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سخنمترجم

کتاب حاضر یکی از مهمترین کتابهای ژان رنه الدمیرال ،فیلسوف ،نظریهپرداز و متررجم
برجسررتۀ فرانسرروی اسررت .او مترررجم آثررار فیلسرروفان بررزرل آلمررانی از جملرره هابرمرراس ،کانررت و
نیچرره برره زبرران فرانسرروی اسررت .عمرردۀ مهالعررات و پژوهشهررای او ،عررالوه بررر فلسررفه و آمرروزش
ترجمهشناس ی:از

ران ویررژۀ دانشررجویان فلسررفه ،بررر حرروزه ترجمرره متمرکررز برروده کرره رسررالۀ «
زبر و
زبانشناسیتافلسفه» حاصل آن است.

در هنگررام تحریررر کترراب حاضررر ،ترجمررهشناسرری رشررتهای نوپررا بررود .الدمیرررال در پیشررگفتار
این کتاب اذعان میدارد که او یکی از کسانی است کره بررای بره رسرمیت شرناخته شردن واژه و
مفهوم ترجمهشناسی تالش بسریار کررده اسرت .البتره کما کران ایرن رشرته ،نرهتنها در کشرور مرا،
بلکرره در جهرران رشررتۀ دانشررگاهی جدیرردی بررهحسرراب مرریآیررد .الدمیرررال ،کرره برره او لق ر پرردر
ترجمهشناس ری فرانسرره را دادهانررد ،مبتکررر دو نرروواژۀ مب گر ارایی1و مقص گارایی 2در مهالعررات
ترجمرره اسررت .او ضررمن تا کیررد بررر اندیشررهمحرروری رشررته ترجمررهشناسرری ،ایررن رشررته را نرروعی
کنششناسی تعریف می کند ،که علمی عمل-محور است .به باور الدمیررال یکری از نقرشهرای
مهررم و اساسرری ترجمررهشناسرری ،ابهررامزدایی از مفرراهیم ایررن رشررته اسررت و همچنررین ،هرردف
ترجمررهشناسرری برریش از آنکرره تولیررد و گررردآوری دانررش در زمینررههررای مختلررف ترجمرره باشررد،
1 Sourcier
2 Cibliste

اشرراعۀ گفتمرران فرهنررج ترجمررهشررناختی اسررت ،گفتمررانی کرره بررر اسرراس آن ،مترررجم باتکیررهبر
اندیشه بتواند عمل ترجمه را بهتر انجام دهد .همانطور که نویسندۀ کتاب بارهرا بردان اشراره
می کند ترجمهشناسی ماهیتی میرانرشرتهای دارد ،و بره همرین سرب  ،همیشره بریش از دو یرا
چند حوزۀ علمی و تخصصی با این رشته در ارتباط هسرتند .ازایرنرو ،نا گفترههرای فراوانری هرم
دربرارۀ ایرن رشرته و هرم دربررارۀ ارتبراط آن برا سرایر رشرتههررا وجرود دارد .الدمیررال در ایرن کترراب
تالش دارد تا قلمروی مهالعۀ این رشته را گسرترش دهرد .بنرابراین ،اندیشرۀ الدمیررال پیرامرون
صرف زبانشناختی سنتی فراتر میرود.
ترجمه از رویکردهای و
مرردتهررا بررود کرره در صرردد ترجمرره ایررن اثررر الدمیرررال بررودم زیرررا ایررن کترراب یکرری از معرردود
کتابهای ترجمهشناسری اسرت کره سرب ت ییرر دیردگاههرا و روشهرای بره کاررفتره در آمروزش
ترجمه شده است .همانطور که خود او نیز مری گویرد برا اینکره مردتهرا از ترألیف و انتشرار ایرن
کتاب می گذرد همچنان پاسخگوی نیازهای امروز دانشرجویان رشرتۀ مهالعرات ترجمره اسرت.
حضرور الدمیررال در «همرایش نظری هه اووویررهه اون تیجترجم هاه ی» در دانشرگاه عالمرره
طباطبایی ( )۱۳۹7فرصرتی فرراهم آورد ترا از نزدیرک برا او دربرارۀ ایرن اثرر مهرم گفتگرویی داشرته
باشم که این امر مرا در ترجمه این کتاب مصمم ساخت.
در پایان الزم میدانم از عزیزانی که مررا در مراحرل مختلرف ترجمره و نشرر ایرن کتراب یراری
رسررانیدند سررپاس گررزاری کررنم :خررانم رؤی را خالصرری ،دانشررجو کارشناسرری ارشررد مترجمرری زبرران
فرانسه ،که با دقت کمنظیر خود مرا در ترجمه کتراب همراهری کررد ،خرانم منصروره هداونرد کره
ویراستاری ترجمه را برر عهرده گرفرت و آقرای دکترر سرلهانی از نشرر لوگروس .هرگونره نقرد و بیران
رهنمود از سوی خوانندگان محترم ،مورد امتنان و اقبال مترجم قرار خواهد گرفت.
فاطمه میرزاابراهیم تهرانی
دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی
تهران ،مردادماه ۱۴00

