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  44 -  35، صص 1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال 

  1دستور زبان فرانسهكتاب بررسي و نقد 

  *طهمورث ساجدي

  چكيده
توانسته اثري در حاصل ترجمه و تدوين محققي است كه  دستور زبان فرانسه كتاب

. كه با زبان فرانسه آشنايي دارند، پديـد آورد   حد يك مرجع آموزشي، براي كساني
مترجمِ مؤلف، كه وقوف كامل به موضوع دارد، ترتيبِ موزوني از فصـول تحقيـق   

جمـالت فرانسـه را بـا     ،هـا  در طـول بررسـي هريـك از آن    ،خويش را ترسـيم و 
 دادهدرستي ارائـه   بهرا نيز    ها آنحات خاص هاي دقيق همراه كرده و اصطال ترجمه
. در تمامي موارد، سعي بر اين بوده كه با جمالت ساده منظـور را بيـان كنـد   . است

تأكيد بر تلفظ الفباي فرانسه، جنس اسامي، اسـامي حـرف    ،هاي او كوشش هجمل از
آن  قاعده و افعال باقاعده، اسـم مفعـول و مطابقـت    تعريف، جمع واژگان، افعال بي

رغـم منـابع    بـه  ،تأكيد ما بر اين است كه نشان دهيم ،حاضردر بررسي . بوده است
محدود اين ترجمه و تحقيق، مترجمِ مؤلف توانسته دستوري شكيل و مفيد فـراهم  

هاي امروزي و توضيحات الزم، مباحث گوناگون دستور زبان  در آن، با مثال ،كند و
در  ،دليـل هـم    همـين   به. متوسطه ارائه كند مندان آن در سطح هفرانسه را براي عالق
جايگاه فعلي اين دستور زبان با دستورهاي پيشين مقايسة مبنا را  ،ابتداي اين بررسي

  .ايم تا ارزش واقعي آن معلوم گردد قرار داده
تقسيم فصول، ترجمـه و تـدوين،   دستور زبان فرانسه، دورة متوسطه،  :ها كليدواژه

  .اگيري آسانها، فر تيت كار، مزكيفي
  

  مقدمه. 1
هاي مربوط بـه   مطالعة زبان فرانسه و كتاب هاي قبل از انقالب اسالمي به كه در سال  كساني

                                                                                                 

  tsadjedi1330@ut.ac.irاستاديار دانشگاه تهران و مركز پژوهشي زبان خارجي  *
  4/3/1391: ، تاريخ پذيرش28/1/1391: تاريخ دريافت
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و آثارشـان و نيـز بـا     انفرانسوي اين اند، با اسامي آن، كه در ايران رايج بود، توجه نشان داده
. كنند و هنوز از آنان ياد مي هستندبه زبان فرانسه بودند آشنا  ياسامي ايرانياني كه داراي آثار

پس از انقالب، آثار جديدي در فرانسه و در ايران منتشر شد و در مواردي هم صـورت   ،اما
بـوي خـود را دارد و      و   يك از ايـن آثـار رنـگ    هر. در دسترس قرار گرفت   ها آنشدة  اُفست

د را بـه خواننـدگان   نقص و مفي نيز سعي كرده است كاري بي   ها آنآورندگان   هريك از پديد
رضا پارسايار كه  ، ترجمه و تدوين محمددستور زبان فرانسهجمله  زبان ارائه كند، از فرانسوي

هاي بعدي، منتشـر شـده     هيچ تغييري نسبت به چاپ اول و نيز چاپ  بي ،چاپ ششم اثرش
د تـا جايگـاه   تواند مفيد فايده باشـ   مي   ها آنرو، سيري در آثار پيشين و بررسي  اين  از. است

  .فعلي اين چاپ جديد بهتر نشان داده شود
  

  بررسي و نقد كتاب. 2
در ) C. Augé( »كلـود اوژه  دسـتور زبـان  «فرانسـه،   زبـان  هاي دستور كتابترين  از معروف

 »بونـار  زبـان  دسـتور «، به همان روال، و )G. Mauger( »موژه زبان دستور«سطوح متفاوت، 
)H. Bonnard( تأليف ژان كالوهكوچك ادبيات فرانسهتاريخ ، در كنار ، )Calvet, 1969( قبل ،

و ) Le Petit Larousse( الروس كوچك، )Lagarde et Michard( الگارد و ميشار اثر مهماز 
آموزش زبان فرانسه تا قبل از ة ترين آثار در زمين ، جزو رايج)Le Petit Robert( روبر كوچك
 دستور« .گرفت راحتي صورت مي نيز در تهران به   ها آنة تهي ،در آن وقت ، كه،انقالب بودند

» گفتار پيش«آن در  2005، كه پارسايار به چاپ سالِ )M. Grevisse( »موريس گرِويس زبان
تا قبـل از چـاپ    ،پس از آن ،خود اشاره دارد، قبل از انقالب هم در دسترس ايرانيان بود و

، مورد استفاده بود و اكنون نيز چـاپ  )Delatour, 1991( )سوربن( گرامر زبان فرانسهاُفستي 
آن بلژيكـي  ة چنـد كـه نويسـند    آن كتابي مرجع است، هـر )  Le Bon Usage)1975(( بزرگ
هنگـام بررسـي    به ،است كه) E. Renan( بيني ظريف ارنست رنان اين امر يادآور نكته. است

زبـان   دسـتور نخسـتين   ، در اواخر قرن نوزدهم، متذكر شده بود كهكتاب سيبويهمتن عربي 
 )1530( زمـان  كـه فرانسـه تـا آن    هـا، نوشـتند، چـون    بيگانگان، يعني انگليسي نيز فرانسه را

 .گرامري كه درخور شأن زبان فرانسه باشد در اختيار نداشت
بـودن و نيـز    امـروزي  دليـل  شد، بـه  در باال به آن اشاره، كه )سوربن( گرامر زبان فرانسه

بـودن آن   ، كه اشـتهار دشـوار  زبان فرانسه دستوربراي تسهيل درك آورندگان آن  سعي پديد
دارد، بسـيار مفيـد بـوده اسـت و      مي آن واة بيگانگان را به فرار از قواعد سخت و گاه پيچيد
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كـه در   ،هـاي ديگـري   كتـاب  ،در طي همين دوره. هنوز هم استقبال از آن قابل توجه است
فسـت شـدند و از منظـر تمرينـات گرامـري      سطوح متفاوت تهيه شده بودنـد، در تهـران اُ  

  .بخش بودند فايده
 ليفأتـ  هـاي  دستور زبان فرانسه، سري كتابة ترين كتاب در زمين در ايران، معروف ،اما

اصـطالحات دسـتور زبـان فرانسـه      ةبا ترجم ها ايرانيان از طريق آن كه منوچهر وارسته بود
 نيـز ، )1337( مشكالت زبان فرانسه جالب مهدي روشن ضمير در تبريز، اثر. مأنوس شدند

ها مرجع  ، تا مدتاست  پرداختهحروف اضافه در زبان فرانسه  ةجانب هكه در آن به بررسي هم
 اثر، ترين مهم. جايگزين قابل ذكري پيدا نكرده است ، هنوزقديمي شده اگرچهخوبي بود و 

اي بـود   ابوالقاسم اُمشه ، تأليف)1349( گذاري در زبان فرانسه نشانپس از آن، كتابِ مفصلِ 
 در. فرانسه وام گرفته است زبان دستور كه نشان داد زبان فارسي، از اين منظر، تا چه حد از

طـور مسـتقل يـا گروهـي آثـاري را در سـطوح        ، اساتيد ديگري هم بودند كه بـه دوران اين
زبان به فارسـي  هايي كه از اين  و كانون زبان فرانسه را، در كنار ترجمه  متفاوت پديد آورده

  .اند انجام گرفت، در ايران اين دوره گرم نگاه داشته
 ،گفتـه اسـت كـه    ،كتاب خـود » گفتار پيش«نگار با سابقه، در  پارسايار، مترجم و فرهنگ

براي آنان كه شناخت اندكي از زبان فرانسه دارند و نيز براي آنان كه به اين زبان تسلط كافي 
، دسـتور زبـان فرانسـه   (» هايشـان  تهسـ مد براي بررسي داناراين اثر مرجعي است كا«دارند، 
زبان فرانسه اسـت كـه آنـان نيـز      داران نوعي خودآزمايي دوست بنابراين، هدف). نُه: 1389
گردان هستند تا دانشـجويان مقطـع    آموزان اين زبان در مراكز آموزشي و جهان تر دانش بيش

 گيرنـد و امـروز هـم يكـي از جالـب      مي كارشناسي كه گرامر آن را در سطوح گوناگون فرا
اسـت كـه از چـاپ اول در     ،، تأليف ژيلبر الزاردستور زبان فارسي معاصر   ها آنترين  توجه 

كنون باب جديدي را در دستور زبان فارسي و تـأليف آن در ايـران گشـوده و     تا 1957سال 
. اده اسـت سـوق د  2006كردن و چاپ جديـد آن در سـال    سوي روزآمد سپس مؤلف را به

الزار در  زبـان فارسـي معاصـر    دسـتور  ة، با ترجم1384ترجمه و تدوين پارسايار، در سال 
هـاي بعـدي و در ذيـل چهـار منبـع       رو، ذكر آن در چاپ اين  از ،همين سال مصادف شد و

، از صـرف افعـال فرانسـه   از اين تعداد منبع، متـرجم از دو كتـاب، گـرِويس و     .ممكن نشد
دسـتور زبـان   به ايـن دو كتـاب،   . استفاده كرده است )Bescherelle, 2004( بِشرِلة مجموع

حـال، منـابع تحقيـق     هـر  در .را بايستي افزود روبر كوچك فرهنگفرانسه به انگليسي و نيز 
تر در روالِ كالسيك ايـن   نتيجه، فهرست مطالب او نيز بيش در ،مترجم بسيار محدود بوده و
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انـد،   طور كلي ارائه شـده  كه اين منابع به  ييجا از آن. استها قرار گرفته  نوع تأليف و ترجمه
  .بيند متني يا پانوشت نمي به شكل ارجاعات درون   ها آنخواننده اثري از 

، »حـرف تعريـف  «، »اسـم «، »مفاهيم پايه«و فصول » گفتار پيش«در اين فهرست، سواي 
، بايسـتي  »بنـدي  جملـه «، »فعـل «، »حـرف ربـط  «، »حرف اضـافه «، »قيد«، »ضمير«، »صفت«

را هـم ذكـر   » فارسي ـ نامة فرانسه واژه«و » قاعده صرف افعال بي«افزود، يعني  هاي پي بخش
 بـارة در ،داده و  تلفظ الفباي فرانسـه، ذوق بـه خـرج    ةهاي خود، دربار مترجم در بحث. كرد

سي، گاهي با تلفظ واژگان فار   ها آناي  تلفظ بعضي از واژگان فرانسه و تشابهات گاه مقايسه
بعضي از حروف ) 5 :همان(و گاهي تلفظ تركي ) 4 :1389 ،دستور زبان فرانسه(تلفظ عربي 
هم  )1376 ديهيم و قويمي،( فرانسه آواشناسي كتاب اين بخش، كه در. ده استررا مثال آو

. يابـد  تداوم مـي    ها آنو ديگر تركيبات حروفي و تلفظ ) 6 :همان(آمده است، با پيوند آوايي 
اعداد اصلي، اعداد ترتيبي، كسرها، حساب، كاربرد اعداد براي بيان  بارة ضيحات مترجم درتو

در هيچ ليكن  ،تلفن، تاريخ، ساعت و غيره، با دقت و ظرافت ارائه شده است ةاندازه، شمار
در زبان فرانسـه و  ) numéral ou numératif( »واحد شمارش« مقطعي از آن صحبتي دربارة

است، مثل يك زنجير فيل، يك تازيانـه   نشدهدر زبان فارسي » واحد شمارش«مقايسة آن با 
  . مار، يك قبضه ريش و غيره

طوالني جـنس اسـم    در دو محور نسبتاً را مؤلف بررسي خود ، مترجمِ»اسم«در مبحث 
در محور اول، همة اسامي، يعني . است متمركز كرده) 23 :همان(و جمع اسامي ) 21 :همان(

نيـز     هـا  آندر زبان فرانسه مذكر يا مؤنث اسـت و جـنس دسـتوري     ،و شيء انسان، حيوان
ها و حيوانات نـر و مـاده داراي    اسامي انسان. شود بندي اسامي مشخص مي حدي با دستهتا

 اسـت و بـا امـالي نسـبتاً     uneو  unيا حروف تعريف نكـرة   laو  leحروف تعريف معرفة 
 une infirmièreو ) يك پرستار مرد( un infirmier، مثل )19: همان(شود  متفاوت نوشته مي

به مرد يا بـه   كه ن، بسته به اينبعضي از اسامي همراه حرف تعريف نامعي). يك پرستار زن(
  و) يــك رفيــق زن( une camaradeشــود، مثــل  زن اطــالق شــود، مــذكر يــا مؤنــث مــي

un camarade )كار  سان به رد و زن يكوجود دارد كه براي م اي و نيز اسامي). يك رفيق مرد
، كه الزم است، براي وجه تفاوت بين مـرد  )يك استاد يا معلم( un professeurرود، مثل  مي

  ).خانم استاد( Mme. le Professeurو ) آقاي استاد( M. le Professeurگفته شود  ،و زن
 ييتوان جنس دستوري اسامي را از طريـق جـزء نهـا    اما مواردي هم وجود دارد كه مي

گاه  در توقف( garerكه از فعل ) گاراژ( garageدر آخر كلمة  - ageتشخيص داد، مثل    ها آن
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يـك  ( un amiبه آخـر كلمـة مـذكر، مثـل      - eو يا افزودن حرف  ،شود ساخته مي) گذاشتن
تغييـري در تلفـظ    كـه البتـه  شود  تبديل مي) يك دوست زن( une amieكه به ) دوست مرد
تلفـظ هـم عـوض     - eكردن   ردي هم وجود دارد كه پس از اضافهگيرد، اما موا صورت نمي

وجـود دارد و از فعـل   ) مجلـس ( parlementكـه در كلمـة    - mentجزء  چنين هم. شود مي
parler )معـرّف     هـا  آني ياشكال ديگري كه اجزاي نهـا  نيزساخته شده است و ) زدن حرف

تر است و فـرد در   ي گستردهدوم، كه كم محور). 21 :همان(ست ها آنمذكر و مؤنث بودن 
اسـت كـه معنـي     laجـاي   به leتر با آن سروكار دارد، حرف تعريف  مكالمات روزانه بيش

 ، و»تگاه موسـيقي سـ يا دوجه دستوري «معني  ، بهle modeكند، مثل  عوض مي كلمه را كالً
la modeو يا كلماتي كه در جمع ) 21 :همان( »رايج ةذوق و سليق«معني  ، بهx  رنـد،  گي مـي

 ail…بـه     ها آنكه جزء نهايي  هايي هواژ). 24: همانx(bijou )(يا جواهر  ،feu)x(مثل آتش 
كـه بعضـي از     ايـن و سرانجام ) همان(قاعده  اند و گاه بي شوند، گاه باقاعده ختم مي al…و 

 )yeux(، كـه در جمـع   )œil( مثل چشمشوند،  قاعده جمع بسته مي صورت بي اسامي نيز به
  .شود مي) 25 :همان(

حـروف   ةرا در سـه رد    هـا  آنرو،  از ايـن  ،اسامي حرف تعريف دارند و ،در زبان فرانسه
و حـروف تعريـف نكـره    ) 32 :همان(نما  ، حروف تعريف بخش)29 :همان(تعريف معرفه 

شكلي كه در زبـان   در زبان فارسي حروف تعريف به چون. اند بندي كرده تقسيم) 33 :همان(
 تواند هم معـرّف زن  در سوم شخص كه مي» او«مثل ضمير  ،ست وجود نداردفرانسه رايج ا

شده در هر  و جمالت ارائه تجالب اس باره در اين هاي مترجم و هم معرّف مرد، بحث باشد
هم در مبحـث     ها آنتواند از  همراه شده است و فرد مبتدي مي مناسبيهاي  بخش با ترجمه

  .ردشفاهي و هم در مبحث كتبي بهره گي
 les articles( »نمـا  حـروف تعريـف بخـش   «اما بدعت مؤلف مترجم در ترجمة عنـوان  

partitifs( ًگويـد  رو، او باصراحت مـي  اين  از. نبود ترجمة آن معرّف عنوان آن است كه قبال :
در زبـان   ، امـا غالبـاً  كـرد ترجمـه  » قدري«يا » مقداري«توان  نما را مي حرف تعريف بخش«

اسـم  ) بـودن  مفـرد و يـا جمـع   (درواقع، جنس دستوري و شـمار  . شود ميفارسي ترجمه ن
البته، يكـي از كاربردهـاي   ). 32: همان(» كار بريم كنندة حرف تعريفي است كه بايد به تعيين

 deچه براي مذكر و مؤنث و چه براي مفرد و جمـع، اسـتفاده از    ،مهم آن در جمالت منفي
  :است، مثل) 'dيا (

Je n'ai de nourriture / d'argent »پول ندارم/ غذا«  



  دستور زبان فرانسهكتاب  و نقد بررسي   40

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  :رود كار مي هاي اصلي به همان صورت ne … queاما بعد از 
Il ne boit que du thé/ de la bière/ de l'eau. »خورد آب مي/ آبجو/ او فقط چاي«. 

يلي و عـالي،  ضـ چون صـفات بيـاني، صـفات تف    از مباحثي هم» صفت«فصل مربوط به 
  : همـان (ات تعجبـي، صـفات ملكـي و جـاي صـفت      صفات اشاره، صفات پرسشـي، صـف  

پس از توضيح مباحث ساختار مؤنث  ،مؤلف ،در صفات بياني. تشكيل شده است) 49 -  38
 با حرفe  و ساختار جمع با حرفs به صفات مذكري كه به ،s -   يا بـهx -   يـا بـه ،au -   يـا

eau -  و يا حتي بهal - و مي پرداختهد نشو ختم مي  پايـاني   گويد كه جـزءal -  بـه  در جمـع 
aux - چون فينال  ي همياما موارد استثنا. شود تبديل مي)final(   هم وجـود دارد) 38 :همـان (
  .گوييم مي »يفينال نهاي«ي شكل غلط مصطلح آن را گيرد و ما نيز در زبان فارس مي sكه 

ي با قاعدة مؤنث، مثل صفات مذكر مختوم به ينها سواي جزءf - كه در مؤنث بـه ، ve - 
اي هـم وجـود    قاعده هاي بي شود، صورت ميختم  - se، كه در مؤنث يه - xشود يا  ميختم 

شــود، مثــل  خــتم مــي - euse، كــه در مؤنــث بــه - eurيــا  vieux ،faux ،douxدارد، مثــل 
travailleuse ،travailleurيا صفات مذكر مختوم به  ؛teur -  كه در مؤنث بـه ،teuse -    يـا بـه

trice - يا صفات مذكر مختوم به  ؛)39 :همان(د شو تبديل ميet -     كه بـه دو شـكل متفـاوت
 discrèteكـه بـه    discretو  muette، كـه بـه   meutهم وجود دارد، مثل  èteو  - etteمؤنث، 

با ستاره  vieilو  ،bel ،fol ،mol ،nouvelي مثل يالبته موارد استثنا). 41 :همان(شود  تبديل مي
يا تلفـظ صـورت     ميرو، تلفظ صورت مؤنث صفات و اسا اين  از. مشخص شده است(*) 

 :همـان (جمع صفات و اسامي ادامة بحث كوتاه وليكن مهم اين نوع تغيير و تبـديل اسـت   
اي ايـن   يلي و عالي، به بررسي مقايسـه ضمؤلف، در بحث صفات تف كه نكتة جالب اين). 42

اگـر   ،كه كند ميسپس تأكيد و ) 45 :همان(پردازد  صفات در زبان فرانسه و زبان فارسي مي
نكتـة  ). همـان (بيايد، اين حرف اضافه معادل كسـرة فارسـي اسـت     deبعد از صفت عالي 

كه قبـل يـا بعـد از     است صفاتي كند بدان اشاره مي نويسنده ،در مبحث صفات ،ديگري كه
اگر  ،كه) 50 :همان( braveواژة  ،ازجمله ،كند تغيير مي   ها آننتيجه، معناي  در ،د ونآي اسم مي

 ،دهـد  معني مي »شجاع و دلير« ،دياگر بعد از اسم بيا ،و »خوب و مهربان«قبل از اسم بيايد، 
  .است» بامعرفت«به معني  ،مؤنث چهمذكر  چهي يتنها به خود واژهاما 

بندي معقولي دارد و شامل است بر ضماير شخصي، ضماير مبهم،  تقسيم» ضمير«مبحث 
 تر بيش، كه )76 -  55: همان(ي، ضماير ملكي و ضماير اشاره ضماير موصولي، ضماير پرسش

ها و توضيحات دستوري همـراه   ها با ترجمه مثال. در محاورات معمولي مورد استفاده است
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، ضميري )شما( vousمؤلف دربارة ضمير دوم شخص جمع، يعني  ،در همين مبحث. است
در مقابـل آن،   ،رود و كار مـي  فرد هم بهكه در اين زبان و نيز در زبان فارسي براي احترام به 

: همـان (تواند بچه يا دوست و آشنا باشـد   ميقرار دارد، كه طرف خطاب آن ) تو( tuضمير 
، leويژه  واسطه، به ضماير فاعلي سوم شخص و ضماير مفعولي بي. است صحبت كرده) 55

، كـه مسـتتر   شود، وليكن معني آن ميخنثي هم است، اغلب به فارسي ترجمه ن يكه ضمير
ضـماير فـاعلي سـوم شـخص و ضـماير مفعـولي       ). 57 :همان(شود  ميدرك  است، كامالً

  ).58 :همان(بررسي شده است  بسيار دقيقدر جمالت نيز    ها آنواسطه و جاي  بي
، مؤلـف  )ما( nousو ) من( moi ازجمله، )60 :همان(پس از ارائة نمودار ضماير منفصل 

 يتأكيـد  كلمـة  و ce sontو  c'est بـه هاي خـود   پرداخته و در بحث   ها آنبه موارد كاربردي 
même  و شكل جمع آنmêmes و سـپس بـه ضـماير      اشاره كردهen  وy  اسـت   پرداختـه .
بعد از ضماير مفعولي  چنين همشود؛  ميو اسم بعد از آن  deحرف اضافة  نشينجا enضمير 

 كنـد، نشـان   مـي هايي كه ارائـه   با مثال ،درادامه، مؤلف). 63 :همان(شود  ميديگر هم آورده 
 surيا  dansحرف اضافة  و نيز آن و اسم بعد از àحرف اضافة  نشينجا yدهد كه ضمير  مي

است و حتي بعـد از ضـماير    »جا به آن«يا  »جا آن«شود؛ گاه به معني  مي   ها آنو اسم پس از 
  ).64 :همان(شود  ميمفعولي آورده 

جا و تحت عناوين ساختار  معمولي هم خيلي رايج است، در اين ، كه در محاورات»قيد«
ارائـه  ) 85 -  81: همان(كاربرد قيود و قيد، جاي قيد، شكل تطبيقي قيدهاي تفضيلي و عالي، 

 :همان(قاعده  مبتدي بعضي از قيدهاي بيفرد الزم است  حتماً او معتقد است كه .شده است
رونـد، بـراي سـهولت كـار      مـي  كـار  بهو اسم  de ةو قيدهايي را كه همراه حرف اضاف) 82

رو، مؤلف تصريح  اين  آيد و از مياما قيد و ساختار آن در اشكال مختلفي  ،از بر كند ،خويش
انـه در زبـان   ـ   ، در زبان فرانسـه، ماننـد پسـوند   )finalementمثل ( - mentكه پسوند  كند مي

كند كه در صفات  ميمه، مشخص و سپس، درادا) 85 :همان(ساز است  قيدي فارسي، پسوند
شــود، مثــل  مــيخــتم  - emmentيــا  - amment، قيــد بــه - entيــا  - antمــذكر مختــوم بــه 

constamment  وévidemment )كه جاي قيد در جمله مهم است و   ييجا از آن). 82 :همان
 بيند كه نكاتي را با توضيح ميكند، مؤلف خود را موظف  ميگاه فرد مبتدي را دچار اشكال 

، )85 :همـان (برد قيود بپردازد كار به و سپس به همان منوال ) 83 :همان(و مثال يادآور شود 
ـ رو مي كار بهو اسم  deويژه قيودي كه همراه حرف اضافة  به كـه قبـل از    bienد و يـا قيـد   ن

  ).87 :همان(آيد  مينما و اسم  حرف تعريف بخش
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مترجمِ مؤلف در حد امكان  اما دهد، ميمبحث كوتاهي را تشكيل » حرف اضافه«هرچند 
). 91 :همان(معرفي كند  راآوري و مفاهيم و كاربرد هريك  را جمع   ها آنكوشش كرده است 

 l'emploi desجـاي  البتـه در عنـوان فرانسـوي ايـن مبحـث اشـتباهي رخ داده اسـت و بـه        

prépositions )كاربرد حروف اضافه( نوشته شده ،l'emploi des adverbes )كه ) د قيودكاربر
طور خالصه، در دستور زبان فرانسه، حـرف   به). 85 :همان(تكرار مبحث پيشين است  دقيقاً
دهد، مثـل   ميرا به عنصر ديگري ربط  جمله ازناپذير است كه عنصري  اي تغيير كلمه ةاضاف

de ،à ،chez،  وpour.  
ا به خـود  صفحات كمي رمبحث بعدي است كه  و غيره، et ،si ،ouمثل  ،»حروف ربط«

 نويسندهها، معرّف ذوق  همراه ترجمه هاي آن، به ، اما مثال)102 :همان(اختصاص داده است 
 ، اگر فاعل جمله ضمير باشد،aussiبعد از حرف ربط  ،شود كه ميمتذكر  جا او در اين. است

اين كـاربرد  ). 161، 103 :همان(شود  ميعمل قلب انجام گرفته و جاي فعل و فاعل عوض 
نيـز ايـن    )Delatour et al., 1991: 252( )نسـورب ( دستور زبان فرانسه در دبي است ومهم ا

معنـاي   نيز بـه  toujours est-il queاصطالح . است شدهنكتة امروزي گرامر فرانسه يادآوري 
 queحـرف ربـط   . را دارد aussi، شـكل ظـاهري و فريبنـدگي    »با وجود ايـن و معـذالك  «

مـورد  » مقايسـه و سـنجش  «منظـور   و گاه به» كه«معني   گاه به كاربردهاي گوناگوني دارد و
شـود، در   مـي حرف ربط ديگري  نشينكه جا  گويد، وقتي مياما مؤلف . گيرد مياستفاده قرار 

اي است كه وي بين  ها در مقايسه بيني لطف اين نوع نكته). 102 :همان(فارسي معادلي ندارد 
 تـر  بـيش د و مبتدي را با مفاهيم دستوري دو زبـان  آور ميدو زبان فرانسه و فارسي به عمل 

  .كند ميآشنا و مأنوس 
بـدون  رو،  ايـن   از ،اختصاص داده و» فعل«اي را به  مترجم مؤلف مبحث مهم و گسترده

 ،- er - ،irبـه   مختـوم  هاي صرف افعال را در سه گروه آن، يعني افعـال  ترديدي جدول هيچ
re - يا ،ir - و ،oir - )سـاز   گـروه اول و دوم مشـكل  . اسـت   كـرده ارائه  )هاي مصدري نشانه

نامنـد،   مـي را افعـال باقاعـده      ها آنرو،  اين  از ،اند و نيستند و داراي قواعد مشخص و معلوم
طور گسترده مطرح  ، مباحث آن بهدليل همين  اند و به قاعده وليكن گروه سوم داراي افعالي بي

و نيـز  ) 115 :همـان (هاي مركـب   ، زمان)107 :نهما(هاي ساده  زمان). 110 :همان(اند  شده
قاعده  صرف افعال بي ة، و توضيح دربار)être(و بودن  )avoir(داشتن  افعال كمكي معروف،

  .قاعده آورده شده است داراي اسم مفعول بي قاعدة ويژه افعال بي و باقاعده و به
ضميره و مطابقـت  مباحث اسم مفعول و مطابقت آن، اسم فاعل و مطابقت آن، افعال دو



 43   جديطهمورث سا

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

 ةبـا ترجمـ   كـه اند  مشخص هايي ول، داراي جد)125 -  120: همان(افعال  آن اسم مفعول با
هـاي مركـب    هـاي سـاده و زمـان    صرف افعال دوضميره هم در زمان. اند فارسي همراه شده

 آمـده توضيح با طوالني  يجدول درمجهول ة صيغ. اند آمده ها ولدر جد) 128، 127 :همان(
شخصي، وجه امري و وجه مصدري، در اشكال گونـاگون    و افعال غير) 129 :همان(است 

در مباحـث  . آمده است) 136 -  132: همان(آن، بدون حرف اضافه و همراه با حرف اضافه 
نما، كه مترجمِ مؤلـف در   ، افعال وجه)143 :همان(، وجه شرطي )138 :همان(  ميوجه التزا

هـم ناميـده   ) semi-auxiliaires( »كمكـي  افعـال نيمـه  « معرفي آن موفق بوده است و سـابقاً 
هـاي   ، كوشـش )156 :همـان (قاعـده   و افعـال بـي  ) 145 :همـان (هـا   شدند، كاربرد زبان مي

  .عمل آمده است  گيري به چشم
، )161 :همـان (چون ترتيب كلمـات   ، مترجمِ مؤلف به مباحثي هم»بندي جمله«در فصل 

همراه  و جمالتي را به پرداخته) 163 :همان(شي و جمالت پرس) 162 :همان(جمالت منفي 
و ) 171 :همان(در زمان ساده » قاعده صرف افعال بي«. ارائه كرده است   ها آنفارسي  ةترجم

هاي كتاب هم  ، كه موارد خوبي از آن در طول بحث)200 :همان(» فارسي ـ نامة فرانسه واژه«
  .دهند ميتشكيل را  كتاب» افزود پي«اند، بخش  گرفته شده كار به

  
  گيري نتيجه. 3

ة ترجمـ و ارائـه، بررسـي و توضـيحات،    ة كه مالحظه شد، مترجم مؤلف در نحو  طور همان
وجه  هيچ اما اين حجم از كار به. جمالت و اصطالحات اثرش سعي بليغ مبذول داشته است

شود،  طور كامل تدريس اگر به ،و كافي نيستكارشناسي در دانشگاه  ةدور براي تدريس در
جزئيـات ظريـف    تـدريس  نياز يك ترم تحصيلي را برآورده كند و براي ممكن است صرفاً

متـرجم مؤلـف هـم ادعـايي     . مراجعه كرد بايد هاي بعدي، به منابع ديگري در ترم ،گرامري
هاي افرادي كه آشنايي اندكي يا آشنايي  كه بگويد اثرش را براي بررسي دانسته ندارد جز اين
اما او تـوان علمـي آن را دارد كـه اثـري     . فرانسه دارند، تهيه و ارائه كرده استكافي با زبان 

طور  بايسته در سطح دانشگاهي تأليف كند تا نيازهاي فعلي دانشجويان را برطرف كند، همان
هـاي بـزرگ و    دار خـويش روش تـدوين فرهنـگ    سـابقه  فارسيـ  فرهنگ فرانسهكه براي 

يار، كه پارسايي يارش است، كتابش را در نهايت امانـت  پارسا. كوچك را اختيار كرده است
  :ها فرانسوية به گفت. رو، درخور تقدير است اين  ارائه كرده و از

À bon entendeur, salut! 
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  نوشت پي
  .فرهنگ معاصر :رضا پارسايار، تهران ترجمه و تدوين محمد ).1389( دستور زبان فرانسه. 1
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