
فارسي)، رضا  -(انگليسي گفتار و زبان شناسيِ آسيب فرهنگ توصيفيِ

انتشارات  ويراستار علمي: حيات عامري. تهران: پور و دستياران، نيلي

  .صفحه 250، 1392فرهنگ معاصر، 

  

كه متوليان امـر آمـوزش و پـژوهش     است يفاهدااز  عرصة علم،بي به زباني مشترك، در يا دست

دور از هرگونـه   بـه  ،متون علمي كاربرانِ تا خوانندگان و بر آنند آنها. )1383(يوسفي،  پي آننددر

هـا و   نامـه  گيرند. واژهكار  ها را بهو با آگاهي بيشتري آن ،مشتركي از مفاهيم سهيم در درك ابهام،

 مـؤثر واقـع شـوند    ،توانند در امر تحقق ايـن هـدف   منابعي هستند كه مي ترين از مهمها  فرهنگ

و  )46: 1353(معـين،   شـوند  با اهداف متفاوتي توليد مـي ها  . فرهنگ)1 -4 :1391خان،  (بيجن

و دربرگيرندة اصطالحات فني و تخصصـي  كه است تخصصي  توصيفيِ ، فرهنگآنهايكي از انواع 

خـود را  خاص  مخاطبانِ ،هر فرهنگ اما مرتبط با هم است. ة مختلفند حوزمتداول در يك يا چ

 هـاي مربوطـه   حـوزه  ان درمتخصصـ  گروهـي از مند  تدوين آن حاصل كار مشترك و نظام رد ودا

بـا  كنند  ميتالش فرهنگ توصيفي  مؤلفانِ )يادداشت مترجمان: 1372(ريچارد و ديگران،  است

دسـت   اصـطالح بـه  هـر  براي  توصيفي بسنده و جامع ،يا عبارت جمله ترين تعداد كم كارگيريِ به

  .دهند

 وجـود  انگليسي زبان به متعددي توصيفي هاي	فرهنگ زبان، و گفتار شناسي	آسيب زمينة در

 شناسـيِ 	اصـطالح  پركـاربرد  تخصصـيِ  توصيفيِ فرهنگ دو به توان	مي آثار اين ميان از كه دارند

واژه و ،)2004و ديگـران،  1نيكولوسي( شنوايي و زبان -گفتار: ارتباطي اختالالت	اخـتالالت  نامـة  

  .كرد اشاره) 2005، 2موريس( ارتباطي

 فارسـي  توصـيفيِ  نخستين فرهنـگ تخصصـيِ   ،و زبانگفتار  شناسيِ آسيب فرهنگ توصيفيِ

 شناسـيِ  آسـيب در حـوزة   ايشان اني از همكارپور و گروه دكتر رضا نيلياستاد ت هم بهاست كه 

اختيـار  مناسبي از اصطالحات تخصصي را در  و مجموعةفراهم آمده گفتار و زبان و علوم وابسته 

بـه گفتـة    ،گفتار و زبـان  شناسيِ آسيب فيِفرهنگ توصيهدف از تهية  درمانگران قرار داده است.

دسترسي بـه منـابع اصـلي     سهولتيكي از ابزارهاي الزم براي پژوهش و  كردنِ آماده ،اثر مؤلفانِ

                                                             

1. L. Nicolosi 

2. D. Morris  
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بتواننـد از منـابع   هـم   وسيلة آنگفتاردرماني و علوم مرتبط است تا به  خارجي براي دانشجويانِ

 هـوميِ هـاي مف  يشـتري اسـتفاده كننـد و هـم بـا حـوزه      انگليسي با سـهولت و دقـت ب   تخصصيِ

هاي بـاليني و   در فعاليت ،گفتاردرماني مختلف رشتة هاي علميِ مباحث حوزه هاي اصليِ اصطالح

ايـن  گيرنـد.  كـار   را بـه  هـا بـا آگـاهي بيشـتري آن   آشناتر شده و  ،خود رشتة و درمانيِ تشخيصي

هـاي   ، لكنت و نارواني، اخـتالل هاي صوت، توليد گفتار اختاللتخصصي در  صطالحاتا فرهنگ،

شناسـي زبـان و    شناسـي، عصـب   ، فيزيـك صـوت، زبـان   پريشـي  زبان و نارساخواني، زبان رشديِ

هاي كتـاب بـه يكـي از ايـن      دهد و هريك از مدخل شناسي را پوشش مي شناسي و شنوايي روان

و كتـاب، نگـاهي نقادانـه بـه محتـواي مفهـومي        ضمن معرفـيِ اين نوشتار  مرتبط است. ها حوزه

  .دارد آن صوريِ

  

  پيكرة واژگانيها و  مدخل

توضـيح   ،كتـاب  مخاطبـانِ  فرهنگ و معرفـيِ  س از تبيين هدف از تهيةپ ،گفتار در پيشمؤلفان، 

 مـدخل و انتخـاب   همستقلي تهيه نشد پيكرة واژگانيِ ،اين فرهنگ توصيفي ليفكه در تأ اند داده

 قـبالً  اخيـر  كتـابِ  .به انجام رسـيده اسـت   )1390( شناسي گفتار و زبان فرهنگ آسيببراساس 

گرچـه  . است  تأليف شده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه گفتاردرمانيِهمكاران توسط 

ليكن با توجه بـه   ،گفتار و زبان است شناسانِ برده از آثار ارزشمند و در دسترس آسيب نام كتابِ

 هـاي  خلدبعـدي نيـز مـ    هـاي چـاپ و در گذرد  بيش از يك دهه ميآن چاپ نخستين از كه اين

 ،حاضـر  مجلـد  عنـوان منبـعِ   بـه  آن، هاي مدخل، استفاده از واژگان و به آن اضافه نشده جديدي

از جملـه   پركـاربردي  اصـطالحات  تـوان بـه نبـود    توجه است. در اين زمينه مي خوردر يموضوع

Speech Sound Disorder, Specific Language Impairment,    د. بـا  كـر اشـاره

 رود انتظار مي، آن مخاطبانِنوعِ  نيز كاربردي كه براي آن تعريف شده و و توجه به اهميت كتاب

هـاي   مـورد توجـه قـرار دهنـد و مـدخل     اين موضـوع را   ،كتاب هاي آتيِ اثر در نسخه لفانِمؤ كه

  آن بيافزايند. تر گزينش كنند و از اين راه بر سودمنديِ اي بزرگ فرهنگ را از پيكره

  

  ها ها و تعريف معادل

 هـاي تخصصـيِ   يـك از حـوزه  مربـوط بـه هر   اي اسـت كـه اصـطالحات    فرهنـگ بـه گونـه   نماي 

و در قالـب يـك    ، از سمت چپ به راسـت الفباي انگليسي به ترتيبِ ،گفتار و زبان شناسيِ آسيب
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تـرين برابرنهادهـاي    هاي فارسي از ميان رايج است. تالش بر اين بوده كه معادل مدخل ارائه شده

بيايد و اگر براي يك مدخل بيش از يك معادل در زبان فارسي رايـج   ،در زبان فارسي ،هر حوزه

 illusion :خطـاي حسـي  با اين وجود در برخـي اصـطالحات ماننـد     ،باشد، هر دو معادل بيايد

تنهـا   شـود كـه نـه    )، مالحظه مـي 104( jargon :، گفتار يا نوشتار نامفهوماي زبان حرفه ) و97(

  اند. ي ديگر نيز نيامدهنهادهابرابرنشده بلكه انتخاب ترين معادل  رايج

اصـطالح  بـراي   عنـوان مثـال:   . بههاست و ترجمه هانهادانتخاب برابر ،ديگر موضوع قابل توجه

affrication ، كه با توجـه بـه توضـيح    ،)6( است شده قرار داده ها سايشي شدنِ ندشيبمعادل، 

 مثـالِ  شدگي باشد. شدگي يا مركب انسايشي ،براي اين اصطالح مناسب برابرنهاد رسد ه نظر ميب

اي براي  نمونه،   tal →salزيرا  در اين مورد نيز نادرست و نامناسب به نظر مي رسد،شده  ارائه

ــب  سايشــي ــراي مرك ــد  شــدگي اســت. ب ــال زد tal→čalشــدگي باي ) backing )29 .را مث

  .باشد تري براي آن	مناسبرايج تر و  معادل شدگي پسين شايد كه شده، ترجمه شدگي نرمكامي

از  ،اسـت  بودن) توجه نشـده واژه (از نظر اسم و صفت و قيد ها به نوعِ گذاري در برخي معادل

ــه   متخصــص گوش/حلــق و بينــي معــادل، )101(وضــوح گفتــار  معــادل intelligibleجمل

otolaryngology )141 (معــادل ،نگــار و زبــان linguagram )114(  كــه .مواردنــداز ايــن 

 هـاي تخصصـيِ   گفتار، يكي از رشته فهم يا وضوحِ قابليت ترتيبِ به آنها براي مناسب هاي معادل

  .استنگاشت  مرتبط با گوش، گلو، بيني و زبان پزشكيِ

 oral peripheralاز جملـه   اسـت.  ترجمـة كامـل اعمـال نشـده     ،بر برخي از اصطالحات

examination   ، واژة در ترجمة آن كهperipheral مناسبِكه معادل ، )140( از قلم افتاده 

  .دهان است معاينة فضاي (داخلي) آن

 )18( از جملـه توضـيحي كـه ذيـل توليـدگر      ،ستها برخي تعريف عدم جامعيت ،نكتة ديگر

توليدگرها به دو دستة ثابـت و متحـرك تقسـيم     كه :شد مي در اين بخش اشاره بود جا به وآمده 

شـدند.   مـي هريك نيز با استناد به منـابع معتبـر معرفـي     مصاديقِ البته بهتر بود كه و .شوند مي

 آوايـيِ  ي بـراي سـنجش توانـاييِ   آزمون" :است آمده)18( توليد آزمونِ همچنين تعريفي كه ذيل

درايـن   رسـد  مـي بـه نظـر    .به ماهيت و تعداد و نوع خطا پرداخته اسـت  در ادامة آن . و"عمومي

  شد. شرح آزمون و كاربرد آن پرداخته ميبايد به تعريف 

با توجه به مخاطباني كـه مؤلفـان محتـرم بـراي      ،برخي اصطالحات آمده ايبرتوضيحي كه 

 learning توضـيحِ  بـه  جملـه  از .دآم ميتر به رشتة تحرير در بايد دقيق ،اند كتاب معرفي كرده
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disability )112(، تعريف AAC )26(، زباني توانش )سـاك  د كول ،)48( پيوسته گفتار ،)46 

  .كنيد توجه) 16( آپراكسيا توضيح و) 53(

  

  ها مثال

از نقاط قوت است. نويسندگان محترم تـالش   فارسي از ،ويژه به ،مثال ارائة ،ورد بررسيم فرهنگ

اگرچـه نبـود تصـوير، افـزون بـر شـرحِ       هايي ارائـه دهنـد.    مثال ،هر اصطالح اند در توضيحِ كرده

) قابـل توجـه   32) و تصـويرهاي مغـزي (  191)، موج عرضـي ( 114نگار ( مانند زباناصطالحاتي 

چند اجراي آن موكول بـه  ، هرمطالب ياري رساند ترِ روشن ه تبيينِتواند ب اين پيشنهاد مي .است

  در آينده خواهد بود.معيني  چاپيِ امكانات بودنِ اهمفر

  

  خل اصليارجاع به مد

رسـد ارجـاع در    بـه نظـر مـي    ولي ست.فرهنگ ا اين ديگر قوت نقطة، ها مدخل ارجاعات اگرچه

كـه مـدخل اصـلي    ، )phonology  )152از جمله .باشد  ها نياز به بازنگري داشته برخي مدخل

اصـلي در نظـر    مـدخلِ  عنـوان  به اصطالح فرايند واجي را يا اگر بهره است. اما از ارجاع بي ،است

 شـوند. از جملـه   دادهبـه ايـن مـدخل ارجـاع      كـه  بد نيسـت نيز بگيريم، ساير فرايندهاي واجي 

 داده شـود. ارجـاع   شـدگي  فراينـد واجـي و پيشـين    به مدخل اصليِ بايد )16( شدگي زباني نوك

 ارجـاع بـه مـدخلِ   نيـاز بـه    )occluded lisp )137از جمله  :از اين دست فراوانند ييها مثال

phonological process  ،مـدخل اصـليِ  ارجـاع بـه   نيـاز بـه    )136( نـامكرر  غونِو غاندارد 

  دارد. غونو غان

  

  نويسي منبع

 ،و البتـه نـه همـة آنهـا     ،برخي اصطالحات در توصيف .نويسي است نكتة مهم ديگر، موضوعِ منبع

 ،)14( ]رايپـر  ون[ ،)6( ]لوريـا [از جمله  ،شود مشاهده مي []نام دانشمند يا محققي داخل قالب 

و  آدرس و ارجـاعي بـراي آن نيسـت    ،در بخـش منـابع و مĤخـذ   ولـي   ،)18( ]وپمن وهمكاران[

  .چيستارجاع گفتار نيامده كه منظور از اين  توضيحي هم در مقدمه و پيش

هـاي   فهرسـت نشـانه   و هـا و نماد قـراردادي  ها و عالئمِ صفحة راهنماي نشانهجاي  ،در كتاب

شود كه اصوالً مؤلفان محتـرم گرايشـي    مي البته اين طور استنباطاست.  خاليالمللي  بين آوانگار
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 هـاي  خلدويـژه در مـ   بـه  ،هـا  در برخي توصيف و تبيـين كه حال آن، اند به واج يا آوانگاري نداشته

  .هاست شناسي و فرايندهاي واجي، فرهنگ ناگزير از كاربرد اين نشانه مربوط به موضوع واج

هـاي   اشـكال  بودنِ كم ،قوت كتاب از نقاطكه  فرهنگ بايد گفت در نگاهي به ساختار صوريِ

اما مـوارد   ،بهره نيست مورد بررسي از اين دست خطاها بي تايپي و سجاوندي است. گرچه مجلد

 ،چاپ اشاره كـرد  هاي فنيِ لحاظ ويژگي ، بهكتاب ، بايد به پيراستگيِهمچنينند. ا آن بسيار اندك

نواز و جذاب كرده است. اين ناشر، چشم كه اين فرهنگ را مانند ساير انتشارات  

موضـوعي و تنـوع    گفتار و زبان از گسـتردگيِ  شناسيِ بخشي، آسيب هاي توان در ميان رشته

علـوم متعـددي از جملـه    بـا   ،بـودن  اي رشـته  بـين  سـببِ  بـه و  اسـت خاصـي برخـوردار    مفهوميِ

گ رابطـة تنگاتنـ   ،و حتي فلسـفه  ،شناسي و مباحث فرهنگي و اجتماعي شناسي، زبان روان عصب

زيـادي   بخشي از تنـوع و گسـتردگيِ   اين رشتة توان تخصصيِ اصطالحات از اين روست كه دارد،

و هـم   ،افزايـي و پـژوهش   گفتـار و زبـان هـم در عرصـة دانـش      شناسـانِ  برخوردار است. آسـيب 

كـه  بـر آن  يي نيـاز دارنـد كـه عـالوه    هـا  و فرهنـگ  هـا  نامه به واژه ،هاي باليني افزايي در حوزه توان

يـك از اصـطالحات تخصصـي، امـر     ره باشد، بـا توصـيف   اصطالحات تخصصي را گردآوري كرده

  تسهيل كند. ،كه عموماً به زبان انگليسي است ،راتبيين و فهم منابع خارجي 

به رشتة تحرير در راستاي تحقق چنين هدفي  ،گفتار و زبان شناسيِ آسيب فرهنگ توصيفيِ

 هـا  اين كاسـتي اميد است  .منبعي است ارزشمند و كاربردي ،ها عليرغم برخي كاستي ،درآمده و

و بـر سـودمندي و اعتبـار     گيردمورد توجه نويسندگان محترم قرار كتاب  هاي بعديِ در ويراست

  .كتاب افزوده شود

  

        1111طليعه ظريفيانطليعه ظريفيانطليعه ظريفيانطليعه ظريفيان

  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

  

  منابع

. تهران: زبان فارسي امروزفرهنگ بسامدي ). 1391محسني ( خان، محمود و مهدي بيجن

  .ه تهراندانشگاانتشارات  موسسة

                                                             

1 . t.zarifian@yahoo.com 
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. شناسي كاربردي النگمن فرهنگ توضيحي زبان). 1372وبر (و هايدي  پلت ريچارد، جك و جان

  . تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب.1. چميرحسني و اكبر وثوقيحسين ترجمة 

  ير.. تهران: اميركب2. چ1. جفرهنگ فارسي). 1353( معين، محمد

 و ليال شيرازي سيما طاهرهو  هروآبادي و ثروت فرازي و مرتضي دارويي ر، رضا و اكبرپو نيلي

تهران: . 3چ. شناسي گفتار و زبان آسيبفرهنگ ). 1390يادگاري ( و فريبا حياتي

  انشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.انتشارات د

 ايرانيِ ةجلم .اهداف آموزشي بنديِ طبقه ،توصيفي آموزش ةنام واژه. )1383( رضا يوسفي علي

  .129 -130: )2( 4آموزش در علوم پزشكي. 
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