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  سخن ناشر

المللـی و از   ترین و پایدارترین روابـط بـین    روابط علمی بین کشورها و ملتها از قدیمی       
سازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انـسانی         . رین آنهاست ت ترین و مستحکم      شائبه  بی

وان یـک مرکـز علمـی و     ـ به عن  ـود  ـش  نامیـده می » سمت« که به اختصـار     ـدانشگاههـا  
منـد بـوده اسـت       تحقیقاتی با رویکرد تدوین کتابهاي درسی دانشگاهی، همواره عالقه        
 داشـته باشـد و بـا    در این زمینه با همه مراکز علمـی و آموزشـی جهـان ارتبـاط علمـی                

همکاري دانشمندان و پژوهشگران جهانی، در توسعه علوم انسانی وظیفـه و سـهمی را          
  . بر عهده بگیرد

خصوص دانشگاههاي دمشق و حلـب و   همکاري با دانشگاههاي کشور سوریه و به   
و  رتبـه دو کـشور     حمص و الذقیه از جمله اقداماتی است که بـه اراده مـسئوالن عـالی              

و  ، در همین زمینه شکل گرفتـه اسـت        »سمت«ران دانشگاههاي مذکور و     اندرکا  دست
نخستین گام آن، تألیف کتاب مـشترك بـا همکـاري اسـتادان ایرانـی و سـوري بـراي             

کتاب حاضر که اکنون آمـادة  . زبان رشته زبان و ادبیات فارسی است   دانشجویان عرب 
» سـمت « کتابهاست کـه  عرضه به دانشجویان و استادان عزیز شده است، یکی از همین  

کنـد   دارد و تقاضـا مـی     آن را با کمال فروتنی به حضور دانشگاهیان محترم تقدیم مـی           
 را در چاپهـاي بعـدي فـراهم     خوانندگان گرامی با پیشنهادهاي خود، زمینۀ اصالح آن       

  .سازند
 ایـن  ۀبـراي توسـع   کنـد  جا اعالم می شمارد و در همین    فرصت را مغتنم می    »سمت«

هاي علوم انسانی در دانشگاههاي سوریه و سایر کـشورها،    رشتهۀا در هم  نوع همکاریه 
دارد و از هـر نـوع پیـشنهاد همکـاري از سـوي هـر یـک از مراکـز علمــی و          آمـادگی  

  .کند انتشاراتی جهان در این زمینه، صمیمانه استقبال می

  »سمت«



 



 نه

  

  پیشگفتار مؤلف

 کهن و اصیلی کـه در حـوزه اسـالمی        عنوان زبانهاي   تعامل دو زبان فارسی و عربی به        
نظیـري برخوردارنـد،    افتخـار و کـم   قرار دارند و از ادبیات غنی و سرشار و پیشینه پـر           

تـرین راه بـراي    توان برجسته ترجمه را می. ناپذیر بوده است    همواره ضروري و اجتناب   
  .رسیدن به این تعامل دانست

لغـت و نوشـتن معنـاي واژه    برخالف تصور برخی که ترجمه را مراجعه به فرهنگ  
اي است و توفیق مترجم      دانند، ترجمه، فرایند پیچیده     و مرتب کردن معانی کلمات می     

ویـژه زبـان    اي صحیح و شیوا به میزان تسلط وي به ظرایف دو زبـان بـه      در ارائه ترجمه  
  .مقصد بستگی دارد

ه آن اسـت  ، بهترین معناي یک واژ»سوسور فردینان دو«شناس مشهور  به گفته زبان  
که از جمله استنباط شود و بهترین معناي یک عبارت، معنایی است که با کـل معنـاي             

  .)236، ص 1387نژاد،  پارسی( متن، ارتباط داشته باشد
  اي خـوب و مقبـول بایـد از دو مهـارت عمـده       عبارت دیگر بـراي ارائـه ترجمـه        به

اس معیارهـاي زبـانی و    درك معنا از متن مبدأ و بیـان ایـن معنـا در زبـان مقـصد براسـ                  
در مقایـسه بـین توانـایی درك معنـا از زبـان مبـدأ و       . فرهنگی این زبان، برخوردار بود 

قدرت بیان در زبان مقصد، باید براي بیان، اهمیت بیـشتري قائـل شـویم، زیـرا ترجمـه         
مطالعـه آثـار نویـسندگان معاصـر      . افتـد   اي است که در زبـان مقـصد اتفـاق مـی             حادثه

دن مطالب مختلف مطبوعاتی و آشنایی با آثار ادبی نویـسندگان کهـن،        فارسی و خوان  
  .افزاید کند می به قدرت بیان مترجمی که از عربی به فارسی ترجمه می

انـد   گرفتـه   فرا  فارسی را که است تألیف شده یزبان براي دانشجویان عرب  کتاب حاضر 
 مقدمـه و شـانزده    شـامل یـک    ایـن کتـاب   . و قصد دارند پا به عرصه ترجمـه بگذارنـد         



 ده

  . استدرس آموزشی و دو درس مطالعاتی و یک پیوست
روش پیشنهادي براي تدریس این کتاب چنین است که اسـتاد، پـس از توضـیح و             

خواند و پـس از بیـان ظرافتهـاي       تشریح مقدمه، ابتدا متن درس را براي دانشجویان می        
رجمه، بخـش کوتـاهی   زبانی عربی و فارسی و تشریح مطالب مطرح شده در کارگاه ت   

مانـده را در   خواهد بخش بـاقی  کند و از دانشجویان می   از متن را در کالس ترجمه می      
سـپس اسـتاد   . خانه ترجمـه کننـد و بـه همـراه پاسـخ خودآزمـایی بـه کـالس بیاورنـد                   

کند ـ ترجمـه آنـان را     براساس ترجمه خود ـ که آن را براي دانشجویان، بازخوانی می 
. دهـد  هاي پیـشنهادي آنـان را توضـیح مـی        یل رد یا قبول ترجمه    کند و دال   تصحیح می 

 بـه ایـن معنـا کـه     ؛الزم است ذکر شود که درسهاي هفدهم و هجدهم مطالعاتی اسـت  
دانشجو باید خود به خواندن آنها مبادرت کند و تفاوتها را دریابد و سعی کند هماننـد           

ه کنـد، یعنـی افکـار    ، متنـی را بـه همـان صـورت ترجمـ          »گام به گام با متـرجم     «درس  
  .خویش را هنگام ترجمه روي کاغذ بیاورد

نویـسی و ترجمـه      هاي مختلف جملـه     مؤلف براي آنکه مترجمان نوآموز را با شیوه       
اي یـا تمرینهـاي    صحیح و روان آشنا کند، در این کتاب بیشتر از تمرینهاي چند گزینه  

تـرجم نوآمـوز بـا      شـود م    ایـن روش باعـث مـی      . با جاهاي خالی، استفاده کـرده اسـت       
  .هاي بیانی زبان فارسی آشنا شود و الگوبرداري کند سازي و جلوه چهارچوب جمله

هایی که در صفحات مختلف، ارائه شده است لزوماً بهترین یـا تنهـا ترجمـه      ترجمه
ممکن نیست؛ زیرا ذوق و سلیقه هر فرد، عامل مهمی در ترجمه او و نیـز قـضاوت وي        

  .تنسبت به ترجمه دیگران اس
  

  رضا ناظمیان
  عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
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