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 1401 پاییز ، تاریخ انتشار:11/9/1401، تاریخ پذیرش: 6/6/1401تاریخ دریافت مقاله: 

   

دارد    ی نبگسهسهتن  ی ون  د در دتن دقصه  ل   ی الواد  انسهجبد   ی بب بررسه   ی دتون ادب  ی ا دقببل   ق د تطا   چکیده: 
دتون دا أ   دقصه    کشهف نقبط ضهعف   قو  ترجر    ۀ سه ر دقب   ی ق د تطا   ی شهنبسه اب اه اف بببن   ی د ر 

در د  دتن    ربنجبر  د کل   ی هب دتن در داسهتبن برف   ی الواد  انسهجبد   ی لژ هش، بررسه   ن ر اسه،  ه ف ا 
    ی اثر، ب  برگردان  اژگبن   ن ر ا  ی ا دقببل   ی در بررسه   ن ر ( اسه،  بنببرا ی (  دقصه  )فبرسه ی سه د ال دا أ )ان 
  ز د دتن ن   ری دعنب  ی هب جنا    ر ر سهب  ی ترجر  توج  شه ه  ل   ن  ر را ف   ق ر دتن   سهرس انتقبل آن اببر   ی سهبیتبر 

( 1976  حسهن )   ی   د انسهجبم دتن هل  ة ر لژ هش حبضهر در قبلب نظر   ر ، ن ر شه ه اسه،  اب ا   ی بررسه 
( در د  دتن بب ترجره  2004  ، ی ناو د )هر  ربنجهبر  د کل   ی هب انسههجهبم در کتهبب داسههتهبن برف   نبصههر ال 

  نه  ر فرآ  ی قرار داده   نحوة انتقهبل النهبصههر ب   ی ( را دورد بررسهه 1378  ، ی ببنه ر ره ؛ در 1396 ، ی ن د )حسهه 
  ج ر دورد دطهبلعه  قرار گرفته  اسهه،  نتهب   ی ل د   تحل  ی ا آن بهب ر ش دقهببله   ۀ   ترجره  ی سهه د دتن انال  ۀ ترجره 

 یدتن اصهل  ی ن ر  اژگبن   النبصهر انسهجبم، در ترجر    بببآفر   ی سهبب اب آن اسه، ک  نحوة دعبدل  ی بک ح 
  ی   ارجبع شهخصه   ی ارجبع اشهبر   ۀ ردؤلف ر ب  ب  ی بسهبد   قوع در دتن اصهل   ن ر شهتر د دارن    ب   ری نقش بسهزا 

در    ری اب بسهبد   قوع ببال  ی شه ر افزا  ون  د   لس اب آن، ل  ی النبصهر ارجبع شهخصه  ۀ تعلق دارد   در ترجر 
النبصههر     ن ر اب ا   ی دن  ان  بب بهره ان ابه توانسههت    ک ر   هر د  دترجم ب     ن ه سهه ر ان   نو دتن بریوردار بوده 

 کنن     جبد ر ا   ون  د ل   ی الفبظ   دعبن   بن د د   ی انسجبم دتن 

 سبیتبر،  اژگبن  ، ی دتن، ترجر ، داستبن ادب   ی ا دقببل    ی شنبس انسجبم، بببن ها: کلیدواژه 
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 مقدمه    1
دارای دهبهده، ارتاهببی ندز هسههه،  بنهب به  القده ۀ اب آنجهبکه  بنه گی بشههر دهبهده، اجترهبالی دارد،  

شهنبسهبن، بببن در  هلة ا ل ر ر ادی اجتربالی اسه، ک  بب جبدع  ارتاببی نبگسهسهتنی دارد   جبدع 
در ن هر جهبدعهة ببهبنی بهب توجه  به  الواده  اجترهبالی   فرهنای   ندز ارتاهببهب  بدن فردی، دتون ندز 

عه  هسههتنه   بنهببرارن، دتن ردی اب الواده  لدونه ی در دارای دفهبهدم یهبص برای انتقهبل دعنهب در جهبد
 ( 1976ر ابط بدن فردی در ببف، اجتربالی یبص اس، )هلد ی   حسن، 

در هرة اد ار تبررخ بشر، انسبن هرواره دجذ ب بببن بوده اس،  انسبن   بببن لدون ی نبگسستنی  
نری ک   آنجب  تب  دارن   رد رار  کرد بب  تصور  دراری  ب  ن  را  ردی  اب توان  بببن  دطبلع   ر ،  ارن  اب    

حوبه جنا  لژ هشاران  ذهن  نوشتبری،  گفتبری    ر انهبی  دبنن   اللری  دختلف  شنبسی،  هبی 
دتنبببن ر ردردی  شنبسی    قبلب  در  دطبلعب   ارن  دبحص   کرده    دشغول  یود  ب   را  کب ی 
شنبسی  اللم بببنس،   دن  بببن اشنبسی در حقدق، دطبلع  نظبم شنبیتی دتالور ش ه اس،  بببنبببن

ای  رشت هبی بدنشنبسی دتن ردی اب شبی بببن»شود ک   هبی دتع دی تقسدم دی هب   حوبه ب  شبی 
شنبسی لردابد؛ ارن شبیۀ نولب اب اللم بببنر د   ب  بررسی  اح هبی فراتر اب جرل  دیشربر دیآن ب 

شود    فراتر اب درب جرل  را شبد  دیدر لی بررسی آن دست  اب قواال  بببنی اس، ک  النبصر بببنی  
(؛ مراک   ی دعتق  اس، ک   13:  1392)الاربی،    «کن  اح هبی بببنی را در سطح دتن تحلد  دی

 دهن   هب   جرم  هر دتن تنهب بخشی اب دتن را تشدد  دی  اژه
ب  دهم  ارتاببی  ابزار  اب  ردی  ترجر   من بببنی،  دندبی  دیدر  دسبئلشربر  اب  ردی  ک   آر    ی 

ترجر بببن ب شنبسی    را  )دحر ربری،  شنبسی  اس،  بوده  دعنب  بحث  کرده،  نزدرک  (   1394هم 
شنبسی یود ب   (  بببن 1384ترجر  هرواره بب دعبدل   دعبدل هرواره بب دعنب سر کبر دارد )فرحزاد،  

 ی نرود دعنب لردای،   آن را در سطوح دختلفی ابجرل  در سطح کلر ، جرل ، دتن   گفتربن بررس
  در حوبۀ ترجر  داحث ترجر  دتون ادبی دوضوالی اس، ک  کرتر (1394)فبلر، راجر   هردبران، 

بور تخصصی ب  آن لردایت  ش ه اس،  ب رهی اس، ک  ترجرۀ دتن ببر  ابلحبظ نحو   دعنبشنبسی  ب 
 (  1395، دتن ببش  )قنبدی 1بودگیهبی دتندتن اب دتند، بریوردار   دارای  رژگی 

شنبسی در حوبۀ هبی اللم بببنهردن راستب، لژ هش حبضر سعی دارد برای آشنبری بب رهدبف،  در
برردابد  سؤال تحقدق  ادبی  فرارن  ترجرۀ دتن  نق  ماونای تحلد   ب  بررسی    ادبی  ترجرۀ دتون 

هبی انسجبم دتنی در (، دؤلف 1976بردانبی ارن اس، ک  براسبس نظررۀ انسجبم هلد ی   حسن ) 
 
1. textualization           
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اثر ارنس، هردناوی ب  بببن انالدسی بررسی    های کلیمانجاروبرف رجرۀ فبرسی داستبن ادبی  د  ت
هبی فبرسی دررببن ری   حسدنی بدشتررالبر، ش ه اس،    م  الواد  انسجبدی در ترجر ک   شود  

 الل، آن م  بوده اس،  

 پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ    2
هبی ادبی توج  یبصهی انسهجبم   لدوسهتای در دتنشهنبسهبن حوبة ادبدب  ندز ب   جود اب دررببب، بببن

هبی  توان ب  ر ابط دوجود در دتن لی برد  لژ هشدی  ، ان  ک  بب  جود انسههجبم   لدوسههتایداشههت 
( 1976بربدی در حوبة ادبی   سهبرر دتون نوشهتبری، در مبرموب نظررة انسهجبم هلد ی   حسهن )

بور دختصههر ب       ، انجبم شهه ه اسهه،  اکنون ب هبی دختلف انالدسههی، فبرسههی، الربی  در بببن
 لردابرم هب در حوبة دطبلعب  یبرجی   دایلی دیای اب ارن لژ هشلبره 

شناسی  ای بر زبانمقدمه( در دطبلعب  یود در حوبة دتن کتبب  1981)  2  درسلر   1بوگران دی
بودگی ب یود درببرۀ دشخصة دتن گذاری کردن   آنهب در کتببودگی را لبر هف، دعدبر برای دتنمتن،  

کرده دطرح  دعدبر  هف،  الابر  دتن،  ک   قاولی،  ان   البد   ند،،  البد   انسجبم،  »لدوستای  اب:  ان  
در مورد    (1981)    درسلر (   بوگران  2008)  3رسبنی، البد  دوقعد،   بدنبدتند،«  بربالنورچ لدبم 

سببدبن هی گفتربن ب  ماونای ارتابط انسجبم  اژگبنی براسبس ر ردرد انسجبم هلد ی   حسن    
سبرر  رژگی بب  انسجبم  اژگبنی  دشبرک،   دی   گفتربن،  نظبم  الرچبمی هبی  ( 2016)  4لردابن   

نظرر  دتن هلد ی   حسن   هرچندن  انسجبم  ر ردرد  بری براسبس  ترن  ( دربددنة 2005)  5لرداب 
نربرش در  انسجبم  النبصر  نربرشنبد کبربرد  دتون  بررسی  ی،  ننورسی    بی  اس،   لردایت   بد  

کبر رفت ،  نورسبن بزرگسبل   کودکبن ب نبد دشخص ش  ک  بدشتررن النصر انسجبم ک  توسط نربرش
النصر ارجبع اس،  النصر حذف در درام بزرگسبالن کبربرد بدشتری داشت    در درام کودکبن، النصر  

( دربددنة انسجبم   لدوستای  2017)  6ادندزانسجبم  اژگبنی اب بسبد  ببالری بریوردار بوده اس،  کبر
بوده ک  ب  بررسی الواد  انسجبم   لدوستای در دتون نوشتبری دانشجوربن دانشد ه بردانبی نظررۀ  

دی حسن  هلد ی    دی انسجبم  دشبه ه  لژ هش  ی  اب  حبص   نتبرج  در  رابطة  لردابد   ک ،  شود 
 
1. R. De Beaugrande          2. W. Dressler          

3. I. Berzlánovich          4. A. O. Al-Pachachi 

5. Thorn Bury           6. A. Karadeniz     
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ی آنهب  جود دارد  الم ه بر آن، ارتابط دعنبدار  دعنبداری ددبن بلن ی دتن   هراستای در دتون نوشتبر
شود  در اداد  ب  دطبلعبتی  هبی دانشجوربن در ارجبد دتن دنسجم در ه دی در سطح لبردن ددبن دهبر  

 ان   دحقق ش ه شنبسی دتنهبی دایلی در حوبة ادبدب    بببنشود ک  در حوبه لژ هشاشبره دی
آقبگ  لر رنی، ر شنفدر    )با نظری،  انسجبم هلد ی   حسن )1390ده  الاوی  بب  (ب  1976( 

بببن  لردایت شنبسیبررسی  ق رم  نق ی الربی  آرای نحوی، بمغی    در  انسجبم  الاوی  ان   دتن   
النظدر، دنبساب   انسجبم  اژگبنی در دتون الربی در دابحثی دبنن  دراالب نتبرج حبکی اب آن اس، ک ،  

ب  ب رع  اللم  در  غدره  دی   آرار یومشم  جناة  بدشتر  البدلی  رد    انسجبم،  الواد   بدن  در  دارد   ای 
هرچون جبرازرنی تقرراًب در الربی دوضوالد، ن اشت  اس،  لی البد  حذف   ادا  لدون ی بب حجم 

فر بن ه   ان  بخش آن تأکد  داشت   اهرد، بسدبر دورد توج  اللربی بمغ، بوده   بر نقش انسجبم 
بنی   ( بردانب1393ببلای   )( حسن  هلد ی    نظری  ر ردرد  بب  دتن  انسجبم  النبصر  ب  1976ی   )

لردابن   ه ف آنهب اب  درآد ی اب تحلد  دثنوی » رس   راددن« اثر »فخرال رن اسع  گرگبنی« دی 
انجبم ارن لژ هش، بررسی هررک اب النبصر انسجبم ابجرل : انسجبم دستوری،  اژگبنی   لدون ی 

اذالبن دی نابرن گبن  اب جنا  ک : جرل   دارن اس،   بب هم  هبی دتن » رس   راددن«  هبی گونبگون 
( 1393ان   کررری )کبر رفت بدبن در دتن ب بور همدرتاط هستن    بسدبری اب النبصر انسجبم دتن ب 

الامغ  ایتصبص  در تحلد  ادبی )تحلد ( د  یطاة »ّغرا   اشابح« اب نهج ب  کبراری الواد  انسجبم 
ب   دی  بببنده    ی  ابزارهبی  ددبن  بربد  اشبره شابه،  بمغ،  در  تحلد   ابزارهبی  دتن    شنبسی 
شنبسی دتن بر نقش ابزارهبی لدوستای  کن   نتدجۀ بررسی حبکی اب آن اس، ک  نقطۀ تررکز بببندی 

النوان اصلی اسبسی   ثبب، در تربم ابزارهبی لدوستای در لدون  ددبن اجزا دتن اس،   ارجبع را ب 
( در مبرموب کنش گفتبر نظررۀ »سرل«   انسجبم دتن هلد ی   1395    رسی   دررس )داندی 

ان   نتبرج  شنبیتی دتن در سورة دابرک  »ناأ« لردایت (، ب  بررسی اثاب  جوانب بببن 1976حسن )
حبص  حبکی اب آن اس، ک ، در تحلد  دتن در قبلب ر ردرد هلد ی   حسن، نساتًب در رک جه،  

بر تسهد  درک فهم قرآنی، شابه،  توان  الم هبرده، دیشنبسی درحوبة نبم بلعب  بببنهستن    دط
ب  را  االجبب کمدی  دربددنة  تدرار   حذف  دوجود  انسجبم  لژ هش، النبصر  ارن  در  بدش    مبلش 

ی  ان    رسی   ا رککبر برده ش هدارای ببالتررن بسبد  هستن  ک  برای تأکد  بدشتر در تفسدرالردزان ب 
ای النبصر انسجبم دتنی در سورۀ دابرکۀ نبس   ترجرۀ فبرسی آن برلبرۀ  ( ب  تحلد  دقبرس  1395)

ان   بی بررسی دشخص ش  ک   جود النبصر انسجبم در ( لردایت 1976نظررۀ هلد ی   حسن )
شابه، دارای  آن  ترجرۀ  سوره    ارن  در  انسجبدی  النبصر  کبربس،  بسبد   سوره،  هب    ترجرۀ 
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ی بوده اس،  النبصر   الواد  انسجبم در نرونۀ دنتخب شبد  ارجبع، حذف، جبرازرنی،  هبرتفب   
الواد  لدون ی، تدرار   ترادف   شرول دعنبری   جزء ب  ک  اس، ک  هرک ام ب  ددزانی در دتن سوره 

( ب  بررسی  1395بدش اب ترجر  آن اس،  در حوبة انسجبم دتنی اثر  رسی   دولوی  ردنجبنی )
ان   دستب ردهبی حبص  اب ارن  بنی ادا  لدون ی » «   »ف« در دتن قرآن کررم لردایت نقش گفتر

نسا، ردسبن در جبرابه آغببی  لژ هش حبکی اب آن اس، ک  حرف ربط » « در دتن سورۀ دنتخب ب 
ک  حرف  کنن   درحبلیای شرک، دی   ددبنی کبربرد داشت    بدشتر در ر ابط لدون ی ترثدلی   دقببل 

کبر رفت  اس،  دحققدن دراری نظدر  ف« در جبرابه ددبنی   ر ابط توالی بدبنی، شربی   الّلی ب »
ای   انسجبدی را ندز در دتون دختلف انجبم  ( تحقدقب  دقببل 1385(   لورحسدنی )1378تبکی )

 ان  داده 

 ی چارچوب نظر    3
بببن   ت  رن الاوهبی بببنی   شهنبسهی اسه، ک  ب  دبهد،ای اب اللم بببنشهبی   1شهنبسهی نظری بببن
هبری  هبی دانش بببنی رب نظرر شهنبسهبن بدشهتر ب  سهبی، د لشهنبسهی نظری، بببنلردابد  در بببندی

شههنبسههی  ( برای بببن9: 1393لردابن   دبدردق م )برای توصههدف بببن   تاددن سههبیتبرهبی آن دی
شهنبسهی  گرا   بببنشهنبسهی نقشبببن  ، 2گرا شهنبسهی صهور  نظری، سه  نارش تأثدرگذار ابجرل : بببن

هب یود دشههتر  بر آرا   نظرا  گونبگون هسههتن    دارد؛ ک  هررک اب ارن نارش بدبن دی  3شههنبیتی
گون   بندبن   رربضهیگرا دارای نظبدی سهبی،شهنبسهی صهور  برف اران یبص یود را داشهتن   در بببن

گرا ک  در ر ردرد نقش  برای کشهف سهبیتبر شهنبیتی انسهبن اسه، اسه،  ر ردرد شهنبیتی ندز یود 
بور کلی بببن را نظبدی ، نارش آنهب ب  بببن ب ارد ( قرار د1979)  4شههنبسههی مون گدونببنرأس آن ب

 دانستن  هبی اجتربالی   ببفتی بببن دیبرای ارجبد ارتابط   تأکد  بر نقش
گرا  شنبسی نقششنبسی، تبررخی بس بوالنی دارد  اگر بخواهدم تصورری اب بببندطبلعب  بببن

آر   بب توج  شربر دیشنبسی نظری ب ردی اب ر ردردهبی برجست    دهم در بببن اقع  ترسدم کندم، ب 
توان برای آن درنظر گرف،  اال بی ددتب  گرا، د  دا أ ار لبری دیشنبسی نقشبودن بببنب  گسترده

 
1. theoretical linguistics          2. formal linguistics 

3. cognitive linguistics           4. T. Givòn 
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ربکوبسن 1لراگ شبد  دبتسدوس  تر بتسدوی   2،  لن ن  3   ب  ددتب  شهر     4اس،   د ددن ددتب 
دبلدنوسدی توسط  )دبلردر   1923در سبل    5ربف، ک   نهبده ش   بببن32:  2002،  6بندبن  شنبسی  (  

)نقش لراگ  ددتب  ارجبد  بب  بببن1926گرا هرزدبن  گرف،   دطبلع   ( شد   بررسی    دتن  شنبسی 
نبسی دتن،  اح هبی بببنی در سطح  اژه رب  شگدرد؛ در بببنالنبصر بببنی  فراتر اب جرل  را دربردی 

(  د ران شدوفبری  13:  1392شون  )الاربی،  شون ، بلد  در سطح دتن تحلد  دیجرل  توصدف نری
شنبسی دتن« شبد  تحلد   شنبسی دتن   تحلد  گفتربن بب دطبلعب  هلد ی آغبب ش   »بببنبببن

رادتنی اس،  فربن   رسد ن ب  درک دتنی    دتن اب نظر سبیتبرهبی دستوری   دعنبری در ببف، گفت
 (  1981)د بوگران    درسلر، 

 ی د ی هل   ی گرا نقش   کرد ی رو   1- 3
دن   گرای نظبم گرا اسه، ک  در نظررۀ دسهتور نقشنبم در ر ردرد نقششهنبسهبن ب هلد ی، ردی اب بببن

نقش  لبرۀ سهببدبنی برای توصهدف  دان ، تب جبری ک   دثببۀ ابزاری برای ارجبد ارتابط دییود، بببن را ب 
کن ؛ هرچندن تأکد   ی  شهنبیتی تعررف دینشهبن -کن    ی بببن را رک نظبم دعنببببن را فراهم دی

بر نقش النبصهر بببنی اسه، ن  بر صهور  آن  هرچندن  ی ب  نظبم صهوری بببن االتقبد دارد   آن را  
هبی نقشهی برای نظبم صهوری بببن     ب  تاددننهتببع    ابسهت  ب  نقش ارتاببی   کبربرد بببن بنب دی

(  اب دره گهبه هلده ی، بخش  43،   1393؛ به  نقه  اب دبدردقه م،  1976لردابد )هلده ی   حسههن،  دی
بخش   -1سهبب بببن تشهدد  شه ه اسه، ک  د  بخش دارد: سهبب نظبم بببنی اب النبصهر   ت ابدر دتندتن

بخش غدرسهبیتبری ک     -2اسه،   8البتییار   سهبی، ابم-ک  شهبد  دات ا   7سهبیتبر دوضهوالی
 ( 27: 1976شبد  انسجبم اس، )هلد ی،  

دتن گفت  دی در ن  ددبن النبصر  دعنبری دوجود  ر ابط  ب   بدبنی انسجبم  دتن  در  انسجبم  شود  
اب  برقرار دی آن  ابست  اس،  در اقع، ردی  تفسدر النبصر درار  ب   اب دتن  تفسدر النبصری  شود ک  

نحوی دؤثر توان  ب النصر درار اس،  ب  ارن دعنب ک  تنهب ردی اب النبصر، نریانابری   النبصر، لدش
ان   دتن را ردزگشبری کن  دار ارند ، النصر دراری در دتن ح ور داشت  ببش ، ارن د  النصر الابر  

 
1. V. Mathesius           2. R. Jakobson 

3. N. Trubetzkoy           4. London School 

5. K. Malinowski           6. K. Malmkjær 

7. thematic structure          8. informational structure 
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انابری ببهم ترکدب  انابشت    لدشتوان گف، ک ، د  النصر لدشانابشت   دیانابری   لدشاب لدش 
 شون   برای دثبل در جرل :   ب  البد  ببلقوۀ دتن تا ر  دی شون دی 

 هب را شس،، آنهب را در رخچبل گذاش، ( دررم ددوه 1

ای برای تفسهدر انجبم الرلی در جرلة قا  اسه،  رعنی برای تفسهدر »آنهب«  انابشهت کلرۀ »آنهب« لدش
انابری، انسهجبم ددبن د   جود لدشهب در جرلۀ قا  دراجع  کندم  درحقدق،، بب ببر  ب  شهسهتن ددوه 

 شود  جود آد ه اس،   سرس دتن ارجبد دیجرل  ب 
دانن    دعتق ن  ک  انسجبم ندز دبنن  سبرر ر ابط هلد ی   حسن انسجبم را بخشی اب بببن دی 

وان النتوان ب  شود؛ بنببرارن، بببن را دیهبی سببدبن هی  بببن دطرح دیدعنبری در بببن ب   سدلة الر 
ای بدبن نرود: الف( الرۀ دعنبشنبیتی )دعنبری(؛ ب( الرۀ دستور  اژگبنی )صور (؛  رک نظبم الر 

ای اب ر ابط  تر گفتدم، انسجبم دجروال بور ک  لدشج( الرۀ آ اری/ نوشتبری )تجلی الدنی(  هربن
ب  ماونای  هم دتص   اس، ک  دتعلق ب  هرة باقب  بببن اس،؛   جوهرة دعنبری  در ن دتن را ب 

( دفهوم انسجبم را اب دتن 1989دارک )(   ن1-5:  1976کن  )هلد ی،  ارجبد دعنب در دتن تررکز دی
 بودگی برای دتن اس،  دان    دنظور  ی اب انسجبم در اقع دارابودن  دشخصة دتنب  جرل  دی

 ابزارهای انسجام 
 یاس،  ابزارهب ی   دستور  ی رابط  فراتر اب ر ابط نحو ن ر دتن اس،   ا  ک ر در ن  ری  انسجبم رابط  دعنب 

   ی   د )هل   شون  ی د   مد تقس    ی   انسجبم  اژگبن   ی ون  د ، انسجبم ل  ی انسجبم ب  س  دستة: انسجبم دستور 
 ( 5- 6،  1976حسن، 

 ی انسجام دستور   - 1
  بور ک  اب نبم آن دشهخص اسه،، برگرفت  اب قواال  دسهتوری اسه،، بنب ب  انسهجبم دسهتوری هربن

القد ۀ هلد ی، الواد  انسهجبدی شهبد  سهبیتبرهبری اسه، ک   ابسهت  ب  دسهتور بببن ببشه   ارن نوع 
 انسجبم شبد  دوارد برر اس،:

: النبصهر بببنی یبصهی در هر بببن  جود دارد ک  دارای  رژگی ارجبع هسهتن ، ب  ارن 1ارجاع  -الف
تنهبری ابلحبظ دعنبری قبب  تفسهدر ندسهتن ، بلد  تعادر  بالنوان رک  اح  بببنی هسهتن  ک  دعنب ک  ب 

 
1. reference               
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اب در گبه هلد ی   حسهن، ارجبع ب  سه  دسهت  تقسهدم    تفسهدر آنهب ب  النبصهر در دتن  ابسهت  اسه، 
 شود دی
ی-ب خـص آر   ارن  جود دی سهدلة الرلدرد شهخص در دوقعد، گفتبر ب : ارجبالی ک  ب 1ارجاع ـش

غبلاًب در صهور  نوشهتبری نوع ارجبع شهبد : ضهربرر شهخصهی، ضهربرر دلدی   صهفب  دلدی اسه،   
دتنی دتنی هستن    در گفتربن شفبهی درجع بر نضربرر ا ل، د م   سوم شخص دارای درجع بر ن

 ارم:هبی اب ضربرر شخصی در برر آ رده(  دثبل1384)دوقعدتی( دارن  )رحربنی، 
 دررم ب  دسبفر  رفت  اس،  ا  المقة بربدی ب  سفر دارد  

اری-ج ای اسه،  گورن ه ارجبع یود را : ارن نوع ارجبع اسهبسهًب صهورتی اب الفبظ اشهبره 2ارجاع اـش
 کن  دیبودن« رب »د ربودن« دشخص توسط دوقعد، آن براسبس ددزان »نزدرک

ه-د   سهدلة هرسهبنی رب تشهبب  اسه،   ای رک ارجبع غدردسهتقدم ب ارجبع دقبرسه :  3ایارجاع مقایـس
ای، نقش گر ه اسری را جز قدود اشبری   بع ی قدود دقبرس لحبظ دسهتوری هرۀ النبصر ارجبع ب ب 
 اله ه دارن   ارن نوع ارجبع شبد  د  گر ه  دقبرسۀ کلی   دقبرسۀ  رژه اس، ب 

 ین ی گز یجا - 1گروه  
هبی مون انالدسهی اب بسهبد  کبربرد ببالری  جبری، ک  در فبرسهی بریمف بببنجبرازرنی رعنی جبب 

نق   ؛ ب 1383لور،  دانن  )بکیبریوردار ندسه، تب جبری ک  بریی فبرسهی را فبق  ارن نوع انسهجبم دی
نصهری درار سهاب کوتبهی    جبی ال(  در اقع بب قراردادن النصهری در جرل  ب 1385اب لورحسهدنی،  
شههود  گهبهی رهک الاهبر  رهب رهک اصههطمح رهب حتی رهک کلره  جهبرازرن رهک جرله   براهبری دتن دی

شهود  النصهر انسهجبم جبرازرنی شهبد :  شهود   اب ارن بررق سهاب لدوسهتای   انسهجبم دتن دیدی
 ( 1378شود  )تبکی،  جبرازرن اسری، جبرازرن بن ی   جبرازرن فعلی دی

 بور   اب فر شابه را د س، دارد  بهرا هم هردن( دررم یرر3

 حذف- 2گروه  
تر ب  آن اشبره کردرم، حذف ندز دبنن  جبرازرنی اس، بب ارن تفب   ک  در حذف،  بور ک  لدشهربن

 
1. personal reference          2. demonstrative         

3. comparative 
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نبدن   اگرم  جبرازرنی    نشهدن   هلد ی   حسهن آن را »جبرازرنی صهفر« دیجبی آن مدزی نریب 
هبی دتن )ارتابط ددبن کلرب ، گر ه   بن ( اسه،،  لی  ای ددبن بخشلبر حذف هر د  شهبد  ر ابط 

هرد  دارای ددبندزم سههبیتبری دختلفی هسههتن   هلد ی   حسههن دعنی حذف را »مدزی ک  نبگفت   
کنن   النصهر انسهجبم حذف ندز شهبد  حذف اسهری، حذف فعلی   حذف دبن ه اسه،« تعادر دی

 بن ی اس، 

 . پیوندها 2
ان ، لدون  رب ربط اسه،  النصهر لدون   دابحث انسهجبم ک  هلد ی   حسهن ب  آن لردایت ردی درار اب 

بور تنهبری دارای انسههجبم ندسههتن ، بلد  ب بب سههبرر الواد  انسههجبم دتفب   اسهه،  ارن النبصههر ب 
شههون   النبصههر لدون ی دوجب  دعنبی یبص آنهب در دتن سههاب  ارجبد انسههجبم دیغدردسههتقدم ب 

 شبد :
هبی جرل  ساب افزارش  هب   الابر  بور ک  اب اسم آن دعلوم اس،،  جود  اژه: هربن1ها افزایشی

 ( 249: 1976؛ دبنن : » ، ندز، هرچندن     « )هلد ی   حسن، شوددفهوم در جرل  دی
شود دعنی »بریمف تصور« اس،  ارن ارتابط دعنبری، بدبنی ارجبد دی : رابطة تابرن ب 2ها تباینی

توج  ب  دحتوای جرل ، یمف تصور ابجرل  قا  برای شنون ه رب گورن ه اب آن ثبب، شود دبنن :  ک  بب  
 »بب ارن هر ، بب ارن  جود« 

نقش3ها عّلی نوع  ارن  دی:  دالل،  دعلول  الل،    بدبن  ب   ارن  اژهنربهب  اب  استفبده  بب  هب  کن   
 توان الل، ر ر ادهب را توضدح داد »بنببرارن، لس«  دی 

 دهن   ب  دثبل برر توج  کند : در دتن نشبن دی نربهب توالی بدبن را : ارن نقش4ها یزمان

1) First, I go to park, then you come. 

 . انسجام واژگانی3
 آری اس،   النصر انسجبم  اژگبنی شبد  النبصر تدرار   ببهم

کن    بب آن ارتابط  در تدرار النصههر  اژگبنی  جود دارد ک  ب  النصههر قالی در دتن اشههبره دی  تکرار:

 
1. additive            2. adversative 

3. causal            4. temporal 
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ببشهن    1دارد  رک النصهر تدرارشهون ه در دتن دردن اسه، دترادف، هم دعنب رب دارای شهرول دعنبری
 شود نشبن داده دی Theک  دعرواًل بب  اژۀ  

دانن    آن  سهببتررن بخش انسهجبم  اژگبنی دید آری را ردی اب دشه هلد ی   حسهن ببهم  :2آییباهم
آری اب ترکدب النبصر  اژگبنی اس،   غبلاًب هرنشدنی دارن «  ب  دثبل  کنن : »ببهمرا مندن تعررف دی

 شود:اب هلد ی   حسن اشبره دی

2) Why does this little boy wriggle all the time? Girls don’t wriggle. 

شهون   هرد  بب ارند  اب د  درجع دحسهوب دیدعنب هسهتن    ن  همن  هم  boy   girlsدر ارن جرل  
رک ارتابط   girls    boy ان   لی دتن، رک دتن دنسههجم اسهه، ؛   ددبن د   اژۀباقۀ کبدًم دتفب   

ب  تقبب    3بن ی  الرنزصههور  رک ارتابط تقببلی اسهه، ک  در باق دن   جود دارد  ارن ارتابط ب نظبم 
هبی  اژگبنی رابطۀ دعنبری  جود داشهت  ببشه ، آنابه رابطۀ  دعر ف اسه،  اگر ددبن جف، 4دردلیت

دعنب رب دارای شههرول دعنبری  توانن  دترادف، همهبری دیانسههجبم  اژگبنی برقرار اسهه،  مندن جف،
لبشهو     ببشهن  دبنن : لسهر   بچ ، نبر ن   دری،، نرونۀ دراری اب نوع تقبب  تدردلی: لسهر   دیتر، 

داشهتن   دتنفربودن، یسهدس   یشهک توانن  دت هبد رد رار ببشهن : د سه،بشهدن  هرچندن دی
هبی  اژگبنی هدچ (  هلد ی   حسهن دعتق ن  ک  ددبن مندن جف،285: 1976)هلد ی   حسهن، 

،  بور کلی نوع ارتابط دعنبری  جود ن ارد بلد  تربر  دارن  در دحدط  اژگبنی دشههبب  قرار بادرن   ب 
دهن  رعنی در رک ببف، دشههبب  نربربن  آری دشههببهی را نشههبن دیهر د  النصههر  اژگبنی الاوی ببهم

 درلی بدبرن ، رابطۀ دنسجری ارجبد یواهن  کرد شون  ک  منبنچ  جرم  لیدی

 روش پژوهش    4
 بور جه اگهبنه  دورد ههبی نظررهۀ انسههجهبم را به در ارن جسههتهبر تمش بر آن اسهه، که  هررهک اب دؤلفه 

اثر هردناوی، هج ه داسهتبن کوتبه دارد،   اب   های کلیمانجاروبرف بررسهی قرار دهدم  کتبب داسهتبن  
هبی داسهتبن  صهور  تقررای لبراگرافای اسه،، لذا ب شهد  ددبلر آنجب ک  دحتوای کتبب بدشهتر ب 

لبراگراف اسه،  بب اسهتفبده اب  500هبی آدبری دشهتر  بر ان   حجم دادهگذاری شه هترتدب شهربره ب 
انی  مقدمهج  ل اال اد تصهبدفی اب کتبب   ( 393: 1392ندب، )حبفقای به روش تحقیق در علوم انـس

 
1. superordinate           2. collocation 

3. J. Lyons             4. complementarity 
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لبراگراف اب دتن ترجرۀ آن انتخبب شهه    در ک    30لبراگراف اب کتبب دتن انالدسههی    30تع اد 
سههرس، هر جرله  اب دتن کتهبب اصههلی )انالدسههی( بهب دتن لهبراگراف دورد تحلده  قرار گرفه،    60

گدری  شه   هرچندن، نحوة انتقبل دعنب   دفهوم دتن    اژگبن بب بهره شه ۀ آن )فبرسهی( دقبرسه   ترجر 
هبی دوجود در دتن، ابجرل  حذف، جبرازرنی، ارجبع، تدرار       ابالواد  انسههجبم   برردجروال 

واد  انسههجبدی دتن انالدسههی   برگردان آنهب در د  ترجر   دورد بررسههی قرار گرف،  در تحلد  ال
فبرسهی، اب تقسهدرب  جرل ، افعبل، النبصهر انسهجبم، نوع انسهجبم   لدش انابری در ج ا ل اسهتفبده  
شهه ه اسهه،  آنابه نتبرج را بب اسههتفبده اب ابمالب  آدبری ب  دسهه، آد ه ب  صههور  توصههدفی بدبن 

 گردر ه اس، 

 ا ه افته ی و بحث    ل ی تحل    5
هب را در قبلب سهه  نوع النصههر انسههجبم اب ر ردرد  هبری اب ک  دادهدر ارن بخش اب لژ هش، نرون 

ترتدب شههبد  انسههجبم دسههتوری، انسههجبم لدون ی    ( ک  ب 1976انسههجبم دتن هلد ی   حسههن )
  دتن ترجرهۀ آن اب دررببن ری      های کلیـمانـجاروبرف انسههجهبم  اژگبنی اسهه،، اب کتهبب داسههتهبن  

 دورد تجزر    تحلد  قرار گرف، حسدنی 

 :1ترجرة »دررببن ری« لبراگراف  های کلیمانجاروبرف کتبب  

She had gone to kill a piece of meat and, knowing how he liked to watch 

the game, she had gone well away so she would disturb this little pocket 

of the plain that he could see.1 She was always thoughtful, he thought.2 

On anything she knew about, or had read, or that she had heard.3 

دانسه، ک  درد د سه، دارد جبنوران را تربشهب کن  د ر بن رفت  بود شهدبری بزن ،   مون دی
درد بب یودش گف، ک  ارن  1رفت  بود تب ارن تدة دشهه، را ک  در در رس درد بود ب  هم نزن  

اش یوان ه بود، رب رک شهنبی،، رب درببره در هر کبری ک  دی2کن    بن هردشه  دمحظ  دی
 3 قتی شند ه بود 
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1متن انگلیسی  -1جدول شماره   

 شماره جمله متن انگلیسی تعداد افعال  عنصر انسجام  نوع انسجام انگاریپیش
 She 8 1 ارجبع شخصی -
   and افزارشیلدون   -
   He ارجبع شخصی -
   The*2 ارجبع اشبری)ینثی(  -

She ارجبع شخصی *She2   
Little pocket ارجبع اشبری This   

The plain  لدون  الّلی so   
 Or*2 2 2 لدون  افزارشی -

Harry ارجبع شخصی He*2   
 She 3 3 ارجبع شخصی -

She تدرار She   
Read   افزارشیلدون Or   

Never heard لدون  افزارشی Or   
 تع اد ک  افعبل  13   

1متن ترجمۀ  -2جدول شماره   

 شماره جمله متن فارسی  تعداد افعال  عنصر انسجام  نوع انسجام انگاریپیش
 1 8   لدون  افزارشی الابر  بع 

   مون لدون  الّلی  بن
   ک  لدون  افزارشی درد

   ارن اشبریارجبع  تدة دش،
   ک  لدون  افزارشی در رس

   د- ارجبع شخصی درد
    - ارجبع شخصی بن
 2 2 ش -َ ارجبع شخصی درد
    - ارجبع شخصی درد
   د- ارجبع شخصی بن
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   ک  لدون  افزارشی ارن بن
   ارن ارجبع اشبری بن

 3 3 رب لدون  افزارشی درببرهبش 
   اش- ارجبع شخصی بن
   د- ارجبع شخصی بن

   رب لدون  افزارشی شند ه بود
    - ارجبع شخصی بن
 افعالتع اد ک   13   

، النبصهر دوجود، در دتن فوق شهبد  النصهر انسهجبم ارجبع شهخصهی   اشهبری در 1بب توج  ب  ج  ل 
شخصد،   «  جود دارد ک  ب  sheدتن اصلی   فبرسی اس،  در جرلۀ ا ل دتن اصلی النصر ارجبع»

سهببی شه ه    صهور  اسهم »بن«  اژهشه ه ب کن ، ادب دعبدل آن در دتن ترجر بن در داسهتبن اشهبره دی
النوان النصهر ارجبع »ا « درنظر نارفت  اسه،؛ ب  ارن دلد  ک  جنسهد، بن   درد  ارند  دترجم آن را ب 

 اژة »بن« رب   ببرسه، ک  ببدر دتن فبرسهی دشهخص شهود، دترجم دی «(he & she)دعبدل ضهربرر »
»درد« ارن د  ضههردر را اب هم دترهبرز گردانه    ارن ارراد بر ترجرهة  ی ندسهه،  هرچندن در سههبرر  

 جود دارد دترجم آنهب را بب النوان »درد     «sheرب »  «heهبی دتن اصههلی ک  النصههر ارجبع »بخش
ارد؛ ب رن شهد  ک   لحبظ ترجر  دشهد  دبن« بدبن کرده اسه،  ادب البم ب  ذکر اسه، ک  ارن جرل  ب 

دانسه، ک  درد د سه، دارد جبنوران را تربشهب کن  د ر جرلۀ »بن رفت  بود شهدبری بزن ،   مون دی
درلی  رفته  بود تهب ارن تدهة دشههه، را که  در دره رس درد بود به  هم نزنه  « تدرار افعهبل تدراری   لی

دانسه، ک   ب  شهدبر رفت  بود   دیشه : »ا  رسه  بهتر بود ک  مندن ترجر  دینظر نریمن ان براب ب 
ای اب دشههه، را که  در یوبی د ر شههه  تهب نقطه درد ترهبشهههبی جهبنواران را د سههه، دارد، بنهببرارن به 

ان اب درد بود بهم نزن  «  تغددر در تع اد افعبل در جرم  دتن دا ا   دقصهه  ردی اب الواد  مشههم
 تعددن کنن ه انسجبم در د  اثر ترجر  ش ه اس، 

ارجبع اشبری بوده   بب نقش    «little pocketانابری ب  »در جرلۀ ا ل بب لدش  «thisالنصر »
« در جرم  thatسببی ش ه اس،  النصر »النصر انسجبم ارجبع اشبری »ارن« در دتن فبرسی  اژه

شود، بلد  در ارنجب نقش ضردر دوصولی دارد    النوان النصر ارجبع اشبری تلقی نرید م   سوم، ب 
در جرل     «thatشون ؛ بنب ب  القد ۀ هلد ی، النبصر ارجبع اشبری دبنن  »د  جرل  دی  ساب اتصبل
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نقش دعرف »دی  د   )هلد ی   حسن،    «head«   هست  »modifierتوانن   ببشن   :  1976داشت  
(  هرچندن، در دتن فبرسی النصر ارجبع »ارن« در جرلۀ د م ب   جود بن اشبره دارد ک  دعبدلی 58

ن اصلی ندس،  در لبربن ببر  یببرنشبن کرد ک ، سبرر النبصر دستوری در دتن فوق برای آن در دت
 ان  رخ ن اده 

 عناصر انسجام پیوندی: 
« در andمندن اسه،: لدون  افزارشهی » 2النبصهر انسهجبم لدون ی براسهبس ابمالب  ج  ل شهربره 

 جود آ رده  الابر  را ب جرلۀ ا ل، سههاب  اتصههبل  د  الابر  شهه ه   انسههجبم   لدوسههتای ددبن د  
آر   در الوض، در شهربر دی« در دتن اصهلی رک لدون  افزارشهی ب orاسه،  النصهر لدون ی درار »

سهاب سهبیتبر دتفب   بببن فبرسهی شهود آن هم ب دتن فبرسهی النبصهر لدون ی بدشهتری رؤر، دی
افز ده در حبلی ک   اسه،  برای دثبل، در جرل  ا ل دترجم النصهر لدون  الّلی »مون« را ب  دتن یود 

دانسه،« کبفی بود ب  ارن دلد  ک  دقصود نورسن ه  دعبدلی برای  اژۀ »مون«  جود ن ارد    اژة »دی
کبدًم ر شهن بود  النصهر لدون ی درار ک  توسهط دترجم در دتن گنجبن ه شه ه، النصهر »ک « النصهر  

جرلۀ سهوم ب  »یوان ه بود«  اسهطۀ آن در جرلۀ ا ل ب  »تربشهبکردن«   در  لدون  افزارشهی اسه، ک  ب 
 اشبره دارد  در لبربن ارند  النصر لدون ی دراری در دتن فوق ارجبد نش ه اس، 

 عناصر انسجام واژگانی: 
رهک اب شههه ه، هدچبهب درنظرگرفتن دحتورهب  جه  ل دهذکور، نه  در دتن اصههلی   نه  در دتن ترجره 

  قوع نردوست  اس، النبصر انسجبم  اژگبنی ب 

کوتبه   حرف »دش،داستبن  کتبب  بن  اب  کلیمانجاروبرف ای«  حسدنی«    های   « ترجرة  بب 
 : 2لبراگراف

Nick climbed the embankment and started up the track.1 He found he 

had a ham sandwich in his hand and put it in his pocket.2 Looking back 

from the mounting grade before the track curved into the hills he could 

see the firelight in the clearing.3  
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در  ک  سبن  رچی در دس،   1آهن را در لدش گرف، ندک اب یبکررز ببال رف،   دسدر یط
اب سراشدای، لدش اب ارن ک  یط آهن لدچ بخورد   ب  سر،    2دارد   آن را در جدب گذاش، 

 3ر شنبری آتش در دحوبۀ یبلی ب  در ه آد  هب بر د، ب  القب نابه کرد   کوه 

 2متن انگلیسی  -3جدول شمارۀ 

 شماره جمله متن انگلیسی تعداد گره  عنصر انسجام  نوع انسجام انگاریپیش
 The*2 4 1 ارجبع اشبری)ینثی(  -

   And لدون  افزارشی الابر  بع 
Track  ببهم آری Start up   
Nick ارجبع شخصی He 6 2 
Nick تدرار He   

Nick hand ارجبع شخصی His   
Put it لدون  افزارشی And   

Sandwiches تدرار It   
Nick تدرار His   

 The*5 6 3 ارجبع اشبری)ینثی(  -
nick ارجبع شخصی he   
 هب تع اد ک  گره  16   
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 2متن ترجمۀ  -4جدول شمارۀ  

 شماره جمله متن فارسی  تعداد گره  انسجام عنصر  نوع انسجام انگاریپیش
 1 2 لدش گرف،  ببهم آری  دسدر یط آهن 

     لدون  افزارشی الابر  بع 
 2 5  - ارجبع شخصی ندک 

   ک  لدون  افزارشی -
   آن تدرار سبن  رچ

   د- ارجبع شخصی ندک 
   د- ارجبع شخصی دس، ندک 
 3 4 ارند   لدون  الّلی  یط آهن 

   د- ارجبع شخصی ندک 
   2 * لدون  افزارشی الابر  بع 

 هب تع اد ک  گره  11   

شهه ه در دتن فوق اب ارن قرارن ، النصههر  بر اسههبس د  ج  ل فوق، النبصههر انسههجبم دسههتوری ارجبد
«he« در جرلۀ د م   سهوم اشهبره ب  شهخصهد، داسهتبن »nick شه ه،  « دارد   دعبدل آن در دتن ترجر

دعنوی شه ه   دفهوم آن در فع  »دارد، گذاشه،«   »نابه کرد« دشههود اسه،   توسهط دترجم حذف 
کن  ک  در دتن « در جرلة دذکور، ب  سهبن  رچی ک  ندک در دسه، داشه،، اشهبره دیhisضهردر »

«   د  النصر heای ب  آن نش ه اس،؛ ب  ارن دلد  ک ، در دتن اصلی، د  النصر ارجبع »ترجر  اشبره 
«his   رسه ، بب تدرار   نظر نریدرلی من ان براب ب در بببن فبرسهی تدرار رک النصهر لی«  جود دارد

دسهه،  النبصههر »یود«   »ش« در  اژة »جداش« اب برابری جرل  کبسههت    دتن ر ان   سههلدس ب 
دعنی »ژاداون« در دتن ن اشهت     « ب hamآر   هرچندن در جرلة فوق، دترجم توجهی ب   اژة »نری

ر  ارجبد   جود ن ارد  در اداد  ندز، النصهر انسهجبم دسهتوری دراری در دتن لدشترجرة آن در دتن 
 نش ه اس، 

 عناصر انسجام پیوندی: 
 اسههطة النبصههر لدون ی، د  رب من  الابر  ب  هم دتصهه    رک دتن دنسههجم تشههدد  اب آنجبک ، ب 

را  اسهه،   شههود؛ لذا، در دتن حبضههر انسههجبم دوجود دلد  بر  جود النبصههر لدون ی ددبن الابدی
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شه ه د  الابر   »سهبن  رچ در « سهاب  اتصهبل د  الابر  شه ه   دعبدل آن در دتن  ترجر andالنصهر »
دسهه، داشهه،«   »در جداش گذاشهه،« شهه    رک جرلۀ دنسههجم تشههدد  شهه ه اسهه،  در دتن 

دارد، ب  هر حبل، النصههر لدون ی دلد  سههبیتبر دسههتوری ک  ارن بببنشهه ه ب  بببن فبرسههی ب ترجر 
کبر رفت   شههود  در جرلة ا ل النصههر لدون  افزارشههی »ک « ب ی نسهها، ب  دتن اصههلی در ه دیبدشههتر

 ان  سببی ش هاس،  سبرر النبصر لدون ی بب هربن النوان در دتن اصلی دعبدل

 عناصر انسجام واژگانی: 
  « د  ببر تدرار شه ه ک  heان   در جرلة د م، ضهردر »مندن 3النبصهر انسهجبم  اژگبنی باق  ج  ل 

« در جرلۀ د م، الم ه بر ارجبع  itآر   هرچندن، النصهر »شهربر دی« ب he« تدرار   اژه »heالنصهر »
انابری آن ب  »سههبن  رچ ژاداون« اسهه،  الابر   کن  ک  لدششههخصههی، نقش تدرار را ندز ارفب دی

«start upآری در دتن اصههلی اسهه،؛ افز ن بر آن، الاهبر  »در لدش گرف،« ترکدای « ترکدهب ببهم
آری دحسههوب  اسهه، ک  در بببن فبرسههی بب »دسههدر یط آهن« هم نشههدنی دارن    رک ترکدب ببهم

 شود شود  البم ب  ذکر اس، ک ، النصر انسجبم  اژگبن دراری در دتن فوق در ه نریدی

 : 3ترجرة » حسدنی«لبراگراف های کلیمانجارو برف ای« اب کتبب داستبن کوتبه »کوت  قص 

The major did not marry her in the spring, or any other time.1 Luz never 

got an answer to the letter to Chicago about it.2 A short time after he 

contracted gonorrhoea from a sales girl in a loop department store while 

riding in a taxicab through Lincoln Park.3 

ای ک  لوب در ارن ببب  جواب نبد   1سرگرد در بهبران رب دوسم دراری بب ا  ابد اج ندرد جنبب  
من ی بع  ا  هم، ک  سوار بر تبکسی اب لدندلن   2نوشت  ب  شددبگو فرستبده بود، هرگز ندبد  

هبی درکز شهر سوباک  گذش،، القب تبکسی اب دیتر فر شن ة ردی اب فر شابهلبرک دی 
 3گرف، 
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 3متن انگلیسی  -5شمارۀ جدول 

 تعداد گره  عنصر انسجام  نوع انسجام انگاریپیش
شماره جمله 
 متن انگلیسی 

any other time لدون  افزارشی Or 2 1 
   Other ایارجبع دقبرس  -

The letter 
ارجبع  

 اشبری)ینثی( 
The 2 2 

To the letter ارجبع شخصی It   
Major ارجبع شخصی He 2 3 

بع جرل       A short time after لدون  بدبنی  
هب تع اد ک  گره  6     

3متن ترجمۀ  -6جدول شمارۀ   

 شماره جمله متن فارسی  تعداد گره  عنصر انسجام  نوع انسجام انگاریپیش
 1 4 رب لدون  افزارشی بهبران 

   درار  لدون  افزارشی هر  ق،
   د- ارجبع شخصی جنبب سرگرد

   ا  ارجبع شخصی لوب
 2 5 ارن ارجبع اشبری جرل  قا  

   2ک * لدون  افزارشی -
   د- ارجبع شخصی لوب
   د- ارجبع شخصی لوب

 3 5 ا  ارجبع شخصی جنبب سرگرد
   هم لدون  افزارشی -
   من ی بع   لدون  بدبنی  -
    - ارجبع شخصی ا 
   ردی اب  لدون  افزارشی -

     
 هب تع اد ک  گره  14   
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ان : النصهر انسهجبم ارجبع  ان  ب رن شهرح در ج ا ل فوق، النبصهر دسهتوری ک  در ارن دتن ارجبد شه ه
کن  ک  دعبدل آن در دتن هبی داسهتبن اشهبره دی« در جرل  ا ل ب  »لوب« اب شهخصهد،herشهخصهی »

درار  « در جرلة ا ل، اشههبره ب  بدبنotherای »صههور  »ا « آد ه اسهه،  ارجبع دقبرسهه ترجر  ب 
سهببی شه ه اسه،  النبصهر انسهجبم  ای »درار«  اژهصهور  ارجبع دقبرسه دارد ک  دعبدل آن ندز ب 

شهون  دار ارند  دترجم  ارجبع شهخصهی دبنن  ضهربرر تقرراًب ب  هربن نوع در بببن دقصه  ترجر  دی
ر جرلۀ د م  « دitنبمبر رب بنب ب  سهلدقۀ یود، النبصهر ارجبع را دسهتخوش تغددرا  قرار ده   النصهر»ب 

ای ک  توسهط »لوب« برای »سهرگرد« فرسهتبده بود اشهبره دارد  دترجم ندز دعبدل ارن النصهر را  ب  نبد 
لردابد ک  ارن النصر  »ارن« قرار داده اسه،  النصهر ارجبع درار در جرلۀ سوم، ب  »جنبب سرگرد« دی

 جود ندبد ه ب  کن   در ارن دتن النصهر ارجبع دراری صهور  النصهر ارجبع شهخصهی »ا « دیرا ب 
شهود، ارن اسه، ک ، النبصهر  اسه،  آنچ  اب تحلد  النبصهر انسهجبم دسهتوری اب ارن دتن برداشه، دی

توان  ب  هربن شهد  در بببن دقصه  )فبرسهی( برگردان ه شهون ،  انسهجبم دسهتوری در دتن اصهلی دی
دری نشه ه برای دثبل نوع النبصهر انسهجبم دسهتوری بی ترجر  اب انالدسهی ب  فبرسهی دسهتخوش تغد

 اس، 

 عناصر انسجام پیوندی: 
« ک  دعبدل آن در فبرسی ندز ب  هربن دعنبس،  النصر لدون  بدبنی orالنصر انسجبم لدون  افزارشی »

«a short time after دعنی »من ی بع « در دتن ترجر ، شههد  گرفت  اسهه،  النصههر لدون ی « ب
ان   فبرسهی النبصهر لدون ی  بدشهتری تشهدد  شه هدراری در دتن انالدسهی  جود ن ارد ادب در دتن 

برای دثبل، در جرلۀ د م لدون  افزارشههی »ک « در انتقبل دفهوم نورسههن ه، دترجم دلزم ب  اسههتفبده اب 
ان  النصهر لدون ی اسه،  النصهر »ردی اب«، »ک «   »هم« در جرلۀ سهوم در دتن فبرسهی ارجبد شه ه

ی( بسههدبر کبربرد دارن ؛ ب  هردن دلد ، دترجم برای  بررا در بببن فبرسههی النبصههر لدون ی )افزارشهه 
کبر برده اسه، ک  الات  اللم  نبمبر النصهرهبی لدون ی بدشهتر اب دتن اصهلی ب رسهبن ن دنظور یود ب 

 ( هرخوانی دارد 1395کن  ک  بب دطبلعب  قنبدی )ترجر ، دترجربن را در ارن ببب دح  د نری

 عناصر انسجام واژگانی: 
 ، در ارن دتن النصر انسجبم  اژگبنی ارجبد نش ه اس، 6   5هبی ج ا ل هبب توج  ب  داد
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مجموع عناصر انسجام در هر دو متن  -7جدول شمارۀ   

 
 دتن فبرسی  دتن انالدسی

 درص  تع اد  درص  تع اد 

 النبصر انسجبم دستوری

 ارجبع
 ٪ 43.11 258 ٪35.07 236 ارجبع شخصی
 ٪ 7.18 43 35.67 240 ارجبع اشبری
 ٪ 0.17 1 ٪0.30 2 ای ارجبع دقبرس  

 جبرازرن 
 0 0 ٪0.30 2 جبرازرن اسری
 0 0 0 0 جبرازرن فعلی
 0 0 0 0 جبرازرن بن ی

 حذف 
 0 0 0 0 حذف اسری
 ٪0.35 2 0 0 حذف فعلی
 ٪ 0.17 1 0 0 حذف بن ی

 ٪50.98 305 ٪ 71.32 480 تع اد ک  

 النبصر انسجبم لدون ی 
 28.38 170 ٪ 13.07 88 لدون  افزارشی النصر 

 2 12 ٪0.9 6 النصر لدون  تابرنی 
 ٪ 2.18 13 ٪ 1.63 11 النصر لدون  الّلی 

 ٪4.03 25 ٪2.08 14 النصر لدون  بدبنی 
 ٪ 34.41 220 ٪ 17.68 119 تع اد ک  

 النبصر انسجبم  اژگبنی 

 ٪0.35 2 ٪ 0.14 1 ترادف
 ٪3.35 20 ٪ 7.13 48 تدرار

 ٪ 1.18 7 ٪ 1.04 7 دعنبری شرول 

 ٪ 0.17 1 ٪0.45 3 اسم البم

 ٪7.36 44 ٪2.22 15 آریببهم  
 ٪ 12.41 74 ٪ 11 74 تع اد ک  

 ٪100 599 ٪100 673 تع اد ک   اژه در د  دتن فبرسی   انالدسی
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 کلیمانجاروهای  در متن انگلیسی و فارسی برفیا باهم آیی نمودار. بررسی کّمی عناصر انسجام 

گره انسهجبدی، بدشهتررن بسهبد   673نشهبن دادرم، در دتن اصهلی، اب ددبن   7بور ک  در ج  ل هربن
ب  النصههر ارجبع اشههبری ایتصههبص ربفت  اسهه،   لس اب آن ببالتررن بسههبد  بب   ٪35.67 قوع بب 

ب  النصهر ارجبع شهخصهی تعلق دارد  النصهر حذف در دتن انالدسهی کبربردی ن اشهت       35.07٪
ان   النصهر لدون   کرتررن بسهبد   قوع در دتن را ب  یود ایتصهبص داده  ٪0.14ررزدؤلفۀ ترداف بب  

هبی  بسههبد   قوع در دتن را ب  یود ایتصههبص داده اسهه،  هرچندن، ررزدؤلف  ٪13.07افزارشههی 
   ان ؛ ب  دنابل آن، النصهر لدون بسهبد   قوع در دتن داشهت   ٪0.30ارجبع دقبرسه    جبرازرن اسهری بب 

بسهبد   قوع در دتن اصهلی    ٪2.08  النصهر لدون  بدبنی  ٪1.63، النصهر لدون  الّلی  ٪0.9تابرنی 
، ٪1.04، النصهر شهرول دعنبری  ٪7.13ان   اب گر ه النبصهر انسهجبم  اژگبنی، النصهر تدرار بب داشهت 

 هبی بع  قرار دارن  بسبد   قوع، در رده ٪2.22آری    النصر ببهم ٪0.45النصر اسم البم  
  کرتررن بسههبد ،    ٪43.11ن ترجر ، ببالتررن بسههبد  ب  ررزدؤلف  ارجبع شههخصههی بب  در دت
هرچندن النصهر اسهم البم    ٪0.17  النصهر حذف بن ی بب    ٪0.17هبی ارجبع دقبرسه  بب  ررزدؤلف 
بسهبد   قوع در   ٪28.38ان   در اداد ، النصهر لدون  افزارشهی بب  بسهبد   قوع در دتن داشهت  %0.17

،   النصهر لدون  الّلی بب  ٪2سهبرر النبصهر انسهجبم، ابجرل  النصهر لدون  تابرنی بب  دتن داشهت  اسه،   
، النصهر  ٪3.35، النصهر تدرار بب  ٪0.35، النصهر ترادف بب  ٪4.03، النصهر لدون  بدبنی بب %18/2

ههبی بعه  قرار انه  که  در ردهبسهههبده  در دتن ترجره  را به  یود ایتصهههبص داده  ٪7.36آری بهب  بهبهم
 ان  نهبر،، ببر  اضبف  کرد ک  النبصر گر ه جبرازرن در دتن فبرسی کبرآد  ناودهگدرن   در دی

0.00%

50.00%

ارجبع 
شخ
صی

ارجبع 
اشبری

ارجبع 
 دقبرس
ای

جبراز
رن 

اسری

جبراز
رن 
فعلی

جبراز
رن 

بن ی

حذف 
اسری

حذف 
فعلی

حذف 
بن ی

النصر 
لدون  
افزارش

ی

النصر 
لدون  

نیتابدر

النصر 
لدون  
الّلی

النصر 
لدون  
بدبنی

ترادف تدرار شرول 
دعنبری

اسم 
البم

آببهم
ری

دتن انالدسی 35.07 35.67 0.30% 0.30% 0 0 0 0 0 13.07 0.90% 1.63% 2.08% 0.14% 7.13% 1.04% 0.45% 2.22%

دتن فبرسی 43.11 7.18% 0.17% 0 0 0 0 0.35% 0.17% 28.38 2% 2.18% 4.03% 0.35% 3.35% 1.18% 0.17% 7.36%

هر دو متنانسجام درعناصربه کارگیریدرصد
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 گیری نتیجه    6
هبی لژ هش ر شهن شه  ک  هرد  دترجم سهعی در ترجرۀ هرسهبن النبصهر انسهجبم  بب بررسهی داده

رببی  درستی دعبدلداشت  اس،  اکثرر، النبصر انسجبم )ارجبع شخصی   اشبری( در دتن دقص  ب 
شهود  برای  الات  گبهی دترجم دلزم ب  االربل تغددرا  در نوع النصهر انسهجبم در دتن یود دی   ن اشه ه

« در دتن  جود دارد ک  دترجم در دتن she«   »heهبی دنتخب، د  ضردر »دثبل، در بع ی اب دتن
فبرسی تربرزی  سببی کن   بررا در بببن  توان  هر د  ضردر را بب رک دشخصۀ »ا « دعبدلفبرسی نری

جهبی النصههر ارجهبع  نهبمهبر النصههر را تغددر داده   به برای ارن د  النصههر  جود نه ارد، لهذا دترجم به 
برد  درحقدق،، دعبدلی دنطاق  کبر دیشهخصهی اب نبم شهخصهد، داسهتبن رب  اژه »درد«   »بن« را ب 

سهببی نشهود   بور صهحدح دعبدلشهود النصهر انسهجبم ب کن  ک  سهاب دیبب ببف، دتنی انتخبب دی
النصهر جبرازرن اسهری در دتن انالدسهی د  دورد  جود داشهت  اسه، ک  دترجم آنهب را ب  هربن سهاک  
در دتن یود دنتق  ندرده اسهه،  النبصههر جبرازرن در دتن اصههلی   هرچندن در دتن ترجر  ارجبد  

جرۀ یود ان   النصر حذف در دتن اصلی ارجبد نش ه  لی دترجم ارن نوع النصر را در ساک ترنش ه
برد، لذا در دتن ترجر  د  النصههر حذف فعلی   رک حذف بن ی  کبر دیگدری اب تدرار ب برای لدش

 ارجبد ش ه اس،   
بررسی ترجر ، یود هبی دحقق، دیباق  نوع  در  دترجم  نتدج  گرف، ک  دیبل، سلدقۀ  توان 

ناوی« نورسن ه کتبب  شود  برای دثبل، »هرددلدلی بر تربرز سادی ددبن نورسن گبن   دترجربن دی
، بدشتر استفبده کرده اس، ادب »حسدنی« دترجم، ارن النصر  ٪7.13دنتخب، اب النصر تدرار بب بسبد   

بسبد   قوع در  ٪2.22آری بب  کبر برده اس،  النصر ببهم، کرتر در دتن یود ب  ٪3.35را بب بسبد   
بب   ترجر   دتن  نسا،  ب   اصلی  اس،،   ٪7.36دتن  ارجبد ش ه  دی  بسبد  کرتر  نشبن  ک   ارن  ده  

آری داشت    تأثدرگذاری ترجرۀ یود را در کبربرد ارن النصر  دترجم المقۀ بدشتری ب  کبربرد النصر ببهم
کبرگدری النصر شرول دعنبری در هر د  دتن ردسبن بوده دان   ندتۀ قبب  ذکر ارن اس، ک  تع اد ب دی 

کبر برده اس،     دترجم ندز ب  هردن ان ابه ب    کبر بردهدورد شرول را ب   7اس،  نورسن ه در دتن یود  
بسبد  کبربرد    ٪28.38در دتن یود داشت    دترجم،    ٪13.07هردناوی النصر لدون  افزارشی را بب  

ارن النصر در دتن یود داشت  اس،؛ ارن دوضوع بدبنار ارن اس، ک  دترجم برای ارند  بتوان  درک 
 ، اب ارن النصر بدش اب دتن اصلی استفبده کرده اس،  دلد   یود را اب دتن اصلی ب  یوانن ه دنتق  کن

بور  النبصر انسجبم شخص را ب   توان ارن گون  برشررد ک  دترجم سعی داشت ارن شابه، آدبری را دی
توان یببرنشبن کرد ک ، کبربرد الواد  رببی کن   در لبربن، دیردسبن   هرسو بب دتن اصلی دعبدل
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برحسب سلانسجبم دی ددبن توان   تربرز سادی  ارجبد  ارن دوجب  ک   ببش   دترجم  رب  نورسن ه  دقۀ 
شود  الات  البم ب  ذکر اس، ک ، دنظور اب ساک، ساک   سدبق حوبة ادبی  نورسن گبن   دترجربن دی

 ناوده بلد  نوع بببن   شدوة بدبن کمم اب دنظر   برداش، شخص دترجم اب دطلب اس،  

 منابع 
  6شنبسی، ادبدب    فرهنگتهران: بببن  شناسی متن )چاپ دوم(مبانی زبان (  1392الاربی، لر رز )

انسجام در داستان (   1385لورحسدنی، فخری ) نبد  کبرشنبسی  لبربن   های کوتاه سیمین دانشور.بررسی عوامل 
  لی الصر )الج(    نشگاهدا   شنبسی هرابنیشنبسی هرابنی  دانشد ه اللوم انسبنی گر ه بببنارش  بببن 

ها: ادبیات و زبان لدوستای   هراستای دتن رب انسجبم   ارتابط دطبلب در بببن فبرسی«   (  »1378تبکی، گدتی )
  73-81، 28 27ش، 14دشناسی. زبان

دطبلع    تهران: سببدبن  ای بر روش تحقیق در علوم انسانی )چاپ نوزدهم(مقدمه (   1392ندب، دحر رضب )حبفق 
 هب )سر،(   ت  رن کتب اللوم انسبنی دانشابه 

   تهران: ندلوفر های کلیمانجاروبرف(  1396) ححسدنی، صبل

( زایشی )چاپ هفتم(زبان(   1393دبدردق م، دحر   تکوین دستور  و  پیدایش  نظری:  تهران: سببدبن شناسی    
 هب )سر،(  دطبلع    ت  رن کتب اللوم انسبنی دانشابه

   تهران: تجرب  های کلیمانجاروبرف (  1378دررب بن ری، نجف )

( فببر   القلم((   1384رحربنی،  و  نون  مدرسه،  )مدیر  احمد  آل  ادبی جالل  آثار  در  انسجام  عوامل      بررسی 
 شنبسی هرابنی  تهران: دانشابه لدبم نور  نبد  کبرشنبسی ارش  بببن لبربن 

)مبپ لنجم(  ترجرة دررم یوبان   حسدن لبرن ه  تهران:    نبسی   نق  ادبیشبببن(   1394فبلر، راجر   هردبران )
 نشر نی  

  35-45 ،1ش  ،1سشناسی. زبان و زبان(  »نظررة نبر ا«  1384فرحزاد، فربان  )

بنی  انسجبم دتنی   لدوستبرهبی بمغی در  رس    1393ببلای )فر بن ه، دسعود   اددن  آفررنن ه  (  »ابزارهبی 
  107-124 ،2ش ،74سر پژوهی. شعراددن«  

( ترجمه آن(   1395قنبدی، سد اللی  و  دریا«  و  در رمان »پیرمرد  انسجام  عناصر  از  لبربنمقایسۀ استفاده  نبد     
 شنبسی هرابنی  دانشد ه ادبدب    اللوم انسبنی دانشابه کبشبن کبرشنبسی ارش  بببن 
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متن و بالغت در تحلیل ادبی، تحلیل  شناسی میان زبان بررسی کارایی عناصر مشابه    ( 1393کررری، راضد   )
ا و اشباح از نهج  شنبسی هرابنی  دانشد ه ادبدب   نبد  کبرشنبسی ارش  بببن لبربن   البالغهموردی دو خطبه غرَّ

   اللوم انسبنی دانشابه شدراب 

لبربن نبد  کبرشنبسی    .شناسی متن بنیادبررسی و تحلیل سوره »مریم« براساس زبان (   1394دحر ربری، سبره )
 ارش   دانشابه کبشبن   

دتن   الاوی انسجبم در آرای نحوی، بمغی   نق ی الربی  شنبسی (  »بببن1390نظری، اللدرضب   هردبران )
   83- 112 ،3، ش 3س  ادب عربیق رم«  

 "   "ف" در  ای نقص گفتربنی ادا  لدون ی "بررسی دقببل (  »1395 رسی، الخبص   آرب  دولوی  ردنجبنی )
   18-26، 2، ش2دطبلعب  ادبدب ، الرفبن   فلسف   سکررم«   قرآن

(  »بررسی تطادقی النبصر انسجبم دتنی در سوره دابرک  »نبس«    1395 رسی، الخبص   غمدحسدن ا رکی )
   129-146 ،1، ش2س. معارج ترجر  فبرسی آن برلبر  نظرر  انسجبم دتن هلد ی   حسن«  

هبی  ای تحلد  سدبق سوره »ناب« در تفسدر الردزان   ربفت (  »بررسی دقببل 1395ر  دررس ) رسی، الخبص   فبب
  81-108، 24  شهای قرآنیآموزه شنبسی دعبصر«  بببن
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