مباني زبان
ثريا پناهي
مباني زبان ٬ترسک ٬رابرت الرنس ٬١ترجمه علي فاميان ٬نشر مرکز ٬تهران  ٬١٣٧٩هشت +
 ٣٤٨صفحه.

مباني زبان ترجمه فارسي کتاب

Language, The Basics

تأليف رابـرت الرنس تـرسک٬

استاد دانشگاه ساسکس ٬و مؤلف فرهنگ اصطالحات دستوري ٢و زبانشناسي تاريخي ٣است
ـکه اصل آن در  ١٩٩٥و ترجمهاش در  ١٣٧٩به چاپ رسيد.
علي فاميان ٬مترجم کتاب ٬در يادداشتي بر اثر ٬ذوق و سليقه نويسنده را در انتخاب
سرفصلها ٬توضيح مطالب و ارائه مثالها از زبانهاي گوناـگون تحسين ميکند که بجا و
بهحق است .در حقيقت ٬مباني زبان اثر تحقيقي دقيق و مـعتبري در حـوزه زبـانشناسي
همگاني است.
نويسنده ٬در مقدمه ٬هدف تأليف کتاب را شناساندن موضوع مهم و جذاب زبان به
خوانـنده ذـکـر مـيکند .وي ٬بـه ايـن مـنظور ٬نُـه مـوضوع کـامالً مـتفاوت ٬سـودمند و
هيجانانگيز را انتخاب و در نه فصل کتاب مطرح کرده است.
موضوع فصل اول» ٬منحصر به فرد بودن زبان« است که مؤلف ٬با طرح سؤالي درباره
مهمترين خصوصيت تمايز دهنده انسان از ساير موجودات ٬به شرح و بسط آن ميپردازد.
وي سه ويژگي عمده ساختاري براي زبان قايل است که آن را متمايز ميسازد :دوگانگي٬
1) Robert Lawrence Trask
3) Historical Linguistics

2) A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics
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جابهجايي ٬و عدم محدوديت .دوگانگي )اصطالح رايج آن در جامعه زبـانشناسي مـا:
تجزيه دوگانه( بهرهـگيري از چند عنصر محدود و بيمعنا )واج( در ترکيب براي ساختن
معنادار بسيار است .جابهجايي استفاده از زبان است براي سخن گـفتن دربـاره
عناصر
ِ
جيزهايي فراتر از زمان و مکان حاضر .عدم محدوديت توانايي انسان است در استفاده از
زبان براي بيان پيامهاي تازه و بيسابقه.
آن حيوانات ٬ويژگي جابهجايي
تِ ِر سک ٬در قياس ويژگيهاي نظام ارتباطي انسان با از ِ
را در رقص زنبور عسل بهطور کامالً محدودي شبيه به همين ويژگي در نـظام ارتـباطي
انسان ميداند .نويسنده در ادامه توصيف ويژگيها ٬غير از سه ويژگي ساختي مذکور ٬به
ويژگي اختياري بودن اشاره ميکند که داللت بر بيارتباط بودن ساخت و معناي زبان با
يکديگر دارد .نـويسنده ٬کـه مـدعي است مـيتوان از مـنظر ديگـري بـه ايـن مـوضوع
پرداخت ٬مسائل جديدي طرح ميکند نظير آن که از داليل اختياري بودن زبـان انسـان
طوالني بودن مدت يادگيري زبان بيگانه ٬يا ناتوانـي دسـتگاه تـرجـمه جـهانشمول در
ترجمه فيلمهاي تخيلي براي انتقال مفهوم است .مسئله اختياري )قـراردادي( بـودن در
اين جا منحصر به زبان دانسته نميشود و نويسنده ٬تقريبًا ٬براي تمام نظامهاي ارتباطي٬
قايل به اين خصوصيت است ٬و در موارد استثنايي ٬رابطه تـصويرگونگي يـعني رابـطه
مستقيم بين صورت و معنا را برقرار ميداند .ترسک به عنوان شاهد ٬نمايش رقص زنبور
عسل را مطرح ميکند .نويسنده از اين راه به توصيف تصويرگونگي و انـواع آن ٬يـعني
نامآوايي و آوامعنايي ميپردازد .وي لفظ نامآوايي را براي اصوات موجود در طبيعت به
ـکار ميبرد و نوع ظريفتر تصويرگونگي را آوامعنايي مينامد .در فـرايـند آوامـعنايي٬
صداي واژه به نوعي با مصداق آن ارتباط مييابد .از ايـن نـوع تـصويرگونگي در زبـان
باسک يافت ميشود .ترسک دو پديده نامآوايي و آوامعنايي را ذيل پديدهاي عموميتر
به نام نمادگري آوايي ميآورد و آنها را در اصل ٬استثناهايي محدود در بـرابـر ويـژگي
اختياري )قراردادي( بودن ذـکر ميکند .وي ٬با توصيفي از ساختمان مجراي گفتار انسان
و تفاوت آن با ساير پستانداران و مطالبي دربـاره تکـامل زبـان انسـان و بـا ذـکـر نـتايج
تحقيقات ليبرمن ٤و کرلين ٬ ٥به اثبات منحصر به فرد بـودن زبـان انسـان مـيپردازد .او٬
سپس ٬در بخشي با عنوان زبان بدون گفتار = زبان اشاره ٬به اهميت زبان اشاره آمريکايي
5) Edmund Crelin

4) Philip Lieberman
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و انگليسي اشاره ميکند و به شرح تحقيقاتي در پاسخ به اين سؤال مـيپردازد کـه آيـا
شرايط مناسب ٬ميتوانند زبان آدمي را بـياموزند؟ از
جانوران ٬در صورت فراهم شدن
ِ
ـگذشته تا کنون اين پرسش الهامبخش آزمايشهاي فراواني بوده است .در اين باب ٬چند
نمونه مهم مورد آزمايش شمپانزههاي معروف گوا ٦و ويکي ٧بودهاند .بايد گفت که اين
آزمايشها منجر به دلسردي محققان درباره آموزش زبان به جانوران شد .هرچند کساني
از آنان اين تحقيقات را ادامه ميدهند ٬نتيجهاي که امروزه به دست آمده و ترسک به آن
اشاره دارد چنين است :بين رفتار زباني کودک انسان و آنچه در جـانوران سـراغ داريـم
تفاوت بسيار بارزي وجود دارد .چنين مينمايد که زبان انسان همچنان مختص او باشد.
عنوان فصل دوم »دستور :ستون فقرات زبان« است .ترسک ابتدا ٬به زباني سـاده و
شفاف همراه با شواهد ٬به تعريف و توصيف دستور و قواعد آن ميپردازد .سپس اين
توصيف را درباره زبان انگليسي پي ميگيرد و ٬در توضيح اين نکته که اطالعات ما درباره
دستور زبان مادري بيشتر از مواد کتابهاي دستور است ٬دو زبان انگليسي و باسک را
مقايسه ميکند و ماهرانه ٬با توصيف چند قـاعده دسـتوري در زبـان انگـليسي ٬نـتيجه
دلخواه را به دست ميآورد .بدين سان ٬خواننده پي ميبرد که بر کاربرد قواعد دستوري
زبان مادري خود مسلط است ٬فقط ممکن است نتوانـد آن قـواعـد را بـا ذـکـر عـناوين
دستوري آنها فرمولبندي کند؛ همچنان که انسان ميتواند با مهارت دوچـرخـهسواري
ـکند ٬اما توصيف عوامل تعادل را به فيزيکدانان وا ميگذارد .مؤلف دو قاعده النگَ ک ر٨
ِ
)درباره واژههاي مرجعدار و تقدم و تأخر آنها نسبت به مرجع( و راس) ٩محدوديت گروه
شم زباني خود آنها را به
اسمي مرکب( را در زبان انگليسي مثال ميزند که اهل زبان با ّ
ـکار ميبرند و النگَ ِک ر و راس آنها را توصيف و فرمولبندي کردهاند.
در بحث مقوالت دستوري ٬عنوان مقوله تعريف و مقوالت دستور زبان انگليسي و
ديدگاه دستور زبان سنتي درباره آن نيز مطرح ميشود .ترسک ٬ضمن انتقاد از ضعف
تعاريف دستور سنتي در زبان انگليسي ٬در مقولهبندي واژگان براي مشـخص سـاختن
مقوله اسم چند پيشنهاد ارائه ميدهد .وي شمار )افراد و جمع (...را مـقولهاي مشـترک
ميان همه زبانها نميداند و بر آن است که ٬در برخي از زبانها ٬اسم فاقد شمار است و٬
ازجمله ٬زبانهاي چيني ٬ژاپني و مااليايي را شاهد ميآورد .مطالبي که ترسک در جنس
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دستوري مطرح ميکند مربوط به تحقيقاتي درباره زبانهاي سواحلي ٬امريکاي شمالي و
زبان استراليايي دايربال است.
عنوان فصل سوم »زبان و معنا«ست .نويسنده ٬با طرح اين پرسش که معنا چيست٬
مطلب را ميپروراند .وي درباره معناشناسي مـيگويد» :ايـن شـاخه از زبـانشناسي تـا
مدتها نسبت به ساير شاخهها رشد و توسعه کمتري داشته« )ص (٧١تا جـايي کـه در
دهههاي چهل و پنجاه از سرفصلهاي زبانشناسي خارج شده است .مؤلف ميکوشد تا
چند شيوه بيان معنا را در زبان مطرح کند .وي ابتدا به مشکل تعريف واژه ميپردازد و
ضمن آن به ديدگاه اصل ترکيبپذيري فرگه ٬ ١٠فيلسوف آلماني ٬اشاره ميکند .در ايـن
اصل ٬فهم معناي جمله مستلزم آـگاهي از معناي تمام واژهها و جزئيات ساخت دستوري
آن است .ترسک ٬در توضيح معناي واژه ٬به کمک متني داستاني و مثالهاي متنوع بـه
تعاريف فرهنگهاي انگليسي و مشکل تعريف واژه اشاره ميکند .او ٬در بحث معناي
واژه و ساختار آن ٬رابطه واژهها را بررسي ميکند و وظيفه عمده معناشناسي واژگاني را
روشن کردن روابط معنايي ميداند و به توصيف انواع اين روابط از قبيل هممعنايي ٬تضاد
معنايي و شمول معنايي ميپردازد .مؤلف ٬در بحث معنا و دستور زبان ٬با اين فرض که
معنا و دستور دو جنبه کامالً متمايز در زبان ولي اغلب مربوط به هم اند ٬زمان دستوري را
توصيف ميکند .او ٬در بررسي زبانها ٬زبان چيني را از جمله زبانهايي معرفي ميکند
ـکه زمان دستوري ندارد يعني اهل اين زبان تمايزات زماني را با کاربرد واژههاي مناسب
در جمله بيان ميکنند .وي دستگاه زماني را در همه زبانها يکسان نميدانـد و مـتذکّر
ميشود که بيشتر زبانها فقط دو زمان دستوري دارند و زبان آفريقاي غربي ٬بـاميلکهـ
دشانگ ٬ ١١يازده زمان دستوري دارد .هـمچنين ٬در حـالي کـه در بـيشتر زبـانها زمـان
دستوري از روي افعال تعيين ميشود ٬در زبان کاليفرنيايي هوپا ٬ ١٢زمان دستوري با سه
حالت گوناـگون )حال ٬گذشته و آينده( اسم مشخص ميگردد.
ترسک ٬در پايان بحث ٬به اين نتيجه ميرسد که دستور زبان کمک مهمي به انتقال
معنا ميکند اما با معنا يکي نيست و تفاوت زبانها درباره مقوله دستوري زمـان ٬فـقط
مربوط به الگوهاي ساختاري دستوري است .او ٬ضمن اين مطلب ٬به اصل بيانپذيري
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اشاره ميکند و خاطرنشان ميسازد که آنچه در يک زبان بيانپذير باشد چه بسا در زبان
ديگر به بيان درنيايد .وي متذکر ميشود که گروهي از زبانشناسان اين اصل را مردود
ميدانند .در بخشي با عنوان معنا و جهان ٬ترسک به ديـدگاههاي سـاپير ١٣و مـطالعات
ورف ١٤درباره تعامل ساختار زبان و درک انسان از جهان و تحقيقات وسيع مردمشناساني
چون برلين ١٥و کي ١٦بر روي زبانهاي متعدد در جهت اثبات فرضيه ساپير و ورف و نيز
بررسيهاي روانشناساني نظير لوسي ١٧و شودر ١٨در مسائل مذکور اشاره ميکند و ٬در
پايان ٬يادآور ميشود که ٬به رغم تحقيقات بسيار ٬امروزه درستي يا نـادرستي فـرضيه
ساپير و ورف همچنان محل اختالف است.
عنوان فصل چهارم »تنوع در زبان« است .نويسنده ابتدا با ذـکر مثال )جمله(هايي از
ـگونههاي متعدد انگليسي ٬عالوه بر نشان دادن تنوع جغرافيايي در زبان ٬قصد دارد به اين
نتيجه برسد که همه متون انگليسي براي همه اهل زبان قابل فهم نيست .وي شواهد تنوع
را در تلفظ واژگان ٬دستور زبان و واژگان مطرح ميسازد .در بحث مصاديق ديگر تنوع ٬به
مباحثي از قبيل مقايسه انواع گفتار در جامعه واحـد )ـگـفتار زنـان و مـردان( و طـبقات
ـگوناـگون )طبقه کارگر و طبقه متوسط( ميپردازد و ٬در مسئله زبان و هـويت ٬يکـي از
مهمترين جنبههاي هويت فردي را عضويت در يک گروه اجـتماعي مـعرفي مـيکند و
متذکر ميشود که زبان وسيله قدرتمندي است که شخص ٬به کمک آن ٬عضويت خود را
در يک گروه اجتماعي نشان ميدهد .در بحث زبان و جنسيت و جـنس دسـتوري ٬بـه
جلوههاي تمايزات جنسي در زبان ميپردازد ٬مثالً تفاوت کلمات براي زنان و مردان در
زبان ژاپني يا کاربرد پايانههاي متفاوت براي بسياري از کلمات در »ـکواساتي« )زبان رايج
زبان زنان و مردان .ترسک به زبان انگليسي اشاره ميکند که ٬هرچـند
در لوئيزيانا( در ِ

چنين تمايزي در آن وجود ندارد ٬زنان و مردان کاربردهاي متفاوتي از آن دارند و موضوع
غالب در سخن آنان نيز متفاوت است .موضوع مورد عالقه زنان بيشتر لباس و فرزندان

آن مردان اتومبيل و ورزش .سپس ٬مؤلف به ذـکر گزارشهايي درباره بعضي از
است و از ِ
اين تفاوتها ميپردازد .ترسک تنوع زباني را در جوامعي پررنگتر ميبيند که روزانه از
دو يا چند زبان استفاده ميکنند .وي درباره وضعيت زبان انگليسي در امريکا و رسمي
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اعالم شدن آن ٬که نياز به قانون دارد ٬نظر خويش را مطرح ميکند.
در فصل پنجم» ٬تغيير در زبان« ٬مباحثي از قبيل بررسي اجمالي انگـليسي بـاستان
مطرح ميشود .مؤلف ٬در اين جا ٬به ذـکر تفاوتهاي انگليسي باستان و انگليسي امروز
ميپردازد و اختالف اين دو دوره از زبان را در تفاوتهاي دستوري و مهمترين آن تعدد
پايانههاي دستوري در انگليسي باستان ذـکر ميکند .سپس مسئله قرضگيري و روند آن
را از دوره باستان تا کنون بررسي ميکند و زبانهاي وام دهنده از روزگاران ديرينه تا به
امروز )التيني ٬سلتي ٬ايسلندي باستان ٬زبان نـورمنها ٬فـرانسـوي ٬هـندي ٬هـلندي و
ترکي( را برميشمارد .يکي ديگر از مسائلي که ترسک به آن ميپردازد مسئله دگرگوني
در تلفظ زبان انگليسي از جمله حذف

آواي h

است .مؤلف براي اين تحول چهار مرحله

قايل ميشود .١ :تغيير فقط در چند نمونه خاص؛  .٢فراتر رفتن تدريجي دامنه تغيير از
قلمرو جغرافيايي زبان؛  .٣سرايت و انتقال تغيير در گفتار تعداد کمي از گـويشوران بـه
ساير گويشوران؛  .٤درآمدن تغيير در حال گسترش به صورت تنوع زباني.
ترسک ٬در بـحث خـاستگاه زبـان انگـليسي ٬بـه بـررسي تـاريخي خـانواده زبـاني
اينگوائونيک و خانواده زبان ژرمني و نمودار درختي آنها و نيز توضيحي کـوتاه دربـاره
منشأ زبان انسان ميپردازد.
در فصل ششم» ٬ـکاربرد زبان« ٬ترسک ٬پس از تعريف کالم ٬از ميان انواع متعدد آن به
مکالمه اشاره ميکند و ٬با ذـکر شاهدي که جريان يک مکالمه را نشان ميدهد ٬آن را ٬با
برخي ويژگيها نظير کاربرد زبان در بافت و نه در خالٔ ٬نوبتگيري ٬تپق ٬و توليد اصوات٬
از ساير انواع کالم متمايز ميسازد .مؤلف ٬بر اساس مطالعات خود ٬اظهار نظر ميکند
ـکه ٬در مکالمات ميان مردان ٬نوبتگيري اصلي است متعارف و مردان بيش از زنان به آن
پايبندند .وي ٬همچنين ٬به تحقيقات جنيفر کوتس ٬ ١٩زبانشناس انگليسي ٬بـه مسـئله
همياري در مکالمه اشاره ميکند .کوتس به اين نتيجه رسيده است که در مکالمه ميان
زنان بيشتر شاهد همياري هستيمـــ پديدهاي که طي آن قصد زنان در مکـالمه تأيـيد و
تحسين سخن ديگران است و اين امر ٬به دليل ناآشنايي مردان با چنين الگويي ٬چه بسا
قطع کالم و دويدن در سخن متکلّ م تلقي شـود .در بـحث زبـان و بـافت ٬رويکـردهاي
19) Jennifer Coates
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ـکاربردشناسي پل گرايس ٬ ٢٠فيلسوف زبان ٬مطرح ميشود .اصول گرايس قواعدي حاـکم
بر گفتههاي زباني است که ٬بر اساس آنها ٬جمالت در بافت معني پيدا ميکند .ترسک٬
کمي ت )طول کالم به حد مورد
در اين بحث ٬تنها به دو اصل ارتباط )مشارکت در کالم( و ّ

نياز( ميپردازد و ٬در بيان آن ٬به مکالمهاي واقعي که خود شاهد آن بوده اشاره ميکند.
ترسک ٬در پاسخ به اين سؤال که آيا اين اصول براي ساير زبانها نيز صادق است ٬اين
اصول را در زبان ماالـگاسي و زبانهاي استراليايي بررسي ميکند و به اين نتيجه ميرسد
ـکه اصولي متفاوت با اصول گرايس نظير ميزان باالي وضوح در زبانهاي استراليـايي و
پرهيز از صراحت در کالم در زبان ماالـگاسي حاـکم است و اصل کميت گرايس نيز در اين
زبان معتبر نيست .مؤلف در بحث شيوههاي غير مستقيم انتقال اطالعات و پيام ٬از َم جاز

و انواع استعاره سخن ميگويد.

ترسک درباره خط ٬پس از مرور تاريخچه چگونگي ابداع آن در اقوام گوناـگون ٬به
تمايز ميان زبان نوشتار و گفتار در برخي از زبانها مانند فرانسه و عربي اشاره ميکند و
برخي از اين گونه تمايزات را در زبان انگليسي معاصر بر ميشمارد .اعتبار و منزلت زبان
متون ديني ٬خصلت محافظهـکار زبان نوشتار ٬نگارش رسـم الخـط زبـانهاي اشـاره از
مسائل ديگري است که در بحث خط مطرح ميشود .مؤلف ٬در موضوع کيفيت استفاده
از زبان ٬اهداف کاربرد زبان از جمله انتقال اطالعات ٬مشغول کردن خود ٬سرگرم کردن
ديگران ٬بيان فرديت خود ٬حفظ و بيان عضويت خود در يک گروه ٬متقاعد کردن ديگران
به مبادرت به عملي معين ٬برقراري و حفظ رابطه خوب يا بد با ديگران و بيان احساسات
را بر ميشمارد.
در فصل هفتم» ٬زبان ٬ذهن ٬مغز« ٬به فقدان اطالعات کافي درباره جايگاه زبان در مغز
و رابطه زبان و مغز و تحقيقات نابسنده در اين زمينه ٬زبانپريشي حاصل از آسيبديدگي
مغز و مطالعات پل بروکا ٬ ٢١جراح فرانسوي ٬و کارل ورنيکه) ٬ ٢٢محقق آلماني( ٬همچنين
به الگوي معيار در مطالعات زبانپريشي اشاره ميرود .ترسک معتقد است که الگـوي
معيار )وجود ارتباط بين دو ناحيه ورنيکه و بروکا( ضروري به نظر ميآيد و ميتواند بشر
را در درک عملکرد مغز و توضيح و توجيه پيآمدهاي آسيب مغزي کمک کند .وي ٬ذيل
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مطلبي با عنوان انسان دوبخشي ٬به توصيف بـيماران مـبتال بـه صـرع و شـرح يکـي از
روشهاي درمان آن )برش بين دو نيمکره( و پيآمدها و اختالالت زباني و غير زبـاني
حاصل از آن ميپردازد .در بحث اختالالت گفتار ٬لغزشهاي زباني نظير جابهجايي )در
تلفظ و کاربرد واژگان( مثالً دو نمونه ساختگي
bed

و

breakfast

bred

و

bekfast

به جاي کاربرد واژههاي

و اختالل نوکزباني )فر اموشي ناـگهاني و موقت واژه يا اسمي خاص(

مطرح و ٬تحت عنوان »رنگ اسامي« ٬از حسآميزي سخن گفته ميشود .ترسک ميگويد
ـکه از هر  ٢٥٠٠٠نفر يک نفر اين ويژگي را دار است؛ و در مغز اين گونه افراد اتصاالت و
روابط بيشتري موجود است .مطالعات نشان داده است که افراد مزبور ٬حافظهاي قوي
دارند .بيشتر آنان در رياضيات ضعيفاند ٬در يافتن راه خود دچار مشکل مـيشوند و
بسياري از آنان از تجربيات عجيب مانند آشناپنداري و رؤياهاي غيبي خبر ميدهند.
در فصل هشتم» ٬ـکودک و زبان« ٬ترسک ابتدا از ناتوانيهاي نوزاد انسـان و مـتکي
بودن کودک به والدين تا سالها پس از تولد سخن ميگويد و اظهار نظر ميکند که تنها در
حوزه زبان است که کودک استقالل نسبي و ابتکار پيدا ميکند .مؤلف فرضيه تقليد بـه
عنوان شيوه زبانآموزي در کودک را با ذـکر مثالهايي از کاربرد قواعد زبان مثل قـاعده
جمع و قاعده ساختن صورت سلبي رد ميکند .سپس به بيان مشاهداتي درباره فر اـگيري
زبان کودک و معرفي چند نمونه غيرعادي و نيز ذـکر شواهدي از ناتواني بعضي از کودکان
در فر اـگيري زبان ميپردازد و روند فر اـگيري زبان در مقاطع سني را توصيف ميکند .وي
درباره فر اـگيري زبان به طرح دو ديدگاه ميپردازد .يکي آن که کودکان زبان را ٬مانند ديگر
انواع دانش درباره جهان ٬تنها با استفاده از تواناييهاي معمولي فرا ميگيرند .ديگر آن که
بخش قابل توجهي از ساختارهاي زباني فطري است )نظريه چامسکي( .ترسک از آراء
زبانشناسان ٬ازجمله جکنداف ٬ ٢٣شواهدي در تأييد مؤيد نظر چامسکي ميآورد .وي
به اين نتيجه ميرسد که استعداد زباني به ميزان قابل تـوجهي در ژنهـا نـهفته است و
امکان دارد که نقص ژنتيکي بر فر اـگيري زبان تأثير کند )ص (٢٥٥ـ.
درباره سن پايان زبانآموزي ٬به نظريه عصبشناسي به نام اريک لنـهبرگ ٢٤اشـاره
ميشود .وي بر آن است که »ـکودکان ٬استعدادي خاص براي يادگيري زبان دارند و اين
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توانايي در سن تقريبًا دوازده يا سيزده سالگي بسيار ضعيف ميشود« )ص .(٢٥٩به نظر
لنهبرگ ٬براي فر اـگيري زبان دورهاي بحراني وجود دارد.
در فصل نهم ٬که به شرح نگرشهاي گوناـگون به زبان اختصاص دارد ٬ترسک درباره
دو موضع تجويزگرايي و توصيفگرايي اظـهار نـظر و تـجويزگرايـان را افـرادي مـعرفي
ميکند که چندان به واقعيات اهميت نميدهند و به سليقههاي شـخصي و تـعصبات و
اظهار نظرهاي افراد بانفوذ متکي هستند .وي ٬به اين مناسبت ٬به موضوع تغيير و تحول
زبان روي ميکند و از صورتهايي کـه گـويشوران مـبتکر و نـوجو در انگـليسي تـوليد
ـکردهاند و مخالفت محافظهـکاران سرهـگرا با آنان شواهدي ميآورد .مؤلف ٬هـمچنين٬
مسئله وامگيري واژگاني را بررسي ميکند و متذکر مـيشود کـه مـحافظهـکـاران وجـود
فراوان اين واژهها را در زبان خود نميپذيرند .وي يکي از شيوههاي سرهـگرايي را روي
آوردن به ترجمه تحت اللفظي و قرين گرتهبرداري معرفي ميکندو زبانهاي التين ٬آلماني
و مجاري را ازجمله زبانهايي ميشمرد که اين شيوه در آنها رواج دارد ٬در حالي که ٬در
زبان انگليسي ٬وامگيري رايجتر است و سرهـگرايي در ميان گويشوران آن هوادار ندارد.
در بحث فصاحت کالم ٬به مسـئله زبـان انگـليسي مـعيار ٬ويـژگيها و آمـوزش آن
پرداخته شده است .وي اين سؤال را مـطرح مـيکند کـه الگـوي مـعيار چگـونه تـعيين
مــيشود و ٬در پــاسخ ٬اظــهار نـظر مـيکند کـه ٬در زبـان انگـليسي ٬رواج و پـذيرش
صورتهاي معيار بيشتر حاصل رويدادهاي تاريخي است .ترسک ٬در مسئله تعامل زبان
و هويت فرهنگي ٬به تاريخچه دو زبان نروژي و زبـان بـاسک )در اسـپانيا( و بـه تأثـير
استقالل زباني بر زندگي سياسي و اجتماعي اشاره ميکند.
تعليقات کتاب شامل معرفي منابع اضافي ٬واژهنامه توضيحي ٬واژهنامه انگليسي به
فارسي ٬و نمايه است.
ازجــمله امـتيازات کـتاب مـباني زبـان  ٬عـالوه بـر نـوع رويکـرد مـؤلف در پـردازش
موضوعات زباني که آن را متفاوت از ساير آثاري از اين دست ميکند ٬راهنمايي وي در
ارائه منابعي براي مطالعه بيشتر در پايان هر فصل است .زبان ترجمه شفاف و روان است
و ويراستار کتاب ٬مهدي سمائي ٬خود با زبانشناسي مأنوس است.
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