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 چکیده

روایــش شیصــی متــرج ، از مســاما مهــ  امــا مر ــو  مانــد  در  عنوانبــهمتــرج   ةمقدمـ

ــش   ــران ا  ــه در ای ــات ترجم ــمطالع ــش  ةمطالع ــی روای ــه برر  ــر ب ــهحاض  یهامقدم

گونـاگون بـه فار ـی  یهـازباناز  هـاثنشـد  تو ـ  مترجمان بـر ثاـار دا ـتانی ترجمـه

ــه ) ــران6931-6991در طــو  شــه ده ــردازدیم ( در ای ــ  پ ــه ای   ــلا منظــور  ــه   ب

هـا، چوـونوی ترییـر ایـ  مترجمـان در ایـ  مقدمـه هـاییشروابرای پا ـ  بـه چیسـتی 

یــ  ترییــرات مطــر  ا ةیانــکارکردگراو ت ســیر در طــو  شــه دهــه در ایــران  هــایشروا

و چهـار ااـر دا ـتانی، اعـ   مـورد ا ـت اد  در ایـ  تققیـم شـاما  ـد ةیکرپشد  ا ش  

صـادفی انتیـاش شـدند ت گیرینمونـه ةیوشـکـه بـه باشـدیموعه دا ـتان، از رمان و مجم

ــط   ــه   ــارکرو در   ــوا و ک ــرم، مقت ــدند  ف ــی ش ــهد برر  ــرات  هاییافت ــم تریی تققی

 معناداری را در روایش مترجمان در طو  شه دهه نشان داد  ا ش  

 روایش ةینظرپیرامت ، مترج ،  ةمقدم :هایدواژهکل 
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 2شناسانهروایتی هستی مثابةبه ۱مترجم ةمقدم. ۱

ــه، و » ســش کــهیانوشته( 6931)بــه تعریــو انــوری  مقدمــه در ثغــاز کتــاش، ر ــاله، مقال

ــد  ــاثنمانن ــدیم ه ــار  ثی ــوش و رو  ک ــی موض ــه معرف ــدیمو در ثن ب -1123)ص  « پردازن

ــرامت   ( 1111 ــ  پی ــی از عنا ــر مه ــه یک ــه باشــدیممقدم ــ  ک ــی  ب ــش ثن هم  و در اهمی

ــه برر ــی مقدمــه  9یــاتأو یهاث ــتانهپیــرامت  هــا  بیــه اعظــ  کتــاش ( 6331)ژنــش  را ب

 ةمقدمـ، دهـدیمارامـه  هامقدمـهاز  ژنـش مت ـاوتی کـه هاییبنـددر طبقـه  دهدیماختصاص 

  ا ـش و نوشـته شـد 4 ـومیکـه تو ـ  شـی   دانـدیم ییهامقدمـهدر جایوا  مترج  را 

بــه در حــالی ا ــش کــه طبــم نوــا   ایــ برخــوردار نیســش   2لــومل یهامقدمــهجایوــا   از

 ،( ترجمــه شــکلی از بازنویســی ا ــش و در تمــام اشــکا  بازنویســی6331)و ل ــور  ســنشب

ــه  ــدمولوژی خا ــی در مــت  در را ــتای د ــتیابی ب   شــودیمد ــتکاری  مقصــد، ةجامعــای

 ةدربــارایجــاد ثگــاهی جدیــد  در توانــدیمایــ  ترییــرات  فرثینــدمطالعــه و برر ــی شــکا و 

( بــر ایــ  6331ل ــور ) ( Vii-viii )ص  روشــنور باشــد، کنی یمــگی دنیــایی کــه در ثن زنــد

نویسـند  در ببـا  دریافـش و  ةانـدازاگـر نـه بیشـتر، د ـش کـ  بـه باور ا ـش کـه متـرج  

ور همچنـی  بـه مترجمـان بـرن بازنویسـی، ل ـ فرثینـددر شـر  ایـ   بقای اار مسئو  ا ـش 

بــرای  Reader’s Guidesبــا عنـوان  بســیار زیـادی هاییادداشــشکـه  کنــدیماشـار   بیسـت 

ــدگان  ــهغخوانن ــ  رچــه اگ، اندنوشــته اییرحرف ــاً هایادداشــشای ــه  غالب ــد  گرفت  اندشــد نادی

ــرفت   ( 1و6)ص   ــر گ ــا در نظ ــا  ب ــی  ح ــاهچن ــرای  یجایو ــرج ب ــه ،مت ــر ب ــدیمنظ  ر 

شـی  یـ   عنوانبـهدیـ  باشـد کـه در نظـر گـرفت  او نز بدر با مـت  درگیـر ومترج  ثن

شـی   ـومی بـر یـ  ااـر کـه تو ـ   ییهامقدمـه ةزمـراو در  ةمقدمـی بنـدطبقـه وم و 

 ةگونــلــو گذاشــت  بــر همــی  جایوــا  مل، جــای بــازبینی داردا بــرای  ــقهشــودیمنوشــته 

ــا  ــرای  ةواژمتــرج  ا ــش کــه در بیــا  ب ــپیشــنهادی ژنــش ب ــومل ةمقدم ــرای ل ــ، ب  ةمقدم

                                                           
1. Translatorial Preface   

2. Ontological Narrative 

3. Paratexts: Thresholds of Interpretation  

4. Allographic Prefaces 

5. Authorial Prefaces 
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ــرج ،    Translatorial Prefaceارهه   ،بTranslator’s Preface ایهه بجهه عبارهه   ببهه مت

    شودیمپیشنهاد 

ــش در  ــاوتی از روای ــیار مت  ــاریو بس ــهتع ــد   یهاعر  ــو داد  ش ــی میتل ــش  برخ ا 

 شـودیممقـدود بـه دا ـتان و ادبیـات کـه  داننـدیمبیـانی اختیـاری  ةیوشـروایش را نمود و 

ایـ  مقالـه، امـا در رویکـرد  ،باشـدیمبیـانی غیـر روایـی نیـز  ةیوشمستلزم وجود  در نتیجهو 

کــه روایــش  شــودیما ــتناد  ( در علــوم اجتمــاعی6339روایــش  ــامرز و گیبســ  ) ةیــنظربه

جــا حرــور دارد و کــه همــه داننــدیمزنــدگی اجتمــاعی  ةانشنا ــهستیوجــودی و  را الــزام

چنـــی   ( 1ص   ،6333، کیـــوریدر ) شـــودینممقـــدود بـــه دا ـــتان و ادبیـــات   ـــرفاً

ــ ــردی در ارتب ــا رویک ــتقی  ب ــاط مس ــش،  ةمطالع ــناختهستیهوی ــاکنهی و ش ــاعی  یه اجتم

 دا ـــتان مترجمـــان یهامقدمـــه( 1161) جورجـــاکوپولو و دوفینـــا نظـــر طبـــم  باشـــدیم

 و خــود ة ــازند مهــ  عنصــر شیصــی یهادا ــتان روایــشو  ها ــشثن شیصــی تجــارش

ــش ــلر،) ا ــش هوی ــر (  613  ص ،6332 میش ــر نویســدیم( 1166) بمب ــتانی کســی ه  دا 

  (13، ص  1161)درکوپر،  دارد را دا تانه کردن بازگو حم نیز و دارد

 پژوهشل ؤاس. 2

  ـلا  ـه  ،ا  در ایـرانان در طـو  شصـش  ـمترجمـ یهامقدمـهبرای برر ـی روایـش 

 تققیم مطر  شد  ا ش  

ا  بــه فار ــی از  ــ شــد  ر ادبیــات دا ــتانی ترجمــهبــ انمترجمــ یهامقدمــهروایــش . ۱

 در ایران چه بود  ا ش؟ 6931تا 6991

 چه ترییراتی کرد  ا ش؟ 6931تا  6991از  ا   هامقدمهیش ای  روا. 2

 ت سیر کرد؟ توانیمردگرایی چوونه کارک ای  ترییرات را از منظر. ۳

 پژوهشروش . ۳

مترجمـان  یهامقدمـه هـاییشرواایـ  تققیـم برر ـی از که ذکـر شـد هـد   طورهمان

ــرات  و ــاثنتریی ــو   ه ــا  شصــشدر ط ــران    ــود، اا ــش  در ای ــون موج ــواش مت ــان ان ز می

متــون ادبــی از  ةترجمــزیــرا  امــان بــر ادبیــات دا ــتانی انتیــاش شــدمترج ةمقدمــ
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 جــاما از اییکــر پ بایســشیم منظوربــدی برانویزتــری  انــواش متــون موجــود ا ــش  چــاله

جســتجوی فــراه  کــرد  ار ــی بــه ف شــد دا ــتانی ترجمهبــر ادبیــات  مترجمــان یهامقدمــه

ــازی  در  ــهثغ ــ یهاکتابیان ــه کتابیان ــو از جمل ــداد  ةمیتل ــه تع ــان داد ک ــران نش ــی ای مل

زمـانی مـورد نظـر ترجمـه و  ةبـاز ةیـاول یهادهـهدر ثاـار ادبـی کـه شد  بر نوشته یهامقدمه

  ا ــت اد  شــد 6در د ــتر  گیرینمونــهرو  از  ،ا در نتیجــها ــشکــ   بســیار  ،چــاش شــد

ــرپ ــه  ةیک ــ  ترجم ــت اد  در ای ــورد ا  ــش م ــار در نهای ــاما انتیــاش تصــادفی  ــد و چه ش

میتلــو بــه  یهــازباناز  شــد دا ــتانی ترجمهثاــار   کــه بــر چــاش او متــرج  بــود ةمقدمــ

ز زمــانی از ثن جهــش حــام ةبــازایــ   .نوشــته شــد 6931-6991هــای طــو   ــا  فار ــی در

ــران  ــه ای ــش ک ــش ا  ــ اهمی ــدادی مه ــاهد رخ ــش ــام از شاهنش ــر نظ ــی تریی ــه ، یعن اهی ب

 .ی بودجمهوری ا لام
 

 پژوهش ةیکرپ .۱جدول 

 سال ۱۳۳9-39 ۱۳39-39 ۱۳39-39 ۱۳39-39 ۱۳39-39 ۱۳39-09 مجموع

 تعداد مقدمه 3 61 66 19 11 14 614

 

کـه در  ایـ  بـود تققیـم ةیکـرپ گـردثوریدر طـو   ارزشـمند یکی از مشـاهدات جـانبی

، چـه از اندنوشـتهشـد  بـر ثاـار ادبـی ترجمـه انمترجمـکـه  ییهامقدمـهتعـداد  ،طو  زمـان

کتـاش برر ـی شـد و  91بـرای هـر دهـه  افـزایه یافتـه ا ـشا ، ر تمایا چه از  ـر الـزام

بـرای  مقدمـه 61 ا ـی ةدهـبـرای مقدمـه  3  ایـ  شـر  ا ـششد  به یافش یهامقدمهتعداد 

مقدمــه بــرای  11 شصــشا ةدهــمقدمــه بــرای  19 پنجــا ا ةدهــبــرای  مقدمــه 66اا چهــ  ةدهــ

برر ـی شـد  و تعـداد  یهـاکتاشتعـداد  ةیسـمقاهشـتاد   ةدهـبـرای مقدمه  14و ه تادا  ةده

 متــرج  در ةمقدمــ تعــداددر حــاکی از افــزایه معنــاداری  توانــدیمیافــش شــد   یهامقدمــه

ــو   ــا  و ط ــه  مشیصــاًشصــش   ــدر   ــه  ةده ــا   ــه ب ــدوم در مقایس ــد  او   ةده در باش

 هــاییژگیو ازو ثن را  کنــدیمیــاد  1ابترــای گزینشــی( از ثن بــه 1111ثنچــه بیکــر ) ،نتیجــه

                                                           
1. Availability/Convenience Sampling 

2. Selective Appropriation 
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ــش ــدیم روای ــش  دان ــدیماهمی ــر در تصــمی  یاب ــ  تریی ــاش ا ای ــو انتی ــر  انمترجم ــی ب مبن

ــه ــه، ب ــت  مقدم ــدتأ نوش ــوتی یی ــا 6332) ون ــای باب ــی از ابزاره ــش( یک ــدن رؤی ــرج  ش مت

 ا ش 

ــ   ــردثوریاز پ ــر پ گ ــبتاً اییک ــاما نس ــه ،ج ــان یهامقدم ــط  در دو مترجم ــرم و    ف

ــوا ــی  مقت ــد برر  ــ، ،   اندش ــه  ــط  هاییافت ــ  دو   ــوم  ای ــط    ــی   ــرای برر  ب

البتـه لـازم   شـودیمگرفتـه  کاربـه باشـدیممتـرج   یهامقدمـهکه نقه یـا کـارکرد  یترکلان

ی طورهمـان پویـا و تعـاملی بـود  چـون کاملـاً   ـط ـه میـان ایـ  ارتباط  به ذکر ا ش که

ــر  و  ــه ک ــان 1111) ک ــ( بی ــا  داردیم ــام تقلی ــشانج ــدینم روای ــ توان ــردی ب ا از رویک

باعـد  از عنـاوی  گـا  بـی یامجموعـهلکـه شـاما ب ،مراحلی بسـته و مشـی  تبعیـش کنـد

    باشدیم

 تحلیل فرم هاییافته. 3

، انیمتــرج  از نظــر عنــوان، طــو ، موبعیــش مکــ ةمقدمــ ــد و چهــار در تقلیــا فــرم، 

ــمار  ــا گذاریش ــ قات و امر ــدند    ــی ش ــرج  برر  ــهی مت ــه  هاییافت ــ  بی ــاًای  غالب

 تقلیا شدند طور کمی به

 تحلیل عنوان. ۱. 3

ای نامیـدن ثن متـرج  بـر ةمقدمـ ة ـ قر  دارد کـه در بالـای اولـی  به تیتری اشـاعنوان 

ــم   شــودیم ا ــت اد  ــ  تققی ــارتدر ای ــ از عب ــر ةمقدم ــوانی عمــومی  ــورتبهجــ  مت  عن

، مشـاهد  شـد کـه هامقدمـه عنـوان   پـ  از برر ـیا ـت اد  شـد  ا ـش ح ظ انسجامبرای 

از میــان پــن  ا ــت اد  کردنــد   یشــانهامقدمه از عنــاوی  مت ــاونی بــرای ناموــذاری مترجمــان

 ـا  در ایـران یافـش  شصـشمتـرج  در طـو   یهامقدمـهنوش عنوانی کـه بـرای ناموـذاری 

بردتری  عنـوان بـود  ا ـش  از میـان در ـد پرکـار 19/43بـا  «عمـومی یاواژ متـرج  » شد

ــاعنوان متــرج ، یادداشــش متــرج  و  ةمقدمــشــد  در ایــ  الوــو، میتلــو یافــش یه

اگرچــه در  انــدبود ومــی  و  ــومی  عنــوان پربســامد اولــی ، د ترتیببــهمتــرج   گ تــارپیه

 ثخر نشان داد    ةدهترج  رشد چشمویری را در دو ای  میان، یادداشش م
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عمــومی بــا  یاواژ فراوانــی تجمعــی شــاما  ترتیببــه ،دیوــر ةشــدچهــار الوــوی یافــش

ــا  31/12 ــمونی ب ــوان مر ــد، عن ــا  93/62در  ــوان ب ــدون عن ــد، ب ــد و در  12/3در  در 

ــوان مرــمو ــا نهایــش واژ  عمــومی   زیرعن در الوــوی ا ــت اد    باشــدیمدر ــد  31/1نی ب

اولــی ، دومــی   ترتیببــهاز نظــر فراوانــی ، ، و دیباچــهگ تــارپیهمــومی، مقدمــه، ع یاواژ از 

کــه  باشــدیممرــمونی عنــوانی مــورد ا ــت اد  بودنــد  منظــور از عنــوان  یهــاواژ و  ـومی  

 یهـاعنوانامـا وجـه مشـتری میـان بسـیاری از ی هـر مقدمـه دارد بـه مقتـوا ترییمدب ةاشار

از ثن شـاما  ییهانمونـهااـر بـود  ا ـش کـه  ةیسـندنوهـا بـه زنـدگی مرمونی پـرداخت  ثن

یاشـار کمـا ، اینچـه ممـد و  ةدربـار اجیمـز دونـووان و ایـ  کتـاش ةدربـارعناوینی از ببیـا 
زنـدگی، ثاـار  ةدربـار ـینی  اثشـنایی بـا نویسـند  ا ینی چند دربـار  نویسـند  اثن ةترجم

ه تـاد  شصـش و یهادهـهاوج ا ـت اد  از ایـ  الوـو در   باشـدیمو افکار  ـیمون دوبـووار 

 هادهـهحـاکی از جایوـا  نویسـند  در خـوانه و نقـدهای ادبـی ثن  توانـدیمبود  ا ش کـه 

 ةدهــدر ــد در  ــه  13/94بــدون عنــوان از  یهامقدمــها ــت اد  از در ــد فراوانــی  باشــد 

 یهامقدمــهدوم تنــز  پیــدا کــرد  تیصــی  عنــوان بــه  ةدهــدر ــد در  ــه  63/11او  بــه 

  شود   و روایش اوموجب پیدایی بیشتر مقدمه و همچنی  مترج   تواندیممترجمان 

   طول مقدمه. 2. 3

متـرج  در طـو   یهامقدمـهثیـا طـو   کـه پـردازدیمایـ  مسـئله  بهطو  مقدمه برر ی 

ــش ــر در اشص ــا  اخی ــرا  ــش ی ــرد  ا  ــری ک ــالی  ن تریی ــری اجم ــه در نظ ــهب  یهامقدم

متـرج  ارتبـاط معنـاداری وجـود  ةمقدمـکه میـان طـو  مـت  و طـو  ر ید  نظربه ان،مترجم

ــدی ــ  ا ــش دارد، ب ــه ممک ــی ک ــامت   معن ــان یه ــه، تریطول ــان یهامقدم ــته ترییطول  داش

و  طــ درزمــانیِ بــه ترییــراتِ  ــرفاًنتــوان  را هامقدمــهد و ترییــرات احتمــالی در طــو  نباشــ

ــر  ییهــامت نســبش داد بلکــه طــو   هامقدمــه ــه ب ــز عــاملی نوشــته هــاثنکــه مقدم شــد  نی

 گذار خواهد بود  تأایر

کـه حا ـا تقسـی   مقا ـبه شـد هامقدمـهبهنجـار طـو   میـزان ،برای حـا ایـ  مسـئله

 حا ـا ةیجـنتو گـزار   کـا مـت  مربـوط تعداد  ـ قات هـر مقدمـه بـر تعـداد  ـ قات
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میـانوی  و دهـه،  شـهترییـرات در طـو   ةمقا ـببـرای  ـهولش   در ـد ا ـش  ورتبه

   نشان داد  شد   6و در نمودار  ر هر دهه مقا بهطو  مقدمه د ةیانمدر مواردی 

 

 
 رجممت مقدمة. طول ۱نمودار 

 

و  طــمیــانوی   ،(6911-6921بــه ا ــت نای یــ  مــورد )کــه  دهــدیمنمــودار بالــا نشــان 

رونــدی کاهشــی اخیــر  ةدهــدر دو  مشیصــاً ــا  و  در طــو  شصــش انمترجمــ یهامقدمــه

ــان  ــدیمرا نش ــ   ده ــوانیم رو از ای ــوان ت ــت اد  از عن ــزایه ا  ــان اف ــش» می ــر  «یادداش ب

ارتبـاط ثخـر  ةدهـدر طـو  دو  انمترجمـ ةمقدمـطـو  کـاهه ر و ثخـ ةدهـدر دو  هامقدمه

انــوری گ تــة کــه به «یادداشــش»   از عنــوانا ــت ادمتعابــب افــزایه معنــاداری بربــرار کــردا 

 ـا  و  متـرج  نیـز در طـو  شصـش ةمقدمـطـو  کوتـا  دارد،  یانوشـتهدلالش بـر ( 6931)

 خیر مورد مطالعه کاهه یافته ا ش ا ةدهدر طو  دو  مشیصاً

ری از بـه ویژگـی دیوـ تـوانیم متـرج  یهامقدمـهروایـش اهمیـش عنـوان در در ت سـیر 

 ا ایــ  تیصــی کنــدیمیــاد  6زنیبرچســب ( از ثن بــه1111) کــرد کــه بیکــرروایــش اشــار  

 یهــاعنوانیــ  روایــش ا ــش   1بنــدیدر باش مــلار هاییا ــتراتژاز نــام یــا عنــوان، یکــی 

چــارچوبی ت ســیری  ،زیــرا عنــوان اکننــدیمبــا هــ  ربابــش  هــایشروابــرای تســل  میتلــو 

  کنندیمتعیی  و مقدود  هایشرواما را به  یهاپا  که  کندیمارامه 

                                                           
1. Labelling   

2. Framing 
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 مترجم ةمقدمموقعیت مکانی . ۳. 3 

ــانی در  ــش مک ــی موبعی ــبرر  ــرج ،  ةمقدم ــرفت  مت ــرار گ ــان ب ــمک ــرج  در  ةمقدم مت

متـرج  از  ةمقدمـموبعیـش مکـانی   شـودیمتقلیـا مقایسه با دیوـر عنا ـر پیشـی  پیـرامت  

ش تـا حـد زیـادی منـوط بـه جایوـاهی ا ـش حامز اهمیش ا ش که معنای هـر روایـ ن نظرث

خـود روایـش یـا ت سـیر بـه ترییـر در توانـدیمو ترییـر در جایوـا  مکـانی  کنـدیمکه اشرا  

شــر  هــر یــا  گ تــارپیهکــه مقدمــه،  شــودیم تأکیــدیــ  رویکــرد نظــر بــه ابــا  ثن بینجامـدا

یـ  ش در ادیوری را که مترج  بـر ااـر نوشـته ولـی در جایوـا  پسـی  مـت  بـرار گرفتـه ا ـ

 ورفش   مورد برر ی برار ن پژوهه

متــرج  و تــوالی  ةمقدمــ  ــد و چهــارپیشــی  پیرامتنــی عنا ــر در ایــ  برر ــی، تمــامی 

 ةمقدمـحـم طبـا و نشـر،  ة ـ قشـاما  شـد یافشدیوـر عنا ـر پیشـی  برر ی شد   هاثن

دیوـر افـراد  ةمقدمـوـر افـراد ایرانـی بـر ااـر، دی ةمقدمـناشـر خـارجی،  ةمقدمـناشر ایرانـی، 

 ةترجمـمتـرج  و نویسـند ، بـدردانی، مکاتبـات  ة ـ قنامـه، تقـدی  ة ـ قخارجی بر اار، 

ــه فار ــی متــرج  خــارجی ااــر ةمقدمــ ویرا ــتار  ةمقدمــ، هاینقاشــهر ــش، تصــاویر و ، فب

کـه شـد  ایـ  بـود برر ـی انجـام ةیجـنت ی دیوـران بـر ااـر بـود  ا ـش هـاتقریظایرانی، و 

ــا  هر ــهگ ــندنواز  یامقدم ــز   ةیس ــته ثن را ج ــود داش ــر وج ــری یدروناا ــرامت   ت ــر پی عنص

ترجمـی از م یامقدمـهاگـر   انـدداد عنصـر بـه مـت  کتـاش( بـرار  تری یـ نزدپیشی  )یعنی 

کتــاش  ةیسـندنو ةمقدمـمتـرج  ایرانـی و  ةمقدمـن را میــان خـارجی بـر ااـر موجـود بـود ، ث

ــرار  ــدداد ب ــا  ان ــات می ــرج  و نویســند مکاتب ــبعــد از  ،ن مت ــرار داد  شــد ةمقدم ــرج  ب   مت

کـه  در حـالی همتـرج  بـرار گرفتـ ةمقدمـا از ببـ ،افـراد ایرانـی ناشـر و دیوـر ةمقدم  ا ش

ه متـرج  و نزدیکتـر بـه مـت  بـرار گرفتـ ةمقدمـبعـد از  ،دیوـر افـراد خـارجی ناشر و ةمقدم

کــه  داشــشوجــود  «رای خواننــدگان ایرانـینویســند  بــ ةمقدمـ» د اخیــری نیــز ازمــور ا ـش 

ــر  ةیســندنودر ثن  ــهاا ــد طورب ــتقی  خوانن ــرار دادمس ــاش ب ــی را خط ــ    ا ــشگان ایران   ای

فــرک کــه بــرار ا ــش بــا ایــ  پــیهمتــرج  بــرار داد  شــد  ا ــش   ةمقدمــمقدمــه ببــا از 

ــد،  ــش کن ــاش تبعی ــنه عنا ــر در کت ــوالی چی ــدن از همــان ت ــوالی خوان ــد  در ت ــ  خوانن ای
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ــازیپ،رنگ ــه 6  ــباشدر  تنهان ــشِ دیبن ــودِ روای ــونوی  خ ــه در چو ــه بلک ــدیباشمقدم  بن

ی  پیـرامت  کـه و عنا ـر پیشـ هامقدمـهدیوـر   کنـدیمبـازی  مـلتریروایش مت  نیـز نقـه 

و تک یـر کننـد،  أییـدمتـرج  را ت ةمقدمـروایـش  تواننـدیمنیـز  ثینـدیممتـرج   ةمقدمپ  از 

   ن را ترییر دهند یا حتی با ثن مقابله کنند ث

 مقدمه گذاری صفحاتشماره. 3. 3

 متـرج  در طـو  یهامقدمـهبـا برر ـی  گذاریشـمار کلـی شـه نـوش مت ـاوت  طوربـه

شـمار   گـذاری بـا  بـا اعـداد فار ـی، پیو ـته بـا مـت ا گذاریشمار   افش شدی ا   شصش

 ت اگسسـته از مـ ،حـرو  اعـداد فار ـی بـابـا  گذاریشـمار  مـت ا از، گسسته اعداد فار ی

، پیو ـته بـا مـت ا و بـدون بـدون شـمار  اگسسـته از مـت  ،بـا ال بـای فار ـی گذاریشمار 

را نیـز بـا لقـام تمـایز میـان اعـداد  گذاریشـمار از دیوـری  ته از مـت   نـوشگسسـ شمار ،

ــدد  ــه ع ــی در   ــی و عرب ــوانیم 1و  2، 4فار  ــرد  ت ــافه ک ــون اض ــا چ ــی ام ــو  برخ  ط

  اخش  تمایز را ناممک    قه بود امکان 4کمتر از  هامقدمه

نــوش رایــ  در هــر دهــه و در و  ــومی  دومــی   ی ،اولــ ،تققیــم هاییافتــهبــا توجــه بــه 

 ،گذاریشـمار بـدون  ، پیو ـته بـا مـت ،ا ـت اد  از اعـداد فار ـی ترتیببـهدهـه  شهطو  

بـود  ا ـش  گسسـته از مـت  و بـا اعـداد فار ـی بـه حـرو  گذاریشـمار و  پیو ته با مت 

ــه اعــداد فار ــی کمتــری  بســامد ا ــت اد  و ــوط ب  ،ال بــای فار ــی ، وگسســته از مــت  ،مرب

 تــوانیمکلــی  طوربـهگسسـته از مــت  بـود  ا ــش   ،گذاریشــمار بـدون  گسسـته از مــت  و

ــش  ــا  ــ قات  گذاریشــمار گ  ــه پیو ــته ب ــت   گذاریشــمار مقدم ــود   ةیوشــم ــب ب غال

، معنــاداری خا ــی گسســته گذاریشــمار  هاییو شــکــدام از بســامد ا ــت اد  از هــی  ا ــش 

گسسـته  گذاریشـمار هـی  مـوردی از دیوـر  ثخـر، ةدهـدو تـا جـایی کـه در  را نشان نداد

ــه ــانور حرکــش ب ــه  گذاریشــمار در  ترمنســج  ــمش رویکــردی یافــش نشــد کــه بی مقدم

 6941تـا  6991هـای ور شـد کـه در  ـا ا هـ  یـادثبایـد ایـ  مسـئله ر اگرچهمترج  ا ش  

                                                           
1. Emplotment 
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تعـداد بـا توجـه بـه   ایـ  امـر را شـاید ته یافـش نشـدگسسـ گذاریشمار نیز هی  موردی از 

  کرد تأییدنتوان با بطعیش ای  دهه  مورد برر ی در یهامقدمهک  

  مترجم ةمقدمرجم در مضای مت. ا3. 3

 هاییو شـبـه  کـه باشـدیممتـرج   ةمقدمـر عنا ـر دیوـر فـرم دمترج  یکـی از  یامرا

 رر ـی انـواش  بپـردازدیمام و غیـر  در پایـان مقدمـه مقدمـه تو ـ  متـرج  بـا ذکـر نـاتمام 

انجامیـد کـه شـاما  مت ـاوت از امرـا بـه شنا ـایی یـازد  نـوش ،انمترجم یهامقدمهامرا در 

تـاری ا نـام و مترج     نـام و نـام خـانوادگی متـرج ا نـام ونـام خـانوادگیا ـش زیـرموارد 

ــام خــانواد ــاری ا ا ــت اد  از   مکــان  گی متــرج ن ــام متــرج ، مترجمــان، ما  ةواژت ــام و ن ن

 ا عنــوانمتــرج  نــام و نــام خــانوادگی     تــاری ا عنــوان متــرج  ةواژ   متــرج  خــانوادگی

   تــاری    متـرج ا مکـان ةواژ   تــاری  تـاری ا   مکـان   متــرج  دگیام و نـام خـانوانـ  

  امرامترج ا بدون  ةواژ

، تمــایزی میــان ا ــت اد  از بندی انــواش میتلــو امرــاتقســی در ازم بــه ذکــر ا ــش کــه لــ

ی چنـان گسسـتوی و تنـوعزیـرا در ایـ   ـورت  اام کاما یـا حـر  او  نـام لقـام نشـدن

معنـادار را اگـر نـه غیـرممک ، بسـیار  یکـردن رونـدکـه دنبـا  شـدیم در انواش امرـا ایجـاد

 در شصــش ر ــی شــد بر یامرــاها در ــد کــا 12نشــان داد کــه ها یافتــه  کــردیم ــیش 

کـه ایـ  نـوش را از نظـر فراوانـی  انـدبود  ا  گذشته حـاوی نـام و نـام خـانوادگی متـرج  

ــرار  شــهدر طــو   ــه در رد  او  ب ــوش دوم دهــدیمده ــی در طــو   امرــا  ن از نظــر فراوان

در طـو   ـه  تـاری  بـود  کـهعلاو  بـه وط به نـام و نـام خـانوادگی متـرج  ا  مرب شصش

بــه  در ــد( و 41و  91 بــه 49/91از داشــته ا ــش ) ی افزایشــیدر رونــد ثخــر ةدهــ

  همــرابــه «دکتــر» دو مــورد ا ــت اد  از عنـوان    ا ــشپرکـاربردتری  نــوش امرــا تبــدیا شـد

 یافش شد چها و شصش  یهادههام و نام خانوادگی مترج  در ن

معـاد  در مجمـوش  ـا   شصـشو  ا ـت اد  از امرـا در طـ عـدم یـا بـهکلی تما طوربه

 اجایوـا   ـوم ا ـش شصـش  ـا  دارایدر د بـود  کـه از نظـر فراوانـی در طـو   93/62

ــه  ةدهــدر  ــه در ــد  12/19فراوانــی ا ــت اد  نکــردن از امرــا از در  اگرچــه  13/91او  ب

در  امرـابـه ا ـت اد  از  گـرایه ،بـه عبـارت دیوـرپیـدا کـرد   دوم تنـز  ةدهـر  ه در د د
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 منا ــبیهــی  توجیــه  ،هایبرر ــرغــ  بــه یافتــه ا ــش چشــمویری دوم افــزایه  ةدهــ ــه 

  توجـه بـه ایـ  نکتـه یافـش نشـد چهـا ةدهـنی عـدم ا ـت اد  از امرـا در ناگهـا برای رشد

فقــ  دو مقدمــه  ،بــدون امرــا ةمقدمــ 61 حــامز اهمیــش ا ــش کــه در میــان مجمــوش بســیار

ــه واژ  ــد ک ــوانی بودن ــرج » دارای عن ــی  «مت ــود  یعن ــد  ب ــر نش ــد از  2/31در ثن ذک در 

 ةواژدارای عنــوانی در ابتــدای مقدمــه بودنــد کــه  اندنداشــته امرــامترجمــی کــه  یهامقدمــه

 ذکر شد  بود   هاثندر  «مترج »

ــوش ــی ،در مجم ــا در   ــواش امر ــا  ان ــی   ــا   ــه ب ــا  دوم در مقایس ــو    ــه نق او  ب

دخــالتی ابـدام و و مسـئولیش مترــم  مترــم  مسـئولیش  امرـا چشـمویری کـاهه یافــش 

ــه ــرج   ،امرــا  ا ــش فعالان ــا مت ــشرا باب ــدیم رؤی ــه  کن ــام و ب ــرج  ن ــار مت ــدرت اعتب و ب

ــدیم ــانِ  بیش ــرج   (1111)تی ن ــام مت ــر ن ــش ذک ــدیمدر اهمی ــه  گوی ــرج  ک ــندنومت  ةیس

نــام   ةئلمسـ، روایــ   از دهـدیمویســند  ترجمـه ا ـش یــا کسـی ا ــش کـه  ــدایه را بـه ن

      مترج  از ضروریات ا ش 

  محتوا تحلیل هاییافته. 3

ا ــت اد  شــد   متــرج  از تقلیــا مرــمونی ةمقدمــ ــد و چهــار مقتــوای  بــرای تقلیــا

ا  مرــامی  و الووهــا دنبــتقلیــا کی ــی ا ــش کــه بــه هاییو شــتقلیــا مرــمونی یکــی از 

مزایـای  ی تـرمه از   ا ـشی کی ـی بـه کمّـ یهـاداد ای بنیـادی در تبـدیا  و شـیو گرددیم

  باشــدیمتققیــم  یهــاداد و مشــرو  از شــرحی جــاما  ةارامــذیری و بابلیــش پــانعطــا ثن 

ــان  ــاوت م هاییو شــاز می ــا مرــمونی از مت  ــرای تقلی ــروان و  ةیوشــوجــود ب پیشــنهادی ب

ــاری ) ــو 1، ص  1111کل ــم تعری ــش  طب ــد  ا  ــت اد  ش ــاثن( ا  ــمونی ،ه ــا مر  تقلی

  «ا ــش هــاداد موجــود در  بــرای شنا ــایی، تقلیــا و گــزار  الووهــا )مرــامی ( اییو شــ»

، ایجــاد کــدهای هــاداد ثشــنایی بــا  ةلــحمرشــه تقلیــا مرــمونی بــروان و کلــاری شــاما 

ــه، ــازبینی  ،هامرــمونجســتجوی  اولی ــی  ،هامرــمونب ــو  هامرــمونی و ناموــذار تعی  ةارام

، گنجـدینمدر ایـ  مجـا   هامرـمونشـر  پـرداخت  بـه تمـامی  اگرچـه  باشـدیمگـزار  

مترجمــان و ترییــرات ثن در طــو   ةمقدمــدهــی روایــش بــه ثنچــه در شــکا شــودیمتلــا  

  ا  نقه بسزایی داشته، پرداخته شود    شصش
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 کــه «ااــر ةیتو ــمعرفــی و »مرــمون شــد ، مرــمون شنا ــایی هشــشاز میــان بیســش و 

ند ، عنـوان ، هـد  نویسـهایششیصـمایـه، موتیـو، مترج  شـرحی از پلـات دا ـتان، جـان

ــر و  ــابی اح ةیجــنتاا ــود  ا ــشدهــدیمتمــالی ثن اخل ــی تجمعــی ب ــاتری  فراوان   ، دارای بال

شــدن بــه اهکار بــودن، پــر فــرو  بــودن، ترجمــهبــدیا بــودن، شــبــر بــی تأکیــدبــا متــرج  

ــیاری از  ــازبانبس ــر ترجمه یه ــی  اا ــا، اول ــر دنی ــند دیو ــی از نویس ــه فار  ــد  ب ــردن ش ، ب

ــا دیوــر ــد  را دعــوت  ،جــوایز مت ــاوت و دلای ــر خوانن ــدن اا ــه خوان ــدیمو ترغیــب ب   کنن

پا ـیی بـه نقـدهای احتمـالی بعـدی یـا حتـی بـه  دهـدیمت سیری که متـرج  از ااـر ارامـه 

گـا   ااـر ارامـه داد  ا ـش  مـت  مبـد  ایبـر ا مقدمـها ش کـه خـود نویسـند  در  یت سیر

و ترجمـه   شـدیم ااـر داد  ةدربـارببا از اینکه ااری به فار ـی ترجمـه شـود نظراتـی کلـی 

 کـرد یمرا بـرای متـرج ، خواننـد  و منتقـد فـراه   تریـمدبنظـرات و نقـدهایی  ةارامـامکان 

 ا ش 

معرفــی و » مت ـاوت بــامــرتب  ولــی  مرــمون دیوـر« ابتبا ـی از ااــر هــاییل ف»مرـمون 

 ة ـابقکـه  بـود   برر ـی کمّـی ایـ  مرـمون نشـان داد کـه مرـمونی نـو ا ش «اار  ةیتو 

ــت اد  ــا  ا  ــا بب ــا  ت ــش   6911از   ــته ا  ــمون ننداش ــ  مر ــهای ــز ب ــدد ی ــوعی در   ن

ــهارز  ــی ب ــد   افزای ــب خوانن ــر و ترغی ــش ةرابطــ نشــان دادن  ا ــشاا ــر و  بینامتنی ــان اا می

را از هـر دو نـوش ادبـی بیشـتری هـا و ت سـیرهای وانـد امکـان خـوانهتابتبا ی می هاییل ف

ــد و  ــراه  کن ــایشظرفف ــه  ه ــبش ب ــدام را نس ــر ک ــات ه ــد دیو امکان ــرازوی نق ــری در ت و

  ر ان ا شیاری متون بهتر فه  و تریمعم دری درمیاطب جای دهد و ای  امر 

و « معرفـی کتـاش» ولـی مـرتب  بـا مت ـاوتدیوـر مرـمون  «تعیـی  نـوش ادبـی»مرمون 

ــاً در  ــوارد بســیاری ازیقین ــاش ةیتو ــ ،م ــود  ا ــش   کت ــرج  ب ــاًمت ــه در  غالب ــد جمل در چن

  البتـه گـا  ایـ  کنـدیمنوش ادبـی کتـاش را بـرای خواننـد  مشـی   ،جایی در ابتدای مقدمه

 ی ترمقبــوشویلیـام ایـریه یکـی از » م لـاً شـد  ا ـشاغیرمسـتقی  بیـان  تعیـی  نـوش ادبـی

 ،    «خوانیــدیمرمــان کوتــاهی کــه » ،«کاراگــاهی در امریکــا ا ــش یهادا ــتاننویســندگان  

تعیـی    «د کوتـاهی ا ـش   دا ـتان کوتـاهی بلنـد یـا دا ـتان بلنـ 6314ورث ده  هپشانز»

ــوش ــی  ن ــی از ادب ــرمه یک ــتراتژ ی ت ــدیباش هاییا  ــه  بن ــش ک ــش ا  ــ  روای ــی  ةدامن
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از نـوش متنـی  خواننـد خواننـد  را از همـان ابتـدا از طریـم مطلـا کـردن  انتظارات خریدار و

     کندیمکه برار ا ش بیواند، تعیی  

  بــود «بیـوگرافی و نقــد نویسـند »، مرـمون تجمعــی لقـام فراوانـیبــهدومـی  مرـمون 

ــمون  ــ  مر ــدای ــاتی  ةدربردارن ــاراطلاع ــند ،  ةدرب ــانوادگی نویس ــی و خ ــدگی شیص زن

ــار ترجمه ــار ، د ــتاوردها، جــوایز، ثا ــه فار ــی ثا ــی  نقــد نویســند  شــد  از او ب و همچن

ــش  ــه ا  ــمون اگرچ ــ  مر ــه، ای ــه ده ــام ش ــو  تم ــ ،در ط ــ  در  ی دوم ــمون رای مر

 دادن اطلاعـات بیـوگرافیکی کـ  همـرور توجـه متـرج  بـمترجمان بود  ا ـش، بـه یهامقدمه

  ایـ  امـر بـا توجیهـاتی شـودیمانتقـادی متمرکـز  هـاییثگاهو بیشـتر بـر اطلاعـات و  شد 

فیکی نـدارد یـا اطلاعـات بیـوگرا ةارامـنیـازی بـه  دیوـر چنـی  مشـهور اییسـند نواز جمله 

ثورد  شـد ، همــرا  شـد  ا ــش و پیشـی  اطلاعــات مشـروحی از ایــ  د ـش  یهامقدمـهدر 

ــه ــوگرافیکیرفت ــه اطلاعــات بی ــ ،رفت ــرورد نویســندگانی داد  بیشــتر در م ــور شــد کــه اا  ،مزب

ر در ایـ  مرـمون تنهـا بـه کـاهه چنـد ترییـهر هـا بـه فار ـی بـود ثن یاترجمـهاولی  اار 

ــه  مقــدود نشــد کمــی ــه جایوــا  ایــ  مرــمون از بلکــه رفت ــه  ــطو  رفت اوایــا مقدمــه ب

ــ تریی پــا چــون پیرنــگ  باشــدیممز اهمیــش حــا ،ایــ  ترییــر در پیرنــگ  ه ا ــشانتقــا  یافت

ــ ــم  6یعلّ ــنظرطب ــر ةی ــش بیک ــی  (1111) روای ــدتعی ــ   وزن و ةکنن ــش رخــدادهای ی اهمی

      روایش ا ش

بیــوگرافی و نقــد »دارد مرــمون  مــت  مبــد  ةیســندنوقابــا بــا جنــی  جایوــاهی کــه در ت

رج  در وضــو  بیــانور ناپیــدایی متــمتــرج  بــه ةمقدمــ 614از میــان  6بــا فراوانــی  «متــرج 

ــند  ا ــش ــا نویس ــش  مقایســه ب ــ  روای ــش ای ــتای حاکمی ــر  ،در را  ــرای  ش ــی، ش   یا 

 مـت  اجتمـاعی و فرهنوـی  یا ـی، شـرای  شـر بسـیار بـر  مبـد  مـت  اجتماعی و فرهنوی
 فرهنوـی  یا ـی، ای شـر از بیشـتری شـر  ،مرـمون مـرتب  دیوـر   گیـردیمپیشی  مقصد

ــه  دهــدیمد ــش بــها ــش کــه اطلاعــاتی جــانبی مقصــد  ةجامعــ اجتمــاعی و کــه چنــدان ب

مقصـد یعنـی  ةجامعـایـ  اطلاعـات بیشـتر معطـو  بـه شـرای   وای اار مربـوط نیسـش مقت

ــران  ــان انولیســی از جایوــا    ــی ةدهــاینکــه در ا ــش  ای ــا زب ــان فرانســه در مقایســه ب زب

                                                           
1. Causal Emplotment 
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 ةدهــایــران در  بــوانی  ک،ــی رایــش درو شــرای     ا ــش،بالــاتری در ایــران برخــوردار بــود

در  بقــران کاغــذ ، ــا   ــرکوش و  انســور در ایــران بــود 6921 ــا   ،پنجــا  چوونــه بــود

ــا  ــای   ــه ــش  ةده ــأایرو شص ــایی تقر ت ــ ه ــران و ابتص ــر ای ــادی ب ــابقران ةادام در  ه

   از چنی  اطلاعاتی هستند ییهانمونه ه تاد ةده یها ا 

رویکــرد تو ــی ی  ــر  در ایــ  مقطــا در پــیه گرفتــه شــود  شــودیمهرچنــد تلــا  

متـرج  را کــه از نظــر  یهامقدمــهولـی شــاید بتـوان ارزشــمندتری  مرــمون یافـش شــد  در 

ــی  ــی فراوان ــز در تجمر ــنی ــرار دارد ةرتب دانســش   ترجمــه هاییا ــتراتژمرــمون  ، ــوم ب

ــتراتژ ــر  را  هاییا  ــه ش ــاحا ترجم ــد  یه ــد ش ــرج  تمهی ــ  مت ــرای  تو  ــمون ب مر

در ایـ  مرـامی  در ی خا ـی اگرچـه ترییـر کمّـ  باشـندیم مشـکلات ترجمـهدیوری با نام 

ــی  طــو  شصــش ــا کی  ــا در تقلی ــمعم ــا  مشــاهد  نشــد ام ــش شــد  ،تری ــی یاف  ترییرات

 هادهـهبـودن و نـزاش بـر  ـر ح ـظ فـرم یـا معنـا در تمـام  وفـادارمبنـی بـر روایش متـرج  

ــان  ــش  از می ــته ا  ــاچالهحرــور داش ــر  یه ــوانیم مط ــافت   ت ــونوی ی ــه چو ــیب  ةنس

ــه، مع ــرای ترجم ــر ب ــتبرت ــاش،  ةترجم ــوان کت ــعن ــاص،  ةترجم ــامی خ ــا  ــاش،  ةترجم الق

ــ ــه ةترجم ــانی، وار جمل ــام  هــای تو ــی ی طول ــود کلمــات تکنیکــی و عل  ــجاوندی، کمب

ــه ــی و ب ــان فار  ــی در زب ــه واژ علم ــاز ب ــازی،تبا ثن نی ــ   ــات و ا ــطلاحات  ةترجم کلم

ــه  ــرد  عامیان ــار  ک ــی اش ــان خــاص فرهنو ــاًو واژگ ــرج   م ل ــ  زد مت ــه ی ــز  ثت ــر جیم اا

 بادبـادی بـاز  نالـدیمهـا و نـام جـانوران بطبـی ن اینومیـشزبـا ةترجمـهو ت  از مشـکلات 

 حســینی پــر از کلمــات اردو و افرــانی ا ــش کــه هــی  معنــایی برایشــان ذکــر نشــد  خالــد

فر ـا بـود  ا ـش  کـاری طابـش فار ـش گامـپغلـ   کلمات و گرامـر تعمـداً ةترجم  ا ش

نظـر فراوانـی عنـوان از  ةترجمـ ،لازم به ذکر ا ـش کـه از میـان تمـامی مشـکلات ذکـر شـد 

   او  برار دارد ةرددر 

 یهامقدمـهنامـه، پانوشـش، واژ کـردن کـردن مـت  از طریـم اضـافهبابـا فهـ  هد  مه  

یــ   عنوانبــهموجــود نبــود  نیــز  تصــاویری کــه در مــت  مبــد افــزودن  دیوــر بــود  ا ــش 

مــر  کســب و کــار مــ  مــورد بقــا بــرار گرفــش  احمــد شــاملو متــرج  ا ــتراتژی کلــان 
بـه شـد  بـه ترجمـه هاضـاف هایینقاشـکـه تصـاویر و  داردیمـاذعـان  ،از رابرت مـر  ا ش
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ژی ا ـترات ،از طرفـی دیوـردهـد  مـینقو شـایانی بـر ثنچـه در ثشـومیت  رد داد ، گـواهی 

ــه ــذ  ن ــارح ــوان ثا ــه در عن ــت  بلک ــوای م ــا در مقت ــا   ،تنه ــد اعم ــش ش ــه ا  ــرا  ب هم

مقتــوای ایــ  » ،«ارای هــی  ارز  ادبــی نبــود ایــ  بســمش از مــت  د»  توضــیقاتی از ببیــا

بسـمش »یـا حتـی « ا ـو  اخلـابی و تـوهی  بـه امنیـش ملـی بـود  ا ـشبیه در تراد با 

ااــر   ــو  ت ــاه  در مســکوعنــوان   «کننــد  بــودایرانــی خســته ةخواننــدشــد  بــرای حــذ 

 بـر ایـ  ،جلـا  ث  احمـد ثن، زیـرا متـرج  اتقلیـا داد  شـد  ـو  ت ـاه بـه  یمون دوبوار 

فکـر بـه اشـتبا  شـود خواننـد   عنـوان ممکـ  ا ـش باعـا مسکو در ةواژکه ح ظ  باور بود

 کند با ااری  یا ی طر  ا ش  

بــدرت  پنجــا  ةدهــاز اواخــر  تــری از حــذ شــکا ایــدمولوژی  عنوانبــه  انســور نیــز

ااـر امیـا اردمـ  ثمـد  ا ـش  13 ـقوط از  ا ترجمـهحسـی  ترابیـان بـر  ةمقدمدر   گرفش

 یهــاکتاش ــی بــه  ــا   ــرکوش شــدید در ایــران بــود و هــر گونــه د تر یها ــا ثن  کــه

ــود کــه مســافرانی کــه ــا  خــارجی فقــ  در  ــورتی ممکــ  ب  توانســتندیم ثمدنــدیماز اروپ

 را در چمدانشان می ی کنند  هاثن

 هاییا ــتراتژگیــری در کمیــش مرــمون رغــ  اینکــه ت ــاوت چشــ خلا ــه، بــه طوربــه

ــه مشــاهد  نشــد ــه ،ترجم ــانب ــرور زم ــامترج  ،م ــه تو ــیو  ه ــمدبب از مشــکلات و  تریی

 ترملمــو تــر و تعــدیا شــد  یاچهــر و معنــای وفــاداری پرداختنــد  ترجمــه هاییا ــتراتژ

منبعــی غنــی بــرای گرفتــه شــد   کاربــه هاییا ــتراتژروایــش مترجمــان از خــود گرفــش  بــه

ــی و  ــبرر  ــای  ةمطالع ــازی هنجاره ــاتی6ثغ ــای عملی ــدماتیو  1، هنجاره ــای مق  9هنجاره

  باشدیم (6332) مورد نظر توری

ی فرهنوــ و مــت  و مبـد  زبــان فرهنـگ و مــت  میـان 4نزدیکــی و همنشـینی ةرابطــ ایجـاد

ــان در ــه ،مقصــد زب ــدیم ،اماا ــشمرــمونی مجــزا فهر ــش شــد   عنوانب  ةیرمجموعــز توان

ــتراتژ ــتراتژی  هاییا  ــ  ا  ــا ای ــد  ب ــه باش ــان، ترجم ــد کل ــت  مب ــرج  م ــش  مت را در باف

                                                           
1. Initial Norms 

2. Operational Norms 

3. Preliminary Norms 

4. Metonymic Relationship of Proximity 
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 بـد ایجـاد نزدیکـی و تـراد  میـان مـت  م و ایـ  کـار را از طریـم نشـاندیمفرهنگ مقصـد 

ــگ مقصــد ایجــاد  و ــی در فرهن ــدیممتن ــو کن ــز داری ــوان  ،  پروی  Across the Riverعن

and into the Trees ــر همینوــوی را در ــه اا ــه  یاترجم ــه را ثزاد ب ــات در چــوش  ب خراب

کـه  نویسـدیممتـرج   ةمقدمـ  داریـو  در ا ـشی از حـافظ کـه مصـرع iترجمه کـرد تای

بــا  تلمــایکتــاش ایــ  مصــرش حــافظ بــه ذهــنه متبــادر شــد   ،بعــد از خوانــدن کــا کتــاش

ــابو  ــهب ــیش او   نام ــی و شیص ــای ،ثندر فار  ــاوو  ،تلم ــا کیک ــار ،ب ــا  ث  زی  ،پادش

ــا ازرفتــه جوی زمــان از د ــشدر جســت    ا ــشمــرتب  شــد فردو ــی  ةشــاهنام پرو ــش ب

      ا شبیا  شد

ــه  ــر از جمل ــر مرــامی  دیو ــه ب ــری ک ــتراتژمرــمون دیو ــه هاییا  ــه کارب ــد  گرفت ش

ــد تعیی  یگیــری ا ــا  روایــش متــرج  نقشــو در شــکا گــذار ا ــشتأایر دلایــا دارد  کنن
ــرای ترجمــه ــرای انتیــاش و دلایــا ــش   انتیــاش کتــاش ب کتــاش را  ةترجمــا ذکــر شــد  ب

ــه دو  تــوانیم ــا انــدکی تســام  ب  ــد و از میــان   عمــومی تقســی  کــرددلیــا شیصــی و ب

شیصـی و ه ـد  کتـاش بـا دلایـا  کاملـاً شـد ، چهـار کتـاش بـا دلـایلیبرر ـی ةمقدمچهار 

ثور مایلـات الـزامنـوعی حـاکی از تدلایـا شیصـی بـهعمومی برای ترجمـه انتیـاش شـدند  

تو ـ  مترجمـان زن بیـان  ، ـه مـورد از دلایـا شیصـیجالـب ایـ  کـه   انـدبود شیصی 

بــه شــر  دا ــتان م صــا چوــونوی پیــدا کــردن کتــاش، چوــونوی ملابــات بــا کــه  اندشــد 

   ند اهپرداخت هایشانینورانو  هاچالهنویسند ، احسا ات، 

کتـاش  ،دلـایلی هبـ بـود  ا ـش کـه مترجمـان بنـاما ایـ  ا ا جـا ،در ذکر دلایا عمومی

از بـالزای  هـای بـر بـاد رفتـهثرزواز جملـه  هـاکتاش  برخـی از نـداهرا م ید و ارزشـمند یافت

 ةتجربــو  رویکـرد، شـیو منظـور معرفـی از یو ــا بـه فلـوبر و مـادام بـوواری و عـیه مـدام 

ــد  ــیدا تانجدی ــت  اد نویس ــی و  یس ــندگان ایران ــه نویس ــران ب ــی ای ــدب ــه ش   ندا ترجم

  ش و ترجمـه شـدانتیـا ،کوتـا  ریمونـد کـارورهـای از دا ـتان یامجموعـه، کلیسای جـاما

ــیر ــا   ــاهری،  ت ــه ط ــر، فرزان ــ  اا ــرج  ای ــد نشــان داد  شــود  مت ــتانی ریمون ــب  دا  و  

ر از  ــه کتــاش مت ــاوت کــارو ییهادا ــتاندادن ایــ  تکامــا  ــبکی، بــرای نشــان گویــدیم

طـاهری همچنـی  را بـا توجـه بـه زمـان نوـار  مرتـب کـرد  ا ـش   هـاثنانتیاش کرد  و 
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چنــی  گزینشــی، مجلــد ثورد  ا ــش  را در ایــ  مت ــاوت از یــ  دا ــتان مشــابه دو روایــش 

   ارتباط مستقی  دارد( 1111) بیکر  گزینهبا م هوم ابترای 

در بـاش پیـام یـا در ـی ا ـش کـه متـرج  بصـد تعلـیمه را بـه  در  اخلـابیمرمون 

 کـه دهـدیماخلـابی نشـان  یهـادر از ایـ   اییـد گزااـر دارد   ةخوانند  از طریـم ترجمـ

  دنـثییمدر جملـات پایـانی مقدمـه  غالبـاًو انـد خوانند حاوی پیامی بـرای تهـذیب و تعلـی  

 ترجمــه کــوکی پرتقــا   شــودیم کــ  رفتــهرفتــه اخلــابی در  دادن بــهمتــرج   تمایــا البتــه

ــا  شــد ــابی در ــی ت ــر از و دهــد اخل ــه ةچه ــه دموکرا ــی و ثزادی و غــرش کری  غــرش ک

بــود   غــرش گرایــیپــو  دادن نشــان متــرج  ةدغدغــ تنهــا  دارد بــر پــرد  ،رد کــیم عرضــه

بــا امیـد رهانـدن خواننــد  از درد  در جســتجوی زمـان از د ـش رفتـه متـرج ِ ةمقدمـ ا ـش 

ــد  نوــه ــ  و زن ــد درو رن ــدیماو خاتمــه  داشــت  امی ــی مقیاب ــه   ــرو  حبیب ــر را ا  دم ب

الهـی و ث ـمانی هنرمنـد تمـام  یـشمأموربـا اشـار  بـه  از هسـه دو ـش مـ دا ـتان  ةترجم

نوشـته شـد  بـه تقبـی  ا ـتعمار و  عمـو تـ  ةکلبـو  مـادمترجمی کـه بـر  یهامقدمه  کندیم

  پردازدیمموهبتی خدادادی  عنوانبهداری برای نقض ثزادی بشر برد 

شــد  اشــار  مجــدد ثاــار ترجمــه ةترجمــبــه دلــایلی بــرای  مجــدد یهاترجمــهمرــمون 

 ةترجمــبـاور بـه نیـاز بـه  یـا پیشـی  یهاترجمـه یهاضـعو کـه ایـ  دلایـا شـاما کنـدیم

ــه دلیــا  ــ،ری   باشــدیمپیشــی  و تقــو  زبــان  ةترجمــ   ــا  از د حــدوداًشــدن جدیــد ب

کــه  کنــدیم، بیــان نویســدیم جنــگ و  ــل  ةترجمــبــر کــه  یامقدمــهدر  ــرو  حبیبــی 

هـ  عـوک شـد  ا ـش و از مانند هر چیـز دیوـری، رویکـرد  ـاحبان اندیشـه بـه ترجمـه 

 ةترجمـدلیـا ااـر اتیـا وینـی   خـرمو مترجمـان   دانـدیممجدد را الـزام  یاترجمه روای 

ــدد ــد  مج ــا جدی ــرم نس ــتقبا  گ ــان و ا  ــای زم ــود را ابتر ــدیمخ ــه  دانن ــودور  ابل فئ

بـه زعـ   ازیـر ،ننـدگانی مت ـاوت بازترجمـه کـرد دا تای سکی را بیودلی خمسـه بـرای خوا

  عام بود  ا ش   ةخوانندمش م کاشانی برای  ةترجماو 

همــرا  بــا ترییــر کمّــی و کی ــی بســیاری از مرــامی  در طــو   ،نیــز خواننــدگانمرــمون 

مرــمون   یابنــدیممعنــا کــه خواننــدگان اهمیــش بیشــتری بــدی  کنــدیمترییــر شــه دهــه، 

ــه  ــه ب ــدگان ک ــتیخوانن ــونویچرا ،کیس ــی و چو ــدن  ی ــردازدیمخوان ــی  پ ــر فراوان از نظ
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یــان ایــ   ــه از ممترجمــان بــود  ا ــش   یهامقدمــهچهــارمی  مرــمون رایــ  در تجمعــی، 

ــوشِ ــی موض ــه کس ــی، چراچ ــدن،  ی ــونوی خوان ــهو چو ــر دادن  یهامقدم ــتر ب ــرج  بیش مت

بـه کیسـتی  رو کمتـ ی و چرایـی خوانـدن متمرکـر شـدنددر بـاش چوـونو ییهاد تورالعما

العمــا ی خواننــدگان و عکــ خواننــد ، ت ســیرهامــت  بــر روی  تــأایرا انــدپرداخته خواننــد 

ــیپــیه را هــاثن ــدکرد  بین ــر  یهــادر از اهــدا  نویســند  و  اان ــابی اا ــه اندنوشــتهاخل ا ب

ا در مـورد ترتیــب کـه بـا دبـش و  ـبوری ااـر را مطالعـه کننـد انـدکرد خواننـدگان تو ـیه 

میتلـــو  هاییو شـــاز مـــت  را بــه  ییهابســـمشو  انــدداد  ییهاد ـــتورالعماخوانــدن 

ایـ  بقـا را  نویسـدیم مـادام بـوواریکـه بـر  یامقدمـهند  مقمد باضـی در ا برجسته کرد

ــر   ــدیممط ــوبر  کن ــد فل ــر کنن ــدگان فک ــش خوانن ــ  ا  ــه ممک ــند نوک ــی  و  اییس کلا 

اگرچـه خـود فلـوبر ایـ  را ببـو   باشـدیمرمانتی  بود  ا ش در حـالی کـه او ناتورالیسـش 

از ایـ  ااـر  گـر  بیابـانت سـیری کـه با ـ  کبیـری، متـرج    خنددیمندارد و به ای  مسئله 

ایـ   نویسـدیم کبیـریمت ـاوت ا ـش   ، هرمـان هسـه،با ت سـیر خـود نویسـند  دهدیمارامه 

 دا ـتان انسـانیش ولـی ایـ  دا ـتان، تجلـی  ـودا و نیـاز انسـانی بـود  ا ـ اار از نظر هسه

ا ـش  ایـ  دا ـتان بـرای هسـه  مـلم بلکـه دا ـتان یـ   نیسـشی  و شکسش خورد  غمو

تانی بلکــه دا ــ انی کــه بــه مــر  و تبــاهیت سـیری از بیمــاری و بقــران ا ــش امــا نــه دا ــت

کــه  وایــش و ت ســیر هســه، کبیــری اعتقــاد داردبرخلــا  ر  انجامــدیما ــش کــه بــه درمــان 

ــی یاجامعــهاز اوضــاش  دا ــتان ــار و مصــیبشب ــد و ب ــدیمزد  بن ــ گوی ش، کــه تمــامی معنوی

ان ثن رفتـه ا ـش و فقـ  چنـد احمقـی م ـا گـر  بیابـفرهنگ، زیبایی و بدا ـش از د ـش

 ةمقدمــد روایــش نویســند  را کــه در دیوــری از ایــ  ضــ ةنمونــ  بیننــدیمرا زنــد  و وابعــی 

 کنـدیمابوترابیـان، ادعـا متـرج  ااـر، یافـش   13 ـقوط در  تـوانیم، گیـردیممترج  شـکا 

ــ ــ  ا  ــند  ای ــد  نویس ــه ه ــیک ــای و ب ــد  هیونیســش پ ــان ده ــه نش ــ  ا ــش ش ک  نق

ادرمــ  در دا ــتانی خیــالی ایــران و عربســتان را درگیــر جنوــی  نویســدیمابوترابیــان 

ــته ــدیم یاهس ــیه کن ــا پ ــ  و و ب ــانکی، کاپیتالیس ــت  ب ــرژی،  یس ــش، ان ــیدن بقــا ن  کش

ــان دا ــتان جــالبی را  ــره  ا ــراییا، چعــرش هــاییریدرگ ــراد کــه ب کنــدیمن رخــی از اف

، پردازنــدیمکــه بــه مرــمون خواننــدگان  ییهامقدمــه در بســیاری از  کننــدیمخــام بــاور  
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ــد  هشــدار  ــه خوانن ــرج  ب ــدیممت ــتانی ث ــان ده ــه انتظــار دا  ــته باشــد  خــوانک از  نداش

    گذاردیم تأایر بندی مت  مبد ج  بر روایش و بالب، مترهارو ای   مجموش 

ــی  ــاز  همچن ــش ةده ــا  شص ــمون ب ــور مر ــرای ظه ــرج  ب ــش مت ــشدرخوا   دریاف

خواننــدگان دیوــر   شــودیمتصــویر موجــود از خواننــد  عــوک  بازخوردهــای خواننــدگان،

رجمــان از خواننــدگان بــا ایــ  مرــمون، مت  لــو  مــت  مقصــد نیســتندکننــدگان  ــاد دریافش

ثگـا  کننـد بـه  و اشـتباهات ترجمـه هایکا ـتاز را  هـاثنکـه  خواهنـدیمخود  ةخبردبیم و 

تـوجهی کـه بـه هـای بعـدی ااـر شـود  ای  امیـد کـه ایـ  بازخوردهـا موجـب بهبـود چـاش

شـدند ن مهـ  واننـدگابـه ایـ  دلیـا نبـود  کـه خ  ـرفاًشد  شـاید  خوانند  اهمیش مرمون

مـورد نظـر خـود بـه  رفتـه بـه اهمیـش نقـه خـود در انتقـا  روایـشرفتهنیز مترجمان  بلکه

 ند ا شد ترثگا مترج   ةمقدمخوانندگان از طریم 

بلکــه  گرفتنــدیم نبودنــد کــه مــورد خطــاش مترجمــان بــرارایــ  فقــ  خواننــدگان عــام 

ــدان و ــان، منتق ــدان خصو ــاً مترجم ــرار  منتق ــاش ب ــوان را خط ــدیمج ــایی  دادن و راهکاره

ــه  ــز ب ــاثننی ــه  ه ــدیمارام ــتورالعما   مرــمونکردن ــا و د  ــرای راهنم ــایر ب ــان    و مترجم

ــرای  ــا ب ــتورالعما و راهنم ــداند  ــندگان منتق ــتند و نویس ــه تقــش  مرــامینی هس ــاثنک  ،ه

ــان  ــهمترجم ــتقی   طورب ــدان مس ــندگان و منتق ــان، نویس ــرار مترجم ــاش ب ــدیمرا خط و  دهن

ــا و  ــه  ییهاد ــتورالعماراهکاره ــاثنرا ب ــه ه ــدیم ارام ــاح ی   کنن ــا شــاما مب ــ  راهکاره ای

و فصـی   دبیـم، شـ ا  یاترجمـه ةارامـو نـه از زبـان وا ـ ،  مبـد زبـان پیرامون ترجمه از 

د  اــر پــ  از از ا دجدیــ یاترجمــه ةارامــ، ، وفــاداریاز مــت  مبــد ، ح ــظ لقــ  مــت  مبــد 

 درن یسـی  اشـدیمحـالتی امـری و تجـویزی بیـان  در هاد ـتورالعما  ایـ  ا ـش   ا  بـود

 نویســدیم «راهنمـایی مترجمــان» ، در تلاشــی بــرایثرزوهـای بــر بــاد رفتـهبــر  خــود ةمقدمـ

ــدارد ا ــامی خــاص  ــی  شــرایطی حــم ن ــرج  تقــش ه ــد مت ــت  مب ــایی م ــر و  اروپ را تریی

 بـا عنـوان ا مقدمـهن یسـی همچنـی  در بیشـی از  کنـد  هـاثنهای ایرانـی را جـایوزی  نام

ـــانرا» ـــرای نویســـندگان و مترجم ـــایی ب ـــانی « هنم ـــدهای لیســـتی طول ـــدها و نبای از بای

 بـه ایـ  دلیـا ایـ  کتـاش را بـرای ترجمـه نویسـدیماو حتـی   دهـدیمشـدن ارامـه نویسند 



  چهارمشمارة      (            دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                        623 

 

علابمنــد بــه وارد کــه ثن را الوــوی منا ــبی بــرای نویســندگان ایرانــی    ا ــشانتیــاش کــرد

     داندیم ایران سینویدا تانادبی جدید به  یهافرمکردن 

گــذار باشــدا جلــا  تأایراز ااــر  منتقــدانبــر خــوانه  توانــدیممتــرج  همچنــی   ةمقدمــ

یــ  نکتــه را ا هااــر بــ  ا،کــری، نوشــت را  گر ــنوان ،ا ترجمــهکــه بــر  یامقدمــهام در بــایر

زیـرا ترکیبـی از  امـدرن بداننـدثن را رمـانی پسـش ایـ  کتـاش، منتقـدانکه    ا شدور شثیاد

ــواش  ــرزان ــه م ــش ک ــی ا  ــای ادب ــدن ژانره ــد  و  یهاتم ــی را در نوردی ــهنقمیتل   هاییر

 گرفته ا ش  کاربهثفریقایی و اروپایی را  یها نشبینامتنی متکی بر 

ـــه در  ـــهبرر ـــی مرـــمون دیوـــری ک ـــش شـــد یهامقدم ، مرـــمون مترجمـــان یاف

چهـا  یهادهـهدر ـد در   ـ ر ـی،  ةدهـدر ـد در  1/1فراونـی بـا ا ـش  خواهیپوز 

ــا  ــد  1/6، و پنج ــدر در  ــاد ةده ــی  ه ت ــش و همچن ــد  3/6 و شص ــدر در  ــتاد ةده   هش

جلــدی، میــان چــاش جلــدهای میتلــو ااــری چند زیــاد ةفا ــلمترجمــان بــرای حــذفیات، 

یـا  متـرج  ةمقدمـو حتـی خـود عمـا نوشـت   ترجمـه و دانـه ناکـافی متـرج  هاییکا ت

    اندکرد  مترج  عذرخواهی ةمقدمطو  

هنجارهــا و انتظــارات مترجمــان  گویــاینــد ا کرد مترجمــان بــرای ثن عــذرخواهی ثنچــه

ــدگان  ــشو خوانن ــدمولوژیا  ــترا  ای  ثن ای ــر ثن داش ــان را ب ــه مترجم ــت   هک ــرای نوش ب

نوـر  متـرج  نسـبش بـه ا مرـمون بـ تـوانیممترج  یا طـو  ثن عـذرخواهی کننـد  ةمقدم
ــ ــرج  ةمقدم ــد مت ــه  کاوی ــی در طــو   طورب ــه حــاوی مرــمون  66شصــش  ــا ، کل مقدم

 1، پنجـا  ةدهـدر ـد( در  3/6ورد )مـ یـ کـه بـود  متـرج  نسبش به مقدمـهمترج  نور  

ــاد  ةدهــدر در ــد(  1/6مــورد ) یــ شصــش،  ةدهــ( در در ــد 3/4مــورد )  مــورد 1و ه ت

کـه  مقتـوای ایـ  مرـامی  نشـان دادتقلیـا   ذکـر شـد  ا ـشهشـتاد  ةدهدر د( در  3/6)

ــه ا ــت نای  ــ مــورد، 1ب ــر  ةمقدم ــو  مــر  کســب و کــار مــ  ا ــششــاملو ب احمــد  ةمقدم

ــر   متــرج  دیوــر نورشــی  3 ، رگذشــش تــام جــونز کــودی  ــر راهــیکریمــی حکــای ب

  از نظـر شـاملو امـا نوشـت  مقدمـه بـر ااـر، فر ـتی طلـایی اندداشـتهمن ی به نوشت  مقدمـه 

نقـا از شـاملو همچنـی  بـهبرای برر ـی دو مرـمون توتالیتاریسـ  و فاشیسـ  بـود  ا ـش  

بـر کتـابه بنویسـد و  یامقدمـهاز اینکـه نتوانسـته  کنـدیم تأ ـواار، مـر ، اظهـار  ةیسندنو
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بعـدی ایـ  کـار را انجـام  یهـاشچاش کـه بتوانـد در حقایقی را بـازگو کنـد و امیـدوار ا ـ

 ةمقدمـکـه پـ  از خوانـدن ااـر،  کنـدیمتو ـیه  کریمی حکای بـه خواننـدگان ااـر دهد  

ــی  ــتقلیل ــرج  را بیوانن ــامت ــا زوای ــدگیپو  د ت ــدینگ در در ــش و  هاییچی ــر فیل ــلارهن  م

ــت  را  ــد نوش ــه  دری کنن ــهاو از مقدم ــت اد   عنوانب ــدیمفر ــتی ا  ــدگان و  کن ــا از خوانن ت

انوارانـــه و واهـــد در کارشـــان جـــدی و دبیـــم باشـــند و  ـــهامترجمـــان بی خصو ـــاً

ــد  ــازی نویرن ــه ب ــان را ب ــی جه ــراث ادب ــودجویانه می ــان    ــاو اذع ــه  داردیم ــدیمک  خواه

کـه کسـانی کــه دارای  امیــد بیـان کنــد بـه ایـ  نظـرانر  را در حرـور تمـامی  ــاحبنظـ

بــه  ادبــی را در ایــران ةترجمــ ارهســتند کمــر همــش ببندنــد و کــوجــدان فرهنوــی بیــداری 

ــانند  ــامانی بر  ــ 3در    ــت   ةمقدم ــه نوش ــود ب ــی خ ــر  من  ــان نو ــر، مترجم ــدیو  ةمقدم

ــه شــیو  ــرج  را ب ــان مت ــی بی ــدکرد هــای میتل  ــه  هــاثن  ان ــنوــران هســتند ک  هــاثن ةمقدم

اذعـان نیـاز رغـ  خواننـدگان را  ـر ببـرد و از ایـ  بابـش پـوز  خـوا  هسـتندا بـه ةحو ل

 رودیمـ  ایـ  مسـئله تـا ثنجـا پـیه کننـدیمتمایلی به نوشـت  ثن یـاد نوشت  مقدمه از بیبه 

گزینـد مـی را بـر «جـای مقدمـه بـه» عنـوان  ـیر ثفـا ،بـر  ا مقدمهدهقانی برای  که مقمد

ــدو  ــدیم تأکی ــان،  کن ــه نصــیقش گرجــی مرزب ــه ب ــهک ــر  یامقدم  انویســدینم ا ترجمــهب

ــه ــمی اگرچ ــاتی دگوی ــد نک ــه بای ــش  ک ــدوار ا  ــد و امی ــی  ده ــدگانرا توض ثن را  ،خوانن

هــ  چنــدان تلطیــو نشــد  ا ــش  ثخــر ةدهــایــ  نوــر  تــا متــرج  فــرک نکننــد   ةمقدمـ

کـه وبـش زیـادی را  داردیمـاظهـار  ثخـری  انـار دنیـابـر  ا مقدمـهوبتی ثر   نجانی در 

ی ادبیــات کــردی و بیتیــار علــی و بــرداری بــرای نوشــت  مقدمــه و برر ــ ــر  یادداشــش

مـورد یافتـه و بـه چنـد ذکـر ثن را در مقدمـه بـی ،ولـی در پایـان   ا ـشاو کـرد یهادا تان

         نکته بسند  کرد  ا ش   

متــرج  را بــاری تقمیلــی ولــی لــازم بــرای خــود و خواننــدگان  ةمقدمــ، ایــ  مترجمــان

ردی مـو 61از میـان نشـان داد کـه  متـرج  ةمقدمـدلایـا نوشـت  برر ـی مرـمون   دانندیم

ــ  مرــمون پرداخت ــه ای ــه ب ــدک ــرای دری من ــد  ب ــه خوانن ــ  ب ــناخش ، کم ــر و ش ــای اا عن

ــ   هاییششیصــنویســند  و  ــار ای ــود  ا ــش  در کن ــی برخــوردار ب ــاتری  فراوان ــر از بال اا
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 ةارامــمتــرج  را فر ـتی بــرای  ةمقدمـبرخــی مترجمــان ، گ تـهمتــرج   یماًمسـتقدلـایلی کــه 

    اندیافتهمانی سش خود در باش احسا ات ضد غرش و توتالیتاریس  و فاشیس  

خـود د ـش بـه نوشـت   ،تنهـا مترجمـانمتـرج ، نـه ةمقدمـرغ  ای  نوـر  من ـی بـه به

ــه بلکــه خواننــد  را  ،زننــدیممقدمــه  ــد   دهنــدیمدیوــر هــ  ارجــاش  یهامقدمــهب ایــ  رون

    ا ـشثغـاز شـد  ـی ةدهـدر  یـ ،بـا فراوانـی  ردیوـ یهامقدمـهارجاش به قش مرمون ت

 ،دوم مـورد برر ـی ةدهـامـا در  ـه  ،چهـا و پنجـا  یافـش نشـد یهادههاز ثن در  یانمونه

 ةیســندنوکـه تو ـ   یردیوــ یهامقدمـهخـود بـه  یهامقدمــهرفـش  مترجمـان در بـدرت گ

 ةمقدمــ، بــه وشــته شــد  بــودااــر ن خــارجی بــر مــت  مبــد  منتقــدانن و ســراااــر و دیوــر م 

ــان ــر  مترجم ــارجی ب ــخ ــه  ةترجم ــه ب ــر مربوط ــازباناا ــه یه ــر، ب ــه دیو ــر  یهامقدم دیو

مترجمــان ایرانــی بــر همــان ااــر و ثاــار دیوــری از همــان نویســند  بــه فار ــی و همچنــی  

ــه ــر  یهامقدم ــود ب ــه خ ــری ک ــهدیو ــاندیور یهاترجم ــاز  ش ــا دیو ــند  ی ــان نویس ر هم

نی بسـیار بـوی میـان بینـامت ةرابطـرو حرـور  از ایـ   نـداداد ارجـاش  ،اندنوشـتهنویسندگان 

 انکار کرد   توانینمرا  هامقدمه

ــمون  ــی دو مر ــهمعرف ــود یهاترجم ــاش خ ــا  چ ــا در ح ــد  ی ــاش ش ــی و  چ معرف
متــرج  بــه  یهامقدمــهمترجمــان در   ا ــش کــه یــحــاکی از ا یوــرمترجمــان د یهاترجمــه

همچنـی  خـود و  معرفی دیور ثاـار ترجمـه و چـاش شـد  و یـا در حـا  ترجمـه یـا چـاش

ــار دیوــر  دیوــر مترجمــان ةترجمــ ــا ثا ــاً هــایمعرفایــ    انــدپرداختهاز همــان ااــر ی ــا  غالب ب

شــد  یــا در چــاش یهاترجمــهمعرفــی مرــمون اظهارنظرهــای ارزشــی همــرا  بــود  ا ــش  
معرفـی در ـد در طـو  شصـش  ـا  از مرـمون  1/9بـا مجمـوش فراوانـی  حا  چاش خود

مترجمـان در ـد پیشـی گرفتـه ا ـش   1/1راوانـی فمجمـوش بـا  مترجمان دیوـر یهاترجمه

ثاــار خــود  ییــدتأو بــرای معرفــی  مــلارفرــایی  عنوانبــهمتــرج   ةمقدمــاز  هادهــهدر تمــام 

ــت اد   ــدکرد ا  ــی   ان ــه منصــوری در ذب ــهالل ــر  ا مقدم ــورب ــ  ام،راط ــاطراتی از ی ــر  خ اا

در نوشـت  از نـاپلئون  توانـدینمدر ایـران  اییسـند نوکـه هـی   ورزدیمـا ـرار کورن گلـد 

ثن  ةدربـارکـه او چیـزی  از زنـدگی نـاپلئون نیسـش یامرحلـه زیـرا هـی  ابر او پیشی بویرد

فراوانـی ایـ    پـردازدیم یههاترجمـهبـه معرفـی برخـی از  ییـدتأترجمه نکرد  باشـد و در 
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ــه مرــمون  ــدر   ــه در مق دوم ةده ــا   ــایســه ب ــی او   ةده ــاهه میکم ــدیک مرــمون   اب

شـد  ا ـش و معرفـی بـه فراوانـی مرـمون ببلـی ا ـت اد  ن دیوـر یهـامترج  ةترجممعرفی 

بـود   هـاثن هـاییشفعالی بـر ثاـار و همـرا  بـا نقـد غالبـاًدیوـر  مترجمـان ةشـدثاار ترجمه

   ا ش 

چاپـ  در اروپـا پـ  از کـار  کـه اگـر  داردیمـاذعـان  داوودی ثبـی ةمقدمـافکاری در 

 ةکارخانـحسـ  باممیـان از  ةترجمـجنگ جهانی او  بـه شـهرت ر ـید، در ایـران بـه لطـو 
معرفـی  مترجمـان یهامقدمـهدر دیوـر  مترجمـانِ ةترجمـ تنهانـهشـناخته شـد    ـازیمطلم

 متـرج  بـر ةمقدمـار ـی نیـز ذکـر شـد  ا ـش  در در زبـان ف هـاثن ی یتألاار بلکه ث اندشد 

ــه انتهــای شــب ــی  کســی جلــا  ث  احمــد  ،از  ــلی ، غبرایــی  ــ ر ب کــه از  دانــدیمرا اول

 ــلی  را بـه ایرانیـان معرفــی کـرد  ایـ  اشــارات  ،زد ارزیـابی شـتاش ،ا ی یتــألطریـم ااـر 

 ی و  ،ا ــوزارینبــدردارا در مرــمون  هــاثن تــوانیمهمــرا  بــا جملــاتی ا ــش کــه  غالبــاً

دیوـری  هاییو شـمـالی یـا بـه ادهـای مت ـاوتی کـه از نظـر از افـراد و نه جای دادا مترجمان

تشــکر او ، مرــمون  ةدهــ  بــه ا ــت نای کننــدیمدردانی ، بــاندر ــاند ااــر یــاری  ةترجمــدر 

ــدردانی ــن   و ب ــام پ ــدر تم ــش   ةده ــد  ا  ــش ش ــد یاف ــهبع ــ  مرــمون  اگرچ ــان ای در می

در ـد در  ـه  1/3او  بـه  ةدهـدر ـد در  ـه  1/4ا ـش ولـی از  نبـود مرامی  پربسـامد 

ــ ــش   ةده ــید  ا  ــوای دوم ر  ــی مقت ــدردانبرر  ــان  هایب ــه  دادنش ــاًک ــان  غالب از مترجم

ــه  ــت  ترجمــه کمــ  کرددر حــا مشــکلات ترجمــه و ا ــلا   هــاثنکســانی کــه ب ــد، ا م ن

گـا   شـوندیمحسـ  نیـش و اظهـار ادش عنـوان  ةنشـانبـه  کـه  هایبدردان  کنندیمبدردانی 

 اگرچـهاظهـار ادش ا ـش   نیـز هسـتند کـه مرـمون دیوـری مـرتب  بـا هانامـهتقدی حاوی 

در  هانامـهه ثوردن تقـدی  ـا  حـاکی از ایـ  ا ـش کـ در طـو  شصـش 9مجموش فراوانـی 

ــ ــه ةمقدم ــرج  ب ــه هی مت ــدازروی ب ــدردان ةان ــهتقدش و مر ــوم نیســ هایب ــاً هایرنام در  غالب

    شوندیممجزایی نوشته  ة  ق

ــش ــومی یاف ــا و مرــامی  م ه ــار الووه ــز در کن ــانی نی ــب توجــه شــد ، دو عنصــر زب جل

ت اد  از ا ــو  متــرج  از ضــمیر او  شــی  م ــرد ةا ــت ادکــرد  ا ــش کــه تقــش مرــمون 

در هـی  مـوردی او   ةدهـنتیجـه اینکـه در چهـار  فهر ـش شـدند  مبدد جای به اصلی ةواژ
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در ـد( مربـوط  3/1) مـورد 6 ،شـد مـورد یافـش 4  از مجمـوش ا ـت اد  نشـد  بـود« م »از 

رونـد  ةدهنـدا ـش کـه نشـان 31 ةدهـدر ـد( مربـوط بـه  1/1)مورد دیور  9، و 11 ةدهبه 

متــرج  بــرای اشــار  بــه خــود مــ ،  رو بــه رشــدی در ا ــت اد  از ضــمیر او  شــی  م ــردِ

ــه« ا ــلی» ةواژا ــت اد  از   ا ــش ــد م» جــایب ــر پــیه از تر «ب ــان اا ــه زب  ،جمــهدر اشــار  ب

او  بـه  ةدهـدر ـد در  ـه  9/1امـا از  اداددهـه نشـان نـ شـهداری را در طـو  روند معنـا

    ه ا شدوم تنز  یافت ةدهدر د در  ه  1/6

ــان ــابامرــمون  ،در پای ــه در  من ــاری اشــار  دارد ک ــه فهر ــش ثا ــابا ب برر ــی شــد  من

و گـا  در  پانوشـش  ـورتبهرجـوش کـرد  ا ـش کـه گـا   هـاثنشت  مقدمه، متـرج  بـه نو

ــان  ــپای مقدمــه حــاوی  61شــد ، فقــ  برر ــی ةمقدمــ 614  از اندشــد تــرج  ذکــر م ةمقدم

 ،رونـد معنـاداری نبـود ةدهنـدنشـان   برر ی فراوانـی منـابا در هـر دهـهفهر ش منابا بودند

ه دوم افـزایه یافتـ ةدهـدر  ـه  در ـد 2/1او  بـه  ةدهـدر ـد در  ـه  3/1وش مـمجاز  اما

معنی کـه ، بـدی مقسو ـی را نشـان داد ترییـرات کی ـیبرر ی دبیـم مقتـوای منـابا   ا ش

ــش ــیفهر  ــا نویس ــروره ــه م ــ ب ــج  ةیوش ــ  ترمنس ــری و ثکادمی ــات را ت ــر اطلاع از منظ

          اندکرد دنبا  شد ، ترتیب نوار  و حتی علام   جاوندی ی ارامهشناختکتاش

 تحلیل کارکرد  هاییافته. 3

ــط  ــومی    ــش    ــی روای ــهبرر  ــان یهامقدم ــی  ،مترجم ــا برر  ــارکرد ی ــه ک نق

ــوا  باشــدیممتــرج   یهامقدمــه ــا دو تقلیــا فــرم و مقت یــا تقل توانــدیمکــه در مقایســه ب

ـــان ـــو ) هایبندیتقســـی باشـــد  برا ـــا   یترکل ـــه( 1113دیمیتری ـــ یهامقدم  انمترجم

ــدیم ــه توانن ــه نق ــویزی و اطلاعاتی/تو ــی ی ب،ذیرجهنجــاری/تتوضــیقی،    خلا ــه د  ن

مشـکلات ترجمـه، شـر  کـه مترجمـان بـه  ا ـشنقـه توضـیقی مربـوط بـه زمـانی اینکه 

ــه هاییا ــتراتژ ــه و تصــمیماتی  کارب ــد یمرفت ــهپردازن ــا توجــه ب ــا  کــه ب دلایــا شیصــی ی

 ةارامـ، مقدمـه بـه در نقـه هنجـاری/تجویزی  انداتیـاذ شـد فرهنوـی جتمـاعیا یهامقری

ــرای  ییهامــد رالعما و د ــتو معلمــان ترجمــه، دانشــجویان ترجمــه، مترجمــان،  ةا ــت ادب

ــرتب   منتقــداننویســندگان،  ــراد م ــردازدیمو دیوــر اف ــاًتو ــی ی اطلاعاتی/  نقــه پ ــه  غالب ب
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ــت  ــا م ــد  تقلی ــندنو، مب ــد  ةیس ــت  مب ــی  م ــاعی و فرهنو ــرای  اجتم ــو ش ــد  ةجامع  مب

     پردازدیم

ــوای   ــی مقت ــا برر  ــهب ــد یهامقدم ــرج ، مشــاهد  ش ــه مت ــوارد در  ک ــب م ــغال  ةمقدم

 هاییبنـدطبقهامکـان ایـ  مطالعـه،  در لـذا اکنـدیمهر  ـه نقـه را ای ـا  تیمترج  دو یا ح

و فراوانـی ی بنـدطبقه ،1جـدو    لقـام شـد هـانقه ای بـا ترکیـبهگانـدوگانه یا حتی  ـه

مقدمـه یافــش شـد  نوــاهی  614نـوش نقــه بـرای  3در مجمـوش  متـرج  ا ــش  مقدمـة 614

و  46کــه نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی بــا فراوانــی  دهــدیمنشــان  هــانقهبــه مجمــوش فراوانــی 

 و نقـــه اطلاعاتی/تو ـــی ی 14نقـــه اطلاعاتی/تو ی یضتوضـــیقی بـــا فراوانـــی 

ــی  توضــیقی˂ ــا فراوان ــه 63ب ــام فراوا ترتیبب ــه از لق ــومی  نق ــی  و   ــی ، دوم ــی اول ن

ــی  ــوش تجمع ــوش شصــشدر مجم ــه اطلاعاتی/تو ــی ی در مجم ــه نق ــا  هســتند  اگرچ  ، 

دومـی  نقـه مربـوط بـه امـا متـرج  ا ـش،  یهامقدمـهنقه ای ـا شـد  تو ـ   ی ترفراوان

ــاناطلاعاتی/تو ــه نش ــش ک ــیقی ا  ــی یض توض ــد  ــه  ةدهن ــه نق ــش ک ــش ا  ــ  وابعی ای

ــه اطلاعاتی ــر نق ــرفت  ا ــش و ب ــدرت گ ــا  ب ــز در ح توضــیقی </تو ــی یتوضــیقی نی

 پیشی گرفته ا ش  

ــه را  ــر ده ــر ه ــی    ــورتبهاگ ــا رشــدی مجــزا برر ــی کن نقــه اطلاعاتی/تو ــی ی ب

نقــه بــود   ی ترغالــب چهــا ةدهــدر ــد در  12بــه  ــی  ةدهــدر در ــد  2/91 ــریا از 

ــــش  در  ــــا  ــــا ةده ــــه اطلاعاتی ، پنج ــــی ینق ــــر  /تو  ــــه  ،  ــــوش نق مرل

ـــی یاطلاعاتی/ ـــیقی <تو  ـــهتوض ـــه اطلاعاتی عنوانب ـــی  و نق ـــیقی /تو ی یاول ضتوض

ـــه ـــامد دو عنوانب ـــه پربس ـــی  نق ـــودیمم ـــ  در ش ـــش،  ةده ـــاتیشص ـــه اطلاع  /نق

بــار و بــرای اولــی  دهــدیمخــود اختصــاص ضتوضــیقی جایوــا  اولــی  نقــه را بــهتو ی ی

پایـانی  ةدهـکـه در دو  شـوندیمنیـز نوشـته بـا نقـه توضـیقی   ـرفاًمترجمـی  یهامقدمه

    مانندیمهمچنان مطر  ه تاد و هشتاد 
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ــه ــت  و  اگرچ ــه م ــه ب ــی ی را ک ــه اطلاعاتی/تو  ــدرت نق ــندنوب ــد ةیس ــرای    مب و ش

قـه توضـیقی کـه در ن شـودیممشـاهد  انکـار کـرد ولـی  تـوانینم ،پـردازدیم بد م ةجامع

مـرور بـا بـه پـردازدیمگیـری تصـمی  فرثینـدو  هایا ـتراتژت و مشـکلا  ثن مترج  به شـر

ــه اط ــش نق ــه رباب ــی ی ب ــردازدیملاعاتی/تو  ــز پ ــد هرگ ــه  هرچن ــه  طورب ــر نق ــا ب کام

ــردینماطلاعاتی/تو ــی ی پیشــی  ــه گی ــی ب ــرور و ول ــالر  ــید خصو ــاًم ــدرت  ة  دوم ب

   گیردیمبیشتری 
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 گیرینتیجه. 3

ــه  ــه   ــرای پا ــ  ب ــم،   ــلا ب ــهتققی ــارکرد  هامقدم ــوا و ک ــرم، مقت ــه  ــط  ف در  

، تـا در ایـران انمترجمـ ةمقدمـ ةمطالعـچشـمویری در  ة ـابقکـه جـاییاز ثن برر ی شـدند 

ایــ  تققیــم ا ــلی ثغــازی  و هــد   ،وجــود نداشــته ا ــشثنجــا کــه مققــم اطلــاش دارد، 

بـود   مترجمـان یهامقدمـهروایـش در  مسـئلةبـرای طـر  و تبیـی  یافت  الووهـایی معنـادار 

الووهـا مجـا   هـر یـ  از رچرایـی ابـات یـا ترییـرات دو یـافت  از ای  رو پـرداخت   اا ش

ــدیمبســیار م صــا دیوــری  ــا راهوشــای مطالعــات  طلب ــمعمت ــه باشــدا  تریی در ایــ  زمین

ــهاز رویکــردی تقلیــا نــد  ــعی شــدهرچ ــه مشــاهدات در گــزار   گرایان ــرای د ــتیابی ب ب

 ــهولش و روانــی رونــد ترییــر، ابــات یــا پیشــرفتی تــارییی را ی معنــاداری کــه بــههــاالوو

متـرج   یهامقدمـهروایـش  در جسـتجوی الووهـا و ترییـراتِزیـرا  اشـود پرهیـز نشان دهد،

ابــات یــا  نشــانور هــایشروایافــش شــد کــه  ، مــواردی نیــزدر ایــران در طــو  شصــش  ــا 

 ند نیز با ه  مرایر و در تراد بودند و در مواردی ترییرات معناداری نبود

اهمیـش بیشـتری  رفتـهمتـرج  رفتـه یهامقدمـهکـه  دهـدیمنشـان  ای  پژوهه هاییافته

گــرایه رو بــه    ا ــش،کــ  شــد هامقدمــهافــزود  و از طــو   هامقدمــهبــر تعــداد  ،نــداهیافت

کــه مــت ،  از روایتــیترییــر  ةدهنــدبــا نقــه توضــیقی نشــان ییهامقدمــهرشــد بــه نوشــت  

بـه روایتـی ا ـش کـه بـه   در ثن بسـیار حـامز اهمیـش بـود مبـد  ةجامعـو شـرای   نویسند 

 یهــامقریو  هاا ــتدلا دلایــا و  ،هــایریگ، تصــمی هایا ــتراتژمــت  مقصــد و مشــکلات، 

ــاعی م ــی و اجتم ــرج  و فرهنو ــت ــد  ةجامع ــز مقص ــردازدیمنی ــی  پ ــش ) حت ، ص  6331ژن

ــه 114 ــی   ــومی  ةمقدمــمتــرج  را بــه  ةمقدمــ( ک و رویکــردی  دهــدیمتنــز  ش

ــاذعــان  جایوــا  فرود ــش ترجمــه و متــرج  ا ــش،مقور دارد کــه حــاکی از مبــد   داردیم

و فقــ  در خــود ب،ــردازد  ةترجمــدمــه ممکــ  ا ــش در مقدمــه بــه مق ةیســندنو متــرج ِ» کـه

   ــومی نوشــته نیســش کــه تو ــ  شــی یامقدمــهاو دیوــر  ةمقدمــایــ  مــورد ا ــش کــه 

ــرار  ییهامقدمــهو در جایوــا   «باشــد شــد  ز نوــا  اکــه نویســند  نوشــته ا ــش   گیــردیمب

روایـش  یشیصـی خـود در مواجهـه بـا مـت  و مشـکلات ةتجربـوبتی متـرج  از  ،  رفاًژنش

ــدیم ــش کن ــه ا  ــیقی مقدم ــه توض ــتای نق ــه در را  ــلاح ،ک ــاهی   ــه جایو یش دارد ک
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از حرــور  ،ند متــرج  بــه م ابــه نویســ ایــ  جایوــا ِ چــون نویســند  بــه او داد  گونــهلــومل

 ثن ةیسـندنوو  و بـه اهمیـش مـت  مقصـد کاهـدیما ـا  عنوانبـه مبـد  ةیسندنوو  مت  مبد 

و  ش بلکـه مـت  مبـد د ـش و القـابی نیسـمعنـا کـه مـت  مقصـد دیوـر فروبـدی  ،افزایدیم

 ویژ بــهمتــرج ،  ةمقدمــ  از طریــم (1166)لــی و چنــگ،  کننــدیممقصــد یکــدیور را کامــا 

متـرج  جایوـا  و  ـدایی چـون  ،نقـه ی ترپررنـگ عنوانبـه بـا نقـه توضـیقی یامقدمه

ور چطـ گویـدیمنویسـند  بـه خواننـدگان     ـدایی کـه بـا مشـروعیش یـ یابدیمنویسند  

   و چرا کتابی را بیوانند 

باورپــذیری یــ  » کــه اندداشــتهاظهــار  (691، ص  1161) دوفینــا و جورجــاکوپولو

ر تجربـه دیوـ هاییو شـبرتـری تجـارش شیصـی بـر حا ـا تقـدم و  غالبـاًدا تان یا راوی 

ــه ا ــش ــو  «و دان ــش او  و شیصــی متــرج  از  ةمقدم ــش تجــارش د  متــرج  روای

ــت   ــا م ــه ب ــد مواجه ــتا  ا ــش مب ــی  را  ــوتی )در هم ــدارادر  (6332، ون ــدایی  یطرف از پی

ــرج ،  ــمت ــدایی ةمقدم ــتی و ناپی ــا نیس ــش در مقاب ــرای مقاوم ــزاری ب ــرج  را اب ــرج   مت مت

ــاد   دانــدیم ــهمتــرج   ةمقدمــکــه  دهنــدنشــان می ةشــدمــوارد ی دا ــتان بلافصــا و  عنوانب

ــان و  ــان از خودش ــش او  مترجم ــانهاترجمهد  ــی ارز   ،یش ــی ثموزش ــراوان و پژوهش ف

ــدی  ــی جــاما از دارد  ب ــهمنظــور تقلیل ــ یهامقدم ــش در انمترجم ــش  جه ــا روای ــنایی ب ثش

مـوارد  الووهـا و همچنـی هـر کـدام از یـابی ابـات یـا ترییـر و علـش تریـمدب، برر ـی هاثن

 در مطالعـات عملــی، ثموزشــی و هایافتــهو کـاربرد  انــدنکرد  ـی کــه از الوـویی پیــروی خا

   خواهد بودم ید بسیار لازم و نظری ترجمه 
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