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  پيشگفتار
  

ويـژه در مقطـع       ه ترجمـه در سـالهاي اخيـر بـ          آمـوزش  پرداختن به مقولـه   خوشبختانه  
و اسـاتيد     اسـت   عالي رشـد شـايان تـوجهي داشـته         مؤسساتكارشناسي دانشگاهها و    

ايـن زمينـه    در   پيشرفت   برايدانشمند و معزّز ترجمه نهايت تالش خالصانه خويش را          
نياز از طرف ديگر، . امر جاي بسي ارج و تقدير دارداند كه اين   كار گرفته  آموزشي به 

آمـوزان   منابع جامع و در عين حال جذاب و جالب توجه براي ترجمـه           بيشتر  به تدوين   
بـدين منظـور، هـدف عمـده از         . نمايـد  ناپـذير مـي     امري اجتناب   همواره مندان هو عالق 
ويژگـيِ   ضمن رعايت در آناي است كه  دن مجموعهكركتاب حاضر فراهم    نگارش

 و و در عــين حــال متنــوع تلفيقــي هماهنــگ و همگــون رســايي در ســبك نگــارش،
ترجمـه  مـسائل   فهم از مسائل مربوط به آموزش زبان، ادبيات و فنون ادبـي و نيـز                 قابل

 طـرح و بحـث مـسائل محـوري     ،كتـاب حاضـر  در  در واقـع،  .دشـو ارائه طور جامع    هب
ي مـصوب دروس ترجمـه در مقطـع         عالوه بر آنكه تا حد زيادي با سرفـصلها        ترجمه  

ترجمـه  كارشناسي گرايشهاي زبان از قبيل اصول و روش ترجمه، نگارش و ترجمـه،              
ق دارد در حدي فراتر به طـرح        يو كاربرد اصطالحات و تعبيرات در ترجمه تطب       ساده،  

مـسائل  برخي  مسائل بديع و جالب توجه در خصوص مشكالت ترجمه در عمل و نيز              
  .ايم پرداخته  به زبان مقصدمبدأ از زبان اني در برگردان متونفرهنگي و فرازب بين

 هر يك به    فهرست تفصيلي مباحث  در مجموع، كتاب شامل ده فصل بوده كه         
  :استشرح ذيل 

  جلـسه اول ترجمـه احتمـاالً       معمـوالً از آنجـايي كـه       .مراحل ابتدايي ترجمه  . 1
رسـد آنـان را بـا مراحـل           مياولين تجربه دانشجويان در كار ترجمه است، بهتر به نظر           
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كنـد    آشنايي دانشجويان با مراحل ترجمه به آنـان كمـك مـي           . دكراوليه ترجمه آشنا    
كنند دستورالعمل يا روشي معين و اصولي بـراي           هنگامي كه تنها و مستقل ترجمه مي      

فـصل  . اسـت كار خود داشته باشند كه خود اين دستورالعمل شامل مراحـل مختلفـي              
  .استگيرنده اين مراحل اول كتاب در بر 

اي كـه نقـش      عمـده  داليـل     در اين بحث به عوامل و      .چندمعنايي در ترجمه  . 2
هـا و عبـارات در حـين         هژوامعـاني مختلـف       نسبت بـه  ن  اتوجهي مترجم  بياساسي در   

 شـناختي   زبـان   عناوين عوامل غير   باسپس اين عوامل    . استداخته شده    پر دارندمه  ترج
  .اند رد بررسي اجمالي قرار گرفته موشناختي زبانو عوامل 
 اشتراكات زيـاد زبانهـا      با وجود  . تعارفات نقش تفاوتهاي فرهنگي در ترجمه    . 3

 كـه   زبانهـا ساخت و همين طور خـصوصيات مـشترك بـسيار در ميـان               در مرتبه ژرف  
ي هـا  حـوزه  وجود دارد، تحليـل تقـابلي زبـان در    ـ به دليل همگانيهاي زباني  ـهمواره  

كند خألهاي دو زبان را نسبت بـه يكـديگر مـشخص             ميبه مترجم كمك    لفظ و معنا    
هـاي فرهنگـي در فارسـي و انگليـسي از جملـه كـالم                تحليل تقابلي برخي جنبـه    . دكن

  .گيرد ترين بخش اين بحث را در بر مي آميز مهم تعارف
ماهيـت  بـا   المثلهـا     اصـطالحات و ضـرب     .المثلها ترجمه اصطالحات و ضرب   . 4
 بـه طـوري     ،دهنـد    اطالعات مختلفي را در اختيار مترجم قرار مـي          دارند اي كه   پيچيده

هـا در     هر يك از اين جنبه     است و ي مختلف معنايي مترتّب     ها  جنبهكه بر هر اصطالح     
. نـد كن  االطراف مي   اي را متوجه مترجم جامع      روند انتخاب معادل مناسب تكليف ويژه     

 معنايي اصطالحات زبـان و كـاربرد   هاي مختلف  بدون تسلط كامل بر جنبه   ،از اين رو  
هـاي مختلـف     در ايـن بحـث، جنبـه      . توان مدعي دانستن آن زبان شد       صحيح آنها نمي  

 سپس به شرح شده ومعنايي اصطالحات و روشهاي معمول در انتخاب معادل بررسي          
  .  پرداخته شده استها جنبههر يك از اين 

5 .ند ا  ر تدريس ترجمه مشغول   كساني كه به نحوي در ام      .تعبير در ترجمه   سنح
 اهميـت بـاالي الفـاظ       وجـود  بـا انـد كـه        كم و بيش به ايـن واقعيـت پـي بـرده            معموالً
 آنهـا چـه در      دربارهسفانه توجه و تحقيق ناچيزي      أ در زبانهاي مختلف مت    يتعبير  حسن
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. شـود  ريزي و چه در روند ترجمه و برگردان متون صرف مـي            يند آموزش و برنامه   افر
كـردن     در غنـي   يتعبيـر   با در نظر گرفتن اهميت و كاربرد الفـاظ حـسن          در اين فصل،    

ثير آن بر برگردان موفق متون، اين ساختارها به چهـار گـروه      أفهم فرهنگي مترجم و ت    
انـد و پـس از آن نيـز بـه بررسـي اهميـت اشـراف متـرجم بـر فهـم                         عمده تقسيم شـده   

هـاي مختلـف پرداختـه    سبكهاي مختلف و تفاوتهاي كالمي افراد در جوامـع و فرهنگ        
  .شده است
بحــث، ابتــدا بــه منــشأ و سرچــشمه  در ايــن .واژگــان و اصــطالحات بــديعنو. 6

و  نوواژگــان  بعــد از آن، و شــده نوواژگــان و علــل پيــدايش آنهــا در زبــان پرداختــه 
 با   سپس .اند  شده تقسيم    به گروههاي مختلف   بر حسب نوع ساختار    ،اصطالحات بديع 

شـناختي   و زيبايي  شناختي آوايي   گيهاي زيبايي ژشفافيت، وي گيهايي چون   ژمالحظه وي 
تري در ايـن     ده تا راهگشاي بحث مبسوط    ش از هر مقوله ذكر       متنوعي  مثالهاي ،معنايي

 .دشومندان  هزمينه براي عالق
 توجــه كــه آن اســت  بحــثايــناز هــدف عمــده  .ترجمــه اســامي خــاص. 7

 بـه   ي ترجمه اسامي خاص از زبـان      عمده در ن به برخي مشكالت     اخوانندگان و مترجم  
بـدين منظـور،    . دشـو راهكارهايي مفيد در اين خـصوص ارائـه         و  معطوف   زبان ديگر 

 بـه زبـان     مبـدأ  ترجمه اين اسامي از زبان        روند مشكالت عمده در  از طرح برخي    پس  
پـس از  . پرداخته شده اسـت  لحاظ معنايي    بندي كلي اسامي خاص از     تقسيمبه  مقصد،  

گذاري اشـياء، اشـخاص و        برگردان اسامي خاص در نام     بارهعددي در  مثالهاي مت  ذكر
 بهبود ترجمه اسـامي  راستايي در هايدر نهايت راهكارها و پيشنهاد   ،  اماكن جغرافيايي 

  .ه استشدخاص ارائه 
 ترجمه بـه دو     فرايندتكنيكهاي مختلف در     در اين بحث،     .تكنيكهاي ترجمه . 8

تكنيـك ترجمـه مـستقيم       در. شـده اسـت   قسيم   ت »غيرمستقيم« و   »مستقيم«گروه عمده   
رو بـدان    گيرد و از ايـن     طور مستقيم انجام مي    ه به زبان مقصد ب    مبدأانتقال پيام از زبان     

از طرف ديگر، در تكنيك ترجمه غيرمـستقيم، متـرجم          . دشو روش مستقيم اطالق مي   
ايـن  هـر يـك از      . دشـو  متوسـل ناچار است براي انتقـال پيـام بـه راههـاي غيرمـستقيم              
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طور اجمـالي شـرح داده       ه ب اين فصل  كه در    شده  تكنيكها، به روشهاي مختلفي تقسيم    
  . اند شده

 با توجه به تبـادل گـسترده واژگـاني ميـان زبانهـا              .زبانهاتبادل واژگاني ميان    . 9
اي از كلمـات قرضـي و        رسـد كـه در هـر زبـان بـا مجموعـه              همواره طبيعي به نظر مي    

عوامـل متعـددي در تبـادل واژگـاني ميـان      . داشته باشيم هاي  قرضي سر و كار   ترجمه
سـاخت يـا    شـناختي زبـاني،       نظـر از جنبـه زيبـايي       صرف  مثال، براي ؛دارندزبانها نقش   

 و   و تفـوق   عامـل تجـدد   بـسيار ديگـري ازجملـه       ورود واژگان در يك زبان به داليل        
پيدايش و ابـداع    اين احتياج منتج به     . پذيرد   صورت مي   عامل نياز و احتياج     يا پيشرفت

سه دسته مختلف زباني شـامل كلمـات قرضـي، تركيبـات قرضـي و تغييـرات قرضـي                   
 در ايـن  مختـصر طـور   هد كه هر يك از اين عوامل همراه با مثالهـاي مختلـف بـ     شو  مي

  .شود ميمبحث توضيح داده 
 آنچه در اين فـصل بـدان پرداختـه شـده ايـن              .نقش زبان مادري در ترجمه    . 10

دان موفق آثار گوناگون به فارسـي احـساس نيـاز بـه زبـاني توانـا و                  است كه در برگر   
نظـر از لـزوم تـسلط متـرجم بـر             صـرف  .نمايد  ناپذير مي  پرمايه از سوي مترجم اجتناب    

، توانايي و مهارت وي در اداي معاني بـه فارسـي نكتـه بـسيار                مبدأموضوع اثر و زبان     
مشكل عمـده در آنجـا    ي موارددر بسيار. مهمي است كه نبايد از نظر دور نگه داشت    

د مطلب را درك كرده اما در بيان آن بـه زبـان   كند كه مترجم احساس شو  آشكار مي 
احـساس   فارسي به واسطه فقدان كلمه يا واژه مناسب يا نيافتن معادل دقيـق و مناسـب               

دنبـال داشـته   ه  اين امر خود ممكن است تبعـات منفـي ديگـري بـ    .عجز و ناتواني كند  
  .به آن اشاره شده است اين فصل باشد كه در
تنها به يك جنبه از مسائل       غالباً كه   هاييبابر خالف كت  طور كه اشاره شد      همان

 ،كتـاب در ايـن     پردازنـد،  هـدف اصـلي       مـي ) آموزش زبان، ترجمه، يا ادبيات    (زباني  
 ضـمن رعايـت    است كه در آن ـ  با محوريت ترجمه ـ اي واحد دن مجموعهكرفراهم 

 تلفيقي همگون و قابل فهـم از مـسائل          ي و رسايي در سبك نگارش،     ويژگيهاي سادگ 
ارائـه  طـور جـامع    هترجمـه بـ   مسائل  مربوط به آموزش زبان، ادبيات و فنون ادبي و نيز           
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منبع اصلي و فرعي در دروس اصـول و         مذكور اين كتاب     به ويژگيهاي     توجه با .دشو
 نظير كارگاه لي ترجمهروش ترجمه، كاربرد تعبيرات و اصطالحات، و نيز دروس عم        

سـاير دانـشگاهها در    كارشناسـي  كـاربردي و  ـ  كارداني مراكز علمي  در مقاطع  ترجمه
 ضـمن . استگرايشهاي زبان شامل مترجمي، آموزش زبان، و ادبيات انگليسي          تمامي  

 بـراي  و محتـوا و بخـشهايي         سبك نگـارش    خصوصيات ويژه در   داشتنليل  ده  نكه ب اي
بــراي ســاير دانــشجويان و عمــوم  مطالعــه ايــن كتــاب ،يخودآزمــايي و تمــرينِ عملــ

   .مفيد خواهد بودمندان  هعالق
 نگارنده كتـاب، پيوسـته خـود را نيازمنـد راهنمـايي       در مقام سخن نهايي اينكه    

ــد و فاضــل مــي   ــان ارجمن ــم و خــود را رهــين منــت   اســتادان، همكــاران و محقق دان
. ســازند منــد مــي ي خــويش بهــرهدانــم كــه بنــده را از نقــد و راهنمـاي  بزرگـواراني مــي 

دانم از اسـتاد فرزانـه و دانـشمند گرانمايـه جنـاب آقـاي                 طور، بر خود فرض مي      همين
ام صـميمانه سپاسـگزاري       دكتر حسين مالنظر كه پيوسته از راهنماييهايشان بهـره بـرده          

انـدركاران   الزم است از كوششها و همكاري صـميمانه كليـه مـسئوالن و دسـت              . مكن
 نيز قدرداني نمايم و سالمت و بهـروزي ايـن بزرگـواران را از               »سمت«ان  محترم سازم 

مباحث مطـرح شـده در       موضوعات و    مجموعه اميد آنكه . ان آرزومندم ندرگاه ايزد م  
 شـود و   دانـشجويان     ميـان   تقويت حس خالقيت و كنجكـاوي در       كتاب حاضر باعث  

منـدان   هن و ساير عالق   آموزا ميان ترجمه  نسبت به  مسائل ترجمه در         را  جديدي هايافق
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