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  بررسی و نقد
  نوزدهمقرن : تاریخ ادبیات فرانسهکتاب 

  *میترا رئیسی دهکردي

  چکیده
دروس آموزش تاریخ ادبیات فرانسه بخش بسیار مهمـی از واحـدهاي کارشناسـی    

تاریخ ادبیات فرانسـه در قـرن نـوزدهم و    . دهند می تشکیلزبان و ادبیات فرانسه را 
براي تـدریس ایـن دروس   . شود  تفسیر متون آن در دو درس چهارواحدي ارائه می

ایـن  . شـود  اسـتفاده مـی   فرانسـوي ان ادبی خمور تهاي تاریخ ادبیا کتابتر از  بیش
منظور توضیح در کـالس و   اند که به ادبی متونهاي  ها معموالً آراسته به گزیده کتاب

گزیدة متون  بدونکتاب تاریخ ادبیات . شود ها استفاده می از آننیز مطالعات تکمیلی 
تـوان   مـی هـا   آن هایی که در ارتباط بـا  پرسش، چراکه این متون و استادبی ناقص 

کتاب مـورد  . تفکر تحلیلی و انتقادي مخاطبان مؤثر خواهد بود رشدمطرح کرد، در 
 .ددارهـاي مـذکور را    ، در ظـاهر، ویژگـی  قرن نوزدهم :تاریخ ادبیات فرانسهما،  قدن

ز توضـیح  انـد، بلکـه پـس ا    به ارائۀ تاریخ ادبیات اکتفا نکرده فقطاین کتاب مؤلفان 
هـاي مربـوط بـه     و بعضاً بحـث نظر  نامه و معرفی آثار نویسندة مورد  دربارة زندگی

و بسیاري   شناسی، صفحاتی را به متون ادبی اختصاص داده حوزة نقد ادبی و سبک
ـ . انـد  به پایان رسانده ها اي از مطالب و تمرین از فصول کتاب را با خالصه ایـن  ا ام

 ،رو  از ایـن  .هـاي فـراوان دارد    کاسـتی  ،از نظر محتواچه از نظر شکل و چه کتاب، 
کـه   دهـیم  پاسخ میپرسش به این کوشیم با بررسی ابعاد گوناگون این مشکالت  می

گوي نیازهاي دانشجویان دورة کارشناسـی زبـان و ادبیـات     پاسخ تا چه حداین اثر 
  .است هاي کشور دانشگاه ۀفرانس

 .زبان فرانسه، تاریخ ادبیات، قرن نوزدهم، صورت، محتوا :ها کلیدواژه

                                                                                                     

  m.raissi@basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا ،گروه زبان و ادبیات فرانسهاستادیار  *
  22/12/1394 :، تاریخ پذیرش12/10/1394: تاریخ دریافت
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  مقدمه .1
هاي تاریخ ادبیات غالباً ساختاري مشابه دارند کـه شـامل متـون گزیـدة ادبـی، تـاریخ         کتاب

اما مسئلۀ مهم برقراري تعادل میان این عناصـر گونـاگون   . شود  هاي ادبی می  و سبک ،ادبیات
 .توان ابزاري کامل در اختیار مخاطب قـرار داد   چرا که به این ترتیب می ،در یک مجلد است

هریک از نویسـندگان مـورد مطالعـه در مرکـز یـک       Littéraires Itinéraires در کتابی چون
نامه با تکیه بـر رویـدادهاي     زندگی: ها تشکیل شده است  پرونده قرار دارند که از این بخش
هاي مـرتبط بـا ایـن متـون،       آثار، گزیدة متون ادبی، پرسششاخص زندگی نویسنده، معرفی 

و منتخبـی از آثـار نویسـندگان     ،تجزیه و تحلیل موضوعی، متون مربوط به حوزة نقد ادبـی 
در پایـان،  . غیرفرانسوي با هدف ارائۀ اطالعات تکمیلی در خصوص نویسندة مـورد بحـث  

خاص توجـه مخاطـب را بـه یـک     با روشی  )Mise au point(» بندي  جمع«عنوان  بابخشی 
این کتاب بـا تصـاویر   . کند  یا رابطۀ میان هنرهاي گوناگون جلب می ،نهضت، یک نوع ادبی

و  ،شـناختی میـان نقاشـی، پیکرتراشـی      بسیار غنی و متنوع خود تشابهات تاریخی و زیبـایی 
رهـا و  دهد که هـیچ گسسـتی میـان هن     و به خوانندة خود نشان مید کن میادبیات را آشکار 

  .رسد وجود ندارد  اي که این هنرها در آن به ظهور می  اشکال گوناگون آفرینش و دوره
چاپ  ی، تألیف رؤیا لطافتی و بیتا معظمی فراهانقرن نوزدهم :تاریخ ادبیات فرانسه کتاب

ایـن  مؤلفـان   .دهاي مـذکور را دار  ویژگیبرخی از در ظاهر  1388سال در  انتشارات سمت
نامـه و    اند، بلکه پس از توضیح دربـارة زنـدگی   ارائۀ تاریخ ادبیات اکتفا نکردهبه  فقطکتاب 

شناسـی،   هاي مربوط به حوزة نقد ادبی و سـبک  و بعضاً بحثنظر معرفی آثار نویسندة مورد 
اي از  و بسـیاري از فصـول کتـاب را بـا خالصـه       صفحاتی را به متون ادبی اختصـاص داده 

اما با مطالعۀ این کتاب اشکاالت گوناگون و پرتکـرار  . اند رساندهبه پایان  ها مطالب و تمرین
 به دو بخش صورت و محتـوا را خود  هدف بررسی این مشکالت، مقالۀ با .نماید  آن رخ می
کـه محتـواي ایـن      با توجـه بـه آن  : رسد  نظر می بهاما ذکر یک نکته ضروري . کنیم تقسیم می

هاي ارزشمند تاریخ ادبیات   از فهرست مطالب کتاب آن تلفیقی نقشۀکتاب نوآورانه نیست و 
خـورد،    شماري که در ابعاد صوري این اثر بـه چشـم مـی    فرانسوي است و نیز اشکاالت بی

بدین منظور بـا توجـه بـه    . ترجیح دادیم ابتدا به صورت اثر و سپس به محتواي آن بپردازیم
یـل خطاهـاي دسـتوري و    آموزشی بودن این کتاب، بخش مهمـی از نقـد خـود را بـه تحل    

براي نشـان  جاست  به بحث، به جزئیات پرداختن اما پیش از .ایم  واژگانی آن اختصاص داده
  .بیفکنیمگفتار کتاب  پیش بهدادن اهداف مؤلفان نظري 
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  گفتار کتاب پیش .2
تاریخ ادبیات فرانسه در قـرن  «با درس  ،اشاره شد تر نیز که پیش طور  عنوان این کتاب، همان

شـود،   سال هفتم دورة کارشناسی زبان و ادبیـات فرانسـه ارائـه مـی     که غالباً در نیم ،»نوزدهم
محور و بحث استفاده از  گفتار، با نگاهی آموزش این پیش ماما در سطر چهار. خوانی دارد هم

مثابۀ یکـی از   بهادبیات «: شویم و میر هبراي تدریس زبان خارجی روبابزاري عنوان   ادبیات به
هاي زبان، مولد میـل   هاي گذشته و میراث فرهنگی در کالس هاي اصلی انتقال ارزش  واسطه

البتــه در . )Letafati and Moazzami, 2009: 1( »و اشـتیاق در یــادگیري و آفــرینش اســت 
راهنمایی دانشجویان ایرانـی در  «را پاراگراف بعدي مؤلفان هدف خود از نگارش این کتاب 

  .کنند  می بیان )ibid: 1(» فراگیري ادبیات فرانسه
شـود بـا     شک، ماهیت کتاب آموزشی زبان خارجی که در آن از متون ادبی استفاده می  بی

دو مسـئله را مطـرح   آنـان در ادامـه    .متفـاوت اسـت  اثري تخصصی در زمینۀ ادبیات کامالً 
عدم دسترسی به تـاریخ ادبیـاتی    یعنی دانشجویان در زمینۀ یادگیري ادبیات، کمبود :کنند  می

در  ).ibid: 1(» هاي ادبی هاي بزرگ و مکتب فعالیتی بزرگ براي کشف نهضت«و ارائۀ کامل 
بـراي  «کننـد کـه    گفتار، نویسندگان به متونی اشاره مـی  نهایت، در پاراگراف پایانی این پیش

ایم بـا تکیـه    سان خواسته بدین«: اند بهره جستهها  آن از )ibid: 1( »ادیبانهر چه بهتر شناخت 
نیازهاي دانشجویان فـراهم   را متناسب باترین اطالعات مفید  شناسی اجتماعی، بیش بر کتاب

. چیسـت » شناسی اجتماعی کتاب«البته در این جمله مشخص نیست مراد از  .)ibid: 2( »کنیم
در ادامـه  . انـد  را تبیین نکـرده روشنی اهداف خود  بهرسد که مؤلفان  نظر می بهاز همین ابتدا، 

  .موفق بوده است شده تعییندهیم این کتاب تا چه حد در تحقق اهداف  مینشان 
  

 کتابصورت بررسی  .3

و دستوري این کتـاب از همـان نخسـتین صـفحات رخ      ،نگارشی زبانی، صوري، اشکاالت
ضـروري اسـت در   . پوشی کـرد  چشمها  آن توان از دارد که نمیچنان وفوري  آنو  نماید می

  .بپردازیمها  آن هایی جداگانه به بررسی بخش
  
  اشکاالت صوري 1.3

  عالئم سجاوندي 1.1.3
هـاي نگـارش    هاي مربوط به محتوا در کـالس  بحث پرداختن بهکه پیش از  موارديیکی از 
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عالئم  درست شود، کاربرد مطرح می» تفسیر متون«و  ،»نگاري وقایع«، »انشا«فرانسه از جمله 
کـه در دورة   ایـن قواعـد دارنـد، چـرا     آشنایی انـدکی بـا  اکثر دانشجویان . سجاوندي است

مکلّـف  هـا   آن و بعضـاً بـه رعایـت     را درك نکردهها  آن اهمیت پیش از دانشگاهتحصیالت 
ح ایـن اصـول و الـزام    مدرس بسیاري از وقت خـود را صـرف توضـی    ،از این رو. اند نشده

اما وقتی که دانشجویی در کتـابی دانشـگاهی بـا مـوارد     . کند میها  آن دانشجویان به رعایت
تـوان از او   افتـد؟ چگونـه مـی    شود چه اتفاقی مـی  رو می پرشماري از نقض این قواعد روبه

  ؟بنددکار  هاصول را ب ینعمل اانتظار داشت در 
 ةکامـل از واژ  ۀفاصـل  یـک استثنا، با  دونب ها، یرگولو ۀکتاب هم ینکه، در ا جمله این از
از واژة قبـل و بعـد از    کامـل  ۀفاصـل  یکبا  نیزخطوط اتصال  ۀهم. اند شده یپشان تا ماقبل

  .اند خود نوشته شده
 ایتالیک هاي واژه 2.1.3

خـط  هـا   آن نوشته، بایـد زیـر   در زبان فرانسه براي مشخص کردن عنوان آثار، در دست
تـوان از   به این ترتیب، مـی . شده از حروف ایتالیک استفاده کرد تایپوشتۀ و در ن کشید

خـوریم کـه از ایـن امـر      در این کتاب به موارد بسیاري برمی .کرد بروز ابهام جلوگیري
  .غفلت شده است

  استفادة نادرست از حروف ایتالیک یا نکردن استفاده 1.2.1.3
عنوان کتاب شـاتوبریان اسـت و بایـد بـه      Génieمنظور از کلمۀ : 12، سطر 17صفحۀ ـ 

 .تایپ شود Génieصورت 
به عنوان کتاب اشاره دارد و نه شخصیت داسـتان و   Renéکلمۀ  :، سطر اول22صفحۀ ـ 

 .است Renéشکل درست آن 
کنسـتان و شـکل درسـت آن     بـانژمن  عنوان رمـانی از  Adolphe: 15، سطر 25صفحۀ ـ 

Adolphe است. 
ـ   از نمونهدیگر یکی  ، پـاراگراف  67جـاي حـروف ایتالیـک در صـفحۀ      ههاي کـاربرد ناب

عنوان یکی  ،اند این کلمه گویا مؤلفان پنداشته. خورد به چشم می Agrippaکلمۀ در  ،نخست
ایـن نویسـندة فرانسـوي     کوچک که آگریپا نام است؛ در حالی )D’Aubigné(از آثار دوبینیه 
 .استقرن شانزدهم 

در هـا   آن شـود و از اهمیـت   جب سردرگمی مخاطـب مـی  این اصول مونکردن رعایت 
  .کاهد چشم او می
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 استفادة توأمان از حروف ایتالیک و گیومه 2.2.1.3
 :5، سطر 34صفحۀ ـ 

La parution des «Méditations poétiques» 
شـکل درسـت ایـن عنـوان      بهدر آخرین سطر همین صفحه . ها باید حذف شوند گیومه

  .ها در سراسر اثر مشهود است از این ناهماهنگی هایی نمونه. خوریم برمی
 :8همان صفحه، سطر ـ 

La formation du «Conservateur littéraire» 

عنـوان مجلـه   ) کار ادبی محافظه (= Conservateur littéraire .ها باید حذف شوند گیومه
بـه   9، سـطر  47کـه همـین مجلـه در صـفحۀ       شگفت آن. است و سردبیر آن ویکتور هوگو

Conservatoire ) =یابد تغییر نام می) هنرستان.  
 حروف بزرگیا استفادة نادرست از  نکردن استفاده 3.1.3

نـد و  ا  فیـ خوریم که مؤلفان در کاربرد حـروف بـزرگ بالتکل   در این کتاب به مواردي برمی
  :براي مثال. اردها در نگارش کلمات وجود ند توجیهی براي این تفاوت

کـه   در حالی تایپ شده است؛ la monarchieبه صورت » مونارشی«: 6، سطر 4صفحۀ ـ 
بـراي نوشـتن   . بینیم می است la Monarchie این کلمه را کهدو سطر باالتر شکل درست  در
 .باشدبه صورت بزرگ  یدحرف اول کلمه با یاسیس هاي یمرژ نام

مواجـه   Christianismeکلمـۀ   از جملۀ متوالی با دو شکلدر دو : 11- 10، سطور 18 ۀصفح ـ
 ؛سه بار کوچک و یـک بـار بـزرگ اسـت     romantismeحرف اول کلمۀ  30در صفحۀ  ؛شویم می

در صـفحۀ   .شود پدیدار می این کلمه به هر دو شکل هم باز 22و  11، سطور 34در صفحۀ 
، 170در صفحۀ . تایپ شده است romantismeاین کلمه به صورت بار دیگر  سطر آخر، 39

این کلمه دو بـار از  آمدن از هفت بار : رخ داده است naturalisme بارةمشابه چنین اتفاقی در
Naturalisme از و پنج بار naturalisme بر قواعـد نگـارش، در وسـط     بنا. استفاده شده است

اند جنبۀ تأکیـدي   رسد مؤلفان خواسته نظر می به. جمله استفاده از حروف بزرگ مجاز نیست
 .کار روند بهبراي تأکید توانند  وجه نمی هیچ بهاین کلمات را نشان دهند، اما حروف بزرگ 

  
 امالیی و دستورياشتباهات  3.3

خورد و با توجه  خوان و ویراستار علمی به چشم نمی در شناسنامۀ این کتاب نشانی از نمونه
  .زدگی به چاپ رسیده است رسد این اثر با شتاب نظر می به ،به مشکالت گوناگون
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 میان عناصر جمله نداشتن تطابق 1.3.3
ـ     اند کـه مـی   قدر ابتدایی برخی از مشکالت آن دقتـی هنگـام    دلیـل بـی   هتـوان تصـور کـرد ب

شاید بتوان اشتباهاتی چون تطابق اسـم مفعـول بـا فاعـل یـا      . باشند رخ داده نگاري  حروف
اسم و صفت از لحاظ جنس و شمار، تطابق فاعل و فعـل، اشـتباه در صـرف     مفعول، تطابق

هاي نادرست دقـت   شمار نمونه چند نمونه از بیبه  فقط. افعال و غیره را از این نوع دانست
  :)ایم زیر کلمات نادرست خط کشیده(کنید 
 :21، سطر 5صفحۀ ـ 

La bacille de la tuberculose est découvert par Koch. 
découvert در این جملۀ مجهول بـا کلمـۀ مونـث     و اسم مفعول استla bacille   تطـابق

  .تأنیث نیاز دارد eکند و به  می
در زبان فرانسه وجـود نـدارد و بـه     PREROMANTISTES کلمۀ :2 ، سطر11صفحۀ ـ 

  .استفاده کرد PREROMANTIQUESجاي آن باید از 
 :19، سطر 37صفحۀ ـ 

Ils se proposent de décrire la société de manière objective et scientifiques (…) 

 »s«بـه   یـاز کنـد و ن  تطابقم) manière(با موصوف مفرد خود  یدبا scientifiquesصفت 
  .داردن جمع
 :21، سطر 40صفحۀ ـ 

(…) un genre nouveau, le mélodrame , s’impose à un public qui s’élargie sans 
cesse. 

  .است s’élargit، از افعال دستۀ دوم و شکل درست آن s’élargirمصدر این فعل 
  :5، سطر 85صفحۀ ـ 

Quels sont les grandes étapes de l’évolution de l’école du Romantisme? 

، پـس  کنـد  تطابق مـی  étapesبه صورت مؤنث و جمع با موصوف  quelصفت پرسشی 
 romantiqueعالوه، در این جملـه بهتـر اسـت از صـفت      به. است quellesشکل درست آن 

  .استفاده شود
 :15، سطر 118صفحۀ ـ 

(…) seule la beauté comptaient (…) 
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  .است seule la beauté comptaitشکل درست آن . فاعل مفرد و فعل جمع است ،جمله یندر ا
  :11، سطر 120صفحۀ ـ 

Il privilégie le culte de la forme et de la beauté, bannie de la poésie toute autre 
préoccupation que celle de la beauté. 

که ایـن فعـل     ، یا ایناند دانسته bannierافعال دستۀ اول و  از را bannirگویی مؤلفان فعل 
  .است bannitصرف درست فعل . اند را با اسم مفعول خلط کرده

  خطاهاي دستوري 2.3.3
 کاربرد نادرست فعل 1.2.3.3

  .شده است pronominalة ضمیردوستفادة نادرستی از فعل ، ا12، سطر 7صفحۀ در ـ 
Le XIXe siècle se voit naître de grands courants littéraires. 

شود که جریانات بزرگ ادبی  قرن نوزدهم دیده می« :ترجمۀ لفظ به لفظ جمله به فارسی
جـا بایـد آن را ضـمیر مفعـولی نامیـد یـا        که مشخص نیست در ایـن  ،se. »آیند می وجود هب

  .، کامالً اضافی استهضمیردو عنصري از فعل
 »abonder« بـه جـاي  » رهـا کـردن  «به معنی  abandonnerهمان صفحه، سطر آخر فعل ـ 

 .کار رفته است به) وفور وجود داشتن به  (=
(…) les thèmes romantiques abandonnent 

  .»کنند موضوعات رمانتیک رها می«: ترجمۀ فارسی
 :3، سطر 186صفحۀ ـ 

Comment défie-t-il sa supériorité?  
. کار رفتـه اسـت   به) توضیح دادن (= définirجاي  به ،رو شدن یابه معناي رو ،défierکلمۀ 
: ایـن جملـه شـده اسـت     نشـین جا» شـود؟  چگونه با برتري خویش رویارو می«: این جمله

درك  درچنین اشتباهاتی موجـب بـروز ابهـام    . »دهد؟ چگونه برتري خویش را توضیح می«
  .شوند میمفاهیم 

 استفادة نادرست از حروف اضافه 2.2.3.3
 :12، سطر 4صفحۀ ـ 

Ce soulèvement de 1848 est comparable avec la révolution de 1789. 
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جا مانند بسیاري موارد  رسد که در این نظر می به. تبدیل شود  àباید به avec حرف اضافۀ
بـه ترجمـۀ فارسـی جملـه     . است شدهترجمۀ لفظ به لفظ از فارسی به فرانسه انجام  ،دیگر

  .»استقابل مقایسه  1789با انقالب  1848این شورش « :توجه کنید
 هی است که بسـیاري این اشتبا. گویاي این مطلب است »avec«معادل  »با« ۀحرف اضاف
 چیـزي جـز   و حاصـل آن  شـوند   مرتکـب مـی   نگارش متن به فرانسه هنگاماز دانشجویان 

از حـرف   »ce« در ضمن بهتر است بـه جـاي صـفت اشـارة    . نیستهاي غیرفرانسوي  جمله
  .استفاده شود »le« معین
 :6سطر ، 12صفحۀ ـ 

Mme de Staёl accueille avec joie la Révolution française et elle en est d’abord 
favorable. 

است  yو ضمیر آن نیز  deکنیم و نه  استفاده می à اضافۀاز حرف  favorableبراي صفت 
  .enنه 

 :19سطر ، 13صفحۀ ـ 
Delphine (١٨٠٢), dans laquelle elle plaide des droits du cœur contre les préjugés 
sociaux. 

 en faveur deو با اصـطالحی مثـل    contreو  pourاي چون  با حرف اضافه plaiderفعل 
 deبا حرف اضـافۀ   زاین فعل گاهی الزم است و گاهی متعدي مستقیم و هرگ .رود کار می به

حـرف   یـا  یننـامع  یـف حـرف تعر  یـک را  desمورد نظر  ۀجملحتی اگر در . همراه نیست
 انـدك  جمله شـکلِ  ینا. باز هم جمله غلط است یم،حساب آور به) partitif( یبخش یفتعر

. خـورد  چشـم مـی   به Lagarde et Michardکتاب  13اي است که در صفحۀ  تغییریافتۀ جمله
  .آمده است پدیدو ناقصی  نامفهومجایی کلماتی حذف شده و چنین جملۀ  هدر این جاب

 :17سطر ، 17صفحۀ ـ 
Ainsi, l’œuvre de Chateaubriand se compose en trois catégories. 

  جـاي  بـه  کـه رسد  نظر می به. enرود و نه  کار می به deبا حرف اضافۀ  se composerفعل 
 se partager  یاconsister این فعل استفاده شده است از.  

 :19سطر ، 41صفحۀ ـ 
Ecrite dans le mois d’octobre ١٨٢٧, après le drame lui-même, la Préface de 
Cromwell (…). 
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  :25سطر ، 47و صفحۀ 
Dans cette même année, il écrit aussi deux romans. 

باشـد، معمـوالً از حـروف     شـده کاري انجـام  ها  آن یویژه اگر در ط بهبراي سال و ماه، 
رود؛ یـا گـاهی حـروف اضـافه      کار مـی  به pendantو  durantشود و  استفاده نمی dansاضافۀ 

و در  auاز  dans leجـاي   به، یا durantباید از  dansجاي  هدر جملۀ نخست ب. شود حذف می
دلیل بـروز ایـن   . استفاده کنیم laخط کشیده شده از ها  آن جاي کلماتی که زیر بهجملۀ دوم 

  .به فرانسه یافت رسیجملۀ فابرگردان توان در  اشتباه را نیز می
 :11سطر ، 191صفحۀ ـ 

Baudelaire décide enfin à livrer son propre univers. 
از حرف اضـافۀ   se déciderاما براي . àنه  شود  میهمراه  deبا حرف اضافۀ  déciderفعل 

à کنیم استفاده می.  
 حشو در جمالت 3.2.3.3

  :20- 19سطور ، 78صفحۀ ـ 
La Confession d’un enfant du siècle (1836) est un roman d’inspiration 
autobiographique inspiré de son aventure amoureuse. 

  :چنین است ترجمۀ فارسی این جمله
اي که از ماجراي عشقی او  نامه  رمانی است با الهام زندگی) 1836( اعترافات کودك قرن«

بسـیار   inspiréو  inspirationخـانوادة   این جمله با وجـود دو کلمـۀ هـم   . »الهام گرفته است
  .رسد نظر می منطق به نازیبا و بی

  :15سطر ، 97صفحۀ ـ 
(…) surtout les romans champêtres en particulier (…) 

  :ترجمۀ فارسی این جمله
اي واحد  در جملهمعنا  در این جمله از دو قید هم. »مخصوصاً هاي روستایی ویژه رمان به«

  .و به فاصلۀ سه کلمه استفاده شده است
  :، سطر آخر114صفحۀ 

La Cité antique (1864), son chef-d’œuvre, est un grand ouvrage.  

  .»، شاهکارش، اثر بزرگی است)1864( شهرك باستانی«



 قرن نوزدهم: تاریخ ادبیات فرانسهکتاب بررسی و نقد    68

 رینادرست از ضما ةاستفاد 4.2.3.3
  :سطر آخر ،3صفحۀ ـ 

De 1814 à 1824 c’est le règne de Louis XVIII et Charles X le succède de 
1824 à 1830. 

بنـابراین، ضـمیر   . استهمراه  àبا حرف اضافۀ  »جانشین شدن«به مفهوم  succéderفعل 
le  باید بهlui تغییر یابد. 

  :22- 18، سطور 47صفحۀ ـ 
En 1827 , il publie Cromwell , un drame en vers. Il est alors installé dans la rue 
Notre – Dame –Des – Champs , qui est devenu le lieu des réunions du 
«Cénacle» , qui constituent les romantiques militantes , artistes … comme 
Vigny , Dumas , Mérimée , Balzac , Saint-Beuve , Nerval et Gautier.  

. ایـم  کم و کاست و با رعایت عالئم سجاوندي کتـاب رونویسـی کـرده    این جمله را بی
ها در جاي نادرست قرار دارند؛ از سه نقطۀ  تر یادآور شدیم، همۀ ویرگول طور که پیش   همان

 Sainte-Beuveو  militants يجـا  به Saint-Beuveو  militantesدرست استفاده نشده است؛  یقتعل
را حـذف کـرد؛ ضـمیر     unباید حرف تعریف  )apposition( بر قاعدة بدل اند؛ بنا کار رفته به

. کار رفتـه اسـت   به queبه جاي ضمیر موصولی مفعولی  qui ،دوم جمله موصولی فاعلی
ها یقیناً در خیابـان   چرا که رمانتیک ،اشکال داردنیز  qui نخستین ضمیر موصولیمرجع 

 بلکه در آپارتمان ویکتور هوگو واقع در آن خیابان ،اند داده نتردام دشان تشکیل جلسه نمی
  .آمدند گرد هم می

  :13سطر ، 77صفحۀ ـ 
C’est ce dernier que la jeune femme tombe amoureuse. 

. اه و جملۀ فوق نادرست اسـت همر deبا حرف اضافۀ  tomber amoureux(se)اصطالح 
  :توان نوشت مله را به دو صورت میاین ج

C’est de ce dernier que la jeune femme tombe amoureuse.  

C’est ce dernier dont la jeune fille tombe amoureuse.  

  :11سطر  128صفحۀ ـ 
Ses vers sont un peu faciles qui rappelle parfois des chansons populaires. 

: اسـت  نادرسـت هـاي گونـاگون    از جنبـه  ،ها این جمله نیز مانند بسیاري از دیگر جمله



 69   میترا رئیسی دهکردي

 ،در نظـر بگیـریم   ses versمشخص نیست؛ اگر مرجع ضـمیر را   quiمرجع ضمیر موصولی 
بـا کـدامین فاعـل تطـابق      rappelerاي از ضمیر قرار گرفته است؟ فعل  چرا در چنین فاصله
انـد کـه گـاه     اشعارش اندکی ساده«: است نامفهومفارسی این جمله نیز کرده است؟ ترجمۀ 

  .»آورند یاد می هاي مردمی را به ترانه
 هاي نامفهوم جمله 5.2.3.3

و در بسیاري مـوارد رنـگ و بـوي    ند ا گاهی نامفهوم جمالت این کتاب بسیاري از
هاي گوناگون  بخشاز را هایی  جمله ،براي روشن شدن مطلب. فرانسوي نهفارسی دارند 
  .ایم انتخاب کرده

  :13- 12، سطور 5صفحۀ ـ 
Le développement de l’industrie est un accroissement du prolétariat urbain, cela 
veut dire l’augmentation dans l’activité des questions sociales.  

  :یاست که جملۀ اصلنامفهوم ترجمۀ فارسی این عبارت همان قدر 
بـاال رفـتن در فعالیـت    این به مفهوم : پرولتاریاي شهري است افزایشگسترش صنعت «

  .»است مسائل اجتماعی
هیچ مفهـوم درسـتی را   ) فعالیت (= activitéجاست و کلمۀ  هکامالً ناب) بودن (= êtreفعل 

شـکل   ،از جمـالت ایـن کتـاب    بسـیاري  چـون  در واقـع، ایـن جملـه هـم    . کند منتقل نمی
 Lagarde et Michardهاي موجود در تاریخ ادبیـات فرانسـوي    شدة یکی از عبارت  دگرگون

بـه   acuitéو  estبـه   etاست و مشخص نیست در این استحاله به چه دلیـل حـرف عطـف    
activité کتـاب مـذکور    9توان در صـفحۀ   جملۀ درست فرانسوي را می. اند تغییر شکل داده

  :مشاهده کرد
Le développement de l’industrie et sa concentration progressive entraînent un 
accroissement considérable du prolétariat urbain et augmente l’acuité des 
questions sociales. 

  :ترجمۀ فارسی جملۀ باال
دنبـال   بهقابل توجه پرولتاریاي شهري را  گسترش ،توسعۀ صنعت و تمرکز تدریجی آن«
  .»افزاید میمسائل اجتماعی وخامت  برو  دارد

  :3، سطر 40صفحۀ ـ 
Le romantisme est contre l’unité de lieu, car c’est une autre conception du théâtre. 
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یعنـی   اي دارد؛ بسیار سـاده ساختار  ،چون بسیاري دیگر از جمالت کتاب هم ،این جمله
  ).بودن =( êtreکلید  ساختاري متکی بر فعل شاه

از این نـوع   هشود که در استفاد زد می هاي نگارش فرانسه به دانشجویان گوش در کالس
کلید برخی از کلمات بسیار متداول و غالباً افعالی اسـت    منظور از شاه. کلمات محتاط باشند

چـرا کـه    ،شـود  در متون فاخر توصیه نمـی ها  آن از دهکه معانی متعدد اما مبهم دارند و استفا
نظـر   بـه بـر آن   عـالوه . کـرد هـا   آن تر را جانشـین  ویژه دقیق بهتوان اصطالحات گویاتر و  می

قسـمت دوم جملـه چگونـه     .باشـد  برقـرار اي منطقی بین دو قسمت جمله   رسد رابطه  نمی
  تواند دلیل مخالفت رمانتیسم با وحدت مکان باشد؟  می

  :27، سطر 47صفحۀ ـ 
En 1830, il rédige Hernani qui donne la bataille d’Hernani précédé par la 
révolution politique de juillet. 

  :ترجمۀ فارسی این جمله
ه ئیدنبال انقالب سیاسی ژو بهرا نویسد که نبرد هرنانی  را میهرنانی  ، وي1830در سال «

  .»کند عرضه می
پـس از نخسـتین شـب نمـایش      1830ه یـ چرا که انقالب ژوئ ،ستنیدرست  این جمله

کم بخش دوم جمله باید به ایـن شـکل    دستلذا . دهد روي می 1830فوریه  25در  یهرنان
  :نوشته شود

… la bataille d’Hernani précède la révolution politique de juillet 1830.  

جـا   در ایننیز  donnerفعل  .اثري نیست précédéتأنیث اسم مفعول  eاز  در جملۀ کتاب
  .چندان جالب نیست

 منفـی  يشود تأثیر  عنوان منبع درسی مطرح می  وجود چنین اشکاالتی در کتابی که به
کـه موفـق بـه کشـف ایـن       ،را یاعتماد مخاطبـان  گذارد و  بر سطح زبان دانشجویان می

 فقطشده  بررسیهاي  مثالاست که گفتنی . کند  به چنین آثاري سلب می ،ایرادات شوند
  .استمشکالت صوري این اثر از  بخشی
  
  آرایی کتاب صفحه 2.3

  :اند چنین از جمله اشکاالت این. بخش نیست ی این کتاب چندان رضایتآرای هصفح
به آرایـش   فقط این امر نه .اند در پایین صفحه قرار گرفته ها  بخش برخی از عناوینِـ 
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ین وانـد عنـا   از آن جملـه . کاهـد  مـی زند، بلکه از اهمیت موضـوع نیـز    کتاب ضربه می
 .194 و ،170، 166، 158، 155، 132، 105، 75، 46، 34صفحات 

که در نوع ادبی منظوم، شکل   با توجه به آن. دارندنبعضی از اشعار آرایش مناسبی ـ 
  :ستسزا دارد، دقت در آرایش اشعار نیز الزامی ا به تیاهمی

ه گرد آن حلقه زده، از هر کـران بـا فضـاي سـپید     اي که دریا ب  یک قطعه شعر چونان جزیره
هاي میان بندها، در آن شیار وارد کرده اسـت، در    ها یا همانا فاصله احاطه شده و گاه گذرگاه

 ).Morel, 1968: 310(یابد   وهلۀ نخست، با شیوة خود در پوشش ناکامل صفحه معنا می

نسـخۀ اصـلی آن تفـاوت     بـا  )»دریاچه« (= »Le Lac«، بندهاي شعر 46در صفحۀ ـ 
در کتاب مورد نظر  ، امااین قطعه شعر از شانزده بند چهاربیتی تشکیل شده است. دارد

عالوه بـر آن، کـاربرد   . اند هاي ششم تا نهم به هشت دوبیتی تغییر شکل یافته چهاربیتی
آخر بیت دوم در . کرده است مواجهنادرست عالئم سجاوندي قرائت شعر را با اشکال 

در و  ،بیت ششم به جاي عالمت تعجب از دونقطهدر ویرگول از دونقطه،   ي نقطهبه جا
 .ویرگول از ویرگول استفاده شده است   بیت یازدهم به جاي نقطه

در هـم  ) »ها پردازي خیال«= ( »Les Chimères« ، بند اول و دوم شعر91در صفحۀ ـ 
ایـن نـوع   . خارج شده اسـت  )sonnet( ادغام شده و به این ترتیب شعر از حالت سونه

. شـود  یمـ  یـف تعر) tercet( یتیب  و دو بند سه) quatrain( یتیبا دو بند چهارب یشعر سنت
 یاربسـ  ۀسـون  یـن ا ۀخود بخواهد با مطالع یاندر کالس از دانشجو ياستاد یمتصور کن(

، 88در صـفحات  !). دهنـد  یحگونه اشـعار را توضـ   ینا يساختار ظاهر ،معروف نروال
 .مشهود است یآشفتگ یناز ا یگريد يها نمونه 105، و 104

  
  محتواي کتاب .4

هـاي تـاریخ    زیرا در سایر کتاب ،اند شده در این کتاب در بسیاري موارد موثق ارائهاطالعات 
بسیار بهره ها  آن و این دو مؤلف ایرانی در اثر خود از  دارندنامه وجود  ادبیات مندرج در کتاب

هاي برجستۀ  توانیم این پرسش را مطرح کنیم که وجه تمایز این کتاب با کتاب میحال . اند جسته
 ,Lagarde et Michard, Itinéraires littéraires هـایی چـون   تـاریخ ادبیـات چیسـت؟ کتـاب    

Castex, Brunel, Profil    هـاي گسـتردة مورخـان ادبـی      و بسیاري دیگر کـه نتیجـۀ پـژوهش
زبـان و ادبیـات یافـت     هـاي  ههـاي دانشـکد   خانه تر کتاب و در بیش اند نام فرانسوي صاحب

  .کوشیم به پرسش فوق پاسخ دهیم میبررسی ابعاد محتوایی این کتاب لذا، با . شوند می
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  مطالب تکراري 1.4
کم  بی ،در بخش معرفی متون گزیده. هاي تکراري است کتاب مورد نظر ما سرشار از عبارت

  :براي نمونه. متن توضیحات مؤلفان آمده استخوریم که در  و کاست به جمالتی برمی
عیناً در صفحات قبـل   وجود دارد که »… on vit , on parle« متنی پیش از 52صفحۀ درـ 

  .درج شده استنیز 
هاي این مجموعه سخن به  بارها از تعداد رمان ماکارـ  روگنهنگام بحث راجع به ـ 

در بخـش مربـوط بـه    ! یست رمان داردآید تا مبادا فراموش کنیم این مجموعه ب میان می
گاه این تکرارها موجب بروز اشتباهاتی . بالزاك نیز مطالب تکراري بسیاري وجود دارد

 ر تعـداد هـایی د  تفـاوت  145 و 144ات در صـفح . شـود  شگرف در اعداد و ارقام مـی 
هاي  شخصیت تعداد عجیب است که: خورد چشم می بهبالزاك  کمدي انسانیهاي  شخصیت

به  91ها از  افزایش و تعداد رمان 4000به  2000داستانی این مجموعه در چند سطر از 
 .یابد کاهش می 90

جـا ناشـی    از آن اطالعـات هاي تکـراري و تفـاوت در بیـان     یکی از دالیل وجود جمله
در  نظم منطقـی آوري شده و بدون انسجام و  هاي گوناگون جمع شود که مطالب از کتاب می

  .اند کنار هم قرار گرفته
  
  هاي گذار جمله نبود 2.4

ـ  مـی  مواجـه این کتاب را بـا مشـکل    خواندن ترین مسائلی که یکی دیگر از مهم  نبـود ، دکن
گیرد و  گذار از یک مبحث به مبحث دیگر غالباً بدون مقدمه انجام می: هاي گذار است جمله

  .شود این امر موجب سردرگمی خواننده می
تجـارت در  بحـث  » در قلمرو صـنعت و اقتصـاد  «عنوان  باپاراگرافی  در، 5 صفحۀدر ـ 

پول و نقش آن در مناسبات سیاسی و  دربارةتوضیحی هیچ مقدمه و بدون  بیاما میان است، 
 هـاي   همؤلفان کتاب با اخذ جمل. شود می صحبتبه عرصۀ داستان آن ورود دربارة اجتماعی، 

موجـب بـروز چنـین خطـایی     ها  آن اي از و حذف پاره Lagarde et Michardتاریخ ادبیات 
بـه ترجمـۀ فارسـی    . وجود دارد» پول«عنوان  با پاراگراف کوچکی مذکوردر کتاب . اند شده

  :این دو بخش در این دو کتاب توجه کنیم
صعود خـود را   یغن يبورژواز: شود یم یبانک یاتموجب انجام عمل یجنبش صنعت ینبنابرا

. شود یم یلجامعه تبد ةکنند اداره ۀبه طبق یلیپف ـ یسلطنت لوئ ةدور درو  بخشد یسرعت م
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ـ   را به “پول” توان یم. است یمهم يها شاهد جهش یزتجارت ن درجـه   یعنوان موضـوع ادب
  ).Letafati and Moazzami, 2009: 5(بالزاك و سپس زوال مالحظه کرد  يها اول در رمان

 :مطلب باال با این عبارات بیان شده است Lagarde et Michardاما در 

  “پول”
را  یمیعظ يها ثروث یريگ و شکل شود یم یبانک یاتموجب انجام عمل یجنبش صنعت

 سـلطنت  دورة از و بخشـد  مـی  سـرعت  را خود جهش غنی بورژوازي. سازد یممکن م
سیاسی و  محرکۀعنوان نیروي   به ،پول. شود کنندة جامعه بدل می ادارهبه طبقۀ  یلیپف ـ لویی

ظـاهر   اول ۀدرجـ موضـوع ادبـی    در مقام یـک هاي بالزاك و سپس زوال  اجتماعی، در رمان
را بـه تصـویر    آن مسـکنت قربانیـان   و پـول برداران  نویسندگان جسارت بهره شود و این  می
  ).Lagarde et Michard, 1969: 9( کشند می

نامۀ المارتین، بدون مقدمـه بـا ایـن جملـه مواجـه       پس از مرور زندگی ،43صفحۀ در ـ 
یـک   بـه معنـی آثـار    œuvreدر ضمن واژة :). آثار او هستند (= :Ses œuvres sont: شویم می

دلیل این اشکال را باید در ترجمـۀ لفـظ بـه    . رود کار می معموالً به صورت مفرد به نویسنده
  .لفظ از فارسی به فرانسه یافت

، بـدون ترتیـب   نامـۀ رنـان   سطري دربارة زنـدگی وتوضیحی د پس از، 115صفحۀ در ـ 
کتاب لطـافتی و معظمـی، نخسـتین اثـر منتقـد مـذکور،       طبق  .شود زمانی نام آثارش ذکر می
L’avenir de la science ، به انتشار رسیده اسـت، سـپس بـدون هـیچ جملـۀ       1890در سال

  نـام  1858و  ،1883، 1878، 1876هـاي   ترتیب انتشـار در سـال   بهگذاري، از آثار دیگر وي 
و متخصـص   ،عنـوان مـرد علـم، شـاعر، مـورخ      بـه رنان  ،در پاراگراف آخر. برده شده است

 ،هاي قبلـی نـدارد   با جمله اي که هیچ ارتباط معناییه این جملد و با شو مسیحیت معرفی می
 :یابد پایان می

«Il pense que: «tout dans l’histoire a une explication humaine». =) » کنـد   او فکر مـی
  .)»چیز یک توضیح انسانی دارد همهدر تاریخ، «: که

در  وشده  تألیف 1848در سال  ،)علم آیندة(=  L’Avenir de la Scienceاست که  گفتنی
 کتـاب  ایـن  انتشار تاریخ به فقط ما نقد مورد کتاب در اما ؛است یدهبه چاپ رس 1890سال 
عالوه بر آن، نقل قول . نشده است استفاده عنوان این براي نیز بزرگ حروف از و شده اشاره

طـور کـه    همـان اي بـه منبـع آن نشـده و     هیچ اشاره: آخر پاراگراف از دو لحاظ اشکال دارد
نه در زبان فارسـی و نـه در زبـان     ،»که«مستقیم استفاده از حرف ربط  قول  در نقلدانیم،  می

جـایی و   جابهاست و با  Lagarde et Michardاین جمالت برگرفته از . نیست، مجاز فرانسه
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 در ایـن کتـاب  ). 393 فحۀصـ  ←(ها، نظم منطقی مطالب از بین رفتـه اسـت    بازنویسی آن
  .توان پیدا کرد می نظم منطقیبدون ي از جمالت شمار هاي بی نمونه
  
  ي کتابها تمرین 3.4

بـر محفوظـات و    فقـط کـار نرفتـه و    بـه  اي هـیچ نـوآوري   کتاباین هاي  در طراحی تمرین
که بـه لحـاظ آموزشـی، دانشـجویان بـا انجـام         در حالی .یادگیري سطحی تأکید شده است

اي چون شناخت فرضـیات   هاي پیچیده مهارتبه  ندتوان می«هاي مناسب  ها و فعالیت تمرین
  ).84: 1386 مایرز،(» بپردازند و ایجاد و نقد مباحث

  ها کارکرد تمرین 1.3.4
  :کتاب توجه کنید 29در صفحۀ  ها هایی از این تمرین به نمونه

Présentez les thèmes majeurs des œuvres romantiques. 

 .موضوعات اصلی آثار رمانتیک را معرفی کنیدـ 
L’œuvre de Chateaubriand est composée de combien de catégories? Expliquez. 

 .اند؟ توضیح دهید تشکیل شده دستهبریان از چند آثار شاتوـ 
Qu’en savez- vous du roman Adolphe de Benjamin Constant? Expliquez le thème.  

 .دانید؟ موضوع آن را توضیح دهید ژمن کنستان چه میاناثر ب دولفاز رمان آـ 
  .اضافی است »en« :در جملۀ فوق، اشتباه دستوري وجود دارد

Quels sont les thèmes abordés par Mme de Staël dans ses romans? Nommez- les 
et expliquez- les 

را نـام  هـا   آن هاي خود بررسی کـرده، کدامنـد؟   ستال در رمان موضوعاتی که مادام دوـ 
 .ببرید و توضیح دهید

ز ایـن  هـایی ا  تمـرین  .تـوان یافـت   میخود کتاب را عیناً در ها  تمام تمرینپاسخ صریح 
بـه گفتـۀ   . رسـانند  نمی يهاي تفکر انتقادي و تحلیلی دانشجو مدد ش مهارتربه پرودست 

  :چت مایرز
اي منظور شـوند تـا در    اي منظم و زنجیره تکالیف باید در بافت و ترکیب یک درس به شیوه

را چـون  ها  آن ها را فراگیرند که بتوانند ها و روش یان درس، شاگردان چنان خوب مهارتاپ
  ).همان( کار برند هاي تفکر انتقادي در آینده به ایه و اساس کوششپ
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  :توان یافت می 29صفحۀ  هاي ها را در تمرین یکی از گویاترین مثال
Exposez les principes exposés dans l’œuvre de Mme Staël. 

ضمناً در این تمرین کاربرد دوبارة  .»دهید ارائهرا دو ستال  شده در آثار مادام ارائهاصول «
  .چندان جالب نیست exposerفعل 

  :شویم رو می هکتاب با این عبارت روب 13در صفحۀ 
Voici les principes littéraires exposés dans l’œuvre de Mme Staël. 

  .»تستال به شرح زیر اس شده در آثار مادام دو ارائهاصول ادبی «
و بخـش مربـوط بـه مـادام      Itinéraires littéraires هاي کتاب تمرین حال نظري به

  :ستال بیندازیم دو
به این عنـوان   ،)دربارة ادبیات (= De la Littératureذیل متن مستخرج از  ،17صفحۀ در 

یـافتن   براي هاي این قسمت و تالش پرسشه کمک ب. »سازي متن براي آماده«: خوریم برمی
  :ها هایی از این پرسش نمونه. توان به مرحلۀ تفسیر متن راه یافت می ،هاي مناسب پاسخ
 .»ساختار متن را مطالعه کنید«ـ 
 .»سازند، تجزیه و تحلیل کنید برجسته میرا زن  ناعادالنه بودن سرنوشتکه  هایی  جمله«ـ 
 .»تر است نشان دهید چگونه وضعیت زن برتر وخیم«ـ 

 هـا  پاسـخ آن توان یافت و پیدا کردن  صورت آماده در متن نمی ها را به پاسخ این پرسش
  .نیاز به اندیشه و تفکر دارد

هـاي دو کتـاب    تمـرین  انـد، تفـاوت میـان    رفتـه کار   بهها  با مقایسۀ افعالی که در پرسش
، »نـام ببریـد  « هایی ماننـد  ها با محوریت فعل تمرین در کتاب مورد نظر ما .شود مشخص می

 ...و » دانیـد؟  چـه مـی  «، »معرفی کنید«، »نشان دهید«، »برشمرید«، »توضیح دهید«، »کدامند؟«
 دیگـر هـاي مشـابه    و کتاب Itinéraires littérairesکتاب در اند، در صورتی که   طراحی شده

، »نیدمطالعه ک«، »مشخص کنید«، »توجیه کنید«، »تجزیه و تحلیل کنید«هایی چون  فعل شاهد
  .هستیم» بحث کنید«و 

 De L’Allemagneدر متنی انتخابی از کتـاب   Lagarde et Michardکتاب  20فحۀ ص در
  :بینیم و در پانوشت این پرسش را میگذاري شده  شماره) آرامش (= calmeکلمۀ ، )دربارة آلمان(= 

  »پذیر است؟ آشتی هیجانبا آرامش به نظر شما تا چه حد «
هـاي فکـري دانشـجو     یند، توانـایی اپرسش نیاز به مطالعه دارد و در این فرپاسخ به این 

  .یابد می رشد
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از دنیاي خودمحور مبتنی بر تجربیات شخصـی محـدود و واقعیـات محسـوس بـه قلمـرو       
ها و حقـایق متعـدد و گونـاگون انتقـال      ها، بینش تر و متضمن ارزش تر و انتزاعی دنیایی غنی

  ).36 :همان(یابد  می

 بـارة در Littérature française, Histoire et anthologieایان به پرسشی که در کتاب در پ
René  پردازیم می است مطرح شدهاثر شاتوبریان:  

 Le Mal du Siècleبـا عنـوان    کتـاب  ایناز  یانتخاب یمتن هکتاب مذکور، ابتدا ب 225 ۀدر صفح
  :خوریم برمی آنهاي مربوط به  سپس پرسش و )بیماري قرن (=

 .»یداستخراج کن دهند، یرنه را نشان م یخولیايو مال یداريکه ناپا یو اصطالحات یاتجزئ« ـ
میان پـاییز و مالیخولیـاي رنـه    که فهرستی دوگانه، اصطالحاتی را  تهیۀ توانید با آیا می«ـ 

 »کند، مشخص کنید؟ پیوند برقرار می
. خـورد  چشم می بههاي مذکور مراحل حرکت از سطح عینی به سطح تحلیلی  در پرسش

با قرائت متن مربوط، ابتدا دانشجویان در یک سطح عینی یعنی توصـیف فصـل پـاییز قـرار     
و یابنـد    راه مـی  اي با پرسش دوم و یافتن پاسخ آن به سـطح اسـتعاره   هگیرند و با مواجه می

. کننـد   مـی نظـر   خصیت رمانتیک و طبیعت پیرامـون او اظهـار  دربارة هماهنگی میان روح ش
تواند دانشجویان را بـه سـطوح بـاالتر تجزیـه و تحلیـل و تفکـر        طرح سؤاالت مناسب می

  .دکنانتقادي رهنمون 
بـا   دانشـجویان  شود و به رشد مهارت خاصی منجر نمی ها ما، تمرین نقددر کتاب مورد 

مرحلۀ توانند  می، فقط این کتاب منبع امتحانی باشد در صورتی که ،ها خط کشیدن زیر پاسخ
عالوه در کتاب انتشارات سمت، در انتهاي برخـی    به .گذارندبامتحان پایان ترم را پشت سر 

وجود ) خاطرسپاري براي به(=  À Retenirها، قسمتی با عنوان  از فصول، پیش از تمرین
ایـن امـر باعـث شـده     . پردازد دارد که به خالصۀ برخی از مباحث مطرح در فصول می

که این نوع تمـرین،   حالی در .شوند معاف   زحمت خالصه کردن درساز دانشجویان حتی 
 شـود  تلقـی مـی   هاي اساسی تفکـر   هاي پرورش مهارت عنوان یکی از گام به ،طبق نظر مایرز

دهد که اطالعات ضروري را از  نویسی به دانشجو این امکان را می خالصه .)87: همان ←(
  .بندي کند  را اولویتها  آن غیرضروري تشخیص دهد و

  ها دقتی در طراحی تمرین بی 2.3.4
نیز دقـت کـافی بـه عمـل     ها  آن هاي این کتاب، در طراحی گذشته از کارکرد سطحی تمرین

  :رد زیر را بیان کردتوان موا نمونه می راينیامده است، ب
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اثـري اسـت از تئوفیـل گوتیـه؛      Mademoiselle de Maupin: 8، تمـرین  126صـفحۀ  ـ 
 .دانند نویسندگان گویی آن را متعلق به لوکنت دولیل می

جمـع هـم    sکـار رفتـه و    به عنوان صفت بـه  »Parnasses«واژة : 5همان صفحه تمرین ـ 
 parnassiensشـود   صفتی که از اسم پارناس ساخته میاما . »poètes parnasses«: گرفته است

 .درست است les Parnassiensو  poètes parnassiensاست و 
  :شویم رو می هبا این پرسش روب 108صفحۀ در ـ 
 هنوز نشانی از فرومانتن نیست و ،در این فصل. »مانتن را معرفی کنیدوشاهکار اوژن فر«
ایـن   بـار بـا   نخسـتین کتاب بـراي   216در صفحۀ  .با مطالب قبلی ارتباطی ندارد پرسش این

  .شویم آشنا می نویسنده
  
  کتابنوآوري  4.4

بـر روش پژوهشـی نـوینی در     هاي باارزش تاریخ ادبیات نوشتۀ نویسندگان فرانسوي کتاب
ـ   براي مثال، در کتاب . بررسی و مطالعۀ تاریخ ادبیات استوارند  ات فرانسـه درآمـدي بـر ادبی

یر برونل و دنی ئویسمن، از روشی نو استفاده شده است و آن بررسی تاریخ ادبیات   تألیف پی
  ،این روش به نویسندگان فرصت داده. با حرکت از قرن بیستم به سوي زمان گذشته است

ذهنـی، شـفاف و   ”اي که آثار برجستۀ ادبی در آن نهفته است، بـه روشـی     تا از قطعات موزه
کنـد، غبـارزدایی قطعـی شـود       که هوسرل براي مشاهدة جهان سـفارش مـی   “دغدغهبدون 

  .)1: 1382برونل و ئویسمن، (

تـاریخ   تحلیـل  نـوینی در بررسـی و   تحقیـق لطافتی و معظمی هـیچ روش   کتاباما در 
هاي موجود اکتفـا    به تقلیدي خام از کتاب فقطکار نرفته و  بهادبیات فرانسه در قرن نوزدهم 

 بـه  فرانسـوي  ادبیـات تـاریخ   هـاي  با مقایسۀ فهرست مطالب این کتاب و کتاب. استشده 
: این کتـاب از دو بخـش اصـلی تشـکیل شـده اسـت      . بریم  پی میترکیبی  وجود ساختاري

  .سمبولیسم و رئالیسم، ناتورالیسم، .2 و قرن رمانتیک  نیم  .1
رمانتیسم اختصـاص   دو فصل اول به پیشارمانتیسم و: بخش اول شامل چهار فصل است

هاي تاریخ ادبیات قرن نـوزدهم    و در اکثر کتاب رسد نظر می منطقی بهاین امر که  ستا  یافته
دو مقولۀ تاریخ و نقد در یک  گنجاندن اما توجیهی براي ،نیز به همین شیوه عمل شده است

واژة ایـن   از این گذشـته، اولـین  . وجود ندارد» تاریخ و نقد در قرن نوزدهم«با عنوان  فصل
بـوو، منتقـد   ــ   است، اما نخستین نویسندة مـورد بررسـی کسـی جـز سـنت     » تاریخ«عنوان 
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و بر اسـاس فهرسـت کتـاب     و منتقدند  مورخ ترتیب، به ،دیگر نویسندگان .نیست ،رمانتیک
Lagarde et Michard تـاریخ در قـرن   «اند، البته با این تفاوت که در کتاب اخیر  بررسی شده

و بخشـی بـا عنـوان    انـد    در دو فصل جداگانه قرار گرفتـه  »نقد در قرن نوزدهم«و » نوزدهم
  .قرن رمانتیک وجود ندارد  نیم

ـ یـ هیپولمنتقدانی چون توان  چگونه می نزمـرة نویسـندگا   را در ارنسـت رنـان   و نت ت 
کنـت موسـوم بـه     آگوسـت  روش فلسـفی  تـن  یمۀ اول قـرن بـه حسـاب آورد؟   رمانتیک ن

بـر مکتـب ناتورالیسـم تـأثیر گـذارد و رنـان        گرایی را به هنر و ادبیـات تعمـیم داد و   اثبات
بوو در ذیل ـ  ، ژول میشله و سنتProfilدر کتاب . فردگرایی رمانتیسم را به باد انتقاد گرفت

زیرمجموعۀ رمانتیسم، و هیپولیت تن و ارنست رنان در بخـش  و در » عقاید«فصلی با عنوان 
فصل چهارم کتـاب نیـز بـه     .اند  جاي گرفته» عقاید«دوم کتاب یعنی رئالیسم و باز در فصل 

به مکتب پارناس اختصاص دارد، امـا قـرار    Lagarde et Michardپیروي از فهرست مطالب 
 دراین مکتـب ضـدرمانتیک    .اشتباه استدادن مکتب پارناس نیز در نیمۀ نخست قرن کامالً 

با تشکیل  1866- 1860هاي  سال طی آنشاعران کند و   قرن نوزدهم ظهور میآغاز نیمۀ دوم 
نخستین شاعر مـورد مطالعـه در ایـن    . پردازند  میگروه خود به مخالفت با رمانتیسم عاطفی 

را مـد   Itinéraires Littérairesجا مؤلفان فهرست مطالـب   در این. فصل تئوفیل گوتیه است
درسـت  . نـام دارد » وسوسۀ شـکل «فصل اخیر این  با این تفاوت که در کتاب ،اند نظر داشته

 و ،)Banville( ، بانویـل )Leconte de Lisle( است که شاعران پارناسی چـون لوکنـت دولیـل   
زننـد، امـا    مـی حلقـه   ،قهرمان هنر براي هنر ،تیهبا احترام به گرد تئوفیل گو )Heredia( هردیا

 ،دهد همین دغدغۀ شکل است اي که گوتیه را به شاعران مکتب پارناس پیوند می تنها مسئله
 کتاب مورد نقد ما 119در صفحۀ . آوردحساب  بهشاعري پارناسی  توان  را نمیوگرنه گوتیه 

  !شود یاد میپارناسی صراحت از گوتیه به عنوان شاعري  به
 ،ناتورالیسم .3 ،رئالیسم. 2 ،زیر بیرق رئالیسم. 1 :است  شدهتقسیم فصل بخش دوم به پنج 

الگـوبرداري شـده    Profilچهـارم از روي  فصل . نویسان پایان قرن  رمان .5 و ،سمبولیسم .4
ماالرمـه در   و ،آمون، ورلـن  رمبو، لوترهو  در فصلی جداگانهبودلر  ،البته در کتاب اخیر. است

، از لطـافتی و معظمـی   در کتـاب امـا  . اند شدهبررسی  »شاعران ملعون«با عنوان  دیگر فصلی
و  ،)Tristan Corbière(یر ، تریسـتان کـوربی  )Jules Laforgue( شاعرانی چـون ژول الفـورگ  

گـرایش  هرچنـد  . شود  دیده نمیدر ذیل مکتب سمبولیسم اثري ) Charles Cros(شارل کرو 
 1886در سـال   ربـا  نخستین، اما این اصطالح است داشتههاي پیش وجود  سمبولیسم از دهه

هـا   آن کـه بـه   ،سه شاعر آخري. کار رفت بهگرایی  مثابۀ واکنشی در برابر یقین علمی اثبات به
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چـه در جهـان اسـرارآمیز نـامطمئن و      و ماالرمه به هـر آن  ،دنبال ورلن، رمبو به ،ره کردیمااش
  .کردندجذاب بود توجه 

  
  گیري نتیجه .5

نسه اسـتفاده  اتاریخ ادبیات فرکلی از منابع فقط  قرن نوزدهم: تاریخ ادبیات فرانسهدر کتاب 
یک فرهنگ آثار و  ، یازده تاریخ ادبیاتنامه  دوازده کتاب مندرج در کتاب در میان .شده است

هـاي زبـان     هاي دانشـکده   خانه توان در کتاب  را میها  آن تر د که بیشوجود دار و موضوعات
بایستی   براي تدوین کتابی که در اندیشۀ رفع کمبودها و نیازهاي دانشجویان است می. فتیا

پـیش از ایـن کتـاب، مجموعـۀ     . بهـره جسـت  نیز نقد و تفسیر  ویژه آثار به  ها کتاباز دیگر 
Profil،  تـر   شکلی بسیار علمی بهتر و  با انسجام بسیار بیششود،   وفور در ایران یافت می بهکه

البتـه  . است مهم تاریخ ادبیات فرانسه را از قرن شانزدهم تا قرن بیستم خالصه کردهمطالب 
اما مگـر در کتـاب مـورد بررسـی مـا چـه       است، هاي آثار ادبی  مذکور فاقد گزیده مجموعۀ
صرف گنجاندن چندین متن ادبی آن هـم بـدون   آیا از این متون ادبی شده است؟  اي  استفاده

  الي صفحات کتاب کافی است؟ هر البصفحه و ناشر د رةذکر شما
اند، متوجه تفاوت شگرف  شده ینآثار مز یدةکه به گز یاتیادب یختار يها نگاه به کتاب با

کـه در   ییهـا  پرسـش  همخود متون و  هم ها،  کتاب آن در. شویم یکتاب م اینها و  آن یانم
 يبـار . دنکن یم یاژرف مه يها مطالعات و پژوهش يرا برا ینهزم اند  ها طرح شده ارتباط با آن
 بـا  اش گونـه  یادداشـت  یـت خود و با توجه بـه ماه  یکنون ساختاربا  یو معظم یکتاب لطافت

 بـه  دهند  می ترجیح دانشجو و استاد. نیست مقایسه قابل نامه  کتاب در مندرج آثار از یک  هیچ
 ایـن  و آورند رو اول دست منابع به و شوند سیراب سرچشمه از کتاب، این از استفاده جاي

 ۀبـه همـ   یقینـاً  ی،نقـد و بررسـ   یـن در ا .است تضاد در ایران در عالی آموزش اهداف با امر
در  و اسـت بـر   زمـان  يهـا کـار   آن ۀهمـ  یچرا کـه بررسـ   یم،کتاب نپرداخت ینا هاي یکاست

  .گنجد یمقاله نم یکارچوب هچ
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