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مقدمه
ماهیت میانرشته ای مطالعات ترجمه ،شامل ترجمه ،ادبیات ،زبانشناسی ،علوماجتماعی ،مطالعاات
فرهنگی و ...فرصت مناسبی را برای تجدیدنظر در روشهای سنتی حوزة ارزیابی ترجمة عربی در ایاران
فراهم آورده است.
تطبیق متن مبدأ و مقصد با هدف تحلیل وضعیت معادلیابی واژگانی و مسائل دستور زباان ،روشای
است که تاکنون بسیاری از پژوهشهای ترجمة عربی بر پایة آن به رشتة تحریر درآمدهاند و نظریههاای
ترجمه نتوانسته است جایگاه مناسب خویش را نزد پژوهشگران این حوزه پیدا کند.
دلیل این مسأله را شاید بتوان در تمرکز نظام آموزشی بر مطالعات ادبای و مففاول مانادن ضارورت
پرداختن به ترجمه به عنوان یک رشتة مستقل جستجو کارد اماا آزااز فعالیات مقطاع دکتاری رشاته
مطالعات ترجمة عربی در دانشگاه تهران ،چشمانداز جدیدی برای بهره مندی از دانش مطالعات ترجمه و
گسترش پژوهشهای میانرشتهای در این عرصه ایجاد کرده است.
این کتاب با هدف تأمین نیازهای علمی دانشجویان رشتة عربای در زمیناة ارزیاابی ترجماه ،تاألی
شده و نگارندگان کوشیدهاند ضمن معرفی مهمترین الگوهای ترجمه ،نمونههایی از متون مختلا را باه
منظور آشنایی روش اجرا مورد ارزیابی قرار دهند.
دانشجویان مقاطع کارشناسیارشد ترجمه و دکتری مطالعات ترجمة عربی ،گروه هادف ایان کتااب
هستند ،به همین دلیل نوشتار حاضر به گونه ای تنظیم شده است تا به عنوان کتاب درسی و همچناین
در مقام یک کتاب پایه ،مورد استفاده پژوهشگران ،اساتید و مترجمان حرفهای قرارگیرد.
درسهای اول و دوم شامل تاریخچهای از شکلگیری رشاتة مطالعاات ترجماه و مفااهیم مقادماتی
است که دانشجویان قبل از ورود به بحث ارزیابی بدان نیاز دارند .در درسهای بعد ،ابتدا نظریاهپاردازی
که الگوی او مورد استفاده قرار میگیرد؛ معرفی ،سپس اجزای الگو به تفصیل توضیح داده شدهاند.
با توجه به اینکه نوشتار حاضر ،اولین کتاب از این ناو در حاوزة ارزیاابی ترجماة عربای باه شامار
می رود ،امید است که پیشنهادها و نظرات اساتید و دانشجویان محترم ،نگارنادگان را در جهات ارتقاای
آن یاری دهد.

