
 یکی دیگر از مشکالت کشف معنا از صورت زبان مبدا این است که گاهی تمامی پیام یا مفهوم در یک 

 متن زبانی به طور آشکار و صریح بیان نمی شود. به همین سبب، برای کشف معنای هر صوت زبانی 

 باید به جنبه های غیر صریح یا ضمنی معنا نیز توجه کرد.

 مشکل دیگر، شیوه های متفاوتی است که برای پیام رسانی یا انتقال اطالعات از طریق کلمه های در 

 زبان اعمال می شود. گاهی اطالعات به کمک معنای اجاعی کلمه بیان میشود، و گاه به کمک چگونگی 

 تنظیم کلمه ها در ساختار جلمه و یا به کمک موقعیت گفتار بیان می شود.

 

 ضریح و معنای غیر صریح  معنای 1-2

 معنای صریح اطالعات و پیامی است که از صورت و شکل ظاهری کلمه و زبان فهمیده می شود.

 

 جنبه های مختلف بیان معنا 1-3

 . معنای ارجاعی:1

 معنای ارجاعی، محتوای اطالعاتی موجود در یک ارتباط زبانی را تشکیل می دهد.

 نایی است که برای اشاهر پدیده ها ، رویدادها، کیفیت ها و رابطه معنای ارجاعی هر کلمه در زبان، مع

 های قابل درک یا تصور برای انسان بکار میرود.

 

 پدیده ها:          اسم ها، ضمیرها

 رویدادها:         فعل ها

 صفت ها، قیدها کیفیت ها:       

 حرف عطف، حرف تعریف، حرف اضافه  رابطه ها:      

 

 ختاری. معنای سا2

 بحشی از معنا به کمک ساختار دستوری متن بیان می شود. این شیوه بیان معموال با استفاده از ابزاری 

 از قبیل ضمیر اشاره، تکرار عناصر و طبقه بندی و شیوه تنظیم عناصر زبانی صورت میگیرد.

 مناسب با  آن بخش از معنای جمله که به کمک ساختار دستوری آن منتقل می شود. در ترجمه متن



 ویژگی های ساختاری زبان هدف ترجمه شود.

 

 . معنای بافتی )موقعیتی(3

 برای تشخیص معنای موقعیتی گفتار باید رابطه گوینده و شنونده و یا نویسنده و خواننده در آن ارتباط 

 زبانی هم چنین مکان وقوع ارتباط زمان آن ، سن ، جنسیت و موقعیت اجتماعی گوینده و شنونده ، رابطه 

 بین آنها، پیش فرض های آنها درباره ارتباط، تجربه عملی گوینده و مخاطب او و بسیاری از عوامل 

 دیگر را در نظر گرفت.

 واژای که دارای معنای ارجاعی یکسان است  به بیان دیگر انتخاب از میان شکل ها و گونه های مختلف

 معنای موقعیتی نامیده می شود.

 فصل دوم 

 مراحل ترجمه

 فرآیند رمز گشایی -

 خواندن و درک محتوای متن -       

 یافتن واژه های کلیدی و ترکیب های اصطالحی  -       

 فرآیند رمز گذاری مجدد شامل -

 اصطالحی ها معادل یابی واژه های کلیدی و -       

 تهیه پیش نویس ترجمه -       

 مقابله محتوایی پیش نویس با متن زبان مبدا -       

 ویرایش و تهیه پاک نویس ترجمه ) نقطه گذاری ... (     

 

 مراحل ترجمه 1-2

 فعالیت های مربوط به ترجمه را میتوان به چند مرحله به شرح زیر خالصه گرد:

 خواندن و درک محتوای متن -

 

 یافتن واژه های کلیدی و ترکیب های اصطالحی و معادل یابی آنها -
 

 



 تهیه پیش نویس ترجمه -

 

 مقابله محتوایی پیش نویس ترجمه -
 

 

 ویرایش و تهیه پاک نویس متن نهایی -

 

 

 . فرآیند رمز گشایی متن زبان مبدا1

 

 خواندن و درک محتوای متن 1-1

 

 باید بداند متن درباره چیست؟ موضوع آن موضوع متن وعنوان متن: پیش از هر چیز مترجم 

 

 چیست؟ در درباره چه سخن می گوید؟

 

 در این مرحله عناصری از متن او را درک بهتر محتوا و ترجمه آن یاری خواهد کرد. برای

 

 نمونه بعضی از واژهای محتوایی متن مثل اسم یا فعل از اهمیت معنایی بیشتری برخوردار 

 

 هستند. این قبیل واژه ها را میتوان واژه های کلیدی متن نام گذاری کرد. 

 

 از یک سو شنایایی و توجه به واژه هایی کلیدی و درک مفهوم هر یک او را بیشتر از سایر واژه 

 

 ها در درک محتوا متن کمک می کند. از سوی دیگر، انتقال مفهوم دقیق واژه های کلیدی و

 

 ه های کلیدی:انتخاب ویژگی واژ 

 

 . واژه های محتوایی برای درک مطلب و انتقال محتوا از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.1

 

 . واژه های هستند که به خاطر اهیمت محتوایی آن ها با موضوع بحث بارها در متن تکرار می 2

 

 شود.

 

 . تعداد این واژه های کلیدی بسته به حجم متن و موضوع متفاوت است.3

 




