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  پيشگفتار
  
 روزبه    كه عصر تبادل اطالعات است و فرهنگ و دانش بشري روز           عصر كنوني،  در

مــد و زبــده امترجمــان كاريابــد، بــيش از هــر زمــان ديگــر بــه  گــسترش بيــشتري مــي
 علمي و فني ديگـر      جديدوردهاي  ا فرهنگ و هنر و دست     انتقال  زيرا اگر در   ؛نيازمنديم
 پيـشرفت   ةقافلـ اي غفلت كنيم از      ر نيست، لحظه  ز از طريق ترجمه ميس     كه ج  ،كشورها
. بـود مانـدگي بـسيار دشـوار خواهـد          عقب خواهيم ماند و جبـران ايـن عقـب         و تمدن   
اي جـدي و اساسـي تلقـي         تربيت مترجم مسئله   ،يافته  كشورهاي توسعه  ةدر هم  ،تقريباً
في  تخصصي با امكانات مك    ةسسؤ دهها دانشگاه و م    هدف،شود و براي نيل به اين        مي
  .ندا  مجرب مشغول فعاليتتادانمندي از اس بهرهو 

 امـا  دارد، مترجمـي در چنـد دانـشگاه وجـود           ة رشـت  اينـك   هم كشور ما نيز     در
در يكي از موانـع اصـلي       . شود  گرفته نمي  جديگونه كه بايد      آن  گاهي تربيت مترجم 

ه ـي كـ ـگامژه هنـوي هـ ب ـ هـرجمـ توزشـآم كه ده باشدـعقيد وجود اين ـ شاي، راهنـاي
كـه   يـا اين ؛پذير نيست س درس امكان كالدر  ـ  متون ادبي مطرح استةموضوع ترجم

 از اسـتعداد و نبـوغ خـدادادي          نوعي هنر است و مترجم بايد همانند هنرمنـدان         ترجمه
هر كدام بـا توجـه بـه مقتـضيات         (  مترجمان سرشناس  بيشتر آيا چون     اما . باشد مند بهره
 خـارج از كـالس درس و از طريـق آزمـون و     ،ايـام رور   ترجمه را به مـ     ) خويش ةزمان

اند، بايـد بـه ايـن عقيـده دامـن زد كـه                فراگرفته به صورت تفنني    تجربه كسبخطا و   
   واهي بيش نيست؟ي خيالدانشگاهيتربيت مترجم در محيط 

 گونـاگوني   علـت  دانشجويان ايـن رشـته اسـت كـه بـه             سردرگمي ، ديگر مانع
 كـار ترجمـه      شـروع   مشخـصي را بـراي     ةدانند چه شيو   مينها    و تفاوت سليقه   ها نظريه

  تـوان   مـي  چطـور  ،راسـتي ه  بـ .  كنند عملبرگزينند و چگونه مطابق ميل مدرسان خود        
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 و معيارهـاي  مبـاني انتظار داشت كه مترجمي در آغاز راه و بـه رغـم اطـالع نـسبي از              
 بتوانـد   ،آنهـا  ةهـاي پراكنـد    ا مـصاحبه   مترجمان و يـ    حال شرح   ةنظري ترجمه و مطالع   

! پرسشهاي مهمي كه در زمينة ترجمه مطرح است پاسخ قاطع و مدلل پيدا كند؟             براي  
 آيـا  ؛باشـد  نزديـك  مقصد يا مبدأ به زبان   بايد ترجمه تا چه حد      پرسشهايي نظير اينكه  

 ترجمـه   آيـا  ؛ و  خود در كالم نويسنده دخل و تصرف كنـد         ةمترجم حق دارد به سليق    
  .و سبك نويسنده يا انتقال پيام و مقصود اوخوب يعني پايبندي به الفاظ 

 گـام  در الزاماً بايد  بگذارد،خواهد پا به عرصه       است هر مترجمي كه مي     بديهي
هـاي   ن ترجمـه آشـنا شـود و كمـابيش نظريـه           اول با اصـول و روشـهاي گونـاگون فـ          

 بـسنده  هـا  نظريـه  ة فقـط بـه مطالعـ   در عين حال، اگر اما  ؛ بداند  اين رشته را   متخصصان
 بــراي  از نزديــك ماهيــت ترجمــه را لمــس كنــد ونخواهــد توانــست عمــل در ،دكنــ

  .  مناسبي بيابدحلهاي مشكالت و معضالت اين فن راه
 عمـق معنـاي   انتقال بلكه   نيست،ها    صرفاً برگردان ظاهر و صورت كلمه      ترجمه

تـوان    نمـي  اي را  ترجمـه واقعيـت آن اسـت كـه هـيچ          . آنها در درون بافت كالم است     
 مبـدأ  بيان در دو زبان ةشيو زيرا از طرفي ؛خر و مطلق و بسنده در نظر گرفت     آ ةترجم

 ، فرهنگي و زباني   معيارهايو مقصد دقيقاً يكسان نيست و از طرف ديگر براي انطباق            
 مـسائل ترجمـه در      كـردن  لذا خالصه    ؛ناپذير است  ايجاد تغييرات در مواردي اجتناب    

  .رسد  به نظر نميپذير  اصل نظري و تئوري امكانيك يا چند
ثر واحدي   دو يا چند مترجم ا     كه است   بعيد يعني   ؛ از مترجم جدا نيست    ترجمه

 به تعداد مترجمـان     ، بنابراين درآيد؛شان يكسان و شبيه به هم        را ترجمه كنند و ترجمه    
 را از مترجمـي بايـد انتظـار         بهتـر  ةترجم. هاي متفاوت پديد خواهد آمد     هر اثر ترجمه  

  :؛ يعنيمختلف شايسته باشدت كه از جهات داش
آشـنا  ) عمدتاً زبان مـادري   (كند   ب نگارش زباني كه به آن ترجمه مي        اسلو باـ  

   عبارتي صاحب قلم باشد؛بهو 
 يعنـي بتوانـد متنـي را در    ؛خـوب بدانـد    را در حيطه تخصص خودمبدأ زبانـ 
   خود به راحتي بخواند و آن را به درستي درك كند؛ة عالقموردموضوع 
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  ؛كند كافي ه و مقصد توجمبدأارات در زبانهاي  تفاوت كاركردي عببهـ 
 شتابزده عمل نكند و دقـت عمـل و صـبر و حوصـله را رمـز               ، حين ترجمه  درـ  
   و سرلوحه كار خود بداند؛موفقيت
 لحـاظ  ازمنـد و   كند بهره  كه ترجمه ميموضوعي دانش و آگاهي الزم در ازـ  

 يـا الاقـل بـه منـابع الزم و كتابهـاي مرجـع       ،اطالعات عمومي و فرهنگي اشـباع باشـد    
  ؛دسترسي داشته باشد

 ترجمـه  ميان فرهنگ نويسنده و فرهنگ خود را نيك بشناسد و در             تفاوتهايـ  
  بكوشد با بياني مناسب جانب هر دو فرهنگ را نگاه بدارد؛ 

 به  سبك نويسنده را تا آنجا كه مقدور است، بي كم و كاست و با حفظ                پيامـ  
   منتقل كند؛خواننده

 مقابلـه   اصلياندوزي بيشتر، حاصل كار مترجمان خوب را با متن            تجربه برايـ  
  كند؛

 خـود پـي ببـرد و در صـدد اصـالح             محاسـن و معايـب كـار       مرور زمان به     بهـ  
   برآيد؛معايب و تقويت محاسن

 و  اشـتياق  خود را در اختيار مترجمـان جـوان و كـساني كـه               ة ارزند تجربياتـ  
  .يري فن ترجمه را دارند، قرار دهداستعداد فراگ
با ايـن   . توان فراگرفت   را مانند هر فن ديگري مي      آن و است »فن« ، ترجمه پس

 درك  ةتـرين شـيو     دسـتيابي بـه مطلـوب      بـراي  ديـديم اعتقاد، در كتـاب حاضـر بهتـر         
اي مناسـب و برتـر بـراي          شـيوه   طـرح   و فـن تعاريف ترجمه و احاطـه بـر اصـول ايـن            

، بـه  منـد  نظـام ترجمه به صورتي عملي  روشهاي بر پرداختن به   آموزش ترجمه، عالوه  
انـد نيـز مكـرراً        فارسي برگردانـده   به نام صاحباي كه مترجمان شايسته و       آثار ارزنده 

 حـصول و ارزشـمندتر اسـت،        قابـل مراجعه كنيم و از آن بخش از تجربيات آنها كـه            
 توان مترجمان جوان را     وق   موجبات شكوفايي ذو   ، به اين ترتيب   تا وافر ببريم    ةفاداست

 يعنـي  ؛ سـازيم آمـاده  كمينـه كم آنان را براي ترجمـه در سـطح        فراهم آوريم و دست   
 درك كند و    خوبيسطحي كه مترجم در آن قادر است اختالفات ميان دو زبان را به              
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   . كه با معيارهاي زباني و عرفي منافاتي نداشته باشددست دهد بهاي  ترجمه
 اسـاس    آمـده، بـر    درسـي  كـه در ايـن كتـاب         هـايي  جملـه  و    است متنها  گفتني

نخـست  :  كـرد  تقـسيم توان آنها را بـه دو دسـته           و مي  ندا معيارهاي معيني انتخاب شده   
 هـر  دشـوار    هـاي  ه واژ  معني ل براي ترجمه انتخاب شده و     متوني كه بر طبق هر سرفص     

 يـا  ن و ديگـر متـو  ؛مـتن ذكـر گرديـده     كدام براي تـسريع در رونـد ترجمـه در پايـان             
به منظور مقابله آمده     مثال يا    براي  آنها ذكر نام مترجم  اي كه با      ترجمه شده  يها  جمله
 برتر و الگوي ترجمه قلمـداد  ة نبايد نمونمواردي كه البته در ـها   ؛ در اين ترجمهاست
 نيز به همـان ترتيبـي كـه    مترجمانالخط  ي رسم و حتنشده دخل و تصرفي هيچ  ـ شود

 ة نقد و بررسي نحـو     برايده، منعكس شده است تا امكان بيشتري        هايشان بو  در ترجمه 
  .كار مترجمان گذشته و امروزي فراهم شود

سـاده و    ة روشـي  ارائـ  و   سـردرگمي  مشتاقان فراگيري فن ترجمـه از         شدن رها
 ،برسـاند  بيشتر به سر منزل مقصود        و رضايت   را با فراغ خاطر    ناكه بتواند آن  كاربردي  

مطالـب ايـن كتـاب بـر اسـاس برخـي            . اسـت  اين اثر بـوده      هدف اصلي ما از نگارش    
بـا   مباحـث مـرتبط      ة اوالً همـ   بتـوان اولويتها تنظيم شده است و لذا مدعي نيـستيم كـه            

ــاً  ــت و ثاني ــه را در آن ياف ــا ترجم ــام ب ــدن آن و انج ــرجم   دادن خوان ــايش مت  تمرينه
 تمـرين و   نخـست نيـاز بـه   ة در وهلـ  ، ترجمـه  دستي در كـار     چيره زيرا شد؛   دستي چيره

اهـل فـن نظرهـا و پيـشنهادهاي          اميـدواريم    در پايـان،  .  مـستمر دارد   ةمقابلممارست و   
 ص آن قاو و رفـع نـ      دريغ نفرمايند و ما را در جهت بهبود اين اثـر           ما خود را از     ةسازند

  . ياري كنند
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