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  سرمقاله

 ادبیات زبان وهاي  حوزهعنوان کتاب در  80نزدیک به ، تا کنون 1360دهۀ هاي  نیمهاز 
 مطالعـات فرانسـه توسـط    اخیـراً فرانسـه و   زبـان  فرانسه، مترجمـی فرانسـه، آمـوزش   

 .اند رسیده چاپ مراکز نشر دانشگاهی به به همت وها  حوزهدانشگاهی این  متخصصان
 »مرکـز نشـر دانشـگاهی   «، سـهم  عنوان 40حدود  »سمت«سهم انتشارات ، میاناین  در

اگـر ایـن   . عنوان بوده است 15 حداکثرها  دانشگاهانتشارات سهم و  عنوان 25قریب به 
براي  درسیهاي  کتاب در زمینۀ تولید ما که باید نتیجه گرفت ارقام کمابیش دقیق باشند،

 80 .ایـم  نداشـته  یدرخشان عملکرد از نظر کمی حتی ،مختلف زبان فرانسههاي  گرایش
در  البتـه  .چهار گـرایش ، براي از سه کتاب در سالتر  کمکتاب در طول سی سال یعنی 

نگارش مقاله، برگزاري  مثلهایی  فعالیتما صرف  از نیروي بخش زیادياخیر هاي  سال
کاري با ناشـران غیردانشـگاهی    هم داخلی و خارجی،هاي  کنفرانسشرکت در  ،همایش

 9تـا   6بین دولتی و هاي  دانشگاهفرانسه در زبان گروه  11اما با وجود . شده است...  و
این  ،گروه براي هروقت  تمامعضو  5ین آزاد، و با احتساب میانگهاي  دانشگاهگروه در 

سـره   یـک ایـم   بـوده کمـی برخـوردار   رشـد  از دانشگاهی  در تولیدات که مافرض  پیش
  .رسد مینظر  اعتبار به بی

 .استتر  نظر کم اختالف »لیداتتو«این در خصوص کیفیت پایین ناسازمند، شکلی  به
بـدون   درسی، در طول سی سال گذشته، بارهاهاي  کتابکه بسیاري از دانیم  میهمگی 

. کننـد  مـی ی را به دانشـجویان عرضـه   دانشی قدیم واند  شدههیچ تغییري تجدید چاپ 
 اروپاییناشیانه از منابع هایی  رونویسیدر واقع ها  کتابکه بسیاري از این  همگی آگاهیم

یعنی  ،این تولید» شکلک«که نزد ما تولید علم جاي خود را به  همگی باور داریم .هستند
که در غالب مونتاژهاي ما، نه به کیفیت مواد و قطعات  همگی واقفیم .داده است، »مونتاژ«

مـا،  هـاي   کتـاب کـه   همگی اذعان داریم و. ها آنگذاريِ  ، نه به کیفیت همشود میتوجه 
ش، رابطۀ آنان را با دیگر منابع فرهنگی قطع ترغیب دانشجویان به اندیشه و پژوهجاي  به

نیـاز   بیکنیم که هدف ما  ادعامان   کتابمقدمۀ  درکه  اینپروا نداریم از  ، و خودکنند می
  ... کردن دانشجو از مطالعۀ منابع دیگر است
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بـه جـایی   راه  ،اند رایجشایع و در میان ما که  چنان، شفاهی و نهانی و تمسخرِ هگالی
هاي  اقتباس، عالوه بر ما جوان کاران از همیکی  سه سال پیش،. و نخواهند برداند  نبرده

رونویسی بخشـی از   بهجا  یکخود را ايِ  صفحه 213 صفحۀ پیاپی از کتاب 90 ،معمول
به چاپ  انتشارات سمت در را» پژوهش«داده و حاصل این  اختصاص فرانسوي یک منبع

گذشته زمینه را براي تولید قرن  ثلثتنها مونتاژهاي  نهست که این بدان معنا. رسانده است
، و مونتاژهـا  تـر  طـوالنی رونوشـته  هـاي   قطعـه  ه، بل امروزاند نکردهفراهم ایرانی دانش 
 داشته است کـه  تا این اندازه صداقت ما کار محترم هم البته. اند تر شده علنیو تر  ناشیانه

هاي  قطعهمتشکل از = ( compiléو ) نوشته= ( écritزمان به دو صفت  کتاب خود را هم
اما اگر هدف از این . متصف کند) مسروقۀ ادبی، رونوشته ،تر منفیو، در معناي  گردآورده

رو(ایـن   باشـد، هـا   آنو کسب مجوز براي اي  صفحه 90هاي رونویسی اعتراف توجیه( 
هـاي   سـرقت که کند  میبه ساحت پژوهش و شعور خواننده اهانت قدر  هماننوشته نیز 

اقدام به  باري .اند زدهرا به چهره  ابداع و آفرینش انحصاريِ نقابِ گستاخانهکه اي  علمی
نشستن قبحِ مونتاژِ علمی و  شکسته شدنِ هیچ معنایی ندارد مگرها  گونه کتاب ایناپ چ

  .به جاي دانشدانش  کاریکاتور
مکتـوب و   نقـد انتقاد شفاهی و پنهـان بـه   ش رو کوششی است براي تبدیل مجموعۀ پی

و دانشـگاهی  از پـژوهش  عـام   ادراكنه تخریب افراد، بل تخریب نـوعی   آن هدف. آشکار
 چیـزي نیسـت جـز   ایرانی گر  پژوهشوظیفۀ بر اساس این ادراك ناگفته،  .است میتولید عل

بدون توجـه بـه پیونـد منطقـی ایـن      غالباً ، دیگر به یک خارجی اطالعاتو ها  دادهچسباندن 
ملـی  به دانش ها  آنبدیل تنهایتاً و کوششی براي تحلیل ترین  کم ، و بدونها دادهاطالعات و 

حلقـۀ   تنهـا در  هسـتند کـه  هایی  مقالهو ها  کتابصل این ادراك از پژوهش، حا. کاربرديو 
. آینـد  مـی اسـتاد و دانشـجو بـه کـار     مدت  کوتاهفردي و و براي رفع نیازهاي بستۀ دانشگاه 

 کـه  اسـت مسـئولیت   بیبسته، محدود و  پژوهشیِ» گفتمانِ«یک  چنین حاصل این ادراك هم
بحـران دانـایی و تـنش    و و خردورزي جویی  حقیقتو گري  پرسشنه  کلیدي آنهاي  واژه

بـل پژوهانـه و امتیـاز و     ،نیازهاي اجتمـاعی  رفعو  اعتبار جهانی و رویکرد علمی ووجودي 
افشـاي مـنشِ   . هسـتند سودجویی و منفعت شخصـی   وطلبی  جاه تحمیق و و ترفیع و ارتقا
ادراك فردمحور و  نابوديِ رِیسنخستین گام است در م ،این گفتمانکارانۀ  کاسبتاجرمآبانه و 

  .محور از پژوهشخود
عـالوه بـر    .انـد  نیافتـه اختصـاص   ایرانـی  »تولیـدات « به نقد این مجموعه همۀ نُه گفتارِ

چـاپ   پژوهشی در هزارتوي رمان نو چاپ انتشارات سمت، خواندن متون سادههاي  کتاب
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تـاریخ ادبیـات فرانسـه     و چاپ دانشگاه تبریز ادبی معاصرهاي  نظریهنقد و دانشگاه تهران، 
شناسـی   هاي ترجمه گرایشنیز در  ، سه کتاب خارجی راانتشارات سمتچاپ  قرن نوزدهم

اثر ماتیو گیـدر  شناسی  ترجمهدرآمدي بر  :ایم دادهقرار ورد تحلیل و بررسی م و آموزش زبان
M. Guidère ، اثر کلود ژرمـن  ها  زبانرویکرد ارتباطی در آموزشC. Germain بردهـاي   راه و

از مجموعـۀ   پسامدرنیسـم و  بـارت  دو کتـاب تطبیقـی  نقـد   .P. Cyrاثر پـل سـیر    یادگیري
و ) چاپ دانشـگاه آکسـفورد انگلسـتان   ( Very Short Introductions درآمدهاي بسیار کوتاه

 خـارجی و هـاي   زبـان آمـوزش   مربوط بـه  مباحثچنین  هم به زبان فارسی، وها  آنترجمۀ 
  .، موضوعات دو گفتار دیگر هستندمسئلۀ مهاجرت

نیست، اما شاید بتواند تصویري، هرچند مـبهم،   باب طبع خود ما هم» وارگی جنگ«این 
شـدن ایـن   تـر   روشـن بـراي  . دست دهد بهاز وضعیت پژوهش و ترجمه را در ایران امروز 

ی در نظـر دارد  علـوم انسـان  گـاه   پـژوهش تصویر، کمیتۀ تخصصی زبـان و ادبیـات فرانسـۀ    
متخصصان از آثار  جامع و منسجمهایی  پروندهبه تشکیل را  خودنامۀ  ویژهبعدي هاي  شماره
بـاور مـا ایـن     .اختصاص دهـد  مهم این حوزههاي  جریانزبان و فرهنگ فرانسوي و  ایرانیِ

دقیـق از فضـاي    ادراكیک  بهیابی  دست، مند سامانو مند  هاي روش بررسی است که بدون
همـۀ   مقدمـۀ کـه ایـن ادراك    یقـین داریـم   نیسـت، و پـذیر   امکـان  ادبی و فرهنگی موجـود 

با توجه بـه معـادالت جدیـد     .اصیل و واقعی استهاي  پژوهش تولیدي و همۀهاي  فعالیت
 کشـور فرانسـه،  ویـژه   بـه دنیاي غـرب و  گی با نو فتح باب مبادالت علمی و فرهالمللی  بین
بـا   موضـع برابـر   از بتوانتولید و خالقیت  رادة معطوف بها که تنها با همینرسد  مینظر  به

  .نشستگو  و گفتجهانیان به 

  مهیمنی. م
  1394ماه  بهمن

  



  


