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  مقدمه. 1
انتقـادي متـون و    ةنامـ  پـژوهش  ،1395اول بهـار   ةمقالة ميترا رئيسـي در شـمار   ةپس از مطالع

در » نـوزدهم  قـرن : فرانسه اتيادب خيتاربررسي و نقد كتاب «با عنوان  هاي علوم انساني برنامه
ـ بـه ز  نوزدهم قرن: فرانسه اتيادب خيتارنقد كتاب دانشگاهي   معظمـي  و سـه (لطـافتي  نان فراب

اي مـورد   ايشان را درقالـب مقالـه   ةلفان اين كتاب متن نقادانؤ) الزم دانستيم درمقام م1387
  شناسي قرار دهيم. آسيب
هاي ويرايشي خـود دليـل    كاستي ةرسد محدودشدن نقد منتقد محترم در حوز مي نظر به

نظـر  توان در ست و مي ا هاي علمي مستدلي بر اين مهم است كه كتاب موردنظر فاقد كاستي
هاي علمي كار را آغاز كرده است  آورد كه شايد درابتدا منتقد محترم به سوداي يافتن كاستي

انـد كـه در ايـن      اند، درپي كشف اغالط چاپي و برخي نكات ويرايشي برآمده و چون نيافته
ـ  اند؛ تاآن تبع آن خطا شده ميان هم دچار عدم دريافت و به اي  ايشـان مـاده   ةجاكه متن نقادان

  مهياي نقد علمي مؤلفان شده است.
ن رفتارهاي علمي نهاد پژوهشـگاه  أبايد گفت كه نشر مقاالتي در اين تراز كيفي دون ش

امـا   ،اي اصـطالح علمـي   سف بسيار دارد كه چنين حركـت بـه  أعلوم انساني است و جاي ت
يـز و  آم درواقع مادون علمي با لحني غيرمعمول در مخاطب قراردادن مؤلفان و لحني سـخره 

اند كـه خواسـتار توقـف     كه منتقد محترم درمقام خويش دانسته چنان آن .اند سلبي طرح شده
وجودي سازمان سـمت   ةكردن فلسف به پاك   نشر كتاب موردنظر باشند و فراتر از آن، توصيه

تر اسـت دانشـجويان از منـابع اصـلي سـود       اند كه گزيده را درقالب اين سخن مطرح كرده
تقد محترم به رسالت سازمان سمت آشنا نيستند و حداقل كوششي براي اين جويند. گويا من

گر سازمان سـمت را   چنين وهن جايگاه تالش سفانه كنشي اينأاند. مت دريافت به خرج نداده
يقين حركتي سهوي است و اگـر بـاري    هاي ويرايشي نشانه رفته است كه به كاستي ةبه بهان

  محترم قرار گيرد، شايد اذن نشر نيابد. داوران ةديگر متن ايشان موردمداق
منتقد محترم و عدم ارتباط آن با كنش علمي مؤلفان  ةدر زير به بندهاي مطروحه در مقال

  پردازيم. منتقد كتاب مي ةهاي موجود در مقال ها و نقصان چنين ناراستي و هم
  

  منتقد ةنقادان دنقد رويكر .2
ياسـت و بضـاعت ناشـر، دسـتور كـار ِمؤلفـان،       سفانه منتقد محترم بدون درنظرآوردن سأمت

و ضرورت حضور كتاب درسي براي رفع نيازهاي عاجل دانشجوياني  ،شده مخاطب تعريف
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چنـين   ها برابر قيمت كتـاب موردنقـد نيسـتند، هـم     مين منابع اصلي با قيمتي دهأكه قادر به ت
صـورت مسـئله و     توجـه بـه   طور كلـي بـي   ويرايش و محتواي علمي و به ةدادن مقولنتميز

اند.   ناشري كه نام پژوهشگاه علوم انساني را بر خود دارد، قلم زده جايگاه نقد، آن هم ازمنظر
هاي  ها و ناراستي پردازيم و درادامه كاستي منتقد كتاب مي ةهاي نقادان در بندهاي زير به نكته

  كاويم. ايشان مي ةسان با شيو ويرايشي و محتوايي متن منتقد را هم
  
  منتقد درباب آموزش زبان ةموضع كهن 1.2

هـاي آمـوزش زبـان     تاريخ ادبيات در كالس ةاند كه طرح مقول منتقد كتاب قائل به اين نكته
 .محلي از اعراب ندارد

اند كه در مقطع كارشناسي زبان و ادبيات فرانسه در ايران، زبـان   ايشان از اين نكته غافل
چنـان بـه مـوازات     به دانشجويان ايرانـي هـم   ،توسطحتي در تراز پايين و م ،آموزيِ فرانسه

جنسـي متفـاوت از رونـد فراگيـري آن      ةدريافت مباحث ادبيات استمرار دارد و دربردارنـد 
هاي ادبيات فرانسه است. با اشراف بر اين نكتـه و ادراك   زبان از كالس دانشجوي فرانسوي

ه، چنين تفكـري امـروزه شـكل    زبان و ادبيات فرانس  هاي نيازمندي دانشجوي ايرانيِ كالس
گرفته است. تفكري كه بسترسازي براي ايجاد انگيزه و ارتقاي توانش روحي دانشجويان را 

ريزان روح نويسندگان ادبي فرانسه زبان براي خلق آثـار گرفتـه تـا     درنظر دارد. از نقلِ عرق
ودشـان. منتقـد   رفتار نويسندگان و شاعران ادبيات معاصر ملـي خ  ةمقول اآشناكردن ايشان ب

شناسي آمـوزش هسـتند كـه ديـدگاهي      محترم داراي كدام تخصص و تجربه در اقليم روان
  كشند؟ چالش مي گونه به اي آموزش زبان را اينه   جهاني در شيوه

 كننـد  در پاراگراف بعدي مؤلفان ايراني در هدف خود از نگارش اين كتاب را بيان مـي 
رو  عنوان ابزاري بـراي تـدريس زبـان خـارجي روبـه      مثابة يكي از ادبيات به ادبيات به«

هـاي   هاي گذشته و ميراث فرهنگي در كـالس  هاي اصلي انتقال ارزش شويم واسطه مي
 »نمـايي دانشـجويان   راه و آفرينش اسـت  زبان، مولد ميل البته در و اشتياق در يادگيري

  .)5 سطر، 61(ص 

  :آورند و درادامه مي
، ماهيت كتاب آموزشـي زبـان خـارجي كـه در آن از     شك فراگيري ادبيات فرانسه بي«

» شود بـا اثـري تخصصـي در زمينـة ادبيـات كـامالً متفـاوت اسـت         متون ادبي استفاده مي
  .)11سطر   همان:(
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هـاي   هاي ادبي رخصت حضور در كـالس  ايشان قائل به اين هستند كه آن گروه از متن
 ةچنـين يقينـي بـا آوردن قيـد واژ     هاي آموزش زبان آمده باشند. درس را دارند كه در كتاب

كدام رويكرد نظري كجا جوشيده اسـت؟ امـروزه در    در تفكرات منتقد محترم از» شك بي«
شـود كـه بـر آن     كه بتوان از ابزارها و منابعي استفاده مـي  جايي هاي آموزش زبان تاآن كالس

ل اثر ادبي در كالس اص ةهايي توسط استاد با ارائ اند، مثل طرح نمونه مهر آموزش زبان نزده
قالب كتاب درمعـرض رؤيـت دانشـجو     درس. به اين شكل ما جسميت يك اثر ادبي را در

شـكل حقيقـي و نـه انتزاعـي      هاي برگزيدة كتاب به دهيم تا به او كمك كنيم با متن قرار مي
 هاي واقعي كه بازتابِ سطوح مختلف جامعة زبـان مـورد   ترين متن ارتباط برقرار كند. بيش

آموز، اصـل آثـار را بـه     اند و اگر نتوانيم براي رؤيت زبان آمده ست در ادبيات گرد  ا شآموز
آموزشي در اختيـار   عنوان ابزاري كمك هاي تاريخ ادبيات را به توانيم كتاب كالس آوريم، مي

تـدريس در   ةسـال  او قرار دهيم. اين تجربـه و دانـش از آن منبـع تجربـي و علمـي بيسـت      
هاي ادبـي   متن تكميلي آموزش زبان فرانسه جوشيده است. پاره  ت الخاص تحصي  دانشكدة
گيرنـد كـه منتـزع از     يني را به خـود مـي  ئهاي تز متن هاي آموزشي زبان، شكل پاره در كتاب

  روح اثر است.
  
  الفارق ان قياسي معس   هماوردي به 2.2

  سنجند: مي Itinéraires Littérairesمنتقد كتاب موردنظر را با كتاب 
 Itinéraires Littérairesهـاي عظـيم    كتـاب  مجموعـه تفاوت شگرف ميان اين كتـاب و  «

  .»وجود دارد
 توسـط  كـه است  Nathanمند  هاي ناشر قدرت كتاب ايشان از مجموعه ةكتاب مورداشار

فرانسوي در ذيل نظارت ويراستاران علمي و گروهي از ويراسـتاران   ةگروه نويسندگان زبد
ادوار مختلف موردويرايش علمـي و فنـي قـرار گرفتـه اسـت. ايـن       فني شكل گرفته و در 

المللي  مجموعه با موضوع تاريخ ادبيات فرانسه، با قلم نويسندگان فرانسوي، توسط ناشر بين
  و براي مخاطبي در اقليم جهان تدوين شده است؛ با تعداد صفحات و شـمارگاني غيرقابـل  

راه  تر از كتاب موردنقد و هم ي بسيار بسيار بيشقياس با كتاب موردنقد منتقد، مصور با بهاي
  برانگيز نيست؟ اي آيا پرسش نماي آموزش معلمان است. چنين مقايسه با كتابي كه راه

ي آن و اين بر كسي پوشيده نيست و امـا طـرح قيـاس    بايد گفت كه تفاوت كيفي و كم
كنـد و او در   ناروا ميمكرر آن مخاطبي را كه به چند و چون كار آشنا نيست دچار قضاوتي 
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 هــاي مــثالً شــود كــه چــرا كيفيــت را در انــدازه ذهــن بــه شــماتت مؤلفــان مشــغول مــي
  اند؟ جاي نياورده به Itinéraires Littérairesهاي  كتاب مجموعه

تر درمقـام   منتقد كتاب در جايي ديگر از مشابهت محتواي كتاب با ديگر آثاري كه پيش
  ويد.گ  مقايسه برشمردند سخن مي

هاي  اند، زيرا در ساير كتاب شده در اين كتاب در بسياري موارد موثق اطالعات ارائه
نامه وجود دارند و اين دو مؤلف ايراني در اثـر خـود    تاريخ ادبيات مندرج در كتاب

تمايز  توانيم اين پرسش را مطرح كنيم كه وجه اند. حال مي ها بسيار بهره جسته از آن
 هـايي چـون   جسـتة تـاريخ ادبيـات چيسـت؟ كتـاب     هـاي بر  ايـن كتـاب بـا كتـاب    
Castex, Brunel, Profil  و Lagarde et Michard, Itinéraires littéraires گر كه دي بسياري و

تـر   انـد و در بـيش   نـام فرانسـوي   هاي گسـتردة مورخـان ادبـي صـاحب     نتيجة پژوهش
بررسي ابعاد محتوايي شوند. لذا، با  هاي زبان و ادبيات يافت مي هاي دانشكده خانه كتاب

  .)71: همان(وشيم به پرسش فوق پاسخ دهيم ك   اين كتاب مي

ناپذير است  وجود مشابهت مطالب در ذيل تاريخ ادبيات در منابع مختلف امري اجتناب
گيـري دارد كـه در ايـن كتـاب      كم وكاست و عيني جاي خرده برداري بي نسخه ةو اما مقول

ايم. منتقد از عدم  اجهوير در مشابهت مطالب تاريخ ادبيات مناپذ كوچك ما با رفتاري اجتناب
دهـد و در جـايي    هماوردي اين كتاب كوچك با آثار بزرگ اين اقليم نقد خود را سامان مي

گيرند كه اين نشان از عدم انسجام متن  ديگر از مشابهت محتوايي با اين آثار بزرگ خرده مي
  ايشان دارد. ةنقادان

نشر چنين آثاري ازسوي سـازمان سـمت نيسـتند و     ةصورت مسئل منتقد محترم متوجه
اين كتاب  ةكه نقد سالمي را در انداز جاي اين زنند به هاي عجيب مي تكرار دست به مقايسه به

وچك با آثار بزرگ تاريخ ادبيات فرانسه بر مخاطبان كناپذيري اين كتاب  طراحي كنند. قياس
ايشان ازسـوي ناشـراني انتشـار يافتـه      ةچراكه منابع مورداشار ،و دانشجويان پوشيده نيست

هايي در كشورهاي  حضور جهاني دارند و داراي نمايندگي ةاست كه بيش از يك قرن سابق
شـكل   ها بـه  ليفات آموزشي آنأزبان و ديگر كشورهاي اروپايي و آمريكايي هستند. ت فرانسه

ـ يا تـدوين و نشـر مـي    مجموعه و بـا حضـور متخصصـان فرانسـوي طـي سـاليان       د و در ب
سـفانه منتقـد   أگيرنـد. مت  بازنشرهاي مكرر هم موردتجديد ويراستاري علمي و فني قرار مي

در كتاب موردنقـد   شده حبودن مباحث مطر  محترم پس از اشاره و اعتراف به موثق و علمي
ب اسـت كـه   تر از آفتا دانند. روشن شده مي خويش، چنين كيفيتي را برداشت از منابع آورده

ـ  اليفي أكتاب موردنظر كتابي ت دادن مباحـث گونـاگون از منـابع     ليف اُلفـت أست و معنـاي ت
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به سطح مخاطبي كـه مؤلفـان بـراي آن درنظـر      مختلف است و محتوا از منابع معتبر باتوجه
ينـد  او به كار دانشجوي ايراني بيايند، به ايـن فر باشند شوند كه معتبر  گردآوري مي اند گرفته
كـه   ديگـر ايـن   ةگويند كه با تصنيف يا خلق اثري ادبي متفاوت است. نكتـ  ليفي ميأت كاري

و با  ندتوانستند سفري به فرانسه داشته باش لفان ميؤداد، م شايد اگر توان مالي ناشر اجازه مي
وشنود كنند و ايشان را درباب نگارش مقـاالتي   متخصصان امور درباب ادبيات فرانسه گفت

اي بـا   اين كتاب به خدمت بگيرند تا درباب هر اثر و شخصـيتي ادبـي، مقالـه   مختلف براي 
يافـت؛ البتـه ضـمن     اول و تحليلي ارائه دهند كه صد البته كيفيت فزوني مي اطالعاتي دست

  گرفتن ويراستاري حاذق. خدمت  هب
ليف اين كتـاب  أت ةمسئل صورت  يتي از سر برخوردي علمي بهؤمنتقد كتاب الزم است ر

كنند و قضاوتي درخور پيشه كنند. كتاب موجود حاصل سياست سازمان سمت است كه بيف
رسي به منابع خارجي سخت  روي كه دست گمارد؛ ازآن ها همت مي گونه كتاب ليف اينأبه ت

بهايي بسيار گران دارد و از توان مالي دانشجو فراتر است و اگـر در   ،و اگر هم ممكن باشد
تر از انگشتان يـك دسـت دارد    ، شمارگاني بسيار محدود در كمخانه هم موجود باشد كتاب

كــه حتــي بخــش كــوچكي از دانشــجويان را هــم پوشــش نخواهــد داد. رونــد اُفســت و  
  ها هم رفتاري غيرقانوني و غيراصولي است. رداري از كتابب  نسخه
اسـت  اند، جاي پرسش  قائل به اين باشيم كه منتقد كتاب بر اين امور اشراف نداشته اگر

كـه در ايـن كشـور از سـاليان پـيش       ،مهمـي را  ةو داوران محترم چنين نكت كه چرا سردبير
گونـه را   زدني اين اند تا افسار قلم با ايشان درميان نگذاشته ،اي شايع بوده است مسئله صورت

  فتن نجات دهند؟ر        بگيرند و مسير نقد را از بيراهه
  

  نقد منتقد درباب صورت كتاب 3.2
 اند: اين بند منتقد محترم آورده در

اشكاالت صوري، زباني، نگارشي، و دستوري اين كتاب از همان نخستين صفحات رخ «
 .)62 همان:» (پوشي كرد ها چشم توان از آن چنان وفوري دارد كه نمي نمايد و آن يم

ترين نكات موردنظر مؤلف محترم در ذيل مقوالت به خطاهاي چاپي و ويراستاري  بيش
  :كنيم وند كه به بعضي از موارد آن اشاره ميش   حدود ميم

ماقبلشـان تايـپ    ةكامل از واژ ةها، بدون استثنا، با يك فاصل ويرگول ةدر اين كتاب هم«
  .(همان)» اند شده
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شويم كه ايـن مشـكل    ؛ بنابراين متوجه مي»بدون استثنا«كنند كه  منتقد محترم اعتراف مي
انگليسي و فرانسه بوده و مربوط به ويراسـتاري فنـي كتـاب     ناشي از تفاوت تايپ در زبان

 ةاي نيست كه در نقـد شايسـت   است و قصوري ازطرف مؤلفان صورت نگرفته است و نكته
  فرياد باشد.

اسـت،  (D’Aubigné)  اند اين كلمـه، عنـوان يكـي از آثـار دوبينيـه      گويا مؤلفان پنداشته«
  .)همان» (انسوي قرن شانزدهم استفر ةكه آگريپا نام كوچك اين نويسند درحالي

  يرند:گ  و درادامه نتيجه مي
هـا در   شـود و از اهميـت آن   نكردن اين اصول موجب سردرگمي مخاطب مـي  رعايت«

  .)همان» (كاهد چشم او مي
  Théodore Agrippaمـذكور بـه فرانسـه    ةند كه اسم كامـل نويسـند  ا وبي آگاهخ  مؤلفان به

D’Aubigné  نكردن از حروف ايتاليك هـيچ ارتبـاطي بـه     است و اين ايراد تايپي در استفاده
هاي تاريخ ادبيات فرانسه نام كامل اين نويسـنده   چراكه در همة كتاب ،ناآگاهي مؤلفان ندارد

  نوشته شده است.
شده توسط منتقد محترم مربوط به ايرادات صوري مانند جاافتادن  بسياري از موارد مطرح

هاي  كم يا زيادشدن بعضي حروف در كلمات، كه ناشي از كاستي و ها در جمله اژهبعضي و
هـاي غيرمنطقـي و    گيـري  ويراستاري فني است، چنان منتقد را برآشفته است كه بـه نتيجـه  

  اند. شده منجر قضاوتي عجوالنه درمورد مؤلفان
خـورد و   شم نمـي چ خواني و ويراستار علمي به اين كتاب نشاني از نمونه ةنام در شناس«

» زدگي به چاپ رسـيده اسـت   رسد اين اثر با شتاب نظر مي به مشكالت گوناگون، به باتوجه
  .)63همان: (

كننـد؛ زيـرا    جا نويسنده نقد تمامي ايرادات صوري خود به اين اثر را نقـض مـي   در اين
  شدند. هايي برطرف مي چنين كاستي ،چه ويراستار اين اثر را بررسي كرده بود چنان
  
  اي ايرادات دستوري و ترجمه 4.2

برخي ديگر از نكات منتقد محترم ناشي از عدم دريافت درست متن اسـت و علـت طـرح    
  كنيم: عنوان خطا، براي مؤلفان مبهم است. در زير به آن اشاره مي نكات زير به

اين فعل را كه  اند، يا اين دانستهbannier اول و  را از افعال دسته bannir گويي مؤلفان فعل«
  .)65 همان:» (ندا  با اسم مفعول خلط كرده



  1397سال هجدهم، شمارة سوم، خرداد  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   122

شـود و   در كـدام منبـع يافـت مـي     »bannier«منتقد محترم الزم است بگويند كـه فعـل   
  دارد؟ ريچنين جملة زير چه نارسايي ساختا هم

Il privilégie le culte de la forme et de la beauté, bannie de la poésie toute autre 

préoccupation que celle de la beauté. 

پژوهشگاه خطر انتقال ناراستي در  ةناصحيح ايشان به اين نكته و نقل آن در نشري ةاشار
  شد.بخ  زبان را در نزد دانشجويان فزوني مي

متن فرانسـوي بـه فارسـي     وجود دارد كه منتقد كتاب پس از ترجمة پاره ينكات ديگر
سفانه مفهـوم  أكه منتقد محترم مت تر اين ي علمي نيست و مهما اند كه شيوه موردنقد قرار داده

  اند: زير را در زبان فرانسه متوجه نشده ةجمل
Le XIXe siècle se voit naître de grands courants littéraires. 

سبب عدم دريافت مفهوم در زبـان اصـلي غلـط از     فارسي آن به ةاست كه ترجم بديهي
اند تا ثابت كنند فعل دوضـميره   گونه ترجمه كرده را اين باال ةجملآب در خواهد آمد. منتقد 
  در اين جمله جايي ندارد:

، 65همـان:  » (آينـد  وجود مـي  شود كه جريانات بزرگ ادبي به قرن نوزدهم ديده مي«
  .)10سطر 

هم زايش خـود را از   چنين است: قرن نوزد فارسي ِراستين آن اين ةكه ترجم توضيح اين
  يند.ب   هاي بزرگ ادبي مي ميان جريان

هـاي   واسطة حضور و وجود جريـان  اين جمله دال بر اين نكته است كه قرن نوزدهم به
هـاي ادبـي    جريـان  ،ديگـر  عبـارتي  ادبي پديدآمده در اين بازة زماني هويت يافته اسـت. بـه  

 سان شخصيتي ادبـي  اند. قرن نوزدهم به موجبات حيات معنوي قرن نوزدهم را فراهم آورده
اي است كـه در مقايسـة بـا     تعداد و برجسته هاي پر گر پديداري خود از بطن جريان مشاهده

  تر است. تر و فزون ا غنيه  ديگر سده
جمله از فرانسه به فارسـي، اذعـان    ة: منتقد محترم بعد از ترجم19، سطر 65 ةصفحدر 

كـار   دادن، بـه  توضـيح définir جـاي   معنـاي روياروشـدن، بـه    ، بـه  défierةكلم«دارند كه:  مي
  .»است  رفته

 Ses vers sont un peu faciles qui rappelle: منتقد محتـرم جملـة   3، سطر 69 ةدر صفح

parfois des chansons populaires  كنند تا ثابـت شـود    ديگرگون ترجمه ميرا بدين صورت
  اي گوناگون نادرست است:ه   جملة فرانسه از جنبه

  .)69 همان:» (آورند هاي مردمي را به ياد مي كه گاه ترانهاند  اشعارش اندكي ساده«
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 ةچـه منتقـد محتـرم ترجمـ     كنند كه اين جملة فارسي نامفهوم اسـت و چنـان   و بيان مي
گونـه   آمد. ترجمة صحيح اين اين جملة فارسي نامفهوم از آب درنمي ،دادند درستي ارائه مي

  .»آورند اي مردمي را به ياد ميه كه ترانه طوري اند به اشعارش اندكي ساده«است: 
  :اند منتقد محترم آورده

كنـد نبـود    ترين مسائلي كه خواندن اين كتاب را با مشكل مواجه مـي  يكي ديگر از مهم
هاي گذار است: گذار از يك مبحث به مبحث ديگـر غالبـاً بـدون مقدمـه انجـام       جمله
  .)72 همان:( شود گيرد و اين امر موجب سردرگمي خواننده مي مي

  :آورند و از كتاب نمونه مي
شود: بـورژوازي غنـي صـعود     جنبش صنعتي موجب انجام عمليات بانكي مي ،بنابراين

كننـدة جامعـه    بخشد و در دورة سلطنت لوئي فيليپ بـه طبقـة اداره   خود را سرعت مي
عنـوان   را بـه  »پـول «توان  هاي مهمي است. مي شود. تجارت نيز شاهد جهش تبديل مي
، دو 72همان: هاي بالزاك و سپس زوال مالحظه كرد ( اول در رمان ةدبي درجموضوع ا
  .، سطر اول)73 همان: ؛سطر آخر

و اعتقاد بر آن دارند كه عبارت آمده در كتاب چون فاقد جملـة گـذار اسـت، نـامفهوم     
كنيم.  سنجي منتقد محترم را به داوران منصف واگذار مي نمايد. قضاوت صحت اين نكته مي
دهند  اما قضاوتي ديگر ارائه مي ،كه مفهوم براي منتقد محترم روشن است سفانه باوجوديأمت

شود. بايد در اين مقال انديشـه كـرد كـه     و قائل به اين نكته هستند كه خواننده سردرگم مي
  گيرد؟ نارواي نقد قرار مي ةماي چنين دست چرا عبارتي كه بسيار روشن است اين

شود. موتور محركة تجارت كسب درآمد و پول اسـت.   ل ميتجارت به سوداي پول فعا
 ةمسـئل  اعتقاد مؤلفان هيچ ضرورتي ندارد درميان اين دو جمله بياوريم كه چـون صـورت   به

شـود و   اندوزي مطـرح مـي   تبع آن بحث پول و ثروت پس به ،تجارت هم كسب پول است
   بوده است.يابد پول است و پول موضوع آثار بالزاك و زوال چه اهميت مي آن

  
  نقد محتواي كتابِ منتقد 5.2

 اند: منتقد كتاب آورده

هاي تكراري است. در بخش معرفي متـون گزيـده،    كتاب موردنظر ما سرشار از عبارت
خوريم كه در متن توضيحات مؤلفان آمده اسـت. بـراي    وكاست به جمالتي برمي كم بي
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متني پيش  52صفحة  در «on vit , on parle» وجود دارد كه عيناً در صفحات قبل :نمونه
  .)72همان: از نيز درج شده است (

كننـد، آن هـم    به دو مورد اشـاره مـي   فقطاما  ،برند كار مي منتقد محترم قيد سرشار را به
مشروحي بر معرفي اين نويسنده و شاعر در كتاب آمده  ويكتور هوگوغلط. درمورد مبحث 

اي از آثار او را طـرح كنـيم، در وصـف اثـر،      خواهيم نمونه است و سپس در بخشي كه مي
هـا محتمـل اسـت. الزم     گفتـه  آوريم كه امكان تالقي مفهومي و واژگاني با پيش عباراتي مي

است منتقد كتاب در اين مهم تأمل كنند كه اين كتاب اثـري آموزشـي اسـت و الزم اسـت     
ر برخي موارد تسهيل در ايجاز آسيبي به ادراك وارد نياورد. مؤلفان با علم به نوع مخاطب د

همـان صـفحه، پـاراگراف     در ،درادامـه  .انـد  دريافت را مقدم بـر ديگـر مالحظـات دانسـته    
  گويند: مي  دوم

هاي اين مجموعه سخن بـه ميـان    بارها از تعداد رمان روگن ماكاربه  هنگام بحث راجع«
  .)همان» (آيد تا مبادا فراموش كنيم اين مجموعه بيست رمان دارد! مي

اش در طرح متني  كارگيري كه به ،آميز منتقد كتاب تبع آن توهين آميز و به از لحن كنايهجدا 
بايد گفـت كـه چنـين روشـي      ،سابقه است نقادانه آن هم ازسوي پژوهشگاه علوم انساني بي

سه بار  فقطتوسط مؤلفان برگزيده شده است تا اختاللي در انتقال اطالعات رخ ندهد.  تعمداً
  د.آور نميچند بند تكرار شده است كه آسيبي به زيبايي متن وارد  ةاصلاين نكته با ف

اي كه دوست دارد  خواه اوست براي خانه شيوة نگارش هر مؤلف و نويسنده معماري دل
توانـد   ديگري درباب نگارش نيست. منتقد مي ةشمردن شيو كس محق به غلط . هيچكندارائه 

 مارسـل تـوان بـه    نمـي  ،الفـارق اسـت   قياس معبگويد دوست ندارم يا دوست دارم. هرچند 
چنين راهـي ناصـواب در نگـارش     كند و اين خرده گرفت كه چرا پيرنگ را رها مي پروست

  د!كني گيري را رها كنيد و روايت را پي ها است و توصيه به راه صواب كه لطفاً حاشيه
  :هندد  و باز در همان صفحه ادامه مي

شود. در صـفحات             باهاتي شگرف در اعداد و ارقام ميگاه اين تكرارها موجب بروز اشت
چشـم   هـاي كمـدي انسـاني بـالزاك بـه      هايي در تعـداد شخصـيت   تفاوت 145و  144
داستاني اين مجموعه در چند سـطر از   هاي خورد: عجيب است كه تعداد شخصيت مي

يكـي از داليـل    .يابـد  كـاهش مـي   90 به 91از  ها نافزايش و تعداد رما 4000به  2000
شود كه مطالـب   جا ناشي مي هاي تكراري و تفاوت در بيان اطالعات از آن وجود جمله

آوري شده و بدون انسجام و نظم منطقي دركنار هـم قـرار    هاي گوناگون جمع از كتاب
  .)72همان: ند (ا    گرفته
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خـويش  خطـا در نگـارش    دانند و به خوبي نمي منتقد محترم يا معني صفت شگرف را به
پرورانند. معناي شگرف هـم   اي غيرعلمي را در سر مي دانند و قصد فضاسازي اند يا مي آورده

است كه منظور نظر منتقـد محتـرم نيكـو و زيبـا      بديهينيكو و زيباست و هم بسيار عجيب. 
سـفانه درخـدمت   أست و متابخشيدن به چنين خطايي   نيست و قصد ايشان شدت و حدت

هاي يك نويسـنده و تعـداد آثـار، خطـايي      ا. خطا در تعداد شخصيتز برساختن فضايي تنش
دهنـدة آثـار بـالزاك اسـت) و      تابلويي در كتاب كه نشـان  ةبه ارائ پاافتــاده است (باتوجه پيش

به  زيادي ةزاست و عالق شگرف نيست. دريافت اين نكته كه منش نگارشي منتقد محترم تنش
گر است. نكتة ديگري  خوبي جلوه لق دارند، در متن بهاستفاده از قيدها و صفات افراطي و مط

درنگ  بي اي است كه كند طرح نتيجه سفانه لحن و منش غيرعلمي اين مقاله را آفتابي ميأكه مت
انسـجام مطالـب    بي ةزعم خود شگرف، قائل به استفاد منتقد محترم پس از يافتن اين مورد به

شده است.  90 ،91 رخدادي شده است و مثالًشوند كه سبب چنين  پراكنده توسط مؤلفان مي
  سفانه عصبي منتقد محترم دارد كه نيازمند بررسي است.أاين نشان از رويكرد سلبي و مت

  
  نقد تمرينات كتاب منتقد 6.2

  دانند. اند و مؤلفان چرايي آن را نمي هاي كتاب را موردنقد قرار داده منتقد محترم تمرين
كـار نرفتـه و فقـط بـر محفوظـات و يـادگيري        اي به نوآوريها هيچ  در طراحي تمرين«

  .)74 همان:» (سطحي تأكيد شده است
  :شود بعد اشاره مي ةو در صفح

ال ؤهاي مرجع ادبيات فرانسه پژوهشي و تحليلـي هسـتند. حـال سـ     تمرينات در كتاب
هـاي مرجـع تـاريخ     هاي تحليلـي و پژوهشـي در كتـاب    جاست كه باوجود تمرين اين

زبان است، ديگـر چـه نيـازي بـه تكـرار       كه البته مختص دانشجويان فرانسوي ادبيات،
كارشناسـي ادبيـات    ةهـاي دور  هـا در كـالس   حد از اين دست تمرين هاست؟ تا چه آن

  .)4، سطر 74 همان:ود؟ (ش  فرانسه در ايران استفاده مي

هـا را در   تمـرين  اند كه بسياري از استادان ادبيات فرانسه ايـن  خوبي آگاه منتقد محترم به
 نمـاي راه كتـاب ها را فقط با رجوع به  برند و بسياري از اين تمرين كار نمي كالس فرانسه به

ها در كتـاب مؤلفـان    توانند پاسخ بدهند. پس چه نيازي به تكرار همان نوع تمرين مي استاد
منتقـد  شد، باز هم ازطـرف   ها براي دانشجو در كتاب آورده مي است؟ اگر همان نوع تمرين

  :رفتگ   مورد ايراد قرار مي
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  .)12، سطر 72 همان:» (آوري شده هاي گوناگون جمع مطالب از كتاب«
  و در پاسخ به چنين سخني:

  .)74 همان:» (توان يافت در خود كتاب مي ها را عيناً پاسخ صريح تمام تمرين«
كنند و بخوانند. ها را در متن پيدا  دقيقاً هدف اين است كه دانشجويان وادار شوند پاسخ

كسـب و   ةهـاي ادبـي نيسـت، بلكـه دور     تحليـل داده  ةكارشناسي ادبيات فرانسه دور ةدور
  ولو با تكيه بر محفوظات. ،فراگيري است

رود همـين   منتقد محترم بايد توجه داشته باشند آن چيزي كه از ايـن كتـاب انتظـار مـي    
اند مرتبط با نوع تحليلي  آورده ها قول هايي كه در نقل سطح از تمرينات است و جنس تمرين

گر مخاطب هـم توجـه دارد. تـاريخ ادبيـات      تاريخ ادبيات است كه به پرورش ذهن تحليل
هـايي اسـت    صرف، يعني طرح اطالعات ادبي و اما كتاب موردنظر ايشان آن گروه از كتاب

ن گروه از اي از تاريخ و تحليل است و نامش كتاب تاريخ تحليلي ادبيات است يا آ كه آميزه
  ايي در مقولة نقد ادبي.ه  كتاب
  
  عدم نوآوري كتاب ازمنظر منتقد 7.2
اند. گويي ايشان سر آن دارند كـه   سفانه باري ديگر منتقد محترم به قياسي نابرابر پرداختهأمت
 راهي ناصواب بر زمين زنند. مختلف كتاب موردنقد خود را از  انحاء هب

وشتة نويسندگان فرانسوي بر روش پژوهشـي نـويني   هاي باارزش تاريخ ادبيات ن كتاب
... اما در كتاب لطافتي و معظمي هيچ روش  در بررسي و مطالعة تاريخ ادبيات استوارند

كـار نرفتـه و    تحقيق نويني در بررسي و تحليل تاريخ ادبيات فرانسه در قرن نوزدهم به
  .)12، سطر 77 همان:هاي موجود اكتفا شده است ( فقط به تقليدي خام از كتاب

هاي مطرح ناشران معتبر فرانسه بـا چـه    اين كتاب با كتاب ةاصرار منتقد محترم در مقابل
كه درحـال   ،ست؟ اين كتاب براي مخاطبان دانشجوي ايراني در سطح كارشناسي ا اي انگيزه

با بضاعت يـك كتـاب دانشـگاهي تـدوين شـده اسـت و بـا         ،يادگيري زبان فرانسه هستند
گروه نويسندگان زبده كه طي ساليان تدوين  ةريافته در كشور فرانسه، با انديشهاي نش كتاب

ايشان با اين منابع يا از سر عدم تبحر نويسنده  ةاند، قابل قياس نيست. اما مقايس و نشر يافته
مسـئله   به ساختار يك پژوهش علمي است و محتواي مقاله را بدون درنظرگـرفتن صـورت  

آيد توسط  اي غيرعلمي موتور محركة نگارش مقاله است كه الزم مي انگيزهدهند يا  شكل مي
  سردبير محترم موردبررسي قرار گيرد.
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كه در اين بند شاهد طرح مواردي هستيم كه هيچ ارتباطي بـه موضـوع    ديگر اين ةو نكت
  (نوآوري) ندارد و اين نشان از قلّت مواد الزم براي نقد در بحث نوآوري است: اين بخش

توان منتقداني چـون هيپـولي تـن و ارنسـت رنـان را در زمـرة نويسـندگان         چگونه مي«
  .)78 همان:» (حساب آورد؟ رمانتيك نيمة اول قرن به

هـا را در   صـراحت آن  بو بايد گفت كه در كتاب بـه  و سنت ،درمورد تن، رنان، توكوويل
نتقد محترم باري ديگر بـا لحـن   سفانه مأايم و نه نويسندگانِ رمانتيك. مت زمرة منتقدان آورده

  كنند. عنوان سندي دال بر خطا مطرح مي زن، برداشت غلط خود را به طعنه
بـه بحثـي    ،كه موضوع نـوآوري را دارد  ،منتقد محترم باري ديگر در اين بخش از مقاله

ـ       پرداخته  ةاند كه هيچ ارتباطي با موضوع ندارد و ايـن نشـان از عـدم انسـجام در يـك مقال
  چنين است: اي دارد. مطلب اين چندصفحه

جا مؤلفان فهرسـت   نخستين شاعر موردمطالعه در اين فصل تئوفيل گوتيه است. در اين
اند با اين تفاوت كه در كتـاب اخيـر ايـن     را مدنظر داشته Itinéraires Littérairesمطالب 
نام دارد. درست است كه شاعران پارناسي چون لوكنت دوليـل،  » وسوسة شكل« فصل
 زنند، اما و هرديا با احترام به گرد تئوفيل گوتيه، قهرمان هنر براي هنر، حلقه مي ،بانويل

دهد همين دغدغة شـكل   اي كه گوتيه را به شاعران مكتب پارناس پيوند مي تنها مسئله
كتـاب   119حساب آورد. در صفحة  توان شاعري پارناسي به است، وگرنه گوتيه را نمي

  .)78 همان:شود! ( عنوان شاعري پارناسي ياد مي از گوتيه بهصراحت  موردنقد ما به

مطرح كنيم كه منتقد كتاب الزم است درمورد مكتب پارناس دوباره  قاطع ضرسبه بايد 
  حاضر را مرور كنند. ةاي خويش را و البته همين گفته  دانسته
اي كه گوتيه را  مسئلهزنند، اما تنها  به گرد تئوفيل گوتيه، قهرمان هنر براي هنر، حلقه مي«

  .(همان) »دهد همين دغدغة شكل است به شاعران مكتب پارناس پيوند مي
سـت كـه هنـر را بـراي هنـر       ا پردازد و جرياني مكتب پارناس اساساً به مقولة شكل مي

هاي هنري را بايد به سوداي  روان و پيروانش قائل به اين هستند كه مقوله خواهد و پيش مي
اند اما آن نگرش الزم  سفانه منتقد محترم در جايگاه نقد قرار گرفتهأريد. متبرساختن شكل آف

گر نيست. آن هنگام كـه گوتيـه را خواسـتار و     به موضوعات هنري در قضاوت ايشان جلوه
نامند، بايد بدانند كه مكتب پارناس اساساً جرياني با چنين  بر ارجمندي شكل بر محتوا مي راه

آيـد   نظر مي دانند. به دانند و رهروان را پارناسي مي بر را پارناسي نمي هست. اما را ا رويكردي
گاه نظري ايشان همان فهرست مطالب كتاب مورد اشاره است كه الزم بوده اسـت كـه    تكيه
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صراحت  هاي ديگر كه به چنين انبوه كتاب سند ايشان محتواي كتاب موردنظرشان باشد و هم
  تر از آفتاب است. يگر روشنكيد شده است و دأبر اين نكته ت

  
  گيري منتقد نتيجه 8.2
انـد كـه    سفانه منتقد محترم فراتر از جايگاه يك منتقد، در فضاي دانشگاهي حكـم رانـده  أمت

هـاي   ويراسـتاري و برداشـت   ةآور و سلبي است. ايشان به صرف وجـود چنـد نكتـ    حيرت
ن، خواسـتار قطـع انتشـار    اذن ايشـا  ناصواب خويش، ازسوي استادان و دانشجويان البته بـي 

 اند: كتاب موردنظر شده

جاي استفاده از ايـن كتـاب، از سرچشـمه سـيراب      دهند به استاد و دانشجو ترجيح مي«
  .)79همان: ( »اول رو آورند شوند و به منابع دست
  اند: منتقد محترم آورده

متوجه تفاوت شگرف اند،  هاي تاريخ ادبياتي كه به گزيدة آثار مزين شده با نگاه به كتاب
يي كه در  ها ها، هم خود متون و هم پرسش شويم. در آن كتاب ها و اين كتاب مي ميان آن

كننـد.   هاي ژرف مهيـا مـي   اند زمينه را براي مطالعات و پژوهش ها طرح شده ارتباط با آن
اش  گونه به ماهيت يادداشت باري كتاب لطافتي و معظمي با ساختار كنوني خود و باتوجه

 .)79 همان:نامه قابل مقايسه نيست ( يك از آثار مندرج در كتاب با هيچ

داعية  ،گاه در مقولة تدوين كتاب درسي، آن هم نگاه به تاريخ ادبيات فرانسه مؤلفان هيچ
خوبي منتقد محترم بر اين  ترازان ايشان را ندارند و به و هم پي ير برونلليفات أهماوردي با ت

چنين ازمنظر منتقدي در ايـن   كه طرح نابرابر قياسي اين قابل تأمل اين ةامر آگاه است. مسئل
  سفانه متن نقادانة ايشان در تراز كيفي نازلي قرار دارد.أمقاله صورت پذيرفته است كه مت

  :اند و درادامه آورده
جاي استفاده از اين كتـاب، از سرچشـمه سـيراب     دهند به استاد و دانشجو ترجيح مي

اول رو آورند و اين امر با اهداف آمـوزش عـالي در ايـران در     منابع دستشوند و به 
هـاي ايـن كتـاب نپـرداختيم،      كاسـتي  ةبه همـ  تضاد است. در اين نقد و بررسي، يقيناً

گنجـد   بر است و در چهارچوب يك مقالـه نمـي   ها كاري زمان آن ةچراكه بررسي هم
  .)79 همان:(

انـد بـدون    م سخن رانده و به خـود اجـازه داده  منتقد محترم ازجانب استاد و دانشجو ه
  .كنندآماري خروجي ذهني خود را چون سندي مطرح  ةطرح آمار و مستندات جامع
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هاي منتقدي كه نگـران   گيري زير ختمي گوياست بر تمامي خرده ةابهام موجود در جمل
  هاي متن بوده است: ها و زيبايي ويرايش

اي استفاده از ايـن كتـاب، از سرچشـمه سـيراب     ج دهند به استاد و دانشجو ترجيح مي«
داف آمـوزش عـالي در ايـران در    اول رو آورنـد و ايـن امـر بـا اهـ      شوند و به منابع دسـت 

  .(همان)» است  تضاد
 ةچيزي با اهداف آموزش عالي در تضاد است. شايد نقد ايشان و تخطئ دانيم چه كه نمي

دانشـگاهي ايـران صـورت پذيرفتـه بـا      هاي ممكن در فضـاي   ليف مؤلفان كه در ظرفيتأت
مسـئله را درنظـر    رحمانه صورت نقدي كه بي .اهداف آموزش عالي در ايران در تضاد است

كـه تـوان خريـد يـك مجلـد از       ،آورد آورد. بضاعت مالي دانشـجويان را درنظـر نمـي    نمي
را درنظـر   امكانات ناشران ،هزار تومان ندارند هاي قَدر فرانسوي را با رقم چندصد مجموعه

بينـد كـه    بيند و نمي آورد، دركل شرايط را نمي مزد ويراستاران را درنظر نمي آورد. دست نمي
هـاي   همين كتاب در قامت موجودش بسياري از دانشجويان را در سراسر كشـور از داشـته  

اسـتادي   ةگـام خـود را بـه مرتبـ     بـه  اش آگاه كرده اسـت و ايـن دانشـجويان گـام     اطالعاتي
مرحوم رضا سيدحسيني هم تاختنـد   هاي ادبي مكتب. شايد آن هنگام كه به كتاب اند رسانده

رسي به منابع ديگر  درنظر نياوردند كه اين كتاب چه ارجمند بود در فضايي كه امكان دست
اسـت و ايـن كتـاب قامـت      نم كه آن كتاب كتـاب اسـتادا  يكن نمود. مقايسه نمي ناممكن مي

اي غيرعلمي با اهدافي غيرعلمي، با اهـداف   ين چنين تخطئهاي را دارد و ديگر هيچ. ا جزوه
  آموزش عالي در تضاد است.

  
  منتقد ةهايي درباب متن نقادان طرح نكته .3

شود دال بر خطاهاي منتقد محترم (براي پرهيز از اطالة كالم بسـنده   درادامه پيوستي ارائه مي
ايشان در نگارش ايـن مقالـه،    شده است به چند سطر آغازين مقاله) و دركل لحن نامناسب

هـاي دانشـگاهي    براي طرح اين نكته كـه در بسـياري از مـتن    فقطبلكه  ،البته نه از سر نقد
منتقـد   ةخورد. حتي در اندازة چند سطر يك مقاله مثل مقال چشم مي هاي ويرايشي به كاستي

اي مهم است،  خدمت متن بوده است. اين نكته كه ويرايش مقوله محترم. كه ويراستار هم در
بر همگان واضح و مبرهن است. اما ضرورتي ندارد كه ابزاري شود براي نقدي دانشـگاهي  

سـفانه چنـين   أتازد تا ناروا مؤلفان را منكـوب كنـد و مت   تابد و مي مسئله را برنمي كه صورت
  آلود ايشان قابل دريافت است. هدفي از وراي لحن بغض
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  منتقد ةنمشكالت كليدواژگان در متن نقادا 1.3
هاي كوتاه به مخاطب  در اين گونه موارد است: اشاره كليدواژگان كارگيري وجودي به ةفلسف

و هـا،   خانه داران در كتاب سازي كتاب چه در چكيده آمده است، نمايه سپاري آن ذهن براي به
ترين زمان به اين مقالـه و   جوگر را در كمو سازي در فضاي مجازي. بدين گونه جست نمايه

تـوان پـذيرفت كـه     كند. چگونه مـي  تر مي زند و پژوهش او را سهل قاالت مشابه پيوند ميم
بتواند چنين كاربردي در يافتن ايـن مقالـه و مقـاالت مشـابه     » قرن نوزده«اي چون  كليدواژه

  .»اصورت و محتو« ةچنين است كليدواژ گر داشته باشد و هم براي پژوهش
 و ، تاريخ ادبيات، زبان فرانسه،فرانسه ادبيات تاريخكليدواژگاني چون: نقد كتاب، كتاب 

مقـاالت مشـابه   كـردن موضـوع مقالـه و     درسـتي در دنبـال   گر را بـه  سازمان سمت پژوهش
  :خواهد بود  نما راه

  .»نقد كتاب« جوگر است، كليدواژةو اگر درباب چگونگي نقد جست  ـ
  .»تاريخ ادبيات فرانسه«كليدواژة ، خواهد بداند اگر درباب تاريخ ادبيات فرانسه مي  ـ
  .»تاريخ ادبيات« ةجوگر تاريخ ادبيات است، كليدواژو اگر دركل، جست  ـ
  .»زبان فرانسه« ةخواهد بداند ابزارهاي آموزش زبان چيست؟ كليدواژ اگر مي  ـ
  .»سازمان سمت« ةخواهد منتقد ناشر باشد، كليدواژ مي اگر  ـ

  او را به كجا هدايت خواهد كرد؟ »محتواو صورت «و » قرن نوزده«و اما 
  
  منتقد ةمشكالت محتوايي متن نقادان 2.3
  :اند آورده
دهد كه هيچ گسستي ميان هنرها و اشكال گوناگون آفـرينش   به خوانندة خود نشان مي«

  .)60 همان:( »رسد وجود ندارد اي كه اين هنرها در آن به ظهور مي و دوره
جهـت مفهـومي،    بـه  »... هـيچ گسسـتي  «ز عبارت منتقد محترم ا ةمفهوم نيست كه اشار

يا ديدگاه اجتماعي است. درهرصورت، ادعايي غيرعلمـي اسـت كـه مطـابق مـنش       ،شكلي
 )هـيچ (نگارشي منتقد محترم باز با استفاده از قيدي ديگر از همان جنس افراطـي و مطلـق   
مترقـي  صورت گرفته است. در اين باب الزم است توضـيح دهـيم كـه مـثالً اثـر مـدرن و       

چه ارتباطي  ،نويسندة قرن هجدهمي فرانسه ،دني ديدرو ةنوشت قضا و قدري و اربابش  ژاك
وانـد  ت يمـ  ،نقاش قرن هجدهم و مقارن بـا ديـدرو   ،با نقاشي نئوكالسيسيم ژاك لويي داويد

  داشته باشد.
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 و يكـه  دارددر همين خصوص الزم است مطرح شود كه اساساً مقولة نقـد جايگـاهي   
ست. ممكـن اسـت    ا اندوزي و تجربي ورود به آن مستلزم داشتن اسباب نقد از مسير دانش

شـناخت   به عدم اما باتوجه ،هركدام از متخصصان ادبيات و هنرها منظري نقادانه داشته باشند
  اي خود راه ناراست رفتن در مسير نقد براي ايشان بسيار محتمل است. و رويكرد سليقه

خود را به تحليـل خطاهـاي دسـتوري و واژگـاني آن اختصـاص       بخش مهمي از نقد«
دادن اهـداف مؤلفـان    جاست بـراي نشـان   ايم. اما پيش از پرداختن به جزئيات بحث، به ه داد

  .»گفتار كتاب بيفكنيم نظري به پيش
كه منتقد محترم اذعان دارنـد و صـفت مهـم را بـر آن اطـالق       گونه كه همان نخست اين

خطاهاي ويرايشي اختصاص دارد و در متن  ةو پرحجم اين نقد به مقولكنند، بخش مهم  مي
 ةمستدلي ازسوي منتقد محترم است و هم ةنمون ةبينيم كه خطاهاي محتوايي فاقد ارائ هم مي

صـفت يادداشـت    ةكه كتاب را شايست ،تعبير خود منتقد محترم ها نشان از آن دارد كه به اين
ماند دربردارندة اشـاره بـه    تر به يادداشتي مي ايشان بيش ةمقالسفانه أبگوييم كه مت ،اند دانسته
ا هـ    هيچ تحليلي؛ كه الزم بوده است متخصص امر ويرايش بر اين نكته هاي ويرايشي بي نكته

  قلم زند.
 

  منتقد ةمشكالت ويرايشي متن نقادان 3.3
  .غلط و نازيبا :)62 همان:( »چنان وفوري دارد آن« ـ
 .است» روي آورند«غلط و صحيح آن : )79(همان: » رو آورند«  ـ

 »ارچوب شده اسـت همستقل چ ةزمان بسيار درازي است كه واژة چهارچوب، واژ«  ـ
 .)79 همان:(

م طرح اين نكات در اقليم حرفـة ويراسـتار   يايم كه بگوي اين موارد را از آن جهت آورده
  .فني است و ضرورتي به فرياد آن بر سر هر بازاري نيست

  
 منتقد ةستوري متن نقادانغلط د 4.3

 در نقل زير مشخص است:

دهيم كه ايـن   كوشيم با بررسي ابعاد گوناگون اين مشكالت به اين پرسش پاسخ مي مي«
گـوي نيازهـاي دانشـجويان دورة كارشناسـي زبـان و ادبيـات فرانسـة         حـد پاسـخ   چه اثر تا

  .)59همان: ( »اي كشور استه   دانشگاه
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 منتقد ةدانآلود متن نقا لحن بغض 5.3
شده براي مقاالتي است كه در فضـاهاي   منتقد عدول از وقار علمي تعريف ةلحن متن نقادان

توان بغضي در وراي نقد از ميان عبـارات احسـاس    سفانه ميأشوند. مت دانشگاهي منتشر مي
محـور از   پژوهش اي هكرد كه از نگاه سردبير و داوران محترم سهواً گذر كرده است. در مقال

سفانه چنـين  أشود. مت راه با كنايه و تمسخر استفاده نمي قيدهاي مطلق كاذب و لحن بيان هم
سـت و شـيوة    ا هاي مبهم دارد كه تخطـي از مـنش علمـي    اي نشان از بغضي با انگيزه شيوه

آورد. براي نمونـه   مرضيه و رايجي نيست و موجبات وهن مرتبة فرهنگي ناشر را فراهم مي
  :كنيم شاره ميبه چند مورد آن ا

.. بدون . و ،»شگرف«، »شك بي«، »سرشار«، »وفور«استفاده از قيدهاي افراطي چون ـ 
شـده هـم    هايي متناسب بـا ايـن قيـدها و البتـه همـان دوسـه نمونـة مطـرح         طرح نمونه

  حقانيت. فاقد
  :«!» كيد عالمتأآميز و با ت راه با كنايه و سخره ايي همه   گزارهـ 
هاي اين مجموعه سخن بـه ميـان    ه روگن ماكار بارها از تعداد رمانب هنگام بحث راجع«
  .)72 همان:» (يد تا مبادا فراموش كنيم اين مجموعه بيست رمان دارد!آ   مي

سطرهاي  ،71 ةصفح ؛22و  21سطرهاي  ،70 ةصفح ؛16، سطر 68 ةچنين در صفح هم
االت در ؤنوع س ةبا مقايس پاراگراف ماقبل آخر، كه در آن منتقد كتاب، 75 ةصفح ؛18و  17

  پردازد. هاي مرجع، تلويحاً به تمسخر ايشان مي كتاب مؤلفان و كتاب
درنـگ مطلـب را بـه     كنند، بـي  كه منتقد محترم بر صحت امور اعتراف مي جايي در آنـ 

  :مدرك به مؤلفان دارد دليل و بي كنند كه نشان از تهمتي بي عباراتي ختم مي
جـا ناشـي    ن آ هاي تكراري و تفـاوت در بيـان اطالعـات از    يكي از داليل وجود جمله

آوري شده و بدون انسجام و نظم منطقي  هاي گوناگون جمع شود كه مطالب از كتاب مي
  .)72 همان:( اند دركنار هم قرار گرفته

  
  گيري نتيجه .4

خصـوص و درنتيجـه اشـاره كـرد و آن تفـاوت ميـان حركـت         تـوان درايـن   اي مي به نكته
پژوهشي و حركت سفارشـي پژوهشـي نمايـان اسـت. در كنشـي خودجـوش       خودجوش 

رسـاندن نقـد    پايـان  هاي نقد درخور نقد هستند و در نوع دوم انگيزة نقد همانا بـه  مايه دست
جـا كـه    تـا بـدان  اسـت  ناپـذير   رفتن اجتنـاب  بيراهه مختلف؛ و در اين ميان به ءانحا به است
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شـود و هـر دو    اش به دو نمونه اشـاره مـي   و درپيهاي گذار مطرح  عنوان جمله اي به مقوله
  هاي گذار. نمونه فاقد وجاهت حضور درباب جمله

منتقد محترم را براي گزينش چنين كتابي كـه در   ةخواهيم كه انگيز از سردبير محترم مي
ست مورد تـدقيق قـرار    ا هاي علمي هاي دانشگاهي موفق بوده و بري از كاستي كتاب ةحوز

 ،اش ت علمـي ئـ آن هـم از نـوع هي   ،ن مهم انديشه شود كه آيا رسالت منتقـد بدهند و در اي
سازي در اقليم نقد در قامت يادداشتي است كه موضـوعات مطروحـه در آن در ذيـل     مقاله

اي  كه با چه ذهنيت و انگيزه تر اين خانه و ويراستاران فني است و مهم گيران چاپ كنش غلط
اعتنا چنين شمشير كشيده شده است؟  درباب اثري قابلازسوي نهاد پژوهشگاه علوم انساني 

تكرار كتاب را مطالعـه   كه مولد برپاكردن فضايي ناروا درميان دانشجوياني شود كه به چنان آن
وجـود    هيچ پرسش و ادعايي، با علم به اند و خود به اغالط موجود اشراف داشته و بي كرده

و ويرايشي الزم را خود در كتـاب قلمـي   اين اشتباهات از نوعي سهوي، تصحيحات چاپي 
اي از كتـاب مـوردنظر در نـزد مؤلفـان      اطالع الزم است گفته شود كه نسخه براياند.  كرده

كه  ضمن اين ،شده  هاي چاپي و ويرايشي اندك كتاب با قلم تصحيح موجود است كه كاستي
  موارد تصحيحي هم با ناشر درميان نهاده شده است.

لفـان الزم اسـت در فضـايي آرام صـورت     ؤكتب دانشگاهي ازمنظر منقد به ويراستاري 
 ندارندهاي دانشگاهي خدمات ويراستاري باكيفيتي  كتاب ،دانيم كه همه مي گونه پذيرد. همان

هايي هستيم. درمـورد   پژوهشگاه هم شاهد چنين كاستي ةهاي منتشرشد سفانه در كتابأو مت
  هاي چاپي و ويرايشي اذعان دارند. استياين كتاب مؤلفان و ناشر محترم بر وجود ك

عنـوان   منابع خارجي به دارند كه بهتر است دانشجويان از سفانه منتقد محترم اعالم ميأمت
وجـودي   ةهاي مدون و فلسـف  آوري سياست شكل حيرت كتاب دانشگاهي سود جويند و به

  .اند ال بردهؤسازمان سمت را به زير س
نقادانه الزم بوده است كه متوقع شوند كه منتقـد محتـرم   ظاهر  داوران محترم اين متن به

بسيار وزين و علمي قلم  ،نوزدهم فرانسه است ةكه تاريخ ادبيات سد ،درباب محتواي كتاب
نـوزده بنگـارد كـه داراي     ةزند و بحثي تطبيقي را درباب ادبيات معاصر ايران و ادبيات سـد 

آن سود جويند و مقام و منزلت پژوهشـگاه  اي ايجابي باشد و مؤلفان و دانشجويان از  سويه
هـاي   گيـري از كاسـتي   ن مقام و جايگاه پژوهشگاه است كه به خـرده أتَرَك برندارد. دون ش

  چاپي و ويراستاري بپردازد.
هاي زبان فرانسـه   خويش به فرهنگ ةهاي منتقدان ييد اشارهأسفانه منتقد محترم براي تأمت

انـد و دچـار    ييد نكات مطروحه مراجعه نكـرده أموجود براي ت ةانسو منابع تاريخ ادبيات فر
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چون چنين نقدي ازسوي ناشـري درمقـام پژوهشـگاه     ،هرحال اند. به خطاهاي فاحشي شده
جـاي   شـده ازسـوي منتقـد محتـرم بـه      هاي طـرح  نادرستي  خطر نشستن ،منتشر شده است

  د.اعتبار مقام ناشر وجود دار ا در اذهان دانشجويان بهه  درستي
 م:ينك  نويسنده را در انتهاي مقاله نقل مي ةو اما درپايان آخرين جمل

 ةهاي اين كتاب نپرداختيم، چراكه بررسي هم كاستي ةبه هم در اين نقد و بررسي، يقيناً«
  .)79 همان:» (گنجد بر است و در چهارچوب يك مقاله نمي ي زمان ها كار آن

تـري حكـم    هيچ سند فزون تابد كه بي را برنمي اصطالح نقادانه ادعاي به  هيچ داوري اين
  حد اعالي خود رسانده باشد.  كند تا تخريب را به اي بسنده مي به جمله فقطراند و  مي

هاي منتقد محترم  اشاره ةشناسي به هم محترم، مؤلفان هم در اين آسيب ةبر سياق نويسند
اي در  مرضـيه  ةنقد، شـاهد شـيو   ةاست تا در مقول شدهبه مواردي اشاره  فقطاند و  نپرداخته

  دانيم: باشيم، متناسب با جايگاه پژوهشگاه علوم انساني، چون مي  آينده
  .»راه با احترام كند، نقدي ايجابي هم نقد مسير توسعه را هموار مي«
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