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 چکیده

گۀرا  ررتۀت  ۀه لفۀظ گرا و معناگرا. در رویۀ ترجمه اساساً متشکل از دو رَویه است: لفظ

شود ترادفی میۀا  معناگرا  تلاش می است؛ و در روی یک اجزای دو متن  هسمت تناظر یک

ها نه تماماً متقار  هسۀتن  و نۀه تمامۀاً نامتقۀار   ز ا  ازآنجاتهها  رقرار گردد. محتوای متن

های موفق  هردو رویۀه توان  تارآم   اش  و در ترجمهنمی تنهایی هها یک از این رویههیچ

ا ت ا نگاهی خواهیم ترد  ه انواع تنۀاظر واگگۀانی متۀو  شود. در این مقاله  ه تار گرفته می

تک معرفۀی شۀون  و  ۀهواگگانی تکشود روا ط مفهومی میا تلاش می آنگاهمب أ و مقص ؛ 

 مۀا ردد.گۀترجمۀه  ررسۀی فراینۀ    یعنۀی در اۀاراو   ز ۀانیمیا  صورت هتار رد آنها 

روا ۀط  این توا  ازاگونه می  رای واگگا  متن مب أ خواهیم   انیم  رای انتخا  معادلمی

  یعضۀوواگگ -۳  یجُزءواگگۀ -۲  ییشمول معنۀا -۱ان  از: روا ط عبارت نیا هره گرفت. 

تقا ۀل  -۸  یسۀینوهم-آواهم -۷  ییان معنا -۶)ترادف(   ییعنامهم -۵  یوار واگگ -۴

فراگیۀری های  ن یفرمولو معرفی قص  ما در این مقاله تشف  .ییمعنا نیتبا -۹و  ییمعنا

  گردانن .تر میتر و منطقیاست ته ترجمه را تا ر  زیادی دقیق

 .ز انی  ترجمه  روا ط میا معادلشناسی  معنیواگگانی  روا ط مفهومی میا :هاواژهکلید
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 مقدمه -8

تۀه میۀا  مفۀاهیم  اسۀت روا طیشود   ه آ  پرداخته می شناسیدر معنییکی از مبارثی ته 

توا  شون   میتلمات و جملات  یا  می  واسط هتوجه  ه اینکه مفاهیم  مختلف  رقرار است.  ا

مفهۀو   ازآنجاتۀه ترد: در سۀطح واگه و در سۀطح جملۀه؛ و این روا ط را در دو سطح  ررسی

جملۀه تلۀی و   ر مفه واگگانیروا ط مفهومی میا سازن   تأثیر ها میجمله را مفاهیم پشت واگه

ز ۀا  نگریسۀته شناسی عموماً  ۀه ایۀن مبارۀر در اۀاراو  یۀک در معنی. انکارناپذیر است

یعنۀی   ز انیمیا  صورت ه   این روا طمقالهاین  در مااز انی است. درو  شود؛ یعنی مباررمی

دانیم در ایۀن رۀوزه تۀاتنو  تا جایی ته ما می .خواه  ش  ررسی ترجمه فراین  اراو   در ا

 تار جامعی انجا  نش ه است.

شۀود گۀرا تلۀاش میلفظ ی گرا و معناگرا. در رو: لفظاست یهودو رَمتشکل از  اساساً ترجمه

معناگرا تکیه  ر انتقال محتوای متن مب أ   ۀ و   ی ساختار ظاهری متن مب أ رفظ شود؛ و در رو

ررتت  ۀه سۀمت تنۀاظر گرا  لفظ تر در روی  ه عبارت سادهری آ  است. توجه  ه ساختار ظاه

 هامحتوای متنمیا   ترادفیشود تلاش میمعناگرا     ولی در روی ی دو متن استیک اجزا هیک

متقۀار   تمامۀاًنۀه  -نه از لحاظ مفهومی و نۀه از لحۀاظ لف ۀی  - هاز ا  ازآنجاته . رقرار گردد

توانۀ  تارآمۀ   اشۀ . در نمی تنهایی ۀهها یۀک از ایۀن رویۀهنامتقۀار   هیچ تمامۀاًهستن   و نه 

شۀود؛ شود  هردو رویه  ه تار گرفتۀه میاه ایزی ترجمه می تهنیاهای موفق   سته  ه ترجمه

 استفاده شود. تنی ه ه شکل درهم یعنی در یک جمله ممکن است هردو رویه

تۀه  ۀه نهۀن متبۀادر ای را طۀهنخستین  ارتمالاً  روداز روا ط مفهومی سخن می تههنگامی

یۀک واگه در  «معۀادل» های دوز انۀهدر فرهنگ آنچه درواقع؛ است معنایی()هم ترادف  شودمی

 -مو   رخلاف  تصور  ع - ترجمه؛ ولی ز انی استمترادف میا  هما  شود ز ا  دیگر نامی ه می

 یعنۀی -ای یسۀت؛ معۀادل  ترجمۀهی آنهۀا نانامۀهواگهها   ا معۀادل  جایگزین ترد   واگههمواره 

 خۀود اینامۀهواگه همتۀایتر از ای گستردهدایره - شوددر فراین   ترجمه  رگزی ه می ته یمعادل

 ای است  تهنامهواگه «معادل»  ای  توجه داشت ته تنها گیرد.دارد  هران  ته آ  را هم در َر می

 تنهۀا تۀرادفترجمۀه   اۀاراو در  اراته؛ را ی ک  کش  « انیزمیا  مترادف» توان  عنوا می

 ۀه  -هۀا ز ا   ا توجه  ه غیرمتقۀار   ۀود  مقص  است.   ترادف میا  متن مب أ و متنهمیشگی
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 خۀود  ۀا همتۀای  مقص  ای  در متنست  ته عبارت یا جملهتاملاً طبیعی ا -تلمه  معنای وسیع

معادل  همواره همۀانی  شود ست  ته سبب میهاتفاوتهمین  . مب أ  تفاوت داشته  اش در متن

 .است ها آم هنامهنباش   ته در واگه

 نامنۀ ؛ تۀه رۀل آ می معادلۀههۀای جبۀری را در ریاضیات  تساوی دو مجموعه از عبارت

 یتسۀاو هتبۀ یل  ی جبۀریتسۀاو   نشۀینن  رهایمتغ ی ه جا اگراست ته  یاع اد افتنی مستلز 

ای اوی معادلۀه  مب أ و متن مقص  دو سوی تسوشناسی مت ه  اور ما در ترجمه .گرددمی یع د

ته رل آ  مستلز  نشستن مفاهیم مناسب  ه جۀای مجهولۀات معناشناسۀانه  معناشناسانه هستن 

اسۀت تۀه ترجمۀه را تۀا رۀ  زیۀادی  های فراگیری ن یفرمولاست. قص  ما تشف و معرفی 

 گردانن .تر میتر و منطقیدقیق

؛ متۀو  مبۀ أ و مقصۀ میۀا   واگگۀانی نگاهی خواهیم ترد  ه انواع تنۀاظرا ت ا در این مقاله 

آنهۀا در  تک معرفۀی شۀون  و تۀار رد ۀهواگگۀانی تکشود روا ط مفهومی میا تلاش میسپس 

واگگۀانی میا   معناگرا امکۀا  مقایسۀ  در روی و او  ؛اراو  ترجمه مورد توجه قرار گیردا

ای  هۀر ترجمۀهخلال در  ازآنجاته .گرا خواه   ودلفظ ژوهش ما مح ود  ه ریط پ وجود ن ارد

 تۀوا  ازاگونه می انتخا  معادل  رایخواهیم   انیم می  معادل انتخا  ترد  ای   ارها و  ارها

انتخۀا    نا راین  ترادف ن ارد مب أ ۀ ا واگ   گاهیمنتخب معادلاما  روا ط مفهومی  هره گرفت.

و متن مقصۀ   مب أترادف میا  متن  ع   یعنی – «تلی نقض ترادف» معادل  غیرمترادف  موجب

آ  را  شود ته در این مقالۀهاعمال می جملهر اجزای نقیصه  تغییراتی  این  د.  رای رفعشومی -

ایۀن   قبۀل از ورود  ۀه  حۀر اصۀلی  ا توجه  ه اهمیت موازنۀه در ترجمۀه  نامیم.می «مُوازنه»

 .خواه  گرفتمورد  ررسی قرار  نیزموضوع 

 تناظر واژگانی -2

 در مۀتنمعادلی مب أ   متن ۀ رای هر واگ توا نمی عموماً  هاز ا   ا توجه  ه غیرمتقار   ود 

 م  فارسی آ  هیچ را طۀ زیر و ترج های لف ی جمل  فرانس  ین وار  .  رای نمونهیافتمقص  

 اری وجود ن ارد:معناد
“C’est du propre!” (Martin du Gard, 1922 : 17) 

 (۷: ۱۳۷۹)مارتن دوگار   «اشمم روشن !»
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تۀوا  از ته می مب أ و مقص  است میا  متو  شباهت  صوری   تنها در صورت وجوددرواقع

. ته این شۀباهت  صۀوری  نسۀبی اسۀت .  ای  توجه داشتسخن  ه میا  آورد واگگانی «معادل»

 : رای مثال در

“Il portait toujours avec lui la faim. ”   (۳۵: ۱۳۹۷)تمالی  

 (هما ) «گرسنگی مونس همیشگی او  ود.»

در  معۀادل هسۀتن .  رخی از واگگا  مب أ فاق  تهدررالی؛ است "faim" معادل "گرسنگی"

 مبۀ أ ۀواگ  ۀا گۀاهی ایۀن معۀادل .زدمعادل دست  ه انتخا   دفعات ه  ای  ایترجمه هرخلال 

 ع   یعنی - "یتلّ ترادف نقض" موجب معادل  غیر مترادف . انتخا گاهی ن ارد و ترادف دارد

ر اجۀزای دیگۀر  ۀ راتۀیتغیی این نقیصه رفعد.  رای شومی -مقص   و متن مب أترادف میا  متن 

 نامیم.می «وازنهم»آ  را  – انانکه اشاره ش ته  - شوداعمال می

 وازنهم -9

ایۀن  تغییراتی ته  رای رفۀعگردد؛  ه لی میترادف تموجب ع    ترادفانتخا  معادل غیر م

  ه  ۀاور دقیقاً ایست؟ گوییم. اما موازنهمی «موازنه» شود ا عمال می متن مقص ر اجزای   نقیصه

 ه ما امکۀا   تصویری-صوتی های تشویی یک دستگاه ه مانن  دتمه  یک جمله ارتا  اصلی ما

 دهن :معنای تلی را می تن یم و نهایتاً مختلف عناییهای مجا جایی  در روزه

 

 ما زیاد خسته نبودیم. ما کمی خسته بودیم.

  
 های کشویی برای ارکان جمله.تمثیل دکمه -8تصویر 
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 رقۀرار  ز ۀانیمفهۀومی میا  یکۀی از روا ۀط آ  ای و معۀادلر میا  هر واگهتدقیق  ه عبارت

معۀادل »ته اصطلاراً  ۀه آ   - دهیمتوجه قرار می را در تانو ما هستیم ته یک واگه است؛ این 

؛ تنۀیمو موازنۀه مۀی پیرامۀونی دانسۀته های دیگۀر راگهوا مفهومیو روا ط   -گوییم می «تانونی

های معادل ا تغییر ض ترده  اش   تلی را نق   و ترادفاش ترادف  نام اگر معادل  تانونی درواقع

تنهۀا  ۀه دو  در پایۀا  .تنیمموازنه میمتن مقص  را   تلی ترادفع   رفع من ور هآ    نشینهم

 تنیم:نکته اشاره می

 خود  رقرار است.گاهی خود ه دیگر ه ضروری نیست؛ یا  ه تعبیرهموار موازنه -۱

یۀک  در هر ز ا   رای  یۀا  ازآنجاته. شودمی های مختلفی  رقرار ه شکل گاهی موازنه -۲

های مترادفی هم وجۀود داشۀته ته موازنه متفاوتی هست  طبیعی است های ن یصورت مطلب

  اش .

 واژه و معادلِ آن مفهومیروابطِ  -۴

شۀون  و تۀار رد آنهۀا در مۀیتک معرفۀی  ۀهواگگانی تکروا ط مفهومی میا  در این  خش

 -۲ ۱شۀمول معنۀایی -۱انۀ  از: . این روا ۀط عبارتگیردمیااراو  ترجمه مورد توجه قرار 

-آواهۀم -۷ ۶انۀ معنایی -۶ ۵معنۀاییهم -۵ ۴وارۀ واگگی -۴ ۳عضۀوواگگی -۳ ۲زءواگگیج

ای داشته  اشۀن   ۀه اگر این روا ط زیرمجموعه .۹تباین معنایی -۹ ۸تقا ل معنایی -۸ ۷نویسیهم

تۀوا  از خواهیم   انیم  ۀرای انتخۀا  معۀادل اگونۀه میمی درواقعآنها هم اشاره خواه  ش . 

 مُتناسۀب  ۀا آ   ایۀزی  آ  و موازنۀ واگه و معۀادل مفهومی  را طروا ط مفهومی  هره گرفت. 

  های  لن  الا در روصۀلمتن ته تحلیل جهتازآ  شود. ه آ  پرداخته می  خشته در این است 

 ان .انتخا  ش ه ساده میا  جملاتعموماً از  هایک مقاله نیست  نمونه

                                                           
1. Hyponymie / Hyponymy 

2. Méronymie / Meronymy 

3. Élément -collection / Member-Collection 

4. Portion-tout / Portion-Mass 

5. Synonymie / Synonymy 

6. Polysémie / Polysemy 

7. Homonymie / Homonymy 

8. Opposition sémantique / Semantic Opposition 

9. Antonymie duale / Semantic Contrast 
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 مولِ معناییشُ -۴-8

شود. معمولۀاً  ۀرای می آ   شمول معنایی نامی ه شمول  تحتهای یک مفهو  و مفهو   را ط

ای تۀه واگهتننۀ . از سه اصۀطلا  اسۀتفاده می اعضای یک شمول  معنایی میا   را ط نشا  داد 

امیۀ ه ن ۱شۀامل ۀواگ - زیر تصویرگل در  مثل -گیرد در رمی های دیگر رامفهومش  مفهو   واگه

 ۀه  ۲زیرشۀمول ۀ  واگ«گۀل»  نسبت  ه «نستر »و  «نیلوفر»  «شقایق»های شود. هریک از واگهمی

 .شۀون محسو  می ۳شمولمهای هَهای زیرشمول  نسبت  ه یک یگر  واگهآی . واگهرسا  می

 (۱11: ۱۳۹۲)صفوی  

 

 
 های زیرشمول آن.و واژه "گل"شامل رابطه واژه  -2تصویر 

 

 Gemüse ۀواگ اسۀت.  ۀرای نمونۀهمتفۀاوت  دیگۀر از ز انی  ه ز ۀا  معنایی شمول   مسئل

 تۀه - )سۀبزیجات( vegetables :خۀود  رخلاف  معادل انگلیسۀی  آلمانیدر ز ا  )سبزیجات( 

 .گیۀۀۀردنمیرا در ر (Kartoffel)زمینی سۀۀۀیب - شۀۀۀودرا شۀۀۀامل می (potato) زمینیسۀۀۀیب

(Palmer, 1976: 78) ه تار گرفته نشۀود در ترجمه شود ته شمول  معناییاما این سبب نمی . 

هراۀه  «زیرشۀمول» اراتۀهنشۀین ؛ زیرشمول می ۀ ه جای واگ شامل ۀواگ عموماً این موارد در

 :آنها  رقرار است میا  ترادفیهش ب هما  است؛ یعنی نیز «شامل» اش   

“… A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux. ”  (۱1۲: ۱۳۹۸)تمالی  

 (هما ) «گوی .... و   ین گونه  ا نور و ریات وداع می»

 
                                                           
1. Superordinate 

2. Hyponym 

3. Cohyponym  
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ه اینکۀه هۀ ف از  ا توجه   شود.محسو  می «نور»   زیرشمول (soleil) "آفتا "  در اینجا

شامل  یا  ه جۀای هۀم  ۀ ه جای واگ زیرشمول ۀدایی است  نشستن  واگزغرا ت غالباً جایگزینی

شمول  های همواگه  هم ته البته  ای  توجه داشت؛ غیرممکن نیست شمولهای همواگه نشستن 

 شۀون  هم جایگزین توانن  در ترجمهو می ترادف هستن م مشترتی دارن  «شامل»ته  جهتازآ 

هۀا متقۀار  شود این است ته ز ا ای ته غالباً فراموش مینکته نیست. موازنهنیازی  ه  و عموماً

نیستن ؛ و این موضوع در مورد شمول هم صادق است.  رای مثال در ز ا  فارسی  هم در مورد 

در  »شۀود؛ امۀا در ز ۀا  فرانسۀۀه اسۀتفاده می« در»سۀاختما  و هۀم در مۀورد اتومبیۀل از تلمۀه 

شود.  نۀا راین در ترجمۀه از فرانسۀه  ۀه نامی ه می portière« در  اتومبیل»  و porte« ساختما 

هۀای خودتۀار جۀایگزین واگه صۀورت هو  شۀوددر ن ر گرفته میشامل  ناتاً واگۀ« در»  فارسی

 «پروانۀه»و هۀم  «شۀبپره»گردد؛ و  رخلاف مثال قبل  او  در ز ۀا  فرانسۀه هۀم زیرشمول می

papillon شون   در ترجمه از فارسی  ه فرانسه  نامی ه می“papillon”   واگه شۀامل محسۀو

 گردد.های زیرشمول میخودتار جایگزین واگه صورت هش ه و 

نشسۀتن واگۀ  -۱تۀوا  متصۀور شۀ : یمدر خصوص شمول معنۀایی سه رالت را  مجموعاً

نشسۀتن  -۳شۀامل.  گۀنشسۀتن واگۀ زیرشۀمول  ۀه جۀای وا -۲شامل  ه جای واگۀ زیرشمول. 

از ن ر تئوریۀک نبایۀ  نیۀازی  ۀه موازنۀه ها در این رالتهای زیرشمول  ه جای یک یگر. واگه

 سازد.های ز انی و فرهنگی موازنه را عملاً ضروری می  اما گاهی تفاوت اش 

 زءواژگیجُ -۴-2

در  .اءشۀکل از آ  اجۀزت مراتبی اسۀت میۀا  اجۀزاء و تۀل مسلسۀله  را ط نوعیجزءواگگی 

  ۀرای نمونۀه اسۀت. ۲تۀل ۀ  جزئۀی از واگ۱جۀزء ۀواگ -شمول  معنۀایی   رخلاف -جزءواگگی 

 تۀوا می مۀوارد گونهنیادر  (۱1۳: ۱۳۹۲)صفوی   . اش می «پا»یا  «دست» جزئی از  «انگشت»

  ه تار  رد. گاه جزء را  ه جای تل  یا  العکس 

                                                           
1. Part 

2. Whole 
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 در بخشی از بدن. های جزءهای کل و واژهرابطه واژه -9تصویر 

 
“Grand-père prenait sur ses genoux ses petits-enfants.” 

 .«نشان می ی خودرا  ه روی پا هایشنوه  پ ر زرگ»

نشسته است؛ قۀرار  (genoux) «زانوا » جزء یعنی ۀواگ  ه جای «پا»تل یعنی  ۀواگدر اینجا  

 در مورد زیر: ارتباطی  ه موازنه ن ارد. جمع  مفرد  ه جای معادل فرانس داد  معادل فارسی
“Jean portait une montre en or au poignet.” 

 «.داشت ه دست  ییطلا ساعت گا »

 اراته؛ جزء است  ه تار رفته ۀ( ته واگpoignet) «مچ» یتل است   ه جا ۀته واگ «دست»

در مۀورد رالۀت  دومجموعۀاً  تۀر اسۀت.رایج "اعت  ه دست داشتنس»عبارت در ز ا  فارسی 

 ۀه  جۀزء نشستن واگۀ -۲. جزء  ه جای واگۀ تل نشستن واگۀ -۱: قا ل تصور استجزءواگگی 

های ز ۀانی   اما گاهی تفاوتن ارن ها نیازی  ه موازنه این رالتاز ن ر تئوریک . تل جای واگۀ

 .تن  ه ترجمه تحمیل میو فرهنگی موازنه را 

 ضوواژگیع -۴-9

 تۀه  ۲مجموعۀه  ه نۀا  دیگری ۀواگو  ۱عضو  ه نا  ایواگه   میا است یارا طهعضوواگگی 

 «گوسۀفن » ازآنجاتۀه  «گلۀه»و  «گوسفن »  را ط در  رای نمونه گیرد.میدر ر اعضای مشا هی را

                                                           
1. Member 

2. Collection 
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ی  وارۀ های در جزءواگگۀ ازآنجاتۀهشمول  معنایی نیست؛ و  از نوع نیست  را طه «گله»نوعی 

عمومۀاً در  (۱1۴: همۀا ) .نیست  رقرار ای هممشا ه نیستن   انین را طه مجموعه ۀدهن تشکیل

مگر در مواردی ته نیۀاز  ۀه مطا قۀت فعۀل و فاعۀل     عضوواگگی نیازی  ه موازنه نیستفراین

    اش .

 
 های عضو.رابطه واژه مجموعه با واژه -۴تصویر 

 

 زیۀرا؛ استفاده تۀرد  یا  العکس  از جمع  اعضاء توا   ه جای مجموعهموارد می گونهایندر 

 : اش مجموعه می مترادف جمع  اعضاء

 « از لیلی زد  ه گیسو شانه را»

“Leïla se peigna à nouveau les cheveux ” 

 ۀه  (cheveux) «موهۀا» وده  جمع اعضای آ  یعنۀی  «گیسو»مجموعه ته   ه جای در اینجا

مجموعه  ۀه جۀای  نشستن واگۀ -۱رالت وجود دارد:  در مورد عضوواگگی دو تار رفته است.

. در ایۀن مجموعۀه  ۀه جۀای واگۀ عضۀو شۀکل جمۀع واگۀنشستن  -۲عضو.  واگۀشکل جمع 

 -ها مواجه هسۀتیم  گۀاهی موازنۀه او   ا دو شکل جمع و مفرد واگه ها از ن ر تئوریکرالت

 .استضروری  - رای نمونه تطا ق صفت یا فعل 

 واحدواژگی -۴-۴

دیگر است.  ۀرای  ۀرش  واگشما وار  مفهو  دو واگه است  ته یکی میا   را طوار واگگی 

در مۀواردی   (۶۶: ۱۳۸۶)صۀفوی  . «اسۀلحه»  ۀرای «قبضه»  یا «الوتبا »  رای «سپُر» نمونه

تۀه در  اسۀت ایۀن را طۀه درواقۀعگیۀرد  و ترادف( شکل میهترادف )یا شب  را ط دو واگه میا 

نشسۀتن  -۱: ان یشۀی تۀوا  رالت می  ه دودر مورد وار واگگی مجموعاً  .اردترجمه تار رد د
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. در وارۀ   ه جۀای واگۀ صارب وار  نشستن واگۀ -۲. صارب وار   ه جای واگۀ وار  واگۀ

هۀای ز ۀانی و نبای  نیازی  ه موازنه  اش   امۀا گۀاهی تفاوتظاهراً ها از ن ر تئوریک این رالت

 سازد.ضروری می عملدر فرهنگی موازنه را 

 معناییترادف یا هم -۴-۵

 تلۀا معنۀای  یک یگر شون  جایگزین اگر ته گوین را می دو واگه  را طمعنایی ترادف یا هم

یعنۀی هۀیچ دو تۀرادف مطلۀق وجۀود نۀ ارد؛  در هیچ ز ۀانی  شود ته؛ و گفته مینکن تغییری 

گفتۀار  ۀمعنۀای زنجیۀر  ه جای هم  نشینن    اگرهاجایگاه توا  یافت  ته در تما را نمی ایواگه

تۀرادف   ارتمۀال یۀافتن ترادف   یناز ۀانی ۀدر روز ه  اور ما   (۱1۶: ۱۳۹۲)صفوی   .تغییر نیا  

 ج یۀ هۀای واگه در مۀورد ویژه ۀهصفر نیست. ایۀن امۀر   -هراق ر هم ته تم  اش   -مطلق 

(  /فرانسۀۀه)انگلیسی ”selfie“ -ایۀۀن مقالۀۀه  در زمۀۀا  نگۀۀارش - ۀۀرای نمونۀۀه  صۀۀادق اسۀۀت.

“Selfie”   )و شۀۀای   )عر ۀی(  تۀۀرادف  مطلۀۀق دارنۀۀ ؛ «سۀۀیلفی»)فارسۀۀی( و  «سۀۀلفی»)آلمۀانی

 گردانی  اش .نویسه فقط در ر گاهی  شا تفاوت
“J'ai pris un selfie avec la tour Eiffel.” 

 «س لفی گرفتم. ایفل رج ا   من»

 معۀادل دارای نهۀااصۀلی  آ تۀه ارتۀا  شود  جملۀاتی الا مشاه ه می  ته در نمون طورهما 

در  ؛  نا راین نیازی  ه موازنۀه هۀم نیسۀت.تنن ج ی نمی تغییر   عموماً در ترجمهاستمترادف 

معنای خود. در هم یک رالت وجود دارد: نشستن واگۀ معادل  ه جای واگۀ معنایی تنهامورد هم

های ز انی و فرهنگی موازنۀه زی  ه موازنه نیست  اما گاهی تفاوتاین رالت از ن ر تئوریک نیا

 سازد.را عملاً ضروری می

 چندمعنایی -۴-۶

 «داد» ۀرای مثۀال  ؛(۷۱: ۱۳۸۶)صۀفوی   مر وط  ۀه هۀم داشتن ان  معنی یعنیان معنایی 

مفهو  یک واگه  را ط  میا  ه  ا توجه  ه اینکه ما تنها  ( در ز ا   فارسی.فریاد) «داد»( و ع الت)

ایۀن مقالۀه  حۀر در ااراو   اًقاع تاین مورد  پردازیم می و معادل آ  در متو  مب أ و مقص 

 گنج .نمی
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 نویسیهم-آواهم -۴-۷

 میۀا  ولۀی شۀون هایی ته  ه یۀک شۀکل نوشۀته میواگه یا م  را ط یعنی نویسیهم-آواهم

ان ا  تولیۀ  مثۀل ) «گل»  رای مثال (۱۱1: ۱۳۹۲)صفوی   .نی آنها هیچ ارتباطی وجود ن اردمعا

 فارسی. در ز ا  (رریف در فوتبال وارد ش   توپ  ه دروازۀ) «گل»و  (دانهجنسی گیاها  نها 

مثلۀاً در در تاریخ آنهۀا دارد. ریشه   نویسیهم-آواهمو  ان معنایی ای  توجه داشت ته تفاوت 

لۀاتین هسۀتن    ”glacia“دو از ریشۀه  )یخ( هر ”glace“)آینه( و  ”glace“ز ا  فرانسه او  

 ”avocado“)آووتادو( از ریشه  ”avocat“ تهدررالیگیرن ؛ ان معنایی قرار می در زمرۀپس 

 نویسۀیهم-آواهۀملاتین تحت عنۀوا   ”advocatus“از ریشه )وتیل(  ”avocat“اسپانیایی و 

ایۀن مقالۀه  حر در ااراو  مانن  ان معنایی  نیز نویسیهم-آواهممورد  شون . ن ی میطبقه

 گنج .نمی

 تقابلِ معنایی -۴-1

 «خا  / پختۀه»  «فروشخری  / »  « الا / پایین»از قبیل   تقا ل  معنایی ها  انواعنامههدر اتثر  واگ

 ۲تقا ل اصطلا  عموماً شناسیدر معنی ان .مشخص ش ه ۱های متضادواگه  ا  راسب آ  و امثال

  و را طۀ تضۀاد در مورد شناسا معنی لبته؛ ا(۷۲: ۱۳۸۶)صفوی  شود استفاده می ۳ی تضاد ه جا

 ته تقا ل مفهۀو   ای  توجه داشت .(Lehrer & Lehrer, 1982) ن ر ن ارن  اتفاق آ   ا تقا ل 

توانۀ  اۀه می است؟ جۀوا  «رفتن»نی اگر مثلاً  پرسیم: ت ا  واگه در تقا ل  ا دقیقی نیست؛ یع

از  -وجه  مشترتی  تقا ل  های مقولدیگر؟ زیرگروه ییا ایز « رگشتن»  «آم  »  «نرفتن» اش ؟ 

تقا ۀل  تمّ و تیۀف ۀتنن ستن   ته تعیینه ۴ارو  افت   سنت  ز انیدرواقع . ن ارن -تعریف  لحاظ

متقار   -همواره  -توانن  ها هم نمیتقا ل ها متقار  نیستن ؛  نا رایندیگر ز ا  از طرف هستن .

در ز ۀا   - blueمتناظر  ا  ایروسی  واگه . در ز ا م گیری ها را در ن ررنگ  اشن ؛  رای نمونه

و  голубо́йهایی  متنۀاظر  ۀا واگه فاق  د؛ و در مقا ل  ز ا   انگلیسی هموجود ن ار - انگلیسی

си́ний -   روسۀی  . در ز ۀا اسۀت آ ی  روشن و آ ۀی  تیۀره تقریبی  ه معنای  - روسیدر ز ا

                                                           
1. Antonyms 

2. Opposition 

3. Antonymy 

4. Context 
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 :Goddard and Wierzbicka, 2014)ها را در ر  گیۀرد ته هر دوی این رنگ ای نیستواگه

 :ان های مختلفی  رشمردهگونه  رای تقا ل  معنایی .(82

 8کمّلتقابلِ م -۴-1-8

نۀ ه هوشۀنگ ز»دیگر است؛  ۀرای نمونۀه  ۀها  اثبات  واگی  یکی از واگهدر این نوع تقا ل نف

متأهۀل / » (۱۱۸: ۱۳۹۲. )صۀفوی  «هوشۀنگ مۀرده اسۀت»ته  ضرورتاً  ه این معناست «نیست

های دیگۀری نمونۀه ”off / on“و  ”absence / existence“  «ز  / مرد»  « از /  سته»  «مُجرد

  ه تار  رد: - موازنه ه  اهمرا -متقا ل را  ۀتوا  واگمی یموارد انیندر  ان .گونهایناز 
“Tous les occupants de l’avion sont morts à l’exception d’un.” 

 «ت.شینا  این هواپیما زن ه مان ه استنها یک نفر از سرن»

یۀک  جز ۀهیما  تما  سرنشینا  هواپ»انین ایزی است:  الا تقریباً  ی جمل اللف معنای تحت

  تغییراتی  موازنهترجمه ش ه؛ و  رای  «زن ه مان  » ه  «مرد »مثال   این در .«ان نفر  جا   اخته

 در جمله زیر: اعمال ش ه است. مانن  مفرد ترد   فعل جمع
“Aucun des magasins n'était ouvert.” 

 «ها  سته  ودن .همه مغازه»

 نی. در ا"ن .ها  از نبوداز مغازه ت ا چیه"است:  یزیا نیان کی باًیتقر یاللف تحت یمعنا

 «همۀه»(  ۀه aucun) "تۀ ا چیهۀ"موازنه  یترجمه ش ه؛ و  را « سته»(  ه ouvert) « از»مورد 

نشۀین   و اۀو  مبۀ أ می  ه جای واگۀ متقا ل ۀدر رالت تقا ل مکمل واگش ه است.   رگردان ه

شود  از ن ر تئوریک موازنۀه لۀاز  تقا لی میا  مفهو  جمله مقص  و مفهو  جمله مب أ ایجاد می

گردد. این موازنه عموماً شامل جایگزینی  رخی صفات  ا صفات متقا ل  مثبت یا منفی ش   می

 است. مانن  آ فعل و 

 2مُدَرّج تقابل -۴-1-2

 ۀا تواننۀ  می و  نۀ ی دارنۀ ته قا لیت درجه هایی سروتار داریمت ا صف نوع تقا ل ایندر 

تۀه  « زرگ / تواۀک»یا  «سرد / گر »اً مثل  ن ی دارن .؛ یعنی قا لیت  درجه یاین  «ترین»و  «تر»

                                                           
1. Complementary Opposition 

2. Gradable Opposition 
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نیسۀت؛  ۀرای  یدیگر اثبات یکی و نفی و ...  ه تار رون ؛ «ترگر »  «سردتر»توانن   ه شکل می

قا لیۀت   (همۀا ) نیسۀت. «هوشنگ جوا  اسۀت»معنای ضرورتاً  ه  «نیستهوشنگ پیر » نمونه

  مقایسۀه وجۀود داشۀته  اشۀ  ه امکا در صورتی ت یعنی: قا لیت  مقایسه؛ وتلویحاً   ن یدرجه

 وارونه ترد  مقایسه هم وجود دارد:امکا   طبیعتاً
“Cette valise est plus lourde que l'autre.” 

 «این یکی است.تر از سبک ام ا  آ »

در  .«تر از آ  یکۀی دیگۀر اسۀتمۀ ا  سۀنگینایۀن ا» ه این معنی است:  الا تقریباً  جمل 

آ  » ه  (Cette valise) «این ام ا » و ش ه «سبک»تب یل  ه  (lourde) «سنگین»ترجم  فوق 

 -وارونگی  مقایسۀه همۀراه  ۀا موازنۀه  مقایسه وارونه ش ه است. درواقعش ه؛ و مب ل  «ام ا 

دیگری هم  هایشکل ه  ته این جمله را تردتوجه  ای   است. وده  هم -منفی ش    فعل یعنی 

ایۀن امۀ ا   ۀه »یۀا «  ه سنگینی  این یکی نیسۀت. آ  ام ا »؛  رای مثال: توا  ترجمه تردمی

واگۀ  -اسۀت امکۀا   مقایسۀه آ   ته مشخصۀ  -م رج در مورد تقا ل  . «سبکی  آ  یکی نیست

مبۀ أ  و او  تقا لی میا  مفهو  جمل  مقص  و مفهو  جمل  نشین  مب أ می متقا ل  ه جای واگۀ

گردد. این موازنه عموماً شۀامل جۀایگزینی  رخۀی شود  از ن ر تئوریک موازنه لاز  میایجاد می

 است. ن یر آ و  و گاهی تغییر زما  صفات  ا صفات متقا ل  مثبت یا منفی ش   فعل

 8تقابلِ دوسویه -۴-1-9

مۀریم ز   هوشۀنگ »دوسویه دارن ؛  ۀرای نمونۀه    ا یک یگر را ط هاواگه نوع تقا لدر این 

زد / »  «خریۀ  / فۀروش» (همۀا ) .«هوشۀنگ شۀوهر مۀریم اسۀت»   ه این معناست ته «است

در ایۀن  ان .گونهاینهای دیگری از   نمونه”fiancé / fiancée“و  ”parent / child“  «خورد

  رای نمونه: توا  از تکنیک  وارونگی استفاده ترد.می موارد
“Jean a vendu sa voiture à Marie.” 

 «را خری . گا ماشین   ریام»

در  «ری فروخۀت.ارا  ۀه مۀ ماشۀینش گا »است:  انین ایزی  الا جمل اللف ی تحتمعنای 

جۀای خریۀ ار و فروشۀن ه  ش ه؛ و  ه تبۀع  آ  تب یل «خری » ه  (a vendu) «فروخت» ترجمه

                                                           
1. Symmetrical Opposition 
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متقا ۀل خۀود  ای جۀایگزین را طۀ را طۀه درواقۀعدر مۀورد تقا ۀل دوسۀویه  عوض ش ه است.

ضروری است او  رفظ ترادف تلی مستلز  عوض شۀ   جۀای دو  عموماً گردد  و موازنهمی

گر فیزیکۀی دو واگه جلۀوه طرف این را طه  ا یک یگر است  ته ایۀن امۀر  ۀه شۀکل جا جۀایی

 شود.می

 8تقابلِ جهتی -۴-1-۴

 سنجیم.می -عموماً محل  گوین ه  -نسبت  ه یک نقطه  های متقا ل رادر این نوع تقا ل واگه

در تقا ۀل  جهتۀی  ۀا هۀم  «ارسال ترد  / دریافت ترد »یا  «آورد /  ُرد»های ت رای نمونه  جف

 ن ارد. مبحر مادر  تار ردی عموماًاین مورد  (۱۱۹: هما ) .هستن 

 2تقابلِ صوری -۴-1-۵

  « ۀی»  «غیۀر»سازی  ن یر  ریق  تکواگهای منفیاز ط های متقا لدر این نوع تقا ل جفت واگه

ته فرق ماهوی  ا تقا ۀل  مکمۀل  -این تقا ل  (هما ) گیرن .و غیره  در تقا ل  ا هم قرار می «نا»

 تقا ل را خلق تن : یسادگ هده  ته  ه مترجم این امکا  را می -ن ارد 
“Ce n'est pas possible.” 

 «این غیرممکن است.»

 «ممکۀن»  ۀه جۀای در اینجۀا  «ایۀن ممکۀن نیسۀت.»تقریبۀاً ایۀن اسۀت:  الۀا   معنای جمل

(possible) «مۀوارد گونۀهایندر  فعل منفی ش ه اسۀت. موازنهو  رای  گذاشته ش ه «غیرممکن 

در مۀورد تقا ۀل  و  العکس. شودمثبت  منفی می فعل موازنهمنفی  مثبت ش ه و در  غالباً صفت

صۀ  و مق  مفهۀو  جملۀنشین   و اۀو  تقۀا لی میۀا  مب أ می واگۀ متقا ل  ه جای واگۀ صوری

گردد. این موازنه عمومۀاً شۀامل شود  از ن ر تئوریک موازنه لاز  میمب أ ایجاد می مفهو  جمل 

 است. مانن  آ جایگزینی  رخی صفات  ا صفات متقا ل  مثبت یا منفی ش   فعل و 

 اییتباین معن -۴-3

تۀه در اصۀل نۀوعی  -تباین  معنۀایی  در اما  حر مح ود  ه دو واگه است؛ عناییدر تقا ل م

 ۱معنۀایی ۀدر یۀک رۀوز گیرد  مفهو   انۀ  واگهر قرار میآنچه مورد   ح -تقا ل  معنایی است 

                                                           
1. Directional Opposition 

2. Formal Opposition 
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زرد / سبز / آ ۀی / نیلۀی / قرمز / نارنجی / »های توا  گروهمی  رای نمونه (۱۲1: هما ) است.

تأییۀ   ءاتۀه نفۀی  هریۀک از اعضۀ را در ن ر گرفۀت «نو  / شرق / غر شمال / ج»یا  « نفش

 ان :هایی  رشمردهگروه  رای تباین گروه است. اعضای دیگر

 2تباین خطی -۴-3-8

شۀنبه / » ۀرای نمونۀه:  ؛در تقا ل  ۀا یکۀ یگر نباشۀن  دو  ه دو  اعضای آ   ی تهتباینیعنی 

 ؛ ایۀن نۀوع تبۀاین را(۱۲۱: همۀا ) «شنبه / جمعۀهبه / اهارشنبه / پنجشنیکشنبه / دوشنبه / سه

 توا   ه دو  خش تقسیم ترد:می

 9دیفیتباین رَ -۴-3-8-8

سۀیاه / »؛  ۀرای نمونۀه: پایۀانی  تقا ۀل  معنۀایی وجۀود دارد ته میا  عضو نخست و عضۀو

 .«خاتستری / سفی 

 ۴ردوّتباین مُ -۴-3-8-2

سیاه / قرمۀز / »معنایی وجود ن ارد؛  رای نمونه: پایانی  تقا ل   ته میا  عضو نخست و عضو

 .«/ زردسبز 

 ۵تقاطرتباین مُ -۴-3-2

کۀ یگر  اشۀن ؛  ۀرای نمونۀه در و  در تقا ل  ا ید  ه توانن  دومی ته اعضای آ  یعنی تباینی

در تقا ۀل  جهتۀی  ۀا  «شرق / غر »یا  «جنو شمال / »  «شمال / جنو  / شرق / غر »گروه 

 (هما ) یک یگر هستن .

هۀۀای همۀۀا  اسۀۀت تۀۀه در تتا  -تمۀۀا یش  - آنچۀۀه تحۀۀت  عنۀۀاوین  تقا ۀۀل و تبۀۀاین آمۀۀ 

 ایۀن ا هۀا  موجۀب اختلۀاف ن ۀر .مبهم است  ن یتقسیماین  تپش منطقآی . شناسی میمعنی

 ؛اسۀت شۀ ه –های آنهۀا و زیرمجموعۀه -ها این مقولۀه  ن یدر تعریف و تقسیم شناسا معنی

                                                                                                                                                    
1. Semantic Field 

2. Orthogonal Contrast 

3. Serial Contrast 
4. Cyclical Contrast 

5. Antipodal Contrast 
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 درمجمۀوعامۀا  تۀرد. هتاسۀیک تۀوا  همۀه راتۀه نمی است شناسا   ه ر ّیآرای معنی راقافت

ایۀن  و تنن ؛  ازیرا  نقش معادل توانن می باینهای متواگه یناز انی   ۀروزدر توا  گفت ته می

 -های متباین  در  رخی موارد واگه. نیست موازنهنیازی  ه  و غالباً ؛استترادف بْه ش نقش عموماً

هۀای متبۀاینی  واگه یۀا - های متقا لواگه دارن . را های متقا لواگه تارترد -متقاطر  تباین  مانن 

لۀاز   موازنۀهتلۀی  نقۀض و  ترادف   عموماًاگر  ه جای هم  نشینن  -ته عملکرد تقا لی دارن  

 :زیر ون م. در نشودمی

“Nous nous voyions mal dans l’obscurité. ”  (۳۷: ۱۳۹۷)تمالی  

 (هما ) «دی یم.در تاریکی یک یگر را خو  نمی»

در  تۀه «دیۀ یممی   در تاریکی یک یگر را »اللف ی جمل   الا عبارت است از: تحتمعنای 

 «دیۀ یممی» موازنۀهشۀ ه و  ۀرای  «خو » ه  مب ل (mal) «  »فارسی رایج نیست؛ در ترجمه 

(voyions) تواننۀ  های متبۀاین میواگه  در مورد تباین معنایی ش ه است. «دی یمنمی» ه  مب ل

. ترادف است؛ و غالباً نیازی  ه موازنۀه نیسۀتبْه شنقش معادل را  ازی تنن ؛ و این نقش عموماً 

هۀای متبۀاینی  یۀا واگه -های متقا ل های متقا ل را دارن . واگهواگه تارترد -مانن  تباین  متقاطر 

عموماً  ترادف  تلی  نقۀض و موازنۀه لۀاز   اگر  ه جای هم  نشینن   -تقا لی دارن   ته عملکرد

 .  شودمی

 باین معنایی اساساً دو شکل دارد:ت

 :الف( تباین خطی

میا  در تباین ردیفی  - اش  و  ین واگه و معادل آ  تقا ل معنایی  اش   ردیفیاگر تباین  -۱

بۀ أ م واگۀ متبۀاین  ۀه جۀای واگۀ - معنۀایی وجۀود دارد عضو نخست و عضۀو پایۀانی  تقا ۀل

شۀود  از ن ۀر مبۀ أ ایجۀاد می   و او  تقا لی میا  مفهو  جمل  مقص  و مفهو  جمل نشین می

 گردد.میایجاد تئوریک موازنه لاز  

یعنی واگه یا معۀادل  -باش  ن اش  و  ین واگه و معادل آ  تقا ل معنایی  ردیفیاگر تباین  -۲

نشین  و از ن ر مب أ می واگۀ متباین  ه جای واگۀ -  نباشن تقا ل  پایانی عضو یانخست  عضو آ 

های ز ۀانی و فرهنگۀی موازنۀه را  ۀه ترجمۀه تئوریک نیازی  ه موازنه نیست  اما گاهی تفاوت

 تن .تحمیل می
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واگۀ متبۀاین  ۀه  -  اردنتقا ل  معنایی وجود  آ  اعضای ا میته  -اگر تباین م ور  اش   -۳

 نیازی  ه موازنه نیست. معمولاً ن ر تئوریکنشین  و از مب أ می جای واگۀ

  ( تباین متقاطر: 

تواننۀ  دو اعضای آ   میدر تباین متقاطر  -اگر  ین واگه و معادل آ  تقا ل معنایی  اش   -۱

 نشۀین   و از ن ۀر تئوریۀکمب أ می واگۀ متباین  ه جای واگۀ - دو در تقا ل  ا یک یگر  اشن   ه

 گردد.موازنه لاز  می قاع تاً

نشۀین  و مب أ می   واگۀ متباین  ه جای واگۀاگر  ین واگه و معادل آ  تقا ل معنایی نباش  -۲

 .نیستلاز  از ن ر تئوریک موازنه 

 موازی مفاهیم -۵

گفته ش    ر این فۀرض اسۀتوار  ۀود  «واگه و معادل  آ  مفهومیروا ط »تما  آنچه در  خش 

عمومۀاً معۀانی واگه  ازآنجاتۀه .اسۀت «معنۀای صۀریح»یا « عنای رقیقیم»مورد  حر  مفهو ته 

عمولاً ررف اول را معۀانی های اد ی مدر عرصه ازآنجاتهشود و مح ود  ه معانی صریح آ  نمی

دیۀ ه ارا در ترجمۀه ن هۀازن   نبای  نقش آنمی - نامیممی «زیموا مفاهیم»آ  را ته  -غیرصریح 

معانی ضمنی  اصطلاری  استعاری  تنۀایی  مجۀازی  نمۀادین و ... موازی شامل  مفاهیم گرفت.

اما آنچه قطعی است مرز مشۀترک  . این معانی تعاریف دقیق و مرز ن ی روشنی ن ارن ؛گرددمی

 آنها  ا معنای صریح است.

واگه و مۀوازی در روا ۀط مفهۀومی  مفۀاهیمای داشته  اشیم  ۀه نقۀش اتنو     نیست اشاره

یرد. گقرار  تقا لمبنای  توان میدو واگه  موازی مفهو  ز انیمیا  تقا ل رای نمونه در ؛ آ  معادل

توانۀ  معنۀای رقیقۀی آنهۀا نمی  رودسخن می «فیل / فنجا »یا  «تارد / پنیر» از تههنگامیمثلاً 

یعنۀی  - ۀه معنۀای مجۀازی آ  « گلۀا ی»؛ یا اگر در متنی (۱۲1: ۱۳۹۲)صفوی   مورد ن ر  اش 

 ۀرای  رقۀراری  -تۀه نۀوعی میۀوه اسۀت  - ه تار رفته  اش   نه  ه معنای رقیقی آ   - «لوها»

  نۀتوانانگلیسۀی( میدر ز ۀا  ) ”pigeon“ و فرانسۀه(در ز ا  ) ”pigeon“ز انی  ترادف میا 

 در این رالت عموماً نیازی  ه موازنه نیست..  اشن های مناسبی معادل
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 نتیجه -۶

فراینۀ     یعنۀی در اۀاراو ز ۀانیمیا  صورت ه واگگانیمفهومی میا  در این مقاله روا ط

هۀا   ۀا جۀایگزین تۀرد   واگههمۀواره  -مو   رخلاف تصور ع -ترجمه  .گردی ترجمه  ررسی 

ترجمۀه  رگزیۀ ه  یعنی معادلی تۀه در فراینۀ  -ای های آنها نیست؛ معادل  ترجمنامهواگه معادل

گیرد. یمخود دارد  هران  ته آ  را هم در ر اینامهاز همتای واگه ترگستردهای دایره -شود می

را  «ز ۀانیمیا  متۀرادف» توان  عنۀوا میته  ای استنامهواگه «معادل» ای  توجه داشت ته تنها 

 مۀتنمۀتن مبۀ أ و  تۀرادف  میۀا   ترجمه تنها ترادف  همیشۀگی ر ااراو د زیرای ک  کش ؛ 

طبیعۀی اسۀت   تاملۀاً -تلمه   ه معنای وسیع -ها است.  ا توجه  ه غیرمتقار   ود  ز ا  مقص 

همۀین  .تفۀاوت داشۀته  اشۀ  مب أ مقص    ا همتای خود در متن در متن ایته عبارت یا جمله

 است. ها آم هنامهته در واگه همواره همانی نباش  معادل شودهاست ته سبب میتفاوت

تک معرفۀی شۀ ن  و تۀار رد آنهۀا در  ۀهواگگۀانی تکروا ۀط مفهۀومی میا   در این مقالۀه

جُزءواگگۀی   -۲شمول معنۀایی   -۱از:   ودن  مه  ررسی ش . این روا ط عبارتااراو  ترج

-آواهۀۀم -۷انۀۀ معنایی   -۶معنۀۀایی )تۀۀرادف(  هم -۵وارۀۀ واگگی   -۴عضۀۀوواگگی   -۳

انتخۀا   در رونۀ   ۀ انیم ما این  ود تهه ف ایی. تباین معن -۹تقا ل معنایی و  -۸نویسی  هم

یعنۀی  - متۀرادفانتخا  معۀادل غیر البتهتوا  از روا ط مفهومی  هره گرفت؛ معادل اگونه می

تۀرادف  میۀا   عۀ   یعنۀی - «ترادف  تلی نقض» موجب - ترادف ن ارد مب أ ۀ ا واگ معادلی ته

ر اجۀزای دیگۀر   تغییراتی  ای  رفع  این نقیصه  رای  نا راین د. شومی -و متن مقص   مب أمتن 

 . ررسی تردیممورد  ه مورد نامی یم؛ و  «وازنهم» -ته در این مقاله  -ود شاعمال 

 رقرار اسۀت؛ ایۀن مۀا  ز انیمفهومی میا  و معادل آ  یکی از روا ط هر واگه میا  گفتیم ته

معۀادل »ته اصۀطلاراً  ۀه آ   -گیرد توجه قرار  واگه در تانو  گیریم ت ا تصمیم میهستیم ته 

 ایراشۀیه هۀای دیگۀر راواگه مفهۀومی روا ۀط تۀه  از این ما هستیم و - شودگفته می «تانونی

  و ترادف  تلی را نقض تۀرده اش ترادف  اگر معادل تانونی نام درواقع؛ تنیمدانسته و موازنه می

موازنۀه مۀتن مقصۀ  را   ف  تلۀیتراد  عۀ رفۀع من ور هآ    نشین های هممعادل ا تغییر  اش   

 :تردیم تهاشاره  و ؛تنیممی

 خود  رقرار است.دیگر گاهی خود ه همواره ضروری نیست؛ یا  ه تعبیر موازنه  -۱
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یۀک  در هر ز ا    رای  یۀا  ازآنجاتهد. شو رقرار میهای مختلفی  ه شکل گاهی موازنه -۲

های مترادفی هم وجۀود داشۀته ته موازنه استهای متفاوتی هست  طبیعی  ن یصورت مطلب

  اش .

تۀوا  آنهۀا را  ۀه های طبیعی  غیرمنطقی است؛ یعنی نمینبای  فراموش ترد ته جوهره ز ا 

ایزی مانن  ریاضیات تقلیل داد؛ ولی این سبب نگردی ه ته تلاش  رای تشف قواع  رۀاتم  ۀر 

ایۀن مقالۀه هۀم تلاشۀی تور ز ا  اسۀت. های فراوا  دسآنها متوقف شود؛ شاه  این م عا تتا 

این اسۀت تۀه   ه آ  رسی یمنهایتاً پیچی ه است؛ و آنچه رهی از این تلاف درهم رای گشود  گ

آنهۀا  ندانسۀت و گردنۀ ها   ۀر مَۀ ار آنهۀا میها و موازنهالگوهای مشا هی وجود دارد ته معادل

ین هم   و  آگۀاهی از مبۀانی معناشۀناختی ها قبل از ا. البته این فرمولتن تر میترجمه را ساده

در  هۀاآ ان   ولی این نخستین  ار است ته همۀ  ها  ه تار رفتهآنها   ه شکل غریزی در ترجمه

ان . انۀا  تۀه گفتۀه  ن ی و  ررسی ش های از فنو  معناشناسانه دستهیک جا  ه شکل مجموعه

های اد ی عموماً رۀرف اول را عرصه شود و درش  معانی واگه مح ود  ه معانی صریح آ  نمی

تننۀ .  ۀا داشۀتن های مذتور تبعیت می ن یزنن ؛ ته البته آنها هم از فرمولمعانی غیرصریح می

انتخۀا   - تیفور ه -ناسب را تتوا  معادل مناسب و موازنه م  میایش ه ن یانین فنو  طبقه

 رایت م یریت ترد.ا دترد و شکل  یا  را  

 کتابنامه

 .پژواک تیوا انتشارات تهرا :  .شناسیآشنایی  ا معنی .(۱۳۸۶) .صفوی  تورش

 .انتشارات سوره مهر . تهرا :شناسیدرآم ی  ر معنی .(۱۳۹۲) _________

 .متسانتشارات تهرا : ااپ هفتم   .اصول فن ترجمه )فرانسه  ه فارسی( .(۱۳۹۷) .تمالی  محم جواد

   .سمتانتشارات تهرا : ااپ سو    .اد ی )فرانسه  ه فارسی( جمه متو تر .(۱۳۹۸) ___________

 انتشارات نیلوفر. . تهرا :ترجمه: ا والحسن نجفی .خانواده تیبو .(۱۳۷۹) .مارتن دوگار  روگه
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