
 
 

 

 البالغهنهج در "انسجام متنی "عنوان یکی از عواملبه "ارجاع" بررسی تطبیقی
 (طاهره صفارزادههای فارسی و انگلیسی ترجمه یی موردپژوهانهمطالعه)

 
 2مهر، عاطفه ستایش*1کلثوم صدیقی

 
 

 51/55/5131تاریخ پذیرش:                      51/51/5131تاریخ دریافت: 

 
   

 چکیده 

 داریمعن و کپارچهی متن آن لهیوسج  به که اسجج  متن کی داخل عناصججر یواژگان و یدسججتور ارتباط "انسجاام "
 از یکیعنوان به را "ارجاع" عامل، حسججن هیرق و یدیهل کلیما دگاهید هیپا بر تا میآن بر مقاله نیا در ؛شججودیم

 زاده صفار طاهره از "آن یسج یانگل و یفارسج  یهاترجمه البالغه ونهج یهادهیگز" در "یمتن انسجاام " عوامل
 و یفارس یجمهتر یقیتطب لیتحل و کیستماتیسج  یریگنمونه روش کاربسج   با قیتحق نیا در ؛میینما یبررسج 
 جمله 282 تعداد کتاب، در موجود جمله 1111 تعداد از کوکران، فرمول براسججا  ابتدا هالبالغنهج یسججیانگل

 یبرا. اس  دهیگرد سهیمقا و یجداساز، ییشجناسجا   ،"ارجاع" عامل، عبارات نیا ترجمه با همراه و شجده انتخاب
 یبررسجج در؛ اسجج  شججدهاسججتفاده crosstabs یتوافق جدول و chi-square آزمون از هیفرضجج نیا یبررسجج
ی با وجود استفاده، آن یشجده ترجمه متون البالغه ونهج یاصجل  متن در که میدیرسج  اهینت نیا به، آمدهعملبه

 نمتو و یعرب متن نیب، ارجاع کاربرد در ،"انساام" عوامل ریسجا  نسجب  به  "ربط ادوات" و "ارجاع" بیشجتر از 
 . دارد وجود یداریمعن تفاوت یسیانگل و یفارس شدهترجمه
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 مقدمه
 اًاساس "تحلیل گفتار"و  "تحلیل کالم"،"سخن کاوی"( و یا Discourse Analysis) "تحلیل گفتمان"

ی تلف تحوّل چشمگیری مخهامراحل مختلفی را طی کرده و در زمینه تاکنون ،هشناسی متولد شددر زبان
شنا  معروف انگلیسی زلیگ ای از زبانمقاله در 1522تحلیل گفتمان، نخستین بار در سال . پیدا کرده اس 

 :8 ،ان)شایسته پیراس  شدهگرفته به کار متن و جمله به انهیگراصورت ینگاهعنوان به صرفاً وهریس 
1735). 
 وردم مختلف اتینظر یارائه و طرح جه  وی گوناگون هاتحلیل گفتمان در حوزه زبانشناسی در شاخه    
ف به مقوله یشتر معطوویژه نحویان بتوجه سخن شناسان و به ،اس  . پیش از قرن بیستم گرفته قرار توجه

 ،حسن هیرق و یدیهل کلیما توسط "متن انساام" نیادیبن مقوله 1531 سال درمتنی بود . انساام درون
  یّمتن عوامل گاهیجا در( coherence) "یوستگیپ" و( cohesion) "انساام" و شده شنهادیپ
(textuality )تفاوت  بین انساام و پیوستگی و بدین ترتیب با طرح این انگاره، آنان گرفتند قرار توجه مورد

چرا که جمالتی از نوع زبان  ؛عامل در هم تنیدگی متن نیس  "انساام"تنها  به باور آنان»قائل شدند . 
پریشی ممکن اس  ویژگی انساام را داشته باشد ولی به لحاظ منطقی فاقد پیوستگی و وحدت موضوعی 

 ،)جاللی«ادندنام نه "پیوستگی"کار رفته درک متن را، ارتباط منطقی و چسبندگی به سازوکار رونیازاباشد. 
1788 :11).  

که –طاهره صفار زاده را  اثر "البالغهاز نهج یادهیزجگترجمه "یسه زبانه در این جستار برآنیم تا کتاب    
های نهج البالغة در رویکردی دقیق و بر بنیاد ها و حکم ها، نامهای از خطبههای برجستهدر آن، بخش

ا رویکرد ب -اس  گرفتههای عربی، فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار زبانانطباق متنِ مورد پژوهش در 
ی به روش "انساام "یکی از عناصر اساسیعنوان به "ارجاع"هلیدی و حسن از طریق واکاوی  گراینقش

داده و سپس  نشانفارسی و انگلیسی(  ،)عربیبسامد و میزان کاربرد آنها را در سه متن  ،نماییم علمی بررسی
در  ، اس "ارجاع"عامل از عوامل  نیپرکاربردترکه مهمترین و "ضمیر". کنیمها را با یکدیگر مقایسه آن

ن و ترجمه آ معانی خاص خود را دارد ،اس  و حضور و تکرار آن زبان عربی از بسامد بسیار باالیی برخوردار
 طبیعتاً ،اهآن. تکرار همه ضمایر و به کار بردن عین شتر اناام گیردهای غیر سامی باید با دق  بیبه زبان

. نظریه اکثر  کندیممفهوم را دچار مشکل  ،و از سویی حذف آن اندازدیمروانی زبان مقصد را به خطر 
تا حد ممکن  بایستیمترجمان بزرگ کتب دینی بر این اس  که ترجمه لفظ به لفظ ضمایر ضرورتی ندارد و 

 جزء یولا که و انگلیسی یفارس و یعرب هایزبان یماهو تفاوت به نظر گستره، نیا در .دنشو یابیمعادل
/ ییاروپا و هند یهازبان یخانواده جزء و دو زبان دیگر دیتأک ادوات نیشتریب با یسام یهازبان یخانواده
 معاصر، یبرجسته پژوهقرآن .(111-121، 32-31: 1731 آرالتو،)دنباشیم دیتأک ادوات نیکمتر با یافثی
 یحت و ممکن ،الزم مبدأ، زبان ادوات از یبرخ ترجمه یگاه» که اس  باور نیا بر یخرمشاه نیالدءبها

 به و بنگرد اتیّکل با وندیپ در را اتیجزئ و باشد داشته چشم شیپ را اثر  یکلّ دیبا مترجم. س ین مطلوب
زبان " معتقد اس زین انیانصار نیحس. "س ین ای اس  الزم ر،یضما و ادوات ترجمه که گف  توانینم واقع
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 ها و لطایف و اشاراتی که در آن اس ها پس از عربی در حدی کامل اس  با طراف فارسی که در میان زبان
که رسای به مقصود باشد ترجمه یا چیزی نزدیک به ترجمه ادوات و ضمایر و حروف و  یااندازهبهتواند می

)صفارزاده و "یابی الزم اس تا سر حد امکان معادل "دیگویمزاده طاهره صفار و ."تأکیدات را ارائه دهد
 .(121-121: 1782 دیگران،

ا با روانی زبان مقصد ر ،اللفظی نیستند و مترجمان، واژه به واژه و تح هابا این اوصاف طبیعتاً ترجمه    
به  وهشپژ رویکردهای علمی ترجمه در این کنند. با توجه به این نظریات وحفظ معانی زبان مبدأ لحاظ می

 لین جه  پردازیم.ی آن به زبان فارسی و انگلیسی میهاو ترجمهالبالغه نهجدر "ارجاع"بررسی عوامل 
سپس  و میپردازیم به تعریفی اجمالی از مفهوم متن بودگی، انساام و پیوستگی آغاز در مقصود نیبد

مورد  آن یسیو انگلفارسی  یهاو ترجمهالبالغه نهجیی از هاهر بخش با ذکر نمونه انساام در یسازوکارها
هر عامل را در جدولی مازا ارائه داده و با استفاده از  در پایان بسامد و میزان درصد ؛گیردتوجه قرار می

 گماریم.هم  می هاآنبه تحلیل  SPSS16افزار نرم
 

 ی پژوهشپیشینه
 یشناسزباننحویان در علم  توجّهمورد  گفتمان اس  که ی بررسی و تحلیلهااز حیطهانساام متنی یکی 

ی را میزان انساام متنپژوهشگران  اس  و شدهانااماین موضوع  یبارهتحقیقات متعدّدی در تاکنوناس . 
به موارد  وانتمی های مرتبط با موضوع این مقالهپژوهشلیکن از  ،اندهو تحلیل نموددر آثار گوناگون بررسی 

  زیر اشاره کرد.
 ینیالدّنیمع فاطمه توسط 1782 سال در که "ودمنهلهیکل در متن انساام اادیا یهاشگرد" یمقاله -1

 اس  معتقد و اس  پرداخته یمتن انساام یهاابزار انواع یبررس به آن در سندهینو و دیگرد منتشر و نگاشته
 متن کی یدرون عناصر. اس  زبان به وابسته و یعیطب یاههدیپد آن، اادیا یهاشگرد و یمتن انساام که
 رشیپذ ،باشد شتریب متن انساام زانیم چه هر و شوندیم وابسته هم به یمتعدّد یهاوهیش با آن جمالت و
 .اس  شتریب امیپ و معنا
 یهشتنو "میکر قرآن یسیانگل ترجمه در یوستگیپ و امجانسا کاربرد و اخ جشن ضرورت" یمقاله -2

 یتگوسیپ و انساام یبررس ضمن نویسنده ،دیگرد منتشر 1788 سال در که مقاله نیا در ؛یجالل نیالدّجالل
 مترجمان هک رسدیم اهینت نیا به و پردازدیم آن یسیانگل شدهترجمه متن یبررس به ،میکر قرآن متن در
 موفّق و توانمند موارد از یاپاره در جز به یمتنبرون و یمتندرون انساام سازوکار یریکارگبه در میکر قرآن
 دهش عمل انتظار حد در متفاوت موضوعات رامونیپ یموضوع وحدت و یوستگیپ موارد شتریب و اندبوده
 .اس 
 غزل ده و یسعد غزل ده سهیمقا و یبررس یدهلو دلیب و یسعد اتیغزل در یمتن انساام" یمقاله -7
 آن در نگارندگان و هدیگرد منتشر یفالح یدهامحمد و یاحقّی محمدجعفر توسط 1785 سال در که "دلیب
 لیتحل و هیتاز نیا. اندپرداخته دل،یب و یسعد اتیغزل در یمتن انساام اادیا عوامل سهیمقا و یبررس به
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 عوامل نیا تعداد یبررس مورد اتیغزل در. اس  گرفته صورت حسن و یدیهل یمتن انساام یالگو براسا 
 رد یانساام عوامل تعداد .ینیجانش و حذف ربط، عوامل ارجاع، ،یواژگان عوامل از اس  عبارت بیترتبه
 لیالد از را لیدل دو نیا توانیم. اس  کوتاهتر هاجمله طول و شتریب یمحسوس صور به یسعد اتیغزل
سی جا که نگارندگان برراما تا بدان دانس  دلیب اتیّغزل به نسب  یسعد اتیّغزل یریپذفهم و یسادگ
عامل  ی هلیدی و با تمرکز بربر بنیاد نظریه های انگلیسی و فارسی نهج البالغةاند تاکنون ترجمهنموده

 اند. ارجاع با متن عربیِ آن در زبان مبدأ مورد بررسی و تطبیق قرار نگرفته
 

 و روش پژوهش پرسش
 تکرار و سامدب معنادارِ تفاوت ایآ که دهند پاسخ نیادیبن پرسش نیبد تا برآنند حاضر جستار در نگارندگان
 انگرنش آن یاصل متن و صفّارزاده طاهره خانم از هالبالغنهج یسیانگل و یفارس یهاترجمه در "ارجاع"عامل 
 یراب سامانهب و مناسب یپاسخ افتنی جه  دارد؟ یگرید خاستگاه ای اس  شدهترجمه متون انساام عدم
 ادیبن بر کوکران فرمول اسا  بر یآمار یریگنمونه یوهیش کاربس  با تا شودتالش می شدهمطرح پرسش
 زاده فارص طاهره خانم قلم به آن یسیانگل و یفارس یهاترجمه والبالغه نهج یعرب متن یقیتطب خوانش
 از یریگنمونه یفضاعنوان به عبارت 282 تعداد عبارت 1111 ماموع از کوکران فرمول اسا  بر نخس 
 یهاروش از استفاده با سپس و انتخاب "آن یسیانگل و یفارس یهاترجمه والبالغه نهج یهادهیگز" کتاب
 یاابلهمق یبررس به نگارندگاندر ادامه  گزینش شوند؛ نیز یعرب متن از عبارات ،یتصادف یریگنمونه
 ،ینیجانش ،ارجاع) یمتن انساام گانهپنج موارد و سراناام پردازندمی هاآن یسیانگل و یفارس یهاترجمه
 تفادهاس با عامل نیپرکاربردترعنوان به "ارجاع" عامل ،عوامل نیا نیب از و یبررس( ربط ادات و حذف تکرار،
 ((crosstabs) یتوافق جدول و( chi-square)آزمون) یاستنباط آمار و یفیتوص یآمار یهاروش از
 .گرف  خواهد قرار لیتحل مورد و یبررس مورد
 

 مبانی نظری 
 (text) متن

تصادفی و  ،. رابطه این جمالتدیآیماز جمالت به وجود  یاماموعهپیوستن  به هماز  ،هر متن ادبی
دلبخواهی نیس . بلکه همه عناصر و اجزای جمالت به شکلی با سایر عناصر و اجزا ارتباط دارند و ماموعه 

بر اسا  اصول و  ،آورد که در آن همه عناصر سازنده متنمی به وجودکلیّتی منسام و هماهنگ  هاآن
را در  دهنده یک متنضروری اس  که عناصر تشکیل» رونیازااند. قواعد معیّنی به هم همبسته و پیوسته

 ل و جداگانه.مستق ارتباط متقابل با یکدیگر و در ارتباط با کلیّ  ساختاری متن بررسی کرد نه به صورت
-یذهن یمنطق ندیفرآ کی در همواره بلکه دیآینم دیپد متن جمالت، یتصادف ینینشهم از که اس  روشن
 یصادفت طوربه که یجمالت ماموعه از را متن آن که اس  برقرار ینیمع روابط متن، کی جمالت نیب یزبان
 .(111:1731 ،یساعد پوریلطف)«سازدیم ،زیمتما اندقرارگرفته هم کنار در
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 (coherence) پیوستگی

ط بین دو رواب ،روابط پیوستگی": کنندیم( روابط پیوستگی را به صورت زیر تعریف 1531هلیدی و حسن )
تعبیر  ،طالبیا ارتباط م منظور از پیوستگیکه مستقل از ساختار هستند.  باشدیمیا چند عنصر در یک متن 

های های بیرون از متن با شرایط اجتماعی آن و نیز تاربیّات و پیش ذهنیّ و تفسیر متن با توجّه به موقعیّ 
 که بعد معنایی روس روبهپیوستگی با دو بعد نحوی و معنایی . (37: 1738تاکی، )"ما در درک متن اس 

اعم  ،نآید. یک متشمار میترین عوامل متن به  برخوردار اس . پیوستگی معنایی یکی از مهمآن از اولویّ
شهودتر اس  تاری مجتون نوشجوستگی در مجراه باشد و این پیجاز نوشتاری یا گفتاری باید با پیوستگی هم

شود که به موجب آن وحدت متن از رهگذر پیوند پیوستگى به عاملى اطالق مى .(11: 1751 ،زادهگل)آقا
شود. هلیدى و تر از جمله حاصل مىدر واحد)هاى( زبانى به مراتب بزرگ هاى موجودها و برابریپژواک
وانش دهد، تهایى یارى مىاین نوع توانش را که اهل زبان را در آفرینش و تشخیص چنین توانایی ،حسن
زمانی منسام اس  که خواننده  ،یک متن (.21: 1787 ( نام نهادند )داد،textual competenceمتنى )
آن را متنی منسام بداند و عامل این انساام و ارتباط فقط رابطه بین کلمات و عناصر پیوندی  یا شنونده
نامیم می "ارتباط مطالب"یا  "پیوستگی"که آن را  ازجملهبلکه عامل دیگری اس  فراتر  ،نیس  متندرون
 .(37: 1738 ،)تاکی

 (cohesion) نسجاما
در یک متن به هم  هادهند که جملهعوامل صوری چندی وجود دارد که تا حد زیادی نشان می ،در هر متن

ا که مطلبی را ب اس  عبارت از امکاناتی "انساام"اند. نامیده "عوامل انساام"را  هاآنمربوط هستند که 
انساام به نظر هلیدی و حسن  .(11:1531 ،دهد )هلیدی و حسنپیش از آن در متن آمده ربط می آنچه

 ا با یکدیگرهواژگانی و معنایی هستند که باعث پیوند جمله ،گوناگون اعم از دستوری یشناختزبانابزارهای 
ار برده کنیز به "ابزار اتصّالی"و "مطابقه"یا  "ایاتصال بین جمله "چون و برای این اصطالح عناوینی 

 .(1 همان:)شودمی
 نیا ودِخ که یانساام گره از عبارت اس  مفهوم نیترمهم بافتار، از گفتن سخن هنگام سخن گرید به    

 میباش اشتهد عضو دو بدون یوندیپ میتوانینم ما: دارد دالل  ارتباط و وندیپ بر یضمن یاگونهبه اصطالح،
 و یدیهل)باشد داشته وجود یارتباط هاآن انیم کهنیا مگر شوندینم ظاهر وندیپ کی در عضوها نیا و

ی میان عنصر اول یعنی پیش انگارنده و از رابطه عبارت اس عبارت دیگر انساام به .(181: 1757 حسن،
یک شبکه  شود وو دستور برقرار می هاعنصر دوم یعنی پس انگاشته. ارتباط بین عناصر با استفاده از رابط

 .(122: 1585 )یول و براون،کننداد میدر متن ایا ،ی مفهومی انساامهادستوری و رابط

 (cohesive devicesعناصر انسجام )
توانیم سه الیه و سطح در بدانیم می هاو نشانه هابخشی از نظام زبان اس . اگر زبان را نظام رمز ،انساام

معنا به  .الیه آوایی و نوشتاری -7 دستوری–الیه واژگانی -2 ،الیه معنایی -1این نظام تشخیص دهیم. 
عبارت دیگر معانی از طریق واژگان در نظام یابد. بهیا نوشتار نمود می ی صوتوسیلهوسیله واژه و واژه به
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ان و بندی مرز میان واژگیابند. در این طبقهق میصورت الفاظ تحقّگیرند و سپس بهدستور زبان قرار می
یق از طر معانی اصل حاکم بر زبان این اس  که بخشی از ،در واقع خوبی مشخص نشده اس .دستور به

. روابط انساامی نیز از همین الگوی گرددآن از طریق واژگان ارائه می ترخاصدستور و بخش بیشتر و 
 رددگکند، یعنی قسمتی از آن به وسیله دستور و قسمتی دیگر از طریق واژگان بیان میهمگانی پیروی می
 اند.انساام را در دو گروه کلی تقسیم نموده آنانهمین اسا   بر .(2: 1531)هلیدی و حسن 

 کلمات عام( مترادف و ،شمول معنایی ،آییهم ،: )تکرارواژگانی شامل انساام -1
 ارجاع( -جانشین -ادات ربط ): شامل انساام دستوری -2
به چگونگی سازمان یافتن کالم یا متنی اشاره دارند که یک  ،مفهوم انساام دستوری و انساام واژگانی    

انساام واژگانی متن را به وجود  ،ی مشابه و مرتبطهادهد. حضور واژهمنسام را تشکیل می یماموعه
و منظور از انساام دستوری این اس  که ساخ  جمالت و عناصر دستوری باعث انساام متون  آوردمی
 حسن، و یدیهل یِشناخت کردیرو در یدستور و یواژگان انساام که ساخ  خاطرنشان دیبا نیهمچن .گردد
 به نیچن انآن توسط شدهمطرح یانگاره ادیبن بر که حد بدان تا باشندیم متقابل یوابستگ یاگونه یدارا
 نیا و اس  یواژگان انساام  یحما ازمندین بودن، کارآمد یبرا یدستور انساام همواره که رسدیم نظر
 یدستور اامانس  یحما به خود ینوبه به زین یواژگان انساام رایز باشدینم طرفهکی کامالً وندیپ کی هرگز
 .(211: 1757 حسن، و یدیهل)نیادیبن اس  یامر انساام، گونه دو نیا مثل به مقابله و دارد ازین
معنادار میان عناصر کالم با استفاده از ای ی برقراری رابطههاطور خاص به روشبه ،انساام دستوری    

شود. گفته می (lexical devices) ( و ابزارهای واژگانیgrammatical devicesابزارهای دستوری )
( co-text) "هم باف "متن زمانی انساام دستوری دارد که عناصر آن را بتوان با رجوع به دیگر عناصر در 

در  .(13: 1751 ،زادفرح)کندروابط را در رو ساخ  زبان برقرار میبنابراین انساام دستوری، ؛ کرد ریتفس
نند زتوانیم بررسی کنیم که چگونه عناصر متنی توسط عوامل انساام به همدیگر چنگ میانساام متنی می

کنیم و ی داخل متن استفاده میهای ارجاع دادن به مرجعهاآورند. ما از عبارتو متنی واحد را به وجود می
بلی ی قهاآن با مرجع مییگویم شودیمیک عبارت ارجاعی به یک عبارت ارجاعی دیگر ربط داده  کهیوقت

با توجه به  هاآنیی در خارج از متن دالل  دارند که درک هاهای ارجاعی گاه به مرجععبارت. منسام اس 
 گیرد.توسط خواننده به راحتی صورت می متن،
 

 انسجامی عواملانواع 
: 1531 ،حسن و یدیهل)کندیم میتقس "ینیگزیجا و یواژگان ،حذف ،ارجاع ،ربط "به  را انساام ابزار یدیهل
ب وسیله انتخاو انساام واژگانی نیز به جایگزینی و حذف ابزارهای دستوری انساام هستند ،ارجاع .(72

نی یع؛ دندستوری تعلق دارعوامل ربطی هم به هر دو گروه واژگانی و  گردد.واژگان باعث انساام متن می
 کتاینک به بررسی اجمالی تک د.نکنهم از طریق دستور و هم به کمک واژگان به انساام متن کمک می

 پردازیم.ی آن میهاو ترجمهالبالغه نهجیی از متن هااین عوامل انساام با ذکر نمونه
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 عوامل واژگانی

اژگان و متن واحدی را ایااد کنند. لهیوس نیبدتا  هستند در سراسر متن شدهپراکنده یهاواژگان همانند رگه
ی که دارند الگوهای واژگانی با امکانات ترکیب. ابندییمبلکه در درون گفتمان، معنا  ،مولّد معنا نیستند ییتنهابه
چندانی برای  ی محدودیک کلیّ  واحد انساام بخشند و  به صورت ارتباط با یکدیگر راای از جمالت بیماموعه توانندیم
ان، واژگ طیف از گردد که اینمی ییک متن منسام حول محور واژگانی خاصشود. در خلق متن ایااد نمی هاآن

 کشند.سلوک نویسنده را در متن به تصویر می

 (repetition)تکرار 

شناسی و انگفتمنظران حوزه صاحب عنصر واژگانی اس . "تکرار "،ترین عوامل پیوستگی واژگانییکی از مهم
تحکیم معانی و  شناسند که مقصود از آن( میinter textualityرا نوعی ویژگی بینامتنی ) "تکرار "،مطالعات ترجمه

و  یهکتدهنده را نشان "تکرار "،پورنامداریان در نقد شعر شاملو. مفاهیمی خاص در ذهن و ضمیر خواننده یا شنونده اس 
با مکرّر ساختن  یا نویسنده شاعر .(738: 1781)پورنامداریان، داندر میبا توجه و عالقه شاعر بر موضوع و معنی مکرّ ،تأکید
متن  ه در یک. البتّ کوشد تا آن را در ذهن خواننده برجسته سازد و مورد تأکید قرار دهدای خاص میوارهعبارت یا جمله ،واژه
لی منظور از و ،شوند که خود قابل تأمّل اس حروف اضافه و حروف ربط که بسیار تکرار میی بسیاری هستند مانند هاواژه
 ایرهیزنامانند  هاتکرار .شوند نه واژگان دستوریتکرار واژگان محتوایی اس  که باعث انساام متن می ،"تکرار"

 .کنندی مختلف متن را به یکدیگر مربوط میهاقسم 
 موارد یرخب در رسدیم نظر به نیهمچنی خاص بسیار کم مشاهده شد. هاخطابی بودن، تکرار اسمدر این مقاله به عل      

ن را در مت اس  شدهحذفگاهی مترجم از اختیارات خود استفاده نموده و کلماتی که در متن اصلی  ،ی متنهادر ترجمه
 " یولهمق تا از ابهام بپرهیزد و همین امر باعث شده تا تعداد آمار کندیمآورد و گاهی ضمایر را به اسم تبدیل مقصد می
نایری ند زدر هر سه متن مان "ضمیر". تکرار و انگلیسی آن بیشتر از متن عربی باشد یی فارسهاها در ترجمهاسم "تکرار

 .کندمتن را به هم متّصل می

 .(1ی )خطبه هُوَ كَمالُ التَّصْديقِ بِهِ تَوْحيدُ *

 .(1: 1783 ،زاده)صفارشهادت به یگانگی اوس  خداوندنهای  درجه ایمان به 
And the most perfect of believing in Allah is acknowledging his Oneness 

 (1ی )خطبه هوَ كَمالُ االْخاْلصِ لَهُ نَفْىُ الصِّفاتِ عَنْ *

 .(2: 1783 ،زاده)صفاراس  الهیاخالص نفی وجود صفات مخلوقات از دات پاک  یدرجهنهای   و
And the perfection of sincerity is to deny resemblance of Allah’s attributes with His 

creatures. 

 (collocation)هم آیی 

 درآید. می به کار ینینشهممحور  یا تناسب واژگانی اس  که در "آییهم" عامل دیگر در انساام واژگانی،
 شود.و در نهای  انساام می هاآننشینی وجود یک رابطه معنایی میان واژگان مختلف باعث هم واقع
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یعنی به هم مربوط بودن عناصر واژگانی معینی در چارچوب موضوع یک متن که منار به پیدایش ارتباط بین  "آییهم"
 شود.ی آن متن میهاجمله

 (12ی )نامه مِصْرَ فى نَفْسى اَهْلَ اَجْنادىكَ اَعْظَمَ وَلَّيْتُ قَدْ اَنّى بَكْر اعْلَمْ يا مُحَمَّدَ بْنَ اَبى *

 دادم هیفرماندمن هستند  سپاهیانترین که به عقیده من بزرگ مردم مصرای محمد بن ابی بکر بدان که من تو را بر 
 .(22: 1783 ،زاده)صفار

O’ Mohammad ibn Abi Bakr, know that I have put you in charge of people of Egypt 

which I believe they are my more important force. 

 (antonym) تضاد

تون دینی کند. در مواژگان اس  که به پیوستگی متن کمک می "تضاد معنایی"عامل سوم انساام واژگانی 
ی هاز ویژگیا واژگان متقابل یریکارگبه وجود دارد. بدیتضاد بین خیر در مقابل شر و نیکی در مقابل  غالباً

 باشندیم ادتض تقابل معنایی یا همان رگریتصو ،یبررس مورد متن در که یهانمونهجمله  از. متون دینی اس 
 :از اندعبارت

 (27ی )خطبه بِالْمِرْصَادِ لظَّالِمِينَوَ هُوَ لِ مُضْطَهَدِينَفَإِنَّ اللَّهَ يَسْمَعْ دَعْوَةَ الْ *

: 1783 ،زاده)صفاراس  ستمکارانو ذات اقدسش در کمین  شنودیمرا  ستمدیدگان یاستغاثههمانا خداوند 
11). 

Due to the fact that Allah hears the invocation of the oppressed and He is 

watching the oppressors from the ambush. 
 (11)حکم   وَرَاءَ لِسَانِهِ الْأَحْمَقِوَرَاءَ قَلْبِهِ، وَقَلْبُ  الْعَاقِلِلِسَانُ  *

 .(111: 1783 ،زاده)صفاردر اختیار زبان اوس  احمقدر اختیار عقل اوس  و قلب  عاقلزبان 
The tongue of the wise man accords with his heart,and the heart of the fool 

obeys his tongue. 

 ((substitutionجانشینی

مله قرار گرفتن عنصری در ج از عبارت اس  نشینییک رابطه دستوری و درون متنی اس . جا "جانشینی"
 -ای در سطح واژیجانشینی رابطه .که باعث کوتاهی و زیبایی متن شودطوریبه ،به جای عنصر دیگر

 ،یک عنصر به جای عنصری دیگر استفاده شود. در جایگزینی که دهدرخ میدستوری اس  و هنگامی 
، تداومی که جایگزینی در متن ایااد رونیازاهمان نقش ساختاری عنصر اول را دارد.  ،عنصر جایگزین شده

 نیس ؛ بلکه به لحاظ صورت اس . به لحاظ معنا کندمی
ندی فعلی و ب ،کند و در سه سطح اسمیو از تکرار جلوگیری می کندیممتن را منسام  ،"جانشینی"    

از تکرار اس . تکرار واژه برای شنونده  پیشگیری، جه  معناهماز واژگان معادل یا  استفاده گیرد.اناام می
ارات عب شود.می ترجذابتکرار از بین رفته و متن  ،کند که با این روشو یا خواننده ایااد خستگی می

تفاده شود و اس "جانشینی"نیس  که برای رفع آن از  قدرآن "تکرار"بسیار بلیغ اس  و مقوله البالغه نهج
 ثر هستند. ؤحضور ضمایر نیز در کمی واژگان جانشینی م
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 (12ی )نامه وٌدعُم مَهُيُّنِغَوَ وٌجنُم مَهُلُائِعَ ومٍقَ امِعَی طَلَاِ يبُجِتُ كَنَّاِ نتُنَظَ امَوَ* 

ا رانند و توانگران ررا بپذیری که تهیدستان و نیازمندان را از خود می کسانی کردم که دعوتگمان نمی
 .(11:1783 ،زاده)صفارنوازندیم

I never thought that you would accept the feast of the people who turn out the 

beggars and invite the rich. 

 .اس  "دار بصرهمردم سرمایه "جانشین "قوم"عبارت واژه در این 

 (hyponymy) شمول معنایی
ظر ن که عبارت یا کلمه مورد اس تر استفاده از کلمات و عبارات کلی ،راهی دیگر برای جلوگیری از تکرار

 .آن اس  ماموعه ریز

 (12ی نامه) مأدُبةٍدَعَاکَ اِلَی  ةِاَهلِ البَصرَ ةِفِتيَ مِنِرَجُالً  اَمَّا بَعدُ يَا ابنَ حُنَيفٍ فَقَد بَلَغَنِی اَنَّ* 

تو را به  ،بصره دارانهیسرمااز  مردیبه من گزارش دادند که  ،پس از یاد خداوند و درود ای پسر حنیف
 .(11: 1783 ،زاده)صفارمهمانی خویش فرا خواند

O’Ibn Hunayf, I have come to know that a well off young man of Basrah 

invited you to a feast. 

  (general words)کلمات عام

..( کس و ،مانند )هر کس "کلمات عام"آخرین راه برای جلوگیری از تکرار در انساام واژگانی استفاده از 
 اس .

 (131ی )خطبه بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ أَحَدٍ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىو *

 ،زادهار)صفماندی دنیا و آخرت مصون میهابر اثر هدای  و شناخ  قرآن از نیازمندی انسان باشید کهو آگاه 
11:1783). 

And you should also know that no one will need anything for this world and 

the next after guidance from the Holy Guran. 
 

 ابزار انسجام دستوری
  (reference)   ارجاع

بدون رجوع به عناصر  هاآنای از کلمات اس  که درک معنای ویژگی مخصوص پاره "ارجاع "از منظور 
بین  باشد که با ایااد ارتباطکاربرد انواع مختلف ضمیر در متن می"ارجاع"در واقع  .پذیر نیس دیگر امکان

 .(111: 1782 ،ساعدیپور )لطفی رددگمی هاآنجمالت یک متن باعث انساام متنی 
 .شودمیارجاع به سه گروه تقسیم 

 ( ارجاع شخصیpersonal reference) 

 ارجاع اشاره( ایdemonstrative reference) 

 ارجاع مقایسه( ایcomparative reference ) 
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 (personal reference) ارجاع شخصی

کیل تش "ضمایر" عمده ارجاعات را کند.آفرینى مىدر موقعی  کالم از طریق شخص نقش "ارجاع شخصى"
ایااد  محتوایی ارتباطگونه ضمایر هیچشخصى، ملکى، و صفات ملکى.  :از اندعبارتدهند که انواع آن می
  به پایان قیّوجو با موفّشوند. هرگاه این جس کنند بلکه تنها موجب نوعی راهنمایی برای کنکاش مینمی
: 1781 ،شود )البرزیمی از عناصر دیگر ارجاع داده کیکدامشود که هر ضمیر به مشخص می آنگاهبرسد 
128).  

 (35ی )نامه هُفَاشْتَرَوْ مَنَعُوا اَلنَّاسَ اَلْحَقَّ هُمْأَنَّ مْمَنْ كَانَ قَبْلَكُ كَفَإِنَّمَا أَهْلَ *

مابور شدند که حق  هاآنبه آن جه  به هالک  رسیدند که حق مردم را ندادند تا  شمای پیش از هامل 
 .(172: 1788 ،زاده)صفار خود را به رشوه خریدار شوند

What ruined those nations before you was that they denied people their rights 

and they had to purchase their own rights by bribes. 

 (demonstrative referencesاى )ارجاعات اشاره
 اشاره یکینزد و یدور زانیم ای محل به یااشاره ارجاع که اس  داده حیتوض شیخو یانگاره در یدیهل
 مصداق کی به ارجاع تکرار یراستا در یااشاره ارجاع کاربرد که دارد وجود همواره زین احتمال نیا و دارد
   .(75-11: 1581 حسن، و یدیهل) شود ییزداابهام ر،یضم مرجع از له،یوس نیبد تا باشد بار نیچند یبرا

 * وَ إِنَّ لَكَ فِی هذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيبا مَفْرُوضا، وَ حَقّا مَعْلُوما )نامهی 21(

 .(21: 1783 ،زاده)صفار زکاتی که جمع می شود سهمی ثاب  و حقی معین اس . اینو تو را در 
And in collecting alms you also have a fixed share and a certain right. 

 (27ی )نامه اَلْأَحْوَالِ تِلْكَفَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ  *

 .(111: 1783 ،زاده)صفار ساز. کنشهیررا  آن را پیدا کن و هاآنپس عل  ستم کاری 
You should destroy the root of evil in them by cutting off the causes of these 

defects. 
 اس . شدهمشاهدهنیز  هاآنو یا حذف  در مواردی مانند نمونه فوق تبدیل نوع ضمیر

 (comparative reference)  یاسهیمقاارجاع 

 ،یکسانی رگریتصو که میمستق ریغ و ینسب ،یضمن یارجاع از عبارتس  یاسهیمقا ارجاع ،یدیهل فیتعر در
 و اس  یتقابل یندیفرآ و کردیرو یط یارجاع عوامل انیم تفاوت از یسطح ای و یهمانند و شباه 
 .(11-11: 1581 حسن، و یدیهل) باشدیم یاسهیمقا و یلیتفض ای یااشاره صفات و دهایق یرندهیدربرگ

که  دهستن "ایارجاعی مقایسه از جمله ضمایر "بهتر و با تفاوت ،همچون ،چنین ،همچنین "کلماتی مانند
  .ه اس یی یاف  شدهانمونه از این نوع ارجاع

 (27ی )نامه آرائِهِم وَ نَفاذِهِم مِثلُمِمَّن لَهُ * 

 .(12: 1783 ،زاده)صفار آنان باشند همانند که از لحاظ قدرت فکری و مدیری  و نفوذ
them. likeThose who are efficient and good managers  
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 (115)حکم   حِالصالِ لِمَالعَكال تِجارَه * 

 .(127: 1783 ،زاده)صفار هیچ تاارتی سودمندتر از درس  کاری در امور نیس 
And no trade is more profitable than honest deed in man’s life. 

 (conjunction) ات ربطواد
طور که بهلب ،نیستندتنهایی عامل انساام ات ربط بهو. در واقع ادهستنداز دیگر عوامل انساام  "ات ربطواد"
تند برای ای هسآنها وسیله ،. با توجه به معانی خاصشانشوندمستقیم باعث انساام و پیوستگی میغیر

 یهاارتعناصر و یا عب که حضورکنند ات ربط، معانی خاصی را بیان میو. با این حال ادرسیدن به متن بعدی
به  حد  زد وتوان می متندرونرا در  هاسازه ،ات ربطوبه وسیله اد د.نکنبینی میدیگری را در متن پیش
 کندم میتقسی "زمانی"و "علی" ،"تقابلی ،"افزایشی"ها را از لحاظ معنا بههلیدی آن .انساام متن پی برد
 .(221:1531)هلیدی و حسن، 

 غازآ در ربط حروف کاربس  گرمیترس ،ترجمه متون و هالبالغنهج یاصل متن در آمدهعملبه یبررس    
 از یاریبس در که و اس  "و" ربط حرف ها،آن نیپرکاربردتراز این میان،  و باشدیم جمالت از یاریبس
 .اس  شده لحاظ زین ترجمه در موارد

 (35ی نامه( اقتدوُهُفَاَخَذُوهُم بِالبَاطِلِ  وَ *

 .(172: 1783 ،زاده)صفارردند و گمراه شدندآنها نیز اطاع  ک ومردم را به سوی باطل رهنمون شدند  و
And they directed people to the path of wrong doing and they too followed it.  

 .(27ی )نامه نَّهُمْ سِلْمٌ الَ تُخَافُ بَائِقَتُهُفَإِ *

 .(58: 1783 ،زاده)صفار مردمی آرامند و اهل ستیزه و دعوا نیستند.این بازرگانان 
Since they are peaceful men and there is no fear of aggression and quarreling 

from them. 

 (27ی )نامه اعْرِفْ لِكُلِّ امْرِيٍ مِنْهُمْ مَا اَبْلَیثُمَّ  *

 .(81: 1783زاده، )صفارشایسته اس  قدر بدان زحمات هر یک را آن گونه که نیبنابرا
Then try to value the endeavors of each of them fairy. 

 (ellipsis) حذف
 دونیپ و انساام عوامل از یکیعنوان به حذف آنان، یریسوگ در که رو آن از حسن، و یدیهل کردیرو در
 صرعن کی ش،یخو متن در ما که ردیگیم صورت یزمان حذف ندیفرآ اس ، گرفته قرار توجه مورد یمتن
 آن خود از شیپ آن مرجع یعنی باشد شده شناسانده و شده ذکر قبالً یزیچ یعنی میباش داشته انگاش شیپ

 که ساخ  خاطرنشان دیبا و یبند حذف و یفعل حذف ،یاسم حذف: از اندعبارت حذف انواع باشد؛ آمده
 یجا به یعنصر ،ینیجانش در که رو آن از ینیجانش عامل و حذف یانساام عامل انیم دارد وجود تفاوت
 صطالحا به و میآورینم یگرید عنصر محذوف، عنصر یجابه حذف در اما ندینشیم متن در یگرید یعنصر
 .(111 ،88: 1531 حسن، و یدیهل) شودیم آن نیجانش صفر، شناسانزبان
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از خود  قبل ،( اس . یعنی مرجع آنanaphoric referenceپیشرو ) یک پیوند درون متنی "حذف"    
 :حذف به سه نوع اس  پذیرد.آمده اس . درک واحد محذوف از طریق واحدهای غیرمحذوف امکان می

در زبان مقصد  مبدأعین زبان  هااین حذف ،در مواردی از ترجمهحذف بندی.  ،حذف فعلی ،حذف اسمی
ما  ،برای مثال در زبان انگلیسی .در زبان مقصد جایز نیس  هاحذف گونهنیا لحاظ شده اس  که گاهی
 مااز به حذف فاعل نیستیم. 

 (27ی )نامه كَربِ[عَنكَ مِن غَ…و يَكُف] *

 .(28: 1783 ،)صفارزاده داردیبازم یمالحظگیبو  یتندروتو را از  […] و
And […] keeps you away from inconsiderateness. 

 .(1ی خطبه)  ]...[، وَ ال اَجَلٌ مَمْدُودٌ]...[مَعْدُودٌوَ ال وَقْتٌ * 

 .(1: 1783 ،زادهتوان تعیین کرد. )صفارو برای خداوند زمانی تعیین نشده اس  و سرآمدی مشخص نمی
And for His existence there is no definite time and for Him there is not any 

appointed term. 
 

 یند ترجمه آنگاهی به فر
ه تنها الیّتی اس  که نفعّ ،جوامع متمدن اس . ترجمه توجه مورداز زبانی به زبان دیگر از دیر باز  ،ترجمه آثار

تالش برای  یبلکه به واسطه ،زدیانگیم برعناصر متن اصلی را به بیشترین کنش و واکنش با یکدیگر 
از جمله عوامل اجتماعی و فرهنگی  ،همه عوامل فرامتنیبه ناچار  ،ی ارتباطی دیگرهابردن این متن به نظام

 کند. را دخیل می
ته در نبایدهای نهف رف یم آن میب شد کهگذرگاهی تلقی می ،ترجمه از همان نخستین روزهای پیدایش    

 دانشمندان را واداش  که ،و وفاداری ترجمه یدارامان گمانی نسب  به . بدآن سالم  معنی را تهدید کند
میزان آالیندگی این کانال ارتباطی را کاهش دهند. پیشنهاد دو روش  ،ی فن ترجمههاو نباید هابا کشف باید

 اهشد این روشصورت گرف  که ادعا میمنظور  برای این "معنی در برابر معنی"و  "کلمه به کلمه"
 .(12: 1781 د)ساادی،نمین کنأتواند سالم  معنی را تمی
باید به تمام ابعاد معنا و مقصود زبان  ای نیس  زیرا مترجمکار چندان سادهالبالغه نهجقرآن و  یترجمه    

نکات و دقایق سخن را که به نحوی با اصل مقصود پیوند دارد همچون  ،اشاصلی وفادار باشد و ترجمه
ا دارا مترجم باید چنین شایستگی ر رونیازاو  ردیدربگسف و تحسّر را أاستعاره و حروف دارای معانی ت ،کنایه

 هایبه زبانالبالغه نهج. ی کالمی دو لغ  بر اسا  دو زبان آگاه باشدهابوده و احاطه کامل بر ویژگی
سب  که این اثر ن دهدیمنشان البالغه نهجی صورت گرفته از هانگاهی به ترجمه. اس  شدهترجمهمختلف 

 باواسطهو  هااز سایر ترجمه هاقرار گرفته اس  و بیشتر ترجمه موردتوجهبه سایر آثار مذهبی کمتر 
  .(723: 1751 اسحاقی،)اندشدهترجمه
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رسد آن اس  که به نظر می یشناختزبانی هاویژگیالبالغه نهجیکی از موضوعات شایان توجه درباره     
بدان عل  بوده اس  که عظم  معنایی و مفاهیم و استحکام  قرار گرفته اس  و این شایدکمتر مورد پژوهش 

ای از سحر و نفوذ شکوهمندش توان ی اس  که کمتر خوانندهحدّاستدالل و اندیشه زالل جاری در آن به
: 1751 ،)بهنامآورد به دس ی صورت و قالب پیام آن را هاصال به زیباییکند تا ماال اتّانفصال پیدا می

ر متن اصلی د هاآنبه بررسی ضمایر و بسامد  شناسانهتا با رویکرد زبان شدیم آن در این تحقیق برلذا . (12
د که کنترجمه ایااب می آن بپردازیم. زیبایی و سلیس بودن کالم در یشدهترجمهو متون البالغه نهج
هد و کند تا از ابهام بکااستفاده می مرجع ضمیر از مترجم ،ضمیر یبه جاگاه  ،عین ضمیر تکرار شود گاهی

س کند. پاضافه می دیگری به متن کند و گاهی نیز برای رفع ابهام ضمیردر مواردی ضمیر را حذف می
روبروس  که در  ")اضافه( حذف و درج ،تبدیل ،تکرار "با چهار فرایند "ارجاع" ی مقولهمترجم در ترجمه

 یمتن لقخپردازیم که مترجم برای می به بررسی این مقوالتو  هاآوری دادهجمعاین تحقیق به تفکیک به 
چهار  از ،زبان مبدأبه داری و وفاداری معنایی با توجه به معیارهای زبان مقصد و حفظ اصل امان  ،سلیس

رجاع میزان تطبیق مقوله ا اس . برای بررسی چگونه و به چه میزان بهره جسته فرایند فوق در متن ترجمه
استفاده شده اس  که نتایج آن در ادامه  Crosstabsو جدول توافقی  Chi-squareاز آزمون با متن اصلی 
 آورده شده اس .

 

 هاتجزیه و تحلیل داده
  هافراوانی داده :1جدول 

 متغیر فراوانی متن عربی فرایند ترجمه متن فارسی متن انگلیسی

ضمیرتکرار  788 118  

 ارجاع شخصی 158
 تبدیل به اسم 52 51

 حذف ضمیر 111 227

 درج ضمیر 71 32

 مجموع ضمایر 158  121 227

 تکرار ضمیر 2 21

ایارجاع اشاره 22  
 تبدیل به اسم 5 2

 حذف ضمیر 3 2

 درج ضمیر - 15

 مجموع ضمایر 22  2 75

 تکرار ضمیر 3 2

ایارجاع مقایسه 8  
 تبدیل به اسم - 2

 حذف ضمیر 1 1

 درج ضمیر - 71

 مجموع کلمات 8  3 71

 کل مجموعه 371  171 258
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رایندی و نیز ف فارسی و انگلیسی ،را در سه متن عربی "ارجاع"این جدول به تفکیک تعداد انواع عوامل     
 دهد.را نشان می اناام داده اس  "ارجاع"ه نویسنده در ترجمه مقولهرا ک
 

 آزمون خی دو :2جدول

آماره  نوع متن 

 خی دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

نوع 

 ارجاع

هاگزینه  انگلیسی فارسی عربی 

ارجاع 

 شخصی

 227 121 158 فراوانی

11/27  1 1011 

1/12 درصد  8/22  8/71  

ارجاع 

 ایاشاره

 75 2 22 فراوانی

2/71 درصد  2/3  2/21  

ارجاع 

 ایمقایسه

 71 3 8 فراوانی

3/12 درصد  3/17  1/31  

    P<0.05 
 

لذا فرض  ،تر اس کوچک 12/1چون سطح معناداری از  ،خی دو نتایج به دس  آمده از آزمون با توجه به     
متن در  نوع و دو متغیر ارتباط معناداری وجود دارد به این معنا که بین ،شودیم استقالل بین دو متغیر رد

اس .  دهش مشاهدهمتن از عربی به انگلیسی تغییر کارکرد  رجمهت درکارکرد ضمایر تأثیر داشته اس . 
ی فراوان دارای ای همای و ارجاع اشارهدهد که در متن انگلیسی و فارسی ارجاع مقایسهنشان می هافراوانی

احش تفاوت ف باهمدر متن عربی این دو ارجاع  کهیدرحال ،هستند و رفتار متن در این دو مورد یکسان اس 
دارند. نسب  بین ارجاع شخصی با دو ارجاع دیگر در متن انگلیسی و فارسی با این نسب  در متن عربی 

 تفاوت دارد.
 

 انگلیسی یترجمهبا فرآیند  بررسی ارتباط نوع ارجاع
 آزمون خی دو :3 جدول

 آماره  متن انگلیسی 

 خی دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

ن
اع

رج
ع ا

و
 

 اضافه حذف تبدیل تکرار  هاگزینه

ارجاع 

 شخصی

 32 227 51 118 فراوانی

88/21%  1 1011 

%2/27 درصد  5/11%  1/21%  1/5%  

ارجاع 

ایاشاره  

 15 2 2 21 فراوانی

%2/17 درصد  7/1%  5/11%  7/11%  

ارجاع 

ایمقایسه  

 71 1 2 2 فراوانی

%1/2 درصد  1/2%  8/2%  1/81%  

    P<0.05 
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را به  ترجمه باالترین رقم استفاده از تکرار ضمایر شخصی در فرایند یببه ترتجدول فوق  با توجه به    
خی دو  آماره . با توجه بهف ضمیر بیشترین کاربرد را داراس فرایند حذ ازآنپسخود اختصاص داده اس  و 

ه شود به این معنا کمیذا فرض استقالل بین دو متغیر رد ل ،کوچکتر اس  12/1چون سطح معناداری از  ،
نشان  هایعنی اینکه نوع ارجاع با فرآیند ترجمه رابطه دارد. فراوانی دو متغیر ارتباط معناداری وجود دارد. بین
ای رفتار متن نسب  به فرآیند اضافه با ارجاع شخصی تفاوت ای و ارجاع اشارهد که در ارجاع مقایسهندهمی
فاوت ت "تکرار" فرایندای در ای در مقایسه با ارجاع مقایسهنیز رفتار متن در ارجاع شخصی و اشارهو دارد. 
 دارد.

 دهد:نمودار زیر نیز این مطالب را نشان می

 
 

 ی فارسیفرآیند ترجمه با بررسی ارتباط نوع ارجاع
 آزمون خی دو :4جدول 

آماره  فرآیند ترجمه 

 خی دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اع
رج

ع ا
نو

 

 اضافه حذف تبدیل تکرار  هاگزینه

 ارجاع

شخصی   

 71 111 52 778 فراوانی

21/21 1 1011 

%1/27 درصد  1/12%  5/22%  3/2%  

 ارجاع 

ایاشاره  

 2 3 5 2 فراوانی

%3/21 درصد  1/75%  1/71%  3/8%  

 ارجاع 

ایمقایسه  

 7 1 7 3 فراوانی

%1/21 درصد  1/21%  1/3%  1/21%  

    P<0.05 
 

448

91

223

75

20 2 5 19 2 2 1
31

تکرار تبدیل  حذف اضافه تکرار تبدیل  حذف اضافه تکرار تبدیل  حذف اضافه

شخصی مقایسه ای اشاره ای
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لذا فرض استقالل بین دو متغیر  ،کوچکتر اس  12/1چون سطح معناداری از  ،با توجه به آماره خی دو    
ه یعنی اینکه نوع ارجاع با فرآیند ترجم دو متغیر ارتباط معناداری وجود دارد. به این معنا که بین شودیم رد

 رفتار متن نسب  به "یااشارهارجاع "و  "اییسهمقاارجاع "که در دهدیمنشان  هاتأثیر رابطه دارد. فراوانی
 ه بادر مقایس "یااشاره"و "ارجاع شخصی"تفاوت دارد. نیز رفتار متن در  "ارجاع شخصی" فرآیند اضافه با

  در موضوع تکرار تفاوت دارد. "اییسهمقاارجاع "

 

 گیرینتیجه

 یهارجمهت والبالغه نهج از ییهادهیگز در "یمتن انساام" عوامل از یکی به عنوان "ارجاع" یقیتطب یبررس
 در یابخط متن کی الزمه به عنوان یمتن یوستگیپ و انساامکه  دهدیم نشان آن، یسیانگل و یفارس
 هنمون یبرا دارد؛ وجود یآشکار و روشن اریبس سطح در زاده صفار طاهره شده ترجمه دهیبرگز یهانمونه
 ریضم ای و "اهلل" واژه جمالت، همه در و اس  یاصل موضوع و محور به عنوان "اهلل"واژه خطبه نیاول در
 با امانسا نیا زین آن یسیانگل ترجمه در. اس  کرده اادیا انساام متن نیب یارشته همچون "ه" و "هو"

 ،آن یفارس ترجمه در و اس  کرده دایپ نمود "Him/He/His" یشخص ریضما و "Allah" کلمه تکرار
 هانامه و هاحکم  بخش یهانمونه در .اس  شده ترجمه "یقدس ذات" و "خداوند "و "اهلل" با واژه نیا
 . شودیم دهید یافق محور در هم و یعمود محور در هم انساام نیا زین
 اردد آن از  یحکا آن یسیانگل و یفارس یهاترجمه والبالغه نهج متن یآمار یهانمونه قیدق یبررس    
 رجاعاتا تعداد لحاظ از اما اس  نموده ارائه منسام یمتون یاد شده زبان سه به کامل ییآشنا با مترجم که
 یفارس یهاترجمه و یاصل متن در رفته کاربه ریضم حذف عنصر زین و یاسهیمقا و یااشاره ،یشخص از اعم
 ترجمه در و مورد 371 به یعرب متن در ارجاعات تعداد نیانگیم .دارد وجود یمعنادار تفاوت آن یسیانگل و
 "یارجاع" مورد 122 وجود با یعنی رسدیم مورد 171 به آن یفارس ترجمه در و مورد 251 به آن یسیانگل
 و یعرب متن در "ارجاع "مقوله تفاوت ،یفارس زبان در مورد 71 تعداد و شده وارد یسیانگل متن در که

 مقصد و مبدأ متن دو در تفاوت نیا دهدیم نشان که اس  فاحش اریبس آن یسیانگل و یفارس یهاترجمه
 شدهرجمهت متون نقص ای و بودن نامنسام بر لیدل "ارجاع" عامل بسامد در تفاوت بودن معنادار. اس  معنادار
 زبان ،یفارس زبان ،مثال یبرا. اس  مقصد یهازبان یدستور ساختار به خاطر صرفاً تفاوت نیا. س ین
 فیتعر هشناس با را فاعل یفارس زبان ،طلبدیم یاجبار فاعل یسیانگل زبان کهیدرحال ؛اس  انداز ریضم
 یروان دهندهشانن بلکه س ین متن نقص تنها نه ریضما تعداد تفاوت و ندیبینم آن تکرار به یازین و کندیم
 اس . متن فصاح  و
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