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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 تي فزاينده ميآغاز به حرك) 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

مند نيز وابسته به مولفة نقد علمي است چرا كه بدون آن نه تنها ساختار يك پژوهش  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  ـدر حوزة علمي  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   هاي نظريه علم و كرسي
  .شگر قلمداد شده استهاي يك پژوه 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
والزر، مايكل، تفسير و نقد اجتماعي، ترجمه مرتضي بحراني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و : ببينيد

  .1387اجتماعي، 
پردازي و آزادانديشي، تهران، انتشارات آواي نور،  هاي نظريه سين، نهضت توليد علم، كرسيحسيني، سيدح: ك.ر. 4

كرسي انديشه، ستاد  و نيز مقاله نسبت آزادانديشي و نقد انديشي، نشريه علمي تخصصي 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  ددر يك فراگرو  ،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 فرهنگي و نيز در دامنه
دوري از ظاهر بيني و سطحي نگري ها، و پرهيز از  ،توجه عميق به عمق مسايل اجتماعي

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

بهترين نيروي محرك آزادانديشي علمي محسوب مي گردد چرا كه  و ثانيًا )ممكن نيست
علمي راه به جايي ندارد و البته پژوهش تحقيق  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 »ينقد پژوه 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  حسيني، سيدحسين، مقاله نقد نقد، نشريه علمي تخصصي: 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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و پيچيده بايد به نقشة راهي دست يافت كه بتوان ساختار پژوهش پيرامون نقد را به 
هاي بايسته در حوزة نقد،  طرح مسايل و پرسش. درستي و راستي ترسيم و تنظيم نمود

هاي علوم  هاي گوناگون رشته ها و گرايش تحليل و تبيين نسبت نقد با قلمرو تخصص
ريزي  بخشي از كارسترگي است كه هم اكنون پي ،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  در تبادل و ترابط(يكديگر 
روشن خواهد  ،ران را در يك مجموعة كالنهمچنين نسبت اعضاء هيئت علمي و صاحبنظ

  .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  ن، زمينهدر گام پسي 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
را امري ابزاري و درجة دوم به حساب آورد اما جداي از اين مقصود، در اين گام صرفاً نقد 

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  نظريه هاي نهضت توليد علم، كرسي: و نيز 1389دي 
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ث نقد مضموني در نقد آثار هنري، پرسشي بايسته است؛ كه در اين ميان و به وِزان مباح
، 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
نيل به هستة انديشة يك اثر كه مقدم بر هر وي معتقد است براي   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  اهي ها و ساختارها، آگ 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
اثر امكان دستيابي به آگاهي  اولين نكته آن كه با همة همدلي منتقد با جهانِ خالق يك

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

رفاً علوم انساني، همدلي منتقد با مؤلف نه ص  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، 

و گفتارِ عيني پيدا نكند، قابليت مذاكره و گفتگوي ذهني، شكل و شمايل سخن، كالم 
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، ص 1389و فرهنگي، 
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خن گفت و به اين منظور بتوان پيرامون راستي و ناراستي و درستي و نادرستي آن س
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 «اين منطق كه به ضرورت كاربردهاي علمي و عملي ديگر نيز در نه تنها براساس 
، 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 
عد بيروني ـ صوري ـ شكلي و نيز دروني ـ باطني ـ هاي گوناگوني در دو ب 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 

عة دانشگاهي و علمي ها و حوزة وسيع علوم انساني، تنها مجمو 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 
اما نجيبانه به  ،شبكة پوياي استادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور، همچنان پرشتاب

  .دهد ت تعريف شدة خود ادامه ميفعالي
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 
انساني بدون توجه به نقد وضعيت موجود و البته نقد محتواي كتب درسي دانشگاهي و 

اهداف ديگري  ،اما افزون بر اين. نابع علمي موجود، موجب ارتقاء اين علوم نخواهد شدم
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«گروههاي تخصصي . 1
ـ فقـه و حقـوق   7 شناسي علوم انساني اسالمي ـ روش6ـ روانشناسي 5ـ علوم تربيتي 4فلسفه و كالم  ـ 3 جتماعيا

ــ اقتصـاد و   12شناسي  ـ زبان11ـ زبان و ادبيات عربي  10زبان و ادبيات فارسي  ـ 9 شناسي  ـ تاريخ، هنر و باستان8
  ـ مديريت13
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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 فصلتدوين و اصالح سراسالمي، 

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

نيت خير و صفاي صدق بانيان اصلي، انگيزه عالي و  ،داشته اما با همة تنگناها و مشكالت
عضاء، همراهي انديشمندانة استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همكاري هدفمند ا

، 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  1390ن راستا از سال در اي. 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 
و تاثيرگذار جهاني در قالب كتب و  هاي مطرح در اين رديف نقد و تحليل نظريه. 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

 يد علوم انسانيِگسترة علوم انساني معاصر و به ويژه غربي مورد لحاظ بوده و پياپي تول
. 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
نقدهاي نظريه محور و نه صرفاً متن محور،  ةو همچنين ارائ ،اي نه صرفاً متون ترجمه

  .ار اين رويكرد جديد استبخشي از آث
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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ز علوم مراكز علمي و پژوهشي در ايران، به عنوان مراجع نقد علمي آخرين دستاوردهاي رو
   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  نقدنامههاي تخصصي حاوي داوري و نقد كتب ملي، ارائة  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  برگزاري جلسات نقد نظريه  هاي تخصصي، كتاب، برگزاري همايش، كارگاه و نشست

  ...ات مشترك نقد كتاب با مولفين و ناقدين وعلمي، برگزاري جلس
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
خصوص كتب  هاي علمي انجام شده در 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 پوشش تمامي دانشگاههاي كشور برگزيده مي
عنوان بازوي  به(و نيز دبير گروه  )عنوان مسئول اصلي و مدير علمي هب(متشكل از رئيس، 

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

گروه و يا مراكز و يا اعضاء هيئت علمي متون مورد نظر پس از معرفي از سوي اعضاء 
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 
                                                            

ساني، شيوه نامه نقد و تحليل آثار و كتب در تراز جهاني، تهران، شوراي بررسي متون و كتب علوم ان: 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 منتقدين مورد نظر براساس فرم
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
مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نياز به بازبيني داشته، پس از نظر بازبين تحرير 

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

ناشر، گروه علمي، دانشكده، و يا سايت شورا   براي مولف،) نظر گروه به فراخور حال و(
به مولفين و ناشرين محترم از آنها دعوت ارسالي  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

ود را شود مجموعة ديدگاههاي انتقادي خ 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 شپژوهشي شورا و همچنين وسايل ارتباطي ديگر در اختيار شبكة علمي فرهيختگان ك

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

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

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

است، اما آنچه براي گروههاي  مند 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(شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، فرم نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني : ك.ر. 1
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هاي نقد و بررسي متون، چندين دوره  زمان حصول نتيجه خواهد بود و با وجود اين كه فرم
موقعيت توان اذعان كرد كه در  مورد تجديد نظر و بازنويسي قرار گرفته و از اين حيث مي

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«پيش رو تحت عنوان  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 
نكات توجه  بايسته است خوانندگان فرهيخته به اين ،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 در يك يا دو صفحه جمعاستادان، نهايتاً 

هاي شورا مسئوليت  نامه اگرچه براساس آيين. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري
به صورت  ،هاي گروه مراقبتبا همة ها با رئيس گروه است اما  بندي علمي نهايي جمع
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ي مطالب منتقدين لفين و يا حتّؤم طبيعي 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
شورا، ممكن است وحدت روية كامل و جامعي در نقد هاي مختلف  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

وم انساني كامالً با گروه تخصصي را در دامنة پر پيمانة خانوادة بزرگ عل 13و سياق 
هاي  با حفظ روحية خالقيت گروهها، تفاوت هستيمسازي كرد اما درصدد  يكديگر يكسان
اقل برسانيمصوري را به حد. 

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

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

 .سازي الزم حركت كنيم بعدي در جهت كيفي

لفين محترمي است كه كتب آنها ؤپژوهشگران و مانديشمندان،   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 

در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  اللهي و همة همكاران ايشان 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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گرانمايه جناب آقاي هاي ارزشمند استاد  از تالش اري خالصانة خود رازگ همچنين سپاس
و نيز  هاي خارجي شناسي و زبان زبانرئيس محترم گروه  اهللا كريمي مطهر جاندكتر 

كه توأمان زحمات اصلي تهيه و گردآوري اين دبير گروه جناب آقاي دكتر احمد رمضاني 
نشستن ساير ر اين شاهد به باو اميدوارم پس از  اند، اعالم كرده مجموعه را برعهده داشته

  .باشيماين عزيزان هاي چشمگير  فعاليت
  

  سيدحسين حسيني  
  دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

5/5/1392  
  





 

  
  
  
  
  
  
  
  

  شوراي هاي خارجي زبانشناسي و  زبانگروه معرفي 
  بررسي متون و كتب علوم انساني

  
  )گروه رئيسيادداشت (
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با حضور  20/10/75هاي خارجي به صورت رسمي از تاريخ شناسي و زبانگروه زبان

هاي گذشـته تـالش   در طول اين سال. فعاليت كردتن از اساتيد صاحب نظر شروع به  9
هـاي   هاي مختلف زبان شد گروه به عنوان يك مرجع نقد كتب آموزشي و پژوهشي رشته

هاي نشـر ايـن   خارجي در سطح دانشگاه هاي كشور معرفي گردد و به صورت علمي تازه
امعـه  هميشه تالش گرديد ايـن فكـر در سـطح 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
شناسي و زبان و ادبيات خارجي را بالفاصله مورد نقـد و بررسـي قـرار    مختلف حوزة زبان

  . دهدمي
هـايي پرداختـه كـه در     كتـاب  نقـد و بررسـى   گروه، براي رسيدن به اهداف خود بـه  

در . شـوند  ها معرفي و تدريس مي عنوان منابع اصلي و فرعي درس هاى كشور به دانشگاه
  در مندرج  معيارهاى  داشتن   اند با در نظر  داوران كوشيده  ها به طور كلى اين نقد و بررسى

معرفـي بهتـرين     در    و نظر نماينـد   اظهار  ها  كتاب دربارة   سوى شورا،  هاي تهيه شده از فرم
هاي زير را لحاظ كنند و  ها، برخوردار بودن مĤخذ از مالك دانشگاه در براي تدريس  منابع 

  :ها را از مؤلف كتاب انتظار داشته باشندآن
  تناسب حجم كتاب با تعداد واحد درس معين؛ .1
و نكات   هماهنگ بودن عناوين كتاب با محتواى آن و رعايت قواعد زبان فارسى .2
  كتاب تدوين   در تحليلى  و  برهانى  توصيفى،   ،نقلى  هاى شيوه صحيح  كاربرد   و بالغى  
 ؛ موضوع آن  با در تناسب  و

گيـري از آخـرين دسـتاوردهاي دانـش     مطالب كتاب و بهره روز بودن و غناي  به .3
 بشري در حوزه مربوطه؛

هاي مقبول در حوزه تخصصي  استفاده از اصطالحات تخصصي مناسب و معادل .4
 اثر؛

 داد واحدهاي درس معين تناسب محتوايي اثر با تع .5

استفادة مؤلف از منابع متعدد و معتبر و روزآمد از حيث علمى و رعايت تسلسل   .6
 ؛ و انسجام منطقى مطالب در كل متن
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،  اسـالمى   هـاى  ارزش بـا   نبودن آثار  مغاير  و  اخالقي  اصول  دادن   قرار  نظر  مطمح .7
 و بومي؛ ايراني 

كـه از سـوى شـوراى بررسـى متـون در        رعايت ساير نكـات فنـي و ويرايشـي     .8
  را موجـود    هاى كتاب تا   شده تدوين  نظران،  نظرخواهى از صاحب هايي به منظور  فرم
 . كنند تدوين   را ر  آثا  بررسى و بر اساس ضوابط علمى، محاسن و معايب و  نقد 

تـن   نامه مصوب شوراي بررسي متون، هر كتاب براي داوري براي دوبر اساس شيوه
ها يا مؤسسـات طـراز اول تحقيقـاتي سراسـر     نظر هيئت علمي دانشگاهاز اعضاي صاحب
نظر بودن در حوزة براي انتخاب داوران نيز معيارهايي چون صاحب. شودكشور ارسال مي

هـاي داوري را دو  فرم. آن كتاب و تدريس درس در رابطة با كتاب مطمح نظر بوده است
هـاي بـازبيني بـراي    ها را در قالب فرممالحظه و نتيجة داورينفر ديگر به عنوان بازبين 

هـاي  شناسي و زبـان گروه تخصصي زبان پس از آن. كنندطرح در جلسة گروه عرضه مي
خارجي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني كه متشـكل از اعضـاي هيئـت علمـي     

هايي دربـارة كتـاب   ها و مؤسسات پژوهشي مختلف است نظر خود را به صورت ندانشگاه
 . نماينداعالم مي

هـاي خـارجي   نفـر از اسـاتيد برجسـتة زبـان     100سال گذشته حدود  16در طول 
هاي مختلف كشور به عنوان اعضا و داوران اين گروه همكاري داشته اند و حاصل دانشگاه

 6همچنين گـروه در طـول ايـن مـدت     . باشدكتاب مي 123اين همكاري بررسي و نقد 
جهـت اسـتفادة بهتـر از    . نشست تخصصي برگزار كـرده اسـت   15تاب تأليف و عنوان ك

هـاي اسـاتيد محتـرم در قالـب     ديدگاه هـاي داوران محتـرم گـروه مقـرر گرديـد داوري     
منـدان ايـن   نظران و عالقهبرداي گسترده صاحبهاي تخصصي چاپ و مورد بهره نقدنامه

كري است كـه ضـمن قـدرداني از    مجموعة حاضر حاصل اين تعامالت ف. حوزه قرار گيرد
تمام عزيزاني كه در راستاي برآوردن اين هدف گروه را ياري نموده و حاصـل انديشـه و   

. شودنهادند، تقديم مي... تالش خود را در اختيار عالقمندان اعم از اساتيد، دانشجويان و 
رم اللهـي، رياسـت محتـ   هاي مستمر جناب آقاي دكتر حميد رضا آيـت  همچنين حمايت

از مسـاعي  . خور تشكر و سپاس فراوان است شوراي بررسي متون وكتب علوم انساني، در
ارزندة دبير محترم شوراي بررسي متون آقاي دكتر سـيد حسـين حسـيني، و همكـاران     

  .ايشان به ويژة آقاي حسين مقيسه مسئول محترم دبيرخانه سپاسگزاريم



  19يادداشت رئيس گروه    

 
 

اين مجموعه، توسط  هاي نقد شده درشايان ذكر است كه برخي از كتاب
بنابراين حين خواندن . اندنويسندگان و مترجمان مورد بازنگري و ويرايش قرار گرفته

هاي سازي نقددر حقيقت اين اثر به مستند. متن نقد بايد به سال نشر اثر نيز توجه كرد
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 نقدان كتابمترجم
در . هاي گروه به چاپ خواهد رسيدنامههاي بعدي نقدچاپ 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  دبيرخانه  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  نهادهاي پيش  و نقدها   مشتاقانه پذيراي 
كتاب مورد بررسي قرار  14در اين نقدنامة گروه كه ويژة زبان و ادبيات روسي است 

عنوان در زمينة دستور زبان روسي و  4عنوان در حوزه ادبيات روسيه،  6گرفته است كه 
به زبان روسي مورد نقد و عنوان ديگر هم در زمينة ترجمه و علوم اسالمي  4همچنين 

هاي خارجي در شناسي و زبانكميتة تخصصي روسي گروه زبان. بررسي قرار گرفته است
طول اين مدت تالش كرد در جهت رفع خألهاي موجود در حوزة آموزش زبان و ادبيات 

هاي گذشته در اين هاي سالهايي را نيز تأليف نمايد و در طول فعاليتروسي كتاب
  .جلد ديگر زير چاپ دارد 3لد كتاب به چاپ رسانده است و ج 6راستا 
  

یجان                                 اهّلل 

ی و زبانوه زبان        ی نا   ی خار

ی سا وم ا ب ع ون و  ی  ر   ورای 
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 نقد و بررسي كتب  



 



 

  
  
  

  »آثار برگزيدة آنتون پاولويچ چخوف«
  

  مطهراهللا كريميپور، جانمرضيه يحيي: مؤلف
  جهاد دانشگاهي: ناشر

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

  266 : تعداد صفحات
  

هاي به عنوان منبع براي درس آثار برگزيده آنتون پاولويچ چخوفكتاب 
در مقطع كارشناسي رشتة زبان و » آثار ادبي روسي«، »داستان كوتاه«، »نمايشنامه«

 ،كتاب اين مولفان در كه توان گفتبه طور خالصه مي. ادبيات روسي كاربرد دارد
در . اندرا مورد بررسي قرار داده» باغ آلبالو«تعدادي از آثار برگزيدة چخوف و نمايشنامة 

و پس از آن نحوة صرف و درست خواندن است  آمدهنامة نويسنده ابتداي اثر زندگي
كه مقولة صرف اعداد  جااز آن. ب توضيح داده شده استاعداد به كار رفته در اين كتا

هاي پيچيده و دشوار در زبان روسي است، اين كار مولفان براي دانشجويان يكي از مقوله
العاده جالب آنتوان چخوف مورد ه داستان معروف و فوقز آن، نُپس ا. بسيار مفيد است

ها كه درك ها ترجمه و بعضي از لغتلغات سخت و دشوار آن. بررسي قرار گرفته است
، مورد تحليل و تفسير قرار استايراني مشكل ها از لحاظ فرهنگي براي دانشجويان آن

در دو مقالة  درج و» باغ آلبالو«ين كتاب نمايشنامة در قسمت آخر ا. گرفته است
كه در جامعة روسيه  رتبة اجتماعي 14هم  244در صفحة . شده استجداگانه تحليل 

كمك اين جدول به دانشجويان . ، آورده شده استهوجود داشت) 1917قبل از انقالب (
الب قكند تا تصور و اطالعات دقيق و درستي از طبقات اجتماعي روسيه قبل از انمي

  . داشته باشند 1917اكتبر 
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گر به عنوان يك اين كتاب به عنوان يك كتاب كمك درسي يا به عبارت دي �
تواند مورد استفاده قرار گيرد و با توجه درس ادبيات روسي مي منبع فرعي در

 . موضوع و محتواي آن مناسب است جامعيت ،به نقش آن

هاي ديگري در مجموع در حوزة آموزش زبان و ادبيات روسي در ايران نمونه �
هاي كمك سازي كتابهاي آمادهشايد اين اثر از اولين تجربه. وجود ندارد

هاي معروف نويسندگان بزرگ روسيه براي آموزشي با استفاده از داستان
 .دانشجويان ايراني باشد

در ابتدا زندگي و آثار آنتوان چخوف بررسي . به خوبي تنظيم شده است اثر �
چنين اين نويسندة بزرگ روسيه و هم ةشده است، سپس بعضي از آثار برجست

 . بررسي شده است» باغ آلبالو«نمايشنامه 

براي تاليف كتاب از منابع بسيار معتبر و مرتبط با موضوع استفاده شده است  �
 .اند نيز ذكر شدهكه در قسمت منابع 

ها و وقايع در متون مختلف، به  صرف اعداد در قالب بيان تاريخ رويداد �
تر تلفظ نمايند و هم در  كند تا هم درست هاي پايين كمك مي دانشجويان ترم

بندي اداري در پايان  وجود جدول رده. تر باشند درك صحيح مفهوم متن، موفق
شرايط و اوضاع كند تا درك و تصور بهتري از  كتاب، به دانشجويان كمك مي

كه هماهنگ با متن نامه  در واژه. داشته باشند 1917قبل از انقالب اكتبر 
، مفهوم كلمه ذكر گرديده كه دانشجويان به راحتي به گذاري شده شماره

مراجعه به فرهنگ لغت هميشه كار ساده و راحتي . مفهوم متن پي خواهند برد
نامه به غناي  يبات در واژهجاي برخي كلمات و ترك نيست و تفسير خوب و به

تر متون  راحت تاآموزان را به ادامه كار ترغيب و تشويق نموده  كار افزوده و زبان
ها به مطالعة  شود كه آن مورد نظر در كتاب را خوانده و اين مسأله باعث مي

 . مند شوندهمتون به زبان روسي عالق
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  : پيشنهاد
... هاي بارز كتاب ضربه بر روي  از ويژگي«جاي  در پيشگفتار كتاب بهتر است به �

صرف اعداد در قالب بيان «از تركيب » و صرف اعداد موجود در كتاب است
  . استفاده شود» ها و وقايع تاريخ رويداد

طور جداگانه مورد  عالوه بر نقد و بررسي به صورت كلي، بهتر بود هر داستان به �
چنين ديدگاه  گرفت و ديدگاه منتقدان هم عصر چخوف و هم رار ميبررسي ق

  . شد منتقدان معاصر دربارة آثار اين نويسنده آورده مي
ها انجام شده  روي هجا گذاريضربه. روان و رساست) به زبان روسي(نگارش اثر  �

  . آسان نموده است) دانشجويان(آموزان  و اين امر كار خواندن را براي زبان
ه داستان به صورت مجزا مورد تحليل ادبي قرار بود هر يك از نُميبهتر  �

ه داستان مورد اشاره از لحاظ لغوي به صورت كامل مورد بررسي نُ. گرفتند مي
پيشنهاد . انداند، ولي به صورت مستقل تفسير و تحليل ادبي نشدهقرار گرفته

مولفان با اين كار . بيايدها هم گردد در پايان هر داستان ، تحليل ادبي آنمي
هاي مورد اشاره، يك الگوي مناسب را براي توانستند ضمن بررسي داستانمي

البته الزم به ذكر است . هاي ادبي به دانشجويان ارائه بدهندتحليل داستان
در اين كتاب با » باغ آلبالو«مولفان چنين كاري را در رابطه با نمايشنامه 

هاي چخوف در رابطه دهم كه نامههمچنين پيشنهاد مي. اندموفقيت ارائه كرده
ها اين نامه. اين كتاب آورده شود 233در صفحة » باغ آلبالو«با نمايشنامه 

 . توانند كمك زيادي به درك درست نمايشنامة فوق داشته باشند مي

آماده  CDكه اين كتاب آموزشي است، اگر فايل صوتي آن در يك  جااز آن �
در مجموع اين كتاب براي . جويان بسيار مفيد خواهد بودشود براي دانش

با تحليلي كه در اين كتاب روي نمايشنامة باغ . دانشجويان بسيار مفيد است
آلبالو انجام شده است، درك عمق و محتواي آثار چخوف براي دانشجويان 

اين كار تأثير زيادي در ايجاد عالقه در جهت آموزش زبان و . تر شده استآسان
هايي هستند كه از هاي نويسندگان بزرگ واژهدر داستان. ادبيات روسي دارد
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شوند دانشجويان از طرفي بسيار دشوار هستند و گاهي اوقات موجب مي
ها داراي بار معنايي هستند نظر كنند و از طرف ديگر اين واژهمطالعة اثر صرف

اب با توضيح و تفسير مولفان در اين كت. ها براي فهم اثر الزم استكه درك آن
  . الذكر را برطرف كنندند مشكالت فوقاهها سعي كرداين واژه

  
  
  
  

  



 

  
  
  

  »2آموزش نوين زبان روسي جلد «
  

  حسين لساني: مؤلف
  بازتاب: ناشر
  1378: نشرسال 

  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  299 : تعداد صفحات
  

 

را مي توان به عنوان منبع كمك درسي در درس  آموزش نوين زبان روسيكتاب 
  .در مقطع كارشناسي به كار برد» 1دستور زبان روسي «

اثر حاضر به اقتضاي ماهيت خود، از متون بلندي برخوردار نيست، اما رواني و رسايي 
-و با توجه به سرفصل. قواعد ويرايش و نگارش به خوبي رعايت شده است. مناسبي دارد
  . حجم اثر مناسب است ،واحد درسي 4در » 1دستور زبان روسي «هاي درس 

عرض بودن روسي مناسب است، اما كمفونت انتخاب شده چه براي فارسي چه براي 
  . سازدهاي صفحه، مطالعة آن را قدري خسته كننده ميحاشيه

ها در ميان اصطالحات يابي آنيابي اصطالحات تخصصي گاه اصرار بر معادلدر معادل
معادل . شود كه ممكن است خطا انگيز باشدعربي ديده مي -دستوري كالسيك فارسي

و совершенный و ترجمة اصطالحات  морфологияگرفتن صرف براي 
несовершенный با اين همه . به مطلق و استمراري از دقت كافي برخوردار نيستند

در بخش وسيعي از اصطالحات تخصصي به كار گرفته شده دقت كافي مبذول شده 
  . است
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 هاي متعدد در كتاب بر غناي آن افزوده است، اما در حيطة تمرين و آزمون كهمثال
اي بسنده شده است كه در واقع اثري مستقل از الزمة كتب درسي است به قطعه

. شيروچنسكايا است و عيناً در پايان كتاب چاپ شده تصويري شده است -خاورونينا
بديهي است احتمال حتي درصدي تفاوت سبك ميان متن اصلي كتاب و متن تمريني 

هاي متعدد و مناسبي جدول. بزند تواند به كارآيي آزمون كتاب صدمهضميمه شده مي
  . نيز در كتاب به دست داده شده است، اما اثر فاقد تصوير است

   . به نظر مي رسد محتواي كتاب حاضر جامعيت و كفايت الزم را دارد
واژة نوين . رسداساساً عنوان نامناسبي به نظر مي آموزش نوين زبان روسيعنوان اثر، 

آموزش «ضمناً كتاب حاضر . رساندمفهوم روشني را نمي اي ندارد وارزش تخصصي ويژه
، بلكه چنان كه در مقدمة كتاب نيز به صراحت گفته شده، دستور »زبان روسي نيست
  . شود عنوان مناسبي براي آن گزيده شودلذا پيشنهاد مي. زبان روسي است

. شوده نميبيني شده در برنامه، در كتاب حاضر ديدهاي پيشموارد متعددي از سرفصل
توان از مباحثي چون جنس اسامي، مطابقت كلمات در جنس، قاعدة به عنوان نمونه مي

جمع بستن اسامي، ضماير ملكي، مطابقت كلمات در تعداد و موارد متعدد ديگر از 
رسد كتاب در واقع به نظر مي. شودها اشاره كرد كه در كتاب حاضر ديده نميسرفصل

) 1(بيني شده براي دستور زبان روسي بخشي از برنامه پيش حاضر شكلي بسط يافته از
چه مولف محترم خود در مقدمة كتاب يادآور شده است، اساساً اين ضمناً طبق آن. است

تري در آن نوشته نشده و هدف وسيع) 1(نامة دستور زبان روسي كتاب به عنوان درس
  . شده استدنبال مي

براي استفادة دانشجويان زبان و ادبيات روسي  طبيعي است كه كتاب تناسب كافي را
بيني شدة معمول، ممكن است بتواند اما با توجه به عدم تطابق آن با دروس پيش. دارد

  . به عنوان منبعي كمك درسي براي دستور زبان روسي استفاده شود
هاي ارائه شده از نظر روزآمدي به نظر مناسب است و مشكل خاصي در اين رابطه داده

چه قابل نقد است، مبنايي است كه مولف محترم در مقدمة كتاب تنها آن. شودديده نمي
توضيح داده و آن كوشش در جهت آموزش دستور زبان روسي در مقايسه با دستور زبان 

مقايسه مورد به مورد دستور زبان روسي با دستور زبان فارسي روش . فارسي است
اي مبحث ديگري است كه شناسي مقايسهتورمناسبي براي آموزش نيست، مطالعة دس

- جا كه به آموختن دستور زبان روسي باز ميتا آن. طلبدجايي ديگر و عنواني ديگر مي
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گردد، سعي در جهت مقايسه مورد به مورد با دستور فارسي اشكاالت جدي آموزشي را 
  . داشت هاي روزآمد آموزش زبان دوم سازگاري نخواهدپديد خواهد آورد و با شيوه

شايد وجه نوآوري كتاب حاضر همان سعي در جهت مقايسة دستور زبان روسي با 
شود و آن نيز در اثري با هدف فارسي باشد كه در سطحي محدود در كتاب ديده مي

  . كه حسن محسوب گردد، جاي تأمل و ترديد داردآموزشي در اين سطح، بيش از آن
هاي صورت گرفته از اما به طور كلي گزينشها مناسب است، نظم و انسجام درون بخش

چه مؤلف آن. رسدمباحث دستور زبان روسي در اين كتاب چندان با انسجام به نظر نمي
اند، انتخابي دلخواه است و زبان روسي انتخاب كرده) صرف(واژة محترم از مباحث ساخت

نيز شرايط  در مباحث مربوط به نحو. مباحث مهمي مورد انتخاب قرار نگرفته است
  . شودمشابهي ديده مي

شود و تنها در پايان كتاب شماري از آثار به عنوان در متن كتاب ارجاعي ديده نمي
   .اندمنابع مورد استفاده در تدوين كتاب معرفي شده

 

  





 

  
  
  

  »قرائت قرآن كريم به زبان روسيآموزش «
  

  پورمرضيه يحيي : مؤلف
  مركز ترجمة قرآن مجيد: ناشر

  1377: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  قم: محل نشر

  78 : تعداد صفحات
  

متون اسالمي و ترجمة از اين كتاب در گروه زبان و ادبيات روسي براي تدريس 
درباره اثر فوق بعد از طرح و ها ها و پيشنهادديدگاه. شودپيشرفته استفاده مي
  : هاي خارجي مواردي به شرح زير استشناسي و آموزش زبانبررسي در گروه زبان

   :نقاط قوت
به صورت ساده و كتاب حاوي مطالبي در مورد آموزش قرائت قرآن كريم است، 

  . ها و اصطالحات مناسبي در آن استفاده شده استروان نوشته شده و از واژه
هاي ديگر كتاب، اين است كه در آن براي فهم مطالب از قواعد نوين امتيازاز 

  .آواشناسي و تصاوير استفاده شده است و كيفيت چاپ خوبي دارد
از لحاظ انسجام خوب، كوتاه و مفيد است؛ با اصول اعتقادي منافات ندارد و براي 

وانند منبع خها روسي است و يا روسي ميآموزش قرآن به كساني كه زبان آن
  .آموزشي مناسبي است

  :هايشنهادپ
خوب است از اين كتاب به عنوان منبع اصلي استفاده شود و براي دروس متون 

  . كمك درسي به كار روداسالمي و ترجمة پيشرفته به عنوان يك منبع  
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  : نقد تفصيلي
در » ترجمه پيشرفته«و » ترجمه متون اسالمي«توان براي دروس كتاب حاضر را مي

  . رشته زبان و ادبيات روسي به كار برد
كتاب حاضر بسيار ساده و روان تقرير يافته و توقعات آموزشي را در زمان كوتاه  �

  . سازد و براي سطح مورد نظر مناسب استبرآورده مي
در موارد لزوم نيز از . ناسب هستندكه به زبان روسي تدوين شده است مهايي مثال �

  . خصوص از آيات قرآن استفاده شده استمتون عربي به
صصي بسيار خوب عمل كرده است و هاي تخگيري واژهمتن حاضر در به كار �

  . نظير استتوان از آن براي آموزش قرائت قرآن استفاده كرد و از اين حيث بي مي
توانست ها ميكند و فقدان آنيم موضوع ميها كمك فراواني به تفهتصاوير و جدول �

  . آفرين باشدمشكل
  . كيفيت چاپ متن بسيار خوب است �
شود و هاي درس مربوطه پيشنهاد نميعنوان تنها منبع براي واحداين كتاب به �

هاي آن در كنار منابع گردد كه بعضي از قسمتپيشنهاد مي. تواند كافي باشدنمي
  . گيردديگر مورد استفاده قرار 

مطالب هر يك از فصول و عناوين متن . محتويات متن با فهرست آن مطابقت دارد �
  . جامعيت دارد

  . ترتيب، انسجام و تسلسل منطقي مطالب در هر فصل مناسب است �
  . متن حاضر از جهت استفاده از منابع مرتبط از كفايت الزم برخوردار است �
و براي تدريس . مطابقت داردريزي  هاي شوراي عالي برنامهكتاب با سرفصل �

تواند بيشتر مورد استفاده مي» ترجمة متون پيشرفته«و » ترجمة متون اسالمي«
  . قرار گيرد

  . استنادات و ارجاعات متن خوب است و از نظر صحت و سقم مشكلي ندارد �
چون ساده و روان نگاشته شده است و نويسنده از . متن براي تدريس خوب است �

اين متن به . احراز نموده كه به جذابيت و فهم آن افزوده است پيچيده كردن متن
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در ابتداي كتاب اطالعات . تواند مورد استفاده قرار گيردعنوان يك منبع فرعي مي
هاي كوتاه قرآن و همچنين عنوان بعضي از سوره. خوبي از قرآن مجيد آمده است

ات مفيدي در مورد هاي كوتاه قرآن به زبان روسي ذكر شده است و اطالعسوره
از طريقة آموزش قواعد تجويد . ها بيان شده است كه قابل استفاده هستندقرائت آن

ضمناً اصطالحات و تعبيرات آموزش . توان استفاده كردنيز بسيار مي... و وقف و 
در كتاب حاضر به شكل مناسب آورده شده است كه ...) مد، كسره، فتحه و (قرآن 

  . و مفيد است براي دانشجويان جالب
هذا  مع. روش تدريس مناسب قرآن كريم كه نوعاً به سبك قديم و سنتي است �

و براي آموزش تلفظ . مخارج حروف به سبك فنوتيكي معاصر ارائه شده است
اين نكته از موارد قوت و مثبت . صحيح حروف عربي از تصوير استفاده شده است

  . كتاب است
  . گرفته استنقل مطالب با رعايت امانت صورت  �
  . تواند مورد استفاده قرار گيرد مباحث كتاب براي تحكيم اصول اعتقادي مي �
تواند ارائه و مورد استفاده قرار گيرد، نياز مرزي مي اين كتاب در امور تبليغي برون �

از سوي ديگر . شودبه آن در مساجد كشورهاي مشترك المنافع نيز احساس مي
التحصيالن ايراني انتظار ادة آن توسط فارغچون ضرورت تبليغ دين به شكل س

بايست باشد، آگاهي و تسلط به سبك مندرج در اين كتاب رود و قرآن محور مي مي
جا كه فعالً در فهرست اما از آن. كه با قلم روان به تقرير درآمده راهگشا است

دروس، آموزش قرائت قرآن كريم وجود ندارد، از آن در حد منبع فرعي در 
. توان بهره بردمي» ترجمه پيشرفته«، و »علوم انساني«، »ترجمه اسالمي«هاي واحد

تواند به كتاب ميآموزش قرائت قرآن كريم اين البته در صورت ايجاد واحدي به نام 
در . ضرورت اين مسأله محل بحث است. عنوان متن اصلي مورد استفاده قرار گيرد

هاي ن و بر اساس قواعد موجود در قرآنحال حاضر كتابي كه از لحاظ آواشناسي نوي
چاپ كشور عربستان سعودي كه حاوي تمام قواعد قرآن مثل تجويد و اقسام وقف و 

  . غيره باشد در دسترس نيست
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قرائت قرآن «واحد درسي با عنوان  2شود ميريزي پيشنهاد به شوراي عالي برنامه �
در سرفصل دروس زبان و ادبيات روسي اضافه شود و كتاب حاضر » به زبان روسي

  . شود معرفيبه عنوان منبع اصلي درس 

   



 

  
  
  

براي دانشجويان ايراني زبان و : )، تكليفتحليل، پرسش(ادبيات روسي «
  »ادبيات روسي

  

  مطهر اله كريمي جانو  پور  مرضيه يحيي : مؤلف
 ژيگالووا  پترونا ماريا : ويراستار

  مركز نشر دانشگاهي: ناشر
  1389: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  385 : تعداد صفحات
  

» آشنايي با آثار ادبي روسي«و » تاريخ ادبيات روسي«تدريس در دروس اين كتاب براي 
  . زبان روسي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مناسب است ةدر رشت
 . نگارش كتاب خوب، روان و رسا است و از اين لحاظ مشكلي ندارد �

و بخش ) 310الي  243صفحات (ها حجم اثر مناسب است ولي بخش آزمون �
بهتر بود . تر شودغني بهتر است) 372الي  321صفحات (ن ادبي متو تحليل

 243در صفحات و نيز  گرفتدر اين بخش مورد بررسي قرار مي آثار بيشتري
 . آمدتري ميهاي متنوعآزمون 310الي 

هاي مقدماتي، متن اين كتاب از انسجام درستي برخوردار است و داراي بحث �
 . اندوضوعات آن به خوبي تفهيم شدهاست و م... بندي، تمرين و جمع

اين اثر دربارة ادبيات . محتواي اثر با عنوان و فهرست آن كامالً منطبق است �
دوران معاصر  يي، قرون وسطي وابتدا هايدر دورهاست و در آن ادبيات روسيه 

 . بررسي شده است
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 .اين اثر براي تدريس در مقطع كارشناسي زبان روسي مناسب است �

 . روز است چون كه از منابع جديد استفاده شده استاين كتاب بهاطالعات  �

براي . هاي ديگر متفاوت استمطالب نسبت به كتاب ةاين كتاب از لحاظ ارائ �
مورد بررسي  21و  20اولين بار در اين كتاب آثار بسياري از نويسندگان قرون 

كمك سؤاالت بسياري در پايان هر درس آمده است كه . قرار گرفته است
 . كندزيادي به پرورش خالقيت دانشجويان مي

چنين از نظر منتقدان بزرگ در اين اثر از آثار نويسندگان بزرگ روسيه و هم �
 . ها استفاده شده استروسيه با ذكر نام آن

در ابتداي هر درس توضيحاتي به فارسي ارائه شده است كه بر غناي كتاب  �
 . افزوده است

روي  گذاريكه ضربهروان و رسا است و با توجه به ايناين كتاب از نظر نگارش  �
  . آموزان ايراني آسان شده استهجاها صورت گرفته است مطالعة آن براي زبان

آموزان با بخش وسيعي از تاريخ و ادبيات روسيه آشنا در اين كتاب زبان �
اصول و  ،آثار هر نويسنده مربوط به هاي شوند و با پاسخ دادن به پرسش مي
هاي هنري نويسندگان روسي را درك نموده و به اهيمت مطالعة آثار  ديشهان

  . برند آنان پي مي
در اين اثر به بررسي تاريخ آفرينش آثار هنري، به خالقيت و سبك و زبان  �

ملي پرداخته شده  -نويسنده و پيچيدگي و عمق آثار و موضوعات تاريخي
  . است

سبك و  ،بيني نويسندگان، زبان جهاندانشجويان با حل تمرينات اين كتاب، با  �
خط مشي هنري نويسندگان آشنا خواهند شد و توانايي الزم را جهت تحليل 

. يابند آورند و بر مفاهيم نظري تسلط بيشتري مي اثر مورد نظر به دست مي
ادبي دوران گوناگون جهت  -آموزان بايد بر وقايع و حوادث تاريخي زبان

اي كنند و حل تمرينات تشريحي بر غناي  جه ويژهپيدايش آثار ادبي مختلف تو
آموزان را در درك مفاهيم ادبي، سبك و  افزايد و توانايي خاص زبان كار مي
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تسلط زباني و . طلبد جهان بيني نويسنده، محتواي آثار و ويژگي قهرمانان مي
تري از جزئيات  كند به شناخت جامع حل تمرينات به دانشجويان كمك مي

  . دست يابندهنري آثار 
هاي مرتبط با بخش اول  همانطور كه گفته شد در بخش دوم كتاب، آزمون �

اند كه دانشجويان در ابتداي اين بخش با نحوة تست زدن آشنا  آورده شده
 بعد از فارغ االًحتماالزم به ذكر است كه دانشجويان زبان روسي . (شوند مي

كتاب فرصت مناسبي است زدن آشنايي ندارند و اين التحصيلي با شيوة تست
ا اين مساله آشنا شوند و زمينه براي شركت در بكه در دوران تحصيل 

  ). هاي اختصاصي و عمومي آينده فراهم شود آزمون
گذاري شده است كه اين امر باعث سهولت  اشعار موجود در كتاب ضربه ةكلي �

قسمت در  تر اين كه بخش انشا و از همه مهمشود  ها مي در امر خواندن آن
سزايي جهت تسلط زباني دانشجويان در نگارش ه پاياني هر مبحث از اهميت ب

كند و  هاي لغت مي مكرر به فرهنگ ةها را وادار به مراجع برخوردار است و آن
جهت بيان مفاهيم از ساختارهاي مختلف زباني، تركيبات كلمات ثابت و غيره 

  . دداراهميت و يادگيري استفاده خواهند كرد كه اين مسأله از نظر آموزش 
 

ند نويسندگان اهمؤلفان سعي كرد ادبيات روسيدر كتاب : توان گفتبه طور خالصه مي
از  ،خود دوران مختلف تاريخ ادبيات روسيه را معرفي كنند و در اين كارِ ةو آثار برجست

صر به روش كار در اين كتاب بسيار منح. اندترين منابع در اين حوزه استفاده كردهجديد
در ابتداي هر . بسيار متفاوت است ،فرد است و با آثار ديگري كه در اين حوزه وجود دارد

گردد كه اين امر قسمت، نخست به اجمال نويسنده روسي به زبان فارسي معرفي مي
پس از آن . كند تا تصور درستي از نويسنده پيدا كنندكمك زيادي به دانشجويان مي

. كندمتعددي در رابطه با موضوع آن بخش، ادامه پيدا مي مطالب هر بخش با سؤاالت
اند، اين سؤاالت دانشجويان و محققان را به فكر وا سؤاالت بسيار ماهرانه طراحي شده

در بخش سوم . ها با خالقيت مطالب مورد بررسي را تجزيه و تحليل كننددارد تا آنمي
-دانشجويان آموزش داده مياصول و روش تست زدن به ) 245از صفحة (اين كتاب، 
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هاي ديگر اين حوزه در اين وجه تمايز اين بخش كتاب هم در مقايسه با كتاب. شود
است كه عالوه بر آموزش تست زدن، توضيحاتي به صورت تحليلي در اين كتاب آمده 

كه اين بخش كفايت الزم را  اعتقاد بر اين استبا توجه به اهميت موضوع تست، . است
هاي مختلف ادبيات روسي در كتاب آورده هاي بيشتري در زمينهتست استتر ندارد و به

در اين بخش . هاستتر از ساير بخشضعيف) 321از صفحه (بخش آخر اين كتاب . دوش
بخش دوم و . اثر از آثار نويسندگان روسي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است 4فقط 

مؤلفان در چاپ بعدي به اين امر  است ميدتر شود و اتوانست غنيسوم اين كتاب مي
اي در پايان آن نامههاي بعدي اين كتاب، واژهدر چاپشود پيشنهاد مي. مبادرت ورزند

  . اضافه شود و در آن اصطالحات تخصصي توضيح داده شود
در مجموع اين كتاب براي دانشجويان زبان و ادبيات روسي در مقاطع كارشناسي و 

يار مفيد است و مطالب آن نو است و با شيوة جديدي مورد بررسي كارشناسي ارشد بس
- ها، تكليفخش اول پرسشب: كتاب از سه بخش اصلي تشكيل شده است. اندقرار گرفته
و تحليل اين آثار را شامل  متا بيست و يك مادبي آثار نويسندگان قرن نوزده ها و انشاي

در . نويسنده و آثار او اختصاص دارداي از زندگي ابتداي هر فصل به خالصه. شودمي
چنين مطالبي براي درك بهتر هر اثر آورده شده است، در مورد آثار بخش فارسي هم

تر به برخي مفاهيم نظري و اطالعات خاص تاريخي و فرهنگي اشاره شده است پيچيده
تر آورده شده پيشنهادهاي خاصي براي آموزش مفيد. كند كه به درك اثر كمك مي

در ابتداي اين بخش . هاي مرتبط با بخش اول استبخش دوم كتاب شامل آزمون. تاس
هاي تستي، در اين بخش عالوه بر سوال. شونددانشجويان با نحوة تست زدن آشنا مي

بخش سوم كتاب به تحليل اشعار اختصاص . ها با توضيحات آمده استهاي آنپاسخ
سائل فرهنگي، تاريخي مربوط به آن نيز اشاره براي درك بهتر هر يك از اشعار به م. دارد

اثر از چهار نويسنده مورد تجزيه و تحليل ادبي قرار  هفتدر بخش سوم . شده است
  . ستا گرفته

   
  



 

  
  
  

  »اعداد روسي«
  

  كاتويتسكا. س.ا : مؤلف
  مرضيه يحيي پور و مهناز نوروزي :مترجم
  و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سمت: ناشر

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

  307 : تعداد صفحات
  

با ترجمة ) كاتويتسكا. س.نوشتة ا) هاها و تمرينجدولبا توضيحات، (كتاب اعداد روسي 
بخش . مهناز نوروزي از سه بخش تشكيل شده استپور و خانم خانم دكتر مرضيه يحيي

-ها مينويسي و كاربرد آنبندي اعداد، چگونگي صرف و ساخت، درستاول به دسته
اعداد جمعي، اعداد ترتيبي، اعداد كسري و ) كيفي(اعداد اصلي : فصل 5پردازد و شامل 

ضمائم  بخش دوم به. باشدصفت و اسامي ساخته شده از اعداد اصلي و ترتيبي مي
فصل اول به مطالب تكميلي دربارة آموزش . اختصاص دارد كه شامل سه فصل است

هاي مختلف به صورت تمرين براي يادگيري بيشتر دانشجويان پرداخته اعداد و ارائه متن
هاي فصل هاي موضوعي در ارتباط با اعداد موجود در متندر فصل دوم نيز تست. است

بخش سوم كه به . سوم نيز جدول جامع اعداد آمده استدر فصل . اول ارائه شده است
اي در نامه اصطالحات اعداد و برخي عبارات كليدي و كليشهترجمه اضافه شده به واژه

چنين عالئم اختصاري موجود در كتاب ها و همكتاب به زبان روسي با معادل فارسي آن
رسا است به خصوص از نظر نگارش بسيار روان، گويا و . اختصاص داده شده است

  . باشدهاي كتاب منطقي است و به ترتيب موضوعي ميبندي  بخشموضوع
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ترجمه ايـن اثـر واضـح و    . مبحث اعداد يكي از مباحث پيچيدة زبان روسي است �
  . گويا است

از آنجا كه اين اثر ترجمه است، لذا از اين كتاب نه تنها به عنـوان واحـد درسـي     �
 . توان استفاده كرداعداد نيز مي ةمرجع در زمينبلكه حتي به عنوان كتاب 

 . انداصطالحات مورد استفاده در اين اثر اكثراً معادل يابي مناسبي شده �

يابي اصالحات تخصصي از كارشناس يا فردي كه از اصطالحات رياضـي  در معادل �
 . كمك گرفته شده است ،در فارسي اطالع دارد

ن در ابتدا توضيح جامع و كاملي از موضوع هر بنابراي. اين اثر جنبة آموزشي دارد �
براي تفهيم موضوع . شودشود سپس تمرينات مناسب آن آورده ميدرس ارائه مي

 . است شدهاز جدول نيز استفاده 

اگر هدف درس را آموزش اعداد روسي در نظر بگيريم محتواي اين كتاب جامع و  �
 . كامل است

كارشناســي زبــان روســي در درس بــراي تــدريس در دورة  اعــداد روســيكتــاب  �
هـاي  بـا سرفصـل   اصـلي مناسـب اسـت و     به عنوان منبع» دستور زبان روسي«

 . داردشوراي عالي برنامه ريزي مطابقت 

و اشعار در قالب جـدول جهـت   ) 219صفحة (وجود مطالب تكميلي دربارة اعداد  �
اشـكال   خاطر سپردن اعداد، خيلي جالب است و دانشجويان ايراني باكمك به به

 . شوندايي اعداد هم آشنا ميمحاوره

افزايـد و اثـر   تمرينات و تكاليف پاياني در هر فصل بر جنبة كاربردي اين اثر مـي  �
رف اعـداد در  و جداول جـامع صـ   هاتمرين. شگرفي در يادگيري اين مبحث دارد

فارسي به روسي و روسي به فارسي هم بر اهميت اين كتاب  نامةزبان روسي، واژه
 . افزايدمي

انـد و بـا تمرينـات خـوبي     در اين كتاب اعداد كسري به خوبي توضيح داده شـده  �
به خوبي تركيب اعداد كسري  181و 178، 177، 176جداول صفحات . اندهمراه

يـن كتـاب را   صـفحة ا  18. دهـد را با برخي اعداد اصلي و برخي اسامي نشان مي
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دهند كه بيشترين توضـيح و  تشكيل مي) 192تا 174(فقط همين اعداد كسري 
تمرينات را در مقايسه با ديگر كتب دستور زبان روسي دارد و بـا مطالعـه و حـل    

   .كلية تمرينات دانشجويان به خوبي اين مبحث را فرا خواهند گرفت
  :هاپيشنهاد

  . آموزشي ضروري است -كارهاي علميفهرست منابع مورد استفاده براي  ةارائ �
گـردد از جلـد   جا كه ايـن كتـاب آموزشـي و پركـاربرد اسـت، پيشـنهاد مـي       از آن �

  . تري جهت جلوگيري از استهالك آن استفاده شود مقاوم
با توجه به اين كه مبحث اعداد در دورة كارشناسي در درس دسـتور زبـان روسـي     �

شود حجم كتـاب  واحد درسي ارائه مي 2 گردد و در دانشگاه تهران در حدارائه مي
  . توان موضوعي عمل كردها مياما براي تدريس و انتخاب تمرين. زياد است

حـروف   ةانـداز . اندازة حروف روسي و فارسي در اين كتاب يكسان شـود بهتر است  �
تر است و اين امر در خواندن سريع و روان دانشجويان خلـل  فارسي از روسي بزرگ

هـاي  گردد جدول كامل صرف اعـداد در حالـت  همچنين توصيه مي. كندايجاد مي
  . به كتاب ضميمه گردد) در پادژهاي مختلف(مختلف مفعولي 

  
   

  





 

  
  
  

  »اخالق در اسالم«
  

  مرضيه يحيي پور : مؤلف
  علم و ادب: ناشر

  1381: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  112 : تعداد صفحات
  

 :نقاط قوت
  :شكلي
  متن كتاب روان و گويا است �
  ميزان رعايت قواعد و ويرايش و نگارش خوب است �
  نگاري خوب است كيفيت حروف �
  درسي خوب است حجم اثر به عنوان كتاب كمك �
ترجمه از  ةاوج ذوق و دقت مولف در ساخت عبارت روسي به خصوص در ارائ �

حديث نبوي است به چشم  ةاحاديث و سخنان كوتاهي كه شاخص آن ترجم
  .خورد مي
  : محتوايي

  كار رفته است اصطالحات تخصصي خيلي خوب و به جا به �
  سازي اصطالحات مناسب است معادل �
  بندي نهايي رعايت شده است طرح بحث و جمع �
  مناسب است» متون اسالمي«كتاب براي تدريس درس  �



  نقدنامه كتب و متون زبان و ادبيات روسي  44

 :عفنقاط ض
 : شكلي

  شده است تكرار ...)از نقطه نظر(كليشة  �
بخش منابع در پايان در  آمده است و همدر پاورقي هم مشخصات كامل مĤخذ  �

  .كتاب
  

  : محتوايي
  .اند ي خوانده و آوانگاري نشدهرستهاي عربي به د ها و نام برخي واژه �
  

 :پيشنهادات
  در مورد موضوع مورد بحث، بهتر بود در اين كتاب به غير از نظرات استاد مطهري �

  .شد از نظرات فيلسوفان ديگر هم استفاده مي
  .اضافه شود احاديث نبوي ةاحاديث و سخنان كوتاه مانند ترجم ةترجم �
اثر توضيح داده شود كه كتاب حاضر، معرفي تعاليم اخالقي  ةدر مقدمبهتر بود  �

  .است )مشخص شود طيف(اسالم از ديدگاه طيف خاصي از عالمان اسالمي 
 .در برخي موارد استدالل كافي نيست �

  .моральو    этикаروسي ةتفكيك نمودن دو واژ �

اگر نويسنده به غير از نظريات استاد مطهري به نظريات ديگر فالسفه اسالمي هم  �
 ةبا توجه به تدريس چندين سال. كردند، خيلي خوب و مثمر ثمر بوداشاره مي

در دانشگاه تهران و ديگر مراكز » 2و 1 هاي متون اسالميبررسي ترجمه«درس 
، »امامت«آموزشي، از برخي مطالب كتب ترجمه شده به زبان روسي از جمله 

آقاي سيد مجتبي موسوي الري » اصول عقايد«از كتاب » رستاخيز«و » نبوت«
شود كه براي تدريس استفاده مي) ترجمه شده در باكو زير نظر پروفسور عليف(

در آن كتاب مترجم در . شودمه و حتي تفسير آن ميوقت زيادي صرف ترج
اي در دين اسالم دچار مشكل است، اما ترجمة برخي مسائل اساسي و پايه
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دچار مشكل نبودند و در ) اخالق در اسالم(دانشجويان در درك متن كتاب حاضر 
كردند و در ترجمة آن تر و بهتر آن را درك ميمقايسه با متون ديگر كتب، راحت

ترجمة اين اثر به فارسي در هيچ موردي . كردندتر عمل ميزبان فارسي مسلط به
  . خوانندبراي دانشجويان مشكلي را ايجاد نكرد و انگار كه دارند متن فارسي را مي

  
  نقد تفصيلي كتاب اخالق در اسالم

   :بررسي شكلي
 مترجم. تدهنده اس هاي آزاردر مجموع متن روان، امروزي و به دور از پيچيدگي

هاي روان و رسايي داشته و در تركيب، از تركيبات هاي خود از كلمات گزينشدر انتخاب
ذوق و دقت مولف در ساخت  اوج. هاي بلند پرهيز كرده استنديبپيچيده و جمله

عبارت روسي، به خصوص در ارائة ترجمه از احاديث و سخنان كوتاهي كه شاخص آن 
  ). 13صفحه (است » بعث التمم مكارم االخالق«ترجمه حديث نبوي 

است كه ...) از نقطه نظر (   С ТОЧКИ ЗРЕНИЯنقد، تكرار كليشةاز موارد قابل 
يا تعبير كوتاه  по بسياري از موارد ممكن بود از  در. گاه راه افراط را پيموده است

 С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ همچنين تعبيرهايي چون . ديگري نيز استفاده كرد
ИСЛАМА )از نقطه نظر اسالم ( يا С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭТИКИ  ) از نقطه

ن نازبا زبانان چندان نامأنوس نيستند، براي روسياگر چه براي فارسي) نظر اخالق
  . شوندسبي محسوب نميتعبيرات منا

 О МОРАЛИ ГОВОРИТبسيار بايد جستجو كرد تا بتوان تعبيرهايي چون 
СЛЕДУЮЩИЕ  ) اندترين گزينه نبودهرا يافت كه فصيح) 10صفحة .  

از . محترم بوده است مترجمقواعد ويرايش و نگارش در سطح درخور تقديري مورد توجه 
  : توان مورد نقد قرار داد عبارتند ازجمله موارد محدود كه مي

ها در مĤخذ ذكر مشخصات كامل چاپ براي مĤخذ در پاورقي، با وجود ذكر آن -الف
  .پاياني

هاي روسي، به نحوي كه معرفي مĤخذ فارسي در پاورقي و مĤخذ پاياني با عنوان -ب
در مĤخذ  9و  4گويي كتاب اساساً به زبان روسي نوشته شده بوده است؛ مانند رديف 

  . هاپاياني و جز آن
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هاي عربي مانند خوانش فارسي از محكمات و تكيه بر خوانش فارسي دربارة واژه -ج
، )МуХКАМАТ :شكل پيشنهادي( МОХКАМАТآوانگاري آن به صورت 

МОТЭШАБЭХАТ   
رسد بايد از واژة عربي استفاده شود، مانند استفاده از واژة فارسي در جايي كه به نظر مي

، در حالي كه مخاطبان الزم است با اصطالح اصلي آشنا شوند 13ماز به جاي صالت در ن
  . شودمي گفتهو ممكن است براي ايشان توضيح داده شود كه صالت در فارسي نماز 

اند، مثالً متشابهات كه نده و آوانگاري شدهاهاي عربي اساساً نادرست خوگاه نيز واژه
آوانگاري شده است،  МОТЭШАБЭХАТ و به صورت هنخست خوانده شد »ت« با كسر

  . در حالي كه تلفظ صحيح آن متَشابهات با فتح ت نخست است
به   моганийеمانند ضبط غلط نام مغينه: اندها به درستي آوانگاري نشدهبرخي نام

   . бахраниبه جاي  бохраниو نام   мугниййаجاي 
برخي . هاي مناسب صورت گرفته استمعادلدر مجموع كوشش مناسبي براي انتخاب 

  : از موارد قابل تأمل عبارتند از
در سراسر كتاب نشان  моральو   этикаروسيمعادل انگاشتن معناي مركزي دو واژة 

از آن دارد كه اخالق به مثابه قواعد و اصول با اخالق به مثابه علم همواره با يكديگر 
تاب وجود دارد كه وجود چنين خلطي را تأييد هايي ديگر در كنمونه. خلط شده است

چه مغنيه آن را با علم لغت و علم منطق مقايسه كرده، در واقع علم اخالق آن. كندمي
دستيابي به اهداف  ةچه عالمان اسالمي آن را زميندر حالي كه آن). 7صفحة (است 

با . د و اصول استقواع ة، عمل كردن به اخالق به مثاب)6صفحة (دانند اصيل انساني مي
وجود ارتباط روشني كه ميان اخالق به مثابه علم و اخالق به مثابه قواعد و اصول وجود 

  . ها خطاهاي بسياري را موجب خواهد شددارد، ناديده گرفتن تفاوت آن
اوالً آيا محكم در . شوددر معرفي آيات محكم و متشابه قدري كم دقتي ديده مي

. ها اقوال متعدد وجود نداشته باشدستند كه دربارة تفسير آنكتب علوم قرآني آياتي ني
  . ثانياً دربارة آيات متشابه نيز الزم نيست حتماً اين آيات در بردارندة نمادها باشند

يابي براي اصطالحات تخصصي در اين كتاب با توجه به موضوع آن زمينة معادل
سبي در اين جهت صورت گرفته آمده كوشش منااصوالً وسيع نيست، اما در موارد پيش

  :  برخي از موارد قابل نقد عبارتند از. است
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نيست و شايد بهتر بود  налогزكات نوعي ماليات قابل ترجمه به زكات، ةدربار -
ضمناً صرف زكات تنها براي فقرا نيست و . به پرداخت و نه ماليات ترجمه شود

 ).13. ص(مصارف ديگري نيز دارد 
هاي نماز، زكات و حج را عيناً به كار ببرد، به كه واژهر اينبا وجود دقت مولف د -

ن ناسي زباوكه براي ر) 13. ص(استفاده كرده  постجاي صوم يا روزه از واژة 
 . مسيحي دارد مفهومي

. ص(دان دور از دقت است يا حقوق законоведو مجتهد به  هفقي ةترجم -
11 .( 

  
دربارة عنوان بايد گفت به طور كلي . سدردربارة فهرست مطالب مشكلي به نظر نمي

اخالق   هاي طيفي مشخص از عالمان شيعه در حوزةاثر حاضر به منظور معرفي ديدگاه
هايي است تر از آن ديدگاهبسيار وسيع» اخالق در اسالم«اسالمي نوشته شده و عنوان 

  . كه در كتاب مورد توجه بوده است
هاي طيفي از عالمان معاصر معرفي ديدگاهچنانكه گفته شد اثر حاضر به منظور 

شيعه در حوزة اخالق اسالمي نوشته شده و رويكرد كامالً كالسيك به اخالق اسالمي 
اگر مخاطبان كتاب گروهي از افراد انتلكتوئل در محيط روسي زبان باشند، يا . دارد

سائل رسد متحصيلي آنان زبان روسي است، به نظر مي ةدانشجويان ايراني كه رشت
تر از مضاميني باشد كه به نقل تر و پيچيدهمطروحه براي آنان در حوزة اخالق بس وسيع
  . از چند متفكر در اين كتاب مطرح شده است

هايي سنتي از اخالق اسالمي به زباني باشد رسد كتاب درصدد معرفي آموزهبه نظر مي
به هر روي به نظر . تهايي در اين زمينه بدان زبان منتشر شده اسكه كمتر نوشته

  .رسد كتاب حاضر چندان در پي نوآوري خاصي در  زمينة اخالق اسالمي بوده است نمي
  . شودبه طور كلي نظم و انسجام قابل تحسيني در كتاب ديده مي

هدف نويسنده بيشتر آن بوده است كه از منابع موجود قطعاتي را برگزيند كه در 
به خصوص با توجه . رفي اخالق اسالمي به كار آيدمجموع براي ساختن يك پيكره در مع

نمايد كه اساساً مؤلف محترم قصد نداشته است در سطح به مختصر بودن اثر، چنين مي
  . وسيعي از منابع مورد استفادة خود اقتباس و استفاده نمايد
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دقت استنادات و ارجاعات در خور . منبع همة مطالب مورد استفاده ذكر شده است
اند و خذ معرفي كردهأروسي را م ةايشان با تقيد در خورتقدير، دو ترجم. ستتحسين ا

اند اند، همواره گوشزد كردهسپس در مواردي كه ترجمة آيات را به زبان روسي ارائه كرده
  . كه در هر يك كدام ترجمه مورد استفاده بوده است

زة مسائل اخالقي و موضوع، اثر حاضر به نظر اثري سازنده در حو ماهيتبا توجه به 
هاي اسالمي قرار دارد و كوشش درخور انساني است و كامالً در راستاي فرهنگ و ارزش

زبان هاي اسالمي به جامعه روسيتحسيني براي معرفي اخالق به عنوان بخشي از آموزه
  . آشنا با ژرفاي تعاليم اسالماند يا مسلماناني كماست كه سخنگويان آن يا مسيحي

  
  :گيرينتيجه

شود در مقدمه اثر، توضيحاتي در اين باره افزوده شود كه كتاب حاضر، پيشنهاد مي
پيشنهاد . معرفي تعاليم اخالقي اسالم از ديدگاه كدام طيف از عالمان اسالمي است

  . به خواننده ارائه شود نيز شود دست كم در مقدمه توجيه الزم در اين راستا مي
كتاب كه صورت استدالل دارد، گاه از استحكام كافي  برخي از مطالب ارائه شده در

اي براي برخوردار نيست، به عنوان نمونه صرف مقدم بودن تزكيه بر تعليم استدالل كافي
بقره به عكس تعليم بر  129نيست، به هر حال در آية  11ادعاي نويسنده در صفحة 

  . ردتزكيه مقدم شده است و بايد توضيح بيشتري در اثبات مطلب آو
  

   
  



 

  
  
  

  »ايوان بونين و مشرق زمين«
  

  پورمرضيه يحيي : مؤلف
  انتشارات دانشگاه تهران: ناشر

  1386: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  205 : تعداد صفحات
  

داستان «تواند به عنوان منبع فرعي براي درس مي و مشرق زمينايوان بونين كتاب 
كتاب حاضر نمونة خوبي از تحليل يك . در مقطع كارشناسي ارشد استفاده شود »كوتاه

هايي از ادبيات روسيه جنبهبه كتاب اين  توان گفت در به طور خالصه مي. اثر ادبي است
موضوع شرق اسالمي در آثار بونين . شده استه در گذشته كمتر بررسي كپرداخته شده 

مولف اولين بار به اين موضوع در ايران .  استقبالً در ايران مورد مطالعه قرار نگرفته 
هاي شود كه در آن جنبهنامة نويسنده شروع مياين كتاب با زندگي. پرداخته است

رف سپس به نقش و جايگاه معا. مختلف زندگي ايوان بونين توضيح داده شده است
. بزرگ قرن بيستم روسيه اشاره شده استآثار اين نويسندة اسالمي و فرهنگ شرقي در 

بخش اشعار كه در نوع خود براي اولين بار در ايران ترجمه و تحليل شده است از 
زبان باور اين مسأله كه يك شاعر  فارسي ةبراي خوانند. مباحث مهم و اثر بخش است
فصل چهارم كتاب . سخت است ،ت تأثير قرآن بوده استمعاصر روسيه تا اين اندازه تح

است با تحليلي از اين داستان شروع شده است، » مرگ پيامبر«كه مربوط به داستان 
آن، كار بسيار خوبي كه انجام شده مستند سازي آن است و بسيار با  ةسپس با ترجم

ايي با قرآن، هم دهد كه مؤلف عالوه بر آشندقت اين كار صورت گرفته است و نشان مي
فصل پنجم اين كتاب به داستان . به ادبيات روسي هم به ادبيات فارسي تسلط دارد
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 ،هاي اخالقي بونين استشود كه از بهترين داستانمربوط مي» آقاي سانفرانسيسكويي«
مانند فصل گذشته در اين فصل هم تحليل كامل و جامعي از اين داستان در ابتداي آن 

اين كتاب اولين كتابي است كه در . جاعات درون آن بسيار جامع استآمده است كه ار
مورد بونين و موضوعات آثار آن، به ويژه تاثير فرهنگ شرقي بر آثار اين نويسنده و شاعر 

 . روس به چاپ رسيده است
  : خالصة نقاط ضعف و قوت

 . هاي فارسي و روسي اين كتاب خوب، روان و رسا استنگارش قسمت �

توانـد در دروس  تاب تحليلي است و به عنـوان منبـع كمـك درسـي مـي     اين يك ك �
توانـد داشـته   ادبيات روسي مورد استفاده قرار گيرد و حجم آن تأثير چنـداني نمـي  

 . باشد

ها قبالً در ايران كدام از آناند، هيچاشعاري كه در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته �
معرفي آثار و نويسـندگان قـرن بيسـتم    اين كتاب قدمي در جهت . اندبررسي نشده

 . روسيه در ايران است و از اين جهت يك كار جديد است

البته بعضي از اشعار و دو داستان نويسـندة روسـي ايـوان    . كتاب حاضر تأليفي است �
هاي انجـام شـده خـوب، كامـل و     كيفيت ترجمه. بونين ترجمه و تحليل شده است

 . ا امانت داري رعايت شده استهها روان و در آنترجمه. دقيق است

تـوان بـه بحـث و    در اين اثر مولف از ابزارهاي علمي استفاده نموده كـه در آن مـي   �
بررسي مقدماتي موضوع، مقايسه مفاهيم اشعار بـا گفتـار سـعدي و قـرآن مجيـد و      

بنـدي نهـايي در انتهـاي هـر     همچنين استفاده از تصاوير در انتهاي كتـاب و جمـع  
 .از ابزارهاي علمي مورد استفاده در اين كتاب استموضوع و هر فصل 

هاي سياسي شناسان ايران گرايشپيش از اين بسياري از نويسندگان و روسيه �
به حق مولف كتاب . نداهداشتند و به طور شايسته به معرفي ادبيات روسيه نپرداخت

شناخت كمك شاياني به  ستا براي اولين بار توانسته ايوان بونين و مشرق زمين
در اين كتاب توجه و ارج نهادن به . دة ادبيات روسيه نمايو معرفي ابعاد ناشناخت

. ايوان بونين معرفي شده است ،روسي هنگ و آثار ديني شرق توسط نويسندةفر
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 19امتياز و نوآوري ديگر اين كتاب در اين است كه مردم ما بيشتر نويسندگان قرن 
تدوين . اندطور كه شايسته است معرفي نشدهآن 20شناختند و ادبيات قرن را مي

 . اين كتاب تالش و نوآوري مولف در جهت معرفي ادبيات قرن بيستم روسيه است

مولف در ابتداي هر فصل خالصه و تحليلي كلي از موضوع را به زبان فارسي بيان  �
شعر و تحليل دقيق  ةنموده و پس از آن اشعار مربوط به آن موضوع و فصل، ترجم

در انتهاي . مفاهيم و آيات قرآني و گفتار سعدي ارائه نموده است بهعار با استناد اش
توان گفت اين اثر در هر مي. گيري نموده استنتيجه، هر شعر پس از تحليل آن

 . فصل و كل آن از انسجام مطالب و نظم منطقي برخوردار است

مولف در معرفي و ارزش  .نگاري كتاب وجود داردتعداد محدودي اشتباه در حروف �
نهادن به مفاهيم، آثار ديني و فرهنگ مشرق زمين توسط نويسندگان روسي 

خصوص ايوان بونين نوآوري داشته است و براي اولين بار به چنين كاري دست  به
همچنين معرفي ابعاد ناشناختة ادبيات روسيه و معرفي و شناساندن . زده است

نويسندة كالسيك قرن بيستم ايوان بونين  ادبيات قرن بيستم باالخص آخرين
همچنين محتواي مطالب داراي انسجام قوي و . طور شايسته انجام شده است به

 . شودكتاب حاضر عالي ارزيابي مي ،در كل. ستادقيق 

توان در اشعار بونين كه مفاهيم قرآني را نيز ميبا عنايت به اين ،طرح جلد كتابدر  �
 داشته باشد،اشاره به قرآن كريم  يتصوير شود نماد ياي، پيشنهاد ممشاهده نمود

  . در طرح جلد گنجانده شود
   

  





 

  
  
  

  »تئوري ادبيات«
  

  مطهراهللا كريميجان : مؤلف
  دانشگاه تهران: ناشر

  1386: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  272 : تعداد صفحات
  

و » 1درآمدي بر ادبيات «، »هاي ادبيمكتب«هاي براي درس تئوري ادبياتكتاب 
زبان و ادبيات  ةدر مقطع كارشناسي رشت» مقدمات ادبيات«و » 2درآمدي بر ادبيات «

  .تواند تدريس شودمي روسي
ها را بسيار روان و آن ،ادبي بودن مطالبنويسندة اثر در نگارش اين كتاب در عين  �

 به عنوان مثال، در تعاريف و شرح مكاتب ادبي مانند رئاليسم. رسا بيان نموده است
قدر به زبان روان و ساده بيان شده كه در عين پيچيده بودن مطالب، آن غيره و

 . كند تا موضوع را به پايان برساندمند ميدانشجو و خواننده را عالقه

 4يعني با حجم . حجم اين اثر متناسب است ،هاي درسيتوجه به تعداد واحد با �
واحد مكتب ادبي تناسب دارد و مدرس اين دروس به  4احد درآمدي بر ادبيات و و

بندي مطالب كلية محتويات موضوع درس را در طول ترم تواند با تقسيمراحتي مي
 . پوشش دهد

روان و رسا بودن مطالب در جاي خود از مولف سعي نموده است در عين سادگي و  �
هاي مهم يكي از ويژگي. اصطالحات ادبي نيز بهره بگيرد و حق مطلب را ادا نمايد

در انتهاي كتاب يك فرهنگ . اين اثر كاربرد دقيق و به جاي اصطالحات ادبي است
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كوچك اصطالحات ادبي گنجانده شده است كه براي دانشجويان روسي در مقطع 
 . استمناسب  كارشناسي

در تفهيم موضوع ابتدا با يك مقدمة كوچك خواننده را با خود در مطالب همراه  �
بعد از هر موضوع . كندگيري از موضوع ارائه ميسازد و در نهايت نيز يك نتيجهمي

نيز در جهت تجزيه و تحليل و درك و فهم بهتر موضوع سواالتي نيز آورده شده 
 . كشدو خواننده را به چالش مي استاست كه بسيار قابل توجه 

سبب  ،ادبيات است و با توجه به محتويات اثر ةكه در حوزاين كتاب به جهت اين �
ها گردد و همچنين باعث بازشدن ديد آندانش ادبي دانشجويان مي به غنا بخشيدن

گردد و در نهايت سبب ها در ديگر كشورها مينسبت به انواع آثار ادبي و مكتب
 . شودبسيار با ارزش ادبي در آينده توسط فرزندان اين مرز و بوم مي خلق آثار

آرايي خوب است ولي طرح روي جلد آن مناسب دانشجويان حروف نگاري و صفحه �
 .نيست با توجه به اين كه اين كتاب براي اين قشر نگاشته شده است

كلي، فهرست مطالب  ةگفتار، بيان هدف به صورت صريح، مقدمدر اين كتاب پيش �
 . شودشناسي ديده ميتفصيلي، نتيجه، خالصة فصول، فهرست منابع و كتاب

هاي ادبي و انواع ادبي در سطح كارشناسي خوب كتاب براي تدريس دروس مكتب �
 . مطالب اين كتاب در سطح دانشجويان كارشناسي است. است

مولف سعي كرده . استة مطالب نوآوري اين اثر بيشتر مربوط به نوع و شكل ارائ �
هر يك از مكاتب ادبي و انواع ادبي يكي از آثار مهم آن را به عنوان نمونه براي است 

عالوه بر اين، جهت سهولت در فهم مطالب كتاب، مطالب هر . دبررسي كنبياورد و 
 . قسمت به صورت خالصه به زبان فارسي داده شده است

رسد كه مطالب به نظر مي. برخوردار استمطالب اين كتاب از نظم و انسجام خوبي  �
الي  244، 135مثل صفحات (ها از كفايت الزم برخوردار نيست بعضي از قسمت

تا براي  شدين مباحث بيشتر توضيح داده ميو بهتر بود مطالب ا) 140و  249
 . دانشجويان بيشتر قابل فهم باشد
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ان و ادبيات روسي در يك كتاب آموزشي براي دانشجويان زب تئوري ادبياتكتاب  �
روسي، مطالبي را در  ةمولف سعي كرده است به زبان ساد. سطح كارشناسي است

فراهم رابطه با مكاتب ادبي و انواع ادبي در حد نياز دانشجويان مقطع كارشناسي 
 . دكن

هاي مثبت اين كتاب در اين است كه در شروع هر درس، مطالب آن يكي از ويژگي �
درك و فهم  بهشده است، اين كار كمك بسيار زيادي  آورده قسمت به زبان فارسي
فرهنگ اصطالحات تخصصي كه در پايان اين كتاب آمده . مطالب اين كتاب دارد
فرهنگ كافي  اصطالحات شرح شده در اينارزش است، اما  است، بسيار مفيد و با

نگ با اصطالحات بيشتري فره شودپيشنهاد مي. نيست و خيلي خالصه و كم است
 . تقويت شود) 264الي  254صفحات (اصطالحات تخصصي پايان كتاب 

رسد مولف تالش كرده است كه مطالب را در حد نياز دانشجويان مقطع به نظر مي �
اين تالش . كارشناسي زبان و ادبيات روسي بياورد و از مطالب اضافي پرهيز كند

زده است و اين  هاي كتاب به موضوع مورد بحث ضربهمولف در بعضي از قسمت
، 135، 22براي نمونه مطالب صفحات . هاي اساسي كتاب حاضر استيكي از نقص

. است و براي دانشجويان كافي نيست بيش از حد خالصه شده 154، 153، 140
 . تر گرددهاي آينده كتاب مطالب صفحات فوق غنيدر چاپ شودپيشنهاد مي

ان و ادبيات روسي در ايران در اختيار اين كتاب تنها منبعي است كه دانشجويان زب �
مولف در پايان كتاب تالش كرده است كه مطالب را به زبان ساده و در حد . دارند

در پايان هر درس سواالتي طراحي شده . نياز دانشجويان در يك كتاب جمع كند
از  تاليف اين كتاب بسياري. دارداست كه ذهن دانشجويان را به فعاليت وا مي

داشتن يك منبع مناسب و قابل اعتماد حل كرده  دانشجويان را در زمينةمشكالت 
  . است

   
  





 

  
  
  

  »)19از ابتدا تا قرن (يخ ادبيات روسيه تار«
  

  مطهراهللا كريميجان : مؤلف
  انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم : ناشر

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

  493 : تعداد صفحات
  

اثر حاضر تنها كتاب مدون در رابطه با ادبيات روسيه از آغاز تا قرن نوزدهم است، تا  �
شد كه از منابع معموالً غير موثق تهيه قبل از تدوين اين اثر از جزواتي استفاده مي

تواند به عنوان منبع مي )19از ابتدا تا قرن (يخ ادبيات روسيه تارب كتا. شده بود
قرن نوزده در دورة  در ادبيات روسيه و هاي تاريخ ادبيات روسيهاصلي براي درس
رسد البته حجم اثر به نظر مي. بان و ادبيات روسي استفاده شودز ةكارشناسي رشت

از آن استفاده  2و  1تاريخ ادبيات توان براي تدريس در دروس زياد است ولي مي
 . مناسب استنيز كارشناسي ارشد  مقطع ةاين اثر براي رشت. كرد

نوآوري اين اثر ارائة فرهنگ لغات است كه به دانشجويان خارجي در فهم متن اثر  �
 . كندكمك مي

كه براي دانشجويان تاليف شده است، از نثري ساده و روان نگارش اثر با توجه به اين �
هاي دانشجويان روسي در ايران در تدوين اين به عبارت ديگر، توانايي. استرخوردار ب

گير و روي كلمات كه كاري بسيار وقت عالوه بر اين ضربه. اثر لحاظ شده است
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شود و اين امر تلفظ كلمات را براي دانشجويان باشد در اين كتاب ديده مي سخت مي
 . كرده استآسان 

توان ، ميگيردمورد استفاده قرار ميعنوان كتاب درسي كتاب به با توجه به اين كه �
. كه قواعد ويرايش و نگارش به نحو احسن رعايت شده است ودبه جرأت اظهار نم

 . اين اثر است ةها، رعايت قواعد ويرايش از نكات برجستگذاري نقطه

واحد  4جا كه در گروه زبان روسي دانشگاه فردوسي مشهد، ادبيات روسي از آن �
دهد، اين اثر از نظر حجم با تعداد واحدهاي درسي مناسب درسي را تشكيل مي

) 2(از آغاز پيدايش تا گوگول و در ادبيات روسي ) 1(چرا كه در ادبيات روسي . است
شود و تجربه نشان داده است كه حجم اثر بسيار به از گوگول تا چخوف تدريس مي
 . جا و به اندازه انتخاب شده است

بندي و و در نهايت جمعبحث مقدماتي، متن اصلي (خوشبختانه ابزارهاي علمي  �
، كل مطالب باشد ةتواند چكيدنظر منتقدان راجع به هر نويسنده كه ميحتي اظهار

در پايان هر مطلب سواالت مربوط به آن نويسنده يا  .در اين اثر ذكر شده است
- در يك كالم مي. سواالت مربوط به فصل جهت كمك به دانشجويان ذكر شده است

 . شودتوان گفت كتاب درسي بسيار خوبي براي دانشجويان محسوب مي

و تا پايان قرن باستان شروع  عهددر اين اثر ادبيات روسيه از پيدايش آن يعني  �
بنابراين از نظر محتوا با عنوان اثر و فهرست آن مطابقت . شودبررسي مينوزدهم 

ادبيات  68تا  24باستان، از صفحة  ةاختصاص به ادبيات روسي 24تا صفحة . دارد
 . به ادبيات قرن نوزده پرداخته شده است 465تا صفحة  68و از صفحة  18قرن 

يا تحقيقي مدون در  گونه اثرچبايد خاطر نشان كرد كه تا قبل از چاپ اين كتاب هي �
مورد ادبيات روسيه از آغاز پيدايش تا قرن نوزدهم در ايران با در نظر گرفتن شرايط 

اين اثر متناسب با  ةنگارند. هاي دانشجويان ايراني وجود نداشتفرهنگي و توانايي
آموزش زبان روسي، مترجمي زبان روسي، (هاي تحصيلي موجود در ايران رشته
اين اثر متناسب براي مقطع كارشناسي . اين اثر را تأليف كرده است) روسي ادبيات
 . است
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ها و اطالعات موجود در رابطه با ادبيات روسيه و نيز نويسندگان روسي تا اواخر داده �
. از مطالبي استفاده شده كه كمتر مورد ترديد است. استقرن نوزدهم بسيار كامل 

 . ستنظرات جامع و موثق انتخاب شده ا

كه اصطالحات تخصصي و سخت روسي به آوري اثر در اين است كه عالوه بر ايننو �
زبان ساده توضيح داده شده است، در پايان هر فصل سواالت مرتبط جهت 

نامة تخصصي است كه از نكات برجستة ديگر واژه. خودآزمايي دانشجويان آمده است
 . در پايان كتاب تهيه و پيوست شده است

هاي ديني در كشور عزيزمان ايران، مطالب اين به شرايط فرهنگي و ارزش توجه اب �
از نگارش مطالبي كه به . اثر از لحاظ اخالقي و اجتماعي كامالً رعايت شده است

. هاي ديني متناقض باشد، خودداري شده استتواند با ارزشنوعي از نظر اخالقي مي
اخالقي كه مسائل غيرگان روسي بعضي از نويسندبراي مثال از ذكر زندگي شخصي 

از . در آن بارز است خودداري شده است و فقط به جنبة ادبي آن پرداخته شده است
طرف ديگر در رابطه با تالستوي به جنبة اخالقي زندگي ايشان اهميت بيشتري داده 

 . شده است

 ةائورود بسيار منطقي و خوب به موضوع ادبيات روسيه و روند و سرعت مناسب در ار �
 .ستامطالب روسي از نكات مثبت كتاب 

 .كندگذاشتن ضربه روي كلمات جهت تلفظ درست به دانشجويان بسيار كمك مي �

ترتيب تاريخي و منطقي هم در مورد تك تك نويسندگان هم در كل كتاب رعايت  �
ها مطالب انتخاب شده در مورد نويسندگان با توجه به روند زندگي آن. شده است

 . است

. رسد اين است كه اثر به زبان روسي نوشته شده استاي كه به نظر ميتنها مساله �
بنابراين احتياجي به عنوان و مشخصات كتاب به زبان فارسي آن هم در سمت راست 

. شدحه نيز به زبان روسي نوشته ميبهتر بود اين صف. كتاب نبود





 

  
  
  

  »تاريخ ادبيات قرن بيستم روسيه«
  

  مطهراهللا كريميجان : مؤلف
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ناشر

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

  362 : تعداد صفحات
  

هاي  به عنوان منبع اصلي براي تدريس در درس تاريخ ادبيات قرن بيستم روسيه كتاب
البته در . تاريخ ادبيات و ادبيات قرن بيستم روسيه در مقطع كارشناسي كاربرد دارد

اما متأسفانه در ايران . روسيه در مورد ادبيات قرن بيستم آثار زيادي وجود دارد
  . ها ممكن نيستدسترسي به آن

. همراه با رعايت قواعد نگارش است نگارش كتاب بسيار روان و در عين حال �
 از ابتدا تا قرن نوزدهم: تاريخ ادبيات روسيهتوان گفت اين اثر بعد از كتاب مي

 . به چاپ رسيده است و با اندوختة گرانبهايي از آن كتاب همراه است

گونه كه ذكر شد، متناسب با يك ترم تحصيلي انتخاب شده حجم اثر همان �
بايد . نويسنده ذكر شده است 12كتاب زندگي و آثار در مجموع در اين . است

ة جلسه بدون محاسب 16)  واحدي 2 سدر( توجه داشت كه يك ترم تحصيلي
بنابراين انتخاب تعداد نويسندگان منطقي صورت گرفته . امتحان است جلسة
 . است

از ابزارهاي علمي همچون بحث مقدماتي، تمرين و آزمون، اظهار نظر منتقدين  �
موضوع طه با هر نويسنده، عكس و تصوير نويسندگان در راستاي تفهيم در راب
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نامه زندگي(كه كتاب حاضر در مورد ادبيات روسيه  جااز آن. استفاده شده است
تأليف شده است طبعاً جدول، آمار و نمودار و نقشه ) 20و آثار نويسندگان قرن 

 . نخواهد داشت

فصل العات داده شده است و اهداف سركافي اط ةبه انداز در مورد هر نويسنده �
كه شامل معرفي ) 2و  1ادبيات روسيه (مصوب وزارت علوم را براي اين درس 

 . آورده ساخته استنامه و آثار آن است برنويسنده، زندگي

 :ريزي آمده استعالي برنامهفصل مصوب شورايدر سر �

آشنايي اجمالي و كلي دانشجو با تاريخ ادبيات،  :اهداف
شاهير شعر و ادب روسي در قرن بيستم و منتخب م

تصوير كلي از  از آثار كه دانشجو قادر به ارائة تعدادي
  . ادبيات روسيه باشد

نامه، به چون زندگيدر اين اثر هم عالوه بر معرفي كلي و اجمالي نويسنده هم
  .ترين آثار نويسندگان نيز پرداخته شده استبررسي تعدادي از معروف

دو واحد درسي در  2ادبيات روسيه تواند در درس كه ميعالوه بر اين اين اثر �
هاي آموزش زبان روسي، مترجمي زبان روسي و ادبيات مقطع كارشناسي رشته

تواند در مقطع كارشناسي ارشد نيز استفاده روسي مورد استفاده قرار گيرد، مي
در . د گرفتدر رشتة ادبيات روسيه قطعاً مورد استفاده قرار خواه. دشو

 2توان واحد درسي مي 4گونه كه در باال ذكر شد از هاي ديگر نيز همان رشته
 . واحد درسي را به ادبيات قرن بيستم روسيه اختصاص داد

بسيار دقيق و ) قرن بيستم(مطالب استفاده شده در مورد نويسندگان روسيه  �
رهيز شده انگيز و مشكوك پاز ذكر مطالب بحث. هدفمند انتخاب شده است

از فهرست منابع استفاده شده در اين اثر مشخص است كه منابع بسيار . است
 . موثق و معتبر هستند

توضيح اصطالحات تخصصي به زبان  -الف: هاي كتاب به اين شرح استنوآوري �
تخصصي در  ةناموجود واژه -، جدر پايان هر فصلآزمون و تمرين  -تر، بساده

بايد خاطر نشان . ري در كتاب جهت تسهيل در تلفظگذاضربه -پايان كتاب، د
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اي است كه در ايران به نگارش چنين آثار كرد كه مولف محترم تنها نويسنده
در رابطه با نويسندگان قرن بيستم روسيه كتابي با . فاخري همت گماشته است

هاي دانشجويان زبان روسي در ايران تاكنون وجود در نظر گرفتن توانايي
 . استنداشته 

عالوه بر . قرن بيستم است اب مدون در رابطه با ادبيات روسيةتنها كتاين اثر  �
آن، اين كتاب مختص دانشجويان ايراني نگاشته شده است كه زبان و ادبيات 

 .گيرندمي روسي را فرا

گرديده است و از نقاط  رعايت ترتيب منطقي تاريخي براي نويسندگان منتخب �
 . قوت كتاب است

آن گذاشته شده است و از نقاط قوت  تروي كلمات جهت تلفظ آسانضربه ر �
 . كتاب است

هاي ديني و اخالقي در نظام مقدس جمهوري رعايت مسائل فرهنگي، ارزش �
هاي موجود گونه تضاد و تناقضي در اين اثر با ارزشاسالمي ايران چرا كه هيچ

  . شوددر جامعه عزيزمان احساس نمي
آموزان نگاشته شده است، زبان ر براي دانشجويان و زبانكه اين اث جااز آن �

 . كتاب ساده و گويا است و براي استفادة دانشجويان بسيار مناسب است

 . وجود فرهنگ لغت در كتاب مذكور از نقاط قوت است �

دهد كه نگارنده از منابع نشان مي 362و  361فهرست منابع در صفحات  �
 . انداده كردهمفيدي براي نگارش اين كتاب استف

   
  





 

  
  
  

  »)درسهايي از قرآن(ترجمة متون اسالمي «
  

  محسن قرائتي : مؤلف
  احتماالً سفارت جمهوري اسالمي ايران در مسكو: مترجم
  نامشخص: ناشر

  نامشخص: سال نشر
  نامشخص: محل نشر

  11 : تعداد صفحات
  
متن حاضر به زبان روسي تهيه شده است و ساختار زباني به كار رفته نه آسان است  �

  . نه سخت
- در گروه زبان روسي رشته 1تواند براي درس ترجمة متون اسالمي اين جزوه مي �

اين اثر به عنوان منبع اصلي يا . هاي زبان و ادبيات روسي مورد استفاده قرار گيرد
  . تنها منبع تدريس ناكافي است

  .اثر مورد بررسي از حيث صوري و شكلي داراي كيفيت مطلوبي است �
. خوردمتن كامالً محتواي اسالمي دارد و جنبة تبليغات اسالمي در آن به چشم مي �

هاي جمهوري اسالمي ايران اشاره ضمني به مواضع و ديدگاه در متن گاهي به طور
  . شودمي

هاي كتاب ابتدا به ويژگي. محتواي درس صد در صد با عنوان آن تناسب دارد �
زندگي (شود سپس به زندگي و خصائص پيامبر اسالم قرآن مجيد اشاره مي آسماني

  . پردازدياز ديدگاه شيعيان م) ساده و مردمي، رفتار اجتماعي و غيره
. شودهاي خارجي به طور كلي حس ميخأل چنين متوني در سيستم آموزشي زبان �

كارگيري چنين متوني در سيستم قطعاً وجود و به. به خصوص در زبان روسي
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تواند تا حدي اثرات منفي القاي فرهنگ بيگانه را به آموزشي زبان روسي مي
شود پذير ميرائة متون روسي امكاندانشجويان  كه خواسته يا ناخواسته از طريق ا

  . كندخنثي 
 .متن فاقد فهرست است �

  . تواند به عنوان منبع فرعي تدريس شوددر كنار ساير منابع مي �
توان اشاره كرد كه متن مورد بازبيني جزوة پلي كپي و انتخاب شده به طور كلي مي �

قرائتي است كه هاي ارزشمند اسالمي تبليغاتي جناب آقاي محسن از يكي از كتاب
توسط سفارت جمهوري اسالمي در مسكو به زبان روسي برگردانده شده و براي 

با توجه به . گرددتبليغات و ارائة محتواي اسالمي به افراد خارجي توزيع مي
رسد اثر حاضر براي تدريس در درس ها و مختصات متن منتخب به نظر مي ويژگي

  . برخوردار استترجمة متون اسالمي از امتيازات خوبي 
  :چند ايراد كلي به اثر مورد بررسي وارد است �

توان به درستي تشخيص داد كه نويسنده و مترجم آن از هيچ جاي متن نمي -1
 . دقيقاً چه كسي است و اين مطالب توسط چه كسي مطرح شده است

يك متن علمي . قوانيني كه براي يك متن علمي الزم است رعايت نشده است -2
يك  ةدر مقدم. باشد... گيري و تاه باشد بايد داراي مقدمه، نتيجههر قدر هم كو

ها پاسخ اثر علمي بايد سوال يا سواالتي مطرح گردد و بعد در خود متن به آن
به همين دليل اين . اما در اين متن اين اصول رعايت نشده است. داده شد

 . دتواند انشاي درست و علمي را به دانشجويان آموزش دهكتاب نمي

آوري و تدوين شايسته است تعبيرات و استدالالت در حد اصول و فروع دين جمع �
بايست به آن توجه شود آن است كه در حال حاضر نكتة مهم ديگري كه مي. گردد

شود و ادلة ايشان اين درس چگونه و با چه منابعي توسط اساتيد تدريس مي
ها استفاد ه كرد به شرح ز آنهايي اتوان از بخشچيست؟ برخي از منابعي كه مي

  :زير است
 پورآموزش قرائت قرآن به زبان روسي تأليف خانم دكتر يحيي -1
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، رضا استادي، انتشارت )اصول دين(مذهب براي همه ) اوليه(اصول اساسي  -2
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 در روسيه انتشارات الناكالمي در مورد وحدت،  -3

وهشگاه علوم انساني و ساير موسسات مسئول شود سازمان سمت، پژپيشنهاد مي �
 . براي چاپ كتابي جامع و متناسب با چهار واحد درسي مقدمات الزم را فراهم آورند

   
  





 

  
  
  

  »دستور آموزشي زبان روسي«
  

  حسن زهرائي سيد : مؤلف
  سمت: ناشر

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

  588 : تعداد صفحات
  

  : نقاط قوت
 :شكلي
 .استمناسب اثر ظاهر و شكل  �

  .قواعد نگارش رعايت شده است �
  .نگاري خوب استحروف �
  .جداول ارائه شده از دقت خوبي برخوردارند �

  :محتوايي
 .دستور زبان روسي استمطابق اهداف آموزشي  �

  .اثر براي تدريس دورة كارشناسي مناسب است �
  .نوآوري كتاب آوردن اصطالحات تخصصي صرفي و نحوي در پايان كتاب است �

  : نقاط ضعف
 : شكلي
 .شده است استفاده بيش از حد از اصطالحات پيچيدة دستوري �

  .شده است انتخاب نادرست برخي از اصطالحات تخصصي �
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  .آزاد، اقتباس و خالصة كتابهاي ديگر دستور روسي استاين اثر ترجمة  �
  .نگارش اثر چندان روان نيست و نياز به ويراستاري دارد �
  .گاهي اوقات از جمالت پيچيده استفاده كرده است �
سال مـورد   4تواند  جلد كتاب كيفيت خوبي ندارد و با توجه به اينكه كتاب مي �

  .شود استفاده قرار بگيرد زود مستهلك مي
  

  :محتوايي
استفادة بيش از حد از اصطالحات تخصصي زبان شناسي، يـادگيري را مشـكل    �

 .كرده است

  .است به كار رفتهغلط از اصطالحات تخصصي  رخيب �
  .مقايسه زبان روسي با زبان فارسي فقط در قالب ترجمه صورت گرفته است �
  .استناكافي  توضيحات در برخي موارد �
  .از بين رفته است گوييكلينظم منطقي اثر به خاطر  �
  در فهرست منابع ، آثاري است كه بيشتر نظري هستند نه آموزشي و كاربردي  �
از هيچ منبعي نقل قـول داده نشـده   (نقل قول از منابع در هيچ جاي اثر نيست  �

  .)است
  

  :پيشنهادها
  .شد بهتر بود براي توضيحات بيشتر از شكل و تصاوير استفاده مي �
نشده است، بهتر بود در كنار تئـوري، تمـرين هـم داده    هيچ گونه تمريني ارائه  �

 .شد  مي

 .شد بهتر بود مطالب كتاب بر اساس دروس و سرفصل تفكيك مي �

 .شد هاي بيشتري استفاده مي از مثال بودبا توجه به آموزشي بودن اثر، بهتر  �



  71   دستور آموزشي زبان روسي

 
 

بيان همة موارد دستوري در چنين حجمي امكان پذير نيست، بايد ايـن اثـر در    �
تـر مـوارد    تر و كامل يافت تا مؤلف محترم بتوانند مفصل مجزا انتشار ميدو جلد 

 .دستوري را ارائه كنند

 .كند تر شدن آن كمك مي در برخي موارد تغيير در محتواي اثر به غني �

  نقد تفصيلي كتاب دستور آموزشي زبان روسي
ت هاي دسـتوري اصـطالحا   نگارش اثر با توجه به استفادة بيش از حد از معادل .1

مطلب دچـار سـردرگمي   روسي، نسبتاً سخت است و زبان آموز در فهم درست 
. شـود  و انسجام منطقي متن در بسياري موارد دچار اختالل مي شود و روند مي

اين كتاب به عنوان خودآموز كاربردي ندارد و توضيحات شـفاهي اسـتاد بـراي    
گـروه  « 3بنـد شـمارة    492براي مثال در صـفحة  . تفهيم مطالب ضروري است

زماني براي دانشجو گويا اسـت كـه بـرايش توضـيح داده شـود كـه ايـن        » واژه
  .است »ها تركيب واژه«اصطالح معادل 

نويسـنده تـا حـد امكـان     . شد بهتر بود ويراستاري اثر به فرد ديگري واگذار مي .2
چنان درگيـر   ولي گاه. و نگارش را رعايت نمايدسعي كرده است قواعد ويرايش 

در . شـوند  شود كه جمالت پيچيـده مـي   يم دستوري زبان روسي ميانتقال مفاه
در  245و  244در صـفحات  . اند بسياري موارد نيز كلمات درست انتخاب نشده

نوشته شده است كه نادرست است چـرا كـه   » نهار« ةكلم» ناهار«ترجمه كلمة 
بـه  «نيز در ترجمه به جـاي   248در صفحة . است» روز«در زبان عربي به معني

اين گونه اشتباهات در صفحات ديگر اين اثـر  . نوشته شده است» براي تو«، »وت
 .283، 282، 281، 187مثالً در صفحات . شود هم مشاهده مي

آرايي خوب است امـا بـا توجـه بـه ايـن كـه اثـر         نگاري و صفحهاز لحاظ حروف .3
دي هاي مختلف مورد استفاده قرار بگيـرد، لـذا اسـتفاده از جلـ     تواند در ترم مي

 .شود تر پيشنهاد مي محكم
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و زبان روسي پيش دانشگاهي  6تا  1هاي دستور زبان تواند در درس اين اثر مي .4
مورد استفاده قرار گيرد البته از نظر نظم و ترتيب محتوا بايـد تغييراتـي در آن   

 .صورت بگيرد

اي دستوري تنهـا در زبـان روسـي     به كار رفته در مواردي كه پديده اصطالحات .5
توان براي آن معادل مشخص يافت، به نسـبت   وجود دارد و در زبان فارسي نمي

مؤلف محترم در به كار بردن اصطالحات تخصصي بيشـتر  . سخت و ناآشنا است
بـه  هاي داده شده اكتفا نموده اسـت و كـاربرد ايـن گونـه اصـطالحات       به مثال

در جايي كه بايـد يـك   . كند اي است كه روند يادگيري را دچار مشكل مي گونه
مبحث را خيلي ساده و روان توضيح داد، كاربرد اين گونـه اصـطالحات و بعضـاً    

، 283 ،282، 281در صـفحات  . زنـد  هاي داده شده به اين روند لطمـه مـي   مثال
قسـيم كـرده اسـت در    ات را به نوع اول، دوم، سوم و چهارم تؤلف محترم صفم

هاي دستور زبان روسي تقسيم بندي صفات بـه انـواع    حالي كه در بيشتر كتاب
صرف اعداد اصلي  323و  322در صفحات . نرم و سخت مرسوم و متداول است

كند در حالي كه اين اعداد يك جدول صرفي  را به دو بخش تقسيم مي 5ـ   19
 ударение شـان بـراي كلمـة     اي 39يا اين كه در صفحة . دهند را تشكيل مي

زيرا كه ضربه يـا  . كنند كه كامالً نادرست است را انتخاب مي» تكيه واژه«كلمة 
در صفحات . د نه كل كلمه يا واژه راگير هجا را در يك كلمه در بر مي تكيه يك

 42استفاده شده است، در حالي كه صفحة » تكيه واژه« ةاز كلم 41و  40، 39
 .تنهايي استفاده شد هب» تكيه«اصطالح از 

سازي بسياري از اصطالحات ايشان بـا توجـه بـه بافـت جملـه عمـل        در معادل .6
تـوان بـا ايـن     نمـي   با توجه به گستردگي معاني يك اصـطالح علمـي،  . ندا هكرد

البته اين مطلب به اين معنـي  . صراحت يك معادل قطعي و دقيق مشخص كرد
خوب براي اصـطالح علمـي پيـدا    توان يك معادل نهايي و  نيست كه هرگز نمي

اصـالً درسـت نيسـت و در     управлениеكرد معادل حاكميـت بـراي كلمـة     
 .استفاده شده است » جهت فعلي«هاي دستور زبان از معادل  بسياري از كتاب
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تصوير در اين اثـر وجـود نـدارد    و جمع بندي، تمرين و آزمون، نمودار، مقايسه  .7
روسي اشاره شده اسـت، كـاربرد مـوارد    چون به شكل موضوعي به دستور زبان 

هـا   مقايسه با زبان فارسي بيشـتر در قالـب ترجمـه   . فوق الذكر را شاهد نيستيم
در زبان فارسي اشاره نشده » فعل«صورت گرفته است و به اصل و ماهيت مثالً 

. توان با افعال فارسي آشنا شد هاي روسي مي است و فقط در قالب ترجمة مثال
ي تفهيم موضوعات گرامري از ابزار توصيف و تشريح استفاده شده در اين اثر برا

 .است

تر ارائه  اگر محتواي اين اثر در دو بخش يا در دو كتاب به صورت مجزا و مفصل .8
شد بهتر بود زيرا با توجه به عنـوان اثـر بـراي آموزشـي بـودن كتـاب بايـد         مي

هـاي  و از مثـال  تـر توضـيح داد   تـر و سـاده   بسياري از مباحث گرامري را كامـل 
 .بيشتري بهره جست تا در درك مفهوم كمك بيشتري نمايد

در محتواي كلي اثر اين موضـوع   ،بر اساس عنوان اثر كه هدف آن آموزش است .9
كم رنگ شده است زيرا كه با به كـار بـردن بعضـاً     مقدارييعني هدف آموزشي 

شاره به ارتبـاط  ها و اهاي طوالني و توضيحات اضافي و كلي در قالب مثالمثال
آموز را از هدف اصلي كمي دور  نحوي موجود در آن در مبحث نسبتاً ساده، زبان

در بعضـي مـوارد هـم    . شـود  كند و جنبة كاربردي و عملـي كـار كمتـر مـي      مي
اي شده است و اين مورد بيشتر در  ها اشارهتوضيحات كامل نيست و فقط به آن

هـا  موضـوعات اساسـي و پايـه در آن   خورد كه  فصل يك، دو و سه به چشم مي
  .شود مطرح مي

متن هـم بعضـاً بـه    فهرست مطالب به طور كلي مطرح شده و توضيحات آن در  .10
ـ . بايد كاملتر و به تفصيل به آنها پرداخـت باشد،  شكل كلي مي درس  ةروال ارائ

 .هاي ايران و حتي روسيه تقريباً مشابه استدانشگاه مدر تما

هاي پيش دانشگاهي، دستور يك، دو، سـه، چهـار و   ر درستوان د از اين اثر مي .11
كـه قـبالً هـم اشـاره شـد بايـد بـراي هـر درس،          همـانطور . پنج استفاده نمود

ايـي   موضوعات خاص همان درس مطرح شود و در اين راستا بايد حذف و اضافه
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تواند به عنوان كتاب مرجـع   اين اثر مي. در فهرست مطالب اين اثر صورت گيرد
فهرست مطالب اين اثر بر اسـاس فهرسـت    .استفاده دانشجويان قرار گيردمورد 

اند و از اين نظر مشكلي وجـود   مطالب كتابهاي دستور زبان روسي انتخاب شده
تر كرد و به موارد خاص كاربرد معني كلمات در زبان  ندارد و بايد محتوا را غني

ن زبان را زبان استثناء روسي هم اشاره كرد چرا كه به نظر بعضي از همكاران اي
  .بايد ناميد

از جنبة محتـوايي بيشـتر بـه     .از جنبة محتوايي در اين اثر نوآوري وجود ندارد .12
هاي دستور زبان روسي وجود دارد تنها بـا ايـن   كه در كتاب شدهمواردي اشاره 

اند كه بعضاً آن هم موفق  سازي شده تفاوت كه بعضي از اصطالحات فقط معادل
توان ادعا كرد كه اين اثر در واقـع گـردآوري همـراه بـا ترجمـه       مي. نبوده است

هاست و فقط از نظر ظاهري تغييراتي در آن در واقع برگرفته از آن كتاب. است
ايجاد شده است كه شايد به خاطر همين موضـوع، موضـوعات بـه شـكل كلـي      

 موارد و مباحث دستور زبـان روسـي در يـك جلـد     ةبيان هم. نداهمطرح گرديد
البته اگر هدف كامالً آموزش دستور زبان روسـي   است،كتاب تقريباً غير ممكن 

اما در بخش ضميمه نوآوري اثر در فهرست اصطالحات تخصصي صرفي و . باشد
اين مسأله به زبان آموز كمـك  . نحوي است كه به همراه ترجمه ارائه شده است

  .كند تا با اين اصطالحات بيشتر آشنا شود مي
گويي و بعضـاً  يو انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر به خاطر كل نظم منطقي .13

توجـه  اگر فقط و فقط به فهرسـت مطالـب   . گذرا دچار اختالل شده است اشارة
ولي وقتي به محتـواي همـان مطالـب در اثـر     شود، شايد منطقي به نظر برسد، 

مـان  گذرا شده اسـت و ه  ايبينيم كه به بسياري مباحث اشاره مي ،توجه كنيم
  .زند اين مسأله به روند يادگيري زبان لطمه مي ذكر شد،طوري كه قبالً 

 ،هـا مراجعـه شـود   كنيم كه اگـر بـه آن   در فهرست منابع به منابعي برخورد مي .14
 دهند مثالً  بيشتر مباحث نظري زبان را مورد بررسي قرار مي

Русская грамматика 1980, 1982 г. 
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Современный русский язык Белошапкова В.А. 
در ايـن  . كنـد  و بيشتر به تئوري زبان اشاره مي استمباحثي كه بسيار پيچيده و مشكل 

ها بـراي ايـن اثـر    توان از آن هاي بسيار مشكلي استفاده شده است كه نميمنابع از مثال
 و در كـرد توان استفاده  ها نميمثال ةاز منابع فارسي هم با توجه به ترجم. استفاده نمود

چنـاني هـم    آن از روسي داده شده است بنابر اين مقايسة آن ةمتن اثر هم عمدتاً ترجم
  .در دو زبان صورت نگرفته است كه به مواردي در زبان فارسي اشاره شود

هاي لغت اسـتفاده نمـوده و   از فهرست منابع مشخص است كه مؤلف از فرهنگ .15
. ها در باال بحـث شـد  به آنالبته كتابهاي ديگري هم وجود دارند كه قبالً راجع 

ايي  هيچ اشاره ،هاي لغت نه از كتابهاي ديگر در متن اثر در هر صورت از فرهنگ
منـابع اسـتفادة    از. در اين اثر از هيچ منبعي نقل قول نشـده اسـت  . نشده است

  .كلي استفاده شده است ولي در متن چيزي نيامده است
تي داده شـده كـه از دقـت خـوبي     ها و مباحث ديگر ارجاعا در اين اثر به جدول .16

  .برخوردار بودند
باشـد و   دستور زبان روسـي مـي   موضوع اصلي اين اثر كامالً آموزشي و در زمينة .17

اين اثر عاري از هر گونه جهت گيري منفي علمي، فلسفي، اخالقي و اجتمـاعي  
  .است

هاي اسالمي و نظـام  هاي داده شده و كل اثر به موردي كه ناقض ارزشدر مثال .18
  . جمهوري اسالمي ايران باشد، برخورد نشده است

اقتباس و خالصه است همان طور كه قبالً توضيح داده شد،  ،اين اثر ترجمة آزاد .19
هـا  هاي ديگر دستور زبان روسي است و در برخي مثالاين اثر برگرفته از كتاب

در واقع اين هم ترجمه هـم گـردآوري اسـت و    . تغييراتي صورت پذيرفته است
گرامري و همچنين در رونـد يـادگيري ايـن     هيچ نوآوري در شيوة بيان مباحث 

مباحث به زبان آموزان وجود ندارد، با توجه به هدف اصلي اثر كه همان آموزش 
شكل اصـلي  . ه است، در قالب توضيحات كلي به آن اكتفا شداستدستور زبان 
هاي ديگر روسي در زمينة دستور زبان روسي گرفتـه شـده اسـت و    اثر از كتاب

هـا هـم جسـتجو كـرد البتـه بـه شـكل        تـوان حتـي در مثـال    اين مسأله را مي
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در . ه استها هم نظم بعضي مباحث ايجاد شدتغييراتي هم در مثال ،اي ماهرانه
 :مودتوان به چند اثر روسي اشاره ن اين مورد مي

Пулькина Учебник русского языка 
Розенталь Д.Э. Русский язык 
Максимова Л.Ю. Современный русский язык 
Учебник русского языка для студентов-иностранцев под 
ред. Малышевой Л. 

يابي دقيق در ترجمة اثر توضيح و نقد مطالب بـه صـورت نگـارش     به جز معادل .20
  .نوشت توجه كافي شده است و پي مقدمه، پاورقي

  :طور خالصهبه
كه اين اثر حداقل در دو بخش يا در  شود با توجه به هدف آموزشي اثر پيشنهاد مي

ايـي باشـد كـه بـه      بايستي بـه گونـه   دو جلد به آموزش دستور زبان روسي بپردازد و مي
در جريـان همـة    تر پرداخته شود و زبان آموز را حداقل تر و مفصل بسياري مباحث دقيق

اين اثـر در تـدريس واحـدهايي    قرار دهد تا بتوان ادعا كرد كه موارد دستور زبان روسي 
زيرا كه  مفيد است،مثل پيش دانشگاهي، دستور يك، دو، سه، چهار و پنج در دانشگاهها 

هـا  شود كه جـواب آن  آموز با مراجعه به اين اثر سؤاالتي برايش مطرح مي دانشجو يا زبان
. بايستي از استاد خـود در كـالس درس كمـك بگيـرد     پيدا كند و مي آنتواند در  يرا نم

دهـد،   گويد كه اين كتاب دو گروه را مخاطب خود قـرار مـي   مؤلف در مقدمة اين اثر مي
گروه اول كساني كه قصدشان از مطالعة دستور زبان روسـي تنهـا آشـنايي بـا برخـي از      

هـا بـراي فراگيـري    منظـور بـه كـارگيري آن   هاي صرفي و نحوي زبان روسي بـه  ويژگي
مهارتهاي عملي زبان، مانند خواندن مكالمه و ترجمـة زبـان اسـت و گـروه دوم كسـاني      
هستند كه هدفشان از مطالعة دستور زبان روسي نه تنها فراگيري موارد كـاربردي زبـان   

... ند و روسي است، بلكه مايلند نظام دستوري زبان روسي را به صورت علمي مطالعه كن
منظور از گـروه  . تواند نيازهاي هر دو گروه را تأمين نمايد در اينجا اين اثر به تنهايي نمي

خواهنـد بـه شـكل مقطعـي بـا مباحـث         يك و دو چيست؟ آيا گروه يك فقط و فقط مي
اگـر  . دنشوميداده  آموزشكه اين مباحث به آنها  دستور زبان روسي آشنا شوند؟ يا اين

. گري به قضـيه نگـاه كنـيم   ديين اثر را در نظر بگيريم پس بايد به شكل جنبة آموزشي ا
منظور از فراگيري نظام دستوري زبان روسي به صورت علمي چيست؟ آيا در اين اثـر در  

ديگـري صـورت گرفتـه     صطالحات كـار سازي بعضي امعادلنهايي معني نحو جز   بخش
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د بررسي و مطالعـه قـرار دهـد    كه به شكل علمي نظام دستوري زبان روسي را مور است
شود كه هدف را فقط هدف آموزشي قـرار دهـيم و بـه ايـن مهـم        بنابر اين پيشنهاد مي

اگر محتواي اين اثر را بـا توجـه بـه هـدف     . پس بايد در اين راستا گام برداشت. بپردازيم
در اينجـا هـيچ تقسـيم    . آموزشي تغيير دهيم، به هدف اصلي خود نزديكتر خواهيم شـد 

كه تمايـل   ندستهمخاطب ما فقط و فقط زبان آموزان ايراني . وجود ندارد يي گروهبند
  .دارند زبان روسي را ياد بگيرند

اين اثر دستور آموزشي زبان روسي است و واحدهاي پيش دانشگاهي تا دسـتور را  
بهتـر  . ولي هيچ گونه تفكيكي در خود كتاب از نظر واحدي وجـود نـدارد  . گيرد مي در بر
  .شد مطالب پيش دانشگاهي و هر يك از دستورها جدا ميبود 

آمـوزش زبـان زمـاني    . هيچ گونه تمريني در اين كتاب آموزشي ارائه نشـده اسـت   
موفق خواهد بود كه در كنار تئوري و تشريح مسائل دسـتوري، حـل تمـرين هـم بـراي      

اسـت   كتاب زماني آموزشـي . كنترل بهتر درس و كسب مهارت زباني وجود داشته باشد
  .هاي متفاوت در كنار هم قرار بگيردكه تئوري و تمرين و ارائه مثال

  .براي تشريح بهتر مسائل دستوري از شكل و تصوير اصالً استفاده نشده است
. كتابي با چنين تعداد زياد صفحات بهتر است جلدي قوي و محكـم داشـته باشـد   

گيـرد و بـا چنـين     ن قرار مـي سال در اختيار دانشجويا 4زيرا اين كتاب آموزشي حداقل 
  .گردد جلد ضعيفي خيلي زود مستهلك مي

كه همة دوستداران علم به خصـوص اسـاتيد زبـان روسـي در زمينـة      با اميد به اين
  .  هاي خوب و مهمي بردارندمشكل گام ين زبان بسيارافراگيري زبان روسي و آموزش 

  

  
   

  





 

  
  
  

  »كاربرد عملي افعال حركتي در زبان روسي«
  

  مطهراهللا كريمي جان، مرضيه يحيي پور : مؤلف
  و مطالعات فرهنگي و پژوهشگاه علوم انساني سمت: ناشر

  1381: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  248 : تعداد صفحات
  

 : نقاط قوت
  نگارش كتاب در مجموع رسا و روان است �
 .هاي صرف افعال از نقاط مثبت كتاب حاضر است وجود جدول �

وجود تصاوير مختلف و خوب كه گوياي موضوع است و در نوع خود براي اولين  �
 .بار استفاده شده است

 .حجم مطالب كافي است �

هاي كتاب به دقت انتخاب شده  معادل. اصطالحات دقيق به كار رفته است �
 .است

 .اثر روزآمد است و از آثار متعدد روسي در اين زمينه استفاده شده است �

 .آموزان ايراني برخوردار است كتاب از نوآوري فراواني به خصوص براي زبان �

 .مطالب كتاب منسجم است، استنادات و ارجاعات در خور تحسين است �

هاي مختلف  گام به گام مطالب، وجود مثال ة، ارائوجود تمرين بعد از هر درس �
همچنين محتواي كتاب با . و رعايت ارتباط موضوع از ديگر نكات مثبت كتاب است

 .ها مطابقت دارد سرفصل
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  :نقاط ضعف

 .فونت روسي از وضوح كافي برخوردار نيست �

 .طرح جلد ساده است �

 .تصاوير رنگي نيست �

 .شدبهتر بود فونت تمرينات متفاوت با �

 .يستدقيق ن پايان كتابدر نامه معني برخي از لغات واژه �

 .نيست هاتمرينبراي در برخي موارد دستورالعمل مشخصي  �

  . در بعضي موارد توضيحات اضافي در بين تمرينات وجود دارد �
   :پيشنهادها

بهتـر اسـت در   . با گذاشتن دو نقطه براي دانشجويان مفيد است  ё ضبط حرف �
  .كتاب اصالح گردد

  .گذاشتن تكيه براي دانشجويان بسيار مفيد است �
  .گو آغاز شده است كه زياد خوب نيستو  درس نهم با يك گفت �
  .كيفيت چاپ مناسب نيست، چاپخانه بايد دقت بيشتري نمايد �
 .رنگ تصاوير بهتر شود �

  
  اربرد عملي افعال حركتي در زبان روسينقد كتاب ك

البتـه بـه اقتضـاي    . نگارش كتاب در مجموع روان و از حيث رسايي كامالً مناسب است
ا كـه موضـع كتـاب از منظـر زبـان      از آنجـ . ون بلند در آن وجود نداردماهيت كتاب، مت

 است، نگارش كتاب به لحاظ فصول و دروس ارائـه شـده بـه     روسي نيز داراي پيچيدگي
وجـود جـداول   . صورت مجزا تا حدودي روان و رسا بودن كار را به همراه داشـته اسـت  

 73، 24، 16،23، 15نظير صفحات (و تصاوير مختلف  14تا  4صرف  افعال در صفحات 
، 86تا  82، 71صفحات (ها  هاي بعد از هر درس به همراه پاسخ آن و تمرين...) و  81تا 
 91و  90باشــند ولــي در صــفحات  موضــوع مــيتــا حــدودي گويــاي ايــن ) 94تــا  90

  .دستورالعمل تمرين مشخص نيست
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در بعضي مـوارد  . در حالت كلي قواعد ويرايش و نگارش در كتاب رعايت شده است
توضيحات اضافي در بين تمرين و يا توضيح آن آورده شده كـه   81و  78نظير صفحات 
و يـا انتهـاي تمـرين منتقـل     گردد در چنين مواردي توضيحات به پـاورقي   پيشنهاد مي

  .شود
آرايي ظاهراً تالش كـافي   طرح جلد نسبتاً ساده و در عين حال خوب و به لحاظ صفحه

. صورت گرفته است اما در حين برش صفحات در چاپخانه دقت الزم به كار نرفته اسـت 
رغم تصاوير خوب و گوياي موضوع كه در نوع خود براي اولـين بـار اسـتفاده شـده      علي

  . افزايد استفاده از تصاوير رنگي بر غناي كار مياست 
  . حروف روسي از وضوح كافي برخوردار نيست و فونت مناسبي انتخاب نشده است

  .هاي درسي متناسب است حجم اثر با تعداد واحد
شماري مشخص از اصطالحات مربـوط بـه گرامـر      اصطالحات به كار رفته در اين كتاب،

  . روسي است كه كامالً دقيق به كار رفته است
هاي مربوط به اصطالحات تخصصي گرامـر روسـي در فارسـي اغلـب جـا افتـاده       معادل

  . هاي كتاب نيز به دقت انجام شده استيابيهستند و معادل
از اسـم مـذكر بـه جـنس     мужской род ادل عالمت اختصـاري  شود مع پيشنهاد مي

از اسم مؤنـث بـه    женский род همچنين معادل عالمت اختصاري . مذكر تغيير يابد
  . جنس مؤنث تغيير يابد

در كتاب حاضر از تمرين و آزمون، نمودار و جدول و نيز تصويرهاي پرشمار بـه خـوبي   
بنـدي نهـايي در هـر بخـش، اگـر چـه       طرح بحث مقدماتي و جمع. استفاده شده است

  . مرزهاي مشخصي از يكديگر ندارد، اما در عمل انجام شده است
اثر حاضر براي آموختن افعال حركتي در زبان روسـي از جامعيـت و كفايـت مناسـبي     

  .برخوردار است
هاي اثر روزآمد است و از آثار متعدد نوشته شـده توسـط محققـان    رسد دادهبه نظر مي
  . اي صورت گرفته استرة افعال حركتي استفادة شايستهروس دربا

نويسندگان محترم تجربيات شخصي خود را به هنگام آموختن زبان روسـي بـه عنـوان    
اي بهينـه از  انـد و بـا اسـتفاده   آموز به خـوبي صـورت كـاربردي داده   زبانان روسيفارسي

. انـد دة خود ارائـه داده خوانن هاي آن بهها و گونهتصاوير درك مناسبي از معناي حركت
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آمـوزان  باره كتاب از نوآوري درخور توجهي بـه خصـوص بـراي زبـان    طور كلي در اين به
  . ايراني برخوردار است

نامة افعال حركتي در بخش پاياني كتاب آمده است كه بـه آموزشـي شـدن كتـاب      واژه
  . كند كمك مي

  .استنظم منطقي و انسجام مطالب بسيار مناسب و درخور تقدير 
دهد كه نويسندگان از منابع به  بررسي توزيع مطالب در فصول كتاب به خوبي نشان مي

  . اند خوبي استفاده كرده
  . دقت در استنادات و ارجاعات در خور تحسين است

هاي محتوايي كتاب نكاتي چند افزون بر موارد يـاد شـده بـه    در خاتمه سخن از ويژگي
  : دشونظر رسيد كه فهرست وار ذكر مي

با گذاشتن دو نقطه، براي دانشجويان زبان روسي همواره مفيد است و در مـتن    ёضبط
ها التزامي دائمي به گذاشتن اين كتاب عموماً اين ضبط رعايت شده است؛ اما در تمرين

بـدون عالمـت    шел, идешьموارد متعددي مانند  60عالمت نيست و مثالً در صفحة 
  . نوشته شده است

رسمي بسيار پسنديده است كه در متن كتاب عموماً رعايت شـده اسـت،    گذاشتن تكيه
  . اساساً تكيه ناديده گرفته شده است نامة پاياني،اما با وجود اهميت آن در واژه

هاي پيشين متفاوت است؛ اين سؤال آغاز خوبي پـس از  شروع درس نهم با شروع درس
موضـوع  . »گـو را شـروع كـرد؟    توان يك گفت وچطور مي«آيد كه درس به نظر نمي 9

درس هم شروع يك گفت و گو نيست، بلكه شروع يك گفـت و گـو بـا موضـوع خـاص      
  . است

اند، با وجود ايـن بـه نـدرت    هاي روسي كتاب با دقت قابل تحسيني تصحيح شدهنوشته
كـه مكـرراً بـه     удольствуемهاي غلط هنوز برجاي مانده اسـت، ماننـد   برخي ضبط

  ). 97. مثالً دو بار در ص(آمده است  удовольствиемجاي 
) 182. ص(  договорилисьنامة پاياني مواردي نيز مانند ترجمـة  در قسمت واژه

ــد؟   ــي نداري ــد؟ و حرف ــه موافقي ــود   ب ــه ش ــت گفت ــر اس ــت، بهت ــق نيس ــق «دقي تواف
  .»توافق شد؟« ،»كرديم؟
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مـه  اليـه ترج اگرچه در تعبيرات فارسي به مضـاف   библиотечный 171در ص 
» خانهكتاب... «و نه » ايخانهكتاب«د نامه بايشود،  ولي در اصل صفت است و در واژهمي

  .ترجمه شود
چه در فارسي بدان ييالق گفته در واقع خانة ييالقي است نه آن дача 181در ص 

  .شودمي
است به صورت دو واژة  деревьяكه صورت جمع  деревоآوردن  182در صفحة 

  .مستقل جاي تأمل دارد
مناسـب اسـت و واژة    сатанаديو و شيطان ظـاهراً بـراي ترجمـه     183در صفحة 

дьявол بهتر است به ابليس ترجمه شود.  
مجبور «بايد به مجبور ترجمه شده و نه به صورت فعلي  вынужден 179در ص 

  . »بودن
محققانـه و سـودمند بـراي دانشـجويان زبـان      در مجموع كتاب حاضر، اثري بسيار 

براي بهبود كار افزون . شده استروسي است و كاري است مهم كه خال آن احساس مي
نامه با دقت بيشتري شود بخش مربوط به واژهبر موارد ريز يادشده در فوق، پيشنهاد مي

  . مورد بازنگري قرار گيرد
  

   
  





 

  
  
  

  »)توحيد(كالمي در مورد وحدت «
  

  )ره( خميني امام: مؤلف
  سفارت ايران و موسسه النا پرس: مترجم
  الناپرس: ناشر

  1993: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  روسيه: محل نشر

  56 : تعداد صفحات
  

در مـورد مسـائل اوليـة    ) ره(هاي مهم حضـرت امـام   برخي پيامكتاب در بردارندة  �
امانتداري . كتاب داراي اصطالحات و تعبيرات كاربردي اسالمي است. اسالمي است

كتـاب حاضـر   . در مفهوم و ترجمة بسيار خوب آن از موارد مهم ايـن كتـاب اسـت   
حفـظ و  بـراي  ) ره(هاي انقالب اسالمي و بيانگر تـالش حضـرت امـام    موافق آرمان

 . تثبيت وحدت در جامعة اسالمي است
به لحاظ لغـوي و اعتقـادي از ديـدگاه اسـالم     » وحدت«اگر در ابتداي كتاب كلمة  �

 . شد بهتر بودبررسي و توضيح داده مي
متن پيچيده نيست و قابل  ،هاي حضرت امام يان به پيام با توجه به آشنايي دانشجو �

قاالت ارائه شده نيز صـادق اسـت و از   فهم است و همين ويژگي در مورد خالصه م
هـاي اسـالمي    لحاظ سبك نوشتاري مشكلي ندارد كتـاب داراي اصـطالحات و واژه  

 .است و به لحاظ ترجمه مشكلي ندارد
ترتيب انسجام و تسلسل منطقي مطالـب در  . از كيفيت چاپ خوبي برخوردار است �

 .فاده كرده استهر فصل رعايت شده است و از مستندات و ارجاعات مناسبي است
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از لحاظ ارزشي مشكلي ندارد و شـيوه برخـورد مـتن بـا نظـام جمهـوري اسـالمي         �
 .استمناسب 

متن بسيار خوب و روان ترجمه شده است و به هيچ وجه بوي ترجمه از متن آن  �
نام مترجم ذكر نشده ولي گروهي از مترجمين زبده در باكو . شوداستشمام نمي

با همكاري سفارت جمهوري اسالمي ايران در اين تحت نظارت آشنايان به فن و 
  . اندپروژه همكاري كرده

از ترجمة . اثر بسيار قوي است و تركيبات مناسبي برگزيده شده است ةترجم �
  . اي نيز پرهيز شده استكليشه

رسد كه ويراستار به اصطالحات اسالمي آشنايي نداشته در برخي نكات به نظر مي �
  . هاي بعدي كتاب اصالح شودتواند در  چاپميو قاعدتاً اين موارد 

 و سخنان بزرگان دين براي تفهيم از برهان و استدالل و كالم وحي و سنت نبوي �
  . بهره گرفته شده است

بايست تركيبات ترجمه شده مي. متن براي دانشجويان واضح و قابل فهم است �
  . تر برگزيده شودمقايسه و كنترل و شكل رايج

مطالب هر . با فهرست آن مطابقت دارد و مغايرتي مالحظه نشد محتويات متن �
اما فشرده شدن بيش از حد آن از . استفصل در حد يك متن خالصه شده 

هذا چون به مع. تواند ارزيابي شوداي نقطة قوت و از سوي ديگر ضعف مي جنبه
 ةمتون اسالمي و ترجم ةپيشرفته، ترجم ةترجم«عنوان متن فرعي براي درس 

  .پيشنهاد شده مشكلي ايجاد نخواهد كرد» لوم انسانيع
  .  در ترجمة ارائه شده انسجام معنايي وجود دارد �
مندان به هبا توجه به اين كه با مشورت و همكاري واحد فرهنگي سفارت و عالق �

  . اسالم در روسيه نگاشته شده است، در صحت آن ترديدي نيست
  . است در نقل مطالب و وقايع امانت رعايت شده �
  . متن به صورت سليس و روان ترجمه شده است �
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به طور كلي متن بسيار ساده و روان است و هرگز شبيه به ترجمه نيست، بلكه به  �
بررسي «هاي كتاب حاضر به عنوان يك متن فرعي در درس. تأليف شباهت دارد
. باشدتواند كاربرد داشته مي» پيشرفته و متون علوم انساني ةمتون اسالمي، ترجم

هايي از منابع مختلف استفاده از گزيده هابرخي از اساتيد براي بعضي از درس
 . سازدتواند اين مشكل را برطرف ميگيري از اين كتاب ميكنند كه بهره مي

شود كه سازمان يا اين اثر به عنوان منبع كمك درسي مناسب است و پيشنهاد مي �
يف يك كتاب جامع و مطابق با گروهي از اساتيد متخصص اين رشته به تأل

 . ريزي اقدام نمايندهاي شوراي عالي برنامهسرفصل

 :هاپيشنهاد

به عنوان يك اثر كامـل و كتـاب جـامع نوشـته      با تفصيل بيشتري الزم است اين اثر �
 ةعلوم انساني، ترجم ةشود سپس به عنوان يك منبع خوب درسي براي دروس ترجم

 .استفاده شود هپيشرفته و غير
مناظره و «مك درسي  در دروس تواند به عنوان منبع ك ر حال حاضر اين كتاب ميد �

 .مورد استفاده قرار گيرد» و دروس كنفرانس انشا
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