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سخن مترجمان

موفقیت تحص یلی در رشتههای زبان و ادبیات با تفکّر مولّد و ارتقای مهارتهای نوشتاری پیوند خورده
است و کسب مهارت نوشتن مستلزم فراگیری نوشتن خالق و دانستن و رعایت اصول و چهارچوبهای
پذیرفته است .ازاینروست که در اغلب سرفصلهای رشتههای زبانهای خارجی ،مقالهنویسی گنجانده
ش ده اس ت .تالشهایی نیز برای تهیة مطالب مفید با هدف ش ناس اندن چهارچوبهای مقالهنویس ی و
راههای نوش تن و ارائة علمی متون دیده میش ود .کتاب پیشرو ازجمله کتبی اس ت که با همین هدف
نوشته شدهاند .نویسندگان این کتاب سعی کردهاند از دانش و تجربة تدریس مقالهنویسی بهره بگیرند و
مطالب و راهکارهایی پیش نهاد کنند که بهطور ویژه به کار مقالهنویس ی و پایاننامهنویس ی میآید .از
مزایای این کتاب ،س ادگی بیان مطالب و س ازماندهی درس ت و پرداختن به موض وعات مبتالبه است،
چنانکه مطالبش ممکن اس ت برای همة دانش جویان عالقهمند به مقالهنویس ی و کسانی که این درس را
در دانشگاه میگذرانند ،مفید باشد.
هدف این کتاب چنانکه نویس ندگان اش اره کردهاند ،ارائة س ادة مطالب و آمادهس ازی دانشجویان
برای نگارش مقالههای کالس ی ،مقالههای علمی برای مجالت و حتّی پایاننامه اس ت .این مهم معیار
انتخاب و برگردان این اثر بوده اس ت .هنگام ترجمه ،س ادگی و کاربردی بودن اس تداللها و مثالها
مدنظر بوده و معیار تص میمگیریها در انتخاب معادلها بوده اس ت تا از هدف غایی کتاب دور نشویم.
دلیل دیگر انتخاب این اثر ،احس اس نیاز به مطالبی س اده و کاربردی در قالب اثری منس جم اس ت که
مترجمان بهواس طة سالها تدریس مقالهنویسی در دانشگاه تجربه کردهاند .با توجه به اینکه مخاطب این
کتاب دانش جویان مقاطع مختلف بوده ،زبان نویسنده عاری از واژههای بسیار تخصّصی و دیرفهم است.
مترجمان به این امر واقف بوده و س عی کردهاند این نکته را رعایت کنند .چهارچوب کتاب حفظ ش ده
و س عی ش ده مطالب ش فاف و گویا به مخاطب منتقل ش ود ،اما مطالب و مباحث اندکی بهواس طة
زبانمحور بودن و مفید نبودن برای خوانندة فارس یزبان ،در ترجمه نیامدهاند .بهواس طة همین ت یرات
اندک ،طیف مخاطبان کتاب گس تردهتر ش ده و محتوای آن برای عالقهمندان فارس یزبان رش تههای
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مختلف ازجمله رش تههای زبان و ادبیات انگلیس ی ،فارس ی ،فرانسه ،روسی ،عربی ،آلمانی و غیره مفید
خواه د بود .ب هتبع گس تردگی طیف مخاطبان ،در ترجمه ،واژة «انگلیس ی» نیز از عنوان فرعی کتاب
حذف شده است.
امید اس ت ترجمة این اثر گامی مؤثر برای رس یدن به موفقیتهای تحص یلی دانشجویان در نگارش
پایاننامهها و مقالههایی بهتر و سازندهتر باشد.

پیشگفتار

اگر ادبیات میخوانید ناگزیر باید مقاله بنویس ید .این مقالهها میتوانند جواب س ؤال امتحان ،پروژههای
کالس ی ی ا در بعی ی موارد تک الیف پایان ترم باش ند که طوالنیاند .اما همة اینها در یک ویژگی
مش ترکاند :همة ش ما را با مش کلی مواجه میکنند .اگر در نوشتن مقالههایتان با مشکلی مواجه نشوید،
باید در اساس آن شک کنید؛ چون مدرّسان شما بهایندلیل انجام این مقاالت را برعهدة شما گذاشتهاند
ک ه در مواجه ه ب ا مس ائل و مش کالت پیشرو چیزی یاد بگیرید .این کتاب به ش ما کمک میکند
مشکالت خود را در مقالهنویسی بشناسید و بر آنها فائق آیید.
برای اینکه در ادبیات ،مقالهنویس خوبی ش وید باید خوانندة خوبی باش ید؛ خوانندهای که میتواند
در متن ادبی کن دوک او کن د .همننین ب ای د بتوانی د زمان خود را بهش یوهای مناس ب مدیریت کنید.
دراینص ورت اس ت که میتوانید از زمان محدود خود بیشترین بهره را ببرید .بااینحال ،بیش از این دو
مهارت ،باید راهکارهای تخص ّص یتری برای نوش تن داشته باشید .این کتاب میکوشد در پرورش این
راهکارها به شما کمک کند.
اما سؤال اینجاست :چرا بهجای تمرکز بر روی خالقیت فردی باید روی راهکارهایی وقت گذاشت
که باید یاد گرفته و تمرین ش وند؟ پیش از همه ،ادبیات به ههنیت و فردیت کامالً وابسته بوده و مقالهای
تفکّرمحور بس یار بیش تر ش ایس تة تشویق است تا مقالهای روشن ،سرراست و اطالعاتمحور ،ولی بدون
ویژگیای خاص (بسیاری از نویسندگان اهعان دارند که اهداف و شیوههای تحقیق ادبی 3بازتابدهندة
ارزشهایی اس ت که در مکانها و زمانهای مختلف مت یر اس ت .خود ما در کتابی که پیرو این کتاب

نوش تهایم ،مفص ّل دراینباره بحث کردهایم؛ منظور کتاب ش یوههای خواندن :مهارتهای پیش رفتة
خواندن برای دانش جویان ادبیات انگلیس ی 0اس ت ..میدانیم سخت است بخواهید بین خواندن و قواعد
نوش تن ارتب اط برقرار کنید .بااینحال ،دلیل خوبی برای پیگیری و یادگیری راهکارهای مقالهنویس ی
2. Ways of Reading: Advanced reading skills for
students of English literature

1. literary studies
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وجود دارد :حتّی اثری که در آن نویس نده تالش میکند س بک خاص خود را پی بگیرد ،از اص ولی
پیروی میکند .اگر میخواهید بدون ترس و واهمه ،آن آثار را تحس ین یا نقد کنید باید بدانید که این
قواعد تثبیتشده چه چیزهایی هستند.
این کتاب (چگونه مقاله بنویس یم :راهنمایی برای دانش جویان زبان و ادبیات .درواقع بهجای آنکه
تجویز کند توص یه میکند؛ چراکه بهزعم ما پیشبینی تمام ش یوههای ممکن برای ارائة مقالهای خوب
ممکن نیس ت و قواعد تجویزی برای نوش تن ،خطرهایی دارد؛ مثالً مانع ارائة کارهای بکر میش ود،
جلوی تخیل در ادبیات را میگیرد ،سبک را محدود میکند و تحقیقات ادبی را به ارائة محصولی سوق
میدهد که همگی براس اس الگویی یکسان ساخته شدهاند .بنابراین ،در این کتاب سعی ما این نیست که
به ش ما بگوییم چهکار کنید ،بلکه به ش ما ایدهها ،الگوها و پیشنهادهایی ارائه میدهیم تا شما آنها را با
آننه قبالً انجام میدادهاید و آننه اکنون انجام میدهید مقایسه کنید و تصمیم بگیرید که چه کنید .این
توص یههای کاربردی همراه با مطالعة مثالهایی که در بحثهای خود میآوریم شما را قادر میسازد از
ش یوهها و روشهای س نتی ،بدون لطمه زدن به اس تعداد نوش تاری شخصی خود ،استفاده کنید .در تمام
بخشها تناسب پیشنهادها با شرایط شما را مدنظر داشتهایم.
در پانزده درس ی که پیشرو دارید ،قدمبهقدم با ش ما دربارة فرایند نوش تن مقاله یا پایاننامه کار
میکنیم .برای هر تکلیفی که ملزم به انجام آن هس تید ،از درک نکتة س ؤال گرفته تا تنظیم موض وع و
تحوی ل یک مقالة کامل ،براس اس تجاربمان بهعنوان مدرّس و ارزیاب ،ش یوههایی ارائه میدهیم که
بازتابدهندة فرض یات و پینیدگیهای تکنیکهای خاص هکرش دة ماست .کار دیگر ،تفسیر همراه با
جزئیات دربارة مطالب منتخبی است که هدف از هکر آنها روشن شدن نکات ضعف و قوت شیوههای
مختلف مقالهنویسی است.
مثالهایی که برای روش ن شدن راهکارهای مقالهنویسی از آنها استفاده میکنیم از سطوح مختلف
انتخاب شدهاند :مقاالت سطح پیشرفتة مدرسه ،مقاالت محوّلشده به دانشجویان دورة لیسانس ،پروژهها
و پاس

به امتحانات .گاهی نیز مثالهایی از مقاالت دانش جویان تحص یالت تکمیلی برای روش ن شدن

نکتهای خاص هکر ش ده اس ت .تعدادی از نویس ندگان که دربارة آثارشان بحث و گفتوگو میکنیم،
بومی و گویش ور زبان انگلیسیاند ،برخی هم اینگونه نیستند که به این گروه گویشوران غیربومی گفته
میش ود .مجموعة گس تردة این منابع بیانگر دیدگاه ماس ت مبنیبراینکه در رش تة ادبیات و برای نوشتن
مقاله در هر س طحی مش کالت اساسی زیادی وجود دارد .بنابراین بیشتر مطالبی که به شما میگوییم ،به
آمادهسازی برای نوشتن مقالهای کوتاه برای آزمون پایانی یا حتّی به انجام تحقیق مقطع ارشدتان کمک
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میکند .اگرچه مثالها از دروس و تحقیقات دانش جویی رش تة ادبیات انگلیس ی انتخاب ش ده ،بیش تر
مثالها را میتوان برای نوش تن مقاله در حوزههایی چون ادبیات زبانهای دیگر ،برخی دروس مطالعات
فرهنگی ،مطالعات رس انه ،تاری هنر و دیگر رشتههای علوم انسانی بهکار برد .قواعد و راهکارهایی که
در این کت اب ارائ ه میکنیم ،ب ه ک ار تمام دروس ی میآیند که در آن مقاالت ادبی یا تحلیل فرهنگی
نوشته میشوند.
ش ایانهکر اس ت بس یاری از مقاالتی که از آنها نقلقول میکنیم ،ناتماماند و بس یاری از مثالها از
پیشنویسها گرفته شدهاند .اشتباهات بسیاری در این متون دیده میشود که هم نویسندگان بومی و هم
نویس ندگان غیربومی مرتکب ش دهاند .بههمینعلت این قطعات منتخب برای مقاص د ما مفیدند .اگرچه
بهدلیل فی ا و انس جام ،تنها دربارة آن ویژگیهایی س خن میگوییم که به موض وع خاص موردبحث
مربوط میش وند .این بدانمعنا نیس ت که بخشهای دیگری را که بحث نکردهایم ،مش کلی ندارند و
میتوانید سرمشق کار خود قرار دهید.
آرزوی ما هنگام نوشتن ویرایش اوّل این کتاب که بیش از ده سال پیش بود ،نشان دادن دو مشکلی
بود که غالباً هنگام تدریس با گروههای مختلف دانشجو با آن مواجه میشدیم .مشکل اوّل واکنشهای
مختلف دانش جوی ان ادبی ات بود هنگامیکه به برگههای خالی یا زمان تحویل تکلیف فکر میکردند؛
واکنشهایی مثل اظهار ناامیدی یا افس ردگی که دانش جو بدان دچار میش د .مش کل دیگر کمکاری
گستردة دانشجویانی بود که میتوانستند آثار ادبی را در کالس جذاب و خالقانه بخوانند و بحث کنند،
اما نوش تهش ان چندان چنگی به دل نمیزد ،چنانکه گویی با نوش تن کالً بیگانهاند .ده سال گذشت ،اما
این مش کالت برطرف نش د و در دومین ویرایش این کتاب همننان ناچار به هکر این مشکالت اساسی
هس تیم .تالش این بوده ت ا ب ا روشه ای ج دی د ،درسها را ترکیب کنیم .به این نتیجه رس یدیم که
مش کالت س طحی و رایجی که دانش جویان تجربه میکنند ت ییری نکرده اس ت .بنابراین عالوهبر
بهروزرس انی کلی این کتاب ،این فرص ت را بهدس ت آوردهایم که چالشهای جدید نوش تن مقاله را با
ت ییر ش یوة ارزیابی ،استفاده از نرمافزار ورد بهعنوان ابزار اصلی نگارش و ویرایش و استفادة گسترده از
منابع اینترنتی همراه کنیم.

