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Abstract
This article aims to investigate Psychology of Language, written by David W Carroll,

translated by Heshmatollah Sabaghi. The book is described considering the form and the

content. Then, the translation of  the book is assessed  based on factors such as the style of

writer, Persian equivalents of general and psycholinguistics terms, grammatical structures,

punctuations, writing rules and conventions, accuracy and faithfulness. The main problems

of the translation were related to the spaces and half-spaces between the word and within

compound words, the correct punctuation and the complexity of Persian sentences in

translation in spite of the simplicity of their original English sentences, complex and less

frequent equivalents and Arabic words instead of simple, frequent and familiar Farsi

equivalents. The faithfulness principle in the translation was acceptable. The result of this

study showed that although the translation of the book is acceptable, it is not of high

quality. The most critical problem of the translation is the complexity of  Persian sentences,

so that the readers have to read the sentences several times to understand them. However,

considering the fact that there are few Persian sourcebooks written on psycholinguistics, it

can be used as a sourcebook provided that the problems are eliminated in the next editions.
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چکیده
الـه  حشـمت ۀترجمـ بـا کـرول .دیویـد دبلیـو  ۀنوشت،زبانشناسی روانکتاب همقالاین در 

آن براسـاس  ۀترجمـ صوري و محتوایی توصـیف و  لحاظ بهنقد شده است. کتاب ،صباغی
هـاي واژگـان عمـومی و تخصصـی، مسـائل      عواملی مانند سبک نویسنده، گزینش معـادل 

دقـت و صـحت   وو قواعد نگارشی، اشتباهات تایپی،م سجاوندي ئدستوري و نحوي، عال
از عـدم  اسـت داري بررسـی شـده اسـت. اشـکاالت ترجمـه عبـارت       در ترجمه و امانـت 

جمـالت  ،نامناسـب گـذاري  نقطـه سجاوندي و عالئموهافاصلهنیمها و فاصلهکارگیريبه
انتخـاب ب،بودن مـتن انگلیسـی کتـا   پـذیر بـودن و فهـم  روانرغـم  علیپیچیده در ترجمه 

هـاي  معـادل جـاي بهکاربرد کمعربی هاي واژکارگرفتنو به،بسامدکموپیچیدههاي معادل
. اسـت اصطالحات تخصصی خوب انتخاب شـده معادل ساده و پربسامد. البته در مواردي 

کـه کتـاب   دهـد مـی بررسـی نشـان   ۀنتیج. استدر ترجمه تقریباً رعایت شده داري امانت
تـرین  اساسـی و سطح آن متوسـط اسـت.   نداردچندانیهايویژگیکیفیت ترجمه لحاظبه

هـا را چنـدبار   درك بسـیاري از جمـالت آن  منظوربهایراد کتاب این است که خواننده باید 
زبـان دانشـجویان و   شناسی روانۀزمینمنابع فارسی در کمبودبه توجهبا،اینوجودبخواند. با

ایرادهـاي ذکرشـده در   کـه آنشـرط بـه ،کتـاب اسـتفاده کننـد   از ایـن  توانند میمتخصصان
شود.اصالحبعدي هاي ویراست
، اصطالحات تخصصی، واژگان عمـومی، صـحت و دقـت،    زبانشناسیروانها:کلیدواژه
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. مقدمه1
ــاب  ــانروانکت ــد نوشــتۀ )Psychology of Language(شناســی زب ــو کــرولدیوی دبلی

)David W. Carroll(الـه صـباغی   تحشـم قلـم بـه 2008در سـال  آنچاپ پنجمکه است
ده کـر چـاپ  نسـخه  دوهزارانتشارات رشد در شمارگان ، آن را1391و در سال شدهترجمه

ۀنسـخ است. تعداد صـفحات  781قطع وزیري و تعداد صفحات آن دراست. کتاب مذکور 
ریـال اسـت. متـرجم در بخـش     هـزار  280آن شدةترجمهو قیمتصفحه498اصلی کتاب 

کنـد و گفتـه   شناسـی زبـان معرفـی مـی    یادداشت مترجم آن را یکی از منابع مهم درس روان
نحـوي اسـت کـه آن را بـراي اهـداف پژوهشـی و       بهکتاب دهی سازماناست که طراحی و 

که هدف اصلی نگارش این کتـاب  هکردذکر نیزنویسندهالبته. کندمیآموزشی بسیار مناسب 
آموزش به دانشجویان است.  

. گیـرد مـی بـر فصل را درچهاردهبخش است که درمجموع پنجشده شامل ترجمهکتاب 
گفتار، متن اصـلی  مترجم، پیشیادداشتکتاب شامل بخش معرفی نویسنده، فهرست مطالب،

فارسـی  ۀنامـ واژهو ،انگلیسـی فارسـی  ۀنامـ واژهتوصـیفی،  ۀنامـ واژهفصل)، چهاردهکتاب (
و منابع است.،موضوعیۀنمایاشخاص، ۀنمایانگلیسی، 

بخش اول که عنوان آن مسـائل کلـی اسـت و مسـائل کلـی و عمـومی مربـوط بـه         
فصل اول به توصـیف و  .گیردمیبرسه فصل را درکند،میزبان را بررسی شناسی روان

فصـل دوم  .با تاریخ مختصـر آن اختصـاص دارد  راه زبان همشناسی روانحوزة تعریف 
واژه تمایزدهنده و ساختهاي مشخصهو ها واجبه توصیف مفاهیم دستوري پایه مانند 

دسـتوري در ایـن فصـل    لحـاظ بـه آمریکـایی نیـز   اشارة زبان اینبرعالوهو پردازد می
برانگیـز  درنهایت با بررسی مختصر برخی مسائل مهم و بحث. این فصلشودمیبررسی 

. رسـد مـی پایـان  بـه بودن زبان ذاتیدستور و شناختی روانزبانی مانند واقعیت نظریۀ در 
هـا در  آنکـارگیري بـه فصل سوم به بررسـی مفـاهیم پـردازش اطالعـات و چگـونگی      

.پردازدمیزبان
تـا  چهـارم بخش دوم (فصل .پردازدبخش دوم و سوم کتاب به مسائل پردازشی زبان می

،ادراك و واژگـان، پـردازش جملـه   مـورد  پـردازد و مسـائلی را در  به درك زبـان مـی  ) هفتم
. فصـل چهـارم بـه بحـث درمـورد      کنـد مـی مانند گفتمان مطرح تر بزرگپردازش واحدهاي 

پـردازد. فصـل پـنجم دانـش کنـونی      و بررسی خطوط غیرالفبایی مـی ،خواندن،ادراك گفتار
یـابی بـه   و به بررسی چگـونگی دسـت  دهد میدهی واژگان درونی را ارائه مربوط به سازمان
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درك جملـه شـامل تقطیـع و    ة دربارپردازد. فصل ششم به بحث کلمات طی فرایند درك می
به سطوح بازنمـایی گفتمـان   هفتمپردازد. فصل مربوط به جمالت میۀحافظزبان مجازي و 

پردازد.ها میو چگونگی عملکرد آن
تولید زبان و تعامل گفتاري را بررسـی  مسئلۀ ) نهمو فصل هشتم سوم کتاب (بخش 

کنـد و  خطاهاي گفتاري و توجیه مختلف این خطاها را بررسی مـی هشتم . فصل کندمی
پردازد. فصل نهـم عوامـل دخیـل    هاي گفتاري میفرایند اجراي طرحدربارة نیز به بحث 

ر تعامــل را دگــو وو و طــرفین گفــتگــودر تعامــل گفتــاري و تــأثیر فضــاهاي گفــت
کند.میتوصیف

. فصـل دهـم بـه توصـیف     گیـرد مـی بررا دردوازدهمتا دهمبخش چهارم کتاب فصل 
کـودك در فراگیـري   ۀاولیـ هاي زبانی و گامپیشۀمرحلهاي کودکان در سرشت ایما و اشاره

دبسـتان را  ةدوردبستان و نیز پیشةدور. فصل یازدهم فراگیري زبان در اواخر پردازدمیزبان 
دوزبـانگی و فراگیـري   ۀمسئلدهد. با تأکید بر آگاهی فرازبانی و خواندن موردبررسی قرار می

. فصـل دوازدهـم بـه بررسـی و ارزیـابی      اسـت گرفتهزبان دوم نیز در این فصل مدنظر قرار 
پردازد.مختلف فراگیري زبان میهاي نظریه

اسـت. فصـل سـیزدهم    چهاردهوسیزدهشامل فصل »ژرفادرزبان«بخش پنجم با عنوان 
شناسـی  عصـب زیستی زبان است و به بررسـی ارتبـاط زبـان بـا مسـائل      هاي شالودهةدربار

پـردازد و  . فصل چهاردهم به بحث و بررسی ارتباط زبان با فرهنگ و شناخت مـی پردازدمی
فراینـدهاي اصـلی   اصـل . در ایـن دو فصـل در  دهـد مـی ورف را موردبررسـی قـرار   ۀنظری
نظــر و فراگیــري از منظــر زیســتی و فرهنگــی در،تولیــد،زبــان یعنــی دركشــناختی روان
.اندشدهگرفته

. بررسی صوري اثر2
هـاي صـوري و محتـوایی    در بخش ذیل به برخی مشکالت مربـوط بـه ترجمـه و ویژگـی    

.پردازیممیآن
مشکالت ویرایشی)الف

امـا فواصـل میـان    ،قلم کامالً مناسـب اسـت  ةانداز، نوع قلم و بنديصفحهدر این کتاب، 
و در تـر کـم فاصله نیمکه از طوريبه،کلمات از نظر چاپی در بسیاري از موارد بسیارکم است

توان به موارد زیر اشاره کرد:اند. براي مثال میهم چسبیدهبهمواردي 
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کلماتمیانفواصلبررسی. 1جدول
فاصلهموارد فاصله و نیمخطپاراگرافصفحه

در انتهاي » وجود«و » دمش«ةواژبین دو ۀفاصلو » موجود«و » هوا«بین ۀفاصل533
.همین خط

ۀکلمقرار داشته باشد چون تربیشفاصله » هاییتفاوت«و » واج« هاي باید بین واژه5641
عنوان است و باید بین عنوان و کلمات بعدي فاصله باشد.جااینواج در 

بسیار کم است» است«و » ینییتب«ةواژبین ۀفاصل7531

باید ،که در ابتداي خط است» بد نیست«و عبارت » هاي مدلآزمون«بین عنوان 9521
شود.عنوان محسوب می» هاي مدلآزمون«چون ،لحاظ شودتربیشفاصله 

حتی از ،فاصله بسیار کم است» هايگونه«و ،»دربارة«، »پیوندگرا«بین کلمات16822
اندهم چسبیدهبه» هايگونه«و » مثالً«کلمات است.ترکمفاصله هم نیم

چسبیده است.هم بهتقریباً » توانستندمی«و » که«ۀکلم16823

چاپ » زیراگاهی«صورت بهاصالً فاصله وجود ندارد و » گاهی«و » زیرا«ةواژبین 20013
شده است.

و » وضعیت«هاي واژهبین ۀفاصلچنینهمو » کلمات«و » که«هاي بین واژهۀفاصل20933
است.ترکمفاصله هم حتی از نیم،بسیار کم است» تريآماده«

3و 23722

در خط دوم و بخشی از آن در خط دومدر پاراگراف » هاي آنیویرایش«اصطالح 
»instant repairs«که در متن انگلیسی این اصطالح یعنیدرحالی،سوم آمده است

،رواینصورت یک عنوان در ابتداي یک پاراگراف جدید آمده است. از خود به
اي پاراگرافی جدید صورت یک عنوان در ابتدرا به» هاي جدیدویرایش«مترجم باید 

بیاورد.

» بازنمایی«بعدي که ۀکلمبه ابتداي » با«ةواژدر این خط اشکال چاپی وجود دارد و 24623
است چسبیده است.

سجاوندي و قواعد نگارشیعالئمکارگیريبه)ب
گذاري در مواردي رعایت نشده و فهـم جمـالت را   نقطهسجاوندي و عالئمکارگیريبه

ه از این موارد به شرح زیرند:ندونمو.استکردهدشوار 
هـاي متعـددي درپـی    حال نگرانـی شرحاتکاکردن به «ۀجمل:  در 3، خط 479فحۀصـ

ویرگول قرار گیـرد تـا خوانـدن و فهـم     » هاينگرانی«و »حالشرح«باید بین ،»داشت
تر انجام گیرد.  جمله ساده

دادن گـوش هاي سطحی بـین  تفاوتآیا در پس این «ۀجمل، خط آخر: در 125فحۀصـ
یـک  » بـین «و » سطحی«هاي باید بین واژه» هاي بنیادي نهفته است؟و خواندن شباهت

از اسـت  اي کـه در مـتن انگلیسـی آمـده     ویرگول گذاشته شود تا معناي اصلی جملـه 
دلیـل خـوانش   بـه صورت ممکن است معنـاي دیگـر نیـز    . درغیراینشودجمله تعبیر 
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را بـا  » سـطحی «ةواژزیرا ممکن است خواننده ،نده از متن استنباط شودمتفاوت خوان
» دادن و...گـوش هاي سطحیِ بین آیا در پس این تفاوت«صورت اضافه یعنی بهةکسر

رفـع ایـن   منظوربهپس .صورت جمله معناي متفاوتی خواهد داشتبخواند که دراین
ابهام حتماً باید ویرگول اعمال شود.

آنۀترجمیسنده و سبک نو)ج
مناسب متن علمی است و پیچیدگی ساختاري و واژگـانی  طورکلی بهکتاب ةنویسندقلم 

امـا  ،فهـم اسـت  قابـل خورد. متن انگلیسی کتـاب نسـبتاً روان و   چشم نمیبهچنانی در آن آن
این کتاب این سادگی و روانی در موارد بسیار رعایـت نشـده   ۀترجمرغم این مسئله در علی

رسـیدن بـه   منظـور بـه کـه شوداست که خواننده مجبور میاي پیچیدهو متن شامل جمالت 
هـایی از ایـن   ها را دو یا سه بار بخواند. این جمالت به ویرایش نیـاز دارنـد. نمونـه   درك آن

موارد به شرح زیرند:
:11و 10خط ،4، پاراگراف 509فحۀصـ
اي از زبان است با این عقیـده  مربوط به جنبۀ پیچیدهبستگیهمترین قويکهاینةمشاهد«
.»بخشد سازگار نیستساالن زبان کودکان را ارتقا میگفتار بزرگ‘سازيساده’که 

زیر است:ۀجملۀترجماین جمله به دو یا سه بار خواندن احتیاج دارد: و 
“The observation that the most robust correlation deals with a complex aspect of

languages does not fit with the idea that “simplifying” adult speech promotes child

language”.
از تکـرار دو  کـه  طـوري بـه ،باشدذیلصورت بهتواند میتر سادهو شده ویرایشصورت 

ار هم جلوگیري شود:فعل درکن
از زبان است با این عقیـده  اي پیچیدهۀجنبمربوط به بستگیهمترین قويکهاینةمشاهد«

.»بخشدساالن زبان کودکان را ارتقا میسازگار نیست که گفتار بزرگ
در زبان فارسی چندان پذیرفتـه نیسـت و بـوي    » بستگیهمترین قوي«اصوالًاینبرعالوه

» بسـتگی هماوج «یا » بستگیهمحداکثر «دهد و شاید بد نباشد که آن را با عبارات ترجمه می
گزین کنیم.  جاي» بستگیهمباالترین «یا 

، خط آخر:3، پاراگراف 589صفحۀـ 
داراي ارزش بقـاي  هـاي واسـط منجـر بـه تکامـل زبـان      گـام انتقاد دیگر این است کـه  «

.»نیستآشکار
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“Another criticism is that the intermediate steps that led to the evolution of language

do not have obvious survival value”.

گروه اسمی ترجمه کرده که فهم صورتقسمتی را که زیرش خط کشیده شده بهمترجم 
بنـد موصـولی   صـورت  هباصلی ۀجملاین قسمت در که درحالی،جمله را کمی پیچیده کرده

یعنی:.درك خواهد شدتر سادهو اگر به همان صورت ترجمه شود استآمده
شـود ارزش بقـاي   هاي میانی که به تحول زبـان منجـر مـی   انتقاد دیگر این است که گام«

.»آشکار ندارند
:2و 1، خط 592صفحۀـ
نماهـا،  انـواع انسـان  ) به بررسـی بازسـازي مجـراي آوایـی     1991،1998، 1973لیبرمن («

.»، پرداخته استامروزيانساندربرگیرندةتکاملیخانوادة
» بـدل «عبـارتی  بـه نماهاست. یـا  انسانةکنندتوصیفقسمتی که زیر آن خط کشیده شده 

امـا بـراي   ،شـود میاست که بیان آن به این شکل دقیقاً حالتی است که در زبان انگلیسی بیان 
الزم ،. بنـابراین کنـد میساختار جمله فارسی چندان مناسب نیست و خوانش جمله را دشوار 

تر فهمیده شود:قبل از این عبارت توصیفی قرار گیرد تا جمله آسان»یعنی«ةواژاست 
نماهـا یعنـی   ) به بررسی بازسازي مجراي آوایی انواع انسـان 1991،1998، 1973(لیبرمن«

.»انسان امروزي پرداخته استةدربرگیرندتکاملی ةخانواد
:3و2، خط 2، پاراگراف 629صفحۀـ
یـا انـد ءیشـ یـا ساده یاءاشکهایندربارةیروشننمونرهفاقدزبانشانکهژاپنیکودکان«
.»شونددر این عرصه تمایزي قائل نمیمواد،

“The Japanese children, whose language provides no clear guidance as to whether

simple objects are objects or substances, had no preference”.

فعل نـدارد و بایـد   است،شدهکشیدهخطآنزیرکهقسمتیغیردستوري است و هجمل
صورت زیر بیان شود:به

انـد  ءاشیاء ساده یـا شـی  کهاینةدربارروشنی است ۀنشانکودکان ژاپنی که زبانشان فاقد «
.»شوندیا مواد، در این عرصه تمایزي قائل نمی

:»undershootingتمهید ناتمام: «: مدخل 643صفحۀتوصیفی ۀنامواژهبخش ـ
شده نامفهوم و ثقیل است:ترجمهتعریفی که براي این مدخل 

هـاي هـدف بـراي اصـوات     در تولید گفتار، تمایل تولیدکننده به حصول ناقص جایگـاه «
.»تولیديتأثیر همتحتمختلف گفتار، 
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خط آخر صفحه:2، 42صفحۀـ
ـ رازبـانی ـ روانیپژوهشیبرنامۀیکاز یکنفرانس طرح کلهايگزارش« داد دسـت هب
.»...کهاینبرمبنیبود یانعکاس اجماعکه 

“ The proceedings of the conference outlined a psycholinguistic agenda that reflected

a consensus among participants ….”.
و پیچیـده  مغلقاستشدهکشیدهخطآنزیرکهقسمتیدرویژهبهفوق را جملۀ مترجم 

را نیـز مـنعکس   اصـلی ۀجملساختار گروه فعلی » انعکاس اجماعی بود«است. کردهترجمه 
کـه توافـق بـین حضـار یـا      «بگویـد  توانسـت  تر میسادهآن بسیار جايبهکند و مترجم نمی

نیز دارد.تربیشانگلیسی مطابقت ۀجملکه با ساختار » کردکنندگان را منعکس میشرکت
، خط آخر:  1، پاراگراف 69صفحۀـ
هـاي تمایزدهنـده از   مشابه در مشخصهها داراي الگوي معنی این یافته آن است که اشاره«

.»ندادیگر مشابهشناختی با یکنظر روان
جمله غیردستوري است و باید به یکی از دو صورت زیر بیان شود:

هاي تمایزدهنـده،  هاي داراي الگوي مشابه در مشخصهمعنی این یافته آن است که اشاره«
.»ندادیگر مشابهشناختی با یکاز نظر روان

یا  
هـاي تمایزدهنـده داراي   مشخصـه لحـاظ بـه هایی کـه  معنی این یافته آن است که اشاره«

.»نداشناختی نیز مشابهاز نظر روانهستندالگوي مشابه 
خط اول و دوم:»کاريۀحافظ«در قسمت عنوان 93صفحۀـ
درکـه اطالعـاتی موقتذخیرةکه از آن شده مربوط است به یفیطبق تعرکاريحافظۀ«
.»وظایف شناختی در حال پردازش شدن استازعرصهآنیااین

“Working memory has been defined as referring to the temporary storage of

information that is being processed in any range of cognitive tasks”.

ـ  ۀجملبا شدهکشیدهخطآنزیرقسمتی که  دارد و درسـت ترجمـه   انگلیسی مطابقـت ن
صورت زیـر  بهتر آن صحیحۀنمونو کردهحال فهم جمله را کمی پیچیده عیننشده است. در

:شودمینهاد پیش
شـود کـه   موقت اطالعاتی اطالق مـی ةذخیرکاري طبق تعریفی که از آن شده به ۀحافظ«

.»هستندشدن پردازشدر هر طیفی (طیف گوناگونی) از تکالیف شناختی درحال 
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:2، خط 4پاراگراف 207صفحۀ ـ
غالـب معنـی گزینشـی کـردن فعـال بـراي دارجهـت قویاًبافترو ممکن است و ازاین«

.»کفایت کند
،اسـت »strongly biased context«ترجمـۀ شـده  یدهآن خـط کشـ  یـر کـه ز عبارتیاولین 

»strongly«سطحی بـراي که در فارسی قید قویاً کاربرد چندانی ندارد و مترجم معادلدرحالی
باشد.» داربافت کامالً جهت«تواند تر این عبارت میصحیحۀترجمگزیده است. درواقع 

to selectively«ۀ ترجمـ دومین عبارتی (گروه اسمی) که زیر آن خط کشیده شـده اسـت   

activate the dominant meaning« ه صـورت گـرو  بـه مانند زبـان اصـلی   بهاست. مترجم آن را
تـا بـا حفـظ    استو بدین لحاظ خواستهکردهشود ترجمهاسمی که با مصدر فعلی آغاز می

اما این امـر باعـث شـده کـه     ،نوع ساختار نحوي زبان اصلی امانت در ترجمه را رعایت کند
زیـر  صورت بهکمی مشکل شود و اگر ترجمه » کردن گزینشیفعال«درك معناي گروه اسمی 

دارد:تربیشخواهد بود و با ساختار فارسی مطابقت تر سادهارائه شود خواندن و درك آن 
طـور انتخـابی   بهغالب را معناي کهآندار براي رو ممکن است بافت کامالً جهتو ازاین«

.»کفایت کندفعال کند
، دو خط آخر:148فحۀصـ
بـه معطـوف نحـوي بـه تر ر سرعت بیشواك در اثدار و بیبین اصوات واكمتصورمرز«

.»کندتغییر پیدا میترکوچکواكآغاززمانهايارزش
“With faster rates the perceived boundary between voiced and voiceless sounds

shifted toward smaller VOT values”.

کـرده، فهم جمله را دشوار شدهکشیدهخطآنزیرکه هاییقسمتاین جمله ۀترجمدر 
تر ترجمه کرد:شکل سادهبهزیر را ۀجملتوان که میدرحالی

سـمت  بـه واك دار و بـی شـده بـین آواهـاي واك   ادراكتـر مـرز   هـاي بـیش  در سرعت«
.»کندتر زمان آغاز واك تغییر میکوچکهاي ارزش

بر موارد باال از موارد دیگري کـه در آن متـرجم سـبک نویسـنده را حفـظ نکـرده       عالوه
شده در بخـش بررسـی   ارائههاي نمونهکه در طورهمان.استعمومیهاي واژهانتخاب معادل 

هـا  بـودن واژه سادهرغم علیواژگان عمومی و اصطالحات تخصصی خواهیم دید هاي معادل
و گـرایش  کـرده ناآشنا ارائه اهیبسامد و پیچیده و گکمهاي معادلها در زبان اصلی براي آن

نسبی داشته است.  گرایی پیچیدهبه 
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. بررسی محتوایی اثر3
و ،امانت در ترجمـه ،هاگزینی آنمعادل،در این بخش به بررسی واژگان عمومی و تخصصی

شود.پرداخته میمسائل دستوري و ویرایشی اثر 

و اصطالحات تخصصیواژگان عمومی1.3
عمومیهاي واژهگزینی براي معادلالف) 

کـه  طـوري بـه ،خوردمیچشم بههایی پیچیدگیواژگان عمومی متن نیز ۀترجمدر سطح 
ها در زبان فارسـی بـه   براي آنتوان میکه ،متن اصلیةسادهاي واژهمترجم براي بسیاري از 

و پربسامد انتخاب کرد و به این ترتیب به فهم خواننـده  ،ساده، رایجهاي معادلهمین ترتیب 
کـاربرد  کـم عربـی  هـاي  واژیـا  بسامد کمةپیچیدهاي معادلبه انتخاب ،از موضوع کمک کرد

زیـر  هـاي  نمونـه هاي زیر اشاره کرد و در به نمونهتوان میاین موارد ۀجملپرداخته است. از
ها انتخاب نکرده است:براي آنراارسی صحیحمترجم معادل فکهمواردي نیز وجود دارند

بـه بافـت زبـانی    توجهکه با»director«براي» کارگردان«ةواژ: 3، پاراگراف 368صفحۀـ
سـت. انتخـاب   »نمـا راه«درست آن در ایـن بافـت   ۀترجمبلکه ،ترجمه صحیح نیست

در ایـن بافـت   سازد کـه  را به ذهن متبادر می» کارگردان فیلم«معناي » کارگردان«ةواژ
صحیح نیست.

توجـه اسـتفاده   جلـب زنـان بـیش از مـردان از وسـایل     «جملـۀ  : در 2، خط 373صفحۀ ـ
»attention-getting devices«در عبـارت »devices«معـادل منزلۀبه» وسایل«واژة ،»کنندمی

آیـی نـدارد و   باهمتوجه در فارسی جلبوسایل با ةواژکه درحالی،انتخاب شده است
است.» توجهجلبابزارهاي «جااینمناسب در ۀترجم

منزلـۀ بـه »interestingly«بـراي »کهآنطرفه «: عبارت 2، خط 2پاراگراف ،433صفحۀـ
کاربرد و مغلـق اسـت   که این عبارت کمدرحالی،کار رفته استهقید در ابتداي جمله ب

جالـب اسـت   «ماننـد  تـري هاي گویاتر و مناسـب و مناسب متن علمی نیست. ترجمه
.کندمیبراي آن موجود است که فهم خواننده را نیز تسهیل »کهاینجالب «و »که...

ـ 4، خط 3، پاراگراف 477صفحۀـ کـاربرد  کـم و ،کـاربردن فعـل نامتعـارف، مغلـق    ه: ب
امـا در بسـیاري ازجاهـا زبـان فرانسـه      «ۀجملدر » متداول است«جايبه» تداول دارد«

زیر است:ۀجملۀترجمکه » تداول دارد
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“but French is spoken in many places”.

دقیق و مناسـبی بـراي ایـن جملـه نیسـت و متـرجم       ۀترجمفوق ۀترجماز سوي دیگر 
» شـود اما زبان فرانسه در بسیاري از مناطق صحبت می«صورت سادگی آن را بهبهتوانست می

ترجمه کند.
کـاربرد و پیچیـده و   کـم ةواژکـاربردن  هبـ جـاي بـه :2، خـط  4، پاراگراف 96صفحۀـ

متــرجم ،»divided attention«بــراي» توجــه منقسـم «در عبــارت » منقســم«نامتعـارف  
ترجمه کند.» شدهتقسیم«صورت بهسادگی آن را بهتوانست می

هر صـامتی  «ۀجملدر » معیت«کاربرد کمو ،مهجور،عربیةواژ، خط اول: 123صفحۀـ
In the name of every consonant there is a«ۀ جملـ ۀترجمـ » در معیت مصوتی اسـت 

vowel«انگلیسی ساده است و سبک ادبی چندانی ندارد.ۀجملکه درحالی،است
نظـر  مطمـح «کاربردن فعل پیچیـده، نامتعـارف   ه، خط آخر: ب1، پاراگراف 200صفحۀـ

».tap into«براي فعل» دهدقرار می
انگلیسـی ةسـاد براي فعل » کردنتعلیل«ةپیچیدکاربردن فعل هخط آخر: ب124صفحۀـ

»account for« هـاي متعـدد ادراك گفتـار و ادراك بصـري     ها یافتـه این مدل«ۀجملدر
و تـر  مناسـب ۀترجمـ آن از جـاي بهتوان میکه درحالی،»تعلیل کنندتوانند میکلمه را 

استفاده کرد.  » توجیه کنند«تر دقیق
ۀجملـ در »موجد«کاربرد کمعربی و ةواژکاربردن ه: ب1خط 2، پاراگراف 234صفحۀـ

ۀجملـ ۀترجمـ کـه  »آزمـایش اسـت  قابـل مـد  آدیدگاه کاربردشناختی موجد چند پی«
است:زیر

“The pragmatic view has some testable implications”.

مناسب این جمله با حفظ سبک نویسنده به شرح زیر است:صحیح و ۀترجمکه درحالی
.»آزمایش استقابلمد آدیدگاه کاربردشناختی داراي چند پی«

»has«و»have«هـاي بر مورد باال مترجم در موارد بسیار دیگري در کتاب براي واژهعالوه
استفاده کرده است.» موجد«و » واجد«از کلمات 

اي واژهنظرگیـر  . »impressive«بـراي » نظرگیـر «ةواژرگیريکـا به: 2، خط 244صفحۀـ
هاي بهتري که با بافت جملۀ ایـن واژه  از معادلتوان میو نامتعارف است و کاربرد کم
استفاده کـرد. در مـوارد دیگـر در سراسـر مـتن کتـاب       » گذاراثر«خوانی دارد مانند هم

ــرجم  ــهمت ــرات از ب ــراي  ةواژک ــرده و آن را ب ــتفاده ک ــر اس ــایی واژهنظرگی ــده مانن
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»remarkable«هاي بهتـر و آشـناتري ماننـد    ها نیز معادلانتخاب کرده است که براي آن
موجود است.» مالحظهقابل«یا » توجهقابل«و » گیرچشم«

در »differs from«بـراي  »تبـاین «ةواژکارگیريبه، خط آخر: 5، پاراگراف 292صفحۀـ
این مطالعات به فهم ما از چگونگی تباین گفتمان روایتی و گفتمـان تشـریحی   «ۀجمل
کـه  استفاده کنـد »تفاوت«تر سادهةواژاز توانست میآن نویسنده جايبهکه » افزایدمی

.کندمیسبک نویسنده را نیز حفظ 
بـراي  » مضـامین آموزشـی  «کـارگیري بـه ، قسـمت عنـوان:   3، پاراگراف 293صفحۀـ

»Educational implications«،عربـی  ةواژجـاي بهتوانست در این خصوص مترجم می
گزینی کند.معادلرا » مدهاآپی«فارسی و پرکاربرد ةواژمضامین، کاربردکمو 

کوشـیم  مـی «ۀجملـ در » کردنفهم«ةواژکارگیريبه: 2، خط 2، پاراگراف 377صفحۀـ
در ». جنس خود فهـم کنـیم  دیگر و با همیکگوي مردان و زنان را با وچگونگی گفت

را کـه  » کـردن درك«یا » فهمیدن«است و باید بسامد کم» کردنفهم«فارسی فعل مرکب 
گزین کرد.آشناتر و پربسامدند جاي

بـراي  » نمایانـه محـرك طـور  بـه «ة واژکـارگیري بـه : 3، خط 2، پاراگراف 163صفحۀـ
»tachistoscopically«.نمامحركبا استفاده از «:بگویدتوانستمترجم می«.
هاي تخصصیگزینی براي واژهمعادلب) 

هـاي مناسـب بــراي   نظـر از مـوارد بــاال متـرجم در مـواردي در انتخـاب معــادل     صـرف 
خوب عمل کـرده و در مـواردي کـه    شناسی زبانزبان و شناسی رواناصطالحات تخصصی 

شـویم  میرو هتخصصی با دشواري روبهاي واژهبراي پیداکردن معادل مناسب براي برخی از 
مانند موارد زیر:است. کردههاي مناسب و جدیدي را ارائه معادل
در مبحـث  »underextension«و »overextension«هاي براي واژه»فروتعمیم«و »فراتعمیم«

؛فراگیري زبان
؛»count noun«براي اصطالح»شمارااسامی«
؛»exaptation«ةواژبراي » فراانطباق«
؛»saccade«براي » پویشچشم«
.»semantic bootstrapping«براي » جویی معناییچاره«

تخصصی در زبان واژة براي یک کهاینمترجم در مواردي زیادي نیز با،موارد باالباوجود 
سـازي  واژهدست به استانگلیسی معادل و اصطالح مناسب و رایج در فارسی وجود داشته
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دیـده  هایی از این موارد به شرح زیرند و مواردي ند. نمونهاکه در مواردي نامناسباست زده 
موارد زیر:ماننددارند؛ایرادکه در انتخاب معادل براي اصطالحات تخصصیشود می

ــراي اصــطالح » دوجــانبگی: «69صــفحۀـ ــراي ایــن واژه اصــطالح ؛»reciprocity«ب ب
دیگـر  ازسـوي شناسی رایج و متداول اسـت و  باندر متون ز» دوسویگی«و » دوسویه«

.داردآوایی نیز تلفظ دشواري لحاظبه» دوجانبگی«ةواژ
ةواژکـه  درحالی،کار رفتههب» minimal contrasts«براي» هاي حداقلیتقابل: «71صفحۀـ

اسـت.  شناسـی  زبـان اي رایج و متداول در متـون علمـی   واژه»minimal«براي »کمینه«
نداریم!» حداقلی«در فارسی صفت ،ثانیاً

پردازش از پـایین  «و » پردازش ازباال به پایین«عبارات :2، خط 2، پاراگراف 19صفحۀـ
ایـن  ۀترجمـ در . »bottom-up processing«و»Top-down processing«بـراي  » بـه بـاال  

پـردازش بـاال   «گفـت  توان میسادگی بهنیست و نیاز»از«ۀاضافاصطالحات به حرف 
».پردازش پایین به باال«و » به پایین

» حـوزه «ةواژ.»digit span«بـراي  » رقمـی ةحـوز : «1، خـط  2، پاراگراف 112صفحۀـ
منظور فراخنـاي حافظـه بـراي    جااینصحیح نیست و در »span«معنایی براي لحاظبه

در بافـت  ور اسـت و پربسامدتتر ساده» رقم«از» عدد«ةواژ،دیگرسوياز.اعداد است
» گستره یا فراخنـاي اعـداد  «از اصطالح توان میتر کاربرد دارد. بیششناسی روانمتون 

استفاده کرد.
در »mid«و ، »high«،»low«بـراي  » میانـه «و ،»پـایین «،»بـاال «: اصطالحات 131صفحۀـ

خبـر  بـی هـا  توصیف آواها در آواشناسی مصطلح نیست و گویی متـرجم از آن ة حوز
.  شودمیاستفاده » میانی«و ،»افتاده«،»افراشته«هاي واژهبوده است. در آواشناسی از 

زیبـایی  ةواژترجمه شـده اسـت کـه البتـه     » سامانه«به »system«ةواژدر سراسر کتاب ـ
،کار رفتـه اسـت  هب» نظام«ةواژشناسی اما در موارد بسیاري در متون زبان و زبان،است

مانند نظام زبان.
. »Mispronunciation detection«بـراي » جویی تلفظ غلطپی: «4، پاراگراف 151صفحۀـ

کار برد.هرا ب» تشخیص«متعارف ةواژتوان می»detection«ةواژبراي 
هــاي مــدلدر »Dual-route Models« .»route«بــراي » مــدل دو خطــی: «165صــفحۀـ

ها و حروف مـدنظر اسـت   واژهیابی بهبلکه مسیر دست،معناي خط نیستبهخواندن 
خواندن است.» هاي دومسیرهمدل«. معادل صحیح نیستو این ترجمه صحیح 
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سازي مترجم درخـور  که البته واژه»grapheme«براي » نگارهتک: «7، خط 156صفحۀـ
شناسـی  در متون علمی زبـان » نویسه«ةواژتخصصی، ةواژاما براي این ،تحسین است
متداول است.

سـازي متـرجم درخـور    کـه البتـه واژه  »fixation«براي» برجامانی: «5، پارا 158صفحۀـ
ــن اصــطالح،  ،تحســین اســت ــراي ای ــا ب ــون روان» تثبیــت«ةواژام شناســی و در مت

ــان شناســی روان ــةحــوزدرزب جدیــدةواژرود و بــه ســاختن کــار مــیهخوانــدن ب
نیست.نیازي

بـراي  » بـودگی تـأثیر نمونـه  : «1هـا، خـط   ، بعـد از مثـال  2، پاراگراف 189صفحۀـ
»typicality effect«.»تـأثیر  «یـا  » تأثیر نمـونگی «ساخت نیست و خوش» بودگینمونه

.دشومینهاد پیش» شاخصۀنمون
.»spontaneous speech«بــراي » گفتــار خــودانگیز«، در قســمت جــدول: 362صــفحۀـ

شناســی بــارت در متــون روانمعــادل مصــطلح و رایــج ایــن ع» گفتــار خودانگیختــه«
.استزبان

dichotic«بـراي  » کـردن دوگانـه  گـوش سـنجه  : «4، خـط  2، پـاراگراف  371صـفحۀ ـ

listening test«آزمون شـنود دوگوشـی  «ةجاافتادو ،مصطلح،که براي آن معادل رایج «
رسد کـه متـرجم از   نظر میبهزبان موجود است و شناسی روانو شناسی زباندر متون 

بوده است.خبر بیآن 
ــاراگراف 519صــفحۀـ ــانی: «5، خــط 3، پ ــق زب ــراي» تعوی ــه »language delay«ب ک

و درواقع اصـطالح رایـج و متـداول در    استمعناي تأخیر در رشد زبان بهدرحقیقت 
.»تعویق«و نه رود کار میبه» تأخیر زبانی«منزلۀشناسی بهمتون زبان

ــفحۀـ ــط 457ص ــتوري: «2، خ ــراي » داوري دس .»judgment of grammaticality«ب
بـراي  » بـودن دستوريةدربارقضاوت «اصطالح بسیار آشنا و کامالً متداول که درحالی

است.تر مناسبفارسی شناسی زباناین عبارت در متون 
کـه  »cross-linguistic study«بـراي » مرزگذرۀمطالع: «1، خط 2، پاراگراف 617صفحۀـ

است.» مرزگذرۀمطالع«آن تر مناسبۀترجم
later syntactic«بـراي » تکـوین نحـو تکمیلـی   «هـا:  ، قسـمت عنـوان  438صفحۀـ

development«،واژة که براي درحالی»development«    وقتـی صـحبت از فراگیـري
،رودکار میهب» رشد«شناسی اصطالح شناسی زبان و زبانزبان باشد در متون روان
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را بـراي  » تکـوین «واژة در موارد دیگر نیز در سراسر کتـاب متـرجم   ». تکوین«نه 
»development «تکــوین : «4، پــاراگراف 295صــفحۀماننــد ؛کــار بــرده اســتهبــ

».ارتباطیقصد
The development of speech«يبـرا » گفتـار یدروند تول«:عنوانقسمت،407صفحۀ ـ

production«زبـان فراگیريازصحبتاستشدهمطرحعنواناینذیلکهمبحثیدر
يبـرا » رونـد «معـادل  کـارگیري بـه بنـابراین . اسـت گفتـار تولیـد چگـونگی رشدو
»development« .ینـدهاي پردازش و فرايممکن است معنا» روند«ةواژنادرست است

رشـد و  «منظـور  جـا ایـن در کـه یدرحـال ،گفتار را القا کندیدتولیدر چگونگیلدخ
.است»گفتارتولیدراگیريف

morpheme«بـراي » واژالزامـات سـاخت تـک   : «1، خط 2: پاراگراف 344صفحۀ ـ

structure constraints« هــاي ســاخت محــدویت«دقیــق و صــحیح آن ۀترجمــکــه
است.» واژتک

recognition«بــراي» شــناختیحافظــهآزمــون : «2، خــط 3، پــاراگراف 277صــفحۀـ

memory test«   اشــتباهبـه کـه متـرجم»recognition«  را بـا»cognition«  خلـط کــرده و
ۀترجمـ به بافـت زبـانی عبـارت فـوق،     توجهکه بادرحالی،شناختی ترجمه کرده است

است.» بازشناسیحافظهآزمون «صحیح آن 
آواشناسـی  ةحـوز در »formant«: در این صفحه متـرجم بـراي اصـطالح   133صفحۀـ

ـ » سازه«را گزینش کرده و در سراسر کتاب نیز اصطالح » سازه«معادل  کـار بـرده   هرا ب
بر اصطالح سازه در داخـل پرانتـز   عالوهتوصیفی و نمایه ۀنامواژهاما در بخش ،است

بـار  اولـین کـه بـراي   ،133صفحۀمترجم باید در .را نیز آورده است»سازند«اصطالح 
.کردمینیز ذکر را» سازند«اصطالح است،اصطالح سازه مطرح شده

کـه اصـطالح دقیـق و    درحـالی ،»parsing«بـراي » تجزیه«:عنوانقسمت:214صفحۀـ
،ویـژه وقتـی صـحبت از نحـو اسـت     هموجود است. ب» parsing«براي» تقطیع«متداول 

.رودمیکار هب» تقطیع نحوي«اصطالح 
،»task«هــايواژهدر بســیاري از صــفحات کتــاب بــراي »ســنجه«ةواژکــارگیريبــهـ

»measure«، و»test«،تکلیـف «هـاي  معـادل بـراي ایـن مـوارد از    توان میکه درحالی« ،
ندکه براي خواننـده آشـناتر  استفاده کرد»آزمایش«و » ارزیابی«، و در مواردي »آزمون«

.ترندمتداولشناسی زبان نیز و در متون روان
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ــر کـ ــه  در سراس ــاب ازجمل ــفحۀت ــاراگراف 32ص ــط 4پ ــطالح  5، خ ــرجم اص ، مت
در متـون علمـی   کـه  درصورتی،کار بردههب»problem-solving«را براي» گشاییمسئله«

است.تري متداولاصطالح رایج و » حل مسئله«شناختی شناسی روانو شناسی روان
» تشـویق ) «1خـط  ، 3، پـاراگراف  41(ص ذیـل ۀجملدر »reinforcement«ةواژبراي ـ

،به بافت و صـحبت از رفتـارگرایی  توجهبا،معناي دقیق آنکه درحالی،ارائه شده است
است.» تقویت«

براي تعلیم سخن گفتن بـه کودکـان، در ابتـدا تشـویق مشخصـات کالمـی نزدیـک بـه         «
»آمیز است.تسامحمشخصات کالمی رسمی بسیار 

“In teaching the young child to talk, the formal specifications upon which

reinforcement is contingent are at first greatly related?”

»the argument of poverty of stimulus«، مترجم بـراي عبـارت  3، پاراگراف 44صفحۀـ
دلیل ایراد دارد:سهکه به است کار برده هرا ب» ضعف برهان محرك«ۀترجم

؛اشتباه ضعف برهان محرك ترجمه کرده استبهمترجم برهان ضعف محرك را ،اول
تـر کـاربرد دارد و در متـون علمـی     اي است که در متون فلسفی بـیش واژه» برهان«،دوم

تر و پربسامدتر است.رایج» استدالل«ةواژشناسی شناسی و روانزبان
افتاده و در تمـام  که جاهستلحیمعادل مصط»poverty of stimulus«براي عبارت ،سوم

جـا ایـن اسـت و درحقیقـت در   » فقر محـرك «خورد که همان چشم میبهمتون زبان فارسی 
زبانی بـراي  هاي دادهبودن ناکافیۀنشاناست که کمبودهم فقر و »poverty«ةواژمعناي دقیق 

معناي ضعف داده!بهکودك است و نه 

مسائل دستوري  2.3
مشاهده شدند:دستهاشکاالت نحوي و دستوري ترجمه در سه 

اضـافه الزم  ةکسـر اضافه: در مواردي از جمالت کتاب مشاهده شد که گذاشتن ةکسر.1
ایـن  ۀجملـ از؛کنـد کند یا از ابهام جلوگیري میاست و به خواندن و فهم جمالت کمک می

زیر اشاره کرد:ۀنمونتوان به دو موارد می
نیز واقعیت امـر حـاکی از آن  جاایندر «: در جملۀ 1، خط3، پاراگراف 247صفحۀ ـ

پرنـده درخـالل درك   النـۀ  ست که استنباط اسـتفاده از ایـن ابـزار در تعمیرکـردن     ا
اضافه گذاشـته شـود تـا    کسرة » استنباط«کلمۀ الزم است که زیر » حاصل شده است
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خواننده مجبور نباشـد جملـه را   و شود تر و درك آن بهتر انجام خواندن جمله روان
؛چندبار بخواند

را بـراي  » گفتمان درمـانی «، قسمت فهرست مطالب فصل: مترجم عبارت 352صفحۀـ
»therapeutic discourse«کار برده است. در این عبارت الزم است که متـرجم حتمـاً   هب

ن چـو » گفتمـانِ درمـانی  «کسـره بگـذارد. یعنـی    » گفتمـان «ةواژدر این صـفحه زیـر   
اضـافه بخوانـد و   ةکسـر غیرآشنا ممکن اسـت آن را بـدون   ةخوانندصورت درغیراین

را از آن استنباط کند.»discourse therapy«معناي 
. کاربرد نامناسب حرف اضافه: در مواردي نیز مشاهده شد که حرف اضـافه در برخـی   2

لغت بـراي ایـن   بهلغتسطحی و ۀترجمکار نرفته است. چون هشده درست بترجمهجمالت 
هاي آن در ذیل آورده شده است:و نمونهنظر گرفته شده حروف اضافه در

گو از چند نظر با اشکال دیگـر تعامـل گفتـاري    وگفت«ۀجمل: در 1، خط 367صفحۀـ
بودن موضوع و طـول  مشخصکننده یا در میزان شرکتتعداد درجمله تفاوت دارد از

اسـت  شـده کشـیده خـط آنزیـر کـه ارديمـو .»مدت نوبت و ترتیب نوبت از قبل
امـا در فارسـی بـدین    است،در زبان انگلیسی »differ in«در فعل » in«سطحی ۀترجم

کننـده یـا   از نظر تعداد شـرکت «صحیح ۀترجمجااینبلکه در ،رودکار نمیهصورت ب
است.» بودن موضوعمشخصمیزان لحاظبه

آیا این مقوالت در چگـونگی تصـور   «جملۀ : در 2، خط 3، پاراگراف 622صفحۀ ـ
» در«جـاي بـه » بـر «اضـافۀ  حـرف  کـارگیري بـه » گذارنـد ما از جهـان تـأثیر مـی   

است.ترصحیح
ولی ایـن ابهـام در   ،شده ابهام وجود داشتترجمهدر مواردي در جمالت . موارد ابهام:3

هاي زیر اشاره کرد:توان به نمونهاین موارد میۀجملاز .جمالت متن اصلی موجود نبود
ترجمـۀ  کـه  » هـاي اولیـه  سـاخت گفتـه  «عنـوانِ  ، زیـر 2، پـاراگراف  423صفحۀ ـ

»the structure of early utterances« فارسی هـم  ۀترجماست داراي ابهام است. چون
اولیـه باشـد.   هـاي  گفتهمعناي ساختن بهتواند معناي ساختار گفته و هم میبهتواند می

صـورت  آن را بـه ۀترجمـ جلوگیري از ابهام و رعایت امانـت در  نظورمبهمترجم باید 
.کردمیترجمه » اولیههاي گفتهساختار «

» اشکال واسط بسیاري در زبـان وجـود دارد  «ۀجمل: 1خط ،4، پاراگراف 589صفحۀـ
there are in fact many intermediate«شـده در جملـه  کشـیده بخـش خـط   ۀترجمکه 
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…… such as pidgins, aphasialanguageforms of«  است. این ترجمه مناسـب نیسـت،
کـه  شـود  مـی چون ابهام در آن وجود دارد و درحقیقت این معنـا نیـز از آن اسـتنباط    

ۀجملـ معنـاي  کـه  درحالیواسط بسیاري در داخل هر زبانی وجود دارد. هاي صورت
، هـا پیجـین چون نی مختلفی... همهاي بینابیتواند به صورتزبان می«اصلی این است: 

.»و... ظاهر شود،موراد متأثر از آفازیا
testing«ۀترجمــکــه » ورفۀفرضــیآزمــایش «: عنــوانِ 606صــفحۀ- ـ the Whorf

hypothesis« احتمـال زیـاد خواننـده    بـه زیرا ابهـام دارد و  نیست،مناسبی ۀترجماست
کـه معنـاي   درحـالی ،کندمیرا از آن استنباط » ورفۀفرضیآزمایش مربوط به «معناي 

است.» ورفۀفرضیارزیابی یا سنجش «عبارت انگلیسی

اصل امانت در ترجمه3.3
امـا در مـواردي نیـز    ،قبولی رعایت شـده قابلمیزان مناسب و بهدر ترجمه تقریباً داري امانت

این اصل رعایت نشده است:
و کـرده مثال در کتـاب اصـلی ارائـه شـده ترجمـه     برايبرخی از جمالتی را که مترجم

ــد برخــی جمــالت ص   برخــی از آن ــه نکــرده (مانن ــا را ترجم ــل 128، ص 109ه ) و دلی
اي براي این امر در یادداشت مترجم ارائه نداده است.کنندهقانع

توان مثـال زیـر را   می،ازجمله موارد دیگري که مترجم امانت در ترجمه را رعایت نکرده
نحو است:ةحوزارائه کرد که مربوط به 

:هاي ذیل از این دست استنمونه،کننده و اسم در ترجمهنکردن ترتیب توصیفرعایت
ۀ ترجمـ کـه  » بازشناسی بافـت و گفتـار  «: در عبارت 1، خط 3، پاراگراف 149فحۀصـ

»context and speech recognition«رت انگلیسـی رعایـت   ترتیب ساختاري عبـا ،است
بازشناسـی  «صـورت  بـه باید دقیقاً مانند گروه اسمی انگلیسی کـه واژه نشده و دراصل

این ابهام نهفتـه اسـت   » بازشناسی بافت و گفتار«چون در ،ترجمه شود» گفتار و بافت
بافـت  ةکننـد توصـیف گفتار نباشد و فقـط  ةکنندتوصیف» بازشناسی«که ممکن است 

، قـرار گرفتـه  »speech«پس از »recognition«که در عبارت اصلی چون درحالی،باشد
در ترجمـه  هـا  واژهحتمی آن است و این اصل بایـد بـا حفـظ ترتیـب     ةکنندتوصیف

بر موارد فوق در مواردي اشـتباهاتی نیـز در ترجمـه    عالوهشود. داري امانترعایت و 
:استجمله آن ازه کهمشاهده شد
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تـوأم  هـاي  مهارتچه ارتباطی بین این «جملۀ : در 2، خط 2ف ، پاراگرا118صفحۀ ـ
What is the relationship«ترجمـۀ جملـۀ   که » با رشد حافظه و فراگیري زبان است

between these developing memory skills and children’s acquisition « .اســت
هـاي تـوأم بـا    مهـارت این «صورت بهاشتباه به» developing memory skills«عبارت

اي هـاي حافظـه  این مهارت«که معناي صحیح آن درحالی،ترجمه شده» رشد حافظه
است.» درحال رشد

انگلیسـی زبـانی اسـت کـه در آن ترتیـب      «ۀجملـ : 4، خـط  2، پاراگراف 529صفحۀـ
زیر استۀجملاشتباه ۀترجم» پذیر استانعطافکلمات بسیار 

“English is a very strict word-order language”.
یعنـی  ،ست که معناي این جمله کامالً عکس جمله ترجمـه شـده اسـت   او این درحالی

ــن اســت:صــحیحۀترجمــ ــانی اســت کــه در آن ترتیــب کلمــات بســیار  «ای انگلیســی زب
.»استناپذیرانعطاف

گیري. نتیجه4
،زبـان شناسـی رواننتیجـه گرفـت کـه کتـاب     تـوان  می، شدکه انجام هایی بررسیبه توجهبا

هاست:ویژگیاینداراي،صباغیاله حشمتۀترجم
اما فواصـل میـان   ،قلم کامالً مناسب استةاندازو ،، نوع قلمبنديصفحهصوري لحاظ به

و در مـواردي  تـر کـم فاصـله  نـیم که از طوريبه،کم استکلمات در بسیاري از موارد بسیار
گـذاري  نقطـه سـجاوندي و  عالئـم کـارگیري بـه در مواردي عدم چنینهم. اندچسبیدههم به

.شودمیمناسب موجب دشوارشدن فهم جمالت 
کلی مناسب مـتن علمـی اسـت و پیچیـدگی     طوربهکتاب ةنویسندمحتوایی قلم لحاظبه

. متن انگلیسـی کتـاب نسـبتاً روان و    خوردنمیچشم بهچنانی در آن ساختاري و واژگانی آن
کتاب این سادگی و روانی در مـوارد بسـیار   ۀترجمرغم این مسئله در اما علی،استفهم قابل

منظـور بـه شـود  مـی است که خواننده مجبـور  اي پیچیدهرعایت نشده و متن شامل جمالت 
واژگـان عمـومی مـتن نیـز     ۀترجمـ ها را دو یا سه بار بخوانـد. در سـطح   آنرسیدن به درك

مـتن  ةهـاي سـاد  مترجم بـراي بسـیاري از واژه  که طوريبه،خوردمیچشم بههایی پیچیدگی
و ،هـاي سـاده، رایـج   ها در زبان فارسی بـه همـین ترتیـب معـادل    براي آنتوان میاصلی که 

برگزیـده  راکـاربرد کـم عربـی  هـاي  واژبسامد یا کمةپیچیدهاي معادل،پربسامد انتخاب کرد
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هـاي مناسـب بـراي اصـطالحات تخصصـی      معـادل انتخـابِ ،نظر از این مواردصرفاست.
خـوبی صـورت گرفتـه اسـت. رعایـت اصـل       بـه شناسـی درکـل   زبـان و زبـان  شناسی روان
قبول است.قابلطور کلی بهکتاب ۀترجمداري در امانت

مثابۀیک کتاب درسی و هم بهمنزلۀبهتواند میگفت که کتاب مذکور هم توان میبنابراین
گفتـار  شناسی آسیب،شناسیزبانهاي رشتهمتخصصانیک منبع پژوهشی براي دانشجویان و 

مـتن  کـه چه مسـلم اسـت ایـن   اما آن، شناسی شناختی مورداستفاده قرار گیردو روان،و زبان
بـراي فهـم آن   شناسـی  زبـان اي پایهاي است که دانش گونهبهکتاب و مسائل مطرح در کتاب 

زبان این ایرادهـا  شناسی روانزمینۀ منابع فارسی در کمبودبه توجهاین و باودوجبا. الزم است
و شـود  در تـدریس بعدي کتاب رفع شود تا مناسب استفاده هاي ویراستها یا باید در چاپ
.بتوانند از این کتاب استفاده کنندمتخصصاندانشجویان و 
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