
 

 
 
 

 ترجمه هکارگا
 

 حسن هاشمی میناباد
 

 1نقش تمایزات ظریف معنایی در ترجمه ■
یک هستة معنایی دارند که معانی مجازی و اصطالحی و تخصصی از کلمات معموالً 
یابند و یک میدان ای دور آن مرکز شکل میشوند و چون هالهآن منشعب می

 که این روابط را در متن موردگری است دهند. مترجم تحلیلمعنایی را تشکیل می
کوشد تا معادل مناسب را برگزیند. در این بخش یابد و سپس میترجمه درمی

شان در ظاهر ساده است اما اگر در ساختار کنم که ترجمههایی را بررسی میاسم
آنها  یابیم که معنی بسیار نزدیکی ازمعنایی و دستوری آنها اندک دقتی بکنیم درمی

ه. معنی دوم ارتباط نزدیکی با هستة معنایی دارد، نتیجة آن فرایند هم مشتق شد
ند، کاست، باعث و مایه و اسباب آن عمل است، بر قوه و توانایی آن کار داللت می

 دهد، و ...زمان و مکان آن عمل را نشان می
را درنظر بگیرید که در هردو زبان  translationو « ترجمه»همین کلمة سادة 

. محصول این عمل و فرآیند، 2. عمل و فرآیند، 1انگلیسی سه معنا دارد: فارسی و 
ای بگذریم از معن «.ام ترجمه استرشته»مثالً در جملة ، . رشتة دانشگاهی و حرفه3و 

translation  در علوم پایه در مفهوم انتقال و حرکت انتقالی و بگذریم از معانی
 حال(.نامه و شرحقدیمی ترجمه در مفهوم زندگی

 Construction نتیجه و 2. فرآیند و 1های زیر به دو معناست: در مثال .
 محصول آن فرآیند.

                                                           
، و فرهنگ هزاره)محمدرضا جعفری(،  فرهنگ نشر نوهای شخصی، از در این بخش عالوه بر یادداشت 1

 ام.ام و مطالبم را با آنها کنترل کردهبهره برده فرهنگ پویا
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1. Both governments agreed to seek financial support for the 

construction of the necessary road and transport link. 
 
2. The construction is of glazed cubes with an interior of flexible 

open spaces. 

انتزاعی )اسم معنی( و عینی )اسم ذات( انی مع communicationاز هستة معنایی 
 /طالعیه، اعالمیه، آگهیا/ خبر، پیام/ اطالعات/ رسانیاطالع اند:زیر مشتق شده

 خط ارتباطی/ وسیله/ راه ارتباط

اند و معانی دوم که از اولی شمارشگونه کلمات معموالً غیرقابلمعانی اول این
آموز فرهنگ زبانرا از  democracyشمارش. تعریف کلمة سادة اند قابلگرفته شده

 زنم.( مثال می2008) مریام وبستر
 

1 a [noncount]: a form of government in which people choose 

leaders by voting … b [count]: a country ruled by democracy … 

2: an organization or situation in which everyone is treated equally 

and has equal rights. 
 

ت و در شمارش اسدر اولی قابل democracyآمده که  2در ادامة تعریف مثال دو 
 کارشمارش بهدر جملة زیر به صورت قابل Democracy شمارش.دومی غیرقابل

 ساالری نیست.دموکراسی یا مردم معادل آنرفته و درنتیجه 
 

Life in a democracy, just as in a totalitarian society, is shaped by 

a handful of people. 
 

a society  در تقابل باa democracy معدودی از مردم،  قرار گرفته و بنابراین
 دهند.زندگی جامعة دموکراتیک را، درست مانند جامعة استبدادی، شکل می

نایی مع-موضوع دیگر که با توضیحات باال ارتباط دارد و از آن مقولة دستوری
شان گیرد این است که معانی اول آنها اسم معنی است و برخی از معانی دومریشه می

، مانند انسان، شیء، وسیله ،های فیزیکی و عینی اشاره دارندات که به پدیدهاسم ذ
 مکان و جز آن.

ای و معنای مشتق آنها ها را همراه با معانی هستهگونه اسمحال تعدادی از این
 نم:کفهرست می
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 . وسیله، چیز2. مایة، وسیلة، منبعِ 1

راحتی؛ راحتی/ آسایش؛ مایة آسایش/ 

 دردبخوربهوسیلة 

convenience  

 disgrace ننگ/ بدنامی؛ مایة ننگ/ بدنامی

نگرانی/ خجالت/ شرمندگی؛ مایة 

 نگرانی/ خجالت/ شرمندگی

embarrassment  

تفریح/ سرگرمی؛ مایة انبساط خاطر، 

 وسیلة تفریح

diversion  

  inspiration الهام؛ مایة الهام، منبع الهام

 treat بخش لذت؛ مایة لذت، چیز لذت

 ، قدرتِ قوه

 دید؛ قدرت دید، قوة باصره

sight  

  observation مشاهده؛ قوة مشاهده، قدرت مشاهده

  originality ابتکار؛ قوة ابتکار

  sanity شعور، تمیز؛ قوة تمیز

  fishery شیالت؛ محل پرورش ماهی محلِّ

  excavation حفر؛ محل حفاری

  safety امنیت، ایمنی؛ جای امن

رانی، حرکت کشتی؛ موعد کشتی زمان

 حرکت کشتی

sailing  

 
–به معنای  همیشه –ologyو  -logy»بخش در شمارة پیشین کارگاه ترجمه در 

. دانش 1 شوند دو معنا دارند:گفتم کلماتی که با این عنصر ساخته می ،«شناسی نیست
. چیزی که موضوع مطالعه و بررسی آن علم 2و علم و رشتة علمی و تخصصی، و 

شناسی و علم فراست است و هم قیافه شناسی و چهرههم قیافه physiognomyاست. 
 وارضـرافیا هم عـدر جغر فیزیکی آن. ـت چهره یعنی ظاهـما و نیز حالـو چهره و سی
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  چند مورد دیگر: دهد.طبیعی معنی می
  purity خلوص؛ درجة خلوص

شکایت/ نارضایتی؛ اظهار شکایت/ 
 نارضایتی 

complaint  

 choice انتخاب؛ حق انتخاب

طنز؛ طنز روزگار، دست روزگار، 
 چشمی روزگار، مایة شگفتیشوخ

irony  

خطر؛ احتمال خطر، احتمال زیان، 
 عامل مخاطرة بالقوه

risk 

کنندگان گردهمایی/ اجالس؛ شرکت
 در گردهمایی/ اجالس

meeting 

 
ی هاها و سازهزدة معنای اول شدن و تحلیل نکردن مؤلفهیکی از عوارض افسون

کار و نوآموزان ترجمه فقط به اولین معناییِ کلمات این است که مترجمان شتاب
کنند و از معانی دیگر که گاه بسیار نزدیک توجه میهایی از این دست معنای واژه

 مانند.به اولی هستند غافل می
 
 های اصطالحیبار فرهنگی معادل ■

بعید نیست که  to carry/take coals to Newcastleدر مقابل عبارت اصطالحی 
از معادل زیره به کرمان بردن استفاده کنند، که درست هم دانان بیشتر انگلیسی

اما کاربرد این معادل فارسی که بار فرهنگی ایرانی )شهر کرمان( را با خود هست، 
اشد. برانگیز ببسا در مواردی اشکالدارد در متنی مربوط به فرهنگی بیگانه چه

مترجم، کرمان، قم، بصره، حلب و امثال آن را به متنی تحمیل کرده که تناسبی با 
 دهد.آن ندارد و رنگ و بوی دیگری به ترجمه می

 بهتر آن است که ابتدا مفهوم عبارت اصطالحی زیره به کرمان بردن را تعریف
به  د که در آنجا یا پیش اوبرزی را به جایی یا پیش کسی میکنیم. وقتی کسی چی

کند. کرمان معدن زیره است و ای میشود، کار عبث و بیهودهفراوانی یافت می
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نامعقول است کسی زیره را برای فروش به کرمان ببرد یا به عنوان سوغاتی به 
ا و پرنیان ، دیببُردهای نفیس و قیمتی مانند ها تقدیم کند. در گذشته، پارچهکرمانی

آوردند و بنابراین، و روم  قسطنطنیه ]ترکیة امروزی[ به ایران می را از یمن
 ها به این مناطق غیرمعقول بود. بردن یا صادرات این پارچهسوغاتی

 عاشقانت سوی تو تحفه اگر جان آرند
 همه زیره به کرمان آرند )سنایی(به سر تو که 

ار ککرمان بردن بهدر تاریخ زبان فارسی، اصطالحات زیادی مترادف با زیره به 
ل زیر اند. در جدورفته، اما بیشترشان اکنون فراموش شده یا ادبی و بسیار رسمیمی

شده هایی که در جایی یا نزد کسی به وفور یافت میبرخی از محصوالت و سرمایه
 اند:آمده

 
 مکان/ شخص محصول/ سرمایه مکان/ شخص محصول/ سرمایه

 هند فوالد بصره خرما
خبیص )شهداد  خرما

 کرمان(
 د )هندیان(ُهنو عود

 هند توتیا یونان حکمت
 صفاهان/ اصفهان سرمه لقمان حکمت

 معدن/ کان گوهر/ لعل/ زر قم نبیدغَ
 دریا رُدُ پارس گوگرد

یمن/ روم/  د/ دیبا/ پرنیانُبر خراسان خر
 قسطنطین

 دریا چشمه/ رود بندر خر
 ب )سوریه(حل آبگینه )آینه( تتب شکم

   ختن/ خطا )چین( مشک/ نافه
 

 های اصلی رعایت شود و آنهادر اینگونه عبارات تالش شده تا هماوایی بین واژه
 نود، و تیرـود به هُـراسان، عـمانند دُر به دریا، خر به خ ،وندـقافیه شوزن و همهم 
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 به توران.
گاهی برای تأکید هرچه بیشتر بر مفهوم موردنظر نویسنده یا گوینده از دو 

شود. گرچه اصطالح اول منظور را به درستی و کمال عبارت مترادف استفاده می
ره به مانند زی ،انجامددهد، کاربرد دو عبارت به تقویت و تشدید معنا میانتقال می

و فلفل به هندوستان، عقیق به  ، کاسه به چین بردنکرمان بردن و چغندر به هرات
ردن و دیبا به روم، گل به بوستان ب ین بردن، کاسه به چیمن بردن و لعل به بدخشان

 و شکر به خوزستان.
  to carry/ take coals to Newcastleهردو در مقابل  پویاو  فرهنگ هزاره

این معادل فارسی را در  فرهنگ نشر نواند. از زیره به کرمان بردن استفاده کرده
های زیر یاد کرده: گل به گلستان بردن، چراغ آخر آورده و قبل از آن از معادل

های مترادف پیش آفتاب بردن، چشمه پیش دریا بردن، مُشک به ُختن بردن.
 انگلیسی این اصطالح عبارتند از:

 
to carry/ take icebox to the Eskimos/ to sell ice to Eskimos/ to 

carry pepper to Malabar/ to carry iron to India 
 

تواند در مواردی معادل مناسبی فوالد به هند یا عود به هُنود ]هندیان[ بردن می
 برای اصطالح آخر باشد.

عالوه بر مالحظات فرهنگی باید مسائل دیگری های فارسی در انتخاب معادل
را درنظر گرفت و پس از سنجیدن مثل سبک، متن، مخاطب، موقعیت و هدف ترجمه 

ن معادل تریترین و  نزدیکترین و مصطلحها با این الزامات، درنهایت، طبیعیمعادل
ام بار فرهنگی خاص خود را هایی که در اینجا آوردهرا برگزید. بسیاری از معادل

س پ کار برد.توان آنها را بهای نمیدارند و به همین دلیل در ترجمة هرمتن بیگانه
مثل بردن قطره به دریا، دُر به دریا، گل به  ،های خنثی بودباید به دنبال معادل

ها مالحظات در انتخاب معادل گلستان، چراغ پیش آفتاب، چشمه پیش دریا.
  غافل ماند. فرهنگی نباید گوناگونی دخیل است. در این میان از ناهمگونی

 
■ Late به اضافة یک عدد دهدهی 
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آید و ( به حالت جمع می40، 30، 20همراه با یک عدد دهدهی )مانند  lateصفت 
  late thirties، مثل دهد که سن کسی حدود دو سال آخر آن دوره بودهنشان می

His health problem began when he was in his late thirties [=when 

he was about 38 or 39 years old]. 
 

Late رود:کار میهمراه با یک عدد مربوط به دهة یک قرن هم با همین معنا به 
The problem began in the late 1930s [in about 1938 or 1939]. 
 

سالگی نویسند در اواخر سیکنند و مثالً میرا غالباً اشتباه ترجمه می lateاین مفهومِ 
زمانی بیش از دو سال را شامل شود ممکن است دورة « اواخر»یا اواخر دهة سی. این 

تری نیست. بهتر است زاویة دید و شیوة بیان )استراتژی و به هرحال تقریب نزدیک
modulation  های گفتة ژان پل وینی و ژان داربلنه( را تغییر داد و مثالً در جملهبه

مشکل «: 1939یا  1938در حدود »یا « نه سالگی–در حدود سی و هشت»باال گفت 
نه سالش بود. این مشکل از حدود -اش وقتی شروع شد که سی و هشتسمانیج

 شروع شد. 1939یا  1938
 شما چه پیشنهادی دارید؟

***** 
 
 
 


