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  اهللا الرحمن الرحيم بسم

 
رو  نياز تبعي كه يك ضرورت انساني است و از اين نه يكهمراهي تفكر بشري با نقد    

حتي در (قوة نّقادي بالقوة انسان با نخستين قرارگيري دو عنصر اطالعاتي در كنار يكديگر 
 است؛ »پرسش«كند كه بهترين نشانة آن آغاز به حركتي فزاينده مي) ترين صورت آن خام

هاي ذهني در  لذت ها و احياناً گيري مواد اطالعاتي و جابجايي داده پرسش از نحوة جاي
 حظّاما نقد نه به عنوان يك  .قراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در كنار يكديگر

  1!دكودكانه كه شايد تا فلسفة خلقت نيز پيش رو
بدون ترديد نقطة ثقل يك انديشة متديك و  ،ورزي را به نقد بدانيم چنانچه حيات انديشه

ته به مولفة نقد علمي است چرا كه بدون آن نه تنها ساختار يك پژوهش مند نيز وابس نظام
ي با نّقادي، خالقّيت آن تضمين شده و از سوي ديگر يگيرد كه از سو علمي ناب شكل نمي

فردي نقّادي را از  ـپس اگر در حوزة علمي . يابد خود دست مي ةبه پويايي بايست
اجتماعي نيز مي توان نقد  ـوزة علمي در ح 2،هاي حتمي يك پژوهشگر بدانيم ويژگي

استدالل ورزي،  4.يك جامعة آزاد انديش قلمداد كرد هاي پويش را از نشانه 3اجتماعي
                                                            

  .»نقد و فلسفة خلقت  نسبت فلسفة: بشنوازني«تحت عنوان  1373اشاره به يادداشتي منتشر نشده از نگارنده در سال . 1
حسيني، سيدحسين، مقالة نقد و پژوهشگري، نشرية علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد : ك.ر. 2

جويي و  ، كه در آن مقاله، نبوغ، پرشوري، جديت، عمق، سلطه1389، مهر 9پردازي، شماره   نظريههاي  علم و كرسي
  .هاي يك پژوهشگر قلمداد شده است نقادي، از ويژگي

و عناويني چون نظريه نقد، فرهنگ نقد ) اما نه الزاماً با آنچه در متن مراد شده(در خصوص مفهوم نقد اجتماعي . 3
مايكل، تفسير و نقد اجتماعي، ترجمه مرتضي بحراني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و والزر، : ببينيد

  .1387اجتماعي، 
پردازي و آزادانديشي، تهران، انتشارات آواي نور،  هاي نظريه حسيني، سيدحسين، نهضت توليد علم، كرسي: ك.ر. 4

كرسي انديشه، ستاد  ي، نشريه علمي تخصصيو نيز مقاله نسبت آزادانديشي و نقد انديش 145و  139، ص 1392
  70، ص 1388، دي 8پردازي، شماره هاي نظريه نهضت توليد علم و كرسي
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ادبيات تحقيقي و مسالة  ،نظم منطقي ،مندي روش ،زبان ديالوگي ،گفتمان انتقادي
 پژوهشگر و نقّاديِ انديشمند و پژوهشِ ةكه انديش 1هاست اي از آن نشانه ، پارهمحوري

مي دهد دخل فضاي بايسته و شايستة خود قرارمنتقد را در م.  
هاي يك  ازات و كاستييتحليل امت«در چنين جايگاهي اگر نقد را در يك معناي كلّي 

تحليل و ارزيابي  ،بررسي«تر  و مفهومي نزديكديگر و در معنا  دو در يك فراگر ،2»ديدگاه
علمي نقاط قوت و ضعف يك موضوع در ابعاد شكلي و محتوايي آن با توجه به معيارهاي 

فرهنگ «و  »سطح فرهنگ عمومي«آنگاه مي توان در دو  ،3بدانيم» علمي مورد نظر
هاي تودرتوي جامعة  از توسعه و ترويج آن در جامعه سخن گفت؛ يعني هم در اليه »علمي

سبب ، چه اين كه در سطح نخست. هاي درهم تنيدة جامعه علمي ر دامنهفرهنگي و نيز د
ها، و پرهيز از  دوري از ظاهر بيني و سطحي نگري ،توجه عميق به عمق مسايل اجتماعي

چه اين (تواند عامل توليد علم باشد  مي اوالً ،هاست و در سطح دوم تظاهرگرايي و چاپلوسي
هاي جديد علمي  ابداع و توليد مكاتب و انديشه ،كه بدون نقد دستاوردهاي علمي پيشين

بهترين نيروي محرك آزادانديشي علمي محسوب مي گردد چرا كه  و ثانياً )ممكن نيست
تحقيق علمي راه به جايي ندارد و البته پژوهش  تقليد است و آزادانديشي نيز بي نقد در برابر

ايستادن در مرز انديشه است و نه راه بردن به  ،رف و بدون نقدصعلمي ناب با تقليد 
   .هاي دانش دروازه

است و البته  »آداب اخالقي«و  »اصول علمي«نقد علمي در زمانةما نيازمند  ،با اين همه
 و در آن منظومة متكثّر .نيز بيانديشيم »نقد پژوهي ةمنظوم«به  ،سزاوار است از اين فراتر

                                                            
كتاب و نقد، خالصه مقاالت همايش تخصصي كتاب،  حسيني، سيدحسين، مقاله سامانة پژوهش،: ك.ر .1

  .1388پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران، آذر 
كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد علم و  له نقد نقد، نشريه علمي تخصصيحسيني، سيدحسين، مقا: ك.ر .2

  32، ص 1387، آبان 7پردازي، شماره هاي نظريه كرسي
كارگاه پژوهشي متد نقد كتب در حوزه علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  CD: ك.ر .3

  .1392خرداد 
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ساختار پژوهش پيرامون نقد را  راهي دست يافت كه بتوانو پيچيده بايد به نقشة 
هاي بايسته در حوزة نقد،  طرح مسايل و پرسش. درستي و راستي ترسيم و تنظيم نمود به

هاي علوم  هاي گوناگون رشته ها و گرايش تحليل و تبيين نسبت نقد با قلمرو تخصص
ريزي  گي است كه هم اكنون پيبخشي از كارستر ،بندي آنها بندي و تقسيم ، اولويتانساني
بردوش انديشمندان علوم انساني سنگيني   ما،اسالمي  يهاي آن در جامعة علمي ايران پايه
نقد كه درواقع حكم ثبت يك نظام جامع ( ينخستين انتظار از تنظيم چنين منشور. كند مي

آن است كه نحوة قرارگيري يك رشتة تخصصي علوم انساني، يك واحد سازماني  )را دارد
ها با  ديگر، نسبت كلّ رشته ةمرحل دانشگاهي و يك پژوهشگر را در يك مرحلة و در

 و نيز نسبت مراكز آموزشي و پژوهشي دانشگاهي، و )آنها  ترابطدر تبادل و (يكديگر 
روشن خواهد  ،ان را در يك مجموعة كالنهمچنين نسبت اعضاء هيئت علمي و صاحبنظر

  .كرد
سازد؛ در آغاز  ترسيم چنين منظومة عظيمي مقدمة دو انقالب علمي ديگر را فراهم مي

 اي كه سامانة نقد ساز تحقّق شبكة نقد علمي و اجتماعي شود؛ شبكه تواند زمينه مي
ساز توليد  گام پسين، زمينهدر  گذاري كند و پژوهشي را در بستر جامعة علمي كشور پايه

. در قلمروهاي گوناگون خواهد شد 1هاي علمي و اجتماعي پردازي علوم جديد و نظريه
علمي يا طرح   اعم از كتاب، مقاله، يادداشت(گرچه نقد انديشه و يا نقد يك اثر علمي 

في نفسه موضوعيت داشته و داراي بار علمي و ارزشي خود است و نبايستي ) پژوهشي
اً نقد را امري ابزاري و درجة دوم به حساب آورد اما جداي از اين مقصود، در اين گام صرف

تواند  مي) اعم از ايراني و غير ايراني و يا اسالمي و غيراسالمي(هاي موجود  نيز، نقد نظريه
  .هاي نويني در حوزه بومي و اسالمي قرار گيرد پردازي اي جهت نظريه زمينه

                                                            
پژوهي، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران،  پردازي جمعي، همايش نظريه حسيني، سيدحسين، مقاله نظريه: ك.ر. 1

  .125پردازي و آزادانديشي، ص  هاي نظريه نهضت توليد علم، كرسي: و نيز 1389دي 
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وِزان مباحث نقد مضموني در نقد آثار هنري، پرسشي بايسته است؛ كه در اين ميان و به 
، نقد را به غايت، شهودگرايانه دانست به نحوي كه »ژرژپوله«آيا بايد همانند افرادي چون 

هاي جدايي ناپذير  كمترين بها را به شكل و فرم دهيم يا اين كه شكل و محتوا را واقعيت
است براي نيل به هستة انديشة يك اثر كه مقدم بر هر  وي معتقد  بدانيم؟ در نگاه پوله

ساخت و شكلي است، بايد شكل و ساختارها را كنار زده تا به آن واقعيت انتزاعي مقدم و از 
پيش موجود غيرمادي دست يافت و لذا نقد وي به دنبال يكي شدن با اين آگاهي دروني و 

آغازين و ناب  ختارها، آگاهي ها و سا شهودي است و درصدد است با پس زدن شكل
  1.نويسنده را از هستي درك كند

نقد  اگر اين سخن در حوزة آثار هنري جاي طرح داشته باشد، بايد ديد آيا در حوزة 
مسأله به همين صورت تحليل ) در همة جايگاهان آن(هاي علوم انساني نيز  انديشه

  .شود مي
هانِ خالق يك اثر امكان دستيابي به آگاهي اولين نكته آن كه با همة همدلي منتقد با ج

ناب و شهودي نويسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود است كه جهان شهودي 
. هر فردي مختص خود و متفاوت با هر آن ديگري و البته غيرقابل دسترس خواهد بود

با مؤلف نه صرفاً علوم انساني، همدلي منتقد   دومين اين كه در دايرة نقد انديشه در حوزة
اي و  براي رسيدن به حس ناب مشترك كه به جهت فهم و درك درست نظام انديشه

اش  گونه كه احساس ناب با همة درجة خلوص سوم، همان. تفكرات يك انديشمند است
به طريق اَولي چنانچه تفكر انتزاعيِ  مادام كه صورت بيروني نيابد قابل تشخيص نيست، 

ل سخن، كالم و گفتارِ عيني پيدا نكند، قابليت مذاكره و گفتگوي ذهني، شكل و شماي
اي  علمي، نقد و بررسي، و سنجش و مقايسة صحت و سقم نخواهد يافت و لذا هر انديشه

شود تا » شواهد و استدالل و تحليل و بررسي«بايد صورت مكتوب علمي يافته و همراه با 
                                                            

شناسي ژرژپوله، تهران، شركت انتشارات علمي  ها و روش بابك معين، مرتضي، نقد مضموني، آراء و انديشه: ك.ر. 1
  .5و151 ، ص1389و فرهنگي، 
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نادرستي آن سخن گفت و به اين منظور بتوان پيرامون راستي و ناراستي و درستي و 
شود تا از زاوية اين قالب  محتواي علمي يك انديشه، محتاج شكل و صورت علمي مي

بنابراين در يك كالم، . بتوان به باطن آن محتوا نظاره كرد و ارزيابي دقيقي از آن ارائه داد
  .گردد نقد محتوايي يك انديشه با نقد شكلي آن همراه و عجين مي

شوراي «تنها براساس اين منطق كه به ضرورت كاربردهاي علمي و عملي ديگر نيز در نه 
، نقد و تحليل و بررسي كتب و متون علوم انساني از دو »بررسي متون و كتب علوم انساني

زاوية شكلي و محتوايي مورد نظر قرار گرفته و به همين جهت براي داوري علمي پيرامون 
گوني در دو بعد بيروني ـ صوري ـ شكلي و نيز دروني ـ باطني ـ هاي گونا مؤلفه  يك اثر،

  .افتد ها به سپهر تحليل علمي مي محتوايي مطرح، و هر كتابي بر اساس اين شاخصه
گروه  13با در اختيار داشتن » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«بر اين بنيان 

ي، تنها مجموعة دانشگاهي و علمي ها و حوزة وسيع علوم انسان در تمامي رشته 1تخصصي
سال سابقة فعاليت خود در  18پس از انقالب شكوهمند اسالمي است كه با قريب به 

زمينة بررسي، تحليل، ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني و با مشاركت صاحبنظران و 
انه به اما نجيب ،شبكة پوياي استادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور، همچنان پرشتاب

  .دهد فعاليت تعريف شدة خود ادامه مي
هاي اصلي اين شورا كمك به رشد تفكر انتقادي در توليدات علمي  از جملة سياست

دانشگاهي بود و در آغاز فعاليت خود به اين نتيجه رسيد كه توليد علم در حوزة علوم 
ي دانشگاهي و انساني بدون توجه به نقد وضعيت موجود و البته نقد محتواي كتب درس

اهداف ديگري  ،اما افزون بر اين. منابع علمي موجود، موجب ارتقاء اين علوم نخواهد شد
تقويت جايگاه علوم انساني در  ،توسعة فرهنگ نقد در جامعة علمي: شد مانند نيز دنبال مي

                                                            
ــ علـوم   2علـوم سياسـي    -1گروه : عبارتند از» شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«هاي تخصصي  گروه. 1

ـ فقه و حقـوق  7 شناسي علوم انساني اسالمي ـ روش6شناسي ـ روان5ـ علوم تربيتي 4فلسفه و كالم  ـ 3 اجتماعي
هـاي  و زبـان  شناسـي  ـ زبـان 11ـ زبان و ادبيات عربي  10زبان و ادبيات فارسي  ـ 9 شناسي  ـ تاريخ، هنر و باستان8

  ـ مديريت13ـ اقتصاد و 12 خارجي
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بيني  نسبت سنجي سازواري توليدات علوم انساني با مباني فرهنگ و جهانكشور، 
هاي آموزشي علوم انساني و يا توليد متون  ها و برنامه وين و اصالح سرفصلتداسالمي، 

  .دانشگاهي با رويكرد اسالمي ـ ايراني
هاي بسياري وجود  هاي شورا فراز و نشيب ها در مسير فعاليت گرچه در طول اين سال

الي و نيت خير و صفاي صدق بانيان اصلي، انگيزه ع ،داشته اما با همة تنگناها و مشكالت
هدفمند اعضاء، همراهي انديشمندانة استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همكاري 

، سبب شده تا اين نهاد علمي به دور شورا مشفقانه مديران و ياري مجدانه اعضاء دبيرخانه
 ضعفنقاط قوت و  ،اتقان پيش برد و متناسب با شرايطبا از هياهوهاي ظاهري كار خود را 

همزمان با رويكرد جديد مديريتي كه به  1390در اين راستا از سال . خود را ارزيابي كند
دادهاي آن صورت گرفت، مجموعة  نوها و بر كيفيت وكميت فعاليت و ساختار شورا

تحوالت بنياديني و دستاوردها و كارهاي آن شتاب روزافزوني به خود گرفته و شاهد تغيير 
هاي مطرح و تاثيرگذار جهاني در قالب كتب و  نقد و تحليل نظريهدر اين رديف . ايم بوده

متون تراز جهاني در دستور كار گروههاي تخصصي شورا قرار گرفت تابه اين طريق عالوه 
نظريات مطرح در  مند نقد علمي، جامع و نظام ،بر ترويج جريان نقد در مراكز دانشگاهي

 مورد لحاظ بوده و پياپي توليد علوم انسانيِگسترة علوم انساني معاصر و به ويژه غربي 
. يابدبتحقّق سوي اسالمي ـ ايراني متناسب با مقتضيات جديد جهان علمي راهي به 

جهاني، در نظر داشتن متون آكادميك جهاني و  بندي ملّي و انتخاب متون براساس تقسيم
صرفاً متن محور، نقدهاي نظريه محور و نه  ةو همچنين ارائ ،اي نه صرفاً متون ترجمه

  .بخشي از آثار اين رويكرد جديد است
اق و همياري مراكز و ت خلّاميدوارم بتوانيم اين تالش مضاعف را با مديريت بهينه، ذهني

اي نه چندان دور  انديشمندان علوم انساني به سمت چنان هدفي پيش بريم كه در آينده
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د علمي آخرين دستاوردهاي روز علوم مراكز علمي و پژوهشي در ايران، به عنوان مراجع نق
   1.انساني جهان به حساب آيند

هاي موجود،  نامه نامه و آيين هاي تخصصي شورا براساس اساس گمان هريك از گروه بي
برگزاري : كنند مانند هاي خود را در حيطة عناوين مختلفي تنظيم مي وظايف و برنامه

هاي  اوري و نقد كتب ملي، ارائة نقدنامههاي تخصصي حاوي د ارائة نقدنامهجلسات گروه، 
متون در تراز جهاني، ارائة مقاالت علمي پژوهشي نقد متون جهت چاپ در نشريه علمي 

ليف أهاي پژوهشي، طرح ت ريزي درسي، طرح پژوهشي پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه
هاي  ظريهبرگزاري جلسات نقد ن  هاي تخصصي، كتاب، برگزاري همايش، كارگاه و نشست

  ...علمي، برگزاري جلسات مشترك نقد كتاب با مولفين و ناقدين و
هاي تخصصي در  هاي تخصصي، تنظيم و چاپ نقدنامه هاي گروه ترين فعاليت يكي از مهم

 .باشد رشتة خاص خود است كه محصول يك فرايند طوالني و بسيار پر زحمت مي زةحو
هاي علمي انجام شده در خصوص كتب  نهايي داوري  بندي هر نقدنامه حاوي خالصة جمع

تخب در هر گروه خواهد بود؛ گروههاي تخصصي كه متشكّل از استادان و صاحبنظران نم
هاي گوناگون در آن رشته خاص و با  تخصصي بوده و غالباً از گرايش  مرتبط با رشته

هر گروه  ،شوند و از لحاظ ساختار مديريتي رگزيده ميپوشش تمامي دانشگاههاي كشور ب
عنوان بازوي  به(و نيز دبير گروه  )عنوان مسئول اصلي و مدير علمي به(متشكل از رئيس، 

به عنوان بدنة اصلي علمي (و همچنين اعضاء گروه  )گيري امور گروه اجرايي و پي
ها و  ين شكل است كه كتابنقد كتب در گروهها بد روند اجمالي بررسي و. است )همجموع

متون مورد نظر پس از معرفي از سوي اعضاء گروه و يا مراكز و يا اعضاء هيئت علمي 
شوند و سپس براي  در گروه مطرح شده و جهت نقد و بررسي انتخاب مي ،دانشگاهها

  . گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال مي استاد صاحبنظر به همراه فرم 2حداقل 
                                                            

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، شيوه نامه نقد و تحليل آثار و كتب در تراز جهاني، تهران، : ببينيد. 1
  .1390انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، بهمن 
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هاي متعدد و جامع  هاي نقد و بررسي كه حاوي پرسش رد نظر براساس فرممنتقدين مو
هاي خود را  شكلي و محتوايي است، متن منتخب را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پاسخ

 لسه تخصصي گروه توسط استادان رشته،ها در ج اين پاسخ. كنند در جداول منعكس مي
به بازبيني داشته، پس از نظر بازبين تحرير  مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نياز

بندي نظرات در قالب ابعاد شكلي و محتوايي و  جمع ،هاي مخصوص شده و نهايتاً در فرم
رسد تا در فرجام كار  سازي خواهد شد و به تائيد نهايي گروه مي نقاط قوت و ضعف، چكيده

دانشكده، و يا سايت شورا  ناشر، گروه علمي،  براي مولف،) نظر گروه به فراخور حال و(
ارسالي به مولفين و ناشرين محترم از آنها دعوت  هاي در نامه. ارسال و منعكس گردد

شود شركت جسته  اي كه به همين مناسبت توسط گروه مربوط منعقد مي شود در جلسه مي
از سوي . تا نظرات منتقدين و مولفين به بحث و تبادل نظر علمي مشترك گذارده شود

شود مجموعة ديدگاههاي انتقادي خود را  منتقدين كتب و متون درخواست مياز  ديگر
» مقاله نقد«صورت يك  به 1پيرامون متن مورد داوري در قالب يك دستورالعمل پيشنهادي

مقاالت پژوهشي منتقدين از طريق نشريات  كهاين امكان نيز فراهم گردد  تنظيم كنند تا
ور شتباطي ديگر در اختيار شبكة علمي فرهيختگان كپژوهشي شورا و همچنين وسايل ار

تواند اين فرايند را تكميل و  آنچه مي. قرار گيرد و بدين وسيله چرخة نقد علمي رونق يابد
است كه در پي هر نقدي، نقدي » دقن سامانة نقد«بر بالندگي آن بيافزايد امكان تحقّق 

پر تفطّن  ،علمي ةدرسائقة جامعنقد زندة  تر، پي در پي درآيد تا نبض تر و فربه ديگر؛ پخته
هاي گوناگون مسايل علمي به تحليل و تبيين  اليه ،در حال حركت آمده و عالوه بر اين

  .الزم را ببردهاي علمي  اين پيكرة پردغدغه بهره ة نخبگاني نيز ازعجامو الزم درآيد، 
گزينش متن و ارسال از برگزاري جلسات گروه تا  پرواضح است كه فرآيند نقد متون؛

هاي  مند است، اما آنچه براي گروه بندي كار، روندي زمان آوري و جمع ها و جمع فرم
تخصصي شورا اهميتي دوچندان يافته، دقت در افزايش كيفيت علمي نقدها و كم كردن 
                                                            

  9، ص )كتب ملي(ررسي متون و كتب علوم انساني، فرم نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني شوراي ب: ك.ر. 1
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رسي متون، چندين دوره هاي نقد و بر زمان حصول نتيجه خواهد بود و با وجود اين كه فرم
توان اذعان كرد كه در موقعيت  نظر و بازنويسي قرار گرفته و از اين حيث ميديدمورد تج
رداشتن تمامي ربهاي علمي برخوردار است، اما همچنان تا د اب باالي مالكنصخود از 

  . شرايط مطلوب و جامع، فاصله وجود دارد كه اميدواريم قدم به قدم اين مرزها كمتر شود
يكي از » نقدنامه گروه تخصصي«يش رو تحت عنوان پ ةبا اين توضيحات مجموع

است كه  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«دستاوردها و محصوالت گروههاي 
و » گروه تخصصي« ،»شوراي مركزي«برآمده از يك روند پرتكافو بين سه حلقة 

كات توجه بايسته است خوانندگان فرهيخته به اين ن ،است و بر اين پايه» دبيرخانه شورا«
  :كنند

نو و جديد است و از اين  ةنقد و بررسي متون علمي به شيوة جاري يك تجرب ةتجرب -1
اي كه هنوز فرهنگ نقد جاي و  رو بايد به لوازم و مقتضيات چنين امري آن هم درجامعه

داشت و به ويژه صبوري، آداب ديني و  رخوو الزم خود را نستانده، توجه در گاه ضروري
 .ادي علمي را مدنظر قرار دادالزامات نقّو  ،اخالقي

از چاپ و نشر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«ترين اهداف  يكي از مهم -2
هاي تخصصي، عالوه بر ترويج جريان نقد علمي، دعوت خاضعانه از  هاي گروه نقدنامه
ست تا ا» سامانة نقد نقد«لفين محترم براي شركت در ؤصاحبنظران و به خصوص م  همة

بر مدار يك مسألة پژوهشي بتواند به روشن شدن ابعاد آن و » ان قلت قلت علمي«چرخة 
منتهي ) از منظر كاركردهاي علوم انساني( هو تحليل مسايل و معضالت روزآمد جامع حلّ
 .گردد

فرهيختگان محترم بايد در نظر آورند كه مجموعة عملكرد طوالني و دقت نظرهاي  -3
ها  شود كه در واقع چكيدة ده بندي نهايي مي ر يك يا دو صفحه جمعاستادان، نهايتاً د

هاي شورا مسئوليت  نامه اگرچه براساس آيين. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري
صورت  به ،هاي گروه مراقبتبا همة ها با رئيس گروه است اما  بندي علمي نهايي جمع
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ي مطالب منتقدين لفين و يا حتّؤمطبيعي اين امكان وجود دارد كه در مواردي، مقاصد 
درستي و با ظرافت منعكس نشده باشد و لذا در اين فرض با مراجعه به اصل متن و يا  به

 .اصل نقد بايد به رفع ابهام مبادرت ورزيد

گاه در يك گروه بين نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صفحات و يا حتي شيوة ارائه  -4
هاي مختلف شورا، ممكن است وحدت روية كامل و جامعي در نقد  گاه بين گروه و ،نقد
ها مشاهده نشود كه اين امر ريشه در آزادي عمل تشخيص گروه يا تفاوت سبك و  نامه
توان سبك  هاي تخصصي و يا تفاوت سياق كتب مورد نقد دارد؛ و گرچه نبايد و نمي رشته

پيمانة خانوادة بزرگ علوم انساني كامالً با  گروه تخصصي را در دامنة پر 13و سياق 
ي اه ها، تفاوتبا حفظ روحية خالقيت گروه هستيمسازي كرد اما درصدد  يكديگر يكسان
اقل برسانيمصوري را به حد. 

سعي بر آن بوده  ،1390ها در سال  هاي گروه نامهدر مجموعة منشورات پيش روي نقد -5
كار همسان باشد تا عالوه بر رفع نسبي اشكال پيش  براي نخستين بار، شكل ارائه و قالب

دارا  ،علوم انساني واجد آن بوده  نقدنامة تخصصي در حوزةيك ياد، همة آنچه الزم است 
نيم در منشورات ها بتواسا و دبيران محترم گروهؤاميدواريم با همت مثال زدني ر. باشد

 .سازي الزم حركت كنيم بعدي در جهت كيفي

لفين محترمي است كه كتب آنها ؤانديشمندان، پژوهشگران و م  دعوت از همة ،سخن آخر
را ما در اين مجموعه مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با ارسال نظرات و نقدهاي خود 

  .مفتخر به ياري رسانند
جناب آقاي دكتر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«الزم است از رياست محترم 

اللهي و همة همكاران ايشان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  حميدرضا آيت
كرده و به ويژه به دوستان عزيز و اعضاء  تشكر هاي مستمر خود  به پاس حمايت

پور،  مقيسه، نجف: اسماعيلي و محسني و آقايان: ها وش دبيرخانه شورا خانمك سخت
  .كران بفرستم نصيري و شهابي، درودي بي
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جناب آقاي هاي ارزشمند استاد گرانمايه  اري خالصانة خود را از تالشزگ سپاس همچنين
ي و نيز دبير هاي خارج شناسي و زبان زبانرئيس محترم گروه  اهللا كريمي مطهر جاندكتر 
كه توأمان زحمات اصلي تهيه و گردآوري اين  جناب آقاي دكتر احمد رمضانيگروه 

نشستن ساير ر و اميدوارم پس از اين شاهد به با م كردهاند، اعال مجموعه را برعهده داشته
  .باشيماين عزيزان هاي چشمگير  فعاليت

  
  سيدحسين حسيني  

  دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني
5/5/1392  

  
  
  





 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  هاي خارجي شوراي شناسي و زبان معرفي گروه زبان
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با حضور  20/10/75هاي خارجي به صورت رسمي از تاريخ شناسي و زبانگروه زبان
هاي گذشته تالش در طول اين سال. فعاليت كردشروع به تن از اساتيد صاحب نظر  9

هاي  هاي مختلف زبان گروه به عنوان يك مرجع نقد كتب آموزشي و پژوهشي رشته شد
هاي نشر اين خارجي در سطح دانشگاه هاي كشور معرفي گردد و به صورت علمي تازه

امعه هميشه تالش گرديد اين فكر در سطح ج. حوزه را مورد نقد و بررسي قرار دهد
هاي ي در سطح كشور وجود دارد كه كتابعلمي و دانشگاهي كشور القاء گردد كه مرجع

ادبيات خارجي را بالفاصله مورد نقد و بررسي قرار  زبان وشناسي و  زبان ةختلف حوزم
  . دهد مي

كه در پرداخته  ييها كتاب بررسى نقد و براي رسيدن به اهداف خود به  گروه،
در . شوند مي تدريسو  ها معرفي به عنوان منابع اصلي و فرعي درس هاى كشور دانشگاه

  در  مندرج  معيارهاى داشتن   در نظراند با   كوشيده داوران  به طور كلى ها اين نقد و بررسى
معرفي بهترين   در    و  نظر نمايند اظهار   ها كتاب ة دربار   سوى شورا،  شده از تهيه هايفرم

هاي زير را لحاظ كنند و  برخوردار بودن مĤخذ از مالك ها، دانشگاه  تدريس در براي منابع 
  :ها را از مؤلف كتاب انتظار داشته باشندآن

 معين؛با تعداد واحد درس  كتابتناسب حجم  .1

 و نكات  هماهنگ بودن عناوين كتاب با محتواى آن و رعايت قواعد زبان فارسى .2
  كتاب  تدوين  در  تحليلى  و  برهانى  توصيفى،  نقلى،  ىها شيوه  صحيح  كاربرد  و  بالغى 
 ؛ موضوع آن  با  تناسبدر   و

گيري از آخـرين دسـتاوردهاي دانـش    و بهره مطالب كتاب و غناي روز بودن  به .3
 بشري در حوزه مربوطه؛
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هاي مقبول در حوزه تخصصي  استفاده از اصطالحات تخصصي مناسب و معادل .4
 اثر؛

 تناسب محتوايي اثر با تعداد واحدهاي درس معين  .5

از حيـث علمـى و رعايـت    و روزآمـد   د و معتبـر مؤلف از منـابع متعـد   ةاستفاد  .6
 ؛ تسلسل و انسجام منطقى مطالب در كل متن

،  اسالمى  هاى ارزش با  نبودن آثار  مغاير   و اخالقي   اصول دادن   قرار  نظر  مطمح .7
 ؛و بومي ايراني 

 دركه از سوى شوراى بررسى متون  نكات فني و ويرايشي رعايت ساير   .8
  را  موجود  هاى كتاب  تا  شده  تدوين ، نظران نظرخواهى از صاحب  به منظور اييه فرم
 . كنند  تدوين  ار  ر آثا  بررسى و بر اساس ضوابط علمى، محاسن و معايب  و  نقد

ون، هر كتاب براي داوري براي دو تن نامه مصوب شوراي بررسي متبر اساس شيوه
ها يا مؤسسات طراز اول تحقيقاتي سراسر نظر هيئت علمي دانشگاهاز اعضاي صاحب
نظر بودن در حوزة براي انتخاب داوران نيز معيارهايي چون صاحب. شودكشور ارسال مي

ا دو هاي داوري رفرم. آن كتاب و تدريس درس در رابطة با كتاب مطمح نظر بوده است
هاي بازبيني براي ها را در قالب فرمنفر ديگر به عنوان بازبين مالحظه و نتيجة داوري

هاي شناسي و زبانگروه تخصصي زبان پس از آن. كنندطرح در جلسة گروه عرضه مي
خارجي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني كه متشكل از اعضاي هيئت علمي 

مختلف است نظر خود را به صورت نهايي دربارة كتاب ها و مؤسسات پژوهشي دانشگاه
  . نماينداعالم مي

هاي خارجي نفر از اساتيد برجستة زبان 100سال گذشته حدود  16در طول 
هاي مختلف كشور به عنوان اعضا و داوران اين گروه همكاري داشته اند و حاصل دانشگاه

 6گروه در طول اين مدت  همچنين. باشدكتاب مي 123اين همكاري بررسي و نقد 
جهت استفادة بهتر از . نشست تخصصي برگزار كرده است 15عنوان كتاب تأليف و 

هاي اساتيد محترم در قالب هاي داوران محترم گروه مقرر گرديد داوري ديدگاه
مندان اين نظران و عالقهبرداي گسترده صاحبهاي تخصصي چاپ و مورد بهره نقدنامه

مجموعة حاضر حاصل اين تعامالت فكري است كه ضمن قدرداني از . حوزه قرار گيرد
تمام عزيزاني كه در راستاي برآوردن اين هدف گروه را ياري نموده و حاصل انديشه و 

. شودنهادند، تقديم مي... تالش خود را در اختيار عالقمندان اعم از اساتيد، دانشجويان و 
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اللهي، رياست محترم حميد رضا آيت هاي مستمر جناب آقاي دكتر همچنين حمايت
از مساعي . خور تشكر و سپاس فراوان است شوراي بررسي متون وكتب علوم انساني، در

ن حسيني، و همكاران يارزندة دبير محترم شوراي بررسي متون آقاي دكتر سيد حس
  .ايشان به ويژة آقاي حسين مقيسه مسئول محترم دبيرخانه سپاسگزاريم

هاي فرانسه، آلماني، ايتاليايي، اردو، اسپانيايي و هايي از زبانكتاب در اين نقدنامه
جا كه قدمت حضور زبان فرانسه در از آن. ژاپني مورد نقد و بررسي قرار گرفته است

ايران بسيار طوالني است، تعدادي كتاب آموزشي دانشگاهي كه از اين زبان مورد نقد و 
ات آن شامل رمان، انواع شعر، قواعد دستوري، بررسي قرار گرفته است كه عمده موضوع

كتاب با موضوعات تاريخ ادبيات ايتاليايي، رمان و  4. باشندو آموزش زبان و نقد ادبي مي
  . اند دستور زبان ايتاليايي توسط منتقدين محترم اين زبان مورد نقد و بررسي قرار گرفته

دو، نقد و شعر در زبان اردو كتاب به زبان اردو با موضوعات فرهنگ لغت، نثر ار 5
جا كه از آن. اندتوسط منتقدين محترم در دو سال گذشته مورد نقد و بررسي قرار گرفته

هاي خارجي پذيرفته شده، اما به نسبت از شناسي و زباناين زبان جديداً در گروه زبان
هايي را كتاباند به سرعت گيري برخوردار بوده و منتقدان اين زبان توانستهفعاليت چشم

  . مورد نقد و بررسي قرار دهند
كتاب از زبان آلماني با موضوع دستور زبان آلماني، آموزش زبان آلماني براي  3

همچنين يك كتاب دستور زبان ژاپني و يك . اندخارجيان هم مورد بررسي قرار گرفته
ضيح است كه الزم به تو. اندكتاب دستور زبان اسپانيايي هم مورد بررسي قرار گرفته

ترديد ارتباط با ساير ملل دنيا در پرتو تعدادي كتب هم در دست بررسي است كه بي
ژة  هاي خارحي به وياز سابقه حضور زبان. تواند صورت بگيردها ميآشنايي با زبان آن

هاي فرانسه، انگليسي، آلماني، روسي از قدمت بسيار زيادي برخوردار است و از گذشته
ها وزشي اين زبانهاي آمها به فارسي و نيز تأليف كتاب روز ترجمه از آن زباندور با به ام

در چند دهه اخير هم در مجامع . ان به طور مداوم انجام شده استزبانبراي فارسي
هاي دنيا از قبيل اسپانيايي، ايتاليايي، اردو، چيني، ژاپني، دانشگاهي ايران به ديگر زبان

ها زبان و مطالعه ادبيات تمام زبان خاصي شده است و آموزشاي و غيره نيز توجه كره
  . شوددر بخش دانشگاهي به صورت جدي دنبال مي
هاي نقد شده در اين مجموعه، توسط شايان ذكر است كه برخي از كتاب

بنابراين حين خواندن . اندنويسندگان و مترجمان مورد بازنگري و ويرايش قرار گرفته



 هاي خارجي   نقدنامه كتب و متون زبان  20

هاي سازي نقددر حقيقت اين اثر به مستند. ل نشر اثر نيز توجه كردمتن نقد بايد به سا
مولفان يا با اين حال، در صورتي كه . هاي گذشته پرداخته استانجام شده در سال

هاي هاي مورد نقد و بررسي قرار گرفته توضيح و يا پاسخي در مورد نقدمترجمان كتاب
در . هاي گروه به چاپ خواهد رسيدنامهنقدهاي بعدي  چاپ شده داشته باشند، در شماره

عالقمندان اين حوزه و داوران ، ضمن گروه آمادگي دارد جلساتي را با حضور مولفان
 ، نظرآن ةپس از مطالع محترم اين مجموعه،اميد است خوانندگان . برگزار نمايد

  شوراى  يرخانهدب  نشاني   به  گروه  اين  نقدهاى  شدن  پربارتر جهتخود را   پيشنهاد و
هاي خارجي شناسي و زبانگروه زبان .يندفرما  رسالعلوم انساني ا  كتب  و   متون  بررسى

  . خوانندگان عزيز خواهد بود همه همكاران و  پيشنهادهاي   و نقدها   مشتاقانه پذيراي 
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  » )جلد اول( 1تاريخ ادبيات ايتاليا «
  

  2ساليناري ريچي: مؤلف
  التيرزا: ناشر

  1972: سال نشر
  ششم: نوبت چاپ
  ايتاليا: محل نشر

  911:  تعداد صفحات
  
نويسندة . نظر دربارة انواع ادبي استئة تاريخ ادبيات ايتاليا و اظهاركتاب حاضر ارا •

  . محترم از منابع مختلفي در اين زمينه استفاده كرده است
نحوة ارجاع دهي در كتاب قابل قبول است و دقت الزم در استنادات و ارجاعات  •

  . صورت گرفته است
كتاب حاضر از جامعيت الزم براي طرح موضوع برخوردار است و عنوان با فهرست  •

 .خواني داردو محتوا هم

اصوالً . تأثير ادبيات و شرايط مختلف اجتماعي بر يكديگر در اين كتاب آمده است  •
هاي شوراي  كتاب براي مدارس ايتاليا نوشته شده است و طبيعتاً مولف با سرفصل

هاي اما با توجه به ادبي بودن كتاب در كالس. ريزي آشنا نبوده است عالي برنامه
  . عنوان منبع اصلي استفاده كرد توان به دانشگاه نيز مي

                                                            
1. Storia della Letteratura Italiana 
2.  Salinari Ricci 



   هاي خارجي نقدنامه كتب و متون زبان  24

طرفانه است و اطالعات الزم را به به دليل شيوة نگارش كه كامالً توضيحي و بي •
  . هاي دانشگاهي از اين كتاب استفاده كردتوان در محيطدهد ميدانشجو مي

هاي مختلف  هاي زياد نثر و نظم كه از نويسندگان مختلف در دورهبه دليل نمونه •
- است، آشنايي با تاريخ ادبيات ايتاليا از مسير خواندن اين كتاب امكانآورده شده 

 13در حقيقت كتاب مورد بررسي تاريخ تحول ادبيات ايتاليا را از قرن . پذير است
  . كندبه بعد بيان مي

  . ترتيب و انسجام منطقي مطالب در اين كتاب رعايت شده است •
تاريخ ادبيات ايتاليا بايد در سه هاي شوراي عالي برنامه ريزي كل طبق سرفصل •

براي نيل به اين مقصود . مرور شود) 3، و 2، 1هاي ادبيات ايتاليا گزيده(درس 
به مقدار زيادي مورد استفاده  3، و 2، 1هاي سه جلدي تاريخ ادبيات ايتاليا دوره

 . گيردقرار مي

  . لطف نيستاضافه كردن مباحث مربوط به ادبيات تطبيقي در اين رشته خالي از  •
- متن مربوط به ادبيات ايتاليا و تاريخ آن در طول ايام است، بديهي است كه نمي •

كه به منابع جديد هم اشاره توان مطالب به روز در آن جستجو كرد اما از حيث آن
  . ها در تحليل خود استفاده كرده است، بايد آن را متن مناسبي دانستدارد و از آن

توان آن را خيلي معتبر است و از لحاظ اعتبار منابع ميهاي اين كتاب از كتاب •
 .خوب ارزشيابي كرد

ها با كتاب مقدور از آنجا كه مراجع مورد استناد در دسترس نيست، تطابق آن •
پردازد و منابع موثقي را مطرح نيست اما چون مولف خود به كار تحليل و نقد مي

توان گفت دقت الزم انجام شده يهاي معتبر است، مسازد و كتابش هم از كتابمي
  . است

اين كتاب تاريخ اشخاص و آثار است و مطالب از نظر تاريخي كامالً منطقي تنظيم  •
استفاده نكرده است اما شواهد ... مولف به دليل موضوع از آمار و تصوير و. انديافته

  . ادبي زياد دارد
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هاي طي به عقايد و آرماناساساً كتاب براي مدارس ايتاليايي نوشته شده است و رب •
از جمله اشاره با لحن بد به (ما ندارد ولي در ذكر اين تاريخ نكاتي وجود دارد 

كه ) هاهاي برخي شخصيتهاي صليبي يا طرح گستردة ديدگاهمسلمانان در جنگ
البته . و در هنگام تدريس بايد به اين امور دقت شود. با نظرات اسالم مغايرت دارد

در ارتباط با اصول اسالم نوشته نشده و قصد موافقت يا مخالفت با آن كتاب اساساً 
  . نبوده است

- هاي تاريخ ادبيات و گزيدهشود با توجه به منابع مختلف براي درسپيشنهاد مي •

-هاي درسي مناسبي تاليف شود و سرفصلهاي ادبيات و درآمدي بر ادبيات كتاب

 . لحاظ شود هاريزي نيز در آنهاي شوراي عالي برنامه





 

  
  
  

  »)جلد دوم( 1تاريخ ادبيات ايتاليا«
  

  2فرانچسكو فلورا: مؤلف
  3آرنولد موندادوري: ناشر

  1972: سال نشر
  چهارم: نوبت چاپ
  ايتاليا: محل نشر

  761:  تعداد صفحات
  

ليف است و در كنار ذكر تاريخ ادبيات ايتاليا به نقادي و ارائة أكتاب حاضر ت .1
از نظر صوري نيز كيفيت مناسبي براي تدريس . پردازدآراي منتقدان نيز مي

  . دارد
غير از منابع ايتاليايي از ساير مراجع آلماني، فرانسه و انگليسي در كتاب  .2

دهي الگوي مناسبي دارد و استنادات و استفاده شده است و به لحاظ ارجاع
  . ارجاعات دقيق و موثق هستند

اند و به سادگي مورد تحليل و نقد موضوعات كتاب خيلي خوب مطرح شده .3
  . قرار گرفته است

هاي ادبي و آثارشان ترتيب مطالب منطقي است و به ترتيب تاريخ چهره .4
  . اندآغاز معرفي شده اند و در هر دوره جريان ادبي آن زمان هم درمطرح شده

  . عنوان كتاب با محتواي فصول و متن همخواني دارد .5

                                                            
1. Storia della Letteratura Italiana 
2.  Francesco Flara 
3.  Arnold Mondadori 
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  . سبك نگارش روان و رسا است و كيفيت چاپ اثر نيز متناسب است .6
البته اين كتاب . اندريزي به خوبي رعايت شدههاي شوراي عالي برنامهسرفصل .7

ه عنوان يك تواند ب تواند به عنوان متن اصلي استفاده نشود و استاد ميمي
بهتر است بگوييم ماهيتاً . منبع فرعي دانشجويان را به خواندن آن دعوت كند

مسائل ادبي خيلي ريز بررسي  هاالبته در سرفصل. كتاب مرجع است
  . ها ستدر اصل اين كتاب، متني درسي براي ايتاليايي زبان. شوند نمي

هاي آن كامالً با اگر چه برخي قسمت. متن براي تدريس كامالً مناسب است .8
ها بگذرد يا توضيح اعتقادات ما مغاير است كه مدرس كالس بايد يا از كنار آن

فرماندة سپاه  307تا  297، 268تا تا  265، 264، 261دهد، مثالً در صفحات 
هاي صليبي را مطابق چند اثر ادبي ايتاليا به شكل منفي و به اسالم در جنگ

نقل كرده است يا در كتاب اورشليم آزاد شده عنوان كافر در مقابل مسيحيان 
گويد يا مثالً در صفحة نوشته تاسو كامالً خالف و ضد اسالم و مسلمين مي

كشد و مردم را مسيحي رود، شاه را ميقهرمان يك اثر ادبي به ايران مي 85
كند يا در بيان افكار ماكياولي مدرس محترم بايد كامالً دقيق و هوشيار مي

هايي از آثار ادبي به ترتيب تاريخي به جا كه كتاب با ذكر بخشآن از. باشد
پردازد و به منابع ديگري كه در اين زمينه ها ميبررسي و تحليل و نقد آن

  . نوشته شده اشاره دارد، كتاب مناسبي براي تدريس ادبيات ايتالياست
متن كتاب با عنوان درس كامالً مناسب است چون هم تاريخ است هم  .9

هاي مختلف آثار ادبي ايتاليا را در بر دارد و به عنوان گزيده مناسب  خشب
 . است

كند و دائماً به متن اصلي مورد نقد و كتاب حاضر نكات ادبي را مطرح مي .10
تقريباً . آوردهاي مختلف آن را شاهد ميدهد و قطعهتحليل و ذكر ارجاع مي
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و تاريخ ادبيات ايتاليا از  تمام كتاب به صورت آشكار به بحث ادبيات ايتاليا
 .پردازدلحاظ ادبي مي

 . متن منسجم است و ترتيب منطقي الزم را دارد .11

هدف مولف تهيه يك تاريخ ادبيات تحليلي بوده است كه بتوان از آن براي  .12
 . تدريس هم استفاده كرد و در اين راستا موفق بوده است

 . خوردر اين كتاب به چشم ميمحوري در مورد آثار ادبي ايتاليا د ديدگاه اروپا .13

شود اما برخي حقايق در ايتاليا پرداخته مي... هاي ادبي و در كتاب به چهره .14
- تواند در ارزشيابي خوب يا بد مطرح باشد آشكار نميها را كه ميزندگي آن

 . هاي مثبت هر فرد را مطرح ساخته استسازد و بيشتر جنبه

-ادبي با همان ديگاه تاييد همه فعاليتمتن در بيان و معرفي و تحليل آثار  .15

مثالً در مورد . كندهاي اروپايي نگاشته شده است و لذا ما را راضي نمي
هاي صليبي كامالً با ديدگاه طرفداري از اروپا و ضديت با اسالم مسائل جنگ
ها هم دقيقاً همين ديدگاه را بيند و آثار ادبي ايتاليا مربوط به اين زمانرا مي
ها ها را تاييد كرده است، بنابراين واقعيتاند كه نويسندة حاضر هم آنداشته

هاي رنسانس يا دوران عالوه بر اين در خصوص زمينه. اندمطرح نشده
 . جانبه صورت نگرفته استماكياولي تحليل همه

چند اثر ادبي ايتاليا كه : اندرسد برخي حوادث و وقايع تحريف شدهبه نظر مي .16
لحشوري معروفند و كتاب اورشليم آزاد شده مطالبي كامالً بر هاي سبه متن

ها هايي از آنبد نيستند و تنها بخشها البته تمام اين متن  ضد مسلمانان دارد،
مساله آفرين است كه استاد هنگام تدريس بايد هوشيار باشد و مورخ ادبي 

ث درون ها بسته است و عيناً همان حواد حاضر هم چشم خود را روي واقعيت
هاي هاي مختلف هم كتابالبته اين مورخ هم بخش. كندكتاب را ذكر مي

. ادبي مورد نظر را مطرح ساخته است و لذا تكيه روي بخش خاصي ندارد
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بايست از منابع مختلف استفاده كند، استاد مي - 1براي جلوگيري از تحريف 
ه به صورت علت تحريف مسائل را با بيان تاريخ دقيق و مسائل مربوط - 2

هاي مورد تدريس  در انتخاب بخش - 3دقيق با احاطه بر موضوع بيان كند، 
قصد . البته كتاب قصد طرح مباحثي ضد اسالم را نداشته است. هوشيار باشد

هاي نويسنده صحبت از تاريخ ادبيات، بررسي آثار ادبي و وضع زندگي چهره
از آن آثار مطالبي مغاير جا كه برخي اما از آن. هاي ادبي استمهم و جريان

البته كتاب . با اسالم و نظرات اسالم دارند، به هر حال نياز به دقت نظر است
هر تاريخ ادبيات . گيري نكرده است و مسائل را باز مطرح كرده استجبهه

به عبارت ديگر، كتاب قصد طرح . ايتاليايي ناگزير از طرح اين مسائل است
ري اسالمي ايران را نداشته است اما به هر مطالب ضد اسالم يا نظام جمهو

حال در اروپا و تاريخ آن و ادبيات آن مواردي مغاير وجود دارد كه در طرح 
ها در كالس بايد بدانيم مسائل متعلق به آن منطقه است و علل برخي آن

درصد يا كمتر مطالبي را مغاير با افكار  20شايد حدود . مسائل چه بوده است
ها را توان آنبتوان ديد كه با توضيح و تشريح درست وقايع مي اسالمي در آن

 . مطرح كرد

اين اثر يك كتاب دانشگاهي است و داستان و رمان نيست كه همة اقشار به  .17
. اساساً، اقشار مختلف جامعه با اين كتاب سر و كار ندارند. آن مراجعه كنند

توجه به نقش استاد در با . هم به صورت محدودتنها جامعة دانشگاهي و آن
 . توان نكات منفي كتاب را تبيين درست كردكالس درس مي

توان از افكار، نظرات و اوضاع ايتاليا مطلع شويم و با خواندن اين كتاب مي .18
 .  ها شناخت به دست آوريمو تاريخ و فرهنگ آن) ايتاليا(نسبت به اين مردم 

انقالب خوب است، برنامة درسي تغيير رسد با تجربة دوران بعد از به نظر مي .19
مثالً . ها گسترش يابندواحد ها حذف و برخيداده شود، برخي واحد
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يا دو درس تلخيص يا ) دستور پيشرفته، تجزيه و تركيب(هاي دستور  درس
هاي تر داده شوند اما درستر و فشردهچند درس نگارش به صورت منسجم

هايي مانند سمينار يا تحقيق بايد رسد درسبه نظر مي. ديگر اضافه شود
اضافه شود تا دانشجو تجربة الزم را براي تحقيق و بررسي همه جانبه به 

ها چارچوب هاي آنها كالسيك هستند و كتاببرخي از درس. دست آورد
هايي چون رمان خاصي دارند مانند همين كتاب تاريخ ادبيات و اين با درس

شود متفاوت است و طور كامل خوانده مي يا شعر و نثر آثار ادبي كه به
منهاي مسائل ارزشي اين كتاب به . ها را هم نداردطبيعتاً مشكالت آن درس

تواند مورد استفاده عنوان منبع براي تهيه جزوه مناسب با ضوابط الزم مي
 . تر استفاده شودهاي جديدالبته بايد سعي شود از كتاب. قرار گيرد

  

  
  

 





 

  
  
  
  
  

  »1رمان قرن بيستم«
  

  2تيجاكومو دبنه: مؤلف
  3گرزتي: ناشر

  1989: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  ايتاليا : محل نشر

  759:  تعداد صفحات
  

از نظر شكلي كلية و  بااليي داردكيفيت دتي جاكومو دبنهتأليف رمان قرن بيستم كتاب 
اين كتاب كه در بر گيرندة آثار نويسندگان معاصر است . موارد در آن رعايت شده است

  : در گروه بررسي و ارزيابي شده كه نتيجة بررسي به شرح زير است
  : نقاط قوت

 جامعيت طرح موضوعات مرتبط با عنوان .1
 كيفيت باالي متن .2
 كاملرعايت شرايط شكلي به صورت  .3
 نقص بودن در نگارشبي .4
تحقيقي بودن متن از نظر علمي و ارزشي و هماهنگي كامل عنوان و محتواي  .5

 متن

                                                            
1 Romanzo del Novecento 
2 Debendetti, G. 
3 Garzati 
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 تسلط كامل نويسنده به اصول مطرح در كتاب .6
 در بر گرفتن بررسي آثار نويسندگان معاصر در جامعة علمي اروپا .7
 هاي اسالميعدم مغايرت با اصول و ارزش .8

  
  : هاپيشنهاد

 اثر به زبان فارسي  ةترجم .1
 فصل كتاببندي مطالب در سرطبقه .2

 : نقد تفصيلي
 1هاي ادبي توان براي تدريس دروس شناخت شعر و نثر و مكتباين كتاب را مي •

  . زبان و ادبيات ايتاليايي به كار برد ةبه عنوان منبع كمك درسي در رشت 2و 
آوري مولف محترم گر وار توسطهايي سلسلهبا اين كه اين كتاب به صورت درس •

  . شودشده است، نقصي از لحاظ نگارش در آن ديده نمي
خوريم كه الزم است خواننده آن را با مراجعه متن به نكاتي بر مي در حين مطالعة •

  .  به كتابي در مورد شعر درك كند
متن براي تدريس بسيار مناسب است چون هدف شناخت نثر با خواندن اين كتاب  •

   .شودمحقق مي
تواند مفيد  هاي رشتة ادبيات ايتاليايي مياضافه كردن عنوان درس رمان به درس •

  . باشد
توان بررسي رمان عصر كتاب از محتوا و ارزش بسيار بااليي برخوردار است و مي •

اين مورد به نويسنده انتقال . حاضر را در پهنة اروپايي از نقاط قوت آن برشمرد
داده شده است تا رمان را از ديدگاه تطبيقي و تاثيرات متقابل آن مورد تجزيه و 

  . تحليل قرار دهد
ايد تر بدارد و براي ارزيابي دقيق» شعر قرن بيستم«نويسنده كتاب ديگري به نام  •

كتاب مذكور نيز مورد بررسي قرار گيرد زيرا سلسله مراتب تاريخي در اين اثر نمود 
  . بهتري دارد



 35  رمان قرن بيستم

اين كتاب از كيفيت بااليي برخوردار است و شرايط شكلي آن كامالً و به صورت  •
صد درصد رعايت گرديده و نقصي در جامعيت طرح موضوعات مربوط به عنوان 

فهرست مطالب در تناسب با مطالب متن رعايت در ضمن ترتيب . شودديده نمي
از نظر علمي و ارزشي متن كامالً . شودنقصي در نگارش اثر ديده نمي. شده است

از نظر ارزشي . تحقيقي بوده و هماهنگي عنوان و محتواي متن صد در صد است
محتواي اين متن را مغاير با اصول اسالمي و اخالقي جمهوري اسالمي و اصول 

اي در آن موجود و نقش محرك يا بازدارنده دانسته نشده استامعه ارزشي ج
نكات قوت متن . اين متن براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي مفيد است. نيست
در برگرفتن تمام بزرگان  -2بررسي آثار نويسندگان بزرگ،  -1توان در را مي

نده نسبت به اصول تسلط و آشنايي كامل نويس -3معاصر در كل جامعة ادبي اروپا، 
  . موضوعه كتاب دانست

 . اين كتاب به فارسي بسيار مفيد است ةترجم •
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 . تر باشدبندي موضوعي آن بايد دقيقاما تقسيم. كتاب داراي نثري روان است •

در بعضي از صفحات متن فارسي از حالت روان بودن خارج شده است و عدم رعايت  •
متن فارسي كه در  143مثالً در صفحة . كندمتن فارسي را ثقيل ميقواعد نگارش، 

. آمده است براي يك نوآموز زبان به راحتي قابل فهم نيست gerundioتوضيح 
  . تر داشتشد بياني سادهمي

نگاري اثر به اين نكته بايد اشاره كرد كه تنها عيبي آرايي و حروفدر مورد صفحه •
حاشيه . باشدحاشيه در قسمت باال و پايين صفحه ميتوان ديد عدم توازن كه مي

قسمت باالخوب، اما حاشيه قسمت پايين صفحه كم است كه اين نقص متوجه 
  . دادمولف نيست بلكه ناشر بايد دقت بيشتري در اين زمينه به خرج مي

  . متناسب است» زبان ايتاليايي عمومي«اين كتاب اصوالً براي درسي مثل  •
نكته برجستة ديگر . عيت اثر، از لغات مناسبي استفاده شده استبا توجه به جام •

استفاده از اصطالحات ساده و غيرپيچيده است كه زبان آموز را دچار مشكل 
  . كند نمي
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اصطالحات استفاده شده بيشتر بر بيان گرامري جمالت تاكيد دارند، لذا مناسب  •
  . باشند و از كيفيت خوبي برخوردارندمي

جا كه طرح پژوهشي يا اثري درباره اما از آن. ول و كمي تمرين استاثر داراي جد •
اين . بندي نهايي نيستنقد يا خود نقد نيست، داراي بحث مقدماتي يا جمع

  . مشخصات مربوط به آثار تحليلي است نه اثري در ارتباط با آموزش دستور زبان
از لحاظ . دارد همخواني» زبان ايتاليايي عمومي«جامعيت كتاب با اهداف درس  •

تواند مورد استفاده قرار نيز مي» دستور تطبيقي«در درس . محتوايي نيز كامل است
  . گيرد

هاي شوراي عالي محتواي اثر با عنوان و فهرست مطالب منطبق بوده و با سرفصل •
  . ريزي همخواني داردبرنامه

كه رسي مناسب است، براي ايناين كتاب به عنوان يك اثر جانبي و كمك د •
آموزان در ابتداي دوره تحصيلي نيازمند اثري هستند كه دستور زبان ايتاليايي  زبان

  . را به فارسي نيز توضيح دهد
ها خوب ارزيابي دي داده، ميزان روزآم)آموزش دستور زبان(با توجه به نوع اثر  •

  . شوداما نوآوري خاصي در اين اثر مشاهده نمي. شود مي
بندي و انتخاب داد كه چرا عنوانبايست توضيح ميرم ميرسد مولف محتبه نظر مي •

گونه انجام داده است؟ دليلش چيست كه ابتدا حروف اضافه، بعد ها را بدينفصل
هاي اين مورد در كتاب. اندحروف ربط و بعد فعل در مباحث كتاب مطرح شده

  . شودايتاليايي مشاهده نمي
و به طور كلي هيچ استناد و ارجاعي در  اندمولف محترم از هيچ منبعي نام نبرده •

حتي در توضيح  نكات دستوري فارسي نيز به اثر ديگري . شودكتاب ديده نمي
  . استناد نكرده است

آورده  modeفارسي به غلط واژة » وجه«براي معادل ايتاليايي  137در صفحه  •
ده البته در صفحة بعدي اين غلط تكرار نش. است modoشده است كه درست آن 

  . است
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در نشان دادن وجوه فعل و براي توضيح يكي از وجوه  143و  140در صفحات  •
مشخص مثالً وجه اخباري از چند فعل براي توضيح وجه استفاده شده است كه اين 

بهتر بود و درست نيز اين است . سازدكار را با سردرگمي مواجه ميآموز تازهامر زبان
مثالً وقتي در زبان فارسي . شده استفاده ميكه از يك فعل براي نشان دادن وج

نه اين ... خواندي، خوانديم، خواهيم خواند خوانم، مي مي: گوييمزنيم ميمثال مي
صرف منسجم يك . زديم، خواهيم خوردنوشتي، حرف ميخوانم، مي مي: كه بگوييم

  . آموز بيشتر قابل فهم استفعل به قصد نشان دادن وجوه مختلف براي زبان
چه خوب بود براي توضيح وجوه مختلف در داخل خود جداول و رو به روي هر  •

ها در جداول آورده شده و در اين اثر ابتدا زمان. شدزمان اشاره شده مثال آورده مي
آموز براي يك زبان. بعد در خارج از جداول در همان ارتباط مثال زده شده است

تمام جداول . ا كدام زمان تطابق داردنمايد كه تشخيص دهد كدام مثال بمشكل مي
  . اندگونه طراحي شدهاين
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شوند،  هاي جديد ادبي آشنا مييان با سبك چون از طريق اين كتاب دانشجو •
قوت خوبي برخوردار است و مطابق  ةدر مقايسه با رمان كالسيك از نقط
باشد و تنها به ادبيات و فنون ادبي محدود  سرفصل دروس كارشناسي ارشد مي

 .نيز به خود اختصاص داده استر را ئاتشود و قلمرو نقد، سينما و ت نمي

هاي مربوط به رمان نو هر كدام روش و سبك خاص اين اثر و بيشتر كتاب •
كنند اگر همه يك شيوه و سبك  ها فكر ميخود را دارند، زيرا نويسندگان آن

اصول از  ةاند و نياز به ارائ نگارش اختيار كنند كار بيهوده و تكراري انجام داده
ها در  خواننده نيست و به همين سبب اين قبيل نوشته يش تعيين شده برايپ

  .باشد نمي يپيام يا رسالت خاص ةبرگيرند
هاي جديد ادبي و مقايسة آن با رمان آشنا نمودن دانشجويان با سبك •

  .كالسيك از نقاط قوت اثر است

                                                            
1. Tropismes 
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شود دروسي در مورد شيوة پسامدرنيته در سرفصل دروس پيشنهاد مي •
. شوديات تطبيقي و ادبيات جنگ نيز توجه بيشتري گنجانده شود و به ادب

هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد و گنجاندن هروبازنگري در برنامة آموزشي د
 . روزكردن برنامه ضروري استهايي براي بهدرس

  

هايي است كه در مقطع كارشناسي نوشتة ناتالي ساروت از كتاب  1Tropismesكتاب
 اين درس از دروسي است كه شوراي. شود واحد تدريس مي 2ارشد و در درس رمان نو 

هدف از تدريس و . ريزي براي تدريس در دانشگاه با آن موافقت نموده است عالي برنامه
رمان  با مقايسة. هاي جديد ادبي است سبكاين درس آشنايي دانشجويان با  ةارائ

نو هيچ يك از يك  رمان ،پردازد ها، جوامع و مسائل روحي مي كالسيك كه به شخصيت
وارگي درآمده و  به حالت چيزنظر ندارد و در واقع همه چيز و همه كس  مسائل را مد

اين سبك ادبي بعد از جنگ جهاني . نظر است و محيط بيش از شخص و جامعه مد اشيا
امروزه نيز نويسندگاني هستند كه به اين . است در اروپا رواج داشته 1980دوم و تا دهه 
نويسند اما بايد گفت كه در واقع اين نوع نوشتن در اروپا روز به روز  ق ميسبك و سيا

هاي نگارش قرن بيستم است كه زماني كه  با اين حال يكي از سبك. شود تر مي كمرنگ
توان اين سبك نگارش را ناديده گرفت و نياز است كه به آن نيز  نمي ،شود ادبيات كار مي

  .حتماً پرداخته شود
در عين حال قواعد ادبي را نيز تا حدود . ساده و رسا است رمان نونگارش سبك بيان و 
در اين نوع آثار . اي مدنظر دارد و بايد گفت از زبان كوچه به دور است قابل مالحظه

كند و در واقع نيازي به نوشتن  معموالً نويسنده از نوشتن پيشگفتار و مقدمه پرهيز مي
گيري نيز خبري نيست اما  ين ترتيب از نتيجهشود به هم اين دو مورد احساس نمي

توان يافت و  و غيره بستگي به خود نويسنده دارد و گاهي مي) مطالب(فهرست منابع 
هاي اين  كه اين مورد را بتوان جزء معايب و نقص ولي اين. برخي اوقات نيز وجود ندارد

  .نوع نگارش به حساب آورد جاي بحث دارد

                                                            
لغتي است علمي به معناي تمايل گياه و رشد آن به سوي نور خورشيد و با حركـت زمينـي بـه دور خورشـيد و      .1

در اينجـا ايـن لغـت كـوچكترين ارتبـاطي بـا       . چرخـد  تغيير مسير نور گياه نيز تغيير جهت داده و به آن سمت مي
 .برداشت نوعي استحاله را نمودموضوع ندارد و شايد بيشتر بتوان از آن 
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به عنوان منبع اصلي درس، منابع كمكي و منبع مرجع مورد تواند  كتاب مورد نظر مي
مطالعه دانشجويان قرار گيرد چون زماني كه يك كتاب در كالس درس مطالعه و بررسي 

در مورد . دهد هاي  مشابه ديگر سوق ميكتاب ةشود استاد دانشجويان را به مطالع مي
خير بايد گفت بلي چون  كه آمده آيا متن درصدد پاسخ به سؤاالتي است يا 29سؤال 

از  .اسمي وجود ندارد .است بررسي رمان نو است و كتاب كامالً به اين شيوه نگاشته شده
در نتيجه افراد معموالً هويت روشني ندارند و در همان حد  اوو  من. ضماير استفاده شده

واقع  ها و حركتشان و درمانند به اشيا ترجمه شده نحوة قرار گرفتن آن وارگي مي چيز
توان از سر تا انتها فقط و فقط به بيان نحوة قرار گرفتن يك قهوه جوش  يك داستان مي
كجاي ميز قرار گرفته و غيره و در ... خورد كه چطور روي ميز تكان مي بپردازد و اين

افتد اما اين درست همان چيزي است كه مقصود نويسنده بود  آخر چرا هيچ اتفاقي نمي
مثال (مثالً . درآورده... وزه همه را به صورت كد، شماره، شكل و كه زندگي مدرن امر

واقع هويت  و در) برو كنار ... گويد پيكان شمارة  در خيابان مامور راهنمايي مي: فارسي
  .شود و شماره ظاهر مي انساني در قالب ماشين

نگارش با هاي رمان نو قريب به اتفاق مسائل اين چنيني را مدنظر دارد و اين نوع كتاب
ها تا  هاي كالسيك از رمانتيك رمان. نگارش كالسيك صد در صد در تضاد است

به پوشش به گفتار به حركت به . پردازند ها به كشفيات مي ئاليسترها و سور رئاليست
  .مسائل ذهني و عاطفي در نتيجه كامالً با رمان نو در تضاد هستند

ظر بگيريم بايد بگوييم رمان نو نه اگر بخواهيم اين متن را با مسائل جامعه درن
كند و در واقع بايد گفت نقشي كامالً  گشايي دارد نه راه حلي را پيشنهاد مي مشكل

خنثي دارد و اصالً چند درصد مردم جامعه به خصوص جامعة ايراني رمان نو را 
ها و  شناسد و تازه بعد از شناخت آن برايش جذابيت دارد و در جستجوي داده مي

هاي  درسي و آموزشي در دوره ةاما اگر بخواهيم از جنب .هاي بيشتر است؟ هيچ يافته
، بايد گفت كارشناسي، كارشناسي ارشد و ادبيات زبان و ادبيات فرانسه در نظر بگيريم

ه كه اين نوع سبك نگارش را نيز ببيند و با آن آشنا شود چون بدانشجو نياز دارد 
آيد و اگر آن را نشناسد چه استفاده بكند و چه  ميحال در حيطة تخصصي او به كار  هر
نياز دارد ولو به طور اجمالي با اين سبك و  ،محفوظات او براي هميشه باقي بماند ءجز

  .سياق نگارش آشنايي پيدا بكند
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تجربة عيني نشان داده كه . دارد اوبستگي به خود  ابعاد و ميزان تأثير متن بر دانشجو
كه گروه كنند در صورتي حد شيفتگي به اين نوع نگارش نگاه ميبعضي از دانشجويان تا 

  .بينند ميحاصل  ي آن را كاري بس عبث و بيديگر
همچون دانشجويان دارند با اين تفاوت كه چون اين  يت علمي نيز واكنشئهي اعضاي

پسندند با شور و اشتياق  گروه مدرس هستند در نتيجه آنان كه اين نوع نگارش را مي
هاي آن بسيار موشكافانه  كنند و در واقع به تمامي جنبه آن را تدريس ميزيادي 

پردازند در صورتي كه اساتيدي كه نظرشان اين است كه اين نوع نگارش دردي از  مي
اي آنچنان در آن مشهود نيست به بياني  كند و درسي و نتيجه درد جامعه را دوا نمي

اين نكته قابل توجه است . اجمالي را دارند كنند و در واقع همان نظر ناعت ميمختصر ق
خصوص فرانسه برخاسته امروزه رنگ و لعاب دو دهة ه كه رمان نو كه خود از اروپا و ب

قبل را ندارد و در واقع خود خوانندگان اروپايي رغبتي به خواندن متون اين چنيني از 
ه چي؟ اما همانگونه ك: پرسند دهند و در واقع در پايان كتاب از خود مي خود نشان نمي

هاي نگارش  حال جزو سبك كه قبالً هم اشاره شد چون اين نوع نگارش خوب يا بد به هر
به . توان از آن گذشت و به كل ناديده گرفت شود در نتيجه نمي قرن بيستم محسوب مي

 ها تدريس شود اما اين متون در حد آكادميك در دانشكده عبايد اين درس و اين نو نظر 
چون شايد اين صحيح و . دسرميش از حد به آن اعتبار داده شود به نظر صحيح نكه بي

رود اما بحث  وارگي پيش مي درست باشد كه انسان مدرن امروزي به همان سمت چيز
تواند نوعي يأس و نااميدي را در دل جوانان كه همان  بيش از حد لزوم در اين باره مي

بايد با توجه به موضوع با تحليل مناسب در  مي دانشجويان، هستند به وجود بياورد پس
هاي الزم را  هايي از اين نوع اقدام شود و اين بر عهدة مدرس است كه آگاهيمورد كتاب

  .به دانشجو بدهد
بعد از اين سبك نگارش يعني رمان نو در اواخر قرن بيست يعني نزديك به يك دهه 

را در ادبيات معاصر اروپا باز  نيز جاي خود Postmodernismاست كه پسامدرنيته 
جا دارد در اينجا ذكر شود طلبد؛ اما  كرده است كه بحث دربارة آن فرصت ديگري را مي

تخصصي زبان و ادبيات فرانسه چون در واقع اين ادبيات از قرون وسطي به اين  در رشتة
ي شود جاي دارد در سرفصل دروس جايي را نيز برا سمت يعني قرن حاضر مطالعه مي

توان گفت كه  چون به هر حال مي. پسامدرنيته يا همان پست مدرنيسم در نظر گرفت
رسد  به پايان مي –هاي ادبي  در جوار ساير سبك –ادبيات قرن بيست با پست مدرنيسم 

  .و شايد بد نباشد كه ولو به طور اجمالي به اين مقوله نيز پرداخته شود
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و شايد  .ادبيات فرانسه بايد به نويسندگان ديگري هم پرداخت ةدر زمينبه نظر مي رسد 
حاال بعد از چندين سال كه از تدوين سرفصل دروس ادبيات گذشته گروهي ديگر از 

چون در واقع . اضافه كرد ،شود نويسندگان را هم به نويسندگان  فعلي كه مطالعه مي
شود و بعد از آن  متوقف مي 1960در ايران ادبيات فرانسه تقريباً در سال  -1: بايد گفت

  .گيرد اي مورد مطالعه قرار نمي ديگر سبكي و نويسنده
هاي  اند و ديدگاه جاي ادبيات جنگ و نويسندگان بزرگي كه به مسئله جنگ پرداخته -2

بينيم كه از اين ادبيات كوچكترين  ما مي. ست ا كامالً متفاوت و بسيار جالبي دارند خالي
اما در جايي مثل ايران . در واقع انگار اين ادبيات، ادبيات آرشيو استشود و  صحبتي نمي

تجربة عيني در يك . (به نظر من خيلي جالب خواهد بود كه به اين ادبيات پرداخته شود
دروس نگاهي ديگري اندازيم، متوجه   اگر ما به سرفصل ).كند كالس اين را ثابت مي

در اين زمينه انجام داد و شايد بد نباشد  توان هاي بسيار جالبي مي خواهيم شد كار
م چون نه تنها در زمينة ادبيات جنگ يادبيات تطبيقي را هم به طور جدي دنبال كن

ها را بررسي نمود بلكه در هاي بسيار جالبي را با هم مقايسه كرد و ديدگاه توان متن مي
ن مثال جريان سياسي به عنوا. ست هاي ديگر نيز جاي ادبيات تطبيقي واقعاً خالي زمينه

توان از دو ديدگاه و از نظر دو نويسندة فرانسوي و ايراني با مقايسة دو متن  ذهني را مي
كند كه دانشجويان با عالقه به سمت تحقيق سوق  مورد بررسي قرار داد و اين كمك مي

  .داده شوند و خود در جستجوي منابع و مأخذ باشند
الگو  ولف و پرولتاز داستايفسكي، ويرجينيا و است  اوليه ساروت هايهاز نوشتاين اثر 
پردازد كه در معابر عمومي و  هايي مي در اين اثر وي به ترسيم انسان. است شده گرفته
كند پرده از چهرة  هاي روزمرة آنها سعي مي گوو  بيند و با بيان گفت ها مي خيابان

شناخت چنين سبك و اهميت . ظاهري آنان بردارد و واقعيتي نو را عرضه نمايد
هاي نو، به دليل دشوار زيرا گرچه رمان. هاي اخير محسوس استاي در سال نويسنده

اند اما نقد نو، تئاتر نو و  بودن ترجمة بسياري از متون آنها، براي ما ناشناخته مانده
كه چنين اند ولو اين اي برخوردار شده خصوصاً سينماي نو در ايران از اهميت ويژه

اما توجه به اين مطلب ضروري است كه درس . ها گذاشته نشده باشدي بر آنعناوين
كه اين اثر تنها  جا پردازد و از آن رمان نو تنها به بررسي اين كتاب و اين نويسنده نمي

اي است از بين آثار ديگر، بهتر است تا آثاري كه از نويسندگان ديگر به عنوان  نمونه
 .آلن رب گريهررسي قرار گيرند خصوصاً آثار شود، مورد ب نمونه ارائه مي
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  1379: سال نشر
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 :نقاط قوت
  :شكلي

  روان و رسا بودن اثر از نظر نگارشي •
  رعايت قواعد نگارش •
  تناسب حجم اثر با تعداد واحد درسي •

  :محتوايي
  انطباق محتواي اثر با عنوان كتاب •
  ريزي درسي شوراي عالي برنامه  تطابق اثر با سرفصل •
  جا از منابع معتبر و متنوعه دقيق و ب ةاستفاد •
  مناسب از تمرين، جدول وتصوير جهت آموزش شعر ةاستفاد •
  مناسب بودن نظم و انسجام متن •
 پاياني كتاب ةنام ها در واژه توجه به اصطالحات تخصصي و توضيح آن •
 

 :نقاط ضعف
  :شكلي

  و فاقد ظرافت و زيبايي بودن شكل ظاهري اثر سادگي •
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  20توجه نكردن به اشعار نويسندگان معاصر اواخر قرن  •
  :محتوايي
  دم ذكر ارجاعات مربوط به آثار شعري مورد استفادهع •
  عدم وجود نوآوري در اثر •
  : پيشنهاد
  هايي از اشعار پايان قرن بيستم و معاصر اضافه كردن نمونه •

  
 : نقد تفصيلي

نامة درس انواع شعر در مقطع كارشناسي به عنوان درس انواع شعر فرانسهكتاب  •
در مقطع كارشناسي  20و  19شعر قرن و بخشي از آن نيز براي درس ) واحد 4(

اين كتاب اولين و تنها اثر موجود دانشگاهي در . گيردارشد مورد استفاده قرار مي
. اين كتاب يك اثر تخصصي است و به زبان فرانسه نوشته شده است. ايران است

كتاب حاضر اثري . اندنويسندگان از منابع اصلي به زبان فرانسه استفاده كرده
براي تدريس فن شعري، انواع شعر، و تاريخ تحول شعر در ادبيات فرانسه مناسب 

  . است
تالش نويسندگان در پرهيز از اطناب و دشواري كالم مشهود است و غالب عبارات  •

ها آورده هايي نيز از ساير كتابمثال. استبراي دانشجويان ساده و روان و قابل فهم 
  .راواني كرده استتر شدن اثر كمك فشده است كه به روان

با اين كه اين اثر از دروس تخصصي رشته زبان و ادبيات فرانسه است، تا حد امكان  •
سعي بر سهل و روان بودن نثر شده است و زبان آن براي دانشجوي متوسط قابل 

  .خوردگونه مشكلي در آن به چشم نمياز نظر نگارشي هيچ. درك است
  . ظرافت و زيبايي و تنوع استبسيار ساده و فاقد هري اثر كيفيت ظا •
  .حجم اثر متناسب براي تدريس دروس دانشگاهي است •
گفتار مترجم و چند شعر از شعراي مشهور فرانسه به كتاب پيش ،در چاپ دوم •

  .  افزوده شده است
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نامة انتهايي به كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي بسيار خوب است و در واژه •
لحاظ محتوايي در اين كتاب انواع صناعات به . توضيح آن پرداخته شده است
  .اند و جامعيت الزم را داردشعري مورد بررسي قرار گرفته

سر تفهيم و يادگيري مناسب دروس را مي ،هايي كه در هر درس قرار دارندتمرين •
ها بسيار گويا هستند و كمك شاياني به تصوير عالوه بر اين جداول و. سازندمي

  . كننديادگيري مي
ي آن كامالً منطبق است و و با محتوا است» صناعات شعري و انواع شعر«عنوان اثر  •

هجايي تا  1از (گذاري ابيات و تشريح وزن، شمارش هجاها، حذف، نام به توصيف
ها، قافيه و انواع آن، تناظر، گذاري بند، تعريف بند، ساختار هندسي، نام)هجايي 12

ي، حماسي، نمايشي، آموزشي، رثا، شعر غناي(آهنگي، مصرع، انواع شعر خوش
اگر چند شعر دشوار قرن بيستم در آخر كتاب . پردازدمي... و ) منثور، شعر آزاد

  .  بودبسيار بهتر  ،شداضافه مي
هاي كمي و كيفي داراي نظم و انسجام مناسبي بنديكل اثر با توجه به تقسيم •

ود در اثر بسيار منطقي و به موج يهابندي، و زير عنوانبندي، عنوانفصل. است
  . اندشناختي آورده شدهاي روششيوه

منبع مورد استفاده  ةصفح ةالبته شمار. منابع مورد استفاده كافي و متنوع هستند •
  . در غالب صفحات اثر ذكر نشده است

توان گفت اين اثر براي آموزش شعر و فن شعر در ادبيات فرانسه به طور خالصه مي •
محتواي اثر از حيث انسجام و تأثيرگذاري بسيار . رسدنظر مي بسيار مفيد به
. مند نگاشته شده استاي روشاز نظر شكلي نيز، اثر به شيوه. مناسب است

توانند اين كتاب دانشجويان دورة كارشناسي وكارشناسي ارشد به راحتي مي
كافي و چنانچه فردي كل اثر را مطالعه كند، شناخت . ارزشمند را استفاده كنند

جامع از فن شعر و انواع شعر و حتي تاريخ تحول شعر در ادبيات فرانسه خواهد 
 . داشت
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  : چند نكته و پيشنهاد
عنوان  .عنوان كتاب به زبان فارسي با عنوان كتاب به زبان فرانسه متفاوت است •

در حالي كه  Versification française et genres poétiques: كتاب به زبان اصلي
صناعات شعري «در صورتي كه بايد . است انواع شعرعنوان كتاب به زبان فارسي 
  . باشد» و انواع شعر در زبان فرانسه

هستند مهمترين  calligrammeنگاره يا در خصوص اشعاري كه به صورت خوش •
در . اندهايي هستند كه به شكل حجمي مضمون اصلي چيده شدهنكته واژه

اي كه به باران اختصاص يافته شاعر با استفاده از نگارهدر خوش 187صفحاتي مثل 
- هاي باران را تداعي ميهايي كه حروف آن زير يكديگر قرار گرفته ريزش قطرهواژه

تواند آن را اند كه خوانندة كتاب نميكند اما اين حروف به قدري ريز چاپ شده
نگاره پرسشي مطرح ساخته خوش به عالوه، نويسندة كتاب در باالي همين. بخواند

رسد به نظر مي. پردازدنگاره ميها و شكل ظاهري خوشكه به رابطة ميان اين واژه
  . تر ضروري استهايي در ابعاد بزرگنگارهچاپ چنين خوش

برخي از اشعار . در اين كتاب اشعار فراواني از شعراي فرانسوي بازگو شده است •
به عبارت ديگر روند . برخي ديگر فاقد ارجاعات داراي ارجاعات مشخصي هستند و

گاه نام شاعر، . يكساني در سراسر كتاب در خصوص ارجاعات صورت نگرفته است
گاه عنوان اثر، گاه عنوان شعر، و باالخره گاهي هم نام انتشارات يا تاريخ انتشار اثر 

اما . انددهگاهي هم دو يا سه بخش از اين ارجاعات آورده ش. انديا چاپ ذكر شده
الزم است در سراسر اين كتاب، . شودروية يكساني در كل كتاب مشاهده نمي

هاي دانشگاهي مشابه يعني همان كاري كه امروزه در كتاب. ارجاعات تكميل شوند
  . به زبان فرانسه رايج است

ها بر اساس ترتيب شناسي در قسمت دوم عناوين كتابدر بخش مربوط به كتاب •
شناسي برخي ارجاعات داده شده در پاورقي با بخش كتاب. اندر نگرفتهالفبايي قرا

  :مطابقت ندارد
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و در بخش  1980انتشار كتاب  در پاورقي تاريخ 33مثالً در صفحة  
 1965، سال 24ذكر شده است و در پاورقي صفحة  1965شناسي سال  كتاب

  .ذكر شده است
 ذكر Pierre Guiraudاثر  versificationاز كتاب  55در پاورقي صفحة  

  .شناسي وجود نداردشده در حالي كه اين كتاب در كتاب
  . 168صفحة  1همچنين در مورد كتاب ذكر شده در پاورقي شماره  
  اثر  Introduction a l'analyse du poèmeهمچنين در مورد كتاب  

Gerard Dessons  از او نقل قولي صورت گرفته است 180كه در صفحة. 

  
 





 

 
  
  

  »1مادام بوآري«
  

  2گوستاو فلوبر : مؤلف
 مشفق همداني: مترجم
  امير كبير : ناشر

  1350: سال نشر
  تهران  :محل نشر

  532:  تعداد صفحات
  

در مقطع كارشناسي ارشد » تحليل يك اثر ادبي«به عنوان واحد  مادام بوآريرمان 
البته دانشجو مكلّف است كه خود كتاب را . گيرد مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار مي

و هاي خاصي از كتاب كه به نوعي باعث شناخت نويسنده  مطالعه نمايد اما فقط قسمت
 .گيرد مورد نقد و تفسير قرار مي ها س در كال شود،ميمكتب ادبي او  وسبك نگارش 

تحرير  ت و نويسنده زندگي زني را به رشتةي اسشناختكتاب در واقع يك داستان روان
هاي كودكي داراي روحي  آورد كه به علت محيط تربيتي خاص و محدوديت در مي
هاي او در زندگي منتهي به انتحار  ثبات گشته و سرخوردگي پرداز و شخصيتي بي خيال
 .گردد ياو م

به بررسي يك اثر مهم رئاليستي » تحليل يك اثر ادبي«كه درس اينه نظر ب
مادام «و شاهكار او  استهاي بارز اين مكتب  پردازد و فلوبر از چهره مي) گرايي واقع(

گيرد، لذا متن تا  بندي دقيقاً در اين مكتب ادبي جاي مي از حيث طبقهنيز » بوآري
عنوان يك رمان ادبي ه ب مادام بوآريرمان  .دارد درصد براي تدريس مناسبت 70

متون مشابه از نظر سبك ادبي  .فرانسه تعلق دارد 19گرايي قرن  به مكتب واقع
كتاب و  اين ).1834(نوشته بالزاك » باباگوريو«: رئاليسم وجود دارد از جمله

                                                            
1. Madame Bovary 
2. Gustave Flaubert 



 هاي خارجي   نقدنامه كتب و متون زبان  54

به » وبرفل«شناخت . دارندنويسندة آن در تاريخ ادبيات فرانسه جايگاه بسيار مهمي 
گرايي براي دانشجويان رشتة زبان و ادبيات  گذاران جريان واقع عنوان يكي از پايه

نظر به زبان اصلي آن يعني فرانسه بوده و اصل آن  كتاب مورد .استفرانسه الزم 
اي از كتاب را با  انتشارات صفي عليشاه خالصه 1329در سال . شودتدريس مي

انتشارات  1341در سال همچنين  .شر ساختترجمة آقاي محمود پور شالچي منت
در متن اين  .كبير متن كامل كتاب را با ترجمة مشفق همداني به چاپ رساند امير

، تأثير تربيت و محيط در خلق و خو و شخصيت و فنّ تقويت قوة تجزيه و تحليل
تأثير مثبت » رمانتيك«گرا و مقايسة آن با يك اثر  نگارش مربوط به يك اثر واقع

  .رددا
است كه » رمانتيسم«توان گفت كه يكي از اهداف نويسنده انتقاد از مكتب فكري  مي

فلسفة آن نقش بسيار آميز در  هاي اغراق تخيالت و احساسات فردي و حساسيت
بيني را سرمنشأ  نويسنده اين روحية احساساتي و عدم واقع. نمايد مي مهمي را ايفا
ري توصيف نموده و اوج آن و محكوميت آن را ا ها و انحرافات مادام بو همة كجروي

كه نويسنده اين روحيه و با توجه به اين. سازد در فنا و خودكشي اين زن نمايانگر مي
اي، با بررسي تعليم و تربيت و محيط بررسي  اي ريشه گونهطرز نگرش به زندگي را به

به انحراف  گونه حمايت مستقيم از شخصيت اول داستان و يا القاي نموده و هيچ
ليكن . هاي انساني و اسالمي دانست ارزشتوان اين كتاب را مغاير با  نمايد نمي نمي

بواري را  روع مادامهايي از كتاب كه به نحوي كنايي و پوشيده ارتباطات نامش قسمت
ها  اين قسمت. با اصول فكري و مذهبي مسلمانان مغايرت دارد كند، توصيف مي
  :عبارتند از
  19همة پاراگراف دوم از صفحة  –بخش دوم . قسمت اول 
  15تا  12خط  – 20صفحة  –بخش دوم . قسمت اول 
  خط آخر از پاراگراف اول 2 – 25صفحة  –بخش سوم . قسمت اول 
  همة پاراگراف دوم – 35صفحه  –بخش چهارم . قسمت اول 
  40خط اول از صفحة  4خط آخر و  5 – 39صفحه  –بخش پنجم . قسمت اول 
  دهم –نهم  –هفتم  –چهارم  –سوم  –بخش دوم . قسمت دوم  
  .بخش اول سوم و پنجم. قسمت سوم 
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ها از سوي اساتيد هاي فوق در كالس البته الزم به ذكر است كه هيچ كدام از قسمت
شود و ابعاد ديگر رمان از جمله شيوة نگارش و توصيف نويسنده،  مطرح نمي

ي روستايي، اختالفات طبقاتي و تربيتي و تأثير هايي از زندگ گرايي او، صحنه واقع
رار مورد نقد و تفسير ق... ها بر شخصيت و روحيات افراد، انتقاد از طبقة بورژوا و آن
مسئلة مهم در تدريس شيوة برخورد و نحوة نگرش استاد به ابعاد مختلف و . گيرد مي
  .باشد ابعاد منفي آن مي گذاردن تر و كنار شمار اثر و انتخاب بعدي مفيدتر و مثبت بي

مادام كه  ديدهاي تاريخ ادبيات فرانسه نظر بيافكنيم خواهيم به هر يك از كتاب
اي در جهان مانند فلوبر  شايد كمتر نويسنده. نويسي است شاهكار رمان بواري

توانسته باشد در نقل حوادث، از نيروي مشاهده تا اين اندازه استفاده كند و در 
. خرج دهددستي و تسلط به  همه چيره هاي زنده از حقايق عريان اين ترسيم تابلو

چه هست در آثار خودم منعكس  ناناين دنيا را چ اشياي«: نويسنده خود عقيده دارد
و هيچ كاري به عواقب آن . نمايم و حقايق را چنانچه وجود دارد بيان مي كنم مي

و در » ...خواهم نه عشق، نه عداوت، نه رحم، نه خشم داشته باشم من نمي... ندارم 
بيني به چنان   نيز عين همين اصل به كار رفته و واقع مادام بوارينگارش كتاب 

داستان، خويشتن را به قهرمانان  ةرسيده كه خواننده به محض شروع مطالع ايدرجه
شناسد و مناظر را با  ها پيش آنان را ميبيند كه گوئي از سال آن چنان نزديك مي

ترين  بيند كه گويي به اتفاق نويسنده تاريك هاي آن چنان روشن مي كاري ريزه
  .نيده استهاي حوادث را از زير نظر گذرا زواياي صحنه

اين كتاب اگرچه شاهكار ناميده شده است اما كليسا خود به اين از سويي ديگر، 
چون فلوبر در كتابش  .كتاب ايراد گرفت و فلوبر كارش به دادرسي رسيد

نشيني و  بخت را كه دائم در هوس زندگي مجلل، شبهاي زني نگون بختي تيره
توان كتاب را با  اما مي .رآورده استرير دبه رشتة تح ،مشروع است داشتن روابط غير

توان به  مي. ه استشناسانه مورد نقد و بررسي قرار دادديدي انتقادي و روان
ها در زير شخصيت دختري كه محروم از عاطفة مادري در صومعه بزرگ شده و سال

كه از  جوي علل انحراف بود نه آنو  و در جست بوده پرداختسلطة قوانيني خشك 
ف او با آب و تاب صحبت كرد و ذهن دانشجو را به سمت نكاتي سوق داد اعمال خال

استادانه  هاي كامالً توان با استدالل ها نيست بلكه ميكه نيازي به بررسي آن
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ه تحليل آن پرداخت و آن را نقد كرد نه بآيد  گونه كه از عنوان درس برمي همان
  . تعريف و تمجيد

چه امروزه به عنوان مكتب رئاليسم فرانسه شناخته  متمايز از رئاليسم افالطوني، آن
توان سه نسل  اين كشور را تحت الشعاع قرار داده است كه مي 19ادبيات قرن  ،شود مي

 :را در تكوين و افول اين مكتب ادبي بطور اخص شناخت
 و استاندال) به عنوان بنيانگذار اين مكتب(نسل بالزاك  -
 )راوالن مكتب ناتوراليسمپيشق(لوبر چون برادران گنكور و ف نويسندگاني -
اند  از رئاليسم به نام ناتوراليسم را ابداع كرده) افراطي(اي  ه نويسندگاني كه چهر -

 .ايشان استترين  كه اميل زوال شاخص
توان از آثار نويسندگاني  پس چنانچه تأكيدي بر تجليل يك اثر ادبي رئاليست باشد مي

  .و غيره نيز استفاده كرد سانگي دو موپل، اچون بالزاك، استاند
اين مفهوم در تقابل با انواع ايدئاليسم بوجود  ،آيد بر مي 19كه از رئاليسم قرن  همانطور

كه در آن هنرمند حق ندارد اهميت اصلي در  ادبيات است ادراك و اسلوبي از هنر ،آمده
ه نويسنده ببه عالوه در سبك رئاليسم گرايش . باب حقيقت را به تصور يا تحليل بدهد

علت اصلي اين گرايش . باشد و مبتذل واقعيت مي هاي ناهنجارتوصيف و ترسيم صورت
. استواقعي دورة ادبي قبل از آن يعني دورة رمانتيسم  رو در رويي با تصاوير و زبان غير
كند نسبي است  تصوري كه نويسنده از واقعيت مي - 1: در اينجا دو نكته قابل توجه است

اساتيد محترمي كه  -2،)ميزان نزديكي به واقعيت و چه از نظر مقتضاي زمانچه از بعد (
گيري دست  كنند در نهايت به اين نتيجه پردازند سعي مي به تحليل اين اثر در كالس مي

يابند كه يكي از اهداف فلوبر از نگارش اين اثر اين بوده است كه نشان دهد 
ز رو در رو شدن با واقعيت وجودي خويش پردازي مثل مادام بواري ا هاي خيال شخصيت

رسند چهره خشن و ناخوشايندي از واقعيت  ترسند و هنگامي كه به آن مي و زندگي مي
اي  العاده قطعاً فلوبر يكي از نويسندگاني است كه از قدرت بيان خارق. يابند را در مي

. قابل انكار است يرهاي گوناگون ساختاري غ كالم او بسيار شيوا و از جنبه. برخوردار است
اما مشكل اين است كه نويسنده با همين قدرت پردازش هنري خود تأثيري عجيب بر 

قدرت كالم و . نمايد گذارد و بسياري از مطالب كتاب را بر او القا مي ذهن خواننده مي
ناگفته نماند كه در قرن . تواند از آن بگريزد نفوذ نويسنده به قدري است كه خواننده نمي

نوشت تا جوانان را از خطر  هاي ورتر جوان رنجها و مشقتدهم گوته كتابي به نام هج
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الگوي نسل جوان آن زمان گشت و سرنوشت ورتر اما . تنهايي و انزوا و بيكاري آگاه سازد
به  .بسياري از آنان به انتحار يعني همان سرنوشت شخصيت اصلي داستان منتهي شد

كه خواننده از خويشتن خود  ري است كه به جاي آنبقد فلوبربيان ديگر قدرت كالم 
آگاه شود از خود بيگانه شده زيرا شخصيت مادام بوآري اثر عجيبي در ذهن او بجاي 

سازد بلكه در  و اين تاثير نه تنها بر ذهن خوانندة امروزي خود را نمايان مي. گذارد مي
 .الگوي شخصيتي شدبه عنوان  (Bovarysme)باعث ابداع كلمه بواريسم  1865سال 

كند اين موضوع مسئوليت استادان در طرح محتواي كتاب و تحليل دقيق آن بيشتر مي
هاي اصلي شناسانه توسط متخصصان روي شخصيتو چه بسا نياز باشد تحليلي روان

  .  كتاب صورت گيرد و مدرس از آن استفاده كند تا بتواند از تاثيرات آن پيشگيري كند
  
   

    





 

 
 
 

  »قواعد اماليي فرانسه و ديكته و تمرينات«
  

  شهناز شاهين : مؤلف
  دانشگاه تهران: ناشر

  1373: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  274:  تعداد صفحات
  

كتاب حاضر در چهار بخش متفاوت قواعد، تمرين، ديكته و ضمائم به همراه يك 
در اين كتاب از لحاظ شكلي و محتوايي، . استصفحه منابع و مĤخذ ارائه شده 

  : هايي به شرح زير وجود داردو ضعف نقاط قوت
ترين جمالت و با كالمي رسا و ترين و صريحتوضيحات براي هر نكته در كوتاه

بدين ترتيب خواننده به راحتي و به . عاري از هر گونه پيچيدگي بيان شده است
  . سرعت مطلب مورد نظر را درك خواهد كرد

اي كه دربارة آن توضيحي براي هر نكته يا كلمه. اندازه حروف كامالً مناسب است
همين حروف براي جواب صحيح از . تر انتخاب شده استرنگارائه شده، حروف پر

توجه را به ) كندانگشتي كه اشاره مي(عالمتي . ها نيز استفاده شده استتمرين
شوند كه مطلب اين نكات باعث مي. كندجمالت توضيحي و قواعد امالئي جلب مي

كننده بودن صفحه مورد نظر با سرعت بيشتري پيدا شوند و از يكنواختي و خسته
. تر كندتواند اثر را جالبآرايي ميفاده از رنگ متفاوت در صفحهاست. كاهندنيز مي

در صورت بودن تصويري در ارتباط با عنوان كتاب به . طرح جلد كامالً ساده است
  . شودجذابيت آن افزوده مي

، 1ديكته و گرامر (هاي خارجي در سه مجموعه واحد درس ديكته در دانشكده زبان
اين كتاب نكات اساسي مربوط . گرددارائه مي) 3گرامر  ، ديكته و2ديكته و گرامر 
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به امالي را فرانسه كه مورد نياز دانشجوي مقطع كارشناسي است، در بر دارد و به 
  . هاي در بر گيرنده اين مطلب باشدرسد حجم آن مناسب با ميزان واحدنظر مي

خذ شده است و هاي فرانسه االفعل بالفعل از كتابمطالب فرانسه به صورت طابق
ترجمة فارسي كه به همراه جمالت فرانسه آمده و صرفاً در بخش قواعد ارائه شده 

الوصف ضعف ترجمه در بعضي از جمالت مشهود است و مع. چندان زياد نيستند
جملة  32مثال، صفحة . دار شده استروان و رسا بودن در بعضي موارد خدشه

سهم واقعي مولف آن صرفاً در بخش اول . »استمراري است.... براي تميز دادن «
آوري از شود و بقيه مطالب جمعقواعد كه آن نيز ترجمه و تاليف است خالصه مي

  .اندها هم مشخص نشدهو مĤخذ همة آن است منابع متفاوت
اگر ضعف ترجمه كه در باال به آن اشاره شده مطرح نباشد، ضعف نگارش در برخي 

  . نگاري كمي مشكل داردحروف 105و  88در صفحات  براي نمونه. موارد مطرح است
هر چند كه بدعتي در ارائه اصطالحات تخصصي انجام نگرفته است، لكن مجموعة 

ها نگارش فارسي توضيحات و ترجمه. آن درست است و درست هم ارائه شده است
الوصف تأثير ترجمه در كاربرد اين اصطالحات مع. اغلب كوتاه و مقطعي بوده است

  .آن هم در جمالت ترجمه شده مشهود است
اش بر اين بوده كه نكات امالئي گفته است سعي» ديباچه«طور كه مولف در همان

هاي مختلف اما امروزه در كتاب. بندي نمايدرا مطرح كرده و مشكالت آن را دسته
اين نكات امالئي  La Larousse de pocheو در  Grammaire Du Francais به ويژه در 

  . انداز روي اصول نوين و مرتبط با مدخل مربوط به آن ارائه شده
است، اما همانطور كه گفته شده  1بخش اول كتاب پاسخگوي اهداف درس گرامر 

  . اين بخش هم از روي اصول نوين و امروزي ارائه نشده است
كات مربوط به عنوان كتاب مرتبط با سه بخش اول آن است و مولف در هر بخش ن

آوري متون گوناگون  جمع 3و  2هاي هر چند كه بخش(آن را مراعات نموده است 
بخش چهارم يا ضمائم ). از منابع مختلف است و نقش مولف هم محدود بوده است

توانست جايي داشته باشد در برگيرندة آخرين اصالحات كه در عنوان كتاب نمي
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گونه بحث يا اليي بوده و مولف بدون هيچدربارة قواعد ام) 1990(دولت فرانسه 
  .تفسيري آن را ارائه كرده است
ريزي براي درس اي به اهداف شوراي عالي برنامهمولف در ديباچه خود اشاره

سازي و در دسترس فرانسه نكرده است و هدفش را صرفاً معطوف به ساده يامال
جايي كه كتابي كه از آناما . قرار دادن بخشي از گرامر فرانسه معرفي كرده است

جديداً به اين موضوع خاص پرداخته باشد وجود ندارد، بايستي كماكمان اثر او را 
مد نظر قرار داد و دربارة  1ريزي براي گرامر  در راستاي اهداف شوراي عالي برنامه

  . را ارائه نمود يهايروزآمد كردن آن توصيه
شود و شناسي زبان فرانسه تدريس ميدر ترم اول و يا ترم سوم دورة كار 1گرامر 

بنابراين از نظر تناسب اختصاص . امالي فرانسه هم بخش كوچكي از آن است
به اين امر ضروري است، هر چند كه در فرانسه عمومي،  1دادن بخشي از گرامر 

  . هاي آموزشي هم داراي نكات امالئي هستندترم اول و دوم متد
تهيه شده است و ظاهراً نمونة فرانسوي آن راهنماي اين اثر از روي الفباي فرانسه 

اما ميزان روزآمدي فقط در بخش چهارم، ضمائم كه در آن . مولف بوده است
. اند ارائه شده استكه به تصويب رسيده) 1990(آخرين اصالحات دولت فرانسه 
شود كه كتابي در ايران تاليف شده است كه اين بدينسان خواننده متوجه مي

  . وار در آن آمده استات فهرستاصالح
نوآوري اثر صرفاً در طرز ارائة شكل الفبايي موضوعات امالئي و نيز بخش ضمائم 

  . كنداست كه خواننده را از تغييرات جديد اماليي زبان فرانسه باخبر مي
كند تا قواعدي كه در بخش اول توضيح داده شده كمك مي» هاتمرين«بخش 

بازي با «قسمت . د و ابهامات احتمالي نيز برطرف گردداست، به كار گرفته شو
تواند براي دانشجو بسيار آموزنده و جالب باشد چون عالوه بر مرور مي» كلمات

زند ولي حجم اين قواعد، اطالعات عمومي و ميزان دقت خود را نيز محك مي
  . قسمت نسبتاً كم است
ازد كه محتوايي جامع سقاعده امالئي را عنوان مي 150اين كتاب بيش از 

هاي اهداف درس، آموزش قواعد امالئي تازه، تكميل دانسته. گرددمحسوب مي
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. ها و برطرف كردن مشكالت امالئي دانشجويان استناقص و نظم بخشيدن به آن
بندي موارد مورد بحث به ترتيب حروف الفبا دستيابي به مبحث مورد نظر تقسيم

  . را تسهيل كرده است
تواند اثر ناميده شود، چون كه قواعد، كه ترجمه و تاليف است مي اول ،فقط بخش 

، 2بقية فصول . مولف از روي مدل فرانسوي در دسترس به ارائة آن پرداخته است
نظم منطقي در فصول به خوبي مشهود است و . آوري محض استجمع 4و  3

  . باشدمعرف عنوان كتاب هم مي
است،  273منبع ارائه شده در صفحة  15 ،ن كتابيكي از اشكاالت بزرگ و مهم اي

و  122. دو بار ص( 3چون كه مولف در تمامي كتابش فقط به ذكر منابع شماره 
. صص(پردازد و سه بار هم مي 15و شمارة ) 119. بار در صيك( 7، شمارة ) 134
بايستي قبالً اين امر مهم مي. دهدبه بخش ضمائم ارجاع مي) 183و  23، 17

  . شدتذكر داده مي) ل از چاپقب(
ها از سال ذكر شده و تاريخ تأليف آن 273. ظاهراً از تمامي منابعي كه در ص

اند و چون اكيداً ذكر شده 15، و 7، 3فقط منابع شمارة . است 1991تا  1971
  . توان به اظهار نظر معقولي مبادرت كردها در دسترس نيست، نميبقية كتاب

ارجاع  ي درنحوة غلط) ها، پانويس134و  122. ص(كتاب در دو مورد از يك 
اثر ( op.citشكل اختصاري . شود و الزم است كه حتماً تصحيح شوندمشاهده مي

براي تسهيل و كوتاه نويسي در امر ارائه مرجع است و بنابراين ذكر آن   )مذكور
  . مورد استشناسي يك كتاب كامالً بيسپس آوردن تمامي كتاب

  : شود كه مولفديد چاپ احتمالي پيشنهاد ميبراي تج
بخش اول قواعد را با توجه به توضيحات مندرج در پاسخنامه و منطبق با  - 1

 . تغيير داده و مطالب را روزآمد نمايند 2001الروس جيبي 
ها بپردازند، چون كه امروزه يك كار به ارائه درست و دقيق ارجاعات در پانويس - 2

 .آيدديگر تحقيقي به حساب نميتحقيقي بدون ارجاع دقيق 
 . داري كنندپردازد خودها نميها به ذكر آناز ارائه مĤخذي كه در پانويس - 3
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 274فرانسه و ديكته و تمرينات به ترتيب حروف الفبا كتاب  يمولف قواعد امال
اي خود را در چهار بخش قواعد، تمرين، ديكته و ضمائم به همراه منابع صفحه

 Orthographe Françaisعنوان فرانسوي اين كتاب . و مĤخذ ارائه كرده است

de A à Z دقيقاً شبيه نام كتاب مشترك كولت برتلن و فرانسيس يائيس ،
ي در پاريس است كه البته در كتاب مورد بررس 1990در سال  شده منشر

  ). 134و  122صفحة (د به آن اشاره كرده است رمولف فقط در دو مو
اي را ارائه كرده است، ليف خود كار نسبتاً شناخته شدهأمولف در اين ترجمه و ت

هاي پيشين زبان فرانسه به فارسي ارائه چون كه قبالً نكات امالئي در اغلب كتاب
باحث ديگر دستور زبان فرانسه شده بودند، وليكن به طور مستقل بلكه به همراه م

دهد و مباحث بخش كوچكي را تشكيل مي امال 1در گرامر معروف موريس گرويس
اما در كتابي كه ما به بررسي . آن در فصول گوناگون و به طور پراكنده آمده است

پردازيم اهم مطالب معروف و شناخته شدة مشكالت امالئي در جمع، مفرد، آن مي
توان صفحه گفته شده است و از اين منظر مي 114ستثناها در مونث و مذكر و ا

ليكن با توجه به تاليفات ساالنه و متنوعي . گفت كه كار مستقلي ارائه شده است
قواعد امال را فقط به  ةپردازند و ارائكه فرانسويان به طور مستمر به انتشار آن مي
كه قواعد كلي و موارد  چون–كنند اشكال جمع و مفرد و استثناي آن خالصه نمي

از مدتي  -انداند و از موارد ابتدايي آموزش زبان فرانسهاستثنايي شناخته شده
دهند و اشكال پيش قواعد امالئي را در اصطالحات و جمالت كوتاه توضيح مي

نامه، دستور زبان، و ها را در پايان هر مدخل لغوي و تحت عناوين واژهگوناگون آن
  . كنندرسي ميصرف افعال هم بر

؛ كه خوشبختانه در تهران افست شده، اين روش چهار 2001فرهنگ جيبي الروس 
نامه، دستور زبان و صرف افعال را در آخر هر مدخل مهم و اي قواعد امال، واژهمرحله

هم به شكلي كه خواننده با نگاه اول بتواند متوجه امر شود، ارائه گاه استثنايي، آن
به صفحات . ارد جديدي هم پرداخته كه اصالً در اين كتاب نيستكرده و به ذكر مو

                                                            
1. Maurice Grevisse 
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نامه، مراجعه شود تا موارد امالئي، واژه 2001فرهنگ جيبي الروس  17و  5، 3، 1
  . دستور زبان و صرف افعال با موارد مشابه كتاب تطبيق داده شود

ها به ئه آنآوري مطالب فرانسه و ارااست، جمع 3و  2هاي بقيه كتاب، كه شامل بخش
الفعل بالفعل بوده و مولف نقش مهمي در آن نداشته است، مضاف بر اين كه صورت طابق

اثر  Nouveau Exercises Françaisو   Grammaire Du Francaisهاي در كتاب
Maurice Grevisse  هم چنين مطالبي وجود دارند .  

خرين اليحة تغييرات اما بخش چهارم ضمائم از ابتكارات مولف است كه توانسته آ
امالي زبان فرانسه را از طريق سفارت فرانسه تهيه و در كتابش منتشر كند تا 

  . مند گردنددانشجويان و سايرين از آن بهره
  :هاپيشنهاد

 .بهتر است تصويري مرتبط با عنوان كتاب روي جلد اضافه شود .1
 .هاي مربوط به بازي با كلمات افزوده شودبه حجم تمرين .2
گفتار قرار گيرد و ترجمة اين صفحه به زبان اهللا پيش از پيشبسمصفحه  .3

 .فرانسه اصالح شود
 .فهرست مطالب به صورت تفصيلي ارائه شود .4
مباحث اصلي به روشي مشخص از مباحث  آرايي، بهتر استاز نظر صفحه .5

گذاري از سه  ، مبحث نقطه75براي مثال، در صفحة . فرعي تفكيك شوند
با شروع مبحث ديگري در  78شده است كه در صفحه زيرمجموعه تشكيل 

يافتن مبحث قبلي چندان كه پايانيابد در حاليپايان همان صفحه خاتمه مي
 . مشخص نيست

، به )متون پيشنهادي از نويسندگان برجسته جهت تمرين امال(در بخش سوم  .6
، هاي مورد استفاده از هر نويسندهرسد كه با معرفي مأخذ و كتابنظر مي

همچنين، يكنواختي ارجاعات . ودشتر ميها محرزارجاعات و سنديت آن
دهي يكسان در شكل فعلي، ارجاع. تواند از سردرگمي خواننده بكاهد مي

هاي امال، در پايان متن نوشته نيست؛ براي مثال، در صفحات آغازين تمرين
كه در ر صورتيد) نام نويسنده... (گرفته شده از آثار بر يعنيd’ après  شده 
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صفحات بعدي اين واژه حذف شده است؛ گاهي نام كوچك هم حذف شده و 
 . گاهي به تاريخ وفات يا والدت نويسنده اشاره شده است

هاي اماليي زير مشاهده شد كه در همين بخش سوم، به طور اتفاقي غلط .7
 : ضروري است اصالح شود

، نقص  ، امالي نام نويسندة دومين متن به شكل 192در صفحة  •
  . است 55قاعدة صفحه 

بايد به صورت  فعل ) همان متن دو سطر پاياني( 192در صفحة  •
  . جمع نوشته شود

  . اصالح شود ، )پاياني ردو سط( 195در صفحة  •
اين امال به دليل . اصالح شود Mersaultاسم خاص  يامال 205در صفحة  •

 . كند، غلط استميمفهوم خاصي كه نويسنده القا 
به دو شكل  4و  3، يك اصطالح در دو سطر )متن دوم( 205در صفحه  •

 .چيني شده استمختلف حروف

 . به شكل غلط رايج نوشته شده است ، واژه 211در صفحة  •
عدة به شكلي كه آمده، نقض قا ، )3بند ( 215در صفحه  •

 . است 54صفحة 

وجود حروف بزرگ، نقض  ، در عنوان 233در صفحة  •
 . است 54قاعدة صفحة 

با نگارش قديم بدون خط ربط  ، )1جدول ( 251در صفحة  •
  . است كه در نگارش جديد آن آمده است

، وجود نقطه، analyses، بعد از )در سطر دوم عنوان جدول( 272در صفحة  •
  . است 76نقض قاعدة صفحة 

رسد ، به نظر مي)آموزش امالي صحيح به خوانندگان(با توجه به ماهيت اثر،  •
 . تصحيح اماليي اثر و ويرايش آن، امري ضروري باشد





 

  

 
  

  »فرانسة نيمه تخصصي«
  

  ديهيم، و آذرخشي موثقي، : مؤلف
  نشر دانشگاهي: ناشر

  1363: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  234:  تعداد صفحات
  

به نگارش آنماري موثقي، گيتي ديهيم و گلناز رعدي  فرانسة نيمه تخصصيكتاب 
هاي زبان فرانسه، در مركز نشر دانشگاهي براي رشته 1363در سال  آذرخشي،

هدف اصلي از تدوين اين . معماري و ادبيات به چاپ رسيده استشناسي، هنر،  زبان
كتاب، ارائة متوني است كه به فرهنگ ايراني نزديك باشد و تبليغي براي فرهنگ غرب 

  .نباشد
   :نقاط قوت

 . افزايدهاي دانشجو ميها و تركيبات قوي كه به مهارتههاي نوين و نيز واژارائة واژه .1

 . استفاده از ابزار الزم براي تفهيم مطلب به خواننده .2

 . پرهيز از فرهنگ غربي و نزديك شدن به فرهنگ ايراني .3

  : نقاط ضعف
ريزي مربوط به گروه فصل شوراي عالي برنامهمطابقت نداشتن محتويات كتاب با سر .1

 . هنر و معماري و سطح دانش زباني دانشجويان در اين دو رشته

 .تون كتاب براي دانشجويان رشته زبان فرانسهجذّاب نبودن م .2
عدم دقت و صحت مطالب مطرح شده در كتاب با توجه به ايراني بودن نويسندگان  .3

 .متون
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 . عدم هماهنگي الزم متون كتاب با يكديگر .4

 . هاوجود تغييرات ناصحيح در برخي از متن .5

  :هاپيشنهاد
 . لزوم ارائة مبحث دستوري در پايان هر درس .1

 واحد درسي فرانسه گذرانده 40اين كتاب براي دانشجوياني كه حداقل تدريس  .2
 . باشند

  . هابازنگري متون و رفع اشكاالت آن .3
  : نقد تفصيلي

زيرا اين . اين كتاب از نظر سادگي به عنوان منبع مرجع براي سطح مورد نظر مناسب نيست •
ات فرانسه براي درس فرانسه دوم زبان وادبي مكتاب به عنوان منبع مرجع براي دانشجويان تر

با توجه به اين كه موضوعات متون تخصصي هستند . در نظر گرفته شده است) واحد 3(عمومي 
لذا داراي جذابيت نبوده و از پذيرش چنداني از سوي  ،پردازندنمي يو به متون ساده و آموزش

  . شونددانشجو واقع نمي
در پايان هر . ي نكات قوت قابل توجهي استاز منظر به كار گيري واژگان تخصصي كتاب دارا •

كلمه با معادل فارسي ارائه شده است كه در  30متن است حدود  12بخش كتاب كه حاوي 
 ”Roman“، كلمة 7كتاب شماره  160لكن در صفحة . باشدواژه مي 360مجموع حدود 

شود هايي گفته مياين كلمه در باب زبان. داده شده كه تعبير درستي نيست» روميايي«معادل 
 ”Roumain“نيز معادل فارسي  8در همان صفحه شماره . كه از زبان التين مشتق باشند

  . است» منسوب به روماني«تر آن پيشنهاد شده است اما معني دقيق» رماني«
  : هاي زير استفاده شده استبراي تفهيم مطالب از شيوه •
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 كشي زير كلمات مهم براي جلب دقت و توجه دانشجو، خط 

 نامه به فارسي،ارائه واژه 

 .سواالتي در مورد درك متن 
 شناسي،واژه 

 وسيلة مرتب كردن كلمات داده شده،ساخت جمله به 

 ارائة يك متن نظري دستوري، 

 . كاربرد عملي دستور زبان با حل تمرين 

  . كيفيت چاپ متن خوب است •
مورد دانشجويان ترم دوم زبان فرانسه كه اين كتاب را قاعدتاً بايد براي درس  در •

ها مطالعه نمايند اين كتاب بسيار باالتر از سطح معلومات آن) واحد 3(فرانسه عمومي 
به اين دليل كتب و منابع ديگري از سوي . بازدهي مطلوبي ندارداست و در نتيجه 
  . گرددمدرس تدريس مي

  . محتويات متن با فهرست مطابقت دارد •
  . مطالب هر يك از فصول و عناوين متن جامعيت دارد •
  . از نظر متون ارائه شده ترتيب و انسجام موضوعي وجود دارد •
هر . ضوع از كفايت الزم برخوردار استمتن از جهت استفاده از منابع مرتبط با مو •

صفحه است و با توجه به هدف آموزشي متن، تكيه بيشتر بر ارجاع به آن  1متن حدود 
  . دهدمحتواي متن نيز اطالعاتي منطقي در حد يك صفحه به ما مي. براي يادگيري است

  . اندنامه ذكر شدهاند و صرفاً در كتابارجاعات و استنادات در متن نيامده •
واحد درسي را گذرانده باشند  40تدريس اين درس براي دانشجوياني كه حداقل  •
دانشگاهي واحد پيش 18تواند مفيد باشد اما براي دانشجويان سال اول كه فقط  مي

  . اند بسيار غير منطقي استگذرانده
شناسي و هنر و معماري متون ارائه شده در كتاب مربوط به موضوعات ادبي، زبان •

هاي ادبيات،  كتاب حاضر اختصاص به آموزش زبان فرانسه به دانشجويان رشته .هستند
كه در كتاب در سرفصل درس فرانسه  نظر به اين. شناسي، هنر و معماري داردزبان
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ي دستوري آن ارشته زبان و ادبيات فرانسه معرفي شده است و محتو) واحد 3(عمومي 
آيي چنداني ندارد  در اين واحد كار باشد، دانشجويان سال اول ميز سطح تر ا بسيار قوي

يكي از نكات . تواند مفيد باشد اما در دروس ديگري چون خواندن و درك مفهوم متن مي
هاي دانشجو نامه است كه بر مهارت هاي زياد و متنوع و نيز واژه مثبت كتاب ارائه تمرين

  .افزايد مي

  :الب به ترتيب ارائه شده استاز نظر مطالب دستوري اين مط
 - 5، وجه مجهول -4، بيان نتيجه - 3، وجه مصدري گذشته -2، كاربرد وجه التزامي -1

، شرطي حال -8، بيان هدف -7، وجه التزامي در عبارات مستقل و پايه-6، بيان زمان
  .گذشته ساده -11، بيان تقابل -10، بيان شرط -9

نسبت به موارد ديگر در مرحلة  »مجهول وجه«و  »گذشته ساده«رسد  به نظر مي
  .ها پرداخته شودهاي اوليه به آنمقدماتي ديگري واقع باشند لذا بهتر بود در درس

توسط مؤلفان در مركز نشر  1363كتاب فرانسه نيمه تخصصي كتابي است كه در سال 
ترم  هدف اين كتاب كمك به دانشجوياني بود كه بعد از .ه استدانشگاهي به چاپ رسيد

فرانسه ) واحد 12در مجموع (واحد  6درس هر كدام به ارزش  دو ،پيش دانشگاهي
برد كه مؤلفان قصد  توان به اين مطلب پي با مطالعة كتاب مي. خوانند مي 2و1اختصاصي 

اند با تأليف اين كتاب از فرهنگ غربي دور شده و به فرهنگ ايراني اسالمي  داشته
قدير دارد اما با مطالعة بيشتر كتاب نكاتي به نظر نزديك شوند كه اين خود جاي ت

: هاي براي رشته«روي جلد كتاب نوشته شده . توان ناديده گرفت رسد كه نمي مي
اما رشتة هنر و معماري از اين كتاب هيچ . »ادبيات، زبانشناسي، هنر و معماري

عالي  چون تمرينات دستوري آن ربطي به سرفصل شوراي .دنبر اي نمي استفاده
 توانندنميريزي مربوط به گروه هنر و معماري ندارد و دانشجويان اين رشته  برنامه

تمرينات دستوري اين حل كنند پس قاعدتاً نيازي به را تمرينات دستوري زبان فرانسه 
هاي هنري كتاب در حد  متن: توان گفتدر مورد متن هاي كتاب نيز مي. كتاب ندارند

چون قاعدتاً  براي آنها جذابيت داشته باشداست نيست و بعيد  دانشجويان هنر و معماري
ها براي  ها از سطح بسيار باالتري برخوردار است؛ اما همين متننظر آن هاي مورد متن

رسد دقيق نباشد و از نظر بار علمي خود  دانشجويان رشتة زبان فرانسه هم به نظر مي
اين گروه تمرينات و بخش واژگان  ها حساب كرد و برايتوان خيلي روي آن متن نمي
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نيم كه حدود قرن خوا در اين متن مي ،»فرش ايران«آمده  60در ص . تر هستند مفيد
ايراني اين مطلب را  اگر يك غير .است ي از تركيه به ايران آمدهباف ششم هجري فرش

شده در زمان ساسانيان بافته  فرش بهارستاندانيم  بخواند حتماً خواهد پذيرفت اما مي
چطور  ،اند فرشي است ايراني كه براي آن تاريخي را درنظر نگرفته پازيريكفرش و است 
 فرشها بعد از توانيم بپذيريم كه بافت فرش از تركيه به ايران آمده آن هم قرن مي

 ر مورد هنر اسالمي و روح ايراني آنمتني د 123در ص . و فرش بهارستان پازيريك
ايراني گرفته  اين متن را از منابع غير اصلي،بع مؤلفان منرسد  به نظر مي .استآمده 
تواند يك  ايراني نمي كه نويسندة غير اين مسأله باشدتواند مؤيد  مي نكته خوداين . باشند

كه معماري بعد از در اين متون مي خوانيم . اسالمي باشد - متخصص معماري ايراني
اين يك اصل  .زنند ف اول را ميتزئينات اهميت دارد و هميشه تزئينات مساجد حر

به چشم نخست معماري آن  ،دور دست درمسجدي از مگر غير از اين است كه . نيست
است كه  شدن به آن ترنزديك سپس باسازد  ها را به خدا معطوف ميكه نگاهآيد مي

در حين متن  نكته ديگر اين است كه. شويم متوجه تزئينات بيروني و داخلي آن مي
م كه شبستان مساجد حتماً بايد مستطيلي شكل باشد كه اين خود جاي بحث خواني مي
ست كه شبستان آن پيچيدگي دارد و بسياري از ااهللا از مساجدي  لطف  مسجد شيخ. دارد

ها حتي  بينيم كه شبستان مساجد ستون دار مستطيلي نيستند و در معماري مدرن مي
بينيم كه اين متن نه تنها مستند  بار ديگر ميبنابراين . فرم گرد دارند مثل مسجد الغدير

در  81در ص . تواند گمراه كننده باشد نيست بلكه براي يك خواننده غير ايراني هم مي
خوانيم كه شعر فارسي بعد از قرن چهارم  مي» اهميت شعر در  ادبيات فارسي«متن 

ت كه رودكي كه با مطالعة تاريخ ادبيات فارسي روشن اسظهور كرده است در صورتي
هجري قمري بيشتر عمر خود را در قرن سوم هجري  329شاعر معروف متوفي به سال 

 .گردد گذرانده است طبيعي است كه قدمت شعر فارسي به قبل از قرن چهارم برمي
الدين همايي در تاريخ ادبيات ايران اشاره به دو فقره شعر در  ضمن اينكه استاد جالل

اين كتاب به دليل  اند كهمولفان مدعي .دوم هجري دارد قرن اول هجري و اوايل قرن
تواند به عنوان كتاب درسي براي دانشجويان همة  پايين بودن سطح تخصصي آن مي

هايي مانند در درس هاي علوم انساني به خصوص دانشجويان رشتة زبان فرانسه رشته
، »لوم انسانيترجمة متون ع«، » 2دستور زبان «، »شناسي واژه«، »خواندن متون«
گيرد؛ اما واقعيت اين است كه دوازده  مورد استفاده قرار مي» ترجمه متون گوناگون«
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فرش «در كنار » شناسي تطبيقيزبان«د به عنوان مثال نخواني ندار متن درسي آن هم
هاي  گفته«، »خط ايران بعد از اسالم«، »سالمخط ايران قبل از ا«، »نقد ادبي«و » ايراني

شود  هايي كه به ايران مربوط مي افزون بر آن متن. گيرد قرار مي... و» ارة ادبياتماركز درب
گردد كه به  سال قبل برمي 70همه از نويسندگان غربي است و در بعضي موارد منابع به 

بهتر  مي رسدبه نظر . آورد رسد اين نكات به صحت و سقم مطالب لطمه وارد مي نظر مي
د و اگر اين كتاب با توجه به مخاطبان نيكديگر تفكيك شو مطالب كتاب كامالً ازاست 

بندي شود و سه فصل مجزاي ادبيات،  شود الاقل فصل آن به سه كتاب تقسيم نمي
نخواهد بود كه  يدر اين صورت ديگر نياز. زبانشناسي و هنر و معماري داشته باشد

تواند با  ش ميبلكه برعكس هر بخ .ها از سطح تخصصي پاييني برخوردار باشند متن
نه اينكه از  ،تر داشته باشد هاي سطح باالتر و جذاب توجه به مخاطبان خاص خود متن

افزون بر آن . يك متن به متن ديگري پريده شود بدون اينكه انسجامي بين مطالب باشد
رسد  با توجه به تمرينات واژگاني و دستوري كه در پايان هر متن وجود دارد به نظر مي

بحث دستوري مورد بحث هم در بخشي از هر فصل گنجانده شود و توضيح  نياز باشد
اما عليرغم اين اشاره بايد گفت مباحث دستوري روند . الزم دربارة آن داده شود

ها بازنگري شده اشكاالت آن رفع  ها و شايد بهتر باشد متن تري دارند تا متن مناسب
  .شود

رسد كه اين تعداد مجموع  عنوان شده به نظر ميكتاب  25در رابطه با تعداد منابع كه 
كتاب  229در صفحة . منابع كتابهاي بخش اول و بخش دوم فرانسه نيمه تخصصي است

اين مطلب كه خواننده را در سردرگمي . گذاري شده است شماره 14منابع از شماره 
مجموع  توان گفت كه بنابراين مي. باشد گذارد خود يكي از مشكالت اين كتاب مي مي

 .باشد عدد مي 12منابع مورد استفاده در اين كتاب 
  
   

    



 
 

 
  
  

  »تاريخ ادبيات فرانسه جلد دوم، قرن هفدهم«
  

  همكاران و برونل، پير: مؤلف
  افضل وثوقي: مترجم
  سمت: ناشر

  1382: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  268: تعداد صفحات
  

 :نقاط قوت
  :شكلي  

 كيفيت بسيار خوب اثر از نظر شكلي •

 جامعيت صوري بسيار خوب اثر •

 روان و رسا بودن نگارش كيفيت عالي رعايت قواعد ويرايش و نگارش •

  داد  واحدهاي مربوطهعت اثر باتناسب حجم  •
  :محتوايي  

  كيفيت بسيار خوب ترجمه از نظر رواني، شيوايي سبك و نوشتار •
  داري و توجه به اصول ترجمه كيفيت خوب ترجمه از نظر امانت •
  گفتار مترجم وجود پيش •
  تناسب موضوعي و محتوايي اثر با اهداف درس •
  نظم منطقي و انسجام مطالب •
  اصطالحات تخصصيدقت در كاربرد  •
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 جامع و دقيق بودن كتاب به زبان اصلي و بالطبع ترجمة آن •

 :نقاط ضعف
  : محتوايي

 عدم وجود پانوشت •
  :پيشنهادات

تواند به عنوان كتاب مرجع مورد استفاده قـرار گيـرد و ترجمـة آثـار      كتاب مي •
  .استمشابه مفيد و ضروري 

 .شود ها توصيه مي در ترجمه در برخي بخش داري امانت •

مي تواند براي تـدريس درس هـاي تـاريخ     17كتاب تاريخ ادبيات فرانسه قرن  •
هـاي مختلـف    در گـرايش   18و  17و تفسير متون قرن  18و  17ادبيات قرن 

  . كار رود رشته زبان فرانسه به
ترجمة اين اثر و آثاري نظير آن براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فرانسه و  •

  . نيز عامة مردم ضروري و مفيد است
  .اثر حاضر از نظر شكل و قالب مناسب و جالب است •
نگارش اثر بسيار روان و . قواعد ويرايش و نگارش بسيار خوب رعايت شده است •

  . شيوا است
  .آرايي، صحافي و طرح جلد خوب استاري، صفحهنگكيفيت اثر از لحاظ حروف •
  . هاي درس مورد نظر مناسب استتناسب حجم اثر با تعداد واحد •
  .اي آزاد است اين كتاب ترجمه •
داري تقريباً  از نظر امانت. الب بسيار خوب استاز نظر رواني و روشن نمودن مط •

  . خوب است
ان زبان و ادبيات فرانسه را با توجه به اين كه ترجمه كتاب مورد بحث، دانشجوي •

سـازد، ايـن كتـاب     با مفاهيم و اصول كلي ادبيات قرن هفدهم فرانسه آشنا مي
توانـد بسـيار مفيـد واقـع      عنوان منبع كمك درسي و حتي كتاب مرجع مـي  به

رغم عدم رعايـت كامـل امانـت در    رواني و شيوة نگارش ترجمه نيز، علي. گردد
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اي دانشجويان بلكـه بـراي عالقمنـدان مباحـث     ترجمه خواندن آن را نه تنها بر
  . سازدادبي قرن هفدهم فرانسه جالب و گيرا مي

كتـابي جـامع، دقيـق و ارزشـمند     ) به زبان فرانسـه (از نظر محتوا كتاب اصلي  •
داري هـا بـا امانـت   گونـه كتـاب  گردد ترجمـة ايـن  پيشنهاد مي. شودارزيابي مي

  . بيشتري صورت پذيرد
  





 
 

  
  
  
  

  » دهمجوم، قرن هتاريخ ادبيات فرانسه جلد س«
  

  همكاران و برونل، پير: مؤلف
  افضل وثوقي: مترجم
  سمت: ناشر

  1382: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  204: تعداد صفحات
  

  : نقاط قوت
 : شكلي
  روان و رسا بودن متن •
  رعايت قواعد و ويرايش و نگارش •
  آرايي، صحافي، طرح جلدنگاري، صفحهكيفيت خوب اثر از لحاظ حروف •

  :محتوايي
  ريزيمطابقت محتوايي اثر با سرفصل شوراي عالي برنامه •
  رعايت خوب تسلسل مطالبو  نظم منطقي و انسجام مطالب •
  نثري سليسي ترجمه و برخورداري از نروا •
  جامعيت خوب محتوا و موضوع اثر •
  آمدي اطالعاتروز •

   :نقاط ضعف
  :محتوايي
 عدم وفاداري به متن اصلي •
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  سازي اصطالحات تخصصيلزوم معادل •
  آمد نبودن كتابروز •
  عدم وجود نوآوري •
  يابي درست عناوينعدم توجه به معادل •

  

 :پيشنهادها
 لزوم استفاده از واژگان فارسي •
  اي اصالحات هاي كم آن و انجام پاره كتاب علي رغم غلطويرايش مجدد  •
  ها لزوم معادل سازي اصطالحات تخصصي و بازنگري آن •
  لزوم استفاده از كتاب به عنوان منبع كمك درسي و نه كتاب اصلي •
 ها به زبان اصلي لزوم اشاره به عناوين كتاب •

  

 : نقد تفصيلي
در رشته زبان و  18قرن  عنوان منبع كمك درسي درس ادبيات كتاب حاضر به •

  .گيرد ادبيات فرانسه مورد استفاده دانشجويان مقطع كارشناسي قرار مي
هـا   مترجم وفاداري چنداني نسبت به مـتن اصـلي نـدارد و در بسـياري بخـش      •

  .محتواي كتاب حاضر با متن اصلي كمي متفاوت است. ترجمه آزاد كرده است
فقط گاهي مترجم از . ه شده استدر ترجمه كتاب از نثري روان و خوب استفاد •

 17صفحة (» رغم علي«يا ) 15سطر  61صفحة (» هذا مع«هاي عربي مانند  واژه
  . هاي فارسي استفاده كرد توان از معادل بهره گرفته است كه مي) 4سطر 

 يامال 72صفحة (ويرايش كتاب خوب انجام گرفته است و نسبتاً كم غلط است  •
 " "آنگره با  107صفحة   اشتباه است، ""

  ...)همخواني ندارد، 
  .آرايي، صحافي، طرح جلد خوب است نگاري، صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروف •
  . هاي درسي مطابقت دارد حجم كتاب حاضر با تعداد واحد •
  . يابي اصطالحات تخصصي تا حدودي رعايت شده است معادل •
گرفته است و عين واژه با نگـارش فارسـي   سازي صورت ن در بعضي موارد معادل •

  ). 32، اتاژنرو صفحه 185صفحه   انتريك،(آورده شده است 
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محتواي اين كتاب با اهداف درس مورد نظر سازگاري دارد و بـه عنـوان منبـع     •
  . تواند مورد استفاده قرار گيرد كمك درسي مي

فهرسـت   عنوان كتاب تاريخ ادبيات فارنسه جلد سوم قرن هجـدهم اسـت و در   •
كـه   جـا  از آن. بررسي قرار گرفته استوقايع ادبي و تاريخي قرن هجدهم مورد 

نويسندة اصلي كتاب تسلسل مطالب را رعايت كرده است در ترجمـه نيـز ايـن    
  . امر مورد توجه قرار گرفته است

ريزي براي درس تاريخ ادبيـات در   عالي برنامه هاي شوراي مطالب اثر با سرفصل •
  . بقت داردقرن هجدهم مطا

توانـد مـورد اسـتفاده دانشـجويان قـرار       كتاب حاضر به عنوان كمك درسي مي •
  . گيرد

  . منشر شده است و چندان روزآمد نيست 1972اصل كتاب به تاريخ  •
نويسنده اصلي نظم منطقي و انسجام را مراعات كرده است و در ترجمه نيز بـه   •

  . آن توجه شده است
هجدهم از كتاب تاريخ ادبيات فرانسه اثـر   كتاب حاضر ترجمه كامل بخش قرن •

گانـة ادبيـات قـرون وسـطي، قـرن       هاي پنج باشد كه شامل بخش پير برونل مي
هـايي را   قرن هجـدهم، قـرن نـوزدهم و قـرن بيسـتم اسـت و بخـش        هفدهم، 

  . اند مترجمان ديگري ترجمه كرده
عالقة خواننـده را   ترجمه از نظر رواني و برخورداري از نثري دلچسب و سليس، •

در پايـان هـر فصـل متـرجم     . انگيـزد و كـالً رعايـت امانـت شـده اسـت       بر مي
نامة نويسندگان اضافه كرده است ماننـد صـفحة    هايي را دربارة زندگي يادداشت

  . 147يا  126
آرلكـن  «عنوان آثار از دقت كافي برخوردار نيست ماننـد   هاييابي برخي معادل •

آرلكـن از عشـق ادب آموختـه    «ششم به جاي  سطر 67صفحة (» عاشق مؤدب
شـگفتي  «بـه جـاي   ) سطر پـنجم  72صفحة(» عشق غافلگير كننده«يا » است
عشـق و  «جا سطر يازده به جاي بـازي   همان» بازي عشق و تصادف«يا » عشق
  »اتفاق
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سـطر ششـم تـا     62صـفحة  (شد  ها به زبان اصلي نيز آورده مي بهتر بود عنوان •
كـه بـه   » صـادق «داسـتان   100يا در صفحة  66انند در صفحات ديگر م ،)دهم

  .شود و اشاره به آن مفيد بود گفته مي فرانسه 
  .183گاهي بدون جهت معادل فرانسه آورده شده مانند صفحة  •
) 185صـفحه  (يابي نشده است مانند انتريك  گاهي براي كلمه مورد نظر معادل •

  .به جاي دسيسه و مجمع عمومي) 32صفحه (يا اتاژنرو 
ـ  كتاب حاضـر بـه راحتـي مـي     هم رفته به خاطر رواني ترجمه، روي • مـورد   دتوان

  . مندان به ادبيات فرانسه قرار گيردهاستفاده دانشجويان زبان فرانسه و عالق
ها و ارائه معادل فرانسة عنوان  يابي اي اصالحات بازنگري برخي معادل انجام پاره •

 . رشته فرانسه بكند تواند كمك بيشتري به دانشجويان ها مي كتاب
  
   

    



 
 

 
  
  

  »نقد ادبي«
  

  پور و نسرين خطاطژاله كهنمويي : مؤلف
  سمت: ناشر

  1374: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  244:  تعداد صفحات
  

هاي قولبراي دانشجويان كارشناسي مناسب است اما برخي اوقات نقل كتاب متن •
  . رسدمستقيم در متن براي دانشجويان دشوار به نظر مي

  . متن به زبان فرانسه نوشته شده است و هيچ مشكل دستوري ندارد •
خورد كه اغلب توسط مؤلفين برخي كلمات التين و يوناني در متن به چشم مي •

  . انداند و اصطالحات تخصصي نيز توضيح داده شدهزيرنويس شده
  . كيفيت چاپ در حد قابل قبولي است •
  . محتويات متن با فهرست آن مطابقت دارد •
كمتر پرداخته شده است و نقد و تاريخ آن مطالب » نقد نو«رسد به به نظر مي •

نقد  اند در صورتي كه در اواخر قرن بيستم مسألهزيادي را به خود اختصاص داده
  . شدبايستي بيشتر به آن پرداخته ميبسيار مهم است و مي

ترتيب، انسجام و تسلسل مطالب منطقي است و هر فصل به يك قرن مطالعة نقد  •
  . اختصاص يافته است

كتاب حاضر از جهت استفاده از منابع مرتبط با موضوع از كفايت الزم برخوردار  •
  . يزي مطابقت داردر هاي شوراي عالي برنامهاست و با سرفصل
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در اثر حاضر چنانچه نقل قول مستقيم باشد ذكر مأخذ انجام گرفته است ولي در  •
در حالت . نويسي شده استهايي از متن اصلي يك كتاب سادهبرخي موارد قسمت

  . كلي مستندات و ارجاعات خوب هستند
 واحد 2متن حاضر براي تدريس بسيار خوب است ولي در يك ترم و به ارزش  •

  .توان كل كتاب را تدريس كرددرسي نمي
هاي بزرگ  هاي نقد و مكاتب و جريان در كتاب سعي شده است تاريخ نقد، روش •

  .نقد در فرانسه گنجانده شود
هاي آموزش زبان فرانسه و كه دانشجويان رشته جاتوان گفت از آنر حالت كلي ميد •

معتبر در خصوص نقد و  زبان و ادبيات فرانسه همواره در جستجوي كتاب مستند و
اند اين كتاب زمينه خوبي براي مطالعه آن درس  جريانات وابسته به آن بوده

هاي متعددي  باشد چرا كه با نبود اين كتاب دانشجويان مجبورند به كتاب مي
ها مطالبي را يادداشت نمايند كه اين كار بسيار  مراجعه كنند و از هر يك از آن

در حالي كه در اين كتاب به جريان . باشد مع نيز نميگير است و در ضمن جا وقت
البته ارائه توضيحات  .نقد از ابتداي پيدايش تا اواخر قرن بيستم پرداخته شده است

  . تر كند توانست كتاب را غني بيشتر در مورد قرن بيستم مي
  
   

    



 
 

 
  
  
  

  »∗)به زبان فرانسه(شناسي  واژه«
  

  شهرزاد ماكويي : مؤلف
  سمت: ناشر

  1389: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  127:  تعداد صفحات
  

دكتر شهرزاد ماكويي در سه فصل  )به زبان فرانسه( شناسيواژهكتاب درسي 
شناسي محدود اما جديد و ك كتابنامتقارن و برخوردار از تعداد زيادي تمرين و ي

اساس برنامه هاي مصوب دانشگاهي، براي دانشجويان مقطع كارشناسي فرانسه تهيه و بر
  . تنظيم شده است

انسه است كه علومي همچون اي از دستور زبان فرشناسي يا علم واژگان، شاخهواژه
اما مؤلف در . شود را شامل مي 4شناسيو تكواژ 3، معناشناسي2شناسي ، نام1گذاري علم نام

شناسي از تمام  طوالني است، همش را مصروف واژه سي و در فصل اول، كهاين كتاب در
هاي لغت به زواياي آن كرده و در دو فصل بعدي، كه كوتاه است، به بحث دربارة فرهنگ

حجم درس تهيه شده پاسخ . طور كلي و نيز استفاده صحيح از واژگان پرداخته است
است و حجم تمرينات هم، كه بي  گوي دو واحد رايج و معمول در يك ترم تحصيلي

شك برگرفته از مĤخذ فرانسوي مندرج در كتابشناسي است، بيش از اندازه بوده و حتي 
                                                            
∗ MAKOUÏ, Chahrzad, La Lexicologie française. Téhéran, SAMT, 2010/1389, VII – 
127 p.  
1 - Onomasiologie 
2 - Onomastique 
3 - Sémiologie 
4 - Morphologie 
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شناسي، در همين تمرينات رديف شده  واژگان داراي پيشوند و پسوند مورد بحث در واژه
  .1هاي لغت رجوع كند دانشجو براي معاني آنها به فرهنگو به ظاهر هدف اين است كه 

هاي زبان رومي) فرانسه( 2دهد كه اهالي گُل بررسي مبادي زبان فرانسه نشان مي
هاي آنها نيز، در پايان قرن پنجم، متأثر از زبان  پذيرفتند و گويشرا كشور خويش فاتح 

، منطقة پاريس و اطراف آن، زبان 3التيني عاميانه گرديد به طوري كه در ايل دو فرانس
بنابراين، واژگان فرانسوي نه فقط از . 4سلط و حاكم تبديل شدگفتاري آنان به زبان م

ها، يعني زبان گفتاري كه از زبان التيني عاميانة رومي ها مشتق گرديدهاي گل گويش
از اين رو، تعجب نخواهد داشت . 5دورة استيالي امپراتوري روم در فرانسه هم مشتق شد

و البته، الزم است  استكه گفته شود بنيان اولية واژگان فرانسوي داراي مبادي التيني 
ن اما چون تمامي واژگا. به اين بنيان اوليه واژگان دخيل ژرمني را هم اضافه كرد

و  جستها، التيني يا ژرمني نيست، زبان فرانسه در فرانسوي داراي مبادي زبانِ گُل
جوي نيازهاي واژگاني خود برآمد و در نتيجه، توانست واژگان و عباراتي را از ديگر 

رو، از آغاز قرن دوازدهم، زبان فرانسه واژگاني را كه به واژگان  از اين. ها وام بگيرد زبان
در پي آن، . ، از زبان التيني نوشتاري وام گرفت6معروف بود» كالسيك«يا » عالمانه«

زبان در قرن پانزدهم به اوج خود رسيد، در عين حال كه زبان يوناني، كه از  تأثير اين
قرن پيشين تأثير خود را در زبان فرانسه نشان داده بود، واژگان علمي، فلسفي و پزشكي 

به همين خاطر، در طول رنسانس، تعداد انبوهي واژگان التيني و . را به ارمغان آورد
نويسندة . 8، مشاهده شد7سوي قرن شانزدهم، فرانسوا رابلهفران ثار نويسندةيوناني در آ

، هميشه تأكيد داشت بگويد كه در آثارش از 9فرانسوي قرن بيستم، لويي فردينان سلين
  .رابله متأثر بوده است

                                                            
1 - Maurice Grevisse, Le Bon Usage: Grammaire Française, 10e éd., Gembloux 
(Belgique), Ed., J. Duculot, 1975, pp. 23-24. 
2 - Gaule 
3 - Ile – de - France 
4 - Lexicologie française, p. 3. 
5 - Ibid., p. 4. 
6 - Ibid., p. 5, "savant" ou "classique". 
7- François Rabelais  
8 - Ibid. 
9 - Louis Ferdinand Céline 
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از قرن چهاردهم تا هفدهم، زبان . هاي زنده هم وام گرفته استزبان فرانسه از زبان
ايتاليايي وام گرفته كه ما نيز از آنها استفاده مي كنيم، مثل فرانسه واژگاني را از زبان 

، يا واژگان مربوط به لباس يا اصطالحاتي كه به معماري، 1و بيسكوت) ورميسل(ورميشل 
هنرهاي تجسمي و موسيقي مربوط است، مثل بالكن، آپارتمان، ويال، كاريكاتور، سلفژ، 

اش به ايتاليا، در رابله بود، در سفرنامه كه معاصر ،2ميشل دو مونتني. كنسرت و پماد
، واژگاني را به كار برده بود كه تا آن وقت در كشور خويش شناخته 1581حوالي سال 

ها واژة دوشت را، كه به معني دوشِ متحرك فرانسوي. 3شده نبود، مثل باگت و دوش
در اصل . كنيميك معني استفاده مي است هم دارند، وليكن ما در ايران هر دو را به

ما فرق بين آفيش و آفيشت را نيز مراعات نمي . دوش ثابت است و دوشت متحرك
كنيم و هر دو را به يك معني مي دانيم، در صورتيكه آفيش در ابعاد بزرگ تهيه و چاپ 

آفيش چيزي در حدود ديوار كوب هاي ما بوده و . مي شود و آفيشت در قطعات كوچك
معناي اسم اعالم شده در دفتر مأمور نگهباني يك نهاد و كسب  به هست و امروز توسعاً

  .اجازة رسمي براي ورود به محل مورد نظر است
همزمان با رويدادهاي تاريخي اين  ن انگليسي از قرن هفدهم و تقريباًاما تأثير زبا

شود و در طي آن فرانسويان تعداد زيادي ميكشور و بلواي سياسي شاه كشي آغاز 
سان وامواژگي در سطح  گيرند و بدينياسي را از اين زبان به عاريه ميواژگان س
. شود، مثل بودجه، كميته، ژوري، پارلمان، ليدر، ميتينگ و رپورتراي باب ميگسترده

هاي صنعتي اما پيشرفت. جديد است واژگان فاكس، اوردوز، ليفتينگ و فريزر نسبتاً
امواي، واگون، اكسپرس و سپس، واژگان انگليس، در قرن نوزدهم، واژگان ريل، تر

ورزشي، مثل اسپورت، بوكس، فوتبال، كلوب و واتر پولو را براي فرانسه به ارمغان 
وانگهي، فرانسه از آلماني، اسپانيائي، فالمان، آفريقايي، به ويژه در دوره . 4آورد مي

فارسي هم وام جنگهاي صليبي در قرون دوازدهم و سيزدهم ميالدي، و نيز از عبري و 
اي كه مؤلف مقيد است آنرا سال هاي هم در دوره اما زبان فارسي، آن. گرفته است

كند، به مراتب بيشتر از زبان اما گفته اش را مستند نمي 5تعيين كند 1924تا  1794
 فارسيبومي و  فرانسه دست به وامواژگي زده است، به طوري كه اين واژگان اكنون كامالً

                                                            
1 - Ibid., p. 7. 
2 - Michel de Montaigne 
3 - Ibid. 
4 - Ibid., p.9. 
5 - Ibid., p. 11. 
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چنين بنظر مي رسد . 1مامان، پاپا، مرسي، آرتيست، مانتو، سس و كادو شده است، مثل
هاي جديد فرانسويان است، متكي بر داده اًكه بحث مؤلف، در خصوص اين واژگان، اساس

به ويژه واژگاني كه از طريقِ سفرنامه هاي سياحان فرانسوي وارد زبان و ادبيات فرانسه 
 اما نكتة نسبتاً. ها نيز مشكلي نداردتاريخ گذاري آنشده و بدينسان رايج گرديده است و 

 شد و اكنون مؤلف، به تبع چنداي عربي شمرده ميواژه يد، واژة طاس است، كه قبالًجد
-مجموعة اين واژگان ايراني و معاني اولية آن. 2آوردرا فارسي به حساب مي فرانسوي، آن

اسالمي  –ا به سوي مطالعات ايراني ها مي تواند كنجكاوي دانشجو را برانگيزد و او ر
ين واژگان غرض از اين گفته، بررسي تاريخ گذاري و معني يا معاني اولية ا. رهنمون كند

هاي لغت فرانسه اصالت ايراني آنها مورد منازعه مي باشد و است كه اكنون در فرهنگ
، كنند به اروپا فكر مي معموالًشناسان هم، كه كنند و زبانمي هر يك اقوالي را ارائه

  .بدانند بيشتر سعي دارند آنها را التيني
و  3اي هندي است، كه واژه)پيجامه(پيژامه سواي واژگان شرقي جهاني شده، مثل 

وارد زبان فرانسه  4را در دنيا معمول كردند، واژة عربي صفر به شكل شيفرها آنانگليسي
. 5به طور كلي در غرب جا خوش كرده استجا و  شده و از قرن دوازدهم تا كنون در آن

در زبان فرانسه به  ، اصال6ًصغري تركي، همان ساغري است و شكل فرانسوي آن شاگرن
از اين رو، هنوز . صورت صفت و اسم و با معاني غم انگيز و اندوه و درد وجود دارد

نسوي، به فرا 7اند و هنوز اصطالح معروف پو دو شاگرنخوانندگان و مترجمان ما گمراه
، نتوانسته است )1335، ترجمة به آذين، چرم ساغريبالزاك، : رك(معناي چرم ساغري 

شرق سعيد، . ا(» پوست اندوه« اين ابهام را برطرف كند و در نتيجه، باز هم سهواً
اما واژگان معروف به . شودترجمه مي) 209، ص 1386خنجي، . ، ترجمة لشناسي

تر ايم، جالب، كه ما نيز با آن آشنايي پيدا كرده8ديار دورواژگان غير بومي يا مربوط به 
است يا  10اياي گينه، كه واژه)موز(است يا بانان  9اي آزتكاست، مثل شكالت، كه واژه

                                                            
1 - Ibid. 
2 - Ibid. 
3 - Ibid., p. 11. 
4 - Chiffre 
5 - Ibid., p. 12 
6 - Ibid., p. 13, "Chagrin". 
7 - Peau de chagrin 
8 - Exotisme 
9 - Ibid., p. 16. 
10 - Ibid. 
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. اندها آنها را در دنيا رايج كرده، كه انگليسي)سس( 2و كچاپ) چاي( 1واژگان چيني ته
شده و جايي واژگان را موجب ميه ب روابط تجاري، جاااليام مخلص كالم اين كه از قديم

  .اكنون هم وضع به همان منوال است
، نام 4، ساخت تركيبي3براي ساختن واژگان نو، قواعدي همچون توسل به اشتقاق

وجود دارد كه مؤلف در خصوص هر يك از آنها توضيحات مبسوطي  6و اختصار 5آوايي
يك واژه و تركيبات آن، و نيز پسوندها و  7بحث اساس و بنيان. ارائه كرده است

ها را بدانند، چون وقتي كه اي است كه دانشجويان بايد معاني آن، به گونه8پيشوندها
افتد كه ها ميبه فكر صورت اسامي آن شود، اهل فن فوراًصحبت از پيشوند و پسوند مي

ه رات فرانسه را ببه عالوه، ما بعضي از اختصا. در هر فرهنگ معتبري رديف شده است
اما وجود انواع و اقسام . 9، تله و غيره)سينه(بريم، مثل مترو، فتو، سينما كار مي
ها اختصاص دهد و به هاي لغت باعث شده كه مؤلف فصل كوتاهي را هم به آن فرهنگ

ها هنگام بحث به ريشه شناسي، مترادفات و متضادها و به نوع الكترونيكي بعضي از آن
، به اهميت 11در فصل سوم و در مبحث استفادة صحيح از واژگان. 10نشان دهدتوجه 

هم صحبت  12مترادفات در زبان فرانسه پرداخته شده و حتي دربارة حسن تعبير و ايجاز
  .شده است

شود كه مؤلف توانسته طرحي را كه مد نظر با اين اوصاف، خواننده متوجه مي
الزم را براي دانشجويان دورة كارشناسي فراهم  داشته است به خوبي ارائه كند و مواد

جمالت كوتاه و  نگارش فرانسة متن كتاب از رواني و سالست برخوردار است و. كند
الوصف، الزم است كه در چاپ  مع. دهد كه بر موضوع تسلط داردموزون آن نشان مي

رار گيرد چون ق مورد توجه يابي آنها، جداً بعدي، ترجمة واژگان مورد بحث و يا معادل
  . هاي فرانسه به فارسي استيك نياز مبرم بحث

                                                            
1 - Ibid. 
2 - Ibid., pp.19-20. 
3 - Ibid., pp. 19 et 57. 
4 - Ibid., pp. 19 et 56. 
5 - Ibid., pp. 19 et 59. 
6 - Ibid., p. 26. 
7 - Ibid., pp. 32 et 37. 
8 - Ibid., p. 61. 
9 - Ibid., pp. 89 – 97. 
10 - Ibid., pp. 98-126. 
11 - Ibid., p. 104., "Euphemisme". 
12 - Ibid., p. 115, "Concision". 
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به ارائة چند نكتة قابل تأمل،  اكنون در اين مقطع نهايي از بحث و بررسي، صرفاً
  : شودكه در طول قرائت مشاهده شده، بسنده مي

سلسله مطالب  1»براي خواندن و دانستن«در اغلب موارد و تحت عنوان  ___
ع را نيز وشود كه گاه جنبة تاريخي موضوضوع مورد بحث ارائه ميسودمندي دربارة م

  .بردقرائت آنها ساده است و دانشجو بيشترين بهره را از آنها مي. شودشامل مي
  Italomanie2 ًغلط چاپي  يك كلمه است و ظاهر دو جزئي آن احتماال

  .است
، در خصوص تاريخ مسافرت ميشل دو مونتني، يك غلط 18503تاريخ  

به  1581تا  1580چاپي مسلم است، چون مسافرت وي در اروپا از سال 
                                        .كشد و تاريخ اخير هم آخرين مرحلة سفر او به ايتاليا است درازا مي

)Grand Larousse, Ed., Prestige, 1970, t. 13, 

"Montaigne".(  
جنگ صليبي ذكر شده، الزم است گفته شود كه در منابع  4هشتدربارة  

جنگ صليبي، به اضافة يك جنگ صليبي كودكان،  نهاز  فرانسوي دقيقاً
 Le( افتد، صحبت شده استهاي پنجم و ششم اتفاق ميكه بين جنگ

Petit Robert 2, 2011, p. 585.(  
 ,Apprentissage du vocabulaire(از منظر مقطع بررسي موضوع  

  .درستي ذكر شده است 5، تأليف موثقي و ديهيم، در جاي)1985
 Gembloux(، ذكر نام محل چاپ 6ويسشناسي موريس گرِدر كتاب 

(Belgique)(وري است، ضر.   

    

                                                            
1 - Ibid., pp. 3, 6, 8, 10; 12 – 13, etc. 
2 - Ibid., p. 8. 
3 - Ibid. 
4 - Ibid., p. 11. 
5 - Ibid., p. 32. 
6 - Ibid., p. 127. 



 
 

 
  
  

  »ستور زبان فرانسهد«
  

  پارسايارمحمد رضا  : مؤلف
  فرهنگ معاصر: ناشر

  1389: سال نشر
  ششم: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  84:  تعداد صفحات
  

ولي در پشت جلد به زبان فرانسه » ترجمه و تدوين«روي جلد اين اثر نوشته شده است 
اين كتاب در مورد دستور زبان فرانسه است و بيشتر در مراكز . »...ترجمه از «آمده است 
-هاي مبتدي و دورهزبان فرانسه به عنوان زبان دوم در مراكز آموزشي در دورهيادگيري 

شفاهي ناشر، چاپ اول اين كتاب در سال   طبق گفتة. هاي جهانگردي كاربرد دارد
توان به اين نكته نيز عالوه بر اين مي. بوده كه هيچ فرقي با چاپ ششم آن ندارد 1384

گفتار، كتاب هم براي نو آموزان و هم براي اشاره كرد كه طبق گفتة مولف در پيش
مع الوصف دستور زبان فارسي معاصر تاليف ژيلبر . آشنايان سودمند و محل مرجع است

بهترين كتاب دستور زبان است كه در  1384الزار با ترجمة مهستي بحريني در سال 
ان در تهر) 1384(انتشارات هرمس چاپ شده است و چاپ دوم آن نيز در همان سال 

اين دستور به مباحث تطبيقي دستور زبان فارسي با . چاپ شد) انستيتوي فرانسه(
  . پردازدفرانسه نيز مي
  : بررسي شكلي

نويسي و ترجمة فرانسه به فارسي سابقه دارد و آثارش را در در فرانسهمترجم  •
اين سابقه نيز در . همين زمينه در بنياد فرهنگ معاصر به چاپ رسانده است

رسا بودن ترجمة جمالت، واژگان و بحث حروف تعريف به خوبي نمايان  روان و
 .است
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. قواعد ويرايش و نگارش كامالً رعايت شده است و اثر از اين لحاظ به روز است •
همين امر باعث شده است كه خوانندگان و مشتاقاني از سطوح مختلف داشته 

 . باشد

صحافي، طرح جلد و رنگ  آرايي،نگاري، صفحهالزم است گفته شود كه حروف •
از اين رو تيراژ . گيراي كتاب باعث شده كه طرفداران خوبي برايش پيدا شود

هاي اول تا  نسخه در هر نوبت چاپ بوده كه در مجموع براي چاپ 3000اثر 
اما هرگز اين كتاب در دست دانشجويان زبان . نسخه شده است 18000ششم 

 .  نشگاه تهران ديده نشده استهاي خارجي دا فرانسه در دانشكده زبان

اگر قرار باشد در آموزشگاهي تدريس شود حجم اثر در دو نيم سال كفايت  •
كند وليكن اگر در دانشگاه باشد چون دانشجويان پيش دانشگاهي قبالً اين  مي

 .اند ديگر نيازي به آن در مقطع اوليه ندارند مفاهيم اوليه را آموخته

هدف صريح، فهرست اجمالي مطالب، جدول،  گفتار، بيان كتاب داراي پيش •
 . خالصة فصول و فهرست منابع است

  : بررسي محتوايي
براي (اند تمامي اصطالحات تخصصي مندرج در اين كتاب شناخته شده تقريباً •

و در همان ) مقاله: نما، رك نما و وجه دو مورد ترجمة جديد عناوين، بخش
مصدر اصلي و (د زيادي هم وجود دارند اما موار. اند سطح آموزشگاهي ارائه شده

 . كه صرفاً در دستور زبان فارسي معاصر الزار آمده است) مصدر جعلي

سازي مانع بزرگي شايد كه تا قبل از ترجمة فارسي دستور الزار مسأله معادل •
هاي فرانسوي به فارسي معرفي  وليكن پس از آن تقريباً تمامي معادل  بود،
 .اندآوري شده طبيقي دو زبان نيز يادهاي ت اند و جنبه شده

ده (در دستور زبان فرانسة پارسايار آمده است وليكن حجم كتاب  موارد مذكور •
اي طراحي شده است كه احتياجات دانشگاهي را برطرف   به گونه) فصل
 . كند نمي
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چه گفته شده  اين اثر جامعيت دانشگاهي ندارد و دربارة فصول آن بيش از آن •
جامعيت محتوا را بايستي در گرامر الزار ترجمه . است نبايد انتظار داشت

فارسي آن و نيز چاپ دوم آن كه در انستيتوي فرانسه در تهران به عمل آمده 
ات نويسي عنوان كتاب منطبق با شيوة فهرست مندرج. است جستجو كرد

كالسيك است و مثل ديگر آثار مشابه اسم، حرف تعريف، ضمير، قيد، حرف 
. فارسي در آن آمده است-نامه فرانسه بندي و واژه جمله  اضافه، حرف ربط، فعل،

 . در هيچ يك از موارد مذكور بدعت وجود ندارد

كتاب از هر نظر منسجم است وليكن ترتيب فصول نسبت به سوژه، گاه طوالني  •
 . و گاه كوتاه است

در نگارش اثر تنها از چهار منبع استفاده شده است كه اين تعداد منابع كفايت  •
ها به  هاي مهم ارائه شده در آن كند اما مولف مترجم از برخي از جدول نمي

 .خوبي استفاده كرده است

اما مترجم مؤلف از چهار منبع . در اين اثر مطلبي بدون ذكر منبع نيامده است •
ها را به طور  دهد كه آن كند و ترجيح مي به طور كلي در صفحه نه ياد مي خود

 . استنادي ارائه نكند

كند كه نسبت به تاريخ چاپ  مترجم مولف صرفاً از چهار اثر براي كارش ياد مي •
اشارة او به گرامر موريس . اول كتابش بسيار محدود و حتي ناكافي است

ن افست شد و هنوز هم به راحتي پيدا در تهرا 1350هاي  گرويس كه در سال
هاي جديد مثل گرامر زبان فرانسه سوربن  دهد كه از گرامر شود، نشان مي مي

 .استفاده نكرده است

در اين كتاب موضوعات گرامري، شواهد ادبي و دستوري ارائه شده است و  •
 . گيري علمي و فلسفي را غير ممكن كرده است جهت

 . شود اين اثر ديده نمي گونه مطلب غير درسي در هيچ •

و در پشت جلد » ترجمه و تدوين«روي جلد كتاب پارسايار نوشته شده است  •
 چنكته اين جاست كه مترجم مؤلف در هي. »ترجمه«به فرانسه آمده است 
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پردازد، بلكه  جايي از كتاب خويش نگفته است از يك اثر به ترجمه و تدوين مي
است و ما نيز از اين منابع در مقابلة آن چهار منبع را به طور كلي ذكر كرده 

دانيم كه ترجمه و اقتباس او  سواي آن دقيقاً هم نمي. ايم تحليلي ارائه كرده
 . چه كه ارائه شده دقيق و كامل است در هر حال آن. كامل يا خالصه است

 . ترجمه از رواني خاصي برخوردار است •

سي چندان دشوار نبوده، هاي جمالت از فرانسه به فار جا كه ترجمه از آن •
 .مترجم مولف بدون توسل به پاورقي كارش را انجام داده است

. شناسي هم آمده است مقدمة اثر بسيار كوتاه است و به عالوه در آن كتاب •
 .ارجاعات درون متني، تحشيه و پاورقي هم ندارد

استنادات و ارجاعات به سبكي قديمي آمده است و در مجموع بيشتر براي  •
 . مقاصد آموزشگاهي و عمومي كاربرد دارد تا متن درسي دانشگاهي

در هر حال اثر كامالً مثبت است و توضيحات دستوري و ترجمه شواهد ادبي از رواني 
ري و كم حجم ليكن نحوة خالصه شدة بسياري از مباحث مهم دستو. برخوردار است

كند و نه چهار  اي است كه صرفاً احتياجات آموزشگاهي را برطرف مي بودن آن به گونه
دهد كه  اما توان پديدآورندة خوش ذوق نشان مي. ترم مقطع كارشناسي را در دانشگاه

تواند اثري را در مقطع كارشناسي ارائه كند و در آن با فارسي  اگر از او خواسته شود مي
   . تر محشور شودمعاصر بيش

  1دستور زبان فرانسه تفصيلينقد 
ي زبان فرانسه و هاي قبل از انقالب اسالمي به مطالعهبراي كساني كه در سال

اند، با اين اسامي هاي مربوط به آن، كه در ايران رايج بود، توجه نشان دادهكتاب
ارائه شده به زبان فرانسه فرانسوي و آثارشان و نيز با اسامي ايرانياني كه داراي آثار 

اما پس از انقالب، آثار جديدي در فرانسه و . كنندبودند، آشنا بوده و هنوز از آنان ياد مي
ي آنها در دسترس قرار در ايران منتشر شدند و در مواردي هم صورت اُفست شده

                                                            
 2002، ده ، 1389تهران، فرهنگ معاصـر،  محمد رضا پارسايار، چاپ ششم، : ، ترجمه و تدويندستور زبان فرانسه  - 1

  .جدول. ص
- Grammaire Française, traduite par Mohammad – Réza Parsayar. 6e éd., Téhéran, 
Farhang Moaser, 2011. 
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نيز  هر يك از اين آثار رنگ و بوي خود را دارد و هريك از پديد آورندگان آنها. گرفت
سعي كرده است كاري بي نقص و مفيد را به خوانندگان فرانسوي زبان ارائه كند، از 

، ترجمه و تدوين محمد رضا پارسايار كه چاپ ششم اثرش بي دستور زبان فرانسهجمله 
از اين رو، . هيچ تغييري نسبت به چاپ اول و نيز چاپ هاي بعدي، منتشر شده است

نها مي تواند مفيد فايده باشد تا جايگاه فعلي اين چاپ سيري در آثار پيشين و بررسي آ
  .جديد بهتر نشان داده شود

، 2در سطوح متفاوت، گرامر موژه 1از معروفترين گرامرهاي فرانسه، گرامر كلود اوژه
، 4، تأليف ژان كالوهتاريخ كوچك ادبيات فرانسه، در كنار 3به همان روال، و گرامر بونار

، جزو رايج ترين آثار 7روبر كوچكو  6الروس كوچك، 5ارد و ميشارقبل از رويداد مهم الگ
ي آنها نيز در ي آموزش زبان فرانسه تا قبل از انقالب بودند و در آن وقت تهيهدر زمينه

، كه پارسايار به ذكر چاپ سالِ 8گرامر موريس گرِويس. گرفت تهران به راحتي صورت مي
، قبل از انقالب هم در دسترس ايرانيان بود و خود اشاره دارد» پيشگفتار«آن در  2005

، مورد استفاده بود و )سوربن( 9گرامر زبان فرانسهپس از آن و تا قبل از چاپ اُفست 
. ي آن بلژيكي استآن كتابي مرجع است، هر چند كه نويسنده 10اكنون نيز چاپ بزرگ

رسي متن عربي است كه به هنگام بر 11اين امر يادآور نكته بيني ظريف ارنست رنان
سيبويه، در اواخر قرن نوزدهم، متذكر شده بود كه نخستين گرامر زبان فرانسه را  كتاب

، گرامري كه در 1530ها، نوشتند، چون كه فرانسه تا آن وقت، بيگانگان، يعني انگليسي
  .خور شأن زبان فرانسه باشد در اختيار نداشت

، كه ذكر شد، به خاطر امروزي بودن و نيز سعي پديد )سوربن( گرامر زبان فرانسه
آورندگان آن براي تسهيل درك آن، كه اشتهار دشوار بودن آن بيگانگان را به فرار از 

دارد، بسيار مفيد بوده است و هنوز هم استقبال از ي آن وا ميقواعد سخت و گاه پيچيده

                                                            
1 - C. Augé 
2 - G. Mauger 
3 - H. Bonnard 
4 - J. Calvet, Petite histoire de la littérature française (1967). 
5 - Lagarde et Michard  
6 - Le Petit Larousse 
7 - Le Petit Robert 
8 - M. Grevisse 
9 - Y. Delatour, Grammaire du Français (Sorbonne), 1991. 
10 - Le Bon Usage (1975). 
11 - E. Renan 
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اي ديگري كه در سطوح متفاوت تهيه هدر طي همين دوره كتاب. آن قابل توجه است
  .شده بودند، در تهران اُفست شدند و از منظر تمرينات گرامري فايده بخش بودند

هايي ي دستور زبان فرانسه، سري كتابترين كتاب در زمينهاما در ايران، معروف
ي بود كه منوچهر وارسته تهيه و تدوين كرده بود و ايرانيان از طريق آن با ترجمه

اما اقدام جالب مهدي روشن ضمير . اصطالحات فني دستور زبان فرانسه مأنوس شدند
ي جانبه حروف اضافه ، كه در آن به بررسي همه)1337( ، مشكالت زبان فرانسهدر تبريز

ها مرجع خوبي بود و هر چند كه قديمي شده پرداخت، تا مدتدر زبان فرانسه مي
مهمترين اقدام پس از آن، كتابِ مفصلِ . ه استوليكن جايگزين قابل ذكري پيدا نكرد

اي در تهران بود كه نشان ، تأليف ابوالقاسم اُمشه)1349( نشان گذاري در زبان فرانسه
در طي همين . داد زبان فارسي، از اين منظر، تا چه حد از گرامر فرانسه وام گرفته است

گروهي آثاري را براي  دوره، اساتيد ديگري هم بودند كه به طور مستقل يا به طور
اند و كانون زبان فرانسه را، با ناشران يا مراكز دانشگاهي در سطوح متفاوت پديد آورده

  .اندهايي كه از اين زبان به فارسي انجام گرفت، در ايران اين دوره گرم نگاه داشتهترجمه
بنياد فرهنگ ي نگار با سابقه، به ويژه همكار با سابقهپارسايار، مترجم و فرهنگ

كتاب خود گفته است كه براي آنان كه شناخت اندكي از زبان » پيشگفتار«معاصر، در 
اين اثر مرجعي است «فرانسه دارند و نيز براي آنان كه به اين زبان تسلط كافي دارند، 

بنابراين، هدف نوعي ). ، ص نُهدستور زبان فرانسه(» هايشان كارآمد براي بررسي دانسته
دوست داران زبان فرانسه است كه آنان نيز بيشتر دانش آموزان اين زبان در  خودآزمايي

مراكز آموزشي و جهانگردان هستند تا دانشجويان مقطع كارشناسي كه گرامر آن را در 
دستور زبان ترين آنها گيرند و امروز هم يكي از جالب توجهسطوح گوناگون فرا مي

تا كنون باب  1957كه از چاپ اول در سال  ژيلبر الزار است ، تأليف1فارسي معاصر
جديدي را در دستور زبان فارسي و تأليف آن در ايران گشوده و سپس مؤلف را به سوي 

ترجمه و تدوين . سوق داده است 2006روزآمد كردن و چاپ جديد آن در سال 
و، ، با ترجمه دستور الزار در همين سال مصادف شد و از اين ر1384پارسايار، در سال 
از اين تعداد منبع، مترجم . هاي بعدي و در ذيل چهار منبع ممكن نشدذكر آن در چاپ

استفاده كرده ) 2004( 2ي بِشرِلاز دو كتاب، گرِويس و صرف افعال فرانسه، از مجموعه

                                                            
  .1384هرمز ميالنيان، تهران، هرمس، : توضيحات و حواشي. ترجمة مهستي بحريني - 1

2 - Bescherelle 
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) 25همان، ص ( (yeux)، كه در جمع  (œil)مثل چشمشوند، قاعده جمع بسته ميبي
  .شود مي

ي حروف در زبان فرانسه اسامي حرف تعريف دارند و از اين رو، آنها را در سه رده
و حروف تعريف ) 32همان، ص (، حروف تعريف بخش نما )29همان، ص (تعريف معرفه 

تعريف كه در زبان فارسي حروف  جا از آن. اندتقسيم بندي كرده) 33همان، ص (نكره 
در سوم شخص » او«به شكلي كه در زبان فرانسه رايج است وجود ندارد و مثل ضمير 

هاي مترجم تواند هم معرّف يك نفر زن و هم معرّف يك نفر مرد باشد، بحثكه مي
هاي خوبي همراه شده است و فرد و جمالت ارائه شده در هر بخش با ترجمه تجالب اس

  .مبحث شفاهي هم در مبحث كتبي بهره گيرد ها هم درتواند از آنمبتدي مي
، صفات )38همان، ص (از مباحثي همچون صفات بياني » صفت«فصل مربوطه به 

همان، (، صفات پرسشي )46همان، ص (، صفات اشاره )44همان، ص (تفصيلي و عالي 
همان، (و جاي صفت ) همان جا(، صفات ملكي )48همان، ص (، صفات تعجبي )7ص 
جا نيز مترجم به عنوان مؤلف وارد بحث شده و  در اين. شده استتشكيل ) 49ص 

، به موارد )49و  48، 47، 45، 44همان، صص (هاي فارسي ضمن صحبت از معادل
مي گيرد  s، كه در جمع (Final)مثل فينال . كنداستثنايي در صفات بياني اشاره مي

از جمله . فارسي شكل غلط مصطلح آن را فينال نهايي هم گويند درو ) 34همان، ص (
ي يابند، واژهها تغيير ميآيند و در نتيجه، معناي آنصفاتي كه قبل يا بعد از اسم مي

است كه اگر قبل از اسم بيايد، خوب و مهربان و اگر بعد ) 50همان، ص ( (Brave)براو 
 تواند به تنهايي و در مذكر و مؤنث،ما براو ميا. دهداز اسم بيايد شجاع و دلير معني مي

  .به معني با معرفت هم باشد
همان، (تقسيم بندي معقولي دارد و شامل است بر ضماير شخصي » ضمير«مبحث 

، ضماير پرسشي )64همان، ص (، ضماير موصولي )64همان، ص (، ضماير مبهم )55ص 
، كه )76همان، ص (شاره و ضماير ا) 74همان، ص (، ضماير ملكي )70همان، ص (

ها و توضيحات ها با ترجمهمثال. بيشتر در محاورات معمولي مورد استفاده است
، كه در محاورات معمولي هم خيلي رايج است، در اين جا و »قيد«. دستوري همراه است

، شكل تطبيقي )83همان، ص (، جاي قيد )81همان، ص (تحت عناوين ساختار قيد 
حتماً . ارائه شده است) 85همان، ص (، كاربرد قيود )همان جا(الي قيدهاي تفصيلي و ع
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و قيدهايي را كه ) 82همان، ص (الزم است كه مبتدي بعضي از قيدهاي بي قاعده 
  . روند، براي سهولت كار خويش از بر كندو اسم به كار مي deهمراه حرف اضافه 

كن مترجمِ مؤلف در دهد، وليمبحث كوتاهي را تشكيل مي» حرف اضافه«هر چند 
حد امكان كوشيده است آنها را جمع آوري كرده و با مفاهيم و كاربرد هر يك از آنها 

و  et ،si ،ouنيز مثل » حرف ربط« مبحث بعدي، ). 91همان، ص (كند معرفي مي
هاي آن، ، اما مثال)102همان، ص (غيره، صفحات كمي را به خود اختصاص داده است 

شود كه بعد از حرف ربط ، معرّف ذوق او است كه باز متذكر ميهابه همراه ترجمه
aussi اگر فاعل جمله ضمير باشد، عمل قلب انجام گرفته و جاي فعل و فاعل عوض ،

 و دستور زبان فرانسهاين كاربرد مهم ادبي است ). 161و  103همان، صص (شود مي
اصطالح . ي امروزي گرامر فرانسه را يادآوري كرده استنيز اين نكته (p:252)) سوربن(

Toujours est-il que به معناي با وجود اين و معذالك، شكل ظاهري و فريبندگي ،
aussi را دارد.  

رو،  اختصاص داده است و از اين» فعل«اي را به مترجم مؤلف مبحث مهم و گسترده
هاي صرف افعال را در سه جدول در ارائه صرف افعال ترديدي به خود نداده است كه

شوند و ، ختم ميoir–، و ir–، و يا re–و به  ir–، به er–گروه آن، يعني افعالي كه به 
گروه اول و دوم . هاي معلوم و مشخص ارائه كنداند، در جدولي مصدريدر واقع، نشانه

ا افعال با قاعده ها راند و از اين رو، آنساز نيستند و داراي قواعد مشخص و معلوم مشكل
اند و به همين خاطر، مباحث آن به قاعدهنامند، وليكن گروه سوم داراي افعالي بيمي

- ، زمان)107همان، ص (هاي ساده زمان). 110همان، ص (اند طور گسترده مطرح شده
و بودن  (avoir)و نيز افعال كمكي معروف، داشتن ) 115همان، ص (هاي مركب 

(être) ي قاعدهقاعده و با قاعده و به ويژه افعال بيي صرف افعال بيدرباره، و توضيح
  .آورده شده است) همان جا(قاعده داراي اسم مفعول بي

، اسم فاعل و مطابقت آن )120همان، ص (مباحث اسم مفعول و مطابقت آن 
همان، صص (، افعال دو ضميره و مطابقت اسم مفعول با افعال آن )123همان، ص (

صرف افعال . اندي فارسي همراه شدهاند و با ترجمه، داراي جداول مشخص)125 و 124
، در )128و  127همان، صص (هاي مركب هاي ساده و زماندو ضميره هم در زمان

همان، (ي مجهول داراي جدول طوالني و توضيح واضحات است صيغه. اندجداول آمده
و وجه ) 134همان، ص (ه امري ، وج)132همان، ص (و افعال غير شخصي ) 129ص 
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و ) همان جا(، در اشكال گوناگون آن، بدون حرف اضافه )135همان، ص (مصدري 
همان، ص (در مباحث وجه التزامي . آمده است) 136همان، ص (همراه با حرف اضافه 

، افعال وجه نما، كه مترجمِ مؤلف در معرفي آن )143همان، ص (، وجه شرطي )138
ها  شدند، كاربرد زبانهم ناميده مي 1»افعال نيمه كمكي« سابقاً  موفق بوده است و

هاي چشمگيري به عمل ، كوشش)156همان، ص (قاعده و افعال بي) 145همان، ص (
  .آمده است

همان، ص (، مترجمِ مؤلف به مباحثي همچون ترتيب كلمات »بندي جمله«در فصل 
توجه نشان ) 163همان، ص (و جمالت پرسشي ) 162همان، ص (، جمالت منفي )161

صرف افعال بي «. ي فارسي آنها ارائه كرده استداده و جمالتي را به همراه ترجمه
همان، ص (» فارسي –واژه نامة فرانسه «و ) 171همان، ص (در زمان ساده » قاعده
اند، بخش ، كه موارد خوبي از آن در طول بحث هاي كتاب هم به كار گرفته شده)200

  .دهندآن را تشكيل مي »پي افزود«
ي ارائه، بررسي و توضيحات، همان طور كه مالحظه شد، مترجم مؤلف در نحوه

اما اين حجم از . ي جمالت و اصطالحات اثرش سعي بليغ مبذول داشته استترجمه
كند و اگر به طور ي كارشناسي را در دانشگاه برآورده نميكارش به هيچ وجه نياز دوره

ممكن است صرفاً نياز يك ترم تحصيلي را بر آورده كند سپس براي  كامل تدريس شود،
مترجم مؤلف . هاي بعدي، به منابع ديگري مراجعه كرد جزئيات ظريف گرامري در ترم

هاي افرادي كه آشنايي هم ادعايي ندارد جز اين كه بگويد اثرش را براي بررسي دانسته
اما او توان علمي آن . هيه و ارائه كرده استاندك يا آشنايي كافي با زبان فرانسه دارند، ت

را دارد كه اثري بايسته در سطح دانشگاهي تأليف كند تا نيازهاي فعلي دانشجويان را بر 
سابقه دار خويش روش تدوين  فارسي –فرهنگ فرانسه طرف كند، همانطور كه براي 

يارش است،  پارسايار، كه پارسايي. هاي بزرگ و كوچك را اختيار كرده استفرهنگ
  . كتابش را در نهايت امانت ارائه كرده و از اين رو، در خور تقدير است

  
   

    

                                                            
1 - Semi-auxiliaires 



 
 

 
  
  

  »اللغاتفارسي زيبـ  فرهنگ اردو«
  

  نساء عليخان و علي بياتلازيب : مؤلف
  مجمع ذخائر اسالمي: ناشر

  1388: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  قم: محل نشر

  975:  تعداد صفحات
  

فارسي تمركز ـ  اي اردوهعنوان اولين فرهنگي كه بر زباندر مجموع اين فرهنگ به  •
اين . شودكتاب نيز با اين امر توجيه مي هايبرخي كاستي. دارد شايسته تقدير است

تواند هم براي دانشجويان هم براي اساتيد و پژوهشگران زبان اردو مفيد كتاب مي
اي و ها، اصطالحات، و عبارات محاورهشامل واژه در مجموع اين فرهنگ. باشد

فرهنگ لغت فوق براي اولين بار در گروه اردو به رشته . ها استفارسي آن معادل
تصنيف، تاليف و ترجمه آثار  تحرير در آمده است و توانمندي اساتيد گروه را در

اين اثر در دروس خواندن و . دهدگرانقدر از زبان و ادبيات اردو و فارسي نشان مي
و انشا و گفت   2و  1و متون نثر   ،4و  3، 2، 1، ترجمه 3و  2، 1درك مفهوم متون 

  . دارداي ويژهو شنود كاربرد 
هاي متعدد ودن فرهنگبه طور حتم براي يادگيري هر زبان شرط الزم موجود ب •

، گردآوري و چاپ اين فرهنگ گامي يفرهنگ عدم وجود چنين با توجه به. است
ـ  تاكنون فرهنگ اردو دارد، زيراموثر در يادگيري زبان اردو و استفاده از متون اردو 

گوي پاسخ فارسي نقويـ فرهنگ اردو. فارسي به چنين كيفيتي وجود نداشته است
 . ردوآموزان نيستاي انيازهاي محاوره
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منتشر ) پاكستان(اين اثر در مقايسه با فرهنگ لغاتي كه در كشور مبدأ زبان اردو  •
اين اثر در مقايسه با مشابهات خارجي آن بيشتر . نمايدتر و رساتر مياند، روانشده

ها روان بودن و رسا بودن را  گيرد زيرا مولفين آنمورد استفاده دانشجويان قرار مي
  . اندش لحاظ كردهدر نگار

بيان كتاب روان و رسا است ولي در جايي كه براي يك واژه يا اصطالح معني به  •
با وجود . اللفظي همراه معني به طور كنايه آورده شده تصريح نشده استشكل تحت

در برخي موارد معدود بندي فارسي روان بودن ترجمه، ساختار علمي و ادبي و جمله
رعايت نشده است و ردپاي زبان اصلي اي آن، جم هزار صفحهو البته با توجه به ح

و توان گفت بيان رسا است در واقع مي. اثر يعني اردو در متن فارسي مشخص است
  . اندقواعد ويرايش و نگارش مراعات شده

. نگاري مطلوب استبا توجه به عدم امكانات در زيبا سازي فونت اردو، حروف •
با توجه به محتواي . آرايي و صحافي از ويژگي خوبي برخوردار استچنين صفحه هم

  . اثر طرح جلد زيبا و مناسب است
اغلب اصطالحات . شودهاي مشابه خوب ارزيابي ميكيفيت اثر در مقايسه با فرهنگ •

  . اندجا به كار برده شدهاند و صحيح و بهبه كار برده شده در اين اثر تخصصي
ها به خوبي بيان شده است و براي بيان شكل صرفي واژه در اين فرهنگ وضعيت •

ولي در بيان و تعريف حروف از اصطالحات . ها تالش شده استگفتاري واژه
البته هيچ يك از مولفان ادعايي در  .شناسي استفاده نشده استتخصصي زبان

ورد اين ماز  شناسي ندارند و اين امر خود در توجيه عدم استفادهـ  تخصص در زبان
كه با توجه به اين. تر شدن كتاب كمك كندتوانست به غنيتصوير مي. كافي است

اند، اين نكته خود كلمات عالوه بر معني از نظر دستوري و گرامري هم بررسي شده
هاي مشابه معموالً لغات فقط از نظر معني و نوآوري است چرا كه در فرهنگ لغت

  . شوندمفهوم توسط نويسنده بررسي مي
جايي كه اين فرهنگ به طور كامل از فرهنگ ديگر الگوبرداري نكرده و مولفان از آن •

اند نوعي نوآوري اي كردهها و اصطالحات محاورهآوري واژهخود اقدام به جمع
اند طور كه نويسندگان كتاب در مقدمه نيز ذكر كردهالبته همان. شودمحسوب مي
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ها همچنين اشاره به نوع صرفي واژه. ح داردكتاب در مواردي نياز به تكميل و اصال
همچنين مولفان با نمايه كردن شكل گفتاري . و اصطالحات نيز قابل تقدير است

 . اندتر كردهها و اصطالحات استفاده از اين اثر را براي عموم مناسبواژه

ند، باش زبان و از اساتيد رشته و زبان ميكه نويسندگان اثر فارسيبا توجه به اين •
در برخي . سازي اصطالحات در فارسي در اثر فوق خوب انجام شده استمعادل

سازي برخي اصطالحات تابو در زبان در معادل. نكات نيز اصالحاتي مورد نياز است
 . اردو نيز دقت الزم صورت گرفته است

اقتضاي هر فرهنگي رعايت ترتيب الفبايي است كه در اين فرهنگ اعمال شده  •
 . اي نيز در همان جا آمده استهاي هر واژهمجموعهزير . است

. كتاب فاقد استنادات و ارجاعات استو  شدهن ذكرفرهنگ منابع  در اين چاپ از  •
چنين انتظاري چندان هم معقول  گويا از يك فرهنگ لغت آن هم در اين سطح

 .رسدنظر نمي به

 .ال دهنداند روح و حس زبان مبدأ را به مقصد انتقمولفان سعي كرده •
در اثر حاضر . علمي و آكادميك است و محتواي خوبي دارد ،اثر فوق از نظر جامعيت •

كلمات و اصطالحات با نظم و طبق . نظم منطقي و انسجام مطالب مناسب است
  . اندآوري و ارائه شدهاستانداردهاي موجود براي يك فرهنگ لغت جمع

  . با عنوان آن كامالً منطبق است كه اثر فوق فرهنگ لغت است لذابا توجه به اين •
  . شود اثري از فارسي به اردو نيز در همين زمينه تهيه و ارائه شودپيشنهاد مي •
تهيه شود تا ) فارسي، اردو و انگليسي(زبانه شود اثر فوق به صورت سهپيشنهاد مي •

  .دانشجويان و اساتيد بيشتري از آن استفاده كنند
  . تواند تعداد كلمات به صورت الفبايي بيشتر باشداز نظر محتوايي مي •
  .  تواند در اثر گنجانده شوداالمثال نيز ميمحاورات و ضرب •
 . بهتر است در تعريف حروف از ابزارهاي علمي تخصصي استفاده شود •

  .سازي متن در برخي موارد به ويرايش نياز داردبراي روان •

  
    





 
 

 
  
  

  »سيد احمد خان سر«
  

  داكتر سيد عبداهللا : مؤلف
  چاپ نياز احمد: ناشر

  1998: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  الهور :محل نشر

  225:  تعداد صفحات
  

  :اين تأليف در دو راستا انجام شده است مايه كتاببا توجه به عنوان و درون
پرداختن به زندگي او و (معرفي سر سيد احمد خان و همكاران معروف وي  -1

 )هاارائة تصويري از شخصيت و محور فكري و بيان هدف آن

 . هاها و نقدي بر محتوا و شيوة نگارش آنمعرفي آثار منثور اين شخصيت -2

گر در ادبيات منثور را بررسي ت عليدر مجموع اين تحرير خدمات ارزندة نهض
  . كند مي

هاي مختلف نثري مانند گر نثري منسجم و باني گونهالزم به ذكر است نهضت علي
  . است... نامه و انشانويسي، نقد، داستان بلند، زندگي

هاي تخصصي مقطع كارشناسي و كتاب مذكور براي تدريس در درس
، ادب منثور )2(، متون نثر )1(ردو مانند متون نثر كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات ا

  . هاي ادبي اردو، انواع ادبي اردو كاربرد دارد، نهضت)2(، ادب منثور )1(
  :گيرند عبارتند ازتوانند براي آموزش دانشگاهي مورد استفاده قرار آثار مشابهي كه مي

  2004اردو ادب كي تحريكين، انور سديد، دهلي، كتابي دنيا،  .1
  1960علي گر تحريك، نسيم قريشي، علي گر، مسلم يونيورستي،  .2
  1930تاريخ نثر اردو، احسن مارهروري، علي گر،  .3
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  بررسي شكلي
جا كه سيد عبداهللا صاحب قلمي روان و بياني شيوا است، نگارش كتاب سر از آن •

هاي جمالت كوتاه و به دور از پيچيدگي. سيد احمد، قابل فهم، دلنشين و ساده است
پردازي و توضيحات مبهم  هاي بلند، حاشيههاي متنوع، تركيباسلوبي اعم از واژه

 . كندمولف افكار و نظرات خود را با مفاهيم ساده به خواننده منتقل مي. است

متأسفانه قوانين ويرايشي حاكم در زبان اردو ضعيف و اجراي آن نيز در چارچوب  •
هاي ويرايشي و نگارشي كه در متندر نتيجه آن ارزشيابي . اصولي رايج نيست

هاي اردو قابل گيرد در برخورد با متنهاي ديگر صورت ميفارسي در ايران و زبان
توان گفت كه نياز به ويرايش  هاي سيد عبداهللا ميالبته در مورد نوشته. اجرا نيست

 با اين اوصاف نواقصي در آن. شودها كمتر احساس ميمخصوصاً به كار گيري عالمت
همچنين . درست نيست» ،«به كار بردن » اور«شود كه مثالً قبل از كلمه ديده مي

همان (» -«استفاده نشده است و به جاي آن »  ؛«جايي بين دو جملة مربوط به هم 
در مجموع نگارش آن علمي و ادبي است و . استفاده شده است» در فارسي» .«

در » ر«جا ماندن ( 18انند صفحة در چند مورد نيز م. ضوابط در آن حفظ شده است
 . شودچيني نقص ديده ميدر حروف) »افكار«واژة 

مخصوصاً سيد عبداهللا با تفكيك . آرايي و صحافي مطلوب استنگاري، صفحهحروف •
انتخاب . بندي به جا به خوشايند بودن ظاهري متن افزوده استموضوع و پاراگراف

گويا سيد احمد خان . است » احمد خان سر سيد«گر تأكيد ناشر بر طرح جلد بيان
تنها محور اصلي نهضت علي گر است و ساير همكارانش در ادبيات اردو هيچ نقشي 

آيد كه از مطالعة كتاب نيز بر مي. كه اين امر غير قابل توجيه استنداشتند، در حالي
ي درصد باق 80درصد آن را سر سيد و آثار گونة نثري وي در بر گرفته است و  20

خان باني اگر هم بپذيريم كه سر سيد احمد. مانده توضيحي است بر همكارهاي وي
هاي اصلي گر و مشوق دوستانش بوده، در حقيقت همين افراد مهرهنهضت علي

درصد از كل كتاب اشاره به نام  80در نتيجه با عنايت به . ادبيات نثر اردو هستند
 . نمودها روي جلد شايسته ميآن
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. در دورة كارشناسي ارشد مناسب است» هاي ادبي اردونهضت«براي درس اثر  حجم •
حجم اثر نياز به منابع تكميلي دارد چرا كه فاقد » 2و  1متون نثر «براي درس 

در مورد . نمونه متني است و همچنين تمام مباحث كتاب براي اين درس الزم نيست
درصد  80ين نهضت تقريباً در بحث پرداخت به نثر شكل گرفته در ا 1ادبيات منثور
 . پاسخگو است

چاپ حروف خواناتر . بهتر است 1994طرح روي جلد اين كتاب در مقايسه با چاپ  •
در چاپ نسخة شمارة صفحات در چند قسمت آمده است ولي  1994در چاپ . است

 . نيامده استبررسي شده شمارة صفحات در فهرست 

گيري كلي، خالصه ست تفصيلي، نتيجهدر اين اثر پيشگفتار، بيان هدف صريح، فهر •
 .شودديده ميفصول 

   بررسي محتوايي
در متن كتاب  - 1: توضيح اصطالحات تخصصي به دو صورت انجام گرفته است •

در مواردي كه آن اصطالح در  -2پيشينة مربوط به آن اصطالح ارائه شده است، 
قسمت ارجاع در پايان اهميت قرار دارد، در ) با توجه به موضوع كتاب(درجة دوم 

توان گفت مؤلف اصطالحي را در حالت مبهم مي. فصل مربوطه توضيح آن آمده است
 . به كار نبرده است

برخي مواقع  در تحرير اسامي و اقتباسات انگليسي مؤلف مرتكب اشتباهاتي شده  •
 از(چنين اقتباسات هم. شداسامي افراد اروپايي با حروف التين بايد ذكر مي. است

 . اندانگليسي بدون ترجمه به اردو آمده) 162جمله صفحة 

بندي نهايي را اگر مجزا بررسي كنيم، هر دو قسمت طرح بحث مقدماتي و جمع •
اگر با ابزار مقايسه و در كنار هم مورد بررسي قرار گيرند . هاي خود را دارندارزش

ازي نمايان پرددر مبحث مقدماتي شخصيت. شودهاي دو بخش معلوم ميتعارض
جا كه از آن. تر استبندي آثار و اسلوب نمايانو در جمع) شخصيت سر سيد(است 

... ريزي درسي نوشته نشده است و فاقد تمرين و آزمون و كتاب جهت برنامه
تر هاي ادبي مهم اين كتاب موجود بود تاليف مطلوباگر تصاوير شخصيت. باشد مي
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در جايي كه . شوداي و نقص تأليف شمرده نميليقهاگر چه اين امريست كامالً س. بود
مورد  حاليو  شبليمقايسه الزم بوده مؤلف به آن توجه نشان داده مخصوصاً آثار 

 . در بقية موارد شخصيتي موجود نبوده است. اندقياس قرار گرفته

كه در كند و در صورتياي نميهاي خود به شواهد مربوطه اشارهمؤلف براي استدالل •
در ارائه . قانون پژوهش امري مسلم است كه به متن شعر يا نثر ارجاع داده شود

اهميت خود را دارند و نقد آن اهميت خود ) اعم از شعر و نثر(دروس، مطالعة متون 
اين كتاب در جهت نقد آثار مورد نظر مؤلف ارزنده است اما قسمت مطالعة . را دارد

نين در قسمت معرفي آثار سؤاالت نزد چ هم. كندمتون را بدون پاسخ رها مي
در . ماندمانند براي مثال چاپ اول آن اثر بدون شناسه باقي ميپاسخ ميخواننده بي

 .شوداي نميبسياري موارد به سال و محل چاپ آن اشاره

معرفي سر سيد احمد خان؛ پرداخت مؤلف  - 1: قسمت است 4عنوان كتاب داراي  •
سر سيد احمد خان، انتظار خواننده را  كارانهممعرفي  -2. رضايت بخش است

فكر حاكم بر نثر  بررسي -4 هاتيشخصو اردو  بررسي تكنيك نثر -3. كندتأمين مي
در مورد فهرست نيز اين . هاي مؤلف منطبق بر عنوان اين دو قسمت استداده. اردو

قيد نشده ) آدرس(البته در فهرست در كنار عناوين شماره صفحه . ويژگي وجود دارد
 . كه در نتيجة آن بر طبق فهرست دسترسي به محتواي كتاب دشوار است

بر ضعف بعد تحقيق در مجموع اين كتاب در بر دارندة اطالعات جامعي است اما بنا  •
نقص بزرگ آن در . از جنبة نقد در طراز اول قرار دارد. و پژوهش نياز به مكمل دارد

 . عدم ارائه منابع است

هاي نثر مثل در مقطع كارشناسي براي دروس متون نثر جهت تدريس گونه •
در ادبيات منثور . مفيد است... نويسي، داستان بلند و نامهانشانويسي، زندگي

ناسي براي تدريس سر سيد، حالي، شبلي و نذير احمد و آثار ايشان ارزنده كارش
 .رود است و اگر چه نياز به مكمل دارد اما منبع اصلي به شمار مي

نظير است اما در اين جهت كسب اطالعات در ادبيات مربوط به زمان خود كتاب بي •
ر حال حاضر آيا مورد كه چه تأثيري بر ادبيات پس از خود گذاشته يا اين كه د
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رساني در مورد در برخي موارد اطالع. اي ذكر نشده استمقلديني دارد يا خير نكته
 . تأليف كامل نيست

گر فري مطلع  بوده هاي ادبي نهضت عليسيد عبداهللا در مورد جايگاه شخصيت •
 . است

 تري قرار ها در سطح پايينروند و ترتيب مطالب منطقي است اما هماهنگي بين آن •
نويسي به طور تفصيلي و مبحث نقد اجمالي نامهبراي نمونه مبحث زندگي. دارد
ها فصل. معرفي نذير احمد و بررسي آثار وي جامع با پرداخت عالي است. است

در . اند و در قياس با يكديگر در يك تراز نيستندجداگانه مطلوب يا خيلي مطلوب
در . هاي پيشين داردفراتر از فصلها مولف به جاي اختصار توضيحاتي بخش ضميمه

 . تر از متن كتاب استبعضي موارد حتي جامع

به نظر . در مواردي كوتاه ارجاع آمده است. شناسي استاين كتاب فاقد قسمت كتاب •
اگر چنين . رسد سيد عبداهللا كامالً متكي بر استعداد و انتقاد فردي خودش استمي

 . است باشد گام وي در نقد بسيار موفق بوده

ها نموده است اما در به كارگيري آنمؤلف اگر چه به مقدار كم از منابع ديگر استفاده  •
طور كامل البته ارجاع را به تنهايي به كار برده و اثري از مأخذ به. امين بوده است

 . آمده است) مصنف، عنوان كتاب، شمارة صفحه(ارجاع به شكل . نيست

پذير نيست زيرا رسي همين اندك ارجاعات امكانبر. تعداد ارجاعات بسيار كم است •
 .مولف شناسه كتاب را ننوشته است

هاي ادبي شاهكار و شخصيت گيري علمي است و مؤلف به جنبهدر درجة اول جهت •
رسد سيد عبداهللا پيرو نهضت به نظر مي. در درجة دوم اخالقي است. پرداخته است

اما . دارد...) ر سيد، حالي، شبلي وس(گوي مناسب سر سيد است و سعي بر ارائه ال
 . شودجانبداري يا مبالغة وي ديده نمي

دليل اصلي آن منطبق بودن . هاي اسالمي ندارداثر مغايرتي با فرهنگ و ارزش •
كتاب عاري از ابتذال و نكات غيراخالقي . شخصيات كتاب با موازين اسالمي است

 .است
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در . اثرات سوء سياسي و اجتماعي نداردابعاد سازنده كتاب در محور ادبي است و  •
خان اشاره كرده صرفاً جهت اطالع گرايي سر سيد احمدجايي كه به افكار مادي

و نيز در بخشي از كتاب بر حسب اقتضاي . رساني است و قصد ترويج آن را ندارد
هاي هاي شخصيتنامه نويسي شبلي اشاره شده است كه زندگي مبحث به سوانح

 .سني است ديني و علمي

ها همراه ارجاع در انتهاي هر فصل آمده است تفهيم برخي اصطالحات و توضيح آن •
صفحة  1در قسمت حواشي شماره ) 63صفحة (براي نمونه توضيح سيرت نگاري 

91 . 

 . شوددر مقايسه با چاپ اول كتاب تغييرات محتوايي در اين نسخه ديده نمي •

  هاپيشنهاد
 سازي اشخاص مهم در آن نهضتان تغيير طرح روي جلد و نماي •

 )اعم از پرداخت به معرفي كامل آثار(توجه به اصول نقد و پژوهش  •

 اضافه نمودن فهرست اعالم به صورت ضميمه •

  اضافه نمودن منابع به آخر كتاب •
  

   

    



 
 

 
  
  

  »سي عبدالحق تكوجهي «
  

  سيد عبداهللا : مؤلف
  سنگ ميل پيلي كيشنز: ناشر

  2003: سال نشر
  الهور :محل نشر

  328:  تعداد صفحات
  
در كتاب . پردازدهاي ادبي دكتر سيد عبداهللا ميكتاب به بررسي مجموعة مقاله •

هاي مقاالت يا بر اساس نويسندگان يا با توجه به عنوان عبدالحق تك سےوجهي 
ها سير تاريخي و نويسنده در ترتيب مقاله. اندنوع ادبي منثور ذكر شده اهميت

  . سني نويسندگان را لحاظ كرده است
و ادبيات  2، 1، ادب منثور 2و  1هاي متون نثر كتاب حاضر براي تدريس درس •

منثور قرن بيستم و انشاي ادبي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان 
  . تواند به كار رودعي ميمنابع اصلي و فر

در متون تحرير شده وي . نگارش سيد عبداهللا در اين كتاب روان و رسا است •
دهندة تسلط وي به زبان هاي عطفي زيبايي به كار برده است كه نشان تركيب

  . اردوست
روز هاي به كار رفته بهتمام واژه. كندجمالت كوتاه وي به تفهيم مطلب كمك مي •

هستند و حتي با وجود شيوة ادبي بودن نگارش وي، اين كتاب از هر گونه 
  . پيچيدگي و ابهام مبرا است
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اما اين امر باعث . كه بايد وشايد رعايت نشده است چنانعالئم ويرايشي در كتاب  •
ساختار جمله و توجه به اصل نحوي . شودايجاد شك و شبهه در محتواي متن نمي

  . جا و منطقي صورت گرفته استتفكيك پاراگراف به. ي استكامالً علمي و قو
طرح جلد . آرايي، صحافي از كيفيت مطلوبي برخوردار استنگاري، صفحهحروف •

  . تصوير گل آفتابگردان است
هاي مختلف به آن مراجعه اين كتاب مرجع است و در تدريس و تحقيق در درس •

  .شود مي
جايي كه الزم است سيد . اندبرانه به كار رفتهاصطالحات ادبي مربوط به نثر اردو مد •

مانند مفهوم (برخي موارد . عبداهللا از معادل انگليسي نيز استفاده كرده است
essay ( براي تفهيم اصطالح در قسمت حاشيه)توضيحات الزم را بيان ) ارجاع

  . نموده است
است و  كردهسازي االمكان سيد عبداهللا اصطالحات تخصصي را در اردو معادلحتي •

البته در مواردي . استيا از اصطالحات رايج و مرسوم در شبه قاره استفاده كرده
در حالت كلي سيد عبداهللا اصرار . اصطالح زبان اصلي را مستقيم به كار برده است

  . هاي خاص زبان اردو داردبر به كارگيري واژه
. يف بازگو نكرده استمولف در مقدمه به طور شفاف انگيزه و هدف خود را از تأل •

وي نگاهي اجمالي به محتوا و تاريخچة نثر اردو دارد و هدف از تاليف مقاالت را 
  . كندبازگو مي

اما در مجموع . سيد عبداهللا اين كتاب را به عنوان منبع درسي تأليف نكرده است •
به . پردازدترين موضوعات مربوط به نثر اردو ميكتاب نثري قوي دارد و به مهم

- مين دليل اين كتاب قابل استناد است و به عنوان منبع مرجع معموالً در درسه

  . شودهاي مربوط به نثر معرفي مي
اي از آيد كه بايد مجموعهچنين بر مي» از وجهي تا عبدالحق«از عنوان كتاب  •

با مطالعة كتاب همين . ها بازگو شودهاي نثري آننثرنويسان برجسته و شاخص
شود و در كتاب عالوه بر معرفي نامداران اين حوزه متون آورده ميانتظار نيز بر
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- سب«وجهي . البته ابهامي در عنوان وجود دارد. نثري شاهكارشان نيز آمده است

را در قالب نثر تقريباً داستاني با محتواي اخالقي به رشتة تحرير در آورده » رسن
-نگاري، و مقدمه گاري، خاكهنهاي مختلف نثر مانند نامهاست و عبدالحق در گونه

لذا از عنوان دو . نويسي قلمي به دست نگرفته استنگاري آثاري دارد و در داستان
كه سيد عبداهللا ادب منثور را مدون درنظر يكي اين. شودمفهوم استنباط مي

كه هاي مختلف آن در مقاالت گوناگون بررسي كرده باشد و ديگر اينگرفتن گونه
هاي متفاوت را انتخاب كرده ي عنوان كتاب دو نثر نويس با شاخصطور عمد برابه

اگر مورد دوم را . هاي نثري هم اشاره داشته باشندتا بدين صورت به تنوع قالب
-، سفرنامه)داستان كوتاه(هاي نثر مانند افسانه بپذيريم، در اينجا به بعضي گونه

ته سيد عبداهللا در مقدمه اين الب. و يا مصنفين مربوطه توجه نشده است... نويسي، 
هاي مهم كند كه عدم توجه به برخي متون و يا قالب كتاب به اين نكته اشاره مي

  ...)كمبود صفحات الزم و (نثري به دليل عدم شرايط موجود است 
ضعف ديگر در ارتباط با انطباق عنوان و محتوا اين است كه عنوان شامل نام  •

مثالً . ها و متون نثري استتوا تلفيق نثرنويسمصنفين است ولي در فهرست و مح
تهذيب االخالق «و در جاي ديگر » وجهي كي سب رس«در فهرست آمده است 

  . »كي اهميت
نكته قابل توجه و مثبت در اين است كه سيد عبداهللا سير تاريخي را در ترتيب  •

  .فهرست و محتوا اهميت داده است
شود و براي مطالعة بيشتر پيشنهاد نمي اين اثر به طور كلي براي درس دانشگاهي •

هاي آن و خصوصيات ژگي دانشجو مخصوصاً براي آشنايي بيشتر وي با نگارش و وي
همچنين براي تحقيق و پژوهش . هاي زبان مصنفين مفيد استزبان نثر يا ويژگي
  . منبعي ارزنده است

به دانشجويان ارائه  توانند اطالعات بيشتري راگيري از اين كتاب مياساتيد با بهره •
توانند به هاي مربوط به ادبيات منثور ميدانشجويان نيز جهت ارائة تحقيق. دهند

هاي درسي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد عنوان. اين كتاب مراجعه كنند
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كلي است و مجالي براي بيان جزئيات وجود ندارد ولي منابعي مانند اين كتاب 
اين كتاب در هر دو مقطع كامالً . اخير را جبران كنند توانند كمبود نكتةمي

  . باشدهاي مربوط به نثر ميهاي واحد متناسب با سرفصل
در اين مجموعه مقاالت، مواردي كه متذكر شده روزآمد و پربار است ولي تشنگي  •

در هر مقاله سيد عبداهللا از يك زاويه موضوع مورد . ماندخواننده همچنان باقي مي
شود لذا خواننده هم مجبور مي. دهدم از فرد يا اثر را مورد بررسي قرار ميبحث اع

با وجود اين همسويي سيد عبداهللا زودتر از . از همان زاويه به موضوع نگاه كند
رود كه گمان مي» عبدالحق كا اسلوب«مثالً در مقالة . رسدخواننده به پايان مي
يا اگر سيد عبداهللا نگاهي اجمالي بر  هاي عبدالحق مطرح شونداسلوب تمام نگارش

شويم رو ميبهولي با شاخصي رو. اين اسلوب دارد، نگاه خود را بر اسلوب حفظ كند
اشاره دارد به جاي اسلوب به پيكرة » مقدمات عبدالحق«در قسمتي كه وي به 

» مجنون گوركهپوري«در جايي هم مانند مقالة . پردازدنويسي عبدالحق مي مقدمه
كند و آثار و سبك نقدي مجنون را كامالً با شرايط  مطرح مي» نگار«ه عنوان را ب

  . كند و كامالً نگاه جديد بر موضوع داردرو ميزمان و اقتضاي نقد رو به 
وي . شمارد از تكرار و يكنواختي مبراستچه كه سيد عبداهللا در اين تأليف برميآن •

. كندهاي پيشين نمي گرفتار تحريرنگاه جديد بر مطلب دارد و خود را محدود و 
  .هاي نو وجود داردبرخي از ايده» جهان دانش«براي مثال در مقالة 

هاي مربوط كه اين اثر مجموعه مقالهچه پيش از اين ذكر شد با توجه به اينچنان •
هاي به ادبيات نثر است، داراي سير تاريخي است و سعي شده است كه به گونه

  . ها كامالً از يكديگر مجزا هستندداشته باشد اما مقالهمختلف نثر پرداختي 
شاخص كار سيد عبداهللا اين است كه كامالً متكي بر خود است و به ندرت از منابع  •

به همين . البته به نظر بنده اين سبك كار كامالً قابل تقدير است. كنداستفاده مي
شود و رجاع ديده ميدر برخي صفحات ا. علت نوآوري بيان در آثارش وجود دارد

هاي متني استفاده شده است نه بر اساس نقد ها و نمونهآن هم مربوط به اقتباس
طبق روش   كند،جا هم كه سيد عبداهللا از متن استفاده ميبه هر حال آن. ديگران
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علمي بايد در منابع مشخصات كامل منبع بيايد اما در كمال تعجب در كتاب 
شايد اين امر بيانگر اين مسأله باشد كه در نزد . ندارد قسمتي به نام منابع وجود

سيد عبداهللا منابع معني ندارند و يا اصرار وي بر اين مطلب است كه وي در نقد 
جايي كه نمونه متني را ارائه كند و آنمطلقاً استفاده نمي» منابع ديگر«خود از 

  . كند دهد، عنوان منبع متني و شمارة صفحه كفايت مي مي
اي سيد عبداهللا وجود عدم ذكر مĤخذ، با توجه به روش كار و اخالق حرفه با •

توان محكوم  توان اطمينان داشت كه وي را به هيچ وجه به سرقت ادبي نمي مي
شود،  مربوط به تشابه ادراكي از  اگر هم جايي تشابه ايده و بيان احساس مي. كرد

  . آن اثر و يا موضوع در حال بررسي است
كنندة ميزان دقت  توان آن را تعيين قدر كه نمي آن. جاعات بسيار كم استتعداد ار •

در هر صورت همان تعداد كم منابع ممكن است به دقت سيد عبداهللا . وي دانست
  . تفسير شود

اين كتاب احتياج به افزودن تعليقات . محتواي كتاب بسيار مفيد و ارزنده است •
اند سال تولد و سال  د بدون شناسنامه آمدهافرا. اي در آن وجود ندارد نمايه. دارد

مقاالت اين كتاب بر محور نقد است و نقد سيد   مجموعة. وفات ذكر نشده است
  . دهد عبداهللا همچنان وجهه منتقدي خود را همراه ارائة زاوية جديد ارائه مي

 
   

    





 
 

 
  
  

  »اصول انتقاد ادبيات«
  

  سيد عابد علي عابد : مؤلف
  سنگ ميل پيلي كيشنز: ناشر

  1997: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  الهور/پاكستان: محل نشر

  594:  تعداد صفحات
  

  ه اين اثر از نظر موضوع و محتواآثار مشاب
 2003الهور، سنگ ميل پيلي كيشنز، اصناف ادب، رفيع الدين هاشمي، اول،  .1

منتخب ادبي اصالحي، فخرالحـق نـوري، اول، الهـور، پليمـر پيلـي كيشـنز،        .2
1990 

منتخب ادبي اصطالحات، سهيل احمـد خـان، محمـد سـليم الرحمـان، اول،       .3
  2005رياض احمد آرت پريس، الهور، 

  هاي اثركاربرد
ادبي اردو در مقطع كارشناسي و اثر حاضر در دروس ادبيات منظوم و منثور و انواع 

  . عنوان متن مرجع كاربرد داردهو ادبيات اردو ب زبان رشتة كارشناسي ارشد

  بررسي شكلي
جا كه نويسنده در ادبيات اردو و فارسي از مهارت كافي برخوردار است و آثار از آن •

بل توجهي اين اثر از رواني و رسايي قا باره به نگارش در آورده است، زيادي در اين
  . برخوردار است
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قواعد ) سال پيش 20مراد تا (در زبان اردو به خصوص در ميان نويسندگان قديمي  •
شود، كه در زبان فارسي، عربي يا انگليسي رعايت ميچنانويرايشي و نگارش آن

اگر چه به دليل آشنايي . اين اثر داراي طرز خاصي در نگارش است. شدرعايت نمي
فاخر فارسي و انگليسي گاهي اصول ويرايش و نگارش را رعايت  نويسنده با آثار

 . شودكند، اما اين عمل در همه جا ديده نمي مي

 .آرايي، صحافي و طرح جلد مناسب استنگاري، صفحهكيفيت اثر از نظر حروف •

برخي از عناوين مورد نظر در ادبيات منظوم و ادبيات منثور اردو در اين اثر وجود  •
 .مورد اين تناسب جزئي است در هر. دارد

در اثر حاضر بيان هدف به صورت ضمني، مقدمه كلي و مقدمه براي هر فصل،  •
، فهرست موضوعي و منابعي ديده هافهرست اجمالي و تفصيلي و فهرست نام

 .شود مي

  بررسي محتوايي
: كتاب يك اثر ادبي است، انواع ادبي و اصطالحات ويژة آن مانندجا كه اين از آن •

در سه زبان اردو، فارسي و انگليسي، كامالً ...مثنوي، غزل، قصيده، دراما، داستان و 
  .اندعالمانه توضيح و تبيين شده

اصطالحات . اندبيشتر اصطالحات ادبي رايج در زبان اردو از فارسي و عربي اخذ شده •
وبي از نويسنده با آگاهي نسبتاً خ. اندتر هم از زبان انگليسي اخذ شدهادبي جديد

اين اصطالحات استفاده كرده و گاهي اصطالحات خاصي را با توجه به اشراف خود 
اصطالحات  284به طور مثال در صفحه . به زبان ياد شده وضع كرده است

 . قابل توجه است» بينيدرون«و » داخليت«

و اما در هر د. به لحاظ موضوع وجود ندارد... در اين اثر تمرين و آزمون، نمودار و  •
تاريخي و معنايي اصطالحات از دوران گذشته تا  ةها با توجه به پيشينمورد بحث

نويسنده با ايجاد . گرفته استدورة معاصر در ادبيات اردو مورد بررسي قرار 
بخشي را پيش كشيده و در هاي مهم و روشنيهاي مقدماتي به تدريج بحث بحث

 . داده استبندي مناسبي در مورد هر بحث ارائه نهايت جمع
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» انواع ادبي در اردو«، »ادبيات منثور«، »ادبيات منظوم«اين كتاب براي سه درس  •
در بحث انواع ادبي و ادبيات منظوم غزل، قصيده، . تواند مورد استفاده قرار گيردمي

تحت . انداي مورد بحث قرار گرفتهنهلمامثنوي، رباعي، مرثيه به نحو مطلوب و عا
هم مباحث مناسبي در » دراما«و » مختصر افسانه«، »داستانيں«عناوين ديگري چون 

براي تدريس سه درس فوق در دورة كارشناسي . ادبيات منثور اردو ارائه شده است
البته در اين كتاب مباحث . تواند باشدو كارشناسي ارشد اردو، منبع بسيار خوبي مي

، فرانسه و انگلستان هاي مختلف از جمله ايتالياديگري چون نقد ادبي در كشور
ي نويسي و ارتقاهمچنين به ذوق داستان. مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

 . تدريجي نقد ادبي در اردو هم توجه خاصي شده است 

گذاري در اردو بيشتر فارسي و عربي نام. است» اصول انتقاد ادبيات«عنوان كتاب  •
اي در كه سلسله مباحث پراكندهو البته به صورت تدوين اصول انتقاد نيست بل است

 . باب هر موضوع ارائه شده است

 30كه بالغ بر » نظم و نثر و انواع آن«كه گفته شد اين كتاب براي سه درس چنان •
با توجه به عناويني كه در اين . تواند مورد استفاده قرار گيردواحد درسي است مي

هاي هر يك از دروس باال را فصلاند، برخي از سركتاب تحت بررسي قرار گرفته
هاي غزل، قصيده، مثنوي، رباعي و بحث: به عنوان مثال براي نظم. دهدپوشش مي

براي درس نثر در مباحث ذوق داستان . منظومات مرثيه داراي مباحث مفيدي است
تواند كمك بسيار خوبي نمايي، ناول، مختصر افسانه، دراما ميسرايي، ذوق خود

موجود در كتاب در توضيح و تفهيم انواع ادبي اردو بسيار  تمام مباحث. باشد
فقط قسمتي از   نگري دارند،جا كه مباحث در برخي موارد، جزئيالبته از آن. مؤثرند

هاي كند و مسلماً بايد از كتابمين ميأها را تهاي تحقيقي و پژوهشي عنواننياز
 . استفاده شود اوينديگر هم در تدريس اين عن

نويسنده با ديدگاه . به عنوان منبع كمك درسي بسيار مناسب است ابكت اين •
پيشينه، . ث كرده استخاصي در مورد هر يك از عناوين مندرج در فهرست بح

هاي موجود آن در ادبيات فارسي و عربي در ادبيات اردو و شكل رجايگاه آن د
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پژوهشگران و برخي موارد به خوبي به بحث گذاشته شده است و از اين ديد تمام 
البته نويسنده در مورد منابع مورد . رو هستندمحققان با يك منبع خوب روبه

استفاده خود چندان اطالعاتي فراهم نكرده است و بيشتر به مطالب ذهني خود 
در بسياري موارد اطالعات صحيح هستند اما از اعتبار علمي كمتري . اندتكيه كرده
 . برخوردارند

جا كه نويسنده به زبان و ادبيات از آن. ميالدي است 1997سال اين اثر مربوط به  •
... ويژه انواع ادبي دكتر شميسا و فارسي تسلط خوبي داشته است از منابع فارسي به

رسد اشاره به اين كتاب فارسي را البته به نظر مي. هاي خوبي كرده استاستفاده
 .مناسب نديده است

 : ازآوري عبارتند هايي از نونمونه •
خصوصيت عمده كه در مورد شاعري به نام  دودر توضيح  247در صفحة   

شود، به نحو بسيار زيبايي مفاهيم به كار برده شده توسط ذكر مي قي ميرتمير
 .ه استبردبه كار را نويسان دوران قديم در مورد برخي از شاعران تذكره

 .ي ارائه داده استتوضيحات قابل توجه ،مودر ذيل آن دو مفهنويسندة محترم 

كه ريشه غزل را بايد از ديدگاه در بررسي مفهوم غزل، با آگاهي كامل از اين 
صاحبنظران قديم از  ينويسندگان قديم ايراني بررسي كند، به ترتيب زمان

با هاي مختلف مفاهيم غزل را در دوره ،و غيره شمس قيس رازيجمله 
البته اين ديدگاه تقريباً . اده استهاي مختلفي از شاعران بسياري ارائه د مثال

 . شودها ديده ميدر بيشتر بخش

شود،  له نويسندگان قديم اردو محسوب ميجا كه سيد عابد علي عابد از جماز آن •
تواند  ورزند، را نمي وزي بدان اصرار ميقدان امرتنمآن ديد منطقي و انسجام كه 

كند چنان كه سخنراني مياو آن. و بايد گفت كه رعايت هم نكرده است رعايت بكند
 . شودچنان كه بايد و شايد در اين اثر ديده نمينويسد بنابراين انسجام مطالب آنمي

هاي بسياري در هر بحث چه مشخص است اين است كه نويسنده از كتابآن •
هاي فارسي، عربي، ها به زباننكته جالب اين است كه اين كتاب. استفاده كرده است
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جلد كتاب بهره  100اردو و هندي هستند و نويسنده به خوبي از بيش از  انگليسي،
 .برده است

تر به طور مستقيم به منابعي كه مورد استفاده قرار داده اصوالً نويسنده خيلي كم •
شناسي، يا كتاب» اشاريه«البته در پايان كتاب، در بخش . است، اشاره كرده است

ب نام برده است اما در كل نويسنده خود را كه گفته شد از بيش از صد كتاچنان
جا كه به بيان فرق آن 284در صفحه . ده استنكرمقيد به ذكر منابع مورد استفاده 

شك واژة درون بيني را از يك منبع پرداخته است بي» درون بيني«و » داخليت«
ن كه در جايي به اين مورد اشاره نكرده است چو فارسي استفاده كرده است اما عمالً

كتاب، گويا از  313در صحفة . اين اصطالح به هيچ وجه در زبان اردو رايج نيست
، نقل قولي كرده است، اما در استناد به نام كتاب و صفحة محمد حسين آزادقول 

ها ادبي هاي زيادي دارد و عموماً مباحث آنكتاب آزاد. اي نشده استآن هيچ اشاره
بيشتر . ن باره هيچ زحمتي به خود نداده استاست ولي نويسنده اين كتاب در اي

 .اثر بزرگان ادبي ايران است منابع مورد استفاده در اين اثر به فارسي و

 . در اين كتاب هيچ نكتة منفي اخالقي و سياسي وجود ندارد •

براي  و مرجع توان گفت اين كتاب به عنوان منبع كمك درسيبه صورت كلي مي •
هاي تواند مفيد باشد و البته در بيشتر دانشگاهسيار ميهاي نظم و نثر اردو، بدرس

توان با تمام محتوا و مطالب كتاب البته نمي. گيردپاكستان مورد استفاده قرار مي
هاي جديدي در موافق بود اما معموالً با مطالعه در مباحث مختلف ارائه شده، افق

  . شودنگرش يك پژوهشگر ادبيات اردو در برابر شخص باز مي
  
   

    





 
 

 
  
  

  »كا فني ارتقاء ياردو شاعر«
  

  پوريفرمان فتح: مؤلف
  پيلي كيشنز -الوقار: ناشر

  2003: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  پاكستان - الهور: محل نشر

  559:  تعداد صفحات
  
تواند براي تدريس در دروس مقاالتي به زبان اردو است و مي اين كتاب مجموعه •

در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد » تدريس متون نظم«و » ادبيات منظوم«
  . به كار رود

اي از مقاالت مختلف از نويسندگان مختلف است و هر كتاب حاضر مجموعه •
اي سبكي روان گاهي نويسنده. نويسنده داراي سبك نگارش منحصر به فردي است

كه توسط دكتر وزير آغا نوشته » اورنظم كا بنيادي فرق« و رسا دارد مانند غزل
در حالي كه در جايي . جمالت كوتاه و توضيحات مختصر و مفيد است. شده است

 »جديد نظم سے کيا مراد ہے«در مقالة خود » انجم اعظمي«اي به نام ديگر نويسنده
  . بردهايي مشكل به كار مياستفاده كرده و واژههاي بلند گاهي از جمله

را كمتر رعايت قواعد ويرايش و نگارش اردو عموماً در گذشته نويسندگان مختلف  •
به طور كلي در آثار اردو زبان، رعايت اين قبيل  البته شايد بتوان گفت .كردندمي

 چشمكمتر به  اين مواردرعايت هم در اين كتاب . نيستموارد چندان رايج 
امير احمد علوي فقط  ،»اردو كي مشهور مثنويان«اي با عنوان در مقاله. خورد مي

هاي سوال و از ويرگول، دو نقطه، عالمت. نقطة پايان جمالت را رعايت كرده است
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البته در چند جا از ويرگول استفاده شده كه نيازي به آن . تعجب هيچ خبري نيست
همين طور در بيشتر . شدمله بايد آورده مينيست بلكه به جاي آن نقطة پايان ج

» واسوخت امانت«ي ديگر با نام امقالهالبته در . چنين وضعيتي وجود دارد مقاالت
  . خوردرعايت قواعد ويرايش بيشتر به چشم مي

برداران  تا همين اواخر در هند و پاكستان براي نگارش آثار اردو، خطاطان و نسخه •
هاي تايپ و صنعت چاپ اين روال ي با رواج ماشينحت. نوشتندها را ميكتاب

هاي محلي نوشته در اين كتاب هم تمام عناوين توسط خطاط. كماكان ادامه داشت
: به عنوان مثال. هاي جدايي دارندخط مختلف دست هايمقالهشده است چون 

و  353با موضوع  236تا آخر  216صفحة شكل و نوع نگارش مطالب موجود در 
آرايي، طرح جلد و غيره اما به دليل مجدد بودن چاپ، صفحه. اندهم متفاوت غيره با

  . نسبتاً جديدتر هستند
واحد در مورد  6واحد و در مقطع كارشناسي ارشد  14در مقطع كارشناسي اردو  •

اين اثر در بيشتر موارد به عنوان . اندهاي درسي در نظر گرفته شدهشعر و نظم واحد
كه در ضمن اين. تواند مورد استفاده قرار گيردادبي منظوم مي مرجع در باب انواع

هاي معروف و سرايندگان معروف بيشتر موارد بعد از تعريف يك ژانر ادبي، نمونه
مثالً دكتر محمد احسن فاروقي در . اند ها و آثارشان هم مورد بررسي قرار گرفتهآن

از بحث در مورد اين نوع ادبي و  بعد» اردو مرثيه اور مير انيس«اي با عنوان مقاله
پيشينة آن در زبان اردو به بررسي آثار مير انيس يكي از سرايندگان مشهور مرثيه 

  . در اردو پرداخته و آن را مورد نقد و بررسي قرار داده است
جا كه اين اثر در مورد انواع ادبي منظوم است و پس از معرفي نوع ادبي مورد از آن •

اند، اصطالحات تخصصي ر اين مورد مورد نقد و بررسي قرار گرفتهنظر آثار مشهور د
به عنوان مثال، تحت . در رابطه با ژانر مورد نظر در حد خوبي رعايت شده است

پوري با استفاده از اصطالحات تخصصي نظم، به نحو عنوان رباعي دكتر فرمان فتح
  . كندخوبي سعي كرده است مفاهيم مورد نظر را به خواننده القا 
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اصطالحات تخصصي موجود در اين كتاب با توجه به پيشينة نقد در زبان اردو در  •
نويسندگاني كه در . هندوستان، بسيار نزديك به اصطالحات موجود در فارسي است

. اندفارسي آشنا بوده اند هر يك به نوعي باتاب قلم زدهموضوعات مختلف در اين ك
. اندكامالً مناسب مورد استفاده قرار گرفته بنابراين در بيشتر موارد اصطالحات

  . دار زبان فارسي استخود بسيار وام سرمايه واژگانيكه زبان اردو در  افزون بر آن
كه اين كتاب در جهت معرفي انواع ادبي منظوم است، نويسندگان در با توجه به اين •

اند و سپس ئه دادهاي از آن اراتبيين و توضيح هر يك از انواع ادبي، ابتدا مقدمه
جا ضمناً از آن. اندهاي آن را در زبان اردو مورد بررسي قرار دادهها و پيشينهزمينه

اند، كه بيشتر انواع ادبي منظوم از زبان فارسي و عربي به زبان اردو راه يافته
البته بعضي مواقع اين انواع ادبي . اندنويسندگان به تفصيل در اين باره سخن گفته

كه از انگليسي اخذ شده است به اين موارد هم به ... و » )sonnet( سانيت«مثل 
  . طور متناسب پرداخته شده است

گيري بسياري از نيازهاي دانشجويان، اساتيد و محققين انواع اين اثر به طور چشم •
البته با توجه به زمان نگارش برخي از اين مقاالت . كندادبي منظوم را رفع مي

مثالً با اين وجود كه هفت مقاله . تر مورد نياز استنوشته هاي جديددسترسي به 
هاي جديدتري هم در اين مورد وجود دارد، دربارة غزل نوشته شده است ديدگاه

خصوص اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و تر و بهافزون بر آن در دورة جديد
اند كه مطالعة و نقد و دههاي بسياري توسط شاعران اردو زبان سروده شيكم، غزل
 . ها هم ضرورت داردبررسي آن

مطالعه و نقد و بررسي  آن هنري شعر امروز است كه اگر عنوان يعنوان كتاب ارتقا •
هاي آن عبارتند عنوان. شدتر ميبود با محتواي كتاب مناسب انواع ادبي منظوم اردو

 ت، شهرآشوب، منظومغزل، نظم، مثنوي، قصيده، واسوخت، ريختي، قطعه، گي: از
از اين ميان پيرودي . ، و هائيكو(parody) دوها، پيرودي ،)sonnet( سانيت درام،

اند و گيت از زبان و سانيت از زبان انگليسي و هائيكو از زبان ژاپني به اردو راه يافته
كه گفته شد هر  چنان. اندهندي و ديگر انواع به نوعي از زبان فارسي اخذ شده
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به عنوان مثال اگر غزل، يا . طور مدلل مورد نقد و بررسي قرار گرفته استعنوان به 
  . اندها پرداختهقصيده را در نظر بگيريم، هر يك از نويسندگان به بخشي از آن

هاي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد زبان و ادبيات اردو با توجه به سرفصل •
و دانشجويان را برطرف  مطالب موجود در كتاب تا حدودي نيازهاي محققين

مثالً . ها حتماً بايد به تحقيقات جديدتر هم توجه شودكنند، البته در كنار آن مي
دربارة برخي از انواع فقط به يك مقاله بسنده شده است كه به هيچ وجه كافي 

فقط يك مقاله آورده  ه،نيست مثالً دربارة گيت، دوها، پيرودي، شهر آشوب و غير
كه هفت مقاله نوشته شده است، باز » غزل«ر برخي موارد مانند حتي د. شده است

در تدريس هر يك از انواع ادبي . هم مطالعة آثار جديدتر بسيار مورد نياز است
اين كار . منظوم، دانستن پيشينه و شناسايي بزرگان هر يك از انواع ادبي الزم است

  . ده استدر كتاب با توجه به بضاعت علمي هر مقاله نگار انجام ش
به اين معني كه در . روز هستندبرخي اطالعات موجود در كتاب در هر صورت به •

از . الجرم بايد به آثار فارسي پرداخته شود ...غزل وتعريف غزل يا قصيده و بزرگان 
هاي مختلف و تحقيقات  اما توجه به برداشت. اين نظر اين اطالعات به روز هستند

شود، در كنار اين مطالب بسيار محققين انجام ميتر كه هر روزه توسط وسيع
  . ضرورت دارد

ها بيشتر مقاالت مربوط به سال. شودنوآوري خاصي در اين كتاب مشاهده نمي •
  . اند ها بسيار معمولي عمل كردهها در آننويسباشد كه مقالهپيش مي

اي موجود همولف سعي كرده است با توجه به هر يك از موضوعات از بهترين مقاله •
شايد بتوان گفت هر يك از . بندي ندارداز اين منظر اين كتاب فصل. استفاده كند

اما با توجه به استقالل هر يك . رودانواع ادبي منظوم يك فصل از كتاب به شمار مي
از موضوعات، نظم منطقي به مفهوم كلي يك كتاب با موضوع واحد در اين كتاب 

  . وجود ندارد
اي اما نكته. اندكرده دگان مقاالت، به مقدار الزم از منابع استفادههر يك از نويسن •

كه در اين مورد قابل توجه است اين است كه برخي از نويسندگان به منابع مورد 
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اردو «اما در برخي ديگر از مقاالت همچون . انداي نكردهاستفاده خود اشاره
ستفاده كرده در دسترس ا نويسنده از بيشترين منابع ،از شعيب اعظمي» واسوخت

از » قطعه اوراس كي مماثل اصناف«اي ديگر با عنوان ههمچنين در مقال. است
   .پوري هم منابع متنوعي مورد استفاده قرار گرفته استفرمان فتح 

مثالً در . ها استفاده شده استدر برخي از مقاالت از منابعي بدون ذكر مأخذ آن •
در مقالة  ، سيد مسعود حسين رضوي اديب،»وعموضشهر آشوب كا فن اور «مقالة 

هاي حافظ ي از كتابدر صحبت از موضوع شهر آشوب از يك 431خود در صفحة 
اي به نام منبع و صفحة آن نكرده  استفاده كرده است، اما هيچ اشارهمحمد شيراني 

بع و منبه اند همچنين در بيشتر مقاالت اشعاري كه به عنوان نمونه ارائه شده. است
به طور كلي نويسندگان در اشاره به . اي نشده استكتاب مورد استفاده اشاره

  .انداستنادات و ارجاعات كوتاهي كرده
ها شناخته در كشور پاكستان و هندوستان زبان اردو به عنوان زبان مسلمان •

بنابراين بيشتر موضوعات كتاب مورد نظر توسط نويسندگان مسلمان . شود مي
هندو هم در مورد واسوخت نوشته  چندچينگياناند، البته در يك مورد نوشته شده

اند در اين دو زبان مسلمان بودهرسرايان ا جالب اين است كه چون واسوخت. است
  . خوردهاي اسالمي به چشم ميمقاله هم ارزش

. انداي نكردهدر اين كتاب در بيشتر موارد نويسندگان به منابع مورد استفاده اشاره •
زبان در شناسايي منابع مورد استفاده در اردو  انبهتر است نويسنده و يا محقق

مقاالت همت كنند تا خوانندگان و كساني كه اين كتاب را به عنوان مرجع مورد 
همچنين بهتر بود در . دهند در استناد به آن دچار مشكل نشونداستفاده قرار مي
 . شدآورده مينامه و فهرست اعالم نيز پايان كتاب كتاب
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است بر » مدخلي«گونه كه در عنوان فرعي آن قيد شده است، اين كتاب همان •
ترين مباحث اين و طي شش فصل مهم» آلماني به عنوان زبان خارجي«موضوع 

 . هاي آموزشي آن را طرح كرده استگستره يعني زبان و فرهنگ آلماني و شيوه

، »درآمدي بر مسائل آموزش زبان«هاي توان براي تدريس درساثر حاضر را مي •
آشنايي با «، »آموزش بينافرهنگي و كشورشناسي«، »هاي تدريس زبانروش«

در دروره كارشناسي ارشد و يا دكتراي رشته هايي نظير آلماني » هاي زبانيمهارت
شناسي، ترجمه آلماني، مطالعات فرهنگي، زبان و به عنوان زبان خارجي، زبان

توان به عنوان منبع هايي ديگري كه ميكتاب. ي مورد استفاده قرار دادادبيات آلمان
  : براي دروس فوق مورد استفاده قرار داد عبارتند از

. 4)براي خارجيان(آلماني به عنوان زبان خارجي ). 1998. (روزلر، دتيمار •
  .نار: توبينگن
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  . فينگ: پادربرن. 1آلماني به عنوان زبان خارجي ).2008. (شتورش، كونتر •
اين كتاب با نثري روان و زباني قابل درك بر اساس آخرين استانداردهاي آموزش  •

سبك نگارش نويسندگان و تخصص ايشان در كاربرد . زبان آلماني نوشته شده است
  . بندي موضوعي مطالب ارائه شده بسيار قابل تحسين استواژگان علمي و طبقه

  . كتاب وارد نيست گونه ايرادي به سبك ويرايش و نگارشهيچ •
تواند تر مينگاري كتاب چندان مطلوب نيست و استفاده از حروف درشتحروف •

طرح جلد بسيار ساده و يكنواخت . انگيزه دانشجويان را براي خواندن كتاب برانگيزد
شايد اين عيوب در قيمت كتاب . صحافي كتاب نيز چندان خوب نيست. باشدمي

  . تر باشدبراي دانشجويان راحت تاثير داشته باشند و تهيه آن
تواند با با توجه به اين كه مطالب ارائه شده فشرده و حجيم است، استاد مربوطه مي •

هايي از كتاب عنايت  هاي ارائه شده در هر ترم به بخشتوجه به عنوان درس و واحد
نظر هايي ديگر صرفبيشتري مبذول كند و در صورت لزوم از پرداختن به بخش

  . كند
  .كتاب داراي نمايه موضوعي است •
كارگيري آن  اصطالحات تخصصي در اين اثر كاربردي منطقي دارند و از افراط در به •

هاي معناي بسياري از واژگان و اصطالحات تخصصي در بافت. نظر شده استصرف
در معدود مواردي نويسندگان فرض . موضوعي مرتبط توضيح داده شده است

اند بر موضوع اشراف دارد و از ارائه توضيحات كافي سر باز زدهاند كه خواننده  كرده
 105در صفحه  "rezeptionsa-sthetische liberatia-t"براي مثال واژة (
اي ضمني توضيح داده شده است و فهم آن بدون كمك استاد مقدور گونه به

  . باشد نمي
  . سازي در متن كتاب نيستاحتياج به معادل •
اي بر مسائل مختلف آموزش زبان است و ه اين اثر بيشتر مقدمهبا توجه به اين ك •

كمتر استفاده ... وجه كاربردي نازلي دارد در مجموع از نمودار و جدول و آمار و 
                                                            
1. Deutsch als Fredsprache: Eine Didaktik 
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بندي نهايي تقريباً در تمام فصول رعايت شده است اما طرح بحث مقدماتي و جمع
هايي از نمونه كه در آن) 6شماره (اين كتاب شامل پيوستي است . شده است

چگونگي تدريس در مقاطع مختلف ذكر شده است و در واقع موضوعات طرح شده 
  . كنددر فصل چهارم را با ارائه تمرين و آزمون كامل مي

تواند به عمق نمي  كند طبيعتاًجايي كه اين اثر موضوعات مختلفي را مطرح مياز آن •
شود اين كتاب موفق مي. ئه كندها اطالعات جامعي ارامسائل برود و در مورد آن

ترين وجوه آموزش زبان آلماني براي بيگانگان و غير آلماني نگاهي كلي به مهم
  . زبانان داشته باشد و به همين جهت با هدف دروس عنوان شده همخواني دارد

اين اثر با .  عنوان و زير عنوان اثر با مطالب ارائه شده در آن كامالً همخواني دارند •
هاي عملي آموزش زبان شود و به تدريج به شيوهمطالب نظري شروع مي توضيح

ها و مسائل در آغاز ويژگي. فهرست بندي كتاب بسيار منطقي است. شودختم مي
هاي شوند و سپس نظريهبررسي مي) 13فصل اول صفحه (مربوط به زبان آموزان 

و فرهنگ آلماني  هاي زبانو ويژگي) 47تا  31صفحه (مربوط به يادگيري زبان 
فصل چهارم كتاب كه به تدريس . شوندتوضيح داده مي) 108تا  53صفحه (

  . هاي ديگر استتر از بخشبسيار مفصل  اختصاص داده شده است،
  . شودموارد نقض سرفصل شوراي عالي برنامه ريز در كتاب مشاهده نمي •
هاي زيادي ريهجايي كه اين كتاب شامل مطالب تخصصي متنوعي است و نظاز آن •

تواند در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا را به صورت فشرده مطرح كرده است مي
حجم مطالب ارائه شده براي دوره كارشناسي بسيار زياد . مورد استفاده قرار گيرد

مثالً كشور شناسي يا ادبيات آلماني صفحات (هايي از كتاب كه بخشاست مگر آن
  . ويان قرار داده شونددر دسترس دانشج) 108تا  84

اين اثر پس از بازبيني و انجام تصحيحات الزم به چاپ پنجم رسيده است و كامالً  •
  . روزآمد است

ترين مباحث مربوط به آيد مهمميطور كه از عنوان فرعي آن براين اثر همان •
  . آوري و تدوين نموده است و اصالً ادعاي نوآوري نداردتدريس زبان آلماني را جمع
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  . كل اثر از نظم و انسجام دروني بسيار بااليي برخوردار است •
نه تنها در متن اصلي به منابع مهم و روزآمد ارجاع داده شده است، بلكه در پايان  •

ترين آثار مربوط به همان مبحث مهم) 129، 108، 84. براي مثال صص(هر مبحث 
صص (ر بخش ضميمه عالوه بر آن كتاب د. اندبه خواننده معرفي و توصيه شده

  . نيز منابع مرتبط به موضوعات مطرح شده را قيد كرده است) 276تا  265
در استفاده از اطالعات و ارجاعات دقت علمي رعايت شده است، كتاب در مجموع  •

ها را در بخش منابع ترين منابع علمي و آموزشي استفاده كرده است و آناز مهم
اطالعاتي ) 92 اي مثال صبر(ه منابع اينترنتي به هنگام ارجاع ب. قيد نموده است

در مورد سايت مورد استفاده در دسترس خواننده قرار داده شده است و بدين 
  .  ترتيب بر جديت منبع تاكيد شده است

پردازد، قرائت بسيار اين اثر به خصوص در فصل سوم كه به آموزش بينافرهنگي مي •
آموز را براي خواهد زباندر واقع كتاب مي. دهدبازي از فرهنگ را به خواننده ارائه مي

رويارويي با فرهنگ ديگر آماده كند و نگاه انتقادي به خود و ديگري را شرط آموزش 
   .كنداين بخش از كتاب فرهنگ تحمل و رواداري را تقويت مي. داندبينافرهنگي مي

مختلف آموزش  اين كتاب در مجموع اثري بسيار جامع و استاندارد در مورد مسائل •
هاي درس به عنوان تواند در كالسزبان آلماني براي خارجيان است و حتي مي

 . كتاب مرجع مورد استفاده قرار گيرد

زبان كتاب در مواردي بسيار مجرد و علمي است و مطالب ارائه شده گاه از  •
شود در مورد بعضي از فشردگي خاصي برخوردارند، به طوري كه دانشجو مجبور مي

رو بهتر آن است كه اين كتاب در مقاطع  از اين. سائل خود به تحقيق بپردازدم
 . كارشناسي ارشد يا دكترا تدريس شود

تواند پيشنهاد من اين است كه با توجه به فشردگي مطالب كتاب، استاد مي •
   . نظر كند هاي ديگر صرفهايي از كتاب را در مركز توجه قرار دهد و از بخش بخش
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در مقطع كارشناسي و » گرامر زبان آلماني«جامع براي درس كتاب حاضر منبعي  •
در مقطع كارشناسي » شيوة آموزش زبان آلماني«منبعي جامع براي تدريس درس 

  .ارشد است
جايي كه اين كتاب براي تدريس ويژة خارجيان تدوين شده است بسيار روان از آن •

  . و رسا و قابل فهم تنظيم شده است
در اين كتاب تمامي اصول و قواعد ويرايش و نگارش  .استمتن كتاب روان و رسا  •

جايي كه اين كتاب براي تدريس گرامر آلماني با اين وجود، از آن. رعايت شده است
در سطح پيشرفته در نظر گرفته شده است و در سطح خود كتاب بسيار جامعي 

كتاب  هايمثال. هاي زيادي استاست، از نظر فرم نگارش و ويرايش داراي ضعف
ها براي ديد بود مثالبهتر مي. سطح متن كتاب نوشته شده استهمانند متن هم

ها با وضع فعلي چندان داشت چون متن و مثالبهتر از سمت چپ تورفتگي مي
  . شدندها با رنگ ديگري چاپ ميبود كه مثالقابل تشخيص نيستند، بهتر مي

                                                            
1. Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht 
2. Gerhard Helbig   and  Joachim Buscha  
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يي و طرح روي جلد در مجموع آرانگاري، صحافي، صفحهاين كتاب از نظر حروف •
فونت به كار رفته . اما مشكالت كوچكي هم وجود دارد. داراي كيفيت خوبي است

  .در اثر كوچك است
به » زبان و ادبيات آلماني«هاي زيادي در رشتة اين كتاب براي تدريس در درس •

 توان براي تدريساز اين كتاب مي. طور مستقيم و غير مستقيم قابل استفاده است
به طور . نيز به طور غير مستقيم استفاده كرد» 2و 1تجزيه و تحليل گرامر «

، »2و  1گرامر پيشرفتة «، »2و  1گرامر آلماني «مستقيم اين كتاب در دروس 
نياز رشتة زبان واحد پيش 18شود در عالوه بر اين دروس مي. قابل استفاده است

ني آشنايي دارند، از اين كتاب آلماني براي دانشجوياني كه قدري با گرامر آلما
هاي ها و رشتهبنابراين حجم مطالب كتاب با توجه به نياز دانشگاه. استفاده كرد

رسد، زيرا در زمينة گرامر آلماني كتابي زبان آلماني بسيار متناسب به نظر مي
 . تر از اين اثر وجود نداردجامع

اوالً تمامي . رد استاين كتاب از نظر كيفيت اصطالحات تخصصي منحصر به ف •
ثانياً تمامي اصطالحات . اصطالحات تخصصي گرامري در اين كتاب موجود است

هاي متفاوت و متنوع به طور اند و موضوع با مثالگرامري مفصل توضيح داده شده
ثالثاً هر موضوع تخصصي در سطح پيشرفته وارد . واضح توضيح داده شده است

طور كامل و با مثال تثنائات موجود در زبان بهجزئيات شده است و حتي تمامي اس
  . شوداين سه خصوصيت در كمتر كتاب گرامري يافت مي. توضيح داده شده است

اصطالحات تخصصي به كار برده شده در اين كتاب، همان اصطالحاتي هستند كه  •
سازي وجود اند و از اين نظر معادلهاي ديگر گرامري به كار برده شدهدر كتاب

ترين نويسندگاني ناماز طرفي ديگر، هلبيگ و بوشا خود در اين رشته صاحب. ردندا
ها همان اصطالحات با اين وجود آن. گيرندها الهام ميهستند كه ديگران از آن

  .اند كه استاندارد است و در همه جا كاربرد داردمعمول گرامري را به كار برده
تا  362صفحات (كتاب از تصاوير  جايدر جاي نويسندگان كتاب به نحو احسن •

... هاي مختلف و جدول و ، مثال)مبحث مربوط به حرف اضافه در زبان آلماني 390
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كند اما تمرين و آزمون اند كه به خواننده در درك موضوع كمك مياستفاده كرده
كه  ندكردشايد اگر نويسندگان براي هر مبحث تمريني را تنظيم مي. وجود ندارد
  .آمد بهتر بوداب جدا ميدر يك كت

تر از اين كتاب در زمينة گرامر آلماني هيچ كتابي جامع شدطور كه قبالً ذكر همان •
كتب در . از نظر موضوعي نيز هيچ مطلبي بدون بررسي نمانده است. وجود ندارد

طور اين كتاب همان. گيرد، مورد بررسي قرار ميديگر حداكثر نصف اين موضوعات
ترين كتاب گرامر آلماني اند در نوع خود كاملآن را دستنامه ناميدهكه نويسندگان 

با در نظر  علمي در اين زمينه است و نويسندگان است و داراي جديدترين مطالب
مزيت كتاب اين است كه هيچ مشكل نحوي . اندگرفتن جميع جهات آن را نوشته

اين ويژگي . يابدميماند و انسان براي هر مشكل گرامري جوابي  بدون جواب نمي
بنابراين كتاب در نوع خود يك كتاب كامل مرجع . اصلي و پسنديدة كتاب است

  . است
. محتواي كتاب حاضر صد در صد با عنوان و مطالب فهرست كتاب مطابقت دارد •

از اين نظر . هاي گرامري استموضوع كتاب بررسي گرامر آلماني در تمامي زمينه
اي نمانده وضوعات قابل تصور گرامري است و هيچ نكتهكتاب در برگيرنده تمامي م
از طرف ديگر، نويسنده فقط روي گرامر آلماني متمركز . است كه مطرح نشده باشد

اي كه ربطي به گرامر و نحو آلماني ندارند پرهيز شده است و از طرح مسائل حاشيه
بطوري كه بنابراين مسير مطالعه براي خواننده كامالً واضح است، . شده است

شود و مطالب به طور علمي و به خواننده در خواندن اين كتاب هرگز گيج نمي
  . اندترتيب تنظيم شده

با توجه به اين كه كتاب حاضر اثري جامع و كامل است، مطالب آن كامالً با  •
از طرفي ديگر اين كتاب براي . ريزي مطابقت داردهاي شوراي عالي برنامهسرفصل

ر در هر سطحي مناسب است و از اين نظر شامل گرامر ساده تدريس درس گرام
مطالب اين كتاب براي هر سطح مناسب . شودآلماني و گرامر پيشرفتة آلماني مي
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ريزي مطابقت دارد و براي هيچ هاي مورد نظر شوراي عالي برنامهاست و با سرفصل
  . مطلب گرامري نيازي به يك كتاب ديگر نيست

و ) هاي گرامرتمامي واحد(گرامر آلماني در سطح كارشناسي  اين اثر براي تدريس •
قابل تدريس است و از ) در سطح پيشرفتة گرامر آلماني(در سطح كارشناسي ارشد 

جايي كه اين كتاب اثر   از آن. نظر رشته و مقطع تحصيلي تناسب مطلوبي دارد
متي از كتاب شود براي هر مقطع و يا هر درس قسبسيار جامعي است، بنابراين مي
  . را در نظر گرفت و تدريس كرد

هاي معاصرند و نويسندگان كتاب در زمينة گرامر آلماني از مشهورترين چهره •
هاي زبان آلماني، ادبيات اند و در آلمان در اين زمينه در رشتهداراي شهرت جهاني

ي هاي اصلي افرادهاي مرتبط به اين رشتهشناسي آلماني و رشتهآلمان و زبان
ها و اطالعات اين اثر جامع، به روز و داده. نامي هستندو صاحب شدهبسيار شناخته

اند كه هر مطلب گرامري را به طور كامل و با ذكر نويسندگان تالش كرده. اندمهم
گفتار، طبق نظر نويسندگان در پيش. تمامي استثنائات آن و به تفصيل بيان نمايد

  . هاي روز در زمينة گرامر آلماني استهاين كتاب حاوي جديدترين يافت
را از نظر » اسم و فعل«هاي جالب اين كتاب اين است كه مقولة يكي از نوآوري •

نحوي و معنايي به طور جدا مورد بررسي قرار داده است كه اين نوع بررسي در 
هاي نحوي و معنايي، شود و براي هر يك از اين مقولههيچ كتابي يافت نمي

توضيح جامع و كامل هر موضوع خود . اصلي آن را ذكر كرده است هايمشخصه
ها هر مطلب به طور كامل توضيح داده يك نوآوري است، چون در اكثر كتاب

توضيحات حروف اضافه با استفاده . كنندشود و آن را موكول به كتابي ديگر مي نمي
ت كه در قسمت از نوآوري هاي اين كتاب اين اس. از تصاوير خود يك نوآوري است

هاي ديگر اين موضوعات ديده باند كه در كتامطرح شده 6-4و  6-3 ، قسمت6
  . شوند نمي

هاي تمامي مطالب كتاب بدون استثنا داراي نظم منطقي است و مطالب بخش •
ترتيب فصول كتاب هم داراي نظم منطقي . مختلف داراي انسجام كافي هستند



 135  راهنماي آموزشي براي خارجيان: دستور زبان آلماني

 
 

داند از كجا بايد شروع كرده است كه مي نويسنده طوري مطالب را تنظيم. است
 . كرد و با چه مطلبي نحو آلماني را پايان داد

كه نويسندگان با توجه به اين. از منابع موجود به قدر كفايت استفاده شده است •
دهند و نظر ها ارجاع ميهاي ديگر به آننظر هستند و در كتابكتاب خود صاحب

با اين وجود، در . ارجاعات درون متني اثر بسيار كم استها معموالً مرجع است، آن
پايان كتاب، در فهرست منابع اين نويسندگان براي تحرير كتاب حاضر از صد منبع 

اند و اين نيز مطلبي است كه جامع بودن ها استفاده كردهخانهموجود در كتاب
ز منابع و اين كه البته در هيچ جاي كتاب ميزان استفاده ا. كند كتاب را تأييد مي

  . چه مطلبي يا چه مثالي از كدام منبع گرفته شده است، ذكر نشده است
براي اولين بار به چاپ  80كتاب حاضر شكل اصالح شده اثري است كه در دهة  •

اين چاپ اصالحات دستوري جديدي را در زمينة دستور زبان آلماني . رسيده است
توان آن فاقد مبناي نظري است و نمي چون دستور آموزشي است،. انجام داده است

هاي مختلف با اين حال، بخش. بندي كردرا در قالب نظريات دستور معيني دسته
. خوردجاي كتاب حاضر به چشم ميدستوري همراه با شواهد گوناگون در جاي

تر زبانان قابل فهمهاي ديگر زبان آلماني اين كتاب براي فارسينسبت به دستور
تدريس اصل آلماني اثر . شودكتاب براي ترجمه به فارسي پيشنهاد نمياين . است

  . هاي ايران مفيدتر استبراي آموزش در دانشگاه
در جهت بيان شايستگي اثر يادشده كافي است تا يادآوري گردد كه اين دستورنامه  •

دسته از هاي كشور آلمان، به نحوي مخاطبان آن، عمدتاً آندر بسياري از دانشگاه
ها آلماني نباشد، و همچنين اند كه زبان مادري آندانشجويان مشغول به تحصيل

هاي هاي دانشگاهويژه در دپارتمان هاي بسياري از كشورهاي جهان، بهدر دانشگاه
هاي ايران كه داراي دسته از دانشگاههمچنين در آن. شوداروپاي شرقي تدريس مي

  . گيردمورد استفاده قرار ميرشته زبان آلماني هستند، اثر يادشده 
ها و بندي، در پايان فصلگيري يا جمعيكي از كمبودهاي اثر حاضر، بخش نتيجه •

اندازي در اثر حاضر مشاهده گيري يا چشمگونه نتيجههيچ. در پايان كتاب است



 هاي خارجي   متون زبان نقدنامه كتب و  136

عجيب اين است كه نويسندگان براي بخش اول كه به اجزاي كلمات . شودنمي
اي منظور اند، اما براي بخش دوم هيچگونه مقدمهي را نگاشتهاپردازد، مقدمهمي

بندي ملموسي با وجود اين براي مقدمه بخش اول نيز هيچگونه جمع. نشده است
  .اندبه منزله مكمل آن در نظر نگرفته

  : هاپيشنهاد
بندي نحوي، معنايي و جايي كه اكثر مباحث كتاب از نظر طبقهاز آن -1

رود كه در ابتداي كتاب اين سه شود، بنابراين انتظار ميشناسي بررسي مي واج
. واژه به طور مفصل مورد بررسي قرار گيرند، تا موضوع كامالً تفهيم شود

ها آشنايي دارند، در اند كه خوانندگان با اين واژهنويسندگان كتاب فرض كرده
 . صورتي كه چنين نيست

اب اطالعات جانبي هستند هاي كتبا وجود جامع بودن كتاب، برخي از بخش -2
به طور .  توانند مطرح نشوند، زيرا از نظر گرامري چندان اهميتي ندارندكه مي

 ) .574-561. ص( 1.6قسمت ) 480. ص( 11.3مثال، قسمت 

بلكه خواننده ارجاع داده   شوند،ها آورده نميها، مثالدر بسياري از قسمت -3
بخش  29 ه كنيد به صفحةهاي بعدي،  به طور مثال توجشود به بخشمي
1.2. 

از بزرگترين نواقص كتاب اين است كه براي هر بخش گرامري تمريني درنظر  -4
شود پيشنهاد مي. گرفته نشده است و به توضيح محض گرامر پرداخته است

كه براي هر بخش، تمرينات گرامري جدا تهيه شود تا دانشجويان پس از 
 . ين بياموزنديادگيري تئوري، عمالً گرامر را با تمر

هاي فعل بسيار در مورد مكمل) 55-53. صص( 1.3.3.3توضيحات قسمت  -5
. سنگين و نامفهوم است و متأسفانه اين قسمت بدون مثال مطرح شده است

اند كه امري است در اين قسمت افعال به چهارده قسمت تقسيم شده
 . ضروريغير
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ثالي ذكر نشده كه در مورد افعال انعكاسي م) 55. ص( 1.3.4.1براي بخش  -6
 . بايد اصالح شود

 62و صفحة  1.4.1قسمت  59بندي افعال از نظر معنايي در صفحة تقسيم -7
شود حذف كننده و غير ضروري است كه پيشنهاد ميبسيار گيج 1.4.2قسمت 
 . گردد

شناسي  بندي افعال از نظر واجدر مورد تقسيم 95- 100صفحه  1.5بخش  -8
ي ندارد، چون اين كتاب براي تدريس گرامر اين قسمت اهميت گرامر. است

 . طرح جزئيات تا اين حد مفيد نيست. براي خارجيان در نظر گرفته شده است

در بررسي افعال در ابتداي كتاب در همان ابتدا صحبت از جمالت شرطي  -9
كرده است كه مبحثي بسيار مشكل است و بهتر است اين بخش در مراحل 

 . 1.8.1بعدي توضيح داده شود، به طور مثال بخش 

بسيار  130صفحة  1.7.4.1تا بخش  122 از صفحة 1.7توضيحات قسمت   -10
 . رسندن مفيد به نظر نميوارد جزئيات شده است كه چندا

هاي انواع جمالت مجهول اصالً در مورد تعداد بخش 145صفحة  1.8.2بخش   -11
 . مهم نيست

در مورد موضوع جمله شرطي با فرم  168صفحة  1.9توضيحات بخش   -12
موضوع استفاده از فرم مذكور بحث مهمي است كه اصالً . كافي نيست» ورده«

 . تر توجه كردبه اين بخش بيشبايد . خوب توضيح داده نشده است

بندي اسامي در مورد تقسيم 2.3.1.2بخش  223تا  214توضيحات صفحات  - 13
در آلماني به پنج نوع مختلف، بحثي است گيج كننده و غير ضروري كه 

 . شود حذف شودپيشنهاد مي

هايي توانند اصالح شوند، اين كتاب داراي مزيتهاي ياد شده كه ميبا وجد نقص
هاي اين كتاب گرامر نسبت به از جمله برتري. نظير استكه قابل تحسين و بي است

هاي هاي موجود گرامري توضيحات بسيار  جامع و قابل فهم، رسا با مثالساير كتاب
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شود كه توضيحات آن از نظر هاي زيري اشاره ميبه طور مثال، به بخش. كافي است
  : باشندها ميترين بخشمفيد ترين وگرامري منحصر به فرد و جزء كامل

 هادر مورد قيد 7قسمت  -

 هاي جملهدر مورد مدل 13قسمت  -

 قاعدهدر مورد افعال با قاعده و بي 44تا  30صفحة  -

هاي مختلف تركيب اسم و فعل به عنوان يك در مورد فرم 83تا  70صفحة  -
 . واحد

 . 168تا  143بخش مجهول از صفحة  -

 ها تعريفحرف  5قيد و قسمت  4قسمت  -

 در مورد اسامي بدون حرف تعريف 338صفحة  5.4.3بخش  -

 . در مورد حروف اضافه  6.1.2.3قسمت  -

  هاي شكلي در مورد كتاب گرامر آلمانيپيشنهاد
رنگ بودن، از نظر هاي كتاب به دليل ريز بودن خط و كمجايي كه مثالاز آن -1

 . تر و بارنگ ديگري به چاپ برسندها بزرگرسند، بهتر است مثالديد واضح به نظر نمي

بايد عناوين . رسدفهرست مطالب كتاب از نظر فرم بسيار شلوغ به نظر مي  -2
نوشتن عناوين اصلي با حروف بزرگ در . اصلي را با رنگ ديگر و با حروف كوچك نوشت

عناوين بايد با فاصلة مناسب نوشته شوند كه اين طور . كنندخواندن وقفه ايجاد مي
 . نيست

اند كه رنگ چاپ شدهبسياري از عناوين زير مجموعة عناوين اصلي، بسيار كم  -3
  . فرم مذكور بايد اصالح شود. تقريباً  با متن اصلي قابل تمييز دادن نيستند

  
   

    



 
 

 
  
  

  »1دستور زبان آلماني«
  

  نرگس انتخابي : مؤلف
  فرهنگ معاصر: ناشر

  1389: سال نشر
  پنجم: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  247:  تعداد صفحات
  
آموزان آلماني تدوين شده است كه در سطح پايه دسته از زبانكتاب حاضر براي آن •

ترجمه اين كتاب بر مبناي دستور زبان . پردازندآلماني مي به يادگيري دستور زبان
گفتـار ادعـا   متـرجم در پـيش  . آلماني به تأليف هورست كپلك شكل گرفتـه اسـت  

هــاي ديگــري هماننــد دســتور زبــان دودن هــاي دســتورنامهكنــد كــه از داده مــي
)Duden ( و دستور زبان پونس)Pons (نيز بهره جسته است. 

در پيشگفتار اثر ذكر نموده اين كتاب به عنوان مرجعي براي  گونه كه مترجم همان •
ها در نظـر گرفتـه شـده اسـت و مبنـاي آن هـم       آموزان در كليه سطوح و پايهزبان

 دستور زبان آلماني اثر هورست كپلك و استفاده از ساير كتب و منابع معتبر چون

ر فصل  هم بـه  اين كتاب از نه فصل تشكيل شده و در ه. بوده است پونسو  دودن
، »صـفت «، »حـروف تعريـف  «، »اسم«، »فعل«: صورت مجزا نكات دستوري شامل

مـورد بررسـي    » ترتيب كلمات در جمله«، و »حروف اضافه و ربط«، »قيد«، »اسم«
قرار گرفته و در پايان  كتاب هم پيوستي شامل  اعداد و تاريخ و همچنين فهرست 

  .واژگان دستوري آورده شده است

                                                            
1. Deutsche  Grammatik 
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البته در ترجمـه  . هاي كتاب به كار برده شده استي خوبي در كليه بخشهامعادل •
بـراي نمونـه  تمـايز    (ها ويژه در ترجمه جمالت در مورد زمانه برخي از  عبارات ب

. مترجم دقت الزم را نداشته كه البته قابل اصالح اسـت ) بين زمان مضارع و ماضي
ني خيلـي خـوب اسـت امـا     ي كتاب به طور كلي  براي سطوح متوسط و مياامحتو

تـر  رسد و در جهـت كـاربردي  براي سطوح پايه و مقدماتي قدري دشوار به نظر مي
آموزان مبتدي نياز بيشتري به توضـيح بـه همـراه    كردن و تفهيم مطالب براي زبان

  .هاي متعدد و فراوان داردمثال
ور بـه طـ  همچنـين   .قواعد عمومي ويرايش و نگارش به طور كلي رعايت شده است •

سازي اصطالحات تخصصى مشكلي وجـود   كلي در كيفيت و ميزان كاربرد و معادل
تـر  هاي زمان بايد دقيـق ها به ويژه معادل فقط در مورد ترجمه برخي  معادل. ندارد

  .انجام شود
نظم منطقى و انسجام مطالـب در   .محتواى اثر با عنوان و فهرست آن منطبق است •

تسلسـل عنـاوين   (و نيـز در درون هـر فصـل    ) كتابتسلسل عناوين كلي (كل اثر 
  .خوب است) اثر جزئي و پيوند با نتيجه 

ها و اطالعات اثر از جهت ارجاع به منابع جديد و يا مواردي  در مورد روزآمدى داده •
ميزان اعتبار منابع . تر داردكتاب حاضر نياز به استفاده از منابع جديد  از اين دست،

ولي براي چاپ مجدد ضـرورت دارد از منـابع بـه روز و    از جهت علمي خوب است 
  . تر استفاده شودكامل

متـرجم بخـش   . گيري استشود، بدون مقدمه و نتيجهفصل تشكيل مي 9كتاب از  •
نامـه  صفحه شامل واژه 8ها اختصاص داده است كه از جمله پاياني اثر را به پيوست

  .باشداصطالحات دستوري آلماني به فارسي مي
گفتـار متـرجم   شود، و در پي آن بـا پـيش  يادشده با فهرست مطالب آغاز مي كتاب •

هاي مكالمات روزمره هاي پاياني با اعداد، با بعضي از دادهدر پيوست. شويمآشنا مي
  . شويمفارسي مواجه مي-نامه مختصر آلمانيزمان و تاريخ، و همچنين با واژه

  .خورد بان محاوره در سراسر كتاب به چشم ميعالوه بر زبان استاندارد، شواهدي نيز از ز •
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آرايي صحافي و طرح دراثر مذكور كيفيت شكلي چاپ  شامل حروف نگاري  صفحه •
  ..روي جلد در حد بسيار خوبي رعايت شده است

اثر حاضر از منظر شكلي و محتوايي از كيفت نسبتاً خوبي برخوردار است و مترجم  •
ها نيز به زبـان فارسـي ترجمـه شـده     مثال. استقواعد نگارش را نيز رعايت نموده 

را با ) آلماني و فارسي(توان اشكال مقوالت دستوري دو زبان است، به نحوي كه مي
توانست بهتـر از آن چيـزي   البته ترجمه بعضي از شواهد مي. يكديگر مقايسه نمود

 ضـروري بـود تـا از   . اين دستور زبان، فاقد تمـرين و آزمـون اسـت   . باشد كه هست
هاي بيشتر همراه  با جمالت براي فهم بيشتر مطالب و نكات دسـتوري بـراي   مثال

  .تر استفاده شودفراگيران و كاربرد دقيق
هـا و  گيري است و صرفاً به بررسي ساخت مقولهكتاب يادشده فاقد مقدمه و نتيجه •

بعضي از مقوالت . پردازد ها، يعني صرف، ميچگونگي ساختمان اشكال گوناگون آن
  . در كتاب ذكر نشده است مانند ادات اصوالً

حجـم فصـل دوم كتـاب كـه بـه      : ها را نامتقارن تدوين نموده استبنديمترجم فصل •
دهـد،  را تشـكيل مـي  ) فعل(پردازد تنها حدود بيست درصد فصل اول مبحث اسم مي

انواع كالم ترين درحالي كه هر دو مقوله از اهميت نسبتاً مشابهي برخوردارند و از اصلي
يا فصل آخر كه به توضيحات نحو اختصاص دارد، . روندشمار ميهاي بشري بهدر زبان

بنـدي  گونـه فصـل  ايـن . گيـرد تنها و تنها سهم اندكي از حجم كـل كتـاب را دربرمـي   
  . زند آموز به هم ميگزينشي، ضريب تناسب يادگيري صرف و نحو را در زبان

از الگـوي دسـتور سـنتي پيـروي     . پـردازي اسـت  كتاب يادشده فاقد هرگونه نظريه •
گونـه نـواقص متوجـه    جويد، كه البته ايـن كند و از معيارهاي تجويزي بهره مي مي

  .مترجم نيست و مؤلف بايد پاسخگو باشد
معموالً براي توصيف انواع كالم در كتب دستوري، ابتدا چهار نوع كلمه اصلي شامل  •

گيرنـد، يعنـي   ا مورد بررسـي قـرار مـي   نماهفعل، اسم، صفت و قيد، و سپس نقش
گونـه نظـم و   متأسـفانه ايـن  . نماهاستبررسي كلمات معنادار مقدم بر بررسي نقش

شايد تعلقات حروف تعريف به اسم سبب شـده  . هنجار در كتاب رعايت نشده است
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كه مقوله ضمير بعـد  است كه اين مقوله بالفاصله بعد از اسم بررسي شود، ولي اين
  . رسدنظر نميبل از قيد مطرح شده است، اصوال منطقي بهاز صفت و ق

هـاي نامـأنوس، ترجمـه    گزينيكارگيري بعضي از معادلنظر از بهدر هر حال صرف •
يكي از ايرادات اين نكتـه اسـت كـه بعضـي از اصـطالحات      . متن روان و آزاد است

در مـتن كتـاب   هـا  اند، اما اثري از توضيح مفهوم آننامه ذكر شدهدستوري در واژه
كننـده كـه بـا    تعيـين /تعريـف (گـر  براي مثال اصطالح تخصيص. شودمشاهده نمي

نامه پايـاني بـا   كه در واژه) دهدكننده، محدودكننده را تشكيل مياصطالح توصيف
آمده است كه اصوالً بايـد بحـث آن    Determinativجاي شويم، بهآن مواجه مي
شكل، معنا و  مطرح گردد، اما ظاهراً) يرضم(يا پنجم ) حرف تعريف(در فصل سوم 

ــوالً ــوم آن اص ــده اســت  مفه ــر نش ــاب ذك ــطالحِ . در كت ــه اص ــا ب ــع  ي ــم جم اس
)Pluraletantum ( در فصل دوم) بـه نظـر   . اي نشـده اسـت  اصـوال اشـاره  ) اسـم

شـايد بـدين   . هايي از كتاب اصلي را حذف نمـوده باشـد  رسد كه مترجم بخش مي
گويد تـا بتوانـد از ترجمـه    جمه و تدوين سخن ميجهت است كه خود از عبارت تر

  .نظر نمايدپسندد، صرفنكاتي را كه نمي
هـاي ايـران توصـيه    تدريس كتاب به مثابه كتاب درسي براي سطح پايه در دانشـگاه  •

عنوان منبع كمك درسي براي پايه مقطع كارشناسي زبان آلمـاني يـا   شود، اما بهنمي
همچنـين  . هاي خارجي قابل قبـول اسـت  هاي زبانرشتهبه عنوان زبان دوم در ساير 

ها زبان آلمـاني تـدريس   اين ترجمه در مدارس و مؤسسات خصوصي ايران كه در آن
  . درس براي مبتديان مفيد خواهد بود شود، به منزله درس يا كمكمي

هاي اسالمي رسد كه ترجمه حاضر مغايرتي با فرهنگ و ارزشنظر نميهمچنين به •
ته باشد، چرا كه شواهد، اجتماعي و از زبـان روزمـره زبـان آلمـاني انتخـاب      ما داش
 .اند و نيز عاري از هر گونه رويكرد سياسي هستندشده

   

    



 
 

 
  

  
  »دستور زبان ژاپني«

  

  تاتسويا ناگاشيما: مؤلف
 منفرد، صبرينه صوتي  :مترجم
  مركز نشر دانشگاهي: ناشر

  1382: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  519:  تعداد صفحات
  
توانـد نقـش مكمـل و فرعـي بـه      هاي مربوط به كتاب مذكور ميبا توجه به ويژگي •

  . منظور آموزش دستور ژاپني داشته باشد
دسـتور زبـان ژاپنـي    يكي از مشكالت عمدة ترجمه كتاب در دست اين اسـت كـه    •

را نه با حروف ژاپني كه با حروف الفباي انگليسـي نگاشـته   ) ها و غيرهها، واژهمثال(
» هاي ژاپني براي سفركتاب«شود كه كتاب در حد اين نقطه ضعف باعث مي. است

. يا راهنماي جهانگردان باقي بماند و از ارزش آكادميك آن به شـدت كاسـته شـود   
به اين تشبيه كرد كه به عنوان مثـال در كتـابي كـه در مـورد      تواناين مورد را مي

ها را با حروف انگليسـي بيـاوريم كـه باعـث     ها و واژهدستور زبان فارسي است مثال
  . هاي نسبتاً زيادي در يادگيري خواهد شدمشكالت و سوء تفاهم

تر مطالـب كتـاب، ايـن امكـان وجـود دارد كـه بـا        به منظور ديدن و خواندن راحت •
و يـا  ) هـا كـردن فونـت  تر يـا ضـخيم  بزرگ(ها خالقيت بيشتر در تغيير اندازه فونت

تـري  آرايـي مناسـب  هاي مختلـف اثـر صـفحه   ها و بخشگذاشتن فضا بين پاراگراف
  . داشت

  . صحافي اثر نسبتاً مناسب است •
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بسيار زيبا و مناسـب طراحـي شـده    ) به زبان فارسي(طرح جلد سمت راست كتاب  •
توان با انتخاب فونت زيباتر ژاپني و تغيير سايز جلد سمت چپ را مي اما طرح. است
به عنوان مثال نام نويسنده اثر و نام انتشارات كه . ها زيباتر از اين طراحي كردفونت

اند الزم نيسـت تـا ايـن حـد بـزرگ      هاي دوم و چهارم قرار گرفتهبه ترتيب در سطر
  . چاپ شود

عد عمومي و ابتدايي ويرايش و نگـارش در بخـش   توان گفت كه قوابه طور كلي مي •
اما در بخش ترجمه فارسي اثر . زبان اصلي اثر مذكور بسيار خوب رعايت شده است

جـا  ذكر تمامي موارد در اين. در بسياري از موارد اين قواعد ناديده گرفته شده است
در بخـش   3، 2، 1توان با مقايسه صـفحات  پذير نيست اما به عنوان مثال ميامكان

از اثر اصلي به زبان ژاپني متوجه شـد كـه    )3، 2، 1(ترجمه فارسي همين صفحات 
مثالً گذاشتن فاصله در ابتداي پـاراگراف اول بخـش ترجمـه يـا چگـونگي نگـارش       

. وسيله اعداد در صفحات ذكر شده رعايت نشده استه بندي شده بهاي طبقهبخش
ش زبان اصلي اثـر بـه خـوبي رعايـت     اين در حالي است كه تمامي اين موارد در بخ

تر خوانـده شـود و ديـدن    كند تا مطلب مورد مطالعه راحتشده است كه كمك مي
عدم رعايت مواردي از اين قبيل به عالوه رعايـت  . تر باشدمحتوا براي خواننده آسان

ه ضـميم (بخـش ترجمـه    18 ،17 ،16تـوان در صـفحات   را مـي » :«نكردن نگـارش  
و غيـره هـم    131و  37، 36در صفحات . سر كتاب مشاهده كردو سرا) شناسي زبان

  . شودبه عنوان مثال عدم رعايت قواعد عمومي ويرايش و نگارش مشاهده مي
گيري از ابزارهاي الزم علمي در اثر اصلي به زبان ژاپني مناسب هر چند ميزان بهره •

مـذكور جـزء آثـار     اثر بايد گفت ،توان ديداست و اين تأثير را در ترجمه اثر هم مي
توانـد نقـش   شود و تنهـا مـي  برجسته در ارتباط با دستور زبان ژاپني محسوب نمي

  . مكمل براي درس دستور زبان ژاپني داشته باشد
هـاي مودبانـه و   تـر فعـل  ترجمه دقيق( 69تا  66هر چند بعضاً از جمله در صفحات  •

هاي محترمانه هاي فعللتر براي معادامكان ترجمه صحيح) فروتنانه به زبان فارسي



 145  يژاپنان دستور زب

 
 

سازي اصطالحات توان كيفيت معادلبه طور كلي مي. و فروتنانه از ژاپني وجود دارد
  . تخصصي اثر را روان و رسا ارزيابي كرد

» حـروف ژاپنـي  «ها و واژگـان زبـان ژاپنـي بـا     چه در بخش ترجمه اثر مثال چنان •
به عنوان كتاب درسي كمكي براي افـزايش   امكان استفاده از كتابشد، نگاشته مي

امـا بـا توجـه بـه     . وجـود داشـت   تقويت توانايي زبان ژاپني و انجام تمرينات بيشتر
توان اين كتاب را براي درس مطالب نگاشته شده تا به حال در مورد اثر مذكور، نمي

كل البته تنها در صورتي كه مطالب اثر اصلي بـه شـ  . دانشگاهي مناسب ارزيابي كرد
همراه با فـوري گانـا، هيراگانـا و     كانجي(شد و با حروف ژاپني تر ترجمه ميمناسب
 . توانست به عنوان كتاب كمك درسي استفاده بشودرسيد ميبه چاپ مي) كاتاكانا

در اثر اصلي به زبان ژاپني محتوا بـا عنـوان و فهرسـت مطابقـت دارد و طبيعتـاً در       •
  . شوديترجمه اثر هم اين انطباق ديده م

توان متوجه شد، اثـر  هاي مختلف آن به فارسي ميچنانچه از نام اثر و ترجمه فصل •
اما به دليل عدم . مذكور به منظور آموزش مباني دستور زبان ژاپني تاليف شده است

هـا بـا حـروف    و فقدان رعايت قواعد نگارش و نگارش جمالت و واژه ترجمه مناسب
همچنين الزم به ذكر است كـه  . باشد يسي مناسبتواند كتاب  كمك درژاپني نمي

به چاپ رسيده است كه در نوع خود كتابي قـديمي   1988اثر ترجمه شده در سال 
  . شود و نياز به بازبيني و اصالحات و به روز شدن نيز داردمحسوب مي

اين كتاب در زبان ژاپني جزء آثار شناخته شده و معـروف در زمينـه دسـتور زبـان      •
چه زحمت ترجمه صرف ترجمـه   بود چنانخيلي بهتر مي. شودوب نميژاپني محس
اما بايد گفت هرچنـد كتـاب تنهـا    . شدتري در اين زمينه ميتر و معروفاثر مناسب

نظم منطقي و انسـجام مطالـب را در حـد      تواند نقش كمك درسي داشته باشد،مي
  . خود داراست

اما در بخش ترجمه اثـر بـه   . د نداردوجو» منابع«در اثر مذكور به زبان ژاپني بخش  •
فرهنــگ «شناســي از هــاي تخصصــي زبــانفارســي گــاهي بــه منظــور تعريــف واژه

. شناسي تأليف سيد جليل ساغروانيان اقتباساتي اخذ شـده اسـت  زبان» اصطالحات
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باشـد كـه   مـي » منـابع «در نهايت بخش ترجمه اثر هم طبيعتاً فاقد بخشي به نـام  
ذكر شد اين مطلب از ارزش اثر بـه عنـوان اثـري آكادميـك     طور كه قبالً هم همان
  . كاهدمي

كتاب مذكور بدون كمك گرفتن از منبع خاصي تنها بـه توضـيح مبـاني دسـتوري      •
گونـه نقـد و بررسـي در مـورد ديگـر منـابع       زبان ژاپني پرداخته است و اصوالً هيچ

 . شودمربوطه در آن مشاهده نمي

  
   

    



 
 

 
  
  

  »زبان اسپانياييدستور «
  

  علي فيض اللهي : مؤلف
  فرهنگ معاصر: ناشر

  1388: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران :محل نشر

  180:  تعداد صفحات
  

اسـت و   اثري مختصر در رابطه با دستور زبان اسـپانيايي » دستور زبان اسپانيايي«كتاب 
 . تواند براي يادگيري زبان اسپانيايي براي مبتديان مورد استفاده قرار گيردمي

  بررسي شكلي
نگارش اثر ساده است و اطالعات آن براي معرفي دستور زبان گسترده  •

 .اسپانيايي بسيار كم و ناقص است

 .قواعد نگارش و ويرايش در حد متوسط و خوبي رعايت شده است •

 . آرايي، صحافي و طرح جلد خوب استنگاري، صفحهحروف كيفيت اثر از نظر •

شود  شود، پيشنهاد ميبا توجه به اين كه اين كتاب در دانشگاه تدريس مي •
ها انجام شود كه به اين طريق از لحاظ تغييراتي در راستاي رفع كاستي
 .محتوايي بر غناي آن افزوده شود

ستقل به مطالعة يك زبان خواهند به طور ماين كتاب براي افرادي كه مي •
 . تواند مفيد باشدبپردازند مي

 .اثر در مقايسه با چاپ اول تغيير صوري و محتوايي ندارد •

  
  : بررسي محتوايي
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 .اندكار رفتهاصطالحات تخصصي به صورت ساده به •

 .سازي اصطالحات تخصصي متوسط استكيفيت معادل •

هايي، تمرين و آزمون، بندي نطرح بحث مقدماتي، جمع(از ابزارهاي علمي  •
 . براي تفهيم موضوع به صورت متوسط بهره برده شده است...) نمودار، جدول و 

تر افزودن بر غناي علمي و محتوايي كتاب، جايگاه دانشگاهي آن را مشخص •
 . كندمي

 .محتواي اثر با فهرست هماهنگي دارد و منطبق با آن است •

 . دهدزبان را آموزش مياي دستور اين كتاب اصول نخست و پايه •

هاي آوري معموالً در كتابدستور زبان در اين سطح بيشتر ترجمه است و نو •
  .خوردچشم ميتر بهاصلي

 .خوردنظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر به چشم مي •

از منابع موجود براي تبيين موضوعات مورد بحث تا حد اندكي استفاده شده  •
 .است

با توجه به . ها استفاده نشده استكتاب از منابعي بدون ذكر مأخذ آندر اين  •
شناسي دارد و مطلب دستور زبان در كل تنها يك كتابحتواي كتاب مكه اين

  .توان پاورقي اعمال كرداست نمي

 17سطر   70، مانند صفحه گذشته از برخي اشكاالت كه در ترجمه وجود دارد •
“pnimeno hay …”  هاي كه اميد است در چاپ» ...ول بايد و ا«به صورت

بعدي برطرف شود، به عنوان مترجم هم تسلط خوبي بر مطالب به نمايش 
 .گذاشته است

بسيار مفيدتر و براي توان گفت اين كتاب براي افراد مبتدي در كل مي •
 . تواند جايگاه ويژة خود را بيابددانشگاهيان در صورت غناي محتوا مي
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