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  چكيده
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با تكيه بر يكي از نظريات نوپـا و   مقاله،شده است. در اين  ارائهموضوع، نظريات مختلفي 

 ،)م 1985انسجام متن هليدي و حسن ( ةيافت تكامليعني نظرية  ،دانشمندان اسالمي پراقبالِ
) ش 1387(پـور  بهرام) و ش 1388، ترجمة صفوي (قرآنانسجام متني دو ترجمة مشهور 

ل و تأمـ درخـور  واژگـاني و پيونـدي    و شده است. انسجام در سه سطح دستوري بررسي
دو يي آكـار بررسي ميـزان   ،در اين موضوع گرفته انجامهاي  شپژوه. درميان بررسي است

تحليلـي رويكـردي جديـد بـراي     ــ   و صـفوي بـا رويكـردي تطبيقـي    پـور   بهرامترجمة 
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 ،ود و بـر ايـن اسـاس   شـ  مـي  مشـاهده  جانشيني و حذف و ارجاع يعني متن در دستوري
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  هدممق. 1

هاي  ويژگي يك شده است و هر نوشتهقرآن كريم  مختلفي ازهاي  هترجم ،اخيرهاي  لدر سا
 ،وند. يكي از مباحث مهـم در ايـن زمينـه   ش مي متمايزديگر  يك كه از دارند فردي به منحصر

 االهيمتني  ، درجايگاهقرآن كريم .ستها ترجمه ديگر رجمة عالمانه و متبحرانه ازشناسايي ت
كه توانايي فهم متون عربي را  كسانيكه  شوداي ترجمه  گونه بهبايد  ،جهانيان نزدو همگاني 

 ،اللفظي، آزاد تحت ةشيوبه سه قرآن كريم دست يابند.  درستي  به االهيبه معنا و مراد  ،ندارند
  :دهد توضيح مي ،قرآن ةترجمهاي  هشيو بارةدر ،. معرفتشود ترجمه ميي و تفسير

جاى هر كلمه از زبان مبـدأ،   بهاللفظي: به اين صورت است كه مترجم،  ترجمة تحت. 1
هـاى كـالم را،    بنـدى  هـا و تركيـب   كند. جملـه  گزين مى اى از زبان مقصد را جاي كلمه
؛ دهـد  گونه ادامـه مـى   همينكند و تا پايان  كلمه، تعويض و تبديل مى به كلمهيك،  به يك

كند معنايى را از قـالبى بـه قالـب ديگـر      مترجم سعى مى ،آزاد: در اين روشترجمة   .2
كاست مراد متكلم برگردانده شـود و   و كم بىادا شود؛ يعنى بريزد تا معناى مقصود كامال ً

گزين هـم باشـد و    المقدور الفاظ و كلمات متن اصلى و ترجمه مطابق هم و جاي حتى
كـردن برخـى    زيـاد  و كـم كه امكان نداشته باشد، دست به تقـديم و تـأخير و    صورتى در

تـا معنـا    ،نه چندان زيـاد  ،افزايد يك يا چند كلمه بر عبارت مى ،بسا چهزند.  عبارات مى
ترجمـة  . 3؛ گوينـد  معنـوى نيـز مـى   ترجمـة  گونه ترجمـه را   اينخوبى روشن شود.  به

منتها به زبان ديگر غير از زبان اصل،  ،پردازد ه شرح و بسط مطالب مىتفسيرى: مترجم ب
  ).115، 1 : ج1379(معرفت  قرآن كريمها نسبت به  مانند تفاسير فارسى يا ديگر زبان

هـاى   زيرا در عبارات طوالنى و كتـاب  ،اللفظى هرگز مطلوب نيست تحت كامالً ةترجم
خوبى  ةترجمبيرون است و   حد ترجمه محض نيز از تفسيرىِ ةترجم. ممكن نيستعلمى 

  ).116 :مطلوبى خواهد بود (همان ةترجمآزاد  ةترجم ،شود. بنابراين تلقى نمى
 تحليل روش و استمند  نظام گرايي نقش نظرية شناسي زبان ةزمين   در مطرح مباحث از
 جامسـران  و آن سـاختار  و متن انسجامِ به آن ةوسيل به كه است جديدي  شرو متن انسجام
در بررسي زبان رويكردي اسـت   گرايي نقش .شود مي كيدأت مخاطب به مفاهيم انتقال ميزان
اش  صـوري طور ذاتـي و برحسـب امكانـات     بهدر درون خود و  نهوشد تا زبان را ك مي كه

كه آن  بررسي كند تري بزرگهاي  نظامرا با اش  رابطهبلكه در تالش است تا ، توضيح دهد
هـاي   نظـام «خـواه  ناميده شود، » فرهنگ«تر  بزرگهاي  نظامخواه اين  .دان هرا در خود گرفت

ميـان  رابطـة  گرايي  نقش مطالعات دركل،ديگر. هاي  ناميا » اعتقاديهاي  نظام«يا » اجتماعي
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 از ).147: ش 1390(فتــوحي كنــد  وجــو مــي جســتزبــان نيســت چــه را  بــا آنزبــان 
ـ  مـي  منـد  نظـام  گـراي    نقـش  مكتب نظران صاحب گـرايس   )،Hymcs 1967هـايمز (  وانت

)Herbert Paul Girice 1975) كونو ،(Kuno 1977ايـن  پـرداز  نظريـه  ترين مهم و برد نام ) را 
 همـاهنگي  نظريـة  راه هـم  بـه  هليـدي  مايكـل  انسـجامِ  نظريـة . است هليدي مايكل مكتب

 و دارد آثـار  نقـد  در فراواني كاربست ،امروزه كه است  هايي نظريه از حسن رقيه انسجاميِ
  .است آثار از بسياري سنجش معيار

و مـتن   االهـي ارتباط مـردم بـا ايـن كـالم      راهكالم وحي و قرآن كريم  كه اينبه  باتوجه
عاري از  فارسي، هاي زبان قابليت براساس ،قرآن ةترجمكه  نمايد مي ، ضروريوحياني است

بـا مخاطـب باشـد.     راركردنبرق هرگونه ابهام و اشكال و نارسايي در انتقال مفاهيم و ارتباط
پـور و   بهرامابوالفضل  ِِقرآن ةترجم تا اين پژوهش قصد دارد ،اهميت اين موضوعبه  باتوجه
شـمار   بـه  قـرآن كـريم  مشـهور  هـاي   هترجمـ  ، كه ازسيدمحمدرضا صفوي را قرآنِ ةترجم
  .تحليل و ارزيابي كند، روند مي

 مايكـل  نظريـة  دانست، ترجمه متون نقد براي ترازويي را آن وانت مي كه نظرياتي ازجمله
 بـه  مفهوم انتقالهاي  هرا نظريه،در اين  .است متني انسجام الگوي ةبرپاي حسن رقيه و هليدي
 ،درنتيجـه  ود.ش مي ارزيابي مخاطب با متن ارتباطبرقراري  ميزان و شود مي شناسايي مخاطب

 ـ تطبيقي بررسي و »نازعات« سورة در صفوي و پور بهرام ترجمة دو بر نظريه اين كاربست با
 كدام در شود مشخص تا كرد مقايسه منظر اين را ازيادشده  ترجمة دو وانت مي ها، آن تحليلي
 چـه  ترجمـه  دو اين در انسجام ابزار توزيع و كار رفته است به تري بيش انسجام ابزار ترجمه
  :پاسخ دهد ها پرسش اين به بر آن است تا اين پژوهش. اردد هايي تفاوت
 ةترجمـ انسـجام دو   ابزارهـاي  بسـامد  و تنـوع  ،انسجام هليدي و حسن ةنظريبرپاية  .1

  قدر است؟  هپور چ بهرامصفوي و 
لحـاظ   بـه هـا   ترجمـه يـك از   كدام ،كاركرد عوامل انسجام در پيوستگي متنبه  باتوجه. 2

  تري دارد؟ نازعات تفوق بيش ةسورانسجام متني در انتقال مفاهيم 
  

  هشة پژوپيشين. 2
 و هليـدي  ةنظريـ  با تكيه برمباحث انسجام حوزة  در تحقيقات بسياري ،در چند سال اخير

معرفي  براي نمونهكه درادامه، تعدادي  با رويكردي قرآني و حديثي نوشته شده است حسن
 ،تحقيـق  ايـن  در ،)ش 1390( مـرآت  مرجـان  نوشـتة  ،»قرآن در نيواژگا انسجام« شود. مي
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 انسـجام  الگـوي  در تغيير كه آن تحقيق حاصل و شده تحليل »ورن« ةسور موضوعي ساختار
كـاركرد ادات ربطـي در   « نيسـت؛  نور ةسور آيات ارتباط و پيوستگي تبيين به قادر واژگاني
 ،)، در اين پژوهشش 1392عليرضا نظري ( ةنوشت ،»البالغه نهجهاي  هبخشي به خطب انسجام

ها،  حجم باالي آنبه  باتوجهپرداخته شده و  بالغهال نهجبه اثبات بسامد باالي ادوات ربطي در 
دسـت   بـه  البالغـه  نهـج  اتكـايي از كـاركرد ايـن ادوات در كـلِ     شناسي قابل سبكتصوير و 

براسـاس   البالغـه  نهجهاي  هخطب به بخشي انسجام در تكرار عامل نقش بررسي«است؛   آمده
 ايـن  در ،)ش 1393( ظرين عليرضا و پرويني خليل ةنوشت ،»حسن و هليدي انسجام الگوي
 در كـه  آن پـژوهش  حاصـل  و شـده  پرداخته ،تكرار يعني ،انسجام عوامل از يكي به ،تحقيق
 بقيـه  ازتـر   بـيش  مستقيم تكرارِ ميزان و ودش مي ديده تكرارهاي  هگون البالغه نهجهاي  هخطب
 است  شده رارتك ديگر ةواژ هر از بيش »اهللا« ةجالل نامِ ،نيز واژه يك تكرارحوزة  در و است

بخشي به سـاختار آوايـي    انسجاممند در  تحليل عناصر نقش« ؛دارد قرار ها خطبه كانون در و
)، در ايـن  ش 1394مريم فـوالدي (  عليرضا نظري و و احمد پاشازانوس ةنوشت ،»قرآنمتن 

سطح آوايي در تعدادي از عوامل آوايي چون سجع، جنـاس، مـوازات، التـزام،     فقط ،تحقيق
و حاصـل   اسـت  مـدنظر بـوده   »واقعـه « ،»الـرحمن «، »قمر«هاي  هتصدير در سور و ،ترصيع

ساختن تمام متن سـوره   پارچه يكدر ارتباط ميان آيات و  مؤثريكه سجع نقش  پژوهش آن
  .را داشته است تأثيرترين  ترصيع كم ،است و درمقابلايفا كرده 

كه  گرفتههليدي و حسن انجام  ةنظريبراساس  قرآنهاي  ههايي درمورد ترجم پژوهش ،اخيراً
 ،»انسـجام  الگـوي براسـاس   صـفارزاده  ةطاهر از بينه ةسور ةترجم بر نقدي«ند: قرار اين به

 صفارزاده ةترجم بررسي با نويسنده، تحقيق اين در ،)1392( قزويني نعمتي ةمعصوم ةنوشت
 شباهت و جامانس باالي درصدبه  باتوجه كه است رسيده نتيجه اين به نظردم الگويبراساس 

 موفـق  سـوره  مفاهيم انتقال در مترجم انسجام، عوامل كاربست ةنحو در مبدأ به مقصد متنِ
 البالغـه  نهـج  در متنـي  انسـجام  عوامـل  از يكـي  عنوان به ارجاع تطبيقي بررسي« ؛است بوده

 و صـديقي  كلثـوم  ةنوشت ،صفارزاده) ةطاهرفارسي و انگليسي  ةترجم ةموردپژوهان ةمطالع(
 حاصـل  و شده پرداخته ارجاع بحث به فقط ،تحقيق اين در ،)ش 1394( مهر ستايش ةعاطف

 متـوني  فارسـي  و انگليسـي  و عربـي  زبان سه به كامل آشنايي سبب به مترجم كه آن تحقيق
 و فارسـي هاي  هترجم و اصلي متن در ارجاعات تعداد لحاظ به اما ،است كرده ارائه منسجم
است؛  مقصد هاي زبان دستوري ساختار جهت به صرفاً اين و دارد معناداري تفاوت انگليسي

 نظريةبرپاية  آن فارسي ةترجم و ناس ةمبارك سورة در متني انسجام عناصر تطبيقي بررسي«
 در ،)ش 1395( ويسـي  الخـاص  و اوركي غالمحسن ةنوشت ،»حسن و هليدي متن انسجام
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 پـژوهش  ةنتيج و است دهتحليل و بررسي ش اي قمشه الهي مهدي ةترجم ،شدهياد پژوهش
 انسـجام  فارسي ةترجم و ناس ةسور متن دو هر واژگاني، و دستوري عوامل كاربست كه آن

ابزارهـاي انسـجام   اي  مقايسهارزيابي « ؛اند واژگاني انسجام عناصر ترين بيش و دارند بسياري
 ،»هليـدي و حسـن   ةنظريـ مهدي فوالدوند: ازديـدگاه   محمدآن از  ةترجمطارق و  ةسوردر 
الگـوي  براسـاس   اين تحقيق ،)ش 1396محمدتقي زندوكيلي و محمدحسن امرايي ( ةنوشت

هـايي   تفاوتوجود رغم  بهكه  گرفته و حاصل پژوهش آن انجامهليدي و حسن  ةيافت تكامل
 انـد  تبيين شدهدو متن منسجم  در نسبت عناصر دستوري و واژگاني متون مبدأ و مقصد، هر

منتخـب   ةترجمـ از تـر   بيش ،عبارتي انسجام در سوره به ،گاني الفاظو البته بسامد تعامل واژ
 نظريـة براساس  عادل حداد از آن ترجمة و علق سورة در انسجام اي مقايسه ارزيابي« ؛است

و محمـدتقي   ،عبـاس رضـايي هفتـادر    محمدحسن امرايـي، غـالم   ةنوشت ،»حسن و هليدي
ـ ابه مشـ  هنتيجـ در روش و  پژوهشاين  ،)ش 1396زندوكيلي (  زنـدوكيلي و امرايـي   ةمقال

   .است )ش 1396(
ايـن   بـه از مقـاالتي كـه    يك در هيچ آگاهي دارند، ة حاضرمقالكه نويسندگان  جايي تاآن
صـفوي و   ةترجمـ تحليلـي دو   ــ  بيان تطبيقـي  بارةپژوهشي در اند، تاكنون پرداختهموضوع 

 در نـوع خـود   الـة حاضـر  مق ،و از اين جهت است انجام نگرفتهنازعات  ةسورپور از  بهرام
  .رود شمار مي به نو پژوهشي

  
  نظريچهارچوب  .3

هليـدي و حسـن    ةنظريـ چيسـتي و چگـونگي    دربـارة  تا الزم است ،در تبيين اين پژوهش
متني در  رمتن و ساختا ايِ جمله بينهليدي از محققاني است كه در روابط  توضيح داده شود.

كـه بـا    ه اسـت دسـت يافتـ  اي  نظريـه بـه   ه وادانجـام د اي  گسـترده زبان انگليسي مطالعات 
و كتابي  كندگذاري  نام »انسجام«را اي  جمله بينست روابط ننام رقيه حسن توا به يشناس زبان

  .ه استمنتشر شد Cohesion in Englishنام  بهشناس  زباناين دو  قلم به وضوعماين  اب
ند و ك مي ود در متن اشارهمعنايي است كه به روابط موج يمفهوم انسجام، هليديازنظر 
هليـدي و   .)110: ش 1371سـاعدي  پـور   لطفـي ( سـازد  مييك متن مشخص  مثابة   آن را به
دهنده در متن انگليسـي را بـه سـه دسـته تقسـيم       انسجامابزارهاي  ،م 1976در سال  ،حسن

ابزارهـاي  . 2 ؛حـذف  ،گزينـي  جـاي  ،ارجـاع انـد از   كه عبارت ابزارهاي دستوري .1: دندكر
 رو، ازايـن  اند. حروف ربط كه پيونديهاي  ابزار .3 ؛آيي هم و تكرار اند از كه عبارت ژگانيوا
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ـ  هرا انسجام متني ناميداي  جمله بيناين دو محقق روابط   .)Halliday and Hasan 1976: 4( دان
 مفهوم معنايي اسـت  انسجام« :شود تعريف مي چنينانسجام متني  ،ازديدگاه هيلدي و حسن

عنوان يك متن از غيرمتن جـدا و مشـخص    به، آن را پردازد ميروابط موجود در متن به  كه
  .).ibid( »سازد مي

 .)Hasan 1984: 210ولي كـافي نيسـت (   ،انسجام براي متن الزم است ،رقيه حسنازنظر 
بلكه بايد پس از يافتن ايـن   ،يستنيافتن عوامل انسجام  بهانسجام فقط منحصر  ،ويازنظر 

همـت   ،گـرا  نقـش  دسـتور زبـانِ  براساس  ،ديگر يك باها  آن ةسويتبيين ارتباط دوعوامل به 
عناصـر دسـتوري و    فقـط  ،است كه در ساخت يـك مـتن   بر اين نظرگماشت. رقيه حسن 
نيـز بايـد مـدنظر قـرار گيـرد و ايـن همـان        ها  آنپيوستگي  هم بهبلكه  ،واژگاني مهم نيستند

به چگونگي پيوستگي يابي  دستانسجام با « ،يگرد سخن بههماهنگي انسجامي در متن است. 
ديگر  يك باها  آنو ارتباط متقابل ديگر  يك دركنارها  زنجيرهيك متن ازطريق قرارگرفتن اين 

  ).59: ش 1390(سارلي و ايشاني » ميسر استگرا  نقش با استفاده از دستور زبانِ
 ،دان هدر درون زبان نهفت كه ،حذف و جانشيني و ارجاعچون  هم انسجام در عناصر زباني

اما براي تشخيص بالفعل آن در هر مـورد بـه عناصـري ديگـر نيـاز دارد كـه بـه         ،قرار دارد
يـك عنصـر را بـا    چـه   آن ديگر سخن به انجامد. يم» زنجيره«و سرانجام به » گره«گيري  شكل

امـل  گـره در تحليـل عو  «: ودشـ  مـي  ناميـده » گره« ،ندك مي انسجامي مرتبط عنصرهاي ديگرِ
  ).Halliday and Hasan 1985: 73(» كيد قرار گرفته استأت موردانسجام در متن، بسيار 

بـا ايـن    را و عوامـل انسـجام در مـتن    شـده  هليدي و حسن استوار ةنظريبر  مقالهاين 
است كه پيش از شروع تحليـل، بـه تشـريح ايـن      بنابراين، ضروري كند. تحليل ميرويكرد 

  عوامل پرداخته شود.
  

  عوامل انسجام متني. 4
 انسجام دستوريبراساس  و هليدي و حسن ةنظريطبق بر عوامل انسجام متني ،در اين بخش

  شود. توضيح داده ميواژگاني و پيوندي  و
  
  انسجام دستوري 1.4

شـود كـه    جـرا مـي  و ربـط ا  ،حذف، ارجاع، جانشيني هاي هفلؤم ةواسط هبانسجام دستوري 
  شد.درادامه هريك شرح داده خواهند 
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از  بعضـي  درك و تفسـيرِ  ،ارجـاع فراينـد  در  توان گفـت كـه   مي ارجاعنخست، دربارة 
ديگـر را  كلمـة  فهم زمينة ديگر،  عبارت . بهپذير است امكانكلمات با رجوع به عناصر ديگر 

 يـرد يـا خـارج از   گ مـي  ارجاع قرار چه مورد آن .)306: ش 1382الديني  معين(كند    فراهم مي
. 1بـا سـه نـوع ارجـاع سـروكار داريـم:       ، ت و يا در درون آن. بنابراينكالم اسچهارچوب 

 .)64: ش 1376ارجاع بينامتني (مهـاجر و نبـوي    .3، متني برونارجاع . 2 ،متني درونارجاع 
بلكه با رجوع به موقعيـت خاصـي   شود،  برداشت نميمعنا از خود متن متني  بروندر ارجاع 

مرجـع   متنـي  درونن به معنا پي بـرد، امـا در ارجـاع    وات مي ويد،گ مي از آن سخنمؤلف كه 
يكـي از   رو، اين از .)170: ش 1387 ديگران(شعبانلو و قرار دارد  دهنده در متن ارجاع عنصرِ

اشاره هاي  اسمعوامل انسجام در متن عبارات و ادوات ارجاعي است كه ارجاع با ضماير و 
 انسـجام  تشـخيص هـاي   هزيرمجموع ازاست كه  جانشيني ،دومود. ش مي و امثال آن حاصل

 ديگـر  اي واژه از ،متن در خاصي صورت و حالت يك تكرار جاي به آن در و است متن در
 حـذف  ،سـوم  باشـد.  جملـه  يـا  و فعل اسم، واندت مي شده جانشين عنصر و ودش مي استفاده
ذكـر   و نيسـت  نياز آن تكرار به ديگر باشد، شده ذكر متن از بخشي اگر كه معنا بديناست 
 دسـته  سـه  بـه  وانـد ت مـي  جانشـيني  مانند نيز حذف .نيست الزم هم آن براي جانشيني هيچ

 وانـد ت مي شده حذف عنصر ،پس .اي جمله حذف و ،فعلي حذف اسمي، حذف: شود تقسيم
  .باشد »حرف« و ،»فعل« ،»اسم«

  
  واژگاني انسجام 2.4

 آيـي  هـم  و تكـرار  هاي هفلؤم طةواس به واژگاني را وان انسجامت مي بندي تقسيمبرمبناي يك 
واژگان در متن ازطريق تكـرار  تحقق در انسجام واژگاني به ديگر،  سخن كرد. بهبندي  دسته

 بـر  و شـود  برقـرار مـي   مشـابه  واژگـان  حضـور  اثربر انسجام و ودش مي آيي پرداخته همو 
در تحليـل   .شـود  مـي  استوار ند،ا مرتبط باهم محتوايي لحاظ به كه ،زبان واژگاني واحدهاي

 ذكر اين نكته الزم است كـه هرانـدازه بسـامد واژگـاني كلمـات خـاص       ،دقيق اين بخش
 كه موضوع و محتـواي سـوره در محـور آن واژگـان حركـت      دهد مي  ، نشانباشدتر  بيش
  ).Halliday and Hasan 1985: 310ند (ك مي

قبلي مـتن  اي ه همتن است كه طي آن عناصري از جملبخشي  انسجامتكرار از ابزارهاي 
، »تضـاد «، »ترادف«چون  هم متفاوت يهاي قالب در ود. تكرارش مي بعدي تكرارهاي  هدر جمل

 آيي هم ).70: ش 1376و نبوي  مهاجر(ند ك مي  جلوه »كل و جزء ةرابط« و ،»معنايي شمول«
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اطـالق شـده و   » آيي هم« همان يا» تناسب واژگاني«به  است كه انسجام واژگاني ديگرِ ابزار
 در معينـي  واژگاني عناصر بودن مرتبط هم به يا مجاورت انسجام عناصر در آيي هم از منظور
 زبـان  در مـثالً  ؛آيـد  ميكار  به نشيني همآيي در محور  همعامل ديگر،  سخن به .است متن يك

 سـان  بـدين  .برقـرار اسـت   نزديكي ةرابط خورشيد و طلوع يا مغرب و غروب ميان ،فارسي
 تمايـل  آن نتـايج  از يكـي  كـه  شـود  دريافـت مـي   زباني هر در واژگاني نزديكي از سطحي

 اند آفرين انسجام شوند، جوار هم مغرب و غروب هرگاه ،مثالً است.آيي  هم به معينهاي  هواژ
 انسـجام  نـوعي  برقـراري  باعـث  خطـا  و كـن  بازي و داور چون واژگاني ي،متن در مثالً يا و

ارتباط معنايي بين واژگـان   برقراري ،درواقع .)108 :ش 1385 زاده آقاگل(شوند  مي واژگاني
  .»صراط المستقيم«مانند  پي دارد؛ را در انسجام متن كه شود مينشيني منجر  همبه تشكيل 

  
  پيوندي انسجام 3.4

 انسـجام  .اسـت  متن جمالت بين منطقي و معنايي ارتباط برقراريپيوندي  انسجام از منظور
 اسـت  شـده  تقسـيم  زمـاني  و ،تقابلي ،)علي( سببي ،افزايشي)( اضافي نوعِ چهار به پيوندي

به اين كلمات بايـد توجـه    ،براي تشخيص آن در متن .)114: ش 1371ساعدي  پور لطفي(
 ضـافي ا ،»ولي«، »ليكن«، »اما«تقابلي  ،»گرچه«، »وگرنه«، »نه«، »يا« افزايشي اضافي ،پس .كرد
 خواهـد بـود   »گـاه  آن«، »هنوز«، »كه وقتي«زماني  ياضاف ،»تا«، »ازير«، »بنابراين«، »پس« سببي

  .)172: ش 1387 ديگران(شعبانلو و 
 اضـافه پيشـين   ةجمل محتواي به را مطلبي اي جمله كه دهد مي رخ زماني اضافي ارتباط

 ارتبـاط  .باشـد  داشـته  اي مقايسه و تمثيلي و توضيحي ةجنب واندت مي اضافي ةجمل اين .كند
 و سببي ارتباط جمالت ديگر داد روي با جمله يك فعل داد روي كه دهد مي رخ زماني سببي
 تقـابلي  ارتباط .است و شرط ،هدف نتيجه، علت، روابط شامل ارتباط اين .باشد داشته علي
 درقبالِ پيشين ةجمل كه باشد انتظاراتي برخالف جمله يك محتواي كه ودش مي برقرار زماني

 كـه  دهـد  مـي  رخ هنگامي زماني ارتباط سرانجام، .آورد مي پديد مخاطب و متكلم موقعيت
  ).59: ش 1383يارمحمدي (باشد  برقرار جمله دو هاي داد روي ميان زماني توالي نوعي
  

  نازعات ةسورسيماي كلي . 5
هليـدي و حسـن و شناسـايي ميـزان كارآمـدي دو       ةنظريـ از ورود به بررسي تطبيقي  پيش
 شود. مي نازعات معرفي ةسورگيري از اين نظريه  هرهببا  اجمال به، پور بهرامصفوي و  ةترجم
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 ةجزء هفتـادونهمين سـور   قرآنتدوين فعلي سور براساس  سور مكي و از »نازعات« ةسور
 قيامـت  وقـوع  از مؤكـدى  خبرهاى ،سوره اين در را در بر دارد. آيه 46و  است قرآن كريم

 دوزخـى  و بهشـتى  دسـتة  دو هب مردم شدن تقسيم اش نتيجه كه ،ربوبى تدبير ازطريق و آمده
 هنگـام  چـه  كه  )ص( خدا رسول با پرسش از ،آخر در .شود  مي استدالل آن وقوع بر است،
 مكه در كه آيد برمى سوره اين سياق از و شود مى ختم سوره سؤال اين پاسخِِ و است قيامت
  .)178، 20 : جق 1417است (طباطبايي  شده نازل

  
  پور و صفوي بهرامهاي  هجامِ ترجمتحليلي انس ـ بررسي تطبيقي. 6

ميزان  ،سپس شود.و صفوي بررسي پور  ة بهرامترجمسعي بر آن است كه دو  ،در اين بخش
ميـزان   سـرانجام، و  تحليـل شـود  مند  نظامگراي  مباني نقش هب دو ترجمه باتوجه انسجام هر
 صـفوي و  ةترجمـ ارجـاع در   .شـود هليدي و حسـن آشـكار    ةنظريبه  باتوجهها  انسجام آن

  شود. مي مشاهده 1در جدول پور  بهرام

  سورة نازعات 46تا  1از آيات  پور صفوي و بهرام . ارجاع در ترجمة1 جدول
  پور ترجمة بهرام صفويترجمة

آن  )/6( (روز) آن )/3( (فرشـتگان)  آنـان  )/1( (فرشتگان) آنان
(بدون  آنان )/9( مرجع)  بدون( شان )/8( (روز) )/ آن7( (بانگ)

 هـا  آن )/13( كردن) زنده( آن )/13( (خداوند) ما )/10( جع)مر
ــان) ــو )/13( (مردگ ــامبر) ت ــي) ( ش )/15( (پي  او )/16(موس
او  )/17( (فرعـــون) او )/16( (موســي)  وي )/16( (موســي) 

 (فرعون) ت )/19( (فرعون) تو )/19( (سرّ) آن )/18( (فرعون)
ــار) اش )/1( ــون) او )/19( (پروردگ ــي) او )/20( (فرع  (موس
ــ او )/24( (فرعــون) م )/21(  (منكــران) شــما )/25( ون)(فرع
ــمان) آن )/27( ــمان) ش )/27( (آس ــمان) آن )/28( (آس  (آس
 )/31( (زمين) آن )/30( (آسمان) )/ آن29( (آسمان) ش )/28(

 )/34( (جهـان)  اين )/33( (بدون مرجع) تان )/31( (زمين) ش
ــزرگ آن ــه) (ب ــرين هنگام  (كــس) آن )/35( (روز) آن )/34( ت
 او )/40( ش/كــس) )/40( (كــس) آن )/39( (كــس) او )/37(

 (روز) آن )/43( (پيـامبر)  تـو  )/42( (پيـامبر)  تـو  )/41( (كس)
ــو )/43( ــامبر) ت ــار) ( او )/44( (پي ــت) آن )/44(پروردگ  (قيام
 (مشـركان)  )/ آنـان 45( (پيـامبر)  تـو  )/44( (قيامت) ش )/44(
  ).46( (روز) )/ آن46( شركان)(م شان )/46( (قيامت) آن )/46(

 (روز) آن )/7( (زلزله) آن )/6( (زلزله) آن )/5( (فرشتگان) آنان
(بدون  آن )/10( (بدون مرجع) ما )/9( (بدون مرجع) شان )/8(

 (موسي) او )/16( (موسي) ش (بدون مرجع)/ تو )/12( مرجع)
 )/19( (فرعون) تو )/19( (موسي) من )/17( (فرعون) او )/16(

 مـن  )/21( (فرعون) او )/20( وي (فرعون) )/19( (فرعون) ت
(بدون  شما )/25( (فرعون) او )/24( (مردم) ام )/24( (فرعون)
 ش )/28( (آسـمان)  )/ش، آن27( (آسـمان)  ش )/27( مرجع)

 (بدون مرجع) ش، آن )/30( (بدون مرجع) آن )/29( (آسمان)
 آن )/34( (مصـيبت)  آن )/33( شما، تان (بدون مرجـع)  )/31(

 آن )/39( (بدون مرجع) )/او37( (بدون مرجع) آن )/35( (روز)
(بــدون  )/تــو41( (كــس) او )/40( (كــس) ش )/40( (كــس)
 آن )/43( (بدون مرجع) تو )/42( (رستاخيز) ش )/42( مرجع)

 تـو  )/44( (بـدون مرجـع)   تو )/44( (رستاخيز) آن (رستاخيز)/
 )/46( (رستاخيز) آن )/45( (رستاخيز) آن )/45( (بدون مرجع)

  ).46( (بدون مرجع) شان
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صـفوي و   ةترجمـ دو  ، دراز عوامل انسجام متني است» ارجاع«اين مطلب كه به  باتوجه
دقـت در   بـا  شد كهجداسازي و مقايسه  و پور عبارات و جمالت موردبحث شناسايي بهرام

 فقـط  توان مي و نددارمتني  برونمرجع » او« و» من«معلوم است كه ضمايري مانند  1 جدول
  :ي كردشناساي ها را متن آنبا رجوع به بافت 

: گفت و: )25 -  24نازعات: (  »الْأُولى و االْخرَةِ نَكاَلَ اللَّه فَأَخَذَه . الْأَعلى ربكُم أَنَا فَقَالَ« .1
  .ساخت گرفتار دنيا و آخرت عذاب به را او خدا پس. شما پروردگار برترين ممن

فحص و تجو و و د و يا مخاطب را به جستنضماير در متن وجود ندار اين مرجع ،پس
صـفوي  ترجمـة  در  ،البته. تا بتواند از سياق و بافت كالم مرجع را بيابد شتهدقت در متن وادا

ر انسـجام  دچنـداني  تأثير ود و اين به فراخور كل متن ش مي بار چنين ارجاعي ديده يكفقط 
كـه ارجـاعي    همي كه در ارجـاع بايـد مـدنظر قـرار گيـرد آن     منكتة . نداردسوره ترجمة كل 

واند قبل از ضمير يا پـس از آن  ت مي متني درونمتني باشد و ارجاع  درونآور است كه  انسجام
  قرار گيرد.

در بعضي جمـالت، عنصـر    شود. ديده ميمتني بسياري  درونارجاع  ،صفوي ةترجمدر 
س همواره در سراسر ترجمه به آن ارجـاع داده  سپ ،دهنده در ابتداي جمله آورده شده ارجاع

  جمالت دقت كنيد: اين به ،براي نمونه ؛شده است
 و .و أَغْطَش لَيلَها و أَخْرَج ضُحاها .رفَع سمكَها فَسواها. أَ أَنْتُم أَشَد خَلْقاً أَمِ السماء بناها«. 2
ضالْأَر دعب كحاهـا  ذلد.  نْ أَخْـرَجهـا  هـا مماء رْعاهـا  ومنكـران  اى: )31 -  27نازعـات:  ( »م 

؟ اسـت  كـرده  بنا را آن خدا كه آسمان آفرينش يا است تر سخت شما آفرينش آيا ،رستاخيز
 آشـكار  را شروز و كـرد  تاريـك  را ششـب  و. ساخت موزون را آن و برافراشت را شسقف

 شـكافتن  بـا  را آن آب رانيد.گسـت  آن دادن سـامان  و آسمان آفرينش از پس را زمين و نمود.
   .(ترجمة صفوي) رويانيد را شگياه و ساخت جارى و درآورد آن از ها چشمه
ود و ايـن  شـ  مـي  كه درادامه تكـرار  اند آسمان و زمين مرجع ضماير متصل ،مثال اين در
  پيوسته به متن انسجام بخشيده است.هاي  ارجاع

  ود:ش مي به پيامبر ارجاع داده» تو«زير ضمير  ةنموندر 
: )45 -  43نازعات: (» إِنَّما أَنْت منْذر منْ يخْشاها .ربك منْتَهاها  إِلى .فيم أَنْت منْ ذكْراها«. 3
 را آن وقوع زمان تا دانى مىچه  آن از و چيست رستاخيز حقيقت از تو ةخاطر در پيامبر، اى

 شوقوع هنگام و آن حقيقت كه اوست و گردد بازمى تو پروردگار به تنها قيامت امر بدانى؟
 كسى و اى هشداردهنده فقط تو نيست، تو ةعهد بر قيامت زمان از خبردادن پس. داند مى را
  . (ترجمة صفوي) باشد رستاخيز از ترس درخور كه دهى مى هشدار را
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بـه   نخستو  را توصيف كرده احوال روز قيامت قرآنزير خداوند در آيات  ةنمونيا در 
آن را هـاي   ويژگـي و دهد  ميترجمه به آن روز ارجاع  ه،ادامدراست.  داشته اشاره رستاخيز

  :بخشد ميانسجامي ويژه  هترجماين تكرار به  .ندك مي بيان
4 .»رَاتبدرًا فَالْمأَم .موي فا. الرَّاجِفَةُ تَرْجهعفَةُ تَتْبالرَّاد .قُلُوب ئذمواجِفَةٌ ي8 -  5(نازعـات:  » و( :

 آن در شـد؛  خواهيـد  شما برانگيخته كه سوگند ها اين ةهم به .كنند مى تدبير را جهان كار و
 شـود،  چنـين  كـه  روز آن. برخيزد ديگر بانگى آن ازپى و. دهد رخ بزرگ اى صيحه كه روز
   .(ترجمة صفوي) بلرزند هايى دل

در » تو«رجع ضمير م پيشابتدا دررخ داده است كه  هنگاميانسجام ديگر در متن ترجمه، 
است كه اين خود نـوعي انسـجام در    شدهمرجع ضمير بيان  پسمتن ذكر شده است، سپس 

  ند:ك مي برقرارمتن 
5. »ئَلُونَكسنِ يةِ عاعانَ السرْساها أَيم. يمف نْ أَنْتكْراها ممشركان: )43 -  42نازعات: ( »ذ 

 از تـو  ةخـاطر  در پيـامبر،  اى شـود؟  مـى  برپـا  زمـانى  چه قيامت: پرسند مى تو از تمسخر به
  .(ترجمة صفوي) بدانى را آن وقوع زمان تا دانى مىچه  آن از و ؟چيست رستاخيز حقيقت

 .مرجع ضمير در متن اسـت  نكردنناشي از ذكرپور  بهرام ةضعف انسجامي در ترجم
مرجـع   موارد بدون صـورت ذكـر  اغلب در » آن«، »او«، »تو«، »من«ضماير ديگر،  سخن به

انـدازد؛   مـي ترجمـه بـه تعـب و سـختي     مطالعـة  خواننده را در هنگـام   اند كه شدهبيان 
  مثال: براي
6 .»ئَلُونَكسنِ يةِ عاعانَ السرْساها أَيم. يمف نْ أَنْتكْراها مإِلى .ذ  كبنْتَهاها رإِنَّما. م أَنْت رنْذم 
 ةدربـار  تـو  از اسـت؟  رسـيده  تـو  بـه  موسـى  داستان آيا: )45 -  41نازعات: ( »يخْشاها منْ

 به آن سرانجامِ كار؟ چه آن در گفتن سخن با را تو است؟ كى شييبرپا كه پرسند مى رستاخيز
  .پور) (ترجمة بهرام بترسد آن از كه هستى كسى ةدهند بيم فقط تو .ستتو پروردگار جانب

مل انسجام، اين ترجمه در ايـن  عواازنظر  متن بدون مرجع ذكر شده است و اين ضماير
را پور  بهرام ةوان يكي از موارد انسجام ترجمت مي اما ،صفوي ضعيف است ةترجم ازقسمت 

  ردد:گ ميدانست كه در متن به آسمان باز» ش«تكرار ضمير 
 »يلَها و أَخْـرَج ضُـحاها  و أَغْطَش لَ.رفَع سمكَها فَسواها .أَ أَنْتُم أَشَد خَلْقاً أَمِ السماء بناها«. 7

 را شسـقف  كـرد؟  شبنـاي  كه آسمان يا است تر سخت شما آفرينش آيا: )29 -  27نازعات: (
  .پور) (ترجمة بهرام كرد نمايان را شروز و تاريك را ششب و .داد سامان را آن و برافراشت

8 .»مكَأَنَّه مونَها يرَوي ثُوا لَملْبةً إِالَّ ييشع 46نازعات: ( »ضُحاها أَو(.  
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قـرآن   صـفوي بـا مـتن    ةترجمتر  بيش تفاوت دو ترجمه و هماهنگي ،در اين نمونه نيز
 ةترجمـ رفتـه كـه در   كـار   به »ها«و » هم«ود؛ يعني در اين نمونه ضماير ش مي مشاهدهكريم 

ايـن همـاهنگي مشـاهده    پور  بهرام ةاما در ترجم ،سه مورد در ترجمه آمده است صفوي هر
كـار   بـه  در متنتر  بيش ارجاع عاملِ ،اگر از ادات انسجامي كه وان گفتت مي ،پس .شود ينم

 چـه  ،تر خواهد بـود  آن متن منسجم ،تري شود آن در متن دقت بيشسازي  پيادهرود و يا در 
تـري   بسامد بيشپور  بهرام ةترجم در مقايسه باصفوي كاربست اين عامل  ةترجمدر كه  اين
  .شود متن دو ترجمه درادامه آورده مي .دارد
 جـز  شـان قبرهاي در گويى ببينند، را آن كه روزى. است نزديك رستاخيز كه بدانند آنان«
  .(ترجمة صفوي) »اند نمانده تر بيش آن يا چاشت روزى عصرگاه ةانداز به

 مـدادى با يا شامگاهى جز] دنيا در[ شانتوقف گويى ،] كه پندارند[ ببينند را آن كه روزى«
   .پور) (ترجمة بهرام »است نبوده بيش

انگـاري   پـيش بلكه انسجامي مدنظر اسـت كـه    ،بخش نيست انسجامهر ارجاعي  ،كلدر
چنـدين   در و خـواه  پيش ةجمل؛ خواه در يك است در سخن آمده كه قبالً ذكر شودمطلبي 
  ).193: ش 1377جو  (به پيشين ةجمل

ميـزان تكـرار    ،هليدي و حسـن  ةنظري واژگانيِ انسجامِبا تكيه بر  2و در جدول  دامهدرا
  .شود بررسي مي ترجمه واژگان پربسامد و اثرگذار در متنِ

  پور از سورة نازعات  ميزان تكرار واژگان پربسامد و اثرگذار در ترجمة صفوي و بهرام .2 جدول

  پور ترجمة بهرام  صفويترجمة 

  2 شد/  2 جهان/  7خدا/   4 سوگند/

  3 دنيا/  3 دل/  6 روز/  2 رخ دهد/

  3/ زنده  11 است/  2 گفتند/  3 شنويم/ مي

  4 موسي/  2 پيامبر/  2 گيرند/ مي  3/ زمين

  2 درداد/ ندا  2 طغيان/  3 فرعون/  3 رسالت/

  3 آفرينش/  2 آسمان/  2 عذاب/  2 پروردگار/

    3 قيامت/  2 دوزخ/  3 آخرت/
 

  2 جان/  2 خدا/  2 سوگند/  3 فرشتگان/

  2 دنيا/  5 /روز  9 است/  2 باشد/

  2 بترسد/  2 دورخ/  5 پروردگار/  2 گفتن/

        2 اوست/
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باشـد مـتن انسـجام    تـر   بـيش و هرقدر واژگان  اثرگذار استمتن  انسجامِ برتكرار واژه 
 اي از روابط بين عناصر در مـتن  شبكه برقراريزيرا تكرار موجب  داشت،تري خواهد  بيش
ساختار متن را محكم  ن را در پي دارد و عناصر تكرارشده در متنْود كه انسجام در متش مي

  ).20: م 2012 ةحلو( ندك مي آن را تقويت دالليو جانب 
 شود  مي تحليل به اين صورت استوار ،)2(جدول  تعيين بسامد واژگان با دقت در جدول

كه هرقدر  دهد مي  نشان واست  4، 3، 2صفوي اعداد  ةترجمكه بسامد در تكرار واژگان در 
  ند.ك مي در تبيين معناي سوره ايفاي مؤثرترنقش  ،افزايش يابد بسامد يك واژه در آيات

كه بـه تكـرار    طوري به .تري است داراي نمايش بيش» صفوي« ةترجمرويكرد تكرار در 
 تـر  ضعيف قسمت اين در پور بهرام ةترجمديگر،  سخن به .رددگ ميفعلي و اسمي در متن باز

 رو، . ازايـن اسـت  41پـور   بهرام در ترجمة و 90 صفوي ةترجم در تكرار بسامد چون است؛
 تشـكيل  موجـب  كـه  مهمـي  واژگـان  زيرا ،دارد تري كم انسجام صفوي ازپور  بهرام ةترجم

 مـؤثر تكرار كلمات مهم و  بنابراين، .ودش مي اين ترجمه ديده در رت مك است متن در انسجام
  ).105: م 2009 محمدند (ك مي تر    آن را آسان مضمون اصلي متن را بارزتر و فهم

 دو اهللا: نازعات فقط در سه كلمه مشاهده شدسورة كاربرد ابزار تكرار در ، قرآندر آيات 
خـدا  واژة صفوي تعـداد تكـرار   ترجمة كه در  توجه اين. درخوربار  پنج رببار،   سه يومبار، 
  .شود مي اين ضعف مشاهده پور بهرام ةاما در ترجم، نازعات استسورة منطبق بر  كامالً

 3در جـدول   القـرآن كتـب اعـراب   براسـاس   و صفويپور  بهرام هاي هحذف در ترجم
  است. شدهتدوين 

  القرآنكتب اعراب براساس  از آيات سورة نازعات، و صفويپور  هاي بهرام حذف در ترجمه. 3 جدول
 پور بهرام ةترجم صفوي ةترجم

(استعانت  مهربان مهرِ گسترده خداوند نام به (من)
  .)1( جويم) مي

 هاى پايگاه از كه فرشتگانى آن به سوگند (من =خدا)
 جا از مجدانه الهى، مأموريت انجام براى خود
 مبعوث يقين طور هب شما (كه خورم) مي( خيزند برمى

  ،)1( شد) خواهيد
 خود جايگاه از چون كه آنان به سوگند (من=خدا) و

 (كه خورم) مي( شوند مى خارج آسانى به ،روند بيرون

(استعانت  مهربان بخش هستى خداوند نام به (من)
  .جويم) مي

 سختى به كه فرشتگانى به سوگند (من =خدا) 1
خورم كه شما برانگيخته  مي( كنند برمى را] ها جان[

  خواهد شد)،
 دارام با را]  مؤمنان جان[ كه فرشتگانى (من=خدا) و 2

  ،)شد خواهد برانگيخته شما كه خورم مي( گيرند مى
 تيزروند بسى كه فرشتگانى به سوگند (من= خدا) و 3
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 ،)2(شد)خواهيدمبعوثيقينطور هب شما
 شتاب روند چون كه آنان به سوگند (من=خدا) و
 مبعوث يقين طور هب شما (كه خورم) (مي ورزند مى

  ،)3( شد) خواهيد
 است كرده اراده خداچه  آن سوى به (فرشتگان) و

  ،)4( گيرند مى سبقت بايد كه چنان
 سوگند ها اين ةهم به كنند؛ مى تدبير را جهان كار و(آنان)

  ؛)5( شد خواهيد برانگيخته شما كه
 رخ بزرگ اى صيحه كه (قيامت) روز آن در (ياد كن)

  .)6( دهد
  .)7( برخيزد ديگر بانگى (روز) آن پى از و

  .)8( بلرزند (از ترس) هايى دل شود، چنين كه روز آن
 به مرگ از پس اآي: گفتند مى دنيا در ديگر) آنان(با يك

  ؟)10( شويم مى بازگردانده اول حالت
 اين صورت، اين در: گفتند ديگر) ريشخند( به يك به و

  .)12( است بار زيان بازگشتى
 تنها آن(روز) نيست؛ دشوار ما بر مردگان كردن زنده اما

  .)13( راند مى را ها آن و آيد برمى كه است بانگ يك
 زمين روى ،برآمده خاك دل از زنده ناگهان و(آنان)

  .)14( گيرند مى قرار هموار
 و كرده طغيان او كه برو فرعون سوى به (اي موسي)

  .)17( است وانهاده را خدا بندگى
 از دل كه دارى دوست آيا (اي فرعون): بگو او به و

  ؟)18( رسى پاكى به و بشويى طغيان
 با مبارزه براى و كرد پشت سپس( فرعون به خدا)

  .)22( برخاست تالش به موسى رسالت
 درداد ندا (به آنان) و آورد گرد را مردم گاه(فرعون) آن

)23(.  
  .)24( (هستم) شما پروردگار برترين منم: گفت و
 تر سخت (منكران) شما آفرينش آيا رستاخيز، منكران اى

  ،)شد خواهد برانگيخته شما كه خورممي(
  گيرند، پيشى ديگر يك بر (فرشتگان) پس 4
  .كنند مى تدبير را (جهان) امور كه آنان و 5

  دهد، رخ] ديگر[ اى لرزه (زلزله)، آن درپى و 7
  .باشد مضطرب (از ترس) روز آن در هايى دل 8

  .است شكسته فرو و (است) هراسناك ديدگانشان 9
 مجدد زندگى به ما آيا: گويند )ديگر يك (با 10

  شويم؟ مى بازگردانده
 بازگشتى آن صورت اين در: ند(در پاسخ)گوي 12

  است. بار زيان
  است؟ رسيده تو به موسى داستان آيا (اي پيامبر)
 برداشته سر او كه برو فرعون سوى به (اي موسي)

  .است
 پاكيزه خواهى مى آيا (اي فرعون) :بگو پس (به او) 18

  20شوى؟
  .داد نشان وى به را معجزه ترين بزرگ پس(موسي)

 (عليه موسي) و گردانيد وىر گاه (از خدا) آن 22
  .شد كار به دست

 (برسر مردم) و كرد جمع] را مردم و[ (فرعون) 23
  .برآورد فرياد

 يا است تر سخت (براي خدا) شما آفرينش آيا 27
  كرد؟ بنايش كه آسمان

 (است) كوشيده راچه  آن آدمى كه است روز آن 35
  .آورد ياد به

  كرد، سركشى كه (از فرمان خدا) آن اما پس 37
 كه پرسند مى رستاخيز ةدربار تو از (اي پيامبر) 42

  است؟ كى برپائيش
  (است)؟ كار چه آن در گفتن سخن با را تو 43

  .توست پروردگار جانب به (قيامت) آن سرانجام 44
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 .)27(استكردهبناراآنخداكهآسمانآفرينش يا است
 خدا بندگى مرز از و (است) كرده سركشى كه كس آن اما

  ،)37( (است) شده خارج
 فراموش را آخرت و (است) برگزيده را دنيا زندگى و

  ،)38( است كرده
 ترسيده پروردگارش ةمرتب و مقام از كه كس آن اام و

 است، بازداشته هوس و هوا از را خود نفس و (است)
)40(،  

 چه قيامت: پرسند مى (پيامبر) تو از تمسخر به مشركان
  ؟)42( شود مى برپا زمانى

 فقط تو نيست، تو ةبرعهد قيامت زمان از دادن خبر پس
 كه دهى مى هشدار را كسى و (هستي) اى هشداردهنده

  .)45( باشد رستاخيز از ترس درخور

 (روز) آن از كه هستى كسى ةدهند بيم فقط تو 45
  .بترسد

 گويى ،] كه پندارند[ ببينند را آن كه(مردم) روزى 46
 نبوده بيش بامدادى يا شامگاهى جز] دنيا در[ توقفشان

  .است

در پـور   بهـرام  صـفوي و  ةترجمـ ، حـذف در  شود مشاهده مي 3كه در جدول  طور همان
 نجـام ادليـل وجـود قرينـه     بهحذف در اين دو ترجمه  .مختلفي رخ داده استهاي  صورت

و هيچ خللي در د شو نميه گاه سبب انحراف و سردرگمي خوانند هيچ گرفته است. بنابراين،
ترجمه هاي  قسمتحذف در بعضي از  .است شدهناستمرار و تداوم معناي متن ترجمه وارد 

و نيـز سـبب    شـود  مـي  لفظي و معنوي سبب ايجاز متن و مانع از اطنـاب آن  ةقرينباوجود 
 معنـاي محتـواي مـتن ترجمـه    وجـوي   جسـت  و او را بـه  شود مي شدن ذهن خواننده  فعال
 خداونـد  نـام  بـه « مشـترك  ةجملـ  ،پـور  بهـرام  صـفوي و  ةترجمـ دو  در هر مثالً رد؛دا وامي

و » جويم) مي(استعانت  مهربان مهر گسترده خداوند نام به من)«(در اصل » مهربان مهر گسترده
بـوده اسـت. در ايـن جملـه،     » جويم) مي(استعانت  مهربان بخش هستى خداوند نام به من)«(

  حذف شده است.» جويم مينت استعا«در فعل » من« ضمير
از كاربرد ادوات انسـجامي  اي  نمونهوان ت مي مقاله،ر اين د 3و  1 هاي جدول با دقت در

از ميزان كاربرد انسـجام  اي  گوشهبه توان  مياين دو جدول  ةمشاهدرا مشاهده كرد و نيز با 
هـا   كاربستز اين به چند نمونه ا تا سعي شده است رو، ازاين .متن در اين دو ترجمه پي برد

  اكتفا شود:
 »}لتبعـثن {غَرْقًـا }نزعـاً { النَّازِعـات  و{اقسـم}   الـرَّحيمِ  الـرَّحمنِ  اللَّه بِسمِ }استعين{«. 1

  .)385: ق 1419عكبري  باره، بنگريد به دراين(، )1نازعات: (
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 نآ بـه  {...} سـوگند  {...}؛ مهربـان  مهـر  گسـترده  خداونـد  نام به {...}«صفوي:  ةترجم
  ».{...} خيزند برمى جا از مجدانه الهى، مأموريت انجام براى خود هاى پايگاه از كه فرشتگانى
 بـه  {...}سـوگند  {...}؛ مهربـان  بخـش  هسـتى  خداونـد  نـام  بـه  {...}«پور:  بهرام ةترجم
  ».{...} كنند برمى را] ها جان[ سختى به كه فرشتگانى

2 .»رن{ فرًا }يدبأَم رَاتبد385ق:  1419باره، بنگريد به عكبري  (دراين )5نازعات: ( »الْم(.  
  .»كنند مى تدبير را جهان {...} كار«صفوي: ةترجم
  .»كنند مى تدبير را امور {...} كه آنان و«پور:  بهرام ةترجم

بـاره، بنگريـد بـه عكبـري      درايـن ( ،)6 نازعـات: (» الرَّاجِفَـةُ  يوم تَرْجـف {اذكر} «. 3
  .)385ق:   1419
  .»دهد رخ بزرگ اى صيحه روز كه آن در {...}«صفوي:  ةرجمت

  .»بلرزاند را چيز همه]  ناك وحشت[ زلزله آن كه {...} روزى« پور: بهرام ةترجم
، )10نازعـات:  ( »الحـافرَة  فـىِ  لَمـرْدودونَ  ءنَّـا  أَ }اصحاب القلوب و االبصار{يقُولُونَ« .4

  .)385: ق 1419عكبري  باره، بنگريد به دراين(
 بازگردانـده  اول حالـت  به مرگ از پس آيا: گفتند مى دنيا در {...} آنان«صفوي:  ةترجم

  ؟»شويم مى
  ؟»شويم مى بازگردانده مجدد زندگى به ما آيا: {...} گويند« پور: بهرام ةترجم

ــب}ان{«. 5 اذْه ــى ــونَ  إِل رْعف ــه ــى إِنَّ ــ درايــن(، )17نازعــات:  (  »طَغَ ــاره، بنگريــد ب  هب
  .)385: ق 1419  عكبري

 را خـدا  بنـدگى  و كـرده  طغيـان  او كـه  بـرو  فرعـون  سوى به {...}«: صفوي ترجمة
  . »است وانهاده

  .»است برداشته سر او كه برو فرعون سوى به{...} « :پور بهرام ةترجم
 نشيني بـا  هميا وضع واضعين به  كاربردعلت كثرت  بهدر زبان فارسي، برخي از واژگان 

در ايـن   رو، ازايـن  .ذاردگ مي نشيني به آن صحه همو نيز روابط  دارندتمايل سيار ب ديگر يك
نظر  هب .آيي هم جمله رابطةاز است، كه ميان واژگان پردازيم مي به روابطي ،بخش از پژوهش

 موجـب  كـه  اسـت  آيي هم هاي همعنايي و تضاد معنايي از زيرشاخ هم ،هليدي و رقيه حسن
معنـا   هـم بدين صورت كه واژگـان  ). Halliday and Hasan 1976: 284شود ( مي انسجام متن

معنـايي   هـم ديگـر،   سـخن  به .موجب انسجام سخن است كه گيرند ميقرار ديگر  يك كناردر
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. بـراي بررسـي   اسـت نـاظر بـه شـباهت معنـايي      ،لفظ مشـهود اسـت   كه از خود طور همان
 بـه پور  بهرامصفوي و  ةترجمر دو معنايي و تضاد معنايي) د هم( آيي همعامل  ةجمل به جمله

  .كنيد دقتشود،  تحليلي كه درادامه آورده مي
و پـور   بهرام ةترجمدو  هر در هاي انسجام واژگاني تضاد معنايي است كه از زيرمجموعه

به موارد تضاد معنـايي در ايـن دو ترجمـه     ،بنابراين .سان ذكر شده است طور يك بهصفوي 
ليلها « ،شدن خارجو  شدن داخلمعناي  به» اغطش و اخرج«ت از اس  شود كه عبارت  مي اشاره

» و االولـي  ةاآلخر« ،بهشت و جهنممعناي  به» ةجنجحيم و « ،شب و روزمعناي  به» و ضحاها
  .آخرت دنيا ومعناي  به

 شـده  يافتـه ترادف معنايي واژگان است كـه مـوارد    انسجام واژگانيهاي  همجموع زيراز 
خيزنـد،   برمـى «؛ »گيرنـد  مى ورزند، سبقت مى شتاب«؛ »مهربان مهر، دهگستر«است از    عبارت
؛ »كـرد  كرده، نافرمانى طغيان«؛ »داد نمايم، نشان راه«؛ »برو، رفت«؛ »صيحه، بانگى«؛ »برخيزد

 رسـتاخيز، «؛ »شـده  خـارج كـرده،   سركشى«؛ »درآورد، رويانيد«؛ »ساخت برافراشت، موزون«
  .»زمان، هنگام«؛ »قيامت

، زمـاني تقسـيم   علـي افزايشـي، تقـابلي،    ةدستحسن عوامل ربطي را به چهار  هليدي و
و بـا الفـاظي    ندثرؤمپيوند منطقي و اساسي در متن  برقراريعوامل ربطي بسيار در  .دان هكرد

 پيوندي براي بررسي عوامل انسجام شوند. شناخته ميمانند اگر، چون، زيرا، بنابراين در متن 
  .توجه كنيد 4شده به جدول  بيانمباني نظري به  باتوجه ،ذكورم ةترجمدر دو  (ربطي)

 پور از آيات سورة نازعات عوامل انسجام پيوندي در ترجمة صفوي و بهرام .4 جدول

  پور بهرام ةترجم  صفوي ةترجم
 خرد و پوسيده استخوان چند كه (ربط زماني) گاه آن آيا

  ؟)11( شويم مى زنده دوباره گشتيم
 نيست؛ دشوار ما بر مردگان كردن زنده ي)(ربط تقابل اما
 راند مى را ها آن و آيد برمى كه است بانگ يك تنها آن

)13(.  
 وادى در را او پروردگارش كه (ربط زماني) گاه آن
 درداد ندا وى به و برگزيد رسالت به »طوى« سدمق

)16(.  
  .)23( درداد ندا و آورد گرد را مردم (ربط زماني) گاه آن

  گيرند. پيشى ديگر يك بر )علي(ربط  پس 4
 نهيب يك با تنها بازگشت اين (ربط تقابلي) ولى 13

  .شود مى واقع
 ظاهر شرمح ةعرص بر همگى ناگاه به ي)ل(ربط ع پس 14

  .شوند مى
 وادى در را او پروردگارش كه (ربط زماني) وقت آن 16

  داد. ندا »طوى« مقدس
  شوى؟ پاكيزه خواهى مى آيا: بگو )علي(ربط  پس 18
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 گرفتار دنيا و آخرت عذاب به را او خدا لي)(ربط ع پس
  .)25( ساخت

 يا است تر سخت شما آفرينش آيا رستاخيز، منكران اى
 كرده بنا را آن خدا كه آسمان آفرينش (ربط افزايشي)

  .)27( است
  .)33( سازد مند بهره را هايتان دام و شما )يلع(ربط  تا
بط (ر پس .پيوست خواهد آخرت به سرانجام جهان اين
هنگامه ترين بزرگ آن (ربط زماني) هك وقتى ي)لع 

  ،)34( دهد رخ سهمگين
 نمايانده ببيند بدان كه دارد اى ديده كه كسى براى دوزخ و

  .)36( شوند دسته دو آدميان (ربط زماني) گاه آن شود،
 مرز از و كرده سركشى كه كس آن (ربط تقابلي) اام

  ،)37( شده خارج خدا بندگى
 ةمرتب و مقام از كه كس آن تقابلي)(ربط  اما و

 هوس هواو از را خود نفس و ترسيده پروردگارش
  ،)40( است بازداشته

 تو ةبرعهد قيامت زمان از خبردادن لي)(ربط ع پس
 هشدار را كسى و اى هشداردهنده فقط تو نيست،

  .)45( باشد رستاخيز از ترس درخور كه دهى مى
 را كه آن روزى. است نزديك رستاخيز كه بدانند آنان
 يا روزى عصرگاه ةانداز به جز قبرهايشان در گويى ببينند،

  .)46( اند نمانده تر بيش آن چاشت (ربط افزايشي)

(ربط  تا نمايم راه پروردگارت سوى به را تو من و 19
  شوى؟ خداترس ي)عل

 نشان وى به را معجزه ترين بزرگ )يلع(ربط  پس 20
  .داد

  .نمود نافرمانى و كرد تكذيب او (ربط تقابلي) ماا 21
  .شد كار به دست و گردانيد روى (ربط زماني) گاه آن 22

  .شمايم برتر پروردگار من: گفت )يلع(ربط  پس 24
 عذاب و آخرت كيفر به را او خدا )يلع(ربط  پس 25

  .بگرفت دنيا اين
  .بگسترد را زمين آن از )يلع(ربط  پس و 30

  .باشد اى بهره را چهارپايانتان و شما )يلعط (رب تا 33
  دررسد. بزرگ مصيبت آن چون )يلربط ع( پس 34
 سركشى كه آن (ربط تقابلي) اما )يلع(ربط  پس 37

  كرد.
  .اوست جايگاه دوزخ همانا )يلع(ربط  پس 39

 پروردگارش مقام از كه كس آن (ربط تقابلي) اما و 40
  بازداشت، ها هوس از را خويشتن و بود ترسان

  .اوست جايگاه بهشت )همانايلع(ربط  پس 41
 توقفشان گويى ،] كه پندارند[ ببينند را آن كه روزى 46

 بيش (ربط افزايشي) بامدادى يا شامگاهى جز] دنيا در[
  .است نبوده

افزايشـي   ةدستانسجام از نوع ربطي به چهار  شود، مي مشاهده 4كه در جدول  طور همان
آيـات   ةترجمـ كه هريك به فراخور موضـوع مـتن در    شدهلي و زماني تقسيم لي و تقابو ع
 يسان يكو  شباهتبا بررسي عوامل انسجام  ،درادامه .است كار گرفته شده بهنازعات  ةسور

قضاوت نهايي درمـورد ايـن دو ترجمـه     ،ميزان انسجام دو ترجمه سنجشدر دو ترجمه و 
  .گرفتخواهد انجام 

از روش  تـا  دقيق انسجام كلي دو ترجمه نياز است ةمحاسبراي ب ،6و  5 هاي در جدول
از روش ادبـي در تمييـز دو ترجمـه    تـر   كاربرديزيرا روش آماري  ه شود،آماري مدد جست

در دو پـور   بهرام صفوي و ةترجمروابط عوامل انسجام دستوري و واژگاني در  خواهد بود.
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چون عوامل دستوري و  ،يدي و حسنهل ةنظريطبق براما  ،بندي شده است دستهجدول زير 
ند، انسجام متن را تشـكيل  ا ساني شباهت و يك ةزنجير ةدهند تشكيلواژگاني زيرمجموعه و 

) و عوامل ربـط بـه   26: ش 1390سارلي و ايشاني  تر، بنگريد به براي آگاهي بيش(دهند  مي
ر و هم واژگـان  دستو ازطريقهم  ؛ يعنيرندعوامل واژگاني و دستوري تعلق دا دو گروه هر
  .دنرس  ميمتن  مدد انسجامِ به

  در نگاه كلي از آيات سورة نازعات صفوي ةترجم عوامل انسجامِ. 5جدول 

عوامل انسجام 
با شمارة  دستوري

  آيات

  ارجاع

- 30- 28- 27- 19- 13- 13-8-7-6آن ()،10-3-1آنان (آيات:
- 19- 15)، تو (46- 9)، شان (46- 44- 43- 40- 37- 35- 34- 31
- 16)، او (44- 31- 29- 28- 19- 16)، ش (13ا ()، م45- 44- 42
)، م 33- 19)، ت (16)، وي (44- 41- 39- 25- 21- 20- 18- 17

  ).27)، شما (24(

  بسامد

58  

حذف و 
  جانشيني

)، مبعوث1(جويم  مي)، استعانت 2-1خدا) (آيات:من (=
)، قيامت 14- 23- 5)، آنان (4)، فرشتگان(3- 2- 1خواهيد شد (

)، اي موسي 12- 10(ديگر  يك )،8()، ترس 7- 13)، روز (6(
)، 24)، هستم (22)، فرعون به خدا (18- 23)، اي فرعون (17(

  ).45)، هستي (42)، پيامبر (40-38-37-37)، است (27منكران (

28  

عوامل انسجام 
  واژگاني

  تكرار

رخ دهد  )،بار 2( )، شدبار 2()، جهانبار7)، خدا(بار4سوگند (
)، بار 3( نويمش مي )،بار 3)، دنيا (بار 3)، دل (بار 6)، روز (بار2(

 )،بار 3)، زمين (بار 3)، زنده (بار 11)، است (بار 2گفتند (
)، بار 3)، رسالت (بار 4)، موسي (بار 2)، پيامبر (بار 2يرند (گ مي

)، بار 2)، پروردگار (بار 2( )، ندا دادبار 2)، طغيان (بار 3فرعون (
)، بار 3)، آخرت (بار 3( رينش)، آفبار 2)، آسمان (بار 2عذاب (

  ).بار 3( )، قيامتبار2دوزخ (

90  

دنيا و  ؛بهشت و جهنم ؛شب و روز؛شدنخارجوشدنداخل  تضاد
  4 .آخرت

  معنايي هم

؛»گيرند مى ، سبقتورزندمىشتاب»؛»مهربانمهر،گسترده«
نمايم،  راه«؛ »برو، رفت«؛ »صيحه، بانگى«؛ »خيزند، برخيزد برمى«

 برافراشت، موزون«؛ »كرده، نافرمانى كرد طغيان«؛ »داد ننشا
؛ »شده خارج ،كرده سركشى«؛ »درآورد، رويانيد«؛ »ساخت

  .»زمان، هنگام«؛»رستاخيز، قيامت«

12  

  آيي هم
آخرت،  موسى، عذاب پروردگارت، رسالتخدا، شناختبندگى

 قيامت، مأموريت دنيا، امر بندگى، زندگى آسمان، مرز آفرينش
، بهشت و جهنم، سمقد پوسيده، وادى جهان، استخوان لهى، كارا

  ترين آيت.بزرگ
14  

 206صفوي:ةترجمبسامد كلِ
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  در نگاه كلي از آيات سورة نازعات پور بهرام ةترجم عوامل انسجامِ. 6جدول 

عوامل انسجام 
با  دستوري

  شمارة آيات

  ارجاع

)، 46- 44- 43- 37- 34- 35- 31- 30- 12- 8- 7- 6)، آن (1آنان (
)، تو/ت 10)، ما (46- 42- 40- 31- 29- 28- 27- 16- 9شان/ش (

- 39- 25- 21- 17- 16)، او (10)، ما (44- 43- 42- 19- 19- 13(
  ).33)، شما (24)، ام (33)، تان (20)، وي (41

  بسامد

39  

حذف و 
  جانشيني

كه شما خورم  مي)، 1(جويم  مي)، استعانت 3- 2- 1( من (=خدا)
)، زلزله 5)، جهان (4، فرشتگان ()3- 2- 1برانگيخته خواهيد شد (

)، در پاسخ 10(ديگر  يك )، با43- 35- 9)، است (8)، ترس (7(
)، از 20)، موسي (18)، اي موسي، اي فرعون (42)، اي پيامبر (11(

)، براي 23)، برسر مردم (23)، فرعون (22)، عليه موسي(22خدا (
  ).46دم ()، مر45)، روز (44)، قيامت (37)، از فرمان خدا (27خدا (

31  

عوامل انسجام 
  واژگاني

  تكرار
 باشد ،بار) 2( جان ،بار) 2( ، خدابار) 2( ، سوگندبار) 3( فرشتگان

 ،بار) 2(، گفتنبار) 2( ، دنيابار) 5( ، روزبار) 11( است ،بار) 2(
  .بار) 2( بترسد ،بار) 2( ، دوزخبار) 5( پروردگار

38  

  4  دنيا و آخرت؛ جهنمبهشت و ؛ شب و روز؛ تاريك و نمايان  تضاد

  هم معنايي
 و هراسناك« ؛»گيرند روند و پيشى تيز« ؛»گيرند كنند و مى برمى«
كرد و  تكذيب« ؛»گرديم مى بازشويم و  مى بازگردانده« ؛»شكستهفرو

  ».گردانيد روى
5  

  آيي هم
 ةعرصمجدد،  وحشتناك، زندگى ةزلزلمؤمنان،  بخش، جان هستى

برتر،  معجزه، پروردگار ترين بزرگ مقدس، خداترس، محشر، وادى
  دهنده. بيمپست،  بزرگ، زندگى آخرت، مصيبت كيفر

13  

  130 :پور بهرام ةترجمكل  بسامد

اسـت،   شـده آوري  جمـع كه انسجام دو متن در نگـاه كلـي    6و  5 هاي جدولبه  باتوجه
 ،تحليلـي در نگـاه  كـه   ايـن   بـا است.  شده برشمردهصورت آماري  بهيك از عوامل  هربسامد 

راحتـي تفـاوت دو    بـه وانـد  ت مـي  با روش آماري مخاطـب  ،تفاوت دو ترجمه مشهود است
  .يابدخوبي در بهو ميزان انسجام هريك از دو ترجمه را پور  بهرام صفوي و ةترجم
  

  گيري . نتيجه7
از پـور   بهـرام  صفوي و ةترجمدو  ،انسجام هليدي و حسن ةنظريبه  باتوجه ،در اين پژوهش

نتايج  اين هر ترجمه از حاصلهاي  هتحليل دادبراساس  و شدنازعات بررسي  ةركمبا ةسور
  :دست آمد كه بدين قرارند به
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 قـرآن  ازفارسـي   هـايي  ترجمـه كه  ،پور بهرام صفوي و ةترجمبررسي تطبيقي دو در . 1
منبع واحد، اين امكان را براي بررسـي ادوات انسـجام در ايـن دو     داشتن روند، شمار مي به

ديگـر   يك مقايسه با راحتي در محك بهوانند ت مي حاضرهاي  هاست. ترجمه كردمه مهيا ترج
و در اوج فصـاحت و   اعطا شـده بشر  بهزبان عربي به قرآن كريم  كه جا آن ازاما  ،قرار گيرند

بايد به اين مهم اذعـان كـرد كـه     ،و محتواي آن نيز از مفاهيم غني لبريز است استبالغت 
ـ  مـي  هم اما باز ،اشكال نخواهند بود بدونگاه  هيچ ،دقيق باشندها  هترجمقدر هم  هر وان بـا  ت

 منزلة ادوات انسجامي گذراند و به منظرميزان دقت نويسنده را از بخشي در متن ابزار انسجام
 مندي آن به نكاتي دست يافت. ترازويي بر ارزش

ري و واژگاني تقسـيم  انسجام دستو ةدستنازعات به دو  ةسور. عوامل انسجام در متن 2
عوامل انسجام دستوري شـامل ارجـاع و حـذف و عوامـل انسـجام       ةو زيرمجموع شود مي

 است.آيي  هم و ،معنايي همواژگاني شامل تكرار، تضاد، 
 130پـور   بهـرام  ةو در ترجمـ  206صـفوي   ةترجمـ انسجام در هاي  هتعداد كل نمون .3

 ازصـفوي   ةترجمـ زلحاظ آماري و تطبيقي كلي ا طور به ،نمودار زيربراساس  و شدمحاسبه 
 كه برتـري از آنِ  كردوان در اين پژوهش ادعا ت مي ودارد تري  انسجام بيش پور بهرام ةترجم
  .)1(نمودار  صفوي است ةترجم

 

  پور  هاي انسجام در ترجمة صفوي و بهرام بررسي آماري و تطبيقي نمونه. 1نمودار 
  از آيات سورة نازعات
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 ،دكـر مشـاهده  پـور   بهـرام  ةمتعـددي را در ترجمـ   هاي وان ضعفت مي ،يلحاظ تحليل به
پور  بهرام ةترجمدر  ،صفوي وارد نيست. براي مثال ةترجمبر  ها اشكالاين  اغلبكه  حالي در

هليـدي و حسـن، ضـعف     ةنظريـ  براساس كه است شدهبدون مرجع ذكر  ها ضمير تر بيش
  .داردتري  كميي آكارمخاطب  در يرو در تفهيم و تأث شود مي دانستهانسجام متني 

عوامل تر  بيش علت كاربست پور به بهرامصفوي بر  ةترجمبرتري  ،1نمودار به  باتوجه. 4
  .است ،يعني ارجاع و حذف و جانشيني ،انسجام دستوري در متن

ـ  مي .5 مـذكور،  هـاي   تفـاوت جـداي از   ،و صـفوي پـور   بهـرام  ةترجمـ وان گفـت در  ت
عوامـل انسـجام    ةدر بحث تضـاد كـه زيرمجموعـ    مثالً ؛خورد يمچشم  بههم هايي  شباهت

  است.ديگر  يك واژگاني است، ميزان بسامد بسيار شبيه
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