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  چكيده
ترجمه، فرآيندي فعال است كه در هنگام انتقالِ ساختار و مفاهيم از متن مبدأ به مقصد، مـا  

كند. نظام معنايي به معناهاي بسيط و خرده معناهـا  را با دو نظام معنايي و ارزشي مواجه مي
زاعـي  هـاي انت هاي ارجـاعي تـا ارزش  تواند از ارزشقابل تقسيم است. نظام ارزشي نيز مي

نظـام ارزشـي در ترجمـه     با هامعناها و رابطةآن -گسترده شود. در اين پژوهش كه بر خرده
، بـر اسـاس ديـدگاه    2فرهنگي -و اجتماعي 1تأكيد دارد، به تبيين مباني خرده معناهاي ذاتي

هـاي فراينـد   بـا توجـه بـه مسـاله بينـا فرهنگي،تفـاوت       پردازيم و سـپس فرانسوا راستيرمي
دهيم. فرض مـا ايـن   رجمه را با رويكردي معناشناختي مورد تحليل قرار ميمعناسازي در ت

و خـرده   اوليـه ترجمـه   پاسخي مقدماتي به نيازهـاي  منزلة است كه خرده معناهاي ذاتي به
وجود شوند.بااينپاسخي به نيازهاي اصلي ترجمه محسوب مي فرهنگي -معناهاي اجتماعي

گيري معنا در كنش ترجمه را تحت تـأثير  رآيند شكلتواند فدخالت نظام ارزشي گفتمان مي
خود قرار داده و مرزهاي معنايي را جابجا كند. هدف از اين پژوهش، تحليل جايگاه خـرده  

   .معناها در فرايند ترجمه و رابطة آن با نظام ارزشي گفتمان هنگام كنش ترجمه است
نگـي و ذاتـي، نظـام ارزشـي،     فره -اي، خـرده معنـاي اجتمـاعي   تحليل معنـاژه : هادواژهيكل

  .معناشناسي، ترجمه

                                                            
1 Inherent semantic features 
2 Afferent semantic features 
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  مقدمه. 1
شناسـي  شناسـي، جامعـه  منزلةچهار راه تقابـل علـوم مختلـف اسـت كـه اززبـان      امروزه ترجمه به

معناشناســي، كاربردشناســي و ... را در  - اي همچــون نشــانهشناســيگرفته تــا علــوم زيرشــاخهوروان
هاي آن نزد خوانندة ترجمه ة انتقال معنا و بررسيويژگيگيرد. عنصر مشترك تمامي اين علوم مقولبرمي

همگي ازجملـه ابعـاد مختلـف     4و يا مقولة استنتاج 3، كالم ضمني2، بافت ارتباطي1است. بافت كالمي
  شوند.فرايند معنا سازي محسوب مي

 حسـاب نيز كه خود يكي ديگر از انواع ابعادتأثيرگذار در فراينـد معناسـازي بـه    مباني بينا فرهنگي

در انتقال معنـا در   آيد، همواره ازجمله مشكالت فعاالن عرصة ترجمه بوده است. اين مباني عموماًمي
بـازد. ريشـة چنـين    كنند و معنا و مفهومشان در فرهنگ بيگانه رنـگ مـي  زبان مقصد نقصان ايجاد مي

مـورد نظـر و    مشكالتي عموماً در نحوة انجام ترجمه نيست بلكه بيشتر شامل چگونگي درك مفهـوم 
  شود. نزد خوانندة ترجمه مي 5هاي فرهنگي و فرازبانيميزان نقصان وارده به شناخت
بندي از انـواع مبـاني   قادر است نوعي طبقه7(يا خرده معنايي) پوتيه 6ايدر اين راستا تحليل معناژه

زدخواننـدة ترجمـه   هارا در فراينـد معناسـازي ن  بينا فرهنگي ارائه دهد و ميزان پيچيدگي هر يك از آن
  بررسي كند.

بـه واحـدهاي معنـادار     8بنا بر پوتيه، تحليل خرده معنـايي عبـارت اسـت ازشكسـتن دال معنـايي     
تـررا، معنـاژه يـا خـرده     . هر يـك از ايـن واحـدهايكوچك   (Baylon & Mignot, 1995)تركوچك

نظـام ذاتـي و كـاربردي     ناميم (همان). برخي از اين خرده معناها در زبان موجود هستند و بـه مي9معنا
اند. برخي ديگر بيشتر ريشه در فرهنگ، اند و به همين دليل به خرده معناهاي ذاتي معروفزبان وابسته

                                                            
1 Enunciation context  
2 Communicational context 
3 implicitly 
4 Speech relevance 
5 Encyclopedic knowledge 
6 Componential analysis 
7 Pottier 
8 signified 
9 seme 
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كننـد. ايـن خـرده معناهـا بـا      اي خاص دارند و از نظام زباني خاصي پيروي نميتاريخ و افكار جامعه
 .(Rastier, 2000, p. 120)شوندفرهنگي شناخته مي - عنوان اجتماعي

فرهنگي و ذاتي را در ترجمـه   - كوشيم تا نقش و جايگاه خرده معناهاي اجتماعيدر اين مقاله مي
هادر فرآيند معناسازي و نظام ارزشي گفتمـان ارائـه   دريابيم و همچنين پاسخي براي چگونگي تأثيرآن

  دهيم.
ارزشـي گفتمـان، موجـب     كنيم كه خرده معناهاي فرهنگي با تأثير بر نظامدر اين راستا، فرض مي

شـوندو بـدين ترتيـب بـر فراينـد معناسـازي در ترجمـه        پذيري و يا عدم انطباق فرهنگي مـي انطباق
 گذارند.تأثيرمي

 پيشينة پژوهشي

و  1مبدأ گرايـي هاي فرهنگي مطرح شده در حوزة ترجمه، بحث مقوله ترينشده شناخته جمله از
. بنـا بـر   (Ladmiral, 1994, p. 105)طرح كرده استم 1994است كه الدميرال در سال مقصدگرايي

الدميرال ترجمه نوعي دوراهي است كه مترجم بايد با توجه به شـرايط و موقعيـت فرهنگـي ترجمـه     
هارابرگزيند و جانب اعتدال را رعايت كند (همان). با اين ديدگاه، ترجمه راهبردي تجويزي يكي از آن

و يا فرهنـگ و زبـان   2معنا) يا بايد با محوريت فرهنگ مبدأ يابدكه طبق آن، حفظ كالم (صورت ومي
  .)109, ص. 1393كريميان, و(محمدي صورت پذيرد 3مقصد

منظور برقراري اعتدال ورفع اين دوگانگي، دو نوع معادل گزيني را (كه امـروزه  در اين راستا،پيم به
و معـادل   4عادل دو سويه يا طبيعياند از مكند كه عبارتشناسيم)بيان ميتحت عنوان نظرية اعتدال مي

  .Pym, 2014, pp. 150)-(200يا آزاد 5يك سويه

                                                            
ي مترجم حفظ كالم، ساختارهاي زباني و يا مفاهيم فرهنگي زبان مبدأ است كه به ترجمه ايست كه در آن دغدغه 1

  بسيار رايج است. هاي مذهبي و ادبيي ترجمهخصوص در حوزه
  )1392(احمدي, براي اطالعات بيشتر مراجعه شود به:  2
  )90(مهدي پور, براي اطالعات بيشتر مراجعه شود به:  3

4 Natural equivalence 
5 Directional equivalence 
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يـابي مناسـب   از ديرباز مورد توجه منتقدين بوده و مترجم را ملـزم بـه معـادل    1معادالت دوسويه
ظهـور معـادالت يـك     . اين در حـالي اسـت كـه   )120- 117, ص. 1393(خان جان, كندواژگاني مي

نيز »سازيمعادل«، ملزم به »يابيمعادل«تر هستند، مترجم را عالوه بر ادتر و متنوعپرتعد كه عموما2ًسويه
  كند (همان). مي

و صـاحب مـتن   		سازي براي مترجم، ديگر او هم پاية نويسندهبا به رسميت شناختن اختيار معادل
 وصـيفيِ و بدين ترتيب تجويز شـيوة ترجمـه باشـيوة ت    )117, ص. 94(اسالمي, آيدحسابميجديد به

به مطالعـة   پس، محققان. ازاين)121, ص. 1393(خان جان, شودجايگزين مي مطالعة عملكرد مترجم
هـاي بينـا   نظريـه  و درنهايـت  پردازنـد مي هاي گوناگون زبان و فن ترجمه، بدان گونه كه هست،جنبه
 هـاي ترجمـه  جنبه به بررسي يكي از تفصيل به شودكه هركداممتعددي در اين حوزه ارائه مي ايرشته
هاي موجـود،  وسعت كالم و محدوديت . در مقالة حاضر، با توجه به(Gile, 2006, p. 24)پردازدمي

  پردازيم.مي فرهنگيِ ترجمه - تنها به بعد معناشناختي
در كنـار ايـدة گرامـر    (Herbulot, 2004)5دانيكـا سلسـكوويچ  و  4ماريـان لـودرر  3نظرية معنـاي 

 تـرين معـروف  جملـه  از(Holliday, 1994)7انطبـاق آن بـا ترجمـه    ي وهاليـد 6گراي نظام منـد نقش
جـان  اثـر   نيـز،  8رود. در زمينة كاربردشناسي معنابه شمار مي اين حوزه معناشناختي هايپردازينظريه

در راستاي فلسفة عـدم قطعيـت    10و كوين (Austin, 1975)دربارة كاركردهاي زباني9النگشاو آستين

                                                            
ها راه ديگري ينش آنمعادالتي كه از زبان مقصد به مبدأ و بالعكس قابل تبديل به يكديگر باشند و مترجم عموماً جز گز1

  نداشته باشد.
ها بر دهد و لزوماً تناظر يك به يك بين آنعموماً از زبان مقصد به مبدأ واژه يا عبارت اول را بدست نمي معادالتي كه 2

  قرار نيست.

3 Meaning theory 
4 Marianne Lederer 
5 Danica Selescovitch 
6 Systematic functional grammar 
7 Holliday 
8 pragmatics 
9 John Longshaw Austin 
10 Quine 
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و نظريـة   (Adam, 2005)در باب كـالم ضـمني    1جان ميشل آدامهاينوشته،  (Quine, 1987)معنا
تـرين منـابع   مهم ازجمله(Sperber & Wilson, 1996)در مقولة استنتاج كالمي،  2ويلسونو  اسپربر

ـ  (Baker, 2006)3هـاي تحليلـي مونـا بيكـر    رود. نمونهها به شمار ميمطالعاتي اين حوزه  4ديو مان

(Munday, 2012) فرهنگيِ حاكم  - نيز در حوزة نظام ارزشي گفتمان و  تعارضات آن با نظام معنايي
  بسيار حائز اهميت هستند. بر متن ترجمه

در ترجمـه و نظـام حـاكم بـر      در بـاب انـواع معنـا    عليرضا خان جان دربين آثار ايراني نيز، تحقيقات
ـتاي   شـاه مـرادي  و  منافي، مقاالت )1393ان جان, (خفرهنگي هايگذاريها و ارزشسازيمعادل در راس

شـاه مـرادي,   و(منافي انـاري  مبدأ و تطابق آن با ژرفاي معنايفرهنگي متن مالصدرانظرية حركت جوهريِ 
و )1394(دل زنـده روي,  در بـاب عـدم قطعيـت معنـا در ترجمـه      سميه دل زنده رويهاي، نوشته)1394

 هاو چگـونگي تـأثيرات  زبان بينيدر باب جهانعلي محمد حق شناس  توسط6و ورف 5برگردان آثار سپير
ـتار   )1376(سـابير,  شناختي مترجم و خوانندگانِ ترجمه بر معناي دريافتيفرهنگي و جامعه ، در كنـار نوش

(ملكشاهي, و اعتقاد به مقولة هويت فرهنگي در ترجمه 7دربارة شخص پل ريكورمرضيه ملكشاهيتحليلي 
  آيند.مي حسابمعناشناختي مطالعات ترجمه در ايران به - ترين آثار فرهنگيممه ازجمله )1393

 سياليت مرزهاي فرهنگي. 2

 هـا و بـاب شـدن مفـاهيمي همچـون دهكـدة جهـاني       امروزه با پيشرفت تكنولوژي ارتباطات، رسانه
ـتند.مرزهاي ف فرهنگ رهنگـي روز بـه   هاي مرزي و بومي نيز ديگر چندان با يكديگر ناآشنا يا نامأنوس نيس

ترجمه در تعامل يكديگر قرار  واسطةروندتا جايي كه كشورهابهروز از مرزهاي قراردادي كشورها فراتر مي
هـاو  مـرز ميـان هويـت    . ايـن تبـادالت  (Ricoeur, 2004)كننـد گيرند و با يكديگر تبادل فرهنگي ميمي

بخشد. واين تبلور عينـي كـالم   رهنگيمياي به مباني فشكند و شكل و شمايل تازههاي معنايي را ميارزش
شود و لذا بايد همواره قابل فهم و ترجمه هويت من در تعامل با ديگري ايجاد مياست كه معتقد بود: ريكر

                                                            
1 Jean Michele Adam 
2 Sperber and Wilson 
3 Mona Baker 
4 Jeremy Munday 
5 Edward Sapir 
6 Benjamin Lee Worf 
7 Paul Ricoeur 
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اي دانست كـه بـا   نشانه توان يك حائلبدين ترتيب،ترجمه را مي)18, ص. 93(ملكشاهي, به ديگري باشد
ـترده   انتقال يك گفتمان از يك فرهنگ به فره ـيال و گس نگي ديگر جريان انسدادي حضور را به جريان س

    دهد.تغيير مي
 در معناشناسي2و ارزش1هويت هايمقوله .3

نيـز  » ارزش معنـايي «و » هويـت «،»معنـا «شناسي نوين، واژگان زبان عالوه بـر  بنا بر سوسور، پدر زبان
كالمي، نوشتاري، مادي و - آواييبه مجموعة برآيندهاي » هويت«. مفهوم )105, ص. 1377(سوسور, دارند

سازد(همان).اين در حالي است رفته ماهيت واحد زباني مورد نظر را ميهمكند كه روييا معنايي داللت مي
كندكـه در  ، كه خود بخشي از هويت واحد زباني است، به مفهومي انتزاعي داللـت مـي  »ارزش معنايي«كه 

  ).106شود (همان، ص مي د شناختي عبارات در بافت كالميمعنايي و كاربر هايبرگيرندة مجموعة ويژگي
هاي جزئـي  نظر ازتفاوت، هر بار با صرف»ها!آقايان و خانم«گوييممي براي مثال، وقتي در ميهماني

شناختي اين عبارت يكسان خواهد بود (همان): مخاطب قـرار دادن  زبان حاضر، هويت مانند اشخاص
  س.ها و آقايان حاضر در مجلخانم

مايـةمعنايي  نيز كه در عبارت باال وجود دارد، چندان بـن » مرد«و » زن«از سوي ديگر، دو مقولة معنايي 
اي در ادامـه آمـده   محكمي نداشته و اين عبارت بيشتر با ارزش معنايي جلب توجه حضار و ايراد خطابـه 

با عباراتي همچـون   ترازي،همهاي هويتتوان اين عبارت را، با وجود تفاوتاست(همان). به همين دليل مي
بلند «، »سرفه كردن«و يا ارتباطات غيركالمي از قبيل » ببخشيد!!!» «يك لحظه دوستان!!!«، »توجه كنيد لطفاً!!!«

  و... دانست.» ضربه زدن بر روي ميز«، »اندشدن و ايستادن در مقابل حضاري كه نشسته
هاي معنايي، هر با وجود تكرار و تغييرِداللتبه ديگر كالم، هويت درواقع مفهومي پايدار است كه 

)؛ مانند خياباني كـه بـا وجـود تغييـرات در ظـاهر شـهري و امـور        104ماند (همان، ص بار ثابت مي
اما ارزش  3شود (همان)كند و به خيابان ديگري تبديل نميعمرانيش، كماكان هويت خود را حفظ مي

  توان آن را از دو طريق بررسي كرد (همان):يمعنايي هر بار مفهومي نسبي خواهد بود كه م
                                                            
1Identity 
2 value 

اقع است و مبدأ و مقصد يكساني دارد. حتي اگر نام گذاري متفاوتي براي آن برگزيده شود خيابان در مكان قبلي خود و3
  ي عجيبي نيست و مويد وحدانيت هويت است.ي امروزي ما نيز پرسيدن آدرس با نامگذاري هاي قديمي پديدهدر جامعه
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 اي كه هويتي مجزا ولي ارزشي هم تراز دارد؛ چنين كاري مانندمقايسة اسكناسـي  مقايسه با مقوله
 توماني است. 2000توماني با يك عدد نان  2000

 اي نيـز همچـون   كه هويتي يكسان ولي ارزشـي متفـاوت دارد؛چنـين مقايسـه     ايمقايسه بامقوله
 توماني خواهد بود. 500توماني در مقايسه با يك اسكناس  2000ي ارزش اسكناسي بررس

بـا  » هـا آقايان و خانم«نامند (همان). مقايسة عبارت مي2قياسو حالت دوم را  1تبادلحالت اول را 
 برآينـدهاي  و سـاير » توجه كنيـد لطفـاً  «سازيĤن با از امثال تبادل و معادل» زدن بر روي ميز«يا » سرفه«

هستند (همان). در تفاوت بين مسالة ارزش و معنا بايد توجه داشت كه دو حوزة  كالمي مشابه، قياس
توانند با انتقال ارزش خود به يكديگر در نظامي مشـترك قـرار   غيرمرتبط به يكديگر از نظر معنايي مي

ه با مبلـغ پانصـد تومـان    مثال، نان و پول داراي معاني متفاوت هستند. ولي به اين دليل كعنوانگيرند.به
اي ما را در نظام مبادلة ارزشـي  شده است. چنين رابطهتوان يك نان خريد؛ ارزش پول به نان منتقلمي

 دهد.قرار مي

  فرهنگي در ترجمه شناسيارزش و هويت . 4
اي برخوردارنـد: بـراي   هاي مختلف نيز از اهميـت ويـژه  اين دو مقوله در حوزة ترجمه و فرهنگ

در فارسي معادل هويتي يكديگر هسـتند، ارزش معنـايي   » قهوه«در انگليسي و » coffee«رچه مثال، اگ
رود و بعـد از هـر   واحدي ندارند: در كشورهاي غربي، كافه نوشيدني روزانه و رايج مردم به شمار مي

هاسـت  شاپشود. ولي قهوه در ايران عموماً مختص مجالس خاص و يا كافيوعدة غذايي صرف مي
رادر » كافـه «بدين ترتيب شـايد بتـوان معـادل ارزشـي      .شودعنواننوعي نوشيدني لوكس تلقي ميو به

  دانست.» چاي«فرهنگ فارسي واژة 
رسـد كـه انتقـال ارزشـي در حـوزة ترجمـه از طريـق فراينـد قيـاس          چنين به نظر مي حالاين با

: )52, ص. 1380(صـفوي,  كندتر باشد تا تبادل چراكه شناخت فرهنگ بيگانه را نيز ممكن ميمطلوب
بگيــريم (تبــادل » قهــوه«را معــادل » چــاي«بــراي مثــال، شــايد درســت نباشــد كــه در ترجمــه،واژة 

، »فيـروز حـاجي «و » بابـا نوئـل  «، »نيمـة شـعبان  «و » ميالد مسيح جشن«، »نوروز«و » كريسمس«ارزشي).
                                                            
1Exchange 
2 Comparison  
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 هـاي يباًهم ارزش امـا داراي هويـت  هاي فرهنگي ديگرنيز تقرو بسياري مقوله» عيد فطر«و » 1شنبةتوبهسه«
معادل گرفتن چنين واژگاني در ترجمه، تبادل ارزشي خواهد بود و عمومـاً   متفاوت هستند. فرهنگي كامالً

  رود(همان). قبيح به شمار مي
شود، كلمات سياسي هابر اساس انتقال ارزش معنايي انجام ميازجمله موارد ديگري كه ترجمة آن

و يـا واژگـان چنـد    » رژيـم صهيونيسـتي يـا اسـرائيل    «، »المقدس يـا اورشـليم  بيت«زا مانند حساسيت
هـر سـه   » mutton«و » sheep«، »گوسـفند «: براي مثـال سـه واژة   )52, ص. 1380(صفوي, معناست

كنند...) اما ارزش معنـايي دو  داراي هويت معنايي يكسان هستند (به حيواني از نژادي واحد داللت مي
, 1377(سوسـور,  ان و واژة سوم گوشت اين حيوان است كه كاربرد خـوراكي دارد واژة اول خود حيو

بر اساس ارزش كـاربرد شـناختي   » گوسفند«. در اين مورد، ترجمة فارسي به انگليسي واژة )107ص. 
  متن از واژة مورد نظر خواهد بود. 

 

 ي گفتمانفرهنگي و ذاتي از ديدگاه خواننده و نظام ارزش - خرده معناهاي اجتماعي. 5

دستگاهي كه بـر پشـت بـام بـراي دريافـت امـواج       « ، »آنتن«اگر شخصي از ديدن يا شنيدن واژة 
و اوليـة واژه همـراه بـا     2، را به ذهن آورد، در واقع معني اصـلي »دهندتلويزيوني و يا راديويي قرار مي

  مجموعة خرده معناهاي ذاتي آن را متصور شده است:
  خرده معناهاي ذاتي 
  سطح زباني استاندارد  دريافت امواج اطالعاتي همگاني شي آنتن

  : جدول معناي اصلي واژة آنتن1نمودار شمارة 
هاي صورت مخفيانه از اسرار و ناگفتنيشخصي كه به«منزلةبههمين شخص آنتن را،  كهدرصورتي

در نظر گرفته كه از واژه را  3، متصور شود، در واقع اين بار معني ثانويه و ضمني»آوردمردم سر در مي
  فرهنگي و ارزش معنايي متفاوتي تشكيل شده است. –مجموعة خرده معناهاي اجتماعي 

                                                            
1 Shrove Tuesday :ي پشيماني و توبه ي بعد از مصلوب شدن حضرت عيسي (ع) كه مسيحيان از آن به عنوان روزاولين سه شنبه

هاي آن حضرت در ايام قبل از مصلوب شدن كنند. در اين روز، مؤمنين معراج عيسي (ع) و خاتمه يافتن مصائب و گرسنگيمتخاصمين ياد مي
  گيرند.  هاي مطلوب، پس از چهل روز روزه داري، جشن ميرا با خوردن و آشاميدن غذاها و نوشيدني

2Denotation 
3Connotation 
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  فرهنگي-خرده معناهاي اجتماعي  
  سطح زباني منفي دريافت اطالعات محرمانه شخص  آنتن

 : جدول معناي ثانوية واژة آنتن2نمودار شمارة 

همراه شده است: واژة آنتن در معني جاسوس به كار رفته 1تبادل ارزشيداللت معنايي با پديدة  اين
تـر و نـوعي   اش (كه نوعي تكنولوژي مفيد و كارآمد است)، سطح زباني پايينو نسبت به معني اصلي

  شود.مي اي تنزل ارزشي محسوبارزش منفي پيدا كرده است كه گونه
چند واژه از انبوه واژگان چنـدمعنايي  »الله«و يا » تُك زدن«، »شير«، »آنتن«به همين ترتيب، واژگان 

  هاي متفاوتي خواهند يافت:هستند كه در نظام ارزشي گفتمان، بر حسب مورد جايگاه
  الله  تُك زدن شير آنتن   

دستگاه دريافت  به فارسي  معني اوليه: (ذاتي)
عمل نوك زدن   حيوان درنده امواج

  نوعي گل  پرنده

  Antenna Lion To bill  Tulip به انگليسي

 - معني ثانويه: (اجتماعي
  فرهنگي)

ناخنك زدن به   انسان دالور  جاسوس  به فارسي
  شهدا  غذا

 Spy  Brave  به انگليسي
man(Lion)  

Eating with 
fingers  Martyrs  

تغيير در ارزش زباني
ارتقاي   3تنزل ارزشي  2ارتقاي ارزشي  تنزل ارزشي   پس از تبادل ارزشي:

  4ارزشي
  

هايي از معاني اوليه و ثانويه و تغييرات ارزشي حاصل شده از تبادالت ارزشي آن : نمونه3نمودار شمارة 
  دو در زبان فارسي

                                                            

  ايم.شدت فعاليت و زشتي كار جاسوس را با حجم انبوه اطالعات دريافتيِ دستگاه دريافت امواجِ مغناطيسي تراز كرده 1
هاي) او شير كه نماد قدرت و صالبت است، ويژگي بارز خود را به انسان داده است و منجر به ارتقاي ارزشي (دالوري 2

  شده است.
كند،به انسان نسبت داده شده است اما اين كار براي آدمي، عملي حياتش را تضمين مي ي پرنده كهعمل طبيعي و سازنده3 

  زشت خواهد بود كه ارزش معنايي منفي دارد: حجم كم غذاي دريافتي با ظرفيت پايين نوك پرنده تراز شده است

به ارتقاي ارزشي (بلندمرتبگي)  گل الله كه نماد استواري و بلند قامتي است، ويژگي بارز خود را به شهدا داده و منجر4
  ها تراز شده استبلند مرتبگي شهدا با قامت بلند الله در مقايسه با ساير گلايشان شده است: 
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باال مشخص شده است، خـرده معناهـاي ذاتـي در ذات زبـان موجـود       هايطور كه در مثالهمان
. امـا خـرده   1هاي ديگـر يافـت  هامعادلي با ارزش هم تراز در زبانتوان براي آنمي وبيشهستند و كم

اند و دريافت و برداشـت  اي خاص نهادينه شدهفرهنگي بيشتر در فرهنگ جامعه –معناهاي اجتماعي 
پذيرتر اسـت. در  ها، به جز در موارد خاص (واژة شير)، نزد مخاطبان بومي امكانارزشي درست از آن

اكه از طريق فرايند تبـادل بـا   رود،چرواقع ارزش زباني اين تعابير عموماً در فرايند ترجمه از دست مي
  معناي اوليه به دست آمده است.

 فرهنگي –انواع خرده معناهاي ذاتي و اجتماعي . 6

فرهنگي صرفاً در كلمات چند معنا نيست. موارد بسيار ديگـري   - خرده معناهاي ذاتي و اجتماعي
  انست.فرهنگي د –توانازجمله مصاديق مباني ذاتي و اجتماعي نيز وجود دارد كه مي

وارسـتگي و منتخـب خـدا    «و» آب«در » سيال بودن«، »كالغ«در ذات واژة » سياه بودن«براي مثال 
موجود است (خرده معناي ذاتي)...  خرده معناهاي » امام«و يا » پيامبر«در ذات واژگاني همچون » بودن

  :(Baylon & Mignot, 1995, p. 127)فرهنگي نيز دو نوع كلي دارد –اجتماعي 
 آيد.ارزش زباني و معناي آن از متن كالم بر مي : كه2فرهنگيِ متني - معناي اجتماعي خرده 

 كه ارزش و معناي آن تنها از طريق هنجارها و آداب3فرهنگيِ غير متني - خرده معناي اجتماع : 
 حاكم بر بافت ارتباطي قابل استنباط است. رسوم و

در نظر بگيريم، خرده معنايي ذاتي » والدين مشتركداشتن «را در معناي »برادر«براي مثال اگر واژة 
فرهنگي از نوع متني سـر و   - خود بدانيم با خرده معنايي اجتماعي» برادر ديني«داريم. اگر شخصي را 

هم «را با» برادر«كه در متن كالم وجود دارد،ارزش معنايي »ديني«در اين حالت، واژة  كه كار داريم چرا
، اين »او برادر من است«همچنين،اگر به دوستي از روي مودت بگوييم كه  كند.جابجا مي»كيش و آيين

فرهنگي از نوع غير متني داريم كه معناي ذاتي عبارت (والدين مشترك  - بار نيز خرده معنايي اجتماعي
يابد؛ در ايـن حالـت ارزش   مي زند و به معناي تازة (دوست صميمي داشتن) دستداشتن) را كنار مي

شود:اين معناي جديدنه از متن كالم بلكـه از هنجارهـاو   جابجا مي» دوست صميمي«با » دربرا«معنايي 
                                                            
1Antenna in English 
2Contextual afferent semantic feature 
3Social afferent semantic feature 
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شود:بنابراين خرده معناي فرهنگـي و ارزش زبـاني   ورسوم فرهنگي حاكم بر عبارت استنباط مي آداب
 فرهنگـيِ  - هاي ديگر اين خرده معناهاي اجتماعينمونه جمله مورد نظراز نوع غير متني خواهد بود.از

  اند از: عبارت غير متني
  »... .من5قهرمانِ«، »جنگ 4خداي«، »غيب 3دست«، »صبور 2سنگ«، »آور 1نان«

  فرهنگي و ذاتي در ترجمه - اجتماعيخرده معناهاي . 7
توان ايـن خـرده   فرايندهاي معنا و ارزش شناختي در مباني بينا فرهنگي مي موازاتدر ترجمه و به

  بندي كرد:طبقه ليمعناها را در چهار گروه ك
  واژگـاني آن   - اين خرده معناها ازابتدا در زبان مقصد و نظام نحويذاتي مطلق:خرده معناهاي
(مـثالً در واژگـاني همچـون:     6برداريهايي همچون گرتهتكنيك واسطةانداما با گذشت زمان وبهنبوده
(مـثالً در واژگـاني    7گيـري وامالمللـي پـول و...) و يـا   افزار، كاخ سفيد، صـندوق بـين  افزار، سختنرم

هـاي  همچون: كامپيوتر، همبرگر، ماسك، رزومه و...) به نظام زباني مقصد وارد شده و معنـي و ارزش 
 اند.معنايي خود را جا انداخته

  به نظام واژگاني  در زبان مقصد معادل دارند ولي كهفرهنگي مطلق: - اجتماعيخرده معناهاي
متفاوتي بـه مفهـوم مـورد     ازي (هويت معنايي) و رنگ ولعاب فرهنگيآن وابسته نيستند و تصويرپرد

ها و يا عموم سخنان ركيك كه المثلبخشند: واژگان مركب، اصطالحات، ضربمي نظر در زبان ديگر
همگي يا بعضي از واژگان معنـي فـردي خـود را جهـت تـداعي معنـاي جمعـي از دسـت          هادر آن
شـوند:  فرهنگـي مطلـق محسـوب مـي     - رده معناهـاي اجتمـاعي  هاي خـ بهترين مثال اند،ازجملهداده

نفهم و...ازجمله واژگان فارسي و خر، زبانشور برده،پدرسوخته، كلهبرفي، آتشكده، مردهخانه، آدمكتاب

                                                            
  و تبادل ارزشي صورت گرفته است.ت كرده را درياف» پول«ارزش معنايي » نان«در اين عبارت، 1
  را دريافت كرده و تبادل ارزشي صورت گرفته است.» مخاطب يا شنونده«ارزش معنايي » سنگ«در اين عبارت، 2
  را دريافت كرده و تبادل ارزشي صورت گرفته است. » امداد«ارزش معنايي » دست«در اين عبارت،  3
  را دريافت كرده و تبادل ارزشي صورت گرفته است.» قهرمان«ارزش معنايي » خدا«در اين عبارت،  4
  .را دريافت كرده است و تبادل ارزشي صورت گرفته است» مدل و نمونه«ارزش معنايي » قهرمان«در اين عبارت،  5

6calque 
7 Borrowing  
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merry go round ،fall in love ،blackberry ،God forsaken ،backbiting  ــه و... ازجمل
گونـه  فرهنگـي مطلـق هسـتند.در ايـن     - ده معناهـاي اجتمـاعي  واژگان و عبارات انگليسي داراي خـر 

رفتةاجزا)انجام  همروي ترجمه از طريق انتقال ارزش معنايي و نه هويت عبارت (معناي واژگان،عموماً
در 1هايي همچون تغيير بيـان تواناز طريق تكنيكشود.به همين دليل است كه اين خرده معناها را ميمي

 ترجمه منتقل كرد.

 اين خرده معناها نيزماننـد خـرده معناهـاي اجتمـاعي    فرهنگي: - نيمه اجتماعيمعناهاي  خرده -
گونـه  در نظام واژگـاني زبـان مقصـدموجود هسـتند.اين     فرهنگي مطلق هستند با اين تفاوت كه تقريباً
معنـايي خـود را از    - هـاي ارزشـي  ها و خاصـيت ويژگي واژگان و عبارات عموماً، در ترجمه، بعضي

و امثـال   4، تعطيالت آخر هفته3، روزه2گيرند: صبحانههند و رنگ و لعابي بومي به خود ميددست مي
هاي فرهنگي هستند كه با وجود داشتن معادل - آن ازجمله مفاهيم داراي خرده معناهاي نيمه اجتماعي

از  هاي معنايي) متفاوتيها و جزئيات (ارزشمناسب در زبان مقصد (هويت معنايي يكسان)، برداشت
 شود.ها استنباط ميآن

                                                            
1 modulation 

شود، در حالي كه و پنير و چاي تشكيل مي ي ايراني عموماً از نانصبحانهموارد خاص و فردي را كه در نظر نگيريم،  2
هاي مختلف، تارتين، شير و يا قهوه باشد. به عبارت ديگر، هرچند صبحانه تواند انواع پنيرها، نانها ميصبحانه براي غربي

هاي مختلفي در شود، دريافتي غذايي شبانه روز استنباط ميهاي شرقي و غربي به عنوان اولين وعدهدر دو فرهنگ
ها و مخلفات غذايي، احتماالً هاي مختلف از آن وجود دارد. براي مثال با وجود انواع مختلف نانها و زمانفرهنگ
  ها خواهد بود...ي غربي بسيار مجلل تر و پر اهميت تر از صبحانه (نان و پنير) ايرانيصبحانه

آيد كه به معني خود ي بسيار مهم به حساب ميروزه در هر دو فرهنگ اسالمي و مسيحي به عنوان يكي از احكام عباد 3
داري كردن از خوردن و آشاميدن و رعايت بسياري اصول ديني ديگر است. با اين حال، در فرهنگ كاتوليكي روزه به معني 

-Jeuge) خود داري از خوردن و آشاميدن طعام پر زرق و برق بوده و ساده زيستي و ساده خوري كامالً مجاز است

Maynart, 2010)ها كه روزي مقدس است، به عنوان روز كشد و يكشنبهروز طول مي 40ي كاتوليكي . همچنين، روزه
تعطيل بوده و مؤمنين از روزه داري و ساده زيستي در اين ايام معاف هستند(همان). چنين مفهومي هرگز در فرهنگ 

  شود.اسالمي استنباط نمي
ايراني به روز جمعه  -شود. با اين حال، در فرهنگ اسالميهاي آخر هفته گفته ميآيد، به روزهمان طور كه از آن بر مي4 

ي ايراني به استراحت و معافيت از كند. ارزش معنايي آخر هفتهو در فرهنگ غربي به روزهاي شنبه و يكشنبه داللت مي
  .شودهاي شبانه استنباط ميكلوپكار است در حالي كه در فرهنگ غربي عموماً به فعاليت بيرون از خانه، پيك نيك و 
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  اين خرده معناها نيزدر عين موجود بودن در نظام واژگاني زبان مقصد  نيمه ذاتي:خرده معناهاي
هاي فرهنگي براي خوانندگان زبان مقصد، ملمـوس و  و داشتن قابليت ترجمه پذيري، به علت تفاوت

ها بار معنـايي  خاصي كه بخشي از آنو يا اسامي  ، ضمني2، عبارات زائد1قابل تشخيص نيستند. القاب
هر چنـد در تركيـب واژگـاني    » عصر روشنگرايي«هاي اين خرده معناها هستند: دارند از بهترين نمونه

خود بر پاية نوعي داللت معنايي مثبت و آگاهي بنا شده است، براي خوانندة ناآشنا بـه قـرن هجـدهم    
صدسـاله و نـه ده يـا     اياينكه اين عصـر، دوره  اروپا،هويت معنايي نامفهومي خواهدداشت. حتي فهم

نيز، بـا وجـود قابليـت انتقـال ارزش معنـايي      » مخشعبان بي«بوده، دشوار خواهد شد.هويت  هزارساله
بودنش (بي رحميش) براي شخص نا آشنا به تاريخ معاصر ايران قابل تشخيص نيسـت. فـاتح    مخبي

هـايي از واژگـان   و... همگي مثال6،شير خدا5، خانة خدا4، شهر نور3نبرد مونتنوت يا مقلوب نبرد واترلو
 داراي خرده معناهاي نيمه ذاتي هستند.

حـال،  توان با تمرين ترجمه و كسب مهارت در آن با موفقيت منتقل كرد. باايندو مورد اول را مي
ر بـه  انـد و لـذا بيشـت   هاي فرازبـاني و آگـاهي عميـق از فرهنـگ مبدأوابسـته     دو مورد دوم به شناخت

  هاي مخاطبين ترجمه بستگي دارند.آگاهي
در مورد اول (خرده معناهاي ذاتي مطلق)، واژگان عموماً با يكي از معاني خود وارد زبـان مقصـد   

آيدعموماً چون در زبان مقصد معادالت و ها بر ميشوند، لذا در موارد ديگر كه معاني ديگري از آنمي
آينـد:  نمـي  حسـاب ي وجود دارد، اصوالً جزو موارد فرهنگي بـه تري براي اين معانمناسب هايداللت

در معني سازماني كه مسئوليت رسيدگي به مرسوالت مـا را بـر    گرفته شده» post«كه از واژة » پست«
گونه واژگان با گذشت آيد. اينمي حسابعهده دارد، جزو واژگان داراي خرده معناهاي ذاتي مطلق به

كه جـزو معـاني   »مقام و مرتبه«اين، مفهوم اند. باوجودي وارد زبان فارسي شدهگيرزمان و از طريق وام

                                                            
1 denomination 
2 periphrasis 

  شخص ناپلئون بنا پارت است هر دو عبارت نوعي نامگذاري براي 3
  پاريس 4
  كعبه. 5
  »ع«علي 6
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و جـزو مـوارد    )40, ص. 1380(صـفوي,  ديگر واژة پست است، از قبل در زبان فارسي وجود داشته
گيري چنين واژگاني در معاني ثانويه و يا بـه جـاي مفـاهيم    آيد. لذا وامحسابنميايبهفرهنگي يا ترجمه

  .)1392(عباسي, زبان چندان مناسب نيست موجود در
فرهنگـي مطلـق) نيـز، عبـارات و اصـطالحات       - در مورد دوم (يا همان خرده معناهاي اجتماعي

بسياري وجود دارد كه در هر دو زبان مبدأ و مقصد تصويرپردازي (هويت واژگاني) يكسـاني دارنـد.   
خرده معناهاي فـردي خـود    همچنان جزافرهنگي هستند چراكه ا –گونه عبارات كماكان اجتماعي اين

دهنـد:  را (كه در سيستم زباني موجود است) در ازاي داللت معنايي جمعي (هويت جمعي)از دستمي
، ريشه 4، مثل علف هرز روييدن3، زندگي سگي داشتن2،مثل سگ كتك خوردن1اشك تمساح ريختن

ازجملـه فارسـي،    هـاي دنيـا  ر اكثرزبـان المللي هستند كه دبين و... همگي اصطالحاتي تقريباً 5دوانيدن
بحث از تمساح و سگ است  نسبتاً يكساني دارند. در اين عبارات نه فرانسه يا انگليسي تصويرپردازي

هـاي  و نه بحث علف هرز و عمل ريشه دوانيدن... . به همين دليل است كه توجه بـه تصـويرپردازي  
  فرهنگي مطلق در شرايط معمول بايد آخرين اولويت مترجم باشد. - خرده معناهاي اجتماعي
هميت چنداني ندارند: فرهنگي در انتقال معنا ا - خرده معناهاي اجتماعي هايعموماً،تصويرپردازي

است كـه تصـويرپردازي   » برداري كردنكاله«در فارسي به معني » سر كسي كاله گذاشتن«براي مثال، 
نيز بر خالف ظاهرش به كنار گذاشـتن حجـاب و نـه كشـف آن     » كشف حجاب«متضاد آن را دارد، 

ل و نا اميدي، بلكه بـه  نه به معني بستن د» دل بستن به كسي يا چيزي«داللت دارد و به همين ترتيب، 
معني اميدوار شدن و باز كردن دريچة دل به روي كسي يا چيزي است... در موارد فوق هويت معنايي 
عبارت كه حاصل فرايند معنا سازي است با ارزش معنايي آن مطابقت ندارد. بـه ايـن پديـده اخـتالل     

بهتر تماميت معنايي و ترجمـة   منظوردرك .در چنين شرايطي به(Herbulot, 2004)گوييمارزشي مي
آميز آن، بايد ابتدا بار معنايي عبارت و سپس بار ارزشي آن را در نظـر گرفـت و هـر دو را بـا     موفقيت

منتقل كرد (همان).همچنين در مواردي كه به دليل تثبيت معنايي يك اصطالح،  توجه به شرايط ترجمه
                                                            
1Weep, shed or cry crocodile tears 
2Get beaten like a dog 
3It’s a dog’s life 
4Grow like a weed. 
5Take root 
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 وجود دارد امااين بار ديگربـراي خواننـده   ماكانمشكلي در انتقال آن نداريم،در واقع اختالل ارزشي ك
  نيست (همان). يا غريبه ناشناخته لزوماً

در موارد سوم نيز، مفهوم مورد نظر در زبان مقصد موجود است با اين تفاوت كـه رنـگ و بـويي    
هاي خـرده  هاي معنايي و تنوع در تصويرپردازيگيرد. اين تفاوت در قياس با داللتبومي به خود مي

ها را خرده معناهاي نيمه فرهنگي مطلق چندان نيست. به همين دليل است كه اين - عناهاي اجتماعيم
  ناميم. فرهنگي مي - اجتماعي

سازي مترجم از راحتي با تمرين، تكرار و آگاهتوانبهفرهنگي مطلق را مي - خرده معناهاي اجتماعي
هـا در هـر دو زبـان مبـدأ و     المثلو يا ضربهاي معنايي اصطالحات، تعابير ها و داللتتصويرپردازي

مقصد با موفقيت منتقل كرد. اين در حالي است كه بـراي موفقيـت در انتقـال خـرده معناهـاي نيمـه       
تنها مترجم بلكه خوانندگان ترجمه نيز بايد شـناختي عميـق و كـافي از آداب و    فرهنگي نه - اجتماعي

  سنن فرهنگ بيگانه داشته باشند.
معروف است بيشتر از تمرين و تكرار از طريق قـرار   1به اطالعات دايره المعارفياين شناخت كه 

گرفتن در فرهنگ مبدأ، مطالعة آثار مرتبط و يـا تحقيـق و تفحـص در بـاب تـاريخ و محـل زنـدگي        
آيد. همچنين لزوم حضور اطالعات دايره المعارفي نزد خوانندة ترجمه عالوه بر مي نويسنده به دست

شود كه نقش خواننده و ديدگاه وي نيز در اين ميان برجسته شود. بدين ترتيـب،هر  ميمترجم موجب 
اثر در ميان مردمان و اقشار مختلف، مخاطبان مخصوص خـود را دارد و درك صـحيح آن در گـروي    

  ها و اطالعات شخصي فردي است كه ترجمه را در دست دارد.ديدگاه
هـاو  هـاي اسـمي داللـت   ذاتي مطلق، عبـارات و گـروه  در موارد چهارم نيز، مانند خرده معناهاي 

هويـت مـورد نظـر را در     حالتوان به زبان مقصد منتقل كرد اما درعينهاي معنايي دارند كه ميارزش
كنند. به همـين دليـل اسـت كـه ايـن خـرده معناهـا را بـا عنـوان نيمـه ذاتـي            زبان مقصد تعيين نمي

داللت دارد اما هويت اين شخصيت براي ايراني نا آشنا به  بر بي مو بودن او» 2شارل كچل«شناسيم.مي
نيز با وجـود دريافـت مخـوف و خشـن     » 3ايوان مخوف«فرهنگ فرانسويكامالًناشناخته است. هويت 

                                                            
1Encyclopedic knowledge 
2Charles le Chauve 
3Ivan The Terrible 
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 بودنش، براي ايراني نا آشنا به فرهنگ و تاريخچة كشور روسيه ناآشناست. در چنـين مواردي،عمومـاً  
  شوند. مي در ترجمه منعكس شان ايي خاصهاي معنارزش اسامي خاص به همراه

 در ترجمه  فرهنگي - تالقي خرده معناهاي ذاتي و اجتماعي 5,1

واحد آيد كه واژگان يا عبارات مورد نظر درآنترين مشكالت ترجمه زماني پيش مييكي از بزرگ
وليـه و  باشند. براي مثال زمـاني كـه معنـاي ا    فرهنگي - هم داراي خرده معناهاي ذاتي و هم اجتماعي

  ثانويه هر دو باهم مد نظر باشد:
كندنـد. جـا نبـود. همـه     زدند و كاكل هم را مـي هاي قفس پشت سر هم تو سر هم تك ميپرنده
  )61, ص. 1355(چوبك, .بودند خور شدهتوسري

فرهنگي) كـه در اينجـا مـد     - ، عالوه بر معناي ثانوية آن (اجتماعي»خور شدنتوسري«در عبارت 
نيـز كـه   » تُـك زدن بـر سـر هـم    «كنـد، عمـل   داللـت مـي  » شكست و سرخوردگي «نظر است و به 

آيد، در بافت كالمي جمله مشهود است (معناي ذاتي مي حسابتصويرپردازي و صورت كالمي آن به
طور همزمان هم صورت ظاهري كالم و هم معناي ثانوية آن عبارت). بدين ترتيب در اين مثال بايد به

  آيد.  مي حساببه حرفة ترجمه1هاينشدنياصطالح به خود يكي از نيم كهرا در ترجمه منتقل ك
واسه رفتيم دكتر، آزمايش، دوا درمون هر كاري كرديم نشد. ديگه بچه نخواستيم. هر كاري كرديم 

  )1360(آل احمد, .واسه ي هفت جدمون بسه. بچمون كه نمي شه، ي هفت پشتمون بسه
فرهنگـيِ (كـافي    –دارايمعناي اجتمـاعي » پشتمان بس استفتبراي ه«در مثال فوق نيز، عبارت 

عبارت مورد نظر معني  دهندةاي كه اجزاي تشكيلگونهبودن، خسته شدن و يا ديگر نخواستن)است به
حـال،  اند تا داللت معنايي جديدي پيدا كننـد.درعين طبيعي خود در نظام زباني فارسي را از دست داده

دهندةعبارت مورد نظراسـت،معناي ذاتـي و طبيعـي خـود را در     هم تشكيلكه از اجزاي م»پشت«واژة 
حفظ كرده است (: بچمون كـه نمـي شـه، پـس واسـه ي هفـت جـدمون        » جد«تضاد معنايي با واژة 

فرهنگي در عبارت فوق  - بسه).اين امر موجب داللت همزمان هر دو خرده معناهاي ذاتي و اجتماعي
كند.درچنين مواردي،عموماً معنـي ذاتـي   ز طريق ترجمه را دشوار ميشده و انتقال تماميت معنايي آن ا

  رود.عبارت كه با زبردستي نويسنده در متن كار گذاشته شده است، طي فرايند ترجمه از دست مي
                                                            
1untranslatability 
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 ادبي هايفرهنگي و ذاتي درآرايه –خرده معناهاي اجتماعي  5,2

  فرهنگي - ادبي اجتماعي هايآرايه 5,2,1
هاي ادبي كه عملكردي در راستاي انتقال معنا دارند، بـر سـازوكارخرده   اساس كار بسياري از آرايه

يا  5، به گويي4، نماد3، مجاز2، استعاره1فرهنگي و تبادل ارزشي استوار است. تشبيه - معناهاي اجتماعي
  روند. براي مثال:هاي ادبي به شمار ميآرايه گونهاين هاياز بارزترين مثال 6بدگويي

صرفاً يك حيوان وحشـي  » شير«در آن نه منظور از  اي بسيار رايج است كهارهاستع»علي شير خدا«
يـك انسـان دالور و   «ايم، بلكه منظور از شير است و نه آن حضرت را در حد يك حيوان پايين آورده

 واژة شير جاي ندارد.  هاي معنايي و ارزشيكه در حالت عادي در مجموعة داللت» جنگجوست

كشورهاي «، »9گل الله«، »8سر زدن«، »7گذر جواني همچون برق و باد«بارات به همين ترتيب در ع
 - و... با نوعي تبـادل ارزشـي و محوريـت خـرده معناهـاي اجتمـاعي      »11بد نيست«، »10توسعهدرحال

 رو هستيم.فرهنگي روبه

 بردها پي ميآيند كه ذهن انسان به آنمي حسابهاي ادبي در واقع معجزات كالمي بهچنين آرايه

(Berger & Robrieux, 1988, p. 60)    مثالً در مورد استعاره يا مجاز دريافـت مفهـومي خـاص از.
: علـي  12ها بي معني استمقايسة آن گيردكه عموماًصورت مي ربططريق مفهومي كامالً متفاوت و بي

                                                            
1simile 
2 metaphors 
3 metonymy 
4 symbol 
5 euphemism 
6 litotes 

  تشبيه7
  اصالح موهاي سرمجاز:  8
  نماد 9

  به گويي10
  در معني خوب و يا عالي بودنبدگويي: 11
توان يك گل ر غير اين صورت مقايسه بي معني خواهد بود. براي مثال نمياز اصول مقايسه داشتن وجه مشترك است د12

ي متضاد را در نظر بگيريم و با هم مقايسه كنيم در را با سرباز يا انسان را با كامپيوتر مقايسه كرد. حتي زماني كه دو واژه
گيرند: مثالً واژگان همديگر قرار مي واقع اين واژگان مجموعه اي نقاط مشترك در خود دارند و تنها در يك مورد مقابل
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ولـي  وجه مشتركي براي مقايسه بايكديگر ندارنـد  و موجودي همچون شير در حالت عادي، هيچ» ع«
جنگـاوري و  «سرعت به تنها وجـه مشـترك يعنـي    موجود به هايدر مقايسة آن دو و در ميان تفاوت

بريم. در مورد مجاز نيز اين اعجاز به اوج خود هاو جابجايي ارزشي صورت گرفته پي ميآن» دالوري
ه مشـترك  بدون بروز حتي يك وج» سر زدن«رسيدن در عبارت » موهاي سر«به » سر«رسد: مثالًاز مي

  خود دست آوردي بزرگ است.
هايي كه خرده معناي مورد نظر از بافت كالم قابـل دريافـت اسـت (يعنـي مـوارد داراي      در قياس

تـوان از طريـق ترجمـه منتقـل كـرد و      فرهنگي متني) عموماً مقايسه را مـي  - خرده معناهاي اجتماعي
د (مانند همچون شير جنگيـدن). ايـن   مطمئن بود خوانندة متن به وجه تشابه قياس شده پي خواهد بر

هـاي فرهنگـي خـاص    ها و ديدگاهدر حالي است كه خرده معناهاي غير متني بيشتر ريشه در شناخت
در » اصالح كـردن «اگر در معني  كند: مثالًكالم را بي معني مي عموماً هاآن اللفظيدارند وترجمة تحت

هـارا بـه   مبدأتصويرپردازي ها و اصطالحات زبانالمثليا در ترجمة ضرب» سر زدن«انگليسي بگوييم 
همان شكل كه هست به زبان مقصد منتقل كنيم، احتماالًخوانندة ترجمه با مشكل انتقال ارزش معنايي 

  مواجه خواهد شد.
 ذاتيهاي ادبي داراي خرده معناهاي آرايه 5,2,2

اي گونـه زاي جمله است بـه ها بيشتر تأكيد بر خرده معناهاي ذاتي يكي از اجآرايه گونهكاركرد اين
هـاي ادبـي   ايـن آرايـه   گيـرد. ازجملـة  كه كالم شدت بيشتري در داللت معنايي مورد نظر به خود مي

  اشاره كرد: 2حشوو 1توان به صنعت اغراقمي
  :از فـرط   مـردن «، »بـار بـه كسـي چيـزي را گوشـزد كـردن       هزار«، »مردناز گرسنگي «اغراق

 و...» از سر صبر ي كسي سبز شدنعلف زير پا«، »عالقه/كار/درس...

                                                                                                                                                       
(مذكر/مؤنث بودن) با » جنسيت«هستند و تنها در مورد خرده معناي » عاقل«و » انسان«، »جاندار«هر دو » زن«و » مرد«

يكديگر تفاوت دارند. حتي در صورتي كه يك گل را با سرباز و يا انساني را با كامپيوتر مقايسه كنيم، حتماً مقصودي 
نظر است (براي مثال سرباز مورد نظر مانند گل پاك، منزه و پاكباز است يا در مورد دوم، انسان مورد نظر مثل خاص مد 

  كامپيوتر حافظه اي قوي دارد)
1hyperbole 
2 pleonasm 
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 شـهرك  «، »سـر دادن  بلنـد فريـاد  «، »پـيش رفـتن   جلـو بـه  «،»بازگشـتن  عقـب بـه  : «1حشو
 و...»گاهمنزل«، »دستساعد «،»كوچك

شود.اين واژه در واقع كاربردي جز معني يكي از واژگان كمرنگ مي عموماً در ترجمة اين عبارات
هزار بار چيـزي را بـه كسـي    «ندارد: براي مثال در عبارت  سازي خرده معناي ذاتي واژة ديگربرجسته
هزار بار چيـزي را بـراي كسـي تكـرار      ، عدد هزار مطرح نيست و بعيد است كه شخص واقعاً»گفتن

يا هر عـدد ديگـري منتقـل    » صد بار چيزي را به كسي گفتن«توان با كرده باشد. لذا مفهوم فوق را مي
ايي برجسته شده و شدت بيان آن مطابق با مـتن اصـلي اسـت، نـه     كرد. در اين موارد، مهم ارزش معن

 كند.اي كه آن را برجسته ميواژه
  

  گيرينتيجه. 6
توانند عالوه بر معنا، بر نظام ارزشي كالمنيز تـأثير  بنا بر آنچه گفته شد، خرده معناهاي فرهنگي مي

ان مبـدأ و مقصـد را تغييـر دهنـد     المقدس و اورشليم) و مرزهاي معنايي بين دو زببگذارند (مثل بيت
 كرد كـه پيروي ميتبادلو  قياس(مانند روزه، آخر هفته و...).ديديم كه نظام ارزشي عموماً از دو فرايند 

پذيري بيشتري با ترجمه داشت و هويت فرهنگي مورد نظر را بهتر حفـظ  از ميان آن دو، قياس انطباق
ارزش و  هويـت ب دو مقولـة ارزش شـناختي، يعنـي    كرد.بدين ترتيب،انتقال معنا را در چهـارچو مي

بـه رسـميت    بررسي كرديم و بر اين اساس، چهار دستة كلي از انواع خرده معناهاي فرهنگـي  معنايي
  شناختيم كه عبارت بودند از:

 انواع خرده معناها  
  نيمه ذاتي  فرهنگي- نيمه اجتماعي فرهنگي-اجتماعي ذاتي

  شودمنتقل مي  شودوب منتقل نميخ شودمنتقل مي -  ارزش معنايي
  شودخوب منتقل نمي  شودمنتقل مي - شودمنتقل مي  هويت معنايي

 : انواع خرده معناها بر اساس هويت و ارزش معنايي4نمودار شمارة 

                                                            
خودداري  دانند كه بايد از آني ادبي بلكه به عنوان غلطي رايج و قبيح ميدر بسياري موارد حشو را نه به عنوان يك آرايه1

كرد. به هر حال درست يا غلط، كاركرد حشو بر اساس برجسته سازي خرده معناهاي ذاتي يكي از اجزاي عبارات است و 
  آيد.به همين واسطه يكي از موضوعات بحث ما به حساب مي
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 سـازي طور كه گفته شد، دو گروه اول نياز به تمرين، ممارستو در بعضي موارد قابليت معادلهمان
كه دو مورد بعد بيشتر از تمرين ترجمه به اطالعات فرازباني و شـناخت كـافي   مترجم داشت؛درحالي

بـه حضـور ايـن     بار معنايي و ارزشي گفتمـان  صحيح مخاطب وابسته بود. در چنين مواردي،دريافت
  اطالعات نزد خوانندة ترجمه بستگي داشت.

ي فرهنگي هستند، طبق سـاز و  بديل مبانهاي ادبي را، كه از مظاهر بيهمچنين با اين ديدگاه، آرايه
فرهنگـي تقسـيم كـرديم و بـدين      - كار ارزش شناختي كه داشتند، به دو دستة كلي ذاتي و اجتمـاعي 

همچون حشو و اغـراق انتقـال معنـي (يـا همـان       هايياولويت انتقال در آرايه ترتيب مشخص شد كه
  هاست.ي، بار ارزشي آنهايي همچون مجاز، استعاره، به گويي و يا بد گويهويت) و در آرايه

ترجمه ناشي از اختالالت ارزشي است (مثـل   هايعالوه بر اين،مشخص شد كه يكي از دشواري
با يكـديگر تنـاظر نـدارد وازجملـه مـوارد رايـج ايـن         شانكشف حجاب) كه هويت و ارزش معنايي

) اشـاره كـرد كـه    antanaclasis) و آنتانـاگاليزيس ( zeugmaزگما ( توانبه صنايع انگليسياختاللمي
  هنوز جاي مطالعه و بررسي دارد.
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