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 آشنايي با درس كاربرد اصطالحات در ترجمه  

 با سالم

 مطالبي كه امروز درباره شان صحبت مي كنم مربوط به اهداف درس كاربرد اصطالحات در ترجمه مي شود.

 بيان  مي نمايم.در ابتدا نام كتابي كه اين ترم تدريس خواهم داشت را 

 نام كتاب: اصطالحات و تعبيرات در ترجمه                 نويسنده: غفار تجلي

نويسنده كتاب براي نشان دادن ارزش عملي اصول نظري در ترجمه، )) اصطالحات(( را به عنوان نمونه روشني كه 

پس از آن روند معنا  .تا مشكل مي كند برگزيده و سه نوع دستورالعمل را پيشنهاد كرده اسمترجمان را مواجه ب

شناسي اصطالح را با توجه به پنج جنبه مختلف آن بررسي و ضمن ارائه روشهاي معمول در ترجمه اصطالحات 

وان با استفاده از يافته مثال هاي متعدد و متنوعي را ذكر كرده است.نويسنده آشكارا نشان مي دهد كه چگونه مي ت

هاي نظريه پردازان در زمينه ترجمه، از فاصله ذهني موجود بين نظر و عمل  كاست و به ترجمه هاي بهتر و واقعي 

 تر دست يافت.

 اصول كلي ترجمه اصطالحات:

سخني كه بايد كار خود را آغاز كند. مترجم با اذعان به اينكه اصطالحات بخش مهمي از متن را تشكيل مي دهند 

با استفاده از اصطالح بيان مي شود در خواننده تاثير بيشتري مي گذارد. اصطالحات تنها ناقل اطالعات نيستند، بلكه 

فرهنگي نيز موثرند.اصطالح  -در برانگيختن عواطف و احساسات ادراك زيبليي و يادآوري زمينه هاي تاريخي

رهنگي خود تعلق خاطر بيشتري احساس كند. اصطالح چيزي سبب مي شود كه انسان به جامعه هم زبان و ميراث ف

است كه همه اهل زبان با آن آشنايند و با آن انس و الفت نزديك دارند. بنابراين، مترجم بايد سعي كند در 

 برگرداندن اصطالحات موجود در متن كمال امانت را رعايت كند.

وجود بين نظريه و عمل در ترجمه بكاهيم و نشان هدف در اين درس اين است كه از فاصله ذهني ممع الوصف، 



                                                                                                   

 

 دهيم كه يافته هاي نظريه پردازان اصول ومباني ترجمه مي تواند در نحوه كار مترجم تاثير مستقيم داشته باشد.

در اين كتاب در ابتداي هر درس تو ضيحات هر درس توسط اينجانب ارائه مي گردد سپس تمرين هاي مربوطه 

 حل مي شود.

ه به تعطيلي دانشگاه ها و به منظور دور نماندن از مطالب درسي قرار بر اين شد كه تا بازگشايي مجدد با توج

 دانشگاه ها، مطالب درسي مربوط به هر جلسه بصورت آموزش هاي مجازي ارائه گردد.

ر جلسه را بعد از لذا از دانشجويان عزيز خواهشمندم هر چه سريعتر كتاب را تهيه نمايند تا تمرين هاي مربوط به ه

 توضيحات مربوطه حل نمايند.

 موفق باشيد

 طاهريان

 

 

 


