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  چکیده
زهـره جـوزدانی و   تـألیف   ،خواندن متون سادهموضوع این مقاله نقد و بررسی کتاب 

ـ  که براي درسـی است از انتشارات سمت  نازیتا عظیمی میبدي، همـین عنـوان در    اب
ایـن رشـته تـألیف شـده     مدرسـان  دو تن از  دست بهمقطع کارشناسی زبان فرانسه و 

از متون ادبی نویسـندگان و شـاعران فرانسـوي از       هایی  این کتاب شامل گزیده. است
هـایی کـه مؤلفـان بـراي درك       است، به اضافۀ بخشبیستم تا اواخر قرن هفدهم قرن 

دهد که کتاب از   اي که انجام دادیم نشان می  بررسی. اند  ها اضافه کرده  بهتر متون به آن
دارد کـه   رعایت اصول روش تحقیق اشکاالت اساسـی  چنین همنظر شکل، محتوا و 

در نتیجـه  . رو شوند  شود دانشجویان در خوانش آن با مشکالت فراوان روبه  باعث می
جـا    تواند منبع مناسبی براي درس یادشده باشد و تـا آن   و در مجموع، این کتاب نمی

دیگـري بـراي تـدریس    دهند از منابع   که ترجیح میمدرسانی دانیم، کم نیستند   که می
باید بازنویسی و اصـالحاتی اساسـی در    بنابراین، .استفاده کنند» خواندن متون ساده«

  .شودشده استفاده  تعییناین کتاب اعمال شود تا بتواند در راستاي اهداف 

ـ ، انسجام متن، روش تحقخواندن متون ساده :ها دواژهیکل  ،يسـاز   کسـان ی ،یعلمـ  قی
  .قیتحق در امانت و صداقت

  
  مقدمه. 1

که  ،)سمت(ها   کار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه سه دهه از آغاز به
در سـال  (هـا    هاي علوم انسانی در دانشـگاه   با هدف تألیف و ترجمۀ منابع درسی رشته
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هاي بسـیاري در جهـت     ها، کتاب  این سالطی در . گذرد  ، میه استتأسیس شد) 1363
ـ    مزبور در این سازمان منتشر شدهنیل به هدف  درخـور  رفـت   ی پـیش اند و از نظـر کم

کـم در حـوزة کـاري مـا، یعنـی زبـان         دست. توجهی در این زمینه صورت گرفته است
هاي تخصصی دورة کارشناسی و تا حـدودي کارشناسـی     فرانسه، براي هریک از درس

ان گفت که کیفیت آثار منتشرشده تو  اما نمی؛ است   هایی تألیف شده  ارشد، کتاب یا کتاب
شوراي بررسـی متـون و   «یکی از دالیل تشکیل . هم به اندازة شمارشان باال بوده است

موضوع وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همین » کتب علوم انسانی
هاي این شورا، برآنیم تا در مقالۀ حاضر به نقد و بررسی کتاب   در راستاي فعالیت. است

انتشارات مجموعۀ از  زهره جوزدانی و نازیتا عظیمی میبدي،تألیف  ،خواندن متون ساده
  .سمت بپردازیم

عنوان منبع اصلی یک درس چهارواحدي با همین عنوان براي دانشجویان  این کتاب به
. دو تن از اساتید محترم این رشته تدوین شده است از سويدورة کارشناسی زبان فرانسه 

تر   این اثر، همانند بسیاري دیگر از آثار منتشرشده در سمت در زمینۀ زبان فرانسه، بیش
جدید  يو در قالب اثر ،مطالبی از آثار فرانسوي استخراج، تنظیم. گردآوري است تا تألیف

و  ،گردآوري مطالب، از نظر شـکل، محتـوا  اما باید دید در این گزینش و . اند  ارائه شده
کار رفته است؟ مؤلفان، در کتاب خود،   ها با اهداف درس، همت و دقت الزم به  تناسب آن

هـا را پیـاده     و در عمل آن   بند بوده  هاي تحقیق علمی پاي  به اصول و روش   تا چه اندازه
اند، اثر   اند؟ اگر داشته  خود داشته اند؟ آیا شناخت الزم را از نیازهاي واقعی مخاطبان  کرده

گوي این نیازها و انتظارات بوده است؟ آیا به آن اندازه در رسیدن   ها تا چه اندازه پاسخ  آن
عنـوان   درس یادشده در استفاده از آن بهمدرسان اند تا   به اهداف کتاب موفق عمل کرده

دهنـد بـه سـراغ منـابع       ترجیح مـی  که نهایتاً  منبع اصلی به خود تردید راه ندهند، یا این
  فرانسوي بروند؟

ها، بهترین روش به نظرمان مطالعۀ جداگانۀ هریـک از    براي رسیدن به پاسخ این پرسش
بنابراین، بعد از معرفی کامل اثـر،  . ها آمد  هاي کتاب و یافتن نقاط قوت و ضعف آن  سرفصل

هـاي درك مـتن، توضـیحات      پرسـش هـاي دشـوار،     ترتیب گزیدة متون، توضیحات کلمه به
. کنـیم   نامۀ نویسندگان و شـاعران فرانسـوي را بررسـی مـی      آواشناختی و دستوري و زندگی

بخش پایانی مقاله را نیز به بررسـی میـزان رعایـت قواعـد ویرایشـی و شـیوة نگـارش اثـر         
ب بـه  هـاي کتـا    در این میان، هرجا مطلبی در جهت بهبود و رفع کاستی. دهیم  اختصاص می

  .کنیم  نهاد مطرح می صورت پیش بهرا    نظرمان بیاید، آن
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  معرفی اثر. 2
 1391منتشر و در سال  1380بار در سال  نیاول يبرا میکن  یم یبررس جا  نیا در که یکتاب

 دجلـ  يچه در پشـت و رو   ننگاه، آ نیدر نخست. چاپ شده است دیبا اصالحات تجد
 يرو( ۀبا عنوان فرانس) پشت جلد( یعنوان فارس تطابق عدمکند،   یجلب توجه م کتاب
   هو عنـوان فرانسـ   )بـه زبـان فرانسـه   (خواندن متون ساده  یعنوان فارس: آن است) جلد

Lecture De Textes Simples در  رابه زبان فرانسـه   رعنوانیز مؤلفانکه   نیا یعنی .است
عنوان داخـل کتـاب، عبـارت     ۀالوه بر آن، در صفحع. اند  اوردهین خود اثر فرانسۀعنوان 

»Revu et corrigé« ) که نه بینیم،   می عنوان اصلیرا در ادامۀ ) شده  بازبینی و اصالحبه معنی
 .زم است در هر دو روي جلد بیایدو ال شود  در روي جلد و نه در پشت جلد دیده نمی

مستخرج از آثار ادباي فرانسوي قرن متن ادبی  28شامل صفحه دارد و  139این کتاب 
ها و اصطالحات دشوار متن،  همراه توضیحات برخی از واژه بهبیستم تا اواخر قرن هفدهم 
. استمتون  ةهاي درك کلی، آواشناسی، نکات دستوري و معرفی شاعر یا نویسند پرسش

پنج صفحه شامل  پنج: است صفحات اختصاص داده شدهاین ترتیب به  بهانتهاي اثر نیز 
صـفحه   ، دولغـات متـون   مربوط بهبه فارسی  ۀ فرانسهنام صفحه واژه هفتمتن اضافه، 

صـفحه جـدول الفبـاي     یـک  ،هـا   ة اسم فاعل و اسم مفعول و مطابقت آن  توضیح دربار
افعال  دربارة ه توضیحصفح یکهاي مختلف،  صفحه صرف افعال به زمان دهآوانگاري، 

صفحه  یک، در زبان فرانسه فعلی ي  ها  هشناستوضیح صفحه  کی، کمکی بودن و داشتن
، این میاناز  .صفت ۀاي از مقول صفحه خالصه سهاول و  ۀافعال دست هاي  ویژگیتوضیح 

افعـال زبـان   سه دسته  ۀجدول الفباي آوانگاري، صفحات مربوط به صرف افعال، شناس
چندان )   صفحه 139صفحه از  20جمعاً (   نامه  و واژه اول ۀهاي افعال دست  ویژگی فرانسه،

اي از فرهنـگ   و نسخه فرانسه کتاب صرف افعال غالباًضروري نیستند؛ زیرا دانشجویان 
 ۀفرانسـ «ند و از طـرف دیگـر، در درس   ا دارند که هر دو شامل این توضیحاترا لغت 

ضـرورت  . انـد   پیـدا کـرده   راشده در این صفحات آشنایی الزم  بیانبا مطالب » مقدماتی
هر چند به (ها   زیرا لغات موجود در آن قبالً طی درس؛ تر است  مراتب کم بهنامه نیز   واژه

در کل، محتواي کتاب از . آید  حساب می بهاند و بخشی تکراري   توضیح داده شده) فرانسه
سـال بـراي یـک درس      یـک نـیم  طی ها در   ی با تعداد جلسات برگزاري کالسنظر کم

اسب دارد، اما از نظر کیفی، از گزیدة متون گرفته تا فهرست منابع پایان چهارواحدي تن
  .وارد است   اي بر آن  اشکاالت عدیده ،کتاب
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  گزیدة متون .3
 بـه  ادبـی  متـون  از هـایی     گزیده شامل حاضر کتاب کردیم، اشاره آن به تر  پیش که گونه  همان
 ایـن  اصـلی  مخاطبان( دوم سال  نیم دانشجویان براي متون این تر  بیش اما .است فرانسه زبان

 معیار واقع، در .است تضاد در بینیم  می کتاب عنوان در چه  آن با امر این و نیست ساده )کتاب
 پرسش این ها  آن به نگاهی با و نیست مشخص درستی به متون این گزینش در بودن »ساده«

 نظـر  در ساده را 20 و 18 ،16 متون مثالً ،یاساس چه بر مؤلفان که آید  یم پدید ذهن در
 يهـا   دانسـته  بـه  توجه با هم و یواژگان ،يدستور ،يساختار لحاظ به هم رایز اند؛  گرفته
 در انیدانشجو .کرد یتلق »ساده« را ها  آن توان  ینم نهیزم نیا در برده  نام انیدانشجو اندك

 نیا یآموزش يمتدها از یکی اول سطح فقط ،»یمقدمات ۀفرانس« درس در و اول سال  مین
 با نیبنابرا .کنند  یم دایپ آن واژگان و ساختارها با يمختصر ییآشنا و گذرانند  یم را زبان

 فعـل  سـاده،  گذشـتۀ  زمـان  مانند حاضر کتاب یادب متون در کاررفته  به يدستور نکات
 درسـت  ایـن  و ندارنـد  اي ییآشنا چیه فاعل اسم و سوم نوع یشرط يها  جمله مجهول،
]Les « :انـد   کـرده  ادعـا  خـود  گفتـار   پـیش  دوم صفحۀ در مؤلفان که است چیزي آن خالف

]…[ l’apprenant de niveau au adaptés ,simple style d’un sont ]textes«.   
 دستوري مطالب یادگیري براي مؤلفان جانب از شده ارائه توضیحات دیگر، سوي از

 یا دستوري مطالب به صرفاً کتاب این که بوده این بر فرض اگر حتی .ندا ناقص یا ناکافی
 و واژگانی دانش محدودیت که گفت توان می آموزشی لحاظ به است، نپرداخته واژگانی
 ایجـاد  اساسـی  مانع متون درك در ها، آن مبتدي سطح به توجه با دانشجویان، دستوري

 متـون  خوانـدن « درس بـراي  وزارتی، مصوب برنامۀ در که ستا دلیل همین به .کند می
 کتاب دو )Facile Français ne Textes( آسان ۀفرانس کتب   مجموعه از« هایی  کتاب ،»ساده

 انـد   شـده  نهـاد  پـیش  تدریس منابع عنوان به »باشد داشته واژگان 1500 تا 1000 بین که
 تعـداد  ایـن  بـا  نهادي پیش متون نوع این ).82 :1374 عالی، آموزش و فرهنگ وزارت(

 بینـیم   مـی  سـاده  متـون  خوانـدن  کتـاب  در چه  آن با بودن، ساده نظر از محدود، واژگان
  .نیست مقایسه قابل وجه  هیچ  به

 عنـوان  نیـز  نظـر  ایـن  از و ندا ادبی ها  آن همۀ که است این متون گزیدة دربارة دوم نکتۀ
 ادبـی  بـه  اي  اشـاره  عنوان این در .ندارد سازگاري آن محتواي با )ساده متون خواندن( کتاب
 کند  می بیان آن نام که گونه  همان کتاب، این تدوین از هدف واقع، در .است نشده متون بودن

 در فرانسـه  ةسـاد  متـون  صـحیح  خوانـدن  مهـارت  ایجـاد « وزارتی مصوب سرفصل طبق و
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 بنابراین، .ستنی ادبی صرفاً سادة متون خواندن معنی به این و )16 :همان( است »دانشجویان
 آن در کـه  گذاشـتند،   مـی  »سـاده  ادبـی  متـون  خوانـدن « را کتاب عنوان بایست  می یا مؤلفان

 مطابقـت  مشـکل  امـا  شـد،   مـی  برطـرف  کتاب محتواي با عنوان سازگارينا مسئلۀ صورت
 متـون  از آن تألیف در که  این یا ماند؛  می باقی چنان  هم وزارتی مصوب سرفصل با آن نداشتن

 نهـاد  پـیش  البتـه  .کردند  می استفاده نیز ...) و ورزشی علمی، اجتماعی، هنري،( غیرادبی سادة
 ادبی گرایش دانشجویان مختص فقط ،»ساده متون خواندن« درس زیرا است، تر  مناسب دوم

 بیان صراحت به نیز IV صفحۀ در آخر نکتۀ این .شود  می نیز مترجمی گرایش شامل و یستن
 و مترجمـی  هـاي   گـرایش  در فرانسـه  زبان رشتۀ دانشجویان براي حاضر کتاب« :است شده

 متونی انتخاب بر مؤلفان چرا نیست مشخص ها،  این تمام با .»است شده تدوین [...] ادبیات
 :انـد   داشـته  اصرار اند،  گفته )2 ص( خود گفتار  پیش در که گونه  همان ،»ادبی صرفاً ویژگی« با
».littéraire purement caractère d’un sont textes les ]…[«.   

 متأسـفانه  که است نیا گرید نکتۀ م،یگفت متون دةیگز تیماه دربارة چه  آن بر عالوه
 دیگـر،  بیان به .است نشده تیرعا وجه  چیه  به ها  آن ارائۀ وةیش در صداقت و امانت اصل

 اعمـال  فرانسـوي  ادبـاي  از شـده  نقل متون در آزادانه بسیار هایی  تصرف و دخل مؤلفان
 گفتـار   پیش در نه باشند، کرده موضوع این به اي  اشاره ترین کوچک که  آن بدون اند،  کرده

 هاي  نشانه با نه و متن ابتداي در توضیحی قالب در نه نوشت،  پی یا پانوشت در نه کتاب،
 حـذف  تا جمله ای کلمه کی کردن   اضافه ای حذف از ها  تصرف و دخل نیا .سجاوندي

 زمـان  رییتغ ،یاصل متن يها  واژه رییتغ ،یاصل متن يسجاوند يها  نشانه رییتغ بند، چند
 دارد، اشـکال  یسینو قول  نقل اصول تیرعا نظر از فقط نه و شود  یم شامل را ... و افعال
 و سـاختار  بـا  ییها  جمله که يا  گونه  به ،ستا شده انجام انهیناش اریبس يموارد در بلکه
 جهینت در و ها  آن نیب یمنطق تسلسل و ربط که  نیا ای ،است   داده دست  به غلط کامالً ییمعنا

  .تسا   زده برهم را یاصل داستان یمنطق روند
 نویسـندة  اثـر  در کـه    حالی در آمده، »rester« فعل ،)131 سطر ،20 ص( 5 متن گزیدة در

 قیـد  مؤلفـان  ،17 سـطر  در .اسـت    شـده  نوشته )demeurer« )67 :1999 ,Daudet« فرانسوي
»très« نشینجا را »si« صـفحه  همـان  در .اند  کرده فرانسوي نویسندة سوي از شده برده کار  به 

 سطر انتهاي در بعد، صفحۀ در و جمله سه پنجم، بند ادامۀ در بند، یک سوم، و دوم بند بین
 دیـده  حـذف  از هـایی   نمونـه  هـم  بـاز  متن ادامۀ در .است شده حذف جمله سه هم باز ،6

 مـتن  از شده حذف هاي  بخش زیر که توضیح این با آوریم،  می را ها  آن جا  این در که شود  می
 ):21 ص( کشیم  می خط اصلی
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Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l’an dernier? une maîtresse 
chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s’est battue avec le loup toute la 
nuit… puis, le matin, le loup l’a mangée. – Pécaïre! Pauvre Renaude!... Ça ne fait 
rien […] (ibid). 

 Pierre titpe Le کتاب از دیجد بخش کی شروع که ابتدا همان در ،)37 ص( 9 متن دةیگز در
  :است شده حذف جمله نیا ،است فرانس آناتول

Le génie est voué à l’injustice et au mépris; j’en fis de bonne heure l’expérience 
(France, ٣٥ :١٩٦٩). 

 یاصـل  متن از واژه چند تر،  نییپا سطر کی و، جمله سه »facilement« از بعد ،6 سطر در
ــذف ــده ح ــد؛  ش ــود )l’illusion« )ibid« واژة ،20 ســطر در ان ــتن در موج  بــا یاصــل م

»l’impression« بار نیا و اند  شده حذف یی  ها  جمله سوم بند يانتها در است؛ شده نیگزیجا 
 خواننـدگان  اند  کرده یسع نقطه  سه با فقط یعنی نادرست، يا  وهیش   به اما خوشبختانه، مؤلفان،

ـ ق کـردن  اضافه با بار نیا آن، از پس بالفاصله 2.ندکن آگاه شده اعمال رییتغ نیا از را خود  دی
»alors« )ربط کلمۀ عنوان به: liaison de mot( ـ ا کـه   آن بـدون  ،يفرانسو سندةینو جملۀ به  نی

 و   جبـران  را ها  جمله حذف که اند  خواسته خود گمان به بگذارند، قالب دو انیم در را کلمه
 مرتکـب  يگـر ید اشـتباه  کـه     آن از غافـل  کننـد؛  حفظ را داستان تیروا یوستگیپ و انسجام

 و لیدل  یب حذف با که ییجا شود،  یم دهید آخر سطر در مؤلفان تر  فاحش اشتباه اما .اند  شده
 جملۀ که يا  گونه  به اند،  ختهیر هم  به را آن ساختار ،یاصل جملۀ از کلمه سه انۀیناش اریبس
  :است غلط ییمعنا نظر از اساساً آمده دست  به

“C’est très bien!”, me dit-elle avec douceur, mais d’un ton qui montrait qu’elle ne 
s’apercevait pas assez de la révolution que je venais d’opérer dans les arts du 
dessin (ibid: ٣٧). 

ـ  ترجمه است آمده ما یبررس مورد کتاب در که یغلط شکل همان به را جمله نیا اگر  م،یکن
 کـرده  پـا    به ینقاش هنر در که یانقالب متوجه یکاف اندازة   به که یلحن با [...]« :داشت میخواه
 جملـۀ  کـه    یصـورت  در ؛!)باشـد  »شـدن  متوجـه « فاعل تواند  ینم »لحن«( »است نشده بودم

 متوجـه  یکاف اندازة به او داد  یم نشان که یلحن با [...]« :شود  یم ترجمه شکل نیا به درست
  .»است   نشده بودم کرده پا   به ینقاش هنر در که یانقالب

 یآشـفتگ  و شده نقلدر متون  يا  رحرفهیغ و یراصولیغ يها  تصرف و دخل گونه  نیا اوج
 يهـا   در جملـه  »tout« و »gros« کلمـات  حذف از: دید 45 صفحۀ در توان  یم را آن از یناش

»]…[cela sentait  Tout. sacs de farine grosson âne chargé de ] …[« )58 :1984 ,Daudet(؛ 
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» ]… [de farine de sacsplus de sacs d’écus que  encore« در» sacs de« و »encore« حـذف 
)ibid: 59(اضافه کردن جملۀ ؛حذف پنج بند کوتاه در همین قسمت ؛ »Mon fils et Vivette 

[…] de leur mariage«حذف دو بند در ادامه و امالي غلط کلمـۀ  ؛ »d’araignées« ) جـاي   بـه 
»d’araignée« (جـایی کـه     شـود، آن   تر در دو بند پایـانی دیـده مـی     که بگذریم، اشتباه اساسی

مؤلفان باعـث کاسـتی در معنـی و نقـص در پیوسـتگی       از سويشده  اعمالتغییرات ناشیانۀ 
  :است     در نتیجه در روند منطقی آن شدهماجراهاي داستان و 

[…] un mauvais lit, quelques guenilles, un morceau de pain sur une marche 
d’excalier et puis dans un coin, trois ou quatre sacs crevés d’où coulaient des 
gravats et de la terre blanche. C’était là le secret de maître Cornille! C’était ce 
plâtras qu’il promenait le soir par les routes, pour sauver l’honneur du moulin, et 
faire croire qu’on y faisait de la farine… Pauvre moulin! Pauvre Cornille! Depuis 
longtemps les minotiers leur avaient enlevé leur dernière pratique. Les ailes 
viraient toujours, mais la meule tournait à vide (ibid : ٦١). 

گزینـد، رفتارهـا و     هـایی را مـی    اي چون آلفونس دوده واژه      که نویسنده   در واقع، هنگامی
   شده حسابم و منطقی ها را در داستان خود با نظ  شود و مجموعۀ آن  رویدادهایی را متصور می

بیان دیگر، هریـک از ایـن اجـزا نقـش مهمـی در       به. کند  خاص را دنبال می یهدف ،چیند  می
  .زند  را برهم می   رفت منطقی آن ها انسجام متن و پیش  ساختار داستان دارد و نبود آن

زیرا در آن راز قهرمان داستان آقـاي کرنـی    ،ترین بخش داستان است  در متن باال که مهم
)Cornille ( شود، رازي که اتفاقاً عنوان داستان را هـم تشـکیل     داستان گشوده میگرة فاش و

، یعنی دقیقـاً همـان چیـزي کـه     )گچ خردهبه معنی ( »plâtras« و »gravats« هاي  دهد، واژه  می
در آن  »plâtras«اي کـه    برگردان کامـل جملـه  . اند  حذف شده 3است راز داستان در آن نهفته

گرداند تـا آبـروي     ها می  ها در جاده  بود که او شب   گچ  این خرده«: چنین است  وجود دارد این
حـال اگـر واژة یادشـده را     .»شـود   جا آرد تولید می    آسیابش را حفظ و وانمود کند که در آن

 .»[...]گردانـد    هـا مـی    هـا در جـاده    او شـب این چیزي بود که «: حذف کنیم، خواهیم داشت
گرداند؟ و مـا هـم از مؤلفـان کتـاب       او چه چیزي را می: پرسد  خوانندة این متن از خود می

انـد؟ آیـا آلفـونس دوده      اي را از متن اصلی حـذف کـرده    چرا چنین کلمۀ کلیدي: پرسیم  می
گنجانـده اسـت؟ در ادامـۀ داسـتان     طور تصادفی ایـن واژه را در نوشـتۀ خـود      دلیل و به  بی

کند، و علت ایـن تـرحم را بـراي      یاد می» !کرنی بیچاره! آسیاب بیچاره«نویسنده با ترحم از 
هـا را    هاي آردسـازي آن   ها پیش صاحبان کارخانه  از مدت«: دهد  خوانندگان خود توضیح می

گـذاري اسـت بـه     چنـین  هـم اخیر، کـه  جملۀ اما این  .»از آخرین کارشان بیکار کرده بودند
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هاي آسیاب و چرخیدن خالی سـنگ    چرخیدن مداوم بال(جملۀ بعدي و توضیحی براي آن 
اي که هنگام خـوانش    گونه  مؤلفان حذف و متن حاصل ناقص شده است؛ بهاز سوي ، )آسیا

  .شود  وضوح احساس می  آن خأل پدیدآمده به
ارجاعـات   ۀیـ در ارا کسـان ی يا  وهینکردن از ش استفادهبخش  نیا گرید مهم اشکال

 یمتفاوت اریبس يها  وهیش بلکه نشده، يساز  کسانیدر ارجاعات  فقط  نه 4.است متون انیپا
 16 يبـرا : دارد فـراوان  يها  یکتاب آشفتگ نظر نیا از. خورد  یچشم م   به ها  آن ارائۀ در

کامـل اثـر شـامل نـام و نـام       ارجـاع  22، و 7، 3، 2، 1 يهـا   درس   مـتن ، از جملـه  متن
کـه   یصفحات ةانتشار و شمار خیعنوان اثر، محل نشر، نام ناشر، تار سنده،ینو یخانوادگ

 :خـوانیم   ایـن ارجـاع را مـی    1مثال، در پایـان مـتن    رايب. آمده استمتن از آن گرفته شده 
»Anatole France, Le livre de mon ami, Paris: Flammarion, 1996, p. 95.« مـتن  یـازده در ؛ ،

   نام و نام خانوادگی نویسنده و عنوان اثـر ذکـر شـده    فقط 27 و ،14، 9، 6، 4متون از جمله 
در  ؛».Bernardin de Saint-Pierre, Etudes de la nature« :4، مانند ارجـاع پایـان مـتن    است
   :اسـت    عنوان اثـر و نـام ناشـر ذکـر شـده      سنده،ینو ینام و نام خانوادگ 12متن  يانتها

»Alphonse de Lamartine, Geneviève, éd. Hachette.«ـ  ارجـاع  ،16 براي متن ؛ کامـل   اًتقریب
 .Jean Jacques Rousseau, Emile, Classiques Garnier, éd « :اما بدون محل نشر آمده است

Garnier Frères, 1961, pp. 439-440.«ازاز عنوان کتاب  شیپ، 24در متن  ؛ »in« شـده  استفاده 
 .»Anatole France, in Préface pour les plaisirs et les jours de Proust«: نادرست است که

 فقطمؤلفان  ،مورد کیدر  رایتر است، ز  شیکتاب ب يانتها یدر متون اضاف ینظم  یب نیا
 ، فقط نام الفونتن109در پایان متن صفحۀ : اند  به ذکر نام خانوادگی نویسنده بسنده کرده

)La Fontaine( ذهـن   را بـه  تصـور تواند این   در پایان متن می ناقص ارجاع. بینیم  را می
هاي   فرانسوي، بلکه از کتاب ةنویسنداصلی اثر  متن را نه از این انلفؤکه م متبادر سازد

، بـراي  اگـر چنـین بـوده باشـد    . دان  گرفته شناسی  شده در کتاب  یاد ۀتاریخ ادبیات فرانس
بود به همـان کتـاب تـاریخ ادبیـات       علمی، بهتر  روش تحقیقاصول صداقت و رعایت 

  .شد  داده میارجاع  ويفرانس
 

  دشوار اصطالحات و ها  واژه توضیحات .4
اي هم در محتوا و هـم در شـیوة     اشکاالت عدیده )Mots et expressions( این بخشدر 

کمکی بـه دانشـجویان    فقط نهاین توضیحات اشتباه . خورد  ارائۀ توضیحات به چشم می
هایی که ایـن    در دوره. شود  تر باعث گمراهی آنان می  کند، بلکه بیش  در درك متون نمی
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تـرین ایـن     مهـم . ایـم   کردیم، خود بارها شاهد ایـن موضـوع بـوده     کتاب را تدریس می
  .اشکاالت از این قرارند

  
  هاي دشوار  ها و ترکیب  دست در ارائۀ واژه  یکاي   نبود نظم و شیوه 1.4
ترتیب حـروف الفبـا و نـه همیشـه بـر       بهنه  ها  واژهتوضیحات پس از متن درس، بخش در 

انـد کـه     رسد مؤلفان سعی کـرده   نظر می  اگرچه به. اند  اساس ترتیب حضورشان در متن آمده
چون بسیاري از موارد  هم ،در متن را مالك قرار دهند، اما در این زمینه ها  واژهترتیب حضور 

هـا ایـن کـار      درس ۀدر همـ  زیرا ؛اند  دقت الزم را به خرج نداده ،دیگر که نشان خواهیم داد
 تـر   نمایان دقتی زمانی  این بی. 26ویژه   و به 7، 6، 5هاي   انجام نشده است؛ از جمله در درس

بینـیم کـه در     را می »expérience« ة، واژ)78ص ( 20شود که در بخش توضیحات درس   می
! گنجانـده شـده اسـت    جا  نیا در چرا و انتخاب کجا از ستیو مشخص ن! وجود ندارد متن

   رةیفعـل دوضـم   ،»tenir«فعـل   يجـا   ، بـه 28 ۀدر صـفح . سـت ینـوع ن  نیتنها مورد از ا نیا
»se tenir«  فعـل 78 ۀکه در متن وجود ندارد آمده است؛ در صـفح ، »procurer «  و بالفاصـله

صورت دوضمیره  بهاگر این فعل  که  با توجه به این. بینیم  را می »se procurer« بعد از آن فعل
شـکل معمـولی آن آمـده اسـت،      فقـط بیاید معناي متفاوتی نخواهد داشـت و در مـتن نیـز    

بهتـر  با توجه به ایـن مـوارد،   . ها ارائه شود آن در قسمت واژه ةضرورتی ندارد فعل دوضمیر
  ترتیـب شـماره   بـه ها نیـز   گذاري و در قسمت واژه و اصطالحات در متن شماره ها  هبود کلم

هاي دشـوار دسترسـی     تر به معنی واژه  صورت، هم دانشجویان آسان   ند؛ در اینشد آورده می
  .شد  این بخش کاسته می نظمی در  کردند و هم از بی  پیدا می

 .است واژگان یحاتتوض ارائۀ در واحد اسلوب نبود مورد، ینا در یگرد ذکر یانشا مسئلۀ
 ماننـد  اسـت،  شـده  استفاده هم متضاد واژة از ها  آن یحتوض در موارد یبرخ در که يا  گونه  به

 ،»négligée mise une« يهـا   یبترک و ها  کلمه یحتوض يبرا یبترت به ،75 و 68 ،55 صفحات
»auparavant« و »soleil de coucher«. بینـیم،   مـی  هم مثال توضیح بر عالوه دیگر، مواردي در 

 نشـده  عمـل  شیوه این به ها واژه سایر ارائۀ براي اما ).97 ص( »riante« صفت تعریف مانند
 و آمـد   مـی  جداگانه هواژ نخست توضیحات در بود بهتر معمول، روال طبق ،چنین هم .است
 »négligée mise une« بـا  »mise« واژة توضـیح  جـاي  بـود  بهتر مثال، براي .آن ترکیب سپس

 معنـی  سـپس  و آمـد  می »cils« واژة براي توضیحی ابتدا بود بهتر یا شد؛ می عوض )55 ص(
»cils des battre« )شد می ارائه )58 ص.  
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 در :اسـت  شـده  بیان گوناگون هاي  شیوه به اصطالحات و ها  واژه بودن عامیانه ،چنین هم
 همـین  بـاالتر،  سطر چهار ،  جا  همان پرانتز؛ بدون »familière expression« عبارت ،22 صفحۀ

 بــدون »familier« واژة ،98 صــفحۀ در ؛!»)familière expression(« پرانتــز میــان در عبــارت
 واژة گـویی  جـا،   این در است، آمده »tomber de familier :ficher se« ناشیانۀ شکل به و پرانتز

»familier« همـین  بـه  و آن بودن عامیانه براي توضیحی نه و است فعل معنی از جزئی خود 
 کتـاب  مؤلفـان  هم مواردي در که  این دیگر نکتۀ .کند گمراه را دانشجویان است ممکن دلیل

 سـطح  بـه  اشاره بدون 9 صفحۀ در :اند  نکرده اصطالحات یا ها  واژه بودن عامیانه به اي  اشاره
 کـه  ترکیبی براي ،58 صفحۀ در یا اند؛  آورده آن براي را »garçon« معادل ،»gars« واژة عامیانۀ
 »sujet ce à indifférent suis je« معـادل  ،»égal m’est ça« یعنی ،است عامیانه سطح به مربوط

 تـا  شد می داده توضیح نکته این بود بهتر .اند  داده ارائه است استاندارد سطح به مربوط که را
  .ببرند کار به را جمله دو این باید بافتی چه در بدانند دقیقاً دانشجویان

  

  دشوار هاي  واژه تعیین در مشخص معیار نبود 2.4
 چـه    مـتن  هـر  دشـوار  اصطالحات و ها  کلمه تعیین در مؤلفان که نیست مشخص درستی به

 انـدازه  همـان  بـه  هـایی   واژه ها  درس تر  بیش در زیرا ؛اند  داشته نظر مد را معیارهایی یا معیار
 بخـش  در امـا  دارنـد  وجـود  انـد،   شـده  داده توضـیح  که هایی  آن از دشوارتر حتی و دشوار

ـ  .اند  نشده آورده توضیحات  ،»merle«، »haie« هـاي   واژه کـه  گفـت  تـوان   نمـی  نمونـه،  رايب
»perdrix«، »engourdie«، »éteule«، و »maussade« سـال   نیم دانشجویان براي 25 متن در 

 )شـده  داده توضـیح  دشوار واژة عنوان به که( »entrouvrir« مثالً از تر  آشنا و تر  ساده دوم
 از تـر   ناآشـنا  و دشـوارتر  15 مـتن  در »doute sans« و ،»en«، »hôte« کـه   ایـن  یـا  هستند؛

»proie«، »saisit s’en«، و »flatteur« ترکیب و کلمه پنج فقط مؤلفان ،19 متن در .هستند 
 رد ،»soleil de coucher« و »fois de que« جمله از اند،  دانسته توضیح نیازمند و دشوار را

 :ناآشـناترند  و دشوارتر مراتب به که دارند وجود یادشده متن در بسیاري لغات که حالی
»bourrasques«، »détrempés sentiers«، »de dépit en«، »de jonchée«، »blafard«.  

 بـا  مقایسـه  در »expérience« واژة ،20 مـتن  در آیـا  :پرسـید  تـوان   مـی  ترتیـب،  همین به
»déboise«، »brouille« یا »cendre de monnaie« در اتفاقـاً  کـه  دیگـري  نکتۀ است؟ دشوارتر 

 فعـل  از آن توضـیح  در کـه  اسـت  ایـن  کند،  می توجه جلب »expérience« واژة همین مورد
»éprouver« یعنی آن، خانوادة   هم کلمۀ که شده استفاده »épreuve«، بـاالتر،  سطر یک درست 
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 هـاي   واژه از واژه یـک  توضیح در دیگر، بیان به .است شده داده توضیح دشوار کلمۀ عنوان به
  .است کتاب از بخش این اشکاالت دیگر از خود این که شده استفاده دشوار
  
  دشوار براي یک واژة دشوارارائۀ توضیحات  3.4

اند که خود   کار برده  هایی به  ها یا اصطالحات دشوار متون واژه  گاهی مؤلفان در توضیح کلمه
 کننـد    یمنوعی کار درك متن را برایشان دشوارتر  بهبراي دانشجویان ناآشنا و دشوارند، یعنی 

در و  »s’accoutumer«معـادل   »se faire à cette vie« عبـارت  ي، بـرا 28 ۀدر صفح .تر  ساده تا
 .اسـت  آمـده  »organe situé dans l’abdomen« عبـارت  »foie« واژة فیتعر ي، برا13 ۀصفح

 بـارة در .رسـد  نظر مـی   هر دو تعریف دشوار و غیر قابل فهم به سال دوم  نیمبراي دانشجویان 
 جزء واژگان دشوار در نظـر گرفتـه شـده، امـا     »foie« باید پرسید که چرا چنین هممثال دوم، 

»poumon«، نـه یزمها در ایـن    مثال. که در همان درس آمده، از این قاعده مستثنی شده است 
 »appât«، )5ص ( »à mesure que« حیتوضـ  يبـرا  »proportion« واژة از اسـتفاده : سـتند ین کم
هـایی از ایـن     نمونـه  ... ، و)101ص ( »équipé« بـراي  »pourvu«، )60ص ( »allécher« يبرا

دهند همت و دقت کافی بـراي پیـدا کـردن توضـیحات سـاده بـراي         نشان میکه  اند دست
رسـد کـه آنـان معـانی و       نظـر مـی   به .هاي دشوار از سوي مؤلفان صورت نگرفته است  واژه

 ،دقتـی   شده بـا بـی   انتخابو در مقابل لغات      هاي لغت بیرون کشیده  هایی را از فرهنگ  معادل
اي علمـی، بخـش     اند تا به هـر طریـق، و نـه بـه شـیوه       گذاشته ،طور تصادفی بهاگر نگوییم 

  .هاي دشوار هر درس را پر کنند  توضیحات کلمه
  
  هاي تکراري    واژه 4.4
 درس دو دشـوار  يها  واژه حاتیاصطالح در بخش توض ایواژه  کی يموارد معدود در

واژة  يمختلف برا ی، پنج معن)38ص ( 9درس  در. است شده فیتعر و تکرار مختلف
»mine« در عبـارت  ،يدرس بعـد  حاتیواژه را دوباره در توضـ  نیهم. ارائه شده است 
»mine de l’enfant« این ترکیب یک اصطالح نیست کـه واژة  . بینیم  میmine  اي   در آن معنـی

  شدة آن، از جمله معنی چهارمی که در درس پیشین بـراي آن ارائـه شـده     شناختهجز معانی 
)»air, allure«( باشـد ، داشته ) ایـن توضـیح آمـده   42در ص ،: »l’air, l’allure de l’enfant«(. 

بنابراین لزومی ندارد که توضیح این واژة آشنا بـراي دانشـجویان دوبـاره در درس دیگـري     
 که دوباره و با همـان معنـی   است) 28ص ( »de bon cœur« تکرار شود؛ مثال دیگر اصطالح

»courageusement« )تکرار شده است) 50ص.  
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  ها واژه از برخی براي غیردقیق یا نادرست توضیحات ئۀارا 5.4
 باعـث  کـه  انـد  کـرده  ارائـه  هـا   واژه يبرا یردقیقغ یا اشتباه یحاتیتوض مؤلفان پرشمار، يموارد در

 آمـده  »bouleverser« فعـل  یحتوض يبرا ،68 صفحۀ در نمونه، رايب .شود  یم یاندانشجو یگمراه
 کـار   بـه  آن در واژه یـن ا کـه  یبـافت  به توجه بدون مؤلفان، جا  ینا در .»désordre en mettre« :است
 .انـد   کـرده  ارائـه  و ینشگـز  را لغت فرهنگ در موجود یفتعر یناول وار،  ینماش صورت  به و رفته

 مـتن  جملۀ در که   یحال در کنیم؛ یم صحبت مکان یا یءش از که است درست یزمان یحتوض ینا
ـتور  ییلو( شخص یک از صحبت درس  .»bouleversé fut en savant Le« :اسـت  یـان م در )پاس

 داده توضـیح  pénible et violente émotion une causer صـورت  بـه  بایـد  فعـل  نتیجـه،  در
 صفت صورت به که فعل، عنوان  به نه »bouleversé« شده یاد جملۀ در ضمن، در .شد یم

 عبارت ها،  واژه یحاتتوض بخش در یدبا بوده، نظر مد متن جملۀ یناًع اگر و است، آمده
bouleversé être آن توضـیح  در و ému profondément être 78 صـفحۀ  در .شـد  مـی  آورده، 

 اسـت  اشتباه که آمده »réussir à propre est qui« عبارت »sûr coup à« اصطالح توضیح براي
 در کـه  جاسـت   ایـن  جالـب  .شـد   می آورده آن براي ،sûrement یعنی درست، معادل باید و

 »مطمئنـاً « درست اما متفاوت ترجمۀ مؤلفان ،)116 ص( کتاب انیپا یفارس   ـ   فرانسه نامۀ  واژه
ــرا را  »congrégation« کلمــۀ حیتوضــ در ،93 صــفحۀ در .انــد  داده ارائــه اصــطالح نیــا يب
 تنهـایی  بـه  واژه ایـن  چون است، اشتباه کامالً که ،»)corbeaux de ensemble )ici« :میخوان  یم

 مـتن  عبـارت  عـین  مقابـل  در توضیح این باید یا بنابراین، .دهد  نمی را معنی این وجه    هیچ    به
 »corbeaux de« کـه   این یا باشد، درست تا   آمد  می »corbeaux de congrégations« یعنی درس،

  .شد  می حذف آن از
ـ پا یفارسـ    ـ   فرانسـه  نامـۀ   واژه در دست این از هایی  انگاري  سهل و اشتباهات  کتـاب  انی

)»Lexique«( اصـطالح  ،113 صـفحۀ  در .شود  یم دهید هم »tour double à«  ـ ا بـه  شـکل  نی
 ییتنهـا  به بیترک نیا .»کردن قفل بار دو چرخاندن، را دیکل بار دو« :است شده داده حیتوض

 در کـه  طـور   همـان  آن، همـراه  به را بستن فعل یدبا پس .ندارد یفعل چون دهد،  ینم را یمعن ینا
 درست شده داده یحِتوض صورت آن در ؛آورد ،)»tour double à porte la fermer«( آمده 5 متن

 »mains en mains« غلـط  شـکل  بـه  »mains en mains de« اصـطالح  صفحه، همان در .بود خواهد
 میـل « :بینیم  می را غلط ترجمۀ این »démanger« فعل براي ،117 صفحۀ در ؛است شده نوشته
 دارد دیگـري  معنی فعل این ،26 متن در یعنی جا،  این در اتفاقاً، .»)جا  این در( خاریدن مفرط

 صـورت  ایـن  بـه  بایـد  و انـد   کرده اشاره آن به درس، از بعد توضیحات در مؤلفان، خود که
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 فعـل  رایـج  معنـی  »خاریـدن « واقـع،  در ).کاري انجام به( داشتن مفرط میل :شد  می تعریف
  .آن اصطالحی معنی نه و است یادشده
  
  خاص هاي  بافت در ها  واژه معنی ارائۀ در نادرست شیوة کارگیري  به 6.4
 از مؤلفـان  ناشـیانۀ  استفادة بریم،  می پی آن به ها  کلمه توضیحات بررسی در که دیگري نکتۀ
 اصطالحات در ها  واژه غیررایج هاي  معادل یا معنی دادن براي )جا  این در معنی به( »ici« واژة

 متن درك در را دانشجویان آن نادرست غالباً کاربرد که   اي  گونه    به است؛ خاص هاي  بافت یا
 بخش در واژه این از استفاده بار دوازده مجموع از که بدانیم است جالب .اندازد  می اشتباه به

 در ترتیـب  بـه  کـه  هـا،   مثـال  ایـن  در جمله از است، اشتباه ها  آن از نیمی ها،  کلمه توضیحات
  :خوانیم  می 98 و 64 صفحات

denrée: (ici) produit du sol, merchandise. 
aire: (ici) un endroit où l’on bat le blé, toute surface plane, zone, domaine. 

 ها  آن اولین ابتداي در و شده داده معادل چند لغت هر براي بینیم،  می جا  این در که گونه  همان
»ici« کردن معنی براي توان  می را جا  این در شده داده هاي  معادل تمام که    این یعنی است؛ آمده 

 اول معنـی  فقـط  درس مـتن  در کـه    حـالی  در !بـرد  کـار   به متن در شده استفاده خاص بافت
 آمـده  آن بـدون  یا »ici« همراه که را، اول معادل فقط باید یا بنابراین، .باشد درست تواند  می

 ،81 ،28 فحاتص مورد، پنج در مؤلفان که يکار( کرد حذف را یهبق و داشت نگه ،است
 يابتـدا  در را آن از بعـد  و دوم يهـا   معـادل  کـه   یـن ا یا )اند  داده انجام 105 و 101 ،85
 مانند .آورد ،»ici« از بعد آخر، در بوده متن منظور که را درست و اول معادل و یف،تعر
 :انـد   داده انجام درست شکل ینا به ،61 صفحۀ در مورد، یک در فقط مؤلفان، که يکار

»l’hospitalité reçoit qui personne ici ,l’hospitalité donne qui personne :hôte«.  ،البتـه 
 شـده  ارائـه  متن بهتر درك براي لغت توضیح کتاب این در زیرا است، تر  مناسب اول حل  راه

 کنـد،   نمـی  کـار  این به کمکی که اضافی، توضیحات آوردن و )مؤلفان گفتار  پیش ←( است
 پرانتـز  میـان  در »ici« گـاهی  بینـیم،   مـی  ها  مثال این در که گونه  همان ضمن، در .ندارد لزومی
 میـان  در 7 و 2 سـطرهاي  در ،)61 ص( آخـر  مثال همین در آن؛ بدون گاهی و شده   نوشته
  !است آمده پرانتز بدون ،4 سطر در و پرانتز

 ،115 ،112 صـفحات  در نمونه، براي .بینیم  می را اشکال این هم کتاب پایان نامۀ  واژه در
 فصـل « :خـوانیم   می ترتیب به »aire« و »printemps«، »denrée« هاي  واژه توضیح براي ،117 و
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 سـطح « و ،»)جـا   ایـن  در( زمـین  محصوالت کاال، متاع،« ،»)جا  این در( خوش روزهاي بهار،
 :جـا   ایـن  در بهـار،  فصل :گفت باید که حالی در ؛»)جا  این در( خرمن کوبیدن جاي محدود،
 جاي :جا  این در محدود، سطح زمین؛ محصوالت :جا  این در کاال، متاع، خوش؛ روزهاي
  .خرمن کوبیدن

  
  هاي درك متن  پرسش. 5

مربوط به گزیدة متون است که ) questions(هایی   پرسش شامل کتابهر درس از این 
 تدریس ةشیو با مطابق و علمی روش زیرا ؛اند  شده طراحی ضعیف بسیار آموزشی لحاظ به

 آموزش در متدنویسی رویکردهاي امروزه، .است نشده رعایت ها  آن در نوشتاري كدر توانش

 این در که  آن حال .است معطوف اجتماعی   ـ       تعاملی هاي  فعالیت به و رفته فراتر تمرین از زبان

شده دربارة  طرحهاي   پرسش: یما مواجه )exercices( زبانی صوري هاي  تمرین با تنها کتاب
تر   مثل بیش ،هستنددر متن  هآمادهاي کوتاه و   اي، کلی، با پاسخ  گزیدة متون غالباً کلیشه

ها در بسیاري از موارد، نه به فهم بهتر متن   این نوع پرسش. 22و  18هاي صفحات   پرسش
آنان؛ زیرا غالباً از نوع کنند و نه به پرورش خالقیت   دانشجو کمک چندانی می از جانب

توان یافت که  میتري پرسش  تعداد کم ها  در میان آن هستند و) questions fermées(بسته 
، یا سؤاالتی باشند دنطلببرا باشند و مهارت گفتاري یا نوشتاري ) questions ouvertes(باز 

، 22 ۀصفح :رجوع کند ها نیاز داشته باشد به تجربیات خود  آموز براي پاسخ به آن  که زبان
  .سؤال آخر 3، 9 ۀصفح ؛13ل سؤا

به  تواند یم یکل ندیدو فرا قیآموز از طر گفت که زبان دیبا يمهارت درك نوشتار دربارة
 ).haut-bas( نییپا به باال ندیو فرا) bas-haut(به باال  نییپا ندیفرا: ابدیدرك مفهوم متن دست 

، هـا   تهـا، عبـار   آواهـا، واژه (کنـد عناصـر خـرد مـتن      آموز تالش می زبان نخستدر فرایند 
هـاي   با اسـتفاده از دانسـته   دوم،در فرایند . را رمزگشایی کند تا به معنی کلی برسد) ها  هجمل

 پـردازد  سازد و سپس به عناصر جزئـی مـی   معنی متن می بارةی کلی دریها قبلی خود، فرضیه
)66-65 :2008 ,Legros and Marin( .و  هـا   هکلمـ توضـیح  کـه    با توجه به این ،در اثر حاضر

سمت درك  آموز به ، زبانندا  هاي مربوط به درك متن آورده شده اصطالحات پیش از پرسش
 ن،با توجه به حجـم زیـاد عناصـر ناآشـنا در مـت      ،در نهایت .شود پایین به باال سوق داده می

هـاي درك   ، بهتر بود ابتدا پرسـش نابراینب. کندرا درك  آن یممکن است دانشجو نتواند معن
احتماالً بـه همـین دلیـل مؤلفـان در     . شد کلی و سپس معنی واژگان و اصطالحات آورده می

  .اند  ، این روش را پیاده کرده5خواندن و درك مفهوم متون سادهکتاب دیگر خود، 
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  توضیحات آواشناختی. 6
درســت کلمـات، توضــیحاتی آواشــناختی  مؤلفـان بــراي کمـک بــه دانشــجویان در تلفـظ    

)Phonétique (اند، اما متأسـفانه اشـتباهات     در هر درس گنجانده   و تمرین   همراه چند مثال به
هـا    قبل از هر چیـز، بایـد بگـوییم کـه برخـی از واژه      .اند  بسیاري در این زمینه مرتکب شده

 و فراوانی لغـات موجـود در متـون   اند که با توجه به تنوع   صورت تکراري آوانگاري شده  به
تبع آن امکان فراوان انتخاب معلوم نیست به چه علت ایـن کـار صـورت گرفتـه      بهکتاب و 

 و واژة [tus]، بـا آوانگـاري یکسـان    88 و هم در صفحۀ 9، هم در صفحۀ »tous« واژة: است
»haie«  با آوانگاري نادرست[e] )جاي   به[’ε] ( 6اند؛ در صـفحۀ    آمده 61و  28در صفحات ،

 »des héros« و »des haricots« يهـا   همـراه بـا مثـال    liaison یدربارة اصطالح آواشناخت یحیتوض
 تر در این بـاره واژة   اما مثال جالب. تکرار شده است 61داده شده و همان مطلب در صفحۀ 

»hurlement« است که در دو درس تکرار و به دو شکل کامالً متفاوت آوانگاري شده است :
تـر و    مهم آناز  ؛»[urlәmã]« صورت  ، به76و در صفحۀ  »[yrlømã]« صورت  به  ، 28در صفحۀ 

نشـان داده   به این شـکل  درست آن تلفظ !ندا اشتباه ها  که هر دوي این آوانگاري اینتر   جالب
متفـاوت و متمـایز اسـت و خـود      [u]با  [y]است که تلفظ آواي  گفتنی. [yRlәmã]: شود  می

) بـه معنـی توجـه   ( »ATTENTION« پایان کتاب، با نوشتن   لفان هم، در جدول آوانگاريؤم
، [ø]و  [œ] ،[e]و [ε] بر تفاوت بـین آواهـاي    چنین همبا حروف بزرگ، بر این نکته و  اًتمام
[ɔ]  و [o]جـاي هـم اشـتباه      بـه هـا را    اند کـه آن   مخاطبان خود خواسته کید کرده و ازأت...  و

تـر    سفانه، بـیش أ، و متاً، اتفاقزیرا! اند  مهم غافل مانده ۀخود از این نکت اًاما ظاهر. نگیرند
کـه در بسـیاري از     اي   گونـه   مربوط به همین مورد اسـت؛ بـه   کتابآوانگاري  هاي  غلط

و تلفـظ     اسـتفاده کـرده   دیگر  یکجاي   را به اشتباه به ي آوانگاريها  نشانهاین  صفحات
یکی از مشکالت که   به این با توجه .اند  مورد نظر به دانشجویان ارائه داده ةنادرستی از واژ

 یادشدهتفاوت میان آواهاي  ندادن آموزان ایرانی مربوط به تشخیص زبان رایج بین تلفظی
 دهد و مشکل تشـخیص  سمت خطا سوق می بهرا  آنانگونه اشتباهات   ایناست، وجود 

هاي اشتباه پرشمار از این قرارند   هایی از این آوانگاري  نمونه. کند  میآواها را حادتر  ندادن
آوریـم و بـراي راحتـی خـوانش از       مـی  →آوانگاري درست هر واژه را بعد از نشانۀ (

  ):کنیم  نظر می  ها صرف  گیومه
؛ ]ɔpital → opital[: 34. ص hôpital؛ ]sεtjεm  →setjεm[: 23. ص septième ةواژ

manœuvre 34. ص :]manøvr → manœvR[ ؛squelette 39. ص :]skәlεt → skølet[؛ 
cœur 51. ص :[kør → kœR]؛ laid 55. ص :]le → lε[؛ hall 61. ص :]al → ’ol[؛ haie 
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. صchevrier  ؛]suvrɛ̃nәte → suv(ә)Rεnte[: 79. ص souveraineté ؛[e → ’ε]: 61. ص  
85 :[ʃøvrijε → ʃәvRije]؛ oisiveté 91. ص :[wazifté → wazivte].    در این مثال آخر، بـه غیـر

عنـوان یـک     به »é« استفاده ازتر   شود، اشتباه فاحش  دیده می ]v[از اشتباهی که در مورد آواي 
  !آوانگاري است ۀنشان

 نمونه، رايب .ستندین کامل شده ارائه حاتیتوض موارد یبرخ در که است نیا گرید اشکال
ـ  تلفظ در را ]ә[ يآوا توان  یم یگاه که کنند  یم اشاره نکته نیا به مؤلفان 14 ۀصفح در  کی

 یگـر، د مثـال  .شـود  یم حذف ]ә[ يا قاعده چه طبق که اند  نداده حیتوض اما .کرد حذف واژه
 ]s[ يآوا بدون یا با، تلفظ :است 35 صفحۀ در »plus« واژة تلفظ قاعدة از ناقص یحتوض ینا

 s حـرف  و یـرد بگ قـرار  واکـه  یـک  از قبل plus که یزمان یعنی آن، سوم تلفظ به اما .یانیپا
 در مؤلفـان  ،82 صـفحۀ  در مشـابه،  يمـورد  در .اند  ه  نکرد يا  اشاره شود، تلفظ ]z[ آن یانیپا

 تلفـظ  ]ø[ و ]y[ شـکل  دو بـه  فقط فرانسه زبان در »eu« یبترک که اند  گفته ناقص یحیتوض
 چهـار  از جا،  همان در اتفاقاً .اند  گرفته یدهناد را ]œ[ یعنی آن پربسامد و سوم تلفظ و شود  یم

 نشـانۀ  بـا  »heure« و »leur« انـد،   زده مثـال  ]ø[ تلفظ يبرا که »yeux ,eux ,heure ,leur« کلمۀ
]œ[ در فقـط  را آخـر  نشـانۀ  یـن ا کتـاب  کـل  در که است ینا جالب و !شوند  یم يآوانگار 

 يهـا   مثـال  از یاريبسـ  کـه    یحـال  در ،)93 و ،72 ،39 فحاتص( ینیمب  یم واژه سه يآوانگار
  .شوند خوانده تلفظ ینا با یدبا یآواشناس بخش در شده ارائه

 ماننـد  ندارنـد؛  آن بـه  ربطی که اند  آمده آواشناسی بخش در نکاتی گاهی که  ینا باالخره
 بـه  دوم مـورد  و »aimer« فعـل  ادبـی  کاربرد به اول مورد :14 صفحۀ در D و C هاي  قسمت
 دو هـر  و دارد اشـاره  احتـرام  روي از شخص یک به خطاب »Vous« جمع ضمیر از استفاده

  .شوند  می مربوط زبان دستور به
  

  ها  جدول و دستوري هاي  نکته .7
 مطالب ارائۀ در انسجام و هماهنگی نبود از غیر به بخش، این فراوان اشکاالت ترین  مهم از
 مـتن  از خـارج  هـاي   مثال اشتباه، یا ناقص توضیحات به توان  می )کتاب اساسی مسئلۀ(

 در شده مطرح دستوري نکات بین تناسب نبود موارد، از بسیاري در مثال غیاب یا درس،
 دسترسی فقط نه اشکاالتی چنین وجود .کرد اشاره ها  جدول یمظتن در اشکال و درس یک

 و ابهـام  باعث موارد تر  بیش در بلکه ،دکن   نمی تر  ساده دانشجویان براي را متن مفهوم به
  .شود  می آنان گمراهی
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  اشتباه یا ناقص توضیحات 1.7
 کامـل  بیان انتظار آن از که نیست فرانسه زبان دستور آموزش کتاب یک حاضر کتاب گرچه
 هرچنـد  آن، در شـده  مطـرح  دسـتوري  مسـائل  کـه  رود  مـی  انتظار اما باشیم، داشته را قواعد

 خـوبی   بـه  هـا   آن ۀئارا از هدف تا شوند بیان نقص بدون و درست کم   دست کلی، و مختصر
 بدون مؤلفان ،25 صفحۀ در نمونه، رايب .است نشده برآورده متأسفانه که يانتظار شود؛ محقق
 و یستن درس متن از دوم مثال .اند آورده آن يبرا مثال دو »explétif« یرضم دربارة یحیتوض

 .»manger me va loup Le.« :اسـت  شـده  ذکر ناقص صورت ینا به متن بافت از خارج یاول
 و گرفـت  خواهند اشتباه یمفعول یرضم با را »me« یرضم شک  یب ی،مثال ینچن یدند با یاندانشجو

 ینچن اصالً متن جملۀ که یصورت در .خورد خواهد مرا گرگ :کرد خواهند ترجمه گونه  ینا را آن
 :است )21 ص( 5 درس متن تر  کامل جملۀ از بخشی عبارت این واقع، در گوید؛  نمی چیزي

» va loup le que une Encore ? chèvres mes à donc fait leur qu’on ce-qu’est mais [...]

manger… me« )جملـه  این اگر ).... خورد خواهد گرگ را گوسفندانم از دیگر یکی هم باز 
 اگـر  آن، بر عالوه .رسید  می حداقل به اشتباه امکان شد،  می آورده مثال عنوان به کامل طور  به

 درس مـتن  از خـارج  کـه  مثـالی  جـاي   به توانستند  می بودند، کرده دقت تر  بیش میک مؤلفان
 دوم مثـال  عنـوان  بـه  آمده صفحه همان در و باالتر سطر چند که را متن از جمله این است،
  .»toi… que encornées autrement biques des mangé m’a Il« :کنند ارائه

 نـوع  یشرط يها  جمله مثال .است شده ارائه یشرط وجه بارةدر یحاتیتوض 65 و 64 صفحات در
 .»hommes les guérira il ,chiens les guérit s’il mais« :اسـت  صـورت  ینا به و متن از خارج اول
 درس متن از جمله این واقع در .چیست »il« ضمیر از منظور داند نمی مخاطب مثال، این در

ــفحۀ( بعــدي l’avait on lesquels sur chiens les guérissait s’il ,Mais «( )67 ص

?hommes les il-guérirait ,expérimenté«( پاسـتور  وسـیلۀ  بـه  هـاري  واکسـن  کشف بارةدر 
 شـرطی  براي بار یک مثال این .است »remède le« همان ضمیر این از منظور و شده برگرفته

 زمـان  تغییـر  بـا  سـوم،  نـوع  شرطی براي دیگر بار و دوم نوع شرطی براي بار یک اول، نوع
 مثال سه تفاوت تواند می چطور دانشجو توضیحات، این به توجه با .است شده آورده افعال،

 اول نـوع  یشرط يها  جمله با فقط دوم سال  یمن يدانشجو که  ینا یگرد نکتۀ شود؟ متوجه را
 یحتوض یزن کتاب ینا در و است یگانهب کامالً فرانسه زبان در سوم نوع یشرط مفهوم با و آشنا

 مثـال  از یـر غ البته، .است نشده ارائه ها  جمله نوع ینا از يبارز مثال یا درك قابل و ملموس
 از خـارج  ،هم یدوم مثال م،سو نوع یشرط يها  جمله يبرا یم،کرد اشاره آن به که ینامناسب

 آن که کند،  ینم مشکل ینا رفع به یکمک تنها نه آن، يدستور غلط یلدل به که شده ارائه ،متن
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 ؛»l’anglais appris j’aurai ,été cet Londres à allé j’étais Si.« ):65 ص( دکنـ  یمـ  حـادتر  را  
 )antérieur futur( مقـدم  ةآینـد  جمله، دوم قسمت در کاررفته  به فعل زمان شکل، این به زیرا

   جـاي  بـه ( رود  مـی  کـار   بـه  بافـت  ایـن  در نـه  و دارد موضـوع  بـه  ربطـی  نـه  اساساً و است
»appris aiaur« باید appris aisaur تـر،   بیش دقت کمی با توانستند،  می مؤلفان ).شد  می نوشته 

   :کننـد  پیـدا  ،63 صـفحه  در درس، خـود  مـتن  از را دوم نـوع  شـرطی  جملۀ مثال کم       دست
»]…[ cœur le réjouirais lui je ]…[ nous de près passait S’il«.  در شـد   مـی  آن بـر  عـالوه 

 مـتن  عنوان از استفاده با که خواست دانشجویان از خالقانه و اي  غیرکلیشه تمرین یک قالب
 در موجـود  présent conditionnel فعـل  داراي هاي  عبارت اضافۀ  به ،»cheri j’étais Si« درس،
  .ببرند کار  به و بسازند دوم نوع از شرطی جملۀ چند )پرشمارند بسیار که( متن خود

 از سـوم،  نـوع  شرطی هاي  جمله در افعال صرف دوم شکل توضیح براي ،82 صفحۀ در
 و تـر   مشـکل  مراتـب  به مطلبی که آمده میان به سخن بعید   ماضی زمان در افعال التزامی وجه
 داشـت  انتظار توان می چگونه توضیح این با .ناآشناست کامالً دوم سال  نیم دانشجویان براي

  کنند؟ استفاده آن از بتوانند و شوند آشنا سوم نوع شرطی افعال با دانشجویان
 التزامـی  وجه دربارة شده گفته نکتۀ به توان  می ناقص دستوري توضیحات موارد دیگر از

 اسـتفاده  التزامی وجه از افعال کدام از پس نشده مشخص آن در که کرد اشاره 51 صفحۀ در
 استمراري، گذشتۀ زمان کاربرد دربارة 10 صفحۀ در C قسمت ناکافی توضیحات یا شود؛ می
  .ببرد کار  به را آن نتواند و کند بازسازي ناقص صورت به را قاعده دانشجو شود می باعث که

از  شـود،   یمـ  دهید يدستور حاتیتوض در اشتباه نقص، بر عالوه هم، يموارد معدود در
 جا،  آن در. اند  کرده اشاره صفت نقش در مفعول اسم کاربردکه مؤلفان به  31جمله در صفحۀ 

 صـفت  اصـالً  کاررفته  اسم مفعولِ به ها  آن از مورد دو در که شده داده مثال عنوان به عبارت هفت
 و »mon père […] suivi d’un seul houssard« :اسـت    شـده  یمعرف نیچن  نیا اشتباه به و ستین
»ce pauvre blessé«. ،در مورد اول »suivi«        ،نـه صـفت بلکـه یـک فعـل اسـت و در دومـی 
»blessé« اسم است و »pauvre« ارائۀ چنین توضیحات نادرستی قطعاً بر آمـوزش  ! صفت آن

بخـش دسـتوري    .ویژه اگر با اشکاالت دیگر همراه باشد  گذارد، به  دانشجویان تأثیر منفی می
تنها شامل یک بخـش اسـت، امـا بـا     : مورد اشاره در این صفحه گلچینی از اشتباهات است

هـا    ؛ در آغاز و پایان تمام مثـال )در کار باشد...  ،B  ،Cکه  بدون این(گذاري شده   نام Aحرف 
اي که بـه عنـوان مثـال آمـده بـا        نقطه از ده نقطه استفاده شده است؛ اولین جمله   جاي سه به

در  »le champs« در اولـین مثـال و  » houssard« حرف بزرگ شروع نشده است؛ امـالي واژة 
هـاي    ؛ دو مثال از مثـال )اند  درست  le champو hussardیا  housard(دومین مثال اشتباه است 
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البته با ( 55در ضمن، همین مطلب در صفحۀ ! ندا اشتباه) طور که نشان دادیم  همان(شده  ارائه
  .عنوان یادآوري آمده باشد باکه   تکرار شده است بدون آن) هاي متفاوت  مثال

 

  هاي خارج از متن  مثال یا ارائۀ مثال ه نکردنارائ 2.7
اشکال دیگر روش مؤلفان این است که براي توضیح قاعدة دستوري موجود در مـتن درس،  

براي استفاده از متن بـه عنـوان ابـزار تـدریس دسـتور،      . اند  هایی خارج از آن ارائه داده  مثال
رسد که مؤلفـان در    نظر می به. د و از ظرفیت آن استفاده شودنها باید برگرفته از متن باش مثال

تـر    هایی کـه بـراي روشـن     زیرا بسیاري از مثال ؛اند  اما موفق نبوده ،اند  استا تالش کردهاین ر
ـ . ها نیستند  اند، برگرفته از متن همان درس    ها داده شده  هاي دستوري درس  شدن قاعده  رايب

شـده بـراي    ارائـه هـاي    یـک از نمونـه    ، هـیچ 8مثال، در بخش توضـیحات دسـتوري درس   
 شـش  کـه  اسـت  یحـال  در نیا! اند  از متن آن درس گرفته نشده »tout« واژة گوناگون يکاربردها
در مـتن   اسـت،    رفتـه  کـار   به واژه نیا گوناگون يها  شکل ها آن ساخت در که عبارت و اصطالح

 ،»tous«، »Tout à coup«، »tout le corps«، »tout l’espace«: وجـود دارنـد  ) 34- 33 فحاتص(درس 
»toutes les ouvertures« ،»toutes mes forces« ،»côtés« بـراي   ناقصی ، توضیح73 ۀدر صفح؛

ـ ابراي قسمت دوم  ؛آمده استهمراه یک مثال خارج از متن  به مجهولشکل  ـ ن قاعـده  نی  زی
بهتـر   .اسـت  شـده  ذکـر  مثال عنوان به ».Le général est suivi de ses soldats« متن از خارج ۀجمل

 »[…] elle entra dans ma chambre suivie d’un rayon de soleil […]« ۀبـود جملـ  
 حیتوضـ  يشده بـرا  ارائه يها ، مثال69 ۀدر صفح شد؛ یم لیمتن آورده و تحل برگرفته از

 ،»se mettre« افعال درس، متن در که  آن حال. ندارند وجودمتن  دةیگزدر  رهیافعال دوضم
»se donner«، »se rendre«، »se défendre«، و »se porter« هـا را بـه     شـد آن   اند و می  کار رفته  به

  .عنوان مثال ذکر کرد
بـه بیـان قاعـدة     فقطاما مؤلفان است، در مواردي دیگر، مثال کافی در متن وجود داشته 

 6تـوان در صـفحات     ایـن مـوارد را مـی   . اند  دستوري بسنده و از ارائۀ مثال خودداري کرده
، در 24در صـفحۀ  مثـال،   رايب. دید) D( 65و  ،)B( ،24 )A( ،43 )A( ،51 )Cو  Aقسمت (

» یادآوري کاربرد گذشتۀ استمراري توصیفی«بخش نخست توضیحات دستوري، تنها عنوان 
. هایی از این کاربرد براي خوانندگان ارائه شده باشـد   در ادامه مثال یا مثال که  آمده، بدون این

هـا    جمالت فراوانـی وجـود دارنـد کـه در سـاختار آن     این در حالی است که در متن درس 
» یـادآوري «اگر توجیه این باشد که هدف تنهـا  . کار رفته است  هاي گذشتۀ استمراري به  فعل



 خواندن متون ساده کتاب و نقد بررسی   46

شود که چرا مؤلفان در موارد مشـابه دیگـر     قاعدة دستوري بوده است، این پرسش مطرح می
، یعنی بالفاصله بعد از بخش مورد همان صفحه )B( در قسمت: اند  به این شیوه عمل نکرده
را  »beaucoup de« است، مؤلفان قیـد ) در مورد قید مقدار(» یادآوري«بحث، که اتفاقاً آن هم 
، )A، بخـش  51ص(» یـادآوري صـفات مؤنـث   «در  چنـین  هـم اند؛   به عنوان مثال ذکر کرده

» toutیادآوري کـاربرد قیـد   «، )E، بخش 65ص (» یادآوري کاربرد اسم فاعل به عنوان فعل«
توان گفـت کـه مؤلفـان در      در نهایت، می. اند  هایی ارائه شده  مثال ... و) B، بخش 102ص (

پارچـه   اي یک  استفاده از مثال به عنوان ابزاري مفید براي تفهیم بهتر مطالب دستوري به شیوه
  .اند  و منسجم عمل نکرده

  
  دستوري نکات ارائۀ در انسجام بودن و آشفتگی 3.7

 پـیش  از طـرح  هـیچ  مؤلفان که دریافت توان  می ها  درس دستوري مطالب به گذرا نگاهی با
 عمـل  در یا نبوده اصولی یا اند  داشته هم اگر اند؛  نداشته ها  آن ارائۀ در مشخصی و شده آماده

 نـامرتبط  دستوري، مباحث بعضی از گریخته و جسته مطالبی :اند  نکرده پیاده درستی به را   آن
 اي  گونه  به و شده گردآوري درس، متن با منطقی ارتباط هیچ   بی موارد از بسیاري در و هم با

 5 کـه  بینـیم   مـی  ،)6 ص( اول درس همـان  در .اند  شده گنجانده ها  درس خالل در نامنسجم
 فعـل  بردکـار  :انـد   شـده  بیان توضیحی، ترین  کوچک بدون و سطر، 8 تنها در دستوري نکتۀ

 از بعد التزامی وجه کاربرد ،)مثال بدون( توصیف براي خبري حال فعل و استمراري گذشتۀ
»que« )جـز   به ).مثال دو با( اضافه حرف و ،)مثال یک با( فاعل با فعل مطابقت ،)مثال یک با 

 موارد یۀبق باشند، بطتمر هم به شان  یفیتوص کاربرد نظر از توانند  یم که ،دوم و اول مطلب دو
 از C ,B ,A حـروف  با یکهر اول نکتۀ سه .اول مورد دو به یربط نه و دارند هم به یربط نه

 یـا  حـرف  هـیچ  بـا  ،شـان   متفـاوت  موضوع رغم  به ،پنجم و چهارم نکتۀ اما اند،  شده جدا هم
 اسـت  جالـب  هـا،   ایـن  بر عالوه .اند  آمده C قسمت ۀادام در و نشده متمایز ها آن از اي  نشانه

 نکتـۀ  موضـوع  کـه  »rappeler se« و »souvenir se« دوضـمیرة  افعـال  از یـک   هیچ که بگوییم
 )15 ص( سـوم  درس دسـتوري  مطالب !ندارند وجود درس متن در هستند، پنجم دستوري

 ger بـه  که است افعال از اي  دسته امالي دربارة تذکر و مقدار قید اشاره، صفت کاربرد شامل
 درس ایـن  دسـتوري  توضـیحات  بخش در چرا که  این و نکات این بین ربط .شوند  می ختم
 یادشـده  عناصر باالي بسامد یا اهمیت رسد  نمی نظر به ،چنین هم .نیست معلوم ما بر اند  آمده

 اشـاره  صـفت  یـک  تنهـا  ،)12 ص( متن در :باشد بخش این در ها  آن آوردن دلیل درس در
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)»cet«، ( مقـدار  قید یک ،)9 سطر»de peu un«،  بـه  شـده  خـتم  فعـل  یـک  و )22 سـطر ger 
)»mangez«، در کـه  حـالی  در !انـد   رفته کار  به بار یک فقط هریک که دارند وجود )20 سطر 

 و ،»découragea se«، »j’allonge«( شـوند   می ختم ger به که دارد وجود فعل 3 ،5 درس متن
»mangeait«. دستوري مطلب آوردن و )شده تکرار مختلف هاي  شکل به بار 4 آخر فعل این 

  .سوم درس در تا رسد  می نظر به تر  موجه درس این در یادشده
 شـده  مطـرح  دسـتوري  نکات سطح تناسب نبود به توان  می بخش این اشکاالت دیگر از
 مطلـب  و مجهـول  افعـال  صرف به مربوط اول مطلب ،89 صفحۀ در مثال، رايب .کرد اشاره
 زبـانی  سـطح  یـک  بـا  متناسـب  دستوري نکتۀ دو این .است شمارشی اعداد به مربوط دوم

 ارچوبهـ چ بـا  مطابق 1A سطح به مربوط دومی و 2B سطح به مربوط مبحث اولین :نیستند
 شـرطی،  هـاي   جملـه  انـواع  ضـیح تو از پس ،65 صفحۀ در ،چنین هم .است اروپایی مشترك
 تناسـبی  دانشجویان سطح به توجه با مطلب دو این .آید  می میان به تأکیدي ضمائر از سخن

 آن پایـانی  جـدول  و درس هر دستوري مطالب بین انسجام و تناسب نبود این .ندارند هم با
  .شود  می دیده وضوح به نیز

  
  ها  دقتی در تنظیم جدول  بی 4.7
ـ پا نیعنـوان تمـر   به یهر درس، جدول يدستور حاتیبخش توض انیپا در  صـورت  بـه  یانی

.   »Complétez le tableau suivant à l’aide d’un dictionnaire« :وار تکـرار شـده اسـت     نیماش
  :اند  گونه بیان کرده  ها را این  جدول خود از طرح هدف )3ص (گفتار   پیش در مؤلفان

Les remarques lexicales, les dérivés et les composés élargissent le champ lexical 
et les connaissances orthographiques de l’élève. La recherche de ces mots dans le 
dictionnaire aidera à la compréhension du texte […]. 

 را و امـالي خـود   واژگـانی  دانـش  بتواند ها  جدول این کمک به دانشجو طبق این ادعا، شاید

 لغـت  فرهنـگ  از را کلمـه  وار تعدادي  ماشین صورت به باید که  این به توجه با اما تقویت کند،

وجود  ها  این کلمه براي )réemploi( بازتولید موقعیت هیچ و دهد قرار ها  جدول این در و بیابد
 ؛کنـد  ها استفاده آن از نوشتاري و گفتاري تولید یا درك در نتواند است ممکن نهایت در ندارد،
هـا از    در همـۀ آن : انـد   طراحـی شـده   و غیرخالقانـه  6اي  ها بسیار کلیشه  اوالً این جدولزیرا 

بهتـر  . قیـد پیـدا کنـد    و ،اسم، صفت شده، فعل، ارائههاي   دانشجو خواسته شده که براي واژه
گذشـتۀ اسـتمراري توصـیفی، حـال     فعل (بگوییم، مطالب دستوري درس هر چه که باشند 

، دانشجو فقط باید ...)توصیفی، جمالت شرطی، وجه التزامی، اسامی جمع، انواع ضمیرها، و
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بهتر بود جدول هر درس متناسب بـا مطالـب   . کمک فرهنگ لغت بیابد این چهار مورد را به
  .کامل کند ها جدول را  شد بر اساس آن  دستوري همان درس تنظیم و از دانشجو خواسته می

 .دندار وجود شده خواسته يها  مقوله تمام ها،  جدول در موجود يها  واژه از یبعض يبرا دوماً
 یـد ق یا ،)73 و 29 صص( »absolument« یا »méchamment« خانوادة  هم فعل مثال، رايب

 و »dicter«، »assiéger« ،)103 صe(fumant« )(« ،)48 ص( »moulin« يبـرا    خـانواده   هم
»percer« )حذف ها  جدول از هایی  واژه چنین بود بهتر بنابراین، .ندارد وجود ،)105 ص 

 مـوارد  همـۀ  اسـت  ممکـن  که شد  می اشاره نکته این به دستورالعمل در که  این یا شدند  می
 بـارة در شـده  خواسـته  هاي  مقوله عالوه،  به .باشد نداشته وجود ها  واژه همۀ براي شده خواسته

 شـیوة  دارد نیـاز  دانشجو و اند  نیامده هم سر پشت هاي مدخل در ،لغت فرهنگ در واژه، یک

 .است نشده ارائه مؤلفان طرف از توضیحی باره این در اما بداند، را فرهنگ با کار و ها آن یافتن
 کلمـه  یـک  به مربوط هاي  مدخل تمام آن در که Lexis لغت   فرهنگ مثال، عنوان به بود، بهتر
  .شد  می معرفی دانشجویان به اند،  آمده جا  یک در

 یعنـی  شـود،   مـی  دیده تکراري هاي  واژه ها  آن در که است این ها  جدول بارةدر آخر نکتۀ
 در را الزم دقت مؤلفان دیگر، بیان به .دهند انجام تکراري هاي  تمرین باید دانشجویان که  این

 است؛ آمده 73 و 48 صفحات جدول در »croire« فعل :اند  نداده خرج به ها  واژه این گزینش
 در »percer« فعـل  ؛99 و 62 صفحات در »saisir« فعل ؛99 و 86 صفحات در »mourir« فعل

 مـورد  یک در .36 و 25 صفحات در »sauveteur« و »sauver« هاي  واژه ؛105 و 94 صفحات
 »habitant« اسم و »habiter« فعل :است شده تکرار بار سه آن از مشتق کلمۀ و فعل هم
 جـدول  در )چـاپی  زیـاد  احتمـال  به( غلط باید موارد این به !36 و 89 ،56 صفحات در

 فعـل  خـانوادة   هـم  عنـوان  بـه  »promeneur« اسـم  آن در که کرد اضافه هم را 66 صفحۀ
»préférer« است شده ارائه.  

 

  نامۀ نویسندگان و شاعران فرانسوي  زندگی. 8
حال مختصري از زندگی و آثار شاعران و نویسـندگان     که به شرح ،در بخش آخر هر درس

هاي دیگـر کتـاب     گزیدة متون اختصاص داده شده است، تقریباً تمام اشکاالتی که در بخش
هـاي    هـا، سـاده نبـودن، غلـط      سازي در شیوة ارائـه و محتـواي آن    یکسان نبوددیدیم، مانند 

شـده در ایـن    ارائـه بـا توجـه بـه اطالعـات     . دشـو   نگارشی دیـده مـی  و دستوري، امالیی، 
هـا معیـار یـا معیارهـاي       توان گفت که مؤلفان کتاب در طراحی و تنظیم آن  ها می  نامه  زندگی
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تـرین    جز عنوان مهم  به .اند  و از قاعدة خاصی پیروي نکرده     منطقی و معینی را مد نظر نداشته
وجود دارد، دادة دیگـري کـه ظـاهراً       حال هر درس   آثار نویسنده یا شاعر که در پایان شرح

هـا آمـده،     ، در بقیـۀ درس 19و  17، 8، 2هـاي   جـز در درس   براي مؤلفان کتاب مهم بوده و 
اي دربـارة ادبـاي     ها شامل اطالعات پراکنده  نامه  بقیۀ مطالب این زندگی. هاست  محل تولد آن

گـردآوري  ) نه روشمند(اي   طور کامالً سلیقه  هکه از منابع احتماالً مختلف و ب استفرانسوي 
  .اند  و در نوشتاري نامنسجم ارائه شده

 يفرانسـو  تیمل به يا  اشاره شاعران ای سندگانینو یمعرف در، 28 و 20، 3 يها  درس در
دو مـورد   در. اسـت  شده استفاده »français« صفت از موارد ۀیبق در که   یحال در نشده، آنان

 ،)Jean de La Fontaine( الفـونتن  دو ژان و) Jules Romains( رومن ژول يبرا، )62 و 44صص (
امالي کلمۀ فرهنگسـتان   ،»A[c]adémie française«(ها در فرهنگستان فرانسه   به عضویت آن

، 8، 7، 4، 1هاي   درس(اشاره شده، اما براي ده نویسندة دیگر ) در هر دو صفحه اشتباه است
ایـن نکتـه ذکـر نشـده      ،انـد   که همگی به این افتخار نائل آمده ،)28و  23، 22، 18، 13، 12

 ،، مؤلفـان او را بـا بـالزاك   )Edmond About(و در معرفـی ادمونـد ابـو     36در صفحۀ  .است
هـدف از   .کننـد   مقایسه می ،سال دوم هیچ آشنایی با او ندارند  اي که دانشجویان نیم  نویسنده

وجـه مشـخص نیسـت؛ زیـرا بـالزاك جـزء         هـیچ   جا بـه   بالزاك در ایناین مقایسه و ذکر نام 
حـال یـک نویسـندة       نویسندگان گزیدة متون این کتاب نیست و استفاده از نام او در شـرح 

  .اي داشته باشد و نه توجیهی منطقی  تواند فایده  دیگر نه می
ز گسستگی و نبود حال نویسندگان نی   در شیوة نگارش و تنظیم اطالعات مربوط به شرح

انـد    در بسیاري از موارد، مؤلفان مطالبی را که گردآوري کـرده . خورد  چشم می بهنظم آشکارا 
  ):44ص (خوانیم   مثال، در مورد ژول رومن می رايب. اند    دنبال هم چیده بدون ربط منطقی به

Louis Farigoule, poète et romancier français, né à Saint-Julien-Chapteuil, mais 
c’est à Paris qu’il commence sa carrière littéraire. Il est poète avant 20 ans, il a un 
intérêt pour les sciences naturelles, puis il se consacre au théâtre. 

بـا     شکلی ناشـیانه    ویژه عبارت سوم که به  دهندة جملۀ دوم، به تشکیلجا، سه عبارت   در این
اي   گونـه  بـه هـا    کنند و ربـط بـین آن    اضافه شده است، مطالبی متفاوت را بیان می »puis« قید

جملـۀ اول هـم   . نیست که در قالب یک جملۀ مرکب بیایند و با ویرگول از هم جدا شـوند 
ساختار یک جملۀ فرانسـوي درسـت را نـدارد و بهتـر بـود در قسـمت اول جملـه، فعـل         

حـال ویکتـور هوگـو       ، در شـرح چنـین  هـم  7.آمد  ، میest néشکل  صورت کامل، یعنی به  به
)Victor Hugo( بینیم   ها را می  این جمله) 32ص:( 
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Ecrivain français, né à Besançon, poète, auteur dramatique, romancier, 
homme politique et dessinateur. Connu comme grand écrivain du siècle, chef 
de l’école romantique […] Il apparaît comme une sorte de géant de la 
littérature du XIXe

 siècle. 

: آمـد   در جملۀ اول اشتباه است و باید به ایـن صـورت مـی    »français« اوالً جاي صفت
Ecrivain, poète, auteur dramatique, romancier, homme politique et dessinateur 

français, né à Besançon.نوعی تکرار مطلبی اسـت کـه در    بهدوماً توضیح آخر این معرفی  ؛
سـوماً اگـر هـم     ؛آمده و زائد است) »Connu comme grand écrivain du siècle«(جملۀ دوم 

جملـۀ دوم   در »du siècle« شده الزم بوده باشد، بهتر بود جاي عبـارت  گفتهذکر همۀ مطالب 
du XIXe« با

  siècle« که در جملۀ دوم سـخن    این بارةشد تا ابهام در  آخر عوض می   در جملۀ
نامـۀ ژول    ، این جمله در زنـدگی )94ص (در جایی دیگر . شد  از چه قرنی است برطرف می

  :بینیم که ساختاري نادرست دارد  را می )Jules Renard(رنار 
Ecrivain et dramaturge français, né à Châlons, on trouve la présence de la Nature 
dans ses œuvres où on voit également son regard précis sur les animaux.  

بـه ایـن شـکل     »on« و »écrivain«جا ترکیب جمله غلط است، زیرا دو فاعل متفاوت   در این
مسـتقل تبـدیل و بـا     ۀبه دو جملـ این جمله را یا باید  .توانند بیایند  واحد نمی ۀدر یک جمل

  :را مثالً به این صورت نوشت   آن که  نقطه از هم جدا کرد یا این
Dans les œuvres de cet écrivain et dramaturge français, né à Châlons, on trouve 

la présence… 
 مخاطبـان  زبـانی  سطح با متناسب ها    نامه  زندگی متن در کاررفته  به زبان که این دیگر نکتۀ

 ایـن  ماننـد  دشـوارند؛  کـه  بینیم  می را اصطالحاتی و ها  کلمه ها  آن تر  بیش در و نیست کتاب
  :)16 ص( )Molière( یر  مولی هاي  کمدي توصیف در جمله

Il fait de la comédie politique et de la farce dans l’objectif de critiquer la société et 
d’enlever le masque sous lequel les gens dissimulent leur imposture.  

 گونـه   ایـن  درك بـراي  الزم زبـانی  سـطح  و واژگـانی  دانش از دوم سال  نیم دانشجویان
 یافتن .کردند  می استفاده تر  ساده متونی از مؤلفان بود بهتر بنابراین .نیستند برخوردار جمالت

 یکـی  به است کافی .نیست دشواري چندان کار )ها  آن زا الگوبرداري منظور به( متونی چنین
 هـایی   نمونه تا کرد مراجعه دیگر مشابه هاي  کتاب یا »acileF Lecture« مجموعۀ هاي  کتاب از
 :یافت را ساده زبانی به ها    نامه  زندگی این از
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Alphonse Daudet est né en 1840 à Nîmes, une belle ville au sud de la France. Il 
est mort à Paris en 1897. Quand il est encore très jeune, son père devient pauvre et 
Alphonse doit travailler dans un collège, où il surveille les élèves. En 1857, il va à 
Paris et fait du journalisme. Il rencontre beaucoup d’auteurs connus. […] en 1866, 
il commence d’écrire son premier roman, Le Petit Chose. […] Il écrit aussi des 
contes pour les journaux. En 1869, il publie les Lettres de mon moulin, récits sur 
son pays natal qui le rendent très célèbre. […] Tous les enfants de France 
connaissent la Chèvre de monsieur Seguin et tant d’autres histoires. Avec Jean de 
La Fontaine, Alphonse Daudet est l’auteur le plus connu des écoliers français 
(Daudet, 1993: 5). 

مانند نام بردن از دیگر آثـار ادبـاي فرانسـوي،     جاي توضیحات غیرضروري  ، بهچنین هم
پرداختن بـه  . پرداختند که گزیدة متن برگرفته از آن است  بهتر بود مؤلفان به معرفی کتابی می

کـارگیري    بـه و جـا،    هـاي نابـه    چون ذکر دیگر آثـار نویسـنده، مقایسـه    اي هم  مطالب حاشیه
هـا    اي براي آن  توان فایده  و نه می استاصطالحات ادبی ناآشنا براي دانشجویان نه ضروري 

 کـم    شـد، دسـت    اگر براي معرفی آلفونس دوده متنی مشابه مثال باال نوشته مـی . متصور شد
یکـی   عنوان شناساندن آلفونس دوده به دانشجویان به: ها را داشته باشد  توانست این فایده  می
 Lettres De Mon Moulinشناساندن کتـاب   ؛يفرانسو آموزان  دانش نزد سندگانینو نیمشهورتر از
عنـوان اثـري کـه باعـث شـهرت       بـه ) خواندن متون ساده از کتاب 11و  6، 5  منبع سه متن (

 »La chèvre de monsieur Seguin« اش شـده؛ بیـان محبوبیـت و اهمیـت داسـتان       نویسـنده 
نزد کودکان فرانسوي، و در نتیجه توجیهی بـراي انتخـاب و ارائـۀ    ) 6و  5موضوع دو متن (

  .مؤلفان از سوياین متون 
 

  نگارشی و ویرایشی قواعد .9
 آن خوانش در را یاندانشجو که ددار وجود کتاب در پرشماري نگارشی و یرایشیو اشکاالت

 خواندن« آموزش هدفش که کتابی در اشکاالت ینا وجود .دکن یم مواجه يجد مشکالت با
  :از ندا عبارت موارد این ینتر  مهم .یستن یپوش  چشم قابل وجه  یچه  به است »متون صحیح
  
  نگاري  حروف و ،نوشتاري سجاوندي، هاي  نشانه از نادرست استفادة 1.9

  نقطه  هسنادرست از  ةاستفاد 1.1.9
این ! تاستفاده شده اس(..........) ه طنق از دهنقطه،   در بسیاري از صفحات کتاب، به جاي سه

نبـود  پراکنـدگی و  باعـث  ، اسـت نادرسـت   يگـذار   نشانهقواعد که از نظر   کار عالوه بر این
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بدیهی است که خواندن و درك چنین نوشـتاري بـراي   . ده استشانسجام در نوشتار کتاب 
هـاي    یک متن این است که نشـانه  دانشجویان آسان نخواهد بود، زیرا الزمۀ خوانش درست

، ایـن  23مثال، در سطرهاي پایانی صفحۀ  رايب. کار رفته باشند  به درستی  سجاوندي در آن به
 :بینیم  ها را می  جمله

Ex: ………. Est-ce l’herbe qui te manque ici? .........., ………. Tu es peut-être 
attachée de trop court; ………. ………. Veux-tu que j’allonge la corde? ………. 
[…] Ex: ………. Bonté divine ! ………., ………. Encore une que le loup va me 
manger ! ………., ………. Oui, Monsieur Seguin ………. . 

 ،65، 59، 31، 23صفحات کتاب از جمله صـفحات   بسیاري ازنادرست در  ةاین استفاد
یم در ا کتابی که در حال بررسی آن که نکته الزم استاین جا ذکر   در این. شود دیده می 79 و

شـکاالت  ا اند کرده تالشظاهراً، مؤلفان  .تجدید چاپ شده است» با اصالحات« 1391سال 
و بررسی کـل اثـر    ، امارا اصالح کنند یادشدهسجاوندي از جمله مورد  هاي  مربوط به نشانه

، بلکـه  انـد  نشـده  ها اصالح  آنتمام  فقط نهدهد که   نشان می) 1380(مقایسۀ آن با چاپ اول 
، این اشکال 23 ۀدر این باره، جالب است بگوییم در همان صفح. اند  ها باقی مانده  تر آن  بیش

اتفاقـاً  . چنان بـاقی اسـت   اصالح شده، اما در سطرهاي پایانی هم 12و  ،10، 7در سطرهاي 
اند، به نقش   داده )intonation( ها  جمله) خواندن(جا، مؤلفان در تعریفی که براي آهنگ   همان
هاي ظریف معنایی موجود در   نقطه، در نشان دادن تفاوت  هاي سجاوندي، از جمله سه  نشانه

هـا اشـاره     اي که در این تعریف به آن  هاي معنایی  اما متأسفانه تفاوت .اند  یک متن اشاره کرده
هاي سجاوندي، هرگز براي خواننـدگان    نشانهشده، با وجود اشتباهات فاحش در استفاده از 

  .این کتاب قابل تشخیص نخواهند بود
نقطه نـه    اند، از سه  ها حذف شده  قول  براي نشان دادن اجزایی از متن که در نقل چنین هم
براي این منظـور، مؤلفـان گـاهی     .اي واحد  درستی استفاده شده است و نه به شیوه   بههمیشه 

، مثـل  )Grevisse, 1975: 1234-1235 ←(اند که کامالً اشتباه اسـت    کار برده  بهنقطۀ تنها   سه
چـه    اند، مانند آن  نقطه را میان پرانتز گذاشته  بینیم؛ گاهی سه  می 21، سطر 37چه در صفحۀ   آن

شـود؛ در    دیـده مـی  ) 110و  108، 107صص (و در متون پایانی کتاب  63در انتهاي صفحۀ 
  .9و  8، سطرهاي 13اند، مانند صفحۀ   نقطه را در میان قالب آورده  مواردي هم، سه

  از ویرگول جا  بهنا ةاستفادیا  نکردن استفاده 2.1.9
: شده، اما این کار صورت نگرفته، مانند این مـوارد   هایی باید از ویرگول استفاده می  در جمله

 :3، سـطر  7؛ ص » Dans ce cadre], [ difficulté un ordre relatif de]…[« :20، سـطر  1ص 
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»]…[défend la tradition humaniste ] ,[Il est auteur de romans historiques et de mœurs «. 
جاي نشانۀ دیگـري از    کار رفته یا به اشتباه به  در جاي نادرست بهدر مواردي دیگر، ویرگول 

 ؛»moi j’aurais le plaisir de me dire …  , Et.« :23، سـطر  65 ص :آن اسـتفاده شـده اسـت   
ــطر 65 ص(  Rappel de l’emploi du participe présent comme verbe ,« ):26، س

remarquez qu’il est invariable.«.  
  خبري یا امري ۀسؤال در پایان جمل عالمتنادرست از  ةاستفاد 3.1.9

 :کار برده شده است  جاي نقطه به  ، این نشانه به اشتباه به9صفحۀ  12و  6در سطرهاي 
Expliquez pourquoi le petit cheval blanc paraît-il courageux ? […] Expliquez le 
vers: “A travers la pluie noire des champs”? 

  رهینادرست از ت ةاستفاد 4.1.9
 بـراي . میهسـت  هـم  يدسـتور  غلـط  شاهد زمان  هم گرفته، صورت اشتباه نیا که يموارد در

 کـه  میخوان  یم را ها  جمله نیا بیترت به، 21 سطر، 105 صفحۀ و 6، سطر 76 ۀصفح در مثال،
  :است رفته  یم کار  به دینبا ،یدوم در و د،یبا نشانه نیا ،یاول در

Ex: combien de fois avons[-]nous été nous promener 

comme il-était pratiqué. 

  نادرست ينوشتار يها  نشانه و ينگار  حروف 5.1.9
 نشـده  تیرعا کتاب صفحات از ياریبس در بزرگ حرف با ها  جمله کردن شروع قاعدة
   :25 سـطر  ،76 ص و »aventure cette de parle je« :22 سـطر  ،24 ص :جملـه  از است،

»]…[ style ons .romans des publié également a Il«. ییهـا   جملـه  مؤلفـان  ،35 صـفحۀ  در 
 حـرف  بـا  را یگـر د یبعضـ  و بـزرگ  حـرف  بـا  را ها  آن از یبعض که اند  آورده مثال عنوان به

 شـروع  کوچـک  حرف با »arisiensp« خاص اسم ،17 سطر ،88 ص اند؛  کرده شروع کوچک
  .است آشفته یاربس کتاب نوشتار نظر، ینا از .است شده

اي   گونـه   صورت نگرفته است، بهسازي   یکسان )accents( ها  ، در گذاشتن اعرابچنین هم
: ، سـطر اول 107ص : انـد   نوشـته شـده  اعـراب  بـا  در بعضی از مـوارد حـروف بـزرگ     که
»SUPPLÉMENTS« سطر اول، 134؛ ص: »PARTICULARITÉS« 6، سـطرهاي  135؛ ص 

 شـده  حذف اعراب گر،ید ياز جاها ياریبسدر  که یحال در .»PRONONCÉE«: 18و 
 ؛»crivainE« و »tudesE«: 23و  19 يهـا   ، سطر19؛ ص »coleE«: 8 سطر، 16 ص: است
  . ... و »Ecrivain« :15، سطر 94ص 
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 اشکاالت نگارشی 2.9

  وجود ابهام و اشکاالت ساختاري 1.2.9
فعـل مفـرد    بینیم که در آن براي فاعـل جمـع    این جمله را می ،3 ۀصفح یپایانسطرهاي  در

  : اصالح شودشکل داخل قالب  آمده است و باید به
Quelques pages de lexique proposées à la fin de l’ouvrage sera [seront] d’accès 
rapide au sens du mot recherché.  

باعـث ابهـام در معنـی     »leur« عضمیر جمجاي   به  ناکاربرد  ،2 ۀصفحبند دوم و سوم در 
  :این ضمیر از مرجع خود دور شده است زیرا ،شود جمله می

-Les extraits d’œuvres […] donnent aux apprenants l’occasion de se familiariser 
avec les auteurs […] Ils sont d’un style simple, adaptés au niveau de l’apprenant 
mais précis, avec dans chacun un intérêt qui attire l’attention du lecteur. Ces 
textes sont pour la plupart des proses mais quelques poèmes intercalés leur 
ouvrent un éventail plus vaste des œuvres françaises […]  
-Les questions posées à la suite de chaque leçon sont de deux types. D’abord, il 
leur sera posé des questions exigeant de courtes réponses. 

اي مفـرد   قبلـی، کلمـه   ۀدر جملـ  »leur« ضـمیر جمـع  به  اسمترین   نزدیکدر مورد اول، 
در مورد دوم هم، ایـن مشـکل   . تواند مرجع آن باشد است و قاعدتاً نمی) lecteur=خواننده(
موضـوعی  شود، چون ضمیر یادشده در یک بند جدید آمده که از   شکل حادتري ظاهر می  به

 وجـه  هـیچ  بـه پس این عبارت اخیـر  . کند  ، صحبت می»شده مطرحهاي   پرسش«جدید، یعنی 
تواند مرجع ضمیر مورد بحث باشد و بهتر بود که براي جلوگیري از هرگونه ابهام کلمۀ   نمی

  .شد  جا تکرار می  در این» دانشجویان«
، در 22 ۀمثـال، در صـفح   رايب. ستها  جمله یبرخ در يساختار اشکاالت وجود گر،ید نکتۀ

ـتور  قاعدة برخالف ز،یفعل و فاعل ن ییجا هشده، جاب یپرسش »Est-ce que«که با  يا جمله ، يدس
ـ ا .»raison d’être ravi il-avaitMonsieur Seguin  ce que-Est?« :صـورت گرفتـه اسـت     نی

ـ تعر حرف از استفاده گرید مثال. شود یم دهید زین 61و  39 اتصفحاشتباه در   يجـا   بـه  فی
. la main  → »la main de l’ouvrier] …[« l’ouvrier de…): 91ص (حرف اضافه است 

ـ موارد با نیبه ا ـ   ) 68ص ( qui يجـا     بـه  queکـاربرد نادرسـت    دی    :میرا هـم اضـافه کن
»?était arrivé au petit Alsacien qu’ilce -Qu’est« شـکل  بـه  دیبا کهarrivé… qui était ce -Qu’est 

 .شود اصالح



 55   نژاد عادل خنیاب

  امالیی و دستوري اشکاالت 2.2.9
 هـاي   غلـط  از برخی .است ... و افعال زمان اضافه، حروف فعل، صرف شامل اشتباهات این

ــی ــن از امالیـ ــد ایـ ــطر ،2 ص :قرارنـ ــطر ،9 ص ؛»pourrait → »pourraît :4 سـ   :27 سـ
 ricéFréd → »riceFréd«ــطر ،31 ص ؛  و »hussard ou( housard → »houssard( :17 س

 ؛»mœurs → »ursoœm :13 سـطر  ،36 ص ؛»champ le → »champs le :يبعـد  سـطر 
ــطر ،44 ص ــطر ،62 ص و 27 س ــطر ،72 ص ؛»Académie → »Accadémie :20 س    :2 س

 Loti → »Lati«20 سطر ،92 ص ؛: là et çà → »là et ça«26 سطر ،99 ص ؛: écrits → »ecrits«؛ 
 .»veux tu → »xauv tu :4 سطر ،133 ص

 ۀفاصلدر دو سطر اول و دوم، یعنی به  ،6 فحۀص: اشتباهات دستوري شامل این مواردند
   :اصطالح آواشناختی بـه دو شـکل مختلـف نوشـته شـده اسـت      یک  ، یک سطر از هم فقط

»]…[liaison  deOn ne fait pas ] …[liaison  laOn ne fait pas «يجـا   ، بـه 7، سـؤال  18 فحۀصـ  ؛ 
 le  éaprès avoir fauchil -t-Pourquoi l’officier proteste« :رفتـه  کـار   بـه  مصـدر  مفعـول،  اسم

?grain«…é…après avoir fauch →کلمـۀ پرسشـی اشـتباه نوشـته     13، سـطر  21 فحۀص ؛ ،
، براي فاعل جمـع،  22، سطر 61 فحۀ؛ ص»’que…ce -estQu’ → »?que tu veux estQu:شده
»]… [ la liaison« →» .tealors interdi estla liaison et l’élision«:و صـفت مفـرد آمـده    فعل

.tesalors interdi sontet l’élision جـاي اسـم مفعـول بایـد فعـل        ، بـه 11، سطر 92 فحۀص ؛
ـ ایب شـده  صـرف   ؛»]… [leleur vole troub → ».à peine l’air gelé léleur vol troub :دی

نادرسـت   »fossé« واژة مـذکر  يمؤنث بـرا  فی، کاربرد حرف تعر1، پرسش 98 فحۀص
  :شود بسته جمع دینبا »ensemble« دی، ق6، سطر 119 صفحۀ ؛»fossé au → »fossé à la: است

 letous ensemb → »estous ensembl«.  
  
  گیري  نتیجه. 10

اي است از مطالبی که مؤلفان از منابع مختلـف فرانسـوي     مجموعه خواندن متون سادهکتاب 
ایـن  . انـد   گونه نوآوري و خالقیت، در قالب اثري جدید ارائـه کـرده    و بدون هیچ ،گردآوري

مناسب باشـد،  » خواندن متون ساده« تواند براي تدریس درس  کتاب از نظر حجم مطالب می
که منبع اصـلی ایـن درس     هاي الزم را براي این  اما از نظر محتوا و شیوة ارائۀ مطالب ویژگی

زیرا، متأسفانه، اصول روش تحقیق علمـی در تـألیف آن رعایـت نشـده و اثـر       ؛باشد ندارد
هـاي پرشـمار، از     اشکاالت و کاسـتی . آمده در رسیدن به هدف خود ناتوان مانده است پدید
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ناقص گرفته تـا   دهی  ها و ارجاع  اصل امانت در ارائۀ آن نکردن گزینش متون دشوار، رعایت
در  ،، نوعی گسستگی و نبـود انسـجام  ... آواشناختی، امالیی واشتباهات نگارشی، ویرایشی، 

کـه  اسـت     چه در محتوا و چه از نظر صوري در کتـاب ایجـاد کـرده    ،برخی موارد آشفتگی
هـا، یعنـی     ترین آن  ویژه مهم  همۀ این مسائل و به. دکن میرا براي دانشجو دشوار    خوانش آن

شود، نشان از این دارنـد کـه کـار و      می   کتاب دیدهجاي این   سازي، که در جاي  یکسان نبود
شود این   مجموعۀ این عوامل باعث می. است   دقت الزم و کافی براي تألیف آن صرف نشده

طبعاً این هدفی نیست که  .دشوتر استفاده   بسیار کم) منابع فرانسوي(اثر نسبت به منابع دیگر 
راین، براي رسیدن به کیفیت مطلـوب، عـالوه بـر    بناب. کنند  مؤلفان و سازمان سمت دنبال می

هـا را بـر عهـده      تـألیف کتـاب  ولیت ئمسکارانی که  هم از سوي هم یهمت ،دقت و تخصص
الزم  گیرند و هم از سوي آنانی که وظیفۀ داوري و ویراستاري این آثار را بر عهده دارنـد   می

اثـر  . چنان ادامه خواهد یافت هم کیفیت بیاي، تألیف و انتشار آثار   در نبود چنین اراده. است
 ۀتقریبـاً همـ   .گـواهی بـر ادعـاي ماسـت    ) خواندن و درك مفهوم متون ساده(بعدي مؤلفان 

اسـت،  هـم وارد   کتـاب ایـن  بـر   تـر،   یراداتی که در این مقاله به آن پرداختیم، چه بسا بیشا
  .تري باشد  نقد مفصلتواند موضوع   اي که مسائل پرشمار موجود در آن خود می  گونه  هب

  
  ها نوشت پی

 

اعـم از شـمارة مـتن،    (اي بـوده    ها، هر خطی را که در آن نوشـته   جز فاصله  در شمارش سطرها، به .1
  .ایم  حساب آورده به...)  عنوان آن، عنوان تمرین، عدد تنها و

، یلیدال نا بهب ،متن نخواسته ةکه نویسند گویاي این استتنهایی  نقطه به  دانیم، سه  گونه که می  همان .2
که   و براي نشان دادن این ))21ص ( 5متن هاي موجود در   نقطه  مانند سه(خود را کامل کند  ۀجمل

  .نقطه را میان قالب یا پرانتز گذاشت  بخشی از متن حذف شده باید سه
هاي خـود را از    ها پیش مشتري  آقاي کرنی، مالک آسیاب، که از مدتماجرا از این قرار است که  .3

کنـد تـا     هاي روستا حمل می  ها بر روي االغ خود در جاده  هاي پر از گچ را شب  دست داده، کیسه
چنـان گنـدم    ریزد، گمان کنند که آسیاب او هم  ها بیرون می  مردم، با دیدن پودر سفیدي که از کیسه

  .با این کار او سعی دارد حیثیت آسیابش را حفظ کند. کند  آرد می
اطالعـات   ئۀدر ارا واحدي را جا که مؤلفان رویۀ  آن .شود  دیده می نیز شناسی  کتاباین اشکال در  .4

   14و  6، 5 هـاي   براي بعضی از آثـار، از جملـه در ردیـف   : اند  نبردهکار   شناختی آثار به  کتاب
بـر خـالف اصـول    ، 8و  7هـاي    ردیـف در مورد دو اثـر   ؛محل نشر ذکر نشده است ،)138ص (

   2و  1ردیـف   ؛ براي دو اثـر ابتدا عنوان اثر و سپس نام نویسنده آمده است ،شناسی  نگارش کتاب
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، )139ص ( 3که براي اثـر ردیـف     باالخره این بینیم؛  می قبل از محل نشررا ، نام ناشر )139 ص(
یک از منابع مورد اسـتفاده در اسـتخراج گزیـدة      که هیچ  ضمن این. نشده استکر ذاصالً نام ناشر 
  .شناسی وجود ندارد  کتابمتون در 

٥. Azimi-Meibodi, Nazita et Joozdani, Zohreh (٢٠٠٣/١٣٨١). Lecture et compréhension 
des textes simples, Téhéran: SAMT. 

، نوشـتۀ  )از منـابع مختلـف  (متـون اسـالمی      ۀخواندن و ترجمهاي کتاب   جدول ← نمونه رايب .6
  .سمت: ، تهران)2004 /1383(افضل وثوقی و محمود جوان 

جا   شود و بهتر بود در این  استفاده می ditمعموالً در معرفی افرادي که داراي اسم مستعارند از واژة  .7
  .…,Louis Farigoule, dit Jules Romains: شد  گونه شروع می  حال این   شرحهم 
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