
 شده ترجمهآثار  بلهمقا و بررسى

  مقدمه
  

بودنـد کـه بحـث در زمینـه      دار شدند، به تجربه، دریافتـه  هنگامى که نویسندگان کار نگارش این کتاب را عهده
به این معنا که مشاهده کرده بودنـد،  . به همراه دارد بررسى و مقابله ترجمه ناخواسته داورى و اعمال نظر را نیز

اى باید توأم با قضاوت باشد، تا  بر این که تدریس چنین مقولهوجود دارد مبنى  اى به ویژه نزد دانشجویان، انگاره
محسوب کرد » بدتر« یا» تر خوب«اى قطعى رسید و کار مترجمى را در قیاس با دیگرى  سرانجام به نتیجه بتوان

  .اى الگو دست یافت و به ترجمه
ذهـن خواننـدگان    در در این کتاب تالش عمده نگارندگان صرف این شده است تـا چنـین بـاور اشـتباهى    

خواسـته البتـه بـا مشـکالت فراوانـى روبـرو بـود و         الزم به ذکر است که برآورده شدن این. کمرنگ و محو شود
  .کرد راهکارهاى متعددى را طلب مى

به تعبیر دیگر، تاکید بر این  .توان به تأکید بر فنى و علمى بودن ترجمه اشاره کرد از زمره این راهکارها مى
به جز زبان مادرى معرفى گردد، در چهارچوب علمى  ه، پیش از آن که صرفا تسلط فردى به زبانىنکته که ترجم

 هاى خـاص خـود را داراسـت و تنهـا از طریـق رعایـت ایـن        شناختى و شاکله روش ارائه شده است که ابزارهاى
  .ها قادر است به هدف خود دست یابد بایسته

اى  ترجمه نبایـد بـه دیـد سـلیقه     این اصل نیز بود که به انتخاب چنین دیدگاهى نسبت به ترجمه متضمن
تواند متحمل آسـیب   آید آنچه بیش از هر چیز دیگرى مى مى چه، هنگامى که سخن از سلیقه به میان. نگریست

مبحـث   ایـن کـه  . نخستین تدریس این مضمون در دانشگاه، به عنوان نماد محفل علمـى اسـت   فرض شود پیش
  .موضوع سلیقه را بدان راهى نیست شود مترادف این معناست که نشگاه تدریس مىترجمه و بررسى آن در دا

شناسـى   بـیش نـوین ترجمـه    به همین منظور نیز نگارندگان این کتاب از آخرین دستاوردهاى علـم کـم و  
این چنین است که براى تسهیل در امر درك . پدیدار شود اند تا نگرشى نو به علم ترجمه در ایران استفاده کرده

 بندى ترجمه آثار اقدام و تالش کردیم تـا مضـامین گونـاگونى را کـه ممکـن اسـت       دسته بهینه مطالب، ابتدا به
بنـدیها را، بـه تناسـب موضـوع و      دسته سرآغاز هر یک از این. موضوع ترجمه واقع شود از یکدیگر تفکیک کنیم

سـان، بـا    قـرار دادیـم تـا بـدین    ... شناختى و  شناختى و یا نشانه زبان حثى صرفا نظرى، از شمارمضمون کار، مبا
اعمال سـلیقه   ها بپردازیم و از این رهرو تا حد امکان بحث مشخص و نمادین به بررسى ترجمه استفاده از ابزارى
ار برجسته زبان فرانسه به فارسى و ترجمه از آث هر یک از این مباحث با بررسى دو یا چند نمونه. را کاهش دهیم

 هـا  هاى نظرى را به صورت عملى در ترجمه است تا خوانندگان بتوانند آموخته همچنین فارسى به فرانسه همراه
کار بستن عملـى   امکان به یابد تا در نهایت نیز، هر مبحثى به تعدادى تمرین خاتمه مى. مشاهده و بررسى کنند

  .راهم گرددآنچه آموزش داده شده است ف
آثار بزرگان ترجمـه ایـران و    ها ناگزیر بودیم تا به تعدادى مثال و نمونه از به منظور بررسى و مقابله ترجمه

ها آنچه بـیش از هـر    یادآور شوند که در انتخاب ترجمه دانند نگارندگان وظیفه خود مى. فرانسه نیز استناد کنیم
هاى نظرى و متون ترجمه شده بوده اسـت و اگـر، در    ن آموختهامکان تعامل میا چیز دیگرى مدنظر قرار گرفته

تـر در   نحـوى گسـترده   میان، اثرى در قیاس با اثرى دیگر بیشتر موضوع بحث واقع شده یا مطالب نظرى به این
 .انگیزه چنین راهبردى بوده است شناختى هاى روش بابش به کار بسته شده است تنها بایسته


