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  پيشگفتار
  
  
  
  

 اسـت، از  زبان و فرهنگ بـه زبـان و فرهنگـي ديگـر    يك معناي انتقال معنا و مفهوم از  ترجمه كه به
 انـد  ؛ البته ابزار اين انتقال هميشه واژگان و سخن نبودهشود محسوب ميهاي بشر  ترين فعاليت  قديمي

هـاي مختلـف بـه        هاي معنايي در اشكال و گونه       نظام  اي از نشانه    و بار انتقال معنا و مفهوم را مجموعه       
 از اوايـل قـرن   شـنيداري اسـت كـه    هاي اين انتقـال، ترجمـة ديـداري    يكي از گونه. اند  دوش كشيده 

  .پيدا كردو حضور بيستم، با تولد هنر هفتم و آغاز صنعت سينما ظهور 
فرهنگي گذاشـت،     هاي اوليه و محدودي پا به عرصة روابط بين          شنيداري با گونه    ترجمة ديداري 

اي و افـزايش و تنـوع         ولي طي زمان نسبتاً انـدكي، بـا پيـشرفت و توسـعة ابـزار ارتبـاطي چندرسـانه                  
هاي متعـدد و   كه امروزه گونه    طوري  سرعت رشد كرد، به     فرهنگي در جوامع امروزي به      ينتعامالت ب 

  .شنيداري وجود دارد رو به افزايش ترجمة ديداري
منظـور    شنيداري، مطالعه و شناخت علمي اين حـوزه بـه           با اينكه قدمت و اهميت ترجمة ديداري      

مند اين نـوع       پژوهش و مطالعة نظام    آموزش و ارتقاي كيفيت خدماتش قدمت چنداني ندارد و عمر         
سبب موانع نظري و عملي خاصي، شـناخت   در اين مدت نيز به   . رسد  ترجمه به بيش از سي سال نمي      

هـا،    ترينِ ايـن محـدوديت      از ابتدايي . هاي مهمي مواجه بوده است      و بررسي اين پديده با محدوديت     
مانند متون ادبي و متون مطبوعاتي بوده كـه         شنيداري با ديگر انواع متون        عدم تمايز بين متن ديداري    

  .گردد شنيداري بر مي هاي خاص متن ديداري اين عدم توجه، به ماهيت و ويژگي
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هـاي نظـري      هـاي پـژوهش و چـارچوب        كـارگيري مفـاهيم، روش      ترين نتايج اين امر، به      از مهم 
شـنيداري   متون ديداريشناسي و ادبيات در بررسي   پژوهي سنتي مانند زبان     هاي متن   محدود به حوزه  

كـارگيري    تبـع آن بـه      شـنيداري و بـه      اين عدم توجه به ماهيـت چندگانـة متـون ديـداري           . بوده است 
هـا   كارگيري نابجا، نـاقص و محـدود مفـاهيم و روش       محور، هم به به     ها و مفاهيم منحصراً متن      روش

توجه الزم به رويكردهـا و  خوبي آشكار نساخته و هم پژوهشگران را از       ها را به    منجر شده و واقعيت   
اي  رشـته  شـنيداري، ماننـد حـوزة ميـان     هاي مرتبط و مؤثر بر قلمرو ترجمة ديـداري   هاي حوزه   آموزه

  .مطالعات فيلم و رسانه باز داشته است
شنيداري همچون حـوزة مـادر، مطالعـات ترجمـه، بـراي رسـيدن بـه وجاهـت و                  ترجمة ديداري 

،   ماهيت هر دو حوزه   . هاي نسبتاً مشابهي را تجربه كرده است      جايگاه علمي امروز خود، فراز و فرود      
هاي مـرتبط     گيري از مفاهيم، نظريات و راهبرهاي علمي حوزه         اي و در آغاز، نيازمند بهره       رشته  ميان

دليل ماهيت پويـا و قلمـرو دائمـاً           هر دو حوزه به   . ها شكل گرفته است     گيري  بوده و بر پاية همين وام     
 با چالش انتخاب نامي واحد و مورد قبول تمامي كارگزاران و پژوهـشگران              در حال گسترش خود،   

هـا   كردن چرخش  عالوه بر اين، هر دو حوزه در طي       . اند  هاي مختلف مواجه بوده     زمينه  مرتبط از پس  
  .اند ها نظريه و عمل از هم فاصله داشته دچار مشكالتي بوده و در آن
كه بر ديگـر عنـاوين رقيـب برتـري يافـت و اقبـال               » مطالعات ترجمه «در نهايت، همچون عنوان     

نيـز بـا توجـه بـه        » شـنيداري   ترجمـة ديـداري   «نظران و پژوهشگران را در پي داشت، عنـوان            صاحب
اي و ترجمـة      ها مانند ترجمـة فـيلم، ترجمـة چندرسـانه           اش، بر ديگر گزينه     فراگير بودن دامنة معنايي   

رشته در سه دهة اخير، امـروزه شـاهديم    غ اين ميانبا توجه به رشد و بلو    . نمايش پيشي گرفت    صفحه
المللـي انتخـاب و       هـاي بـين     براي مجالت تخصصي و همـايش     » شنيداري  ترجمة ديداري «كه عنوان   

اشاره كـرد   » شنيداري  مجلة ترجمه ديداري  «توان به نشرية تخصصي       براي مثال، مي  . شود  استفاده مي 
  اواخـر  سيس شده و قرار اسـت اولـين شـمارة آن در           عنوان اولين نشرية تخصصي اين حوزه تأ        كه به 
ويژه در قارة اروپا، بـا ايـن نـام            هاي متعددي نيز، به     هاي اخير همايش    در سال . منتشر شود  2018سال  

  .برگزار شده است
دليـل ماهيـت      شـنيداري، بـه     ديداري رغم اتخاذ عنواني واحد توسط پژوهشگران حوزة ترجمة         به
رويكرهاي مختلف تحقيق براي بررسـي زوايـاي مختلـف پديـدة ترجمـة              اي اين حوزه و       رشته  ميان

شنيداري، مفاهيم و واژگان تخصـصي بـسياري در ايـن حـوزه رواج پيـدا كـرده اسـت كـه                    ديداري
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شناسـي، مطالعـات    هـاي زبـان   توان به حـوزه  براي نمونه مي. شود ها افزوده مي  روز بر تعداد آن     روزبه
شناسـي،    فرهنگـي، ايـدئولوژي، آمـوزش، جامعـه         ي، مطالعات بين  شناسي، علوم شناخت    ترجمه، روان 

هـا و رويكردهـاي       ايـن تنـوع در حـوزه      . ارتباطات، فناوري، مطالعات فيلم، هنر و رسانه اشاره كـرد         
 سـو و اسـتفاده از واژگـان و اصـطالحات             شـنيداري از يـك      تأثيرگذار بر پژوهش ترجمـة ديـداري      

، به چالـشي بـراي دانـشجويان و پژوهـشگران جديـد ايـن       مختلف براي مفاهيم واحد از سوي ديگر  
هاي مدوني از واژگان و اصطالحات تخصـصي   حوزه منجر شده است و نياز به مجموعه يا مجموعه  

  .رسد نظر مي ها بپردازند، ضروري به طور موجز به توصيف و توضيح آن كه به
اين اثر به زبان فارسي نوشـته  . اين مجموعه با هدف پاسخ به اين نياز طراحي و تأليف شده است  

هاي خارجي مختلف همچـون زبـان         شنيداري زبان   ديداري شده تا دانشجويان و پژوهشگران ترجمة     
انگليسي، فرانسوي، عربي، روسي، آلماني، اسپانيايي و چيني كه در نظام آموزش عالي ايران وجود               

  .دارد، بتوانند از آن بهره ببرند
الملل كـه بـه ارائـة       اي منتشر شده در ايران و حتي در سطح بين           موعهبا توجه به نبود كتاب يا مج      

 تـرين دسـتاوردهاي   شنيداري بپردازد، از اولـين و مهـم        ديداري فهرستي از مفاهيم مهم حوزة ترجمة     
ــرين و   واژه و اصــطالح از مهــم205ايــن كتــاب، شناســايي و گــردآوري فهرســتي اســت شــامل   ت

  كتاب و مقالـة شـاخص مربـوط بـه حـوزة ترجمـة             580بيش از   پربسامدترين مفاهيم حال حاضر در      
وجـو، فقـط منـابع        بـا اينكـه در ايـن جـست        . شنيداري كه در سراسر جهان منتشر شده است         ديداري
زبان استفاده شده است، براي جامعيت هرچه بيـشتر اثـر، تـالش شـده منـابع مـورد اسـتفادة                       انگليسي

  . نظر گرفته شودنويسندگان و پژوهشگران كشورهاي مختلف در 
در كنار گردآوري منـسجم واژگـان تخصـصي و اصـطالحات مربـوط بـه ايـن حـوزه، در ايـن                     

تـرين و   هـاي مـرتبط، مهـم    مجموعه سعي شده پس از بررسي دقيق و مطالعة پيشينة پژوهـشي حـوزه   
تفكيـك هـر مفهـوم و اصـطالح           عنـوان منـابع اصـلي پـژوهش، بـه           ها، به   ها و مقاله    جديدترين كتاب 

  .ست و ارائه شودفهر
تـر بـراي برخـي از واژگـاني      هـاي مناسـب   يكي ديگر از اهداف اين كتاب، تعيين و تبيين معادل  

در . هاي فارسي وجـود نداشـت       ها در مقاالت و نگارش      اي براي ارجاع به آن      است كه وحدت رويه   
صطالحات اشـاره   سازي براي برخي از ا      توان به معادل    همين راستا، از ديگر دستاوردهاي اين اثر مي       

هـايي    واژه ها ساخت نشده يا آن اصطالحات، وام   كرد كه تاكنون در زبان فارسي يا معادلي براي آن         

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 9      پيشگفتار

 

نويسندگان اين مجموعه، با توجه بـه تمركـز         . شدند  اند كه وارد زبان فارسي شده و استفاده مي          بوده
تـرين رويـدادهاي      از مهم مطالعاتي و پژوهشي خود در چند سال اخير در اين حوزه و شناخت خود               

هاي مناسـب فارسـي     مدخل پرداخته و معادل205هاي پژوهشي، به انتخاب و توليد         مطالعاتي و يافته  
هاي معنـايي واژگـان پرداختـه و         در صورت عدم وجود معادل، به بررسي مؤلفه       . اند  را انتخاب كرده  

ط مفهـومي و شـباهت بـه واژة         نوازي، ارتبا   ها مانند سهولت تلفظ، گوش      هاي مختلف معادل    ويژگي
هـاي جديـد يـا جـايگزيني را           نظـران، معـادل     اند و با مشورت با ديگر صاحب          اصلي را مد نظر داشته    

  .اند ساخته
اميد است اين مجموعه به اهـداف خـود در جامعـة پژوهـشي ايـران نائـل آيـد و مـورد اسـتفادة               

  .دانشجويان و پژوهشگران قرار گيرد
   عامري؛ عبداله نوروزيسليقه؛ سعيد مسعود خوش

  1398بهار 
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