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: تهران، لوگوس،   ۱۴00مشخصات نشر

     م. س5/۲۱× 5/۱۴؛  ص. ۲5۲مشخصات ظاهری: 
 ۹78-6۲۲-78۲5-0۱-5شابک: 

 نویسی: فیپا وضعیت فهرست
    .Traduire : théorèmes pour la traduction , c1979 یادداشت: نوان اصلی: 

 موضوع: ترجمه
 Translating and interpretingموضوع: 

    ، مترجم  - ۱۳۳7  میرزاابراهیم تهرانی، فاطمه،   شناسۀ افزوده: 
 ۳06Pبندی کنگره:  رده
 ۴۱8/ 0۲بندی دیویی:  رده

  8۴5۲8۱۱شناسی ملی:  کتاب ۀشمار
بابترجمههاییگزاره در

 ژان رنه الدمیرال؛ ترجمۀ خانم دکتر فاطمه میرزاابراهیم تهرانی، با همکاری رؤیا خالصی
گر  خوانی: ع. رهنما ویراستاری و نمونه  طراح جلد: مانی خنیا

 ۳00شمارگان:  ۹78-6۲۲-78۲5-0۱-شابک:  ۱۴00چاپ اول: 
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 اسکن، صوت، تصویر یا انتشار الکترونیک بدون اجازه مکتوب از نشر لوگوس ممنوع است.
 info@irlogos.comایمیل: 
 0۹0۲ ۱5۴ 00۴۲پخش:  تماس با مرکز 
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فهرست
 ۱ ------------------------------------------------- سخن مترجم

 ۳ -------------------------------------------- چاپ دوم شگفتار یپ

 ۱۹ --------------------------------------------------- شگفتار یپ

 23--------------------------------------------------ست؟ی:ترجمهچ1فصل

 ۲۳ -------------------------------------------- یمترجم ۀ. حرف۱. ۱

 ۲6 --------------------------------- ترجمه یشناخت . مشکالت زبان۲. ۱

 ۳0 ------------------------------------------- تا عمل هی. از نظر۳. ۱

 ۳۲ ------------------------------------------ ترجمه یها . افق۴. ۱

 ۳۳ --------------------------------------------- ها نوشت ی. پ5. ۱

کزآموزش2فصل  35---------------------------------------------ی:ترجمهومرا

 ۳5 ----------------------------------------------- . مقدمات۱. ۲

 ۳6 --------------------------------------- ترجمه. آموزش زبان و ۲. ۲

 ۴۹ ---------------- یترجمه به زبان مادرو  یترجمه به زبان خارج. ترجمه، ۳. ۲

 5۴ ----------------------------------- ی. نقد ترجمه به زبان خارج۴. ۲

 6۱ --------------------------------- و ترجمه ی. ترجمه به زبان مادر5. ۲

 68 ----------------------------------------- ترجمه ی. متن برا6. ۲

 7۲ --------------------------------- یابیارز  ۀوی. تداخل مرتبط با ش7. ۲

 76 ----------------------------------- ی. ترجمه در گفتمان آموزش8. ۲

 8۳ --------------------------------------------- یریگ جهی. نت۹. ۲

 8۴ -------------------------------------------- ها: نوشت ی. پ۱0. ۲

 93---------------------------------------یازداورشیپتیضدۀ:مسئل3فصل

 ۹۳ --------------------------------------------- مسئله انی. ب۱. ۳

 ۹8 ------------------------------------ ترجمه هی. سه استدالل عل۲. ۳

 ۱05 ------------------------------------------------ فرا نقد. ۳. ۳

 ۱۱۱ ------------------------------------------- اتی. علوم و ادب۴. ۳



 

 

 ۱۱7 --------------------------------------------- یریگ جهی. نت5. ۳

 ۱۱8 --------------------------------------------- ها نوشت ی. پ6. ۳

 121---------------------------------------------ی:ترجمهوداللتضمن4فصل

 ۱۲۱ ---------------------------------------------- درآمد شی. پ۱. ۴

 ۱۲۳ ------------------------------------- و ترجمه یشناس . سبک۲. ۴

 ۱۳۴ ------------------------- یفرد یها تیو ذهن یضمن یها . داللت۳. ۴

 ۱۴۴ ------------------------------------- یزبان ۀ. ترجمه و جامع۴. ۴

 ۱58 ------------------------------------------------ نقدها. 5. ۴

 ۱7۱ ---------------------------------- یشناس و نشانه ی. معناشناس6. ۴

 ۲0۳ ----------------------------------------- ای. کاربردها و قضا7 .۴

 ۲۳۲ --------------------------------------------- . سخن آخر 8. ۴

 ۲۳۳ -------------------------------------------- ها نوشت ی. پ۹. ۴

 241----------------------------------------------------------------منابع



 

 

 مترجمسخن

پرداز و متررجم  های ژان رنه الدمیرال، فیلسوف، نظریه ترین کتاب کتاب حاضر یکی از مهم
برمرراس، کانررت و برجسررتۀ فرانسرروی اسررت. او مترررجم آثررار فیلسرروفان بررزرل آلمررانی از جملرره ها

هررای او، عررالوه بررر فلسررفه و آمرروزش  نیچرره برره زبرران فرانسرروی اسررت. عمرردۀ مهالعررات و پژوهش
کرره رسررالۀ ازی:شناس  ترجمه» زبررانو ویررژۀ دانشررجویان فلسررفه، بررر حرروزه ترجمرره متمرکررز برروده 

 حاصل آن است. «هتافلسفیشناسزبان
ای نوپررا بررود. الدمیرررال در پیشررگفتار  شناسرری رشررته ترجمرره در هنگررام تحریررر کترراب حاضررر،

و  واژهکره بررای بره رسرمیت شرناخته شردن  کسانی استاو یکی از  دارد که اذعان میاین کتاب 
کران ایرن رشرته،  مفهوم ترجمه  ،در کشرور مرا تنها نرهشناسی تالش بسریار کررده اسرت. البتره کما

کرره برره او لقرر  پرردر الدمیرررال،  آیررد. حسرراب مرری دانشررگاهی جدیرردی برره ۀبلکرره در جهرران رشررت
ارا نرروواژۀمبتکررر دو  ،انررد فرانسرره را داده یشناسرر ترجمه در مهالعررات  2ییمقص  گارا و1ییمب  گر

کیررد بررر اندیشررهترجمرره اسررت.  نرروعی ، ایررن رشررته را شناسرری محرروری رشررته ترجمرره او ضررمن تا
هرای  . به باور الدمیررال یکری از نقرشاست محور - علمی عملکند، که  تعریف می شناسی کنش

هرردف  و همچنررین، از مفرراهیم ایررن رشررته اسررت زدایی ابهررامشناسرری،  مهررم و اساسرری ترجمرره
گررردآوری دانررش در زمینرره ترجمرره هررای مختلررف ترجمرره باشررد،  شناسرری برریش از آنکرره تولیررد و 
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کرره بررر اسرراس آن، مترررجم اسررتشررناختی  گفتمرران فرهنررج ترجمرره ۀاشرراع  بر  باتکیرره، گفتمررانی 
اشراره  بردان کتاب بارهرا ۀطور که نویسند همان ر انجام دهد.اندیشه بتواند عمل ترجمه را بهت

دو یرا بریش از  ، همیشرهو بره همرین سرب  ،ای دارد رشرته شناسی ماهیتی میران کند ترجمه می
گفترهرو  ازایرناین رشته در ارتباط هسرتند.  با یو تخصص یعلم ۀچند حوز هرم  هرای فراوانری ، نا

هررا وجرود دارد. الدمیررال در ایرن کترراب  ارتبراط آن برا سرایر رشرته بررارۀایرن رشرته و هرم دربرارۀ در
الدمیررال پیرامرون  ۀاندیشربنرابراین، این رشته را گسرترش دهرد.  ۀمهالع یقلمرو دارد تاتالش 

 رود. شناختی سنتی فراتر می زبان ترجمه از رویکردهای صرفو 
کرره در صرردد ترجمرره ایررن اثررر الدمیرررال بررودم زیرررا ایررن  مرردت کترراب یکرری از معرردود هررا بررود 

آمروزش کاررفتره در  ههرای بر روشهرا و  شناسری اسرت کره سرب  ت ییرر دیردگاه های ترجمه کتاب
لیف و انتشرار ایرن أهرا از تر گویرد برا اینکره مردت مرینیز او  خود طور که ترجمه شده است. همان

اسرت.  دانشرجویان رشرتۀ مهالعرات ترجمره گذرد همچنان پاسخگوی نیازهای امروز  کتاب می
در دانشرگاه عالمرره  «ه اووویررهه  اون تیجترجم هاه  ینظری ههمرایش »حضرور الدمیررال در 

گفتگرویی داشرته  برا او دربرارۀ ایرن اثرر مهرم از نزدیرک افرراهم آورد ترفرصرتی ( ۱۳۹7)طباطبایی 
 مصمم ساخت.ترجمه این کتاب در این امر مرا  باشم که

از عزیزانی که مررا در مراحرل مختلرف ترجمره و نشرر ایرن کتراب یراری  دانم میدر پایان الزم  
کررنم: خررانم  دند سررپاسیرسرران دانشررجو کارشناسرری ارشررد مترجمرری زبرران  ،خالصرری ایرررؤگررزاری 

ترجمه کتراب همراهری کررد، خرانم منصروره هداونرد کره  خود مرا در  ر ینظ کمکه با دقت  ،فرانسه
هرگونره نقرد و بیران  دکترر سرلهانی از نشرر لوگروس.ده گرفرت و آقرای ر عهرویراستاری ترجمه را بر

 ، مورد امتنان و اقبال مترجم قرار خواهد گرفت.محترم رهنمود از سوی خوانندگان
 
 فاطمه میرزاابراهیم تهرانی

 ییدانشیار دانشگاه عالمه طباطبا
  ۱۴00 مردادماه ،تهران




