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The present paper studies the method of referential categories, their
distribution and their types in two translated texts of Dubliners written by
James Joyce within the framework of Holliday’s coherence theory and also
analyses the book itself and compares the source text and the target texts.
Research methodology for analyzing the data is statistical analysis method.
The sample of this study is five stories from the Dubliners series which were
selected randomly with 135 sentences which were selected from the main
text. As these sentences were analyzed in their two translations, the total
number of analyzed sentences is 405 in three books. Reference in Holliday’s
theory is a subcategory of grammatical cohesion. This study tries to explain
differences in translation methods of two Persian translations by analyzing
reference. Results show that method of using reference in these three texts is
different and depending on the author and story, different types of reference
were used. At the end, different methods of reference in translation of two
translators were considered reflecting their different point of view about
story.
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 رماني بررس مورد نمونة متون، در ارجاعي ريگ شكل
  1آني فارس ترجمة دو وي سيانگل متن سةيمقا: ها ينيدوبل

 

  2گلفام ارسالن ،*1ينظر هيسام

  
 رانيا. تهران، قاتيتحق علوم واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه ،يهمگاني شناس زبان ارشد كارشناس. 1

  رانيا ،تهران ،مدرس تيترب دانشگاه شناسي، زبان اريدانش .2

  

  15/2/92پذيرش:                                                 6/10/91دريافت: 

  

 دهيچك

 دو در آن انواع وي ارجاعي ها مقوله عيتوز ةنحو ،2يديهل انسجام ةينظر چارچوب در ،حاضر ةمقالدر 
 مقصد متون و مبدأ متن وي بررسرا  كتاب خود و سيجو مزيج اثر 3ها ينيدوبل كتاب از شده ترجمه متن

 و هاينيدوبل رمان متون در ارجاعي ريگشكل ،پژوهش اين انجام از هدف .يمكرد سهيمقا گريكدي با را
 ةسيمقا ،مقصد متن در ارجاع انواع كاربرد وي علمي بررس، آني فارس ةترجم دو وي سيانگل متن ةسيمقا

 نيهم به است؛ واحد متن كي از ترجمه متن دو در ارجاع كاربرد ةسيمقا أ ومبد متن در ارجاع انواع
 زبان دو ،يتقابل ليتحل روش در. كرديم استفاده ترجمه تيماه شناخت براي 4يتقابل ليتحل از ،منظور

ي دستور ساختي كل طوربه وي نحو وي واژگان ويي آوا مختلف سطوح ،رنديگيم قرار گريكدي دربرابر
 مطالعه نيا در آنچه .شوديم دهيسنج ها آن افتراق و اشتراك وجوه و دنشويم سهيمقا گريكدي با ها آن

ي چگونگ زين و مبدأ متن با آن ةسيمقا، ترجمه متون در ارجاع عملكردي چگونگ است، نظر مطمح
  .است ترجمه متون در ها وهيش نيا تفاوت و ارجاع رخدادي ها وهيش

  
  .يارجاعي الگوها مرجع، درون مرجع، رونيب مرجع، پس مرجع، شيپ مرجع، ارجاع، انسجام، ي:ديكل واژگان

  

 
1  2-Halliday 3-Dubliners  4-contrastive analysis 
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 مقدمه. 1

فته است. ترجمه ويكم نيز ادامه يا تا قرن بيست واي طوالني دارد  تاريخچه 5مطالعات ترجمه
نحوي خاص  مسير ادبيات جامعه را به ،از منظور مترجم گذشتهبازنويسي متن اصلي است كه 

 ).120 :1380 كند (گنتزلر، ميدستكاري 

از ديدگاه خاصي  ،هاي مطالعاتي خود (آوا، تكواژ و دستور) شناسان با توجه به حوزه زبان
 اند و ها از يكديگر تفكيك شده اين حوزه اند. كردهتوجه به متن زبان (اعم از گفتاري و نوشتاري) 

مباحث مربوط به ترجمه  ،. در اين مياناند كردهجلوه و ظهور خاصي از زبان را مطالعه يك هر
اين ادعا اين است كه مطالعات ترجمه،  اصلياي دارد. دليل  اهميت ويژه 6شناسي از نگاه زبان

شناسي،  واج ة، از نگاهي ويژه و متفاوت با سه حوززباني مذكور ةبر پرداختن به سه حوز افزون
مطالعات ترجمه ازديدي باالتر به زبان  يعني كنند؛ را بررسي ميدستور و معناشناسي، زبان 

است كه اين  مهم اين ةد. نكتنگنج  مذكور ذيل آن مي ةظاهر، هر سه حوز كه به طوري به ؛نگرد   مي
) در ترجمه درون يك نظام و درپيوند با يكديگر شناسي اويژه بخش دستور و معن حوزه (به

 .شوند بررسي مي
متشكل از  ييمعنا ةعنوان شبك به( 7از نگاه متن، يعني با نگاهي فراتر خواهيم مي ،اين مقاله در

است  گفتني. را بررسي كنيمگيري انسجام در متن  شكل)، پيوندهاي معنايي و روش تحليل متن
و نقش  8ها بحث ارجاع روش كه يكي از گيرد في در متن شكل ميهاي مختل كه انسجام به صورت

شناختي در مطالعات تطبيقي ترجمه  ل سبكئآن در انسجام متن و نيز كمك به روشن شدن مسا
كه ارجاع  يمبه اين پرسش اساسي پاسخ ده كوشيم ميدر اين نوشته  ،در همين راستا است.

 ةترجم ةن فارسي و انگليسي (از مسير مقايسساز چگونه در دو زبا متنة عنوان يك پديد به
دهي مفهوم ارجاع  سازكار عمومي سامانكه رسد  نظر مي شود. به مورد نظر) بازنمايي مي

  كند. صورت بنيادي در هردو زبان از يك الگوي كلي پيروي مي به
 از زين متناسب ارجاع نييتع و ترجمه متن در آن رييتغ آن، تداوم ارجاع،ي چگونگي بررس

 ؛است نشدهتوجه  دهش ترجمهي داستان متون درها  به آن تاكنون كه هستندي گريمهم د موارد
 پرداختن تياهم ،يطرف از. استي خالي ا ترجمهي داستان اتيادب دري قيتحق نيچني جا بنابراين،

 انيب فقط ما گفتار ازي بزرگ بخش ميبدان كه كند يم كمك زين ترجمه مطالعات دري معناشناس به

 
5-translation 6-linguis tics  7-text  8-   reference 
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 متفاوتي كردهايرو ،نيهمچن). 67: 1974 پالمر،( ستا هايابيارز ةرنديدربرگ بلكه ؛ستين قيقاح
 باي متن نشيآفر به توانديم گريدي ارجاع عبارات و ريضما ،ياسام ن،يعناو ةترجم در مترجمان
 و اثر كي از متفاوتي ها ترجمه در ها تفاوت نياي بررس .شود منجر ديجدي زبان اتيخصوص

  .اهميت دارد ترجمه متونيي معناي ها جنبهي بررس و متن ليتحل در ،متن اصل
هاي  عبارات ارجاعي باكمك ديدگاهبندي  چگونگي طبقهدر اين مطالعه  ،به همين منظور

هاي رخداد ارجاع در متون ترجمه و  شيوهچگونگي  )،انواع ارجاع در فارسي(معنايي و نقشي 
  .كنيم ميبررسي  را ها دوبليني ةترجم هاي انواع ارجاع در دو تفاوت

 ةمجموع از داستانپنج  شامل قيتحق نياي آمار ةجامع وي آمار ها داده نيا ليتحل روش
 در جمالت نيا كه آنجا از .كرديم انتخابرا  ها آن از جمله 135 ،يتصادف طور به كه ستا ها ينيدوبل
 توجه با. است كتاب سه در جمله 405 شده ليتحل جمالت كل ،اند شدهي بررس زين ها آن ةترجم دو
 كوشيديم مطالعه نيا در است،ي دستور انسجامي ها رمقولهيز ازي ديهال ةينظر در ارجاع اينكه به
 آمده دست به جينتا .كنيم نييتبرا ي فارس متن دوة ترجمي ها وهيشي ها تفاوت ارجاع،ي بررس با كه

 و سندهينو به بسته و هستند متفاوت متن سه نيا در ارجاع كاربردي ها وهيش كه دهند نشان مي
 در مختلفي ارجاعي ها وهيش ،تيدرنها. است شده استفاده ارجاع مختلف انواع از ،داستان
  .است شده قلمداد داستان و تيروا به ها آن متفاوت ديد ازي ناش مترجم دوي ها ترجمه

ف اين پژوهش بررسي اي كاربردي دارد، هدرشته ةمثاب با توجه به اهميتي كه ترجمه به
  نظري مشخص اهداف زير را تأمين كند: ةعلمي اين حوزه است كه در محدود

 مقصد؛ 9متن در ارجاع انواع كاربرد -

 ؛أمبد متن در ارجاع انواع ةسيمقا -

 .واحد متن كي از ترجمه متن دو در ارجاع كاربرد ةسيمقا -

 :كنيم مي مطرح را زيري ها پرسش باال، اهداف به دنيرسي راستا در  

  ؟كنيمبندي  هاي معنايي و نقشي طبقه عبارات ارجاعي را باكمك ديدگاه يمتوان چگونه مي .1
  ؟وجود دارددر فارسي  هايي ارجاع چه نوع .2
  هاي رخداد ارجاع در متون ترجمه چگونه است؟ شيوه .3
 ها چگونه قابل تبيين است؟ دوبليني ةترجم هاي انواع ارجاع در دو تفاوت. 4
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  پژوهش روش .2
ي جا به محتوا ليتحل در. است استوار 10يكمي ها ليتحل بر مطالعه نيا در پژوهش روش 

 و اند آورده وجود به آنان كهي ارتباطات به آن، درمورد پرسش اي مردم رفتار ميمستق ةمشاهد
 ليتحل و مطرح هايي پرسش ها آن درمورد و شود يم توجه اند كرده ردوبدل كهيي ها اميپ
  .شود يم

 عبارات، كلمات، مختلف انواع كه دانديمي دفعات تعداد شمارش فن را محتوا ليتحل 11هانت
 كه استي مدع نيهمچن هانت. شوند يم ظاهر ،يارتباط خاص متن كي در تصورات اي هاشهياند

ي محتوا تياهم درموردي شهودي هايداوري جا بهي كم ريمقاد دادن قرار محتوا ليتحل هدف
  ). 26: 1985 هانت،( است متون

 وشيدار زيپرو كه آنجا از. ايم كرده استفادهي ا خوشهي ريگ نمونه روش از ،پژوهش نيا در
 داستان ده نيازب ،است كرده ترجمه را داستان ده تنها ،مبداء متن كوتاه داستان پانزده بيناز

 رييتغ به توجه با بتهال كرديم. انتخابي تصادف طور بهرا  داستان پنج ،وشيدار ةترجم در موجود
 س،يجو ازنظر ها داستان نيا بيترت ساختار به توجه با و متفاوتي ها داستان در ديد ةيزاو

را  داستان كي ،داستانسه هر ازي عني ،كتاب آخر و وسط اول،ي ها داستان از كه يمگرفت ميتصم
  .كنيم انتخابي تصادف طور به

 مين و صفحه دو داستان هر از كه يل شدهتشك داستان پنج از حاضر قيتحقي آمار ةجامع
 و جمالت طول؛ بنابراين، است جمله انيپا ةنقط جمله مرز و ليتحل واحد جمله .است شده انتخاب

 داستاناز  جمله، 31 خواهران داستان از ،تيدرنها. است متفاوت داستان پنج نيا در ها آن تعداد
 ها يهمپالك داستاناز  جمله، 28) نواز زن دو( ولگرد دو داستاناز  جمله، 30ي) عرب( هيعرب

 جمالت به اين ترتيب،. گرفتندي جا نمونه در جمله 26 مردگان داستاناز  و جمله 20) انيهمتا(
ي بررس زين ها آن ةترجم دو در جمالت نيا كه آنجا از. است عدد 135ي اصل متن از شده انتخاب

  .است كتاب سه در عدد 405 شده ليتحل جمالت كل ،اند شده
 صورتي اسم راتيتعب از مقوله سه توسط گرا،نقش كرديرو براساس و 12گفتمان در ارجاع

  ).10 :1383 ،يارمحمد(ي رديگيم
-يم هامقوله نيا ازيك هر .ريضما وي اسم عبارات خاص،ي اسام: از ندا عبارت راتيتعب نيا 
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 نام اي نام ممكن است كه اصخي اسامي هارمقولهيز مثالً ؛باشند داشتهيي هارمقولهيز توانند
 در مقوالت نيا. باشند معرفه اي نكره ممكن استي اسم عبارات. باشد عنوان اي وي خانوادگ
ي برا حاضر پژوهش ةويش و ابزار. شوند  يم ظاهر گوناگوني ها شكل به متن كي از ترجمه

 زيپرو( آن موجود ةترجم دو با ها ينيدوبلي اصل متن ارجاعات شباهت و تفاوت كردن مشخص
 نيبد كار ةويش. است متن سه در جمالت كي كي كردن سهيمقا ،)انيصفري محمدعل و وشيدار

 متن با كامل طور به را داستان كي برگرداندن در مترجماني ها ياستراتژ كه است صورت
 دو دري ارجاع مقوالت برگرداندن ةويشي ها تفاوت و ها شباهت تا كرديم سهيمقاي سيانگل

 كنيم. آشكار داستاني سيانگل متن با زين و گريكدي بارا درمقايسه ي فارس زبان به ترجمه
 متني عني كرديم؛ سهيمقا دو دوبهرا  ها متن دري ارجاع مقوالتي ها شباهت و ها تفاوتهمچنين، 

 دو ها، ينيدوبلي سيانگل متن با وشيدار ةترجم متن ها، ينيدوبلي سيانگل متن با انيصفر ةترجم
 هر از نكهياي جا به ،بخش نيا دري. سيانگل متن باي فارس متن دو و گريكدي باي فارس متن

 عوامل تا يمكرد ليتحل را داستان كي كل ،كنيم انتخاب را صفحه اي سطر چند داستان
 ةدش ليتحلي ها بخش تر قيدقي بررسي برا. را بررسي كنيم ارجاعات ةترجم دري شناس سبك

 به ،سيجو مزيجي ها ينيدوبل دادن قرار مرجع باين صورت كه كرديم؛ به اي كدگذار، داستان
 جمالت دريم. به اين ترتيب، داد اختصاص عدد كي كرديمي معرف درادامه كهي ارجاع ةمقول هر

 سه در مشابهي كدها ساخت و كرديمي كدگذار زينرا  ها مقوله نيا ،ترجمه كتاب دو در مشابه
  . را آورديم كتاب

 مرجع به نسبت اه آن تيوضع كردن مشخص ها، آن نوع نييتع و اتارجاع درصد و تعداد
 متن به نسبت ها آن مرجع تيموقع به توجه با ها آن بسامد نييتع ،)مرجع پس مرجع، شيپ(
 كتاب سه دري ا سهيمقا طور به نيهمچن و كيتفك بهطور كلي،  به) مرجع برون مرجع، درون(

  .اند شده دهيسنج يكل طور به آمار نيا در كههستند ي موارد
   

  ة تحقيقنيشيپ. 3
 اتيتجرب و سو كي از ... و جمله واژه، رينظ ،يزبان عناصر نيب ةرابط را ارجاع 13هارفورد

 روابط و مصداق 14پالمر .) ,2007Hurford :26( دانديم گر،يدي سو از خارج جهاني رزبانيغ

 
13-Hurfor d and others 14-Pal mer  
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 گونه دو ما« :سدينويمي و. نامديمي معناشناس مطالعاتي اساس عنصر راي ارجاع
 اتيتجرب برحسب را معناي گريد و پردازد يميي معنا ساخت بهي كي ؛ميداري شناس معنا

 موضوع نيا تياهم). Palmer, 1974: 61(» دهديم قراري بررس مورد خارج جهاني رزبانيغ
 گريد اصطالحات كمك به كه دارد وجودي اصطالحات زبان در ميبدان كه شوديم آشكاري هنگام

 مانند ،15هاشاخص. شوند مي ريتفس ما رامونيپي دادهايرو برحسب تنها و ستندين فيتوص بلقا
 ازجمله ،)فردا حاال،( زمان وديق و) آن ن،يا( اشاره صفات اي ريضما ،)... و تو من،( ريضما
 كهي گريدي هاصورت اي عبارات كمك به توانند ينم كلمات نيا رايز؛ هستند هاواژه نيا نيتر مهم

 كه است معتقد 16كروز. شوند ريتفس هستند، ندهيگو و شنونده اي زمان ،يواقع جهانة دهند شانن
 هم اصول در ،است استواري زبان درون روابط و مفهومي برمبنا فقط كهيي معنا ةينظر كي

 ةرابط كهي ا هينظر تنها و بپردازد 17يارجاع عبارات و هاشاخص همچوني مبحث به تواند ينم
  .)Cruse, 2000: 305را دارد (ي كار نيچن توانايي انجام رد،يبپذ را خارج جهان و زبان انيم

 با واحد ةسازند عناصرة هم ارتباط كهكند  يم انيبيي گراارساخت دگاهيازد انيرضو
 ارزش واحد نياي ها سازه از كي چيه و شود يم ليتحل گريكدي با عناصر روابط و مجموعه
 وجود خودمختار عنصر ،يساختار چيه در و ندارند ستقلم اتيح و مستقل داللت مستقل،

  .)35: 1390(رضويان،  ندارد
: 1381 جو، صلح( كند يمي معرف گفتمان حاصل را متن ،ترجمه و گفتمان كتاب در جو صلح

 ازجمله كه فرهنگ ديگو يم او. روند كار به هم با معادل دينبا متن و كالمكه  است معتقدو  )8
 گريد زبان به زبان كي از ترجمه در عامل نيهم و است گفتمان ةهندد شكلي اصل عوامل
 گاه چيه زبان دو گفتمان ،دارندي متفاوتي ها فرهنگ جوامع كه آنجا از .است نيآفر مشكل

ي دستكار مستلزم گريد زبان بهي زبان از اميپ انتقال ،رو نيازا؛ دنباش گريكدي همانند دنتوان ينم
  .)77 ،همان( استي گفتمان قواعد

ي احوزه و شود يم ميتقسي كاربرد و محضي كل ةشاخ دو به ترجمه مطالعات
 ةمحدود و فلسفه ارتباطات، علوم ،يشناس زبان بر عالوه كه رود شمار مي بهي ا رشته انيم

 ةرشت عنوان به ترجمه مطالعات از 18ريلفو آندره. رديگ يم دربر راي فرهنگ مطالعات ازي عيوس
 است كرده ادي شده ترجمه متون فيتوص و ديتول به مربوط مسائل با يروياروي در مستقل

)Lefevere, 1978: 65( .وضعي عني  ترجمه،ي ها يبررسي زيتجو صورت ش،يپ ةده چند تا 
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 و ترجمه واحد ةمقول در اما ؛بود غالب آني فيتوص صورت بر ،ترجمهي برا االجرا الزم نيقوان
 - يفيتوصي بند ميتقس وي كش خط گرانيد و 21كتفورد بعدها و 20داربلنت و 19ينيو انتقال، مفهوم
 ليتحل به شتريب كيتئوري ها يبررس نيا. كردند را آغاز ترجمه نديفرآ و اجزاي شناخت زبان
  .)91 ،1380 گنتزلر،(ند داشت شيگرا ترجمه ةانيگراارساخت

ي هاساخت قالانت به ،گريدي هازبان بهي سيانگل زبان از ترجمه درمورد 22و ماسون نيحتم
 درمقابل ايدني ها زبان ازي اريبس كه دنكنيم بيان ها . آندنكنيم اشاره ها آن بهي سيانگل
 به را خود اتيخصوص برتر زبان كه است نيچن همواره و دارند فرودستي تيموقعي سيانگل

 & Hatmin( هستندي كالم -يزباني الگوها اتيخصوص نيا كه كنديم ليتحم فروتري هازبان

Mason, 1997: 173.(  
 در را جمالت كي كي ترجمه، باي اصل متن ارجاعات تفاوت كردن مشخصي براي ارمحمدي
كه  ديگويمي و. است كرده سهيمقا هاكتاب نياي سيانگل ةشد ترجمه متن با كتاب چهار
 درصورت و متفاوت اي و است همانند ترجمه متن باي اصل متن كه شود يم معلوم سهيدرمقا
- يم مشخص ،است برده كار به ارجاعاتي گذارمعادل در مترجم كهيي هاياستراتژ زين تتفاو
 هاتفاوت تك تك نيهمچن و كند فهرست را تشابهات تك تك توانديم محقق كه ديگو يمي و. شود

 در. باشد روشنگر و آموزنده مختلف جهات از توانديم كه آورد دست به را دو نيا نسبت بعد و
 دربرابر زين را كيهر صراحت ،يارجاعي ها لفهؤم برشمردن ضمني ارمحمدي ،قيتحق نيا

  .)17 :1383 ،يارمحمد(ي است كرده نييتع گريدي هامقوله
 

 ينظري مبان. 4

 حسن وي ديهالية نظر چارچوب در ارجاع و انسجامة نيدرزم مطرحي نظر مباحث ،بخش نيا در
اختصاص  ارجاع به مربوط لئمساي سبرر به حاضر پژوهش اصلي بخشكنيم.  را مطرح مي

  .استي دستور انسجامي ها رمقولهيز از كهدارد 
  23انسجام.  1-4
 انسجام. نامد يم انسجام را متن كي عناصر نيبي واژگان اي يدستور روابط )1992( 24چاردزير

  .باشد جمله كي مختلفي ها بخش نيبروابط  اي مختلفي ها جمله نيب روابط است ممكن
 چگونه سندگانينو ميبدان كه كند يم كمك ما به متن دري انسجام روابطي ها ليلتح و هيتجز

 
19-Winnie  20-Darblnt  21-Katford 22-Hatim (Hatm in &  Mason, 19 97) 23 cohesion  24 cohesion  
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 بهي زبان از انسجامي قرارداد قواعد كه كنيم توجه ديبا .كنند يم ميتنظ را خود منظور و مطالب
  .باشد زين ترجمهي دشوار ليدال ازي كي ممكن است كه نيهم و است متفاوت گريد زبان

 عبارات زمان هم حضور بلكه ؛ديآ ينم وجود بهي ارجاع عبارات ورحض دراثر تنها انسجام
 به كه ستينيي معنااي  هرابط تنها زين ارجاعي كساني .شود يم انسجام باعث مرجعي ارجاع

  .ستين ريضم بودن مشخص فقط زيني مرجع هم انيب راه تنها و انجامد يم 25تيمتن
 شود يم اطالقي انسجام مورد كي به كه استي اصطالح گره، حسن وي ديهال دگاهيازد

)Halliday & Hasan, 1976: 2- 6 ي انسجام كهي ا مقوله جفت كي وقوعي براي اصطالحي عني)؛
؛ ميكن ليتحل آني انسجام اتيخصوص اعتبار به را متن كه كندي م كمك ما به گره مفهوم .دارند
  :ة زيرنمون مانند

 .ديبگذاري نسوز ظرف داخل را ها آن .ديرآو رونيب را ها آنة هست و دييبشو را بيس شش -

 اي يا اشاره نقش نيهم و دارد اشاره اول ةجمل در »بيس شش« به دوم ةجمل در »ها آن«
  .است دهيبخش انسجام باال ةجمل دو بهي ارجاع

  :اند كرده ميتقس ريز انواع به را انسجام حسن وي ديهال
  ؛يدستور انسجام. 1
  ؛يواژگان انسجام. 2
  .يونديپ انسجام. 3

  .اند كردهي معرف» حذف«و » ينيجانش«، »ارجاع« عنوان تحت راي دستور انسجام انواع آنان
  

 ارجاع. 4- 2

 و نيستند ريتفس قابل خود يخود به كه است كلمات از ياپاره خاصي ژگيو ارجاع از منظور
ي ط كه است يارابطه ارجاع ،گريده سخن ب؛ كنند يم اشاره گريدي عناصر به معنا ريتعبي برا
 نياي برا بلكه ؛ردينگ صورت مقوله آنيي معنا اتيخصوص براساس خاصي امقوله ريتعب ،آن

  : دارد وجود ارجاع نوع دو ،اساس نيا بر .شود رجوعي گريد ةمقول به منظور
26يمتن درون ارجاع -

ي ها گره عناصر نيا و است وابسته متن خود به عناصر نيا ريتعب :
 .دندهيم ليتشك متن داخل دررا ي انسجام

 . است وابسته تيموقع بافت به عناصر نيا ريتعبي): تيموقع( 27يمتن برون ارجاع -

 
25 Textuality  26-endophor ic 27-exophoric  
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  :كننديم ميتقس ة زيردست سه بهي سيانگل زبان در را ريضما اي يارجاع عناصر حسن وي ديهل
 ؛يشخص ارجاع  .1

 ؛28يااشاره ارجاع  .2

 .29ياسهيمقا ارجاع  .3

 مصداق كي به بارهاي عني ؛دهنديم نشان راي مرجع هم ةرابطي اسهيمقا وي شخص ارجاع
ي امقوله ،يا سهيمقا ارجاع در. كند يم انيب را تقابل ةرابطي اسهيمقا ارجاع. شوديم داده ارجاع

 كه دارد وجودي ارجاع چارچوب به اين دليل كه ؛ميشناس يم است شده داده ارجاع بدان كه را
 آن به بارها قبالً ، نه به اين دليل كهكنديم دهذكرش كهي زيچ با همانند اي متفاوت را زيچ آن

 باشد مرجع پس ممكن استي شخص  ارجاع همانندي اسهيمقا ارجاع. است شده داده ارجاع
)Halliday & Hasan, 1976: 293.(  

  
  كالم دري كاربردشناخت نديفرآي: ارجاع عبارات. 4- 3

بحث ي شناس زبان و فلسفه در مختلفي هاجنبه ازي ارجاع عبارات و ارجاعدرمورد  اگرچه
ي نديفرآ رايز ؛داننديمي كاربردشناسي نديفرآ را گفتمان در ارجاع نديفرآ بيشتر نشده است،

 گفتمان در ارجاع كه است معتقد 30ونيگ. ستا او دانش و قصد نده،يگو ةدربردارند كه است
 به و كند يم جادياي خاص صدق به را گفتماني هر ندهيگو رايز ؛استي كاربردشناختي موضوع

 در كه رسديم نظر به. )Gibbons, 1997: 45( دهدينم اي دهديم ارجاع گفتمان عالم آن موجودات
  .كنديم كنترل را ارجاع دستور ندهيگوي ارجاع قصد ،زبان

  
  كالم در بافت و متن. 4- 4

 نيا ساخت از منظور. دارد وجودي متقابل ةرابط نقش و ساخت نيبكه  دهديم نشان كالم ليتحل
 كاربرد بر نقش اما ؛ميريبگ درنظر جمله از تربزرگي زبان واحد كي عنوان به را كالم كه است
 دوي دارا زبان ،ولي و براون ازنظر. دارد داللت يارجاع وي انيب ،ياجتماع اهداف منظور به زبان
  :است نقش
- يم اطالعات انتقال را زبان نقش نيترمهم شناسان زبان و زبان ةفالسف: 31يانتقال نقش. 1

 
28-dem onstrative  29-dem onstrative  30-Gibb on  31-transactional  
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 نقش ،نجايا در .كنديم منتقل را اميپ اي و هاگزاره اي يواقع اطالعات ،يانتقال نقش در زبان. دانند
  .ستا محتوا انيب زبان
 انيم زيتما و كنديم فاياي مهم نقشي اجتماع ارتباطات جاديا در زبان :32يتعامل نقش. 2

 34يارتباطي محتوا نييتع در بافت و متن. شوديم 33بافت و متن نيب زيتما موجب نقش و ساخت
  ).Schiffrin, 1994: 362- 363( ندهست مؤثر
  

  يمعناشناس. 4- 5
ي بخشي شناسمعنا گونهنيا. دارد نامي زباني شناسمعنا است، نظر مورد پژوهش نيا در آنچه

 بار نينخست كه رديگيم شهير فرانسه semantiqe اصطالح از و روديم شمار بهي زبان دانش از
 باي شناسمعنا وشود  مي توجه زبان خود به ،يزباني شناسمعنا در. كردي معرف برآلآن را 
 و است زبان قيازطر معنا درك در انسان ذهن عملكردي چگونگ كشف دنبال به معنا ةمطالع

 35يبازنمود يافتيره را معنا ةمطالع ةويش نيا. كاوديبازم راي آدم ذهني بازنمودها دراصل
  .)28 :1383 ،يصفو( نامنديم
  

  ها داده ليتحل و فيتوص. 5
ي ارجاع ةمقول 1619 ،شده ليتحل ةجمل 405 نيا در درمجموع كه دهند نشان مي پژوهش جينتا

 درصد 1/14 و يشخص ارجاع )ها آن درصد 9/85 معادلمقوله ( 1391 كه است داشته وجود
گونه است  اين مرجع ريمتغ به توجه با ارجاعات نياعيت وض .اند هبودي اشار ارجاع مانده يباق
 ةمقول يعني ؛اند بودهي متن درون مرجع فاقدي ارجاع مقوالت نيا از) درصد 3/36( 588 كه

 نشده وارد متن در مقوله آن مرجع و است داشته اشاره متن از خارج دري مصداق بهي ارجاع
 راوي به كهي ريضماازبين  ،است بوده شخص اولي راو كهيي ها داستان در معموالً. است

مورد  588و  مرجع شيپ) 9/54مورد ( 889 ،مرجع پس) درصد 8/8( مورد 142 ،ندداد يم ارجاع
  .اند متني بوده درصد) فاقد مرجع درون 3/36(

  :است يرز صورت به بيترت به )مرجع برون مرجع، درون( تيموقع باي ارجاع مقوالت نسبت
 مرجع برون ها آن درصد 4/36 و مرجع دروني آمار ةجامعي ارجاع مقوالت از درصد 6/63

 
32-in teractional  33-context  34-com municative content  35-representational 
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  .هستند
 متن با را وشيدار و انيصفر ةترجم دو متفاوت ارجاع ةويش از نمونه كي ،قسمت نيا در

  :كنيم يم ذكر سيجو مزيج
The man entered Mr. Alleyne s room.       

  .شد نيآلدي آقا اتاق دوار نگتونيفار :وشيدار
  .شد نيآلدي آقا اتاق وارد مرد آن: انيصفر

      
 وشيدار ترجمة باي سيانگل متن دري ارجاع مقوالتي الگوها عيتوز نحوة سةيمقا. 5- 1

 70 مجموعاً ،36)همتايان( ها  يپالك هم داستان متن در شده يكدگذار كساني يارجاع ةمقول 174 از
ي زبان ساخت تفاوت ليدل به متفاوتي الگو 65 و مشابهي گوال 39 ،يارجاع متفاوتي الگو

 درصد 40 ،گريدي الگوها انتخاب با مترجم، 1 شكل به توجه با ،گريدسخن  به كرديم؛ استخراج
 برگرداندهي فارس به ،برده كار به داستان متن در سيجو كهرا ي ارجاع مقوالتي الگوها از

 37 سرانجام و دارد وجودي ارجاعي الگوها كامل مشابهت ،ها انتخاب از درصد 23 در. است
  .است زبان دوي ساختي ها تفاوت ازي ناش ها تفاوت از درصد

He returned to his desk in the lower office and took up his pen 

  .فروبرد جوهر در و برداشت را خود قلم و بازگشت نييپا ةطبق در دفتر به نگتنيفار :وشيدار
  

 
  

  داريوش و متن انگليسي ةمقوالت ارجاعي ترجم ةمقايس  1 شكل
 

        Counterpart  36

37% 40% 

23% 
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 ترجمة باي سيانگل متن سةيمقاي ارجاع مقوالتي الگوها عيتوز نحوة سةيمقا. 5- 2
 انيصفر

ي انتخابي الگوهابا  متفاوت راي ارجاع مقوالتي الگوها از درصد 27 مترجم ،2 شكل براساس
 از درصد 51 و است كرده استفاده مشابهي وهاالگ از درصد 22اندازة  به است، دهيبرگز سيجو

  .است مربوط مقصد با مبدأ زباني ها تفاوت به ها تفاوت
 جوهر در و برداشت را قلمش و بازگشت نييپا ةطبق در زشيم پشت به مرد آن: انيصفر

  .فروبرد
  

 
  

  صفريان ةمتن انگليسي با ترجم ةتوزيع الگوهاي مقوالت ارجاعي مقايس ةنحو ةمقايس  2شكل 
 

ي فارس ترجمة متن دو سةيمقاي: ارجاع مقوالتي الگوها عيتوز سة نحوةيمقا. 5- 3
 گريكدي با

 26 تنهـا  و انـد  شـده  انتخـاب  گريكـد ي مشـابه  الگوهـا  از درصـد  74 بينـيم،  مي 3 شكل در كه طور همان
ـاوت  كه است آشكار. است شده انتخاب مترجماني ازسو متفاوتي الگو درصد ـا  تف ي اعارجـ ي الگوه

  .اند گرفته بهرهي متفاوتي ها واژه از مترجم دو نيا و ستين واژه سطح در كساني انتخابي معن به
 كوچك كليه باي مرد كه نيآلدي آقا ،لحظه نيهم در .شد نيآلد اتاق وارد نگتنيفار: وشيدار

51% 

27% 

22% 
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 دسته كي يازرو را سرش بود، كرده تراش پاك را صورتش و زد يميي دورطال نكيع و بود
  .كرد بلند اسناد و اقاور

 كه اندام كچكوي مرد ،نياالي آقا ،لحظه نيهم در .شد نياالي آقا اتاق وارد مرد آن :انيصفر
 و اوراق ةدستي ازرو را سرش ،كرد يميي خودنما او تراش خيب صورت دريي دورطالي نكيع

  .كرد بلند اسناد
  

 
  

  فارسي با يكديگر ةدو متن ترجم ةايستوزيع الگوهاي مقوالت ارجاعي: مق ةنحو ةمقايس  3شكل 

  
 متن باي فارس ترجمة متن دو دري ارجاع مقوالتي الگوها عيتوز نحوة سةيمقا. 5- 4

  يسيانگل
 متفاوتي الگوها و مشتركي كدها براساس متن سه در مشابه كامالًي الگوها ،سهيمقا نيا در
 شده حذف آمار از كد نآ متن، دو در كدها شباهت درصورت و اند شده انتخاب متن سه در

 ،استي سيانگل زبان وي فارس زبان ساخت تفاوت ازي ناش موارد درصد 45 ،4 شكل طبق. است
ي الگو با مشابهي ا مقولهي الگو مترجم يعني ؛يارجاع ةمقول در مترجمان انتخاب تفاوت نه

 مترجماني ازسو الگو انتخاب تفاوت به مربوط درصد 30. است كرده انتخابي سيانگلي ا مقوله
 برگرداندن در مترجمان كه استي مشابهي الگوها ةدهند نشان مانده يباق درصد 25 و است
  .اند برده كار بهي سيانگل زباني ارجاعي ها مقوله

74% 

26% 
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  فارسي با متن انگليسي ةتوزيع الگوهاي مقوالت ارجاعي در دو متن ترجم ةنحو ةمقايس  4شكل 

 
 

  
  

  )ها يپالك هم( انيهمتا داستان دري عارجا مقوالت ةسيمقا 5 شكل

  
 ساخت به درصد نيشتريب ،يا سهيمقا موارد تمام در ،دهد يم نشان نمودار نيا كه طور همان

  نيا با. مترجمان متفاوت انتخاب نه، هستندي زبان نيب تفاوت ازي ناش كه است مربوط ييالگوها
 يالگوها و ها ساخت با سهيدرمقا ،ندا دهيبرگز مترجم هردو كهي متفاوتي ها ساخت زانيم ،حال

  ست.ا كمتر مشابه

45% 
30% 

25% 
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  عام اسم + فيتعر حرف، The bell :سيجو ةنمون
  )عامي (اسم گروه ،زنگي صدا: وشيدار

  )  عامي (اسم گروه ،زنگي صدا:  انيصفر
 داشته متن سه در را تعداد نيشتريبي شخص ارجاع كه دهد يم نشان باال مطالبي بند جمع

. است كرده استفادهي شتريبي) ا اشاره وي شخص( ارجاع انواع از سيجو ،الح نيا با. است
 وشيدار اما ؛است وشيدار از شتريب انيصفر ةترجم دري) ا اشاره وي شخص( ارجاع كل تعداد

  .است كرده استفاده انيصفر با سهيدرمقاي شتريبي ا اشاره ارجاع از
 

  يريگ جهينت. 6
 مرجع وي ارجاع مقوالت نيب ةرابط وي ارجاعي الگوها اعانو ،يارجاع مقوالت ةسيمقا پس از

 به توجه باو  سيجو مزيجي ها ينيدوبل متن از ترجمه دو دري ديهالي نظر چارچوب در ها آن
 مقوالت ةتكرارشوندي هاوالگ كه گيريم نتيجه مي شده انجامي ها يبررس و آمده دست هب آمار

 ،يارجاعي الگوها درمورد. است ريچشمگ اريبس نزبا دو در الگوها نيا اديز تشباه وي ارجاع
ي اسام ةترجم ةنحو در شتريب ها شباهت. دارد وجود زبان دو سطح در شباهت هم و تفاوت هم

 پرسش به كه ارجاع رخدادي ها وهيش. دارد نمود خاص اسم ةاضاف به عنوان و ها عنوان خاص،
 نوعيعني  ؛است متفاوت متن سه در داستان نوع و سندهينو به بسته ،است مربوط قيحقت سوم
 مرجع نوع و) مرجع رونيب مرجع، درون( مرجع تيموقع وي) ا اشاره ،يشخص( ارجاع

 و دارند تفاوت گريكدي با داستان نوع و مترجم /سندهينو به توجه با) مرجع پس مرجع، شيپ(
 همة در. است سيجوي ها ينيدوبل متن از متفاوتي ها ترجمه تفاوت علت بگوييم كه يمتوان يم

 تفاوت ازي ناش كه است مربوط يارجاعي الگوها ساخت به درصد نيشتريب ،يا سهيمقا موارد
 مترجم هردو كهي متفاوتي ها ساخت ،حال  نيا با. مترجمان متفاوت انتخاب نه ،هستندي زبان نيب

   .است كمتر مشابهي الگوها و ها ساخت با سهيدرمقا ،اند دهيبرگز
هاي الگوهاي مقوالت ارجاعي در سه متن كه ناشي  آن دسته از تفاوت ،شده بنابر آمار ارائه

اما برخي از  ؛نگاه مترجم بستگي ندارد ةبه انتخاب و نحو ،از تفاوت ساخت دو زبان است
. شود ميهاي الگويي مستقيماً از تلقي و نوع برخورد مترجم با دنياي متن و داستان ناشي  تفاوت

مثالً در مواردي كه نويسنده از -ي نويسنده و انتخاب الگوهايي متفاوت عدول از الگوهاي ارجاع
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 -بهره برده است يكي از مترجمان از گروه اسمي و ديگري از اسم خاص ،ضمير استفاده كرده
  .بدانيمناشي از نگاه متفاوت مترجمان به داستان  يمتوان را مي

  

  ها نوشت . پي7
 ،در اين مقاله نيستيم.بهتر  ةدنبال يك نوع كار براي ترجم به و نيستكار كاربردي نوع است كه  گفتني .1

. ترديدي نيست كه را بررسي كنيمموضوع ارجاع در بستر دو زبان فارسي و انگليسي  كوشيم مي
 يك اثر در زبان ديگر طي شود. ةدر مسير ترجم بايداي  شكل مقايسه انجام چنين كاري به

2. Halliday 
3. Dubliners 

4. contrastive analysis 
5. translation 
6. linguistics 
7. text 
8. reference 
9. references in Text 
10. content analysis  
11. M. Hunt 
12. discourse 
13. Hurford  
14. Palmer 
15. deictics 
16. Cruse 
17. refrential expressions  
18. Lefeverre, A. 
19. Winnie 
20. Darblnt 
21. Katford 
22. Hatim (Hatmin & Mason, 1997) 
23. cohesion 
24. Richards 
25. textuality  
26. endophoric 
27. exophoric 
28. demonstrative 
29. comparative 
30. Gibbon  
31. transactional  
32. interactional  
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33. context 
34. communicative content 
35. representational 
36. counterpart  

 

  منابع. 8
محمدعلي  و ينيصالح حسترجمة  .هاينيدوبل نقد و هاينيدوبل .)1388( مزيج س،يجو •

 .لوفرين: تهران .انيصفر

 .رياساط: تهران .وشيدار زيپرو . ترجمةهاينيدوبل). 1384( مزيج س،يجو •

 براساس نقشگرا كرديرو: كوتاهي ها داستان در تيرواي شناس سبك ).1390(. نيحس ان،يرضو •
 نامه، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس. پايان .نمپسويسي الگو

 .مهر ةسور: تهران. يشناس يمعن ).1383( كورش، يصفو •

 .مركز :تهران. ترجمه و گفتمان ).1381( يعل جو، حصل •

: تهرانو. ج صلح يعلترجمة  .حاضر عصر در ترجمهي ها هينظر .)1380( نيادو، گنتزلر •
 .هرمس

 .هرمس: تهران ي.انتقاد و جيراي شناس گفتمان .)1383(اهللا  يارمحمدي، لطف •
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