در مقالۀ زبان و توصیف مدل •

رسد ذکر ایـن مطلـب در ابتـداي    به نظر می. شده بدون ذکر منبع آمده است
هـاي  مقاله مناسب نیست و بهتر بود پس از تعریف دوزبـانگی و ارائـه دیـدگاه   

ها نیـز  متأسفانه در این مقاله منبع شکل. شدمختلف چنین عنوانی مطرح می
  . ها نیز نامشخص استترتیب شکل. مشخص نیست

قاله آمده است نظر سوسـور، چامسـکی، سـاپیر و وورف در مـورد     در ابتداي م •
این دانشمندان  يدوزبانگی در مقاله ذکر خواهد شد در صورتی که تنها به آرا

همچنین هنگامی که خواننده دیـدگاه  . هاي دیگر پرداخته شده استدر حوزه
و خوانـد انتظـار دارد مطلبـی در مـورد لیکـاف      شناختی را در عنوان مقاله می

النکاگر و یا سایر دانشمندان شناختی مطالعه کند کـه در ایـن مقالـه چنـین     
  . شودانتظاري برآورده نمی

به طور کلی انسجام . تنظیم شود APAبه صورت  180و  179منابع صفحات  •
تحلیل ارائه شده در این مقاله نیـز  . توانست بهتر باشدمطالب در هر مقاله می

  . دخالقانه است و بسیار ارزشمن
  . به کار رود» جنسن«به جاي » ینسن«: 200صفحۀ  •
انسـجام مـورد انتظـار در ایـن     . سال نخستین چاپ مقالۀ دهم مشخص نیست •

از منـابع دسـت اول   ... بحث هوش، نـاتوانی یـادگیري و   . شودمقاله دیده نمی
  ... .و  DSMنقل شده است مانند 
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زبـان، مـدل دوبعـدي    شناسی گرا در جامعهمطلب مربوط به نقد رویکرد نقش •
. گونگی و همچنین زبان و هویت از انسـجام مقالـه کاسـته اسـت    براي دوزبان

مقالۀ حاضر چندان در تبیین رشد شـناختی و عـاطفی افـراد دوزبانـه موفـق      
) دوزبـانگی (شناختی به این پدیدة اجتماعی نبوده است و باید از منظري روان

  . شدنگاه می
  .مرتب شود APAورت به ص 218تا  215منابع صفحۀ  •
  . عنوان پایین صفحه به صفحۀ بعد انتقال یابد 222در صفحۀ  •
در . در مقالۀ یـازدهم چنـدان رایـج نیسـت     »به سال پیش از هر سال«عبارت  •

اسامی نویسندگان در متن به انگلیسی آمـده اسـت کـه بایـد بـه       224صفحۀ 
  . فارسی نوشته شوند

نظـر چامسـکی در   : مختلف آمده اسـت هایی از مطالب در این مقاله نیز قطعه •
مورد ژرف ساخت و روساخت، توانش ارتباطی و شناختی و فراگیري زبان دوم 
و فرضیه ساپیر و وورف که تنها مورد اخیر به صورت مستقیم به رابطه و نقش 

  . مقاله چندان انسجام ندارد. پردازدشناسی میشناسی در انسانزبان
  . مرتب شود APAرت به صو 233و  232منابع صفحات  •
تـر  نمایه موضوعی کتاب از مزایاي کتاب است که دسترسی به مطالب را آسان •

  . فونت حروف مختلف بهتر است تغییر پیدا کند. کندمی
گونگی مدخل شـده اسـت و در صـفحۀ    دوزبان 239در نمایه موضوعی صفحۀ  •

دیگلوســیا کــه شــاید بهتــر باشــد ابتــدا مــتن تصــحیح شــود و بعــد از   240
  . سازي عبارات نمایه نیز اصالح شود یکسان

 





 
  
  

  »شناسی و اشتقاق در زبان فارسیریشه«
  

  جواد برومند سعید: مؤلف
  دانشگاه شهید باهنر کرمان: ناشر

  1383: سال نشر
  اول: چاپنوبت 

  کرمان :محل نشر
  456:  تعداد صفحات

  
هـاي  اي اسـت کـه در نشـریه   هـاي مختلـف و پراکنـده   این کتاب در واقع مجموعۀ مقالـه 

هـا بـه   جایی که مقالهاز آن. چاپ شده است 1379تا  1352هاي مختلف در فاصلۀ سال
انسـجام معمـول و   اند، در مطالب کتاب نظـم و  همان صورت اولیه در این کتاب گردآمده

به عنوان منبـع  (مورد انتظار وجود ندارد و به دلیل نوع و نحوة ارائۀ مطالب، براي تدریس 
شناختی افعال در زبان فارسـی تـألیف   کتاب بررسی ریشه. چندان مناسب نیست) درسی

زاده از انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسـی کـه   دکتر یداهللا منصوري و جمیله حسن
تواند به عنوان کتـاب آموزشـی مناسـب و جـایگزین      چاپ شده است می 1387در سال 

  . استفاده شود
هـا دچـار اخـتالل    ها روشن و روان هستند اما گاهی رسایی جملـه بسیاري از جمله •

آب گوگرد در شکم او ایجاد نفـخ و سـبب   « 9از صفحۀ  12مانند سطر (شده است 
  )شدهالکت او می

هـاي پـاراگراف اول از   ماننـد جملـه  (اق قـدیمی دارد  ها سبک و سـی بعضی از جمله •
  ...)و  20، و پاراگراف اول از صفحۀ 19صفحۀ 
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اصوالً از نظر هماهنگی با سبک فارسی امروز، متن کتاب نیاز به بازبینی و ویـرایش   •
  . دارد

گیـري بـه   اند و بدون نتیجههاي کتاب بدون مقدمه آغاز شدهها و بخشاغلب مقاله •
  . اندپایان رسیده

گـذاري، بسـیار اشـکال دارد، و در بسـیاري از مـوارد      از نظر استفاده از عالئم نقطـه  •
 1هـاي  ، پاراگراف9از صفحۀ  3مانند پاراگراف (عالمت مناسب استفاده نشده است 

  ...).، 10از صفحۀ  2و 
از صـفحۀ   9و  7، سـطرهاي  10از صفحۀ  2مثالً سطر (ها اشکال دارد گذاريفاصله •

  ...)، و 175
مـثالً در پـاراگراف ماقبـل    (تایپ شـده  » مد«در بسیاري از موارد بدون عالمت » آ« •

  )31آخر از صفحۀ 
مـثالً در  (در موارد متعددي به واژة بعـد از خـود چسـبیده اسـت     » به«حرف اضافۀ  •

  ...)، 19از آخر در صفحۀ  6، سطر 10از صفحۀ  1سطر 
  . ه استاز اصطالحات تخصصی زیادي در کتاب استفاده نشد •
بـه تنـاوب و در یـک    » صـوت «و » واج«هـاي  واژه» زبان فارسی گفتاري«در مقالۀ  •

  . اندمعناي واحد به کار رفته
  ). که البته نادرست است(واج است » ع«گفته شده که  35در صفحۀ  •
یعنـی هـم   (در کتاب از صامت و مصـوت و واکـه بـه تنـاوب اسـتفاده شـده اسـت         •

-که بهتر بـود یـک  ) تراند و هم اصطالحات جدیدتهتر به کار رفاصطالحات قدیمی

  . شددستی در کتاب رعایت می
  . در مفهومی نادرست استفاده شده است» اي شدنغنه«از اصطالح  34در صفحۀ  •
شناسی و عنوان اثر با محتواي آن انطباق کامل ندارد و بعضاً به مطالبی که به ریشه •

پیـدایش زبـان   «هـاي  ه است مانند مقالهاشتقاق ارتباط چندانی ندارد پرداخته شد
  . »زبان فارسی گفتاري«و » فارسی
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اصوالً این اثر براي تدریس مناسب نیست زیرا نوع مطالب و نحوة ارائـۀ مطالـب بـه     •
در واقـع ایـن   . توان آن را به عنوان منبع درسی اسـتفاده کـرد  اي است که نمیگونه

هـاي  در مـورد بعضـی از ریشـه   کتاب متشکل از چندین مقالۀ پراکنـده و مختلـف   
هـاي مختلـف   ها است که نویسندة محترم در مجلـه هاي مشتق از آنقدیمی و واژه

  . جا در این کتاب ارائه کرده استمنتشر کرده واکنون به صورت یک
) به گفتـۀ خودشـان  (هایی که نویسندة محترم مطرح کرده شناسیبسیاري از ریشه •

هاي مربـوط بـه   ند و منبع خاصی براي استداللصرفاً پیشنهاد است و در نتیجه س
؛ )97در صـفحۀ  » زینال«به عنوان مثال رجوع شود به مقالۀ (ها ارائه نشده است آن

هـا و صـحت و سـقم    توان در مـورد میـزان روزآمـدي داده   در نتیجه به آسانی نمی
  . اطالعات ارائه شده داوري کرد

اي هاي نو و تـازه د گاهی پیشنهادشناختی خوهاي ریشهنویسندة محترم در تحلیل •
هایی که مانند تحلیل(ها نیاز به بررسی دارد کنن که صحت و سقم آنرا مطرح می

صـفحۀ  (، کـرم  )152صـفحۀ  (، نـاي  )147صفحۀ (، الالیی )126صفحۀ (از ترتیل 
  ...). و ) 193صفحۀ (، گلیم )192

هـا را  اند و مقالـه ر قرار دادهها ترتیب تاریخی را مد نظنویسندة محترم در ارائۀ مقاله •
  . انداز قدیم به جدید ارائه کرده

بـراي تبیـین موضـوعات    ...)  گلدنر، کنت، هوبشمان و (تا حدودي از منابع موجود  •
توانستند از این آثار و آثـار  البته نویسنده محترم می. مورد بحث استفاده شده است

  . شناسان بیشتر استفاده کنندسایر ایران
کنـد و نیـز   نویسندة محترم تنها هنگامی که از محققان ایرانی مطلبـی را نقـل مـی    •

کند منبع را نقل کرده است، اما هنگام اشـاره بـه   هنگامی که شاهد و مثال ذکر می
آراي پژوهشگران غیر ایرانی، منبع مورد استفاده را ذکر نکرده و تنهـا بـه ذکـر نـام     

اي ر فهرست منابع نیـز بـه ایـن آثـار اشـاره     د. پژوهشگر مورد نظر اکتفا کرده است
هـاي  هـا و شـاهد  اند که نویسندة مثـال ها و منابعی فهرست شدهنشده و تنها کتاب



 شناسی نقدنامه کتب و متون زبان  282

برخی از این آثار در زیرنویس صفحات مربوطه معرفـی  . ها گرفته استخود را از آن
  . اندشده

  :به طور خالصه نکات مثبت و منفی عبارتند از •
  :صورت و شکل اثر نکات مربوط به -الف •
 . از نظر زبانی و فنی متن به ویرایش نیاز دارد •

ها و استفادة درست از عالئم سجاوندي مـتن بـه   فاصلهها و نیماز نظر رعایت فاصله •
 . ویرایش و اصالح نیاز دارد

، صـفحۀ  »نیاگان«از آخر  6سطر  19مثالً صفحۀ (برخی اشکاالت تایپی وجود دارد  •
 ).»هاواژةنامه« 1سطر   155صفحۀ ، »یاداشت« 3سطر  37

  نکات مربوط به محتوا -ب •
ها سند و منبع ذکر نشده است و در نتیجـه مشـخص   شناسیبراي بسیاري از ریشه •

در صـفحۀ  » ترتیل«مانند (ها اطمینان کرد توان به درستی آننیست تا چه حد می
، 147ۀ در صـفح » الالیـی «، 140در صفحۀ » طاق و ترنب«و » طاق و طرم«، 126

  ... .و 
  . 106در صفحۀ  ”pat“گاهی معناي ریشۀ مورد بحث ذکر نشده است مانند  •
هاي مشـتق از آن  نحوة ارائۀ اطالعات و همچنین اطالعاتی که براي هر ریشه و واژه •

  . دست نیستشود هماهنگ و یکارائه می
مسـائل  ، بسیاري از اطالعات ارائه شده مربوط بـه  )183صفحۀ (» کرمان«در مقالۀ  •

 . شناسیاست نه ریشه... جغرافیایی و اقتصادي و 

  
   

  



 
  
  

  »هاي ایرانی نوها و گویشموضوعی زبان -فرهنگ تطبیقی«
  

  محمد حسن دوست: مؤلف
  ادب فارسیفرهنگستان زبان و : ناشر

  1389: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  )دو جلدي( -  1189  :تعداد صفحات
  

تـوان بـه آن اشـاره کـرد عـدم وجـود       اي کـه مـی  به لحاظ روانی و رسایی اثر نکتـه  •
سو و سایر عالئم استفاده شده در متن  مانند سـتاره  راهنماي عالئم آوانگاري از یک

هـاي  یکسان نبودن عالئم آوانگاري استفاده شـده در نمونـه  و قواعد واجی و نیز (*) 
هـا تـدوین   که کتاب با موضوع بررسی گویشبا توجه به این. ارائه شده در متن است

  . این ویژگی تأثیر منفی بر رسایی متن گذاشته است. شده است
در کل متن قواعد ویرایش رعایت شده است ولـی در مـواردي بعضـی عالئـم از قلـم       •

در مواردي نیز شیوة ارائۀ مطالب یکدست نیست، به عنـوان مثـال در یـک    . اندهافتاد
پاراگراف براي اسامی معادل انگلیسی یا آوانویسی ارائه شده است و در یک پـاراگراف  

هاي واجـی  ها مربوط به ارائۀ نمونهدر مواردي نیز بعضی از عالئم و نشانه. نشده است
ها بـا ذکـر شـمارة    فتاده یا اشتباه است که برخی از آندر ایرانی باستان و نو از قلم ا

  : صفحه به شرح زیر است
ü نویسی واج(ها در داخل پرانتز آوانویسی شده است در صفحۀ هفده، عنوان گویش

، در حالی کـه  )شودباید در میان دوخط مورب و آوانویسی داخل کروشه نوشته 
یـا شـانزده بـه صـورت      هاي همان صـفحۀ هفـده  این اسلوب نیز در سایر بخش
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خط دوم،  در عین حال در مواردي نظیر صفحۀ هفده. یکسان رعایت نشده است
 .تلفظ فارسی با آوانویسی همخوانی ندارد

ü  ــن ــکی (VartaŠen)وارتاشَـ ــویجی (Šeki)، شَـ ــیج (Divici)، دیـ ، و الگـ
(Logic)  : شایان ذکر است که در آوانویسی حرف ابتداي کلمات بزرگ نمـی-

  شود
ü  برخالف سایر موارد ابتدا عنوان انگلیسی  2مواردي مانند صفحۀ هفده شمارة در

و بعد در داخل کروشه با استفاده از ) بدون این که داخل پرانتز باشد(اند را آورده
عالمت مساوي و دونقطه معادل فارسی آمده است که این نکات تأییدي است بر 

  . دستی عالئم استفاده شدهعدم یکسانی و یک
ü ها صحیح ها یا تلفظ فارسی آنرسد در تلفظ مکاندر صفحۀ نوزده نیز به نظر می

چون در . است یا تلفظی که با حروف انگلیسی یا عالئم آوانگاري ارائه شده است
هاي ارائه شده نگاه کنید به مثال(اغلب این موارد دو تلفظ با هم همخوانی ندارد 

  ). کتاب VIIIو  VIدر بخش 
ü ست در صفحه بیII      از ستاره و عالئمی استفاده شـده اسـت کـه درك آن بـدون

  .راهنما دشوار است
اي تر شود اگر به گونـه توانست جذابمسلم است که می. طرح جلد بسیار ساده است •

ها عموماً طـرح جلـد سـاده    البته در فرهنگ. شدبود که محتوا به نوعی منعکس می
بهتـر  . تواند متفاوت باشـد گویشی است میاست ولی با توجه به این که این فرهنگ 

گـذاري  شدند و در بخش کلیات در مواردي که شـماره دار میها حاشیهبود پاراگراف
همچنـین  . ها بهتر است بیشتر از سایر خطوط باشـد اند نیز فاصلۀ بین پاراگرافشده

بهتـر اسـت   ) صـفحۀ ده و یـازده  (گفتار که مطالب بسیار زیاد هستند در بخش پیش
  . این نکته رعایت شود

تـر از فونـت   رنگکم) گفتار تا حدود صفحۀ پانزدهپیش(هاي اول کتاب فونت صفحه •
  . هاي کتاب استسایر صفحه
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هـا و  این کتاب به عنوان مرجع و براي مقایسه بعضـی از خصوصـیات آوایـی گـویش     •
کتاب بـراي درس خاصـی تـدوین    . تواند مورد استفاده قرار گیردایرانی میهاي زبان

  .نشده است و بیشتر جنبۀ پژوهشی دارد
پذیري آن بـه دانشـجویان کمـک    شد در فهماگر فهرست اعالم و جدول استفاده می •

هـا و در مـواردي   دادن رابطـۀ بـین گـویش   اگر از نمودار و جدول براي نشان. شدمی
  .  شدشد بر غناي اثر افزوده میدر بخش کلیات استفاده میها مقایسۀ آن

با توجه به موضـوع  (اند اصطالحات تخصصی محدودي که در بخش کلیات ارائه شده •
ها توضیح اگر کمی در مورد آن. اندبدون توضیح کافی آمده) کتاب که فرهنگ است

  . اده قرار گیردتوانست بیشتر مورد استفشد کتاب براي افراد مختلف میداده می
البتـه نویسـندة   . در اثر حاضر در مواردي به ریشۀ باستانی لغات اشـاره نشـده اسـت    •

با این وجود بحث ریشـۀ کلمـات   . اندمحترم در صفحۀ یازده به این نکته اشاره کرده
  .اندکامل نیست و فقط در مواردي به ذکر ریشه کلمات مبادرت ورزیده

-مطالب خوب است ولی در مواردي به نظـر مـی   به طور کلی نظم منطقی و انسجام •

هـا و ارائـۀ فهرسـت    بنـدي واژه در طبقـه (رسد بهتـر اسـت تغییراتـی اعمـال شـود      
  ).اختصارات

اند و از منابع خارجی هاي داخلی مورد استفاده قرار نگرفتهبسیاري از منابع نویسنده •
  ).همراه با ذکر شمارة صفحه(اند بیشتر استفاده کرده

  . لی در اثر ارجاع به منابع به طور مستقیم نبوده استبه طور ک •
لطفـی شـده اسـت و    گفتار کمی نسبت بـه پژوهشـگران داخلـی کـم    در بخش پیش •

 ).صفحۀ ده(جمالتی بیان شده است که در یک اثر علمی چندان شایسته نیست 

به  به ویژه تعریف گویش با توجه. شدتعریف گویش و زبان بهتر بود در ابتدا ارائه می •
 22به عنوان مثـال صـفحه   . ها ارائه شده است اهمیت داردطبقه بندي که از گویش

اشکاشمی، اورمـوري،  اند و همچنین براي از اصطالح زبان استفاده کرده استیدرباره 
از گـویش  ... و  لـري، گیلکـی  و چند مورد دیگر، ولـی بـراي    برتنگی، بلوچی، کردي
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ها و تعاریف زبان و گـویش ارائـه   ین طبقه بنديبهتر بود مبناي ا. استفاده شده است
  . چون در این زمینه معموالً اتفاق نظر وجود ندارد. شدمی

صـفحه  ) (بر مبناي الفبا(ها ها و گویشبه طور کلی شیوة به کار رفته در معرفی زبان •
کننده است، اگر نویسنده محترم با ارائۀ نمـودار  کمی گیج) بیست و دو تا سی و یک

تـر مـی   ها ملمـوس کردند، رابطۀ بین آنها را معرفی میها و گویشنیز زبان درختی
  . تر می شدشد و دنبال کردن مطالب نیز ساده

نیـز قـس   «: خـط چهـارم نوسـته اسـت      2شـماره    III صفحه سـی و سـه بخـش     •
، مشـخص نیسـت کـه    »... .که مشـتق اسـت از   ) جمع کردن و اندوختن( »الفغدن«

بهتـر بـود   . منظور چیست و ارتباطش با مبحث مورد نظر چیست، بسیار گنگ است
  .شد که چرا بدون ذکر شماره و نیز آوا نویسی مطرح شده استخص میمش

در این مبحـث نوشـته شـده اسـت     . خیلی گنگ است VIصفحه سی و چهار بخش  •
هاي ایرانـی دسـته شـرقی گـاهی بـه لغـاتی بـر        ها و گویشجموعه لغات زباندر م«
» هاي ایرانی دسته غربی تاکنون دیده نشـده اسـت  ها و گویشخوریم که در زبان می

ولی در ادامه همۀ لغات ذکر شـده را هـم در دسـته شـرقی و هـم در دسـته غربـی         
  .اندیابی کرده معادل

هـاي ارائـه شـده همـه بـا مصـدر مـورد نظـر         ونهصفحه سی و چهار پاراگراف اول نم •
» نشـان دادن «که مصـدر  » یزغالمی«به نوعی ارتباط دارند بجز خط دوم » خواندن«

همـان پـاراگراف خـط    . شدرا مطرح کرده است و بهتر بود در این مبحث مطرح نمی
به نظر صحیح   sorudanآورده است، در حالی که  surudanسوم معادل فارسی را 

  .جا به چشم می خورداز هم عدم یکدستی در عالئم آوانگاري در اینب. است
اند که تقسـیم بنـدي   در صفحه سی و شش پاراگراف اول نویسنده محترم ذکر کرده •

هاي ایرانی نو، اساساً پراکندگی جغرافیاي مد نظـر بـوده   ها و گویشیاد شده از زبان
. اندبندي دیگري ارائه دادهتقسیمشناختی هاي زباناست و در ادامه بر مبناي ویژگی

هاي فوق بر مبناي کـدام منبـع   بنديتر است که ایشان ذکر کنند که تقسیممناسب
  آیا از سوي خود ایشان صورت گرفته است؟. است
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ها از کاما اسـتفاده  صفحه سی و شش در پاراگراف دوم براي جداکردن عنوان گویش •
، دري )در جمهـوري تاجیکسـتان  (تـاجیکی  ، )در ایران(هاي فارسی زبان: شده است

) در جمهوري آذربایجـان (، لري، کومزاري، الرستانی، بشکردي، تاتی )در افغانستان(
کـه بـه نظـر    اول ایـن : با این شیوة نگارش دو شبهه ممکن اسـت ایجـاد شـود   ... . و 
در ... ند زبان است و دوم اینکه لـري، کـومزاري و   رسد در شروع جمله فارسی چ می
بهتر است که از عالئم سجاوندي بیشتري استفاده شود . هوري آذربایجان هستندجم

رسـد در ایـن    در عین حال به نظر می. حاد نشوداي اییا این که تصریح شود تا شبهه
یک زبان در نظر گرفته شده اسـت کـه ایـن بـر خـالف طبقـه       » لري«تقسیم بندي 

  .  بندي صفحه بیست و نه است
که لفظ مورد اسـتفاده در  » زبان«این بار به جاي (راف سوم صفحه سی و شش پاراگ •

  .پاراگراف دوم بود از اصطالح گویش استفاده شده است حتی درباره کردي
هـاي  هـا بـر اسـاس ویژگـی    در صفحه سی و شش که اشاره بـه طبقـه بنـدي زبـان     •

شـناختی کـه در   هـاي زبـان  شناختی شده است، بهتر بود که برخـی از ویژگـی   زبان
در حال حاضـر نویسـنده بـا اشـاره بـه      . شداند نیز مطرح میبندي دخیل بوده طبقه

منطقه جغرافیایی گویش ها و با توجه به این که به عنوان مثال گـویش سـیوندي و   
بلوچی در جنوب و جنوب شرقی ایران رایجند ولی در شـاخه شـمالی دسـته غربـی     

زبان شناختی اشـاره کـرده    هايبندي بر مبناي ویژگیطبقه بندي شده اند به طبقه
  .است

به طور کلی منظور از واج ایرانی باستان چیست؟ بهتـر اسـت کـه نویسـنده محتـرم       •
  .تعریفی براي اصطالحات به کار رفته ارائه دهد

تخـول   rبـه   θگفته شده است که واج ایران باستان  Vصفحه سی و هشت، بخش   •
قـرار داشـته    rپـیش از   θهاي ذکر شـده در ایـن مبحـث    در تمام نمونه. یافته است

بـر  . هـا باشـد  پس شاید یک نتیجه گیري هم حذف این آوا در بعضی از نمونه. است
گیري شده است؟ آیـا از منبـع مشخصـی نقـل قـول شـده       چه مبنایی چنین نتیجه

  ) purدر آشتیانی شده است raθ pu(است؟ 
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هـاي بسـیاري در   رائه شـده اسـت، پرسـش   که بعضی از تحوالت واجی ا به این شیوه •
بهتـر  . پاسخ می مانـد شود و بیا با مفاهیم زبان شناسی ایجاد میذهن خواننده آشن

  .دادندبود که  نویسنده محترم کمی این مباحث را با ذکر ادله بیشتر بسط می
تـوالی دو   که دربـاره واج هـاي مرکـب اسـت بهتـر بـود بـه        VIصفحه سی و نه در  •

هاي شمالی این واج نویسنده گفته است که در گویش. شدزي اشاره میهمخوان آغا
اي در ابتـدا  ها و شواهد ارائه شده واکـه در حالی که در مثال. ی مانده استمرکب باق

. یا بین دو همخوان قرار گرفته است و توالی دو همخوان آغازي بر هم خـورده اسـت  
هاي شمالی تبـدیل شـده اسـت    به معنی سگ، در گویش ) spaka(به عنوان مثال  

  .espa, sIbaبه 
خـورد کـه کمـی بـا     ها در زبـان فارسـی بـه چشـم مـی     هایی از آوانویسی واژهنمونه •

به عنـوان مثـال در   . شدهاي رایج متفاوت است، بهتر بود منابع آن ارائه میآوانویسی
 (buland) بلند  :، یا در صفحه سی و نه) sōzan(سوزن : صفحه سی و هفت

طور کلی درباره مطالب ارائـه شـده از سـی و دو تـا پنجـاه و پـنج کـه از عالئـم         به  •
تخصصی واج نگاري و نمایش قواعد واجی استفاده شـده اسـت عـدم وجـود راهنمـا      

بهتـر اسـت کـه فهرسـتی ارائـه شـود و عالئـم        . کنددرك مطالب را کمی دشوار می
شناسـان را  زومـاً زبـان  که کتاب فرهنـگ اسـت و ل  توضیح داده شوند با توجه به این

  .دهدمخاطب قرار نمی
هـاي ایرانـی بیشـتر بـه     هـا و گـویش  در توضیحات خصوصیات آوایی و لغـوي زبـان   •

شـد  اي مـی اي نیـز اشـاره  که اگر به تغییرات واکهدر حالی. توجه شده است همخوان
  . آمدها به تصویر در میها و شباهتتري از تفاوتبعد وسیع

. قاعدة واجی ارائه شده در پرانتز مرتبط نیست یا ناقص اسـت ( VII: صفحۀ سی و نه •
1)*rz›rd›(   

واج ایرانی باستان در سـمت راسـت و   ) تغییر واج(در بیان قاعدة واجی : صفحۀ چهل •
. هـا بـرعکس  ها و نمونههاي نو در سمت چپ است ولی ارائۀ مثالواج یکی از گویش
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هـا بـه کـار    بتی در ارائۀ قاعده و مثـال به لحاظ دیداري امري بهتر است که الگوي ثا
  . رود

بـه  . ها متفـاوت اسـت  خط دوم الگوي ارائۀ نمونه با سایر نمونه Iصفحۀ چهل شماره  •
واژه آمـده اسـت و سـپس    ) معنـی (این ترتیب که ابتدا واژة پشتو بعد معادل فارسی 

  .معادل ایرانی باستان آن
رات و تحـوالت یـک واج را در   کـه تغییـ  با توجـه بـه ایـن    IIو  Iصفحۀ چهل شمارة  •

بودند و به تنهایی مطـرح  دهند بهتر بود زیرمجموعۀ هم میجایگاه ابتدایی نشان می
ها هم بـا توجـه بـه جایگـاه ابتـدایی یـا       در عین حال آیا دربارة سایر واج. شدندنمی

میانی یا پایانی بررسی صورت گرفته است؟ نتایج بررسی چه بوده اسـت؟ بـه عنـوان    
تنها در جایگاه ابتـدایی مطـرح شـده اسـت ایـن       -g*واج  IIIقتی در شمارة مثال و

ها هم به همین صـورت بـوده اسـت یـا خیـر؟      که در سایر جایگاهنشانۀ چیست؟ این
  . تر توضیحات ارائه شودبهتر است کمی شفاف

هـاي  هاي گویشکند، واجمیانی را بررسی می -xt–که  Vصفحۀ چهل و یک شمارة  •
در حـاکی در  . کند هستندها اشاره میعالمت دو خط تیره که به جایگاه آننو بدون 

و  IX/VIII همین مسأله در مورد شـمارة  . سایر موارد جایگاه نشان داده شده است
، XI  ،XIII ،XV ،XVII ،XVIII ،XX ،XXIII ،XXIV ،XXVشــــــــــمارة 

XXIX ،XXX ،XXXI ،XXXIV ،XXXV ،XXXVI  ــی واج را در ــه همگـ کـ
اولـین و   VIIهمچنـین در شـمارة   . خوردکند به چشم میمیانی بررسی می جایگاه

    XXIIاولین نمونه، شمارة  XXIپنجمین نمونه، شمارة  XIXآخرین نمونه، شمارة 
کنند، خـط تیـره فرامـوش    ها که به جایگاه آغازین اشاره میکل نمونه XXXVIIو 

دهندة عالمتی که نشان به طور کلی XXXIIIو  XXXIIهاي در نمونه -شده است
  .هاي جدیدشود، نه در ایرانی باستان و نه در گویشجایگاه باشد دیده نمی

  . نمونه یکی مانده به آخر نیز توجه شود 7در صفحۀ چهل و یک به شمارة  •
طـور  هـم همـین  (نمونۀ یکی مانده به آخـر خـط دوم    VIIصفحۀ چهل و دو شمارة  •

. اي خط باید بعد از معـادل ایرانـی باسـتان بیایـد    معادل فارسی واژة انته) نمونۀ دوم
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ستی«نمونۀ اول  XIIهمین امر در مورد صفحۀ چهل و چهار شمارة  انتهاي خـط  » اُ
نمونۀ آخر صفحۀ چهل و شش و صفحۀ چهل  XVطور شمارة و همین. صادق است

نمونۀ سوم در صفحۀ چهل و هشت، همچنین صـفحۀ پنجـاه و    XXIو هفت شمارة 
  .نمونۀ اول XXXVII چهار شمارة

کـرد یـا   اي نیـز اشـاره مـی   کـه هـاي وا اگر نویسندة محترم به برخی از تحـوالت واج  •
  . کرد بهتر بوداي طرح می نمونه

ها مطـرح شـده   هاي ارائه شده در مثالو تنها با داده وي نویسندهآیا این تحلیل از س •
اي را اند و تنها نمونـه دادههاي بیشتري بررسی را انجام است یا ایشان بر مبناي داده

کننـد از پژوهشـگران   اند؟ اگر تحقیقات پیشین را نقل قـول مـی  جا ذکر کردهدر این
  . شدهایشان ارجاع داده میها و پژوهشدیگر بهتر بود که به نام آن

بندي ریزتري هم ارائـه  ها از صفحۀ چهل تا پنجاه و پنج بهتر بود طبقهدر ارائۀ نمونه •
هـا مثـال آورده   هـایی را کـه از آن  سنده براي ارائۀ مطالب این بخش زباننوی. شدمی

هاي مختلـف  ها را که در نمونهاست مبنا قرار داده است و بر اساس حروف الفبا زبان
چه در این میـان مهـم اسـت    که آندر حالی. با هم فرق دارند را فهرست کرده است

  . ها نیست بلکه تغییرات واج استزبان
توانست تبـدیل یـک واج بـه واج دیگـر را نشـان دهـد و بعـد از        دة محترم مینویسن •

تـر و از  ین ترتیب از یکسو طبقـه بنـدي دقیـق   به ا. هاي مختلف مثال ارائه دهد زبان
شد و شباهت میان زبـان هـا بـا توجـه بـه      سوي دیگر به لحاظ دیداري ساده تر می

  . شدتغییرات مشخص تر می
خورد که عنوان نویسنده، کتـاب و حتـی   واردي به چشم میئه فهرست منابع مدر ارا •

عنوان مقاله اصلی در دو یا سـه مـورد یکسـان اسـت و تنهـا شـماره صـفحه و زیـر         
که  ’Stili,D, ‘Isfahanبه عنوان مثال، در صفحه پنجاه و نه . کندها فرق می عنوان

اده نزدیـک  که صفحات مورد استفسه بار پشت سر هم در منابع آمده است در حالی
به هـم اسـت و در واقـع مـی تـوان نـام نویسـنده  و کتـاب را تنهـا یـک بـار آورد،            

   .Edelman,D.Iگونه است صفحه شصت و هفت  همین
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رسد الگوي قابل پیش بینی مد نظر نبـوده  نام زبان ها به نظر می در مورد اختصارات •
بان با توجه به عالئم ها پیش بینی و درك عنوان زست و با توجه به تعداد زیاد زبانا

زبـان در  نویسنده محترم در کنار ذکر عنوان اختصاري . اختصاري بسیار دشوار است
این امر موجب مـی شـود   . ن را به زبان فارسی آورده استداخل پرانتز عنوان کامل آ

که خواننده فارسی زبان از عنوان کامل فارسی استفاده کند و به این ترتیب تنها کار 
د حتمـاً از راهنمـاي   یـ شود و باکه به زبان فارسی تسلط ندارد دشوار میبراي فردي 

نکتۀ دیگري که کار براي اسـتفاده از عالئـم   . آن عالئم در صفحه دیگر استفاده نماید
هـاي ارائـه   هاي مختلـف نمونـه  کند این است که در واقع در واژهاختصاري دشوار می

یـابی   هـا معـادل  ها در همـه زبـان  واژه به عبارتی همه. شده از زبان ها یکسان نیست
با توجه به این نکته که جاي کافی براي نوشتن نام کامـل زبـان بـه التـین     . اندنشده

  .وجود دارد، شاید استفاده از عنوان کامل زبان به التین مناسب تر باشد
هـا در همـه زبـان هـا و گـویش هـا       که مطرح شد معادلچناندر ارائه معادل ها هم •

هـا بررسـی   به عبارتی در بعضی موارد یک واژه در بسـیاري از زبـان  . اندنشدهبررسی 
. شده است و در مواردي هم تنها در چند زبان به ارائـه نمونـه پرداختـه شـده اسـت     

بـه عنـوان مثـال در    . دادندبهتر بود نویسنده محترم در این مورد بییشتر توضیح می
دلی نـدارد، علـت چیسـت؟ ایـن     در زبـان لـري معـا    آذرخش، صـاعقه واژه  7صفحه 

ها در قالب پرسشـنامه در  پرسش در حالی مطرح است که معادل بسیاري از این واژه
هاي گویشـی و  آوري نمونههاي مختلفی از جمله طرح جهاد کشاورزي در جمعطرح

نیز طرح اطلس گویش شناسی ایران توسط سـازمان میـراث فرهنگـی جمـع آوري     
همچنـین  . توانستند از آن منابع نیزاسـتفاده نماینـد  می اند که نویسنده محترمشده
تواننـد در ایـن زمینـه    اند که میهاي گویشی فراوانی نیز تاکنون انجام شدهنامهپایان

  .یاري بخش باشند
بـه عنـوان مثـال،    . در نگارش فرهنگ از عالئم آوانگاري یکدست استفاده نشده است •

نشـانۀ  / nāsmā  / āان در فارسـی  هـاي معـادل آسـم   در فهرسـت واژه  8در صفحۀ 
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نمایاننـده همـین آوا   / smun â  ،/ âدر تالشـی    9است ولـی در صـفحۀ   ) آ(صداي 
  . است

گفتار مطالبی بیان شده است که بهتر است یک کتاب علمـی عنـوان   در بخش پیش •
هاي سـایر پژوهشـگران   تواند به عنوان توهین به تالشذکر چنین مطالبی می. نشود

چگونه است که نویسندة محترم از هیچ یـک از  ). صفحۀ ده پاراگراف دوم(تلقی شود 
هـاي ایـران اسـت    ها و زبـان آثار از پیشکسوتان و پژوهشگران نامی در زمینۀ گویش

  اند؟ استفاده نکرده
هاي مختلف، در مـورد یـک   یک واژه در گویش و زبان در مواردي در فهرست معادل •

اشاره و مراحـل تحـول آن نیـز نشـان داده شـده      گویش خاص به ریشۀ باستانی آن 
بـا توجـه بـه    . اندگفتار این مسأله را متذکر شدهالبته نویسندة محترم در پیش. است
انـد، ایـن پرسـش مطـرح     یابی شـده ها به این صورت ریشهکه درصد کمی از واژهاین
ه شـناختی ارائـه شـد   خصوص اطالعات ریشـه شود که چرا در مورد این گویش بهمی

هـا  است و چرا فقط درباره یک واژه خاص، به عبارتی در چنین شرایطی ارائـه ریشـه  
گونـه نیسـت و الگـوي خاصـی وجـود دارد      اگـر ایـن  . رسدبسیار تصادفی به نظر می

، بهتـر بـود در پیشـگفتار توضـیح     )منبعی درباره یک زبان یا گـویش بـه خصـوص   (
رسد کـه ایشـان   ه بر این به نظر میعالو). تري درباره این موارد ارائه می شدمبسوط

انـد  اند و مواردي را که از منابع در دسترس نوشـته مواردي را که خود استنباط کرده
ـ را در داخل کروشه قرار داده هـا مشـخص   د کـه بـه ایـن ترتیـب تفـاوت میـان آن      ان

  .شود نمی
اسـاس   اند که فهرست اختصارات را غالباً بـر نویسنده در بخش پیشگفتار اشاره کرده •

اند، اگر کمی در مورد استانداردهاي پذیرفته شده در آثار محققان اروپایی ثبت کرده
شد، شـاید کمـی از پیچیـدگی    چگونگی و شیوة ساختن اختصارات توضیح داده می

  . شددرك اختصارات کاسته می
هـایی کـه در فهرسـت اختصـارات      رسـد کـه در مـورد برخـی از گـویش     به نظر می •

ها صـورت  یابی براي واژهگونه معادلها اشاره شده است هیچها به آنها و زبان گویش
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هـایی  ها و زبانبهتر بود در گویش. »عربی«یا » اراکی«به عنوان مثال، . نگرفته است
  . شدندتري فهرست میاند به طور مشخصکه هدف این پژوهش بوده

یک زبـان فهرسـت   هاي مرتبط به به طور کلی در این فرهنگ در مواردي که گویش •
در . انـد و بعـد عالمـت اختصـاري آن گـویش را     اند، ابتدا واژة موردنظر را نوشتهشده

در مدخل کردي خط آخر چند واژه مطـرح شـده اسـت ولـی بعـد از آن       10صفحۀ 
ها مربوط به کدام گونـۀ زبـانی اسـت دیـده     عالمت اختصاري که نشان دهد این واژه

دینی نیز افتاده اسـت و نیـز در مـوارد دیگـري رخ     همین اتفاق در مورد به. شودنمی
هـاي مختلـف یـک زبـان     آیـا گـویش   جا مطرح اسـت کـه  دو پرسش این. داده است

مثالً آیا کردي جنوبی یا شمالی خـود  . هاي مختلفاند یا لهجهگونه فهرست شده این
شـاید  . شـود شود که البتـه مـی  هاي ریزتري را شامل میبنديگویش است یا تقسیم

بندي کردي بـه شـمالی و جنـوبی    شد و طبقههتر بود چند گویش اصلی مطرح میب
  . شدها عنوان نمیدر فهرست موضوعی واژه

آورنـد،  هاي اختصاري را بـه یـاد نمـی   ها غالباً همه عالمتبا توجه به این که خواننده •
یـا  ها با توجه بـه عنـوان فارسـی    هاي یک واژه زبانبهتر بود در مطرح کردن معادل
در . آمدشدند و عالمت اختصاري در داخل پرانتز مینوشتار کامل التین فهرست می

مورد اختصارات غالباً واکۀ بعد از همخوان آغازي حـذف شـده اسـت و بنـابراین بـه      
کـه معـادل    ”skt“بـراي سـیوندي آمـده اسـت و سـپس       ”siv“عنوان مثال ابتـدا  

  . تسنسکریت است که به نظر کمی دور از انتظار اس
با توجه به این که گویش هاي ایرانی نو مد نظر بوده است عالوه بر استفاده از پایـان   •

ري شــده توســط هــاي جمــع آوو مقــاالت داخلــی، اســتفاده از دادههــا، کتــب نامـه 
) هــاي پژوهشــی گونــاگون همچــون میــراث فرهنگــی و جهــاد کشــاورزي  ســازمان

هاي بسـیار  ها و گویشبعضی از زبانکم درباره ها دستتوانستند با سفر به استان می
آوري داده اقدام کنند تا دست کم بعضی از لغات شناخته شده همچون لري به جمع

  .ماندها بدون معادل نمیرایج همچون بیابان، زمین، دریا و کوه و غیره در این زبان
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 هـا سبزيها که هم ها ذیل عنوان گیاهان و میوهبندي واژهبود به جاي طبقهبهتر می •
جـدا و   هـا هـا و سـبزي  گیـرد، میـوه  هم میوه هم درخت و گل و شکوفه را در بر می

ه و زمـین قـرار   هاي مربوط به طبیعت همچون خاك، آب، کـو گیاهان در مقوله واژه
  .گرفتمی

آوري هایی که در سفر بـه اسـتهبان جمـع   اند که بعضی اژ واژهصفحه ده ایشان گفته •
کـه از عالمـت   انـد،  در حـالی  ها مشـخص شـده  بر باالي آن اند با عالمت ستارهکرده

). صفحه سـی و دو تـا پنجـاه و پـنج    (ستاره در موارد دیگري نیز استفاده شده است 
گیـرد چـون   گفتند که ستاره در سمت راست بـاالي لغـت قـرار مـی    بهتر بود که می

د کـه  رسـ در عین حال بـه نظـر مـی   . اندستاره در سمت چپ با اهداف دیگري آمده
از  هایی که از این گویش ارائه شده است بسیار اندك است، به عنوان مثـال تعداد واژه

هاي طبیعی تنهـا بـراي چهـار واژه معـادل از گـویش      واژه مرتبط با پدیده 38میان 
  ها الزم بوده است؟به این ترتیب آیا افزودن این واژه. استهبانی ارائه شده است

اصفهانی و اصـفهانی  (اصفهانی دو مدخل آمده است  در صفحه هفتاد و یک در مورد •
هاي مختلف کـردي، پشـتو، گـورانی وغیـره اصـفهانی      گونهچرا همانند زبان) یهودي

  ).توضیح به صورت پانوشت(یهودي را ذیل اصفهانی نیاورده اند؟ 
زود را نیـاورده  / هاي دیـر ، چرا واژه59ها در مبحث زمان صفحه در طبقه بندي واژه •

  .اندبه طور کلی این دو واژه ذیل هیچ موضوعی در فرهنگ معادل یابی نشده. است
اي  محاورهمعادل فارسی واژه اکنون که خود فارسی رسمی است و معادل  72صفحه  •

 aknūn/kunūn/nūn/ dar/īsā:است باشد  به این شرح ارائه شدهمی حاال و اآلنآن 

  هایی در فارسی امروز رایج است؟آیا چنین واژه
در پیشگفتار صفحه اول دو پاراگراف آخر و صفحه دوم به طور کلی ایـن برداشـت از    •

شود که ایشان منابع داخلی را چندان معتبـر  وه انشاي نویسنده محترم ایجاد میشی
چطور خواننده به این منبع که بـه غـرور علمـی مبـتال اسـت      . دانندو ارزشمند نمی

  تواند اعتماد کند؟  می
  



 
  
  

  »)هاراهنماي بررسی گویش(شناسی عملی زبان«
  

 ویلیام سامارین: مؤلف

  لطیف عطاري: مترجم
  جوعلی صلح: ویراستار
  نشر مرکز دانشگاهی: ناشر

  1387: سال نشر
   دوم: نوبت ویراست
  تهران :محل نشر

  355:  تعداد صفحات
  

اثر حاضر پیشگفتار مترجم، پیشگفتار نویسنده، فهرست مطالب تفصـیلی، پیوسـت،    •
  .نامه داردکتابنامه و واژه

  .چاپ  شده بود 1363کتاب ویراست دوم کتابی است که در سال  •
  .طرح روي جلد خوب است، جذاب و مرتبط با موضوع است •
  .ها بیشتر باشدها در مقایسه با خطپاراگراف بهتر بود که فاصله •
  .نثر ترجمه روان و خوب است •
شروع اسـت  » و«پاراگراف آخر سه خط مانده به انتها بعد از نقطه جمله با  8صفحه  •

  .بهتر است نقطه حذف شود. و دو جمله به هم مرتبط هستند
و در از کار پژوهش در محـل، پـژوهش در محـل اسـتفاده شـده اسـت        8در صفحه  •

  .از کار در محل 9صفحه 
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تـوان  را نمـی ... تـاریخ  «جـاي واژه کمـک در   پاراگراف اول دو خط آخر به 9صفحه  •
، شاید بهتر است بگـوییم  ».بررسی کرد....... شناسانی که زبان کمکبدون اعتراف به 
  ... .  نقشبدون اعتراف به 

ننده بـه ایـن کتـاب و    مطالب ارائه شده در پاراگراف اول مقدمه مترجم در جلب خوا •
تعـداد جمالتـی کـه زبـان را     . ارائه تصویري از موضوع کتاب چنـدان موفـق نیسـت   

  . کنند بسیار زیاد است و بیشتر جنبۀ شاعرانه داردتوصیف می
شناس در میان آنهـا  مردمی که زبان«و » در محل کار«نیز از عبارات  15در صفحه  •

تري را براي این موارد ارائـه  ادل مناسبتوان معمی. استفاده شده است» کندکار می
 .داد

هاي ارائه شده براي اصطالحات تخصصـی مناسـب هسـتند و بـا     به طور کلی معادل •
 . شناسی مطابقت دارندهاي رایج در حیطه زبانمعادل

  . مناسب و خوانا نیستند 245هاي انتهاي صفحه فونت آوانویسی •
انـد، ترجمـه   داخـل پرانتـز ارائـه شـده     245که در صـفحه   یهایبهتر بود اسم مکان •

  .نه انگلیسی شدندکه به خط فارسی نوشته میشدند یا این می
خیلـی ریـز    127هاي زیر و زبري  صفحه اندازة فونت استفاده شده در جدول نشانه •

  .است
ها کمی سلیس نیستند که بیشتر حاصل چند نکته جمله 207پاراگراف اول صفحه  •

  .هاي غیر تخصصی استیابی براي واژهي و معادلدستور
، »هـاي معینـی اسـت   در تملک ناشی از مرور زمان خانواده«عبارت  206در صفحه  •

  .  مبهم است
آوانویسی یک متن بایـد جـاي کـافی بـراي اصـالحات      «پاراگراف آخر،  153صفحه  •

  .»...متن آوانویسی شده «گفته شود که است بهتر  "بعدي هم داشته باشد
بهتر است جـدا  »  همسلیقه«و » همفکر«هاي دو خط مانده به انتها، واژه 32صفحه  •

  .نوشته شوند
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اولـین روش بـراي دوري گزیـدن از برخـی مسـائل و      «همان صـفحه پـاراگراف دوم    •
چندان گویا » حریف شدن با مسائل دیگر«،  عبارت »...حریف شدن با مسائل دیگر 

  .نیست
ي جمع بـه واژه اسـت، ولـی    »ها«اب متصل کردن به طور کلی سیاست نگارشی کت •

 304، صـفحه  »گوناگونیها« 45یا صفحۀ » بررسیهایی« 44صفحه : در مواردي نظیر
  . به لحاظ شکلی واژه را پیچیده کرده است» ها«، چسباندن »دستورالعملهایی«

مطمئناً در کار کردن صرفاً بـا یـک گویشـور خطراتـی وجـود      «جملۀ  45در صفحه  •
روان نیست و کمی ساختار جملۀ ترجمه شده بیش از اندازه تحت تـأثیر  » ...دارد و 

  .زبان مبدأ قرار گرفته است
، 46پـاراگراف دوم صـفحۀ   . در مواردي بیش از اندازه از ویرگول استفاده شده اسـت  •

گویشـور در روابـط   (...پـاراگراف اول و سـوم    53صـفحۀ  . پاراگراف آخر 218صفحۀ 
هایی را که قبالً بـه  یا واژه... ها را تواند واژهکه پژوهشگر نمیخود با پژوهشگر، وقتی 
  ...). کند و از این قبیل، دست آورده،  فراموش می

تـوان  شـود کـه در اسـتفاده از عالئـم سـجاوندي مـی      به طور کلی مواردي دیده می •
  ).بخش صرف و نحو چند خط اول پاراگراف اول 277صفحۀ (تغییراتی اعمال کرد 

دو  86صـفحه  (رسـد  نیز وجود دارد که کاربرد دو نقطه ضروري به نظر نمی مواردي •
  ).خط مانده به پایان پاراگراف اول

 ...، ممکن است خـود را  صرفاً دقیق استگویشوري که «: پاراگراف چهار  64صفحه  •
تـوان  معـادل   ، مـی ».را دارد در مورد زبـان صـحبت کنـد    اششایستگیمقداري که 

  .کرد» اششایستگی«و » دقیق است صرفاً«گزین تري را جایمناسب
اسـتفاده  » اي دیگـر عـده «مترجم محترم براي اشاره به گفته، از واحد : 218صفحه  •

اسـتفاده  » مقـداري «از واحـد  » عبـارات «بـراي   178همچنین در صـفحه  . اندکرده
 .وداستفاده ش» تعدادي«در هر دو مورد و موارد نظیر بهتر است از واژه . اندکرده

  .نقطۀ آن در متن اصلی از قلم افتاده است» ب«مورد  156صفحه  •
 .بسیار ریز و ناخوانا هستند 249و  248صفحات  •
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براي تسهیل دنبال کردن مطالب و نیز ایجاد امکان جستجو دربارة مطـالبی خـاص،    •
 boldانـد،  هاي ریزتري که با شـماره مشـخص شـده   بنديبهتر است عناوین تقسیم
به عنوان مثـال  (ها از فونت بزرگتر و یا ایرانیک استفاده شود شود و یا براي تایپ آن

 ).221و  220صفحات 

کـه در صـفحات   » استخراج تحلیلـی «یا » ریزي شدهاستخراج برنامه«عباراتی نظیر  •
. اندعنوانِ یک مبحث هستند، در فهرست اصطالحات پایانی ذکر نشده 163و  158

سی چنین مواردي از سوي مترجم محترم در پانوشت ذکر شـود بـه   اگر معادل انگلی
 . غناي مطالب افزوده می شود

چـاپ   ”swin“به اشـتباه   ”swim“، واژة 65شماره  318ها صفحه در فهرست واژه •
 . شده است

اي چنـدان  واژه 100اي و واژه 200طور کلی کیفیـت چـاپ حـروف در فهرسـت     به •
 .خوب نیست

  
  



 
  
  

  
  :فهرست داوران به ترتیب حروف الفبا

  
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران -ارجمندنیا، علی اکبر

 عضو هیئت علمی دانشگاه رازي کرمانشاه -امینی، رضا
 دانشگاه سیستان و بلوچستانعضو هیئت علمی  -علی عباس  آهنگر،

 نویسنده و پژوهشگر –ایمانی، محمود 
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران -بیات،علی

 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی -الدین، ضیاء الدین تاج
 عضو هیئت علمی دانشگاه رازي کرمانشاه -تفکري رضائی، شجاع

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران -درزي، علی
 )بازنشسته(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  -یب، اقدسدستغ

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران -غالمرضا  دین محمدي،
 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان -راسخ مهند، محمد

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -بیک تفرشی، آتوسارستم
 علمی دانشگاه تهرانعضو هیئت  -رضایی باغ بیدي، حسن

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشعضو هیئت علمی  -رمضانی، احمد
 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم قم -سلطانی، سید علی اصغر

 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس -شعیري، حمید رضا
 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس -صفا، پریوش

 ده و پژوهشگرنویسن -صفایی اصل، اسماعیل
 نویسنده و پژوهشگر -عربانی دانا، علی

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران -علوي، فریده
 عضو هیئت علمی دانشگاه رازي کرمانشاه -علی زاده، خسرو غالم

 عضو هیئت علمی دانشگاه قم -محمد رضا  فخر روحانی،
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 )بازنشسته(عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی  -فهیم، منصور
 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء -قطره، فریبا

 عضو هیئت علمی دانشگاه رازي کرمانشاه -قیطوري، عامر
 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس -کامبوزیا، عالیه

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  -کریمی مطهر، جان اهللا
 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس -گلفام، ارسالن
 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی -مدرسی، گلناز

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی -نامور مطلق، بهمن
 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس -لطف اهللا  ،نبوي

 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس -واحدي لنگرودي، محمد مهدي
  
 
  



 :نمایه کتب و مؤلفین
  

یف
رد

  

 ناشر مترجم نویسنده عنوان
سال 
 نشر

 1377 آگه علی درزي وآم ، ن ی ک س ام چ زبان و مسائل دانش  1

  1382 دانشگاه تهران ارسالن گلفام تراسک - ال-آر تحول زبان  2

 مشکوه الدینی، مهدي شناسیسیر زبان  3
 

دانشگاه فردوسی 
 مشهد

1376  

درآمدي بر زبان (شناسی  زبان  4
 )و ارتباط

 ،.آندرینآکماجین، 
 ،فارمر و ریچارد آ، ان

 .ك

غالمعلی زاده، 
 خسرو

دانشگاه رازي 
 کرمانشاه

1375 

  ه ت رش(  انر و زبا تفک  5
 ) ی اس ن ش روان

 ران ام وي، ک ل ع 
 

  1389 ور ن  ام ی پ  اه گ ش دان 

  ی ل ص ف:  ی ارت دک  ی اس ن ش ان زب  6
   را گ ل ق ر ع ک ف ت  خ اری از ت

 1389    س رم ه   ان ری د طاه م اح وآم ، ن ی ک س ام چ

7  
اي بر مقدمه  :شناسیزبان

  1990  تی. آي. ام   اکماجیان و همکاران  زبان و ارتباط

  جولیا فالک  شناسیزبان و زبان  8
 

 1363 )افست(رهنما 

  1378 هرمس کوروش صفوي فردینان دوسوسور دوره زبان شناسی عمومی  9

شناسی  بر زباندرآمدي   10
 2و 1معاصر جلد 

اگرادي، ویلیام و 
 همکاران

 1380 سمت درزي، علی

 1379 سمت حیدري، نسرین رجویول، ج نگاهی به زبان  11

 جورج یول،  مطالعۀ زبان  12
 

 1986  کمبریج

 فرخ پی، محمود شناسیکلیات زبان  13
 

 1383 سمت

شناسی درآمدي بر زبان  14
 معاصر

  اگرادي و همکاران
  
 

 
 2009 النگمن

عمومی دیلچیلیک   15
 )زبانشناسی عمومی(

حسین زاده، علی  
  )داشقین(

 1388 ر ت اخ: ز ری ب ت

زبان شناسی نظري   16
 )انتشارات سخن(

 دبیر مقدم، محمد
 

 1378 سخن

انتشارات (شناسی نظري  زبان  17
 )سمت

 دبیر مقدم، محمد
 

 1383 سمت
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یف
رد

  

 ناشر مترجم نویسنده عنوان
سال 
 نشر

تاریخ مختصر زبان شناسی   18
 ساختگرا

  1389 قطره گندمکار، راحله متیوس، پیتر

مکاتب زبان شناسی نوین در   19
 غرب

  ام.سورن، پیترا
   

حق شناس، علی 
 محمد

 1388 سمت

 شناسی تاریخ زبان  20
  ام.سورن، پیترا

   
حق شناس، علی 

 محمد
 1389 سمت

 زاده، خسرو غالمعلی ساخت زبان فارسی  21
 

 1377 احیاء کتاب

22  
بر پایه نحو زبان فارسی 

نظریه حاکمیت و مرجع 
 گزینی

 میر عمادي، سید علی
 

 1376 سمت

نحو زبان فارسی و انگلیسی   23
 در قالب برنامه کمینگی

 میر عمادي، سید علی
 

  1381 فرهیخته

دستور زبان فارسی بر پایه   24
 نظریه گشتاري

 مشکوه الدینی، مهدي
 

دانشگاه فردوسی 
 مشهد

1379  

 دستور جهانی چامسکی  25
  کوك و نیوسن

   
  بلکول -وایلی

 
2007  

 ثمره، یداهللا آواشناسی زبان فارسی  26
 

 1381 مرکز نشر دانشگاهی

 1368 فرهنگ معاصر ثمره، یداهللا الري. هایمن، ام نظام آوایی زبان: واج شناسی  27
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