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  گفتارپيش
  

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

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

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

  . دنهلمي ميگيرد و به بوتة نقد عكتابي را در نظر مي
درواقع شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، تنها مجموعه علمي و دانشگاهي اسـت  

هاي مختلف علوم انسـاني در دانشـگاه   كه سيزده گروه علمي و تخصصي را كه ناظر بر رشته
كند و بيش از بيست سال سـابقه فعاليـت در زمينـه بررسـي، تحليـل،      دهي مياست، سامان
در اين راسـتا از مشـاركت شـبكة پويـاي     . متون و كتب علوم انساني را دارد ارزيابي و نقد

منـد  نظران و استادان علوم انساني بهـره استادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور و صاحب
   .است

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

فرهنـگ نقـد    ةتوسع. پذير نيستدرسي 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 برنامهن و اصالح سرفصلاسالمي، تدوي - بيني ايرانيمباني فرهنگ و جهان
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اسـالمي، از ديگـر    - آموزش علوم انساني و توليد متون دانشگاهي با رويكرد بـومي ايرانـي  
  .اهداف اين شوراست

هاي متنـوعي را در جهـت نيـل بـه     هاي تخصصي شورا، وظايف و برنامهيك از گروه هر
هاي تخصصي در ن و چاپ و نشر نقدنامهدر اين ميان، تنظيم و تدوي. كننداهداف 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  متون فراهمگيرد و محتواي آن در فرايند نقد علمي 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   زمان بندي نتايج كار، رونديهاي داوري و گردآوري و جمعارسال فرم
كردن زمان كسب نتيجه و افزايش كيفيت علمي نقد رغم تالش در جهت كمبه. گروهي است

هـاي الزم  و تأمين حدنصاب هاي مربوطازبيني و بازنويسي فرماوري آثار علوم انساني، بو د
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 بااين. كندتخصصي تحميل مي
  .شته و داردو نتايج جامع ادامه دا

، 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» دبيرخانه شورا«و » تخصصي

پژوهشگران و نويسندگان نظران، استادان، فكري همة انديشمندان، صاحبهمهمكاري و 
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
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ـ يكرزشمند جناب آقاي دكتر ي ارها تالش ، ريـيس محتـرم گـروه تخصصـي     مطهـر  يم
در  قـاي دكتـر احمـد رمضـاني    هاي خارجي و دبير محترم گروه، جناب آشناسي و زبان زبان

  .نماييممسئلت مي يم و براي آنها توفيق روزافزوننهتدوين اين اثر را ارج مي
  

  دبيرخانه شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني
  



 



 

  مقدمه
  

بـا   20/10/1375صورت رسمي از تاريخ هاي خارجي بهشناسي و زبانزبانتخصصي گروه 
گذشته تالش  يهان ساليدر طول ا. ت كردينظر شروع به فعالتن از اساتيد صاحب نهحضور 

 يهـا  مختلـف زبـان   يهـا  رشـته  يو پژوهش يك مرجع نقد كتب آموزشيعنوان شد گروه به
ن حوزه ينشر ا يهاتازه ،يصورت علمگردد و به يكشور معرف يهاگاهدر سطح دانش يخارج

 كشور القا يو دانشگاه يعلم ةن فكر در سطح جامعيا شدشه تالش يهم. كند يرا نقد و بررس
شناسي و زبان و  مختلف حوزة زبان يهادر سطح كشور وجود دارد كه كتاب يد كه مرجعشو
  . دكن يم يرا بالفاصله نقد و بررس يات خارجيادب

هاى  كه در دانشگاهپرداخته  ييها كتاب يبررس نقد و دن به اهداف خود به يرس يبرا گروه
 ها در اين نقد و بررسى. دشو مي تدريسو  ها معرفي عنوان منابع اصلي و فرعي درسبه كشور

سـوى    ده ازشتهيه يهافرم  در  مندرج  معيارهاى داشتن  درنظراند با   كوشيده داوران  كلىطوربه
 هـا،  دانشگاه  تدريس در براي منابع معرفي بهترين   در    و  ندكننظر  اظهار   ها كتاب ة دربار   شورا،

كتاب انتظار داشته  نويسندههاي زير را لحاظ كنند و آنها را از  بودن مĤخذ از مالكبرخوردار
  :باشند
 ن؛يمعبا تعداد واحد درس  كتابتناسب حجم  .1
 و نكـات   وين كتاب با محتواى آن و رعايت قواعد زبـان فارسـى  بودن عناهماهنگ .2

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

گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشـري  و بهره مطالب كتاب و غناي بودن روز به .3
 ؛مربوطهة در حوز
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 اثر؛ يمقبول در حوزه تخصص يها مناسب و معادل ياستفاده از اصطالحات تخصص .4
  ؛نيدرس مع ياثر با تعداد واحدها ييتناسب محتوا .5
از حيث علمى و رعايت تسلسـل  و روزآمد  د و معتبراز منابع متعد نويسنده ةاستفاد  .6

 ؛ و انسجام منطقى مطالب در كل متن
، ايرانـي   اسالمى  هاى ارزش با  مغاير نبودن آثار   و القي اخ  اصول دادن  قرار  نظر  مطمح .7

 ؛و بومي 
 منظـور  بـه  يياه فرم دركه شوراى بررسى متون  نكات فني و ويرايشي رعايت ساير  .8

بررسـى و    و  نقـد   را  موجـود   هاى كتاب  تا ، دهكر  تدوين  نظران نظرخواهى از صاحب 
 . كنند  تدوين  ار  ر آثا  براساس ضوابط علمى، محاسن و معايب

دو تـن از   يبـرا  يداور يمتون، هر كتاب برا يبررس يمصوب شورا ةناموهياساس شبر
سراسـر كشـور    يقـات يا مؤسسات طـراز اول تحق يها دانشگاه يعلمئتينظر هصاحب ياعضا

بودن در حوزة آن كتـاب  نظرچون صاحب ييارهايز معيانتخاب داوران ن يبرا. شوديارسال م
گـر  يرا دو نفـر د  يداور يهـا فـرم . درس در رابطة با كتاب مطمح نظر بوده است سيو تدر

طـرح در جلسـة    يبـرا  ينيبازب يهاها را در قالب فرميجة داورين مالحظه و نتيبازب عنوان به
 يشـورا  يخـارج  يهـا و زبـان  يشناسگروه تخصصي زبان ،پس از آن. كننديگروه عرضه م

ها و مؤسسـات  دانشگاه يعلمئتيه يكه متشكل از اعضا يمتون و كتب علوم انسان يبررس
  . ندينمايم دربارة كتاب اعالم ييصورت نهانظر خود را به ،مختلف است يپژوهش

 يخـارج  يهـا د برجسـتة زبـان  ينفـر از اسـات   130حـدود   ،سال گذشـته  هجدهدر طول 
ن ياند و حاصل اتهداش ين گروه همكاريعنوان اعضا و داوران امختلف كشور به يها دانشگاه
عنـوان   12 ،ن مـدت ين گروه در طول ايهمچن. استكتاب  دويستو نقد  يبررس ،يهمكار

ـ اسـتفادة بهتـر از د   براي. برگزار كرده است ينشست تخصص 22ف و يكتاب تأل  يهـا  دگاهي
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چـاپ   يتخصص يها د محترم در قالب نقدنامهياسات يهايد داورشداوران محترم گروه مقرر 
  . ردين حوزه قرار گيمندان انظران و عالقهگسترده صاحب يربردارهو مورد بهشود 

ـ ياز تمام عز ياست كه ضمن قدردان ين تعامالت فكريمجموعة حاضر حاصل ا كـه   يزان
شـه و تـالش خـود را در    يحاصـل اند  ،نمـوده  ياريگروه را  ،ن هدفيبرآوردن ا يدر راستا

هاي  حمايت نيهمچن. شوديم مينهادند، تقد... ان ويد، دانشجويمندان اعم از اساتهار عالقياخت
علوم  و كتبشوراي بررسي متون وقت ، رياست محترم وندصادق آيينهدكتر ياد زندهمستمر 

شوراي بررسي متـون   خانةاز مساعي ارزندة دبير. خور تشكر و سپاس فراوان است انساني، در
  .سپاسگزاريم نيز

نويسـندگان و  را  شـده در ايـن مجموعـه   قدهـاي ن ذكر است كه برخـي از كتـاب  شايان 
به سال نشر اثر نيز بنابراين حين خواندن متن نقد بايد . اندكردهمترجمان بازنگري و ويرايش 

ي گذشـته پرداختـه   هاشده در سالهاي انجامسازي نقدحقيقت اين اثر به مستنددر. توجه كرد
ـ ح و يتوضـ شده، ينقد و بررس يهالفان يا مترجمان كتابؤمكه صورتيحال دربااين. است ا ي
گروه به چـاپ   يهانامهنقد يبعد يها شده داشته باشند، در شمارهچاپ يهانقد بارهدر يپاسخ

 يلفان و داوران محترم بـرا ؤرا با حضور م يدارد جلسات يضمن گروه آمادگدر. ديخواهد رس
اميـد  . ديحوزه برگزار نمان يمندان اهعالق لف و داوران محترم و با دعوت ازؤنقد با حضور م

خـود را جهـت    پيشـنهاد    ن مجموعه، پـس از مطالعـة آن، نظـر و   ياست خوانندگان محترم ا
علـوم انسـاني     كتب  و  متون  بررسى   شوراى دبيرخانه   نشاني  به  گروه   اين نقدهاى  شدن  پربارتر
پيشـنهادهاي    و نقـدها    راي هاي خارجي مشتاقانه پذيشناسي و زبانگروه زبان. فرمايند ارسال 

  . خوانندگان عزيز خواهد بود همه همكاران و  
  مطهر ه كريميالجان

هاي خارجيشناسي و زبانزبانتخصصي گروه يس ير
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  بارت: درآمدي بسيار كوتاه
  صفحه 219، نخستچاپ . 1389 :علم: تهران. تينا امراللهي: مترجم .جاناتان كالر

  
  

و نقد ادبـي در دورة   بيستمهاي تاريخ ادبيات قرن توان براي تدريس درساز اين كتاب مي
  . عنوان منبع فرعي استفاده كردبه) گرايش ادبي(كارشناسي رشته زبان فرانسه 

تصـوير و   ،، بيان هدف، مقدمه كلي، فهرست اجمالي، جـدول گفتاركتاب داراي پيش •
  .شناسي استتابك

   .دكنرنگ جلد و طرح هندسي آن درمجموع نوعي كهنگي را القا مي •
هـاي  كننـدة كتـاب  به برخي ظرايف توجه نشده و گاهي تداعي نگاري از نظر حروف •

  :برخي نكات عبارتند از. است 60دهة 
  )در سرتاسر متن(هاي نازيبا و چسبيده به كلمات گيومه 
 ) در سرتاسر متن(ه كلمات خطوط تيرة نازيبا و چسبيده ب 
: 59ص  اين موارد محدودند، مانند(ها فاصلهنيمها يا برخي فاصله نكردنرعايت 

  ).»باتحكم«: 78؛ ص »خرده بورژوازي«
  :شود، ماننداثر چندان مطلوب نيست و ايرادهايي از اين نظر ديده مي آرايي صفحه •

مثل فاصـلة بـين   (جايگزين  نداشتن فنها و بندفاصله از سر خط در آغاز  نبودن 
  .)ها يا غيرهبند

ويـژه زمـاني كـه در صـفحة بعـد يـك       فضاي خالي در پايان برخي صفحات، به 
در مـتن   كه، درحالي)182 و 167، 143، 122، 95، 82، 40ص (تصوير وجود دارد 

 .شوداصلي اين مشكل ديده نمي
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ـ    دقتبيبه ابعاد تصوير،  يتوجهبي  و نيـز   راي آني در انتخـاب مكـان مناسـب ب
 .)31ص (استفاده از فونت متن براي زيرنويس تصاوير 

قـول  ؛ نقـل )135پايـان ص  (فضاي خالي در ميانة جمله و حتي ميانة يك عنـوان   
  .خالف بقيه، از سر سطر فاصله نگرفته استبر )156ص (طوالني 

 .كيفيت صحافي چندان خوب نيست •
 در ترجمة عبارت: 77ص  :مانند ، جز موارد معدوديپرشمار نيستند هاي چاپيغلط •

»La Jalousie, with its repeated geometrical descriptions...« ، واژة
حسادت، با هندسـي  «: از قلم افتاده و جمله به اين صورت درآمده است »هاتوصيف«

بـه   »هـا كمه«: 147اش؛ ص فتتاحيهاجاي به» اشافتتحايه«: 94؛ ص »...اشپيدرپي
  . »پردازندمي«تكرار فعل  :183ص ؛ )buttons( هاجاي دكمه

نهايـت  شدت دچار ناهمگوني است و درش بهاثر از نظر آيين نگارش و اصول ويراي •
  :الخط مالك قرار گرفته استشود كه كدام رسمآشكار نمي

عناصــر . انــد و برخــي چســبيدهبرخــي عناصــر جــدا نوشــته شــده :جدانويســي) الــف
  :اندنوشته نشدهشده هميشه جدا  جدانويسي

خـود  خـودي به اند كهجدانويسي شده ،ي جمع»ها«و ) جايگزين همزه(آخر  »ي« 
ص (» هانظام« ؛)11ص ( »يعالقه«؛ )10ص ( »يحوزه«: محل هيچ اشكالي نيست

  . و غيره )59ص (» هاكيفيت«، »هاصورت«؛ )21ص ( »هاچارچوب«؛ )20
در  - يز مورد استفاده قرار گرفتـه كه فراوان ن -» شان«و  »ش)ا(«وندهايي چون  

قبـل چسـبيده و    ة، گـاهي بـه واژ  ...مقام پسوند مالكيت يا در مقام متمم اسـم و 
 ،)12ص (» مخـتلفش « هـايي ماننـد  بـراي مثـال در واژه   :سـت گاهي از آن جدا

 ،)37ص ( »قرار گرفتنش« ،)25ص ( »بعديش«، »نظرياتش« ،)19ص (» بيانشان«
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 و) 151ص ( »درونشــــان« ،)150ص( »مــــولشمع« ،)112ص ( »تمامشــــان«
ــان« ــبيده،  )159ص (» مشتركش ــل چس ــه واژه قب ــا ب ــر در واژه ام ــايي نظي  ه
) 150ص ( »شـان نظري« ،)70ص ( »اششناسيزيبايي« ،)46ص ( »شان اجتماعي«

  .جدا آمده است... و
اند، اعم از اسم و آمده) آن، اين، همين، همان(هايي كه پس از صفات اشاره واژه 

ها از نظر كه اين صفات و موصوفات آناند، درحاليصفات اشاره چسبيده فعل، به
. فاصله از يكديگر جـدا شـوند  كم بايد با نيماند و دستدستوري عناصري مستقل

: شويمة واحد مواجه ميجا نيز با همان ناهمگوني هميشگي، حتي در صفحالبته اين
، »طــورهمــان«؛ )63ص ( »ســتاينجا« ؛)21ص ( »اينكــه«؛ )20ص ( »همــانطور«
  .و غيره )140ص (» ينطورا«؛ )108ص ( »با اينحال«، »آنند«؛ )78ص ( »آنطور«
ص ( »كتابنامه«، »زندگينامه«: فاصله نوشته شودبود با نيممي بهتر اهواژهاز برخي  

بـه  «؛ )140ص (» درحاليكه«؛ )78ص ( »زمانيكه«؛ )73ص (» ايست كهبرنامه«؛ )2
  . و غيره) 151ص (» فناوري«، »آرمانشهر«؛ )142ص (» طوريكه

ـ   بيانة معترضه، بدل يا عطفدر زبان فارسي، آوردن جمل )ب ة پايـه  در پايـان جمل
  : دكندر مواردي فرآيند مطالعه و فهم را مختل مي كهتنها زيبا نيست، بل نه

ي رمان باشـد بـراي بـارت خـود رمـان بـدون داسـتان و        آنچه جرقه«: 55ص  
هـايي از مشـاهدات هوشـمندانه، جزئيـات جهـان      اي آن است؛ تكـه هشخصيت

چهـار سـطر   . ك.نيـز ن ( »كندپيرامون به عنوان آنچه بر معاني سطح دوم داللت مي

  .)56و دو سطر اول ص  55آخر ص 
شناسـي عشـق نـزد    كيد بـر روان أاين كار اقدامي مضموني نيست؛ ت«:  68ص  

هـاي معاصـر از   به كـارگيري زبـان   ...«؛ »هاي سياسي ميشلهراسين و يا ديدگاه
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سوي بارت بيش از هر چيز، غرابت متوني كه مورد مطالعـه قـرار داده را نشـان    
بندي جنـون از  و طبقه آور راسينخفقان هاي ميشله، دنيايمشغوليدل -دهد مي

  .»سوي ساد، فوريه و لويوال
صورت ادبـي   ي اصلي او نوشتاري ادبي است؛ كاربرد اجتماعيانگيزه«: 69ص  

  .»يابدمي 1950ي كه او در برشت دهه
اعتراض جدي بارت نسـبت بـه فضـاي روشـنفكري كـه خـود، بـه        «: 142ص  

ي توانسـتند چهـره  ايجادش كمك كرده بود، او را در نظر مخاطباني كه حال مي
كارشـناس پراحسـاس و   : دادآشناي او را ببينند، شخصيتي پذيرفتني جلـوه مـي  

 هـاي خـود، بـدون بـه چـالش كشـيدن      از عالئق و لـذت  طلب ادبيات كهلذت
  .»گفتهاي اساس تفكر، مي شيوه

  :ويژه پس از خود فاعلة فاعلي و بهاستفاده از ويرگول در جمل )ج
  .»...هاي مداومي هستند كهآنها، تظاهر شيفتگي... «: 19ص  
ـ  انتقاد پيكار از بارت، عمالً«: 92ص   ديل بارت را به سخنگوي جنبش نقد نو تب

  .»كرد
  .»شودشناسي مربوط ميدومين جنبه، به گسترش نوعي روايت«: 114ص  
اعتراض جدي بارت نسـبت بـه فضـاي روشـنفكري كـه خـود، بـه        «: 142ص  

  .»...ايجادش كمك كرده بود
  . جاي ديگر به تعداد فراوانبههاي ناو ويرگول

  : از ويرگول در جاي الزم نكردناستفاده )د
 ي اثر اشاره كند بلكـه قد به دنبال آن نبود كه به حقايقي دربارهمنت... «:  85ص  

  . »...كردسعي مي
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  ):يعني پس از فعل(پس از جمله  »را«استفاده از  )ه
هاي معاصر از سـوي بـارت بـيش از هـر چيـز،      به كارگيري زبان... «: 68ص  

   .»دهدغرابت متوني كه مورد مطالعه قرار داده را نشان مي
نها قابل قبول است را بـه  كند آنچه به لحاظ دستوري براي آمي سعي«: 157ص  

  .»پذيرفتني و قابل تشخيص است را تعيين كند ...«؛ »دست دهد
با زبان فرانسـه و دوري از  ) آشنايييا كم(ناآشنايي . نداردويرايش تخصصي  ،كتاب •

   :انگيز شده استسبب بروز خطاهايي حيرت ،هنري داخل و خارج - فضاي ادبي
  :ها و عباراتواژه) الف
غلط نوشـته شـده    ،زبانآور فرانسوي يا فرانسهاسامي شماري از نويسندگان نام 

؛ 2جـاي آلبـر بگَـن   بـه » بگـوئن  آلبـر «؛ )33ص ( 1جاي البرويربه »بروير« :است
؛ )86ص ( 4جاي لويي مـارن به »لويي مارين«؛ )60ص ( 3جاي برنانوسبه» برنانو«
نـويس  قصـه  جـاي به »فونتني«؛ )183ص ( 5اي برنار كومانجبه» كومان برنارد«

 7جاي فيليـپ روژه به »فيليپ راجر«؛ )195ص ( 6براي همگان يعني الفونتن آشنا
 .... و) 201ص (

 ؛)39ص ( 8جـاي هولـو  بـه  »هـوالت « :داسـتاني هاي تاريخي يا اسامي شخصيت 
 .... و )58ص ( 10جاي روبسپيربه» 9ربزپير«

                                                           
1 . LaBruyère 
2 . Béguin 
3 . Bernanos 
4 . Marin 
5 . Bernard Comment 
6 . La Fontaine 
7 . Philippe Roger 
8 . Hulot 
9 . Robspierre 
10 . Robespierre 
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هـايي كـه بـه فارسـي     ازجمله آثار خود بارت، حتـي آن  -سوي عناوين آثار فران 
هـا را  آنمترجم رسد نظر ميه بهفرانسوي بسيار مشهور ك يا غير -اند ترجمه شده

هـا  هاي آن با انگليسي، آنه و تفاوتآشنايي با زبان فرانسنادليل شناسد، يا بهنمي
يا به تعبير ناصـر  ، »صدا ةهست«جاي به »طوفان صدا« :استرا غلط ترجمه كرده 

ـ «؛ )25ص (» 2نقد و حقيقت«جاي به »نقد و واقعيت«؛ »1صدا ةدان«فكوهي   ةمجل
 ةنمايشـنام  ؛)69ص (ترجمـه شـده اسـت     »پسـند تئاتر عامـه «به » 3تئاتر مردمي

ص (» شـجاعت مـادري  «تبديل شده است بـه   »4ننه دالور«يعني  برشتمعروف 

در «ترجمـه شـده اسـت بـه      »5در بارانداز«؛ فيلم مشهور اليا كازان با عنوان )70
ـ «جاي به »هياهوي زبان« ؛)71 ص(» ساحل و بسـياري   )112ص (» 6زبـان  ةزمزم

 . دباش ترها نيز وخيمموارد ديگر كه شايد از اين مثال

ص در پـاورقي   :اندافتادهي كه از ديرباز در زبان فارسي جاهايمعادل ناآشنايي با 
ـ ( 1352ال كه از س 8و نويسا 7نويسندههاي واژه جايمترجم به ،36  ةسال ترجم

ـ ) توسط محمدتقي غيـاثي  »نقد تفسيري« چشـم  هـاي بـارت بـه   ترجمـه  ةدر هم
ص در اسـت؛  را پيشنهاد كرده  »نويسنده«و  »لفؤم« ةترتيب دو واژد، بهخور مي

كتـاب نخسـت از   ( »سوان ةطرف خان«مارسل پروست در  ةجمل نخستين ،188
ها زود من مدت«: شناسندرا همه مي) »رفتهزمان ازدست جويوجست« ةمجموع

                                                           
1 . Le Grain de la voix 
2 . Critique et vérité 
3 . LeThéâtrepopulaire 
4 . MotherCourage 
5 . On the Waterfront 
6 . LeBruissement de la langue 
7 . écrivain 
8 . écrivant 
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زود بـه   مـدتي بـود كـه   «: كه در اينجا ترجمه شده اسـت » رفتمخواب ميبه رخت
  .و موارد فراوان ديگر »رفتمرختخواب مي

ويـژه در دو  با ادبيات فرانسه بـه ) آشنايييا كم(كلي ناآشنايي طوربه :كليت مـتن  )ب
و مفهـوم كلـي مـتن بازداشـته      هـا هز اعادة معناي دقيق جملقرن گذشته، مترجم را ا

گويا را با توجه به متن بـارت و ترجمـة انگليسـي آن توسـط      بسيار ايهنمون. است
  :كنيمجاناتان كالر بررسي مي

ي اول، خودآگـاهي فنـي از   در وهلـه . انـد اينها، مراحل تحول بـوده « :ترجمة فارسي
ي بعـد،  ؛ در مرحله)فلوبر(ك تغيير يافته است ساخت ادبي كه در حد ترديدي دردنا

؛ )ماالرمه(ي ادبيات، در متن مشابه خواست قهرمانانه براي شناسايي ادبيات و نظريه
گويي ادبي از طريق بـه تعويـق انـداختن ادبيـات بـه      سپس تمايل به گريز از همان

-39ص صـ ( »)...پروست(ي اذعان به نوشتن و ادغام اين تفكر با خود ادبيات واسطه

40.( 
بريم كـه  ميجاناتان كالر پي ةبا مراجعه به ترجم. توان فهميدچيز نمياز متن باال هيچ

 بسيارهاي مهم تاريخ ادبيات، متن را به شكل مترجم فارسي، ناتوان از فهم اين برهه
هـاي  جـوي واژه وجسـت  اللفظي ترجمه كرده و تازه در اين كار هم چنـدان در تحت

  :ده استنيامدقيق بر
"These have been, grosso modo, the phases of the 
development: first an artisanal consciousness of literary 
fabrication, refined to the point of painful scruple 
(Flaubert); then, the heroic will to identify, in one and 
the same written matter, literature and the theory of 
literature (Mallarmé); 
then, the hope of somehow eluding literary tautology by 
ceaselessly postponing literature, by declaring that one is 
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going to write, and by making this declaration into 
literature itself (Proust)... (p. 19)." 

تر باشد، امـا بـاز هـم    لي نزديكبيعي است كه متن جاناتان كالر بسيار به متن اصط
 در پايـان  oneو نيـز ضـمير    identifyانـد و كـاربرد فعـل    ياتي از قلم افتـاده جزي
   :متن روالن بارت اين است .دبرداشت نادرست از متن شو ةماي دتوانقول مي نقل

"Voici quelles ont été, grosso modo, les phases de ce 
développement : d'abord une conscience artisanale de la 
fabrication littéraire, poussée jusqu'au scrupule 
douloureux, au tourment de l'impossible (Flaubert); puis, 
la volonté héroïque de confondre dans une même 
substance écrite la littérature et la pensée de la littérature 
(Mallarmé); puis, l'espoir de parvenir à éluder la 
tautologie littéraire en remettant sans cesse, pour ainsi 
dire, la littérature au lendemain, en déclarant longuement 
qu'on va écrire, et en faisant de cette déclaration la 
littérature même (Proust)." 

  :تواند چنين چيزي باشدصحيح اين قطعه مي كمابيشترجمة 
نخسـت نگـرش بـه    : اندانداز كلي، مراحل تحول اينها بودهيك چشمدر «

زحمت كه با وسواسي گرانه و پرصنعت عنوان نوعي توليدش ادبي بهآفرين
خرد كن را به جان ميميابي به امر نامپذيرد و رنج دستدردآلود صورت مي

اي قهرمانانه مبنـي بـر درآميخـتن ادبيـات و انديشـة      گاه اراده؛ آن)فلوبر(
] يعنـي يـك مـتن واحـد    [ادبيات در قالب يـك مـادة نوشـتاري واحـد     

اگر بتوان گفـت   -گويي ادبي با ان؛ و سپس ميل به گريز از هم)ماالرمه(
صورت كـه نويسـنده    اين كردن ادبيات، هر روز به روز بعد؛ بهموكول -

روع به نوشتن خواهد كرد زودي شدارد كه بهزماني طوالني اعالم ميمدت
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كنـد، چيـزي جـز همـين اعـالم      موضوع اثري كه او خلق مي و درنهايت
   »).پروست(نيست 

بدون شناخت فلوبر، ماالرمـه،  . توان ترجمة بهتري ارائه دادبا صرف زمان بيشتر مي(
   ).شودگيرد، فهم صحيح متن ميسر نميميكه آنها را در برادبياتي پروست و تاريخ 

هـاي  حتي اگر گاهي احساس كنيم كه متن در قيـاس بـا مـتن    با توجه به نكات باال،
حـذف بسـياري از    ةدر سـاي  اغلبشود، اين رواني به رواني خوانده مي مشابه ديگر
  . حاصل آمده است اهميت اما بنيادي،ظاهر كمعناصرِ به

  



 



 

  مدي بسيار كوتاه بر پسامدرنيسمدرآ
  صفحه 179 ،چاپ نخست  1389: علم: تهران. محمد عظيمي :مترجم .تلركريستوفر با

  
  بررسي شكلي اثر

  . خواني دارداست و با طرح آن همبندي زيبطرح جلد مناسب و رنگ •
 : مانند. هاي الزم استنگاري مناسب نيست و فاقد ظرافت حروف •

هـا  ؛ گيومه در گيومه، بدون تغيير شكل گيومـه رتاسر متنهاي نازيبا در سگيومه 
ـ )109ص ( ة نازيبـا و  خطـوط تيـر   و )122ص (ة پيـاپي  ؛ استفاده از چندين گيوم

  .چسبيده به كلمات در سرتاسر متن
جمله در افعال و نيـز  ها، ازفاصلهها و نيمنكردن فاصلهشمار، رعايتدر موارد بي 

واه داراي پسـوند يـا   تشكيل شده باشـند، خـ  در كلمات مركب، خواه از دو اسم 
ص ( »كالن شهر«؛ )4ص ( »دسيسه محور«، )بدون فاصله(» ازبين«: پيشوند باشند

 ،)بـدون فاصـله  ( »درگيرنيسـت « ؛)34ص ( »خيـال پـردازي  «، »نقره گون«؛ )5
ص ( »خوانـد فرامـي «؛ )36ص ( »خود خواهانه«؛ )35ص ( )فاصله با( »نتيجه اش«

مـي  « ،»چپ گـرا «، »دست كم«؛ )40ص ( »نظريه پرداز«، »ازينظريه پرد«؛ )39
عينيــت «؛ )46ص ( »تــرينبــي روح«، »واقعگــرا» ؛)45ص ( »بــوده انــد«، »بــرد

 بـا ( »چـپ هـا  «و  »ميانـه رو «؛ )61ص ( »وقـدرت گفتمـان «؛ )49ص ( »گرايانه
ــله ــداري «؛ )68ص ( )فاص ــذات پن ــي « ؛)81ص ( »هم ــه گراي ؛ )107ص ( »نخب

و فـراوان مـوارد ديگـر كـه      )127ص (» موزه داران«؛ )108ص ( »گرايي مفهوم«
  .شودة صفحات ديده ميدر همكمابيش 
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صـورت ايتاليـك   بـه !) لي نه همهويژه اسامي اشخاص، وبه(هاي خاص برخي نام 
بـراي   طورمعمولايتاليك بهكه حالياست، در نوشته شده) نويسيايرانيك، كج(

: شـود مـي بـر برخـي عناصـر جملـه اسـتفاده      كيد عناوين آثار يا گاهي براي تأ
، »آنتوني«، »ناپلئون«، »كلئوپاترا«؛ )35ص ( »ايزابل«؛ )33ص (» تنيسون جوان«
در متن اصـلي، ايـن اسـامي    ( ...و )45ص (» اورالندو فيگز«؛ )44ص (» آكتيوم«

  ).ايتاليك نيستند
 بـا فنـون  آشـنايي  توان مـوارد بـاال را ناشـي از كمبـود امكانـات يـا حتـي نـا        نمي

ها رعايت شده، يا اسامي خـاص بـا   فاصلهنگاري دانست، زيرا در مواردي نيم حروف
 نداشـتن گـوني،  همليـل ايـن نـا   تنها د رسدنظر ميبه. است خط معمولي نوشته شده

   .زدگي بوده استاسلوب واحد و نيز نوعي شتاب
  :كتاب نازيباست آرايي صفحه •

بـين   ةمثل فاصـل (جايگزين  فن نداشتنو  هابندفاصله از سر خط در آغاز  نبودن 
  .)ها يا غيرهبند

، 153، 144، 117، 56، 47، 45، 44صص (خط خالي در پايان بسياري از صفحات   

  ...).و 173
كـه در  ويـژه زمـاني  به ها،بندفضاي خالي در پايان برخي صفحات و حتي برخي  

 ....)و 171، 138، 88، 86صص (بعد يك تصوير وجود دارد  ةصفح
در برخـي   در انتخاب مكان مناسب براي آن يدقتبيبه ابعاد تصوير و  يتوجهبي 

  .)74ص ( موارد
  : چاپي هايغلط •
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] ي[ملكـه «، »...يـك  ] ي[صميم هوشمندانهت«: )جايگزين همزه(آخر  »ي«حذف  
 »نظـامي  – صـنعتي ] ي[مجموعه«؛ )68ص ( »جديد] ي[مسئله«؛ )34ص ( »نكاح

  .)127ص (
كـه  () 123ص (» الس الس وگـاس «در » الس« ةتكـرار واژ : هاتكرار برخي واژه 

   .!!)ايتاليك هم نوشته شده است
ــه »ويتكنشــتاين«: برخــي اشــتباهات ديگــر   ؛)23ص ( »ويتگنشــتاين«جــاي ب

 »بنـيم مـي «؛ )94ص ( »درون« جـاي بـه » دورن« ؛)35و  34صـص  ( »تحتاللفظي«
 »كـم عقـي  «؛ )117ص (» پايـان «جاي به» پاياين«؛ )97ص ( »بينيممي«جاي  به
  .و غيره )151ص (» مشاهده كرديم«جاي به »مشاهد كرديم«، »عمقيكم«جاي  به

  :قواعد نگارش •

هـيچ تـوجيهي در   ويژه پس از فاعل، يا گاه بـي رويه از ويرگول، بهبي ةاستفاد) الف
  : وسط جمله

   .»در حالي كه اين نگرش، غلط است«: 22ص  
 ؛»شـوند به طريق خاصي درك مـي (!!!) اي آنها بالماسكه، و كاركرده«: 24ص  

ي زبـاني، بـه بيراهـه رفتـه اسـت      توان نشان داد كه هر گونه گسترهچگونه مي«
   .»؟[...]

گرايانـه را  طلبـي انسـان  ي معطوف به قـدرت، هميشـه تسـاوي   اراده«: 61ص  
   .»دهدشكست مي

هنرمنـدان   را كـار [...] ليوتار، ترديد در نقـش فراروايـت مدرنيسـم    «: 85ص  
   .»دانستمعاصر مي
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سازان، اصول و قـوانين گذشـته را كنـار گذاشـته     بسياري از آهنگ«: 101ص  
   .»بودند

  .»اي انتقادي استاين اَبررئاليسم، رويه«: 109ص  
   .»آيدمي هنرِ تجسمي هنرمند پسامدرنيست، حقيقتا بعد از مدرنيسم«: 119ص  
سياسـي در هنـر گذشـته ناخرسـند     منتقدان، از فقدان بيـنش  «: 130-129ص  

  .»بودند
واقع حكايت از اين دارنـد كـه اسـتفاده از ويرگـول توسـط      جمالت باال در :توضيح
يـا گـاه    براي كار تكميلـي روي سـاختار جملـه،   جايگزيني بوده است  اغلبمترجم 

  .مناسب معاف كند ةگريزگاهي بوده است تا او را از انتخاب واژ
  : ل در جايي كه حضور آن الزامي استواز ويرگ نكردناستفاده )ب

گونـه فعاليـت   گيـري هر زماني تأثيرگذارتر شد كه شكل[...] واسازي «: 28ص  
-اولويـت  روشنفكرانه يا يك متن ادبي و تفسيرهاي مربـوط بـه آن بـر اسـاس    

هايي از آنهـا  نمونه به ويژه مفاهيمي كه] ،[هاي متعارف مفاهيم را نپذيرفت  بندي
  .»شددر باال آورده 

   .»با اين حال خداگونه است] ،[داردگري ناو تمايلي به سلطه«: 35ص  
از  نكـردن از ويرگول و استفاده نادرست اي است از استفادهنمونه 64 كل صفحة 

   .آن در جاي مناسب
هايشـان از  اين واقعيت كه نهادها و گفتمـان :] ، يا [البته ناگفته نماند «: 68ص  

هـاي خـاص باشـيد يـا بـه عبـارتي ديگـر        ي با ويژگيخواهند فرد خاصشما مي
   .»متناسب با مجموعه باشيد، مسئله جديدي نيست
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ترين ادعاي تجليل شده در مـورد غيـر واقعـي بـودن     شايد نامعقول«: 155ص  
كنيم توسـط ژان بودريـار ارائـه شـده باشـد كـه       فرهنگي كه در آن زندگي مي

ـ ( »...][گويد صدايش بازتاب صداي فوكوست وقتي مي ة مركـب بـا چنـد    جمل
  ).فعل، بدون ويرگول

  : شدت آشفته و سردرگم است، متن بهاز اين نظر :جدانويسي) ج
، ...)و 132، 34، 25، 11صـص  ( »آنهـا «ي جمع جدا نوشته شده است، جـز در  »ها« 

  .درآمده است »هاييآن«صورت به 69 ةذلك در صفحكه مع
: اسـت  جدا و گـاه چسـبيده نوشـته شـده     گاه» است، ام، اند يا ايم«افعالي چون  

ص ( »انـد سـطحي «؛ )40ص ( »واقفـيم «؛ )25ص (» معنا است« ؛)4ص ( »اندآگاه«

؛ )62ص ( »انـد بـا هـم  « ؛)60ص ( »مـنم «، »گنـاهم من بـي «، »اندمتخاصم«؛ )41
 ؛)64ص ( »خُردي اسـت «، »بورژوائيست«؛ )63ص ( »زباني است«، »هويداست«
  . ...و) 76ص (» آنند« ؛)69ص ( »انددر تعارض«، »نمبر آ« ؛)68ص (» غالبند«
 :آمـده اسـت  جـدا   چسبيده و گـاه در هيئتـي عجيـب    پسوندهاي مالكيت اغلب 

ص ( »اشـان نيـت «؛ )26ص ( »روابطمـان «، »اشـان اصلي«؛ )24ص ( »اشزندگي«

 »اطالعاتمان«، »عالئمش«، »موضوعش«؛ )35ص ( »سالحش«، »شهوديش«؛ )31
؛ )68ص ( »هويتمـان « ؛)60ص ( »كـاربرانش «؛ )55ص ( »انشسياسي«؛ )40ص (
؛ )106ص ( »وقتشـــان« ؛)77ص ( »شـــانحملـــه«؛ )69ص ( »امـــانجايگـــاه«
  .)124ص ( »مشابهش« و) 109ص ( »اش اجتماعي«
هم «، »همزمان«: آمده استفاصله گاه با نيم گاه جدا، گاه چسبيده و» هم«پيشوند  

 )فاصـله نـيم ( »چنـين هم« و) 41ص ( »مسوه« ؛)24ص ( )كامل ةفاصل( »پيمانان
   .)60ص (
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جاي اسـم  اسم اشخاص شود، در موارد فراوان به كه بايد جايگزين »آنان«ضمير ) د
   .)...و 70، 64صص مانند (است  شدهاستفاده  اشيا
  :»را«درست از عالمت مفعول مستقيم، نا ةاستفاد) ه

اي را كـه مـا بنـا بـر     م تنيدهي مفاهيم در هدر همه] ادبيات پسامدرن[«: 70ص  
  .»كندايم، ترديد ميگرايي ليبرال ناميدهعرف انسان

 ديـده [...] در [...] هـا را  اين كـالژ التقـاطي بينـامتني از نقـل قـول     «: 103ص  
  .»شود مي

اند شده در پايان جمله آورده اي ناخوشايندشيوه به عبارات معترضه يا توضيحي) و
  : )ويرگولنقطهپس از يك  طور معمولبه(

به سـبب   اند؛ نه صرفاًهاي سياسي متخاصمآنان درواقع درگير فعاليت«: 60ص  
كنند؛ اين كه چه كسي ي آن مردم را تعريف و توصيف ميقطعيتي كه به واسطه

خانمان، مجرم، ديوانه و يا تروريست است، بلكه بـه ايـن سـبب كـه     مهاجر، بي
   .»كنندسياسي كاربرانش را بيان مي هايي در عين حال اقتدارچنين گفتمان

شود؛ شرح كالسـيك  با ذكر يك مثال اين مسئله به خوبي روشن مي«: 108ص  
پسامدرنيستي پل كراوثر در مورد نقاشي رنگ روغـن عظـيمِ مـالكم مـورلي از     

  .»)1966(كارت پستالي از كشتي اس اس آمستردام در بندر روتردام 
هـاي اروپـايي   خي از ديگر زبانبر ةاصلي و به شيوگويي به پيروي از متن  گاه نيز

  :ش از نهاد يا فاعل آورده شده است، مانندتوضيحي پي ةجمله فرانسه، جملاز
هايي كه براي امكـان رسـيدن بـه اسـتدالل     با توجه به تمام محدوديت«: 41 ص 

و ترديدي كه بر مبناي دين هر اثر يـا  !!] فاعل نامعلوم[گيرد منسجم در نظر مي
، به نظر ]جاي بيفاصله[به وجود مي آيد ] جابهويرگول نا[تن به پيشينيان خود، م
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، از متن فلسفي گرفتـه تـا   ]اين بايد نهاد جمله باشد قاعدتاً[رسد كه هر متني مي
جـاي  بـه [ شـوند ها، نوعي تكرار وسواسي يـا بينامتنيـت را شـامل مـي    روزنامه

  ».]شود مي
ـ    مـي با مراجعه به متن اصلي پي  يقـو   احتمـال  بـه  يادشـده  ةبـريم كـه فاعـل جمل

»postmodernist deconstruction « بندقبلي آمده و در آغاز  بنداست كه در 
 اين ايراد نگارشي را. )متن انگليسـي  31ص (جايگزين شده است » it«جديد با ضمير 

نهـاد   - بندويژه با توجه به تغيير به - توانستزيرا او مي(كه به نويسنده وارد است 
ة فارسـي  بدين معنا كه جمل كرده است؛تكرار  تربد، مترجم به شكلي )را تكرار كند

   .هيچ نهادي ندارد - كه نشان داديمچنان -
  .23 ةخطوط آغازين صفحمانند : به تطابق زماني افعال يتوجهبي) ز

  
  ويرايش تخصصي

  :از اين نظر هم متن دچار مسائل پرشمار است
ترتيب از متن اصلي خودداري كرده و بدين بندخواه خود از تغيير گاهي مترجم به دل •

 واقعدر. )به بعد »...اين مجسمهاگر چه «از ( 2ص سه خط آخر : فاصله گرفته است
  :)انگليسي متن 2ص (جديد در متن اصلي هستند  بندآغاز يك 

"Many postmodernists (and of course their museum 
director allies)would like us to entertain such thoughts 
about the ideas whichmight surround this ‘minimalist’ 
art. A pile of bricks is designedlyelementary; it 
confronts and denies the emotionally expressive 
qualities of previous (modernist) art. Like Duchamp’s 
famousUrinal or his bicycle wheel mounted on a stool, 
it tests ourintellectual responses and our tolerance of 
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the works that the artgallery can bring to the attention 
of its public. It makes someessentially critical points, 
which add up to some quite self-denyingassumptions 
about art. Andre says: ‘What I try to find are sets 
ofparticles and the rules which combine them in the 
simplest way’,and claims that his equivalents are 
‘communistic because the formis equally accessible to 
all men’. 
This sculpture, however politically correct it may be 
interpreted tobe, isn’t nearly as enjoyable as Rodin’s 
Kiss, or the far more intricateabstract structures of a 
sculptor like Anthony Caro. Andre’stheoretical avant-
gardism, which tests our intellectual responses,suggests 
that the pleasures taken in earlier art are a bit 
suspect.Puritanism, ‘calling into question’, and making 
an audience feelguilty or disturbed, are all intimately 
linked by objects like this.They are attitudes which are 
typical of much postmodernist art, andthey often have a 
political dimension. The artwork for which 
MartinCreed won the Turner Prize in 2001 continues 
this tradition. It is anempty room, in which the electric 
lights go on and off." 

در ادامـه، بـر   «: 5ص : بند را به دلخواه خود تغيير داده استهيچ توجيهي گاه نيز بي •
  :)متن انگليسي 5ص ( عوض نشده است بنددر متن اصلي، . »...آنم

"This ‘lost in a big hotel’ view of our condition shows 
postmodernismto be a doctrine for the metropolis, 
within which a new climate ofideas has arisen and 
brought with it a new sensibility. But theseideas and 
attitudes have always been very much open to debate, 
andin what follows I shall combat postmodernist 
scepticism with someof my own. Indeed, I will deny 
that its philosophical and politicalviews and art forms 
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are nearly as dominant as a confidentproclamation of a 
new ‘postmodernist’ era might suggest." 

در كنار اشـتباهات ترجمـه،    در صفحات بعد نيز صورت گرفته و بارهاها بندتغيير 
  .سخت به نظم منطقي اثر لطمه زده است

 هاي پيشنهادي مترجم نادقيق و نارسا هستند و هـيچ توضـيح تكميلـي   برخي معادل •
(=  »reflexivity«جـاي  بـه  »بازتـابي «: 40ص : ها داده نشـده اسـت  هم دربارة آن
هـا بـه   ايـن واژه  ).بازتـابي كم خودنگري، ارجاع به خود، يا دستخود ي،خودانديش

مدرن اشاره دارد كه همـواره  ة مدرن و پساهاي ادبيات، هنر و انديشيكي از ويژگي
و  97صـفحات  كه متـرجم در  جالب آن. انديشدخود مي بارهگردد و درميبه خود باز

 غفلـت كـرده   40 اصالح واژه صفحة كار برده، اما ازرا به »خودنگري«معادل  107
ديگر تغييـر عقيـده داده و اصـطالح     مترجم بار 118 آنكه در صفحةتر جالب .است

   .كار برده استبه reflexivity جايرا به »بودنواكنشي«
رسد متـرجم از  نظر ميبهاند، اما ها قبل از اين كتاب انجام گرفتهسازيبرخي معادل •

پيكربنـدي  (=  »episteme«جـاي  بـه  »دانـايي  سامانة« :62ص : خبر استها بيآن
  .)دانايي

  :ها و اصطالحاتخطا در برگردان واژه •
] مربـوط بـه  [ ةسامان(=  »relational system«جاي به »نسبي نظام«: 71ص  

  ).ة روابطيروابط، سامان

مـورد قبـول    »system«عنوان معـادلي بـراي   هب »سامانه« ةامروزه واژ: توضيح
 همچنـين . )اسـت  كار بـرده به »ي داناييسامانه«مترجم آن را در (ست همگان ا
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) نسـبي (=  relativeو ) روابطـي (=  relationalمترجم به تفاوت دو صـفت  
  .توجه نكرده است

  ).هزل(=  »parody«جاي به »نقيضه«ة استفاده از واژ: 90ص  
نوشـته   »نيشتنا«اي عاميانه كه به شيوه Einsteinنوشتار اسم خاص : اسامي خاص •

، كه يك بانو است 1كوله جاي لوييزبه) 21ص (؛ لويي كولت )105و  50 صص(است 
نامي  2در فرانسه، لويي .نوزدهم ةنويس مشهور سدر، رمانو از دوستان نزديك فلوب

  .براي آقايان است
د كه مترجم نويس توضيح داده شوپانوشت يا پيدر  دبايبسياري از اصطالحات مي  •

خـودش هـم از    رسـد نظر مـي بهكه ازآنجا. ت را بر خود هموار نكرده استاين زحم
  :راهه رفته استة آنها مطلع نبوده، در ترجمه به بيپيشين
دانسته است مترجم نميرسد نظر ميبه. »aporia«جاي به »اپوريا« ةواژ: 33ص  

 كـار بـرده  نگذشـتني يـا الينحـل بـه    تناقض فـرا  كه اين واژه در معناي تضاد يا
  :يحي نويسنده دچار اشتباه شده استپرانتز توض ةرو در ترجمازاين. شود مي

"For the deconstructors had maintained that all systems 
of thought, onceseen as metaphorical, inevitably led to 
contradictions or paradoxesor impasses or ‘aporias’, to 
use the Derridean word (which is therhetorical term for a 
dubitative question)" (p. 25). 

: بايـد عبـارت داخـل پرانتـز چنـين معنـايي داشـته باشـد         براساس توضيح باال
متـرجم  . »مانداي كه همواره در مظان ترديد باقي مياصطالح بالغي براي مسئله«

                                                           
1 . Louise Colet 
2 . Louis 



 37  نقد و بررسي كتب

شك برانگيـز بـه كـار     الؤكه اصطالح بالغي است كه براي هر س«: نوشته است
   يعني چه؟» برانگيزسوال شك«راستي به. »رودمي

چنين تاريخ نگـار ضـد   او هم. متفكري ضد پيشرفت است فوكو عميقاً«: 62ص  
چنـد  . »است كه تاريخِ ظهور فقدانِ آزادي را نگاشته اسـت ) ضد ويگ(ليبرالي 

   :ة اين جملهنكته دربار
 »anti-progressive«ظـر لغـوي بـه    از ن »ضد پيشـرفت «صفت  هرچند )الف

اصـلي را در پـاورقي آورده، نفـس اطـالق ايـن       ةنزديك است و مترجم هم واژ
كنـيم  مي ناگزير به متن اصلي مراجعه. مل داردأصفت به كسي مثل فوكو جاي ت

  :خوريمميو به اين جمله بر
«Foucault is deeply anti-progressive – he is an anti-Whig 

historian who chronicles the rise of unfreedom» (p. 46). 
به متن اضـافه شـده،    »ضد ليبرالي«شويم كه صفت در همين ابتدا متوجه مي )ب

  .شدن معنا هيچ كمكي نكرده استاما به روشن
نهفتـه باشـد و    »anti-Whig«رسد كه رمز اين جملـه در صـفت   نظر ميبه )ج

ز هـر توضـيح تكميلـي    اورقي بسنده كرده و ااصلي در پ ةمترجم تنها به ذكر واژ
  .طفره رفته است

كه البته هرگز نبايد يگانـه   -پديا در ويكيكم جوي كوتاه، دستويك جست )د
 ضـد «و  »ضـد پيشـرفت  «باتلر و نيز معناي  ةمعناي جمل -مرجع پژوهش باشد 

   :كندبودن فوكو را بر ما آشكار مي »ويگ
"Whig history (or Whig historiography) is the approach to 
historiography which presents the past as an inevitable 
progression towards ever greater liberty and 
enlightenment, culminating in modern forms of liberal 
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democracy and constitutional monarchy. In general, 
Whig historians emphasize the rise of constitutional 
government, personal freedoms, and scientific progress. 
The term is often applied generally (and pejoratively) to 
histories that present the past as the inexorable march of 
progress towards enlightenment. The term is also used 
extensively in the history of science for historiography 
which focuses on the successful chain of theories and 
experiments that led to present-day science, while 
ignoring failed theories and dead ends.[1] It is claimed 
that Whig history has many similarities with the Marxist-
Leninist theory of history, which presupposes that 
humanity is moving through historical stages to the 
classless, egalitarian society to which communism 
aspires.[2][3] 
Whig history is a form of liberalism, putting its faith in 
the power of human reason to reshape society for the 
better, regardless of past history and tradition. It proposes 
the inevitable progress of mankind. Its opposite is 
conservative history or "Toryism." The English historian 
A. J. P. Taylor commented, "Toryism rests on doubt in 
human nature; it distrusts improvement, clings to 
traditional institutions, prefers the past to the future" 
(Wikipedia) 

ـ  نسبتبه ةتوضيح اخير، ترجم با توجه به )ه توانـد چنـين   بـاال مـي   ةصحيح جمل
تر و زيباتر ارائـه  اي دقيقتوان ترجمهالبته با صرف زمان بيشتر مي(چيزي باشد 

گري سـوي آزادي و روشـن  بـه [منكـر پيشـرفت تـاريخ     شـدت بـه فوكو «: )داد
كـه در آن آزادي از  پـردازد  زيرا او به مقطعـي از تـاريخ مـي    ؛است] روزافزون
 ةشـيو نگاري بـه از اين نظر، روايت فوكو از تاريخ در برابر تاريخ. روددست مي
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توان و بايد به پاورقي ارجاع داد و توضيحي را كه حاال مي( »گيردويگ قرار مي
  ). طور خالصه منعكس كردپديا آمده است، بهدر ويكيبراي مثال 

اي رو كه ترجمهويژه ازآنبه -داده باشد كه اين ترجمه ان حدودي نشهاي باال بايد تامثال
دشـواري خوانـده   اغلـب بـه  سـت و حتـي   در غالب موارد نارسا و نازيبا -اللفظي است تحت
ص  مانندجمله در آغاز كتاب، از(ها و جمالت خاص اب برخي واژهانتخ حالعيندر. شود مي
گويي (نظر برسد از متن انگليسي به تر و تندروترمتن فارسي بسيار خشن است سبب شده) 3

ـ  ). گيري در برابر پسامدرنيسم انجـام داده اسـت  مترجم ترجمه را با نوعي جبهه  ةبـاري ترجم
با توجه بـه  . فارسي، پيش از چاپ، به يك ويرايش عمومي و تخصصي جدي نياز داشته است

اسـت، همـواره   اين نكات، حتي اگر گاهي احساس كنيم كه متن از رواني نسـبي برخـوردار   
  .افكنداعتمادي بر خوانش ما سايه مينوعي بي
... ي، ويـرايش عمـومي، ويـرايش تخصصـي و    نگارسفانه مسائل ترجمه، حروفمتأ :توضيح
در هر صـفحه  . پذير نيستها امكانة آنچنان پرشمارند كه اشاره به هم »مدرنيسمپسا«كتاب 

هـا  درنهايـت خواننـده و داور در برابـر آن    كـه نحويچند نمونه از اين مسائل وجود دارد، به
  . دشونصل ميأمست

  
  اثر  بررسى محتوايى

بـر مـتن اصـلي متمركـز      بيشـتر مسائل ترجمه را رها كنيم و  حـدودي تااينجا بايد  قاعدتاً
  : شويم
 :خوبي برخوردار است كمابيشكليت اثر از نظم منطقي  •

واپسـين فصـل    نخسـتين و . كتاب از پنج فصل اصـلي تشـكيل شـده اسـت     )الف
سه فصل مياني، كه مطالبي كليدي و گاه بسيار جالـب را در  . است كوتاه تاحدودي
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پـيش از فصـل اول،   . ترنـد تـر و طـوالني  شكلي محسوس، مفصـل خود جا داده، به
منـابعي  «، »مراجـع «را داريم و پس از فصل پنجم نيز به ترتيب  »فهرست تصاوير«

   :ة كلي اثر اين استشاكل. »هانام ةنماي«و در پايان هم  »بيشتر براي مطالعة
List of illustrations viii 
1 The rise of postmodernism, 1 
2 New ways of seeing the world, 13 
3 Politics and identity, 44 
4 The culture of postmodernism, 62 
5 The ‘postmodern condition’, 110 
References, 129 
Further reading, 133 
Index, 135 

ـ   «، »فهرست تصاوير«بخش فارسي، سه  ةدر ترجم :توضيح و  »بيشـتر  ةمنـابعي بـراي مطالع
فهرسـت  «از نمايـه كـه بگـذريم، چـاپ     . اسـت  به داليل نامعلوم حذف شده »هانام ةنماي«

 نيز نيازي به ترجمه نداشـته و  »ي بيشتربراي مطالعه منابعي«كار دشواري نبوده و  »تصاوير
 »مراجـع «گونه كه همان(توانسته است به همان شكل در پايان كتاب فارسي آورده شود مي

  ).است هم ترجمه نشده
يعنـي   اي كـه در فصـل اول  »گونـه معرفـي «و  »وارمقدمـه «با توجه به مطالب  )ب
ي بـراي  »درآمـد «بود ، بهتر مياست آمده »پسامدرنيسم!) ظهور؟/طلوع(پيدايش «

نظر كرده است تـا فصـل   نويسنده از اين كار صرف شايد. ته شودكتاب در نظر گرف
كـه   رسد جاي جمـالت زيـر  نظر ميبه هرحالبه. كوتاه نشود ازحد شيباول كتابش 

شد، نه در فصـل  پيوندشان با جمالت پيراموني نيز چندان محكم نيست، در مقدمه با
  :»پيدايش«مربوط به 

"I will be writing about postmodernist artists, intellectual 
gurus, academic critics, philosophers, and social 



 41  نقد و بررسي كتب

scientists in what follows,as if they were all members of 
a loosely constituted and quarrelsomepolitical party" (p. 
2). 
"But these ideas and attitudes have always been very 
much open to debate, andin what follows I shall combat 
postmodernist scepticism with someof my own. Indeed, 
I will deny that its philosophical and politicalviews and 
art forms are nearly as dominant as a 
confidentproclamation of a new ‘postmodernist’ era 
might suggest" (p. 5). 
"We will look at some examples of this later on" (ibid). 

ده، اما نويسنده در فهرست كتاب تنها به ذكر شفصل تقسيم هر فصل به چند زير .ج
   .عناوين كلي فصول بسنده كرده است

هايي از آثار انديشمندان بخش. ميزان اعتبار منابع از جهت علمي بسيار خوب است •
متفكرانـي كـه    هايديدگاه ، برخي از)...بارت، فوكو، ليوتار و(به پسامدرن  موسوم

و همچنـين   ...)يال بـن حبيـب، لينـدا هـاچيون و    سـ (اند ها قلم زدهپسامدرن ةباردر
در خـود مـتن نقـل    ) مثل والتر آبيش(مدرن نويسان پساهايي از آثار داستانبخش
ثاري اشاره شده است كـه در نگـارش   به آ »مراجع«اين در بخش برعالوه. است شده

ة مطرح، هايي از چند چهرها نوشتهاست و در ميان آن گشا بودهنما و راههر فصل، راه
صـفحه  منابعي هـم كـه در دو   . خوردچشم ميبه ازجمله ادوارد سعيد و برونو التور

كتـاب  . ندهسـت  بيشتر معرفي شده، بسيار جالـب توجـه   ةمطالع براي 134و  133
شـده  ربه چاپ رسيده است و در ميان منابع او، آثار منتش 2002باتلر در سال آقاي 
 . شودمي نيز ديدهميالدي  2001و سال  1990، 1980هاي در دهه
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 From«عنـوان   بـا در ميان اين آثـار هـيچ نـامي از كتـاب الرنـس كهـون        :نكته

Modernism to Postmodernism: an Anthology «)؛ چاپ 1981: چاپ اول

  1.برده نشده است) 2003: ومد

  :توانست بهتر باشدميو ارجاعات اثر  ميزان دقت در استنادها •
قول به ذكر عنـوان اثـر و سـال چـاپ     نويسنده در پايان نقل در غالب موارد) الف

  .)متن اصلي ...و 103، 97، 88، 72، 55، 53، 31، 29صص (بسنده كرده است 
آثـار اشـاره   ا بـه مجموعـه  و تنه دداري نمودهحتي از ذكر عنوان اثر خوگاه نيز  )ب

 : كرده است

"Roland Barthes, Oeuvres Complètes vol. I (1942–65)" (p. 9). 
 1500بـر   بـالغ  آثـار بـارت  مجموعـه كه هر يك از مجلدهاي با توجه به آن :توضيح
  .نظر كنيمشده صرفگيري جمالت نقلكه از پياي نيست جز آنشود، چارهميصفحه 

 علمـي و غيـر   كتاب را مالك قرار دهيم، اين پژوهش را بسيار غير ةاگر ترجم )ج
بهتـر   تـر و را لودويگ ويتگنشتاين بسيار روشن] اين مسائل[« :فني خواهيم يافت

  . )ترجمه 11ص (» كندبررسي كرده بود و خود دريدا نيز بعدها به اين امر اشاره مي
اين امـر اشـاره    به«پرسد كه دريدا كجا يخواننده از خود م طبيعي است كه :يحتوض
نظر كه بهطوراين شود واي ديده نميلي، چنين جملهخوشبختانه در متن اص. »كندمي
اشـتباه  باز هم به دليل فهم نـادقيق از مـتن، بخشـي از جملـه را بـه      رسد، مترجممي
كـه  هايند ينعبارات متن اصلي ا. ر داده استتغيي ناچاربه حالجا كرده و درعين جابه

  : استشده  جابهجابخشي از آن 
"Derrida struggled with him (in De la grammatologie) 
apparently inblissful ignorance of the fact that many of the 

                                                           
   .ي منتشر شده استتوسط نشر ن عبدالكريم رشيديانبا ويراستاري  1381در سال ترجمة اين كتاب .  1
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problems whichconcerned him, and the (very slippery) 
position he himself came to,had, in the opinion of many in 
the philosophical community (evenin France), been far 
better stated and more rigorously analysed by Ludwig 
Wittgenstein" (p. 8). 

و در همين سه خـط آخـر، خـود     توجه داشته باشيم كه در متن اصليحال عيندر) د
كـه  » )حتـي در خـود فرانسـه   (فلسـفي   ةجامع«نويسنده نيز حتي يك نمونه از اين 
در ترجمه، ايـن بخـش   (دهد داده است، ارائه نميويتگنشتاين را بر دريدا برتري مي

   ).است دهشحذف 
  : حالاينبا. نب امانت را نگاه نداشته استتوان گفت كه نويسنده جاراستي نميبه •

ز ا«(هـاي الرنـس كهـون    ين پژوهش و ديـدگاه هايي ميان اشباهت) ؟طبعاً( )الف
   .)مانند فصل اول(شود ديده مي) يادشده »مدرنيسممدرنيسم تا پست

ما را بـه يـاد برخـي عقايـد روالن      -براي مثال در فصل چهارم  - برخي نكات )ب
اندازنـد  و نظام بـورژوايي مـي  ) پيشتاز(ناسازمند هنر آوانگارد  ةرابط بارهبارت در

براي بررسي آراي بارت در . )متن اصـلي  104 و 94، 64/ ترجمه 143و  130، 86صص (
، نشـر  )1390چـاپ اول  ( 1392تئـاتر،   ةبـار هـا در نقدها و نوشته: ك.باره، ناين

  .293-289ص ، ص»پيشتاز كدام تئاتر؟« ةويژه مقالبه قطره،
جـاي كتـاب   نـده در جـاي  هاي بارت را نيز به شـكل پراك شناسيثير اسطورهتأ) ج
ـ خاصه در بخش - اعات به بارتكه البته با توجه به ارج توان ديد مي  آغـازين  ايه

  .شايد امري طبيعي باشد
مـتن   102قـول ص  نقـل (هنـر و مقاومـت    ةرسد كـه در بحـث از رابطـ   نظر ميبه) د

عنـوان   بـا اي بايست از ژيل دلوز نيز ياد شود كه در سخنرانيمي )ترجمه 140/اصلي
 Les Mardisدر چـارچوب   1987مارس  17به تاريخ  »گري چيست؟آفرينش«
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de la Fondationكـنش  «با الهام از آندره مـالرو، يـك    طور مشخص هنر را، به
 . خواندمي »مقاومتي

در كـل   خود كتاب امـا . ن مالك داوري قرار دادتوانمييادآور شويم كه ترجمه را  •
 بـه يكـي از  ) سه فصل مياني(رو كه بخش اعظم آن آنخاصه از. كتاب خوبي است

 :هــاي پسامدرنيســم اختصــاص يافتــه اســترين ويژگــيتــتــرين و جــذابمهــم
از  به ياري خداوند، در مقاله(اند بخشيدن به كساني كه به حاشيه رانده شده مركزيت

 كمـابيش مرزبنـدي   ،توان در پژوهش باتلرمي براينعالوه). آن سخن خواهم گفت
ط، هـاي مـرتب  مدرن يافت كه در غالـب كتـاب  مشخصي ميان هنر مدرن و هنر پسا

  .شودكم بدين وضوح ديده نميدست
و دارانـه  منطقـي، جانـب   غير حدوديتانقد و بررسي آراي برخي متفكران  ةشيو گاه •

  :رسدنظر ميناعادالنه به
 طور خاصبه دريدا نسبت به ژاك »خصومت«هاي آغازين متن، نوعي در بخش 

يي كـه  ترجمـه، جـا   31ص  /متن اصلي 24ص عنوان مثال در به .شودديده مي
، نامنسجم، نـامتمركز و  مهارهايي بيگوييتك«هاي دريدا را نويسنده سخنراني

  :شودشمارد و هيچ استثنايي هم قائل نميمي »طوالني
"[...] (rather like Derrida’s own lectures, which became 
freewheeling, disorganized,unfocused, lengthy monologues). 

، امـا صـفاتي چـون    اسـت  طـوالني  ازحد شيبدريدا  يها يسخنرانالبته  :توضـيح 
  .كار بردها بهة آنباررا بايد با احتياط در» نامتمركز«يا  »نامنسجم«
، »politics and identity«عنـوان   بـا يعنـي در فصـل سـوم     در جايي ديگر 

كنـد كـه   عنوان كسـي يـاد مـي   و از او به كندميميشل فوكو انتقاد  از نويسنده
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كه بايـد، از مبـاني تجربـي    طورهاي رواني، آنآسايشگاه ةش از تاريخچايترو«
از «؛ كسـي كـه   )ترجمـه  65ص  /متن اصلي 48ص ( »مستحكمي برخوردار نيست

 »ورزدمـي  هاي اخالقي واضح و آشكار اجتنابنظريه ةتفسيرهاي سياسي و ارائ
س محدود اصالحاتي جزئي و در مقيا«؛ كسي كه جز )ترجمه 66ص  /متن 48ص (

جايگـاه عامليـت و   « و) ترجمـه  66ص  /مـتن  49ص  ( »كنـد را توصيه نمـي 
 .)جاهمان( »گيردكم ميفردي را دست مسئوليت

  :تقادهااين ان ةبارچند نكته در
توار ها اسـ ها بر آنتيمارستان كه بايد تاريخ »مباني تجربي مستحكمي«اين  )الف

  ند؟ گردد، كدام
جملـه كلمـات و چيزهـا، تـاريخ جنـون و      ود ازترين آثار خـ فوكو در مهم )ب

هـايي كـه در   براسـاس جهـش  مراقبت و تنبيه، خوانشي جديد از تاريخ اروپـا  
او . دهدخ داده است، ارائه ميهاي دانايي اين قاره ردر پيكربندي اعصار مختلف

الطوايفي به نظام انضباطي و سپس به نظام متكي بـر  چنين تغيير نظام ملوكهم
در آثـار   طور حتمبهبايد از او انتظار داشت كه  آيا. بررسي كرده استكنترل را 
هاي اخالقـي واضـح و   نظريه[...] تفسيرهاي سياسي و «تاريخي خود،  - فلسفي
  دهد؟ ارائهنيز  »آشكار

در صـف اول   1968دانند كه فوكو در تظاهرات دانشجويي ماه مـه  همه مي) ج
داننـد  همه مـي  .)ز او در دست استهايي اعكس(اشت كنندگان حضور دتظاهر

پيوست، خـواه در آفريقـا و خـواه در خاورميانـه،     وقوع ميكه هر جا انقالبي به
او (كرد رساند و حمايت خود را از آن انقالب اعالم ميفوكو خود را به محل مي

توان فوكو را مـتهم  ميآيا ). به مناسبت پيروزي انقالب اسالمي به ايران هم آمد
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گيري سياسي نداشته يا در مقيـاس محـدود عمـل كـرده     كه او موضعاينكرد به 
  است؟

يكـي از اصـول    ،ي براي گفتمان»معبر«فروپاشي فاعل شناسا و تبديل او به  )د
 ،مـدرن ناپذيري است كـه هـم در فلسـفه و هـم در هنـر و ادبيـات پسـا       خدشه

شاره شـده  جاي كتاب باتلر نيز به اين موضوع ادر جاي. جايگاهي محوري دارد
 »خويشتن و هويت«در همين فصل سوم و در بخش مربوط به  براي مثال(است 

در چـارچوب ايـن   آيا ). »رمان پسامدرن«و نيز در فصل چهارم، بخش مربوط به 

عامليـت و  « تـوان از مـي  -اش كاري نداريم با درستي يا نادرستي -نوع نگرش 
  ؟سخن گفت »مسئوليت فرد

ص : منطقـي  غيـر  تاحـدودي هـاي  برخي قضاوت ر ازآخ - فعالً -مثال سوم و  
اسـتعاري   ةتفاددليل اسانتقاد از بودريار به(ترجمه  53ص  /متن اصلي 39-40

بخشيدن راي سنديتب ”Bricmont“و  ”Sokal“از مفاهيم علمي و ارجاع به 
  :)به اين انتقاد

  .تاسجبسيار به) 52-50 صص(اي آن آوردهدستدفاع باتلر از علم و  )الف
  .)جاهمان(ها انتقاد كند مدرنزي پساستياو حق دارد به علم )ب
 ةتوان به يك فيلسوف انتقاد كـرد كـه چـرا از يـك واژ    نمي وجههيچبهاما  )ج

. علمي در جهت تبيين يك ديدگاه استفاده كرده، يا چرا آن را تغييـر داده اسـت  
-non«و  »hyperspace«داند كـه اصـطالحاتي چـون    نويسنده خودش هم مي

Euclidean space« ، شاو در فصـل دوم كتـاب  (انـد  سـتعاري اصـطالحاتي ا، 
-37 صص( كندمعرفي مي »هاي جديد نگريستن به دنياشيوه«استعاره را يكي از 
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بودريـار از علـم    »اسـتفاده كژفهمي و سـوء «ها را شاهدي بر توان آنو نمي ))31
  .دانست

 طرفانهبي هاي نويسنده علمي وتحليل واردهاي باال، در بسياري از ممثال رغمبه
  .است

تر از آن است كه در متن اصلي ديده ها بسيار خشنگيريدر ترجمه، لحن موضع :يادآوري
  . شودمي

تـر  دقيـق  اگر بخواهيم. بهره نيستهاي نو و ساختار و تنظيم علمي جديد بياثر از ديدگاه
شـمردن  ، بر)فصـل اول (ة آمريكـايي آن  سـخ تمايز ميان پسامدرنيسم فرانسوي و ن: بگوييم

هـا و  كيـد بـر جايگـاه مركـزي اقليـت     أ، ت)فصل دوم(عناصر محوري نگرش پسامدرنيستي 
فصـل  (مدرنشـان  هـاي  كردن هنر و ادبيات پسامدرن از نمونه، جدا)فصل سوم(شدگان  رانده
از ) مفصـل پـنج  (هـا  كيد بـر نقـش رسـانه   أانجام توضيح شرايط پسامدرن با تو سر )چهارم
  . استهاي بارز اين كتاب ويژگي

هـاي مـورد قبـول     فـرض ميزان سازواري محتواي علمي و پژوهشي اثر با مباني و پـيش 
اي نكتـه  خوب است و خوشبختانه در اين كتاب شده در متندر حوزة موضوعي و ارائه مطرح

  .شودمغاير با مباني و اصول ديني و اسالمي ديده نمي
ـ ا ازهـايي  حال محتـواي كتـاب  هراب درسي نيست، اما بهالبته يك كت اثر اين  دسـت  ني

هـايي همچـون نقـد ادبـي و     حساب آيد و گاه در درستواند جزء دانش عمومي مدرس به مي
ـ  بـه فارسـي را   ةالبته ترجم. تاريخ ادبيات فرانسه مورد ارجاع قرار گيرد  تـوان نمـي  يرو چيه

  . عنوان يك منبع به دانشجويان معرفي كرد به
گفته شد، نكات مهمي را در خـود جـاي    كه چناناما فصول آن، . كتاب فاقد مقدمه است

گيري ضمني پايان كتاب، نويسنده در عـين بيـان ايـن نكتـه كـه دوران      در نتيجه. است داده
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دارد كه ديالكتيك واقعيت ثيرگذاري پسامدرنيسم به پايان رسيده است، اظهار ميأبيشترين ت
   .عنوان ميراث پسامدرنيسم هنوز زنده است، به...اكيت وو تصوير، عقل و شك

هاي حوزه هاي هنر پسامدرن درتصوير جالب از ماجراجويي 21، اثر حاوي هاعالوه بر اين
  . ندكنر كمك ميهاي اين هاست كه به فهم بهتر ويژگي... ، معماري ونقاشي، عكاسي، سينما

 اما از يك نكته نبايد غافـل بـود  . مي ندارداثر رويكرد خاصي به اين فرهنگ ديني و اسال
ـ  نـوعي شـكاف را در دسـت    ،هاي پسامدرنانديشه كه اروپـاي غربـي و    ةآوردهـاي مدرنيت

معناي اين شكاف آن است كه غرب ديگر خـود را محـور   . است آمريكاي شمالي ايجاد كرده
را احسـاس   -شـدگان  صـداي رانـده   -داند و لزوم شنيدن صداهاي ديگر جهاني نمي ةانديش

اسـالمي مـا    - فرهنگ ايراني -كه هنوز از دست نرفته  -با توجه به اين فرصت . كرده است
كـه ايـن   مـادام . با قدري زيركي و تيزبيني، صداي خود را به گوش جهانيان برسـاند  تواندمي

  . بريمسر ميفرصت وجود دارد، گويي هنوز در عصر پسامدرن به



 

  اي بر ادبيات انگليسيمقدمه
  صفحه 316، نخستچاپ . 1389 :سمت: تهران .عباسعلي رضايي

  
  

صراحت بيـان  هدف اصلي تأليف به. گفتار و يك مقدمة كلي استكتاب داراي پيش •
هـر فصـل داراي اهـداف    . صورت اجمالي تنظيم شده استشده و فهرست مطالب به

نـابع و  نامـه، فهرسـت م  واژه. گيري و پيشنهاد و تمرين و آزمون اسـت نتيجه درس،
  . شناسي براي كتاب تهيه شده استكتاب

ارد و مـتن احتيـاج بـه ويـرايش د    . استاندارد و مناسب است ،هاي فني چاپويژگي •
مجموع قواعد ويرايش و نگـارش در آن رعايـت   در. نوبت چاپ آن مشخص نيست

  . ولي در برخي موارد مانند مقدمه نياز به ويرايش دارد ،شده است
لـف  ؤهدف است و چند سطري كه مبي كمابيشنشي، كلي و اي گزيكتاب مجموعه •

  . كلي و تلگرافي است و چندان روان و رسا نيست ،ها نوشتهدر اين گزينش
، ولي درون هر فصـل  ،خوب است كمابيشنظم منطقي و انسجام مطالب در كل اثر  •

  . شودنظم و انسجام مشاهده نمي
منابع . لحاظ علمي معتبر استبه ،شدهولي آنچه استفاده  ؛تعداد منابع بسيار كم است •

در ارجاع به منـابع ضـعيف عمـل شـده اسـت و بسـياري از       . روز نيستجديد و به
بر همين اساس رعايت امانت آنچنان كـه  . ها و مطالب مرجع مشخصي نداردتعريف

  . بايد نيست
  . شده اشتباه استهاست و گاه مطالب ذكراثر فاقد تجزيه و تحليل نظر •
  . موردي ندارد ،خاصي صورت نگرفته چون تحليل ،هالمي در تحليلطرفي عبي •
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شده در كتاب جديد نيسـت و  شود و اطالعات مطرحنوآوري در كتاب مشاهده نمي •
  . كندتكراري است و نياز دانشجو را تأمين نمي

صورت يك گزيده و مجموعه فراهم شـده و مبـاني الزم در تعريـف    كتاب بيشتر به •
  . از نظر مباني ديني و اسالمي مشكلي ندارد. نكرده استكتاب را رعايت 

نظر جامع نيست و كتاب نسبت به اهداف درس مورد ،شدهيادهاي با توجه به ويژگي •
  . هاي مصوب را رعايت نكرده استسرفصل

ر پايان هر فصل استفاده شده كـه  علمي الزم در كتاب از چند پرسش د ابزار ازجمله •
  . كنداست و كمك چنداني به فهم موضوع نميها نيز كلي و مبهم آن

  
  



 

  )1(درآمدي بر ادبيات انگليسي 
  صفحه 288، نخستچاپ . 1389 :سمت: تهران .الدينكامران احمدگلي و حسين پير نجم

  
  

منبـع اصـلي درسـي بـا همـين عنـوان در دورة        ،»)1(درآمدي بر ادبيات انگليسـي  «كتاب 
  . مترجمي انگليسي است موزش وهاي زبان و ادبيات، آكارشناسي رشته

صراحت هدف از تأليف آن به ،اي براي هر فصل بودهكتاب داراي پيشگفتار و مقدمه •
 ،در هـر درس . صورت تفصيلي تنظيم شـده اسـت  فهرست مطالب به. بيان شده است
چشـم  پيشنهادهاي پژوهشي بـه  و بندي، تمرين و آزمونگيري و جمعاهداف، نتيجه

شناسي در پايـان كتـاب درج شـده    نامه، منابع و كتابها، واژهامفهرست ن. خوردمي
  . است

هـاي فنـي چـاپ    ويژگي .طرح جلد با عنوان و موضوع كتاب ارتباط چنداني ندارد •
خـوبي و  نگارش مـتن بـه  . غلط چاپي در آن ديده نشده است. خوب و مناسب است

  . روان و رساست ،پيراستگي صورت گرفته
رود و ايـن شـيوه در   سوي جزييات و مصاديق ميو تعاريف بهنظم محتوا از كليات  •

هـا حفـظ   سراسر كتاب رعايت شده و انسجام مطالب در طول كتاب و درون فصـل 
 . ها نيز منظور شده استارتباط فصل. شده است

شده در كتاب، پرشمار و از بهترين و معتبرترين منابع موجـود اسـت و   منابع استفاده •
دقـت در ارجـاع بـه منـابع     . ه شـود رين منابع در دسترس استفادتتالش شده از تازه

رعايت امانت نيز . گاهي برخي مباحث ارجاع داده نشده است. حدودي خوب استتا
   .مشمول همين امر است
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كمتر به تحليل پرداخته است و در همين حـد هـم    ،كتاب در حد درآمدي بر ادبيات •
ارزيـابي   و در هر فصل براي تحليلهايي كه پرسش. طرفي را رعايت كرده استبي

نشان از نوآوري كتاب دارد كـه تفكـر خـالق را پـرورش      ،كلي داستان مطرح شده
  . دهد مي

ها و اطالعات كتاب تا حد ممكن از منابع جديد اسـتفاده شـده اسـت و حـاوي     داده •
  . استههترين نظريجديد

ول دينـي و اسـالمي   بـا اصـ  . با مباني اصولي در حوزة داستان سازواري كـافي دارد  •
  . تناسب و انطباق كامل برقرار است ،ميان عنوان، فهرست و محتوا. هماهنگ است

هاي مختلف پوشش داده شود و هاي داستان در فصلدر اين اثر سعي شده همة عنصر •
  . از اين نظر كم و كيف كتاب با واحد درسي مربوط تناسب دارد

ت و تنها كاستي آن نداشتن تحليـل  هاي مصوب اسمحتواي كتاب مطابق با سرفصل •
  . در پايان هر فصل است

ولي از  ،چندان نيازمند جدول و نمودار نبوده ،علمي براي تفهيم مطالب ابزار ميان از •
 . خوبي استفاده شده استتمرين و آزمون به

 



 

  شعر انگليسي
  صفحه 146، يازدهمچاپ . 1388 :سمت: تهران. عباسعلي رضايي

  
  

هاي كارشناسي زبان و ادبيات انگليسـي و  درس شعر سادة انگليسي در رشته اين كتاب براي
  . شودعنوان درس اصلي استفاده ميمترجمي انگليسي به

به هـدف اثـر تصـريح شـده و فهرسـت      . و مقدمة كلي است شگفتاريپكتاب داراي  •
كتـاب  . ها داراي اهداف و تمرين و آزمـون كلـي اسـت   درس. مطالب اجمالي است

  . شناسي استنامه، فهرست منابع و كتابواژهداراي 
قواعد عمومي نگارش و ويرايش بـا  . كلي ضعيف استطورهاي فني چاپ بهويژگي •

كتـاب روان و  . ، خـوب اسـت  توجه به اينكه مطالب از منـابع اصـلي گرفتـه شـده    
  . استرس

  .ها نيز خوب نيستانسجام درون فصل. نظم منطقي و انسجام مطالب ضعيف است •
اسـتفاده نشـده   د منابع كافي نيست و منابع دست اول و معتبر حوزة شـعر نيـز   تعدا •

هاي جديد ارجاع مطالب به منابع با روش. تر استفاده شده استمنابع جديد كم. است
  . خواني نداردهم

متني ندارد و تنها منابع اندكي در پايان كتاب و بخش ارجاعـات آمـده   ارجاع درون •
  . است

طرفـي در آن رعايـت   ولي بي ،الب بسيار سطحي و مختصر استتجزيه و تحليل مط •
است و نوآوري و خالقيتـي در  هاي از سرودهاضر بيشتر مجموعهكتاب ح. شده است

تر استفاده روز نيست و از شاعران متأخر كمهشده بآثار استفاده. خوردچشم نميآن به
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كجا ذكـر نشـده و    هاي شعر انگليسي، متون و صناعات شعري هيچدوره. شده است
  .خوردچشم نميها بهحليل و تمريني براي آنت
سازواري با مباني و اصول دينـي  باره در. سازگاري كمي با مباني شعر انگليسي دارد •

  . مشكلي ندارد
هـاي بسـياري از مباحـث    زيرا حوزه ؛انطباق محتوا با عنوان و فهرست ضعيف است •

  . ادبي و شعري را بيان نكرده است
ولي مقدمات و مباني نظـري كتـاب متناسـب     ،فحات كتاب متناسب استتعداد ص •

  . گويي كرده استنيست و بيشتر كلي
. هاي اين حـوزه نيسـت  اما پاسخگوي نياز ،ها هماهنگي داردمحتواي اثر با سرفصل •

نظم مشخصي در مطالب كتاب وجود ندارد و از ابـزار علمـي بـراي تفهـيم مطالـب      
  . استفاده نشده است



 

  

  ن و صناعات ادبيفنو
  صفحه 292، نهمچاپ . 1389 :سمت: تهران. جالل سخنور

  
  

  . كتاب براي منبع اصلي درس فنون و صناعات ادبي رشتة ادبيات انگليسي مناسب است
هدف از تـأليف كتـاب   . استاين اثر داراي يك مقدمة كلي و مقدمه براي هر فصل  •

محتواي كتاب شامل . است فهرست مطالب اجمالي. صورت ضمني بيان شده استبه
  . بندي فصول و تمرين و آزمون استگيري و جمعفصول، نتيجه  خالصة

آرايي معمولي طرح جلد و صفحه. شناسي آمده استفهرست منابع و كتاب ،در پايان •
آرايي در صفحه. هاي فني چاپ مناسب و خوب استويژگي. و در حد متوسط است

  .دقت كافي به عمل نيامده است
در . نگـارش روان و رساسـت   ،درستي رعايت شدهول و قواعد عمومي نگارش بهاص •

ها نيز اين نظم و انسجام حفظ كتاب اثري منسجم است و درون فصل ،حوزة شعري
  . شده است

هـا و  زيـرا از دانشـنامه   ،شـود شده در حد متوسط ارزيـابي مـي  اعتبار منابع استفاده •
ـ   مـتن را   ،ر همـين اسـاس منـابع كـافي    فرهنگ جديد كمتر استفاده شده اسـت و ب

هاي ادبـي  از سويي كتاب بيشتر به شعر پرداخته و از ديگر شكل. كندپشتيباني نمي
 سنتي و قديمي اسـت  ة ارجاع،اما شيو ،ارجاع به منابع دقيق است. غفلت كرده است

اسـتفاده نشـده    شناسـي آمريكـا  براي نمونه سبك انجمـن روان  هاي جديداز شيوهو 
  . است
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هـا  هاي مناسبي بـراي آن شده و نمونه طرفي انجامخوبي و با بيتحليل صنايع ادبي به •
  . ذكر شده است

، كند، متن در جايگاه خـود اسـتوار اسـت   ع مربوط به شعر را بيان ميكه صنايتاآنجا •
سسـتي   ،هاي ادبي ديگر مانند داسـتان و نمايشـنامه نپرداختـه   كه به شيوهولي ازآنجا

  . داردهمخواني ني ديني و فرهنگي با مبا. پذيردمي
جـامع   ،گونه كه گفته شـد چون همان ،دهدطور كامل عنوان را پوشش نميمحتوا به •

هـاي كتـاب بـراي واحـد درسـي مربـوط       تعداد صفحه. هاي ادبي رايج نيستشكل
 . ها نيستولي مطابق با همة سرفصل ،مناسب است

در نظر گرفتـه شـده اسـت و نقـش     مباحث و تمرين  يبندجمع ،ابزار علميميان از  •
سـازي در آن صـورت   مده و معـادل آكتاب به انگليسي فراهم . مثبتي در كتاب دارد

 . نگرفته است
 



 

  ادبيات و آموزش زبان
  صفحه 368، نخستچاپ . 1380 :سمت: قم. محمد غضنفري :مترجم . گيليان الزار

  
  

آمـوزش زبـان انگليسـي     در رشتة »تهيه و تدوين مطالب درسي«اين كتاب براي درس 
در دورة دكتـري مناسـب    »زبـان  كاربرد ادبيات در آمـوزش «ارشد و درس دورة كارشناسي

  . عنوان منبع فرعي استفاده كردتوان از آن بهاست و مي
صراحت بيـان شـده   هدف از تأليف آن به. كتاب داراي پيشگفتار و مقدمة كلي است •

از وجـود جـدول، تصـوير و نمـودار      فهرست تفصيلي مطالب تهيه شده و متن. است
گيـري و پيشـنهاد در   ذكر اهـداف درس، خالصـة فصـل، نتيجـه    . مند شده استبهره
صورت به هاتمرين و آزمون هم براي فصل. ها و پايان كتاب منظور شده است فصل

و  معرفي منابع اطالعاتي و پيشنهادهاي پژوهشي بـراي هـر فصـل   . كلي وجود دارد
 . خوردچشم ميتاب بهفهرست منابع در ك

  .هاي فني چاپ و صحافي كتاب مناسب استويژگي .جلد طرح مشخصي ندارد •

  .درستي رعايت نشده استها بهگذاريتنها برخي فاصله ،غلط چاپي مشاهده نشد •
ولـي سـخني از    ،نگارش و رعايت نكات دسـتوري فارسـي در آن مطلـوب اسـت      •

ار قواعـد سـجاوندي رعايـت نشـده     در برخي اشـع . ويرايش علمي گفته نشده است
 . است

آميز بوده ترجمة برخي اشعار بسيار موفقيت هرچندمخدوش است،  گاهرواني ترجمه  •
 . است
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منـابع چـه   . شـود ويژگي ديده مي ها ايننظم و انسجام متن حاصل است و در فصل •
چه آثاري كه براي مطالعه معرفي شده اسـت، همـه معتبـر و     ،چه مأخذ كتاب بودهآن
 منابع با توجه به زمـان چـاپ كتـاب چنـدان جديـد نيسـت و آثـار       . ناسب استم
البته تاريخ چاپ كتاب اصـلي بايـد   (توانست در اختيار نويسنده باشد روزتري مي به

شـود و  حدودي اغتشـاش مشـاهده مـي   در استناد و ارجاع به منابع تا. )مد نظر باشد
ولـي رعايـت امانـت و     ،يامده استبه عمل ن بارهدقت چنداني در اينرسد نظر مي به

  .جا قيد شده استشده همهذكر منبع اطالعات استفاده
هاي مناسـب  خوبي صورت گرفته و روشتحليل مباحث مرتبط با موضوع كتاب به  •

طرفـي  بـي . و كارآمدي براي استفاده از ادبيات در آموزش زبان پيشنهاد شده اسـت 
 . ها رعايت شده استعلمي در تحليل

تطابق . خوردچشم ميهاي پيشنهادشده بهها و روشي از تمرينهايي در برخينوآور •
خـور  هـاي نويسـنده نيـز در   ارد و نوآوريمحتوا با مباني حوزة مورد بررسي وجود د

 . بحث و بررسي است

عنـوان، فهرسـت و مطالـب    . چشـم نيامـد  تناقضي در اثر با مباني ديني و اسالمي به •
كتـاب جـامع اهـداف    . گيرندميند و يك هدف را پيكتاب همه در يك راستا هست

هاي درس مورد نظر مطابقت ست و با سرفصلا» تهيه و تدوين مطالب درسي«درس 
دبيران و استادان زبان انگليسي هسـتند،   ،دارد، ولي با توجه به اينكه مخاطبان كتاب

اسـت   از سوي ديگر در ايـن درس الزم . شودنياز چنداني به ترجمة كتاب حس نمي
 . مورد لحاظ نشده استاين هاي مختلف زباني در نظر باشد كه در اين كتاب مهارت
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تعميق يادگيري در  منظورگيري، تمرين و تكليف، تصويرها بهبحث مقدماتي، نتيجه •
خـوبي  بـه  سازي اصطالحاتمعادل. كتاب منظور شده كه همگي بسيار مناسب است

  . اي براي آن تهيه شودهنامولي الزم است واژه ،صورت پذيرفته
كتاب در فضايي تخصصي تأليف يافته و رويكرد بارزي نسبت بـه اصـول دينـي در     •

  .شودآن ديده نمي
  



 



 

  )1( پزشكيرشتة انگليسي براي دانشجويان 
  صفحه 328چاپ بيست و چهارم، . 1391: سمت: تهران. رضا ديداري و سيد محمد ضياحسيني

  
  

نگـارش  . منتشـر شـده اسـت   سطح ملي چاپ و  كتاب منبع اصلي درس است و در •
آرايـي چنـدان مناسـب    چيني و صحافي مطلوب است، ولـي صـفحه  خوب و حروف

افت تا كار ييمختلف تنوع م يهابهتر بود نوع و اندازة قلم متناسب با بخش. نيست
 . داشته باشد يشتريت بيجذاب ،با كتاب

 . كتاب با قيمت مناسب در دسترس دانشجويان است •

هـا و  در مقدمه اهـداف، فعاليـت  . اندمخاطبان كتاب را در مقدمه ذكر نكرده ،لفانؤم •
هاي تـدريس ذكـري نرفتـه    دربارة زبان و روش ولي ،هاي متن توصيف شدهتمرين
 . است

هاي مورد اسـتفادة  هر درس واژه ازآغ ولي در ،فهرست جامع لغات كتاب درج نشده •
هـايي در  تمـرين  ،هاي دانشـجويان آموختهارزشيابي از براي . همان درس آمده است

كدسـت و  يهـا  نيمرت. آزمايدگان و درك خواندن را ميكتاب آمده كه ساختار، واژ
تمركـز بـر آنهـا     يان بـرا يدانشـجو  يرغبتبيو  يفاقد تنوع است كه موجب خستگ

  .شود يم

ر نظـ بـه . اي به منـابع مـورد اسـتفاده نشـده اسـت     متأسفانه در محتواي كتاب اشاره  •
  . دصورت گرفته باش يسنجازياساس نف بريرسد تأل ينم

تركيـب  . در آموزش زبان تنها به مهارت خواندن و درك مطلب توجـه شـده اسـت    •
سـاختاري بـوده و بـه     ،محتواي كتاب نشان از آن دارد كه مـالك تـدوين مطالـب   
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هـا  دادن در فعاليتمهارت گوش. هاي كاركردي و ارتباطي توجهي نشده استمالك
كـردن و  صـحبت  هـاي نوشـتن،  مهـارت . اقعي اسـت ود ندارد و متون خواندن ووج

 . هاي غير كالمي در اين كتاب جايگاهي نداردارتباط

 .آمـوزان همخـواني دارد  شـده بـا سـطح دانـش زبـان     هـاي درج ها و فعاليتتمرين •
و خالقيـت و همچنـين راهبردهـاي    هاي يادگيري مختلـف و تفكـر انتقـادي     سبك
 . تدوين محتواي كتاب در نظر گرفته نشده است آموزي درخود

هـاي زبـاني   كه همة مهارتبا توجه به اين. لمي و منطقي استكتاب داراي انسجام ع •
ترتيـب  ايـن بـه . شـود منابع ديگـر احسـاس مـي   نياز به  ،در اين كتاب منظور نشده

داشته هاي نوين نقشي رويكردها و نظريه ،توان انتظار داشت كه در تأليف كتاب نمي
 . باشد

 هرچنـد هـايي بـراي تفهـيم مـواد آموزشـي درج شـده اسـت كـه         تصوير و جدول •
 . خوردچشم نميها تنوعي بهويژه در جدول، بهكننده است كمك

شـود و  هاي فرهنگـي و دينـي مـا مشـاهده نمـي     تنافري در محتواي كتاب با ارزش •
ر مرحلـة تحليـل   كتـاب د . انطباق با فرهنگ بومي در تدوين كتاب لحاظ شده است

  .شودنوع زبان براي گروه خاص ارزيابي مي
ست هر درس از كدام منبـع  يآمده و مشخص ن يانيپا ةنام كتابمنابع كتاب تنها در  •

  . گرفته شده است
ت تـا همـة ابعـاد آمـوزش زبـان در      اين اثر در كنار منابع مكمل قابل اسـتفاده اسـ   •

  .گرفته شودبر
  .يگر چندان كاربردي نداردهاي دمتون تخصصي است و در گروه •
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ها و ساختارها مستقل از يكديگر درج شده است، امكان تـدريس بـدون   چون درس •
 .ترتيب تأليف ممكن است

  
  



 



 

  انگليسي براي دانشجويان رشتة پزشكي
  صفحه 174، نخستچاپ . 1391 :سمت: تهران. محمودرضا عطايي و همكاران

  
  

هـاي تـدريس و نيـز    به ماهيت زبان و روش فصيل در چهار صفحهتمقدمة تخصصي كتاب به
دانشجويان كارشناسي در سطوح زبـاني   ،مخاطبان كتاب. عناصر فصول كتاب پرداخته است

 بافـت كتـاب بافـت دانشـگاهي    . هاي پزشكي و پيراپزشكي هستندرشتهتر در و باالمتوسط 
  . تعنوان منبع اصلي در نظر گرفته شده اسكتاب براي درس مورد نظر به. است
فهرستي از لغات جديد هر درس به تفكيك معرفي شده و در برابـر   ،در انتهاي كتاب •

  . نقش دستوري آن با حروف اختصاري درج شده است ،هر واژه
ابزار سنجش ديگـري   ،مختلفي كه براي هر درس ارائه شده هايصرف نظر از تمرين •

  . شودديده نمي
صـراحتي   هرچند ،ح ملي بوده استمقدمة كتاب حاكي از آن است كه تأليف در سط •

. سنجي دانشجويان باشـد رسد گردآوري كتاب براساس نيازنظر نميبه. به آن نيست
لحـاظ مفهـومي بـا رشـتة تحصـيلي      شـده بـه  تالش بر اين بوده است كه مطالب تهيه

  . مخاطبان مرتبط باشد
با آن  ولي مواد آموزشي مرتبط ،دسترسي به كتاب آسان است و قيمت مناسبي دارد •

  . وجود ندارد
 . تها ديده نشده اسقواعد نگارش در متن و تمرين نكردنرعايت ،در بررسي اجمالي •

 . چيني، طرح جلد و صحافي مناسب استآرايي، حروفكتاب از نظر صفحه •
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. انتهـاي متـون اسـت    ارائة سـند و مرجـع در   ،يكي از نكات بسيار مثبت اين كتاب •
  . ه استخوبي رعايت شداصول ارجاع به

هـا  هاي ديگـر در تمـرين  مهارت ،استثناي مهارت شنيداريموزش زبان بهآدر زمينة  •
پس . هرچند بيشترين توجه به مهارت خواندن اختصاص يافته است ؛لحاظ شده است

با توجه به اينكه در مقدمه ذكـر  . بوده استنوشتن و صحبت كردن مورد نظر  ،از آن
واژه  800واژه بـه   650از  دوازدهبخش يـك تـا    هاي هر متن ازشده كه تعداد واژه

رسـد  نظـر مـي  به هاي مختلفارهاي زباني در بخشافزايش يافته و با دقت در ساخت
، متـون  كاركردي و ساختاري باشـد  هايكه اساس انتخاب مطالب، تلفيقي از مالك

شده  شده در آخر درس اخذيادطور مستقيم از منابع زيرا به ،واقعي استشده استفاده
  . است

هـاي در  بيشتر فعاليت. اشاره كرد هاتوان به طراحي تمريناز موارد ضعف كتاب مي •
 هـاي ويژگـي خاصيت ارتباط طبيعي كالمي و غير كالمي را ندارد و  ،شدهگرفتهنظر 

حفظ كـرده   ،هاي معمول را كه متوجه ساختارهاي زباني استسنتي و قديمي تمرين
ليسي دانشجويان را متوسط بـه بـاال بـدانيم، كتـاب     سطح دانش زبان انگ اگر. است

فـرض  پـيش  ت كه توانـايي مخاطبـان در سـطحِ   ولي واقعيت اين اس ،مناسب است
تـوان تنـوع   هـاي يـادگيري مختلـف دانشـجويان مـي     توجه به سبك بارهدر. نيست
تـوان در  نيـز مـي  يادگيري خودخـوان را  . ها را تالشي در راستاي آن دانست تمرين

تفكـر انتقـادي و پـرورش خالقيـت در كتـاب      . يافتردهاي خواندن بازبخش راهب
  . مغفول مانده است
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بـا  . ها برقـرار اسـت  ارتباط طولي و افقي مناسبي ميان فصول مختلف و درون فصل •
لزوم اسـتفاده از   ،رنگي مهارت گفتاريشنيداري و كم گرفتن مهارتتوجه به ناديده

 . ها جبران شودضعف تا اين ،مواد آموزشي مكمل وجود دارد

شده نشان از آن دارد كه نويسـندگان كتـاب بـه    هاي دادهتنوع و نوآوري در تمرين •
 رفتـه در كارمجمـوع تصـويرهاي بـه   در. هاي جديـد يـادگيري توجـه دارنـد    نظريه
 كـاركرد آموزشـي دارد و بـه فراينـد يـادگيري كمـك       ،مختلف كتاب هاي هصفح
 . كند مي

هـاي دينـي و   اسـاس تقـابلي بـا آمـوزه    اينست و بـر طور كامل تخصصي ابهكتاب  •
تـوان در مرحلـة   اين اثر را مي. فرهنگي ندارد و خالي از رويكردهاي متعصبانه است

هـاي مطالعـه در   سوم از آموزش زبان براي اهداف خاص دانست كه تحليل مهـارت 
  . هاي خاص عنوان داردگروه

خـوبي قابـل   در برنامة درسـي بـه   در ارزيابي كلي بايد گفت كه كتاب براي استفاده •
. هـاي ديگـر نـدارد   كـاربردي در رشـته   ،بودن متـون دليل تخصصيبه. استفاده است
ترتيـب  تـدريس را بـه   ،اسـاس سـطح دشـواري   هـا بر دليل چينش درسهمچنين به

  . هاي متوالي بايد پيش گرفت و امكان تغيير ترتيب نيست فصل
هاي مختلـف  بارة اثر و توضيح قسمتاي درصفحهكتاب داراي مقدمة مفصل و چند •

مخاطبان كتاب دانشجويان رشتة پزشـكي و  . ق حاكم بر هر بخش استطكتاب و من
  . كتاب منبع اصلي درس زبان تخصصي است. پيراپزشكي هستند

فهرست لغات مشكل هر درس بدون ارائة معادل يا تعريـف آورده   ،در انتهاي كتاب •
هـاي  در قسـمت . مي و آموزشي چنداني نـدارد كاربرد عل ،شده است و به اين لحاظ
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مختلفي طراحي شـده   هايها و فعاليتمرينت ،از متن هر درس پسمختلف كتاب و 
 . سنجش ميزان يادگيري است ،ها عالوه بر كمك به تفهيم بهتر متناست كه هدف آن

المللـي نيـز   تفاده در سطح بينساما قابليت ا ،اين كتاب براي سطح ملي طراحي شده •
 . اي به نيازسنجي مخاطبان نشده استدر مقدمه اشاره. اردد

 نسـبت بـه ديگـر    آن قيمـت . سـهولت در اختيـار دانشـجويان قـرار دارد    كتاب بـه  •
  . ولي با كيفيت چاپ مناسب است ،هاي ناشر بيشتر است كتاب

تنهـا در مقدمـه دو   . خوبي رعايت شده استاعد عمومي نگارش در متون كتاب بهقو •
كلمـه   ،آخر بنددمه در خط اول صفحة اول مق: رسد كه اشكاالتي داردمي نظرمورد به

»and «كلمة  ،دوم مقدمه ةدوم در صفح بنداشتباه چاپ شده و در خط اول به»pre-

intermediate «كيفيت چاپ از نظر شكلي در مقايسـه بـا   . اشتباه تايپ شده است
  .شودهاي مشابه عالي ارزيابي ميكتاب

تمـام متـوني اسـت كـه از     باره داري دررعايت اصل امانت ،ت اين اثراز نكات مثب •
  . منابع ديگر گرفته شده است

محتواي كتاب بيشتر تأكيد بر مهارت خواندن و درك مفهوم دارد كه بـا توجـه بـه     •
شـده براسـاس محتـوا و    متون تهيـه . ماهيت دروس زبان تخصصي كار درستي است

كلمـه در درس   800مـه در درس اول تـا   كل 650از ( اسـت بندي شـده  حجم درجه
رو ازايـن . ها انتخاب شده اسـت ها و كتابها، مجلهالمعارفمتون از دائره). دوازدهم

 . واقعي است

كيفيت و كميت  ها مربوط به مهارت خواندن است،يتو فعال هااكثر تمرين كمابيش •
با توجه به . تندوان هسشده همخاي مخاطبان و مطالب تدريسخوبي دارند و با نيازه

شود كه بـه  تصور مي ،هاي مختلفي در نظر گرفته شده استكه در هر درس تمريناين
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از نكات بسيار مثبـت كـه در كمتـر كتـابي مشـاهده      . اين مسئله پرداخته شده باشد
در بخش راهبردهاي يـادگيري  . و راهبردهاي يادگيري است فنونتوجه به  ،شود مي

هايي كـه مسـتلزم اسـتدالل و تفكـر     ماهيت تمرين. به اين موضوع توجه شده است
  . تواند به تفكر انتقادي كمك كندمي ،است

آن را براي  كتابكامل و بسيار خوب است و تدوين كامل  ،يطقو من انسجام علمي •
بـا توجـه بـه    . موزشي كمكي نيسـت كه نيازي به مواد آ، چنانكندآموزش كافي مي

هيه و تدوين مطالب درسي و آموزش انگليسي متخصصان ت ،كه نويسندگان كتاباين
هاي علمي جديد در حـوزة  بر يافتهمنطبق طور كامل بهبراي اهداف ويژه هستند، اثر 

 . موزش زبان استآ

 . شده در كتاب در فرايند آموزش و يادگيري مؤثرندهاي استفادهولتصويرها و جد •

  . ل فرهنگي و ديني مشكلي نداردئكليت كتاب از نظر مسا •
هـاي  آيـد كـه ويژگـي   مـي رين و توضيحات نويسندگان چنين بربا بررسي متن، تم •

هاي مطالعه و تحليـل نيازهـاي   و مهارتهاي خاص بالغي زبان براي گروه - كالمي
توان ايـن اثـر را در سـه مرحلـة تحليـل      نتيجه ميدر. يادگيري مورد نظر بوده است

  . العه و تحليل نيازها دانستهاي مطبالغي، تحليل مهارت - هاي كالميگيژ وي
محتـواي كتـاب   . در نظام آموزشي مناسب است استفادهشده براي طوركلي اثر يادبه •

التحصيالن حوزة پزشكي قابل اسـتفاده  هاي مشابه و حتي فارغبراي دانشجويان رشته
هـا در  الـب درس مطبهتر است ترتيب  ،هابندي متون و تمرينبا توجه به درجه. است

  . يس رعايت شودامر تدر
  



 



 

  يشناسييشنوا رشتة انيدانشجو يبرا يسيانگل
  صفحه 237، نخستچاپ . 1384 :سمت: تهران. مريم حيدرپور ميمه و فاطمه فاضلي

  
  

عنوان ترتيب بهدرماني بهو رشتة گفتار يشناسييرشتة شنوا ين كتاب در دورة كارشناسيا
 . استد يمف يدرس زبان تخصص يو فرعي برا يمنبعِ اصل
اختصـار بـه   اسـت و در آن بـه  » سخن سمت«عنوان  با يامقدمه يكتاب حاضر دارا •

 . نشده است ياآن اشاره يمحتوا، ولي به اشاره شدهاختار كتاب س
واحـد   سـه به ارزش  يشناسييرشتة شنوا يدرس زبان تخصص ين كتاب منبع اصليا •

 عنوان شده يشناسييرشتة شنوا يان مقطع كارشناسيدانشجو ،مخاطبان كتاب. است
 ،دارنـد  ييازهـا يچـه ن  يشناسـ ييان رشتة شنواينكه دانشجوياما در مقدمه به ا است،
 . نشده است يااشاره

مركـز پخـش   . ها، جلد و سال نشر مناسب اسـت ت برگهيفينسبت كمت كتاب بهيق •
ـ . قـرار دارد  يدانشـگاه  يهـا ن مراكز فروش كتـاب يترين ناشر در اصليا  نيهمچن

 .كنندين كتاب را ارائه ميز ايگر نيد يدانشگاه يهايروشفكتاب
. خـوب اسـت   يو صـحاف  ييآرا، صفحهينگارلحاظ حروفكتاب به يصورت ظاهر •

ـ   يداريامواج شن ،دقت يطرح جلد كتاب با كم  اآورد كـه بـا محتـو   يرا به ذهـن م
 . دارد يتناسب كاف

ـ ها رعايگذارگر نشانهيه و دي، حاشيگذار، شمارهيگذارفاصله • در . اسـت  ت شـده ي
شتر در يجاد سهولت بيا يبراها هبودن جمليل طوالنيدلرگول بهياستفاده از و يموارد

اسـتفاده از   يول ،كتاب مرتب است يشكل ظاهر. توانست مناسب باشديخواندن، م
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آخـر كتـاب بـه ارجاعـات      صـفحة . شـود يشنهاد ميجلد پ يتر رومدرن ييهاطرح
ـ ترتبا فرمت مناسب و درسـت، بـه  د و منابع اختصاص دار نـام   يب حـروف الفبـا  ي

نگـارش مطلـوب    يلحاظ اصول عمـوم نگارش متن به. است سندگان آورده شدهينو
 . است

 ييانتشـارات سـمت از الگـو    يگـر كتـب زبـان   يز همانند دين اثر نيا يدر حالت كل •
. ودشـ يدر هر بخش تكرار م يابيكند و روال ارائة مطالب و ارزيم يرويمشخص پ

است، سـطح كتـاب    ياز دروس مقطع كارشناس يكين كتاب منبعِ اول يكه اازآنجا
تر بـه  يب از مسائل عموميترتشده در كتاب بهيمتون گردآور. شودارزيابي مي يمل

 يابيهايي با هدف ارزتمرين ،هر بخش يدر انتها. آورده شده است يمسائل اختصاص
قـرار   يخـال  يكـردن جـا  و پر يانهيزچهارگ هايالؤصورت سلغات همان بخش به

توقـع   - يدرس زبـان تخصصـ   يمنبع اصـل ويژه به - يالبته از كتاب دانشگاه. دارد
ـ . اسـتفاده كنـد   يابيارزش يبرا يترمتنوع يهاو سنجش رود ابزاريم چ فهرسـت  يه

 .در آخر فصول وجود ندارد يلغت
كتـاب بـا    ين محتـوا همچنـي . محتوا همخواني كاملي با عنوان و فهرست اثـر دارد  •

هـر فصـل از سـاختار     هرچنـد . دارد يمصوب وزارت علـوم همخـوان   يهاسرفصل
مراتبـي  طـور سلسـله  تالش بر آن بوده كه عناوين كتاب به ،دار استرمستقلي برخو

  .دتنظيم شو
 يش توانمنـد ي، افـزا يابيارزشـ  يهـا ن كتاب با توجـه بـه متـون و بخـش    يهدف ا •

مـورد اسـتفاده و    يهـا رامون مـتن يب و لغات پدرك مطل يهاان در بخشيدانشجو
تر است و كنكور مقاطع باال هايالؤبهتر به س ييپاسخگو يآنها برا يآمادگ تينهادر
مشـاهده  » كردنصحبت« و» دادنمهارت گوش«شرفت يبا هدف پ ينيگونه تمرچيه
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ـ مناسب آموزش مهارت نوشتن و ارتباط غ يحدودها تانيمطالب و تمر. شودينم  ري
محدود به مهارت خواندن و درك مطلب  عملكرد آنها يكلطوربه ي، ولاستگفتاري 

  .دروياز متن فراتر نم هاييالؤس نيز از پاسخ به» نوشتن«هاي تمرين. است
ـ ن رشـته بـوده و مع  يا يمهم درس هاياساس موضوعمطالب بر يبندمالك درجه • ار ي

  .است يآنها كاركرد يبندطبقه
هـاي   شناسي كه بـين سـال   هاي تخصصيِ رشتة شنوايي از كتاببراي تدوين فصول  •

اسـتفاده شـده و ايـن مطالـب در      اسـت،   ميالدي به چـاپ رسـيده   2002تا  1997
البته بدون شك اسـتفاده از مطالـب   . است  هاي بعدي چندان تغييري نكرده ويرايش

 . تر بر غناي كتاب خواهد افزود تازه
و  يهـا همـاهنگ  تمـرين . است يواقع يهاتيبه موقع ميكلي مطالب قابل تعمطوربه •

ـ  يدانشجو يهاازين مطالب و نيارتباط الزم ب  يسـطح زبـان  . دسـاز يان را برطـرف م
 . آموزان دارداز زبان يتوقعِ مناسب ،كتاب

اين است كه تنوع ساختاري در سراسر كتـاب  توان به آن اشاره كرد يكه م يامسئله •
 آورده را گـرد  يشناسيياز رشتة شنوايمورد ن يانش كلد ،مطالب كتاب. وجود ندارد

دة يبه ا يااشاره يو مطالب كتاب است و حت يفهم لغات، معان ،نيتمركز تمار. است
ـ  دربارهدانشجو  يشخص و  فنـون نكـه در مقدمـه از   يبـا ا . شـود يمطالب مشاهده نم
كرار ساختار ل تيدلآورده نشده است، به يكتاب سخن يريادگيخواندن و  يهاراهبرد

 يزبـان عمـوم   داشـتن خوان به شـرط  صورت خودن، مطالعة كتاب بهيكتاب و تمار
و پـرورش تفكـر    يريگچند شكلهر. ممكن است يامر يمتناسب با مقطع كارشناس

ـ ن يشـ يپ يهادر دوره يمتعدد يت به عوامل فرديو خالق يانتقاد وابسـته   يريادگي
ان ينة تفكر را در دانشجويتواند زميرشته من يشده در اانجام يهااست، توجه به كار
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ن امـر كمـك   يز به ايبه مطالب ن يدسترس يبرا يمنطق يكردن رونديط. جاد كنديا
  . كنديم
شـده اسـت تـا     يسـع . اسـت د استوار يجد يعلم يهاافتهية يمطالب منسجم و بر پا •

ـ يدر ذهن دانشـجو  يريادگيجاد يا يبرا يمنطق يروند ،مطالب يبندطبقه راهم ان ف
ان يدانشـجو  يبرا يعلم هايهمقال ةمطالع ينه برايجاد زميت اين كتاب قابليا. آورد

كتـاب، در   يگـردآور  يشده برااز منابع استفاده يبهتر است جدا. آورديرا فراهم م
شـتر بـه   يمطالعـه ب  يو مـرتبط بـا آن بخـش بـرا     يشنهاديمنابع پ ،ان هر بخشيپا

ـ شـده توسـط ا  نـة فـراهم  ينند از زمد تا آنها بتواشو يدانشجويان معرف ن كتـاب در  ي
 يشناسـ زبان نيواقع رابطة بدر. داشته باشند يقات و مطالعات خود استفادة عمليتحق

كتـاب   دومطور مثال در فصـل  به. ان شده استيدر مطالب كتاب ب يشناسييو شنوا
آن  ايههيو نظر يشناسزبان با ياختصاص دارد، مطالب مشترك ييكه به توسعة شنوا

 .وجود دارد
شـتر  يفهـم ب  ياساس مطالب هر بخش و مرتبط با مطالب بـرا ها برر و جدوليتصاو •

 . اشاره كرد 87و  37، 17در صفحات  ييهاتوان به نمونهيم. است آورده شده
ها و يداراز جانب ين كتاب عاريا. دشمشاهده ن يمذهب و يمل ،يفرهنگ يناهمخوان •

ـ ت ياز مل يگردد و مثاليمها برانسان ةشده به هموردهآ يهامثال. است يپرستنژاد ا ي
 . است دور از تعصبات نوشته شدهو به يمطالب علم. دار وجود نداردجهت يكرديرو

. قـرار دارد  1هاي خاصهاي يادگيري زبان در گروهن كتاب در مرحله تحليل نيازيا •
 .است جا ذكر شدهشده مراجع بهآورده يهامتن يدر تمام نيهمچن

                                                           
1. Analysis of learning needs 
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عنـوان  ت ارجاعـات، بـه  يو رعا يل مطالب علميدلن كتاب بهيتوان از اين ميهمچن •
بـا  . اسـتفاده كـرد   يسـ يان بـه زبـان انگل  يقـات دانشـجو  يشروع تحق يبرا يانهيزم

ن ياست، بهتر يشناسييرشتة شنوا ين كتاب منبع زبان تخصصينكه ايگرفتن ادرنظر
 يشناسـ زبان يهاان رشتهيدانشجو رچنده ؛ن رشته هستنديان هميدانشجو ،مخاطبان
ـ ن يخارج يهاآموزش زبان يحددرماني و تاو گفتار ـ ز ي ـ از مطالـب ا  تواننـد  يم ن ي

  .مند شوندكتاب بهره
  



 



 

  فلسفة تعليم و تربيت تاريخ و رشتة انگليسي براي دانشجويان
  صفحه 141، نخستچاپ . 1389 ،سمت: تهران. عبدالعلي رياضي و همكاران

  
 

 .آرايي، طرح جلد و صحافي مناسب استگاري، صفحهنحروف •
تربيتي و  يتوان براي آشنايي دانشجويان با مباحثي از قبيل سير آرااز اين كتاب مي •

ارشـد  ان تخصصي رشته تاريخ و فلسفة آموزش و پرورش در مقطـع كارشناسـي  بز
  . استفاده كرد

كه هـر يـك در يكـي از    مربيان و فيلسوفاني است  هايو نظر ، بيان آرامحتواي اثر •
توان در پي انسجام مطالـب هـر   گيرند و تنها ميهاي فلسفي قرار ميها و نحلهدسته

توان در چنـين  تابد و نمينمي، انسجام مطالب در كل اثر را برمقاله بود و نوع محتوا
  .اي بودال چنين ويژگيباثري به دن

سـبب  بـديهي اسـت بـه   . مقاالتي از نويسندگان مختلف اسـت صورت مجموعهاثر به •
 هر مقالـه سـبك نگـارش و نيـز ميـزان      ،تفاوت سبك نگارش نويسندگان مختلف

رسد تالش شده اسـت مطالـب از   نظر ميبه هرچند ؛دمتفاوتي از نظم و انسجام را دار
خصيصـة   روازايـن نويسندگاني نقل شود كه سبك نگارش نزديك به هـم دارنـد و   

  .ستحد زيادي تأمين شده امورد نظر تا
 ولـي  ،به اثر يا آثار خود فيلسوف يا مربـي اشـاره و اسـتناد شـده اسـت      هاهدر مقال •

و در پايـان كتـاب نيـز فهرسـت      است و آثار آنها معرفي نشده هاهمقال نويسندگان
تنهـا يـك    .نظر كـرد اعتبار منابع اظهار بارهتوان دراي نيست كه بنامهمنابع يا كتاب
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متني و فهرست منـابع  بنابراين متن فاقد ارجاع درون. منبع در آخر آورده شده است
  .بودن منابع قضاوت كردروزبودن و معتبرباره بهتوان دراست و نمي

گرفتـه از  ها از خود نويسندگان است يـا بر روشن نيست كه بررسي و تحليل هرچند •
طرفـي علمـي در   بي. استشده مناسب ههاي ارائمنابع ديگر، در كل تحليل و بررسي

حـد زيـادي   شـده، تا فيلسوفان و مربياني كه آراي آنهـا بررسـي    هايبيان آرا و نظر
اند بر موضوع محوري در انديشه فيلسوف نويسندگان تالش كرده. رعايت شده است

نوآوري در نظـر   توان ينمالبته اين امر را  .يا مربي كه معرفي شده است تمركز كنند
كند و هدفي كه در اصـل از معرفـي   با توجه به نوع اثر و هدفي كه دنبال مي. تگرف

اثر مناسـب و قابـل قبـولي     ،هاي فيلسوفان و مربيان بزرگ وجود داردآرا و انديشه
  . است

اين اثر را عـالوه بـر زبـان تخصصـي     . محتواي اثر با عنوان و فهرست مطابقت دارد •
ارشـد  ير آراي تربيتـي در دورة كارشناسـي  عنوان منبعـي بـراي درس سـ   توان بهمي

محتواي اثر بـا سرفصـل دروسـي ماننـد فلسـفه آمـوزش و       . كردمعرفي و استفاده 
  . پرورش و سير آراي تربيتي تطابق دارد

ارشـد در  شده، تمـرين دانشـجويان كارشناسـي   هدفي كه از تدوين اين اثر دنبال مي •
اشـكال كلـي در   . تأمين شده استي بوده است كه در اكثر موارد صزمينة زبان تخص

شـدن از موضـوعات آمـوزش و پـرورش و     خـارج ، Language Practiceبخش 
  .فلسفة آن است

هاي ديگر به مهارت ،نظر بودهاي زباني تنها خواندن و ترجمه مدهدر پرورش مهارت •
مطالب ساختاري اسـت و تـوجهي بـه مفـاهيم      ،بنديمالك درجه. توجه نشده است
هـاي طبيعـي   كردن و ارتباطهاي نوشتن و صحبتمهارت. ان نداردجديد آموزش زب
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ها و راهبردهـاي  نيازهاي دانشجويان، سبك. كالمي منظور نشده است و غيركالمي 
 . يادگيري و تفكر انتقادي و خالق در كتاب جايگاهي ندارد

نشده  مؤثر در فرايند يادگيري مانند تصوير و نمودار و جدول در كتاب استفاده ابزار •
هـاي  گروه كتاب در مرحلة نخست توسعه يعني تحليل نوع زبان مورد استفاده. است

  . شودخاص تلقي مي
زبان انطبـاق يابـد    رسد كتاب بايد با رويكردهاي نوين آموزشنظر ميمجموع بهدر •

با توجه به اينكه نظـم خاصـي در تـدوين و    . دهي بيشتري داشته باشدتا قابليت سود
  .توان در روند تدريس تغيير ايجاد كردمي ،نيستها ترتيب درس

  



 



 

  يهتلدارو  يجهانگرد تيريمد هايهان رشتيدانشجو يبرا يسيانگل
  صفحه 150، نخستچاپ . 1383 :سمت: تهران. غالمرضا كياني و مريم خضري

  
 

ن شـده  يتـدو  يواحد درسـ  دوبه ارزش  يدرس زبان تخصص يعنوان كتاب اصلبه ن كتابيا
  . طح ملي كاربرد دارداست و در س

ـ ماهباره ا ناشر دريسنده يدگاه نويمشتمل بر د يتخصص ةمقدمچ يه يكتاب دارا • ت ي
ـ  يدر ابتدا. ستين يس زبان خارجيتدر يهازبان و روش ش از آوردن يهر درس، پ
وجـود دارد كـه فهرسـت    » Word Study«ك قسمت به نـام  ي، يگريهر مطلب د

است كـه   يسيحات هر لغت به انگليتوض. ده استرفته آورده شكاراز لغات به يبرخ
تفحص در  يبرا يازهيز انگيش دامنة لغت خواننده و نيافزا يبرا يتواند عامليخود م

ـ اگر ا. تلفظ هر لغت در مقابل آن نوشته شده است. باب آن لغت باشد ن تلفـظ بـا   ي
 يـرا ز ،بهتـر بـود   شدينوشته م »Oxford Dictionary«ج يآوانويسي معمول و را

  .تر استخواندن آن ساده
ن يعنـوان تمـر  تـر بـه  ك مـتن كوتـاه  يو  يعنوان متن اصلك متن بهي ،در هر درس •

ن در سـه  يده نوع تمـر  ،از متن اول پسخواندن گنجانده شده است كه  يبرا ياضاف
، يانـه يا درست، چهارگزيصورت عبارت غلط به(ن درك مطلب يقسمت شامل تمر

ـ ، وصل كنيانهيصورت چهارگزبه(ن لغات يتمر ،)ديجواب ده يشفاه ـ ي و  يد، معن
ـ صـورت تكم به(ن گرامر يتمر و )Cloze Testلغت، مترادف و متضاد و  ل نقـش  ي

وجـود  ) يسـ ينوجملـه  خته ويرهمكردن جمالت بهكلمات و استفاده در جمله، مرتب
ـ  يهادر درس 6تا  1(ن يچند تمر ،تر استاز متن دوم كه كوتاه پس. دارد ) فمختل
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، نقـش  ين ساختاريشامل تمر ،ها مختلف بودهنين تمريهدف ا. گنجانده شده است
 ين ترجمـه در تمـام  ياز ايـن ميـان تمـر   . ن ترجمه اسـت يها و تمرريكلمات و ضم

ك كادر كوچك وجود دارد كه ي ،ن قسمت از كتابيدر ا. خورديچشم مها به درس
خواننده همراه بـا مثـال    يرا برا يديمف ينكات گرامر ،ار سادهيو بس يبه زبان فارس

 يهـا نيتمـر  يخال ين نكته اشاره كرد كه جايد به ايبا. دهديح ميدر چند سطر توض
ـ  ن بـه يشده در فواصل معمرور مداوم مطالب آموخته يبرا يادوره . خـورد يچشـم م

توانسـت در  ين مين نوع تمريم شده است، اين كتاب در چهار بخش تنظيكه ازآنجاا
 . رديگهر بخش قرار  يانتها

از مخاطبـان مطـرح    يازسنجيمنوط به ن ياطالعاتنويسنده كتاب فاقد مقدمه است و  •
ن رشته مطرح شده يان در اياز دانشجويبه ن يپاسخ ،در مقدمة ناشر تنها. ه استكردن

 يشـده از سـو  منتشر يزبان خارج يهاكتاب يدر تمام كمابيشن سخن ياست كه ا
 . خورديچشم مناشر به

مكمـل   يبه مواد آموزشـ  يااشاره. مت آن مناسب استيق ،الوصول بودهكتاب سهل •
  .نيز همراه با كتاب عرضه نشده است ينشده و مورد

هاي مختلف توجه شده است و از كيفيت خوبي برخوردار در آموزش زبان به مهارت •
 سـاختاري  ،مالك مطالبِ كتاب. ولي مهارت شنيدن در نظر گرفته نشده است ،است

 ،هاي كالمي ارتباط لحاظ شدهمهارت. شده واقعي هستندمتون تهيه. و ارتباطي است
 .كالمي است هاي غيرولي فاقد مهارت

هـاي  تالش شـده سـبك  . دمندي و نياز دانشجويان تناسب دارها با سطح توانتمرين  •
ن ولي تصريحي به آ ،ها گنجانده شودمستقيم در تمرين طور غيرمختلف يادگيري به

 . نشده است
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به بعد تفكر انتقادي و . لفان نبوده استؤنظر مراهبردهاي يادگيري و خودآموزي مد •
 . خالقيت نپرداخته است

چشم به ارتباطي با هم ندارند تا انسجامي در آن ،محتوا پراكنده است و متون مختلف •
 . بخورد

لگوهـاي  ا. نيستكند و به منبع كمكي نيازي كتاب نيازهاي آموزشي را برآورده مي •
ولي شـيوة مسـلط    ،خوردچشم ميحدودي در كتاب بهجديد آموزش زبان خارجي تا

 . كتاب نيست
توانست مي و ديگر ابزار الزم است كه در صورت استفاده كتاب فاقد تصوير، جدول •

  .متأسفانه متن كتاب به فرهنگ ايراني نپرداخته است. به غناي كتاب كمك كند
تنهـا بـه   كتاب نه ييآرادر كل، صفحه. است ينيير سطح پاد يث ظاهريكتاب از ح •

جلـد   يرو يهاعكس. از آن كاسته است يحدبلكه تا ،فزوده استيت كتاب نيجذاب
ـ هـا د عامل گردشگر در عكـس  عالوهبه. دتوانست بهتر انتخاب شويز ميكتاب ن ده ي

حتمـال دارد  امطالعـه   يرا با اندكيز، ندارد يت كافيفيز كيكتاب ن يصحاف. شودينم
  . دكه صفحات كتاب جدا شو

فهرسـت   ،داده نشده است و فقط در آخر كتـاب  ارجاع به منابع كتاب يجا چيدر ه •
 ياسـاس اسـتانداردها  وة ارجـاع بر يبهتـر اسـت شـ   . منبع آورده شـده اسـت   هشت
 آشـنا شـوند و حـس    ينگارح منبعيوة صحيشده باشد تا مخاطبان كتاب با ش فيتعر

  .ت شوديز تقوينها آن يدارامانت
كتـاب در درجـة    يتوان گفت كه هدف اصليم ،يابيو ارزش هاالؤبا توجه به نوع س •

ها و نيتمر شده دركه هدف دنباليطور، بهاست يسياول خواندن و درك متون انگل
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گـر  يد يهـا مهـارت . ها تمركز داردن مهارتيدرصد بر ا شصتش از يمتون كتاب ب
ده است، عبارتند از مهارت نوشتن كه در قالب گرامـر  كه مورد توجه كتاب بو يزبان
 آمـوزش  ينـوع جه بـه ينتمورد سنجش و در ،كردنو مرتب يسينوصورت جملهو به

ـ د گفت كه كتاب در دو جا به ايكردن بامهارت صحبت درباره. قرار گرفته است ن ي
د حـدو در -ال ؤسـ  سـه  ،يهر درس و قبل از متن اصل يدر ابتدا: مهم پرداخته است

آنهـا مكالمـه    بارهدر يطور شفاهد بهيگنجانده شده است كه با - هانيدرصد تمر پنج
 دربـاره ال ؤسـ  سهتا  دو، Cدر قسمت درك مطلب، قسمت  ياز متن اصل پس. شود

االت ؤبـه سـ   يصورت شـفاه متن وجود دارد كه از خواننده خواسته شده است كه به
بـا  . شـود شـامل مـي  ها را نيتمر از درصد پنجز حدود يها نالؤن سيپاسخ دهد كه ا

د، اگـر  يز دانشِ اسـات يها و نما در دانشگاه يهاحاكم بر كالس يتوجه به جو آموزش
ن يتواند تمريم ،نظر شودآنها تبادلباره د و درپاسخ داده شو يسيها به انگلالؤن سيا
 يسـ يكردن به انگلهرچند اگر هدف صحبت. دكردن باشمهارت صحبت يبرا يديمف

در  يداريمهارت شن. دنباش يد كافيها شانين تمرين كتاب بوده باشد، اياز اهداف ا
ـ يتوانـد تمر يم ن ترجمهيتمر. نظر قرار نگرفته استن كتاب مديا مهـارت   يبـرا  ين

توان گفـت كـه   يم. نوشتن محسوب شود ينوعز بهيو ن يدرك مطلب، ساختار زبان
 ،شوديم نيز كار يدارين، روي مهارت شنكردن صحبتيتمرباره نظر درهنگام تبادل

آنهـا   ياسـاس مـالك كـاربرد   ن كتاب بريمطالب ا. اما اعتبار زيادي نخواهد داشت
  . گنجانده شده است

ـ يتمر ويژهبه هانيتمر •  يامـا بـرا  . اسـت  يكـاف  يحـدود ارت درك مطلـب، تا ن مه
 ين كـاف تـوا يشده را نمآورده ييهانيتمر ،كردنگر نوشتن و صحبتيد يهامهارت

 يبا توجه بـه سـطح زبـان   . نظر نبوده استمد كمابيشز ين يداريدانست و مهارت شن
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ـ ها ممكـن اسـت بـاالتر از سـطح مـورد ن     نين تمريا ،انيدانشجو  يبرخـ . از باشـد ي
ن كتاب آمـوزش  يد كه در ادار يشتريب ياز به دانش زبانيشده نگنجانده يها نيتمر

لحـاظ  كتـاب از ). بوط بـه نوشـتن و ترجمـه   رم يهانيتمر ويژهبه(داده نشده است 
حق مطلـب را بـا    يحدودكرده است تا يسع يزبان و كاربرد زبان يآموزش ساختار
در آخر هر درس ) ح داده شديشتر توضيطور كه پهمان( يگرامر يگنجاندن كادرها

  . ستين يادا كند كه البته كاف
هنگام به توان گفت كهيم ن نظريو از ا دارد ييتنوع باال تاحدوديكتاب  يهانيتمر •

. راح محترم بوده استنظر طمد يريادگيمتفاوت  يهاهايي با سبك، مخاطبيطراح
گونـاگون،   يهـا سـبك  مختلـف بـا   يهاالؤن در سيكه مطلب مورد تمراما ازآنجا
ـ ا. مختلف وجـود نـدارد   يهاوهيمطلب واحد به ش يريادگي، امكان استمتفاوت  ن ي
مورد سنجش قرار  يمطالب مختلف ،استها متنوع نيتمر چنداست كه هر يبدان معن

كتـب امثـال كتـاب     يمشـكل وارده در طراحـ   ،لفانؤدر نظر برخي م. گرفته است
ـ ين نيكه چنيدرحالرسد، ينظر مر بهيناپذاجتناب يامر ،حاضر ـ تـوان ا يست و م ن ي

مناسـب  ار يعنوان مثـال نمونـة بسـ   به. ن در نظر گرفتيهنگام طرح تمرمؤلفه را به
گـرفتن مخاطبـان مختلـف در مقولـة     ك مطلب با درنظريسنجش و آموزش متنوع 

  . است» Oxford Word Skills«لغت، كتاب 
منسـجم و مـرتبط بـا     يمتون همگـ . وجود دارد يعلم يكپارچگي ،در انتخاب متون •

نظـر قـرار   ن امر مديا ،كتاب يهاقسمت يشده كه در تمام يسع. استنظر رشته مد
  . گيرد

ن منبع آن مربوط به يدترياست و جد پيشسال  نهپ اول كتاب حاضر مربوط به چا •
ـ ي، يالديم 2000سال  ـ   چهـارده  يعن  اسـت كـه   يارشـته  يگردشـگر . شيسـال پ
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آن بـه چـاپ    دربـاره  يشـمار يروز ببه يهاطلبد و متون و كتابيبودن را مروز به
 يمخاطبـان كنـون  . سـت روز نيتوان ادعا كرد كه كتاب بهيم روازاين. ده استيرس

پس . بودند يكه متعلق به نسل متفاوتدارد ك دهه قبل يبا مخاطبان  ييسزاتفاوت ب
  . شوديمطالب احساس م يرسانروزبه از مبرم بهين
ـ جامعـه ا  يهـا ر با ارزشيمغا است، متن انتخاب شده يكه برا يمطالب • . سـت يران ني

شـده اسـت از    يسـع  ،ه شـده نگاشـت  يعلم يكرديبا رو يشتر متون اصليكه بازآنجا
از مقاصد  يكياز  يفيز توصيدوم در هر درس ن يهامتن. ددور باشبه يهرگونه تعصب

 بـاره را در يهسـتند و اطالعـات   يفيتوصـ  تنهـا اند كـه  جهان را ارائه داده يگردشگر
 . است موجود در آن مقاصد ارائه داده يهاجاذبه

ـ ن كتاب را در گروه يتوان ايم • هـاي خـاص   ان مـورد اسـتفاده گـروه   تحليل نوع زب
)register analysis( شتر به آموزش يب زيرا ،قرار داد»jargon« )  اصـطالحات و

ـ مورد استفاده در ا) يواژگان تخصص در شناسـاندن آن   ين رشـته پرداختـه و سـع   ي
  .داشته است

دروس رشته مربوطه اسـت   ياصل يهااز واحد يبخش ،يسيكه درس زبان انگلازآنجا •
د واقـع  يتواند مفين كتاب ميز وجود دارد، اين رشته نيدر ا يبه زبان تخصصاز يو ن
ـ هم اشـاره شـد، ا   پيشتركه طور، همانيزبان يهاآموزش مهارت بارهاما در. شود ن ي

 ،تـوان از آن بهـره بـرد   ين رشته ميا يواحد دودرس  يبرا. دارد ييهايكتاب كاست
 يتر به تمـام جانبهتر و پرداختن همهسبكردن آن و انتخاب متون مناروزچند با بههر

  .ف كرديتأل يتوان كتاب بهتريم يزبان يهامهارت
  



 

  يو سازمان يصنعت يشناسان رشتة روانيدانشجو يبرا يسيانگل
  صفحه 199، چهارمچاپ . 1389 :سمت: تهران. رضا غفارثمر و آنيتا باغدار اريانس

  
  

اي مقدمـه  ،نويسـندگان . پ شده اسـت عنوان منبع اصلي و در سطح ملي چاكتاب به •
در . انـد دهكـر اند و مخاطبـان اثـر را مشـخص    تخصصي و مشروح بر كتاب نگاشته

ولي محتوا نشان از آشنايي كامل بـه نيـاز    ،اي نشدهسنجي اشارهأليف كتاب به نيازت
  . دانشجويان و مادة درسي دارد

هـاي  يـري، تمـرين  گبراي سـنجش و انـدازه  . ها مناسب استنگارش متن و تمرين •
  .جا مناسب استقواعد نگارش در همه. مناسبي در نظر گرفته شده است

 . خوب است ...آرايي، طرح جلد و، صفحهنگاريلحاظ حروفظاهر فني چاپ به •
 . هاي مختلف در پايان كتاب يكجا آمده استمنابع مورد استفاده در درس •
 . دسترس استتأليف كتاب در سطح ملي است و با قيمت مناسب در  •
هاي مختلفي براي كمك بـه درك  تمرين ،از متون درسي پسفهرست لغات ندارد و  •

سنجي براي تدوين كتاب اي به نيازشارها. متن و سنجش يادگيري طراحي شده است
 . نشده است

  . داري در ارجاع به منابع با دقت رعايت شده استامانت •
ولـي بـه    ،بـان توجـه شـده اسـت    هاي مختلف آموزش زليف كتاب به مهارتأدر ت •

ولـي بعـد    ،محتوا واقعـي اسـت  . كردن و شنيدن سهم كمتري داده شده استصحبت
 ،مالك مطالب كتاب ساختاري و ارتبـاطي اسـت  . شنيدن در نظر گرفته نشده است
 . گيردنميولي ارتباط غير كالمي را در بر
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رسـد و  نظـر مـي  هاي مناسبي طراحي شده كه با سطح دانشجويان هماهنگ بهتمرين •
هاي مختلف يـادگيري مـد   سبك اينباوجود. شودبيشتر به ارتباط كالمي مربوط مي

جملـه  شده كـه تفكـر انتقـادي و خالقيـت از    در مقدمه اشاره . نظر قرار نگرفته است
طور مستقيم شـاهدي بـر   ها و مطالب درسي بهولي در تمرين ،ستاهاي كتاب هدف

هـاي نـوين   نظريـه  هاي يادگيري به نظر مطـابق بـا  رويكرد. شوداين ادعا ديده نمي
راهبردهـاي يـادگيري   . سـت و كتـاب از انسـجام الزم برخـوردار اسـت     اآموزشي 

 . خودخوان در كتاب منظور نشده است
 . كند و نيازمند منبع مكمل نيستهاي درس را ميكفايت سرفصل ،لحاظ آموزشيبه •
 . اي نشده استبزار ممكن استفادهجدول و ديگر ا ،براي تعميق يادگيري از تصوير •
ولـي سـوگيري منفـي نيـز ديـده       ،لحاظ فرهنگي فاقد بار فرهنگي ايرانـي اسـت  به •

  .هاي خاص قرار داردكتاب در مرحلة تحليل نوع زبان براي گروه. شود نمي
هـاي مـرتبط بـا    بـراي رشـته  . با اصالحات و تغييراتي براي تدريس مناسب اسـت  •

  . فاده كردتوان استشناسي مي روان
 .ترتيبي قابل تدريس استهرمحتوا ترتيب خاصي ندارد و به •



 

  انگليسي براي دانشجويان رشتة فلسفه و كالم اسالمي
  صفحه 338، نخستچاپ . 1390 :سمت: تهران. نرگس نظرنژاد

  
  

 از آنهـا  يكولي در هيچ ،است نويسندهكتاب داراي مقدمة ناشر، مقدمه و پيشگفتار  •
موضوع بيشتر سـاختار و  . هاي تدريس بحثي نشده استان و روشدربارة ماهيت زب
 . هاي كتاب استتوضيح درس

اثر، منبع اصلي درس زبان تخصصـي در رشـتة    .مخاطبان كتاب مشخص شده است •
 . كارشناسي فلسفه است

در سـطح ملـي تهيـه     هرچندست و اكتاب با قيمت مناسب در دسترس دانشجويان  •
  .المللي هم داردطح بينقابليت استفاده در س ،شده

كه از قسـمت  اي نشده است، ولي چنانبراي تأليف كتاب به انجام نيازسنجي اشاره  •
اساس تجربة شخصي و مشورت با همكاران تهيه آيد، تأليف بركر و قدرداني برميتش

 . شده است
ولي در آغاز هر درس لغات تازه معرفي شده است و تعريفـي   ،نامه نداردكتاب واژه •

تمرين روي لغات نيز پـيش از مـتن   . زبان انگليسي براي هر يك ارائه شده است به
هاي مختلفي تهيه شده است كـه بـه ارزيـابي    براي هر درس تمرين. درس آمده است
 . كندپردازد يا به آن كمك ميدرك مطلب مي

ها خوب است و تنها برخي اشتباهات چاپي مانند رعايت نگارش متن درس و تمرين •
هاي فني چـاپ و تهيـة كتـاب    ويژگي. شودها ديده ميبزرگ در آغاز جمله حروف

 . مناسب است
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  . ها در متن كتاب مشخص نشده استكدام از درسمتأسفانه منبع هيچ •
مـالك  . كتاب تنها به مهارت خواندن پرداخته و از اين بابت عيبي هم بر آن نيسـت  •

سفه و كالم اسـالمي اسـت و   تدوين متون، محتوايي است كه شامل فلسفة غرب، فل
هاي ديگر مورد نظر نبـوده  ها رعايت شده و مالكتقدم تاريخي افراد شاخص فلسفه

كتـاب بـا ايـن    . شده از منابع معتبر و واقعي گرفته شده استهاي استفادهمتن. است
 اسـت؛  تهيـه شـده   ،دانش زباني و فلسفي كافي را دارند ،فرض كه دانشجويانپيش

زبان در نظر نبوده و مـتن و تمـرين جهـت خوانـدن و درك متـون       بنابراين دستور
هـاي  رسد كه تعداد تمـرين نظر ميتنها به. فلسفي به زبان انگليسي منظور شده است

ـ » پيش از خواندن«مرحلة  هـا توجـه بـه    در تـدوين تمـرين  . الزم اسـت  ازحـد  شيب
دخـوان هـم   هاي يادگيري خوشود و مهارتهاي مختلف يادگيري مشاهده نمي سبك

  . تفكر انتقادي و خالقيت در كتاب جايگاهي ندارد. خوردچشم نميدر كتاب به
هاي مختلـف كتـاب وجـود    رسد كه نظم منطقي و انسجام كافي در بخشنظر ميبه •

. كنـد نياز مـي منابع ديگر بي تدريس را از ،هاحجم متون و تنوع تمرين. داشته باشد
 . هاي آموزش زبان توجه داشته استدر تدوين كتاب به نظريه نويسنده

تصويرهايي از فيلسوفان در . ماهيت كتاب نيازمند ابزار چون جدول و نمودار نيست •
 . توضيحي ندارد كدام چيهكتاب چاپ شده است كه متأسفانه 

داري خوبي حفظ كـرده و از تعصـب و جانـب   كتاب وجه فرهنگ ديني و ملي را به •
هـاي  كتاب در مرحلة تحليل نوع زبـان بـراي گـروه   . مورد نيز پرهيز داشته استبي

  . خاص ارزيابي شده است
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. شـود مجموع كتاب متناسب با برنامة آموزشي و براي اسـتفاده مفيـد تلقـي مـي    در •
هـا  نمايد و حفظ ترتيب درسهاي ديگر چندان مناسب نميكاربرد كتاب براي رشته

 . اردشده ترجيح دهاي مطرحبا توجه به روند تاريخي شخصيت
 



 



 

  هفتم يسيانگل
 سازمان پژوهش و: تهران. شهرام خدير شربياني، رضا خيرآبادي و سيد بهنام علوي مقدم

  صفحه 167، نخستچاپ . 1392 ،ريزي آموزشي برنامه
  

داراي يك مقدمة كلي است كه هدف از تأليف كتاب در آن  .كتاب پيشگفتار ندارد •
در مـتن از جـدول، تصـوير و     فهرست مطالب تفصـيلي اسـت و  . تصريح شده است

صـورت كلـي در نظـر    ها و بهتمرين و آزمون براي فصل. نمودار استفاده شده است
 . نامه براي آن تهيه شده استگرفته شده و واژه

آرايي، چاپ، صحافي، قطـع كتـاب و   نگاري، صفحهحروف لحاظهاي فني بهويژگي •
كيفيت نگارش و  .ه استغلط چاپي مشاهده نشد. طرح جلد مناسب و مطلوب است

شـده واقعـي نيسـت و روانـي و     هاي انتخابولي مكالمه ،ويرايش متن خوب است
  . رسايي كافي را ندارد

ولـي درون   ،رودها انتظار نمـي نظم و انسجامي ميان فصل ،با توجه به ماهيت كتاب •
 . ها چندان حاصل نشده استها نيز همخواني فعاليتفصل

نظـر  بـه  هـا سـخن گفـت و   شده است كه بتوان از اعتبار آنن منبعي براي كتاب ذكر •
چـون  . كفايت استفاده نشده است قدر به ،چه در اختيار نويسندگان بودهرسد از آن مي

دقـت در امانـت نقـل مطالـب نيـز       ،ذكر منابع نشده و ارجاعي هم صورت نگرفتـه 
  . موضوعيت ندارد

 ،ها و اطالعات مطرح نيستهمدي دادآها و روزدر نوع كتاب تجزيه و تحليل نظريه •
 . نبوده است نويسندگانلحاظ كلي منابع جديد و متنوع مورد اقبال ولي به
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هاي چهارگانه در مقايسـه  هاي مختلف و توجه به مهارتها و طرحاستفاده از تصوير •
  . تواند نوآوري تلقي شودهاي پيشين ميبا كتاب

هـاي اسـالمي نيـز    با اصول و ارزش. سازواري اثر با مباني آموزش زبان نسبي است •
 . و شايد تا اين اندازه هم نياز نباشد داردانطباق كامل 

 . عنوان، فهرست و محتوا با هم هماهنگ است •
ولـي جامعيـت محتـوا از نظـر      ،حجم كتاب با ميزان ساعت درسي متناسـب اسـت   •

 . هاي گروهي چندان مطلوب نيستعناوين درسي و تنوع فعاليت
در  آزمون، تمرين، جدول و تصـوير بيشتر از  ،علمي براي تفهيم مطلب ابزار ميان از •

 . هاستها و فعاليتة تمرينعهدشده است و بار عمده بر استفادهكتاب 
صـورت  نامة پايان كتاب بهولي واژه ،سازي اصطالحات در كتاب مورد نداردمعادل •

 . تصويري تهيه شده و مناسب است
ولي نيازمند  ،شودسازي آموزش زبان تلقي ميي بومياين اثر نخستين گام در راستا •

سـازي  بـومي  درمجمـوع هرچنـد  . براي رسيدن به هدف مطلـوب اسـت  كار بيشتر 
بايد توجه داشـت   ،هاي علمي امري مطلوب و بايسته استفرهنگي در تأليف كتاب
تـوان و نبايـد يكسـره قالـب را از محتـواي      هاي ديگر نمـي كه در سخن از فرهنگ

. هـاي ناشـيانه باشـد   سازي بايـد فـارغ از تعصـب   بومي. خودش خالي كرد فرهنگي
هاي ساختگي ذهـن  نه قالب ،انگليسي بايد محتواي واقعي انگليسي باشد هايهمكالم

هايي بايد باشد كه داللت بـر جهـان   ها و نشانصورت اسمهردر انگليسي به. نويسنده
   .انگليسي زبان كند
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تلفيق آموزش زبان انگليسي با فرهنگ اسـالمي   ،ين اثريكي از داليل اصلي تدوين ا •
  . و ايراني عنوان شده و در اين زمينه موفق بوده است

آمـوزان،  از نظر جذابيت ظـاهري بـراي دانـش    پيشينكتاب حاضر نسبت به كتاب  •
هاي جديد آموزش زبان خارجي و استفاده از مواد آموزشـي  ها و نظريهتوجه به يافته

همچنـان كـه    ،هـايي دارد ، لوح فشرده و كتاب معلم مزيـت ب كارند كتامكمل مان
هـا و درج تصـاوير در آن   در طراحي تمرين يدقتبيمشكالتي نيز از نظر دشواري و 

  .هست
  



 



 

  اصول و روش ترجمه
  صفحه 113، نخستچاپ . 1390 :سمت: تهران. حسين مالنظر

  
  

) درس اصلي(مترجمي زبان  اين كتاب براي درس اصول و روش ترجمه در رشتة كارشناسي
  . عنوان منبع اصلي مناسب استبه
  

  امتيازها

ـ . كتاب داراي پيشگفتار، مقدمة كلي و فهرست اجمالي مطالب است • ليف أهدف از ت
تمرين و . تصريح آمده است و در متن از جدول و تصوير استفاده شده استكتاب به

ناسي براي آن منظـور شـده   شآزمون براي محتواي درس در نظر گرفته شده و كتاب
  . است

  . آرايي خوب استنگاري و صفحهلحاظ حروفكيفيت چاپ به •
  .رسدنظر ميطرح جلد و صحافي كتاب خوب به •
 . لحاظ رعايت قواعد عمومي نگارش در حد مطلوبي استبه •

  
  ها كاستي
بـودن و   كاهي است كه با توجه به متن درسـي  ،شده براي چاپ كتابكاغذ استفاده •

  . مطلوب اين منظور نيست ،تفادة مستمراس
ممكن اسـت برخـي از دانشـجويان     ،نگاشته شده است يچون كتاب به زبان انگليس •

كه اصل كار كه آمـوزش  طوريزمان زيادي را صرف درك متن انگليسي نمايند، به
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خـوبي  دانشجوياني كـه زبـان انگليسـي را بـه    . الشعاع قرار گيردتحت ،ترجمه است
 .نخواهند داشت زمينهشكلي در اين م ،دانند مي

ل كتـاب هنگـام تعريـف معنـا و     اي كـه در بخـش او  هاي دوزبانـه تعاريف و مثال •
توانـد بـه خواننـده مبتـدي و     و مـي  سـت سـاده و گويا  ،بندي آنها آمده است تقسيم
  .مند كمك كند عالقه

تـا   ،اشـد مند به ترجمه بايي براي يك منتقد پيگير و عالقهتواند مبنبخش چهارم مي •
كتابي جـامع دربـارة مقايسـه سـاختار انگليسـي و      ، هاي آن را برطرف نمودهضعف

  .فارسي تدوين كند
  .استفاده ذكر نشده است كتاب، اسم منابع مورد يها از قسمت بسياري در •
اسـت   1994مربوط به سـال   جديدترين منبع. منابع التين پايان كتاب ضعيف است •

رفته كاربه است و منابع التين منتشر كردهي در ايران كه آن را هم يك نويسنده ايران
هم جديد نيستند و حال كـه كتـاب    زبا 1998حتي در زمان چاپ اول كتاب يعني 

يـدترين  علمي است ببينيم كه جد به چاپ سيزدهم رسيده است، غير 2012 در سال
  .گرددبرمي 1994به سال  آن منبع مورد استفاده در

و سه ترجمه مختلف  Lord of the Fliesمختلف از كتاب  چهار ترجمهاز نويسنده  •
براي نقد و  بيشتراين كار . است كردهاستفاده  The Beloved Countryكتاب  از

خواننـده در كتـاب   . كتاب اصول و روش ترجمه نه در ،آيدكار ميكارگاه ترجمه به
اصـول و   از يـادگرفتن  پـس او . كار و روش استدنبال راهاصول و روش ترجمه به

  .دكنشده نقد بنويسد و قضاوت تواند درباره آثار ترجمهخود مي كارراه
 سـفانه در أكـه مت  اسـت از موارد كاربردي و مهم  »حذف و اضافه در ترجمه«مبحث  •

   .به آن اشاره نشده استاين كتاب 
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اختصاص  سـاختار پرداخته است و فصل چهارم را به  معنانويسنده در سه فصل اول به  •
پرداخت و يـك  مي هاي آنخوب بود كه يك فصل به معنا با زيرمجموعه. استداده 

  .كردصورت به ساختار توجه ميهمينفصل نيز به

رفتـه هـم   كارهاي نوين ترجمه هم طراحي نشده و منابع بهاساس نظريهاين كتاب بر •
هـاي  سال گذشته پيشـرفت  چهلكه مطالعات ترجمه در است، درحاليبسيار قديمي 

هاي اين كتاب از نظر محتوايي هم شباهت زيادي به ديگر كتاب. ادي داشته استزي
. استاساس تجارب نويسنده تنظيم شده ها برموجود در ايران دارد و اكثر اين كتاب

  .هاي فراوان آن استتمرين ،كننده اين كتابشايد تنها وجه متمايز
ـ هاي زباننويسنده تنها به بررسي روش • و در ترجمـه هـم   پـردازد  يشناختي ترجمه م

به مـتن   واحد ترجمه را از جمله ،كه مطالعات ترجمه، درحاليرودفراتر از جمله نمي
اركردي و تحليـل گفتمـان در   كو رويكردهاي فرهنگي،  و گفتمان تغيير داده است

كتاب بايد از اين رويكردها هم استفاده كند و آنهـا  . مطالعات ترجمه باب شده است
سعي چنداني براي ايجاد هماهنگي بين نظريه و عمـل  . موزش دهدآويان را به دانشج

  .ترجمه انجام نشده است
كتاب تنها در چهار فصل كلي نوشته شده است و تنها به مشكالت ترجمـه در سـطح    •

. پـردازد مـي  دستوريل ئپردازد و گاهي هم به آموزش مساجمله به جمله مي ةترجم
ترجمـه   زمينةالبته در . دشووبي پوشش داده نميخهاي نوين ترجمه بهاصول و روش

هاي فراوان اسـت و خـوب عمـل    مرينكتاب داراي ت ،له و كمتر از آنمدر واحد ج
  . كندمي

هاي فرهنگـي اشـاره چنـداني    شناختي دارد و حتي به تفاوتزبان اين كتاب رويكرد •
 .البته تعارضي هم با مباني اسالمي ندارد. نشده است



 



 

  

  ساده ترجمة متون
  صفحه 164، چهارمچاپ . 1391 ،سمت: تهران. صمد ميرزا سوزني

  
  

يك مقدمـة كلـي و   . كتاب داراي پيشگفتار است و هدف كتاب مشخص شده است •
فهرست مطالب اجمالي و تفصـيلي  . اي براي هر فصل در نظر گرفته شده استمقدمه

فصل در  ةصاهداف هر درس و خال. و جدول و تصوير در متن كتاب درج شده است
هـايي  بندي است و تمـرين گيري و جمعهر فصل داراي نتيجه. نظر گرفته شده است

  . شناسي به كتاب افزوده شده استفهرست منابع و كتاب .در پي دارد
طرحـي كـه زبـان،    از بهتر اسـت  . ارتباط به ترجمه استبسيار ساده و بي جلد طرح •

  .اده شودكند استفترجمه و مترجم را به ذهن متبادر مي
 .آرايـي مناسـب اسـت    صـفحه . نگاري مناسب است و مشكلي مشاهده نشـد  حروف •

كلي طـور كيفيت چاپ در برخي صفحات سايه كلمات وجـود دارد، امـا بـه   لحاظ  به
  .مناسب است قطع كتابو  صحافي .مناسب است

 . خوب استكتاب  ويرايشعمومي نگارش و ميزان رعايت قواعد  •
ـ  به دفعات بسيار از منابع خارجي نقل كه مترجمبا توجه به اين • اي كـرده  هقـول ترجم

كاربرد و ادبي استفاده نويسنده از كلمات كمهمچنين . دهداست، اثر بوي ترجمه مي
گيرد و كار خواندن كتاب را براي دانشجويان كنـد  كرده است كه رواني كالم را مي

  .كندمي
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هـاي  حيطه نشي به بررسيصورت گزيهفت فصل اول به. كتاب شامل ده فصل است •
كـه دو   پردازدمياي هترجم فنونفصل هشتم تنها به . پردازدساز در ترجمه ميمشكل

در . اسـت  نويسـندگان اي از كار آن واقع ترجمهاند و درنويسنده خاص معرفي كرده
البتـه اكثـر   . خـورد چشم ميندگي و از شاخه به شاخه پريدن بهپراك ،انسجام مطالب

  .جود در ايران اين مشكل را دارندهاي موكتاب
اما در برخي فصول اين  ،فصل حاكم است بيشترنظم منطقي و انسجام مطالب درون  •

قرار است فصل دهم به اهميت نقـش زبـان مـادري در     البراي مث. نظم وجود ندارد
و مقصـد و  أ ل ديگـري ماننـد نقـش زبـان مبـد     ئاما در عمل به مسا ،ترجمه بپردازد

 .پردازدرجم خوب ميهاي متويژگي
شـده  اسـتفاده  منابع. گردندميميالدي باز 80ة ، اما قديمي هستند و به دهمنابع معتبر •

هـم  شش مورد  ،از ميان اين منابع محدود .استاز نظر تعداد در حد منابع يك مقاله 
اند ه استفاده شدهمقول و ترجصورت نقلمنابع به. متعلق به خود نويسنده كتاب است

صـورت دقيـق   دهي بـه منبع .هاي نظري منابع توجه خاص نشده استارچوبو به چ
 .اندي منابع با ذكر منبع استفاده شدهتمام .ار مناسب استيانجام شده است و بس

نده است و نقـد خاصـي   ويساساس تجربه شخصي نرسد كه كتاب بيشتر برنظر ميبه •
كتـاب مجـالي   در اين د البته شاي. انجام نشده است پژوهشگرانديگر  هايروي نظر

بر همين اساس تحليل . براي اين كار نيست و بيشتر جنبه آموزشي دارد تا پژوهشي
ديگران مطرح شده و دانشجويان به  هايي صورت نپذيرفته است و بيشتر نظرآنچنان
  .اندنده و ديگران ترغيب شدهويسن هايروي از نظردنباله

هاي نـوين ترجمـه هـم    اساس نظريهراصي در كتاب وجود ندارد و حتي بنوآوري خ •
ـ درحالي ؛رفته هم بسيار قديمي هستندكارطراحي نشده است و منابع به ات كه مطالع
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هـاي زيـادي داشـته اسـت و مباحـث بسـيار       سال گذشته پيشرفت چهلترجمه در 
اهت زيـادي بـه ديگـر    اين كتاب از نظر محتوايي هم شـب . جديدي مطرح شده است

اسـاس  هـا ماننـد ايـن كتـاب بر    ان دارد و اكثر اين كتـاب هاي موجود در ايركتاب
. د و روزآمد نيستعنوان جديهيچاطالعات كتاب به .اندتجارب نويسنده تنظيم شده

تـوان آنهـا را در   انـد و مـي  شده در كتـاب منسـوخ شـده   هاي مطرحبسياري از ايده
واري متوسـطي  سـاز . يافت - اندكه در ايران نگاشته شده -هاي مشابه ترجمه  كتاب

اما سعي نشده كـه بـين    ،هاي ترجمه وجود داردميان كتاب و اصول حاكم بر نظريه
  .نظريه و عمل هماهنگي ايجاد گردد

گونه تعارضي بـين كتـاب و اصـول اسـالمي     اي است كه هيچگونهطبيعت كتاب به •
 هاي فرهنگي در ترجمه داشـته نده توصية زيادي به رعايت تفاوتويسن. وجود ندارد

  .ثر باشدهاي اسالمي گامي مؤتواند در جهت حفظ ارزشاست كه خود مي
شـده در  اسـت، بسـياري از مـوارد مطـرح     »ترجمه متون ساده«عنوان كتاب  هرچند •

حتـي  . نظر بر ترجمة متون ادبي اسـت كـه در سـطح دشـوارتري قـرار دارد      ،كتاب
انده است كه خـارج  هاي ترجمه از فارسي به انگليسي را در كار گنجنويسنده تمرين

اي را جداگانـه  هـاي از توانايي دانشجويان در اين مقطع تحصيلي اسـت و تخصـص  
اصل مهارت ترجمه  دهد و خودكتاب بيشتر مشكالت ترجمه را پوشش مي. طلبدمي

  .دهددر مترجمان جوان را خوب پوشش نمينفس بهو ايجاد اعتماد
شـده  امـا محتـواي انتخـاب    ،كنـد صفحات براي دو واحد درسي كفايـت مـي   تعداد •

بهتر است كه متـرجم بـا   . نيستكار هاي مورد نياز يك مترجم تازهلويتواساس ابر
كـه بـا روش ترجمـه شـگردهاي ادبـي و      هاي كلي كار آشـنا شـود، تـا اين   رويكرد
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تـري  مكـان مناسـب   ،»ترجمه اصالحات و تعبيـرات «كتاب . اصطالحات آشنا گردد
  .استبراي آن هدف 

 .زبانه استفاده كـرده اسـت  هاي دودفعات براي ارائه معادلاز جداول به هاتننويسنده  •
فيت براي محتواي داخل فصل يها از نظر اندازه و كهاي فصلگيريها و نتيجهمقدمه

هـاي بسـيار از نقـاط قـوت ايـن كتـاب اسـت و        استفاده از تمرين. هستندمناسب 
كنـد كـه    باالتر از جمله مطرح هاي ترجمه را در سطحنده سعي كرده كه تمرينويسن

  .استگشكار بسيار راهبراي آموزش مترجمان تازه
شـود  مـي  البته پيشنهاد. خوبي انجام شده استهاي فارسي به انگليسي بهسازيمعادل •

  .گردد اضافهشده سازيهاي معادلاي هم در انتهاي كتاب براي واژهنامهكه واژه
جا به اما در هيچ. هاي فرهنگي اشاره كرده استتبه مالحظات و تفاو بارهانويسنده  •

گونـه تعـارض بـا    البتـه هـيچ  . شاره مستقيم نشده استهاي اسالمي ارعايت تفاوت
  .شودهاي اسالمي مشاهده نميارزش

 .ارتباط مناسبي بين نظريه و عمل ترجمه در كتاب ايجاد نشده است •
هـاي  تي و اينترنتـي و فرهنـگ  هـاي اطالعـا  اي به استفاده از پايگـاه نويسنده اشاره •

 افـزار ماننـد نـرم   يشـود كـه ابـزار   توصـيه مـي  . براي ترجمه نكرده اسـت  اينترنتي
Babylon رز كار آنها در چنين كتابي آمـوزش داده شـود  طو  شود خوبي معرفيبه .

  .هم بايد در چنين كتبي معرفي شوند translation memoryابزار ترجمه مانند 
شـود كـه   پيشنهاد مي. هاي مكرر استفاده كرده استها از مثالنوشتنويسنده در پي •

 طـور معمـول  زيـرا دانشـجويان بـه   د، ها در متن اصلي كتـاب قـرار گيـر   اين مثال
  .كنندها را مطالعه نميگيرند و آنها را جدي نمينوشت پي
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ي دانشجويان قابل فهم نخواهد هاي فرانسه هم استفاده شده كه برادر كتاب از معادل •
  .بود

ه متناسـب بـا   هاي فارسي به انگليسي زيادي هم در كتاب آورده شده است كترجمه •
  .اهداف اين كتاب نيست

  .تواند براي ترجمة اصطالحات و تعبيرات استفاده شوداين كتاب بيشتر مي •
-كند و اعتقاد دارد كه ترجمه مينويسنده چارچوب فكري رفتارگرايان را دنبال مي •

ما محـور  اين ايده منسوخ است، ا. ا روي خوانندة خود داشته باشدتواند اثر مشابهي ر
  .ندة كتاب استويستفكرات ن

امـا تحليلـي روي    ،هاي زيادي از محققان ديگر در كتاب آورده شده اسـت قولنقل •
  .آنها پيروي كرد بايد آنها را پذيرفت و از رسد كهنظر ميبهها انجام نشده و آن

پيشـنهاد  . را براي دانشـجويان تـدارك ديـده اسـت     هاي ترجمة خوبيكتاب تمرين •
كـار داده شـود تـا بـا     كارهايي هم براي ترجمة آنها به مترجمان تـازه شود كه راه مي

  .اطمينان بيشتري به انجام تمرين بپردازند
  



 



 

  مرجعي پيشرفته براي ترجمه
  صفحه 598 چاپ نخست،. 1388 ،سمت: تهران. مريم جابر: مترجم. بزيل هتيم و جرمي ماندي

  
  

تواند منبع اصلي درس اصول و مباني نظري ترجمه مي» مرجعي پيشرفته براي ترجمه«كتاب 
  . و منبع فرعي درس ترجمة پيشرفته در دورة كارشناسي رشتة مترجمي انگليسي باشد

به هدف تأليف تصريح شـده  . كتاب داراي پيشگفتار و فهرست اجمالي مطالب است •
بندي آن در انتهاي فصـل  نگاشته شده است و خالصه و جمعاي مقدمه ،و بر هر فصل

بنـدي  كتاب داراي جمع. متن كتاب حاوي جدول، تصوير و نمودار است. مده استآ
. شناسي براي آن منظور شده اسـت نامه، منابع و كتابكلي است و نماية اعالم، واژه

 . اي كتاب استهداشته معرفي منابع و پيشنهادهاي پژوهشي براي هر فصل از ديگر
. طرح جلد افست كتاب اصلي است كه تغييرات رنگ از كيفيـت آن كاسـته اسـت    •

آرايي، صحافي بسيار خوب اسـت و غلـط چـاپي در آن ديـده     نگاري، صفحهحروف
  . نشد

از  بنـد  .اسـت  يئضوابط دستوري و نگارشي ترجمه خوب است و خطاها بسيار جز •
متأسفانه متن بسيار مـوجز  . دقيق است كند و مناسب وساختار متن اصلي پيروي مي

گذارد كه ايـن ويژگـي از مـتن انگليسـي اسـت و      است و گاه بحث را در ابهام مي
  . منحصر به ترجمه نيست

رود مي نظم منطقي و ابتكاري خاص انتشارات راتليج است كه از خُرد به كالن پيش •
ايـن  . پيشـرفته  از بحث مقـدماتي تـا   ،شودو چهارده موضوع در سه بخش تكرار مي

 . كندها نيز صدق ميموضوع درون فصل
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داري امانت به منابع وارجاع . هم جديد و هم معتبر استدر كتاب شده منابع استفاده •
  . در نقل مطالب بسيار عالي است

اي در حـوزة ترجمـه در سـه    هاي گسـترده موضوع. ولي موجز است ،ها جامعتحليل •
  . ها علمي و با ادلة كافي استريگيموضع. بخش مختلف بحث شده است

با توجه به منـابع  . ولي ساختار كتاب بديع است ،نظرية جديدي در كتاب ارائه نشده •
گذارد و تنها موضوعي كه اطالعات تازه و خوبي در اختيار خواننده مي ،روز كتاببه

  . هاي نوين استرابطة ترجمه با فناوري ،به آن پرداخته نشده
اند و اين الگو بر كـل  اي ترجمه را در پيش گرفتهرشتهزمينة چندنويسندگان كتاب  •

ولي از  ،لحاظ سازواري با مباني ديني هيچ مشكلي وجود نداردبه. كتاب حاكم است
اي قوي و مهم دارد، در مباحث مربـوط  آن نظر كه ترجمه در فرهنگ اسالمي پيشينه

نه اين كتـاب ماننـد بسـياري    كه متأسفا توجه به اين دوره بسيار مهم است به ترجمه
الزم است مدرسان محترم به گردآوري و ارائة مطلب در  منابع ديگر فاقد آن است و

بودن كتاب، همة مطالـب مـورد نظـر بـا ديـدي      رغم موجزبه. ندكناين زمينه اقدام 
  . گسترده و كامل ارائه شده است

و بـا   كامـل دارد  تطابق» اصول و مباني نظري ترجمه«هاي درس اين اثر با سرفصل •
ترجمـة  «در درس . اسـت گوي نيازهـاي دانشـجويان   اي فراتر از آن، پاسـخ گستره
  .هايي براي ترجمه به فارسي و انگليسي نياز خواهد بودبه متن» پيشرفته

تصـوير و نمـودار   . جاستها خوب و مناسب و بهها و خالصة فصلها، مقدمهفهرست •
  .مناسب است ،شمار استكم هرچند
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. جمله اصطالحات رايج اين حـوزه اسـت  رابرهاي فارسي مناسب و ازحات و باصطال •
برخـي   هرچنـد رسـد  نظـر مـي  نكاتي هسـت كـه بـه    ،ولي در اين اصطالحات رايج

. اسـت تـري  هـاي تـازه  سـازي نظـر و واژه نياز به تجديد ،روندكار مياصطالحات به
  . توجه داشته باشند نويسندگان و مترجمان بايد در نوشتن آثار خود به اين نكات

  



 



 

  اصول و مباني نظري ترجمه
  صفحه 211، ششمچاپ . 1390 ،سمت: تهران. سيدعلي ميرعمادي

  
  

عنوان دورة كارشناسي مترجمي انگليسي بهكتاب حاضر براي درس اصول و مباني ترجمه در 
  . شودمنبع اصلي استفاده مي

قدمـة فصـل، فهرسـت    داراي پيشگفتار، تصريح به هـدف، مقدمـة كلـي و م   كتاب  •
هـاي نمايـه و   بندي، فهرسـت خالصه، جمع. تفصيلي مطالب و جدول و نمودار است

 .شناسي داردكدام براي كتاب در نظر گرفته نشده و تنها يك كتابمنابع هيچ
 پديـدة  كه بيشتر بـا  ترتوان طرحي مناسبالبته مي. ستخوب ا كمابيش طرح جلد  •

  .رگزيدترجمه در پيوند باشد، براي آن ب
سـختي  تنوعِ زيادي ندارند و بـه  ،هاها و اندازهقلم. نگاري زياد مناسب نيست حروف •

همچنـين از  . بـا مـتن تشـخيص داد   را هـا  هـا و تفـاوت آن  بنديِ عنـوان رده توانمي
نتيجه در. است جا استفاده نشدههزياد و ب ،)ايتاليك(يا مايل ) بولد(هاي ضخيم  حالت

  .گرددختل ميفرايند خوانش اندكي م
وجـود   بنـدي صـفحه نظم در . خوب نيست و يكنواخت است وجههيچبه آرايي صفحه •

ها گاهي دو خط است و گاهي يك خط، كه البتـه بايـد يـك    ة ميانِ بندفاصل. ندارد
  .نماياندنظم ميگسيخته و بيمتن را بسيار از هم ،دو خط ةفاصل زيرا ،خط باشد

 ةلحاظ زاويرنگ است و برخي هم بهها كمصفحهبرخي از . پايين است كيفيت چاپ •
قطـع   .خوبي دارد كمابيشكيفيت  صحافي .كاغذ تراز نيست ةهاي صفحچاپ با لبه

  .مناسب و كاربردي است كتاب
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البتـه  . هاي نوشتاريِ چنداني نـدارد و از ايـن نظـر خـوب اسـت     كتاب در كل غلط •
در  كـه  167صـفحه   ماننـد . دشواي هم وجود دارد كه بايد اصالح هاي پراكنده غلط

 صـورت ة جملـه بـه  ها نقطه قرار داده شده و ادامپايينِ صفحه در وسط يكي از جمله
قـولِ  بند اول پـس از نقـل  در  180 ةيا در صفح .ناقص از خط بعد شروع شده است

  :زير آمده است ةجمل ،آغازِ صفحه
It is true that even ‘translation’ is no more considered a 
copying job but rather an ‘interpretation’ nevertheless, 
interpreting, ... 

بـا حـرفnevertheless«    «بايد نقطه گذاشته شـود و   »interpretation«پس از 
  :خوانيمآغازينِ صفحه مي ةدر جمل 131 ةدر صفح .بزرگ شروع شود

…should define what the conditions or nor translation 
must be. 

دار داراي اشـتباهي نوشـتاري   زيـرخط  بخـشِ  رسدنظر ميبهاست و معنكه جمله بي
  .دستيگر از اينهايي دو نمونه. است

هاي سجاوندي و ادات انسجامِ متني به نحوِ مناسبي رعايـت شـده   استفاده از عالمت •
پيوستگي بـيِن دو   كهرخي موارد مناسب نيست و يا اينبندي در باما پاراگراف. است
  وجود ندارد، مانندپياپي  بند
پـس از خـود    بنـد يك خطي وجود دارد كه مرتبط با موضوعِ  بنددو  :107ص  

 . اندصورت جدا نوشته شدههيچ دليلي بهاما بي ،هستند
بند نخست كـه يكـي از   هاي جورج چپمن، دو در بخشِ معرفيِ انديشه: 67ص  

توانست مطالبِ آنهـا  مي نويسنده .اندسيار گسيختهنيم خط است، بوها هم يكآن
 . بيان كند بنددر يك  تراي روانگونهبه را



 113  نقد و بررسي كتب

و بايد به هـم   اند مرتبطبا هم اول و دوم  بندذيلِ عنوان لئوناردو بروني،  :51ص  
 . دست در كتاب وجود داردو موارد مشابه بسياري از اين .متصل گردند

  . است فهمقابلجا روان و در همه تاحدوديمتنِ اثر  •
پـس از بخـشِ مقدمـه،    . نظمِ منطقي و انسجام در كليت مطالبِ اثر ضـعيف اسـت   •

آمده است كه ارتباط چنداني با مطالـبِ مقدمـه   » هاي ترجمهنظريه«عنوانِ  بابخشي 
كـه توقـع    ،»هـاي نظـريِ ترجمـه   دشواري«سپس بخشي آمده است با عنوانِ . ندارد
بـه فصـلِ پـيش    زيـادي   ةصلِ قبل استوار باشد؛ اما نويسنده اشاررود بر مبناي ف مي
در  سپس دو فصلِ ديگـر . شودكند و اين خود ضعفي بسيار بزرگ محسوب مينمي

 بـارة در. »هـاي متـرجمِ توانـا   ويژگـي «و » خـوب  هاي ترجمـة ويژگي«: آيندپي مي
گيـرد و  مـي موا پـردازان هايي را از نظريهخوب، نويسنده عبارت ةهاي ترجمويژگي
 ذهـنِ نويسـنده   ةهاي مترجمِ توانا همگي زاييداما ويژگي. شمردهايي را برميويژگي
 بادر پايان هم بخشي هست . دهاي پيشين ندارمستقيمي به بحث و هيچ ارجاعِ است

صـورت  هاي پيشين است و بـه ارتباط با بخشبيكلي بهكه » شفاهي ةترجم«عنوانِ 
هاي ذيـلِ  ها و بحثاين عنوان از مجموعِ. شودكتاب ظاهر ميمنتظره در انتهاي  غير
ـ  دربـارة اي كلي توان به نتيجهها نميآن تـوان  ترجمـه رسـيد، بلكـه فقـط مـي      ةنظري

  .ترجمه را به خاطر سپرد دربارةهاي ذهني و سنتي ها و قضاوتاي از انديشهمجموعه
طرزي پراكنده اي آن بهدر بخشِ مقدمه، ترجمه و كاربردهها نيز نخست درون فصل •

ها پيوند شـفافي  اين زيربخش. دگيرنج زيربخش مورد بحث قرار ميو گسيخته در پ
هـاي  بنابراين خواننده را به بحث نظريـه  .پوشاني داردها با هم همندارند و مطالبِ آن

  .ندكهدايت نمي - كه موضوعِ اصليِ كتاب است - ترجمه
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ترجمه ارائه داده اسـت كـه    دربارةها اريخِ انديشهدر بخش دوم، نويسنده شرحي از ت
هـاي  و نظريـه  هاي ترجمه در اروپـا تكاملِ نظريهسيرِ : از دو زيربخش است متشكل

آمـده اسـت كـه     28در صـفحه   دومنويسنده بر بخـش   ةالبته در مقدم. نوينِ ترجمه
 دربـارة تكامـلِ نظريـة   بخشِ دوم متشكل از سه زيربخش است و سومين زيربخش 

اما شگفتا كه هيچ اثري از اين زيربخشِ سوم در متنِ كتـاب   ؛ترجمه در ايران است
و نـه   اسـت  براساسِ روند تاريخي ارائه شده تنهاها تماميِ اين نظريه. شوديافت نمي

ها اي از انديشهفقط نويسنده در پايانِ هر قرن خالصه. هاها و تفاوتبراساسِ شباهت
تـوان هـيچ   شرحه ارائه كرده است كه نميهايي شرحهنكته تصورترجمه را به درباره
  .ها گرفتة ترجمه از آننظري دربارةمنسجمي  ةنتيج

طور كه در باال گفته شد، همان. هاي نظريِ ترجمه استموضوعِ بخش سوم، دشواري
شـده در فصـلِ قبـل ارتبـاط     حهاي نظـريِ طـر  ها بسيار اندك به بحثاين دشواري

  .دياب مي
 هـاي يـك ترجمـه و يـك متـرجمِ خـوب      هم به ويژگـي  پنجمو  چهارمي هابخش
نحـوي ذهنـي و   و البته بـه  وارا بسيار كوتاهند و فقط فهرستهاين بخش. دپرداز مي
دور از يك كتابِ ساختارِ اين دو بخش به. ندكها را مطرح مياساس، اين ويژگيبي

هاي نظريِ برهان ر به دليل وتفصيل و استوابايست بهها ميعلمي است و اين ويژگي
  .دشو برآمده از كتاب طرح

 ،كه بايدچنانةشفاهي است، بايد گفت كه آنكه در مورد ترجم پنجم همبخش  بارةدر
هـاي قبـل   نسبت مطالبِ اين بخش به مطالـبِ بخـش  . ساخته و پرداخته نشده است

ـ ت بـارة اگر قرار باشد فصلي در. ترجمه بسيار نامتوازن است درباره شـفاهي در   ةرجم
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خاللِ كتاب بيشتر به آن پرداخته يقين بايد درآورده شود، به ترجمه ةيك كتابِ نظري
  .تر گرددشود و خواننده براي خواندنِ آن فصل آماده

اين منابع همگي بسيار  حال، بااينمنابعِ معتبري در نگارشِ كتاب استفاده شده است •
مطالعـات   ةكـه رشـت  حاليدر ؛گرددبازمي 1986ها به سالِ رينِ آناند و جديدتقديمي

 ةهاي علمي دنبال شده اسـت و عمـد  طورِ جدي در محفلبه 1980ترجمه از پس از 
 بنـابراين . اسـت  گذشته بيان شـده  ةهاي نظري در اين حوزه در سه يا چهار دهحرف

 ترجمه را نـدارد و بـراي   ةوجه كاربرد منبعي روزآمد براي نظريهيچكتابِ حاضر به
  .استفاده استترجمه بي ةدانشجويانِ امروزيِ نظري

كـه  جـز اين انـد، البتـه بـه   نگاشت پايانِ كتـاب دقيـق  متني و كتابهاي درونارجاع •
بريتانيكا ارجاع داده شـده و مشخصـات آن در پايـانِ كتـاب      ةبار به دانشنامچندين

ت و يك منبع هم در نوشصورت پيبه اولاما چند منبع در پايانِ فصلِ . نيامده است
. اسـت  صورت پاورقي هست كه بسيار ابتدايي و نـادقيق ثبـت شـده   به 168 ةصفح

 .جا آورده استدر تمامِ كتاب به كمابيشنويسنده شرط امانت را 
و  يـل شـده اسـت   چندان عميق تحلطورِ نهترجمه به بارةپردازان درهاي نظريهانديشه •

هاي فكريِ اند و در راستاي بازشناسيِ جرياندهها در سطحِ فردي باقي ماناين تحليل
بارة ترجمه بيشـتر  هاي كلي درگيريدر پايانِ كتاب نيز نتيجه. اندفراگير بسط نيافته

همچنـين  . هاي قبلفصل گفته دراند تا مبانيِ نظريِ پيشهاي ذهنياساسِ قضاوتبر
ـ  شـده در هـاي طـرح  كه يكي از هدف هاي نوينِ ترجمهنظريه سنجشِ كتـاب   ةمقدم
 ةهاي مورد بحـث اغلـب در زمـر   نظريه زيرا ؛روي تحقق نپذيرفته استهيچاست، به
جـاي  هـاي نـوين در هـيچ   اند و سخني از نظريـه هاي كهنه و مربوط به گذشتهحرف

 .كتاب نرفته است
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طرفـي  بي توان ازهاست، نميكتاب برساخته از گزارشِ نظريه ةكه بخشِ عمدازآنجا •
گيري انجـام نـداده و   ، تحليلِ چشـم نويسنده زيرا ؛يقِ كلمه سخن گفتدر معناي دق

  .تر دست يابدهاي عامگيريسنجش ننهاده است تا به نتيجه ةها را در بوتنظريه
گزارشـي تـاريخي    تنهااين اثر . شودخاصي از نوآوري در اين اثر مشاهده نمي ةنمون •

گاه از نويسنده هايي ذهني و گهترجمه و قضاوت دربارةنظران هاي صاحباز انديشه
  .است

. انـد و ناروزآمـد  ر هم گفته شـده، منـابعِ مـورد اسـتفاده قـديمي     طور كه پيشتهمان •
گذشـته انجـام شـده     ةهاي علميِ ترجمه در چند دهبيشترين حجمِ پژوهش ازآنجاكه

ي امروز چنـدان زيـاد نيسـت، مگـر     است، بنابراين كاربرد عمليِ اين كتاب در دنيا
از  اغلـب نويسـنده   بـراي مثـال  . و افزوده شـود  ه محتواي آن بازبيني، ويرايشآنك

قـرنِ بيسـتم    سـخن رانـده اسـت كـه بيشـتر بـه نيمـة       شناختيِ ترجمه مسائلِ زبان
فرهنـگ،   بـارة جملـه در تـري، از لِ بسيار گستردهكه امروز مسائآنگردد، حال بازمي

  .وي پژوهشگرِ ترجمه استپيشِ ر ...شناسي، فناوري اطالعات وجامعه، روان
را بيان  هاترجمه سخن گفته و چند مورد از آنهاي در بخش اول نويسنده از ضرورت •

، اسـت  ترجمه دربارةهاي نويسنده فرضواقع پيشها كه دراين ضرورت. كرده است
موضـوعِ   است؛ اما در سرتاسرِ كتـاب و ايدئولوژيكي  شناختيبيشتر فرهنگي، جامعه

هـاي نويسـنده   فـرض ايـن مسـئله بـا پـيش    . شناختيِ ترجمه استنزبا ةجنب ،غالب
شناختيِ ترجمه در چـارچوبِ  بود از پيامدهاي فرهنگي و جامعهبهتر . همخواني ندارد

  .رفتهاي ترجمه بيشتر سخن مينظريه
تواند با اصولِ طورِ مستقيم نميترجمه، چندان به ةيعني نظري البته موضوعِ اين كتاب •

ترجمه را از منظـرِ تكامـلِ آن در تـاريخِ تمـدنِ      ةتوان نظرياما مي. يابدديني پيوند 
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بـاره  در اين زياديكتابِ حاضر سخنِ  ةاسالمي نگريست، كه در آن صورت نويسند
هـاي تـاريخيِ   مطالعات ترجمه همچنان جاي خـاليِ پـژوهش   ةدر حوز. نگفته است

شـود و  مي و ايراني حس مـي هاي ترجمه در تمدنِ اسالها و روشنظريه دربارةژرف 
  .نيست اين كتاب نيز از اين مسئله مستثنا

بـه  . سـازگاري دارد  »اصول و مبانيِ نظـريِ ترجمـه  «عني ي محتواي اثر با عنوانِ آن •
هاي ترجمه و اصولي از نظريه ،آيدطور كه از عنوان برميديگر سخن، نويسنده همان

چـه در  كلي با آنبهرست مطالب هم فه. كندبحث مي ،كردن وجود داردكه در ترجمه
  .همخواني دارد ،طولِ كتاب شرح داده شده است

اما محتواي  ،واحد درسيِ تخصصي مناسب است دولحاظ تعداد صفحه براي كتاب به •
هـاي نـوينِ ترجمـه    كه بخشِ بزرگي از نظريـه نخست اين. جامعيت الزم را نداردآن 

 ةهاي ترجمويژگي نويسنده از پنجم،و  چهارمكه در فصلِ دوم اين. است مغفول مانده
روشِ علمي، سخن گفته است؛  از دور بهبه نحوي مبهم و  هم آنخوب و مترجمِ توانا، 

هـاي  روي سـخنِ مـا بـه قضـاوت     ،كه در درسِ اصول و مبانيِ نظريِ ترجمهآنحال
ـ  دربارةارزشي  خـوب نيسـت، بلكـه بايـد بـر آن باشـيم تـا         ةمترجمِ توانا يا ترجم

ايـن  . پژوهـي را آمـوزش دهـيم   رويكردهاي نظريِ گونـاگون در ترجمـه و ترجمـه   
عملي و يا  ةهاي ترجمدرس شده درشكلي تعديلهاي ارزشي را بهتر است بهقضاوت

  .در درسِ اصول و روشِ ترجمه به دانشجويان ارائه دهيم
در  كـه  - ترجمـه در ايـران   ةتاريخچ. ها سازگار استفقط اندكي با سرفصلكتاب  •

ترجمـه و   ةتاريخچـ . در كتاب مورد بحث قـرار نگرفتـه اسـت    - سرفصل ذكر شده
. هاي نوين در كتاب گنجانده شده اسـت ترجمه در غرب هم بدونِ ذكرِ نظريه ةنظري
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هـاي  نمونـه  همچنـين . وار به مبانيِ علمي نيسـت عملي است ةها با ترجمارتباط نظريه
  .در كتاب نيامده استهاي عملي براي مقايسه زيادي از ترجمه

 ،جـامع  ،فهرسـت كتـاب  . نكرده است زيادي استفادة نويسنده از پيشگفتار و مقدمه •
 هرچنـد  هاي نهـايي در پايـانِ هـر بخـش نيـز     بنديجمع. گشاستدربرگيرنده و راه

گرانـه  سـنجش  كه بايد از ماهيت تحليلي وچنانرود، آنشمار ميهاي خوبي بهخالصه
ـ هـاي منسـجم و عـام هـدايت نمـي     جـه واننده را به نتيو خ برخوردار نيست از . دكن

شمار بهره گرفتـه اسـت،   ها و نمودارها هم نويسنده فقط در چند مورد انگشت جدول
  .كار بنددها را بهتر آنتوانست بيشتر و مناسبي ميول

هـاي  اصطالح كه كتاب به زبان انگليسي نوشته شده است، نيازي به برابريابيِازآنجا •
  .اندرفته كارصورت اصلي بهها بهالحطاص ةخصصي نبوده است و همت
 در مـورد بحث  بارهشايانِ يادآوري اين است كه نويسنده در اين كتاب در ةتنها نكت  •

ـ  تاريخِ نظريه  ةهاي ترجمه به افرادي پرداخته است كه نقشِ چنداني در تكامـلِ نظري
انـد كـه   گفتـه  بيه به سـخنانِ ديگـران  اند و بسياري از آنان سخناني شترجمه نداشته

هـاي ايـن افـراد، از    جـاي پـرداختن بـه انديشـه    بهتر بود بـه . ارزشِ تكرار را ندارد
  .شدهاي جديد ترجمه صحبت مي نظريه

  



 

  سازي همراه با فرايندهاي واژه: شناسي انگليسيواژه
  در انگليسي و فارسي

  صفحه 275، نخستچاپ . 1384 ،سمت: تهران. غالمرضا تجويدي
  
  

عنـوان  به ي زبان انگليسي دورة كارشناسيشناسي در رشتة مترجماين كتاب براي درس واژه
  . منبع اصلي مناسب است

. كتاب داراي پيشگفتار، بيان صريح هدف، فهرست اجمالي مطالب و جـدول اسـت   •
 .آن در نظر گرفته شده و فهرست منابع نيز دارد يهاتمرين و آزمون براي فصل

در برخـي  . مشكلي مشاهده نشـد  ،كه بررسي شدجاييري خوب است و تانگاحروف •
تـر  ظاهر مطلب را پيچيـده ، )15و  14، 10مانند صص (بين خطوط  صفحات فاصلة كمِ

 . صحافي اثر خوب است. دهدنشان مي
 Noو  Yesهـاي  واژه. طرح جلد چندان مناسب نيست و ارتباطي بـا محتـوا نـدارد    •

هـا و  شايد بهتر باشـد از ريشـه  . دهدبا درس مكالمه نشان ميبيشتر كتاب را مرتبط 
  .ن و يوناني روي جلد استفاده شودوندهاي التي

نگارش متن روان و . جود نداردها وفاصلهرعايت فاصله و نيم بارهغلط چاپي مگر در •
 . است صورت كلي خوب رعايت شدهقواعد ويرايش و نگارش به. استرس

متعارف است، اين است كـه كتـاب   كند كه كمي هم ناه ميدر ابتدا جلب توجآنچه  •
رو است، به اين معني كه از سمت راست كتـاب مطـالبي بـه فارسـي     اصطالح دوبه

بنـدي و  به فارسي است و فصل 42تا  1بندي صفحات از نگارش شده است و شماره
مطالب بـه انگليسـي    ،216از سمت چپ كتاب تا صفحه . بندي جداگانه داردبخش

بخش فارسي و انگليسـي  . بندي جداگانه داردبندي و بخشنوشته شده است و فصل
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ولـي ميـان ايـن دو بخـش      ،تنهايي نظم و پيوستگي خوبي دارنـد كتاب هر كدام به
تعريـف واژه و تكـواژ و فراينـدهاي     ،براي نمونه در بخش فارسـي . ارتباطي نيست

 تأكيد بـر ريشـه و منشـأ    ،يولي در بخش انگليس ،سازي توضيح داده شده استواژه
حال در ابتداي هر يك از دو بخش فارسـي  اينبا. هاستالتين و يوناني ساختار واژه

در بخـش  . طور كامل ساختار كتـاب را توضـيح داده اسـت   نويسنده به ،و انگليسي
تفاوت كتاب با كتـاب   و چگونگي استفاده بهينه از مطالب كتاب ،پيشگفتار فارسي

مون از همين نويسنده در انتشارات پيام نور توضـيح داده شـده   ديگري با همين مض
هـايي  انـد و راهنمـايي  اسامي ديگر اساتيدي كه مطالب كتاب را بررسي كرده؛ است
هايي به اساتيدي كه اين كتاب را تـدريس  همچنين توصيه ؛ذكر شده است ،اندداشته
پيشـگفتار بخـش   . سـت سو و دانشجويان از سوي ديگر ارائه شده ااز يك كنند،مي

، introductionعنـوان   بـا تر از پيشـگفتار فارسـي اسـت و    انگليسي كتاب كوتاه
  . دهدچارچوب كتاب را توضيح مي

هـاي مختلـف بـراي    اسـتفاده از فونـت  . داردكلي چارچوب مشخصـي  طوركتاب به •
منابع و مراجع مـورد  . خوبي صورت گرفته استها و نكات مهم بهدادن تفاوتنشان
واقـع نويسـنده خـود    در. اسـت  دو بخش فارسي و انگليسي ذكر شدهتفاده در هر اس

تالش بسيار كرده است تا چارچوب كتاب ملموس و الگوهاي ارائه مطالب ثابـت و  
  . مشخص باشد

هـاي  فصل ويژه چهار فصل آغازين بخش انگليسي وها بهنظم و انسجام درون فصل •
  . فارسي بيشتر مشهود است

  . ولي جاي برخي منابع نيز خالي است ،تبري در كتاب استفاده شده استاز منابع مع •
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متني است كه ارجاع اول، درون: دو روش ارجاع به منبع در كتاب استفاده شده است •
كـار  روش دوم كه بيشتر به. ده شده استندرت استفابه هم آنفقط در بخش فارسي، 

ر بخش انگليسي و فارسي بـا هـم   د هم آننويس است كه ، اشاره به منبع در زيررفته
. طـور كامـل انجـام شـده اسـت     رعايت امانت در استفاده از منابع به. متفاوت است

 . شودداري خاصي در كتاب مشاهده نميسوگيري و جانب
  . نوآوري بارزي در كتاب وجود ندارد •
ـ از دو يا سه منبع نه بيشتركه مطالب بخش فارسي با توجه به اين • ه چندان جديد گرفت

  :براي نمونه. نظران امروز منافات داردشود كه با صاحبشده، گاهي مطالبي ديده مي
نقل ) 1371(نويسنده به وجود ميانوند در فارسي قائل است و آن را از كلباسي  

  . كه در فارسي ميانوند وجود ندارددرحالي ،كندمي
در » سـير -«، »طاقـديس «در » ديـس -«، »بزغالـه «در » اله-«هايي مانند پسوند 

هاي پسوند ترينترين و زايابسامدپر ءجز ...و» غمگين«در » گين-«، »گرمسير«
  . طور نيستفارسي در نظر گرفته شده است كه اين

در نظر گرفتـه  » مند-«از  يك پسوند مستقل و متفاوت» ومند-«، 17در صفحة  
  .گيرنددر نظر مي» مند-«اي از گونهكه امروزه آن را تكواژحاليشده، در

داند كه البته تنوع ونـدها  ، انواع وند را پيشوند، پسوند و ميانوند مي5در صفحة  
   .هم وجود دارد ...وند وبيشتر است و براي نمونه بيناوند، درون

  . شود كه چنين نيستشمرده ميبست از انواع كلمه بر، واژه6در صفحة  
 هـم چند تكـواژ آزاد بـه  گفته شده كه دو يا » تركيب«، در تعريف 10در صفحة  

تكـواژ  » گيـر -«و » پـز -«آمده كه » گيرآشپز و كف«ها اما در مثال ،پيوندندمي
  . آزاد نيستند
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» تـرين -« و» تر-«هاي پسوند ،هاي اشتقاقي، هنگام معرفي پسوند19در صفحة  
  . هم آمده كه تصريفي هستند نه اشتقاقي

مغايرتي با اصـول  . لمي وجود داردهاي عفرضسازواري قابل قبولي با مباني و پيش •
 . ديني و اسالمي نيست

رود بـه  براي نمونه از عنوان اثر انتظـار مـي  . محتوا با عنوان و فهرست منطبق است •
، سوم يهاجمله تركيب و اشتقاق پرداخته باشد كه در فصلسازي، ازهاي واژهفرايند
از بخش انگليسي بـه   چهارمو  سوم، دومهاي از بخش فارسي و فصل پنجمو  چهارم

  . اين مطالب پرداخته شده است
تكواژ و انواع آن است كـه در   ،همچنين يكي از مفاهيم مهم در بررسي ساختار واژه •

حـد زيـادي   محتواي اين اثـر تا . شاره شده استفصل اول فارسي و انگليسي به آن ا
ي واحـدي كارشناسـ   دوكنـد و بـراي درس   آورده مـي اهداف درس مورد نظر را بر

  . مناسب است
هـايي ماننـد   ولـي بهتـر اسـت بـه فراينـد      ،هـاي مصـوب منطبـق اسـت    فصلبا سر •

blending ،clipping  وbackformation  ــدة وام ــري در در انگليســي و پدي گي
  . فارسي و انگليسي اشاره شود

  : رفته در اين كتاب به شرح زير استكارهاي بهلفهؤو م ابزار •
  اثر، هدف و شـيوة تنظـيم و ارائـة    بارهناسبي درتوضيحات خوب و م: پيشگفتار 

 . مطالب هر فصل آورده شده است
 . فهرست مطالب بسيار كلي است 
تعـدادي پرسـش    چهارمفصل  جزدر انتهاي هر فصل فارسي به: تمرين و پرسش 

 . اين مورد در بخش انگليسي نيز رعايت شده است. مطرح شده است
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هـايي  جدول ،نگليسي در ابتداي هر فصلبخش ا هفدهمتا  پنجماز فصل : جدول 
 .دهدارائه شده كه مطالب آن فصل را نشان مي

شده متفاوت از اصـطالحات رايـج اسـت،    معادل فارسي انتخاب ،از موارد رخيدر ب •
است كه صـرف  » واژهصرف و ساخت«، »morphology«هاي فارسي مانند معادل

» lexicology«ار برده است كه معادل كشناسي را بهتر است، اما نويسنده واژهرايج
 .است

 نحـت، تـرخيم،  «: ، ماننـد ها نيز ارائه نشـده اسـت  از اصطالح رخيمعادل انگليسي ب •
 . »ينيچكنار

ني بـا  تواند در قالب پيشگفتار، سـخ شده در بخش پيشگفتار فارسي ميمطالب ارائه •
توجـه چنـداني بـه    متأسفانه گـاهي  . و مقدمه ارائه شود اساتيد، سخني با دانشجويان
توانـد  مي هاشده در اين بخشچند مطالب ارائههر شود،پيشگفتار و مقدمة كتاب نمي

 . در استفادة بهتر از كتاب بسيار تأثيرگذار باشد
تواند براي دانشجويان مترجمـي  سازي فارسي ميارائة بخش فرايندهاي واژه هرچند •

ينكـه كتـاب در اصـل سـاختار     انگليسي سودمند باشد، با توجه به حجم مطالـب و ا 
دادن مطالـب در يـك تـرم    اسـت، پوشـش   يشناس واژهنوعي يسي و بههاي انگل واژه

ب ارائـه شـده   واقع بيشتر گويي دو كتاب در قالب يك كتادر. رسدنظر ميدشوار به
صورت خالصه ارائه شده است و هر فصـلي  سازي فارسي بهمطالب بخش واژه. است

 . هاي بيشتر بسط داده شودها و مثالائة نمونهتواند با اردر اصل مي
دنبـال مطالـب انگليسـي    توانست بـه سازي به زبان فارسي ميبخش فرايندهاي واژه •

عبارتي اين امكان وجـود داشـت كـه    به. ا هر دو بخش با هم تلفيق شودي ارائه شود،



 )3( هاي خارجيشناسي و زباننقدنامه زبان  124

راينـد را  همان ف ،سازي در زبان انگليسيپس از هر يك از فرايندهاي واژه نويسنده
 .هاي فارسي توصيف كنددر زبان فارسي و با ارائة نمونه

ضـوابط   ،گزينيسازي و واژهدر بخش فارسي درس هشتم با عنوان مباني علمي واژه •
چند آگاهي نسبت به اين مطالـب  هر. واژه ارائه شده استتخصصي مرتبط با ساخت

 را عملي دانشـجويان  صورتدر كل كتاب تمريني كه به ،تواند جالب توجه باشدمي
در بخـش پيشـگفتار    نويسـنده  .ارائه نشـده اسـت   كند،گزيني درگير با فرايند واژه

گزينـي  واژه ولـي در عمـل فراينـد    ،هايي را مطرح كـرده اسـت  امكان چنين تمرين
متمركز با راهنمـايي اسـاتيد فـن     هايمبحثي مفصل و دشوار است كه نياز به تمرين

  . دارد
شناسـي انگليسـي بـراي دانشـجويان رشـتة      تاب كه معرفي واژهبا توجه به هدف ك •

محتـرم بـراي هـر يـك از      نويسـنده مترجمي است، ارائة ترجمة اصلي و مورد نظر 
نهايـت كشـف   اي دانشجويان مفيد واقـع شـود و در  توانست برها ميها و وندريشه

  . بودبر عهدة دانشجويان مي) ريشه و وند(معناي نهايي واژة 
گونه كـه  همان(يوناني و  واقع منبعي غني از وندهاي التينسي كتاب دربخش انگلي •

 .اسـت ) ونـد التـين   338وند يوناني و  160 ،ذكر شده است نويسندهدر پيشگفتار 
يادگيري اين تعداد ونـدها و همچنـين يـادگيري كـاربرد و معـادل انگليسـي آنهـا        

نظـر  پـذير بـه  امكـان همزمان با بحث براي يافتن معادل مناسب براي آنهـا چنـدان   
  . رسد نمي

برخـي از نكـات مثبـت    . تواند بسيار ارزشمند و كارآمد باشـد كلي كتاب ميرطوبه •
هاي مناسب و متنوع، تعريف اصطالحات مرتبط بـا  تمرين: اين شرح است كتاب به

اين حوزه در فارسي و انگليسي، ارائة توضيح مبسـوط دربـارة چـارچوب كتـاب و     
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سـازي، اسـتفاده از منـابع    مطالب مربوط با هدف تمرين واژه گيري ازچگونگي بهره
  ... . هاي متفاوت، جدول ومعتبر، استفاده از ابزار ديداري مانند فونت

محترم همه جوانب موضـوع را مـورد    نويسندهاثر  ،از نظر جامعيت محتوا و موضوع •
  . توجه قرار داده است

هاي همكارانشان نيـز اشـاره   نظرهارمحترم حتي به اظ نويسنده ،دربارة رعايت امانت •
  . اندكرده

  



 



 

  ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز
  هصفح 222، پنجمچاپ . 1391 ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. ايران كلباسي

  
  

زبانـان  فارسي اين كتاب براي درس صرف زبان فارسي در رشتة آموزش زبان فارسي به غير
  . عنوان منبعي فرعي مناسب استارشد بهيدورة كارشناس

. طور ضمني در آن بيان شده اسـت كتاب داراي پيشگفتاري است كه هدف اصلي به •
نوع جدول، تصوير و يا نموداري در آن اسـتفاده   هيچ. فهرست تفصيلي مطالب دارد

 . شناسي استنامة موضوعي و كتابكتاب داراي واژه. نشده است
غلط چاپي بسيار معـدود و در حـد   . ي فني كتاب خوب استهاطرح جلد و ويژگي •

 . استنگارش و ويرايش متن روان و رس. دو مورد مشاهده شده است
سازي رعايت شده اسـت و ايـن نظـم و    نظم مطالب از مفاهيم بنيادي به فرايند واژه •

  . شودانسجام در هر فصل هم ديده مي
ولـي پـس از آن    ،قابـل قبـول اسـت   روز و منابع كتاب با توجه به چاپ اول آن به •

. تر استفاده نشده استتاريخ، ويرايش جديدي صورت نگرفته است و از منابع جديد
متني در كتاب وجود ندارد و اطالعات تكميلي بيشتر به يـك يـا چنـد    ارجاع درون

رو ميزان رعايـت امانـت در ذكـر منـابع     اينبع در پانوشت ارجاع شده است و ازمن
معرفـي   تنهانويسنده در كتاب به تجزيه و تحليل نپرداخته و . ستچندان مشخص ني

گيري خاصي در كتـاب ديـده   جهت سوهاي زباني را در نظر داشته است و بدينداده
امـا  . روز نيسـت منابع، اطالعات كتاب به بارهشده دريادبا توجه به مطالب . شودنمي
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» هـا ونـد «ندي صرفي و معنـايي بجزء اولين آثاري بوده كه به طبقه ،در زمان تأليف
 . پرداخته است

  . سازواري با مباني علمي قابل قبول است و مغايرتي با اصول ديني و اسالمي ندارد •
هـا  بخـش بسـياري از  اما محتـواي آن در   ،ذكر شده» ساخت اشتقاقي«عنوان كتاب  •

شـده مـرده   هـاي معرفـي  از سوي ديگر بسياري از ونـد . هاي مركب استانواع واژه
د و در فارسي امروز كاربرد ندارد كه اين نيز با عنوان كتاب منافات شوحسوب ميم

  . دارد
كـه  ، درصـورتي »يكي از انـواع كلمـه اسـت   بست واژه«گفته شده كه  25در صفحة  •

  . هاي وابسته است نه واژهيكي از انواع تكواژه ،بستواژه
پيشـوند   ،»تن، گشـادن گناه، گمان، گريخ«هاي گفته شده كه در واژه 83در صفحة  •

  . طور نيستوجود دارد كه اين» vi«مردة 
در . كـه درسـت نيسـت    ،بسيط در نظر گرفتـه شـده   »همديگر«واژة  98در صفحة  •

اند مانند الكتاب، نـاقواره  هايي استفاده شده كه چندان رايج نبودهمواردي هم از مثال
  . )135 ص(، برآمدنگاه و فروشدنگاه )134ص (، آمرزگار )94 ص(
ي درسـت شـده كـه    +اليـه مضاف+ از مضاف » آبتني«گفته شده كه  119در صفحة  •

  . درست نيست
طـور  وجود دارد كه ايـن » لو«پسوند  ،»قلودو«گفته شده كه در واژة  139در صفحة  •

  . نيست
گفتار و فهرست مطالب وجود دارد و از ابـزار  علمي فقط پيش در متن كتاب از ابزار •

  . استديگر استفاده نشده 
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 ،چه اسـتفاده شـده  تخصصي زيادي در كتاب نبوده و آن نياز به استفاده از اصطالحات •
  . درست و مناسب است

حد زيادي با اهداف درس مورد نظر همخواني دارد و حجم آن نيز متناسـب  محتوا تا •
  . است

  



 



 

  ساخت زبان فارسي
  حهصف 165، هفتم، ويرايش دومچاپ . 1392 ،سمت: تهران. آزيتا افراشي

  
  

هدف اصـلي از تـأليف كتـاب    . هر فصل است ايكتاب داراي پيشگفتار و مقدمه بر •
فهرست مطالب تفصيلي است و در متن كتاب از جـدول  . صراحت بيان شده استبه

ها به درك بهتر مطالب كمك زيـادي  ها و نمودارجدول. و نمودار استفاده شده است
برداري از منابع انگليسي چـپ بـه راسـت    ها با الگواما برخي از اين جدول. كنندمي

اهداف درس بيـان شـده   . )36ص (است كه بهتر است از راست به چپ مرتب شوند 
هر فصل داراي تمرين و آزمون است و عالوه بر . خالصة فصل درج شده است. است

منابعي براي مطالعة بيشتر در هر فصل معرفـي شـده    ،شناسيفهرست منابع و كتاب
 . است

  . چندان تناسبي با موضوع كتاب ندارد طرح جلد •
هـاي چـاپي   با وجود ويرايش دوم هنـوز غلـط  . هاي فني چاپ مناسب استويژگي •

  . استنگارش متن روان و رس. وجود دارد
  .هاي كتاب بهتر است از راست به چپ باشدگذاري بخششماره •
سـطح  هاي كوچك زباني شروع شده و بـه  از واحد. نظم منطقي محتوا مناسب است •

 . ها نيز رعايت شده استانسجام درون فصل .جمله رسيده است
، بهتـر بـود از   ولي با توجـه بـه ويـرايش دوم    ،منابع معتبري مبناي كار كتاب بوده •

كلي در كتـاب  طـور متنـي بـه  ارجاع درون .شدتر نيز استفاده ميتعدادي منابع جديد
و همـة منـابع در    خوبي صـورت گرفتـه اسـت   رعايت امانت به. رعايت نشده است

  . ها نشده استهرچند در متن ذكري از آنشود، فهرست پاياني ديده مي
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موارد كمي از تجزيه و تحليل در كتاب وجود دارد كه در حد خود خـالي از مشـكل    •
 بـاره ارائه نشـده و آن را در ) 76ص (» صيغگان«براي نمونه تحليل درستي از . نيست

تحليل نويسندة محتـرم از گـروه فعلـي    . نيست اند كه درستكار بردهجمع صيغه به
زيرا در تعريف گروه فعلي گفته شـده   ؛درست و هماهنگ نيست )128تا  126 صص(

دهند و مواردي ، آن را تشكيل مي)جمله مفعولاز(هاي اجباري آن فعل و وابسته كه
ر گفته شـده كـه د   128اما در صفحة . نمونه آورده است ،»توپ را انداخت«مانند را 

» محكم كـرد «و » برشمرد«فقط  ،»شمرد و پيچ را محكم كردا برغائبين ر«هاي جمله
و  66هـاي  نيز تحليل درسـتي از مثـال   66در صفحة . اندگروه فعلي را تشكيل داده

  . هاي انجام شده رعايت شده استطرفي علمي در تحليلبي. ارائه نشده است 67
ه مورد قبـول  شدخشي از اطالعات ارائهب. شودنوآوري خاصي در كتاب مالحظه نمي •

گفته شـده   69براي نمونه در صفحة . ست و بخشي هم نيستشناسان امروزي ازبان
، 71در صـفحة  . اسـت » تبسـ واژه«كـه  حالي، دراست» وند تصريفي«كه ياي نكره 
  . را وند تصريفي دانسته كه به اعتقاد بسياري اشتقاقي است» نـَ«نشانة مصدر 

مغايرتي بـا اصـول و مبـاني دينـي و     . ني علمي و پژوهشي انطباق داردكتاب با مبا •
  . شوداسالمي در اين اثر ديده نمي

محتوا جامع و تعداد صـفحات  . انطباق عنوان و فهرست با محتواي كتاب وجود دارد •
  . هاي مصوب وزارت علوم در كتاب رعايت شده استسرفصل. آن مناسب است

هـا و  برخـي معـادل  . كتـاب بسـياري خـالي اسـت     نامة تخصصي در اينجاي واژه •
براي نمونه معـادل انگليسـي   . اصطالحات تخصصي در كتاب خالي از اشكال نيست

سـو،  درون ،)24 ص(نگاري تفصيلي و كلي آوا: برخي از اصطالحات ذكر نشده است
تكواژ  و )67ص (، تكواژ )32ص (شدگي ، حلقومي)29ص (مكيده  و سو، فورانيبرون
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. هاي انگليسي و فارسي هماهنگي كامـل نيسـت  گاهي ميان معادل. )78ص ( رسوبي
تعبير شـده، يـا در   » فرايند«به » رابطه«جاي به »relation«، 8براي نمونه در صفحة 

» مجموعـة طبيعـي  «صورت به» طبقة طبيعي«جاي به  »natural class«، 40صفحة 
» مجموعـه «را معـادل   »set«، 39در صـفحة  كه خـود نويسـنده   ، درحاليتعبير شده

بـراي دورة كارشناسـي   » ساخت زبـان فارسـي  «اين كتاب براي درس  .گرفته است
  . مترجمي زبان انگليسي مناسب است

  



 



 

  گفتارهايي در نحو
  صفحه 168، نخستچاپ . 1388 ،مركز: تهران. محمد راسخ مهند

  
  

ارشـد  دورة كارشناسـي عنوان منبع درس ساخت زبان فارسي در كتاب گفتارهايي در نحو به
  . شناسي همگاني كاربرد داردرشتة زبان

. مني بيـان شـده اسـت   طور ضاست و هدف از تأليف كتاب بهكتاب فاقد پيشگفتار  •
مقدمه براي هر فصل جداگانه در نظر گرفته شده و موضـوعات كتـاب داراي يـك    

خالصـه  . در كتاب از ابزار جدول و نمودار استفاده شده است. فهرست تفصيلي است
  .هاي اثر حاضر استشناسي از ديگر داشتهنامه و كتابها و واژهبندي فصلو جمع

مـتن اثـر   . آرايي و طرح جلد كتاب مطلـوب اسـت  وضعيت چاپ، صحافي، صفحه •
نويسنده تالش كرده است تا مباحث تخصصي را با زبـاني سـاده و   . روان و رساست

  .قابل فهم ارائه كند
الت نويسنده است كه پيشتر چاپ شده است و تنهـا فصـل   مقاكتاب شامل مجموعه •

بر همين اساس بايـد گفـت كـه    . هاي پيشين افزوده شده استچهارم كتاب بر مقاله
هر فصل از كتاب سـاختي  . ها داشتتوان انتظار نظم و ترتيبي خاص را در فصلنمي

ها را مسـتقل  توان فصلرو ميايناز. كنداز زبان فارسي را توصيف و گاه تحليل مي
درون هـر فصـل نظـم و     اينوجودبـا . ترتيبي تدريس يا مطالعه كـرد  از هم و با هر

  . خورد و از اين بابت كاستي محسوسي وجود نداردچشم ميانسجامي كه بايد، به
ها از منابع معتبر داخلي و خارجي استفاده كند ليف مقالهأنده كوشيده است در تويسن •

كفايت  ،روزنده از منابع معتبر و بهويساستفادة ن. ن نمايدو غناي علمي كتاب را تأمي
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 ،گرفتـه صـورت  هاياستا ذكر منابع و ارجاعدر همين ر. محتوا را موجب شده است
  . دقيق و با رعايت اصول علمي است

شـده اسـت كـه چنـدان      هااي موارد مانند فصل اول و دوم، اقدام به نقد نظردر پاره •
در . از اين بابت كتاب موفق نبوده است رسدنظر ميبه. نيستكننده جانبه و قانعهمه

طرفـي علمـي و عـدم    شده بـا بـي  اين زمينه تحليل مباحث و ذكر موضوعات مطرح
  . گيري همراه بوده استسو

هـاي موجـود   هاي زبان فارسي در قالب نظريـه داده ها،هكه در اين مقالبا توجه به اين •
شده از زبـان  هاي استفادهداده. ي منظور نبوده استو نوآور يپرداز هينظر ،تبيين شده

شده و جديدترين منابع براي ايـن   گرفتهها از منابع دست اول فارسي در اين تحليل
  . هدف فراهم آمده است

گنجد و هماهنگي محتواي گردآمده زير عنوان كتاب همه در مجموعة عنوان خود مي •
  . شده برقرار استو انسجام ميان عنوان، فهرست و مطالب تدوين

هـاي ايـن درس شـامل    تناسب كتاب با درس ساخت زبان فارسي است كه سرفصل •
هاي سرفصل بنابراين كتاب كفايت همة. شناسي، صرف و نحو استآواشناسي، واج
رو ايـن از. شده كامل نيستكند و حتي در بخش نحو نيز مباحث مطرحدرس را نمي

  . نيازمند منابع ديگري است هايي از نحوشده و حوزهادهاي يبخش
ها جدول برخي فصل .بندي پايان هر فصل بسيار خوب و مناسب استمقدمه و جمع •

سوي ديگر جاي خالي تمرين از . شودها نميولي شامل همة فصل ،و نمودار نيز دارد
. شـود مـي هاي پژوهشي در كتـاب حـس   و معرفي منابع مطالعاتي و زمينه و آزمون

رفته از زمرة اصطالحات رايج و پذيرفته شده اسـت،  كارهاي بهلاصطالحات و معاد
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شـود كـه نيازمنـد    هاي ناآشنا مشـاهده مـي  برخي معادل ،ولي در فصل هشتم و نهم
  . جا نگذاردتوضيح در متن يا پانوشت است تا ابهامي به

با اصـول دينـي   شناسي كتاب منافاتي بودن كتاب در حوزة زبانبا توجه به تخصصي •
هاي اسالمي و فرهنگي در كتـاب ديـده   گيري نسبت به ارزشاساس سود و در ندار
  . شودنمي



 



 

  شناسي عمومي التينمرجع
  صفحه 157، نخستچاپ . 1386 :سمت: تهران. زاهد بيگدلي

  
  

در دورة كارشناسـي رشـتة   » شناسـي التـين  مرجـع «كتاب براي منبع اصلي درس تخصصـي  
 .كتابداري مناسب است

شگفتار، تصريح به هدف از تدوين، مقدمه براي هر فصـل، فهرسـت   كتاب داراي پي •
  .اجمالي و تفصيلي مطالب، تصوير، جدول، نمودار و نقشه است

گيري در پايان فصل و كـل كتـاب   اهداف هر درس بيان شده، خالصة فصل و نتيجه •
طـوركلي در پايـان كتـاب    تمرين و آزمون براي هر فصـل و بـه  . منظور شده است

هـاي اعـالم، موضـوعي، آيـات و     نمايه. پيشنهاد پژوهشي ندارد. مده استجداگانه آ
  .شناسي درج شده استروايات و فهرست منابع و كتاب

نگـارش و  . ولي طـرح جلـد گويـاي محتـوا نيسـت      ،كيفيت فني چاپ خوب است •
  . خوب و متن روان و رساست ،ويرايش كتاب

 هــا بــهنامــهاز واژه اي اســت و ســيرشــدهكتــاب داراي نظــم و پيوســتگي تعريــف •
ليف أمنابع معتبري براي ت. گرفته استهاي تخصصي را پيها و فرهنگالمعارف دائره

. ولي هنوز جاي برخي از منابع معتبرِ مهم و جديدتر خالي اسـت  ،كتاب استفاده شده
هـا در فهرسـت   برخـي از ارجـاع  . تواند بهتر از اين باشددقت در ارجاع به منابع مي

  . عي نداردمرج ،منابع
كـه برخـي منـابع مهـم و     لحاظ اينولي به ،بررسي نمونة منابع و مراجع مطلوب است •

  . آيدچشم ميهايي در آن بهكاستي روز از قلم افتاده است، به
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گيري خاصي در برابر اصول علمي يا ديني و فرهنگي نـدارد و از ايـن   كتاب موضع •
  . شودبابت مشكلي در آن ديده نمي

براي تدريس در يـك   ،تاي عنوان، اهداف و فهرست خود تدوين يافتهكتاب در راس •
 . هاي درس مناسب استناسب دارد و در ارتباط با سرفصلتسال حجمي منيم

هاي مربـوط بـه منـابع    ولي برخي عكس ،است خوبرفته در متن كتاب كاربه ابزار •
 . كل استها مشها براي پاسخ به تمرينيار كوچك چاپ شده و استفاده از آنبس

يافتـه بـه مـتن    نظر و تصحيح برخي اشـتباهات راه ها نياز به تجديدريگذادر معادل •
 . است

  . شودهاي مذهبي ديده نميرويكرد خاصي در كتاب نسبت به ارزش •
  



 

  نمود فعل در زبان روسي، قواعد و كاربرد
  صفحه 352، نخستچاپ . 1387 :سمت: تهران. سيدحسن زهرايي و مارينا يوريوناسيدوروا

  
  

يـك  . شده است اشاره صراحتبه به هدف تأليف در آن ،كتاب داراي پيشگفتار بوده •
صورت تفصيلي تنظيم شـده  فهرست مطالب به. مقدمة كلي بر كتاب نوشته شده است

  .مند استاست و متن از وجود جدول بهره
يـز  در دانشـگاه تهـران و ن   تصـوير سـر  هاي كتاب، طرح روي جلدبا توجه به اينكه  •

ـ نظر مي، بهاستدانشگاه دولتي مسكو  تصوير كـار  هرسد حسن سليقه در اين زمينه ب
هيچ ارتباطي به موضوع كتاب كه نمود فعـل در   يادشدههرچند دو طرح . رفته است

توانـد  وجـه نمـي  هـيچ تصوير روي جلد بـه  بر همين اساس. بان روسي است نداردز
هـاي دسـتور زبـان    اري از كتـاب بسـي  تصوير جلد در. اشدگوياي مضمون كتاب ب

   .نحوي خود گوياي مضمون كتاب استروسي به
خوب و قطـع كتـاب مناسـب     ،كيفيت چاپ و صحافي ،آرايي نگاري، صفحه حروف •

  .است
تمرين  ،319صفحه : مانند. هاي چاپي است كه بايد اصالح شودداراي غلط گاهمتن  •

اشـتباه  بـه  ،»ي كارش كنـد كس را فدااو حاضر است همه« ةجملة ترجم ،73شماره 
 он готов всем пожертвовать ради своей«: چنين چـاپ شـده اسـت   

работы «جاي كلمه كه بهвсем  بايد از كلمهвсех  يـا در همـين   . استفاده شـود
رسـيده  زمـان چـاپ برنامـه كنفـرانس فرا    «ة جملة ترجم ،73قسمت تمرين شماره 

يـا در  . چاپ شـده اسـت   печатьة مكل، печатать ةجاي كلمهاشتباه ببه ،»است
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ــفح ــاب ة صــ ــل كتــ ــين فصــ ــ) 11ص (اول اولــ  глаголы «ة در جملــ

несовершенного вида имеют простую форму будущего, а 
глаголы совершенного вида – составную« ِداراي نمـود   جاي افعال

   .جا شده است كه بايد اصالح شودهداراي نمود كامل جاب با افعالِ ،ناكامل
بـا  . تخصصي اثر بسيار خوب اسـت ويرايش عمومي نگارش و ميزان رعايت قواعد  •

آموزان مقطـع  اين اثر براي زبان ،كتاب ةدر مقدم نويسندهتوجه به اينكه طبق اظهار 
رسد به دليل اينكه زبان كتاب روسي اسـت و  نظر ميبه ،كارشناسي نوشته شده است

فهم  ،ادي در متن آن استفاده شده استشناسي بسيار زياز اصطالحات تخصصي زبان
   .كننده باشدآموزان هدف بسيار دشوار و خستهآن براي زبان

و انسـجام  م شده در اين اثر از نظر نظم منطقي داراي انسجام است و نظمطالب گفته •
  . خوبي رعايت شده استها نيز بهدرون فصل

. ، منابع بسيار خوبي اسـت نامه اثر فهرست شدهاگر مالك منابعي باشد كه در كتاب •
  .نامه صورت نگرفته استگونه ارجاعي به منابع كتاباما داخل كتاب هيچ

ـ    •  ة نمـود فعـل روسـي از سـوي دستورنويسـان     منابع بسيار زيـاد ديگـري در زمين
كـاربرد  «الزم بـه ذكـر اسـت كـه كتـاب      . زبان به رشته تحرير درآمده است روسي
ـ  »هاي فعل در زبـان روسـي  نمود از سـوي   1382مهنـاز صـدري در سـال     ليفأت

حـال  عيندركتاب نيز جاي نقد دارد،  اين با اينكه. انتشارات جنگل چاپ شده است
 وسـي را بـه زبـان فارسـي بـراي     موضـوع نمـود فعـل ر    ،لـف ؤاين واقعيت كـه م 

   .حاضر از نقاط قوت آن است در مقايسه با اثر ،زبانان توضيح داده است فارسي
ـ ؤرغم آنچه مرسد علينظر ميبه • كتـاب بـه آن اشـاره كـرده اسـت و       ةلف در مقدم

هدف غايي اثر كه همانا آموزش نمود فعل روسي بـه   ،رغم تالشي كه شده است علي
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. حاصـل نشـده اسـت    ،زبانان و چگـونگي كـاربرد آن از سـوي آنـان اسـت     فارسي
 تطبيقـي آن  ةهاي دستوري زبان بـدون مقايسـ  دانيم آموزش مقولهطور كه مي همان

 تاحـدودي فايده و امري دشوار، كم أ،آموزان در زبان مبدمقوله با ساختار زباني زبان
 از آمـوزش نمـود فعـل روسـي بـه     تـوان صـحبت   چگونـه مـي  . ناپذير استامكان
. وجوه فعل در زبـان فارسـي نكـرد   اي به نمود و ولي هيچ اشاره ،زبانان نمود فارسي

زبان هنگام مواجهه با مبحث نمـود فعـل   آموزان فارسيترين مشكل زبانقضا مهماز
گذشـته   يهـا ويـژه در زمـان  سي با فعل فارسي بهانطباق فعل رو ناتواني در ،روسي
بدون ترديد تنها شرح ). مستمر و گذشته ساده، نقلي، التزامي، استمراري، بعيد(است 
اصلي هم به زبان و متن روسي آن هاهاستفاده از نمود فعل روسي در بافت جمل فنون
زبان در فهم و كاربرد صـحيح نمـود   زان فارسيآموگشاي مشكل زبانتواند گرهنمي

   .فعل روسي در هنگام نوشتار و كالم باشد
با هاي دستوري فعل در زبان روسي است و شرح يكي از ويژگي تنهاموضوع كتاب  •

  . تواند داشته باشدارتباطي نمي يادشده،ال ؤماهيت س
ة كتاب، اثـر  در مقدم نويسندهرغم اظهار رسد علينظر ميبه ،شدگونه كه اشاره همان •

  . فاقد نوآوري باشدحاضر 
حـد  اسـت كـه تا  اي گونهبه ،شوددستور زبان مربوط مي ةماهيت مباحثي كه به حوز •

 پايه و فنـي و مهندسـي متفـاوت اسـت؛     هاي علمي مانند علومزيادي با ساير حوزه
هاي حوزه دستور زبان نسبت به ساير ةنظري در حوزمعنا كه تغييرات مبنايي و بدين

توان گفت كه تغييرات در مي همين اساس بر. تر استتر و آهستهمراتب كندعلوم به
تناسب تغييراتي كـه در  ، بهچندين دهه براي مثالدستور زبان در طي ساليان طوالني 

   .دادن استقابل رخ ،دهدملتي رخ مي زبان هر
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محتـواي   اصـوالً . اي كتاب مغاير با مباني ديني و اسـالمي نيسـت  هاز متنيك هيچ •
  .ديني و اسالمي مرتبط باشدة تواند به مقولكتاب نمي

نويسـان  ست و مانند ساير منابعي كه دستورمحتواي اثر با عنوان و فهرست منطبق ا •
عنوان يـك منبـع مفيـد از    تواند بهمي ،اندنمود فعل روسي نوشته ةربازبان دريروس

بدون توضـيحات   گمانبياما . شوددرس استفاده  ةسوي مدرسان و اساتيد براي ارائ
آمـوزان مفيـد واقـع    زبان تواند برايتنهايي نميبه يادشدهاثر  اد مربوط،و كمك است

   .گردد
 ،هاي آموزشي مقطع كارشناسي زبان و ادبيات روسـي به اينكه طبق سرفصل توجهبا  •

گيرند، را در قالب دو واحد درسي فراد مقوله نمود فعل آموزان و دانشجويان بايزبان
كـاربرد نمـود فعـل     ةتواند به فهم، درك و نحومي يادشدهترديد مطالب كتاب بدون

 هـاي تـوان اشـكال  هرچند نمي ؛زبان كمك نمايدآموزان فارسيروسي از سوي زبان
ناديـده   ،ديگر اين فـرم بـه آن اشـاره شـده اسـت      هايالؤاساسي را كه در پاسخ س

  . گرفت
ار، مقدمـه، فهرسـت، تمـرين و    از پيشـگفت  نويسنده ،در اين اثر براي تفهيم موضوع •

جداولي تطبيقـي   نشدنارائه كتاب، ترين ايرادمهم. و جدول بهره جسته است آزمون
ـ  ة تطبيق مقول(است  دسـتوري نمـود فعـل در زبـان      ةدستوري نمود روسي بـا مقول
  ).فارسي

. رين ايراد اثر اين است كه كتاب به زبان روسي نوشته شده استترسد مهمنظر ميبه •
ـ   « ،داردنيز خود در مقدمه كتاب اظهار مي نويسندهگونه كه همان  ةنمـود فعـل، مقول

هاي آن وابسته بـه برخـي   اي است كه بسياري از ويژگيدستوري پيچيده و گسترده
: گويـد گونـه مـي  ايـن  وي در صفحه اول مقدمه. »باشدهاي دستوري ديگر ميمقوله
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اكثر كتب آموزشي زبان روسي متخصصان در خارج از كشور به هدف آموزشي در «
هاي مختلف تهيـه  آموزان گويشور به زبانقالبي يكسان براي زبان محيط زباني و در

هـاي متعـدد و زيـادي از سـوي     كنون كتـاب جاسـت كـه تـا   نكته همين .»شوندمي
به زبان روسـي و   »نمود و كاربرد فعل روسي« موضوع وسي دربارةنويسان ردستور

 تحرير درآمده اسـت كـه در ذيـل   جانبه بهصورت يكاز منظر دستور زبان روسي به
در  بـراين عـالوه  .شـود با تصوير جلد آنها نشان داده مي چهار كتاب ،تنها براي نمونه

د فعـل  نمـو «نيز به چند كتاب مختلف كه موضوع همگي آنهـا   يادشدهنامه اثر كتاب
قرار باشد نمود فعل از  سر اين است كه اگر بحث بر. اشاره شده است است، »روسي

زي به نگارش موضـوع  نيا ، ديگرنويسان روسي شرح و توضيح داده شودنظر دستور
صورت يك هرزيرا به ؛نيستنويس ايراني ولو بسيار آگاه و قوي توسط يك دستور

توري زبـان مـادري خـود را از هـر     شك مسـائل دسـ  زبان بدونينويس روسدستور
ـ  ،نويسـنده بنا به اظهـار  . تواند شرح و توضيح دهدنويس خارجي بهتر ميدستور ن اي

جالـب اينكـه مبحـث    . كارشناسي تدوين شـده اسـت   ةآموزان دوركتاب براي زبان
كارشناسـي زبـان روسـي بـراي      ةهاي درسـي دور طبق سرفصل »نمود فعل روسي«

بـراي دانشـجويان   حتـي  . شـود ارائه مـي ) سوم يا چهارم ترم(دانشجويان سال دوم 
يحاتي ويـژه توضـ  مطالب كتاب به بسياري از ةترجم ،كارشناسي ةالتحصيل دورفارغ
نويسان روسي در بخش توضيح نظري هر مبحث ارائـه  لف به تبعيت از دستورؤكه م
ي نظري هاكه اگر اين توضيحات و تئوريدرحالي ؛بسيار مشكل خواهد بود كند،مي

شد و هاي كاربردي به زبان روسي نوشته ميشد و تنها مثالبه زبان فارسي نوشته مي
حد بسيار زيـادي بـه فهـم موضـوع بـه      ، تاشدمي فارسي آنها مقايسهبا نمونة ترجمة 

سـازي نشـده   معـادل اصطالحات تخصصي نيـز   سفانهأمت. دكرآموزان كمك ميزبان
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كـاش  حـداقل اي . ده اسـت واين معضـل افـز   به پيچيدگياست كه اين مسئله خود 
يابي اصطالحات تخصصي كتـاب  اي را به معادلصفحه، چندنويسنده در پايان كتاب

اصطالحاتي از . شدرتيب بخشي از اين اشكال برطرف ميتتا بدين ،داداختصاص مي
  :قبيل

Номинативный характер 
видовое противопоставление 
синтаксическая категория 
интерпретационная категория 
Противопоставление по предельности/непредельности 
Перфективация и имперфективация 
Видовая пара 

در آخر كتاب خود اصطالحات تخصصي آن را در قالـب   نويسنده اگررسد نظر ميبه
اين امـر بـا    رتضرو. دشمشكل برطرف مي اين حدودي، تاكردذكر مي »نامهواژه«

شناسـي روسـي بـه فارسـي     زبانه اصطالحات زبانكنون فرهنگ دوبه اينكه تا توجه
رود ايـن  گمان مـي  ،با توجه به آنچه گفته شد. شودچندان مي، دوتدوين نشده است

 ،گيـرد  دانشـجويان دوره كارشناسـي قـرار    ةكتاب بيش از آنكه بتواند مورد استفاد
عـل  نمـود ف  ةبـار زبان درينويسان روسيي كه دستورهاتواند در كنار ساير كتاب مي

عنوان يـك منبـع بـراي مدرسـان محسـوب      به ،اندروسي و قواعد كاربرد آن نوشته
   .گردد

ويژگي نمود در فعل روسـي شـرح    بارهنويسان روسي را درنظر دستور تنها نويسنده •
نوشـتار و  آموزان را با كاربرد صحيح فعـل روسـي در   داده و تالش كرده است زبان

در كتاب براي تفهيم مطلب آورده شده  گاهكه  هاييهها و جملمثال. گفتار آشنا سازد
هـاي اسـالمي و   اي كه نـاقض ارزش و هيچ نمونه داردشناختي زبان جنبة تنها ،است

  . شوددر كتاب ديده نمي ،فرهنگي جامعه ايراني باشد



 

  فهرست داوران
 نشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيپژوهشگر دا      اميرعباس ابراهيمي
 استاديار دانشگاه بوعلي سينا همدان      محمد احمدي صفا

 يپژوهشگر دانشگاه عالمه طباطباي      عليرضا امرايي
 استاديار دانشگاه فردوسي مشهد      حسن ايزانلو
 پژوهشگر دانشگاه بوعلي سينا همدان      جعفر باپيري

 ي سينا همدانپژوهشگر دانشگاه بوعل      زادهبرهانيعلي 
  دانشگاه تهران دانشيار      علي بيات

 دانشيار دانشگاه بوعلي سينا همدان      رضا پيشقدم
 پژوهشگر دانشگاه قم    ابوالفضل توكلي شانديز

 پژوهشگر دانشگاه بوعلي سينا همدان      مصطفي حسيني
  دانشيار دانشگاه بوعلي سينا همدان      محمد راسخ مهند 

 تاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياس    بيك تفرشيرستمآتوسا 
 ريزي آموزشياستاديار سازمان پژوهش و برنامه      منيره رضايي
  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشاستاديار       احمد رمضاني
 استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي      امير زند مقدم
 استاديار دانشگاه گيالن      منصور شعباني
 ريزي آموزشيپژوهشگر سازمان پژوهش و برنامه      اعلي عرباني دان

 استاديار دانشگاه قم    محمدرضا فخر روحاني
 استاديار دانشگاه الزهرا      فريبا قطره

 كبيراستاديار دانشگاه امير      محسن كرابي
  استاد دانشگاه تهران    اله كريمي مطهرجان

 استاديار دانشگاه بوعلي سينا همدان    محمدهادي محمودي
 پژوهشگر دانشگاه بوعلي سينا همدان      مرضا مداديانغال

استاديار دانشگاه بوعلي سينا همدان      مازيار مهيمني
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