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پیشگفتار مترجم

ً
از آنجا که زبانشنناسنی در ایران بر خالف سنایر کشنورها رشتهای نسبتا جدید و در حال
رشندی میباشند و آنچنان که باید و شاید جایگاه و اهمیت خود را پیدا نکرده است ،یکی
از دغندغنه هنای من و بسنننیاری دیگر از دان آموختههای این رشنننته ،همواره معرفی و
شنننناسننناندن آن به افراد عادی و غیرمتخصنننر در این حوزه ،بابیانی سننناده و روشنننن
بودهاسنت .بنابراین ،معرفی این کتاب برای ترجمه ،فرصت مناسبی برای رسیدن به بخشی
ً
از این هدف فراهم کرد چراکه اسناسا سعی و هدف اصلی نویسنده این کتاب بر آن بوده که
با زبانی سنناده و ارا ه نمونههای ملموس و متنوع ،مبانی و مفاهیم رشننته را ،تا حد ممکن
برای خوانندهی عادی و ناآشننا و حتی دانشجویان آغاز راه این رشته ،روشن و قابل درک
نماید.
کتاب حاضنر شنامل  61فصنل است و ازآنجاکه مخاطب اصلی این کتاب ،جامعهی فاقد
دان زبانشنناسنی اسنت ،تاریخچه و مبانی اصنلی زبانشناسی ،کلیهی نظریهها و علوم
زیرمجموعهی آن و هرآنچه که باید برای آغاز مطالعه و آشنننایی با این رشننته دانسننت ،به
زبان و ساختاری ساده و روان در هر فصل تشریح و ارا ه شده است.
هرچند که حوزه زبان و بهطور خاص زبانشناسی دارای طیف گسترده و متنوعی از
واژگان و اصطالحات تخصصی است و در ترجمه این کتاب سعی شده است که از معادل-
های دقیق و مصطلح در زبان فارسی استفاده شود ،بااینحال،گاهی اصطالحات و واژه-
هایی وجود داشته که معادلهای جاافتادهای در زبان فارسی برای آنها وجود نداشت .در
این موارد ،نهایت تالش بر این بوده تا با بهرهگیری از معتبرترین آثار زبانشناسی و نیز
مفاهیم و واژههایی که میان زبانشناسان و برخی صاحبنظران این حوزه مصطلح است،
نزدیکترین و مرتبطترین معادلها را برگزینم.
در پایان ،شایسته است از مدیر مسئول محترم و فرهیخته نشر نویسه پارسی که فرصت
و فضای ترجمه این کتاب و همکاری با آن انتشارات را برای اینجانب فراهم نمودند،
صمیمانه قدردانی کنم.
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این فصللل به بررسللی زبانشللناسللی ،اهمیت آن و همچنین
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زیرمجموعههای اصلی زبانشناسی و تمایز آن با مطالعات

فصل اول :زبانشناسی چیست؟

فصل اول :زبانشناسی چیست؟

دستور سنتی میپردازد.

اسنتفاده از زبان ،جزء الزم و جداییناپذیری از انسنان اسنت .کودکان سراسر
ً
جهان تقریبا در یک سنن و سنال شروع به قرار دادن کلمات در کنار هم میکنند و
مسننیرهای مشننابه قابلتوجهی نیز در توسننعهی گفتار خود دنبال میکنند .همهی
زبانهای دنیا ،چه زبانهای جنوب آمریکا ،استرالیا یا حتی زبانهای نزدیک قطب
شمال بهطور شگفتآوری در ساختار پایهی خود مشابه یکدیگر هستند.
علم زبانشنناسنی نیز در تالش برای پاسخ به این پرس های اساسی است که
ً
اوال «زبان چیست؟» و «نحوه عملکرد آن چگونه است؟» بهعالوه ،در جستجوی
رسنننیدن به جنبههای مختلف موضنننوعاتی مانند؛ «وجه مشنننترک همهی زبانها
چیسنننت؟»« ،دامنه تغییر و تنوع در میان زبانها چقدر اسنننت؟»« ،زبان انسنننان
چگونه از ارتباطات حیوانی متمایز میشود؟»« ،یک کودک چگونه صحبتکردن را
یاد می گیرد؟» و سایر پرس هایی از این قبیل.
زبانشناس کیست؟

زبانشناسی به همین سادگی

فردی که به مطالعه علم زبانشنناسی میپردازد ،زبانشناس 1نامیده میشود .البته
واژه «زبانشناس» واژهی قابل قبولی نیست واز طرفی باعث سردرگمی نیز میشود
زیرا با این تعریف ،هر شننخصننی که به چندین زبان صننحبت میکند را نیز میتوان
زبنانشننننناس ننامید .از نظر کارشنننناسنننان زبانشنننناسنننی ،ضنننرورتی ندارد تا
زبانشنناسنان به همهی زبانها مسنلط باشند ،اگرچه باید تجربهی زیادی از انواع
زبانها را داشننته باشننند .مسننئلهی مهمتر برای زبانشننناسننان ،تحلیل و تفسننیر
پدیدههایی مانند نظام واکهای زبان ترکی ،یا افعال زبان آلمانی است تا اینکه خود را
مجبور به درک و یادگیری این زبانها در استانبول یا برلین کنند.
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یابانی و جواد

 سومی هماندیشی زبانشناسی و مطالعات بینارشتهای :مطالعات اجتماعی و

فرهاد ساسانی

 نخستی همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

میی ناز میردهقان

فرهنگی زبان
در دست انتشار
 کلیدواژههای سبکشناسی

ترجمه بیروز محمودی بختیاری

 کلیدواژههای نحو و نظریههای نحوی

ترجمه ایفاشفایی ،محبوبه نادری

 کلیدواژههای زبانشناسی نقشگرا

ترجمه ریحانه منظوری

 کلیدواژههایکاربردشناسی

ترجمه دکتر میرداد امیری ،بیداد امیری

 کلیدواژههای معنیشناسی

ترجمه امیر احمدی

 کلیدواژههای تحلیل گفتمان

ترجمه امیر احمدی

 زبانشناسی اینترنل

ترجمه محمدحس ترابی

 مرگ زبانی

ترجمه محمد اورنگ

 تحقیق عملی در زبانشناسی اجتماعی

ترجمه سارا زینالزاده ،بیارههادیلو

 درسنامه زبانشناسی راتلج

سرپرسل مترجمان دکتر شیرام مدرس یابانی

 درآمدی بر معنیشناسی

ترجمه میسا کمالپور ،دکتر شیرام مدرس
یابانی

 تحقیق عملی در تحلیل گفتمان

ترجمه فاطمه عظیمیفرد

 مفاهیم عاطفی

ترجمه آزیتا افراشی ،بیتا قوچانی

 سا ل زبانشنا تی زبان انگلیسی مدرن

ترجمه حسی رحیمی آزاد ،دکترشیرام مدرس
یابانی

 نشانهشناسی اجتماعی

ترجمه بیاره هادیلو ،سارا زینالزاده

 کلیدواژههای زبانشناسی پیکرهای

ترجمه محمدحس ترابی ،سعیده قندی

 استعارهها اهل کجایند

ترجمه الیام ثباتی

 مقدمهای بر تحلیل گفتمان

ترجمه فائزه فرازندهپور ،حسی داوری

 مقدمهای بر نشانهشناسی تصویری پیرسی

گروه مترجمان به سرپرستی حمیدرضا شعیری

 نشانهشناسی شکلکها

ترجمه الیه کمری

 اجرای آموزش تکلیفمحور

ترجمه سید اکبر جلیلی

 کاربردشناسی واژگانی و نظریه ده

ترجمه محمدحس ترابی ،الیه کمری ،شیره صادقی

 کلیدواژههای زبانشناسی حقوقی

تالیف فائزه فرازندهپور

نمایندگیهای فروش:
فروشگاه مرکزی :کتابفروشی سوده (دانایی)
تهران ،میدان انقالب ،روبروی سینمای بهمن ،تاالر بزرش کتاب ،پالک ،19
تلفن716-00850601 :

شهر کتاب مرکزی
تهران ،خیابان دکتر شر یعتی ،باالتر از خیابان استاد مطهری ،نب کوچه کالته
تلفن 99479199 :و 716- 99450877

کتابفروشی توس
تهران ،خیابان انقالب .اول خیابان دانشگاه .تلفن00406770 :

مرکز پخ :
موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات
تهران ،خیابان دماوند ،خیابان سازمان آب (شهید بابا یان) ،خیابان چهارم غربی ،پال ک 19
تلفن 716-00054675 :وبگاهwww.gbook.ir :

فروشگاه اینترنتی

www.neveeseh.com

https://telegram.me/iranlinguistics

نسخه الکترونیکی کتابهای نویسه پارسی در:

www.fidibo.com

www.instagram.com/neveeseh

Linguistics Made Easy
Written by:
Jean Aitchison, Ph.D.

Translated by:
Samira Azarnoush

First published 2018 by Neveeseh Parsi
© 2018 Neveeseh Parsi Publications
All right reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval
system or transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior
permission of Neveeseh Parsi.
Tehran- Iran
Email: info@neveeseh.com
Printed in Iran

