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مقدمه  -1

از  ،ویژه در تعامل با نحوبه ،بررسی آن ت کهشناسی اسبانز هاي اصلیساختواژه یکی از حوزه

مریکایی و اگراییِزمان ساختتا  اقبالو این  است توجه متخصصان علم زبان بوده وردم دیرباز

دانست، نحو می شی که ساختواژه را زیرمجموعۀ حوزةدستور زای هاي اولیۀنسخه قبل از ظهورتا 

اهمیتی در مطالعات زبانی برخوردار است که حوزة ساختواژه از چنان .پابرجا بودکمابیش 

اي به آن نتوانست بیش از یک دهه دوام بیاورد و حتی در دستور زایشی جایگاه نگرش حاشیه

دوباره یافتند، همواره تعامل میان دو  ساختواژه قوت که مطالعات 70از دهۀ .خود را بازیافت

 وساختواژه  کنشِبرهم،ظهور نگرش شناختی است، اما باحوزة ساختواژه و نحو مورد توجه بوده 

بیش از پیش تعامل میان سه حوزة  ،و به این ترتیب شناسی نیز در کانون توجه واقع شدمعنی

.دشمطرحشناسی ساختواژه، نحو و معنی

سی گشتالتی به وجود شناتحت تأثیر روان70از دهۀ  هاي زبانینگرش شناختی به تحلیل

شناسی در زبان ـنظریهیک در قالب نهالبته و ـنوان رویکردي مستقلع به 80آمد و از دهۀ

طالعات وسیع و گستردة این مشناختی،  یِشناسربع قرن پس از آغاز زبان.گسترش یافت

.دشنحو و ساختواژه نیز واردها همچونهحوزسایر به شناسیرویکرد از حوزة معنی

جمله آثاري است که مطالعۀ ازرا داریم، که در این مجال قصد معرفی آن کتاب حاضر

با توجه به  ،در زبان انگلیسی زایا سازيِیکی از فرایندهاي واژهعنوان بهرا  2»تبدیل«فرایند 

شناختی نگرش نوینِ ،مدنظر دارد و در عین حال ،شناسیهاي ساختواژه و معنیتعامل حوزه

1. Sándor Martsa (2013). Conversion in English: A Cognitive Semantic Approach, 314.
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2. conversion
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هاي وارهطرح گیريِبندي و شکلمقولهو نحوة  »تبدیل«سازيِواژه ایندفرنسبت به تحلیل 

قرار  واکاويرا مورد ایجاد آن جاز براياستعاري و م دخیل در این فرایند و الگوهاي استنساخِ

گروه در»انگلیسیمطالعات زبان «دانشیار مؤسسۀ  ،1سندور مارتسانویسندة آن،  .دهدمی

دوهر1977سالتااو.ارستان استمج 2پِکس دانشگاه در دانشکدة علوم انسانیِ شناسیزبان

سالدروکرداخذ3»آتیالجوزف«دانشگاهازراخودارشدکارشناسیوکارشناسیمدرك

.شدمجارستان4»علومآکادمی«دانشگاهازشناسیزباندکترايدریافتبهموفق1988

وشناختیشناسیِمعنیواژگانی،شناسیِمعنیساختواژه،اومنديعالقههايزمینه

تاکنونمارتسا.دارداختصاصساختواژهحوزةبهاومطالعاتترینعمدهامااست،گفتمانتحلیل

.استدرآوردهتحریررشتۀبهساختواژهزمینۀدر2013و2007هايسالبهمعروفکتابدو

»شناختیمعنیـشناختیرویکردي:انگلیسیزباندرتبدیل«عنوانبااومتأخرکتاب

14ازبیشمارتسامزبور،کتابانتشارازقبلتااستگفتنی.شودمیشناختهاواثرترینهمم

طبعبهتبدیلفرایندمورددرساختواژه،بهمربوطهايکتابازهاییفصلومقالهقالبدراثر

فنمتخصصانتحسینامرهمینوداردحکایتموضوعبرنویسندهشرافاازکهاسترسانده

زمینۀدرکتاب10ازبیشمؤلف،5کُوِچِشپروفسور.استبرانگیختهکتابمورددررا

دانشگاهدرشناختیشناسیِزبانممتازِاستاد،6رادنپروفسوروشناختیشناسیمعنی

رویکردهايتلفیقباکهاندکردهقلمدادارزشمندکتابیراآنواندستودهرااثراینهامبورگ،

درزمانی،وزمانیهممالحظاتدرنظرگرفتنِوزبانعینیِهايدادهبررسیِویننووسنتی

نحوي،هايجنبهودهدانجامانگلیسیزباندرتبدیلفراینددرموردجامعیبررسیتوانسته

.کندبررسیتوأمانرافراینداینمعناشناختیِوساختواژي

1. S. Martsa
2. Pécs
3. József Attila
4. Academy of Sciences
5. Z. Kövecses
6. G. Radden
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کتاب ساختار و محتواي-2

صفحۀ  16صفحه انتشار یافته است، که  320تشارات کمبریج اسکالرز در کتاب مذکور توسط ان

ساختار .اندگذاري شدهصفحۀ بعدي با اعداد التین شماره 304ابتدایی آن با اعداد رومیایی و 

ترتیب شامل فهرست جداول، پیشگفتار و سپاسگزاري،  کلی کتاب، پس از فهرست مطالب، به

فصل که پیکرة اصلی کتاب  12این .فصل است 12ا، مقدمه و فهرست عالئمِ اختصاري و نماده

اند، که بخش مجزا گنجانده شده 4دهند، با توجه به ارتباط موضوع در قالب را تشکیل می

هر بخش با پیشگفتارِ مربوط به آن بخش، آغاز و با بخشِ نتیجه .فصل هستند 3هرکدام شامل 

قبل از آغازِ هر بخش، طرح کلی از مطالب خواننده  شوداین مزیت مهم موجب می.یابدپایان می

صورت  بنديِ مطالبِ تمامیِ سه فصلِ آن بخش، بهآن دریافت کند و در پایان بخش نیز به جمع

مزیت قابل توجه دیگر این اثر آن است که پیش .منسجم و کامالً موجز، دسترسی داشته باشد

صورت اجمالی، هدف کلی  به»مقدمه«با عنوان هاي مختلف کتاب، در فصلی مجزا از آغازِ بخش

در پایان .شودتصویر می کند، براي خوانندگانکتاب و مسیري که در رسیدن به مقصود طی می

صفحه، تحت عنوان  5چهار بخش، نتیجه و عصارة نهاییِ تمام مطالبِ مطروحه، در قالب 

.اردشود و در نهایت کتابنامه و نمایه قرار دارائه می»نتیجه«

را مزیت مهم تبدیل  سازيِ، فرایند واژهتجویزي دستورِ منظرِبا نقد مارتسا در بخش مقدمه 

پیشینۀ  جمالیِپس از مرور ااو.شودداند که موجب سهولت فراگیري زبان نیز میزبان می

همچنان براي از آن زمان تاکنون ،تالش محققان رغمِبه،مهم تأکید دارد که بر این ،مطالعات

:زیر، اتفاق نظري حاصل نشده است اساسیِ پرسشچهار  پاسخ

اي از دستور زبان تعلق دارد؟ تبدیل به چه حوزه-1

 غیرواقعی تمیز/اي و حتی جعلیشیهتبدیل را از موارد حا توان موارد واقعی و نابِچگونه می-2

داد؟

آنها  درنظرگرفتنِ رايشرط الزم بها واژه مکتوب و ملفوظ صورت جا که همسانیِاز آن-3

شود؟تعیین می تبدیلدادداد و بروندرون تبدیل است، چگونه شرایط موارد عنوان به

را  آنجهت  ،زمانیهم تبا مالحظا ،توان، چگونه میاستقاقی تبدیل فرایندي اشتاگر  -4

ت؟خدمت گرفدرزمانی را به طالعاتها و اتوان دادهمی د و تا چه میزانکرتعیین 
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کارآمدترین ابزارهاي  هدف خود از نگارش این اثر را معرفیِ،این سئواالت نویسنده با طرح

 از چارچوبِبه تأسی ،تبدیل در زبان انگلیسی سازيِبراي مطالعۀ فرایند واژهتحلیلی 

)1999(1و دیروِن)1999(ن و کوچش، راد)1998(ن و راد کُوِچششناختیِ شناسیِمعنی

متفاوت از فرایند تبدیل در سنت مطالعات  يتفسیرهابه کتاب، بخش اول.کندبیان می

نگرش نحوي  ترتیب، رویکردهاي ساختواژي،ا بهفصل مجز 3شناختی اشاره دارد و در قالب زبان

 عناصرِ 2سازيِغیرفرایندي و بازفهرست تفسیرِ ،نهایتو در به تبدیل شناختی واژگانیو معنی

تفسیرِ،در فصل اول.دهدهاي هر رویکرد ارائه میگاهدید مرور اجمالیِتبدیلی در واژگان را با 

تاکنون این نگرش، که این با وجود.شودمیمطرح،ق صفراشتقا عنوان به،تبدیلساختواژيِ

و است انتقاد بوده موردهادیدگاهبیش از دیگر در عین حال  داشته، امایت را قبولبیشترین م

.اختصاص دارد این نگرشو ارائۀ نقاط قوت و ضعف موضوعاین  سیِفصل اول به نقد و برر

کندکند و بیان میرویکردشان معرفی می دقیقِ طرفداران این دیدگاه را با شرحِ ،مارتسا در ابتدا

معتقد است که تبدیل فعل به اسم در الیۀ اول و تبدیل اسم به فعل در  )1983(3کیپارسکی

مراتبی دارند و در هر مرحله از اشتقاق ها ترتیب سلسلهچون الیهگیرد و الیۀ دوم صورت می

 توان شاهدبنابراین می ،صرفاً برونداد یک الیه، امکان عبور به الیۀ باالتر را دارد و نه بالعکس

صورت ولی عکس آن، به ،نامدمی 4»بازتبدیل«در زبان بود که آن را فرایند  V>N>Vتبدیلِ

N>V>N، ناممکن است.

کند که تبدیل را منبعث از تغییرات نقشی و تغییر در رویکردهایی را معرفی می،صل دومف

چنین در این هم.کنندنحوي قلمداد می-صرفی را نوعی اشتقاقِ آندانند وجانشینی می محورِ

این  ،دو رویکردبا مقایسۀ هر  ،شود و درنهایتواژگانی معرفی می-شناختیمعنی فصل رویکرد

 تواند ماهیتنحوي می واژگانی بهتر از رویکرد-شناختیکه دیدگاه معنید شواصل میحنتیجه

6بندي مفهومیبازمقولهیا 5مفهومی استنساخِبا انواع  تبدیل،در این منظر.تبدیل را تبیین کند

1. R. Dirven
2. relisting
3. P. Kiparsky
4. reconversion
5. conceptual mapping
6. conceptual recategorization
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ایی مبن نویسنده این رویکرد را .انجامدواژه می طبقۀ نحويِ متعاقباً به تغییرِ وشود میانگیخته 

.داندخود می کتاب و تحلیل نوینِ براي ورود به بخش سومِ

فرایند، بلکه صرفاً یک محصولِنه پردازد که تبدیل را تفاسیري می به بررسیِ،فصل سوم

 برچسبِ موجود در زبانهاي ازپیشواژهنحوي کهبه ،کنندتلقی میکردن ازفهرستب ماحصلِ

.اي چندگانه هستندداراي برچسب مقوله ،ترتیب و به این کنندجدیدي دریافت می نحويِ

 ،واژگانیکند که عناصرِبیان می ،تر استاندکی اقتصادي که غیرفرایندي نسخۀ دیگري از نگرشِ

 ،نویسنده اعتقادبه.شونددر ذهن اهل زبان ذخیره و فهرست می ،مقولۀ نحوي تعیینِ بدونِ

این مهم توجه  اما به ،دهدبدیل را توضیح میتهاي مهمی از اگرچه رویکرد غیرفرایندي جنبه

تبدیل  مقوله، از پیامدهاي فرایند بودنِو یا نامشخص 1واژگانی کردنِبازفهرست کند کهنمی

.است و نه سبب رخداد آن

و  تمرکز داردتبدیل در زبان انگلیسی  ،خاص طور بهبخش دوم بر تعیین انواع تبدیل و 

تبدیل  در انواع فرایندهایی است که یینِاین بخش، تع صلیِهدف ا.مل بر سه فصل استتمش

تبدیل  یِآوایترین ویژگیِبقۀ واژه که مهمط »ِنشانتغییر بی«مفهوم  ،در فصل چهارم.اندسهیم

مقولۀ واژگانی  نشانِبی تغییرِ موارد که تمامیِ شودتأکید میگیرد و مورد واکاوي قرار می ،است

،2مجاز ارجاعی، نامیهمتبدیل و مواردي چون گیرند و باید میانِقرار نمی الزاماً در زمرة تبدیل

چنین مفهومِهم ،در این فصل.تمایز قائل شدمقوله بودنِو نامشخصشدگیدستوري، حذف

تبدیل  رد سره و کاملِموا گیرد تا در تعیینِمورد بررسی قرار می ،با طرح جزئیات ،طبقۀ واژه

.کار آیدبه

نوع تبدیل در زبان  10پردازد و ان انگلیسی میانواع تبدیل در زب به معرفیِجم فصل پن

:ند ازا تبدیل که عبارت در مورد انواع اصلیِ .شوندبندي، مقایسه و تحلیل میانگلیسی، طبقه

N>V،A>V،V>N  ِوجود داردنظرتوافقاختالف نظر 3خُرد/نسبی تبدیلِ انواعِ ، اما در مورد

 جفتگیرد و هر زمانی صورت میهم براساس مالحظات هابنديدستهاین اغلب .فراوان است

قرار متمایز  مقولۀ دستوريِ در دوو  اشنداي که داراي صورت یکسان و معنی مرتبط بواژه

1. lexical relisting
2. reference metonymy
3. partial/minor conversion
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اندك تنها  ،در این بین.شوندتلقی میموردي از تبدیل، بدون توجه به ریشۀ تاریخی، گیرند

هایی تبدیل آن واقعیِ که موارد و معتقدند نددهمیقرار زمانی را مدنظر هاي درجنبهمطالعاتی 

تلقی  1تبدیلشبه ،تاریخی قابل اثبات است و سایر موارد هستند که وقوع تبدیل در آنها ازحیث

.شوندمی

بنیاد و ، ستاكبنیادواژه سه منظرِ تفاوت وها به فرایند تبدیل در سایر زبانفصل ششم 

هاي زبان بنا به تسلط نویسنده بر ،تبدیل در این فصل بیشترین بحث.پردازدمیدبنیاریشه

تري از انواع دقیقبنديِهدف آن است که طبقه.دارداختصاص  ، به این دو زبانروسی و مجاري

حتی در بین  ،تبدیل و اثبات شود که خصوصاً انواع اصلیِمعرفی  ،زبانیبین صورتبه،تبدیل

دومارتسا.شودمتمایزي دارند، نیز مشاهده میهاي ویژگی ،شناختیکه از حیث ردههایی زبان

:ددهمیشرح زیر ارائه دستۀ اصلی براي تبدیل در زبان انگلیسی به

تبدیل اسم به فعل، تبدیل صفت به :ند ازا که عبارت 2سرنمونی یا اشتقاقی/تبدیل کامل )1

.فعل به اسم و تبدیل عبارت به اسم فعل، تبدیل طبقات بسته به فعل، تبدیل

)الف:که خود در دو دستۀ مجزا قابل بحث است 3اي و نحويحاشیه/تبدیل نسبی)2

تبدیل عبارت به )ب ؛تبدیل صفت به اسم، تبدیل طبقۀ بسته به اسم و تبدیل قید به اسم

.صفت

ترتیب در به ،دکنبندي میفوق طبقه صورتتمامی انواع تبدیل که مارتسا آنها را به

صورت هاي هرکدام بهگیرند و به ویژگیتفصیل مورد بررسی قرار میبه نهمو هشتمهاي فصل

.شودمیمبسوط اشاره 

ارائۀ  باکتاب، پایانیِ ، در دو بخشِداندرا فرایندي اشتقاقی و معنایی می تبدیل نویسنده که

هاي به جنبه،فصل هفتم در.پردازدبه تبیین این موضوع می،هاي شناختیشواهد و استدالل

 کنشِواژگانی، تعامل و برهم شناسیِدر معنی.شودتبدیل اشاره می شناختی و شناختیِمعنی

 عنوان بهتبدیل  ،تر، در این فصلدقیق بیانِبه .واژگانی، ساختواژه و نحو مورد توجه است معنیِ

.شودنحوي تلقی می-نحوي و حتی صرفیاي مطلقاً صرفی، فرایندي اساساً معنایی و نه پدیده

1. pseudo-conversion
2. full/ prototypical/ derivational conversion
3. partial/ non-prototypical/ syntactic conversion
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 هشددر مورد تبدیل مطرح )2004(1و لیبر )1997و1983(در آثار کیپارسکی  طبق آنچه

تر و در نگاهی وسیعدر تبدیل ـکه نخست آن :یابددست می ، مارتسا تلویحاً به دو نتیجهاست

ند که به ا ي واژه دخیلااز معنهایی تنها جنبه گیري معنادر شکلـ در ترکیب و اشتقاق نیز

آن.شوندحوزة نحو فرافکن می  شامل اطالعات(سخنگویان  المعارفیِةدانش دایرکه دوم

در  نقش مهمی در پردازش معنا)اجتماعیخارج و یا قراردادهاي  جهانِ اي، دانشِزمینهپس

.حین تبدیل برعهده دارند

را  هاي اسمیو فعل هاي فعلیاسمة تبدیل عمد دو)1982(که کیپارسکی این وجودبا

قاقی تهاي اشالگوي ساختواژة واژگانی و برمبناي معیارهاي غیرمعنایی، طبق الیه براساسِ

 دانشِ نقشِمعیارهاي معنایی و به )1997و1983(دهد، اما در آثار بعدي خودتوضیح می

بسیار بها  اسم و صفت بدیلی ازهاي تاسم معناي واژگانیِ مفهومی و تجارب عینی در فهمِ

گیرند، بخش مستقلی درنظرنمی معنا کند رویکردهاي نحومحور که برايدهد و تأکید میمی

.کارآمد نیستند

پردازد، دیگر که مارتسا در این بخش به معرفی آن می محورِجمله رویکردهاي معنیاز

اشتقاق، ترکیب و تبدیل،  سازيِلیبر براي تبیین فرایندهاي واژه.است)2004(دیدگاه لیبر 

اشاره  معنایی در فرایندهاي مورد-واژگانی دهد که قائل به بازنماییِاي خاص ارائه مینظریه

.است

 ،بسته بقات واژگانیِتبدیلی اختصاص دارد که از اسم، صفت و ط عالِه اففصل هشتم ب

که تبدیلی  اي از افعالِنویسنده معتقد است در زیرطبقه.دنآیمیحاصل  ،ادات و اصوات ازقبیلِ

 و با استناد به آثار پیشینِاستنساخ مجازي عامل تبدیل است  ،2شونداز نام حیوانات مشتق می

هاي استنساخ استعاري، براساس ویژگی به دو کارکرد 2012تا 1997هاي خود در فاصلۀ سال

حیوان «تعارة ه اسد و گاکندوطرفه عمل میصورت کند که بهشناختی اشاره میانسان-زیستی

مبناي ایجاد این افعال در زبان »انسان حیوان است«دي استعارة راو در مو»انسان است

 از صفت و طبقات یافتهاشتقاق تبدیلیِ در سایر افعالِمعتقد است، و به همین ترتیب ا.شودمی

1. R. Lieber
2. animal verb



شناسیزبان و زبان مجله |174

-1969:71(1ندمارچ در ادامه با تحلیل رویکرد مارتسا.دخالت دارداستنساخ مجازي بسته نیز

وارةیک طرح گیريِشکل براساسِ ،اوموردنظر  کند که تمامی طبقاتچنین استدالل می )368

تواند می ،کنشگر/جز فاعلبه ،وارهموجود در طرح شوند که در آن هر سازةحاصل می ،ازمج

خدادي وارة ررحاو سه ط.وجود آوردبرجستگی یابد و چهار طبقۀ مورد اشارة مارچند را به

زبانی نشان  با ارائۀ شواهد و قرائنِداند ومیاستنساخ مجازي  را نیز محصول)1999(ن دیروِ

 افعالِ ایجاد عاملِ ،زمانهم صورتبه ،دهد که در برخی موارد استنساخ مجازي و استعاريمی

.تبدیلی هستند

شوند و این می هاي تبدیلی از فعل، صفت، قید و طبقات بسته واکاوياسم ،نهم در فصل

چنان ماحصل استنساخ مجازي تلقی هم ،مجاز پذیريِبرگشت ماهیت دلیلِبه،موارد نیز

دیلی تمرکز هاي تبمعنایی در اسم-نحوي روابط بر تنوعِ)373-1969:9(مارچند .شوندمی

:متناظر، بر یکی از موارد زیر داللت کنند فعلِ نوعِ حسبِتوانند بردارد که می

a:اره به کنش، رخداد یا وضعیتی که فعل متناظر بر آن داللت دارد؛ ماننداش -1 kick

a:شود؛ ماننداشاره به شخص یا چیزي که تحت تأثیر کنش فعل متناظر واقع می-2 read

a:دهد؛ ماننداشاره به شخص یا چیزي که کنش فعل متناظر را انجام می -3 cook

a:دهد؛ مانندنی که کنش رخ میاشاره به شرایط، مکان یا زما -4 hideout

کند، اما به دو نکته مارچند را کامل و جامع توصیف می بنديِطبقه)2013:177(مارتسا گرچه 

بندي جاي تبدیلی در بیش از یک طبقه گاهی اسمِکه نخست آن :در این راستا اشاره دارد

برخی کهه اول یا دوم واقع شود و دوم آنواند در گرتوکه می drinkتبدیلیِ گیرد؛ مانند اسمِمی

.goد؛ مانند اسم تبدیلیِنگیرمارچند قرار نمی کدام از طبقاتتبدیلی در هیچهاي اسم

 ،شودهاي تبدیلی اشاره میها و فعلاسم محتواي معناییِ تفاوت فصل، به در بخش پایانیِ

هاي یابند، درحالی که اسمزیادي می نسبتاً هاي تبدیلی از اسم هویت فعلیِبدین معنا که فعل

ها با فعل متناظر را چنان برخی مشابهتکنند و همتبدیلی از فعل کمتر مشخصۀ اسمی پیدا می

 این تفاوت شناختیِ مارتسا با اشاره به این نکتۀ ظریف، سعی در تبیینِ.دارندظ وحفمدر خود 

توان با تلفیق گیرد که میایان نتیجه میدر پ ،عمده چهار رویکرد طرحِبا  ،او.رفتاري دارد

1. H. Marchand
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افعال تبدیلی از  هر دو فرایند ،او بیانِبه.ارائه داد مسئلههاي مختلف، تبیین کاملی از دیدگاه

میان  شوند ولی روابطمجازي حاصل می استنساخِ هاي تبدیلی از فعل، ازطریقِاسم و اسم

تواند استنساخ دوطرفه داشته باشد و ل، میگیري اسم از فعهاي رخدادي براي شکلوارهطرح

.شودهاي تبدیلی از فعل میاسم فردمنحصربه ویژگیِ همین امر موجبِ

 فرایند کتاب، با توجه به مباحثی چون چندمعنایی، جهت و زایاییِ در بخش پایانیِنویسنده 

هاي ان جفت واژهرابطۀ معنایی می ماهیت ،فصل دهمدر .کندرا تعمیق می این نگرشتبدیل، 

سوم مو ،نوعی چندمعنایی قالبِرابطۀ تبدیل در شود کهو نشان داده می شودتبدیلی تشریح می

ايمقولهبین چندمعناییِ.به بهترین وجه قابل تبیین است،»ايمقولهبین چندمعناییِ«به 

هاي ، جفتتوان مطابق نگرش سنتیکه نمی ستبدین معنااین ادعا .ذاتاً جهتی استفرایندي

رابطۀ  وجود ،تفکیکدر این فصل به مارتسا.دکرتلقی  »دستورينامی هم«تبدیلی را 

.دهدانگلیسی را نشان می چندمعنایی در انواع تبدیل در زبان

چنین باوري  .دار استفرایندي جهت عنوانِ بهتبدیل، تلقیِفصل یازدهم فرض اساسیِ

برخی با این حال، .شود نیز وجود دارددیل ارائه میتب تلویحاً در تعاریفی که از فرایند

تعیین جهت در تبدیل قابل طرح نیست و  ،اي ندارند و به باور آنانمتخصصان چنین عقیده

هاي طرح هر دو دیدگاه و استدالل دهم بهیازمارتسا در فصل .زمانی موضوعیت نداردهم ازحیث

.پردازدآنان می

شناسان، تبدیل را شود، بسیاري از زبانتفصیل بیان میبهگونه که در فصل پنجم همان

ها گیرند، چراکه اهل زبان به اطالعات تاریخی و تغییرات واژهزمانی درنظرمیفرایندي هم

زمانی براي هم صورتبه ،سازيساس بسامد فعالبرا ،هاي تبدیلوارهدسترسی ندارند، بلکه طرح

.آنان استتبدیل، مالحظات معناشناختی مددیارِ جهتآید و در تشخیصِوجود میآنان به

 در تعیین جهت،دیگريبیش از هرچیز )1964(مارچند  معیارهاي معناشناختیِمارتسا،  رِباوبه

جهت و  رابطۀ نزدیک میانِ مبنی بر وجودي اهدواین معیارها ش.کارآمد است ،تبدیل

.است چندمعنایی

، خالقیت و متناظري چون قیاسهاي دررابطه با پدیده ،یلتبد به زایاییِ،در فصل دوازدهم

.باشد مندشود که قاعدهزایا تلقی می درصورتی ،سازيواژه هر فرایند.شودپرداخته می ،بسامد
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آن در پیروي از قواعد داراي  دانیم، الزم است زایاییِاگر تبدیل را فرایندي زایا می ،بر این اساس

که احتماالً محصول  دهد که جز اندك موارد استثنامی خوبی نشانبه فصل دوازدهم.ثبات باشد

.تبدیلی کامالً تابع قواعد هستندرد اقیاس هستند، سایر مو

ارزیابی نهایی-3

بر خوانندگان پوشیده نیست که ستایش این  ،مجمل ازنظر گذشت طبق آنچه در این معرفیِ

مسیري تعیین و مارتسا با تعیین هدف .ستحق و شایسته اهکتاب ازسوي متخصصان کامالً ب

موضوع اساسی  به چهار ،بندي چهارگانۀ خودبخش کند، طبقِطی میهدف حصول آن  برايکه 

مخالف و  قد آراياي بسیار غنی همراه با نپیشینهبا ارائۀ پردازد و در هر بخش در کتاب می

یک گام براي طرح دیدگاه  س از آندهد و پقرار می، اطالعات جامعی در اختیار خواننده موافق

شود خوانندگان بدون تعصب و با اتخاذ این شیوه در نگارش، موجب می.نهدپیش میخود به

دا و انتهاي هر بندي در ابتوجود مقدمه و جمع.استدالل علمی با رأي نویسنده همراه شوند

مطالب را  زینشیِجستجوي گ ،آورد و مضاف بر آنالزم را فراهم می زمینۀ ذهنیِ ،بخش

رود چنین نویسنده در تدوین اثر، انتظار می با توجه به دقت ،وصف با این .دسازالوصول میسهل

بسا چه ،جداگانه ارائه شود و در این صورت صورتاي براي هر فصل کتاب نیز بهمقدمه و مؤخره

.دشنیاز میچهارگانۀ انتهاي هر بخش بی بنديِخواننده از مقدمه و جمع

، تمام مقدمۀ کتاب ها دراخذ داده اشاره به منابعِ رغمِبهآن است که از دیگر مزایاي کتاب، 

 منابع،کند و پس از آنفهرست میمنابع اصلینامه با عنوانِلغات را در بخشی از کتابفرهنگ

، دو نمایۀ مرفت براي تدوین نمایه هانتظار می ،با توجه به این دقت نظر.دهدمیارائه  را ثانوي

یک نمایه قرار  دردو ، درحالی که هر دهی شودسازمان،جدا از هم ،موضوعی و نویسندگان

.دانگرفته

مربوط تبدیلزبانی در حوزة هاي بینها و شباهتتفاوت به موضوع، دیگر رد قابل ذکرمو

انگلیسی را تبدیل در زبان  فرایند ،خاص طور بهکتاب که  عنوانبه اگرچه با توجه .شودمی

ضعفی ها نقطهانواع آن در سایر زبان و به مختصات این فرایندنکردن هد، اشاردهمیقرار مدنظر 

زبان  اي از دوهاي عدیدهم به مثالنظر به اینکه نویسنده در فصل شششود، اما قلمداد نمی
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در همان کم د که دستآیوجود میاین توقع براي مخاطب به کند،روسی و مجاري اشاره می

،ايها اشارهآن در بین زبان نشانِتبدیل و انواع پربسامد و بی هاي عام و مشتركبه ویژگی فصل

گیرد که نویسنده در همان فصل و نیز در فصل زمانی قوت میاین توقع .دشو،هرچند مختصر

 ایی که ازنظرِهتبدیل در بین زبان فرایند بودنِبه فراگیر و زایا ،گذراکامالً صورتبهاول، 

و  نهدوامیشناختی را رده بحثاما  ،کند، اشاره میهاي متفاوتی قرار دارندشناختی در گروهرده

.گذاردآن را ناگفته می

 فرایند درموردقلب این کتاب، بخش سوم آن است که نویسنده سعی دارد نگرش خود را 

طبق  ،معرفی شدند 6پیشتر در فصل که را انواع تبدیل  9و 8در فصول او .دکنمعرفی تبدیل 

ن و کوچشو راد)1998(و رادن  شده توسط کوچشمطرح ،ICMشناختی معروف به  ارچوبِچ

مورد دقت به)1999(شده توسط دیروِن مطرح هاي رخداديِوارهو نیز مطابق با طرح)1999(

؛1999؛1997(و که در آثار متعدد ا راخود  نگرش اصلیِ ،و پس از آن دهدمیبررسی قرار 

خوبی از عهدة این مهم و بها.دهدشرح میتفصیل ، بهاست مطرح شده)2007؛2003؛2001

.برآمده استنگارش چنین کتابی است  که هدف اصلیِ
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