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 سخن مترجمان
 

 
 

خورده  وندیپ ینوشتار یهامهارت یارتقاد و مولّ تفکّربا  اتیزبان و ادب یهادر رشته یلیتحص   تیموفق
 یهاوبارچهاصول و چ تینوشتن خالق و دانستن و رعا یریاست و کسب مهارت نوشتن مستلزم فراگ

 نجاندهگ یسینومقاله ،یخارج یهازبان یهارشته یهاروست که در اغلب سرفصلنیاست. ازا رفتهیپذ
و  یس  ینومقاله یهاارچوبهبا هدف ش  ناس  اندن چ  دیمطالب مف ةیته یبرا زین ییهاتالش ش  ده اس  ت.

هدف  نیاس  ت که با هم کتبیازجمله  روشی. کتاب پش  ودیم دهیمتون د ینوش  تن و ارائة علم یهاراه
و  رندیبهره بگ یسینوالهمق سیتجربة تدر واند از دانش کرده یکتاب سع نیا سندگانی. نواندهنوشته شد

. از دیآیم یس   ینونامهانیو پا یس   ینوبه کار مقاله ژهیطور وکنند که به ش   نهادیپ ییمطالب و راهکارها
و پرداختن به موض  وعات مبتالبه است، درس ت   یدهب و س ازمان لمطا انیب یس ادگ  ،کتاب نیا یایمزا

درس را  نیکه ا یو کسان یس  ینومقاله مند بهعالقه انیدانش جو  ةهم یبراممکن اس ت  که مطالبش چنان
 باشد. دیمف ،گذرانندیدر دانشگاه م

 انیدانشجو یس از آماده وارائة س ادة مطالب   ،انداش اره کرده  س ندگان یکه نوکتاب چنان نیا هدف
 رایعمهم م نیاس   ت. ا نامهانیپا یو حتّ برای مجالت علمی های، مقالههای کالس   یقالهمنگارش  یبرا

ها الها و مثبودن اس   تدالل یو کاربرد یس   ادگ ،بوده اس   ت. هنگام ترجمهاین اثر انتخاب و برگردان 
. میکتاب دور نشو ییتا از هدف غااس ت  ها بوده لدر انتخاب معاد هایریگمیتص م  اریبوده و مع نظرمد
ت که منس  جم اس    یدر قالب اثر یس  اده و کاربرد یبه مطالب ازیاثر، احس  اس ن نیانتخاب ا دیگر لیدل

 نیمخاطب ا هنکیااند. با توجه به در دانشگاه تجربه کرده یسینومقاله سیها تدرواس طة سال مترجمان به
است.  فهمریو د یتخصّص اریبس یهاهاز واژ یعار سندهی، زبان نومقاطع مختلف بوده انیکتاب دانش جو 

ش  ده  ظحفارچوب کتاب هکنند. چ تینکته را رعا نیاند اکرده یامر واقف بوده و س ع  نیمترجمان به ا
واس   طة ، اما مطالب و مباحث اندکی بهبه مخاطب منتقل ش   ود ایش   ده مطالب ش   فاف و گو یو س   ع

رات واس   طة همین ت یبه اند.زبان، در ترجمه نیامدهمحور بودن و مفید نبودن برای خوانندة فارس   یزبان
های زبان رش  تهمندان فارس  یبرای عالقه محتوای آنتر ش  ده و تردهدک، طیف مخاطبان کتاب گس  ان
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های زبان و ادبیات انگلیس ی، فارس ی، فرانسه، روسی، عربی، آلمانی و غیره مفید   مختلف ازجمله رش ته 
تاب از عنوان فرعی ک نیز «انگلیس   ی»واژة در ترجمه، ، بانتبع گس   تردگی طیف مخاطب ه خواه د بود.  

 حذف شده است.  
 ر نگارشد انیدانشجو یلیتحص   یهاتیبه موفق دنیرس   یبراثر ؤم یاثر گام نیا ةاس ت ترجم  دیام

 .باشد تربهتر و سازنده ییهامقالهها و نامهپایان
 
 



 

 

 پیشگفتار
 
 
 
های پروژه امتحان، س  ؤال جوابتوانند ها میخوانید ناگزیر باید مقاله بنویس  ید. این مقالهبیات میادگر ا

ی در یک ویژگ هااین ة. اما هماندتک الیف پایان ترم باش   ند که طوالنی ی ا در بعی   ی موارد  کالس   ی 
، دهایتان با مشکلی مواجه نشویالهکنند. اگر در نوشتن مقش ما را با مش کلی مواجه می   ةند: همامش ترک 

اند هشما گذاشت ةعهددلیل انجام این مقاالت را براینشما به سانمدرّ چون کنید؛باید در اساس آن شک 
کند چیزی یاد بگیرید. این کتاب به ش   ما کمک می روواجه ه ب ا مس   ائل و مش   کالت پیش    ک ه در م 

 فائق آیید.ها آن بر نویسی بشناسید ودر مقالهرا  مشکالت خود
 تواندمیه ای کخواننده ؛خوبی باش  ید ةخوانندنویس خوبی ش  وید باید مقاله ،برای اینکه در ادبیات

ای مناس   ب مدیریت کنید. ش   یوهادبی کن دوک او کن د. همننین ب ای د بتوانی د زمان خود را به       در متن
ز این دو ، بیش احالبااینببرید.  را بیشترین بهره توانید از زمان محدود خودص ورت اس ت که می  دراین

ش این کوشد در پروراشید. این کتاب میتری برای نوش تن داشته ب یتخص ّص   مهارت، باید راهکارهای 
 راهکارها به شما کمک کند.

جای تمرکز بر روی خالقیت فردی باید روی راهکارهایی وقت گذاشت اینجاست: چرا به سؤالاما 
ای و مقاله ودهب کامالً وابستهکه باید یاد گرفته و تمرین ش وند؟ پیش از همه، ادبیات به ههنیت و فردیت  

ولی بدون  ،ورمحو اطالعات سرراست، روشنای مقاله تا استتشویق  یس تة ش ا  ترار بیش  بس ی  رمحورتفکّ

 ةدهندبازتاب 3ادبی تحقیقهای که اهداف و شیوه دارندای خاص )بسیاری از نویسندگان اهعان ویژگی
اب این کت های مختلف مت یر اس  ت. خود ما در کتابی که پیرو ها و زمانمکان درهایی اس  ت که ارزش

 ةتیش   رفپهای های خواندن: مهارتش   یوهکتاب  منظور ایم؛ بحث کرده بارهدراینل مفص   ّ ،ایمنوش   ته
بخواهید بین خواندن و قواعد  استسخت  دانیممیاس ت..   0یس ی انگلخواندن برای دانش جویان ادبیات  

نویس   ی الهراهکارهای مق و یادگیری برای پیگیری خوبی ، دلیلحالباایننوش   تن ارتب اط برقرار کنید.  

                                                           
1. literary studies 2. Ways of Reading: Advanced reading skills for 

students of English literature 
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ی از اص   ول ،خاص خود را پی بگیردس   بک کند که در آن نویس   نده تالش میی ی اثروجود دارد: حتّ
 یناآن آثار را تحس   ین یا نقد کنید باید بدانید که  واهمه،خواهید بدون ترس و می اگر. کندپیروی می

 .چه چیزهایی هستندشده قواعد تثبیت
آنکه  یاجبه درواقع .اتیادبو  زباندانش   جویان چگونه مقاله بنویس   یم: راهنمایی برای این کتاب )

خوب  ایهمقال ةارائ یممکن برا هاییوهتمام ش   بینییشزعم ما پچراکه به ؛کندمی توص  یهکند  یزتجو
 ود،ش   یم بکر یکارها ةارائمانع مثالً  دارد؛ ییخطرها ،نوش   تن برای یزیس   ت و قواعد تجونیممکن 

 سوق یلمحصو ةارائرا به  یادب اتتحقیقو  کندیسبک را محدود م گیرد،یرا م یاتدر ادب یلتخ یجلو
 که ن نیستایما سعی  کتاب یندر ا بنابراین،اند. ساخته شده یکسان ییبراس اس الگو  همگیکه  دهدیم

را با ها آن مادهیم تا شارائه می پیشنهادهاییها، الگوها و به ش ما ایده  ، بلکهکار کنیدبه ش ما بگوییم چه 
 دهید مقایسه کنید و تصمیم بگیرید که چه کنید. ایناید و آننه اکنون انجام میدادهانجام می آننه قبالً

ز ا سازدیشما را قادر م آوریمیخود م یهاکه در بحث ییهامثال ةمطالعهمراه با  یکاربرد هاییهتوص  
تمام  در .یداستفاده کن ،خود یشخص یبدون لطمه زدن به اس تعداد نوش تار   ی،س نت  یهاو روش هایوهش  

 .  میاشما را مدنظر داشته طیبا شرا شنهادهایها تناسب پبخش
کار  نامهیانپا یانوش   تن مقاله  یندفرا ةقدم با ش   ما درباربهقدم ،یدرو داریشکه پ یدر پانزده درس   

م موض  وع و گرفته تا تنظی س  ؤال ةنکت درکاز  ید،که ملزم به انجام آن هس  ت یفیهر تکل ی. براکنیمیم
 دهیم کههایی ارائه میش   یوه ،ارزیابس و عنوان مدرّکامل، براس   اس تجاربمان به ةمقالتحوی ل یک  

یر  همراه با تفس ،. کار دیگرة ماستهای خاص هکرش د های تکنیکفرض یات و پینیدگی  ةدهندبازتاب
های روشن شدن نکات ضعف و قوت شیوهها آن مطالب منتخبی است که هدف از هکرة دربارجزئیات 

 نویسی است.مختلف مقاله
تلف مخکنیم از سطوح استفاده میها آن نویسی ازهایی که برای روش ن شدن راهکارهای مقاله مثال

ها پروژه یسانس،ل ةدور یانبه دانشجو شدهل، مقاالت محوّهرسمد سطح پیشرفتة: مقاالت اندانتخاب شده

وش ن شدن  ر برای تحص یالت تکمیلی هایی از مقاالت دانش جویان  و پاس   به امتحانات. گاهی نیز مثال 
 ،کنیمگو میوآثارشان بحث و گفتدربارة ای خاص هکر ش ده اس ت. تعدادی از نویس ندگان که    نکته

غیربومی گفته  گویشورانکه به این گروه گونه نیستند هم این برخی اند،زبان انگلیسی گویش ور بومی و 
برای نوشتن  و ادبیات ةرش ت در که براینمبنیاین منابع بیانگر دیدگاه ماس ت   ةگس ترد  ةمجموع .ش ود می

به  ،گوییم. بنابراین بیشتر مطالبی که به شما میزیادی وجود دارد اساسیمش کالت  در هر س طحی   مقاله
 دتان کمکارشمقطع به انجام تحقیق ی حتّیا  پایانی ه برای آزمونای کوتاسازی برای نوشتن مقالهآماده



 00پیشگفتار    

بیش  تر  ش  ده، انتخابادبیات انگلیس  ی  ةرش  تاز دروس و تحقیقات دانش  جویی  هاد. اگرچه مثالکنمی
 دروس مطالعات برخیهای دیگر، هایی چون ادبیات زباندر حوزه مقالهبرای نوش  تن  توانرا می هامثال

ی که . قواعد و راهکارهایبردکار های علوم انسانی بهرس انه، تاری  هنر و دیگر رشته فرهنگی، مطالعات 
آیند که در آن مقاالت ادبی یا تحلیل فرهنگی ب ه ک ار تمام دروس   ی می   ،کنیمدر این کت اب ارائ ه می  

 شوند.نوشته می
ها از و بس  یاری از مثال نداناتمام ،کنیمقول مینقل هاآنهکر اس  ت بس  یاری از مقاالتی که از ش  ایان

ومی و هم هم نویسندگان بکه  شوداند. اشتباهات بسیاری در این متون دیده میگرفته شده هانویسپیش
 گرچها علت این قطعات منتخب برای مقاص  د ما مفیدند.همیناند. بهنویس  ندگان غیربومی مرتکب ش  ده

 حثبموض  وع خاص مورد هگوییم که بمی هایی س  خنآن ویژگیدربارة  هاتنو انس  جام،  فی  ا یلدلبه
د و مش   کلی ندارن ،ایمهای دیگری را که بحث نکردهمعنا نیس   ت که بخشاین بدان. ش   وندمیمربوط 

 .توانید سرمشق کار خود قرار دهیدمی
کلی دادن دو مش نشان بود، از ده سال پیش که بیشاین کتاب  لویرایش اوّنوشتن  هنگامآرزوی ما 

 هاینشل واکشدیم. مشکل اوّبا آن مواجه می های مختلف دانشجوتدریس با گروههنگام  بود که غالباً
کردند؛ های خالی یا زمان تحویل تکلیف فکر میکه به برگهبود هنگامی دانش   جوی ان ادبی ات   مختلف
 یارکمش  کل دیگر کم ش  د.هایی مثل اظهار ناامیدی یا افس  ردگی که دانش  جو بدان دچار می واکنش
 ث کنند،خالقانه بخوانند و بحجذاب و در کالس توانستند آثار ادبی را دانشجویانی بود که می ةگسترد

ذشت، اما اند. ده سال گبا نوش تن کالً بیگانه  گویی کهچنان ،زدچنگی به دل نمیش ان چندان  هنوش ت اما 
ی این مشکالت اساس این کتاب همننان ناچار به هکر ویرایشدر دومین و  برطرف نش د  تمش کال  این

م که یدبه این نتیجه رس   ی .ها را ترکیب کنیمدرس ،ه ای ج دی د   ب ا روش  ت ا هس   تیم. تالش این بوده 
بر الوهع بنابراین .اس   ت نکردهکنند ت ییری که دانش   جویان تجربه میی رایجمش   کالت س   طحی و  

را با  همقالنوش  تن  یدجد یهاکه چالش یمادس  ت آوردهفرص  ت را به یناین کتاب، اکلی روزرس انی  به

گسترده از  ةاداستفو  یرایشنگارش و و یعنوان ابزار اصلافزار ورد بهاستفاده از نرم یابی،ارز ت ییر ش یوة 
 .همراه کنیم ینترنتیمنابع ا

 


