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 مؤلـف، مقدمـه،گفتـار  گفتـار متـرجم، پيش پيش ؛ شـاملاز پنج فصـل تشـكيل شـده كتاب

نمـودار در آن موجـود  28عـداد ت .نامه نـدارد ولي واژهنامه و نمايه است،  گيري، كتاب جهنتي

  .اما فاقد تصوير و تمرين استاست 

  فني اثر  هاي ويژگي: پ

طـرح روي جلـد و رنـگ آن مناسـب . قطع كتاب، رقعـي و مناسـب مطالـب كتـاب اسـت

  .قلم مناسب استي  آرايي، خوب و اندازه صحافي و صفحه.است

  ويرايش ادبي -2

  عدم رعايت صحيح عاليم سجاوندي: الف

تـوان بـه مـوارد  براي نمونـه مي عاليم سجاوندي، در كتاب زياد است؛مشكالت در رعايت 

  :زير اشاره كرد

  نقطه ويرگول الزم نيست؛» كنم س مياحسا«، سطر چهارم، بعد از 12 صفحةدر  -

  رگول الزم نيست؛وي» اگر قرار باشد«، سطر ششم، بعد از 12 صفحةدر  -

  ويرگول الزم نيست؛» كه«،  بعد از ، سر پاراگراف آخر29 صفحةدر  -

يـد ويرگـول بيايـد، نـه نقطـه با» دارد«، پاراگراف آخر، سطر دوم،  بعـد از 55  صفحةدر  -

  ويرگول؛
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ويرگـول آمـده، كـه » سيككال« ةواژ، پاراگراف اول، سطر سوم، قبل و بعد 81  صفحةدر  -

  الزم نيست؛

  ويرگول الزم نيست؛» كه«ل، بعد از ، پاراگراف دوم، سطر او142  صفحةدر  -

بايـد دو نقطـه بيايـد، نـه نقطـه » فارسـي« واژةپاورقي، سطر دوم، بعد از  307  صفحةدر  -

  .ويرگول

  هاي تايپي غلط: ب

براي نمونه اشـاره  مالحظه است، كه به تعدادي از آنها ها در متن قابل متاسفانه اين نوع غلط

  :شود مي

  ؛)15ص (»اش پيشينه« : بايد باشد» اش شينهپ« -

  ؛)35ص (»ها شناسي ريشه«: بايد باشد» سانشنا ريشه« -

  ؛)206ص (»گرايان ساخت«: بايد باشد» ساختگريان« -

  ؛)، سطر اول313پاورقي ص (»بگيريد«: بايد باشد» بگيرد« -

  ؛)، سطر چهارم313پاورقي ص (» تواند مي«: بايد باشد» توان مي« -

  ؛)208ص (» شعور ذي«: بايد باشد» زيشعور« -

  ؛)، سطر دوم514پاورقي دوم ص (» شده است«: بايد باشد» شد است« -

  ؛)97ص (» ها اندازه«: بايد باشد» اندازها« -
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  ؛)208ص (» ي پسري نوه«: بايد باشد» نوي پسري« -

  ؛)288ص (» گرايي آرمان«: بايد باشد» گاريي انآرم« -

  ؛)145ص (» ژان آپره«: بايد باشد» )Apresjan(ژان  آبره« -

  ؛)139ص (» آلماني علياي كهن«: بايد باشد» آلماني معنايي كهن« -

  ؛)94ص (» توليد كننده«: بايد باشد» توليد كنند« -

بـار بـه صـورت  در يك صفحه، يكدر پاورقي دو بار » crusca«فرم نوشتاري نام خاص  -

  ؛)44ص (آمده است» كروزا«ر ديگر به صورت و با» كروز«

  ؛)42ص . (آمده است» شسنو«در متن به صورت » Chesnear«نام خاص  -

ي خود از دو  توانند به نوبه مي«بايد باشد » ي از دو جنبه برخوردار باشند توانند به نوبه مي« -

  ؛)148 ص(» جنبه برخوردار باشند

  ؛)434جدول ص ( » كنش«بايد باشد » كفش« -

  ويرايشي -رعايت قواعد نگارشي: ب

  :موارد قابل ذكر در اين زمينه عبارتند از. اثر در مجموع، نياز به ويرايش ادبي دارد

  :شود براي نمونه به مواردي اشاره مي ؛عدم هماهنگي در رسم الخط -1
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اين صورت جداگانه نوشته شده، در همان صـفحه،  به» شان سكونت«كه براي مثال،  در حالي

يــا ) 20ص (» رهيافــت«كــه  يــا درحالي) 19ص (ســر هــم نوشــته شــده اســت » نــهچگو«

  ). 165ص (جدا نوشته شده » گاه هيچ«سرهم است، » نوساختگرا«

  براي مثالهاي معتبر فارسي پذيرفته نيست؛  خطال در رسممات،نگارش برخي كل شيوة -2

  ؛)15ص (»مسائل«: د نوشته شودباي» مسايل« -

  ؛)15ص (» ارتقا«: بايد نوشته شود» ارتقاء« -

  ؛)18ص (» توجهم«: بايد نوشته شود» ام توجه« -

  ؛)247ص (» بيندازم«: بهتر است نوشته شود» بياندازم« -

  ؛)ص(» جزيي«: بايد نوشته شود» جزئي«  -

  ؛)376ص (» منشاش«: بايد نوشته شود» منشااش« -

  ؛)156ص (» كند القا مي«: بايد نوشته شود» كند ء ميالقا« -

  ؛)140ص (» بيفزاييم«: بهتر است نوشته شود» بيافزاييم« -

  ؛)130ص (» نشات«: بهتر است نوشته شود) آيد همزه معموالً روي الف مي(» نشئت« -

  :كه نياز به دقت و ويرايش ادبي داردهاي سست و بعضاً متناقض  عضي جملهوجود ب -3

است، بـه هـيچ وجـه عقالني كه حياتشان، حتي اگرچه كامالً اند  اي زندهموجودات  انهازب« -

  ؛)63ص (» ...وغيرواقعي نيست 
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، بايد عكس اين مطلب انكارناپذير بود مياگر رهيافت مورد نظر الينز از كارايي برخوردار « -

  ؛»كرد ميشن ي چندمعنايي رو مسئلهتوانست تكليف ما را با  معنايي مي و هم بود مي

  .»يابد ميكاربرد » رئيس«و در معني  يابد ميولي كاربردي انتقادي .... « -

حي كـه اصـطال» قـاطي شـده«، 28 صفحةبراي مثال در  عدم يكدستي نگارش در متن؛ -4

  .ها سنخيت ندارد جمله اي است، با بقية محاوره

در آن ايام، حتي يـك بـار اين همه در شرايطي بود كه نايدا «: ها عدم توالي زماني در جمله -

  .)166ص (»كند اي اشاره نمي مؤلفههم به تحليل 

. كه در فارسي امروز رايـج نيسـت ،»شدن«جاي  به» گرديدن«مثل هايي  استفاده از واژه -5

  ).157ص (»گردد هاي واژگاني ناممكن مي وزهتعيين قطعي ح.... «: مثال

» شـايان ذكـر اسـت«آن  جاي  كه به )294ص (» الزم به ذكر است«استفاده از عبارت  -6

  .بايد به كار برود

، جـا افتـاده در متـون علمـي برخي كلمات خاص خارجينامتداول بودن طرز نگارش  -7

  فارسي؛ براي مثال

  ؛)168ص (»هومبولت«جاي   به» هومبلدت«  -

  ؛)130ص (» ورف« جاي  به» وورف« -

  ؛)56ص (است»  ويلهلم ديلتاي« تداول آن كه صورت م»  ويلهم ديلتي« -
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  .)326ص (»جرج ميلر«جاي   به» جورج ميلر« -

 جاي  بـه» متـرجم«يـا » مؤلف«، »نگارنده« واژةاستفاده از : متعارف عدم توجه به ضابطة -8

  .و موارد متعدد ديگر 355 صفحةدر متن رعايت نشده است؛ براي نمونه، پاورقي » من«

   :دادن پاورقي ناهماهنگي در شيوة -9

هـا هاي التـين آن متن ذكر شده، معادلسامي كوچك افراد در كنار نام فاميل در اكه  درحالي -

براي نمونه، كريس هيلن در پاورقي بـه  عمدتاً به صورت مخفف ذكر شده است؛در پاورقي 

 .)18ص (اند به همين شكل در پاورقي آمدهو چند نام ديگر  »K. Heylen«صورت 

ر اولين وقوع در متن، فـرم التـين در پـاورقي، ذكـر اسامي التين د رغم اينكه براي همة به -

اين كار صـورت نگرفتـه ) 121ص (» لئو  وايزگربر«و » ماكس ِهشت«شده، در مورد دو نام 

  ).121ص (است 

كه بـراي بعضـي  تين ذكر شده، درحاليهاي بسيار ساده معادل ال در برخي موارد براي واژه -

هاي محور همنشـيني و محـور  معادل است؛ براي مثالتر، معادل در پاورقي نيامده  مهمموارد 

  : به صورت زير آمده است 141 صفحةجانشيني در پاورقي 

Paradigmatic Axis  

Syntagmatic Axis 

در پـاورقي، معـادل انگليسـي بـه » تغيير زبـاني عمـدي«براي  101 صفحةطور، در  همين -

  .آيد آمده است، كه به نظر ضروري نمي  »Intentional Linguistic Change«صورت 
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در پـاورقي نيامـده » هـردگن«و » هـازه«، »رايزيـگ«هاي  ، صورت التين نام62در صفحه  -

  .است

هـاي  كه اكثـراً معادل درحالي: براي اصطالحات پاورقي ارائةسان در نداشتن شيوة يك -10

در كنار معادل فارسي آمـده ي انگليس واژةانگليسي، در پاورقي ذكر شده، گاه در داخل متن، 

  است؛ براي نمونه

Onomasiology  =)شناسي بيان ( وSemasiology   =)74ص ) (شناسي مفهوم(.  

كـه اصـوالً نيـازي بـه (هـاي بعضـاً سـاده  ها يا عبارت واژه انگليسي هاي ساة ذكر معادل -

   .هاي مختلف چند بار در پاورقي) پاورقي ندارد

Historical-philological Semantics  )32و  20صص   در پاورقي.(  

فارسـي؛ مثـل  بـراي خواننـدة :نوسارائة پاورقي براي برخي اصطالحات نامـأ عدم  -11

  .)39ص (» سياقَةُاالَعداد«

پيـروي  مؤلف دهي از شيوة ظاهراً در شيوة ارجاع: دهي عدم رعايت اصول علمي ارجاع-4

ل نشر آن در مـتن، در كنـار معموالً نام انگليسي كتاب در پاورقي ذكر شده، و سا. شده است

 .نامه ذكر شده است ها در كتاب كامل كتاب ترجمة نام كتاب آمده و شناسنامة

  تحليل و ارزيابي محتوايي اثر -3

  اصلي اثر ييمحتوا يابيو ارز ليتحل -الف
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  :قابل ذكر است) نه ترجمه(خصوص اثر اصلي موارد زير نكاتي هستند كه در 

اثــري جــامع اســت كــه تحقيقــات و  Theories of Lexical Semanticsكتــاب  -1

اين اثر منابع همچنين  ،دهد ميدستاوردهاي علمي دو قرن در رابطه با معناي واژه را پوشش 

همـين ويژگـي  .ه استها بهره بردرا مدنظر قرار داده و از آن بسياري ةهاي گسترد و پژوهش

هـاي علمـي  موجب شده است با اثري مواجه باشـيم كـه از معيار ،استناد بودنجامعيت و پر

شود؛  الحظه ميو تذكر در آن م تأملدر عين حال، مواردي قابل  ،خوبي پيروي كرده است به

شده و موضوع اصلي كتاب  در عنوان كتاب آورده» معناشناسي واژگاني«اصطالح براي مثال 

شود و در حـد  ارائه اثررود تعريف دقيقي از اين اصطالح در  در نتيجه انتظار مي، تنيز هس

شناسـي  هـا بـا معناتمـايز آن، شناسي نيـز معرفـي شـده هاي غير واژگاني به معنا رويكردالزم 

شـود، در معناشناسـي واژگـاني واحـد  از عنوان استنباط مي كه چنان. واژگاني مشخص شود

هـايي كـه رويكردكنـار در مطرح كردن اين مسـئله  ،با اين حال ؛است» واژه« ا،معن ي همطالع

نظير گـروه و جملـه  يتر هاي بزرگ دانند و از ساخت نمي» واژه«را محدود به  يواحد معناي

 .رسد كنند، سودمند به نظر مي معنا استفاده مي ةلعنيز در مطا

ايـن گيـررتس از  ةاسـتفاد وپرداخته نكاربردشناسي  حوزةبه موضوعات مربوط به  كتاب -2

در ايـن اثـر بـه  ،به همين علت ؛واژگان است حوزةشناسي در  تنها محدود به كاربرد، مفهوم

نظير سـرل و گـرايس اشـاره نشـده  ،اين حوزه ةگران عمد هاي پژوهش ها و ديدگاه دستاورد

 ،شد و در صـورت امكـان شناختي توجه بيشتري مي كاربرد حوزةبود كه به  انتظار اين ؛است
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نظريات و مفاهيم مطرح در ايـن  ،هنگي داشتاكه با عنوان و هدف اصلي كتاب هم ييتا جا

 .شدند حوزه نيز ذكر مي

وجود دارد كه با بحـث و » ... فراسوي «بخشي با عنوان  ،هاي اول تا سوم در پايان فصل -3

در هر فصل، به نحوي زمينه را براي طرح فصل بعـدي آمـاده بندي مطالب مطرح شده  جمع

، ذالـك مع. مثبـت دارد تـأثيركتاب  هاي فصلانسجام منطقي بين  در ايجاداين مسئله . كند مي

و ارتباط بـين ايـن دو فصـل از  شود مالحظه نميهاي چهارم و پنجم چنين بخشي  در فصل

 .اين طريق برقرار نشده است

رود در ابتـدا، ايـن  انتظار مي واختصاص داده شده » گرا شناسي زايشيمعنا«فصل سوم به  -4

شناسـي بـه  معنا كرد اينروي ؛گشتاري آغاز شود-شناسي زايشي فصل با كلياتي در مورد زبان

ايـن  امـا گرا پرداختـه شـود سپس به موضوع معناشناسي زايشـي مشخص شود  زبان ةمطالع

سي زايشي و چيستي آن، مستقيماً بـه سـراغ نظريـات شنا اي بر معنا مقدمه ةارائفصل پيش از 

 .ا رفته استنهشده از سوي آ و الگوي معرفي ركتز و فودو

 حـوزةاز پژوهشـگران  تـندو  هاي و ديـدگاه تنهـا اسـامي ،پنج فصل كتاب ،در مجموع -5

ايـن امـر بـر ، كـه در فصل سوم، ذكـر شـده اسـت» كتز«در فصل دوم و »ترير«شناسي،  معنا

 .گذارد ميمنفي  تأثيرها  مفاهيم و ديدگاه يكدستيانسجام و 

با  1-2-2معرفي شده است، زيربخش » واژگاني حوزةنظريه « كه مبحث  2-2در بخش  -6

نقد يا معرفـي بر اگر قرار  كه آمده است؛ درحالي» هاي واژگاني برداشت ترير از حوزه«عنوان 

ها و نظريات عمده و مطرح آن حوزه معرفـي شـوند و  اهبهتر است ديدگ باشد، رويكرديك 
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مبحـث  در فصل سوم و، به همين ترتيب. ديدگاه خاص در عنوان ذكر نشود يا اسم يك فرد

در ) كتـز(گويا تنها يك پژوهشـگركه اي است  مطالب به گونه ارائة ةشيو ،معناشناسي زايشي

 .اين حوزه فعاليت داشته است

اي تدوين شـده اسـت كـه در هـر فصـل،  هاي مختلف به گونه محتواي مطالب در فصل -7

فصـل پـيش از خـود مقايسـه شـده و  رويكردشناسي واژگاني با  شده به معنا معرفي رويكرد

بخـش  ، بـادر فصـل دوم ،به عنوان مثال؛ آنها شرح داده شده استوجوه تمايز و تشابه بين 

 ،بـه همـين ترتيـب. ايم مواجه» للغويا فقه-رويارويي با معناشناسي تاريخي«با عنوان  2-1-1

رقابـت «با عنـوان  3-1-2بخشكه به معناشناسي زايشي پرداخته شده است،  ،در فصل سوم

در فصـل چهـارم بهتـر بـود وجـوه  مبنا، بر اين . كنيم را مالحظه مي» با معناشناسي ساختگرا

 جاي  بـهگرا،  گرا و زايشـي هاي ساخترويكردگرا با  هاي معناشناسي نوساخترويكردتمايز 

ذيل عنوان اصلي فصل گنجانده شوند، مانند دو فصل گذشته در قالب يك بخش مجزا  آنكه

  . سامان يابند

چنـين  ،فصـل كتـاب نيـز هسـت ينتـر صـفحه، پرحجم 180فصل پنجم كه با بـيش از  -8

اسـي معناشن ي هارتباط ايـن فصـل بـه فصـول پيشـين و رابطـ، به نحوي كه ساختاري ندارد

برجسـته نشـده و  ،شده در رابطه با معناشناسي واژگـاني هاي معرفي رويكردشناختي با ساير 

 .صورت مستقيم به اين موضوع اختصاص داده نشده است به آنهاي  از زيربخش يك يچه

اين بخش نسبتاً پـرحجم، مشـتمل . وجود دارد» گيري نتيجه«بخشي با عنوان  ،در پايان كتاب

 ارائـهنه با شماره مشخص شده و نه تحت عنوان يـك فصـل مجـزا كه ، صفحه است 26بر 
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كـه  ،گيري شده كه با نگاهي به فهرست مطالب، بخـش نتيجـه سببهمين مسئله . شده است

جلـوه  يـتاهم اسـت، كم) نظير بخش و زير بخـش(ها  بندي شبيه به ساير فصل فاقد سازمان

  .كند يا از نظر دور بماند

  اثر ترجمةوايي تحليل و ارزيابي محت -ب

  :اثر قابل ذكر است موارد زير در خصوص ترجمة

شود، بهتر بـود در پـاورقي،  كه متن وارد مفاهيم منطق صوري مي  ترجمه 136 صفحةدر  -1

در مـورد  شد؛ براي مثـال ارائه ميدر خصوص مفاهيم اصلي اين حوزه، توضيحاتي مقدماتي 

چنـين، الزم بـود تعريفــي از ، هم)245ص (هـا  يـا محمول) quantifier(=» سـور«مفهـوم 

با عنـوان  بخشي  298 صفحة، گرچه در )245ص (شود  ارائههاي منطقي  ها در فرمول نشانه

آمده و عناوين منابعي در اين حوزه معرفي شده است؛ اما اين » تر بيش پيشنهاد براي مطالعة«

  .كند هاي الزم را منتفي نمي امر، نياز به پاورقي

  رزيابي محتوايي اثرتحليل و ا -4

اسـي هـاي دكتـرا و كارشن موضوع اثر موضـوع درسـي در دوره: بررسي ابعاد آموزشي اثر* 

  . تواند مفيد باشد جانبي درس معناشناسي مي ارشد نيست ولي براي مطالعة

. اما فاقد تمـرين اسـت ، جدول و تصوير در اثر وجود دارد،نمودار 28در مجموع، تعداد * 

كيبـي از مـورد ترسـه مورد اسـت و  سهمورد، تصاوير  يازدهمورد، نمودارها  يازدهها  جدول

  .ذكر شده است» نمودار« واژةاين موارد  يك جدول و يك نمودار است اما در ذيل همة
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و پژوهنـدگان علـم هـاي علمـي دانشـجويان گويي به نياز كتاب مرجع خوبي براي پاسخ* 

  .شناسي و معناشناسي است زبان

  .هاي مختلف آن داراي انسجام است نظم منطقي است و بخش كتاب داراي* 

هـاي  فرض با توجه به مبـاني و پـيش(شده  ارائههاي  ها و تبيين اثر از نظر استحكام تحليل* 

موفق و ) هاي نوين تحليل ارائةعلمي و پژوهشي، نقدهاي مستند آرا و نظرات مطرح شده و 

  .قابل استناد است

هـا و اصـطالحات  تخصصي دقت الزم به عمل آمـده و بـراي واژهدر كاربرد اصطالحات * 

  .هاي جديد و گويا استفاده شده است تخصصي خارجي، عمدتاً از معادل

زبان، علمي است؛ عناوين منـابع مـورد اسـتفاده ذكـر (اصول اخالقي علمي رعايت شده * 

  .)وگيري غيرعلمي در اثر وجود نداردشده و س

  .و ايراني سازگاري دارد هاي اسالمي اثر با ارزش* 

  .هاي روزآمد در كتاب استفاده شده است از منابع معتبر و داده* 

براي تبيين مسائل علمـي بـا ذكـر (هاي متعدد  پاورقي ارائةهاي جديد و  استفاده از معادل* 

هـا و  هاي فارسي بـه كـار رفتـه بـراي واژه معادل. هاي كتاب است از نوآوري) موارد فارسي

هـاي خـوب و جـا افتـاده  معادل انگليسي عموماً جديد يا انتخاب شده از ميـاناصطالحات 

  :توان به موارد زير اشاره كرد براي نمونه مياست؛ 
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، )19ص (نگر ســو گــزارش همه، )18ص (مــدار شناســي گونه ، زبان)18ص (پژوهانـه  -

ص (گرا  معناشناسي زايشـي، )21ص (، دورة پسازايشي)21ص (گرا معناشناسي نوساخت

هـاي  نطـق محمولم، )244ص (هيئت معنـاييبـدي، )243ص (گرا ، معناشناسي تجزيه)21

، فرضـيه )258ص (، معناشناسي تعبيري )245ص (، محمول متقارن)245ص (مرتبه اول 

، )377ص (، ردگـــان )377ص (ها نمونـــه آيي، پيش هم ، بـــا)377ص (ســـطح بنيـــادين

   .)270ص (، تفسير موجز)350ص (همايند

 ي نهايي اثرارزياب -5

هاي  دقتي سجاوندي و كم و تايپي و اشكاالت قابل مالحظة گير اماليي هاي چشم رغم غلط به

مـي نيسـت، اهتمـام متـرجم بـه اين اثـر عل رايشي كه برازندةمربوط به قواعد نگارشي و وي

كتابي در مورد معناشناسي واژگاني، كه موضوعي نسبتاً جديـد و پرداختـه نشـده در  ترجمة

و نيز تالش ايشان در تشريح و تفهيم هر چه  استشناسي  زبان حوزةهاي موجود در  ترجمه

تواند  كتابي كه مي ارائةها و موارد در زبان فارسي و نهايتاً  تر مطالب، از طريق ذكر نمونه بيش

شـك در خـور تقـدير و تمجيـد  معناشناسي واژگاني باشـد، بي حوزةمنبعي قابل اعتماد در 

جويان و مرجع براي مطالعـات اسـاتيد، دانشـابل استفاده به عنوان يك كتاب اين اثر ق. است

ترديد، ويراسـتاري  بي. شناسي و معناشناسي است واژه شناسي، در زمينة مندان علم زبان عالقه

در ضـمن، بـراي . هاي بعدي خواهد شـد فني و ادبي كامل، باعث ارتقاي سطح اثر در چاپ

ا و اعتن هاي فارسي قابل ها و اصطالحات علمي و معادل كتابي كه داراي تعداد فراواني از واژه
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شود كه اميد است در چاپ  سوب ميت محدوزبانه از ضروريا نامة در خور توجه است، واژه

  .به كتاب افزوده شودبعد 

  

  

 


