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  گفتار پيش
  
  
  
  
  
  

نقد كتب دانشگاهي و علوم انساني يك ضرورت است كـه مقدمـة گـذار از وضـع موجـود      
سـاز  نفسه ضـروري و ارزشـمند اسـت، امـا خـود زمينـه      سوي وضع مطلوب است. نقد في به

هاي نوين و نگارش آثار جديد است. نقد محتوايي هر انديشه و اثـري بـا نقـد    پردازي نظريه
هاي تخصصي شـوراي بررسـي متـون و كتـب     همراه است. به همين دليل در گروه شكلي آن

علوم انساني، بررسي، تحليل و نقد آثار دانشـگاهي از دو بعـد شـكلي و محتـوايي صـورت      
هاي گوناگون شكلي/ بيروني و محتوايي/ دروني هر گيرد و داوري علمي اين آثار، مؤلفه مي

  نهند. ته نقد علمي ميگيرند و به بوكتابي را در نظر مي
درواقع شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، تنها مجموعه علمـي و دانشـگاهي اسـت    

هاي مختلـف علـوم انسـاني در دانشـگاه     كه سيزده گروه علمي و تخصصي را كه ناظر بر رشته
ـ دهي مياست، سامان ابي كند و بيش از بيست سال سابقه فعاليت در زمينه بررسي، تحليل، ارزي

و نقد متون و كتب علوم انساني را دارد. در ايـن راسـتا از مشـاركت شـبكة پويـاي اسـتادان       
  مند است.نظران و استادان علوم انساني بهرهحوزوي و دانشگاهي سراسر كشور و صاحب

سياست اصلي اين شورا، كمك به رشد تفكر انتقادي در توليد آثـار علمـي و دانشـگاهي    
ويـژه نقـد كتـب    در حوزة علوم انساني بدون نقد وضعيت موجود و بـه است؛ زيرا توليد علم 

پذير نيست. توسعه فرهنـگ نقـد   درسي و دانشگاهي و منابع علمي حوزه علوم انساني امكان
سنجي سازواري توليد علوم انسـاني بـا   در جامعة علمي، تقويت جايگاه علوم انساني، نسبيت

هاي هاي درسي و برنامهي، تدوين و اصالح سرفصلاسالم -بيني ايرانيمباني فرهنگ و جهان
اسـالمي، از ديگـر    -آموزش علوم انساني و توليد متون دانشگاهي با رويكـرد بـومي ايرانـي   

  اهداف اين شوراست.
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هاي متنـوعي را در جهـت نيـل بـه     هاي تخصصي شورا، وظايف و برنامههريك از گروه
هاي تخصصي در تدوين و چاپ و نشر نقدنامه كنند. در اين ميان، تنظيم واهداف پيگيري مي

هاي مزبور است كه محصول فرايندي هاي گروهترين فعاليتهاي تخصصي، يكي از مهمحوزه
هـاي  بندي نهـايي داوري اي از جمعطوالني و كاري پرزحمت است؛ زيرا هر نقدنامه، خالصه

گـردد؛  مـي نقد متون فـراهم  گيرد و محتواي آن در فرايندعلمي دربارة يك كتاب را در برمي
فرايندي كه از برگزاري جلسات علمي گروه تـا گـزينش مـتن درسـي و انتخـاب داوران و      

مند و متكي بـه كـار   بندي نتايج كار، روندي زمانهاي داوري و گردآوري و جمعارسال فرم
 كردن زمان كسب نتيجه و افزايش كيفيت علمي نقدرغم تالش در جهت كمگروهي است. به

هـاي الزم  هاي مربوطه و تأمين حدنصابو داوري آثار علوم انساني، بازبيني و بازنويسي فرم
هـاي  فرسـا را بـه مـديران و دبيـران گـروه     هاي علمي كافي، فرايندي طاقتو رعايت مالك

حال همواره تالش براي نيل به اهداف و كسب شرايط مطلوب كند. بااينتخصصي تحميل مي
  مه داشته و دارد.و نتايج جامع ادا

، يكـي  »هاي خارجيشناسي و زباننقدنامه گروه تخصصي زبان«مجموعه حاضر با عنوان 
شـوراي بررسـي متـون و كتـب     «هاي از دستاوردهاي علمي و محصوالت كار انتقادي گروه

گـروه  «، »شـوراي مركـزي  «است كه در رونـد همكـاري نزديـك سـه حلقـه      » علوم انساني
  حاصل شده است.» ورادبيرخانه ش«و » تخصصي

نظران، استادان، پژوهشگران و نويسندگان همكاري و همفكري همة انديشمندان، صاحب
تواند ما را در نيـل بـه اهـداف متعـالي     هاي گوناگون تخصصي علوم انساني ميمحترم حوزه

  علوم انساني و تأمين شرايط مناسب و كيفيت مطلوب آثار علمي و دانشگاهي ياري رساند.
مطهـر، ريـيس محتـرم گـروه تخصصـي      هاي ارزشمند جناب آقاي دكتـر كريمـي   تالش

هاي خارجي و دبير محترم گروه، جناب آقاي دكتـر احمـد رمضـاني، در    شناسي و زبان زبان
  نماييم.تدوين اين اثر را ارج مي نهيم و براي آنها توفيق روزافزون را مسئلت مي

  
  سانيدبيرخانه شوراي بررسي متون و كتب علوم ان



 

  مقدمه
  
  
  
  
  
  

بـا   20/10/75رسـمي از تـاريخ    صورت بههاي خارجي شناسي و زبانگروه تخصصي زبان
هـاي گذشـته   نظر شروع به فعاليت كرد. در طول ايـن سـال  حضور نه تن از استادان صاحب

هاي  هاي مختلف زبانيك مرجع نقد كتب آموزشي و پژوهشي رشته عنوان بهتالش شد گروه 
هاي نشر اين حـوزه  علمي، تازه صورت بههاي كشور معرفي شود و ح دانشگاهخارجي در سط

را نقد و بررسي كند. هميشه تالش شد اين فكر در سطح جامعة علمي و دانشگاهي كشور القا 
شناسي، زبـان و   هاي مختلف حوزة زبانشود كه مرجعي در سطح كشور وجود دارد كه كتاب

  كند. بررسي ميادبيات خارجي را بالفاصله نقد و 
كـه در  پرداختـه   ييهـا  كتـاب   بررسـى  نقـد و  براي رسيدن بـه اهـداف خـود بـه      گروه،
. در ايـن  شـود  مي تدريسو  ها معرفي عنوان منابع اصلي و فرعي درسبه هاى كشور دانشگاه

 يهـا فرم  در  مندرج  معيارهاى داشتن   در نظراند با   كوشيده داوران  طوركلىبه ها نقد و بررسى
 بـراي  منـابع  معرفـي بهتـرين     در    و  نـد كننظـر   اظهار   ها كتاب ة دربار   سوى شورا،  شده ازتهيه

هاي زيـر را لحـاظ كننـد و آنهـا را از      برخوردار بودن مĤخذ از مالك ها، دانشگاه  تدريس در
  :نويسندة كتاب انتظار داشته باشند

 معين؛با تعداد واحد درس  كتابحجم تناسب  .1
 و نكـات   بودن عناوين كتاب با محتواى آن و رعايت قواعـد زبـان فارسـى   هماهنگ .2

  و  كتاب  تدوين  در  تحليلى  و  برهانى  توصيفى،  نقلى،  هاى شيوه  صحيح  كاربرد  و  بالغى 
 ؛ موضوع آن  با  تناسبدر 

گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشـري  و بهره مطالب كتاب و غناي روز بودن  به .3
 وزة مربوطه؛در ح
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 هاي مقبول در حوزة تخصصي اثر؛ استفاده از اصطالحات تخصصي مناسب و معادل .4
 ؛  تناسب محتوايي اثر با تعداد واحدهاي درس معين .5
از حيث علمى و رعايت تسلسل و و روزآمد  د و معتبراز منابع متعد نويسنده ةاستفاد  .6

 ؛ انسجام منطقى مطالب در كل متن
و  ، ايرانـي   اسالمى  هاى ارزش با  مغايرنبودن آثار   و اخالقي   اصول ن داد قرار  نظر  مطمح .7

 ؛بومي
ـ  فـرم  دركه از سوى شوراى بررسى متـون   نكات فني و ويرايشي رعايت ساير  .8  اييه

بررسى و   و  نقد  را  موجود  هاى كتاب  تا  شده  تدوين ، نظران نظرخواهى از صاحب براي 
 . كنند  تدوين  ار  ر آثا  و معايببر اساس ضوابط علمى، محاسن 

نامه مصوب شوراي بررسي متون، داوري هر كتاب براي دو تن از اعضاي بر اساس شيوه
ها يا مؤسسات طراز اول تحقيقـاتي سراسـر كشـور ارسـال     علمي دانشگاهنظر هيئتصاحب

ـ    شود. براي انتخاب داوران نيز معيارهايي چون صاحب مي اب و نظـر بـودن در حـوزة آن كت
هـاي داوري را دو نفـر ديگـر    تدريس درس در رابطة با كتاب مطمح نظر بـوده اسـت. فـرم   

هاي بازبيني بـراي طـرح در جلسـة    ها را در قالب فرمبازبين مالحظه و نتيجة داوري عنوان به
هـاي خـارجي شـوراي    شناسي و زبـان ، گروه تخصصي زبانآن از  پسكنند. گروه عرضه مي

ها و مؤسسـات  علمي دانشگاهعلوم انساني كه متشكل از اعضاي هيئتبررسي متون و كتب 
  كنند. نهايي دربارة كتاب اعالم مي صورت بهپژوهشي مختلف است، نظر خود را 

هـاي  شناسـي و زبـان  نفر از اسـاتيد برجسـتة زبـان    120طول هفده سال گذشته، حدود در 
انـد و  ن ايـن گـروه همكـاري داشـته    اعضا و داورا عنوان بههاي مختلف كشور خارجي دانشگاه

ده  كتاب است. همچنـين گـروه در طـول ايـن مـدت،      158حاصل اين همكاري بررسي و نقد 
عنوان كتاب تأليف و هفـده نشسـت تخصصـي برگـزار كـرده اسـت. بـراي اسـتفادة بهتـر از          

ي هـا نامـه هاي اسـاتيد محتـرم در قالـب نقـد    هاي داوران محترم گروه، مقرر شد داوري ديدگاه
منـدان ايـن حـوزه قـرار     نظران و عالقهي گسترده صاحببردار بهرهتخصصي چاپ شود و مورد 
شناسي، زبان انگليسـي، زبـان و ادبيـات روسـي،     هايي دربارة زبانگيرد. در اين نقدنامه، كتاب

  است.  زبان و ادبيات اردو، زبان و ادبيات فرانسه، زبان و ادبيات آلماني و... نقد و بررسي شده 



  11 مقدمه    

مجموعة حاضر، حاصل اين تعامالت فكري است كه ضمن قدرداني از تمام عزيزاني كـه  
در راستاي برآوردن اين هدف، گروه را ياري نموده و حاصـل انديشـه و تـالش خـود را در     

هاي   شود. همچنين حمايتمندان اعم از اساتيد، دانشجويان و... نهادند، تقديم مياختيار عالقه
كتر حسينعلي قبادي، رياست محترم شوراي بررسي متون و كتب علوم مستمر جناب آقاي د

خور تشكر و سپاس فراوان است. همچنين از دبير محترم گروه، جناب آقاي دكتر  انساني، در
  احمد رمضاني سپاسگزاريم.  

هاي نقد و بررسي شـده، توضـيح و يـا پاسـخي     الزم به ذكر است اگر نويسندگان كتاب
هاي گروه به چاپ خواهـد  نامههاي بعدي نقدشده داشته باشند، در شمارههاي چاپدرباره نقد

رسيد. در ضمن گروه آمادگي دارد جلسات نقد را با حضور نويسندگان يا مترجمان و داوران 
محتـرم ايـن   اميد است خواننـدگان  مندان اين حوزه برگزار كند. محترم و با دعوت از عالقه

 بـه   گـروه   اين  نقدهاى  شدن  پربارتر برايخود را   پيشنهاد  و ر، نظآن ةپس از مطالع مجموعه،
شناسي و گروه زبان يند.فرما  رسالعلوم انساني ا  كتب  و   متون  بررسى  شوراى  دبيرخانه  نشاني  

خواننـدگان عزيـز    همـه همكـاران و    پيشنهادهاي   و نقدها   هاي خارجي مشتاقانه پذيراي زبان
  خواهد بود.

  مطهر اله كريميجان
  هاي خارجيشناسي و زبانزبانتخصصي گروه رييس 

  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني
   

  



 

  
  
  



 

  
كتب   نقد و بررسئ 

                
                                  



 



 

  حالت در زبان روسي، قواعد و كاربرد
ي سمت و دانشكدة فيلولوژتهران و مسكو:  .سيد حسن زهرايي و مارينا يوريونا سيدوروا

 .صفحه 614، اولچاپ   .1390، دانشگاه دولتي مسكو

  
  

  

زبـان روسـي    رشتةي گرامر در ها درسبراي » حالت در زبان روسي، قواعد و كاربرد«كتاب 
ي دورة مقـدماتي،  هـا  درساز آن بـراي   تـوان  يمكارشناسي مناسب است. همچنين  دورةدر 

روسـي در مقطـع كارشناسـي    ساختار جمالت روسي، كاربرد اعداد روسي و كـاربرد ضـمير   
  منبع فرعي استفاده كرد.  عنوان به
 بررسي شكلي اثر -1

  باشد. تر كوچكبهتر بود اندازة حروف  
  161 صفحةحاشية باال، پايين، چپ و راست رعايت نشده است (مانند  .(  
  ي دارد.خوان هميك اثر دانشگاهي  عنوان بهطرح جلد با محتواي كتاب  
 و نياز به ويرايش مجدد نيست. اند كردهنگارش را رعايت  نويسندگان، قواعد عمومي  
  ،كلي، فهرست تفصيلي مطالب است و در مـتن از جـدول    مقدمةاثر داراي پيشگفتار

  نيز استفاده شده است. هدف از تأليف كتاب نيز در مقدمه تصريح شده است. 
  .انتهاي هر ي در بند جمعتمرين و آزمون براي مطالب كتاب در نظر گرفته شده است

  ي در پايان كتاب آمده است. شناس كتابفصل و فهرست منابع و 
 و جداول مناسب هستند. وجود تصاوير در  ها نيتمر، ها يبند جمعي مقدماتي، ها بحث

كمـك كنـد. نبـود راهنمـاي اصـطالحات       توانست يمبرخي از موارد به فهم مطالب 
، يكـي از نقـاط   نامـه  واژهها در در كتاب با ذكر ترجمة فارسي آن كاررفته بهتخصصي 

 ضعف اين اثر است.

 بررسي محتواي اثر -2

  ي دستوري مربوط به اسم است. در اين كتاب، ها مقولهحالت، يكي از پركاربردترين
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تلفيقي از مباحث نظري  صورت بهمباحث آموزشي هفت حالت در دستور زبان روسي 
ي هـا  جـدول و  هـا  نيتمـر از  ي آموزشي آمده است و براي تفهيم موضوعها هيتوصو 

  مختلف استفاده شده است.
  چند تمرين مختصر، توضـيحات و تمرينـات    جز بهكتاب به زبان روسي نوشته شده و

. بـا توجـه   خورد ينم ي در آن به چشمساز معادل گونه چيههمه به زبان روسي است و 
ا بـه فارسـي   به مفاهيم سخت و پيچيدة حاالت در زبان روسي، نويسندگان بايد آنها ر

  .كردند يمترجمه 
  مبحث براي يادگيري دستور زبـان روسـي اسـت، امـا      نيتر ياصل، گانه هفتحاالت

متأسفانه توضيحات و مباحث نظري و تمرينات كتاب براي دانشجويان بسيار سخت 
 و در عمل غير قابل استفاده است.

  يان دانشــجو ژهيــو بــهي اول هــا ســالموضــوع حــاالت گرامــري، بــه دانشــجويان
ـ دانشـگاهي زبـان روسـي آمـوزش داده      پيش  و مـتن كتـاب بيشـتر بـراي     شـود  يم
  مناسب است تا دانشجويان ايراني زبان روسي. ها زبان يروس

  وزارت علوم براي رشتة زبان روسي انطباق دارد.   سرفصلعنوان كتاب با آخرين 

  وسي آن، بيشتر توضيحات كامالً ر ليدل بهي دارد، ولي خوان هممحتواي اثر با عنوانش
  قابل استفاده است تا براي دانشجويان ايراني. زبانان يروسبراي 

 ي ها نهيزم در كتاب، عبارات و متونِ مرتبط با آثار مكتوب و ادبي روسي آمده كه در
مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصـادي و مطبوعـاتي كـاربرد دارد. برخـي از     

   است. روز هبشده از منابع جديد و  برده ناممتون 
    پيش از اين نيز اساتيد و متخصصان مسلط به زبان روسي به مبحث حالـت در زبـان

نمونـه   عنـوان  بـه يي نيز در اين زمينه چاپ شـده اسـت.   ها كتابو  اند پرداختهروسي 
تأليف حسـين لسـاني نـام بـرد كـه      » دستور زبان روسي«از كتاب دوجلدي  توان يم

ويان و اساتيد داشته اسـت. بهتـر بـود نويسـندگان     كاربرد عملي براي دانشج ها سال
 .كردند يميا در قالب ترجمه، اثري را در اين زمينه تدوين  تر سادهمحترم با زباني 

    براي تدوين كتاب، نويسندگان از ادبيات علمي روز و ساختار علمي جديـد اسـتفاده
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  .  اند گرفتهمطالب در پيش  ارائةو سبك خاصي را براي  اند كرده
 تمام كتاب، نظم رعايت شده است. كتاب از هفت فصل تشـكيل شـده اسـت. در     در

ي صرفي و معاني مربوط به هر يك از حاالت ارائه شـده اسـت.   ها فرمپنج فصل آن، 
قواعد كلي و مباحث نظري مربوط به آنها و توضيحات تكميلـي در كـادري    عالوه به

  خود متصل شده است. جداگانه آمده و عناوين جداگانه به نتيجة مربوط به
  .و بسـياري ديگـر،    خاورونينا، روزنتال، پولكيناي ها كتابمنابع يادشده همه معتبرند

كتـب جـامع آمـوزش گرامـر      عنـوان  به ها سالاعتبار علمي بااليي دارند كه در طول 
. منابع الكترونيكي آمده نيز بيشتر مربوط به اند قرارگرفتهروسي همواره مورد استفاده 

ي مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و مطبوعاتي داخل كتاب بوده ها متن
  و معتبر هستند.

  ي نويسـندگان عـين   نوع بهمطالب داخل كتاب گاه برگرفته از منابع يادشده هستند و
يي از كتـاب، اسـتنادات و ارجاعـات    جا چيه. در اند كردهمطالب منابع را وارد كتاب 
ـ گ بهـره بـا   انـد  كردهيسندگان سعي مشاهده نشده است. ظاهراً نو ي كلـي از منـابع   ري

  ، اثري را به خوانندگان خود ارائه كنند. نامه كتابدر  شده اشاره
  .كتاب، رويكرد آموزشي دارد و فاقد نقد و بررسي است 

    ها يكاست
  ي كه زبان روسـي را در  زبانان يفارسبنا بر اظهار نويسنده در مقدمه، كتاب حاضر براي

نگاشته شده اسـت. انتظـار كلـي در     رنديگ يمدماتي، متوسط و پيشرفته ياد مراحل مق
 زبانـان  يفارسمواردي كه نويسندگان اقدام به تأليف يك كتاب آموزشي براي استفادة 

كه نويسـنده   گونه همان، اين است كه متن، توضيحاتي به فارسي داشته باشد. ندينما يم
ي هـا  مقولـه حالـت يكـي از پركـاربردترين    « ي در پيشگفتار اشاره كرده است،درست به

كتاب حاضر با هدف آموزش مقولة دستوري حالت به ». دستوري در زبان روسي است
ي كـه  آمـوزان  زبـان پذيرفت  توان يمتدوين شده است. چگونه  زبان يفارس آموزان زبان

ي دستوري هسـتند، بتواننـد يـك    ها مقوله نيتر ياساستازه در حال فراگرفتن يكي از 
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ي راسـت  بـه صفحه را به زبان روسي بخوانند و بفهمنـد.   صد ششكتاب تخصصي بالغ بر 
ي و بدون كمك هيچ متـرجم و يـا مربـي و اسـتادي     راحت به زبان يفارس آموز زبانآيا 
هنوز مقولـة دسـتوري    حال نيدرعكتاب مورد نظر را مطالعه كند و بفهمد، اما  تواند يم

ي زبانـان  يفارسـ از  دسـته  آن رسد يمباشد؟! به نظر  حالت در زبان روسي را ياد نگرفته
مقولـة دسـتوري    تنهـا  نـه ي بخوانند و بفهمنـد كـه   راحت بهكتاب مورد نظر را  توانند يم

ي بر عبارت بهكامل بدانند و يا  طور بهحالت، بلكه ساير مقوالت دستوري زبان روسي را 
ـ ذخنحوي زبان روسي احاطه داشـته و   - كل ساختار صرفي  واژگـاني بـااليي نيـز     رةي

جمله كوتاه  221كتاب، تنها پيشگفتار و  صفحة صد ششداشته باشند. از ميان بيش از 
كتـاب   شـود  يمتمرين به زبان فارسي نوشته شده است. بر همين اساس گمان  عنوان به
براي كساني بتواند مفيد باشد كه توانـايي درك آن را داشـته   » حالت در زبان روسي«

ده در توضــيح مباحــث نــاگزير از اســتفاده از اصــطالحات تخصصــي باشــند. نويســن
ي، شناسـ  زبـان تخصصـي   دوزبانةي روسي بوده است و به علت نبود فرهنگ شناس زبان

 نيز شده است.   تر سختفهم آن 

 پيشنهادها

  شود. تر ساده زبان يفارستوضيحات متن براي دانشجويان  
  د.و اصطالحات افزوده شو ها واژه دوزبانةفرهنگ  

  



 

  ها زباناطلس 
برنارد كمري، استفان متيوس و ماريا پولينسكي، ترجمة دكتر ارسالن گلفام و اكبر حسابي. 

  صفحه.  213. چاپ اول، 1387تهران: سمت، 
  
  
 

 بررسي شكلي اثر -1

 فاصلةيي اثر چندان مطلوب نيست و مشكالتي وجود دارد. آرا صفحهي و نگار حروف 
 5و  4ه است. براي نمونه، فاصلة خطوط صـفحات  خطوط در كل كتاب رعايت نشد

را با صفحات ديگري از كتاب مقايسه كنيد. صفحات زيادي از كتاب سفيد است. در 
و  هـا  نمونـه و دقـت الزم صـورت نگرفتـه اسـت. همچنـين       ظرافـت ارائة نمودارها، 

  ي كتاب هم به شيوة منظمي ارائه نشده است.ها مثال
  جلد چيزي شبيه به نقشة زباني بود بهتر بود، زيـرا   صحافي اثر خوب است. اگر طرح

 .  داد يمگستردگي موضوع را بيشتر نشان 

 .قواعد عمومي ويرايش و نگارش رعايت نشده است 

 بررسي محتواي اثر -2

  منبع فرعي استفاده كرد. عنوان بهي شناس شيگوبراي درس  توان يماز اين كتاب 

 شد يمفرعي كتاب نيز ترجمه  بهتر بود عنوان. 

  نيز درج شوند. ها رعنوانيزكلي تنظيم شده است. بهتر بود كه  صورت بهفهرست 

    در اثر اصلي از نمودار، جدول، تصوير و نقشه استفاده شده است، در ترجمه هم ايـن
 .شود يمموارد ديده 

 در مـتن  همـه  نيبـاا ي ترجمة اصطالحات تخصصي خوب انجام شده اسـت.  طوركل به ،
ـ  رو روبه) 31(ص» كلمات عاريتي«ون كتاب با تركيبي چ ـ كـه   ميشـو  يم  گمـان  يب

را » تركيـك «، واژه 58برابرنهادهاي بهتري براي آن وجود دارد. همچنين در صـفحه  
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در متن اصلي آمده است كه ترجمـه خـوبي نيسـت.     Turkicي واژه جا بهبينيم كه  مي
يسـي پيشـنهاد   ي انگليسي بـه فارسـي و فارسـي بـه انگل    ها نامه واژههمچنين افزودن 

 .آمد يمي ناآشنا به صورت پانوشت ها زبانشود. بهتر بود كه معادل انگليسي  مي

  ،و  هـا  جـدول ي گـذار  شـماره فهرست مطالب،  ارائةي، بند صفحهدر ترجمه، ويرايش
 ، دقت كافي نشده است.نمودارها

  را و گـويش   ها زبانمحتواي اثر با عنوان منطبق است و بسياري از مباحث مربوط به
 پوشش داده است.

  و پانوشـت بـراي برخـي     نامـه  واژه، نامه نامافزودن فهرست منابع، نماية موضوعي و
 . شود يمها و اصطالحات تخصصي و اسامي خاص پيشنهاد  واژه

 



 

  انگليسي براي دانشجويان رشتة رياضي
  صفحه.  277. چاپ اول، 1389. تهران: سمت، رانيرميممهدي جعفرزاده و مجيد 
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 ـ يويكـي از   عنـوان  بـه ي دخوانيسـف ي اثر خوب است، امـا از  نگار حروف ي هـا  يژگ
 هاي آموزشي برخوردار نيست. كتاب

 .صحافي اثر خوب است 

 .ميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش خوب است 

  .طرح روي جلد، مناسب موضوع است 

 بررسي محتواي اثر -2

  اثر فرعي بـراي دانشـجويان    عنوان به توان يمكتاب پس از بازبيني و اصالح، از اين
رياضـي   حوزةرشته رياضي استفاده كرد. اما با توجه به اينكه تعداد واژگان تخصصي 

 .ديآ ينم حساب بهكم است، براي دانشجويان رياضي، منبعي كامل 

  ي خـوب  به و تأكيد ها متناز جدول و تغيير فونت و تصوير و عكس براي متمايز كردن
 تفاده شده است. اس

  ،ي در ايـن كتـاب ضـرورتي نـدارد. در     بنـد  جمعي و ريگ جهينتوجود بحث مقدماتي
برخي موارد براي آموزش سعي شده است از شكل استفاده شود، ولي ميزان استفاده از 

بـا ارائـة اشـكال و     توان يمدر رياضيات را  ها مجموعه، 68 صفحةآنها كم است. در 
   كرد. معنادارترنمودار، 

  .تـر  مناسـب در چينش مطالب بهتر است در بخش پيش از خواندن تمرين ارائه نشود 
ي كلي مرتبط با موضـوع آن درس  ها سؤالمرور شود و يا حتي  ها واژهاين است كه 

مطرح شود تا ذهن دانشجو فعال شود، ولي تمرينِ پركـردن جاهـاي خـالي پـيش از     
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 و جذاب نيست.  كننده بيترغشروع درس، چندان 

  عمـودي   صـورت  بهي راهنما ها واژه كردن فهرستي پركردنِ جاي خالي، ها نيتمردر
 هـا  واژهمعمول قـراردادنِ   وةيشاست.  كننده جيگدر داخل كادر (كنار خطوط)، كمي 

 افقي و در يك خط است. صورت به ها جملهدر باالي 

  ه شـده اسـت،   ي گرامري و نگارشي فراواني كه در هر درس گنجاندها نكتهبا توجه به
تنها يك شخص معرفي  ها نيتمربزرگ در  دانان ياضيربهتر بود كه در بخش معرفي 

 درواقـع . در حال حاضـر  شد يمي جديد كم ها متنكمي از حجم  بيترت نيا به. شد يم
  در هر درس سه متن خوانداري گنجانده شده است. 

  نيـز تنـوع    هـا  ژهواحجم مطالب براي درس زبان تخصصي زياد است. نكات گرامري و
اسـت، ولـي در    شـده يي زبان عمومي و تخصصي با هـم ارائـه   گو درواقعزيادي دارد. 

 انتخاب نكات و سختي و دشواري مطالب گرامري، ترتيب مناسبي رعايت نشده است.  

   .كتاب، جامعيت الزم براي درس زبان تخصصي را ندارد  
  امري بس پسـنديده و مفيـد   ي رياضي، ها حوزهو  دانان ياضيردر اين كتاب، معرفي

ي آنهـا بـا اصـطالحات    آشناسـاز منبعي براي آمـوزش رياضـي و    عنوان بهاست؛ اما 
رياضي كافي نيست. بار زبان عمومي كتاب خيلي بيشـتر از زبـان تخصصـي اسـت.     

كتب رياضي بـه آشـنايي بـا اصـطالحات در سـطح       مطالعةدانشجويان رياضي براي 
 باالتري نياز دارند.

 نوان منطبق است. محتوا با ع 

  ـ در اين اثر چندان ضرورتي نـدارد. بسـياري از منـابع     ها دادهروزآمدي  شـدة  يمعرف
 بازيابي كرد.  توان ينماينترنتي را 

  با توجه بـه اينكـه در كتـاب برخـي از     شود ينمطرح يا ساختار علمي جديدي ديده .
يا سـاختار علمـي   انتظار داشت كه طرح  توان ينم، اند شدهدانشمندان رياضي معرفي 

هـا،   و تمرين ها سؤالي اطالعات در بيان ريكارگ بهشيوة  حال نيبااجديدي ارائه شود. 
 مفيد و جالب است. 

  از قاعده و الگوي روشني پيروي نشـده   ها نيتمري گرامري در بخش ها نكته ارائةدر



  23 انگليسي براي دانشجويان رشتة رياضي    

ـ كامل پوشش داده  طور بهاست. به اين معني كه يك مبحث   . در درس اولشـود  ينم
قصـد و   دهنـدة  نشـان  درباره گروه اسمي صحبت شده است؛ در درس دوم درباره قيد

و در درس چهارم، » either … or«نيت؛ در درس سوم درباره حروف ربط دوبخشي 
ي گرامـري بـا توجـه بـه آسـاني و دشـواري و       هـا  نكته ارائةفعل مجهول! اگر براي 

 بهتر باشد. توانست يمكار  جةينت، شد يمالگوي خاصي در نظر گرفته  شانيها مقوله

       كتاب، نظم و انسجام دارد، اما به اين دليل كـه در ابتـداي كتـاب توضـيحي دربـاره
يـي، عنـاوين   آرا صفحهساختار كتاب يا چگونگي استفاده از آن ارائه نشده است و در 

، اسـتفاده از كتـاب   شـوند  ينممشخصي شروع  صفحةي مختلف در ها بخشمشابه در 
 ده است.كمي دشوار ش

  ي كامالً اشتباه است. ا چندجملهتعريف  15،6 صفحةدر 

  معادلي كه براي 157 صفحةدر ،»converge « .آورده شده، در اينجا صحيح نيست 

  ــادل  143 صــفحةدر ــاي  » behalf«در اينجــا » notion«مع ــه معن نيســت، بلكــه ب
»concept« .است 

  معادل  128 صفحةدر»formulate « در اينجا»modeling « خلق چيزي با «است، نه
 ».دقت

  تعريفـي كـه بـراي     114 صفحةدر»differential calculus «   آورده شـده، تعريـف
آورده » calculus«تعريفي كـه بـراي    طور نيهمنيست، بلكه يك كاربرد آن است و 

 شده است. 

  معادل  69 صفحةدر»Intersection «  نقطـة در اينجا اشتراك دو مجموعه است، نـه 
 مشكل دارد. »complement«معادل  طور نيهمدو خط. تقاطع 

  معادل  109 صفحةدر»extrapolate «  ـ  بـرون صحيح نيست، زيـرا ي اسـت و در  ابي
 درست نيست.» حدس زدن«ي داريم. بنابراين ابي درونمقابل آن، 

  يي كه براي ها معادل 98 صفحةدر»domain « و»integers «  آورده شده، اصالً درسـت
 آورده شده است (در رياضي).» variable«تعريفي كه براي  طور نيهمنيستند. 

  تعريفي كه براي  99 صفحةدر»expression « .آورده شده، از نظر رياضي صحيح نيست 
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  معادل  228 صفحةدر»mutually exclusive event « ،دو پيشامد از هم جدا نيست
بـه معنـاي    226 صفحة در» formal«بلكه دو پيشامدي است كه اشتراكي ندارند. يا 

 صوري و نمادين است كه معناي ديگري براي آن بيان شده است. 

       يـا قابـل دسـترس نيسـتند      انـد  شـده بسياري از منـابعي كـه متـون از آنهـا گرفتـه
بـه   117 صـفحة . براي مثال منبع ذكرشـده در  اند افته) يا تغيير زيادي ي140صفحة(

ــي  ــانwww.iis.ru.ac.th/syllabus/MA113.pdfآدرس اينترنت ــه از  ، هم ــه ك گون
و در صورت مراجعـه بـه    دهد يمنامش مشخص است برنامة يكي از دروس را نشان 

 كه متن كامالً عوض شده است.  مينيب يماين آدرس 

  هـم از   هـا  نيتمر، ذكر شده است، اما مشخص نيست كه آيا شده استخراجمنابع متون
در مقدمه  توان يم( اند كرده هيتهو يا اينكه نويسندگان، آنها را  اند اخذشدهمنبع ديگري 

 ذكر كرد).

  ـ مطلب رسا نيست و كمي  ارائة وةيشگرامري،  نكتةدر مواردي در بخش  كننـده  جيگ
است. قرار دادن بخشي از مطالب در جدول و يـا بولـد كـردن مطالـب، در مـواردي      

نمونه نگاه كنيد بـه انتهـاي    عنوان بهاست؛  كننده گمراهكمك به درك مطلب، ي جا به
مورد نظر،  نكتة دربارة. در مواردي نيز در بخش گرامر، 10و ابتداي صفحة  9صفحة 

 .  39و يا  23 صفحةتوضيحات كافي ارائه نشده است، مانند 

 ضـي را مطـرح   ريا مسـئلة يي كـه  هـا  نيتمـر  ژهيو بهمتنوع و خوب هستند.  ها نيتمر
ي خـوب  ها يژگيوي رياضي در انتهاي كتاب، يكي از ها نيتمر، وجود پاسخ كند يم

  كتاب است.
  ـ تعرگفته شده است كه براي  7در صفحة  ها واژهتمرين بخش  دستورالعملدر ي هـا  في

ـ  هـم ي تعريـف، واژة  جا بهي بيابيد، ولي در سه مورد ا واژه، از درون متن شده ارائه ي معن
 C )، يا در تمرين مشابهي در بخـش result/calculation/view pointاست (ارائه شده 
هـايي بـراي    را تمرين كنـد، تعريـف   ها واژهكه قصد دارد تعريف  13 صفحةدر انتهاي 

 ي داخل جدول داده شده است كه پيشتر در خود مـتن نيـز در كنـار پـاراگراف    ها واژه
  ي متفاوت و يا مشابه ارائه شده بود.ا گونه به
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  بـا هـدف    »كتاب انگليسي براي دانشـجويان رشـته رياضـي   «گفت  توان يمدر كل
اين كتاب  عنوان منبع درس زبان تخصصي تدوين شده است. نمودن محتوايي به فراهم

ي موضوعي رياضـي  ها حوزهاز متوني كه به معرفي دانشمندان و مشاهير رياضي و يا 
زش واژگان و دستور بهره جسـته  كمكي براي درك مطلب، آمو عنوان به، پردازند يم

  است كه امري پسنديده است.
    ـ  سـازمان براي دستيابي به اهداف كتـاب، نويسـندگان از ي و سـاختاري اسـتفاده   ده

منسجم در كليه فصول رعايت شده است و اين ساختار مشخص و  طور بهكه  اند كرده
كـه ايـن    يشـگفتار يپ . نداشتن مقدمـه و شود يممنسجم درون هر فصل نيز مشاهده 

و يـا منـابعي كـه     نامـه  واژهساختار را براي مخاطب مشخص نمايد يا نداشتن نمايه، 
 ازجملـه ي خـود را رشـد دهـد،    هـا  مهـارت خواننده با مراجعه به آنها بتواند دانش و 

ي بيشتر از تصاوير و نمودارهـا، افـزودن فضـاي    ريكارگ بهي اين اثر است. ها يكاست
وزش، از ديگر نكاتي است كه به بهتـر شـدن كتـاب    ي در آمدخوانيسفخالي با هدف 

  .كند يمكمك 
  ي دارد تا آموزشي. به اين معنـا كـه بـراي    رسان اطالعساختار ارائة محتوا، بيشتر جنبه

براي ايجاد انگيـزه اسـتفاده    دهنده سازمان شيپ عنوان بهمثال از سؤاالت و يا محتوايي 
. درست اسـت كـه هـدف    شود ينمه ي در پايان هر بخش ديدبند جمعنشده است و يا 

ي رياضي نيسـت، ولـي برخـي اصـول در     ساز مفهوماين كتاب، آموزش رياضي و يا 
ـ آموزش زبان نيز بايد رعايت شود. در ارائه مطالب، نظم و انسجام ديده  . بـا  شـود  يم

، وليكن پردازد ينم ها دهياي متون، محتوا به نقد اطالعات و رسان اطالعتوجه به ماهيت 
تا به نقد مطالب بپردازد. بـراي   آورد ينمفرصتي را براي خواننده نيز فراهم  ونهگ چيه

ي وجـو  جستيي استفاده كرد كه مخاطب را ملزم كند تا به ها تيفعالاز  توان يممثال 
ي هــا مهــارتاطالعــات بيشــتر پرداختــه و از ايــن طريــق مطالــب را نقــد كنــد و  

وزشي رياضي است، در مخاطبين رشد ي و تفكر نقاد را كه از اهداف آموجوگر جست
يي هـا  مثـال ي كتاب (بـراي نمونـه   ها تيفعالو  ها نيتمردهد. مشخص نيست كه آيا 

) از منبعي خاص نقل شده است يا پديدآورندگان اثـر آن  182در صفحه GREچون 
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معرفـي   هـا  حـوزه . بهتر بود كه نويسندگان، منابع مكتـوبي را در ايـن   اند كرده هيتهرا 
ي خـود  هـا  مهـارت ، تا مخاطبان با مراجعه به آنها بتوانند به دامنة دانـش و  كردند مي

  بيشتر). مطالعةوسعت بخشند (منابعي براي 
  منبعـي بـراي زبـان تخصصـي رياضـي، فرصـت        عنوان بهي كتاب ها يكاستاز ديگر

ناكافي براي يادگيري واژگان و اصطالحات رياضي مورد نيـاز دانشـجويان رياضـي    
  .  آورد يم فراهمي بيشتر از متون رياضي، اين فرصت را ريگ بهرهاست. 

 آورد يم معرفي دانشمندان اسالمي/ ايراني، فرصت رشد باورهاي فرهنگي را فراهم.  
  ي رياضـي، ارائـة   ها معادلنويسندگان، بازبيني محتوايي درباره بيان  شود يمپيشنهاد

 متون رياضي و رعايت اصول آموزشي داشته باشند.

  
  



 

  سياسي روسيه معاصرتاريخ 
سسه ؤم. تهران: و مهناز رهبري پور يولعليرضا ، ترجمة والديمير ويكتورويچ ساگرين

 صفحه. 242. چاپ اول، 1389، انتشارات دانشگاه تهران

  
 

 بررسي شكلي اثر -1

 يي و طرح جلد كتاب خوب است. آرا صفحهي، صحافي، نگار حروف 

 بررسي محتواي اثر -2

  هي از تاريخ معاصر روسيه را در دوران گورباچف و يلتسين معرفي اين اثر، بخش كوتا
  مربوط به تاريخ معاصر روسيه استفاده كرده است.  روز بهو نويسنده از منابع  كند يم

  ي طرح مطالب كتاب، در برخي جمالت، خاطرات شخصي مترجم ذكر جا بهدر مقدمه
 شده است. 

  نرفتـه اسـت. پـاراگراف اول     كـار  بـه ي ستدر بهو  جا بهمعادل فارسي در برخي موارد
  ، مفهوم نيست. شده ارائهترجمة  233 صفحة

       محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق دارد. همچنـين مطالـب اثـر بـا سرفصـل
  مصوب وزارت علوم مطابقت دارد.

  .نظم منطقي و انسجام مطالب در اين اثر خوب است 

  ارد، اما منابع مورد استفاده، فهرست شده است.ي در اين كتاب وجود ندمتن درونارجاعات 

  كتاب بارهنكاتي چند در -3
 است.تاريخ معاصر روسيه  ةشدة مهم در زمين كتاب حاضر يكي از كتب ترجمه  

 يها (اتاق يعني هم تصوير روي جلد ؛كتاب حاضر از نظر شكلي كتاب مناسبي است 
را  كمتـرين اشـتباه   و... ييراآ لحاظ ويرايش، صفحه كمونيستي) هم به ةكومونال دور

 .دارد

 مقدمـه، مـتن،    دارايرعايـت شـده، يعنـي كتـاب      يخوب چينش مطالب در كتاب به



28  5( هاي خارجي زبانشناسي و  زبان نقدنامه( 

  گيري و منابع است. نتيجه
 سليس و روان آن است كـه خواننـده را در درك    ةترجم ،از نكات قوت ديگر كتاب

   .كند يمطالب كمك م
 انــد لفبــاي روســي آوردهبــا ا هــا اســامي خــاص را در پانوشــت ،ن محتــرمامترجمــ، 

ـ     بهتر بود كه يدرصورت زيـرا اكثـر    ،شـد  يمعادل انگليسي ايـن اسـامي نيـز آورده م
    .خوانندگان با الفباي روسي آشنايي ندارند

  از اسـامي،  يكي ديگر از مشكالت ترجمه اين است كه مترجمان محترم درباره برخي
 .  اند اوردهين، توضيحي در پانوشت احزاب و...
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  1كتاب نقد مقالة

ـ   سندةينو وداراي دكتراي تاريخ  ،والديمير ويكتورويچ ساگرين جريانـات   ةآثـاري در زمين
 سياسـي اسـت.   يشناس خيياسي و تاريخ تفكر اجتماعي، مسائل كلي تاريخ و تارس -ي تاريخ
ـ اكنـون ر  هـم  وعلوم اجتماعي و دوران معاصر آكادمي علوم روسـيه   ةسردبير مجلوي  يس ي

  است.  2توي تاريخ عمومي فرهنگستان علوم روسيهيي انستمركز تحقيقات

  معرفي كتاب
دوران گـذار و رويكـرد مجـدد از كمونيسـم بـه       ،»تـاريخ سياسـي روسـيه معاصـر    «كتاب 

را » والديمير ويكتورويچ ساگرين«تأليف  1994-1985لتسين كاپيتاليسم از گورباچف تا ي
ـ     ي ترجمه كـرده و مهناز رهبري از روسي به فارس پور يعليرضا ول  ةانـد. كتـاب شـامل مقدم

. تحقيقات ساگرين در ايـن كتـاب   استو منابع  يريگ جهيمترجم، مقدمه، نه فصل به همراه نت
ـ مدرنيزاسيون است كه ازجمله نظر يةمبتني بر نظر يا به نحو گسترده قابـل قبـول و    يهـا  هي

ي در ايـن زمينـه انتشـار    زياد يها كتاب هرچندو  رود يدر علم تاريخ به شمار م شده رفتهيپذ
يافته، كتاب حاضر از نظر نگارش عيني آن و نيز نوع برخورد علمي نسـبت بـه موضـوع، از    

مربـوط   يهـا  يسخنران كتب ديگر تا حدودي متمايز است. اصول و محتواي كتاب بر اساس
ـ     در مسـكو و همچنـين در    يآموزشـ  -ي به تاريخ سياسي نگارش شـده كـه در مراكـز علم

  اند. شده ايالت متحده ارائه يها دانشگاه
 - تحليلي كه در اين اثر سعي شده افزون بر بسط نگرش دارد ينويسنده در مقدمه اظهار م

تـاريخ  ة مشـهور ايـدئولوژيكي دربـار   ي ها يابيمعاصر روسيه، ارز يها انيجر بارهدر يخيتار
 يستي و ضـد راست و چپ، كمون يها جناح تندروانه يها هيمعاصر روسيه كه منشعب از نظر

ديـدگاه سياسـتمداران    ،نقد و بررسي شـود. همچنـين نويسـنده در مقدمـه     ،است يستيكمون
ـ يم - ملـي  يهـا  خوردة شوروي و سازمان شكست ، حـزب كمونيسـت روسـيه و برخـي     يهن
اتحاد جماهير  يها عنوان اولين علل شكست برنامه هاي سياسي مبني بر تئوري توطئه به گروه

                                                            
  مهدي احمدي، كارشناسي ارشد تاريخ، پژوهشگر مركز اسناد انقالب اسالمي .1

2. PAH 
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ـ كنـد  يمعرفي م نگر ينها را سطحآ كرده،شوروي را نقد  خـود را اينگونـه توجيـه     ة. وي گفت
در اين يـا آن  	تحوالت ةكه اين مطلب به آن معني نيست كه تأثيرات خارجي با ريش كند يم

طور كه  بلكه ابتدا بايد وجود چنين تأثيراتي ثابت شود و دوم اينكه همان ،جامعه ارتباط ندارد
 ييتنهـا  اگـر چنـين تـأثيراتي جايگـاهي داشـته باشـند، بـه       جهاني ثابت كرده، حتي و  ةتجرب
را تغيير دهند. وي بر اين عقيده است كه اگر تـأثير عوامـل    يا خصوصيات جامعه توانند ينم

داشته باشـد، ايـن    يا تحوالت بنيادي سرنوشت تاريخي روسيه معاصر رابطه ةخارجي با ريش
ـ  هـا  يهنيم - و ملي ها ستيونرابطه را بايد در مفهوم ديگري متفاوت با آنچه كم ، پندارنـد  يم

  وجو كرد. جست
وابستگي عيني براي تحوالت اجتماعي معاصر در  ةساگرين در كتاب خود از اصول نظري

تفسـير و درك   ،روسيه استفاده كرده است. هرچند مسئله اصلي و درخور اهميـت بـراي وي  
متعدد  يها طرح يه و انتخابمعاصر روسة روند اصالحات در جامع بارهحاد سياسي در جنجال
  براي آن بوده است. انهيگرا اصالح

به دو مبحث اختصاص داده » فراتر از سوسياليسم! 1985سال «فصل اول كتاب با عنوان 
كل كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شـوروي   دبير ،يكي درگذشت چرنينكواست؛  شده

هاي  ري بررسي سياست و برنامهوي و ديگ يجا گورباچف به شدن نيگزيو جا 1985در سال 
  شكست اصالحات گورباچف. ،گورباچف براي ايجاد اصالحات در شوروي و در پايان

كلـي كميتـه مركـزي     هرچند چرنينكو قبل از مرگ خود، رومانوف را رسماً نامزد دبيـر 
نبود و به فساد  دهيپسند يا چهره ،كمونيست اتحاد شوروي كرده بود، رومانوف در ميان مردم

دسـت هـم دادنـد تـا      به ديگر دست اموراز  يا متهم بود و همين امر و مجموعه يخوار رشوه و
 ،حزب انتخـاب شـود. گوربـاچف    يكل ريحزب يعني گورباچف، به مقام دب ةچهر نيتر جوان

كـه مخـتص سياسـتمداران    بود و داراي جذابيتي  صريح لهجةبا ، هيبن يمردي نسبتاً جوان، قو
مـردم  مختلف كشـور، آميخـتن بـا     يها از ظاهرشدن در بخش ،چفحزبي بود و شبيه خروش

  .ديهراس يآنان نم يها دل و گوش دادن به درد عامي
مشـكالتي كـه    .سرعت آشـكار شـد   رهبري به ةبا روي كار آمدن گورباچف، تغيير در شيو

ر چنـد  كار خـود را د  سريعقابل مالحظه بود و رهبر جديد بايد  ،ها مواجه بودناتحاد شوروي با آ
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ـ پا به دستگاه حزب و دولت دهد، اصالحاتي را يا تازه ةجهت آغاز كند. بايد بني كنـد   يگـذار  هي
 متحـده  االتيبا ا ژهيو آوردن زمان، خصومت با غرب به دست كه اقتصاد را بهبود بخشد و براي به

سياسـت و   از وي طي يك سـخنراني بـه نحـو معتـدلي     .)369: 1382 را برطرف سازد (كنز،
عمـومي مـاه    ةهرچنـد در جلسـ  		.كـرد پيشين حزب كمونيست اتحاد شوروي انتقـاد   يشم خط

نوسازي پيشنهادي وي تنها استمرار و پيوستگي بـا   ةكل جديد تأكيد كرد كه برنام ريآوريل، دب
    .)8 :1389 (ساگرين، كند يسياست قبلي را تقويت و تحكيم م يمش خط

گوربـاچف نيـز ماننـد    «كـه   آورد يونه مساگرين اينگ آغاز اصالحات گورباچف، بارهدر
ـ  ريفعاليت خود در مقام دب ةاولي يها خروشچف در سال ، دچـار سـندرم تأثيرپـذيري از    يكل

اقتصادي، طـي   يها شاخص نيتر گرفتن مهمرها بود و قصد داشت كه با درنظ افكار ابرقدرت
 ةفاصـل  امـا در  ،)11: (همـان » غـرب دسـت يابـد    ةچندين سال به سطح كشورهاي پيشرفت

نفر از مـردم   ها ونيليواقعيت را آشكار كرد. م ،تضادها نيتر يجد« ،1987-1986 يها سال
خود دريافتند كه تأمين كاالهاي مصرفي ملـي و نيـز    ةزندگي روزمر ةشوروي بر مبناي تجرب

و كمبـود اقتصـادي پيوسـته در حـال      شـود  يم تر مي، بلكه وخابدي يتنها بهبود نم بار نهوخوار
طوركامـل   به ذخاير نقدي مردم افزايش يافته بود، نه به دليل آنكه نيازهاي آنها .است افزايش

كردن پول وجود نداشت، بلكه به اين دليل كـه   برآورده شده بود و ديگر ضرورتي براي خرج
ـ تـر   و خـالي ها از كاال و مواد غذايي خـالي   مغازه يها قفسه و عقـل سـاده و سـليمي     شـد  يم

كـه   كـرد  يرازي را پنهان م ،كل آمار ةادار دبخشيام يها كند كه داده ينيب شيپ توانست يم
ـ  عمـومي   يسـاز  ، هرچنـد ديگـر دوران آگـاه   شـد  ينبايد توسط روزنامه و مطبوعات افشا م

  .)21-20: (همان» فرارسيده بود
اين است كـه چـرا گوربـاچف در اصـالحات      ديآ يپيش م يا الي كه براي هر خوانندهؤس

 مفسـرانِ  .داليل مختلفي ارائـه شـده اسـت    ،الؤجواب اين س بارهد؟ درخود دچار شكست ش
سياسـي نظـامي از طـرف     يها تياند كه افزايش فعال كرده كارِ آمريكايي اشاره محافظه بيشتر
رهبران جديد را به اين نتيجـه رسـاند    و ورشكستگي را به اتحاد شوروي تحميل كرد، ريگان

فروپاشـي   ةمسـئول عمـد   ،ريگـان  يها استيدرنتيجه سو  رسند يكه هرگز به آمريكاييان نم
تر درصدد تغييرات  آنان را وادار كرد هرچند سخت ،اتحاد شوروي است. تشخيص فرودستي
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وجود آمد كه اتحاد شـوروي از آن بيـرون نيامـد     بحراني به بيترت نيا درون نظام برآيند و به
  ).  1382، (كنز

دليل اصلي شكست اقتصادي، اشتباهات عميق «كتاب نيز بر اين است كه  ةنويسند ةعقيد
رهبر سابق شوروي و حساب غلط شخصي او در اين بود كه بحرانـي را كـه اتحـاد جمـاهير     

كم گرفته بود. يكي از اشتباهات رهبر سـابق شـوروي كـه     شوروي در آن قرار داشت، دست
ـ  منجر به كسري بودجه شد اين بود كه مقامات بر صادرات نفت تكيه مـي  آن هـم در   ،دكردن

ضـربه   ،شـوروي  ةبودجـ بـه  اين مسـئله   وزماني كه تقاضاي آن در بازار جهاني سقوط كرد 
انتقـادي،   يصورت گورباچف پس از استعفا توانست به ،1993سختي وارد آورد. تنها در سال 

ارزيـابي و بـه اشـتباه اصـلي آن      1986-1985 يها نتايج سياست اقتصادي خود را در سال
، از اصالحات در شده رفتهيپذ استاندارد يها شهيما ضمن پيروي از كل ،در اقتصاد«: كنداشاره 

بود اگر از صـنعت كشـاورزي، صـنايع     تر حيصح ؛آغاز كرديم يساز نيصنايع سنگين و ماش
يعني از مواردي كه بازده سريع و آشـكاري بـه مـردم     ؛ميكرد يسبك و صنايع غذايي آغاز م

تغييـرات   يهـا  تي. ما در انتخاب اولوكرد يم اصالحات را تحكيماجتماعي  يها هيو پا داد يم
» كافي دقت نكرديم و ارزيـابي دقيقـي از عواقـب آن نداشـتيم     ةدر مسير اصالحات به انداز

  .  )22: 1389(ساگرين، 
گورباچف نتوانست اعتراف كند كه افـزايش شـديد كسـري بودجـه و      ،به قول ساگرين

سياست اقتصادي شخصي وي بروز كرده بـود   ةنيز در نتيج تورم پولي نامشهود و قحطي كاال
صورت انتقادي، نتايج سياست اقتصادي خود  پس از استعفا توانست به 1993و تنها در سال 

  .به اشتباه اصلي آن اشاره كند ،ارزيابي كرده 1986-1985 يها را در سال
بـه   يطلبانـة جديـد   شعار اصالح«كه » فراتر از دموكراسي«عنوان  بادر فصل دوم كتاب 

 ةكارگران در مناسـبات توليـدي، توسـع    ةحاكميت مستقيم و بدون واسط يريكارگ معناي به
ال را مطـرح  ؤنويسنده ابتـدا ايـن سـ    بود، »اقتصادي، انتقال قدرت دولتي و خالقيت قانوني

در اتحـاد جمـاهير شـوروي     1986-1980 يها اقتصادي در سال اصالحاتاگر «كه  كند يم
طـور   بـه  1987در سـال   انهيگرا شدة جديد اصالح نبود، چرا نبايد تغييرات ارائه زيمآ تيموفق
  بررسي و ارزيابي شود؟   قيدق
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هـاي   به بررسي اصالحات اقتصـادي، سياسـي و... سـال    يطوركل ساگرين در اين فصل به
 بـود كـه گوربـاچف بـه ناكـامي      1987گورباچف پرداخته اسـت. در سـال    1987-1988
خود در اصالحات اعتراف كرد كـه دو دليـل اصـلي آن را در دگرگـوني و      ةتگذش يها سال

گورباچف و اطرافيـانش درصـدد    ،در اين سال .درك نادرست از سوسياليسم دروني دانست
بودند به اين پرسش پاسخ دهند كه كدام سوسياليسم تحريف شده و تغيير شكل داده اسـت؟  

وشني داشتند: سوسياليستي كه لنين درصدد آن پاسخ واضح و رآنها « ،كتاب ةبه قول نويسند
باب شـد: بازگشـت بـه     يطلب بود كه شعار ديگري براي مراحل نوين اصالح جا نيبود. در هم

   .)28 :1389ساگرين، ( »لنين!
ـ   كند يساگرين به فضاي باز سياسي اشاره م ،همچنين در اين فصل  ةكه گورباچف بـه جامع
عموم  يساز آگاه انتقادي در زمان يساز جريان موج پاك در«نويسد كه:  شوروي داده بود و مي

دسـته از مورخـاني كـه     شـد. آن  انـداز  نينحو زيادي طن و با فضاي باز سياسي، صداي تاريخ به
منـد   كه به تـاريخ عالقـه  ي نگاران انتقادي و قلم توانايي داشتند و نيز آن دسته از روزنامه ةروحي

و » ماسكوفسـكيه نووسـتي  « ةرار گرفتند كه در ابتدا روزنامسرعت در رديف افرادي ق بودند، به
  سپس ديگر نشريات، با افتخار آنها را مهندسان ناظر اصالحات و نوسازي ناميدند.  

سبب شـد كـه    ،شوروي داده شده بود ةفضاي باز سياسي كه در دوران گورباچف به جامع
نداشـتند و نويسـندگان آنهـا يـا     ها و مجالت كه در دوران قبل اجازه انتشار  مقاالت و كتاب

 ةاولين ضـرب  ،اين آثار يها و راه يابنددوباره انتشار  ،يا اينكه مهاجرت كرده بودند رفته نيازب
شك و ترديد نسبت  ،در ميان انبوه خوانندگان ،حساس را به ايدئولوژي اصالحات وارد كرده

» ايجـاد كـرد   شده هيتصف مسبه قدرت بالقوه سوسياليسم، امكانات دموكراتيسم شوروي و ليني
 يسـاز  سيالب آگاه ،1988-1987 يها بود كه در سال بيترت نيا به .)39 :1389ساگرين، (

  همگان در ميان سوسياليسم دموكراتيك نيز نفوذ كرد.
آنچه آمار رسمي ، 1988در سال «كه  برد يفصل دوم خود را اينگونه به پايان م ،ساگرين

در بيشتر موارد بـه اجـرا    شده ياقتصادي طراح يها بود كه برنامهديگر آن را پنهان نكرد، اين 
 »كمبود آذوقه و خواربار و كاالهاي مصرف عمومي هرچه بيشتر شـدت يافتـه بـود    ونرسيده 
  .)52 :(همان
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ـ «عنوان  بافصل سوم كتاب  ميـان   ةبـه مبـارز   ،»شـوند  يتندروهاي افراطي وارد صحنه م
ـ   1988در جريان اصالحات كه از پاييز سال بر سر رهبري  ها كاليگورباچف و راد  ةتـا ژوئي

  اختصاص داده شده است. ،ادامه داشت 1990سال 
يكي از اين «است: پرداخته  ها كاليساگرين در ابتداي اين فصل به معرفي دو گروه از راد

مردمـي كـه در بيشـتر     يهـا  جبهـه را اين جريـان  . افراطي بودند انيگرا يجريان مل ،ها گروه
 گسترش حقوق جمهـوري  دةيشوروي شكل گرفته بودند و شجاعانه سرشار از ا يها يجمهور

. گروه ديگر ايـن  كردند يهدايت م يا به روش ماهرانه، و اصالحات فدراسيون شوروي بودند
كه بـر تعميـق و گسـترش قطعـي اصـالحات       شد يسياسي تشكيل م يها كاليجريان از راد

ده بـود، پافشـاري   كـر اجـرا  آن را دولت مركـزي   اقتصادي و ديگر انواع اصالحات كه خود
ر اواسـط مـاه   دروند تزلزل اتحاد جماهير شوروي آغاز شد كه  وقتي). 54: (همان كردند يم

از قـانون   74 ةشوراي عالي جمهوري سوسياليستي اتحاد استوني، بند شـمار  )1988نوامبر (
يعنـي قـوانين اتحـاد جمـاهير      ،قبلي يبند فرمول بيترت نيا به .اساسي جمهوري را تغيير داد

با قانون جديـدي   بود، در اراضي و قلمرو جمهوري اتحاد استوني الزمكه اجراي آن شوروي 
كـردن   حـق متوقـف   ،به اين مضمون جايگزين شد كه شوراي عالي جمهوري اتحـاد اسـتوني  

حـاد  ديگـر ات  ةو يا عملكردهاي قوانين موضـوع  يگذار قانون و يا تعيين حدود كاربرد قانون
  ).55-54: (همان» جماهير شوروي را دارد

 ةاولين كنگـر  ،1989نويسنده در ادامة اين فصل به بررسي و تحليل انتخابات ماه مارس 
عنـوان   جهـات بـه  	انتخابات از بسياري«است: نمايندگان ملي اتحاد جماهير شوروي پرداخته 

سـوب شـد. در جريـان    و آرام عليه دسـتگاه حزبـي دولـت مح    صدا ياولين انقالب عمومي ب
آرا  نانتخابات، دستگاه حزبي دولت هنوز متحمل شكستي نشده بود و نمايندگان آن بيشـتري 

. در كل انتخابـاتي دموكراتيـك   .اما خسارات زيادي را متحمل شدند . ،را كسب كرده بودند
  ).58: 1389(ساگرين، » نبود

نماينـدگان   ةدر كنگـر  ها لكايگورباچف و راد يها اين فصل به رقابت ةساگرين در ادام
ايـن سيسـتم قابـل تـرميم     «كه  سدينو يم ها كاليو از قول يكي از اين راد كند يملي اشاره م

مثابـة   بـه  سه نهنگ وجود دارد: ماهيت سلطنتي اتحاد جماهير شوروي ،نيست! در اين سيستم
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ـ حال يدولتي متمركز و با خودمختاري سست و ب ر بـازاري؛  ؛ سوسياليسم دولتي با اقتصاد غي
انحصارطلبي حزبي. اين سه نهنگ بايد منفصل شوند، بله انفصالي تدريجي و بدون درگيـري  

  .)66: (همان »توافق جمعي، نه از راه خشونت و زورگويي متناوب ةو بر پاي يزير و خون
گوربـاچف تـالش    ،آمده بـود  وجود و گورباچف رقابت به ها كاليدر اوضاعي كه بين راد

را براي حفظ رهبـري   يا دانهيناام يها ور سياسي خود را گسترش دهد. او تالشتا مان كرد يم
كار بست. هرچند وي مجبور شـد كـه    خود در جريان اصالحات و نيز حفظ قدرت سياسي به

انتخاب شود، امـا   جمهور سييعنوان ر درنهايت موفق شد به« ،بدهد ها كاليرا به راد يامتيازات
ولـي گوربـاچف كـه در    ، )76 :(همـان  »ن بـه او رأي دادنـد  درصد نمايندگا شصتكمتر از 

حاال در شرايط جديد پس از رسيدن « ،اصالحات اقتصادي پيشين خود دچار شكست شده بود
نـو را نيـز مطـرح كنـد. محـور اصـلي        ةحتي يك ايـد  توانست ينم يجمهور استيبه مقام ر

يان بود: اصـالحات فعـال و   در دو واژه قابل ب يجمهور استيسخنراني او در اولين شوراي ر
  .)77: انم(ه »تأثيرگذار نيست

سانتراليسـم (مركزمحـوري) بـر اسـاس نظـر گوربـاچف:       «عنوان  بافصل چهارم كتاب 
مركزيـت، جريـاني   «كـه   شـود  يبا اين اظهارنظر گورباچف شروع م ،»كردلايدئولوژي و عم

جريـاني   .و نوين استكردن جامعه بر مبناي اصولي جديد  است كه مدتي دگرگوني و متحول
جزء يا درگيري و رويارويي و بـا   نه بر اساس تقابل جزءبه ،دورنمايي انقالبي هكه براي جامع

ـ ه اعالم مقابل  هدر رويارويي يادشده در نظر بگيرد، بلكه معتقد به دورنمايي انقالبي براي جامع
  .)85: 1389ساگرين، ( »بر اساس همبستگي اكثريت مطلق آن باشد

از سـران   رخيب يتأسيس حزب كمونيست روسيه و آرا بارهاين فصل را به توضيح در ،نويسنده
ـ        ةروز و مبـارز پانصـد  ةآن ازجمله تيـولكين، پـاالزكف، سـرگييف و...، فراكسـيون سـايوز، برنام

 يها گورباچف و يلتسين بر سر قدرت اختصاص داده است. پايان اين فصل نيز به رقابت ةسرسختان
  درصدي اختصاص داده شده است. 3/57 يام پيروزي يلتسين با آراانتخابات و سرانج

سندرم ضد كمونيستي كه در طول حدود دو تا سه سـال  «نويسنده بر اين است كه  ةعقيد
رفتـار   كننـدة  نيـي عنوان يكي از عوامل مهم و تع به ،شدت در اذهان عمومي تثبيت شده بود به

» محسـوب شـد   1991ت مـاه ژوئيـه سـال    كنندگان در انتخابات روسيه در انتخابـا  شركت
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  ).110: همان(
بـه  » : علـل و عواقـب  1991آگوست سال «ساگرين فصل پنجم از كتاب خود را با عنوان 

 و علل و عـواقبي كـه باعـث شكسـت آن شـد اختصـاص داده اسـت.        1991بررسي كودتاي 
اريخي، حوادث اگر از منظر حقايق و منطق ت«كه  سدينو ياين فروپاشي چنين م بارهساگرين در

تـأثير   ةنتيجـ  ،و وقايع را دنبال كنيم، بايد اعتراف كرد كه فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي    
حماقت است اگـر ايـن مسـئله را نفـي      .مغرضانه است مجموع تمامي عوامل عيني و ذهني غير
جماهير هيچ ارتباطي با فروپاشي اتحاد  ،دسته از رهبران كنيم كه اراده و رفتار سياسي اين يا آن

بايد پذيرفت كه انتخاب سياسـي يلتسـين، كرافچـوك و شوشـكويچ در      .شوروي نداشته است
خصـومت   بخشـيد.  يتر عيآهنگ سر ،اوايل ماه دسامبر، به جريان انحالل اتحاد جماهير شوروي

ترازو را به نفع پذيرش اين باور سـنگين   ةعامل مهمي بود كه كف		شخصي يلتسين با گورباچف،
عنوان منشأيي بـراي وقـوع يـك     پديده يا عامل گورباچف به بارهدر توان ينين نم. همچكند يم

  .)126همان: » (در تاريخ اتحاد شوروي سخن به ميان نياورد زيانگ پايان غم
 زبـدگان را بـراي فروپاشـي اتحـاد شـوروي      گردش و انقـالبِ  ةهمچنين نظري نويسنده

نظريه در جوامعي كه مـدت مديـدي در آنهـا    بر اساس اين «كه  آورد يو م داند يكننده م قانع
فكـري،   يهـا  گـاه يو راه دسترسي بـه جا  اند كرده يرؤساي سياسي با سيستم بسته حكومت م

 ناچـار نيروهـاي زبـده غيـر     مردم سد كرده بودند، بـه  غالبعقيدتي، اجتماعي و ملي را براي 
الي قـدرت  نوسـازي و اصـالح راديكـ    كه هـدف  رنديگ يرسمي خودجوش و مخالف شكل م

كـه   سدينو ينويسنده در پايان اين فصل م. )128: 1389ساگرين، ( »كشور را در نظر دارند
مدني، حكومـت قـانون و دموكراسـي سياسـي بـه بـروز        ةجامعباره گورباچف در يها هينظر

 ،تنها همـين انقـالب   قيطور دق انقالب ايدئولوژيكي و معنوي در جامعه كمك كرد و شايد به
  وي بود. قدرت يدار سالة عهده شش ةدور دستاورد مليِ

به بررسي اصـالحات در  » نوين روسيه: سال گايدار يمش خط«عنوان  بافصل ششم كتاب 
يلتسين كـه بـا حمايـت و تأييـد صـريح       .دكراجرا آن را كه گايدار  پردازد يم دورة يلتسين

سسـات  ؤم يهـا  ييمقامات آمريكايي قدرت را به دست گرفت و در جريان كودتا با راهنمـا 
پرداخت، فردي بـا خصـايص    انهيجو تحقيقاتي و پژوهش غربي در برابر آن به اقدامات مقابله
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 يجمهـور  اسـت ين او خواستار اداره كشور به سبك حضور يـك ر ابود. هوادار	اقتدارگرايانه
بـر  پرقدرت در برابر پارلمان بودند. اين عده براي حل مسائل و مشكالت اقتصادي كشـور،  

ينـد طـوالني تصـويب قـوانين در     او فر كردنـد  يمتأكيد وضع سريع قوانين جديد ضرورت 
يك قـوه اجرايـي مقتـدر بـراي      رو ني. ازادانستند يمجالس مقننه را مناسب شرايط كشور نم

و هدايت كشور در راستاي انتقال به نظام اقتصاد بـازاري مطلـوب تلقـي شـده      يريگ ميتصم
  .)259-258 :1380، است (كواليي

طلبان روسيه  تئوريكي و ايدئولوژيكي اصالح يها دگاهيد«نويسنده بر اين است كه  ةيدعق
كه جريان راديكالي در دروان مبارزه بـر سـر قـدرت بـه كـار       ييها دگاهياز نظر ماهيت با د

ـ . )148 :1389ساگرين، » (تفاوتي نداشت ،برند يم ايـن فصـل بـه نتـايج      ةنويسنده در ادام
 ،اصالحاتي كه با نـام گايـدار مـرتبط بودنـد    «كه  سدينو يو م كند يم اصالحات گايدار اشاره

در ايـن ميـان    .شدت متناقض بـود  . نتايج اين اصالحات بهيافتيك سال ادامه  قيطور دق به
نظر بود؛ گايـدار و طرفـدارانش    شدت دچار اختالف افكار عمومي نيز در ارزيابي اين نتايج به

يز از پشتيباني افرادي برخوردار بودنـد كـه از اصـالحات    جمعي و ن يها كه از حمايت رسانه
ـ   بردند يسود م  كـه  يدرحـال  ،كردنـد  ي، نتايج اصالحات را مثبت و اغلب سـتودني ارزيـابي م

شدت وخيم شـده بـود، معتقـد     مخالفان و اقشار وسيعي از جامعه كه اوضاع و موقعيتشان به
رفداران و مـدافعان اصـالحات عقيـده    است. ط داشتهمنفي  يها بودند كه اصالحات تنها جنبه

داشتند كه خدمت اصلي بانيان و ايجادكنندگان اصالحات آن است كه باالخره توانست بـازار  
  ).159-160 :1389ساگرين، » (را در روسيه از حالت ركود خارج كند

دولـت  ، 1992در اواخر سال «ساز نشد و به قول ساگرين  ولي اصالحات گايدار هم چاره
كـه   1991-1989 يها يكي جريان راديكالي سالژاسترات ةنقش. ياالت خام خود شدمتوجه خ

 ةوخامت در اوضاع تـود  گونه چيبازاري را بدون ه ةانجام و اجراي اصالحات سريع و گسترد
مـدني و نهادهـاي    ةمردم وعده داده بود، برآورده نشد و نيز ايجاد سريع و بدون دردسر جامع

بود. طبيعي بـود كـه دولـت اصـالحات نتوانسـت بـراي خـود        دموكراسي با شكست مواجه 
  .)164: (همان »و پشتيباني اجتماعي استوار و وسيعي ايجاد كند گاه هيتك گونه چيه

در ابتـدا بـه   » اپوزيسيون: چپ يا راسـت، كـدام جنـاح؟   «در فصل هفتم كتاب با عنوان 
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بـا ايـن اصـطالح    : «دسـ ينو ياپوزيسيون چپ، راست و مركز پرداخته و م يها تعريف جناح
و عـدالت اجتمـاعي    يـي گرا كه با شعارهاي جمع شدند يافرادي مشخص و معرفي م ،(چپ)

طورعمـده بـه    . اپوزيسيون راست بـه كردند يتحت لواي كمونيست و سوسياليست فعاليت م
ـ  شد يكساني اطالق م ـ  -يكه از اصول مل كبيـر را تبليـغ    ةروسـي  ةايـد  ،دفـاع كـرده   يدولت

ـ  كردند. اپو مي ـ كـه خواسـتار مال   شـد  يزيسيون مركز به نيروهاي سياسي اطـالق م  شـدن  مي
ـ    يمش خط منظـور تحـول در    الگـويي بـه   ةاصالحات، كاهش بهاي كاالهـاي ضـروري و تهي

  .)165: (همان »اصالحات بودند كه مورد پذيرش تمامي اقشار جامعه باشد
ولت يلتسين پرداخته اين فصل به توضيح و تشريح احزاب مختلف در دة نويسنده در ادام
 يها هياتحاد : حزب سوسياليست زحمتكشان، حزب چپ جديد،شمارد يو آنها را اينگونه برم

مسيحي، بلوك آشتي ملي، بلوك اتحـاد ميهنـي،    يها نجات ملي، دموكرات ةچپ قديم، جبه
كـه بـه سـال گايـدار      1992واخر سـال  ادر «كه  سدينو يوي م . حزب آزادي اقتصادي و...

دولت حمايـت كنـد    يمش بود، در عمل در روسيه حتي يك حزب سياسي كه از خطمعروف 
باقي نماند. احزاب از هر طيف سياسي مخالف دولت بودند كه اين مسئله از ديدگاه نظري بـه  

 ةمسئل گونه چي. اما مخالفت احزاب در عمل هداد يبراي بقا نم يطلبان دولت هيچ شانس اصالح
 ة. موضوع از اين قرار بود كه خود اين احزاب از حمايت تودكرد يجدي براي دولت ايجاد نم

تعداد كم و توخالي بودنـد و اعتبـار حقيقـي     با ييها صورت ائتالف به .مردم برخوردار نبودند
: 1389سـاگرين،  ( »تنها افزايش نيافت، بلكـه كـاهش پيـدا كـرد     آنان در سياست روسيه نه

179-180(.  
ازجمله راديو، تلويزيـون و مطبوعـات در    يجمع ل ارتباطساگرين در ادامه به نقش وساي

در پايان بـه بررسـي نقـش    . عمومي و بيان نارضايتي از سياست دولت اشاره كرد يساز آگاه
روشنفكر نسبت بـه خيانـت    ةطبق«كه  سدينو يروشنفكر در دولت يلتسين پرداخته و م ةطبق

ـ  -ي معنو يها دولت جديد به ارزش يـك بسـيار حسـاس بودنـد...     جنـبش دموكرات  ياخالق
ـ گ روشنفكر موجب جهت ةطبق يها يديناام نـويني در ارتبـاط بـا اصـالحات اجتمـاعي       يري

  .)185-184: (همان »سياسي گايدار شد
با ايـن جملـه اپوزسـيون شـروع     » مقننه ةمجريه در برابر قو ةقو«عنوان  بافصل هشتم كتاب 
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كامـل   يختگيگس ازهم دارد، كه ممكن است بهبحراني قرار  ةاقتصاد روسيه در مرحل«كه  شود يم
 يگذار هيبارآورد. كاهش سرما به اي منجر شده و عواقب اقتصادي، سياسي و اجتماعي غير مترقبه

عايدات ارزي و نـاتواني دولـت در    هشتأمين مالي دولتي، افزايش تورم، كا رفتن نيو توليد، ازب
بـه   .)189 :(همـان  »مردم همـراه اسـت   شديد سطح زندگي اقشار مختلف هشبا كا ،ها پرداخت

  روسيه شد.  ريوز نخست ،گايدار يجا چرنوميردين به ،1993همين دليل در سال 
قـول يلتسـين    ازو  پردازد يمجريه م ةمقننه با قو ةنويسنده در ادامه به بررسي اختالف قو

    .)190: (همان» اساس شكست اصالحات بود ،مقننه ةمخالفت قو«كه:  سدينو يم
اختالفات مربوط بـه تضـادهايي    ةيكي از علل عمد«علل متعدد داشت كه  ،ن اختالفاتاي

همچنين يكي ديگر از علـل مهـم    .اقتصادي و سياسي روسيه بود - اجتماعي يمش بر سر خط
آنان براي همكاري مشترك در چـارچوب   ة، فقدان تجربهياختالف ميان دو قوة مقننه و مجر

 »نداشـت  يا آن شـناخت و تجربـه   بـاره در عمـل روسـيه در  سيستم تقسيم قدرت بود، كـه  
    .)191: 1389ساگرين، (

بـه  » و پـس از آن  1993دسـامبر سـال   «عنوان  بافصل نهم كه فصل پاياني كتاب است 
هـاي آتـي    انتخابات و رقابت سال ةاحزاب براي شركت در پارلمان روسيه، نتيج يها رقابت

  ه است. اختصاص داده شد جمهور سييپارلمان با ر
 به بعـد)  1985كه پيدايش اين دوره (از  رسد ينويسنده از مباحث كتاب خود به اين نتيجه م

آنها در ايـن ميـان رقابـت     نيتر تاريخي پيشين مشروط و فراهم شده بود، كه مهمي با برخوردها
س آن اتحـاد  أشديد و طوالني دو سيستم جهاني و اجتماعي، يعني سوسياليسـم واقعـي كـه در ر   

آمريكا بودند. برتـري و   ةاهير شوروي قرار داشت و كاپيتاليسم ليبرال به رهبري اياالت متحدجم
ـ    تمدن غربي به نمايش گذاشته شده بود و نشان لةيوس تفوقي كه به  ةدهندة رفـاه و پيشـرفت جامع

مين پيشرفت و ترقي تـدريجي بـه   أغربي بود و از سوي ديگر ناتواني اتحاد جماهير شوروي در ت
خود، منجر به رجوع سران شوروي به رهبري گورباچف به اصـالحات   ةتكيه بر بنيان گذشت علت

   .)232 :شد (همانميالدي  1980 يها سياسي در اواسط سال - ي اقتصادي و اجتماع
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  معناشناختي گفتمان - تجزيه و تحليل نشانه
 صفحه.  232. چاپ اول، 1389. تهران: سمت، حميدرضا شعيري

  
  
  

  

 بررسي شكلي اثر -1

  است. طرح جلد از شكل  لغزشي كتاب بسيار پذيرفتني و عاري از نگار حروفشيوة
. صحافي كتاب نيز مناسـب اسـت و شـيرازه و    دكن يمواحد انتشارات سمت تبعيت 

 عطف مناسبي دارد.  

 يي مناسب و متناسبي دارد. سفيدخواني در حد نيـاز رعايـت شـده اسـت و     آرا صفحه
زياد است  ها خطبصري، ساده اما جذاب است. البته در برخي صفحات، تعداد  لحاظ به
  .كند يم حوصله يبكتاب را كمي  خوانندةو 

 ي خوب بهاست. در اين كتاب  لغزش كمري ادبي كتاب بسيار مناسب و ويراستا لحاظ به
توجه شـده اسـت و تنهـا مـوارد      ها فاصله مينو رعايت  ها يسيجدانوبه مواردي چون 

 ديد كه اين موارد در آنها رعايت نشده است.  توان يماندكي را 

 علمـي ديگـري   ي اين كتاب روان نوشته شده است. هرچند مانند هر اثر و متن طوركل به
ي، شناسـ  زبـان نياز است كه خواننده به مقدمات، اصطالحات و مفاهيم اصلي مربوط بـه  

متن آشـنا باشـد. آشـنايي بـا قلـم       تر عيسري براي خواندن بهتر و شناس نشانهگفتمان و 
اينكه نويسندة محتـرم،   ژهيو بهنويسندة كتاب نيز در سرعت خواندن كتاب مؤثر است، 

 .رديگ يمبهره  شيها نوشتهالحات خاص خود نيز در آقاي شعيري از اصط

 بررسي محتواي اثر -2

  ي ها دورهي، تحليل گفتمان و معناشناسي در شناس نشانهيي چون ها درسبا توجه به آنكه
ي ادبـي و هنـري ارائـه    هـا  رشتهي و برخي شناس زبانكارشناسي ارشد و دكتراي رشتة 

صـفحه) بـراي ايـن واحـدهاي درسـي       232كه حجم كتـاب (  رسد يم، به نظر شود يم
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منبعـي كامـل، امـا     تواند يمي گروه زبان فرانسه ها رشتهمناسب باشد. اين كتاب براي 
منبـع مكمـل بسـيار خـوب و بـراي       تواند يمي شناس زباني زبان و ها رشتهبراي ديگر 

 ي و... منبعي درخور توجه باشد. جامعيـت شناس مردمي، شناس جامعهي گروه هنر، ها رشته
قابل قبولي در اين زمينه و براي يك درس دوواحدي در مقطع ارشد دارد و بـا اهـداف   

ي دارد. اما براي مقطع دكتري شايد جامعيـت  خوان همكالم  ليوتحل هيتجزمصوب درس 
رويكردهـاي   ازجملهي روزآمد تحليل گفتمان، ها جنبهكافي را نداشته باشد، زيرا برخي 

  قادي در آن غايب است.غالبي مانند تحليل گفتمان انت
  رفتـه   كار بهي خوب بهي در اين اثر شناس نشانهاصطالحات تخصصي دو حوزه گفتمان و

و... خاص نوشتار و » شوشي«، »جسمانه«، »جسمار«است؛ هرچند برخي از آنها چون 
قلم آقاي شعيري است كه درك و فهم آنهـا مسـتلزم آشـنايي پيشـين بـا آنهاسـت.       

گرفتـه اسـت كـه در     كار بهات خاصي را نويسنده در اين متن اصطالح گريد عبارت به
هـاي   بـا نگـاه و ديـدگاه    كـه  چنـان نگاه نخست ممكن است غريب به نظر آيـد، امـا   

كتاب  سندةينوكه  ميشو يمفرانسوي آشنا باشيم، متوجه  شناسان زبانو  شناسان نشانه
زمينـه بـر كتـاب    ي كه در ايـن  ا خردهي موفق عمل كرده است. تنها ساز اصطالحدر 
 تواند يمبهتر  نامه واژهندارد. خواننده با رجوع به  نامه واژهگرفت اين است كه  توان يم

   .كند، درك رسد يممعناي اصطالحاتي را كه براي او غريب به نظر 
  در آغاز كتـاب و ارائـه چكيـده پايـان هـر فصـل و        شگفتاريپنويسنده با ارائه يك

و نمودارهايي تالش كرده  ها مثالز در موارد الزم ارائه ي در آخر كتاب و نيريگ جهينت
است به خواننده در تفهيم مطالب كمك كند. ارائة منسجم مطالب هم از نكات مثبـت  

  بيان شده است.  حيطورصر بهكتاب در اين زمينه است. هدف كتاب نيز 
 ي و شناسـ  نهنشاي فرانسوي به ها دگاهيد تواند يمي خوب بهكه اين كتاب  رسد يم نظر به

ي گروه زبـان  ها رشتهبراي  رو نيازاتحليل گفتمان را براي يادگيرندگان مطرح كند. 
ـ ي ديگر ها رشتهمنبع درسي بسيار قابل قبول باشد و براي  تواند يمفرانسه   توانـد  يم

  مكملي خوب باشد.
  ،در ايـن   درواقـع است. » معناشناختي گفتمان -تجزيه و تحليل نشانه «عنوان كتاب
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كه البته بين ايـن   شود يمي و معنايي نگريسته شناخت نشانهب به گفتمان از نگاهي كتا
كـه نگـاهي    -دو، مرز مشخصي وجود ندارد. با توجه به آنچه در كتاب آمـده اسـت   

و نيز با توجه به جايگاهي كه  -دهد يمگذرا به فهرست مطالب كتاب هم آن را نشان 
ـ ن مـورد توجـه در كتـاب دارد،    ي انديشمنداها دگاهيدنشانه و معنا در  بـا   تـوان  يم

. عنـاوين و  كند يماطمينان زيادي گفت كه كتاب از اين نظر هم نمرة بااليي دريافت 
ي كتاب، انطباق مناسبي با محتواي كلي اثر و محتواي هر يك از فصـول  بند فهرست

  دارد.  ها رفصليزو 
 رفته است و خـود نيـز در   نويسندة كتاب از منابع اصلي بسياري در اين كتاب بهره گ

زمينة مطالب مطرح در اين كتاب صاحب تخصص و نظر است. برخي از ايـن منـابع   
منـابعي   هرحـال  بـه برسـند، امـا    نظر بهممكن است قديمي و متعلق به چند دهة پيش 

ـ و  روند يم شمار بهي از منابع كالسيك شناس نشانههستند كه در حوزة  ي بـه  تـوجه  يب
در كـل آنچـه در ايـن     يك نقص تلقـي شـود.   تواند يم دست نيازاآنها در هر كاري 

  كتاب ارائه شده است؛ از جذابيت و نو بودن قابل قبولي برخوردار است.
  كه در ايران كمتر شناخته شده اسـت و از   كند يماين كتاب، نگاهي را به گفتمان مطرح

مطالب، نويسـندة   ي از اهميت برخوردار است. افزون بر اين در توضيحطوركل بهاين نظر 
يي كـه از  هـا  نمونهمانند  - ي زبان فارسي هم بهره گرفته است ها مثالو  ها نمونهكتاب از 

   كه همين بر ارزش كارش افزوده است. - شعر شاملو و سپهري آورده است
    نظم منطقي مطالب قابل قبول است. پس از فصل اول كه به مقدمه اختصـاص يافتـه

بعاد چهارگانة شناختي، ادراكي، عـاطفي و زيباشـناختي   است، ساير فصول بر مبناي ا
در كـل، مطالـب    و از تسلسل و پيوستگي قابل دركي برخـوردار اسـت.   شدهتنظيم 

منسجمي ارائه شده است و با خواندن هر فصل زمينه بـراي   گونة بهكتاب در هر فصل 
اثـر هـم   توان گفـت كـه كـل     . بنابراين ميشود يمورود خواننده به فصل بعدي مهيا 

  انسجام ساختاري و منطقي الزم را دارد.
     بيشتر منابعي كه نويسنده در اين كتاب از آنها بهره گرفته است بـه زبـان فرانسـوي

است. در اين ميان هم او به منابع دست اول رجوع كرده است، مانند مواردي كـه بـه   
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رسـي و  بنونيست، گرمس و يلمزلف رجوع كرده است. در اين كتاب شمار منـابع فا 
در ايـران   ها نهيزمي با توجه به آنكه در اين ا اندازهانگليسي اندك است كه اين هم تا 

بـه انديشـمندان    طورخاص بهپژوهش چنداني صورت نگرفته است و نگاه شعيري نيز 
  فرانسوي معطوف است، قابل توجيه است. 

 خذ دهĤميالدي  1990ة از طرف ديگر، اكثر منابع مورد استفاده در كتاب از منابع و م
استفاده شده اسـت. البتـه ايـن     2000و قبل از آن است و كمتر از منابع پس از سال 

مسئله قابل توجيه است، زيرا بـراي معرفـي يـك نظريـه، نويسـنده محتـرم بايـد از        
يي استفاده كند كه جنبة كالسيك داشته باشد و صحت مطالب آنها هم تأييـد  ها كتاب

ي بعـدي از منـابع انگليسـي جديـدتر نيـز      ها شيرايودر  شود يمشده باشد. پيشنهاد 
 استفاده شود.

  ي علمي در سطح شايسـته انجـام شـده اسـت. در     دار امانتدر تأليف كتاب، رعايت
   ي رعايت شده است.خوب بهارجاع و معرفي منابع، اصول علمي 

  جي و از منـابع خـار   شده نقلدر اين زمينه هم موارد الزم در كتاب هم درباره مطالب
، 83ي شعري رعايت شده است. اما در مواردي اندك چون صفحة ها نمونههم درباره 

  )».  370سپهري: «(رعايت نشده است:  دادن ارجاعالزامات 
  ي خاصي ندارد و از اين نظر روح كلي كتاب علمـي، منطقـي و   ريگ جهتاين كتاب

مطالعات گفتماني مكمل  تواند يمي احساسي و جانبدارانه است و ها قضاوتعاري از 
  ي در ايران باشد. شناخت نشانهو 

   كتاب انطباق كاملي با مباني و اصول علمي رشته مورد نظر دارد. در تحليل اشـعار و
ي اسـالمي و  هـا  ارزشمتون زبان فارسي، مواردي انتخاب شده است كه مغايرتي بـا  

 ديني ندارد.
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  مقالة نقد كتاب
تأليف جنـاب آقـاي دكتـر حميدرضـا     » ناختي گفتمانمعناش -تجزيه و تحليل نشانه «كتاب 

ـ  شـگفتار يپشعيري از انتشارات سمت، كتابي است مشتمل بر پنج فصل و يك   گونـة  يمعرف
جامع و ارزنده. اين كتاب با ديدي جديد و نگاهي نو به موضوع گفتمان و ارتباط آن با نشانه 

، شايد از كند يماشاره  شگفتاريپر كه نويسندة محترم د طور همانو  پردازد يمي شناس نشانهو 
ي مورد اشارة اين كتاب ها جنبهمنظر برخي كارشناسان و زبدگان امر هنوز زمان طرح برخي 

ي از كـاو  گفتمـان ي و شناسـ  زباندر كشور ما فرانرسيده باشد. اما شايسته است كه تحوالت 
ـ   پا همقافلة جهاني عقب نماند و  اني بـه بررسـي ابعـاد    با دستاوردها و رويكردهاي نـوين جه

معنـا بپـردازد. ايـن كتـاب      -گفتمان و نشانه  -ديگري از مفهوم نشانه و نظام تعاملي نشانه 
 1381است كه در سـال  » ي نوينمعناشناسمباني «اثر پيشين نويسنده با عنوان  كنندة ليتكم

نيازمند ي درك كامل كتاب حاضر نوع بهو  قراردادهمين ناشر (سمت) در اختيار خوانندگان 
ي كه با مباني معناشناسي نوين آشنا باشد، استفاده ا خوانندهمطالعة مقدماتي آن كتاب است و 

  .  برد يمبهتري از اثر حاضر 
ـ ي خاصـي  ا نشـانه در اين اثر، نويسنده به بررسي نظـام   كـه پويـا، منعطـف،     پـردازد  يم

  ، در حال نمو و داراي ويژگي تعاملي است. نشده تيتثب
به تعريف گفتمان » گفتمان«فصل تنظيم شده است. فصل نخست با عنوان  كتاب در پنج

 سـاز  نـه يزمو  نيآفـر  مقدمـه به ميدان عملياتي كـه   1و همچنين نحوة تبديل گفتمان هوشمند
بعـد  «. فصل دوم كتـاب بـه   پردازد يمحركت نشانه به سوي معناهاي غير منتظره و نو است 

ه را با جايگاه شـناخت در گفتمـان و شـگردهاي    اختصاص دارد كه خوانند» شناختي گفتمان
  .  پردازد يممعنايي  -شناختي توليد، بازآفريني و تكثير شناختي در نظام نشانه 

ـ و نشان  پردازد يم» ادراكي گفتمان -بعد حسي «فصل سوم به  كـه سـياليت و    دهـد  يم
  ي حسي و ادراكي در ارتباط است. ها انيجرمعناها با  -شناوربودن نشانه 

فصل پايـاني كتـاب بـه     تيدرنهااختصاص دارد و » بعد عاطفي گفتمان«صل چهارم به ف
ي رايـج و  ها گونهكه چگونه گفتمان از  دهد يمو نشان  پردازد يم» ي گفتمانباشناختيزبعد «

                                                            
1. intelligent 
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  .  ديآ يمي متفاوت و متمايز نايل ها گونهو به ارائة  رديگ يممتداول زباني فاصله 
ي (در قرن معاصر) را به سـه مرحلـه   شناس زباناب، تحوالت نويسنده در فصل نخست كت

ي هـا  دهـه كـه در   انهيگرا ساختو تفكرات  انيگرا ساخت. اول، مرحلة سيطره كند يمتقسيم 
و  1970ي هـا  سالبه اوج رسيده است؛ دوم، مرحلة گفتماني كه اوج آن در  1970و  1960
مـورد توجـه    1990و  1980ي هـا  سـال بود و مرحلة سـوم مرحلـة تعـاملي كـه در      1980
قرار گرفت. در مرحلة اول، صورت و شكل ساختاري زبان مـورد توجـه اصـلي     شناسان زبان
 عنـوان  بـه  پـرداز  گفتهبه گفتمان و نقش  شناسان زبانبود، سپس در مرحلة دوم،  شناسان زبان

جـه  فردي كه بدون حضور و قصد و نيت او از گفتمان، توليد گفتماني متوقف خواهد شـد تو 
توليـد   دار عهدهمعتقد است، زبان فرايندي است كه كسي  1نشان دادند و آنگونه كه بنونيست

  آن است. 
پس از آنكه مطالعة گفتماني به حد كفايت و در سطح بلوغ قـرار گرفـت، مرحلـة سـوم     

ي زبـاني  ها پژوهشيعني مرحلة توجه به بعد تعاملي آغاز شد كه طي آن،  شناسان زبانتمركز 
رايط تعاملي است كه بر وابستگي رفتارهاي زباني طرفين و مشاركان گفتمان كـه در  تابع ش

ياد شده است تأكيد دارد. در ايـن مرحلـه، فعاليـت    » سخنان هم«كتاب از آنها با تعبير زيباي 
منحصر و محـدود نيسـت، بلكـه     پرداز گفتهگفتماني تنها به شرايط توليد و حضور گوينده يا 

ي است كه بـا فعاليـت شخصـي خـود در     پرداز گفتهي ريگ جبههله، محل گفتمان در اين مرح
  .  گذارد يمو بر فرايند گفتماني تأثير  كند يمگفتمان شركت 

از سطح دوم به سـطح سـوم حركـت كنـد و رويكردهـاي نـوين        كوشد يمكتاب حاضر 
ـ  شناس نشانه ي، از ي گفتماني در اين چارچوب و مرحله را معرفي نمايد و در مسير ايـن معرف

ي محسوس و ملموس زبان فارسي و فرهنگ ايرانـي (از اشـعار   ها نمونهو  ها مثالبسياري از 
گيـرد   ي عاميانه) بهره ميها قصهي و بازار كوچهكالسيك و كهني مانند مثنوي موالنا تا اشعار 

  .  سازد يمكه خواندن كتاب را براي خوانندگان ايراني ملموس و شيرين 
ـ يومقـدمات و تعـاريف گفتمـان و    نويسنده پـس از معرفـي    ي اصـلي و نحـوة   هـا  يژگ

و بـه تعريـف عنصـر شـناخت از      پردازد يمهدفمندي، در فصل دوم به بعد شناختي گفتمان 

                                                            
1. Benveniste 
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و با ارائة افعالي كـه داراي بـار شـناختي هسـتند، در حـوزة       پردازد يمي كاو گفتمانديدگاه 
بر كـنش اسـتوار اسـت) و شـناخت     و انواع آن را از شناخت فني (كه  شود يمگفتمان وارد 

شرايط حضور يا گونة زيستي ما در مقابل يك موضوع و جريـان   كننده نييتعي (كه ا اسطوره
و سـطوح مختلـف دانسـتن در گفتمـان را نيـز بـه        شمارد يبرمو با مثال  كند يماست) بيان 

  . ندينش يمكنكاش 
جـوان و   شـناس  زبـان بـا آنچـه در ابتـدا بـه ذهـن       1هرچند در اين فصل مفهوم شناخت

ي اخيـر در  هـا  دهـه و همچنين جريـان شـناختي    گردد يمدانشجويان مراحل آغازين متبادر 
بر مفهوم استعاري زبان تمركز دارد، تفاوت بسـيار دارد، مفـاهيمي ماننـد     ژهيو بهآمريكا كه 

مينـه  ي در ايـن ز ا حـوزه ي ها قرابتزاوية ديد و اثر آن بر پيكربندي شناختي افراد، نشان از 
ي خـوب  بـه ، كند يميي كه ارائه ها مثالمعناشناسي پوياي مورد نظر اين كتاب با  -دارد. نشانه 

متكي بر رابطة ايستا، مكانيكي و مبتني بر انتقالِ اطالعات  تواند ينمكه شناخت  دهد يمنشان 
ي منظم و تابع قواعـدي خـاص   ا برنامهاز يك قطب به قطب ديگر باشد و شناخت اگر داراي 

و اگر محصول رابطة تعاملي و شاعرانه باشد، آن  نامد يمي ا حرفهباشد، آن را شناخت فني يا 
نيـز   2. در اين فصل از كتاب، رابطة شناخت با مفهـوم ارزش نهد يمي نام ا اسطورهرا شناخت 

  . رديگ يممورد بحث قرار 
ختصـاص  دو فصل بعدي كتاب (فصل سوم و چهارم) به بعد احساسي و عاطفي گفتمان ا

ادراكي گفتمان را نيز تـابع پـنج عنصـر (فضـايي تنشـي،       -و طي آن فعاليت حسي  ابدي يم
ي فضاي تنشي و مجموع عناصـر  مند جهتي، ا شاخصهادراكي، عمليات  -ي حسي گر يشوش

يي از ادبيات ها مثالو به معرفي هر يك از اين عناصر با ذكر  داند يمحاضر در فضاي تنشي) 
. در فصل مربوط به بعد عاطفي هم عناصري ماننـد ريـتم گفتـار،    پردازد يمو فرهنگ ايراني 

و عناصري مانند فشار عصبي، حاالت مختلـف   رديگ يم، عمق و... مورد بحث قرار انداز چشم
 -ي و... و نقشي كه در نظام نشانه دگيپر رنگي جسمي مانند ها هينماروحي و عاطفي و حتي 

. بر اساس نظرية عاطفي، فراينـد  شود يم بررسي مند نظام رتصو به، كنند يممعناشناختي ايفا 
عاطفي داراي پنج مرحله است كه از تحريك يا بيداري عاطفي آغاز و بـه ارزيـابي عـاطفي    
                                                            
1.cognition  
2. value  
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  . شود يممنجر 
ي گفتمان اختصـاص دارد. ايـن فصـل بـا     شناخت ييبايزفصل پنجم و نهايي كتاب به بعد 

و در  گردد يمماهيتي شناختي يا حسي است آغاز پرسش كليديِ زيبايي چيست و آيا داراي 
زيبايي را از منظر احساس و عواطف انسـاني توصـيف كنـد.     كوشد يمطول فصل، نويسنده 

ي از مباحث مورد بحث شناخت ييبايزنقش عنصر زمان در ايجاد مفهوم زيبايي و توليد جريان 
زمان زباني، زمان روايـي  در فصل پنجم است كه طي آن، تفاوت مفاهيمي مانند زمان خطي، 

يي ملموس از ادبيات ايراني، نكـات  ها مثالو با ارائة  رديگ يمو زمان مكاني مورد بحث قرار 
  . شود يمو دقايق آن به بحث گذاشته 

كنـد   و خود به اين نكته اشاره مـي  برد يمي به پايان ريگ جهينتنويسنده، كتاب را با بخش 
نكتـة مشـترك    نيتر مهمعاد مختلف گفتمان پرداخته است، كه هرچند در اين اثر به مطالعة اب

. برداشت اين كتـاب از مفهـوم   معناهاست -مفهوم نشانه  بودن اليسدر تمامي اين مطالعات، 
تـوان آن   نشانه، مفهومي سيال، پويا و همواره در حال تغيير است كه ابعاد متكثري دارد و مي

  حليل نشست. را از ابعاد و منظرهاي مختلف به نظاره و ت
از آن نظر اهميت دارد كه با نگـاه فـردي كـه     ژهيو بهاين كتاب، كاربرد آموزشي دارد و 

ي و گفتمان دارد، تـأليف شـده اسـت.    شناس نشانهمتخصص زبان است و ديدگاه فرانسوي به 
كساني نوشته يا ترجمـه   لهيوس بهبيشتر كارهايي كه در اين زمينه در ايران منتشر شده است، 

ي در كشـورهاي  شـناخت  نشـانه به نگـاه و ديـدگاه گفتمـاني و     مند عالقهكه متخصص يا  شده
ي انديشمندان بزرگـي  ها دگاهيدي خوب بهنويسنده در اين كتاب  درواقعهستند.  زبان يسيانگل

  چون گرمس را مطرح و بررسي كرده است. 
  



 

  نظريه و روش در تحليل گفتمان
  صفحه. 363. چاپ دوم، 1391. تهران: ني، هادي جليليمة ، ترجماريان يورگنسن و لوئيز فيليپس

  
  
  
 

 بررسي شكلي اثر -1

    متن انگليسي اثر بسيار روان و قابل فهم نوشته شده است و از اين نظـر آن را بـراي
ي آموزشي مناسب ساخته است. متن ترجمة فارسي كتاب ها دورهاستفاده در كالس و 

كـه متـرجم توانسـته اسـت ايـن مـتن را        رسد يم نظر بههم روان و قابل فهم است و 
  ي ترجمه كند كه بتوان از آن در كالس بهره برد.صورت به

      ويرايش متن فارسي كتاب هم قابل قبول است و قواعـد ويـرايش و نگـارش زبـان
  فارسي در آن رعايت شده است.

 يـي در حـد متوسـط اسـت.     آرا صـفحه ي كتاب در حد قابل قبولي است. نگار حروف
ي و آرامش بصري در حد لزوم رعايت شده است و در ترسـيم نمودارهـا و   دخوانيسف

رفته است. دربـاره طـرح    كار به(هرچند تعداد آنها اندك است) دقت كافي  ها جدول
به اين نكته اشاره كرد كه هرچند طرح كلي جلد، ارتباطي بـا كتـاب    توان يمجلد هم 

در فضاي كلي آثار نشر نـي اسـت.   زبان اصلي ندارد، قالب قابل قبولي دارد و بيشتر 
كه البته ممكن اسـت   اند بودهصفحات وارونه  320 صفحة، از شده يداريخر نسخةدر 

 بوده باشد. نيچن نيافقط در اين نسخه 

 بررسي محتواي اثر -2

  در دروسي نظير تحليل گفتمان و كاربردشناسي در مقطع ارشد  توان يماين كتاب را
بـرد. در   كار بهي علوم اجتماعي و علوم سياسي ها رشتهو ي شناس زبانو دكتري رشتة 

ترجمه و تـأليف منتشـر شـده     صورت بهايران چند كتاب ديگر درباره تحليل گفتمان 
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منبعي درسي اسـتفاده كنـيم، حجـم آن     عنوان بهبخواهيم از اين كتاب  كه چناناست. 
رشناسي ارشد؛ اما اگـر  براي دورة كا ژهيو به، رسد يم نظر بهبراي دو واحد درسي زياد 

كتـابي بـراي ورود بـه دنيـاي      عنوان بهبخواهيم آن را در كنار منبع اصلي كالس، يا 
 نظـر  بـه صـفحه) چنـدان زيـاد     363ي گفتماني معرفي كنيم، حجم كتـاب ( ها بحث

  .رسد ينم
  برده شـده اسـت، از اصـطالحات حـوزه تحليـل       كار بهاصطالحاتي كه در اين كتاب

سه رويكرد گفتماني مورد بررسي در اين كتاب است. در ترجمه هـم   ژهيو بهگفتمان، 
ي كه براي خواننده ايراني قابل فهم باشـد  ا گونه بهتالش شده است كه اين اصطالحات 

ترجمه شوند كه در اين زمينه مترجم تا حد زيادي هم موفـق بـوده اسـت. در ترجمـة     
ز رواني و رسايي اثر قابل ي برخي اصطالحات تخصصي نينيگز معادلو  ها جملهبرخي 

ي مـورد تأييـد فرهنگسـتان (در مـواردي ماننـد      هـا  معـادل بحث است؛ براي نمونه 
در حـوزة   شـده  رفتهيپذي ها معادلاستراتژي و...) رعايت نشده است. همچنين برخي 

بـراي  » تقيـد « برابرنهـاد تحليل گفتمان مورد استفاده قرار نگرفته است؛ براي نمونـه  
modality آشـنايي نيسـت. همچنـين     واژةالعات گفتماني در زبـان فارسـي،   در مط

چندان مناسـب نيسـت، زيـرا     intertextualityبراي » تيمتن انيم« برابرنهادانتخاب 
اسـت. همچنـين متـرجم بـا     » بينامتنيـت «اين واژه در زبان فارسي  جاافتادهبرابرنهاد 

در متـون  » كـنش «ر خوب بسيا برابرنهاد، به practiceبراي » پركتيس«انتخاب واژة 
  تحقيقي اين رشته توجه نكرده است.

  ،ي كه نخست يك پيشينة ذهني ا گونه بهمطالب كتاب به شيوه منظمي ارائه شده است
و سپس هر مطلب به  گردد يمو سپس مطالب اصلي ارائه  شود يمبراي خواننده ايجاد 

تدوين شـده اسـت. در   . بنابراين از اين نظر كتاب بسيار خوب شود يمي ختم ا جهينت
اين كتاب از جدول، تصوير، نقشه و نمودار به غير از يك مورد استفاده نشـده اسـت   

  كه البته اين هم با توجه به هدف كتاب قابل توجيه است.
  هرچنـد شـامل   رسد يماين كتاب در زمينة مطالعات گفتماني بسيار سودمند به نظر ،

تحليـل  «، »نظرية گفتمان الكالو و موفـه «ه به س طورعمده بهو  شود ينم ها دگاهيدهمة 
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پرداخته است. شايد بهتر بود كـه  » ي گفتمانيشناس روان«فركالف و » گفتمان انتقادي
هاليدي در مطالعـات گفتمـاني، فصـل     مند نظامي گرا نقشبا توجه به اهميت دستور 

رسـي  . در برشـد  يمديگري نيز براي پرداختن به اين رويكرد گفتماني اختصاص داده 
هر يك از سه رويكرد گفتماني مورد نظر كتـاب، هـم مطالـب و زيربناهـاي نظـري      
موضوع نظريه يا رويكرد مورد توجه قرار گرفته است و هم شيوة بررسـي و كـار در   
آن نظريه. براي نمونه در معرفي ديدگاه گفتماني فركالف، هم زيربناها و مفاهيم ايـن  

  و... . ها دادهسئلة تحقيق، شيوة انتخاب ديدگاه معرفي شده است و هم انتخاب م
  نوشته شده است. با نگاهي به منابعي كـه در   2002متن انگليسي اين كتاب در سال

كـه نويسـندگان از بسـياري از منـابع اصـلي و       ميشو يمكتابنامه آمده است، متوجه 
ـ   ا شده شناخته ره ي كه تا آن زمان در حوزه تحليل گفتمان نگاشته شده بـوده اسـت، به
  .اند گرفته

  در اين كتـاب را  » تحليل گفتمان«و » گفتمان«ارائة چند تعريف مشخص و واضح از
ازجمله نكات مثبت آن دانست. اين نكته از اين نظر اهميت دارد كه ايـن دو   توان يم

 كـار  بـه هاي مختلفي هـم   اصطالح با آنكه امروزه تواتر بسيار زيادي دارند و در حوزه
ي مختلـف  ها حوزهدر  ژهيو به. اين موضوع اند نشدهي شناخته درست هب، آنچنان روند يم

بسـيار سـودمند باشـد.     تواند يمو از اين نظر اين كتاب  شود يمعلمي كشور ما ديده 
و  شـده  يبنـد  دسـته اين كتاب خود نظرية خاصي را مطرح نكرده است، امـا در ارائـة   

  ه است.نظرات ارزشمند ديگران بسيار موفق عمل كرد مند نظام
  ي در زمينة آموزش تحليل گفتمـان  الملل نيبي ها نامه درساين كتاب، يكي از بهترين

ـ است كه تصويري كلي در اختيار خواننده از پيشـينه و نمـاي    ي ايـن رشـته   رو شيپ
. كتاب انسجام ساختاري و منطقي الزم را دارد و در كـل خوانـدن   دهد يمجديد قرار 

 گانـه  سـه ي گفتمـاني  ها دگاهيدي گفتماني و ها بحثآن تصوير روشن و منسجمي از 
. در هر فصل كتـاب هـم چنـين انسـجامي     دهد يممورد توجه كتاب به خواننده ارائه 

  وجود دارد.
  كه سـال نشـر    2002حوزه تحليل گفتمان تا سال  شده شناختهدر اين كتاب از منابع
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به هفـت منبـع از    متن انگليسي كتاب است بهره گرفته است. براي نمونه در كتابنامه
فوكو، يازده منبع از فركالف و بيش از ده منبع از الكالو و موفه يا يكي از آنها ارجاع 

  داده شده است.
  ي دقيـق و مـنظم و يكدسـت صـورت گرفتـه اسـت،       صورت بهاستنادات و ارجاعات

هـا و   ي يكنواخت انجام گرفته و يادداشـت صورت بهي متن دروني كه ارجاعات ا گونه به
  حات الزم در پايان هر فصل آمده است.توضي

       هدف كتاب، معرفي و بررسي نظريـه و روش در حـوزه مطالعـات تحليـل گفتمـاني
در سه رويكرد گفتماني معروف و شـناخته شـده اسـت. در بررسـي هـر سـه        ژهيو به

رويكرد توصيف، تحليل و نقـد مبـاني فكـري، روش و نقـاط ضـعف رويكردهـاي       
اين نظر هم كتاب درخـور توجـه اسـت. بـراي نمونـه در       و از شود يمگفتماني ديده 

بخشي از فصلي كه به بررسي نظرية الكالو و موفه اختصاص دارد، خـوانش انتقـادي   
الكالو و موفه از ماركسيسم ارائه شده است. اين كتاب با توجه به آنكه نگاه خواننـده  

خربي ندارد، بلكـه داراي  هيچ بعد م تنها نه، سازد يم تر منسجمو  تر قيعمرا به گفتمان 
ـ ابعاد سازندة بسياري نيـز هسـت و    ي هـا  طيمحـ نگـاه ژرف علمـي را در    توانـد  يم

يـا سـوگيري    مـورد  يبدانشگاهي ما ياري دهد. عالوه بر اين، هيچ موردي از تعصب 
 شـده  ترجمهجانبدارانه از رويكردهاي علمي يا نويسندة خاصي در كتاب اصلي و متن 

  مشاهده نشد.
 به معنابنياد بودن ترجمه، تا حد بسيار قابل قبولي رواني در متن وجود دارد و  با توجه

اصـول  نشـده اسـت. در كـل     ريناپـذ  جبرانهم معناي متن اصلي دستخوش تحوالت 
  ي روان به فارسي برگردانده شده است.ا گونه بهرعايت شده است و متن اصلي ترجمه 
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  مقالة نقد كتاب
ترجمة هادي جليلي از نشر ني، برگرداني اسـت از  » ل گفتماننظريه و روش در تحلي«كتاب 

» Discourse Analysis as Theory and Method«كتاب معروف و بسـيار مـورد اسـتناد    
  از انتشارات سيج.  2002نوشته ماريان يورگنسن و لوئيس فيليپس، چاپ 

عبارتند از  كه پردازد يمكتاب حاضر در شش فصل به سه نظرية غالب در تحليل گفتمان 
شناسي گفتماني.  و روان 1نظرية گفتمان ارنستو الكالو و شانتال موفه، تحليل گفتمان انتقادي

ي ا نارشتهيبي هم ياد شده است، از رويكردهاي كاو گفتمانتحليل گفتمان كه از آن با عنوان 
ميالدي بسـيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. البتـه         2000ي پس از ها سالاست كه در 

و بسـته بـه    گـردد  يبازمتاريخچة تحليل گفتمان حتي از نوع انتقادي آن به چندين دهة پيش 
  نقطة آغاز آن را متفاوت دانست.  توان يم، شود يمتعريفي كه از گفتمان و تحليل آن ارائه 

كتاب مورد بحث از ميان رويكردهاي مختلف به تحليل متن، تنها سه مـورد را برگزيـده   
ظريات و رويكردهاي بسيار رايج كه در كشور ما نيز از سوي پژوهشگران است و برخي از ن

عنوان كتاب كليتي  درواقعشده است، در اين كتاب غايب است. پس  رو روبهبا اقبال بسيار 
  . رديگ يمكه تنها بخشي از آن در متن فصول كتاب مورد بحث قرار  كند يمرا ارائه 

ي سياسـي اسـتفاده شـده اسـت و در     هـا  گفتمانل نظرية الكالو و موفه بيشتر براي تحلي
ـ پاسلطاني و كتـاب مسـتخرج از ايـن     اصغر يعلدكتري  نامه انيپاكشور ما نيز  بـه   نامـه  اني

ي ا رسـانه ي هـا  گفتمـان ي سياسي كشور بوده و بـه  ها گفتمانكاربست اين نظريه در عرصة 
مقاله هم در چارچوب  ) در بازة زماني مشخص پرداخته است. چندينطلب اصالحي ها رسانه(

 تـوان  يمپژوهشي كشورمان منتشر شده است كه از آن ميان  -اين نظريه در نشريات علمي 
نوشـتة  » نظرية گفتمان الكالو و موفـه، ابـزاري كارآمـد در فهـم و تبيـين سياسـي      «به مقالة 

  سياست اشاره كرد.   نامة فصل) در 1387كسرايي و پوزش شيرازي (
ي تحليـل  نـوع  بـه )، تحليل گفتمان سياسي و درحقيقـت  1985فه (در نظرية الكالو و مو

و  رديپـذ  يمگفتماني در دو سطح توجه به رويدادهاي ارتباطي و توجه به نظم گفتماني انجام 
هدف از تحليل گفتمان، توضيح رويـدادهاي ارتبـاطي خـاص و تشـكيل و دگرگـوني نظـم       
                                                            
1. CDA 
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ربنــدي ســاختمند ژانرهــا و سياســي گفتمــان اســت. منظــور از نظــم سياســي گفتمــان، پيك
؛ نظمي هرچند باز و تغييركننده كـه  دهند يميي است كه گفتمان سياسي را تشكيل ها گفتمان

  . كند يم را در نقطة مشخصي از زمان، معين و حدود آن را مشخص اش ياسيسگفتمان 
يكي از فنوني است كه در اينگونه تحليل گفتمان بسيار رايج است و منظور  1يبند مفصل

طبيعي در كنار هم قرار ندارند.  طور بهيي در كنار يكديگر است كه ها دهيپداز آن، قرار دادن 
تلفيقي است از عناصري كه با قرارگـرفتن در مجموعـة جديـد، هـويتي تـازه       گريد عبارت به
ـ . از ديگر مفاهيم مهم در اين رويكرد به تحليل گفتمان ابندي يم كـه در  [ 2بـه وقتـه   تـوان  يم

 5و بست 4ها گاه گره، 3، عنصر]ضر از آن به بعد تعبير شده كه ترجمة واضحي نيستترجمة حا
ـ ازااشاره كرد. البته مفاهيمي مانند جذب و طرد، حوزة گفتمان و مـواردي   هـم در   دسـت  ني

. در اين نظريه، هر گفتمـاني از طريـق تثبيـت    رديگ يمنظرية يادشده بسيار مورد اشاره قرار 
نشانة ممتازي اسـت   گاه گره گريد عبارت به. رديگ يمي خاص شكل ها اهگ گرهنسبي معنا حول 

بـا   شـان  رابطـه ، معنـاي خـود را از   ها نشانهو ساير  شوند يمحول آن منظم  ها نشانهكه ساير 
  . كنند يماخذ  گاه گره

يـي ماركسيسـتي و از   گرا سـاخت خاستگاه نظري نظرية الكالو و موفه از يكسو در سنت 
ي سوسوري ريشه دارد. در نظرية الكالو و موفه، تمام قلمرو اجتماعي، شناس نزباديگر سو در 

در » گفتمـان «مفهـوم   درواقـع . زدير يفرومگفتماني بوده و درنتيجه اساس تمايز زيربنا و بنا 
ي پسـامدرن  هـا  هينظردر » زبان«در ماركسيسم و » ايدئولوژي«اين نظريه، جايگزين مفاهيم 

  ي شده است. شناخت زبان
ي هژمونيك هستند و به اعتقاد الكالو و موفه، بند مفصلبرساختة  ها تيهودر اين نظريه، 
معنا و هويت بخشد،  ها دهيپدوجود ندارد كه به بقية  -مانند ماركسيسم  -هيچ مفهوم بنيادي 

، پديـد  انـد  شـده ي بند مفصل ي ديگري كه با همها تيهوبلكه هويت هر چيز صرفاً در شبكة 
ـ ) 1985ب حاضر هرچند خواننـده را از مطالعـة كتـاب منبـع (الكـالو،      . كتاديآ يم ـ ن يب  ازي
(و اصوالً چنين ادعايي هم ندارد)، تصويري نسبتاً واضح و جامع از ابعاد اين نظريـه   كند ينم

                                                            
1. articulation  
2. moment  
3. element 
4. nodal points 
5. clouser 
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  . كند يمو روش عملي كاربست آن ارائه 
ب امـا  ، محبـو روز بـه رويكرد ديگري كه در اين كتاب معرفي شده است، جريان بسـيار  

ـ ميك حوزة پژوهشي  عنوان بهمبهم تحليل گفتمان انتقادي است. اين جريان  ي از ا رشـته  اني
(و پس از آن مانند  1990قرار گرفت و در دهة  شناسان زبانمورد عالقه و توجه  1970دهة 

ي) به يك حـوزة  شناس زبانتماميت علم  تر عيوسي ا طهيحي تحليل گفتمان و در ها حوزهساير 
و حد و مرز  ها روش پيشينة تحقيق قابل توجه بدل شد. تعريفي جامع و مانع از مفهوم،داراي 

باشد،  محور انيجراين رويكرد ارائه نشده است. اما البته تحليل گفتمان انتقادي بيش از آنكه 
با رويكـرد اجتمـاعي    2فردي مانند ون دايك 1معناشناختي -است. رويكرد جامعه  فردمحور
ي ديگرانـي چـون   كردهـا يروو  هـا  روشوت بسيار دارد و رويكرد اين دو بـا  تفا 3ون ليون

ووداك، فاولر، كرس و... بسيار متفاوت است. در كتاب حاضر از ميان رويكردهاي متفاوت 
گردآمده زير چتر مفهوم تحليل گفتمان انتقادي، به رويكرد نورمن فركالو پرداخته شده است 

رويكردهاي انتقادي به تحليل گفتمان  نيتر شاخصكي از كه در كشور ما (و سراسر جهان) ي
  و چارچوب نظري بسيار منسجم و قابل ذكري دارد.  شود يممحسوب 

كه تنها با درنظرگرفتن شـرايط اجتمـاعي قابـل     داند يمفركالف زبان را كنشي اجتماعي 
گفتمـان  بر اين كنش اجتماعي سيطره دارد. از ديـد فـركالف،    4تحليل است و نظم گفتماني

ي از ا مجموعـه ي گفتمـاني كـه مبنـايي اجتمـاعي دارنـد و      هـا  نظامي از ا مجموعهحقيقي از 
ي گفتمـاني بـه   هـا  نظـم . ايـن  رديگ يمتوسط نهادهاي اجتماعي شكل  شده نييتعقراردادهاي 

 ي ايدئولوژيك، توسط روابط قـدرت در نهادهـاي اجتمـاعي و كليـت جامعـه ايجـاد      ا وهيش
كـه   گونـه  همـان الف، گفتمان بر ساختارهاي اجتماعي تأثيرگذار است، . از ديد فركشوند يم

. بنابراين گفتمان بر تـداوم اجتمـاع و يـا تغييـرات اجتمـاعي      رديگ يمخود توسط آنها شكل 
ي رايـج در  هـا  ترجمـه تأثيرگذار است. نوع ترجمة اين فصل از كتاب (فصل سوم)، كمي با 

آشنا بـا   چندان نه مندان عالقهآن را براي تودة  حوزة تحليل گفتمان كشورمان متفاوت است و
  . كند يمابعاد آثار فركالف، دشوار و سردرگم 

                                                            
1. socio-semantic 
2. Van Dijk 
3. Van Leeuwen 
4. order of discourse  
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ي گفتماني است كه ريشـه در  شناس رواندر اين كتاب، نظرية  شده يمعرفسومين رويكرد 
ي اجتماعي دارد و البته در كشور ما نسبت به دو رويكرد ديگـر كمتـر   شناس رواننقد پاراديم 
ي ا واژه پوشـش  منــزلة  بهي گفتـماني شنـاس روانده است. در اين كتـاب، اصطالح شناخته ش

 هنگـام  بـه ي گفتمـاني  شناسـ  روانگرفته شده است.  كار بهاين مفهوم وسيع  دادن پوششبراي 
ي شناختي كـه بـر تحليـل    شناس روانتحليل تجربي گفتمان، برخالف رويكردهاي موجود در 

ي هـا  نمونـه ي ساختارگرا و پساساختارگرا كه بـر  ها هينظرالف انتزاعي زبان متمركزند و برخ
، به تحليل كـاربرد زبـان در يـك موقعيـت     شوند ينممشخص از تعامالت اجتماعي متمركز 

براي پژوهشگران كشورمان هم بسيار جالب توجـه   تواند يممشخص توجه دارد. اين رويكرد 
ت دو رويكرد قبلي) در اين زمينه انجام ي چنداني (به نسبها پژوهشباشد و با توجه به اينكه 

  .  دينما يمنشده است (در كشور ما)، معرفي اين نظريه بسيار مفيد و جالب توجه 
در پايان شايان ذكر است كه كتاب حاضر به معرفي رويكردهاي جـذابي ماننـد دسـتور    

ـ     ا كرهيپ، يا تحليل گفتمان مند نظامي گرا نقش ي ايـن  ي توجـه نداشـته و مجـالي بـراي معرف
 عنـوان  بـه  تواند ينم. از اين منظر است كه كتاب حاضر ابدي ينم روز بهرويكردهاي جذاب و 

كـه بـالقوه    منبع درسي اصلي تحليل گفتمان در مقطع كارشناسي ارشد معرفي شود، درحـالي 
جامع از تحليل گفتمان و شـماي امـروزي    نسبت بهيكي از آثاري باشد كه تصويري  تواند يم

يك كتـاب مقـدماتي مهـم و     عنوان بهكه در سراسر جهان هم از آن  طور همانند، آن ارائه ك
  . شود يمقابل اعتنا ياد 

  



 

  نقصان معنا
 82. چاپ اول، 1389، نشر علم. تهران: حميدرضا شعيري، ترجمة آلژيرداس ژولين گرِمس

   1صفحه.
  
  
  
 بررسي شكلي اثر -1

 يي، طرح جلد و...) خوب است.آرا نگاري، صفحه كيفيت شكلي و چاپي اثر (حروف  
  لحـاظ  بـه صريح و هم ضمني بيان شده اسـت. كتـاب    صورت بهاهداف كتاب هم 

 ي وبنــد جمــعصــوري داراي مقدمــة فصــل، فهرســت مطالــب، خالصــة فصــل،  
  ي است.شناس كتاب

 .قواعد ويرايش و نگارش در اثر حاضر رعايت شده است 

 بررسي محتواي اثر -2

  ـ تحل يها درسدر مقاطع مختلف تحصيلي براي  توان يمرا » نقصان معنا«كتاب ي هـا  لي
  برد.   كار بهي گفتماني ها ليتحلي و شناس تيرواي ها ليتحلي، شناخت نشانه

  ي است و انسجام معنايي شناس نشانهي گرمس در حوزة ها كتاباين اثر يكي از بهترين
ـ و كالمي و نظم منطقي در آن ديـده   - نشـانه . ايـن كتـاب تحـولي در علـم     شـود  يم

  معناشناسي بود.
     در استنادات و ارجاعات، دقت الزم انجام گرفته است. در ترجمه نيـز امانـت رعايـت

  شده است. 
  معناشناسي مكتب پاريس وجود دارد.  -در اين اثر، تحليل علمي با روش نشانه  

                                                            
گـرمس معناهـاي   «رضا اميني با عنـوان   پژوهشي دكتر -علمي  ةمقالي است از ا خالصه. يادداشت حاضر 1

انتقـادي: متـون و    ةپژوهشـنام پژوهشي  -علمي  ةدوماهنامكه در » گريزان: بررسي و نقد كتاب نقصان معنا
 ) چاپ شده است. 14 -1، صص 1393، پاييز 32 ةشمار، 14 ةدوري علوم انساني (ها برنامه
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 يي مكانيكي و حركت بـه  ساختارگراي كتاب، عبور از ها ليتحلنوآوري اين  نيتر بزرگ
  ، انطباق خوبي دارد.محتواي اثر با عنوان و فهرستي گفتماني است. ها ليحلتسمت 

  



 

  روايت فلسفي روايت
 صفحه. 252اول،  چاپ. 1389، نشر علم. تهران: فائزه رودي

  
  
  

 بررسي شكلي اثر -1

 براي متن و فاصـلة بـين سـطرها     شده انتخابنگاري ضعيف است. هرچند قلم  حروف
هـاي   ها يكنواخت نبـوده و تناسـب بـين قلـم     نه اندازة قلمنسبتاً مناسب است، متأسفا

اندازه قلم انگليسي در متن، يك  طورمعمول بهفارسي و انگليسي رعايت نشده است. 
هـا   نوشت شود، اما رجوع به پي از قلم فارسي در نظر گرفته مي تر كوچكيا دو شماره 

از قلـم   تـر  بـزرگ سـي  دهد كه قلـم انگلي  و...) نشان مي 78، 61، 51(مثالً صفحات 
هاي فارسي هم يكدسـت نيسـت    نمايد. در مواردي حتي قلم فارسي است و نازيبا مي

ي آنها درنهايت كتـاب  خوان ناهم) كه به دليل 106ها مثالً صفحه  نوشت در پي ژهيو به(
  بسيار نازيبا شده است. 

 ها  تمام بخش اندازه براي استفاده از يك قلم يك ازجملهآرايي ضعيف است؛  كليت صفحه
هـاي كتـاب،    ها، زيرتيتر و حتـي صـفحات جداكننـده بخـش     حتي براي تيترهاي فصل

  شود).  متر در نظر گرفته مي سانتي ها (كه معموالً نيم پاراگراف ازحد شيبتورفتگي 
 زيبا و جذاب است.  حال نيدرعآرايي كتاب، ساده و  طرح جلد برخالف صفحه  
   ـ  بـه ايـن اثـر   متأسفانه قواعد عمومي نگـارش در  رعايـت نشـده اسـت.    عنـوان  چيه

الخـط زبـان فارسـي اسـت كـه       قواعد رسم نكردن تيرعااشكال كتاب،  نيتر بزرگ
فاصـله   از نـيم  نكـردن  اسـتفاده خورد، مانند  تقريباً در تمام صفحات كتاب به چشم مي

جـاي   ) بـه "ها و حروف جمع)، استفاده از عالمت نقل قول انگليسي ( در فعل ژهيو به(
هـاي اماليـي    هاي اضافي بين كلمات و حتـي برخـي غلـط    ، وجود فاصله(«»)گيومه 

دهـد   : خانوده) كه نشان مـي 20، سطر 145: ببينده يا ص 11، سطر 144(مانند ص 
  خواني اثر در كل صورت نگرفته است. ويرايش ادبي و نمونه
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     ـ ه در ويرايش تخصصي اثر نسبتاً مناسب است. مـتن كمـابيش روان و رساسـت. البت
روانـي مـتن بهتـر اسـت تـا       ،ها از منابع فارسي صورت گرفتـه  قول نقلمواردي كه 

-43مثال در صـفحات   عنوان بهدست به ترجمه زده است ( خودمواردي كه نويسنده 
 روان ترجمه نشده است). 32نوشت شماره  ، پي44

 بررسي محتواي اثر -2

  مـالي، تصـوير، نتيجـه و    ، بيان ضمني هدف اثـر، فهرسـت اج  شگفتاريپكتاب داراي
  ي است. شناس كتابي كلي و بند جمع

  روايت فلسفي روايت: از باستان «اين كتاب داراي دو بخش است. بخش اول كتاب
روايـت بـر زمينـة    «و » دربارة روايـت «نام دارد كه خود به دو فصل » مدرن تا پست
نـام  » مدرن روايت در فلسفة پست«تقسيم شده است. بخش دوم » هاي فلسفي ديدگاه

از منظر معنـا، واقعيـت، قـدرت و     مدرن پستدارد. در اين بخش، روايت در دوران 
ي مختلف اين بخش، تقابل بين روايـت تـا   ها قسمتفلسفه بررسي شده است. اما در 

شـود. هرچنـد طـرح مسـئله      مدرن مطرح مي مدرن و سپس قرائت پست دوران پست
ضوعيت ندارد، بايد گفت اين بخـش و  مدرن بدون ارجاع به مسئله مدرنيسم مو پست

ـ ازاي كلي، كتاب بر اساس همين تقابل بنيان نهاده شـده اسـت.   نوع به انسـجام   رو ني
مطالب بين بخش اول و دوم كتاب چندان مناسب نيست. شايد بهتر اين بود كه پس 

 مدرن پستاز ارائة تصويري مقدماتي از روايت، تقابل بين روايت در دوران مدرن و 
  شد. ساس محورهايي كه در هر دو بخش درباره آنها بحث شده، مطرح ميبر ا

 فصل دوم.  جز بههاي كتاب مناسب است، البته  طوركلي انسجام مطالب بيشتر فصل به
را بررسي كند، اما گاه بـا  » هاي فلسفي روايت بر زمينة ديدگاه«فصل دوم قرار است 
چارچوب هنر مطرح اسـت و بـس.   شويم؛ گويي روايت تنها در  مسئلة هنر مواجه مي

  انسجام اين فصل از كتاب با عنوان آن محل ترديد است.  رو نيازا
  ميزان استفاده از منابع فارسي، خوب و مناسب است، زيرا اكثر آثار مهم يكي دو دهه

اخير در اين زمينه بررسي شده است. اما منابع انگليسي كتاب بسـيار محـدود اسـت    
هاي يادشده متعلق به يـك دهـة    سايت كه سه مورد از كتاب(تنها چهار كتاب و يك 
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مدرن مربوط است نيز كتابي اسـت   قبل بوده و تنها كتابي كه مستقيماً به مسئلة پست
)) و هـيچ منبـع انگليسـي كـه مسـتقيماً      1991متعلق به دو دهه قبل (سال انتشـار:  

ار يافتـه باشـد،   ي انتشـ تازگ بهرا مطرح كرده و  مدرن پستموضوع روايت در دوران 
  شود.   مشاهده نمي

 ها بـيش از سـي    دقت در استنادات و ارجاعات كمابيش خوب است و در اغلب فصل
تا چهل ارجاع داده شده است. البته وضعيت شكلي ارجاعات مناسـب نيسـت و گـاه    

هاي طوالني در داخل متن آورده شده اسـت، بـدون اينكـه از مـتن اصـلي       پاراگراف
  متمايز گردد.

 رسد رعايت امانت در اثر تا حد بسيار زيادي صورت گرفته باشد.   ظر ميبه ن 

 مدرن و همچنين در دوران  در اين اثر به نقد و مقايسه روايت تا پيش از دوران پست
 مدرن پرداخته شده است. خود اين تحليل و بررسي ارزشمند است. پست

 مشاهده نشده است. يعلمطرفي علمي رعايت شده و جانبداري غير  در اين اثر، بي  
  و پيش از آن بـا   مدرن پستنكتة نوآورانه اين اثر، مقايسة موضوع روايت در دوران

توجه به محورهاي مهم مربوط به روايت است. همچنين تحليـل و توصـيف متـون و    
  ي اين اثر است. ها ينوآورو  ها يژگيوي جديد از ها روشفيلم بر اساس 

  است. از طرفي كتـاب  » مدرن از باستان تا پستروايت فلسفي روايت «عنوان كتاب
روايـت  «داراي دو بخش است و عنوان بخش اول كتاب هم دقيقاً همين است يعنـي  

ي كتاب بر اسـاس عنـوان   گذار نام رو نيازا». مدرن فلسفي روايت از باستان تا پست
دهد كه يا عنوان كتاب نامناسب است (زيرا بخش دوم كتـاب را   بخش اول نشان مي

ر نظر نگرفته است) يا عنوان بخش اول با محتواي آن مناسبت ندارد (زيرا در غيـر  د
تـر   اين صورت چه نيازي به طرح بخش دوم كتاب بود). به نظر گـزارة دوم صـحيح  

طور عام  پردازد، بلكه روايت را به روايت نمي فلسفيباشد، زيرا بخش اول به روايت 
اوين و فهرسـت در بخـش دوم كتـاب بهتـر و     مد نظر دارد. انطباق محتواي اثر با عن

  است. تر يرفتنيپذ
   هـاي فلسـفي آثـار     اين اثر با وجود تناسب آن در زمينة دروسي نظير شـناخت جنبـه
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مدرن، كتاب جامعي در اين  هنري، يا آشنايي با آراي متفكران و هنر در دوران پست
ـ ين زمينه نيست و البته به اين منظور هم تدوين نشـده اسـت. بنـابرا    از آن  تـوان  يم

  يك منبع فرعي استفاده كرد.   عنوان به
 يي ماننـد  هـا  موضـوع و  هـا  درسبـراي   تناسب به توان يميي از اين كتاب را ها بخش

هاي فلسـفي در نقاشـي،    ي و تحليل گفتمان، شناخت جنبهشناس تيرواي، شناس نشانه
و هنـر از منظـر    موسيقي و ادبيات، آشنايي با آراي متفكران در باب هنـر و زيبـايي  

استفاده كرد. اين كتـاب   ارشد يكارشناسبراي دورة كارشناسي و  مدرن پستانديشه 
هاي درس خاصي انطباق ندارد و البته اين موضـوع را   طور كامل و دقيق با سرفصل به

  كتاب تلقي كرد.   ضعف نقطهنبايد 
 ته شـده و در  در اين كتاب هم از تصاويري براي طرح مباحث مربوط به هنر بهره گرف

بنـدي   بندي از اين بخش صورت گرفته است. هرچند جمـع  پايان بخش دوم نيز جمع
  بندي است.  يادشده صرفاً مربوط به بخش دوم كتاب است و بخش اول فاقد اين جمع

 توان گفت از اصطالحات مناسب و رايج در ايـن حـوزه اسـتفاده شـده      طوركلي مي به
ويـژه   اطب تخصصي آشنا و ملموس است؛ بـه است و اغلب اين اصطالحات براي مخ

اينكه استفاده از منابع معتبر فارسي در اين كتـاب زيـاد صـورت گرفتـه و درنتيجـه      
  واژگان و اصطالحات مورد استفاده مناسب هستند.

 هاي مورد قبـول آن مشـاهده    فرض تعارض آشكاري بين محتواي اثر با مباني و پيش
مدرن و قرائت چندجانبه آن از روايـت را   ن پستگفتما جا همهشود. نويسنده در  نمي

طـوركلي ايـن اثـر     داند. بـه  تر از گفتمان دوران مدرن و ماقبل مدرن مي برتر و جامع
هاي ديني و اسالمي ندارد، زيـرا موضـوع    گيري خاصي درباره فرهنگ و ارزش جهت

ينة فلسـفي  كند. البته مباحث كتاب بيشتر بر زم آن چندان به اين حوزه ربط پيدا نمي
روايت استوار بوده و بديهي است كه اين مباحث بيشـتر در همـان چـارچوب غربـي     

   مطرح شده باشد.



 

  ي درسيزير برنامهانگليسي براي دانشجويان 
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 بررسي شكلي اثر -1

 يي نسبتاً خوب است. البته اگر در ابتداي هـر  آرا صفحهخوب است. ي اثر نگار حروف
 تـر  جـذاب و  تر مناسب، شد يمدرس تصوير كوچكي برگرفته از مطالب درس اضافه 

 .رسد يم نظر بهبود. صحافي نيز مناسب 

      طرح جلد مشكي چندان مناسب نيست. اگر طرحي متناسب بـا مطالـب كتـاب تهيـه
  ، بهتر بود. شد يم

 ومي ويرايش و نگارش رعايت شده است. قواعد عم  
  و محتـواي درنظرگرفتـه    شده انتخابي ها متنمحتوا، تناسب و جامعيت نسبي دارد. البته

ـ  6و  5، 4ي ها فصلشده براي كتاب و براي  ي ماننـد  تـر  مهـم از مباحـث   توانسـت  يم
»curriculum Theory« ،»curriculum change« ،»curriculum orientations« ،
»curriculum evaluation« ،»curriculum issues « و»curriculum development «

از انديشمندان و نويسندگان معتبري در ايـن حـوزه    كه يدرصورتانتخاب شود. همچنين 
، در آشـناكردن  شد يم، شورت، ميلر، ارنشتاين و... متني انتخاب لين مكچون شوبرت، 

  باشد.  دتريمف توانست يمي درسي زير امهبرن حوزة تر يضروردانشجويان با مباحث 
  ي دارد و مشكلي ندارد. همچنـين مطالـب بـا    خوان هممحتواي اثر با عنوان و فهرست

 دورةي مصوب وزارت علـوم منطبـق اسـت و كتـاب بـراي دانشـجويان       ها سرفصل
  . رسد يم نظر بهكارشناسي مفيد 

     ،ـ فعالو  هـا  نيتمـر اطالعات كتاب تقريباً روزآمد است. البتـه اگـر كتـاب ي هـا  تي
آنهـا   توانست يمي براي ارجاع دانشجويان به منابع ديگر داشت، بهتر ا ژهيويادگيري 

  را با ساير منابع آشنا سازد.  
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        نظم منطقي و انسجام مطالب خوب اسـت و رونـدي منطقـي از سـاده بـه مشـكل و
  .  رديگ يم يپرا  تر دهيچيپ
 هـاي   و قسمت تر ياساسي ها نهيزمد. البته منابع از نظر علمي معتبر هستن رفته هم يرو

 5، 4ي ها فصلدر  توانست يمي درسي وجود دارد كه زير برنامه حوزةي در تر مناسب
  استفاده شود. 6و 

  .در استنادات و ارجاعات دقت كافي شده است 

 بررسي محتواي اثر -2

  ي، ي صوري كتاب حاضر، فهرست كلي، راهنمـاي عالئـم آوانگـار   ها يژگيواز نظر
  و فهرست منابع دارد.  شگفتاريپ
  وةيشـ يا در بخشي با عنوان مقدمه، ساختار كتاب و  شگفتاريپبهتر است كه در بخش 

 ارائه مطالب توضيح داده شود.

  به سابقه و حيطة تخصصـي فعاليـت نويسـندگان نيـز    شگفتاريپبهتر است در بخش ، 
 ي اشاره شود. ا گونه به

  يا دوزبانة جديد  زبانه تكي ها فرهنگ، با آنچه در شده ارائهراهنماي عالئم آواشناختي
ـ  ، تفاوت دارد. بهتر بود از عالئم آوانگاري همچـون الفبـاي  شود يميافت  ـ  نيب ي الملل

 .شد يمبراي اين منظور استفاده  1آوانگاري

 در هر درس، عنوان درس در يك صفحه براي نمونه lesson one    ارائه شـده اسـت و
ي مربوط به متن در صفحه ديگـري ذكـر   ها واژهارائه تعدادي از عنوان اصلي، پس از 

 ). اين شيوه در ذكر عنوان درس مرسوم نيست.readingشده است (مثالً 

  ي عمـومي و  ها واژهدر ابتداي هر درس، تعداد زيادي از  شده فهرستي ها واژهدر بين
» organize« ،»balance«مثال در درس اول:  عنوان به. شود يمغير تخصصي مشاهده 

» approach«و » endeavor« ،» emerging«ي هـا  واژه، در درس سوم »initiate«و 
ي باشـد  ا گونه بهبايد  ها واژهارائه شده است. درواقع در درس زبان تخصصي، انتخاب 

، حيطـه و زمينـة مـورد بحـث در كتـاب مشـخص شـود.        هـا  واژهكه تنها با مشاهدة 
ژه ارائه شده است نيز بافتي كلـي و غيـر مـرتبط بـا     بافتي كه براي هر وا حال نيدرع

                                                            
1. IPA 
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ي مختلـف در اسـتفاده از   ها رشتهمتون تخصصي رشته است. تواناساختن دانشجويان 
منابع خارجي از يكسو و ترجمة منابع به فارسي از سوي ديگر، از اهداف درس زبـان  

ت و هـدف اسـ   هـا  واژهتخصصي است. در اين كتاب تنها تعريف يا معادل انگليسي 
  .  شوند ينمدانشجويان با معنا و معادل فارسي اصطالح تخصصي آشنا 

  پـس از  شـود  يمدر متني كه براي خواندن ارائه شده است و محتواي درس را شامل ،
 لحـاظ  به آن پاراگراف ارائه شده است. اين پرسش دربارةهر پاراگراف، يك پرسش 

ب نيز سعي دارد از آنها تبعيت اين كتا رسد يم نظر بهكه  -ي خواندن ها كتاباصول 
 به اين شيوه تـوجهي نـدارد. اگـر پرسـش در ابتـدا و در بخـش بـه اصـطالح         -كند 

prereading  ولي به ايـن  كرد يم ي ذهن دانشجو كمكساز آمادهمطرح شده بود، به ،
ي درك مطلب در ادامـه و در  ها پرسشكه  ژهيو به، كند ينمشكل كمكي به يادگيري 

 رائه شده است. ا ها نيتمربخش 
 نويسندگان محترم از دانشجويان انتظار دارند كـه مطالـب مـرتبط بـا      رسد يم نظر به

را بتوانند به انگليسي از حفظ كنند و فراگيرند. تجربه نشـان داده   شان يليتحصرشته 
است كه سطح انگليسي دانشجويان اغلب به اين اندازه نيست و با توجه بـه طـوالني   

مطلب براي چنين هدفي، از عهـده   نساختن آمادهو  نكردن سادهو  بودن متون هر درس
 اين كار برنخواهند آمد.

 محتوا، نكاتي قابل ذكر است: لحاظ بهتنوع خوب است. اما  لحاظ بهي كتاب ها نيتمر 

 ي تخصصي ندارد، بلكـه تعـدادي واژه كـه    ها واژه، ارتباطي با 1ي واژگانها نيتمر
يي ارائه شده است كه آنها هـم  ها جملهت، در غالب دليل انتخابشان قابل درك نيس

بـيش و   ها درسعمومي و نامرتبط با موضوع هستند (اين موضوع تقريباً براي همه 
 كم صادق است).

  ي قابل ذكر است. هـدف از نگـارش كتـب    ا نكتهي دستوري نيز ها نيتمردر بخش
ي هماننـد  آموزش دانشجويان است. در اين كتـاب، نكتـه گرامـر    تيدرنهادرسي 
ي هـا  رشـته ي مهارت خواندن (در رشتة زبان انگليسي يـا زبـان عمـومي    ها كتاب

ي ا وهيشـ دانشگاهي) مورد توجه قرار گرفته است، بدون آنكه نكته مـورد نظـر بـه    
در  ها نيتمرآموزش داده شده باشد. باز هم در اين بخش،  ها نيتمرپيش از ارائه در 

                                                            
1. vocabulary 
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 ي ارائه شده است. ي غير تخصصها واژهو  ها جملهغالب 

   ي خوانـدن مـرتبط بـا رشـتة     هـا  مـتن اين كتاب بيشتر زبان عمومي با اسـتفاده از
 ي درسي است، نه زبان تخصصي.  زير برنامه

 داراي  هـا  درسدر ابتـداي   شـده  ارائـه ي ها واژهجايگاه تكيه در  ژهيو به ها يآوانگار
اول بايد باشد، ولـي   ، تكيه در هجاي»concept«مثال در واژه  عنوان بهغلط است. 

، تكيـه در هجـاي دوم قـرار گرفتـه اسـت.      ها واژهكتاب در فهرست  10در صفحة 
ي شـيوة  طـوركل  بـه ، جايگـاه تكيـه اشـتباه اسـت.     »diagnostic«همچنين در واژة 

 آوانگاري بسيار نامتعارف است.

  .متن درس دوم طوالني است: چهار صفحة كامل بدون فاصله و حاشية مناسب 

 هم داشته باشد تا دانشـجو   زيرعنوان در هر درس، شده ارائهي ها متني بهتر است كلطور به
 بتواند با متن، ارتباط بيشتري برقرار كند و نظم مورد نظر در ارائة مطالب را دريابد.  

  ،يعنـي  انـد  شـده وابسته طراحي  -ي درك مطلب بسيار متن ها پرسشدر مواردي .
 thisIn يهــا عبــارتش اول و دوم از در پرســ 23مثــال در صــفحه  عنــوان بــه

approach  وdesign thisAdvocates of     استفاده شده است كه بهتر بـود عنـوان
 . شد يمرويكرد يا طرح ارائه 

  از چه منبعـي   ها واژهدر كتاب مشخص نشده است كه براي ارائة معني يا صورت تلفظي
 استفاده شده است.

  ر پايان هر متن مشخص شده است.در كتاب، د شده ارائهي ها متنارجاع 

 ي فارسي آنها را هدف قـرار  ها معادلي تخصصي و ها واژهيي كه ها نيتمرجاي  تيدرنها
 دهد، در اين كتاب خالي است. 

  بهتر بود به مباحثي چون»syllabus design « شد يمنيز اشاره . 

  در يافتن معـادل و  دانشجويان را  تواند يمي تخصصي ها واژهدر چنين كتابي، ارائة نماية
 ي تخصصي ياري كند.ها واژهمعناي 

 باشد.  تر كوتاه ها متني بهتر است طوركل به  
  كـردن  برجسـته يي و استفاده از امكانـات مختلـف بـراي    آرا صفحهرعايت بيشتر اصول 

ي ريزتر، افزودن بر حاشية باالي صـفحه و فاصـلة   ها يبند بخشي تخصصي، ارائة ها واژه
 كند. تر يخواندنو  تر ملموسكتاب را  تواند يم ها پاراگرافبين 



 

  آموزش نوين زبان روسي
  صفحه. 426. چاپ اول، 1382. تهران: كوهسار، حسين لساني

 
  
  
  

ي دستور زبان روسي (تخصصي) و زبان روسي مقدماتي (پايه) در ها درسكتاب حاضر براي 
  كتاب مرجع مناسب است.  عنوان بهي كارشناسي زبان روسي ها دوره

 بررسي شكلي اثر -1

  ،يي خـوب اسـت، ولـي    آرا صفحهي و نگار حروفشكل ظاهري كتاب به لحاظ چاپ
  ي براي آن استفاده شود، بهتر است. تر محكماگر صحافي و جلد 

 .نگارش متن، روان و رساست و انسجام و سير منطقي خوبي دارد  
  ارجـاع   نيبـاوجودا ت. بوده اس روز بهمعتبر و در زمان تأليف كتاب  شده استفادهمنابع

 ي و كمال صورت نگرفته است. خوب بهبه منابع 

  ي قبلـي  جـا  بهدر برخي موارد غلط چاپي وجود دارد: در مشخصات كتاب، واژه قلبي
) كتـاب بـه وجـود    شـگفتار يپآورده شده است. نويسنده خود نيز در صفحة پـانزده ( 

 اشتباهات در چاپ اول اشاره كرده است. 

  رعايت شده، اما بـراي   ها خوان همت الف، ترتيب حروف الفبايي در قسم 1در صفحة
 رعايت نشده است.  ها واكه

  ًـ يچ حروفي قديمي براي تايپ و افزارها نرماستفاده از  ليدل بهاحتماال ي، از حـروف  ن
ي استفاده شـده اسـت كـه مـتن كتـاب را كمـي       نيچ حروفثابت و يكنواختي براي 

 . و غير جذاب كرده است كننده خسته

  شناسه و يا پايانة قبل از آن و براي ريشه، در هـر دو   دادن نشاندر زبان روسي براي
، ولـي در بسـياري از مـوارد ايـن قاعـده      شـود  يم) گذاشته -( خط مينطرف عالمت 

)، а) و (ь( 15و  14)، ص арь) و (тель)، (я) و (а( 10رعايت نشده اسـت: ص  
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  ) و... .ю( 29)، ص ти( 25ص 
  ي رعايت شده اسـت، ولـي در مـواردي نيـز     طوركل بهيي در اين اثر آرا هصفحموازين

  لحاظ نشده است:
  جدول در دو صفحه و بدون تكرار سرتيتر جدول آمده است. 33 صفحةدر : 

  در قسمت مطالب فارسـي، حاشـية پـايين صـفحه خيلـي كـم و در       34در صفحة :
 و... . 93، 92، 91، 90، 88ي ها صفحهمواردي اصالً وجود ندارد، مانند 

  فعل بيمار بودن 27در صفحة رفدر يك صفحه آورده شود. توانست يم: ص 

     كيفيت چاپ و جنس كاغذ چندان مناسب نيست و طرح جلـد سـاده اسـت. در كـل 
  .ده استشرعايت قواعد عمومي ويرايش و نگارش 

  ي مختلـف اسـت. بيـان هـدف     هـا  فصل مقدمةكلي و  مقدمة، شگفتاريپكتاب داراي
در كتاب ذكر شده است. فهرست مطالب تفصيلي است و در مـتن كتـاب    راحتص به
از جدول استفاده شده است. كتاب داراي تمرين و آزمون است و در پايـان   تناسب به

 آن، فهرست موضوعي و منابع درج شده است.

 بررسي محتواي اثر -2

  دارد و آن را ) چنين آورده كه اين كتاب جنبه كاربردي 1(ص شگفتاريپنويسنده در
  ي پيشنهاد داده است. درس كمككتاب  عنوان به

  شود يمارائة مطالب، انسجام كافي ديده  لحاظ بهدرمجموع  .  
  ي مختلف آواشناسي، دستوري و...) ها حوزهدر اين اثر براي يك اصطالح روسي (در

  از چند معادل استفاده شده است:  زمان همگاه يك معادل و گاه 
  ـ : نوشتن 1صفحة ـ  يپ ـ ، صـامت يـا   خـوان  هـم ي سـه واژة  درپ بـراي واژة   صـدا  يب

»согласный « و واكه، مصوت يا صدادار براي واژة»гласный«. 

 براي : 34ة صفح»-ну- « و»-л « بـرده شـده، كـه بـه نظـر       كار بهاصطالح پسوند
  صحيح نيست. 

   ي تخصصـي،  هـا  واژهدر صورت ارائة اصطالحات تخصصي در پايان كتاب، اينگونـه
  . شدند يمي ساز كسانست و ييكد
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  در كل نويسنده با استفاده از تجربيات شخصي و برخي منابع خاص سعي نموده كتاب
  ارائه كند.  باره نياجامعي در 

     در برخي موارد كتاب به جزوة درسي و كالسي شبيه شده و رونـد علمـي خـود را از
داده شـده و بعـد    ، نخست معادل فارسي28مثال در صفحة  عنوان بهدست داده است. 

، صرف كلية اعداد آورده 164تا  156ي ها صفحهشناسة روسي آورده شده است (در 
  شده است كه نيازي نيست).

  نـوين «قـرار داده، امـا چـرا واژة     مـدنظر را » آموزش زبان روسي«كتاب، محتواي «
كتاب براي آموزش زبان روسي  ازآنجاكهكتاب اضافه شده، مشخص نيست.  عنوان به
ـ ازانگاشته شـده اسـت،   » زبانان يفارس«يا » ايرانيان«ه ب  يكـي از ايـن دو قيـد    رو ني
  به آخر عنوان كتاب اضافه شود. توانست يم

      عنوان روسي كتاب با عنوان فارسي آن تطابق ندارد. ترجمـة عنـوان روسـي چنـين
  ».كتاب درسي زبان روسي«است: 

  1ب انتخـاب شـده اسـت:    در دو چاپ كتاب، دو عنوان روسي جداگانه براي كتـا- 
Учебник русского языка  2و-Новое учение русского языка . 

 است.  تر كينزدفارسي  عنوان بهشكل دوم  رسد يم نظر به  
  .محتواي كتاب با دروس دستوري زبان روسي براي ايرانيان تطابق دارد  
 راي سـاختارهاي  از موارد قابل تأمل در كتاب، سعي نويسنده در ارائة معادل فارسي ب

مختلف دستوري است. اين موضوع در بيشتر موارد، روند صحيح خود را طي نموده و 
  در برخي موارد، نياز به بازنگري دارد. 

    هيچ استناد مستقيم و يا غير مستقيم در كتاب مالحظه نشد. در انتهاي كتـاب، منـابع
ـ موجود، نشان ذكر نشده است. اما مقايسة كتاب با منابع روسي  شده استفاده  دهـد  يم

كه محتواي اصلي آن احتماالً از كتاب معروف پولكينا اقتباس شده اسـت كـه چـاپ    
. اين كتاب بارها تجديد چاپ شـده  گردد يبازمميالدي  70نخست اين كتاب به دهة 

  . شود يمنيز براي آموزش به خارجيان استفاده  اكنون همو 
   تقريباً كتاب خاصي در اين زمينـه  80و اوايل دهة  70زمان چاپ كتاب، آخر دهة ،
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اگـر نويسـنده خـود دوبـاره      نيقي بهوجود نداشت.  زبانان يفارسو با اين محتوا براي 
دست به نگارش اثر بزند و يا قصد بازنگري كتاب خود را داشته باشد، بـا توجـه بـه    
تجربيات جديد آموزشي و همچنين نگارش چند كتاب موازي ديگر توسـط اسـتادان   

ي از كتاب بازنويسـي  ا عمدهي ها بخشو...)،  پور يولني (زهرايي، كريمي مطهر، ايرا
  و يا تغيير خواهد كرد. 

  محتوايي و ظاهري در بيشتر موارد رعايت شده است.  لحاظ بهانسجام مطالب  
  77تـا   75خورده است. صـفحات   به همدر مواردي جزيي، ترتيب و تسلسل مطالب 

 ي در بند هفت آورده شده كه با محتـواي قبـل و بعـد آن   درباره كاربرد دو فعل روس
  است.  ارتباط يب
  يكي از موضوعات مهم دسـتوري زبـان روسـي، يعنـي     148تا  138ي ها صفحهدر ،

افعال حركتي آورده شده است، اما اين مطالـب بـا موضـوعات قبـل و بعـد ارتبـاط       
  منطقي ندارد.  

 نشده است.  ارجاعي به منابع مورد استفاده در نگارش كتاب  
  ي مشهور روسي در انتها آورده شده و در بيشـتر مـوارد   ها كتاببراي تمرين، يكي از

موارد مشابه به صفحات  ها نيتمر، بهتر بود 41به آن ارجاع داده شده است. در صفحة 
  .  شد يمكتاب ضميمة روسي براي تمرين ارجاع داده 

 ي فرهنگـي در  ها زهيانگه دور از كتاب تنها به مطالب آموزشي زبان روسي ب ازآنجاكه
مطلبـي دال بـر انحـراف از مبـاني و      رو نيازاآموزش زبان روسي اقدام نموده است، 

  اصول ديني و اسالمي در كتاب مالحظه نشد.



 

  دستوري - يشناس زباناز واج تا جمله: فرهنگ 
  صفحه. 494. چاپ اول، 1386، چاپار. تهران: مدرسي فاطمة

  
  
  
  
  

ي و دسـتور زبـان فارسـي در    شناسـ  زبـان ي، شناسـ  زباني مقدمات ها درساين كتاب براي 
  كتاب مرجع مناسب است.  عنوان بهي شناس زباني كارشناسي زبان و ادبيات فارسي و ها دوره

 بررسي شكلي اثر -1

 امتيازات  

  ،مطلـوبي   ، كيفيتصحافيو  نگاري حروفيي، آرا صفحهاين اثر از نظر طرح روي جلد
نيز در حد بسـيار خـوبي رعايـت شـده اسـت.       مومي ويرايش و نگارشقواعد ع دارد.
 صوري، كتاب داراي مقدمه، فهرست مطالب، نمودار، جدول و منابع است. لحاظ به

  ها كاستي
  ي آمده است. در برخي موارد مدخل فرعـي بـا شـماره    ا نشانهمدخل اصلي بدون هيچ

ـ ي هـا  مدخلمشخص شده و اگر مدخل فرعي، خود در بردارندة   بـا باشـد،   تـر  يفرع
ي از موارد بـرعكس عمـل شـده اسـت     ا پارهاست؛ ولي در  شدهحروف الفبا مشخص 

  ).27تا  24و  55تا  46(مثال: صفحة 
  آمده، ولي در برخي موارد اين عالمـت نيامـده و    _(  نشانةبرخي از وندها همراه با (

  ).86تا  76وند به هيئت يك واژه ظاهر گشته است (مثال: صفحة 
 ر قسمت منابع، يكي از منابع بدون عنوان و يكي هم بدون تاريخ آمده است:د  
 ) چاپ دوم، تبريز.1334خيام پور، عبدالرسول ،(  
  ،پور يلينرضا  ترجمةالينز، جان، طرحي ساده از دستور زبان زايشي. 
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 بررسي محتواي اثر -2

  امتيازات
  ي و آواشناسـي  شناسـ  يمعني نحو، صرف، ها حوزهدر اين اثر اصطالحات بسياري در

  است. شدهمعرفي 
  ،شود يم يي از زبان فارسي ارائه شده و اين باعثها مثالبراي بسياري از اصطالحات 

  شود. تر آساندرباره زبان فارسي  ها نهيزمكه پژوهش در اين 
  است. شدهبسياري از وندهاي زبان فارسي همراه با مثال معرفي  
 ه، بدل، صفت، ضمير و فعل همراه با مثال معرفـي  انواع مختلف اسم، متمم، قيد، اضاف

  شده است.
  ي را در اين كتاب معرفي كرده است.شناس زباني ها هينظرنويسنده محترم برخي از  
  مطلـب   شـدن  روشـن بـراي   جـدول در بسياري از موارد درصورت نياز، از نمودار و

  استفاده شده است.
 منابع متعددي در زمينة دستور زبان  در تأليف و گردآوري اين اثر، نويسندة محترم از

  استفاده كرده است.
 مطلوب است. نظم منطقي و انسجام مطالب در كل اثر  
  منبع، تأليف نويسندگان ايراني و يا ترجمة كتـب غيـر    150در اين كتاب از بيش از

سال قبـل   50فارسي استفاده شده است. سال انتشار برخي منابع نيز مربوط به حدود 
  است. از اين اثر

 ميزان دقت در استنادات و ارجاعـات   مطلوب است. كيفيت رعايت امانت در اين اثر
. منبعي شود يمنيز در حد مطلوبي ارزيابي  علمي يده اثر از جهت توجه به اصول منبع

 نيز مشاهده نشد كه بدون ذكر مأخذ از آن استفاده شده باشد.

  ها كاستي
  بايد  كه يدرحالي ترسيم شده است، ا شاخه سه صورت بهبسياري از نمودارهاي درختي

 ي باشد.ا دوشاخه

  مثال: عنوان به؛ شود يمي مشاهده نيچ حروفمواردي از اشتباه در 



  73 دستوري - شناسي از واج تا جمله: فرهنگ زبان    

  درج شـود، ولـي بـراي    » نودسـتوريان «بايد براي كلمة  3، پاورقي 396در صفحة
  درج شده است.» خواندند«
  نوشته شده است.» يچه نامها«به شكل » يا نامهچه «، 113سطر ششم در صفحة 

  نوشته شده است.» يك نواخت«به شكل » يكنواخت«، 198در صفحة  
  نحـو «ي كلمة جا به كه يدرحال، »ي است يوناني...ا كلمهنحو «آمده  358در صفحة «

 نوشته شود.» syntax«بايد كلمة 

  412در صفحة ،»Phonotactics « به شكل»Phono tactics «.نوشته شده است  
 برده است، ولـي   كار بهي مناسب ها معادلم براي برخي از اصطالحات، نويسندة محتر

كتـاب يادشـده    ازآنجاكـه براي برخي ديگر از اصطالحات، معادلي ارائه نكرده است. 
و اصـطالحات منـدرج،    هـا  مـدخل ي است، ارائة معادل براي شناس زبانيك فرهنگ 

ايـن كتـاب، اصـطالحات    خواهـد كـرد. در    تر آساندسترسي به آنها را براي خواننده 
متعددي بدون ذكر معادل التين آمده است، از قبيل: ابهام (كژتابي)، خيـزان، افتـان،   

ي، تضاد معنـايي، تضـمن،   ا مؤلفه، تجزية وار هيپاي، ساز برجستهاسم جنس، اشتقاق، 
توانش، جفت كمينه، چندمعنايي، فعـل آغـازي، تفسـير، تنـاقض، گـذرا، ناگـذرا،       

، آوا نـام قواعد بازگشتي، كاربردشناسي، مكرر، مميز، ميانونـد،   مجهول، سببي، قلب،
يي (تـرادف)،  معنـا  هـم ي، وجه، اخبـاري، التزامـي،   شناس واجنحو، نماد، نمايه، واج، 

  .سهينو همي و نام هم
  زيرنويس و برخي ديگر در كنار مدخل فارسي آمده  صورت بهي التين ها معادلبرخي

، كـار بـراي خواننـدة ايـن كتـاب      شـد  يميوه ارائه به يك ش ها معادلاست. اگر همة 
  .بود يم تر آسان

       نويسندة محترم بيشتر به مباحث دسـتوري، معناشـناختي، صـرفي، واجـي و معرفـي
ي خانوادة ايراني پرداخته و ها زباني و برخي از شناخت زباني ها هينظربرخي مكاتب و 

ي هـا  شاخهند تحليل كالم و يي مانها حوزهي به مباحث كليدي مطرح ديگر در ا اشاره
  ي زبان نكرده است.شناس رواني زبان و شناس جامعهي مثل شناس زباني ا رشته انيم

 دسـتوري)   -ي شناسـ  زبـان كه از عنوان كتاب (از واج تا جمله، فرهنـگ   گونه همان
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اين كتاب بيشتر دربارة دستور زبان است. در تأليف و گردآوري اين اثـر،   ،ديآ يبرم
ترم از منابع متعددي در زمينة دستور زبـان اسـتفاده كـرده اسـت. البتـه      نويسندة مح

 ي شـده اسـت، امـا بـه مـواردي ماننـد      شناسـ  زبـان يي به برخـي از مكاتـب   ها اشاره
ي شناختي و شناس زباني، ا رابطهي، دستور نيگز مرجعيي، نظرية حاكميت و گرا نهيكم

  ي نشده است.ا اشارهي نقش -دستور واژي 
 منتشـر   1386ي استفادة زيادي نشده است. كتـاب در سـال   شناس زباند از آثار جدي

 است. 1380ي پس از سالها سالمنبع، مربوط به  150شده، ولي تنها ده منبع از 

  ي (مانند تأليفات محمـد دبيرمقـدم)   شناس زباناز برخي آثار شاخص جديد ايراني در
  نشده است. ي استفادهشناس زباني ها هينظردر زمينة نحو و  ژهيو به

 .از منابع خارجي نيز (به غير از ترجمه) استفاده نشده است 

 پيشنهادها

 ي شناسـ  زبـان  تأليف يك فرهنگ تخصصي كه بتواند تمام اصطالحات مطرح در گمان يب
است، بسيار  دادهرا پوشش دهد، كاري بس دشوار است و كاري كه فاطمه مدرسي انجام 

و  منـدان  عالقـه ب مرجعـي بسـيار مفيـد بـراي     ي ايـن كتـا  طـوركل  بهقابل تقدير است. 
  ي است.شناس زبانپژوهشگران 

 از منابع اصلي جديـد و دسـت    توان يم، معتبر و مفيدند، ولي كاررفته بهي منابع طوركل به
  ي بعدي سود جست.ها شيرايواول هم در 

  ي مناسب به كتاب افزوده شـود و ها معادلي كتاب، ها مدخلبراي تمام  شود يمپيشنهاد 
  ي هم يكنواخت گردد.سينو معادلشيوة 

  ي آتي ضـروري  ها شيرايوبازنگري در نمودارهاي درختي و رفع اشكاالت تايپي نيز در
  .رسد يمبه نظر 

  يشــدگ يدســتور«، »ســور«، »افــزوده«، »ارتقــا«، »انضــمام«درج مــواردي از قبيــل« ،
، »گزينـي  و مرجـع حاكميـت  «ي مثل شناس زباني مهم ها هينظرو » مطابقه«، »مبتداسازي«
 بودن مرجعنيز بر ميزان » ي شناختيشناس زبان«و » نقشي -دستور واژي «، »ييگرا نهيكم«

  .ديافزا يماين اثر 



 

  ي به زبان روسي نگار نامهاصول و روش 
  صفحه. 299. چاپ دوم، 1387، دانشگاه تهران. تهران: پور ييحمرضيه ي

  
  
  
  

و منبع فرعي براي درس  »ي در زبان روسينگار امهن«منبع اصلي براي درس  عنوان بهاين اثر 
كارشناسي زبان و ادبيـات روسـي مناسـب اسـت. ايـن       دورةدر » اسناد و مكاتبات ترجمة«

  ي علمي است.ا وهيشي به نگار نامهكتاب، آموزشي است و هدف از آن، آموزش حرفة 
 بررسي شكلي اثر -1

 امتيازات  

  ي درمجمـوع خـوب و مطلـوب اسـت.     يي و صحافآرا صفحهي، نگار حروفوضعيت
طرح جلد با موضوع تناسب دارد. قواعد عمومي نگارش و ويـرايش در مـتن روسـي    

  كامل رعايت شده است.  طور بهكامل و در متن فارسي نيز تقريباً  طور به
  كلي و  مقدمة، بيان هدف، شگفتاريپصوري جامع است و داراي  لحاظ بهكتاب حاضر

كلـي، نتيجـه و    خالصـة لي مطالب، تمـرين و آزمـون،   فصول مختلف، فهرست تفصي
 ي كلي، فهرست اعالم، موضوعي و منابع است. بند جمع

  ها كاستي
  داشتن تناسب با موضوع، چندان جذاب نيست. رغم يعلطرح جلد 

 بررسي محتواي اثر -2

  امتيازات
  ا عملـي  و يـادگيري ر  تر قيعمي مناسب در هر فصل، درك خواننده را ها مثالاستفاده از

. تمرين و آزمون در پايان كتاب آمده است كه مروري بر كل كتاب دارد و منبـع  كند يم
ـ  شـمار  بهي و ترجمة اسناد و مكاتبات نگار نامهي ها آزمونمناسبي براي  . جـدول  رود يم

. تصوير كند يم زبان يفارس خوانندةعالئم ويراستاري و عالئم اختصاري، كمك زيادي به 
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ي گـذار  ضـربه پايـان كتـاب و    نامة واژهوم به مناسبت استفاده شده است. نيز در موارد لز
  روي كلمات روسي نيز از نكات قوت كتاب است. 

 ي صورت پذيرفته است. خوب بهي تخصصي با دقت و ها واژهي اصطالحات و ساز معادل  
  محتوا و مضمون، با هدف درس مورد نظر انطبـاق دارد و مرجـع   عنوان بهكتاب با توجه ،

كامـل   طور بهي است. همچنين انطباق متن با فهرست كتاب نگار نامهمناسبي براي درس 
  احراز شده است. 

  ي مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري،     ها سرفصلمحتواي كتاب در مقايسه با
  . دهد يمانطباق كامل را نشان 

  استفاده شـده، هـم از   ي نگار نامهاستفاده از منابع، جامع است. هم از منابع قديمي و معتبر
  كافي شده است.  استفادةمنابع جديد. عالوه بر منابع روسي از منابع فارسي نيز 

  زبان و ادبيـات   رشتةكتاب حاضر تنها كتاب در موضوع خود است كه براي دانشجويان
ـ ي نگـار  نامـه روسي ايران نوشته شده است و با توجه انواع مختلـف   نيازهـاي   توانـد  يم

ي مشـهوري چـون   هـا  تيشخصـ وسي را تأمين كند. استفاده از مكاتبات كاربران زبان ر
  ي كتاب است.ها تيمزمكاتبات، از  نمونةآنتوان چخوف براي 

  ي بنـد  ميتقسـ . چـارچوب كلـي كتـاب و    شود يمنظم و انسجام در تأليف كتاب مشاهده
ف ي متنوع اين حوزه در حد متعـار ها بحثي مختلف براي پرداختن به ها بخشو  ها فصل

  منطقي است. 
  رسد يمرعايت امانت به نظر مطلوب.  
  ي علمي است.ا وهيشي به نگار نامه حرفةكتاب آموزشي است و هدف از آن، آموزش  
  



 

  نيزم مشرقالكساندر پوشكين و 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات . تهران: پور ييحكريمي مطهر و مرضيه ي اله جان

 صفحه. 213اول،  چاپ. 1390، فرهنگي

  
  
  

بررسي متون علمي و ادبـي  «، »2و  1آشنايي با آثار ادبي روسي «كتاب حاضر براي تدريس 
ادبيـات  «، »متون ادبي از روسـي بـه فارسـي    ترجمة«، »2و  1سيري در آثار ادبي «، »2و  1

ارشـد) و   ي زبان و ادبيـات روسـي (كارشناسـي   ها رشتهدر » تحليل يك اثر ادبي«، »تطبيقي
  منبع فرعي مناسب است.  عنوان به(كارشناسي)  مترجمي زبان روسي

 بررسي شكلي اثر -1

  يي و صحافي مناسب و مطلوب اسـت. طـرح   آرا صفحهي، نگار حروف لحاظ بهكتاب
  دانشگاهي و منبع تدريس مناسب است.  حوزةجلد با محتواي كتاب و كاربرد آن در 

  ،نيـازي بـه    كـه  نچنـا قواعد عمومي نگارشي خوب است و ويراستاري مناسبي دارد
  .  شود ينمويرايش مجدد احساس 

  ،ي كلـي اسـت. هـدف از تـأليف كتـاب      ا مقدمـه ندارد، ولي داراي  شگفتاريپكتاب
تفصيلي آمـده اسـت و در مـتن     صورت بهبيان شده است. فهرست مطالب  صراحت به

وجود دارد  ها فصلي بند جمعي و ريگ جهينتكتاب از وجود تصوير استفاده شده است. 
 ي منظور شده است. شناس كتابهرست منابع و و ف

 بررسي محتواي اثر -2

  ـ يوشرح مختصري از  ،»نيزم مشرقالكساندر پوشكين و «كتاب ي شـاعر و  هـا  يژگ
است. در مقدمه، تصويري كلـي   نيزم مشرقنويسندة بزرگ روس و گرايش وي به 

خالصـه بيـان    طور بهي كتاب داده شده و محتواي هر فصل بند فصلي و بند ميتقساز 
  .  پردازند يمجامع  طور بهشده است. پس از مقدمه، نويسندگان به دو فصل كتاب 
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  فصل اول شامل زندگي، كودكي و دوران تحصيل پوشكين است. اشعار مربوط به هر
ي الزم آورده شـده اسـت.   هـا  عكسو  ها خط دست، ها ينقاشدوران همراه با تصاوير، 

اهميت و  ليدل بهدر دوران تحصيلش در مدرسه،  پرداختن به جزييات زندگي پوشكين
ي خالقيت اين نويسنده بزرگ الزم بوده كه ريگ شكلبازتاب اين دوران در آثارش و 

ي شناسـ  شـرق  . در فصـل دوم، مبـاني  انـد  آوردهرا با جزييات كامـل   آننويسندگان 
ار مسـتند  قرآن، اسالم و ايران با استفاده از اشـع  ژهيو بهپوشكين و تأسي وي از شرق 

  .كند يمآورده شده است كه به فهم موضوع كتاب كمك 
  مربـوط بـه آن آورده    نوشت يپ، در پايان مقدمه و هر فصل، نامه كتابضمناً عالوه بر

شده است. در پايان كتاب قبل از بخش كتابنامه، فهرست اشعار پوشكين بـه ترتيـب   
ا تاريخ تولد و وفات آنـان  الفباي روسي و سپس الفباي فارسي و نيز اسامي شاعران ب

  كامل ذكر شده است. طور به
  ،انجام شده است.  دقت بهي اصطالحات روسي ساز معادلدر فصل دوم كتاب  
  در » بررسـي و ترجمـة ادبـي   «، »سيري در آثار ادبـي «، »آشنايي با آثار ادبي«در دروس

ليل يـك  تح«و » ادبيات تطبيقي«، »20و  19شعر در قرون «مقطع كارشناسي و دروس 
ي نقـد و بررسـي آثـار و تأليفـات الكسـاندر      نوع به، ارشد يكارشناسدر مقطع » اثر ادبي

. همچنين وجود شرح كامل زندگي شاعر و آثارش در فصـل اول  شود يمپوشكين مطرح 
و شرح مبسوط سيماي زندگي اقوام مختلف روسيه، اديان و مذاهب مردم آن، اشـاره بـه   

فواره «، »اسير قفقازي«يي از ها خالصهي آفاناسي نيكيتين، »اگذر از سه دري«آثار تاريخي 
و برخي ديگر از آثار پوشـكين، تطبيـق و نقـد اشـعار سـعدي، حـافظ و       » باغچه سراي

پوشكين با يكديگر و بسياري از موضوعات ديگـر، همگـي ارتبـاط اثـر را بـا اهـداف       
ـ ي نـوع  بـه در دروس يادشده  شده دنبال ـ  يپ ـ گ يم كتـاب در تـدوين    . ضـمناً از ايـن  ردي

  استفاده كرد. توان يميكي از منابع  عنوان بهادبيات  ارشد يكارشناسي ها نامه انيپا
  ي آمده در دو فصل كتاب از قبيل زندگي، آثار مربـوط بـه شـرق،    ها بحثمطالب و

ـ  مشـرق پوشكين به زندگي، آداب، فرهنگ  شدن مجذوبتأثير و  ، ذكـر اشـعار   نيزم
و... » ي بـر فـراز كازبـك   ا صـومعه «، »اسير قفقازي«بيل شرقي معروف نويسنده از ق
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و...، همگـي  » نگـاهي بـه سـعدي   «، »گـل و بلبـل  «، »از حـافظ «، »تأسي از عـرب «
ـ مطابقت محتواي اثر با عنـوان و فهرسـت آن اسـت. از آن     دهندة نشان در  تـوان  يم

ب زبان و ادبيات روسي استفاده كرد. تدريس اين كتـا  ارشد يكارشناسكارشناسي و 
  .  شود ينممنبع اصلي براي مقطع دكترا توصيه  عنوان به

  ،انـد  آوردهاسامي را به روسي و انگليسـي   نوشت يپنويسندگان در فصل اول و دوم ،
ولــي بــراي عنــاويني نظيــر الكســاندر ســرگيويچ پوشــكين، تولســتوي، چخــوف و 

ه شـده  ميخايلوفسكويه، اين نظم رعايت نشده و تنها معادل روسي اين كلمـات آورد 
ـ  ، تلفظ صحيح آنها سختداند ينمي كه زبان روسي ا خوانندهاست كه براي  . شـود  يم

و  شـده  يمي ترجمه فارسي اخير، آثار روسي از زبان واسطه به ها سالتا  كه ييازآنجا
نويسـندگاني   رود يمي اشتباه بوده است، انتظار ا گونه بههميشه  ها عنوانتلفظ اسامي، 

اثر دارند، چنين مواردي را با وسواس تمام رعايت فرماينـد.   كه تسلط به زبان اصلي
  هستند.  روز به كاررفته بهمنابع و ارجاعات 

     ـ بررسي و نقد آثار پوشكين كـه بـه جرئـت وي را در زمـرة يكـي از بهتـرين     تـوان  يم
نويسندگان جهان قرار داد، در ادبيات ايران جايگاه مطلوب خـود را نيافتـه و بـا وجـود     

ايران در خالقيـت وي، بسـياري از اشـعارش     ژهيو بهانعكاس فرهنگ شرق  همسايگي و
است.  شدهي برگردانده فارسي ناقص و دور از مفهوم واقعي آن به ها ترجمهناشناخته يا با 

به ترجمة آثار پوشكين از زبان ديگري غيـر از روسـي    توان يماز داليل اصلي اين مسئله 
و ترجمة آن، دليلي بر تسلط نويسندگان بـر زبـان    نام برد. وجود اشعار روسي در كتاب

روسي و ترجمه است. از طرف ديگر، پرداختن به اشعار مربوط به قرآنِ پوشكين در ايران 
مهجور مانده و بسيار اندك به آن توجه شده است. كتاب حاضر بـا پـرداختن كامـل بـه     

  خود است.، طرحي جديد در نوع شيها سروده مقولة تأسي پوشكين از قرآن در
  .كه نويسندگان در مقدمـه   گونه همانمطالب كتاب، انسجام و پيوستگي مناسبي دارد

، كتـاب از مقدمـه و دو فصـل تشـكيل شـده      اند پرداختهي كتاب بند ميتقسبه معرفي 
است. در فصل اول ابتدا به زندگي و آثار پوشكين پرداختـه شـده، آنهـا را معرفـي و     

اشعار مرتبط با حوادث زندگي شخصـي و اجتمـاعي    . در اين فصل بهكنند يمبررسي 
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. در فصل دوم، ابتدا به نقش شـرق  شود يمپرداخته  ستهيز يمدوراني كه شاعر در آن 
. سـپس منبـع الهـام و پيـدايش     شود يمدر آثار پوشكين و اشعار شرقي وي پرداخته 

و و نيـز داليـل توجـه پوشـكين بـه ايـن الهامـات        » تأسي از قـرآن «مجموعه اشعار 
  . شود يمبررسي  نيزم مشرقي وي از ريرپذيتأث

  ـ آبهاءالـدين خرمشـاهي و    شـدة  ترجمـه ترجمة اشعار مربوط به قرآن از منابع  اهللا تي
، صـحت اسـتفاده از   آمـده  عمل بهمكارم شيرازي استخراج شده است كه طبق مقايسة 

ـ          ل منابع مورد تأييد و بـراي منظـور مـورد نظـر مناسـب اسـت. سـاير منـابع از قبي
يي از بوستان سعدي اثر غالمحسين يوسفي و نقد و سياحت اثر فاطمه سـياح  ها بخش

ي هـا  قسـمت ي در نـوع  بـه و نيز شاهنامة فردوسي (روسي) و بسياري از منابع ديگر 
  رفته است.  كار بهمختلف كتاب 

 از منابعي بدون ذكر مأخذ استفاده شده باشد.  رسد ينم نظر به 

 ارتباط پوشكين و تأثير  اند كردهب پيداست، نويسندگان سعي كه از عنوان كتا طور همان
قرآن را در آثار وي منعكس كنند و نشان دهند كه شاهكارهاي ادبي كـه   ژهيو بهشرق و 

و بـه ملتـي خـاص تعلـق      شناسـند  ينممنادي حق و عدالت هستند، مرزهاي جغرافيايي 
ـ ي هـا  نگـرش ر را با ابعاد مختلف آثار شاع اند داشتهندارند. نويسندگان تالش   طرفانـه  يب

  جهان بررسي كنند. برجستةارزيابي كرده، آثار او را در ارتباط با نويسندگان و شاعران 
  نشان دهند الكساندر پوشكين ضمن درك اين مطلب كـه   اند كردهنويسندگان تالش

در حـال و هـواي    كرد يمقرآن اهميت خاصي براي بسياري از مسلمانان دارد، سعي 
كند. دين اسالم و قرآن، پوشكين را به سمت مذهب و موضوعات ديني سوق آن سير 

ـ  وجود بهاحياي مذهب را در پوشكين  جرقةو قرآن، اولين  دهد يم و اهميـت   آورد يم
  زيادي در زندگي دروني او دارد.  

 منشأ الهام و تأثيرپذيري پوشكين از قرآن و داليل توجـه   ةيپااصلي كتاب بر  شالودة
نهاده شده است. در كتاب » تأسي از قرآن«اشعار  مجموعةوله شرق، تأليف شاعر به مق

ي اسـالمي و  هـا  ارزشسعي شده تالش پوشكين در درك اعجاز قرآن و قدرت آن و 
 نشان داده شود. ها انسانتأثير آنها بر دل و جان 
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فعـال در   منـدان  عالقـه اين كتاب، مرجعي مفيد براي دانشجويان، مدرسان، مترجمان و ساير 
ـ ي روسي و فارسي است و در درس اصـطالحات و تعبيـرات روسـي    ها زبان نةيزم  توانـد  يم

  استفاده شود.

 بررسي شكلي اثر -1

  يي خوب است.آرا صفحه ي، صحافي ونگار حروف لحاظ بهكتاب  
 .جمالت فارسي و روسي از نظر قواعد عمومي نگارش خوب و مناسب هستند  
  ـ گ جـه ينتكلـي،   خالصة، فهرست مطالب، شگفتاريپاز نظر شكلي كتاب داراي ي و ري

 ي است. شناس كتابي، فهرست منابع و بند جمع

 بررسي محتواي اثر -2

  دودي اهـداف و ضـرورت آن سـخن    كتاب از اهميت نگارش اثر و تاح شگفتاريپدر
رفته است، ولي بنا به ماهيت كتاب، نيازي به كاربرد ابزاري چون جـدول و نمـودار   

  نبوده است.
  رفته است. كار بهمناسب و درست  ها يساز معادلنثر متن بسيار روان و رساست و  
 ثـر  محتوا متناسب با موضوع اثر است و از جامعيت مناسبي نيز برخوردار است. اين ا

ـ  ي براي درس اصطالحات و تعبيرات روسـي درس كمكيك منبع  عنوان به  توانـد  يم
  استفاده شود. 

 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق كامل دارد  
  ي دارد.خوان همي وزارت علوم ها سرفصلي با درس كمكدر حد يك منبع  
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  منابع جديدتري  خوب است، ولي برخي منابع اندكي قديمي هستند. شده استفادهمنابع
  نيز قابل استفاده است.

  كـاري   نداشتن سابقه در ايران، علت بهروسي  وحكم امثالچاپ چنين كتابي در زمينة
  مفيد و ضروري بوده است.

  شود يم، نظم كافي در كتاب ديده ها مدخلبا توجه به ترتيب الفبايي. 

  كلـي   صورت بهبع ي ندارد. منامتن دروناين كتاب، فرهنگ اصطالحات است و ارجاع
  معرفي شده است.



 

 انگليسي متون اسالمي ترجمةبررسي 
 صفحه. 225، چاپ دوازدهم. 1391. تهران: سمت، ساالر منافي

  
  
  
  

كارشناسي زبان انگليسي  دورةمتون اسالمي در  ترجمةبراي درس بررسي  تواند يماين كتاب 
  منبع اصلي استفاده شود. عنوان به

 بررسي شكلي اثر -1

 يي و صحافي كتاب خوب است. استفاده از خطوط قرآني در آرا صفحهي، نگار حروف
  طرح جلد بسيار مناسب است.

    نويسنده، سبك نگارش خاصي دارد كه در تمام كتاب، سبك و سياق خـود را حفـظ
  كرده است. 

  مقدمه، بيان هدف، فهرست منابع و تمرين و آزمون است. شگفتاريپكتاب داراي ، 

 ي اثربررسي محتوا -2

  يي از فرمان حضرت علي (ع) به مالك اشتر ها بخشمحتواي كتاب، آياتي از قرآن و
  است.  البالغه نهجدر 

  ي در نظر گرفته شـده اسـت و   ا شمارهمشخص نيست. براي هر درس،  ها درسعنوان
  مرتب شده است.  ها شمارهفهرست نيز بر مبناي 

  مترجمي زبان مناسب است. رشتةي ها سرفصلمتن با  
  ي جديـد اسـتفاده   ها ترجمهي قديمي قرآن مانند اربري و ها ترجمهدر نگارش متن از

  شده است. 
 .بهتر است از متون ديگر اسالمي نيز مانند روايات و احاديث استفاده شود  
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   ،ـ ازامتن تاحدودي براي دانشجويان سنگين و دشوار اسـت نيـاز بـه انـدكي     رو ني
  تعديل دارد. 

 ي لغـت عربـي   هـا  فرهنـگ ب، نقايصي دارد؛ بـراي مثـال   فهرست منابع پايان كتا-
  است. امدهينانگليسي غالباً در بخش منابع 

  



 

 تاريخ ادبيات روس
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، بررسـي  2 و 1ي آشنايي با آثار ادبـي روسـي   ها درساين كتاب، منبعي مناسب است براي 
، ادبيـات  20و  19، شـعر در قـرن   2و  1، سـيري در آثـار ادبـي    2و  1متون علمي و ادبي 

ي مرتبط با ادبيات جهـان  ها درسزبان و ادبيات روسي و مترجمي روسي و  رشتةتطبيقي در 
  زبان و ادبيات فارسي.   رشتةدر 

 بررسي شكلي اثر -1

 ي طبيعي و مناسب است.نگار حروف 

 تاندارد و مناسب است.آرايي اس صفحه 

        صحافي مناسب است. البته حجم هر دو جلد كتـاب زيـاد اسـت و بهتـر بـود تعـداد
  جلدهاي كتاب بيشتر شود.

  كار به زده خي ، سرما و زمين»كرملين«، »بالشوي تئاتر مسكو«در طرح جلد، تصاويري از 
 دواسـبه و  بهاسـ  كي يها كالسكهي بارز منطقه است. همچنين ها يژگيورفته است كه از 

يادآور قرن نوزدهم و عصر طاليي ادبيات روسيه است و همة اين موارد با محتواي كتاب 
  ي دارد.خوان هماثري كه درباره روسيه قرون گذشته و امروز است،  عنوان به

      مترجم، قواعد عمومي ويرايش و نگارش را رعايت كرده اسـت و نيـاز بـه ويـرايش
  مجدد نيست.

 ر ثقيل است. مترجم، سبك نوشتاري نويسندگان را حفظ كـرده و  زبان جلد اول بسيا
  به اين لحاظ فهم متن دشوار شده است. 

  ي كلي است. در مقدمه، هدف از تأليف اثـر تصـريح   ا مقدمهو  شگفتاريپكتاب داراي
ـ يوشده است. فهرست مطالب تفصيلي و وجود تصـوير در مـتن از ديگـر     ي هـا  يژگ
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فصل يا كتاب منظور نشده است. كتاب داراي  خالصةكتاب است. تمرين و آزمون و 
 ي است. شناس كتابي، فهرست اعالم، منابع و بند جمعي و ريگ جهينت

 بررسي محتواي اثر -2

  بحث موضوعي كتاب با شود يمنويسنده آغاز  شگفتاريپمترجم و  شگفتاريپكتاب با .
يحات مربـوط بـه   ي پايان هر فصـل كـه توضـ   ها اداشت، يها نامفراواني اصطالحات، 

  . در طول كتاب، مترجم توضيحاتي آورده است. ابدي يمعبارات داخل متن است ادامه 
  ،يافـت   وفـور  بـه ي در كتـاب  شناس فرهنگي و شناس زباناصطالحات تخصصي ادبي

. در انـد  نمـوده كه نويسنده و مترجم به زباني رسا، آنها را به خواننـده منتقـل    شود يم
ي داخـل مـتن، اصـطالحات و    هـا  قالبو  ها يپاورقل، در ي آخر هر فصها ادداشتي

بـا  » پچـاتني دوِر «است. اسامي خاص يا عبارات، براي مثال  آمدهعبارات با توضيح 
تسلط مترجم بر زبان كتـاب   دهندة نشانتلفظ روسي، معني فارسي و تايپ انگليسي 

 و خود موضوع است.

 ـ گ شـكل ابتـداي   كتاب حاضر، تاريخ ادبيات روسيه را از ازآنجاكه ي آن بـا ادبيـات   ري
 دورانشـعر، نمـايش، نقـد،     ژهيو بهو  18و  17عاميانه و در ادامه ادبيات كهن و قرون 

ادبي روسيه و درنهايت ادبيات روسي را تا زمان فروپاشـي شـوروي بررسـي و تحليـل     
كرده است و اطالعات متنوع و بسيار خوب ادبي و نويسندگان هر عصـر را در اختيـار   

  ي در دروس يادشده استفاده كرد.بردار بهرهاز آن براي  توان يم، دهد يمانندگان قرار خو
 .محتواي هر دو جلد كتاب با عنوان و فهرست آن مطابقت كامل دارد  
  ي مربوط به دروس ادبيات روسـي،  ها سرفصلدر  گرفته صورتطبق آخرين تغييرات

 20تـا اوايـل قـرن     17قرون  مباحث يادشده در آنها مربوط به نويسندگان و شعراي
است. همچنين بررسي شعر، نمايشنامه، نقد، ادبيات منثور داستاني و مكاتب ادبي نيز 

ــهاز مباحــث دروس يادشــده اســت كــه همــه   ــا ترجمــه روان و  طــور ب كامــل و ب
  ي درست در كتاب حاضر آمده است.ها يساز معادل

 خـود مـتن توسـط نويسـنده و     و حتي داخل  ها يپاورقو  ها ادداشتاطالعاتي كه در ي
بيشتر مترجم آمده است، ممكن است از منابع جديد نباشد؛ زيرا ادبيات قرون يادشده 
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  بارها در منابع مختلف آمده است كه تقريباً يكسان هستند.
  جامع از تاريخ كهن تـا   قدر نياكتابي از ادبيات روسي ديده شده كه  ندرت بهتاكنون

از  شـده  ترجمـه از طرفـي معمـوالً عبـارات و كلمـات      روزگار معاصر را در برگيرد.
ي نامأنوسي از كلمـات روسـي داشـته اسـت. در     ها تلفظانگليسي به فارسي بوده كه 

، الفاظ، اصـطالحات  ها تيموقعكتاب حاضر، تمامي اين كلمات (عبارت از عناوين، 
ي بـراي  و اين خود عامل مهم شدهو...) همه با تلفظ دقيق روسي آن به فارسي ترجمه 

خوانندگان آشنا به زبان روسي را بـه   تواند يمترجمه آن است كه  ژهيو بهنوآوري اثر، 
  جلب نمايد. خود

  طبق آنچه در فهرست منابع آمده، مطالب داخل كتاب نيز از فرهنگ عامه روس آغاز
است. عناوين جزيي با عنـاوين كلـي و تسلسـل آنهـا      شدهو به دوران شوروي ختم 

  .رعايت شده است
  نگاز  شده كارگرفته بهمنابعي معتبر است. منابع ديگـري  ها دانشنامهو  ها كتاب، ها ج

، از آثـاري اسـت كـه مربـوط بـه تـاريخ ادبيـات روس،        شـده كه در كتاب استفاده 
ي عاميانه، شعر، ادبيات داستاني و نمايشي قرون مختلف التين است كه بـا  ها فرهنگ

  .شوند يممنابع معتبر محسوب توجه به نويسندگان آنها، همگي از 
  كه از منبعي بدون ذكر مأخـذ اسـتفاده شـده     رسد ينم نظر به، آمده عمل بهطي بررسي

  ي دارد.خوان همباشد. فراواني منابع با حجم كتاب 
  اسـت.   شدهدر هر مبحث، آثار با تعريف مختصري از آنها، براي اطالع خواننده آورده

مـانع از پـرداختن    ها سده. حجم گسترده اعصار و دشو يمسپس به نقد هر اثر پرداخته 
ـ  كـامالً  هـا  يبررسـ مفصل به آثار و نقد كامل آنهاست، ولي باوجوداين  و  طرفانـه  يب

 شـده  مطـرح منطقي است. براي بسياري از آثاري كه شهرت جهاني دارنـد و نظـرات   
، آثـار  دربارة آنها تقريباً مشابه است، در اين كتاب نيز بدون هرگونـه دگرسـونگري  

  .اند شدهبررسي و نقد 
  مـردم در   ساختن آگاهنويسندگان و شعرا، به گفتة پوشكين همچون پيامبران، رسالت

ي واالي انساني، عدالت و مبـاني دينـي را برعهـده دارنـد و     ها آرمانجهت خدمت به 
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ي پايبند به اصول و ساختار اديان الهي است. برخي نوع بهتاريخ ادبيات بشري همواره 
نويسندگان روسي همچـون پوشـكين، لرمـانتف، يسـنين و... نسـبت بـه اسـالم،        از 

گفـت   تـوان  يم رويكردي مثبت دارند و اين كتاب نيز با اصول ديني سازواري دارد.
ـ دل بـه كه كتاب تاريخ ادبيات روس با بررسي آثار نويسندگان و پژوهشگراني كه   لي

ره اسالم و كشورهاي اسـالمي و  همجواري، تردد يا پاسخ به اذهان كنجكاو خود دربا
حتم نسبت به فرهنگ  طور به. بنابراين اند داشتهمطالعه و تحقيق  نيزم مشرقهمچنين 

ـ اي مثبت خود در ها شهياند ي اسالمي نيز به بازتابها ارزشو  . انـد  پرداختـه  بـاره  ني
 ديد.در بسياري از آثار پوشكين، لرمانتف و سايرين  توان يمنمونة بارز اين كالم را 
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ي (كارشناسي) و مترجمي زبان شناس زباني ها رشتهكتاب براي درس ساخت زبان فارسي در 
محتـرم در   ندةسـ ينومنبع فرعـي مناسـب اسـت. البتـه      عنوان به) ارشد يكارشناسانگليسي (

هاي نحـو زبـان فارسـي و     كتاب بر اين باورند كه اين اثر، متن درسي براي درس شگفتاريپ
شناسـي و آمـوزش زبـان فارسـي بـه غيـر        زبـان  ارشـد  يكارشناس دورةساخت زبان فارسي 

  تواند اين نقش را ايفا كند. با توجه به برخي نكات نمي رسد يم نظر بهزبانان است. اما  فارسي

 ررسي شكلي اثرب -1

 يي، صحافي و طرح جلد خوب است. تالش شده تا جايي كـه  آرا صفحهي، نگار حروف
ممكن است قواعد ويرايش و نگارش رعايت شود و از ايـن منظـر كتـاب در سـطح     

 قابل قبولي است.

  ،و مقدمه ندارد، اما فهرست تفصيلي مطالب تهيه شده است و هـدف   شگفتاريپكتاب
 آمده است.  حيتصر هباز تأليف كتاب نيز 

  از جدول و نمـودار اسـتفاده شـده اسـت. فهرسـت منـابع و        تناسب بهدر متن كتاب
 انگليسي نيز ضميمه شده است.  -فارسي و فارسي  -انگليسي  نامة واژه

 بررسي محتواي اثر -2

 گيري ندارد و در هر فصل تنهـا   بندي و نتيجه كدام مقدمه و جمع هاي كتاب هيچ فصل
 مورد بحث پرداخته شده است. تمرين و آزمون هم در كتاب وجود ندارد. به موضوع 

 نيسـت و   جاافتـاده هايي استفاده شده كه چنـدان رايـج و    در برخي از موارد از معادل
 گاهي نادرست انتخاب شده است:
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  معادل رايج معادل كتاب واژه
recipient ور بهره بربهره  

minimalist program گرا(يي) برنامه كمينه  گيريطرح كمينه  
logical form صورت منطقي نماي منطقي  

Phonetic formكه در اصل بايد
phonologicalform.صورت واجي  نماي آوايي باشد  

copula فعل ربطي فعل رابط  
CP نما گروه متمم  نامه)گروه مطابقه (در واژه  

inflection تصريف صرفي  
conjugated شده تصريف صرفي  

 و تنهـا در   نشـده هـا در مـتن زيرنـويس     بته در كتاب، معـادل انگليسـي اصـطالح   ال
هاي انتهاي كتاب به آنها اشاره شده است. همين امر سـبب شـده خواننـده در     نامه واژه

كاررفته در متن، به كدام اصـطالح   بسياري از موارد متوجه نشود كه معادل فارسي به
 انگليسي اشاره دارد.

 اسـت؛ ماننـد    شـده برخي از موارد بيش از انـدازه وارد جزييـات    محترم در سندةينو
هاي آن و نيز  درباره انواع حرف اضافه و نقش ليتفص بهكتاب، كه  15و  9هاي  فصل

است كه جاي بسياري از اين مطالب در اين  كردهو كاربردهاي آن بحث » را«تكواژ 
كنـد در   مطـرح مـي  كتاب نيست. از طرف ديگر، در برخي موارد نيـز نظراتـي كـه    

جمع در نظر  نشانةرا » ـ جات«شناسي امروز پذيرفته نيست؛ براي نمونه، پسوند  زبان
  گيرد؛ به تكواژگونگي قائل نيست؛ به وجود ميانوند در فارسي قائل است.  مي

 در آن  شده مطرحهاي  ها و استدالل يكي از ايرادهاي اصلي كتاب اين است كه تحليل
  شناختي. نه، كامالً مدرن و زباننه كامالً سنتي است 

 استفاده شده اسـت، ايـن انتظـار در خواننـده     » واژگان«در عنوان كتاب از  ازآنجاكه
قابـل قبـولي    انـدازة شود كه به مباحث مربوط به صرف و واژگـان نيـز تـا     ايجاد مي

 اشارةنحو اختصاص دارد و  حوزةكتاب به  عمدةبخش  كه يدرحالپرداخته شده باشد، 
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  صرف شده است. حوزةبه  كوچكي
 سـاخت زبـان   «توانـد منبـع درس    محترم اين كتـاب مـي   سندةينو گفتةبه  ازآنجاكه

شـود، مباحـث صـرفي     نحـو محـدود نمـي    حوزةباشد و ساخت زبان تنها به » فارسي
بيشتري بايد در اين كتاب مطرح شود تا براي درس ساخت زبان فارسي قابل استفاده 

با وضعيت كنوني، تنها بـراي درس نحـو زبـان فارسـي     باشد. در غير اين صورت و 
  كند. كفايت مي

 شـده  استفاده متأسفانه از منابع و آثار جديد استفاده نشده است. جديدترين اثر فارسي ،
اسـت. جديـدترين منبـع     1386محترم است كه مربوط به سـال   سندةينوخود  مقالة

  است. 1996انگليسي نيز مربوط به سال 
 شود: هات زيادي در اين اثر وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره ميمتأسفانه اشتبا  
  بندي انواع تكواژ اشكال دارد. : تعريف تكواژ و طبقه15تا  13صفحات 

 مركب و مركب از يكديگر متمايز نشده است. - هاي مشتق  واژه  
 است، وند اشـتقاقي هميشـه    كردهمحترم عنوان  سندةينو: برخالف آنچه 31 صفحة

  دهد. دستوري پايه را تغيير نمي لةمقو
 عنوان شده، در زبان فارسي ميانونـد وجـود    32و  29هاي  برخالف آنچه در صفحه

  ندارد.
  نقلـي سـاده،    گذشـتة در سـاخت  » ـ ام، ـ اي، ـ ايم و...  «، تكواژهاي 62 صفحةدر

  هستند.» بست واژه« كه يدرحالاست،  شدهدر نظر گرفته » پسوند«
  شود، اما مثالي كه ارائه شـده، مربـوط    التزامي بحث مي گذشتة درباره 66 صفحةدر

  استمراري است. گذشتةبعيد و  گذشتةبه 
  شت«، 70 صفحةدرنمونه براي مجهول ارائـه شـده، كـه درسـت      عنوان به» شدن ك

  نيست.
  ضمير معرفي شده  عنوان به» كي، چي، كدام، چند«هاي  واژه ، پرسش208 صفحةدر

  شناسي امروز درست نيست. كه با توجه به زبان
  ي مربوط به ضـمير و حـرف   ها فصلانسجام مطالب در كل خوب است، اما بهتر بود



92  5( هاي خارجي زبانشناسي و  زبان نقدنامه( 

آمـد و   (حرف اضافه) مـي  9) بالفاصله پس از فصل 15و  14هاي  (فصل» را« نشانة
شـد.   هاي نحـوي (گـروه و جملـه) آغـاز مـي      ي مربوط به ساختها فصلپس از آن 

  هاي نحوي. شد و در ادامه نيز به ساخت ع واژه پرداخته ميابتدا به انوا بيترت نيا به
      منابعي كه استفاده شده است، اعتبار علمي الزم را دارند، امـا تنهـا منـابعِ موجـود در

 سـندة ينووجـود دارد كـه    باره نيامورد بحث نيستند و منابع جديدتري هم در  نةيزم
دهي به منابع مـورد اسـتفاده    ارجاعميزان  نيبرا عالوهمحترم به آنها اشاره نكرده است. 

 نيز در طول كتاب چندان زياد نيست.

  دهي انجام شـده اسـت.    اند، ارجاع محترم نياز به ارجاع دانسته سندةينومواردي را كه
  دهي نيز قابل قبول و يكدست است. روش ارجاع
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مترجمـي   رشـتة در  2و  1ي آشنايي با آثار ادبي روسـي  ها درسبراي  توان يماين كتاب را 
، سـيري در آثـار   2و  1زبان روسي استفاده كرد. همچنين براي بررسي متون علمـي و ادبـي   

ادبيات تطبيقي، تحليل يك اثر ادبي در مقطع كارشناسي  ،20و  19، شعر در قرن 2و  1ادبي
  ادبيات روسي مناسب است.  رشتة ارشد يكارشناسو 
 بررسي شكلي اثر -1

 ي طبيعي و مناسب است.نگار حروف  
 آرايي و صحافي، استاندارد و مناسب است. صفحه  
  يك اثـر دانشـگاهي و مرجعـي بـراي تـدريس       عنوان بهطرح جلد با محتواي كتاب

  ي دارد.خوان هم
  و نياز به ويرايش مجدد نيست. اند كردهنويسندگان، قواعد عمومي نگارش را رعايت  
  ـ گ جـه ينتكلـي، فهرسـت تفصـيلي مطالـب،      مقدمـة ، شـگفتار يپكتاب داراي ي و ري

ي اسـت. از تصـوير بـراي فهـم بهتـر      شناس كتاب، فهرست منابع و ها فصلي بند جمع
 مطالب استفاده شده است.

 حتوايي اثربررسي م -2

  كوتاهي تشكيل شده كه طرحي كلي از محتـواي كتـاب و هـدف     شگفتاريپكتاب از
نويسنده است. كتاب شامل دو بخش است: در بخـش اول زنـدگي و آثـار لرمـانتف     

ـ  مشـرق معرفي و در بخش بعدي به آثاري كه بـا الهـام از    اجمال به و فرهنـگ   نيزم
و » ميتسـري «ظومة معـروف لرمـانتف،   ، پرداخته شده است. دو منشدهاسالمي سروده 

است نيـز   نيزم مشرق، كه حاصل مطالعه و شناخت عميق لرمانتف از تمدن »ابليس«
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ـ يودر بخش اول به  گريد عبارت بهدر اين بخش بررسي و ترجمه شده است.  ، هـا  يژگ
ي اساسي آثار نويسـنده اشـاره و بخـش دوم مربـوط بـه      ها هيما نقشعناصر اصلي و 
  و فرهنگ اسالمي سروده شده است. نيزم مشرقاست كه با الهام از بررسي آثاري 

    ،ـ و بـه در كتاب اكثر اشعار معـروف لرمـانتف  تـأثيرات  گـر  جلـوه اشـعاري كـه    ژهي
 بـر وي بـوده اسـت، آورده شـده كـه بـا توجـه بـه مضـامين فلسـفي و           نيزم مشرق
 ويسـندگان شاعر و مفاهيم متضاد زيادي كه در اشعارش وجـود دارد، ن  شناسانه روان

  ي ترجمه و وزن اشعار را روان سازند.  فارساصطالحات را به  اند توانستهي خوب به
   اسـت و ترجمـة    گرفتـه آثار ميخائيل لرمانتف در ايران بسيار كم مورد بررسي قـرار

ي نـوع  بـه مستقيم آثارش از زبان روسي به فارسي تاكنون انجام نشده و ايـن كتـاب   
ادبيات » ماه«لرمانتف به  بودن ملقب. رود يم شمار بهوي نوآوري در زمينه ترجمة آثار 

اسـت)، اهميـت بررسـي آثـارش را     » خورشيد«روسي (پس از پوشكين كه ملقب به 
. لرمانتف و آثـارش در دروس ادبيـات روسـي كـه واحـدهاي      دهد يمي نشان خوب به

ند. آموزش داده شـو  توانند يم، دهد يمزيادي از سرفصل دروس دانشگاهي را تشكيل 
 نكتـة شود. از طرف ديگر  تناسب اثر حاضر با دروس ادبيات روسي كامالً احساس مي

ي روي اشعار است كه به دانشـجويان كمـك زيـادي بـراي     گذار ضربهحائز اهميت، 
  .كند يمخواندن اشعار به زبان اصلي 

 ر ، بسياري از آثـا ديآ يبرم» نيزم مشرقميخائيل لرمانتف و «كه از نام كتاب  طور همان
اسـماعيل  «، »فـراري «، »بحـث «، »خنجـر «شاعر كه داراي مضامين شرقي است ماننـد  

و بسـياري از  » ميتسـري «، »ابليس«، »شاخه فلسطين«، »پيامبر«، »فرشته مرگ«، »بئي
» قهرمان عصر مـا «ي وي با عنوان شناخت روان –اشعار ديگر و نيز اولين رمان رئاليستي 

ن اين اثر ضمن ترجمه تمامي اشعار لرمـانتف و  است و نويسندگا آمدهدر كتاب حاضر 
  .اند دادهبررسي آنها، محتواي اثر را با عنوان و فهرست آن انطباق كامل 

   در مقـاطع كارشناسـي و    هـا  سرفصـل محتوا و موارد يادشده در اثر حاضر با آخـرين
، ادبيات تطبيقي 20و  19و دروس ادبيات روسي مانند شعر در قرن  ارشد يكارشناس

  ساير دروس ادبي مطابقت كامل دارد.و 
  ،ي خوبي در اختيـار پژوهشـگران ادبـي    ها دادهيي آمده كه ها نوشت يپدر پايان هر فصل

 لةيوسـ  بـه  عالوه بر تلفـظ درسـت اسـامي سـخت روسـي      ها نوشت يپ. اين دهد يمقرار 
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خاص و ي و معادل انگليسي آن، گاه همراه با توضيحاتي دربارة وقايع يا افراد گذار ضربه
  .شد يممربوط به خود، پانوشت  صفحةدر  ها معادلمناصب آنها آمده است. بهتر بود اين 

  و فرهنگ شرقي است كه  نيزم مشرقهرچند بسياري از آثار معروف لرمانتف درباره
در بررسي ادبيات روسيه و آثار برجسته و نقش آن در توسعة ادبيـات جهـان، نقـش    

، اين آثار تاكنون اند نشده ترجمهمستقيم به فارسي  طور هببسزايي دارند، به دليل آنكه 
. در كتـاب حاضـر بـه آثـار     اند گرفتهناشناخته مانده و كمتر مورد نقد و بررسي قرار 

ميخائيل لرمانتف از منظر تأثير شرق و اسالم بر خالقيت شاعر پرداخته شده و با بيـان  
و ارزيابي لرمـانتف   ها دگاهيدبه و انطباق بيشتر آثار وي با فرهنگ شرقي،  ها يژگيو

و با نوآوري، آگاهي  بار نينخست. نويسندگان اين كتاب براي شود يم پرداختهاز شرق 
 عنـوان  بهيي همچون ايران، مكه، مصر و فلسطين ها مكانو معرفت لرمانتف نسبت به 

  .اند دادهمهد تمدن كهن شرق را نشان 
  كه طي آن با چكيـده  شگفتاريپشده از  ليتشككتاب، نظم عادي و متداولي دارد كه ،

گسـترده   طور بهدو فصل كتاب  ازآنجاكه. ديگو يمي كلي شاعر ها يژگيوكوتاهي از 
ـ يي به آثار لرمانتف پرداخته است، پيشنهاد گو ييجزو با رعايت  در مقدمـه،   شـود  يم

 از اهداف كتاب صحبت شود. اين اثر از شرح زندگي و آثـار  تر كاملاندكي بيشتر و 
كـه در آن اشـعار و بسـياري از آثـار      شود يمميخائيل لرمانتف در فصل اول شروع 

ـ يومربوط به دوران خالقيت شاعر آورده شده است؛ سپس نويسـندگان بـه    ، هـا  يژگ
. پس از آن يكي از آثار مهـم  اند پرداختهي اصلي آثار شاعر ها هيما نقشموضوعات و 

ي و فلسـفي  شناسـ  روان -مان رئاليسـتي كه اولين ر» قهرمان عصر ما«لرمانتف يعني 
خاص به مقولة شـرق   طور به. فصل بعدي كتاب شود يمروسي است، تجزيه و تحليل 

و فرهنگ و معرفي شرق در آثار نويسنده اختصاص دارد و در همين بخش نيز بـه دو  
اثر ارزشمند وي يعني ابليس و ميتسري كه نشان از شناخت عميق شاعر از فرهنـگ  

. در همــه مــوارد يادشــده، تسلســل شــود يمــدارد، پرداختــه  نيزمــ قمشــرو تمــدن 
  يي و رسيدن به نتيجة اصلي و هدف نويسندگان رعايت شده است.گو ييجز

 و سنايي غزنوي  پور بهراماز منابع معتبر فارسي همچون ترجمه قرآن كريم  نامه كتاب
وسـي تشـكيل شـده    مجتبايي و منابع معتبـر ر  اهللا فتحبزرگ اسالمي  المعارف رهيداو 

  نيز همگي مرتبط با اثر و معتبر است.  شده استفادهاست. منابع اينترنتي 
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  (فارسي، روسي و اينترنتي) با توجه به حجم كتاب بسيار زيـاد   كاررفته بهتعداد منابع
  است و ارجاعات اثر همگي در منابع وجود دارد. استنادات نيز معتبر هستند.

  شده اسـت. در هـر    كارگرفته بهي ها قسمتبا محتويات  وس همآزاد و  ها يبررسنقد و
ي اديبان و منتقدان مختلف بـا  ها يبررس، نقد و آورند يمشعر يا اثري كه نويسندگان 

مثـال در   عنـوان  بـه ي كامل از سوي نويسـندگان آورده شـده اسـت.    طرف يبرعايت 
ـ تحل، »قهرمـان عصـر مـا   «و يا » پيامبر«نقدهاي آمده براي شعر  مختلفـي از  ي هـا  لي

ـ نويسندگان ايراني و خارجي آمـده كـه در آنهـا     اعمـال نظـري از سـوي     گونـه  چيه
  نويسندگان كتاب صورت نگرفته است.

   در كتاب اشعار ساشكا، سپاس، اسماعيل بئي و... از لرمانتف آمده كه در همة آنهـا از
پيـامبران  ي دين اسالم، اعتقاد به مشيت الهـي، اشـاره بـه    ها زهيآماعتقادات مذهبي و 

(الياس پيامبر، حضرت خضر، حضرت يوسف، حضرت محمد) صحبت شده است. در 
يي كه پيغمبـر در  ها يسخت ، جهالت بشر و آزار و اذيت آنها بر پيامبر و»پيامبر«شعر 

مرثيه «ي ها منظومه. همچنين در شود يمرسالت خويش متحمل شده است، نشان داده 
شـور و حـرارت بايرونيسـت، كشـش و عالقـه      مملـو از  » شاخه فلسطين«و » به د...

سـه  «ي اسالمي پيداست. همچنين در شعر ها تيشخصلرمانتف به زندگي مسلمانان و 
ـ به چيرگي، نخل را كه يكي از اشجار قرآني است به تصـوير  » نخل كـه در   كشـد  يم
. هدف شاعر در ايـن اشـعار، اشـاره بـه     كند يمي مختلف، خداوند از آن ياد ها سوره

فلسفي، يعني مفهوم زندگي و وجود انسـان اسـت. نويسـندگان در اشـعار     موضوعي 
ي شرق و بارگاه ابدي پروردگار و اصول ديني را نشـان  سو بهلرمانتف، اشتياق شاعر 

بررسـي شـده كـه از    » ابلـيس «. همچنين در كتابِ مورد داوري، اثر منظـوم  دهند يم
ي ملت قفقـاز  ها افسانهر را با از قرآن است. لرمانتف اين اث گرفته الهامي ها تيشخص

ي خود شناس رواناجتماعي و  -ي فلسفي ها شهياند نهيزم پس درباره روح كوهستان با
يي از قرآن ها سورهي ابليس به ها قسم، جهنم و بهشتو با آوردن كلمات  زديآم يدرم

  سوره شمس اشاره دارد.   ازجمله
   ـ  مشـرق اثر حاضر درباره روح شرقي و تصـاوير تأثيرپـذيري از اسـالم در   بـا   نيزم

  شناخت فرهنگ كهن خاور است.
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 عنـوان  بهكارشناسي  دورةزبان روسي  رشتةاين كتاب براي درس اصطالحات و تعبيرات در 
  منبع اصلي مناسب است.

 بررسي شكلي اثر -1

 يي و صحافي خوب است.آرا صفحهي، نگار وفحر 

  در طرح جلد تنها يك  كاررفته بهطرح جلد قابل قبول است، ولي از ميان شش اصطالح
 ي روسي و فارسي باشد.  ها معادلاصطالح روسي است. بهتر است طرح تركيبي از 

  شود يمي هم ديده دنظريتجدكيفيت نگارش خوب است، ضمن آنكه نكات قابل . 

 بيان صريح هدف، فهرست اجمالي مطالب، تصوير، تمـرين و  شگفتاريپاراي كتاب د ،
فصل و فهرست منابع است. قواعد عمومي ويرايش و نگارش رعايت  خالصةآزمون، 

واحد در كل اثر استفاده نشده است. براي  شده است. ولي در توضيح مطالب از روشي
استفاده شـده اسـت، ولـي بـه     براي تفهيم موضوع از تصوير  ها قسمتنمونه در برخي 

 ي ديگر كتاب استفاده نشده است.ها قسمتدليلي نامشخص از اين روش در 

 بررسي محتواي اثر -2

  ي استفاده شده است. خوب بهاز ابزار الزم مانند تمرين و تصوير 

 ي اصطالحات تخصصي خوب صورت گرفته اسـت، هرچنـد اسـتثناهايي هـم     ساز معادل
هتري جايگزين كرد. گاهي براي برخي از اصطالحات، معـادل  معادل ب توان يمهست كه 
 ي و براي برخي ديگر، معادل كتابي آورده شده است. ا محاوره

   .محتوا با عنوان و فهرست، انطباق كامل دارد 

  ي مصوب، مطابق است. ها سرفصلمحتوا با 
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    قيـق  سعي شده است اصطالحات پركاربرد بررسي شود. بيشتر ايـن اصـطالحات، معـادل د
 . شد يمفارسي دارند. بهتر بود از اصطالحات جديد رايج (به تعداد اندك) نيز به كتاب اضافه 

  اصطالحات،  كردن فهرستي جا بهشكل آموزشي كتاب حائز اهميت است. در اين كتاب
 تجزيه و تحليل و تمرين نيز منظور شده است. 

 ست اصطالحات مربـوط بـه   نظم كتاب قابل قبول است. براي رعايت سطح دشواري بهتر ا
 ي آخر كتاب انتقال يابد.  ها درسزندگي روزمره در آغاز كتاب و اصطالحات دشوارتر به 

    منابع يادشده در آخر كتاب از نظر علمي معتبر بوده و از منابع اصلي اصـطالحات زبـان
از منـابع بيشـتري كـه متناسـب بـا       توانست يمنويسنده  رسد يم نظر بهروسي است. اما 

 وع اثر است و به روسـي و فارسـي نگاشـته شـده، بهـره گيـرد. نويسـنده محتـرم        موض
يي از آثار ادبيات كالسيك و معاصر را كه در آنها از اصـطالحات و  ها نمونه توانست يم

 نمونه و شاهدمثال بياورند. عنوان بهتعبيرات استفاده شده است، 

  كتاب، فهرست منابع آمده است. به هيچ منبع ارجاع نشده و تنها در آخر  ها درسدر متن
ـ كه به اصطالحات  دست نيازايي ها كتابعمومي در  طور بهالبته  ، نيـازي بـه   پـردازد  يم

 ارجاع به منبع نيست. 

  مشكلي از ديدگاه اسالمي و ملي ندارد.   گونه چيهكتاب 

  ي شناسـ  فرهنـگ ي و كشورشناسـ نكتة ديگر اين است كه در اين كتاب از منابع سرشار
ي و به حد كافي استفاده نشـده اسـت. هرچنـد نويسـنده محتـرم در      درست بهت اصطالحا

به كاربرد اصطالحات و تعبيرات اشاره كرده بود، ولي در عمل در كتاب كمتر  شگفتاريپ
 به اين امر پرداخته شده است. 

      اين كتاب نخستين كتاب آموزشي دانشگاهي در زمينـه اصـطالحات و تعبيـرات زبـان
 روسي است.

 يت اثر و تناسب آن با اهداف درس اصطالحات و تعبيـرات مناسـب اسـت، ولـي     جامع
 با استفاده از منابع جديد، جامعيت اثر را تقويت كند.  توانست يمنويسنده 

  ي و آزمـون مراعـات شـده    بند جمعدر اين كتاب مواردي مانند بحث مقدماتي، نتيجه و
ه اسـت، ولـي از ايـن ابـزار در     است و براي تفهيم بهتر موضوع از تصوير اسـتفاده شـد  

 ي نشده است.ريگ بهرهي كتاب ها قسمتبسياري از 
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  ي نيازمند به بازنگري  ها نمونه
  ترجمه از روسي به فارسي چندان روان نيست و نياز به ويـرايش دارد.  شگفتاريپدر ،

 مانند موارد زير:

  :ارج از روسـيه  براي... كه به فراگيري زبان روسي در خ ژهيو بهاين كتاب «بند اول
 ساختار يادشده، ساختاري روسي است نه فارسي.». مشغول هستند، سودمند است

  :ي لغـوي و فرهنگـي زبـان    هـا  حداقل«و » اكثر مردم در روند ارتباطي...«بند سوم
ديگر ويژگي كتاب اين است «و » بلكه عامل انگيزش قدرتمندي...«و » روسي و...

 13بخش دوم كتاب، مشـتمل بـر   «و ...» طبيعيكنوني، زنده و كه در آن به گفتار 
 ».رنديگ يمقرار ، ... از آن بيندرس است كه 

 » و درك مطلـب آمـوزش داده    كردن نهينهاديي جهت ها نيتمرتمامي دروس حاوي
  ».ي و به شكل...ا مكالمهمتون  صورت بهي اصطالحي ها عبارتشده است، 

 » ي...ها لهمقوكه  متوسط مرحلةكتاب حاضر براي دانشجويان.«  
 » آن است كه... ي سبكيها نشانهعاليم و دليل نبودن.«  

  گيـرد  مي ام خنده«بهتر است نوشته شود » گرفتن خنده«ي فعل جا به: 8 صفحة، 1درس .«
اشاره دارد. در همين صفحه معادل اصطالحات » رديگ يم ام خنده«معادل روسي آن هم به 

روزهاي عادي «بهتر است تا » ودكستانروزهاي كاري و ك«روسي يادشده دقيق نيست: 
 آورده شود. » كار و مهدكودك

 دل به كار ندادن«اشتباه چاپي دارد: » دل به كار ندادن: «10 صفحة.« 

  ،در كل بهتر بود اصطالحات يادشده در هر درس كه اشتراكات معنايي يا محتوايي دارند
 . شد يمبر اساس حروف الفبا نوشته 

 ي رعايت نشده است. خوب بهگاه  ها يگذار فاصلهي يا گذار نقطه 

  مناسـب نيسـت.    4و  3بـراي دانشـجويان تـرم     ها موضوعانتخاب برخي اصطالحات و
  صفت و قيد فعلي براي دانشجويان كارشناسي سنگين است. ازحد شيب استفادة
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ذهنـي و   توان كمي آموزش كودكان ها روشي ها درسمنبعي فرعي براي  عنوان بهاين كتاب 
ي و آمـوزش كودكـان اسـتثنايي،    شناس رواني ها رشتهكارشناسي  دورةي رشد در شناس روان

كارشناسي گفتاردرماني و نيز منبع فرعي  دورةدر  ي زبان و گفتارشناس بيآسهمچنين درس 
  .رود يم شمار بهي تربيت دبير ها رشتهي مرتبط با آموزش در ها درسمورد نياز براي 

 بررسي شكلي اثر -1

  رنـگ و   لحـاظ  بـه . طرح جلد شود يمتركيب چاپي كتاب درمجموع مطلوب ارزيابي
ـ اكلي طـرح  و تركيب  رسد يم نظر به بخش آرامفضا براي بيننده  ي از تفـاوت و  ا دهي

  .كند يمكمبود را به ذهن متبادر 
 وجود دو مترجم، متن يكدسـت اسـت؛    رغم بهنگارش، خوب و روان است و  لحاظ به

ي طوالني متن انگليسي در ترجمـه نشكسـته و كمـي    ها جملهمگر در برخي موارد كه 
ـ چشـم   ي بـه ا ترجمهجمله طوالني شده است. در نتيجه در جاهايي ساختار  . خـورد  يم

  .شود يميي كه در ادامه به آن اشاره ها يافتادگ ازقلمويرايش خوب است، مگر 
  ي قلم جا بهبهتر بودB nazanin  از قلمB lotus  زيرا ايـن نـوع قلـم،    شد يماستفاده ،

ـ شكستگي كمتري دارد، خطوط آن خميده است و باعث خستگي كمتـري   . شـود  يم
ي باشد، اما با توجه به بررسي چنـد كتـاب   ا قهيسلدي البته شايد اين مورد هم تا حدو

  .  رسد يمديگر از ناشران مختلف، مشاهده شد كه كمتر كتابي با اين نوع قلم به چاپ 
  كه البته ايـن نـوع    شود يمچند نمونة نگارشي و ويرايشي از يك صفحة كتاب مطرح

  در صفحات ديگر هم مشاهده كرد: توان يماصالحات را 
  را تشويق كنيد كه اتفـاق يـا تجربـه خـارج از      آموزان دانش ديتوان يم: «...73ص
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ي بنـد  جملهنكتة اول درباره ». در ميان بگذارند شان يها يكالس هممدرسه خود را با 
است، اما قـدري بـه سـاختار     درك قابلاست كه اين جمله، مفهوم و  درستاست. 

 -مشـابه آن را   يها جملهجمله و  ينا توان يمترجمه نزديك است تا فارسي روان. 
 ديتوان يم«جملة روان فارسي بيان داشت:  يك صورت به -كه در كتاب كم نيست 

 شـان يها يكالس همخود با  را به تبادلِ تجربه و رخداد خارج از مدرسة آموزان دانش
  است. سازتر همبا اصل اقتصاد زباني نيز  ينو البته ا» كنيد يقتشو

 يبـاال  يا همزهتجربه با  گارش است. در اين جمله، كلمةيكدستي ن دوم درباره نكتة 
كلمـة   يهمين عالمت بـرا  كه يدرحالكسرة اضافه را نشان دهد؛ » ي«آمده تا » ـه«

ـ  كار به يدبا كه يدرصورتنرفته است،  كار بهمدرسه، در همين جمله   يـن . ارفـت  يم
تسـهيل در   اين موارد باعث يت. رعاخورد يم چشم بهكتاب  يجا يجامورد هم در 

. نمونة ديگـر در  سازد ينمو فرايند ادراك را با تأخير مواجه  شود يمخواندن كتاب 
اسـت كـه بـه    » شـان يها يكالسـ  هم«نگارشي در همين جمله، كلمة  يكدستيزمينة 

كلمه به همـين   دهندة ليتشك يبا توجه به اجزا رسد يم نظر بههمين صورت آمده و 
 يـت رعـا  يگرد يدر جاها يكدستي ين. اما ااست تر مناسبنوشته شود  صورت هم

كـه اگـر   » احساساتشان: «تر نييپانشده است، حتي در همين صفحه و در چند خط 
. امـا در چنـد   داشـت  يمبا مورد قبلي هماهنگي  بود يم» شان احساسات« صورت به

ه. كـه بـه همـين صـورت آمـد      يـم را دار» اش يانتخاب«همين صفحه،  تر نييپاخط 
ضميرهاي متصل به يكدستي مـتن   دادن نشاناذ روشي يكسان براي ي، اتخهررو به

  .كند يمكمك 
 صـفحة بعـد    يهمين صفحه و ابتـدا  يدر انتها توان يمرا  يبند جملهدر  يگرد نمونة

ان را درك يگـر گـاه د يدكمك كند كه بتوانند د آموزان دانشبه  تواند يم: «... يدد
 يـن چنـد  ميتـوان  ينمچرا ». ت نمايندر گفتارهاي هيجاني نيز شركد ينوع بهكنند و 

ـ  يمكنيم.  يلدو جملة بلندتر تبد يا يكجملة كوتاه را به  كوتـاه   يهـا  جملـه  ميدان
زنجيـروار   صورت بهجملة كوتاه در پي هم  ين، اما آمدن چندشوند يمزودتر درك 

 -يا يك جمله  -يك قالب معنايي فت معنا اوالً مدام از يادر يتا برا شود يمباعث 
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، گاه ييمعنا يها قالبتكرار  ينو ايم برو يگرد يعني جملة -قالب معنايي ديگر به 
كوتـاه، ذهـن    يهـا  جملـه . دوم اينكه با اين شود يمفت ياخود باعث اختالل در در

كـه   ميآموز يمو به او  ميدار يمرا در همين حد نگاه  زبان يفارسمخاطب/ خوانندة 
ـ ازه نگاه دارد. اين باعـث  ادراك معنايي خود را در همين اند ظرفيت كـه   شـود  يم

با مشكل مواجه شود و معنـا را بـا درنـگ     تر يطوالنخواننده در برخورد با جمالت 
ي كوتاه يا همان واحدهاي معنايي كوچك عادت ها جملهبد، زيرا ذهن او را به يادر
ـ اسـاس   ين. بر اميا داده تغييـر دهـيم:    صـورت  نيبـد را  جملـة يادشـده   ميتـوان  يم
ان، در يگـر گـاه د يـد كمـك كنـد در عـين درك د    آمـوزان  دانـش به  تواند يم«...

 هم اقتصاد زبـاني و هـم نكتـة    صورت نيدرا ».هيجاني هم شركت كنند يگفتارها
زبـان  : «يـد د توان يمهم  33 صفحةرا در  يگر. نمونة دشود يممورد بحث برآورده 

كنتـرل   محـدودة  متأثر از عوامل زيادي است كه خارج از پيچيده است كه يرفتار
زبان، رفتاري پيچيده و متـأثر  «اصالح كرد:  صورت نيبد توان يمكه » شما است...

  ».از عوامل زيادي است كه از كنترل ما خارج است
  ـ از همين صـفحه اشـاره    يگرد درباره اصل اقتصاد زباني، به دو نمونة . در شـود  يم

ـ كه ...» كند يماين كودك فرصت پيدا «... گراف دوم: پارا يانتها گفـت   تـوان  يم
» شود يم به استفاده از... منجر«خط سوم از پاراگراف سوم: ...». ابدي يمفرصت «... 
زبان فارسي، زباني اسـت كـه بـه     ازآنجاكهالبته ». انجامد يم«... گفت  توان يمكه 

ل بسـيط، ايـن نكتـه قابـل اغمـاض      دارد تا افعا يشاستفاده از تركيب، بيشتر گرا
كه حتي درباره مصـدرها و برخـي    شود يماهاي مختلف كتاب ديده است، اما در ج
مـوارد   ينا يتو بنا بر اصل اقتصاد زباني، رعا شود يمامر مشاهده  ينكلمات هم ا

شود و بدين به ذهن خواننده مي يباعث تحميل كلمات و در پي آن، عبارات كمتر
  د داشت.از متن خواه يتر آسانترتيب خواننده ضمن خستگي كمتر، ادراك 

  رفته و بنابراين با القاي مكث  كار بهدر خط چهاردهم همين صفحه، عالمت ويرگول نابجا
  »ي شما، جواب كوتاه ندهد.ها پرسشتا به : «...سازد يمبه خواننده، ادراك را مختل 

 بـين آنهـا از بـين     فاصـلة  مين آمده اما» تازه فرا گرفته شده« در خط شانزدهم، كلمة
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؟ كنند ينممعني را منتقل  يكچند كلمه،  يناست كه مگر ا ينا نرفته است. سؤال
بين آنها حذف نشده تـا   فاصلة مين؟ پس چرا سازند ينممگر در تركيب با هم صفت 

را در متن موجب شوند و هم خواندن آن را ساده سـازند، تـا خواننـده     يكدستيهم 
ـ  تـازه «يك كلمه مواجه است نه چند كلمـه:  بداند كه با  در همـين  ». شـده  هفراگرفت

 »محـور  اتيادب« صورت به بايد» ادبيات محور«پاراگراف سوم:  يصفحه و در ابتدا
  اصالح شود.» محور -ادبيات «يا 
  :با انتخـاب چنـد كتـاب...    ديتوان يمشما «خط سوم پاراگراف سوم همين صفحه .«

ـ از  يجمله و بسيار ينا ياز ابتدا تواند يمشما است كه ضمير  يننكته ا  يهـا  هجمل
است و انگليسي  كه فارسي، زباني ضميرانداز ميدان يماين كتاب حذف شود.  يگرِد

انگليسـي باعـث    يهـا  جملـه بنابراين حذف ضـمير از ابتـداي   . رنااندازيضم يزبان
. علت ماند يم ي، اما در فارسي، جمله همچنان دستورشود يمجمله  شدن ينادستور

ضـمير را   يـن راه شناسة موجود در افعال، ااز  ميتوان يماست كه در فارسي  ينهم ا
ـ  فـت يادر فعل  يا شناسهاما در انگليسي چنين  يابيمباز ل، حضـور  . حـا شـود  ينم

هـم در   يگـر و چنـد مـورد د   يـن كه چند - ها جملهدر ابتداي » شما«فراوان ضمير 
ـ و زبان انگليسـي را بـه مـا القـا      يا ترجمهساخت  يقدر -كتاب هست  . كنـد  يم

  است اصالح شود.  بهتر ينبنابرا
   است كه در تمام كتـاب بـا آنهـا برخـورد     ييها نمونهاشاره شد،  ها بدانمواردي كه 

و براي نمونه به شماري از آنها در يك صفحه اشاره شد. البته بايد خاطرنشان  ميكن يم
 طـور  همانو  كاهد ينم ، چيزي از ارزش ترجمة كتابشده مطرحساخت كه اصالحات 

است. رعايت اين موارد بر رواني ترجمه  فهمشد، ترجمه روان و قابل كه پيشتر اشاره 
  .ديافزا يمآن  ترشدن يفارسو بنابراين 

  فهرست ها فصل خالصة، بيان هدف، فهرست تفصيلي مطالب، شگفتاريپكتاب داراي ،
فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي نيز  نامة واژهاعالم و منابع است و در ترجمه، 

متن درسي نوشته نشده است، تمرين و  عنوان بهآنكه كتاب  لحاظ بهشده است. اضافه 
 نرفته است و جدول، تصوير و نمودار ندارد.   كار بهآزمون در آن 
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 بررسي محتواي اثر -2

  متن درسي نبـوده و بيشـتر    عنوان بهكتاب، مختصر و فشرده است. البته تأليف كتاب
ـ  جهتيي براي ها سرنخنگرش و دادن  براي اطالعات عمومي معلمان و تغيير ي بـه  ده

ايشان نگارش يافته است. از اين ديدگاه، كتاب موفق است و ترجمه هم تاحدودي به 
  ي كتاب رسيده است.ها هدف

 و دستورالعمل  يشناس روشپرداختن به موضوع، نوعي  كتاب حاضر، با توجه به نحوة
مقـدماتي   صورت به معلمان راكه  شود يمدرباره مشكالت ارتباطي و زباني محسوب 

ـ ي ارائـه  حل راهرفع آن  يمشكالت آشنا و برا ينبا ا در  نويسـنده  يـن . بنـابرا كنـد  يم
ـ روشي توصيفي و تاحدودي تحليلي و با  كند يممقدمه، هدف خود را ذكر   كوشـد  يم

راسـتا، طـرح مقـدماتي موضـوع      يـن تا به تفهيم موضوع و هدف خود بپـردازد. در ا 
 شـده  بحـث از موضـوعات   يا خالصـه هر فصل،  يانو در پا رديگ يمصورت  يخوب به
  .  دهد يم دست به

 ايرانـي كتـاب، معلـم     خوانندةمناسب است. البته بايد توجه داشت كه  ها يساز معادل
ي كـاربرد دارد، آشـنا نيسـت.    شناسـ  زبـان  حوزةدر  ژهيو بهاست و با اصطالحاتي كه 

ي و حتي تربيتـي مفيـد   شناخت زبانطالحات ي اصا پارهتعريف  رسد يم نظر بهبنابراين 
  خواهد بود.

 يك كتاب  عنوان بهپيشتر يادآوري شد، كتاب محتواي درسي نيست؛ بيشتر  كه چنان
ي زبـاني،  ها يبازپروري مرتبط با آموزش كودكان و ها درسكمكي و تكميلي براي 

علمان ي اجتماعي و يادگيري، هم براي معلمان بخش آموزش عادي و هم مها مهارت
آموزش ويژه (استثنايي)، بسيار مفيد و الزم است. به ايـن لحـاظ جامعيـت محتـواي     

زبان ديگر براي مـا مطـرح نيسـت،     عنوان بهكتاب خوب است. البته بحث انگليسي 
ي با آموزش در مناطقي كه زبان بومي ا گونه بهمگر اينكه بتوانيم مباحث اين بخش را 

آموزش در اين بخش استفاده  سود بهراهبردهاي آن  غير فارسي دارند، ربط دهيم و از
  كنيم كه اين موضوع نياز به كار دارد.

  اسـت كـه هـر     يا گونـه  بـه  ها ليتحلموضوع كتاب و نحوة پرداختن به بحث و سطح
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اصولي مقدماتي آشنا باشد. با توجه به عنوان فرعـي   عنوان بهموارد  يناز ا يدمعلمي با
آن را جزء اصول اوليه و نـوعي اطالعـات    توان يم، »انراهنمايي براي معلم«كتاب، 

  سطح موفق بوده است. ينمعلمان قلمداد كرد. و البته در ا يو راهنما يتخصص مهين
  مستقيم تأليف نشـده، نبايـد انتظـار     طور بهبا توجه به اينكه كتاب براي درس خاصي

ـ  كتـاب گفت كـه چنـين    توان يمرا داشت. ولي  ها سرفصلمطابقت با   درواقـع يي اه
 ها سرفصلي تربيتي است و بازنگري در ها حوزهي موجود در ها سرفصل كنندة ليتكم
از منـابع جديـد در    ازين يبي مناسبي صورت پذيرد، ها دورهطبيعي بايد در  طور بهكه 

  علمي مربوط به خود نيست. حوزة
   اي ايـن  است و تازگي دارد. جـ  روز بهما هنوز  جامعةكتاب تاحدودي جديد و براي

و رويكردها در نظام آموزشي ما هنـوز خـالي اسـت و جـا بـراي ايـن دسـت         ها دهيا
گشاده است. البته از اين نكته نيز غافل نبايد بود كه گرفتن ايـن   ها فيتألو  ها ترجمه

ي تحليلي و انطباقي با شرايط بومي است كه اميد است بتوان ها بحثتفكرات نيازمند 
  كات پرداخت. در فرصتي بيشتر به اين ن

    نويسنده درصدد است تا كتابي مقدماتي و راهنما براي معلمان تأليف كند تا آنـان را
رفـع آن   يبـرا  ييهـا  هيتوصـ آشنا سازد و  آموزان دانشبا مشكالت زباني و ارتباطي 

ـ  كار بهاساس منابعي كه  ين. بر ادهد يممخاطب كتاب ارائه  يمشكالت برا ـ گ يم  ردي
ـ رد نظرش است. هرچند متناسب با اهداف مو  يرا هـم بـرا   يگـري منـابع د  تـوان  يم

منـابع را   ينا توان يمگفته شد  كه چنانساختن موضوعات بحث مطرح كرد،  تر جامع
  سب با اهداف مورد نظر كتاب و كافي دانست.متنا

  محـرك خالقيـت    درواقعيي از اينگونه، ها كتابي ها سرنخراهبردها و به بيان ديگر
بـراي   هـا  كتاباين خود يك نوآوري است. اين  جهت نيازاباشد و  تواند يممعلمان 

نگـاه ديگـري    آمـوزان  دانشمعلمان ما اين پيام را دارد كه به كالس درس خود و به 
و بايد كيفيتي ديگر داشته باشد كه از وضع كنوني  تواند يمداشته باشيد. كالس درس 

 دادن نشـان ز كرد. از سوي ديگـر  ي را آغاريگ رجهتييتغزيادي دارد و بايد  فاصلةما 
ميان مشكالت زباني و ارتباطي با مشكالت هيجاني و رفتاري، از مباحثي است  رابطة
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خورده باشد. توجه بـه ايـن نكتـه در مشـكالت      چشم بهكه شايد در منابع ديگر كمتر 
  اهميت بسياري دارد.   ها خانوادهرفتاري كودكان براي معلمان و 

 ي تربيتي مطابقت دارد و شناس روان حوزةترين منابع و مباحث محتواي كتاب با معتبر
مغايرتي از اين نظر ديده نشد. ولي به همان علت كه كتاب يك مرجع علمي يا يـك  
اثر پژوهشي نيست و براي معلمان نوشته شده، نه الزاماً متخصصان و حكم بـر ايجـاز   

  ده است.به دقت بيان نش جا همه شده مطرحي ها هينظرداشته، منابع 
 ـ براي كتابي مقدماتي و راهنما كفايت  شده استفادهمنابع  رسد يم نظر به ، امـا  كنـد  يم

 ييهـا  كتـاب خالي اسـت. اصـوالً در   » بيشتر مطالعة يمنابعي برا«بخشي به نام  يجا
؛ اما شود ينمفراهم  تر يتخصصبيشتر و  يها بحث يحجم، فرصتي برا ينمقدماتي با ا

  ذيل بخشي كه گفته شد پي گرفت. يگر،با اشاره به منابع د توان يمرا  ها بحث ينا
  مشكلي وجود ندارد. مترجمـان محتـرم    رسد يم نظر به شده نقلدر حفظ امانت مطالب

كه منطبق بر متن اصلي باشد و در ذكـر منـابع    اند كردهنيز در ترجمه نهايت دقت را 
تصار در بسياري جاها ذكر اخ حكم بهگفته شد،  همچنان كه؛ ولي اند نكردهنيز كوتاهي 

  منبع نشده است.
  گفتـه شـد،    همچنـان كـه  متن محدودتر از آن است كه به نقد و بررسي بپردازد. البته

بايد ماهيت تحليلي و انطباقي داشته باشند، تـا سـوددهي آن بـراي     ها ترجمهاينگونه 
ـ   رغم بهما بيشتر باشد. اين كاري است كه  جامعة وز از آن وفور ترجمه در ايـران، هن
  و كسي به آن دست نيازيده است.  شود يمغفلت 

  و اصـول   رسد يم نظر بهدرباره سازواري محتوا با معيارهاي علمي روز، اثر مبرا از خطا
. از نظر معيارهاي اعتقادي بايـد  كند ينمي به اين مباحث وارد ا خدشهعلمي امروز هنوز 

 جامعـة ضر نيست، چون كتـاب بـه   گفت كه اصول ديني و اسالمي، معيار تأليف اثر حا
ـ انگليسي تعلق دارد. البته مغايرتي هم مشـاهده   . اگـر ايـن سـؤال را متوجـه     شـود  ينم

كه انجام راهبردهـاي آن يـا    اند نكردهمترجمان بدانيم، مترجمان محترم متني را انتخاب 
ي ا نكتـه كتـاب،   درواقعي آن، مغاير باورهاي ديني و اسالمي باشد. ها هينظرحتي قبول 

  در تباين با اصول ارزشي و اعتقادي مترجمان محترم نداشته است.  
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  ،ي مستقيمي نسبت به اعتقادات ديني ندارد و دليلي هم نيست كـه داشـته   ريگ جهتاثر
درافتـادن بـا ديـن     انـداز  دسـت ي كتاب اگر علمي باشـد، خـود را بـه    طوركل بهباشد. 

مسـتندات علمـي بـراي     وپـاكردن  تدس، مگر آنكه هدف نويسنده از ابتدا يا افكند ينم
علم نشان دهد، كـه هـر دو كـاري     نةيآبخواهد دين را در  عكس بهي باشد، يا زيست نيد

سخت و خطرناك است. سرنوشت اولي كه پيداست و دومي هم نيازمند تسلط گسترده 
 در هر دو حوزه است تا موفق شود. به هر تقدير اثر حاضر، چنين رويكردي ندارد.

 پيشنهادها

  ي و شناسـ  رواني و شناسـ  زبـان ي هـا  حوزهفرهنگ توصيفي اصطالحات تخصصي در
 علوم تربيتي اضافه شود.

  بيشتر پيشنهاد شود. مطالعةمنابعي براي 

  ي در فرهنگ ايراني فـراهم  دوزبانگ دةيپدي بومي و توجه به ها انطباقمباحثي درباره
، »زبان ديگـر  عنوان بهليسي انگ«مباحث موجود در كتاب با عنوان  باره نياشود و در 

 آن قرار گيرد. الشعاع تحتهم به مسايل بومي كمك كند و هم در متن كتاب 
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 اثر يشكل سيبرر -1

  يـز خـوب اسـت.    يي متوسط و صحافي نآرا صفحهي خوب است. نگار حروفكيفيت
مناسب نيست. اگر اين كتاب بـه  » تاريخ ادبيات«عكس يك سرباز آلماني روي جلد 

ادبيات قرن بيستم اختصاص داده شده بود كـه در آن جنـگ جهـاني رخ داده اسـت،     
  تاحدودي قابل قبول بود. 

  را رعايت كند، اما در بسياري از  شيرايونويسنده سعي كرده است قوانين نگارش و
بـا توجـه بـه    : «سدينو يم 43. براي مثال در صفحة كند يماز اين قواعد تخطي موارد 

، »پيـه تيسـم  «(سطر سوم). با توجه به اينكه » پيه تيسم اديباني چون ... شعر سرودند
شـد:   شود، بايد اينگونه نوشته مـي » توجه«يك جريان عيني و مشخص نبود كه به آن 

 ».ن روح پيه تيستي تجلي يافته بوداديباني چون... اشعاري سرودند كه در آ«

 بررسي محتواي اثر -2

  ي جالب و مفيد است و اطالعات اوليـه دربـاره   دانشگاهغير  مندان عالقهاين اثر براي
ـ تاريخ ادبيات آلمان و آشنايي با نويسندگان آلمـاني را عرضـه    ، امـا بـراي   كنـد  يم

اشتباهات فاحشي ديـده  يي از كتاب، ها بخش. در شود ينمتدريس در دانشگاه توصيه 
يي نـزد  ها سوءتفاهم. افزون بر آن، كتاب ارجاع به منابع علمي ندارد و باعث شود يم

ـ ادبقوانين تاريخ  نكردن تيرعا. اين اشتباهات و نيز شود يمخواننده  ي، از نگـار  اتي
  اعتبار اين اثر كاسته است. 

 ورنده مشخص نكرده اين كتاب چندان بر اساس قوانين علمي تهيه نشده است و گردآ
تأليف. اشتباهات زيـادي در   ها بخشاست و كدام  شدهترجمه  ها بخش كداماست كه 
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  متن وجود دارد و ارجاعات كتاب به منابع علمي معتبر، بسيار نادر و ضعيف است. 
  ،گردآورنده شود ينمي، تمرين، جدول و... ديده ريگ جهينتدر اين كتاب، طرح بحث .

ي مختلف كتاب را تدوين ها بخشي كه در دسترس داشته است، كتاب بسته به مطالب
را » مقدمـه «كرده است، نه بر اساس يك طرح منسجم. براي مثـال وقتـي خواننـده،    

اسـت و  » تاريخ زبان آلماني«كه كتاب درباره  ديآ يم شيپ، اين تصور كند يممطالعه 
. در ايـن كتـاب از   ي نـدارد خـوان  همموضوع مقدمه با كل كتاب ». ادبيات آلماني«نه 

  تصاوير نويسندگان منتخب استفاده شده است كه نقطه قوت است.
  ي اصطالحات درمجموع خوب و قابل قبـول اسـت و   ساز معادلكيفيت زبان و شيوة

. البته در برخي موارد زبان متن دچـار  خواند يممتن رواني را  كند يمخواننده احساس 
ژه به واژه شده است. براي مثال در صـفحة  كه ترجمة وا رسد يم نظر بهكاستي است و 

ـ ، كه بهتـر  »تنها اثر استثناء... است«، پاراگراف دوم، سطر دوم: 21 اينگونـه   بـود  يم
  ».، ... استكند ينمتنها اثري كه از اين قاعده پيروي «ترجمه شود: 

  ـ  جهـت  نيهم بهاين كتاب، كيفيت علمي الزم و انسجام موضوعي ندارد و  توانـد  ينم
ـ يك كتاب مرجع در دروس دانشگاه استفاده شود. البته اين كتاب  انعنو به  توانـد  يم

بـراي مثـال دانشـجويان ادبيـات      -براي كساني كه به زبان آلماني آشـنايي ندارنـد   
جالب باشد و به خواننده، اطالعات اوليـه و الزم دربـاره تـاريخ ادبيـات و      -تطبيقي 

  نويسندگان آلماني ارائه كند. 
 ضعيف است و نويسنده در پايان تنها بـه   شدت بهاع به منابع علمي، كتاب از نظر ارج

  تعداد معدودي از منابع اشاره كرده است.
  تـاريخ  «كه گويا محتـواي اصـلي آن،    زديانگ يبرمعنوان كتاب، اين فكر را در خواننده

نويسـندگان   نامـه  يزنـدگ آلمان است، امـا بخـش زيـادي از ايـن كتـاب بـه       » ادبيات
و معرفي آثار ايشان اختصاص داده شده است. ديـدگاه تـاريخي در ايـن    » زبان يآلمان«

ي بنـد  فهرستكتاب عميق نيست و شايد بتوان آن را مروري بر تاريخ ادبيات دانست. 
ي دارد، اما با عنوان اثر كمتر در ارتبـاط اسـت؛ چـون    خوان هم شده ارائهكتاب با مطالب 

، طرح منسـجمي  شود يمتي كه به زبان آلماني يافت ي تاريخ ادبياها كتابدر مقايسه با 
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  كه از اول تا آخر پيوستگي موضوعي و منطقي داشته باشد، ندارد.  
  شود يم ي كه قصد آشنايي با تاريخ ادبيات آلمان را دارند، توصيهمندان عالقهكتاب به 

يك كتاب دانشگاهي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد. ايـن كتـاب        عنوان به تواند ينمو 
اشتباهاتي دارد و حتي به كساني كه قصد شركت در آزمون سراسـري را دارنـد نيـز    

  ، چون اطالعات غلطي را انتقال خواهد داد. شود ينمتوصيه 
  .غالبـاً بـه    هـا  پانوشـت ارجاعات به منابع علمي معتبر در اين كتاب بسيار نادر است

موجـود در كتـاب   اطالعـات   از يبرخاست.  شدهمعرفي التين اسامي اختصاص داده 
، يا آنكـه گردآورنـده در فهـم آنهـا     اند شدهاشتباه است؛ آنها يا از منابع قديمي كسب 

دچار سوءتفاهم شده است. براي مثال ادبيات قرون وسطي طبق منابع معتبر علمي از 
 عنـوان  بـه  1050، ولي در ايـن كتـاب، سـال    شود يمپس از ميالد شروع  750سال 

است. همچنين دوران روشنگري طبق منـابع معتبـر در    شروع قرون وسطي ذكر شده
شـروع   عنوان به 1700ميالدي شروع شده است، اما در اين كتاب، سال  1720سال 

روشنگري قيد شده است. اشتباهات تاريخي ديگري نيز وجود دارد كـه اعتبـار ايـن    
  است.  دادهپژوهش را كاهش 

  ري است، نوآوري ندارد.  ي بسياها پژوهشهرچند اين كتاب حاوي اطالعات و  
      كتاب از نظم منطقي و انسجام مطالب برخـوردار نيسـت. ازآنجاكـه روي برخـي از

، ايـن تصـور   شـوند  يمي مطرح ا هيحاش صورت بهو برخي ديگر  شود يممطالب تأمل 
كه گردآورنده بدون يك طرح منسجم و بسته به منابعي كـه در دسـترس    ديآ يم شيپ

  تدوين كرده است. داشته است، اين كتاب را 
  همـين علـت در    بـه كافي از منابع معتبـر اسـتفاده نكـرده اسـت و      اندازة بهنويسنده

، سـه مرحلـة   193ي موضوعي دچار اشتباه شده است. براي مثال در صفحة بند ميتقس
، طبق منابع جديد و معتبر كامالً اشـتباه  شدهادبي كه درباره ادبيات آلمان شرقي ذكر 

ميالدي آغاز شد  1950و سادة حقايق كه حدود سال  گونه طرح توصيف«است. جمله 
  نيز كامالً اشتباه است. » ادامه يافت 50و تا پايان دهة 

   .اصل اولية ذكر منابع و ترتيب تاريخ انتشار، محل انتشار و ناشر رعايت نشده اسـت
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امانـت   نكردن تيرعااست. اين  شدهقيد  ندرت به شده استفادهدر متن كتاب نيز منابع 
  علمي به كيفيت كتاب صدمة جدي وارد كرده است. 

  شـگفتار يپسخن رانده است و در » ترجمه و پژوهش«نويسنده در شناسنامة كتاب از 
كتاب مشخص نكرده است كه تا چه حـد مطالـب را ترجمـه كـرده اسـت. بنـابراين       

 يا ترجمه. اند پژوهشمحصول  ها يبررسكه آيا نقد و  داند ينمخواننده 
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 اثر يشكل يبررس -1

 ي تايپي ها غلطي نسبتاً خوب است، اما در حروف اردو و گاه در فارسي، نگار حروف
  . شود يمنيز مشاهده 

  ،است. يي و صحافي مناسب آرا صفحهطرح جلد  
  ويرايش قطعي و حتمي صورت نگرفته اسـت   صورت بهدر حقيقت ويرايش اين كتاب

 و نياز به ويرايش جدي دارد. درباره نگارش نيز مطالب متن، ناكافي و ناقص است.  

 بررسي محتواي اثر -2

  براي تدريس درس دستور زبان اردو در مقطع كارشناسي رشته  توان يماز اين كتاب
  اردو استفاده كرد.  زبان و ادبيات 

 گفت كتاب حاضر چون نخستين كتاب دسـتور زبـان اردو اسـت، نواقصـي      توان يم
 . نمودارهـا و كنـد  يمبه دانشجويان و اساتيد اين رشته بسيار كمك  نيباوجودادارد، 
 نيـز متـأثر از مسـئلة محتـوايي و موضـوعي، جـاي بهترشـدن دارد. بخـش         ها نقشه
از آن به اندازة كافي بهره بـرد.   شود يمكامل است و ي كتاب نسبتاً خوب و ها نيتمر

  ي و نمودار نيز متوسط و ضعيف است. رسازيتصوجداول، 
  ي اصطالحات تخصصي در اين كتاب، كيفيت نسبتاً خـوبي دارد.  ساز معادلكاربرد و

در كتاب، اصطالحات خوبي براي يادگيري مخاطب وجود دارد كه از روانـي خـوبي   
رفتـه   كـار  بـه تعداد مصادر، اصطالحات، لغات و... كـه در كتـاب    است. مند بهرهنيز 

  است، قابل توجه است. 
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  محتوايي و جامعيـت موضـوع و... شـكل نسـبتاً خـوبي دارد،       لحاظ بهدروس كتاب
 نسـبت  بـه در بخش افعال معلوم و مجهـول   ژهيو بههرچند نكات موجود در هر درس 

ي دسـتوري بيشـتري در آن گنجانـد.    اه يكار زهيرنكات و  توان يمكامل است، ولي 
مباحث كتاب در بخش مباحث دستوري، جامعيت الزم را ندارد، مثالً صـفات اشـاره   

است؛ براي مثال بحث  نشدهاست. برخي مباحث نيز مطرح  شدهمطرح  رنگ كمخيلي 
  مربوط به كلمه يا كلمات موصول كه در زبان اردو، تركيب و اجزاي متعددي دارد.

 »در اردو موصول » كه جو  
  در اردو  نكرةياي ...جو و  
  اما در رفت يم شمار بهو خود اثر يك نوآوري  شد يمپيشتر به اين اثر توجه بيشتري ،

  حال حاضر در جامعة علمي كشور، ميزان توجه به اندازه قبل نيست. 
  ي وزارت علوم منطبق شود، بايـد تغييراتـي در   ها سرفصلبراي اينكه كتاب حاضر با

يجاد شود؛ براي نمونه در بخش مربوط به فهرست، كليات طـرح، نحـوة ارائـه و    آن ا
 نظـر  بـه بيان دروس، منابع و مĤخذ، محتوا و متن و مسايل مربوط به صـرف و نحـو.   

دقيق پرداخته نشـده اسـت و بايـد     صورت بهبه برخي نكات در حوزة دستور  رسد يم
  بازنگري شود تا مورد اقبال قرار گيرد.

 ـ استنادات و ارجاعات خاصي در اين اثـر مشـاهده    متأسفانه و فقـط بيـان    شـود  ينم
و اطالعات اثر با توجه به منابع علمـي و   ها دادهي نويسنده اثر مد نظر است. ها دگاهيد

  اصلي خاصي ارائه نشده است. 
 ي انسجام و هماهنگي مطالب در اثر يادشده، چه در جزييات و چه در كليات طوركل به

  خاص و ارزنده نيست.  داراي تسلسل
  خذ علمي و دانشگاهي ندارد. البته بايدĤنـة يزمداشت كـه در   در نظركتاب، منابع و م 

در پاكستان كار زيادي صورت نگرفته اسـت   ژهيو به قاره شبهدستور و گرامر اردو در 
  كه قابل تأمل است.



 

  ي فرانسهشناس زبان
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 بررسي شكلي اثر -1

 ي، صحافي، طرح جلد كتاب خوب اسـت، امـا از نظـر صـحافي، كتـاب      نگار حروف
  مشكل دارد.  

 قواعد عمومي ويرايش و نگارش در اين كتاب تا حد زيـادي رعايـت    رسد يم نظر به
چهـارم  ي سوم، ها سالشده است و زبان متن بسيار ساده و قابل فهم براي دانشجويان 

 زبان فرانسه است. رشتة ارشد يكارشناسكارشناسي يا سال اول 

 بررسي محتواي اثر -2

  ي از زبان فرانسه و تحوالت آن ارائه شده است ا خچهيتار درواقعدر بخش اول كتاب
اطالعـات عمـومي مفيـد اسـت، اگـر       عنوان بههرچند دانستن آنها  رسد يم نظر بهكه 
رم كه دانش و اطالعات كافي را در اين زمينه دارنـد،  ي اين بخش، نويسنده محتجا به

 ديترد يبي به كتاب بيفزايند، شناس زبانمطالب جديدتري را مبتني بر مكاتب مختلف 
ارزش كتــاب بيشــتر خواهــد شــد. در بخــش دوم كتــاب، مطالــب خــوبي دربــاره  

ن نخستين ي، صرف، نحو و معناشناسي ارائه شده؛ اما با توجه به اينكه از زماشناس واج
تاكنون، تغييـر چنـداني در محتـواي كتـاب داده نشـده،       1378چاپ كتاب در سال 

ـ جدبخشي از مطالب بسـيار   ي، نشـانه، معناشناسـي و   پـرداز  گفتـه مـرتبط بـا    دتري
  كاربردشناسي زبان در آن ناديده گرفته شده است. 

  .نظم منطقي و انسجام بين مطالب و محتواي كتاب رعايت شده است  
  برجسـتة در كتـاب هرچنـد در زمـان نخسـتين چـاپ آن از آثـار        كاررفتـه  بهمنابع 
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 نظـر  بـه مرجع معتبرنـد، امـا    عنوان بهي بوده است و هنوز هم برخي از آنها شناس زبان
، دهيرسـ از منابع بسيار ديگري كه در اين زمينه به چـاپ   1996پس از سال  رسد يم

  ياز به بازنگري دارد. كتاب ن باره نياي نشده است و در ا استفادههيچ 
  ي فرانسه است، جز شناس زباندر اين كتاب هرچند بخش اعظم كتاب برگرفته از آثار

ـ بقو  شـود  ينمكتاب، هيچ ارجاعي ديده  48 صفحةدر پايين  در حـد   هـا  سيپـانو  ةي
  .ديآ يم شمار بهضعف كتاب  نقطةتوضيحات نويسنده است و اين نكته متأسفانه 

 شـمارة ، اما سـال نشـر و   اند بردهي از افراد نام متن دروناعات محترم در ارج سندةينو 
  ي فقط در بخش منابع آمده است. شناس كتابمرجع نيامده است و اطالعات  صفحة

  ،ي فرانسـه بـوده   شناسـ  زباناطالعات درباره مباني  ارائةبا توجه به اينكه هدف كتاب
نابراين در اين اثر، نقد است. ب شدهي ديگر گردآوري ها كتاباست، مطالب كتاب از 

 تـر  سـاده ي كتاب همـه در جهـت   ها ليتحلو تحليل نظرات ديگران ديده نشده است. 
كردن فهم مطالبي است كه در آثار ديگران كه به زبان فرانسه در كشـور فرانسـه بـه    

ـ و بـه است، براي مخاطب ايراني يعني دانشجويان رشـتة فرانسـه    دهيرسچاپ  در  ژهي
به رشته تحرير درآمده است و نشاني از سوگيري  ارشد يارشناسكمقطع كارشناسي و 

كه پيش از اين ذكر شـد، در ايـن    گونه همان. البته شود ينمي در آن ديده دار جانبو 
  ي و رويكردهاي آن توجه نشده است. شناس زبانكتاب به همة مكاتب 

  در ايـن زمينـه    با توجه به اينكه در زمان انتشار اين كتاب در ايران هيچ اثر ديگـري
ي را در شناسـ  زبـان ساده و منسجم، مفاهيم غامض و پيچيده  طور بهوجود نداشت كه 

ـ  شمار بهاختيار دانشجويان قرار دهد، اين كتاب تالش مهمي در اين زمينه  و  آمـد  يم
براي دانشجويان زبان فرانسه  تواند يم شك يبشود،  تر كاملامروز هم اگر مطالب آن 

  مفيد باشد. 
 ي فرانسه اسـت (اعـم از تاريخچـه تـا بررسـي مفـاهيم       شناس زباناي اثر، مباني محتو

ي) و از ايـن لحـاظ بـا عنـوان و     شناسـ  زباني گوناگون ها شاخهبنيادي اين رشته در 
 رشـتة فهرست مطابقت دارد. اين كتاب براي آشنايي دانشجويان مقطـع كارشناسـي   

بايد مطالـب تكميلـي بـه آن اضـافه     زبان فرانسه مفيد است. البته براي اين مورد نيز 
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ي و ادبيات بـراي دانشـجويان رشـتة    شناس زبانشود. افزودن مباحث مربوط به رابطة 
ي و آموزش زبان براي دانشجويان آموزش شناس زبانادبيات، مطالب مرتبط با رابطة 

ي و ترجمه براي دانشـجويان گـرايش   شناس زبانزبان، همچنين موضوعات مربوط به 
  يد است.مترجمي مف

  ،ي زيادي براي دانشجويان تدارك ديده اسـت كـه   ها نيتمركتاب در پايان هر فصل
براي بررسي و حصول اطمينان از درك درست مطالب هر درس بسـيار الزم و مفيـد   

كفايت الزم را دارد. تعداد تصاوير و نمودارها زياد نيست، ولي با  جهت نيازااست و 
  اين تعداد هم نيازي نيست.توجه به نوع مطالب به بيشتر از 

  ي، اين كتاب به شناس زبانبا توجه به ميزان زياد مفاهيم علمي و اصطالحات تخصصي
ـ ازازبان ساده و قابل فهمي، مطالب و مفاهيم مربوطه را باز كـرده اسـت و     جهـت  ني

با توجه به نوع درس و نيز سطح زبان فرانسـه دانشـجويان    هرحال بهخوب است، اما 
ـ اسي كه بيشتر در دانشگاه شروع به يادگيري زبان فرانسه دورة كارشن و در  كننـد  يم

اسـتاد در تفهـيم    ديترد يب، پردازند يمي باالتر به يادگيري دربارة زبان فرانسه ها سال
  ي دارد. ا عمدهمطالب كتاب و اطمينان از درك درست آنها، نقش 

  (مطالعـة علمـي زبـان)     يشناسـ  زبان رشتةاين كتاب براي آشناساختن دانشجويان با
ي ايـن رشـته   هـا  شـاخه به شيوة علمي و با ارجاع بـه   كوشد يم رو نيازاشهرت دارد. 

  توصيف كند. ها زبانزبان فرانسه را در نظام  ژهيو بهي و طوركل بهسازوكار قوة نطق 
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  صفحه. 412. چاپ اول، 1391، دانشگاهي: جهاد . تهرانيمؤمنسيروس عزيزي و نگار 

  
  
  
  
 

ي در دورة ارشـد و دكتـري   شناسـ  زبـان  رشـتة مناسب خواهد بود كه يك درس اختياري در 
 ي حقوقا رشته نيبمنبع آن باشد. همچنين براي مطالعات  تواند يمتعيين شود و كتاب حاضر 

  حقوق نيز كاربرد دارد. رشتةي مختلف ها شيگرادر 

 اثربررسي شكلي  -1

  مقدمه، فهرست تفصيلي مطالب، فهرست موضوعي و منابع است. از شگفتاريپكتاب داراي ،
 داراي خالصه است. ها فصلجدول و تصوير در آن بهره برده شده است و برخي از 

   مطالب مرتبط، با يك زبان علمي مشخص نويسندگان ارائه نشده است و در موارد زيـادي
، هويداست. اما در كل مـتن كتـاب   اند برده كار بهكه در كتاب ي در نثري ا ترجمهتأثير نگاه 

  كتاب را بخواند.  تواند يمروان نوشته شده است و با سرعت قابل قبولي خواننده 
    اسـت. بـراي نمونـه در آغـاز     نشـده ي رعايـت  خـوب  بـه قواعد ويـرايش و نگـارش 

ف گذاشـته شـده   هم فضاي آغاز پاراگرا اند قرارگرفتهيي كه زير عناوين ها پاراگراف
خشـونت  «در سراسر كتاب رعايت نشده است:  كدستي صورت به ها فاصله ميناست؛ 
؛ بـه  374صـفحه  » اعـالن شـده  «، 194صفحه» زاغ زن«، 54صفحه» زةيانگ«و » آميز

، در مـواردي توجـه   رنـد يگ يميا عالئم سجاوندي قرار  ها واژهيي كه پس از ها فاصله
ـ د بـزه قربـاني جرم/ «و ) 58(ص» وسـخنراني «... نشده است:  ... . 412صـفحه  » دهي

داريم كـه در  » سخن آغازين«گذشته از اينها در مواردي چون آغاز فصل اول كتاب، 
كتاب را بايـد بخشـي از   » سخن آخر«فهرست كتاب نيامده است و معلوم نيست كه 

يكـي از   عنـوان  بهي آن، چون ها وستيپبدنة اصلي كتاب در نظر بگيريم يا بخشي از 
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  ي نشده است.گذار شمارهي كتاب، ها لفص
  يي هـا  شمارهنيست. پس از  نواز چشمدر كتاب و اندازة آن، چندان  كاررفته بهحروف

آمده است كه اضافي اسـت (بـراي   » -«نيز يك  كند يمكه هر بخش كتاب را تقسيم 
). در مواردي در پايين يك صفحه، بدون علـت  55در صفحه  -1-1-5-5-1نمونه، 

ـ خالي ديده  خاصي فضاي  و شـمار زيـاد   168و  83؛ بـراي نمونـه، صـفحه    شـود  يم
 حـال  نيباا. كند يم كننده خستهي هر صفحه نيز خواندن آن را براي يادگيرنده، ها خط

  .رسد يم نظر بهطرح جلد كتاب و قطع و صحافي كتاب قابل قبول و مناسب 
  اي درسـي  صفحه سامان يافته است. حجم ايـن كتـاب بـراي واحـده     412كتاب در

ـ  نظـر  بـه دانشگاهي در ايران كه معموالً دوتايي هستند، زيـاد   . البتـه علـت   رسـد  يم
زيادشدن حجم كتاب بيش از آنكه به مطالب الزم آن مربوط باشد، به مطالب اضافي، 

 اند آوردهي مربوط است كه نويسندگان در آن مورد يبي ها اطنابغير ضروري و گاه 
 تـر  كوتاهطالبي در ويراست بعدي كتاب از آن حذف يا اگر چنين م رسد يم نظر بهكه 

 شود، حجم كتاب براي يك درس دوواحدي مناسب خواهد بود. 

 بررسي محتواي اثر -2

  كـه هـم اصـطالحات     انـد  كـرده ، نويسـندگان تـالش   شده كاربرده بهاز نظر اصطالحات
ن، نويسندگان، برند. گذشته از اي كار بهي و هم اصطالحات حقوقي را با دقت شناس زبان

و  انـد  بـرده  كار بهي از اصطالحات خاص افراد مجرم يا پليس را هم در كتاب ا مجموعه
  كه از اين نظر هم كار آنها داراي اهميت است. اند دادهمعناي آنها را توضيح 

  چه مربـوط   -در اين كتاب  كاررفته بهگفت كه اصطالحات تخصصي  توان يمدر كل
از قبـل در زبـان فارسـي وجـود      -مربوط به حوزه حقوق  ي و چهشناس زبانبه حوزه 

داشته و نيازي نبوده است كه نويسندگان براي آنها برابرسازي كنند. اما با توجـه بـه   
آنكه برخي از اين اصطالحات در زبان فارسي داراي چند برابر هسـتند، نويسـندگان   

ـ  يفارسـ در گزينش برابرهاي رساتر و سازگارتر بـا شـم زبـاني     موفـق عمـل    انزبان
 locutionary act« ،»illocutionary«؛ براي نمونه، آنها بـراي اصـطالحات   اند كرده

act « و»perlocutionary act « كنش منظوري«، »كنش بياني«به ترتيب برابرهاي «
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ـ  نظر بهكه  اند دهيبرگزرا » كنش تأثيري«و  از همتايـان ديگرشـان در زبـان     رسـد  يم
  باشد. رتريپذ فهمفارسي 

     با آنكه در ارائة مطالب كتاب در مواردي پراكندگي، اطناب و ناهمـاهنگي بـه چشـم
ـ و بـه ، موضوع هر فصل كتاب قابل فهم است؛ خورد يم اينكـه در مـوارد زيـادي     ژهي

. در انـد  گرفتـه ي خوب و متناسبي براي جااندختن مطلب بهـره  ها مثالنويسندگان از 
  تصوير و نمودار استفاده شده است. مواردي هم براي كمك به فهم مطلب از جدول،

  ي در شناسـ  زبـان ي حقوقي به خواننده و بيان كاربردهايي كـه  شناس زبانبراي معرفي
عرصة حقوق دارد، اين اثر كتاب مفيدي است و مطالب الزم در آن آورده شده است؛ 

ر را بـر  كه اين كا ها پروندهو موارد عملي بررسي  ها مثالو  ها نمونهبا توجه به  ژهيو به
  .بخشد يمآن از زباني خارجي به فارسي برتري  شده ترجمهي ها نمونه

  اما شود يمآنچه در فهرست كتاب آمده است، در مطالب كتاب در بيشتر موارد ديده .
بر كتاب گرفت، حجم بسيار زيادي اسـت كـه    توان يمايراد بزرگي كه در اين زمينه 

ين و سـازمان قـوه قضـاييه در ايـران     به معرفي نظام قضـايي ايـران، مجموعـه قـوان    
) كه جـداي از آنكـه لزومـي نداشـته     154تا  66اختصاص داده شده است (از صفحه 

ي حقوقي آورده شود، نبـود  شناس زبانمطلب در يك كتاب مقدماتي  همه نيااست كه 
تخصص حقوقي در نويسندگان باعث شده است كه گاه سخناني غير علمي يـا بـدون   

  نيز در اين بخش از كتاب بر قلم جاري كنند.احتياط علمي را 
  ي و شناســ زبــان رشــتةو دكتــري  ارشــد يكارشناســايــن كتــاب را در هــر دو دورة

به دانشجويان معرفي كـرد و اگـر در ميـان     توان يمي مختلف رشته حقوق ها شيگرا
ي حقوقي هم وارد شود، ايـن كتـاب   شناس زبان، درس ها رشتهي اختياري اين ها درس
منبع اصلي يا جنبي است. علت اين امر اين اسـت كـه اوالً ايـن     عنوان بهعرفي قابل م
ي حقوقي در ايران، شناس زبانيكي از معدود كارهاي موجود در زمينه  عنوان بهكتاب 

ي بومي و داخلي خوبي ها مثالو  ها نمونهكار قابل قبولي است و ديگر آنكه در آن از 
  بهره گرفته شده است.

 ي دانشگاهي موجود در ايران ها نامه انيپاو  ها رساله، مقاالت و ها كتاب نويسندگان از
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. شمار كارهاي انگليسي كه تاريخ نشر آنها پس اند گرفتهي بهره خوب بهبه زبان فارسي 
  است هم در كتاب قابل قبول است. 2000از سال 

  ـ يوداخلي، معرفي  پروندةي چند شناخت زبانبررسي و تحليل جـرم،  ي زبـان م هـا  يژگ
ي خوبي در اين كتاب ها ينوآورزبان پليس و زبان بدن از مواردي است كه در آنها، 

ي زباني خاصـي از  ها نمونهآنكه نويسندگان، چنين مواردي را با  ژهيو به. شود يمديده 
براي خواننـده بسـيار قابـل     شده ارائهو از اين نظر مطالب  اند كردهزبان فارسي همراه 

  فهم است.
  يي وگـو  پراكنـده كـه در بـاال هـم اشـاره شـد، در مـواردي داراي        گونه همانكتاب 

يي است و برخي از مطالب هم كه اتفاقـاً حجـم انبـوهي از كتـاب را شـامل      گو ادهيز
 ، اصالً نيازي نبـوده اسـت كـه در كتـاب آورده شـود؛ دربـاره ايـن مطالـب        شود يم
ه نويسندگان، خواننـده  مطالب مربوط به نظام قضايي ايران) بهتر بود ك طورخاص به(

 توان يم. اما در كل دادند يمدر اين زمينه ارجاع  شده شناختهرا به چند منبع  مند عالقه
گفت كه مطالب كتاب داراي درصد قابل قبولي از انسجام اسـت و بسـياري از آنهـا    

  .كنند يمهمديگر را كامل 
  .ـ گ بهـره ان گفت امك توان يمنه صفحه از كتاب مربوط به فهرست منابع است ي از ري

شناسـي حقـوقي از دهـه     منابع بيشتري در اين كتاب وجود داشته است، زيـرا زبـان  
بوده است و منابع زيادي در زمينة موضوعات مربـوط   رشد روبهبه بعد همواره  1970

. بـراي  انـد  نگرفتـه بهـره   آنهـا نويسندگان از  رسد يم نظر بهبه آن توليد شده است كه 
پژوهشگران اين عرصه است، تنها سه اثـر   نيتر شده شناختهكه از نمونه، از راجر شاي 

اين است كـه حجـم زيـادي از     تر ياساس. اما ايراد شود يمدر ميان منابع كتاب ديده 
ـ و بـه هيچ اثر پژوهشي و علمي نيست؛  ستةيشامنابع كتاب اينترنتي است كه اين   ژهي

  است. شدهبرگرفته  ها اينكه بسياري از اين منابع اينترنتي هم از وبالگ
  ،از يك اثر است كـه ايـن در يـك كـار      شده نقلدر مواردي، بخش زيادي از كتاب

پژوهشي چندان قابل پذيرش نيست. همانند آنچه درباره معرفي نظام قضـايي ايـران   
  ، يا حجم زياد مطالبي كه از دو كتاب جورج يول نقل شده است. شود يمديده 
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 ـ اردي پراكندگي بـه چشـم   در استنادات و ارجاعات، در مو و گـاهي هـم    خـورد  يم
 186ادعاهايي مطرح شده است كه منبع آن ذكر نشده است. براي نمونـه در صـفحة   

و » كردند يمي يكپارچه فرض طوركل بهدر گذشته، اجتماعات زباني را « شود يمگفته 
ب منبعي ذكر نشده است. در فهرست پاياني منابع كتـا  گونه چيهبراي چنين ادعايي، 
. براي نمونه، ساعت و تاريخ برداشـتن مطالـب در منـابع    شود يمهم پراكندگي ديده 

  اينترنتي كتاب ذكر نشده است.
     از اين نظر هم كتاب تناسب كامل با شرايط جامعه ايـران دارد و نكتـه منفـي در آن

  .شود ينمديده 
  يل شـوند،  نگاه بـه مسـا   شدن يبومموجب  تواند يميي ها كتاببا توجه به آنكه چنين

نگاه علمي  دارشدن شهيرداراي اثرات مخرب نيستند، بلكه به  تنها نهكه  رسد يم نظر به
 .كنند يمدر جامعه ما هم كمك 

  ي و حقوق، چند دهة پيش شـكل  شناس زباني مطالعات ا رشته انيمبا توجه به آنكه حوزة
صورت نگرفتـه   ي حقوقي در ايران كار چندان زياديشناس زبانگرفته است و در زمينة 

ي حقوقي: درآمـدي بـر زبـان، جـرم و     شناس زبان«يي چون ها كتاباست، بايد به ورود 
اينكه كشور مـا، كشـور    ژهيو بهبه بازار كتاب كشورمان با ديد مثبت نگريست. » قانون

هـم   تواند يمي در حوزة مسايل حقوقي شناس زباني است كه استفاده از دانش ا چندزبانه
  ان و هم براي مسئوالن قضايي بسيار سودمند واقع شود.براي پليس كشورم
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 بررسي شكلي اثر -1

  شـگفتار يپ دارد، ولي مقدمه، فهرست اصطالحات و نمايه نـدارد. در  شگفتاريپكتاب 
دو بخش كتاب بدون اشاره به عنـاوين، توضـيحي ارائـه    خيلي مختصر دربارة  طور به

ي براي شروع مبحث اصلي كافي ا مقدمه عنوان بهاين توضيحات  حال نيبااشده است. 
ي هـا  وهيشـ آن بـا   سةيمقاي، سينو مقالهتوضيحات بيشتر درباره مفهوم  ارائةنيستند و 
ذهـن   توانـد  يمله، ي نگارش مقاها وهيشي انواع بند طبقهي و چگونگي سينو پاراگراف

  كند.  تر آمادهدانشجو و خواننده را براي ورود به مبحث اصلي 
  :ها روشعنوان (بخش اول» (Part One: Method « ي كه فصل اول ا صفحهدر باالي

  باشد.  زتريمتمابايد شروع فصل از متن  كه يدرحالنوشته شده است،  شود يمشروع 
 اسـت. در صـفحة اول كتـاب در خـط      قواعد عمومي نگارش و ويرايش رعايت شده

دوم، سه اصطالح تخصصي معرفي شده كه براي نگارش آنها از فونت يا شيوه نگارش 
در ادامـه مطالـب، اصـطالحات تخصصـي      كـه  يدرحـال متفاوت استفاده نشده است، 

 ايتاليك شده است. 

 بررسي محتواي اثر -2

  معرفي شده اسـت، امـا   در اين كتاب، اصطالحات تخصصي و مباحث مرتبط با موضوع
ـ ي سـ ينو پـاراگراف جامعيت الزم را ندارد. كتاب حاضر بيشتر به مباحـث   و  پـردازد  يم

  مطالب آن با موضوعات درس اصول نگارش هماهنگي بيشتري دارد.
  ي هـا  سرفصـل  كتاب بـا  رسد يم نظر بهآن  بودن يمقدماتمباحث و  ارائةبا توجه به شيوة

نيسـت. هرچنـد مطالـب مـرتبط وجـود دارد، بايـد       ي چندان متناسـب  سينو مقالهدرس 
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  . شد يمبه آنها پرداخته  تر جامع صورت به
  انـد  آمـده ي ضعيف است و بسياري از متون بـدون ذكـر منبـع    طوركل بهارجاع به منابع 

  ).  43 صفحةي نمونه پس از ها متن(
  بـا عنـوان    ها بخشيكي از»methods «      دهنـدة  نشـان آمـده اسـت، كـه كلـي اسـت و 

  در آن بخش نيست.  شده مطرحوعات موض
  و براي دانشجويي كه با اين موضـوع   اند نشدهدر كتاب بسط داده  شده مطرحموضوعات

  .  گذارد يم پاسخ يبتاكنون آشنا نبوده است، سؤاالت بسياري را 
     در فصـل اول كـه عنـوان آن»Outline and Thesis «     اسـت، رابطـة ايـن دو عنـوان

 تر يكلريم) مشخص نيست. آيا اين دو، بخشي از يك عنوان (زيرعنوان هم در فصل ندا
 شـده  ارائـه  ارتبـاط منطقـي بـين دو عنـوان     گريد عبارت بهاست كه نوشته نشده است؟ 

  مشخص نيست.
  در فصل اول براي»thesis« .در فصـل دوم،   كه يدرحال، معادل ديگري ارائه نشده است

در پرانتـز آورده  » thesis«بـراي  » main idea«، معـادل  »unity«، در تعريف 4صفحه 
، در همـان فصـل اول در   باشد يمشده است. بهتر است اين معادل كه معادلي آشناتر نيز 

  .شد يمارائه » thesis«كنار تعريف 
  ي كـافي، كـم   هـا  رعنـوان يزو  ها عنواننبود  ليدل بهباز هم انسجام مطالب در فصل دوم

ن آنكه مورد تأكيد قـرار گيرنـد، درون   است. مباحث مهمي چون انواع حروف ربط، بدو
، پاراگراف آخر). در فصل دوم كه به 4دوم، صفحه  فصل( اند شدهمبحث ديگري عنوان 

ي ارائـه نشـده   ا نمونـه و  انـد  شـده ، مباحث تنها توضيح داده پردازد يمساختار كلي مقاله 
بـه درك   نمونـه،  عنوان بهي مختلف يك پاراگراف ها بخش دادن نشان كه يدرحالاست. 

ـ  نظر به. همان فصل دوم كند يمبهتر دانشجويان از مطالب كمك  كـه مطالـب    رسـد  يم
يك مقاله ارائه شـده اسـت و در    صورت به ها نيتمرآموزشي مرتبط با موضوع در بخش 

ي مختلف يك مقالـه را تمـرين كننـد،    ها بخشي آنكه دانشجويان، شناسايي جا بهادامه 
ائه شـده اسـت بداننـد و سـؤاالت مربـوط را پاسـخ دهنـد!        بايد آنچه را در آن مقاله ار

اگر مطالب، ارزش آموزشي دارند، بايد جداگانه در ابتدا با توضيحات و مثال  كه يدرحال
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  گنجانده شوند.  ها نيتمركافي تدريس شوند و سپس در 
  در بنـد دوم بـه    بـار  نياول. براي شود يمي قبلي ديده ها فصلدر فصل سوم نيز مشكالت

، باز هم بدون آنكه مورد توجه قرار گيرند يا بسـط  شود يمي نگارشي اشاره ها متنواع ان
ـ » narrative«و توضيح داده شوند. در اين فصل كه به شيوة روايـت   ، شـيوة  پـردازد  يم

  ي ارائه شده است. بند بخشو  قدم به قدمنگارش باز هم بدون توضيح 
 دانشجويان خواسته شده است، با توجـه بـه   از  ها فصليي كه در پايان برخي از ها نيتمر

ي فصـل سـوم،   ها نيتمرمثال،  عنوان بهنيست.  نانهيب واقعارائه مطالب در آن فصل  وةيش
  .10صفحه 

 هـا  فصـل ي مطالب مورد بحث، در تمـام  بند طبقهي ريزتر و ها يبند ميتقس نشدن ارائه 
  .شود يمديده 

  هماهنگ نيست. ها فصلبا ساير  10عنوان فصل  
 شا و شيوة نگارش، روان و قابل درك است. ان  
  ي اســتفاده از اصــطالح كلــي جــا بــهبهتــر اســت»development « در مــواردي ماننــد

»method’s of development «  از اصـطالح»paragraph development «  اسـتفاده
ي هـا  واژه، خط اول). به عبارتي محدودكردن برخي از اصـطالحات بـا   16شود (صفحه 
  . كند يمگر، شفافيت و درك متن را بيشتر توضيحي دي

 بهتر اسـت  ها درسدر متن  شده ارائهي ها مقالهيا  ها پاراگرافي ها نمونهي براي طوركل به ،
ي يا حروف استفاده شود، تا ارجاع و صحبت دربارة متن حـين تـدريس و   گذار شمارهاز 

يي از هـا  نمونـه ، 18 و 17، 16مثال در صـفحه   عنوان بهانجام شود.  تر راحتيادگيري، 
ي گـذار  شـماره  كي چيه فصل آمده است، ولي با توجه به اينكه عنوان بهي مربوط بندها

نشده است، نقشة آغاز يا پايان يك متن مشخص نيست. آيا متن متشـكل از چنـد بنـد    
  است يا هر بند، يك نمونه است؟  

 بـا يـك عنـوان     ،هـا  قسـمت ي نمونه در متن درس با سـاير  بندهاي بايد بخش طوركل به
، عنوان بخش دوم هـم بايـد در يـك صـفحه جداگانـه      40مشخص جدا شود. در صفحه 

  نوشته شود. 
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  ـ  در بخش دوم نيز در فهرست ذكـر شـود.   شده ارائهي ها متنبهتر است عنوان  حـال  نيدرع
ي بنـد  طبقـه توضيح يا  گونه چيهبدون  ها متن، 116تا  40بخش دوم كتاب يعني از صفحه 

  چندان براي دانشجو مفيد و آموزنده باشند.   توانند ينمكه به اين شيوه  ندا شده ارائه
  ي نمونـه اختصـاص داده   ها متنو  ها مقالهبا توجه به اينكه بيش از نيمي از كتاب به ارائه

مثـال   عنوان به گرفت. در نظري براي آنها ا آموزندهشده است، بايد چارچوب مشخص و 
  . رديگ يمي نگارش مقاله قرار ها وهيشز ا كي كداماينكه هر نمونه در 

 نام نويسنده و مرجع مـتن مشـخص نشـده    شده ارائهي ها متندر بسياري از  حال نيدرع ،
است. در مواردي هم كه مشخص شده است، باز هم در منابع مرجعِ متن ذكر نشده است. 

  شد.جنبه آموزشي داشته با تواند ينمچند متن  كردن فهرستصرف  رسد يم نظر به
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 بررسي شكلي اثر -1

  يـي نسـبتاً مناسـبي    آرا صـفحه ي، اين اثر كيفيت مطلوبي داشته، نگار حروفاز لحاظ
 هده نشد. طرح جلد بسيار ساده است. دارد. درباره صحافي نيز مشكلي مشا

  نسبتاً مناسبي رعايت شـده اسـت. چنـد مـورد      شكل بهقواعد عمومي ويرايش و نگارش
كه بايد از حـرف   252 صفحةدر  Wertheimerبسيار جزيي عبارتند از: حرف اول اسم 

بايد » in used«، خط سوم از پايين صفحه، عبارت 255 صفحة؛ در شد يمبزرگ استفاده 
است كـه در نوشـتن    224 صفحةاصالح شود. مورد سوم مربوط به » is used« صورت هب

 ). Alexander, 1968: 20درست رعايت نشده است ( APAمرجع درون متن قواعد 

  بررسي محتواي اثر -2
  ي مترجمي و آموزش زبـان انگليسـي   ها رشتهدر مقطع كارشناسي  توان يماز اين اثر

 اده كرد.ي استفساز آزمونبراي درس 

  از تصاوير براي تفهيم مطالـب   ندرت بهي مختلف كتاب از جدول، نمودار و ها قسمتدر
كه كمك بسـياري بـه خواننـدگان ايـن اثـر       5و  4ي ها فصل ژهيو بهاستفاده شده است. 

و از اين لحاظ كيفيت اثر بسيار مطلوب است. همچنـين در انتهـاي هـر فصـل،      كند يم
قـرار داده شـده اسـت.     شـده  آموختـه  سبي براي تثبيت مطالبي مناها آزمونو  ها نيتمر

هم با توجه به سطح كتاب و سطح علمي دانشجويان مناسب اسـت.   ها نيتمركيفيت اين 
 ضعيف است.  نسبت بهي نهايي، اين اثر بند جمعاز نظر بحث مقدماتي و 

  ـ داف درس از نقاط قوت اين كتاب، جامعيت آن از لحاظ محتوا و موضوع با توجه به اه
 ي اين درس در اين اثر وجود دارد. ا هيپاي است و تقريباً اكثر مباحث اصلي و ساز آزمون

  ي توضـيح داده  خوب بهانطباق كاملي بين محتواي اثر با عنوان و فهرست آن وجود دارد و مطالب
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ي مصوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري بـراي     ها سرفصلاست. همچنين مطالب با  شده
 مطابقت كامل دارد و هيچ نقصي در اين زمينه وجود ندارد. » ي زبان خارجيساز مونآز«درس 

  شـده  اسـتفاده و اطالعات و منابع  ها دادهضعف اين اثر، روزآمد نبودن  نقطةبارزترين 
است. البتـه بـا    1991در اين اثر مربوط به  شده استفادهدر آن است. جديدترين منبع 
ـ ي سـاز  آزموندمات و اصول درس توجه به اينكه اين اثر به مق و مـاهيتي   پـردازد  يم

 كاربردي دارد، چندان لزومي به استفاده از منابع روزآمد و جديد وجود ندارد. 

    ـ مواردي از نوآوري در اين كتـاب مشـاهده آنهـا، تئـوري    نيتـر  مهـم كـه   شـود  يم
»Functional Testing « دكتـري حسـين فرهـادي بـوده      نامه انيپااست كه موضوع
 است.  1980. البته اين موضوع مربوط به اند نمودهت. ايشان اين تئوري را مطرح اس

       نظم و انسجام مطالب در كل اثر در بـين فصـول مختلـف و همچنـين درون فصـول
 مختلف، منطقي و قابل قبول است و از اين لحاظ ايرادي به اين اثر وارد نيست. 

  خذ انتهاي كتابĤذكر شده، منابع معتبري هستند. اما مشكل منابعي كه در قسمت منابع و م
 23 درمجمـوع كافي از اين منابع استفاده نشده اسـت.   اندازةاين اثر اين است كه در آن به 

صـفحه   289 درمجموعكه به بسياري از آنها در متن ارجاع داده نشده است.  شدهمنبع ذكر 
براي يك كتاب علمي بسيار مورد در متن به منابع ارجاع داده شده است كه  21كتاب، تنها 
حتي يك مورد هـم   14، 12، 11، 10، 9، 7، 6، 5، 3مثال در فصول  عنوان بهناچيز است. 

سـه مـورد    1ارجاع به منابع صورت نگرفته است كه بسيار عجيب است. همچنين در فصل 
يك مـورد،   13دو مورد، فصل  8يك مورد، فصل  4چهار مورد، فصل  2ارجاع، در فصل 

سه مورد ارجاع به منابع صورت گرفتـه اسـت. از نظـر     6هفت مورد و در فصل  15فصل 
 15مورد ارجاع داخل مـتن،   21ي علمي هم اثر بسيار ضعيف است، زيرا از مجموع ده منبع

 مورد آن در انتهاي كتاب در قسمت منابع وجود ندارد. 

  امل رعايـت شـده   ك طور بهي علمي طرف يبدر اين اثر،  شده انجامي ها يبررسدر نقد و
ي هـا  مثـال  ارائـة علمي و منطقي و با  صورت به ها يتئوراست و نقاط ضعف و قوت 

 مناسبي مطرح شده است. 

  نحـوة ي توانش زباني و ريگ اندازهبا توجه به ماهيت تخصصي اثر كه درباره سنجش و 
 تهرف هم يروي خارجي است، اثر ها زباني ها آزموني و استفاده از سنج ييرواطراحي، 

  خوب تنظيم شده است. 
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   بررسي شكلي اثر -1
  ي ديده نشده است. البته اگر اندازه قلم مورد نگار حروفدر اين اثر هيچ مورد اشتباه در

يي مناسب است. طرح جلـد  آرا صفحه. صحافي و شد يم تر مناسبد، بو تر بزرگاستفاده 
  كتاب نسبتاً خوب است. بودن يتخصصبا توجه به 

  .قواعد عمومي ويرايش و نگارش كامالً رعايت شده است  
   ،در اين كتاب، بيان صريح هدف، مقدمة كلي، فهرست مطالب تفصيلي، جدول و نمـودار

 .  خورد يماعالم و فهرست موضوعي به چشم  ي كلي، فهرستريگ جهينتخالصة فصل، 

 بررسي محتواي اثر -2

  هاي  گرايش ارشد يكارشناساين كتاب براي درس روش تحقيق در مقطع كارشناسي و
منبع اصلي براي دانشـجويان مقطـع    عنوان بهمختلف رشته زبان انگليسي كاربرد دارد (

منبـع فرعـي بـراي     رشـتة آمـوزش زبـان انگليسـي و     ارشـد  يكارشناسـ كارشناسي و 
اينكه تا حد زيادي از مسايل مطرح در زمينه ترجمـه   ليدل بهدانشجويان رشته مترجمي، 

  است).  دور به
  كتـاب   ةياولبا توجه به موضوع مورد بحث، از ابزار علمي الزم متناسب با زمان نگارش

ي هـا  صـل في مختلف (ها آمارهمثال در فصول مربوط به  عنوان بهاستفاده شده است، اما 
و... نشده اسـت و   Liserelو  SPSSي آماري از قبيل افزارها نرمي به ا اشاره)، 10-16

  ، متناسب با وضعيت حاضر نيست. شده ارائهمباحث آماري 
   براي سطح كارشناسي، نحوة بيان و استفاده از اصطالحات تخصصي، تاحدي سـنگين و

ع نيسـت. بـراي سـطح    ثقيل است. هرچند در اغلـب مـوارد، گريـزي از ايـن موضـو     
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  گفت رواني و رسايي اثر مطلوب است.  توان يمنيز  ارشد يكارشناس
 يي تحقيـق  هـا  روشپرداخته است و به  1با توجه به اينكه اثر حاضر بيشتر به تحقيقات كم

  اين اثر چندان جامع نباشد.  رسد يم نظر بهكيفي چندان توجه نكرده است،  - و كمي  2كيفي
  ي ها دورهفهرست كامالً منطبق است. همچنين محتوا با سرفصل مصوب محتوا با عنوان و

 دورةآموزش زبان در مقطع كارشناسي كامالً تطـابق دارد، امـا در مقايسـه بـا سرفصـل      
كه ذكر شد، در رابطـه بـا تحقيقـات     گونه همان، گستردگي الزم را ندارد. ارشد يكارشناس

  دان مطلبي براي ارائه ندارد.  كيفي، اين كتاب چن –كيفي و نيز تحقيقات كمي 
  ي نشـده اسـت.   روزرسان به، بازبيني و اصالح و 1981اين اثر از زمان نگارش اوليه در

ي در اين اثر، طوركل بهو منابع جديد ارجاع داده نشده است.  ها دادهبنابراين به مباحث و 
  .  شود ينمارجاع به منابع ديده 

 اثـر، سـاختارهاي علمـي نـو و      بـودن  يمقدمات با توجه به افق مدنظر نويسندگان و نيز
و اصـوالً امكـان طـرح چنـين      خـورد  ينمنظريات علمي جديد و... در اين اثر به چشم 

قـديمي و رايـج    ومواردي نبوده است. در ارائة مباحث، نويسندگان از الگوهاي سـنتي  
  .  شود ينمو خالقيت چنداني در اين زمينه ديده  اند كردهاستفاده 

 ي و كلي در اثر تا حد بسياري رعايت شده است. فصل دروني، انسجام نظم منطق  
  و منابع تنها محـدود   شدهبيشتر ارائه  مطالعةعنوان اثر براي  22كتاب،  268 صفحةدر

ي دريافت كه اعتبـار  روشن به توان يمبه اين موارد است كه با نگاهي گذرا به اين منابع 
ـ ده است و در حال حاضر ديگر اين متون در زمان نگارش مورد وثوق بو بـه   تـوان  ينم

و كلية مطالب  شود ينمآنها بسنده كرد. در داخل متن، هيچ نشاني از ارجاع علمي ديده 
بدون ذكر مĤخذ و منبع از زبان نويسندگان گزارش شده است و اين نكته از نظر علمي 

  باشد.   تواند ينممورد پذيرش 
 آموزشـي داشـته و از نقـد سـوگيرانه      جنبـة تر در اين كتاب بيش شده انجامي ها يبررس

مثال مطرح شـده، ولـي از قضـاوت     عنوان بهاجتناب شده است. در مواردي، مطالعاتي 
 آموزشي مد نظر قرار گرفته است. جنبةارزشي درباره آنها اجتناب شده و تنها 

                                                            
1. quantitative research 
2. qualitative research 
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  ويرايش مجدد شـده اسـت، بـه     1993نگارش و در سال  1991اين كتاب كه در سال

 - تـاريخي   لحـاظ  بـه نكاتي درباره رويكرد ارتباطي اشاره دارد. در ابتدا اين رويكرد را 
و  هدد يمو پيدايش آن را در آمريكا، بريتانيا و فرانسه توضيح  كند يماجتماعي بررسي 

ي آمـوز  زباني ها تيفعالسپس مفاهيمي چون زبان و ارتباط و يادگيري زبان خارجي و 
. مقـاالت و  شـود  يمدر كالس درس و نيز نقدي از اصول اساسي رويكرد ارتباطي ارائه 

. كلـود  انـد  كـرده مرجع يـاد   عنوان بهي ديگري نيز در منابع خود از اين كتاب ها كتاب
  آموزش زبان است.   رشتةد دانشگاه كبك در ژرمن، نويسنده كتاب، استا

   ــاب ــل كت ــوان كام  Le Point Sur L'approche Communicative En«عن

Didactique Des Langues «   است. كتاب از سه بخش اصلي تشكيل شـده اسـت: در
 وجودآمـدن  بـه به رويكردهاي پيش از » نگاهي گذرا به گذشته«بخش نخست با عنوان 
بـه آن اشـاره كـرد ايـن      توان يمي كه در اينجا ا نكتهشده است.  رويكرد ارتباطي اشاره

 - ، خيلي كوتاه به روش شـنيداري  رود يماست كه برخالف انتظاري كه از عنوان بخش 
گفتاري در آمريكا و بريتانيا و فرانسه اشاره شده است، بدون آنكـه سـاير رويكردهـا و    

بخش اول به لحاظ تعداد صـفحات  ي تدريس در آنها توضيح داده شود. ها وهيشاصول و 
و مطالب از بخش دوم كتاب كه تالش دارد رويكرد ارتباطي را توضـيح دهـد، بسـيار    

 انـداز  چشـم است (بيست صفحه در برابر نود صفحه) و بخش سـوم بـا عنـوان     تر كوتاه
  .  دهد يمي گذار از رويكرد ارتباطي را توضيح نوع بهآينده، تنها شش صفحه است و 

  ـ نظري مطرح در آموزش زبان و آنچـه پـيش از   ها هينظر خچةيتار دادن نشانبراي  ةي
مختصـر   طور به ها هينظرو اصول  ها روشارتباطي مورد بحث بوده است، بهتر بود كه 
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ي چـارچوب  طوركل به. ديگرد يمو سپس مشكالت كاربردي ارائه  شد يمتوضيح داده 
  ترجمه).   10بهتر باشد (ص  توانست يممطالب  ارائة

  گفتاري نسبت به روش  -برتري روش شنيداري  دربارةيي ها يبررسبه  11 صفحةدر
بررسي توضيحي ارائـه نشـده    وةيش دربارةترجمه اشاره شده است، اما  -سنتي دستور 

ـ ي شـده اسـت كـه    ريگ جهينتاست و فقط در پايان  موفـق نبـوده اسـت.     كـدام  چيه
روش اشاره كرده است و سپس بـه  ي نويسنده در ابتدا به مشكالت كاربردي طوركل به

ي است كه اگر جـاي آنهـا   ا گونه بهدر اين دو بخش  شده ارائهمشكالت نظري. مطالب 
  . كرد يم، در درك مطالب كمك بيشتري شد يمبالعكس 

 ـ موضـوع   دربارةي است كه خواننده حتماً بايد ا گونه بهمطالب  ارائة وةيش  نـه يزم شيپ
يك كتاب آموزشي اسـت،   الزمةدقت و جزيياتي كه  ي مباحث باعبارت بهداشته باشد. 

  .  اند نشدهمعرفي 
  چامسكي و رفتارگرا اشـاره شـده اسـت،     ةينظري نقدها، به اشكاالت و 13 صفحةدر

  بدون آنكه اين دو نظريه و اصولشان توضيح داده شود. 
  ديـداري صـدا و سـيماي     -و كتاب آموزشي شنيداري  16 صفحةروش موقعيتي در

، اما توضيح بيشتري در اين مـورد ارائـه نشـده    اند شدهنام برده  18 صفحةر فرانسه د
و كارآمـد   هـا  كتـاب است. مطالب بيشتر شبيه به گزارشي از تعداد دفعات چاپ اين 

 بـاره  نياشده است كه خواننده اطالعاتي در  فرض شيپبودن يا نبودن آنهاست. گويي 
  داشته است. 

  هاليدي به هفـت مـورد اشـاره شـده      دةيعقبان به ي زها نقشدر معرفي  30 صفحةدر
مبحث مهمـي اسـت و    كه يدرصورت، مثال ارائه نشده است، 7تا  4است. براي موارد 

  پرداختن به آن ضروري است. 
  كه تنهـا در داخـل    بيترت نيا بهمرسوم فرق دارد.  وةيشارجاع با  وةيش، 34 صفحةدر

در چنـين مـواردي (همـان: شـماره      كـه  يدرحـال صفحه ذكر شده است،  شمارةپرانتز 
  . شود يمو... نيز ديده  39صفحه) مرسوم است. همين امر در صفحه 

  از الف، ب و... استفاده شده اسـت. ايـن    ها رعنوانيزي بند ميتقسدر كل كتاب براي
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ي ريزتر بعدي با استفاده از اعداد صـورت  ها يبند ميتقسموضوع باعث شده است كه 
 نظـر  بهي ريزتر از اعداد، دوباره از حروف الفبا استفاده شود. ها يبند ميتقسگيرد و در 

  . كند يم رنگ كماين امر انسجام مطالب را  رسد يم
    ي رسـا و ا وهيشـ انسجام مطالب كم است و گذر از يك مبحث به موضوع ديگـر بـه 

با  42و  41مثال در صفحه  عنوان بهلحاظ ساختاري قابل درك صورت نگرفته است. 
ي پيشين اشاره شده است ها هينظردر  ها كتابالف) انتخاب محتوا، به محتواي  عنوان

. 1(كه البته از عنوان آن مشخص نيست) و ارتبـاط ايـن مطلـب بـا عنـوان شـماره       
ي نشـان  خـوب  بهي انتخاب محتواست) ها مالك(كه از  43در صفحه » نيازهاي زباني«

 دربارة» . نيازهاي زباني1« آيا عنوان ميندا ينممثال در ابتدا  عنوان بهداده نشده است. 
  ارتباطي مربوط است. ةينظريا فقط به  هاست هينظر همة

  در  شده ارائه زباني برنامة. خورد يمبه چشم  ها بخشمطالب در تمام  بودن گنگباز هم
بسيار مبهم است. توضيحات كـافي نيسـت و    بن ميسالاز ويلكينز و  46و  45صفحه 
درسي ارتباطي در صـفحات   برنامةي توضيحات طوركل بهي ندارد. آموزش جنبةچندان 

يادشده بسيار گذرا مطرح شده است و انسجام مطالب در حد يك گزارش است و نـه  
  يك كتاب آموزشي.

 ي درباره ساختار و چارچوب ارائه مطالب، بهتر بود كـه در هـر فصـل ابتـدا     طوركل به
  .شد يم ويري كلي از مطالب فصل دادهو تص شد يمتوضيحاتي با عنوان مقدمه ارائه 

  ضروري ارائـه   چندان نهي افراد زيادي حتي براي مباحث ها هينظردر كلِ كتاب، اسامي و
  مطالب شده است.  شدن دهيچيپشده است و مورد استناد قرار گرفته است كه موجب 

 ـ  دهندة نشانو...  ها رعنوانيزو  ها فصلبراي  ها عنواني انتخاب طوركل به واي فصـل  محت
ي هـا  رعنـوان يزاسـت و  » مفهوم يـادگيري «مثال، عنوان فصل چهارم،  عنوان بهنيست. 

ي شناختي، پ) ترتيـب  شناس روانبين زبان اول و زبان خارجي، ب)  رابطةاصلي: الف) 
ي اجتماعي ژنتيكـي اسـت. بـا توجـه بـه اينكـه در       شناس روانو آهنگ فراگيري و ت) 

ژنتيكي به تعريف يـادگيري در ايـن دو    - ي اجتماعي شناس رواني شناختي و شناس روان
 بين الف و ب با ساير مطالب روشن نيست.   رابطةرويكرد اشاره شده است، 



  133 رويكرد ارتباطي در آموزش زبان    

  ترجمه   دربارةمواردي  
  خـط آخـر   19 صفحةمثال  عنوان بهاسامي پانوشت نشده است.  همةمعادل انگليسي ،

  ».بس«و خط چهارم » مواران«پاراگراف دوم، 
  ،خط ششـم، بـين   28 صفحةرعايت نشده است. مانند  فاصله مينفاصله و در مواردي ،

، خط سوم، بين مي و كنـد  29 صفحةباشد. در  فاصله مينمي و كند و نقش و گرا بايد 
 نشـده  تيرعافاصله است. در كل به اين نكات، توجه زيادي شده است و تعداد موارد 

  كم است. 
  است.  نشدهد نظر اهميت دارد، پانوشت ي تخصصي كه در مبحث مورها واژهبرخي از

و معادل فرانسـه يـا انگليسـي آنهـا      شدهكه هفت نقش زبان معرفي  29 صفحةمانند 
ي هـا  مؤلفـه (كه بـه انـواع تـوانش و     39و  38 صفحةارائه نشده است. همچنين در 

آموزشـي دارد)، معـادل اصـطالحات     جنبةبرقراري ارتباط اشاره شده است و بيشتر 
 ئه نشده است. تخصصي ارا

  عناويني كه با حروف الفبا مشخص شده است، ساختار نحـوي يكسـان بـه     ترجمةدر
 كار نرفته است و انسجام مطالب كم شده است: 

  از نظر هايمزالف) توانش برقرار ارتباط 

 (اجتماعي هاليديو  گرا نقشي شناس زبانب 

 م دسـتوري و  دستوري و استعمال دستور در موقعيـت؛ انسـجا   ويدوسون: كاربرد
  انسجام معنايي

  كانال و سوين. به عقيدهتوانش برقراري ارتباط  
  كمي مبهم است و نياز به بازنگري دارد. ها رعنوانيزعنوان و  رابطة، 47 صفحةهمچنين در 

  كند يمآموزش زبان كمك  حوزةكتاب حاضر به پژوهشگران  ترجمةدر كل. 

  



 



 

  فهرست داوران
  
  
  

 يار دانشگاه بوعلي سينا همداناستاد    احمدي صفا، محمد 

  پژوهشگر حوزة تاريخ      احمدي، مهدي 
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس      احمدي، ميريال 
 شناسي كودكان استثناييپژوهشگر حوزة روان      اسدپور ، ساسان

  استاديار دانشگاه رازي كرمانشاه      اميني، رضا 
  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد      ايزانلو، حسن 

  پژوهشگر حوزة زبان و ادبيات      ماني، محمود اي
 پژوهشگر حوزة مطالعات رياضي    زاده، شهرناز بخشعلي

  استاديار دانشگاه تهران      بيات، علي 
 پژوهشگر حوزة زبان و ادبيات    توكلي شانديز، ابوالفضل 

 استاديار دانشگاه تهران      حامدي، گلناز 

 هشتياستاديار دانشگاه شهيد ب      خدايي، نرجس 

  ريزي آموزشياستاديار سازمان پژوهش و برنامه      خيرآبادي، رضا 
  پژوهشگر حوزة زبان و ادبيات اردو    السادات زاده، صديقهرجايي
 استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي    بيك تفرشي، آتوسا رستم

  ريزي آموزشياستاديار سازمان پژوهش و برنامه      رمضاني، احمد 
  استاديار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش      لسبيلي، نادر س

مربي دانشگاه الزهرا، دانشجوي دكتري دانشگاه     آباد، زينب صادقي سهل
  استاديار دانشگاه تربيت مدرس    تربيت مدرس صفا، پريوش 

  دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي      عباسي، علي 
  استاد دانشگاه تهران      غالمي، حسين 
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 استاديار دانشگاه قم    حاني، محمدرضا فخر رو

 استاديار دانشگاه الزهرا      قطره، فريبا 

  استاد دانشگاه تهران    اله كريمي مطهر، جان
  ريزي آموزشيمربي سازمان پژوهش و برنامه      متقياني، رضا 

 پژوهشگر حوزة زبان و ادبيات      محمدي، حسين 

  سدانشيار دانشگاه تربيت مدر    محمدي، محمدرضا 
  استاديار دانشگاه بوعلي سينا همدان    محمودي، محمدهادي 
  استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي    مدرسي قوامي، گلناز 
  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد    مصطفوي، حسينعلي 

  استاديار دانشگاه مازندران      معتمدنيا، معصومه 
  استاديار سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي      نوبخت، محسن 



 

  فهرست كتب نقد شده
  

  
 تهران: سمت.اصطالحات و تعبيرات زبان روسي. ). 1388زاده، جميله. (بابا

). تاريخ ادبيات روس، ترجمة علي بهبهاني. تهران: انتشارات علمي و 1384تراس، ويكتور. (
  فرهنگي.

تهران:  انگليسي براي دانشجويان رشته رياضي.). 1389جعفرزاده، مهدي.، و ميرميران، مجيد. (
  سمت. 

زبانان. قم: موسسة ). دستور كامل و آموزش زبان اردو براي فارسي1382شاهد. (  چوهدري،
  فرهنگي اكو. 

  تهران: فرهنگسرا (يساولي). تاريخ ادبيات آلمان،). 1377درخشان مقدم، پريسا. (
  تهران: نشر مركز دانشگاهي. شناسي فرانسه.زبان). 1389ديهيم، گيتي. (

  ). روايت فلسفي روايت، زيرنظر فرزان سجودي. تهران: نشر علم.1389ئزه. (رودي، فا
 حالت در زبان روسي، قواعد و كاربرد.). 1390زهرائي، سيد حسين.، يوريونا سيدوروا، مارينا. (

  تهران: سمت و دانشكدة فيلولوژي دانشگاه دولتي مسكو.
  اهللا رحمتيان. تهران: سمت.رجمة روحت رويكرد ارتباطي در آموزش زبان،). 1388ژرمن، كلود. (

  ترجمة حميدرضا شعيري.تهران: نشر علم. نقصان معنا، ).1389ژولين گرمس، آلژيرداس. (
  تهران: سمت. بررسي ترجمة انگليسي متون اسالمي.). 1391ساالر منافي، ساالر. (
  : سمت.. تهرانمعناشناختي گفتمان -تجزيه و تحليل نشانه ). 1389شعيري، حميدرضا. (

 شناسي حقوقي: درآمدي بر زبان، جرم و قانون.زبان). 1391عزيزي، سيروس.، و مؤمني، نگار. (
  تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي.

تهران:  فارسي. -فرهنگ امثال و حكم روسي). 1384فرسادمنش، صفرعلي.، و يژووا، لودميال. (
  دانشگاه تهران.

سازي زبان: از نظريه آزمون). 1390پرويز. (  و بيرجندي، فرهادي، حسين.، جعفرپور، عبدالجواد.،
  تهران: سمت. تا كاربرد.

تهران:  زمينالكساندر پوشكين و مشرق).  1390پور، مرضيه. (اله.، و يحييكريمي مطهر، جان
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 
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 تهران: سمت.نويسي. مقاله). 1380كسرائيان، عباس.، و فخر روحاني، محمدرضا. (
، ترجمة ارسالن هااطلس زبان). 1387كمري، برنارد.، متيوس.، استفان.، و پولينسكي، ماريا. (

  گلفام و اكبر حسابي. تهران: سمت.
  تهران: كوهسار. آموزش نوين زبان روسي.). 1382لساني، حسين.، كوهسار. (

  . تهران: چاپار.دستوري –سي شنااز واج تا جمله: فرهنگ زبان). 1386مدرسي، فاطمه. (
 ). دستور زبان فارسي، واژگان و پيوندهاي ساختي. تهران: سمت.1388الديني، مهدي. (مشكوه

انگليسي براي دانشجويان ). 1382نژاد، مريم. (مهرمحمدي، محمود.، كياني، غالمرضا.، و خضري
  تهران: سمت.ريزي درسي. برنامه

ت زباني و ارتباطي: راهنمايي براي معلمان، ترجمة احمد ). مشكال1391هارتاس، ديميترا. (
  بيك. تهران: انتشارات مدرسه.رمضاني و آتوسا رستم

 تهران:شناسي كاربردي. پژوهش در زبان هايآمار و روش). 1378هچ، اوِلين، و فرهادي، حسين. (
  رهنما.

  تشارات دانشگاه تهران.تهران: اندستور كاربردي زبان روسي. ). 1390پور، عليرضا. (ولي
پور و ترجمة  عليرضا وليتاريخ سياسي روسيه معاصر،  ).1389ويكتورويچ ساگرين، والديمير. (
  مهناز رهبري. تهران: سمت.

  تهران: دانشگاه تهران. نگاري به زبان روسي.اصول و روش نامه). 1387پور، مرضيه. (يحيي
تهران:  زمين.ميخائيل لرمانتف و مشرق). 1390( آباد، زينب.پور، مرضيه.، و صادقي سهليحيي

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
ترجمة هادي  نظريه و روش در تحليل گفتمان،). 1391يورگنسن، ماريان و فيليپس، لوئيز. (

  جليلي. تهران: ني.
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