
 

 

 

 

 کارگاه ترجمه

 انواع معنا در ترجمه

 جانعلیرضا خان
 مترجم و محقق ترجمه

 

 چکیده

تمایز بین  اجمال مسئلۀ بهو  گرای هلیدیشناسی نقشنوشتار حاضر در چارچوب زبان
 در مورد اولویت. دیدگاه هلیدی گذاردبه بحث می را در ترجمهاهمیت آن انواع معنا و 

و در عین حال، به استناد در ترجمه مدّ نظر قرار خواهد گرفت  معنای اندیشگانی
ترجمه نشان خواهیم داد که اوالً، معنای بینافردی بیش از  های واقعیِشواهدی از نمونه
و ثانیاً، شود می مترجم در متن واقع ایدئولوژیکیِبرای دخالت  حملیسایر انواع معنا مَ
زبانی با هدف  هایخالقانۀ مؤلف با نشانه ، هر آن جایی که بازیمعنای متنی زبان

-به سوی ترجمهمتن را  طور بالقوهتواند بمیزبان به زبان موضوعیت یابد،  ارجاعِ

 اعتقادِدر ناپذیری سوق دهد. در پایان، مجدداً به آراء هلیدی بازخواهیم گشت و 
بینافردی و متنی ، در هر سه سطح اندیشگانیی اترجمهبه امکان نیل به تعادل  ضمنی او

 د.    تشکیک خواهیم کر

 1شناسیهای معنیبندی انواع معنا یکی از مباحثی است که تقریباً در همۀ کتاببقهط
 چونو دهد بخش مهمی را به خود اختصاص می 2شناسیزبان منابعو حتی در سایر 

وزش مهای آها به کتاببندییابد، این طبقهکار میجمه در اساس با انتقال معنا سروتر
از آنجایی که . (29-20: 1371پور ساعدی، به لطفی )مثالً رک نداترجمه نیز راه یافته

ها نیست و ثانیاً انواع بندیاوالً در این نوشتار کوتاه مجال پرداختن به تمام این تقسیم
                                                           

 (.2002( و لوبنِر )1995، 1977(، الینز )1974(، لیچ )1923به عنوان نمونه، رجوع کنید به آگدن و ریچاردز ) 1
 ( یاد کرد.2004، 1994، 1985توان از آثار هلیدی )مثالً می 2
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با  بنابراینپوشانی دارند، شناسان متفاوت تا حدود زیادی برهمزبان معانی پیشنهادیِ
بندی تنها به تقسیمدر مقالۀ حاضر ایم، به این بحث داشته توجه به هدفی که از ورودِ

 .گانۀ هلیدی خواهیم پرداختسه

 های زیر توجه کنید:به جمله
 
 حسن نهارش را خورد. (1

 حسن نهارش را نوش جان کرد. (2

 حسن نهارش را کوفت کرد. (3

 حسن آقا نهارشان را میل کردند.  (4

در دنیای  گیجملدارند.  واحدیای معنای از نظر محتوای گزارهها همۀ این جمله
نیست  4ایگزاره معنایدارند. پس تفاوت آنها در برخویکسانی  3ارزش صدقاز واقع 

 . است ایمعنای گزاره ورایدیگری  معنایبلکه در 
 -شناسی سازگانیشناس برجستۀ بریتانیایی و صاحب نظریۀ زبانمایکل هلیدی، زبان

، سه نوع معنای متفاوت )و متناظر با آنها، سه نوع نقش متمایز( را در 5گرانقش
معنای (، تجربییا ) معنای اندیشگانیدهد: ساختارهای دستوری از هم تمیز می

ها همزمان گرا تقریباً همۀ جملهنقش -در دستور سازگانی. 6معنای متنیو  بینافردی
 گانه هستند. محل تحقق این معانی سه

ما  ۀت است؛ تجربتاب درک و دریافت ما از واقعیّ بازای اندیشگانی )یا تجربی( معن
نگرش ما را نسبت به جهان رقم   کند و چگونگی را از دنیای واقع سازمانبندی می

منتقل  بینی گوینده را جهان انوع معن(. این 26 -27: 1376 ،زند )مهاجر و نبوی می
 (.1381 ،بخشد )فالر نسبت به جهان خارج انتظام میو رویکرد او را   د و تجربهساز می

 بگذارید با ذکر مثالی بحث را پیش ببریم:

 علی در ساعت هشت و نیم زنگ زد.  (5

                                                           
3
 Truth value 

4
 Propositional meaning 

5
 Systemic-Functional Linguistics  

6
 Ideational (experiential), interpersonal and textual meanings 
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توانیم توضیح در پاسخ می« معنای این جمله چیست؟»در اینجا اگر کسی بپرسد 
عملی ( که علیچیست. این جمله دربارۀ شخصی است ) دربارۀدهیم که جملۀ مذکور 

معنا در . (زنگ زد) در گذشته به انجام رسانده است (هشت و نیمدر زمان معینی ) را
شود. معنای تجربی به نحوۀ بازنمود تجربۀ نامیده می« معنای تجربی»این مفهوم با عنوان 

ما ارتباط  هایندیشهافکار و ا )واقعی یا خیالی( ما از جهان بیرون و نیز دنیای درونیِ
دیگر، معنای اندیشگانی یا تجربی به نحوۀ بیان اعمال، اتفاقات،  سخن به ؛یابدمی

 همچنینو  مربوط است(و آنچه به آنها )اشخاص و نیز ها، حاالت اورها، موقعیتب
. (9: 1996، الک) یابدمربوط به زمان، مکان، چگونگی و نظایر آنها ارتباط می اطالعات

لذا در یک جملۀ خبری . 8ای استگزارهیا  7واژگانی معنایمعنای اندیشگانی همان 
 . تواند شرایط صدق یا کذب داشته باشد( می5همچون جملۀ )

 جمالت دیگری را مدّ نظر قرار دهید:اکنون 

 آیا علی در ساعت هشت و نیم زنگ زد؟ (6

 ت هشت و نیم زنگ زده باشد.علی ممکن است در ساع (7

 ساعت هشت و نیم، زنگ زد.  متأسفانه، علی خیلی دیر، در (8

( بیان 5مان چیزهایی هستند که در جملۀ )همچنان دربارۀ ه( 8و )( 7(، )6)جمالت 
شده است )شخصی که در زمان معینی عمل مشخصی را در گذشته به انجام رسانده 

( 5جملۀ )در ها نیز دارای همان معنای تجربی هستند که است(. بنابراین، این جمله
( 5) ۀجمل. خوردبه چشم می دیگر هایی از برخی ابعاد معناییاما تفاوت مشاهده شد

دهد در حالی که جملۀ اطالع میع پیوسته است به شنونده وی که بوقمعین رویداد دربارۀ
خواهد که تأیید یا تکذیب کند که رویداد مورد نظر اتفاق افتاده است ( از شنونده می6)

اما یک  هستند خبری دارای وجه( 5همچون جملۀ )( 8و )( 7) هایهجمل یا خیر.
وقوع رویداد  احتمالاینکه ارزیابی گوینده را دربارۀ  :دنبا آن دار نیز تفاوت عمده

)در این تأخیر  ناخوشایندیِو  وقوع رویدادبودن  هنگامدیر( و 7)در نمونۀ یادشده 
                                                           
7
 Lexical meaning 

 . شودمطرح می ای در سطح نحومعنای واژگانی در سطح واژگان و معنای گزاره 8
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( و با 5) با جملۀ از نظر معنای بینافردی (8) ( تا6) جمالت د.نسازمنتقل می( 8نمونۀ 
با چگونگی رفتار ما با یکدیگر از طریق زبان سر یکدیگر تفاوت دارند. معنای بینافردی 

های ما ها و نگرشیابد؛ با داد و خواست اطالعات و با نحوۀ بیان داوریو کار می
(. بدین 9: 1996 ،ناخوشایندی رویدادها )الک یای دربارۀ احتمال، ضرورت و خوشایند

و تنظیم روابط اجتماعی مربوط   فردی به برقراری، استمرار، تثبیت ابین ترتیب، معنای
 .(53: 1985 ،گیر در ارتباط زبانی است )هلیدی افراد در متقابل تعاملِشود و ناظر بر  می

به   یا نویسنده  آن گوینده طیّ شود و مطرح میهمچون شکلی از کنش  در اینجا معنی»
 ،)مهاجر و نبوی« دهد یا خواننده صورت می  زبان عملی را نسبت به شنونده  کمک
( یا احساسات مثبت و 4گذارد )همچون جملۀ شمارۀ رام میمثالً به او احت (7: 1376
زبان ما را  (.3و  2همچون جمالت  ،دهد )به ترتیباش را نسبت به او بروز میمنفی
کنیم و ی باز سازد تا در کنشهای ارتباطی با افراد دیگر شرکت جوئیم، نقشمی قادر

های ارزیابی دیدگاهها و م و عواطف،داریاحساسات، نظرات و قضاوتهای خود را بیان 
 .(9: 1995 ،دیگران را درک کنیم )بلور و بلور

بیان کرد مثالً به  های دیگری نیزتوان به شیوه( را می5جملۀ شمارۀ ) و اما معنای تجربیِ
 (:10( و )9صورت جمالت )

 او در ساعت هشت و نیم زنگ زد. (9

 علی بود که در ساعت هشت و نیم زنگ زد.  (10

برای داده است.  فاعلی (، نام کنندۀ عمل جای خود را به یک ضمیر9در شمارۀ )
در بافت ارجاع دهد )مثالً  عنصریشنونده ناگزیر خواهد بود به شناسایی مرجع ضمیر، 

علی حدود ساعت هشت همچون این جمله: گفتمان های پیشین بخشای در به جمله
ای جمله به شکلی (، محتوای گزاره10.(. در شمارۀ )شمارۀ تلفن فرهاد را یادداشت کرد

عمال گردیده است. مجدداً اِ« علی»که تأکید زیادی بر گروه اسمی  سازماندهی شده
هایی از بافت از این ساختار به جنبه علت استفادهجبور است برای درک شنونده م

ام رامین امروز صبح شنیده»رجوع کند. مثالً ممکن است گویندۀ دیگری گفته باشد 
( برای انکار اینکه 10جملۀ ) که در آن صورت،« ساعت هشت و نیم زنگ زده است

زنگ رامین در ساعت هشت و نیم زنگ زده و تأیید اینکه علی در ساعت هشت و نیم 
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( و با یکدیگر 5( از نظر معنای متنی با جملۀ )10( و )9زده ادا گردیده است. جمالت )
به بافتی که متن در  نسبتتفاوت دارند. معنای متنی با نحوۀ سازماندهی جمالت متن 

ایجاد انسجام  از نظر(. معنای متنی 10: 1996، د )الکیابت، سر و کار میآن جاری اس
« سازماندهی نمادینِ»به عبارت دیگر، معنای متنی زبان به در متن حائز اهمیت است. 

(. پس هر آنجایی که از طرق 62، 35: 1978گردد )هلیدی، میهای زبانی برنشانه
خبری(،  -ی )مثالً در ساختارهای مبتداهای زبانمختلف همچون تقدم و تأخر نشانه

ها نویسی واژهتغییر رنگ حروف )مثالً استفاده از رنگ قرمز برای اعالم خطر(، درشت
مورد استفاده  لفظیِ یعسازی( یا ارجاع زبان به خود )مثالً در صنا)برای تأکید و برجسته

جناس و نظایر ایجاد ردیف و قافیه،  ن؛ کاربردوو موز سجعبیان مدر ادبیات همچون 
  متمایزی ایجاد خواهد شد. یابند، معنای متنیِهای زبانی اهمیت نشانه آنها( خودِ

اکنون پرسش آن است که از میان این سه نوع معنای متمایز کدام یک در ترجمه 
بطور اهمیت بیشتری دارد؟ هلیدی خود در یکی از معدود مقاالتی که در بارۀ ترجمه و 

 (2001ۀ ارزیابی کیفی ترجمه به رشتۀ تحریر درآورده است )هلیدی، در زمین مشخص
کند می تصریحشود اما بوضوح باالترین اولویت را برای معنای اندیشگانی زبان قائل می

که چنانچه نیل به معنای اندیشگانیِ معادل در ترجمه محقق شود اما از نظر معانی 
تعادلی برقرار نگردد، ترجمۀ باکیفیتی حاصل بینافردی یا متنی یا هر دوی آنها رابطۀ 

این  هلیدیپیرو  شناسانترجمه در میانبا این حال، (. 16: 2001 ،نخواهد شد )هلیدی
در الگوی ارزیابی  هاوْسجولیان وده است. به عنوان مثال، بدیدگاه همواره مدّ نظر ن

، وی. دهدهمیت میامعانی اندیشگانی و بینافردی ه صرفاً ب( 1997کیفیت ترجمۀ خود )
را صرفاً برآیندی از معانی  9«کلی متن نقش»گرا، شناس نقشدر مقام یک ترجمه

: a2001؛ 110، 61، 53، 42: 1997 ،هاوْسداند )مثالً رک به اندیشگانی و بینافردی می
متنی عمالً غافل ی ( و از مؤلفۀ سوم نظام معنایی زبان یعنی معناb2001 :247؛ 149
( 57: 1983) در توجیه دلیل اغماض از معنای متنی زبان از دیدگاه لیچ هاوْسماند. می

زبان برخالف دو نوع معنا و نقش دیگر به  رد مبنی بر اینکه معنا و نقش متنیِگیبهره می
یابد و از این می شود بلکه صرفاً به سازمان درونی زبان ارتباطزبان مربوط نمی« کاربرد»

                                                           
است و بر این مبنا، شرط تحقق « معین یکاربرد متن در یک بافت موقعیت» هاوْسمنظور از نقش در دیدگاه  9
همان کاری را در  که متن مقصدآن است  گرددهدف غایی ترجمه تلقی می هاوْس که در الگوی« تعادل نقشی»

 .نظام مقصد بکند که متن مبدأ در نظام مبدأ کرده است
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نظام معناییِ مورد نظر هلیدی همراستا با آراء دیگرانی همچون  گیرد کهنتیجه می ،رو
صرفاً به دو نوع کاربرد ارجاعی )اندیشگانی( را  در اساس کاربردهای زبان و بوهلر پوپر

 (. 35: 1997 ،هاوْسد )کنو غیرارجاعی )بینافردی( منحصر می

-موضع گرفته است )مثثالً رک بثه خثان    در برابر این دیدگاه نظریقبالً این نگارنده 

به هدف این نوشتار نیازی برای ورود مجدد به این  عنایت( و با 116-115: 1390جان، 
هلیثدی مبنثی بثر     نظثر نقطثه بر  در اینجا بار دیگردر عین حال، کند. بحث احساس نمی

نشثان خثواهیم داد    ،گذاریم و در ادامثه اهمیت هر سه مؤلفۀ معنایی در ترجمه صحه می
شثناختی  گاهی اوقات مخصوصاً زمانی که زبان بثا اهثداف زیبثایی   زبان معنای متنی که 

رود )مثثاًل در شثعر( یثا زمثانی کثه بثه منظثور تأکیثد و         برای ارجاع به خود به کار می
-استفاده می 10نصری از عناصر زبانی از راهبردهایی همچون مبتداسازیسازیِ عبرجسته

آن را در  ،رود بثه تناسثب  از متثرجم انتظثار مثی   شود، حائز اهمیت بسیار خواهد بود و 
  .منعکس نمایدترجمه 

معنای اندیشگانی درواقع برچسب دیگری است برای . دیم به معنای اندیشگانیبرگر
و از همین روست که اولویت نخست را در ترجمه به خثود اختصثاص    11معنای اصلی

کنثد و از آنجثایی کثه عرفثاً از     سروکار پیدا می« محتوا»دهد. این نوع معنا مستقیماً با می
رود محتوا را تا آنجایی که میسر است در نظام مقصثد مثنعکس نمایثد،    مترجم انتظار می

گثردد. نکتثه در اینجاسثت کثه     شخص مثی میزان اهمیت معنای اندیشگانی در ترجمه م
حامثل معنثای اندیشثگانی ممکثن      حذف یا افزایش یا تعدیل حتی یک عنصر واژگثانیِ 

معروف است کثه ولتثر   . دگذارب اثر )در کلیت آن( در کارکرد متن مقصداست به شدت 
« بثودن یثا نبثودن   »گثویی  ، هنگامی که به تکفرانسه به زبان هملتدر ترجمۀ نمایشنامۀ 

 گوید: رسد، آنجا که هملت میمی

11) Thus conscience doth make cowards of us all. 

کند )به نقل از چنین ترجمه می، «[سازدمی بزدل مشتیچنین است که وجدان از ما ]»
 (:216-215: 1379قادری، 

                                                           
10

 Thematisation  
11

 Core meaning 
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12) [Thus conscience] turns a warrior into a timid Christian.  

، ولتر با در اینجا. [سازدمی بزدلی مسیحیچنین است که وجدان از قهرمانی سلحشور ]
تعدیل تنها یک عنصر واژگانیِ حامل معنای اندیشگانی موضع ایدئولوژیک و سوگیرانۀ 
خود را در برابر کل آیین مسیحیت به خواننده منتقل نموده است و حال آنکه به نظر 

 ستیزی شناخته باشد.ه مسیحیرسد کسی هرگز شکسپیر را بنمی

 کنید: به نمونۀ دیگری توجه

13) Former U.S. President Bill Clinton believes that Washington 

must brace for loss of global domination in the face of rapidly 

developing economies like China and India.  

همچون چین و  کشورهاییبه قدرت روزافزون  اذعانبا  رئیس جمهوری سابق آمریکا( 14
 که ایاالت متحده باید آماده از دست دادن سلطه جهانی خود باشد.  تاکید کردهند 

در  2010های فوق برگرفته از متن انگلیسیِ خبری است که در تاریخ دوم اکتبر داده
بیل کلینتون،  منتشر شده و طی آن نویسنده، رئوس سخنرانی 12وُلترنِتپایگاه خبری 

رئیس جمهوری اسبق ایاالت متحدۀ آمریکا، را در جریان هفتمین نشست ساالنۀ 
مهر  16چند روز بعد ) خبرگزاری فارسگزارش نموده است و  13«راهبرد اروپایی یالتا»

. نکتۀ اول در ترجمۀ فوق جایگزینی 14( آن را ترجمه و منعکس نموده است1389
است. در « کشورهایی همچون چین و هند»با « و هنداقتصادهایی همچون چین »عبارت 

کند، بینی میآمریکا را در آینده پیش« سلطۀ اقتصادی»حالی که کلینتون از دست رفتن 
این کشور تأکید دارد. به سخن دیگر، « سلطۀ سیاسی»کالم مقصد بر از دست رفتن پاره

رویداد را به کلی تغییر  موضوعتغییر تنها یک عنصر واژگانیِ حامل معنای اندیشگانی 
اعتقاد »از رسد تغییر فعل داده است. نکتۀ ظریف دیگری که شایان توجه به نظر می

ز آن مخصوصاً ا واژگانیاست. این چرخش « اذعان داشتن»به ( to believe)« داشتن
جمهور سابق ایاالت بیل کلینتون، رئیس»از  فعل نیزفاعل که  جهت حائز اهمیت است

                                                           
12

 http://www.voltairenet.org/Bill-Clinton-U-S-should-be 
13

 Yalta European Strategy (YES) 
14

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8907130469  
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مان را تغییر موضوع گفت تغییر کرده است. این« بق آمریکارئیس جمهوری سا»به « متحده
د؛ در ترجمۀ دهو به یک جایگاه حقوقی نسبت مید سازاز حالت شخصی خارج می

یا « اذعان»فارسی دیگر مسئلۀ عقیدۀ شخصیِ یک فردِ بخصوص مطرح نیست بلکه 
دادن روزافزون سلطۀ جهانی مجموعۀ نظام سیاسی ایاالت متحده به از دست « اعتراف»

 متفاوتیکنش گفتاری اساساً « اذعان کردن»بدیهی است که . مطرح شده است آن کشور
 متفاوت خواهد بود. « عقیده داشتن»است و تأثیر )نقش( آن با 

گرای هلیدی در وهلۀ نخست با سازمان شناسی نقشدر زبان 15و اما معنای متنی
سیستم( یا دو تقابل دو سازگان )حاصل تأثیر و تأثر میابد که سروکار میمتنی جمله 

نظام »و « ساختار اطالعاتی»گرا با عنوان تنیده است که در دستور نقشموازی و درهم
معین،  تدر هر بافشود. خبری( از آنها یاد می -)نظام مبتدا 16«بیانگری -آغازگری

اتی و نقش کردن یکی بر گوینده یا شنونده با انتخاب نوع الگوهای آغازگری و اطالع
-. صورتدهدبخشد و آن را به محیط پیرامون ارتباط میدیگری به گفتمان متنیت می

 معموالً بر عناصر اطالعاتی )مبتدا( های آغازگرتطبیق سازههای گوناگون تطبیق یا عدم
کاربرد و یا  )مثالً بیان مؤکد در گونۀ گفتاری( 17های نواختیدر نتیجۀ اِعمال گروه

انجامد به ایجاد درجات متفاوتی از ساختهای نشاندار می بخصوص ساختارهای نحویِ
ترجمه به  های ضمنی است و این دقیقاً آن جایی است کهکه دربردارندۀ معانی و نقش

کالم شمارۀ پارهبگذارید با ذکر یک مثال بحث را ادامه دهیم. . 18شودچالش کشیده می
 (:6: 1952ده است )همینگوی، گردینگوی نقل یهمی دریا پیرمرد و( از رمان 15)

(15). ‘You’re with a lucky boat. Stay with them.’ 

                                                           
خرسند نیست. ممکن  در واژگان تخصصی هلیدی چندان« معنای متنی»اصطالح کاربرد از اساساً این نگارنده  15

شود؟ است این شبهه ایجاد شود که مگر بقیۀ انواع معنا ارتباطی با متن ندارند که این یکی با این عنوان خوانده می
-شیوهوکارهای متنیت مثالً بطور مشخص با ساز ی متنیمعنا آن است کهگرا علت این نامگذاری در دستور نقش

-تن( سر و کار میمبیانگری در سطح -ساختِ آغازگری -یعنی کالنانسجام متنی و الگوهای گسترش متن )های 

این اصطالح که متأثر از تنوع در کاربرد واژۀ  معناییِ حاصل از کاربردهای گوناگون یابد. در عین حال، تزاحم
 رسد.آفرین به نظر میاست در هر صورت آزاردهنده و مساله« متنی»و صفت « متن»
 

16
 Information structure and theme-rheme structure 

17
 Tone groups 

-خوانندۀ عالقه ،در ترجمه بیانگری و ساختارهای اطالعاتی -زگریالگوهای آغااهمیت  برای آشنایی بیشتر با 18

 شود. می ( دعوت1383و  1380جان، دو مقالۀ دیگر نگارنده )خانخواندن مند به 
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‘But remember how you went eighty-seven days without fish and then 

we caught big ones every day for three weeks.’ 

‘I remember,’ the old man said. ‘I know you did not leave me because 

you doubted.’ 

‘It was papa mad me leave. I am a boy and I must obey him.’ 

چند صباحی است باالجبار از پیرمرد جدا شده و در  که پیرمرد نشینهم مانولین، نوجوان
 د که بار دیگر پسرککار است، سعی دارد او را متقاعد سازشغول به قایق ماهیگیری دیگری م

زند و با این حال او را تسکین را به شاگردی بپذیرد. سانتیاگو دست رد به سینۀ مانولین می
الً از تو دلگیر نیستم. ای و اصنکرده دانم تو به خواست خودت مرا ترکدهد که من میمی

گوید این بابام بود که مجبورم کرد می مؤکداً کند ود میاصله گفتۀ پیرمرد را تأییفپسرک بال
 ام و باید از بابام اطاعت کنم. روم؛ من بچهب

 
 papaاستفاده کرده است تا واژۀ  19بینید همینگوی از یک ساخت اسنادیچنانکه می

گردد و به ایجاد معنای متنیِ نشاندار )تأکیدی( « نو»)سازۀ آغازگر یا مبتدا( حاوی اطالع 
 نادیاز ساخت اس کالمپارهل، دریابندری در ترجمۀ فارسی این . با این حا20دشومنتهی 
 متنی مورد نظر را اندکی تقلیل داده و احتمال بازسازی معنایِاستفاده نکرده  معادل
 : است
  

 (. 100بابام مجبور کرد بروم )ترجمۀ نجف دریابندری، ص ( 16)

ظاهر گردیده است  که در موضع بیانگر leave بینید در جملۀ مبدأ فعلچنانکه می
ست. بقیۀ عناصر همگی حامل )یا کهنه( ا 21به استناد گفتمان ماقبل حاوی اطالع دانسته

و به همین  است 22دهندههستند. ساخت اسنادی یک ساخت کامالً جهت« نو»بار خبری 
شود؛ لذا ارزش خبری بصورت مؤکد ادا می «it + be»ترکیب گروه اسمی مابعدِ  دلیل

نوِ »د. به عبارت دیگر، سازۀ یادشده گردکامالً مشخص می papaگروه اسمی  بیشترِ

                                                           
19

 Cleft structure  
بر اطالع نو به ایجاد ساخت )و  آنانطباق  نشان وبه ایجاد ساخت )و معنای( بیتطبیق آغازگر بر اطالع کهنه  20

  گردد.   معنای( نشاندار منتهی می
21

 Given information  
22

 Orienting  
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از « این( + گروه اسمی + بودن»)به شمار خواهد آمد. اما حذف ساخت معادلِ  23«نو
یابد و  صحیح جملۀ مقصد کاهش ان از خوانشنجملۀ فارسی باعث شده است که اطمی

توان از تنها در صورتی می ،یدی. در واقعاین یعنی امکان از دست رفتن معنای متنیِ تأک
را با آهنگ خیزان ادا « بابام»تأویل صحیح خواننده اطمینان حاصل کرد که خواننده واژۀ 

کند اما امکان چنین خوانشی چندان زیاد نیست. این در حالی است که دریابندری در 
نشاندار را به شکل  معادل فارسی معنای متنی موارد دیگری با استفاده از ساخت اسنادیِ
 در عوضِ( یا حتی 18)مثالً در نمونۀ  مقتضی به خواننده منتقل ساخته است

( از ساخت 19ایتالیک در نمونۀ  )مثل کاربرد حروفمبدأ  جملۀ سازوکارهای متنی
)تأکیدی( مورد متنی  خواننده را به معنایاسنادیِ معادل فارسی که با احتمال بیشتری 

  ( استفاده کرده است:  20)در نمونۀ  رهنمون خواهد شد نظر

(17) It was he that has the hook in his mouth (Hemingway, 1952: 38). 

 (.140دارد )ترجمۀ دریابندری، ص ( اوست که قالب به دهن 18)

(19) The old man took it and drank it. 

‘They beat me, Manolin,’ he said. ‘They truly beat me.’ 

‘He didn’t beat you. Not the fish.’ (Hemingway, 1952: 107) 
 

 ( پیرمرد قهوه را گرفت و نوشید.20)
 «مانولین، شکستم دادن، راستی شکستم دادن.»گفت: 

 ( 216)ترجمۀ دریابندری، ص« او که شکستت نداد. خود ماهیه که شکستت نداد.»

برگرفته از متن انگلیسیِ خبری  زیرهای کنیم. دادهبگذارید به نمونۀ دیگری اشاره 
در تاریخ پنجم که ای ایران و نحوۀ برخورد غرب با آن حول موضوع برنامۀ هستهاست 

اندکی بعد در ترجمۀ فارسی آن منتشر شده و  24وُلترنِتدر پایگاه خبری  2010جوالی 
 :25انعکاس یافته است خبرگزاری فارسگاه خبری وب

                                                           
23

 Brand-new 
24

 http://www.voltairenet.org/Harsh-new-US-penalties-against 
25

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905091037 
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21) US President Barack Obama signed into law last Thursday 

Congressional legislation against Iran that has the potential to 

heighten tensions, not only with Tehran, but America’s European 

and Asia rivals. 

مفسر سیاسی  ای به قلم پیتر سیموندز در مقاله به گزارش فارس، پایگاه اینترنتی ولترنت( 22
ها علیه ایران منافع برخی کشورها را با خطر مواجه  سوسیالیست با اشاره به اینکه این تحریم

را علیه ایران نویسد: باراک اوباما، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا قانون کنگره  سازد، می می
  .امضاء کرد

های تازه علیه ایران توسط (، نویسندۀ خبر از امضای قانون تحریم21در شمارۀ )
ها را نه تنها با تهران بلکه با دهد که به اعتقاد وی، ممکن است تنشباراک اوباما می

ی )که حاورقبای اروپایی و آسیایی آمریکا تشدید کند. مترجم بخش مربوط به تهران را 
ها بر کشورهای دیگر سخن و تنها از تأثیر تحریم کردهحذف معنای اندیشگانی است( 

تأثیر احتمالی »از  کالمموضوع پارهو است گوید. صافی ایدئولوژیکی به کار افتاده می
تغییر یافته  «ها بر برخی کشورهاتأثیر تحریم»به « ها بر ایران و رقبای آمریکاتحریم
در  has the potentialنمای با انتخاب عبارت وجه کالم مبدأپارهاز سوی دیگر، است. 

ها بر منافع برخی کشورها تأثیرگذاری تحریم احتمالساختار وجهی جمله حکایت از 
داده است )با حذف عنصر  قطعیتجای خود را به این احتمال دارد که در جملۀ مقصد 

و تعدیل بر معنای بینافردی تأثیر  حال ساده(. این جرحدستوری نما و کاربرد زمان وجه
بطور های آمریکا بر علیه ایران گذاشته و به این برداشت دامن زده است که تحریم

واسطۀ تعدیل ه ؛ تأکیدی که بندگذاربر منافع خود کشورهای غربی تأثیر می مسلّم
معنای متنی مضاعف نقش و خبری( و اثرگذاری بر  -بیانگری )مبتدا -ساخت آغازگری

و را اشغال کرده  مبتداردیده است. در حالی که در جملۀ انگلیسی باراک اوباما جایگاه گ
به جایگاه  آن گروه اسمیاست، در جملۀ فارسی، در کانون توجه خواننده قرار گرفته 

علیه ایران منافع  یها تحریم»بند مرکب تنزل یافته است و این گزاره که  غیرآغازین
نسبت به باراک اوباما در بند مرکب، جایگاه « سازد واجه میبرخی کشورها را با خطر م

اهمیت امضای قانون » منظربدین ترتیب، درحالی که جملۀ مبدأ از  آغازگر یافته است.
تأثیر محتوم »ساماندهی شده است، جملۀ مقصد از منظر کامالً متفاوتِ « جدید تحریم

و این صرفاً با تغییر ترتیب تقدم و  گردیدهروایت « ها بر منافع سایر کشورهاتحریم
 های جمله اتفاق افتاده است. تأخر سازه

http://www.voltairenet.org/article166173.html
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خبری یا ساخت اطالعاتی نیست.  -معنای متنی زبان البته صرفاً برساختۀ نظام مبتدا
که صورت شوند  دهیبه شکلی سامانهای زبانی همانگونه که اشاره شد، هرگاه نشانه

نقش متنی زبان و  د،قرار گیروجه خواننده / شنونده به نحوی از انحاء در کانون ت زبان
معنای متنی متناظر با آن اهمیت یافته و در بسیاری از اوقات، ترجمه را به چالش 

به شکلی که را در نظر بگیرید خیام معروف این رباعی  خواهد کشاند. به عنوان نمونه،
 )به معنای گورخر( و« گور»هنرمندانه صنعت جناس و تقارن صوری دو عنصر واژگانی 

-)به معنای قبر( را برای القای پارادوکس همیشگی مرگ و زندگی به خدمت می« گور»

 د:قرار دهیمالحظه مورد  آنگاه، عملکرد فیتزجرالد را در برگردان انگلیسی آنو  گیرد

 گرفت ( آن قصر که جمشید در او جام23)
 .آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

 گرفتی همه عمر گوربهرام که خود 
 بهرام گرفت؟ گوردیدی که چگونه 

 
(24) They say the Lion and the Lizard keep 

The Courts where Jamshyd gloried and drank deep: 

      And Bahram, that great Hunter—the Wild Ass 

Stamps o’er his Head, but cannot break his Sleep.   

 اوقات راحتی تصور کرد که چرا معنا و نقش متنی زبان گاهیه توان باکنون می
راستی ه بام که بارها و بارها از خود پرسیدهناپذیری است. مصداق کامل ترجمه

شعرای و سایر ) رمندتر از خیامخود را هنکه فیتزجرالد چگونه به خود اجازه داده است 
  26قلمداد کند؟ (ایرانی

 27نام ناتاشا ویمِره متنی را از زبان مترجمی بنمونۀ دیگری از اهمیت معنای  گذاریدب
اثر روبرتو  رحمکارآگاهان بیبیان تجربۀ خود از ترجمۀ رمان  درپی بگیریم. وی 

                                                           
برای من مایۀ سرگرمی است که با آثار این پارسیان هر کاری »فیتزجرالد:  ادواردجنجالی اشاره به این نقل قول  26

خواهم بکنم؛ اینان )به گمان من( به اندازۀ کافی شاعر نیستند که دست و دل آدم از دستکاری آثارشان که می
؛ ترجمۀ 19: 1995، لفوربه نقل از ) «رزد. تازه اینان براستی هم نیازمند اندکی هنر هستند تا به آنان شکل دهدبل

        با اندکی تغییر در عالئم سجاوندی از نگارنده(. 216: 1380قادری،  دکتر نقل قول از فارسیِ

27
 Natasha Wimmer   
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که در آن  (31: 2014)ویمِر،  کندبه دیالوگی اشاره می ی،شیلیای نویسندۀ، 28بوالنیو
با دو شاعر جوان به ی از نسل قدیم، شاعر آوانگارد، 29آمادو سالواتِیرا ی بنامشخصیت

ها، آیا بچه»پرسد: می از آنهاطوالنی،  گپ و گفتی شبانه و بحث نشسته است و در پایانِ
گوید: دو زیرلب میآن و یکی از « ارزشش را دارد؟ آیا واقعاً ارزشش را دارد؟

Simonel آمادو دربارۀ چه چیزی  داند. خواننده دقیقاً نمیهم بله و هم نه یعنی که
تواند احتمال بدهد که منظور آمادو آن است که آیا شعر و طرح سوال کرده است اما می

ما ارزشی  زندگیِاساساً شاعری ارزشش را دارد؟ آیا کار ادبی ارزشش را دارد؟ و آیا 
. اکنون پاسخی مبهم و دوپهلو استدهد خود دارد؟ و پاسخی که کاراکتر مقابل می

این واژۀ در گونۀ عامیانۀ  چگونه باید ترجمه شود؟ Simonelآن است که واژۀ پرسش 
شود، مبین نوعی ابهام معنایی تکلم می سیتیمکزیکوای از زبان اسپانیولی که در لهجه

-مییل رمان، کاراکتر دیگری دهد، در اوااست. بنا به اطالعاتی که ویمِر به دست می

، آن باشد« خیر»به معنای  nelو « بله»واژۀ عامیانۀ متداول برای  simónاگر »پرسد: 
 که دهدنشان می اًظاهر این پرسش« ؟خواهد داشتچه معنایی  simonelوقت 

simonel گیرد تصمیم میدلیل همین  به دقیقاً حامل نوعی ابهام عامدانه است و ویمِر
[ خواننده اوبه انگلیسی برگرداند چراکه ]از اقبال بلند  simonelآن را به همان صورتِ 

به دست  ۀ مورد نظرقبالً اطالعات کافی در مورد ساختمان واژگانی و بار معنایی واژ
ای از را آمیزه simonelگویشوران بومی با آنکه دهد که آورده است. ویمِر گزارش می

کنند. ی مثبت یعنی پاسخ آری تلقی میآن را حامل معنا در نهایتدانند اما بله و خیر می
را بگیرد؟ آیا « بله»کند تا در نهایت جانب بازی می« خیر»و « بله»آیا نویسندۀ رمان با 

تواند با کسی نمی؟ «آری»از پاسخ  ایهالهبوده است با « دانمنمیمن »منظور وی جملۀ 
برای ها یسنده با واژهبرساختۀ بازی نو ابهامها پاسخ دهد و این قاطعیت به این پرسش

 ر معنا و نقش متنی زبان است. اثرگذاری ب

گانۀ معنا، های سهدر میان مؤلفهبازگردیم.  به معنای بینافردیبار دیگر اینک بگذارید 
از سوی مترجم یا سایر شاید بتوان گفت که معنای بینافردی بیش از آن دو معنای دیگر 

شود. معنای به بازی گرفته میدخالت در متن برای  عوامل دخیل در فرآیند ترجمه

                                                           
28

 Roberto Bolaňo’s The Savage Detectives  
29

 Amado Salvatierra 
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مؤلف و  نظراتو نقطه هانگرش ،هاداوری نمایشبینافردی، چنانکه گفته شد، محل 
در  مشخص ایدئولوژیکیِ با اهدافآورد تا مترجم ای را فراهم میاست و عرصه مترجم

 زیر سؤال برد.  به کلیتشکیک کند یا حتی رویدادی را به  یا ادعای مؤلف گفتهصحت 

دخیثل در سثاخت    تغییر در معنای بینافردی، بازی با عناصر زبانیِسازوکار  مهمترین
جمله )مثالً وجثه اخبثاری در برابثر وجثه      32که در وجه 31زبان است. وجهیت 30وجهی

، «معمثوالً »همچثون   34تنثاوب  دهای)از قبیثل قیث   33نمثا امری یا التزامی(، در ادات وجثه 
، «قطعثاً »، «احتمثاالً »از قبیثل   احتمثال  یثدهای و ق «گثاه هیچ» یا« گاهی اوقات»، «همیشه»
و  «شایسثتن » و «بایسثتن »، «توانستن»نما همچون ( و نیز در افعال وجه«حتماً»و « شاید»

گذارانه )همچون بسیاری از صفات و قیدها( تبلثور  نیز در هر نوع عنصر واژگانی ارزش
( برگرفتثه از  25شثمارۀ )  ۀداد .کنثد پیثدا مثی  یابد مستقیماً با معنای بینافردی سروکار می

-در واکنش به اخراج دو روزنامثه  35مجلۀ فارین پالسی ژورنالگزارشی خبری است که 

آمریکایی، یکی به دلیل اظهارنظر در بارۀ اسثرائیل و دیگثری بثه علثت      نامصاحب نگار
دادۀ و 36اسثت  اهلل، به چاپ رساندهحسین فضل سید محمدعالمه اظهارنظر دربارۀ مرگ 

خبرگثزاری  کالم است برگرفته از مثتن ترجمثۀ فارسثی کثه     ( ترجمۀ آن پاره26مارۀ )ش
 منعکس نموده است:  37در پایگاه رسمی خود فارس

(25) So perhaps this is why the ouster of Helen Thomas and Octavia 

Nasr is so shocking to so many people in the field of journalism. Not 

only have two long careers been stained by a seemingly miniscule 

event, but the termination of both could start a disturbing precedent 

for the future of reporting; political sensitivity is slowly but surely 

trumpeting what journalism is all about. 

                                                           
30

 Mood structure 
31

 Modality  
32

 mood 
33

 Modal adjuncts 
34

 Adverbs of frequency 
35

 Foreign Policy Journal 
36

 http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/07/17/the-dangerous-future-of-

journalism-in-america 
37

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905020226 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905020226
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905020226
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به همین دلیل است که اخراج هلن توماس و اوکتاویا نصر برای بسیاری از افراد فعال در ( 26)
آغاز  تواند میپایان توماس و اوکتاویا  د:این گزارش ادامه داکننده است. شوکه منالیسزمینه ژور

 قطعیآهسته اما  بطوربرای آینده خبرنگاری باشد؛ حساسیت سیاسی  کنندهنگرانیک مقدمه 
 صدای ژورنالیسم با ایجاد صدای شیپور است. در حال حذف

کالم مبدأ، پاره هاست. در جملۀ اولِکالم فوق مبین برخی ناهمخوانیدو پارهمقابلۀ 
جمله دارای وجه معنای بینافردی جمله حکایت از عدم اطمینان نویسنده دارد. این 

. محقق گردیده است perhaps)قید احتمالِ(  نماادات وجه است که از طریقالتزامی 
: اینکه احتماالً دهدخبر میاز یک احتمال گوید و صرفاً نویسنده با قاطعیت سخن نمی

نگاران در تاریخ معاصر آمریکا، خبر روزنامه ای غنی از نقشنهپیشی به دلیل وجود
ده بوده دهنبسیار تکان نگاریحرفۀ روزنامهنگار مورد نظر برای اهالی اخراج دو روزنامه

بودن  محتوم. در جملۀ موازیِ فارسی اما وجه جمله به وجه خبری که دال بر است
خبری نیست و مترجم یا « شاید»رویداد است، تغییر کرده است؛ دیگر از قید احتمالِ 

نگار سخن اج دو رونامهدهنده بودن اخرعوامل تولیدکنندۀ خبر مقصد با قاطعیت از تکان
)یعنی دلیل مبدأ  کالمپارهبخش نخست )بند پایۀ( جملۀ دوم  گویند و جالب آنکهمی

نیز در ترجمه کنار گذاشته شده است؛ بخشی که بودن خبر اخراج(  دهندهاحتمالی تکان
دو خبرنگار مورد نظر دارد و به لطمه خوردن اعتبار  ای طوالنیِاشاره به پیشینۀ حرفه

به ظاهر ناچیز »، آن را seeminglyنمای آنها از اتفاقی که نویسنده با انتخاب ادات وجه
اخراج  دلیلمترجم است. اگر بپذیریم که  کند، مربوط بودهتلقی می« اهمیتو بی

-( را بیاهللنگاران در بارۀ فلسطین و مرگ سیدمحمدحسین فضل)اظهارنظر آن روزنامه

آن بند پایه نه تنها کل  حذف وی باتوان ادعا کرد که ند، آنگاه میکاهمیت تلقی نمی
را نادیده گرفته است، بلکه از معنای اندیشگانی مربوط به پیشینۀ طوالنی دو خبرنگار 

آن مهمتر، معنای بینافردی مربوط به ارزیابی نویسنده از میزان اهمیت دلیل اخراج دو 
 از نظرتوان را میانتخاب دو  نگار را نیز کنار گذاشته است که این هرروزنامه

 د. کرتلقی تأثیرگذار ایدئولوژیکی 

 فرمایید: های دیگری از همان گزارش خبری توجهبه داده

(27) After a lengthy 50-year career that was composed of grilling 

presidents about war, the economy, and U.S. foreign policy, 
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Washington press-corps member Helen Thomas decided to call it 

quits after she gave some questionable comments during an 

interview. When asked whether she had any comments about Israel, 

she responded by saying, “Tell them to get the hell out of 

Palestine…. Remember, these people are occupied, and it’s their 

land.” When asked where exactly the Jews should go, she answered 

bluntly: “They’d go home …. Poland, Germany … and America, 

and everywhere else.” 

 جنجالیسال کار، به دلیل اظهاراتی  50فارین پالسی ژورنال نوشت: هلن توماس پس از ( 28)
به آنها بگویید از "مجبور به ترک سمت خود شد. وی در پاسخ به سؤالی درباره اسرائیل گفت 

اند و این سرزمین  ... به یاد داشته باشید که این مردم اشغال شده فلسطین گم بشوند و بروند
ها به کجا  فلسطینی  ها از سرزمین وی در خصوص اینکه یهودی "ها( است. آنها )فلسطینی

 گفت: آنها باید به خانه خود بازگردند ... لهستان، آلمان ... و آمریکا و هر جای دیگر.بروند، 

سال کار مطبوعاتی هلن توماس، به روشنی تصریح  50مؤلف ضمن یادآوری سابقۀ 
پیچ کردن رؤسای جمهور ایاالت متحده در زمینۀ جنگ، اقتصاد کند که وی به سؤالمی

چنین موضوعی را به دست  کالم مقصدپارهاما و سیاست خارجی معروف بوده است 
موضوع  … that was composed ofبند متمم  با حذفدهد. به عبارت دیگر، نمی
داشته  افشاگرانه سال سابقۀ کار مطبوعاتیِ 50 نگاری کهاخراج روزنامه»کالم از پاره

« سال سابقۀ کار مطبوعاتی داشته است 50]صرفاً[  نگاری کهاخراج روزنامه»به « است
تقلیل یافته است و این در معنای اندیشگانی و البته معنای بینافردی جمله مؤثر واقع 

پیشینۀ اند که ای نداشتهرسد تولیدکنندگان خبر مقصد عالقهده است. به نظر میگردی
منعکس نمایند  ای ایرانیدر رسانه را مطبوعات آمریکاییفضای روشنگری و افشاگریِ 

را برای رفع تأکید از ویژگیهای مثبت رقیب به خدمت  ایدئولوژیکیو از این رو، صافی 
دیگری که در سطح واژگان بروز کرده است، برگردان صفت  اند. ناهمخوانیگرفته

questionable  همچون  دیگری هایواژهآنکه است و حال « جنجالی»به صورت
خوانی بیشتری دارند. از آنجایی که صفاتی از احتماالً هم« تردیدآمیز»یا « برانگیزسؤال»

گیرند و مبین ارزیابی و دیدگاه ه قرار میگذاراناین دست در زمرۀ عناصر واژگانی ارزش
مؤثر زبان  یا تغییر آنها در معنای بینافردیِ تعدیل، اندنویسندهشخصی یا عاطفی گوینده/ 

نویسنده  .شود که در نمونۀ مورد بررسی نیز دقیقاً همین اتفاق روی داده استواقع می
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نیست و  مناقشۀ فلسطین و اسرائیل(موضوع )در  مورد بحث نگارموافق نظر روزنامه
ده است اما مترجم برعکس موافق دیدگاه های او را زیر سؤال بردرستی یا منطق گفته

، واژۀ ایدئولوژیکیبا عبور عنصر واژگانی یادشده از صافی ؛ بنابراین، است آن خبرنگار
 حداکثراست یا  معنای بینافردی منفیکمتر حامل که  است را به کار گرفته« جنجالی»

 ای خنثی است.توان ادعا کرد که واژهمی

بطور خالصه، در این نوشتار ضمن تأکید بر اهمیت مالحظۀ انواع معنا در ترجمه، 
گرای هلیدی معرفی گردید که نقش -شناسی سازگانیگانۀ معنا در زبانبندی سهطبقه

گوید )معنای تبادل معانی( هم از محتوا سخن می نظام به عنوانزبان ) ،بموجب آن
جتماعی دارد )معنای بینافردی( و هم چگونگی اندیشگانی(، هم داللت بر مناسبات ا

هایی از ترجمۀ آنگاه با تحلیل نمونه دهد )معنای متنی(.نشان می عمل زبان را در بافت
متون ادبی و ژورنالیستی، بر دیدگاه هلیدی مبنی بر اولویت معنای اندیشگانی و به 

 نی بینافردی و متنی صحه گذاردیم. موازات آن ضرورت توجه توأمان به معا
در هر سه سنتی کلمه[  به تعبیر]را  امکان نیل به تعادلدر عین حال، این نگارنده 

 یانهگرا( اندکی آرمان2001که هلیدی قائل به آن است )هلیدی، ای به گونهسطح معنایی 
زبان از  اهل ی اندیشگانی که بازتاب تجربۀکند. اوالً مترجم در بازسازی معناتلقی می

متفاوت ممکن  شناختی جوامع زبانیِمعرفت به اقتضای برداشت ،دنیای خارج است
را تغییر دهد. به همین دلیل است که در  حامل معنای اندیشگانی است عناصر زبانیِ

عبارت حاشیۀ قطب شمال، مترجم به توصیۀ نایدا  هایزبانیکی از به انجیل ترجمۀ 
. ثانیاً، امکان نیل به نموده است« قربانی کردن گوسفند»را جایگزین « کقربانی کردن فُ»

است. به عنوان نمونه،  به زیر سؤال رفتهاز سوی پژوهشگران بارها تعادل بینافردی 
دیدگاه و نگرش مؤلف « نباید»را در مورد اینکه مترجم  هاوْسپیچی میه بَزّی نسخهسا

ای از دهد و به استناد پیکرهمورد انتقاد قرار میمتن مبدأ را در نظام مقصد تغییر دهد 
دهد که ی )با موضوع منازعۀ اعراب و اسرائیل( نشان میاهای ترجمۀ متون رسانهداده

 ر نیست و فشارهای ایدئولوژیکیهای تجویزی در دنیای واقع میسعمل به این نسخه
 هدف چنان تأثیر نیرومندی بر عملکرد مترجم باقی بیرونی و ترجیحات فکری مخاطبِ

گذارند که وی اساساً در موضعی نیست که بخواهد نگرش بینافردی مؤلف یا متن می
، بَزّی این پرسش را از این رو مبدأ را دست کم در ترجمۀ متون حساس حفظ کند.
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ای تواند تلطیف لحن کالم را در ترجمهگر ترجمه چگونه میسازد که تحلیلمطرح می
عنوان  منتشر ساخته و طی آن،هدف[  ]با عنایت به مخاطب خبرگزاری رویترزکه 

جمهور مرحوم رئیس»را در نسخۀ عربیِ خبر به  dictator Saddam «صدام دیکتاتور»
(. ثالثاً، 203: 2009تبیین نماید )بزّی،  گردانده است،بر (late Iraqi President)« عراق

های )داده داده شدخیام و برگردان فیتزجرالد از آن نشان در تحلیل رباعی  مانگونه کهه
، بازسازی نقش متنی و معنای متناظر با آن در نظام معنایی زبان گاهی اوقات (20و  19

ای را امکان نیل به تعادل ترجمه کهگیرد قرار می ایویژه -های زباندر زمرۀ محدودیت
آن است که چه در  آیدبه دست میآنچه در نهایت از این مختصر رساند. به حداقل می

تحلیل ترجمه  یانقد وضع و چه در م ، چه در آموزش مبانی ترجمهکنش عملی ترجمه
خواهد بسیار و شایان توجه معنایی حائز اهمیت و متمایز های مختلف توجه به الیه
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