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  پیشگفتار
  
 زبـانی  از که متونی. رسد می بشر تاریخ درازاي به آن قدمت و دارد ملت هر فرهنگ و تاریخ در ریشه ترجمه

 و فرهنگـی  بسترهاي بهتر شناخت مقصد، زبان واژگانی غناي زمان، رهگذر در اند، شده ترجمه دیگر بانز به
 مطالـب  همـواره  ادبـی،  متـون  ترجمۀ ویژه به ترجمه تعریف دربارة. اند آورده ارمغان به را ها اندیشه تبلور گاه

 بـه  سـخن  شـاید . اسـت  شـده  نوشته و گفته ترجمه حوزة متخصصان و شناسان زبان طرف از بسیاري نظري
 امـا . اسـت  شـده  ارائه ترجمه از نیز تعاریفی حوزه، این در نظران صاحب تعداد به کنیم ادعا اگر نگوییم گزاف

 آیـا  ذوق؟ یا است مهارت هنر، یا است فن آیا ترجمه«: است بوده مطرح نیز دست این از پرسشهایی همیشه
 سـطح  در ترجمـه  بـه  مربـوط  مسائل دربارة نظریه و تئوري چند دانستن و ترجمه از تعریف چند خواندن با

 پرسـش  ایـن  بـه  گـذرا  و ساده پاسخ بسا چه» کرد؟ تربیت ادبی مترجم یا و شد ادبی مترجم توان می کالن
 ترجمـه  در معجـزه  انتظـار  توان نمی تئوري چند مطالعۀ و مبدأ زبان بر تسلط صرف به که چرا است،» خیر«

 در کـافی  تجربـۀ  خود که افراد از برخی. است نویسنده پیام انتقال از فراتر ادبی مترجم اصلی رسالت! داشت
 انـد،  شـده  ترجمـه  کـارزار  وارد تجربی صورت به که اي حرفه مترجمان از بعضی حتی یا ندارند ترجمه عرصۀ
 رنظـ  اتفاق مسئله این سر بر نظران صاحب عموم ولی باشند،» ادبی مترجم تربیت« بحث مخالف است ممکن
 ترجمـۀ  آموزش بشود، تجربه جزء به جزء و مطرح عملی راهکارهاي با همراه مهم نظري اصول اگر که دارند
  . است پذیر امکان ُخرد سطح در ادبی

خوشبختانه طی سالهاي اخیر، کوششهاي خوبی در زمینۀ آموزش ترجمۀ ادبی در سطح کمی و کیفـی  
، براي آشنایی با فرایند ترجمه و فهم بهتر متون ادبی اقبال نسل جدید دانشجویان خوش. صورت گرفته است

ها، سخنرانیها و  و برگردان آنها، به دلیل دسترسی ساده به برخی از امکانات از جمله کتابهاي آموزشی، مقاله
آید که دانشجویی با شـور و عالقـه بـه ترجمـۀ      با این همه گاهی پیش می. ظاهرًا دیگر در مضیقه نیستند... 

کند که بـا متنـی    شود و احساس می آورد ولی در نهایت از حاصل کار خود راضی نمی دبی روي میمتنهاي ا
هـدف از تـألیف کتـاب حاضـر     . سـت اش کـم ا  رو شده و خالصه آنکه چیزي در ترجمه روح روبه خشک و بی

هدف یاري رساندن به دانشجویانی است که مشتاق هستند بداننـد چگونـه   : پرداختن به همین موضوع است
توانند فراتر از ترجمۀ ساده، با موفقیت گام بردارند و در عرصۀ عمل، طعـم خـوش ترجمـۀ آثـار ادبـی را       می

  . بچشند
 کسی هر و نیست کافی تنهایی به شرط این اما است مترجم هر براي الزم شروط جمله از زبان دانستن

 در که است خالقانه فعالیتی ترجمه زیرا درنیاید، آب از خوبی مترجم است ممکن باشد، بلد خارجی زبان که
 زبـان  قابلیتهـاي  کـه  اسـت  تر موفق مترجمی پس گیرد؛ می قرار توجه مورد و کند می پیدا نمود مقصد زبان

 و مطالب اگرچه که کنیم می تأکید واقعیت، این گرفتن نظر در با. بدهد نشان بهتر ترجمه در را خود مادري
 تقویـت  شود، واقع مؤثر ادبی ترجمۀ در دانشجویی مشکالت از بسیاري رفع در تواند می کتاب این تمرینهاي

 بهتر ترجمه کار به ندم عالقه دانشجویان و گیرد قرار غفلت مورد نباید نگارشی فنون به احاطه و فارسی زبان
 مقابلـۀ  نیـز  و...)  و نـو  شـعر  کالسـیک،  شـعر  داستانی، ادبیات( ادبی ماندگار و برجسته آثار خواندن با است
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 هـاي  تجربه کسب و خود مادري زبان بر تسلط جهت در پیوسته اصلی، متون با ارزشمند و خوب هاي ترجمه
 هـاي  نشـریه  مطالعـۀ  بـا  بایـد  ادبـی  ترجمۀ به مندان قهعال قضیه، این سواي. کنند تالش نوشتن کار در الزم

 باشند، تحقیق روحیه داراي نیز و شوند برخوردار روز به و الزم عمومی اطالعات از ادبیات با مرتبط و مناسب
 و مرجع کتابهاي به ضرورت صورت در کنند، می ترجمه او از که متنی یا او بینی جهان نویسنده، دربارة یعنی
 بـا  کـه  مترجمـی  کـه  پیداسـت  ناگفتـه . بخشـند  ارتقـاء  را خـود  آگاهی سطح و نمایند مراجعه رمعتب منابع

 باشـد،  آشـنا  ادبـی  متـون  در نهفته مردمی باورهاي و اعتقادي مسایل و فرهنگی مفاهیم تاریخی، موضوعات
  . آید برمی ترجمه عهدة از بیشتر سرعتی با و تر راحت بسیار

» ادبــی متــون ترجمــۀ« دروس دانشــجویان پیداســت، آن عنــوان از چنانکــه درســنامه ایــن مخاطبــان
 این در زمانی محدودیت رغم به لذا،. هستند) کارشناسی(» نثر و نظم متون ترجمۀ« نیز و) ارشد کارشناسی(

 ترجمه گوناگون تئوریهاي و نظري صرفًا مباحث وارد آنکه بی( فصل هشت در ایم کوشیده واحدي، دو دروس
 کنیم آشنا ادبی ترجمۀ به مربوط مسائل ترین مهم با آکادمیک و منظم سیري در را عزیز ندانشجویا ،)بشویم

  . 1نماییم جلب خوب مترجمان ارزشمند کارهاي به را آنها توجه مقدور، حد تا و
 تمـرین  عنـوان  بـه  فصل هر پایان در که متنهایی همۀ روي بر کار و ترجمه که آنجا از شویم می متذکر

 بـر  تمـرین  هـر  در متن انتخاب نیست، میسر تحصیلی ترم یک طول در کافی وقت نبود دلیل به است، آمده
 از را اي برگزیـده  هـاي  ترجمه پیوست، بخش در همچنین. بود خواهد او تشخیص بنابر و محترم استاد عهدة
 آنها مقابلۀ و ورزیده مترجمان آثار ترجمۀ بررسی جهت بیشتري امکان تا ایم آورده مختلف ادبی انواع و ادوار

  .شود فراهم دانشجویان براي اصلی متون با
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