
  
  
  

  »تحول زبان«
  

 آر. ال. تراسك: مؤلف
  مترجم: ارسالن گلفام

  دانشگاه تهران ناشر:
  1382سال نشر: 

  نوبت چاپ: اول
  نشر: تهرانمحل 

  135تعداد صفحات:  
  

  نقاط قوت:  
  شكلي:  

آميزي آن؛ . جالب بودن طرح روي جلد و رنگ    2كيفيت مطلوب چاپ كتاب؛     .1
. جامعيت  5. روان و رســا بودن نگارش؛ 4. مطلوبيت كاغذ و صــحافي كتاب؛ 3

 صوري اثر از فهرست مطالب تا نمايه.
  محتوايي: 

زبان؛  زبان براي خوانندگان فارسي شايستگي كتاب براي طرح مباحث تحول    .1
. تناسب موضوعي و   3. روان بودن و امانت در ترجمه و توجه به اصول آن؛  2

ــت آن؛    4محتوايي اثر با اهداف درس؛    . اعتبار   5. انطباق با عنوان و فهرسـ
 طرفي علمي در تحليل. . رعايت بي6منابع از جهت علمي؛ 

  نقاط ضعف: 
  شكلي:

 شود.  ر كتاب مشاهده ميبرخي اشتباهات تايپي د



 شناسينقدنامه زبان  26

  محتوايي: 
ــبي براي درس زبان ــت (كتاب فاقد   به تنهايي منبع مناس ــي تاريخي نيس ــناس ش

  شناسي است). كتاب
  ها: پيشنهاد

  طرف كردن اشكالت تايپي و ويراستاري.  بر

  نقد تفصيلي:
 سي تاريخي   تواند به عنوان منبع فرعي درس زباناين كتاب مي تطبيقي در ـــــ  شنا

  شناسي همگاني مورد استفاده قرار گيرد. ارشد رشته زبانكارشناسيمقطع 
  .ترجمه اثر روان و رسا است  
  به ويرايش و   اثر ياز  نه مي  دارد.بازبيني   ن به مواردي چو براي نمو ن پليوت/ توان 

)، خوســا (در ص. 9جاي ندادند، در صــفحة )، نداند (به8موت (هر دو در صــفحة پلي
سا (در ص 13 شور (به 97. ) اما هاو شوي، در ص.  )، رخت ستان 14جاي رخت هاي )، دا
) و غيره، 94)، اســپانيايي و اســپانيولي (هر دو ص. 17هاي، در ص. جاي داســتان(به

  اشاره كرد. 
 ــفحهكيفيت حروف ــده و  نگاري و ص ــتفاده ش ــت. كيفيت كاغذ اس آرايي معمولي اس

  ست. آميزي آن جالب اصحافي مطلوب است. طرح روي جلد و رنگ
 هاي درسي مناسب است. حجم اثر با توجه به تعداد واحد  
        صورت التين در پاورقي شمندان به  سامي محققين و دان ست در برخي موارد ا الزم ا

شده         صورت بريده بريده چاپ  سي هم به  شود. در برخي موارد جمالت انگلي آورده 
  است و مشكل نگارشي دارد. 

  ــده ــطالحات غالباً دقيق ترجمه ش د، مگر چند مورد: مرگ زباني (به جاي مرگ اناص
ــفحة     بان، در صـ به    106ز گان، در ص.   )، فرهنگ گورگان ( باني و  96جاي كور )، آل

  ). 96ليتواني (به جاي آلبانيايي و ليتوانيايي، در ص. 
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  ــده     معادل باً دقيق انتخاب شـ غال ند مگر در چند مورد. مثالً   ها    "Old English"ا
، ...)، در صورتي 64، 53، 19ترجمه شده است (در صفحة » انگليسي باستان«همواره 

ــتان را غالباً براي آن ــيح (ع) باز ميكه واژة باس گردد اطالق چه به پيش از ميالد مس
به حدود قرن پنجم ميالدي تعلق دارد و بهتر اســت آن  "Old English"كنيم. مي
  ناميد. » انگليسي كهن«  را

 هاي مناسبي است. رينكتاب به لحاظ آموزشي داراي تم  
      متأسفانه در اين كتاب فقط به تحول زبان انگليسي پرداخته شده است و به ندرت به

تواند به عنوان كتاب فرعي براي هاي ديگر اشــاره شــده اســت. از اين رو تنها ميزبان
ــي تاريخي زبان«درس  ــناس ــد. در اين كتاب به خوبي به جنبه» تطبيقي-ش هاي باش

اما تقريباً همه شواهد از زبان انگليسي است. در     ن اشاره شده است،   مختلف تحول زبا
ــي تاريخي   درس زبان  ــناسـ ــة زبان   -شـ ــازي زبان مادر،     تطبيقي به مقايسـ ها، بازسـ

شود دانشجويان   غيره نيز بايد پرداخت. به همين دليل توصيه مي  هاي زباني وخانواده
  كنند.  از آن استفاده ه عنوان كتابي جنبي و براي مطالعهب
  به نگارش درآمده است، نه براي متخصصان. از اين رو   معموليكتاب براي خوانندگان

اطالعات كتاب بسيار كلي است و به مسائل و مباحث روز اين رشته چندان پرداخته      
خوبي توانســته اســت اصــول اوليه رســد نويســنده كتاب بهنشــده اســت. به نظر مي

سي ت   زبان مودي زبان را به نحو مطلوب ارائه نمايد و راه را ريخي يعني مطالعة عاشنا
  براي مطالعة بيشتر هموار سازد. 

 دگرگوني زبان از واژه شـــروع هاي كتاب كامالً منطقي اســـت. معموالًترتيب فصـــل 
سائل مربوط به لهجه   شود و با گذر از مطالعات مي ستوري و معنايي به م ها و آوايي، د

سندة كتاب به خوبي چنين نظمي را    ختم ميها ها و لهجهتولد و مرگ زبان شود. نوي
  رعايت نموده است.

       ست و مطالب آن را تقريباً در هر كتاب ديگري كه در اين سيار كلي ا ضر ب كتاب حا
ست با تغييراتي اندك مي      شده ا شته   ةتوان يافت. تنها مزيت اين كتاب ارائزمينه نو

  شواهد بسيار براي هر يك از تغييرات زباني است. 
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  اثر مورد بررســي تقريباً هيچ ارجاعي ندارد. فقط فهرســتي از چند منبع براي مطالعة
بايســت بيشــتر در پايان كتاب آمده اســت. نويســنده محترم در انتهاي هر فصــل مي

سبي از كتب و آثار زبان   سي تاريخي را معرفي مي  فهرست منا ظاهراً به جز نمود. شنا
شناسي يا مĤخذ و   ، اين امر رعايت نشده است و اصوالً كتاب عاري از كتاب   14فصل  

  منابع است. 
  ،ــت ــا اس ــت. روان و رس  "I,ve"چون  هاييغلطوجود  ترجمه به لحاظ نوع كامل اس

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

(=borrowing)  .شان  و غيره  95در ص. » كاتاالن«به جاي » گاتاالن«، 24در ص ن
  دهد كه اثر نياز به بازبيني و ويرايش دارد.مي

      ست اما بهتر بود براي هر نوع تحول زباني شده ا صول ترجمه توجه  در اين كتاب به ا
شده   هاي كتاب (كه همه در كنار مثال سي انتخاب  هايي نيز از اند)، مثالاز زبان انگلي

 شد.زبان فارسي ذكر مي

         اشكاالت فني كتاب بايد برطرف شود. مثالً در فهرست كتاب (فصل ششم: دگرگوني
 در خط) نيامده است. 

   
  

  

 


