 400ســـال و 2زبـــان
گزارشيازهمايشچهارقـرنآموزش
زبانفارسیو فرانسهدر فرانسـهوایران
سیده یاسمین سجادی

اشاره

همایش بینالمللی «چهار قرن آموزش زبان فارسی و فرانسه در کشورهای فرانسه و ایران» در مهرماه  1395در دانشگاه عالمه
طباطبایی به کوشــش گروه مترجمی زبان فرانسه و با همکاری مؤسسة ملی زبانها و تمدنهاي شرقی (  ،)INALCOمرکز
مطالعات و تحقیقات ادبیات جهان ( )CERLOMو با مشــارکت استادان زبان فرانسه و اعضای هيئت علمی دانشگاههای
تهران ،شهید بهشتی ،تربیت مدرس و سایر دانشگاههای ایران و همچنین با حضور پژوهشگران و دانشجویان زبان فرانسه در
تهران برگزار شد .حدود  120چکیدة مقاله به این همایش ارسال شده بود که پس از داوری اعضای کمیته علمی  70مقاله از بین
آنها جهت ارائه شفاهی در روزهای برگزاری این نشست برگزیده شد.

درصبــح نخســتین روز گردهمایی که در روز شــنبه یازدهم
مهرماه برگزار شــد ،پس از قرائت آیاتی چند از کالم پروردگار
و اجرای سرود ملی کشورهای ایران و فرانسه و خوشآمدگویی
به مهمانان و پژوهشگران ،دکتر مصلح ،رئیس دانشکدة ادبیات
و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی این همایش را با
ســخنرانی خود و با بیان تشابهات فرهنگی موجود بین ایران و
فرانســه به طور رســمی آغاز کرد .وی متذکر شد که مراودات
فرهنگی باید متکی بر سوابق تاریخی و متکی بر دانایی در درک
واقعیتها باشد .او در ادامه افزود«:گذشته را نمیتوان انکار کرد،
و ما اگر به گذشــته خود نگاه کنیم میبینیم که از طریق این
مراودات زبانی توانستهایم به انتقال فرهنگها علیالخصوص بین
ایران و فرانسه بپردازیم».
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ســپس اوبشو ،1مشــاور همکاری فرهنگی سفارت فرانسه
در ایران ،ســخن گفــت و از برگزاری چنین نشســتهایی در
دانشگاههای ایران ابراز خرسندی کرد .او همچنین خاطرنشان
ســاخت که « :در این تبادل نظرها در حوزة آموزش زبان است
که روابط فرهنگی ،انســانی و علمی ما توسعه مییابد .پس ما
باید از طریق زبان به بررسی فرهنگهایمان بپردازیم و در همین
تبادالت زبانی میتوانيم تفکرات خود را ،بهویژه تفکرات انسانی
خود را ،تغییر دهیم».
حضور پروفســور ذاتعلیان ،بهعنوان مهمان ویژة این
همایش اهمیت این نشست را دوچندان کرد .استاد ذات علیان
به ایراد ســخنان خود در حوزة ترجمه شــعر فارسی به فرانسه
پرداخت و ابیاتی از اشعار فارسی سروده شده توسط شعرای نامی

ایران همچون شفیعی کدکنی را
به زبان فرانسه برگرداند.
در روز افتتاحیــة این همایش
خانــم دکتر عشــقی ،عضو
هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی،
در مورد نقش ســفرنامههاي فرانسويان در پیدایش
«مکتب زبانهای شرقی» ســخنرانی کرد .وي گفت تماس با
زبان فرانسه در ایران به ســیصد و پنجاه سال پیش و به زمان
صفویــه برمیگردد .ایشــان اضافه کــرد « :در کل ،با در نظر
گرفتن تاریخچة سفرنامههای فرانسوی که دربارة ایران نوشته
شدهاند نکتة مهم این است که تمام فالسف ه فرانسوي زبان نظير
مونتسکیو  ،ولتر ،روســو و حتی نویسندگان دایرهالمعارفها از
این منابع بهعنوان منابعی واقعی برای غنی کردن تفکرات خود
و بهمنظور رسیدن به اهدافشان استفاده کردهاند».
پس از آن خانم دکتر میرزا ابراهیم طاهری ،عضو هیئت
علمی دانشــگاه عالمة طباطبایی دربــارة موضوع مهم آموزش
ترجمه در ایران سخنرانی کرد و خاطرنشان ساخت که این مهم
نیازمند بررســیهای بیشتر و عمیقتری از جانب متخصصان و
پژوهشــگران است؛ چراکه ،از نظر ایشان ،ما در ایران متخصص
ترجمه تربیت نمیکنیم و فقط دانشجویان را با زبان مقصد آشنا
میکنیم .در حالیکه برای ترجمه باید با هر دو زبان موجود در
روند ترجمه آشنایی کامل داشته باشیم .وی در ادامه گفت« :در
آموزش مترجمی زبان فرانسه این نوع تدریس انجام نمیشود و
در بخش مترجمی ،ما به جای پرورش مترجم به یاددهی زبان
فرانســه میپردازیم چراکه کسانی که به این رشته میآیند در
ابتدا زبان فرانســه را نمیدانند و بخش اعظم آموزش آنها به
یادگیری اصول زبانی میگذرد».
در بعدازظهر نخستین روز همایش که حول موضوع فرهنگ،
ترجمه و ادبیات بود پژوهشــگران طبق برنامة همایش به ارائه
مقــاالت و بیان نظر خــود پرداختند .در این ســخنرانیها به
موضوعاتی نظیر «تاثیر ترجمه نمایشــنامههای مولیر بر روند
شــکلگیری ادبیات نمایشــی در ایران»« ،بازتاب جهانبینی

موالنا بر اشــعار ارمان رنو» «،نقش ترجمه بر خلق آثار شخصی
مترجم» و «بررســی چگونگی ترجمــه عناصر فرهنگی و زبان
شناختی رمان نو» و  ...پرداخته شد.
در ادامة همایــش ،خانم ژولی دووینیــو 2درباره مبحث
«ترجمــه ،نقد و درک ادبیات فارســی قــرن  20و  »21برای
شــرکتکنندگان همایش ســخنرانی کرد .ایشان بیان داشت:
«ترجمة آثار ادبی فارسی به فرانسه در چند دهة اخیر پیشرفت
زیادی داشــته اســت و حتي ،و به نوعي ،به پیشرفت ساختار
ادبیات فرانســه کمک کرده و آن را به شکوفایی رسانده است».
در نهایت در نخســتین روز این همایش به بررســی مشکالت
ترجمة شــفاهی در ایران پرداخته شد و حسن ختام نخستین
روز از همایش نمایش تئاتر «اوســکار» نوشتة کلود مانیر بود
که توسط دانشجویان رشــته مترجمی فرانسه دانشگاه عالمة
طباطبایی برگزار شد.
محــور دومین روز همایش ،ـ یکشــنبه  11مهرماه  1395ـ
آموزش زبان فرانسه و فارسی بود .در این روز آقای سرج بورگ،3
مدیر گروه زبان فرانسه دانشگاه بورگونی بوزانسون ،سخنرانی خود
را با موضوع «سیاستهای زبان شناسی ـ آموزشی در فرانسه و
نشر زبان فرانسه در جهان» ایراد کرد .طبق گفتههای ایشان ،در
فرانســه عالوه بر زبان فرانسه زبانهای محلی دیگری نیز وجود
دارد که در استانهای مختلف متفاوت است ،اما سیاست دولت
فرانســه همواره بر این بوده که تنها زبان فرانسه را در این کشور
نشر دهد ،با این حال هرگز نتوانسته است سایر زبانهای محلی
را کــم اهمیت کند .وی افزود  «:انتخاب یک زبان بهعنوان زبان
رســمی به عوامل زیادی بســتگی دارد و با توجه به قدرت زبان
شــناختی یک زبان است که زبان رشد میکند یا راكد میماند.
این قدرت زبانشناســی ،در زبان فرانسه به زیبایی این زبان ،به
کامل بودنش و به غنای ادبی آن برمیگردد».
در ادامه دومین روز همایش پژوهشگران و دانشجویان حوزة
آموزش زبان فرانســه بــه ارائة مقاالت خــود پرداختند و نظر
خود را در محورهای گوناگون آموزش زبان با هم به اشــتراک
گذاشــتند .در این بین میتوان به موضوعاتی از قبیل «بررسی
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قواعد دســتوری در کتابهای
آمــوزش زبــان فرانســه مورد
استفاده در ایران»« ،بهکار گیری
روش کنشگرا در آموزش زبان
فرانسه» و « بررسی آموزش زبان
فرانســه در بافت جامعه ایرانی،
جایگاه کنونی و چشمانداز آینده
آن» و  ...اشاره کرد.
در صبــح روز یازدهم مهرماه ،دومین و آخرین روز
همایش ،خانم دکتر نوارچی ،عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
دربارة مفهوم جدیدی از کتابهای آموزشــی زبان نظر خود را
بیان کردند .براســاس نظر ایشان مسائل فرهنگی در یادگیری
یک زبان خارجی اهمیت زیادی دارد و به این دلیل اســت که
همسانسازی کتابهای آموزش زبان فرانسه با فرهنگ ایرانی
اهمیت مییابد .وی در ادامه بیان کرد « :مدرسان زبان میتوانند
با توجه به سن زبانآموزان خود محتوای آموزشی خود را انتخاب
کنند و متناســب با فرهنگ موجود روند یادگیری زبان را برای
آنها ملموستر سازند».
در ادامة این نشســت دکتر عبداللهی ،عضو هیئت علمی
دانشــگاه تهران ،به بیان اهمیت روش آموزش زبان فرانسه در
جامعه ایرانی پرداخت و خاطرنشــان ساخت که بهطورکلی
هنگامیکه آمــوزش زبان را در یک جامعه خاص
شروع میکنیم ،به ناچار آن را در یک بافت
خاص قرار دادهایــم ،مث ً
ال هنگامی که زبان
فرانســه را در ایران انجــام میدهیم آن را
در بافت فرهنگي ایرانــی قرار دادهایم .وی
در ادامــه افزود« :باید این بافت آموزشــی
را مد نظر قرار دهیم و از خود بپرســیم که
تحت چه شرایطی میتوانیم آموزش زبان را
متناسب با بافتی که در آن قرار میدهیم به
خوبی پیــش ببریم و برای این کار میتوان
آمــوزش زبان را با بافتی کــه در آن اتفاق
میافتد ســازگار کرد و این امــر از ابتدای
آموزش زبان فرانســه در ایران مد نظر بوده
اســت .وي ،بهعنوان شــاهدی بر این مدعا
آموزش زبان فرانســه که برای ایرانیها که
در ســال  1882توسط ژول ریشارد نوشته
شده اشاره کرد».
در آخــر همایــش بــا خانــم دکتر
فرجاه ،عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمة
طباطبایی ،و پيشنهاددهنده و دبیر علمی
این همایش گفتوگویی ترتیب داده شد .و
در این گفتوگو نظر ایشان را دربارة انگیزة
برگــزاری این همایش جویا شــدیم .خانم خانم دكتر فرجاه
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دکتر فرجاه در پاسخ به این سؤال گفت«:مدتها بود که به فکر
برگزاری همایش فراگیر دربارة آموزش زبان فرانســه و ترجمه
بودم .همینطور به مدت چهارسال خزانهدار انجمن ایرانی زبان
فرانسه بودم و در همان مدت هم به فکر برگزاری چنین همایشی
بودم اما شرایط عملی کردن این ایده پیش نمیآمد تا اینکه در
شــهریور ماه  1394با  INALCOیک تفاهمنامه امضا کردیم و
در فرايند انجام تدارکات الزم برای امضای تفاهمنامه به این ایده
رسیدیم که مشترکاً با هم این همایش را برگزار کنیم» .در ادامه
طی یک گفتوگوی کوتاه با ســرج بورگ ،نظر ایشان را دربارة
همایش پرسیدیم .بورگ در پاسخ گفتند« :در ابتدای حضورم
در ایران ،مشاهداتی کردم كه متوجه شدم زبان فرانسه در ایران
جایگاه خوبی دارد .من به یک مدرسه ابتدایی رفتم و دیدم که
زبان فرانســه در این مدرسه به کودکان تدریس میشود و این
آموزش زودهنگام از کودکی باعث میشود که افرادی با فرهنگ
و با ســواد در جامعه رشــد يابند .لذا ایــن همایش از نظر من
اتفاقی بسیار مهم است چراکه افقها و چشماندازهای جدیدی را
برای ما بهوجود میآورد» .ایشان در ادامه ،به تفصیل ،به اهمیت
برگــزاری این نوع گردهماییها پرداخت و افزود« :من میتوانم
با توجه به آنچه در این همایش مشــاهده کردم بگویم که ایران
سیاست آموزشی مناســبی را در چارچوب آموزش زبان به کار
گرفته است و شاهد حرفم همین دانشجویان زبان فرانسه و
استادان هستند که به جرئت میتوان گفت زبان
فرانســه را با نگاهی علمی آموختهاند .حال
ما باید به این فکر باشــیم که جایگاه زبان
و ادبیات فارســی در فرانسه را بیشتر مورد
مطالعه قرار دهیم».
در نهایــت نقطه نظر خانم دووینیو را در
مورد ترجمة آثار فارسی جویا شدیم .خانم
دووینیو در این باره اظهار داشــت«:در طی
قرنها شاهد پیشــرفت زیادی در این امر
بودهایم ،حتی خیلی قبلتر از اینکه ایرانیها
متون فرانســه را بــه فارســی برگردانند،
فرانســویها متون فارســی را به فرانســه
ی است
برگردانده بودند؛ بنابراین این تجربها 
که از قرن  15و  16میالدی شــروع شده و
تا امروز خیلی پیشــرفت داشته است .اص ً
ال
میتوان گفت اولین کسانی که متون ادبی و
علمی فارسی را به فرانسه ترجمه کردند به
این دلیل این کار را انجام دادند که ادبیات
خودشان به بنبســت رسیده بود و احتیاج
داشــتند که از ادبیات و شعر مشرقزمین
الهام بگیرند» .ایشان در ادامه افزود :ترجمة
متون ادبی به سایر زبانها بهطور اعم امری
مهم است و بهطور اخص ترجمة آثار فارسی

به فرانســه جالب اســت بهويژه اگر این آثار عرفانی هم باشند؛
چراكه در حال حاضر مســائل معنوی بيشتر از گذشته مد نظر
قرار میگیرند ،در واقع ،اســتقبالی که از متون عرفانی ترجمه
شده صورت میگیرد نشاندهندة احتیاج غرب به معنویت است.
چراکــه در عرفان عمقی وجود دارد که امروزه در غرب نبود آن
حس میشود و ترجمة متونی مانند متون مولوی ،عطار و سایر
عرفای ایرانی میتواند برای فرانسویها یک نوع رهيافت عرفانی
بهحســاب بیاید .خانــم دووينيو همچنیــن از برگزاری چنین
نشستهایی در جامعه دانشگاهی ایران ابراز خوشنودی کرد و
در ادامه افزود«:این نشســت از همه نظر برای من بسیار جالب
توجه بود بهويژه که وقتی با اســاتید حوزههای آموزش زبان و
ادبیات به تبادل نظر ميپردازیم میتوانیم از لحظه به لحظه این
تبادالت یادگیری داشــته باشیم و دانش خود را در زمینههای
گوناگون باال ببریم».
ترجمة شــعر به کجا چنین شتابان /شفیعی کدکنی توسط
پروفسور ذات علیان

?- Où tu fuis si en hâte
ـ به کجا چنین شتابان؟
Demanda l’astragale à
la brise
گون از نسیم پرسید
- Ça m’ennuis de vivoter dans ce coin-là
ـ دل من گرفته زینجا
Tu n’as pas envie de te
sauver
هوس سفر نداری
De ce désert saturé de la
?poussière
ز غبار این بیابان ؟
- Je brule de déguerpir au
plus vite,
ـ همه آرزویم اما
Mais que puis je faire ? Je me trouve pied et
poigne liés
چه کنم که بسته پایم
?- Où tu fuis si en hâte
ـ به کجا چنین شتابان ؟
Partout ailleurs où je trouve un arbi autre que
 ciـ celui
هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم
- Bon voyage mais je et fais jurer selon notre amitié
et par le ciel
ـ سفرت به خیر ! اما تو و دوستی ،خدا را
Une fois que tu es sortie saine et sauve de ce
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی désert de terreur
Transmet mes salutations à la pluie salutaire et
به شکوفهها به باران ،برسان سلام ما را aux fleures
پينوشت

1. M. OBECHOU
2. Mme Julie DUVIGNEAU
3. M. Serge BORG

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

با مجله های رشد آشنا شوید
مجلههای دانشآموزی

بهصورت ماهنامه و نه شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:
برای دانش آموزان آمادگی و پایۀ اول دورۀ آموزش ابتدایی
برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورۀ آموزش ابتدایی
برای دانشآموزان پایههای چهارم ،پنجم و ششم دورۀ آموزش ابتدایی

مجلههای دانشآموزی

بهصورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:
برای دانش آموزان دورۀ آموزش متوسطه اول
برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول
برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم
ریاضی

متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های بزرگ سال عمومی

بهصورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:
رشد تكنولوژی آموزشی

رشد آمـوزش ابتــدایی

رشد مدرسه فردا

رشد معلم

مجله های بزرگسال و دانشآموزی تخصصی

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:
رشـــد آمـوزش قـرآن و معـارف اسـالمي
رشـد آمـوزش هنـر

رشـد آمـــوزش زبـان و ادب فارسـى

رشـد آمـوزش مشـاور مدرسـه

رشــد آموزش علوم اجتماعی

رشــد آموزش تاریخ

رشـد آمـوزش تربيت بدنى
رشــد آمــوزش جغرافیا

رشــد آمــوزش زبانهای خارجی رشــد آموزش ریاضی
رشــد آموزش شــیمی

مدرســـه

رشــد آموزش زیست شناســی

رشــد آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش

رشــد آموزش فیزیك
رشـــد مديريـــت

رشــد آموزش پیش دبستانی

مجله های رشــد عمومــی و تخصصی بــرای معلمان ،مدیــران ،مربیان،
مشــاوران و كاركنان اجرایــی مدارس ،دانشجویان دانشــگاه فرهنگیان
و کارشناســان گروههــای آموزشــی و  ،...تهیــه و منتشــر می شــود.
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