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  :چکیده
گرا در تحلیل گفتمان شناسان نقششناسان ازجمله زبانزبانیکی از مباحث مورد توجه ي انسجام، مقوله
بستگی و پیوندهاي موجود از نظر آنان تحلیل گفتمان عبارت است از مطالعه و بررسی ارتباط، هم. است

در چنین تحلیلی، مفهوم انسجام ي مهم به دیگر سخن، نکته. هاي نوشتاري و کالمیها در گفتمانمیان جمله
هاي قرآنی، ي پژوهشبا مروري بر پیشینه. ها در یک گفتمان استها یا گزارهو چگونگی پیوند معانی جمله

ي انسجام در قرآن نیز از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار داشته شود که مسئلهمعلوم می
ي انسجام در قرآن را از خالل پژوهش در نظم قرآن، تحلیل و پدیده عنوان نمونه برخی از آنان،است؛ به

در پژوهش حاضر با  .ي نظم عبدالقاهر جرجانی اشاره کردتوان به نظریهکه از آن جمله میاند بررسی کرده
تحلیلی و آماري، به بررسی کمی انسجام و پیوستگی  -گرا و به روش توصیفیشناسیِ نقشرویکرد زبان

ي ي مبارکهدر سوره) 1985(و همچنین هلیدي و حسن ) 1984(الگوي انسجام و پیوستگی حسن براساس
کارگیري روشی علمی و نه صرفاً نظري، این نتیجه به دست آمده که این سوره، پرداخته شده و با به» صف«

  . باوجود داشتن تنوع مضمون، از انسجام و پیوستگی باالیی برخوردار است
  

  .گرا، انسجام، هماهنگی انسجامی، پیوستگیشناسی نقشقرآن کریم، تحلیل گفتمان، زبان :ها کلیدواژه

  
  مقدمه .1
 انسجام در قرآن .1-1

. ي قرآنی قـرار داشـته اسـت   ي انسجام در قرآن از دیرباز مورد توجه پژوهشگران حوزهمسئله
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غالباً  .اندتحلیل و بررسی کردهي انسجام در قرآن را از خالل پژوهش در نظم، پژوهشگران، پدیده
شمار وي به  ابتکاري  هاي اندیشه زاي نظم در قرآن به عبدالقاهر جرجانی نسبت داده شده و نظریه

و   لفظ  بین  انتظام سخن به میان آورده و  و ساختار زبان  ساختارِ اندیشه بین  ارتباط وي از  . آیدمی
  .)724  :2  ، ج1378،  کوب ؛ زرین44  :1978، الجرجانی( .ردشم میبر  ذهنی  نظم  را انعکاس  معنی

 .بـود   کـار رفتـه   اعجاز به  در مبحث»  القرآن نظم«  نیز اصطالح  از جرجانی  پیش   است  گفتنی
، 1  ج(  .اسـت   دانسـته   عظـیم   را برهـانی   قرآن»  تألیف«و »  نظم«  که  است  کسی  نخستین ، جاحظ

  متـوفی (اخشید  و ابن  از جاحظ  ازجمله ؛ است  یاد کرده  مؤلف  نیز از چندین  ندیم ابن. )383 :1948
  متوفی(  باقالّنی. اند داشته  القرآن نظم  با عنوان  هاییکتاب  نصر که  بن علی  بن حسن  و ابوعلی) 326
  و چیـنش   ، انضـمام  در نظـم   ، بلکـه  نیست  آن  در حروف  اعجاز قرآن  که  کرده  تصریح  هم )403
  در اجـزاي   را نـه   نیز فصاحت )415  متوفی(  عبدالجبار معتزلی  قاضی. )178-177: 1993(  هاست آن

  )199  :1960، 16  ج(. داند ها میآنمیان در پیوند   ، بلکه تنهایی  به  کالم
  ، ولـی  بـوده   رحمطـ   از جرجـانی   پـیش   در آثار دانشمندان  طور پراکنده به  بحث  ، این درواقع
در نظر گرفتـه    مستقل  دانشی  عنوان ، به معانی  ساز علم زمینه  که  است  ، جرجانی نظریه  مبتکر این

  .)353  :1962،  بدوياحمد ؛ 189 :1976،  ضیف(شد 
ي انسجام و پیوسـتگی  در عصر حاضر نیز براساس جستجوي نویسندگان این اثر، در زمینه

 :هاي زیر صورت پذیرفته استدر قرآن کریم، پژوهش

ي نامـه ، مجید فصـیحی هرنـدي، پایـان   )1380(ي یوسف، سوره: عوامل انسجامی در قرآن -
  .طباطباییشناسی، دانشگاه عالمهي زبانکارشناسی ارشد رشته

ي کارشناسی نامه، شکوه آذرنژاد، پایان)1385. (ي مفهوم انسجام زبانی در قرآن کریممطالعه -
 .شناسی همگانی، دانشگاه پیام نورزباني ارشد رشته

، )1976(ي هلیدي و حسـن  ي نظریهي نور بر پایهبررسی سوره: انسجام واژگانی در قرآن -
: شناسـی همگـانی، کرمانشـاه   ي زباني کارشناسی ارشد رشتهنامه، حسین رجبی، پایان)1386(

  .دانشگاه رازي
ابوالفضـل  ). 89زمسـتان (قصـص قرآنـی   مناسبات زبانی و یا زنجیرمندي خرد و کـالن در   -

  .4ي هاي زبان و ادبیات تطبیقی، شمارهي پژوهشحري، فصلنامه
در  سـن حي هلیـدي و  ي اولیهمذکور براساس نظریهي آثار مهالبته شایان یادآوري است ه
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دهد پژوهشگران محترم از ادامه و تکمیل این نظریه توسط رقیـه  است که نشان می 1976سال 
  .انداطالع بودهبی 1985و همچنین هلیدي و حسن در سال  1984سال حسن در 

گـرا   شناسـی نقـش  هاي زبانکاربرد آموزه«اي با عنوان زاده در مقالههمچنین فردوس آقاگل
پـردازد و   گـرا مـی  شناسـی نقـش  به معرّفی مفاهیم نظـري زبـان  » در تجزیه و تحلیل متون ادبی

گـرا در  شناسی نقـش اي حافظ با تکیه بر کارآمدي زبانهسپس کاربست آن را در یکی از غزل
گراسـت و نـه بـر    شناسـی نقـش  اما تأکید او بر معرفـی زبـان  . دهدتحلیل متون ادبی نشان می

  .انسجام
شده در این زمینه، بر آن شدیم با توجه بـه  ها و تحقیقات انجامبنابراین با توجه به پژوهش

 (Halliday & Hasan, 1985; Hasan, 1984)ن هماهنگی انسـجامی  ي انسجام، پیوستگی و همچنینظریه
ي ي مبارکـه گرا بیان شـده، انسـجام و پیوسـتگی را در سـوره    مند نقششناسی نظامکه در زبان

این نظریـه، قابلیـت   «که  معتقدند )52: 1390(که سارلی و ایشانی همچنان. بررسی کنیم 1»صف«
» .ها متفاوت باشـد استفاده در هر زبانی را دارد؛ هرچند که ممکن است الگوهايِ انسجامیِ زبان

هـایی  این نظریـه در زبـان  «: نویسدمی (Adeyami Daramola, 1990: 54-55)همچنین، آدیامی داراموال 
کـار بسـته شـده و یـا در حـال      به چون چینی، هندي، مالزیایی، اندونزیایی، عربی و زبانِ وِري

است و قاعدتاً تاکنون ایـن نظریـه در    1990البته این نقل قول مربوط به سال » .کاربست است
آدیامی خود نیز این نظریـه را در  . کار رفته استشده بههاي یادهاي دیگري عالوه بر زبانزبان

  .کار بسته استبه 2زبان یوروبا
اي تحلیل گفتمان است، ضروري است نگـاهی بـه   سی، که گونهقبل از پرداختن به این برر

  .گرا و این نظریه داشته باشیمشناسی نقشتحلیل گفتمان، زبان

                                                                                                                                               
وهشتم قرآن کریم است که مشتمل بـر چهـارده آیـه بـوده و در آن از     هاي جزء بیستي صف از سورهسوره. 1

راه کنند، جهـاد در  ي خویش عمل نمیي کسانی که به گفتهموضوعات متعددي ازجمله تسبیح خداوند، مؤاخذه
، کیفـر منافقـان،   )ص(، بشارت نبوت پیامبر خـاتم )ع(، عذاب فاسقان، دعوت حضرت عیسی)ع(خدا، قوم موسی

. ي نهایی اسالم، تجارت با خدا، پاداش جهاد، وصف بهشت، بشارت فتح مکه سخن به میان آمـده اسـت  سیطره
م است و در نگاه اول، ممکن اسـت  المضمونِ قرآن کریهاي متنوعالزم به ذکر است که این سوره ازجمله سوره

  .ارتباطی وجود ندارد رسد که بین مضامین آنچنین به نظر 
2. Yoruba 
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 گراشناسی نقشنگاهی به تحلیل گفتمان و زبان .1-2
یعنی سخنِ فراتـر  ( 1ي گفتمانهاي مشخص نظري دربارهمند در قالب چارچوبمطالعات نظام

نخسـتین بـار در   » تحلیل گفتمـان «اصطالح . اي نوپا به حساب آوردتوان رشتهرا می) از جمله
شـناس معـروف   از زبـان » Discourse Analysis in Language«اي بـا عنـوان   در مقاله 1951سال 

گویـد پـس از سـطوح تکواژهـا، بنـدها و      او مـی . کار رفته اسـت به» 2زلیگ هریس«آمریکایی 
اتفـاقی   ياز نظر هـریس، آنچـه گفتمـان را از مجموعـه    . ردگیجمالت، سطح گفتمان قرار می

سازد این است که گفتمان، ساخت به هم پیوسـته دارد؛ یعنـی داراي الگـویی    جمالت جدا می
طور کلی، وي به. اند و تعامل دارنداست که واحدهاي گفتمانی بر طبق آن با یکدیگر در ارتباط

شناسیِ معرفی کرد؛ یعنی زبان» پیوسته) یا نوشتارِ(ر روشی برايِ تحلیل گفتا«تحلیل گفتمان را 
  )16: 1380پور، باغینی(. ي جمله در یک زبان گسترش دادتوصیفی را فراتر از محدوده

بنابراین، تا پیش از پیدایش و ظهورِ تحلیل گفتمـان و حتّـی مـدتی پـس از آن، تجزیـه و      
) صرف و نحو(تحلیل آوایی، دستوري و عملکرد آن منحصر به تجزیه و ) گفتمان(تحلیل زبان 

طور جدي، وارد مباحث به بعد، گفتمان به 1970ي شد؛ اما از دههو معنایی در سطح جمله می
ي زبان، چیزي بیش از نوشتنِ شناسان دریافتند که مطالعهدر اصل، بعضی زبان. شناسی شدزبان

ي آنان به تدریج در قالـبِ دسـتور   اندیشه. هاي منفرد استهايِ صوري براي جملهدستور زبان
-شـان بـه  شناختی به گفتمان شکل گرفت و توجهزبانِ متن و گفتمان و سایر رویکردهايِ زبان

کنند ها و مثالً این که متون چگونه انسجام پیدا میویژه به روابط معنایی و کارکرديِ میان جمله
  )60-59: 1382دایک،  ون(. شوند، معطوف شدو چگونه اطالعات در متن، توزیع می

از براون و   Discourse Analysisهایی با عنواندر همین دوران چاپ و انتشار مجالت و کتاب
توسط ون دایک در چهار  3"مبانی تحلیل گفتمان"و همچنین کتاب ) 1983(، استابز )1983(یول 

  .پذیرفته شودشناسی اي مورد قبول در زبانعنوان رشتهي گفتمان بهجلد، سبب شد مطالعه
شـکل   کننـد، نیـز یـاد مـی    )الـنص علم(به نام دانش متن  که گاه از آن دانشی ،بدین ترتیب

 متن در سطوح مختلف و  هاي خارجی ساخت و  ي آن توصیف روابط داخلیوظیفه«گرفت که 

                                                                                                                                               
1. discourse 
2. Z. Harris 
3. Hand book of discourse analysis 
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ایـن  . دشو  شرح مظاهر متعدد کاربرد زبان به همان شکلی است که در علوم مختلف تحلیل می
نامیـده    scince du texteي هفتاد قرن بیستم شکل گرفت، در فرانسـوي جدید که در دهه مفهوم
همین دو  ها هم به  در دیگر زبان. گردید discourse analysisي معادل انگلیسی آن نیز واژه شد و

نماید، اگرچـه   قابل قبول می» النص علم«ي آن در عربی به  مفهوم ترجمه شده است، لذا ترجمه
  )294 :2004 فضل،(» مشهور گشته است» تحلیل متون«هاست که به  مدت

نزدیـک بـه دو   (شناسی متوقف نماند و در مدت نسبتاً کوتاهی البته تحلیل گفتمان در زبان
شناسیِ انتقـادي، بـه همـت متفکرانـی چـون      شناسیِ اجتماعی و زباناین گرایش از زبان) دهه

زمین، وارد مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی  غربو دیگر متفکران م 3، پشو2، دریدا1فوکو
  .شد و شکل انتقادي به خود گرفت که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست

کار بردن این واژه، که در برخی منابع به ي بهسابقه«نیز باید گفت » گفتمان«ي ي واژهدرباره
به معنـی    discurs-usو التینِ discourse )(dis-koorي فرانسويِ رسد، از واژهمیالدي می 14قرن 

به معنی طفره رفتن، از سر باز کردن،  discursum/ discurrerي گفتگو، محاوره، گفتار، و از واژه
در فرهنگ  (1979:194)کادن . اي. جی. )10: 1380مک دانل، (» .گرفته شده است... تعلّل ورزیدن و

ث بسیار عالمانـه و دقیـقِ گفتـاري یـا نوشـتاري      اصطالحات ادبی نیز آن را در اطالق به مباح
به نظـر  . بردکار میي یک موضوع فلسفی، سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی و هنري بهدرباره
» .دارد 5هانامهو حتی پایان 4هاگفتمان در کاربردهاي مختلف آن، ارتباط تنگاتنگی با رساله«وي 

ي عنوان نمونـه بـه رسـاله   داند و بهریباً مترادف میدرواقع وي این سه واژه را در کنار هم و تق
  .کنداشاره می» در روش) رساله(گفتمان «مشهور دکارت 

) الـف «: گیـرد در تعریف گفتمان، سه بعد اصلی را در نظـر مـی  ) 18-17: 1382(دایک ون
. یهاي اجتمـاع تعامل در موقعیت) ؛ ج)شناخت(برقراري ارتباط میان باورها ) کاربرد زبان؛ ب

ي گفتمان، فراهم آوردن توصیفی یکپارچه از این سه بعـد اصـلیِ   وظیفه یا هدف اصلی مطالعه
گذارد یا برعکس، چگونه تعامـل  چگونه کاربرد زبان بر باورها و تعامل، تأثیر می: گفتمان است

                                                                                                                                               
1. M. Foko  
2. J. drida  
3. M. Pashow   
4. treatise 
5. dissertation  
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رل گذارد و یا چگونه باورها، کاربرد زبان و تعامل را کنتـ ي سخن گفتن مردم تأثیر میبر نحوه
 ».توان گفت که گفتمان، شکلی از کاربرد زبان استدرواقع می. کنندمی

هـاي کـاربردي    طور کلی، اصطالحی عام براي نمونهگفتمان به«: زاده نیز معتقد استآقاگل
زبان است؛ یعنی زبانی که در اثر برقراري ارتباط، تولید شده است و برخالف دستور زبان که با 

تـر چـون پـاراگراف،    ر و کار دارد، گفتمان بـا واحـدهاي زبـانی بـزرگ    ها س ها و جمله عبارت
  )26 :1381(. »مصاحبه، مکالمه و متن، سر و کار دارد

بنابراین براي تبیین مفهوم گفتمان باید بین زبان محض که نظامی هماهنگ اسـت و زبـانی   
اي  شود، تمایز قایل شویم؛ زیرا زبان در هنگـام کـاربرد، پدیـده    که در هنگام کاربرد استفاده می

  )41 :2003بدري الحربی، (. اجتماعی است که محکوم به برخی شرایط اجتماعی است
ي بیستم، شاهد رشد دو نگرشِ ي دوم سدهنیمه«معتقدند که ) 8-7: 1376(مهاجر و نبوي 

اي یکی نگرشی مبتنی بر تبیینِ صوريِ زبان همچون پدیده. عام و البته متضاد نسبت به زبان بود
اي بینافردي و ي پدیدهفردي و ذهنی، و دیگري نگرشی مبتنی بر تبیینِ نقشیِ زبان به مثابهدرون

شناسـیِ  زبان«در تکمیل این دو نگرش، نگرش سومی به نام ) 58: 1378(دم دبیرمق» .اجتماعی
و » گرایینقش«، »گراییصورت«درواقع، او معتقد به سه رویکرد . کندرا نیز معرفی می» شناختی

گـرا کـه در   هاي صورتبرخالف نظریه«: نویسداو در توضیح نگرش اخیر می. است» شناختی«
ها نقش گرا که در آنهاي نقشو نقش، فرع و نیز برخالف نظریهآن صورت، اصل است و معنا 

ارتباطی و کاربردشناختی اصل است و صورت، فرع نسبت به آن، در دستور شناختی، صـورت  
ي دهد و مسئلهاند و هرکدام یک قطب از واحد نمادین را تشکیل میو معنا دو روي یک سکه

  )61: همان(» .مورد تأکید نیست تقدم، تأخّر و تفوق، یکی نسبت به دیگري
کتاب  ،شناسی نوین نگاشته شد ي مسائل نقد زبان اولین کتابی که در زمینهدر جهان عرب نیز 

بعد از وي نویسندگانی ماننـد صـالح   . بود 1976زکریا ابراهیم در سال  ينوشته »مشکلۀ البنیۀ«
نجیب العوفی و عبدالملک مرتاض، کتب  ،محمد براده ،صدوق نورالدین ،عبدالفتاح کیلیطو ،فضل

نقد  يوارد حوزه ،ي گفتمان نیز توسط همین ناقدان واژه. و مقاالت فراوانی در این زمینه نوشتند
ي قابل توجه این است که این مباحث جدید، توسط محققان کشورهاي مغرب نکته. شدعربی 
زیرا آنان ضمن آشنایی با زبان  ؛شدي ادبیات عربی وارد حوزه) ریمراکش، تونس و الجزا(عربی 

  .)34: 2003عزَّام، (فرانسوي، با این مباحث جدید نیز آشنا بودند 
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اسـت؛ بـه تبیـین     1گرامند نقششناسیِ نظاماز آنجا که موضوع بحث این پژوهش، رویکرد زبان
ساختارهایی  اي از روابط وبراساس این رویکرد، زبان، عبارت از شبکه. شوداین نگرش پرداخته می

. گـرا مایکـل هلیـدي اسـت    مند نقششناسیِ نظامبنیانگذار زبان. اندي تحقّق آن روابطاست که نتیجه
اصل «در زبان انگلیسی معروف است،  SFLکه با نام مخفف » گرامند نقششناسی نظامزبان«درواقع، 

تـوان  است؛ هرچند نمی 2تبار، جان روپرت فرثشناس انگلیسیو خاستگاهش تاحدي مرهون زبان
را نادیـده   6و فردینان دو سوسور 5، ورف4، یلمزلف3تأثیر اروپاییان مکتب پراگ، همچون مالینوسکی

  :Berry, 1975:22-23) xxvi-xxvii (Halliday, 1985 ;24-1973:23 ;» .گرفت
» امنظـ «گونه که فردینان دو سوسور بیـان کـرده بـود، تنهـا     فرث معتقد بود که هر زبان، آن

، 7»معنـا «فـرث،  » چند نظـامیِ «ي در قسمتی از این فرضیه. »هاستنظامی از نظام«نیست، بلکه 
بافـت  «ي شایان ذکر است که فـرث در زمینـه  . شوددر نظر گرفته می» نقش در بافت«عنوان  به

بنـا بـر نظـر مالینوسـکی، بافـت      . طور وسیعی متأثر از نظریات مالینوسکی اسـت به 8»موقعیت
  )(Lyons, 1968: 289. شودتعیین می» فرهنگ« براساس

گسترش نیافت؛ اما هلیدي آن عقاید ) 1960(شایان یادآوري است عقاید فرث تا قبل از مرگش 
 .کار بردن آن عقاید، آشکار کردکار گرفت و مسیرهاي جدیدي در بهصورت منسجمی بهرا به

اي متأثّر از نظریات هلیدي شد؛ فزایندهطور شناسی بهي شصت، زبانبنابراین، در طول دهه
گـرا  منـد نقـش  شناسی نظامي زباندر حوزه» محور اصلی«صورت طوري که این نظریات، بهبه

. از نظر هلیدي، زبان، ابزاري است براي انتقال معنی و برقراري ارتباط میان افراد جامعه. درآمد
. (Halliday, 1978: 39). جتمــاعی اســتدر نتیجــه، زبــان، نهــادي اجتمــاعی و بخشــی از نظــام ا

ي تمـام  ي گفتمـان، مطالعـه  از نظر آنان، مطالعه. دانندمی 9»کاربرد زبان«گرایان، گفتمان را  نقش
از نظـر هلیـدي، کـاربرد    «: نویسدباره میزاده در اینکه آقاگلچنان. هاي کاربرد زبان استجنبه

                                                                                                                                               
1. systemic functional linguistics 
2. John Rupert Firth  
3. Malinowski  
4. Hjelmslev  
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درواقـع، از   )90: 1390(» .زمانطور همبه آن بهزبان، هم فکر کردن با آن است و هم عمل کردن 
  . اسـت » هدف و تـأثیر کـالم در مـوقعیتی خـاص    «در تحلیل گفتمان » نقش«گرایان، نظر نقش

(Renkema, 1993:43)  زبان در جامعه و در شناسیِ نقشبنابراین، زبان گرا به تحلیلِ اَشکالِ موجود
نامیـده   1»گـرا شناسیِ نظامیِ نقشزبان«یا » منداسیِ نظامشنزبان«پردازد که هایی مینتیجه به متن

  .ي مایکل هلیدي ساخته و پرداخته شده استشود که به وسیلهمی
. گرا، مبحث انسجام استشناسان نقشویژه زبانشناسان و بهیکی از مباحث مورد توجه زبان

مطرح کردند و سپس » Cohesion in English«این نظریه را با عنوان  1976هلیدي و حسن در سال 
ي این نظریه را بسط دادند و مقوله 1985و هلیدي و حسن در سال  1984رقیه حسن در سال 

هماهنگی انسجامی و پیوستگی را نیز بر آن افزودند که در مباحث بعدي، بیشتر به آن پرداختـه  
متن معتقد است که  نیز در ارتباط با انسجام در هر نوع) 81-80: 1382(ون دایک . خواهد شد

ها تشکیل درپی لغات، بندها، جمالت و گزارهي منظم و پیکاربرد گفتمانی زبان، تنها از مجموعه«
بـه همـین ترتیـب، آرایـش     . اي از اَعمال مربوط به یکدیگر نیز هستنشده است؛ بلکه زنجیره

ي تنهـا بـه مثابـه    هاي گفتمانی، نـه کلمات، سبک یا انسجام، در میان بسیاري از دیگر مشخصه
بلکه در مقام تحقّق  -گیرندشناسی مورد بحث قرار میگونه که در زبانآن -ساختارهاي انتزاعی

طور شوند؛ براي مثال، سخنرانان یا نویسندگان بههاي کاربران زبان نیز مطرح میراهبردي کنش
ختارهاي گفتمانی صادق مستمر، درگیرِ ایجاد انسجام در گفتمانِ خود هستند و آنچه در مورد سا

است، مسلماً براي فرایندها و بازنمودهاي ذهنی ِالزم براي تولیـد و درك گفتمـان نیـز صـدق     
شناختی تحلیل زبان«در تأیید این مسئله معتقد است که ) 121 :1379(همچنین فرکالف » .کند می

سی، دستور زبان تا حد شنانظیر واج(اي بسیار گسترده دارد که عالوه بر سطوح متعارف آن دامنه
کنـد؛  ، مسائل فراتر از حد جمله در متن را نیز تحلیل می)تحلیل جمله و واژگان، و معناشناسی

گون سـاختار متـون کـه مـورد بررسـی       هاي گونهاي و جنبهمسائلی همچون انسجام بینِ جمله
  ».گیرد گران مکالمه قرار میگرایان گفتمان و تحلیل تحلیل

توان ساخت و بافـت بنـد، مقالـه،    توجه به چنین باوري، در تحلیل گفتمان، میبنابراین، با 
درواقع، آنچه مسلّم است و . داستان، گفتگو و حتی رباعی، قصیده، غزل و غیره را نیز بررسی کرد

                                                                                                                                               
1. Systemic Functional Linguistics 
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منـد  ي نظـام شناسان نیز بر آن اتفاق نظر دارند، این است که تحلیل گفتمان، مطالعهي زبانهمه
و ارتباط آن با بافت موقعیت است؛ ) اعم از گفتاري یا نوشتاري(ها در متن رایشِ جملهي آنحوه

مطالعه و «: نویسدمی) 30:همان (توان تحلیل گفتمان را همانطور که ون دایک به عبارت دیگر می
هاي نوشتاري و بستگی و پیوندهاي موجود میان جمالت در گفتمانتجزیه و تحلیل ارتباط، هم

بنابراین، آنچه در چنین تحلیلی از اهمیتی وافر برخوردار است، مفهوم انسجام . دانست» میکال
  یابند؟ها در یک گفتمان با یکدیگر پیوند میها یا گزارهاست و اینکه چگونه معانی جمله

شده، به بررسی انسجام و پیوستگی براساس الگوي همـاهنگی  لذا، با توجه به مطالب گفته
شایان یـادآوري اسـت علّـت انتخـاب ایـن      . پردازیممی» صف«ي ي مبارکهدر سورهانسجامی 

شـود تـا تصـور    تنوع مضمون در این سوره، سبب می. سوره، وجود تنوع مضمون در آن است
شود بین مضامین مختلف آن ارتباط پیوسته و محکمی نباشد؛ به همین دلیل برآنیم با کاربسـت  

گـرا بـه بررسـی و تحلیـل     شناسیِ نقشدر زبان )1985-1984(ن ي علمیِ هلیدي و حسنظریه
  .اي فراتر از انسجام، بپردازیمکمی انسجام و همچنین پیوستگیِ آن، مقوله

  
  »صف«ي ي مبارکهتحلیل انسجام و پیوستگی در سوره .2

بیـان  ترین تعبیـر، مـتن را   اگر بخواهیم به ساده«در تعریف متن معتقد است  )10 :1989(هلیدي 
بر این اساس، هر نمونه از زبـان زنـده   . توانیم آن را زبانی بدانیم که داراي نقش استکنیم، می

ي مهم در ارتباط با ماهیـت مـتن،   نکته. که نقشی در بافت موقعیت داشته باشد، یک متن است
این است که متن داراي هویت معنایی اسـت و ایـن معنـا در کلمـات و جمـالت رمزگـذاري       

موجود در متن، ناشی از یکپارچگیِ معنا در  1بنابراین، یکپارچگیِ. تا قابل ارتباط گردد شود می
هاي اساسـی مـتن، ایـن اسـت کـه      شود، یکی از ویژگیطور که مشاهده میهمان» .بافت است

باشد؛ یعنی یک واحـد معنـایی کـه در درون خـود و در محـیط      » واحد معنایی«صورت یک  به
ي آن تعریـف  »انـدازه «از سوي دیگر، یک متن براسـاس  . دهدانجام میخود، کاري را ) بافت(

اي و یا مجموعه 2ي سادهتواند یک کلمه، یا یک عبارت، یک جملهشود؛ بلکه این متن مینمی

                                                                                                                                               
1. unity 
2. clause 
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 .از چند جمله نیز باشد

باید اطالعات جدید داشته باشد و اگر خواننده، » متن« )36 :1976(به اعتقاد هلیدي و حسن 
افـزون  . ت جدیدي از متن کسب نکند، چنین متنی از شایستگی متنیت برخوردار نیستاطالعا

بر این، پیام درون متن حداقل باید قابل درك باشد و اگر خواننده نتواند اطالعات نهفته در متن 
) 325 :1976(در همین راستا، هلیدي و حسـن  . دانست» متن«توان را دریابد، چنین متنی را نمی

بخش ساختاري که شامل . کنندی را به دو گروه ساختاري و غیرساختاري تقسیم میساخت متن
است و بخشِ غیرسـاختاريِ   2»ساخت اطالعاتی«و  1»خبري -ساخت مبتدا«دو ساخت متمایزِ 

  .است 3»انسجام«آن، 
ي سـاختاري و  بینـیم، انسـجام در دو حـوزه   ي بعـد مـی  طور کـه در جـدول صـفحه   همان

ي پژوهش حاضـر، بررسـی انسـجام    شایان یادآوري است حوزه. شودسی میغیرساختاري برر
ي غیرساختاري با توجه به عوامل انسجام دستوري و واژگانی است کـه ضـمن تحلیـل سـوره    

  .پردازیمي صف، به توضیح و تبیین این الگو میمبارکه
را فراهم ) بافتار(توان گفت انسجام، ابزار زبانی است که ویژگی متنیت در توضیح انسجام می

کنـد و   انسجام یک مفهوم معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن، اشـاره مـی  . کندمی
 )33: 1976( 4وینسکی گوت. (Halliday & Hasan, 1976: 4). سازدشناسایی متن از غیرمتن را میسر می

باشند؛ اما هیچ متنـی  تري داشته تر و یا قويمتون، ممکن است که انسجام ضعیف«معتقد است 
توان گفت که متنی اگر متن باشد، بایـد  بر این اساس می» .بدون انسجام، وجود نخواهد داشت

بنـابراین، ابـزار اصـلی بـراي     . ویژگی اصلیِ خود را که همان داشتن انسجام است، داشته باشد
ه انسجام، یـک  باید توضیح داد ک. ویژه متن نوشتاري، انسجام استتشخیص متن از غیرمتن، به

ي معنایی است؛ اما همانند دیگر اجزاي نظام معنایی بنیاد نیست، بلکه رابطهي کامالً صورترابطه
 (Halliday & Hasan, 1976: 5-6). یابداز طریق نظام دستوري، واژگانی و پیوندي تحقق می

امـا در  عوامل انسجام در زبان انگلیسـی را معرّفـی کردنـد؛     1976هلیدي و حسن در سال 
ي قبلـی  نظریـه  »Coherence and Cohesive Harmony«اي به نام رقیه حسن در مقاله 1984سال 
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ي مکملـی بـا نـام همـاهنگیِ     او در ایـن اثـر، مؤلفـه   . خود و هلیدي را بسط داد و تکمیل کرد
سـال بعـد، او و مایکـل    یـک . را براي یافتن و اثبات پیوستگی در متن مطـرح کـرد   1انسجامی

ــرِ قبلــی  هلیــ ــلِ اث ــر مشــترك بعــدي را، کــه درواقــع مکم ــوان )1976(دي، اث ــا عن   اســت، ب
"Language, context and text: aspects of language in a social- semiotic perspective"    منتشـر

 1صورتی که در جـدول  بنديِ عوامل انسجام را نیز بههلیدي و حسن در این اثر، تقسیم. کردند
  .شده، تغییر دادند نشان داده

روش  )70-94(از سوي دیگر، در این اثر که درواقع مکملِ اثرِ قبلـی اسـت، رقیـه حسـن     
در  3براي یافتن و اثبات انسجام و پیوستگی 2تري را با نام هماهنگیِ انسجامیتر و کاملمنسجم

ام در یک دهد که فقط یافتن عوامل انسجطور شفاف و روشنی توضیح میمتن مطرح کرده و به
متن در یک یا چند گره، بیانگر این نیست که آن متن از انسجام برخوردار است، بلکه باید این 

هاي انسجامی، ارتباط متقابـل  قرار بگیرند و با دیگر زنجیره 4ي انسجامیعوامل در یک زنجیره
ـ   می 5ايدر این رابطه، که منجر به تعامل زنجیره. داشته باشند ین دو عضـو  شود، حـداقل بایـد ب

. رویی، ارتباط وجود داشته باشدي روبهمشترك در هر زنجیره با حداقل دو عضو دیگرِ زنجیره
 (Crystal, 1991: 60-61)کریسـتال  . شـود گیـري پیوسـتگی مـی   اي باعـث شـکل  این تعامل زنجیره

داللـت  پیوستگی غالباً در متون مربوط به تحلیل گفتمان بر دانش غیرزبانی شنونده «: نویسد می
براساس این تعریف، پیوستگی بـه  . کنددارد که براساس آن شنونده، متنی را تعبیر و تفسیر می

ي آن مربـوط  دهنـده هاي تشکیلهاي مختلف گفتمان و نیز جملهارتباط معنويِ زیربنایی بخش
 ي گـذرایی و انـواع فراینـدها در آن   براي تحلیل پیوستگی هر متن، آشنایی با مقولـه » .شودمی

  .پردازیمي صف به آن میضروري است که حین تحلیل سوره
 :روش تحلیل انسجام و پیوستگی در متن به شرح زیر است

 .6ي سادهتقسیم متن به جمله .1

صـورت جداگانـه بـدون در نظـر گـرفتن      ي ساده بهثبت واژگان یا عبارات موجود در هر جمله .2
                                                                                                                                               
1. cohesive harmony  
2. Cohesive Harmony  
3. coherence 
4. cohesive chain 
5. chain interaction 
6. clause  
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  .کننده در این بررسیهاي شرکتیعنی تمام نمونهها نمونهي کلمنظور محاسبهحروف ربط، اضافه و به
کـه  (شـده  یافتن عوامل انسجام واژگانی و دستوري در متن از بین واژگان و عبارات نوشته .3

 .)شوندشناخته می» هانمونهکل«در این پژوهش باعنوان 

 .هایی با عناوینِ یکسانی و شباهتقرار دادنِ این عوامل در زنجیره .4

رویـی  هـاي روبـه  ها با دو عضو دیگـرِ زنجیـره  یی که حداقل دو عضو آنهاتشکیلِ زنجیره .5
گیرند و با یکدیگر ارتباط متقابل و تعامل دارند؛ بـراي  براساس گذرایی در یک فرایند قرار می

 .نشان دادن پیوستگی با استفاده از هماهنگی انسجامی

هـاي  ها، نمونهنمونهد کلي تعداپس از محاسبه. ي انسجام و پیوستگیِ متني درجهمحاسبه .6
هـاي  هاي مـرتبط و همچنـین درصـد نمونـه    مرتبط، جنبی، مرکزي و غیرمرکزي، درصد نمونه

شود که اگر این درصد حـداقل پنجـاه یـا بـیش از آن     ها سنجیده مینمونهمرکزي نسبت به کل
 .ر استباشد، نشانگر انسجام و پیوستگی متن است و آن متن از هماهنگیِ انسجامی برخوردا

بـا نـام    2کـه در جـدول   چنان - ي صفبنابراین، در تحلیل انسجام و پیوستگی سوره
ابتدا هـر آیـه را بـه جمالتـی سـاده و نـه        –شودي صف دیده میعوامل انسجام در سوره

هـاي افقـی بـه    شود، در ردیـف که در این جدول مالحظه میچنان. کنیممرکب، تقسیم می
طور مجزّا نوشته شـده تـا   ها بهجمله و سپس هریک از واژه يي آیه، شمارهترتیب شماره

 - هاي افقی بعدي وجـود دارنـد  که در ردیف –هاي دیگر جمالتي هر واژه با واژهرابطه
ي طور مثال، جملهمشخص شده و در زیر همان واژه و در یک ستون عمودي قرار گیرد؛ به

از . »أنا أبدأ بسم اهللا الرحمن الرحیم«: در اصل چنین بوده است» بسم اهللا الرحمن الرحیم«
شوند، لذا باید هر هاي محذوف هم در این جمالت در نظر گرفته میجایی که حتّی واژهآن

مافی السموات و «و » هللا«در ستون سوم عمودي . اي با کلمات محذوف، نوشته شودجمله
در یـک   - اره شـده به آن اش 1که در جدول  - از نظر انسجام واژگانی جزء و کل» األرض

هاي موجـود  نوع ارتباط کلّ واژه. 1گیرند قرار می» زنجیره«عبارتی در یک مجموعه و یا به
                                                                                                                                               

شود، اساساً نیازي به تقدیر نیسـت؛  هاي اسمیه که از مبتدا و خبر تشکیل میشایان توضیح است که در جمله. 1
وقتی الزم است  -که پس از این خواهد آمد –اما در بحث سنجش فرایندها. استچون ارکان نحوي جمله کامل 

اما از این جهت که افعال ربطی در زبان عربی . فرایندها از هم تفکیک شوند باید هرجمله حتماً فعل داشته باشد
← 
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  .نشان داده شده است 3در این سوره در جدول 
حضـور دارنـد بـه     2هاي عموديِ جدول هایی که در زنجیرهواژهپس از این مرحله، تنها جفت

، »کَبـرَ «هـایی همچـون   ها و یا عبـارت عبارت دیگر، واژهیابند؛ بهي بعدي تحلیل راه میمرحله
زنجیـره  حضور ندارند؛ بـه ایـن دلیـل کـه هـم      4در جدول » سحر«و » بنیانٌ مرصوص«، »صفّاً«

در این مرحله از تحلیل، ارتباط عموديِ عوامل انسجامیِ موجـود یـا از نـوع دسـتوري     . ندارند
و یـا از نـوع واژگـانی    » ي«با عالمت اختصـاري   و 1ي یکسانیي زنجیرهاست که زیرمجموعه
نشـان داده   4در جدول » ش«و با عالمت اختصاري  2ي شباهتي زنجیرهاست که زیرمجموعه

شـوند کـه براسـاس    عموماً از عناصري تشکیل مـی  3هاي یکسانی یا عینیتزنجیره. شده است
لیل که یک نوع ارتبـاط براسـاس   این نوع زنجیره به این د. مرجع هستندشان، همارتباط معنایی

شـوند؛ یعنـی   در نظر گرفته مـی  4»مقید به متن«آورند، همیشه یکسانی و عینیت را به وجود می
عبارت دیگـر، از  هاي یکسانی هستند؛ بهها زنجیرهآن –و نه در دیگر متون –فقط در همان متن

ینی در ایـن زنجیـره قـرار    آنجایی که عوامل انسجامی دستوري از جمله ارجاع، حذف و جانش
 3که در جدول چنان –طور مثالیابد؛ بهگیرند، ارتباط چنین عواملی فقط در آن متن معنا میمی

اسـت؛ بنـابراین،   » اهللا«ي واژه 3ي در جمله» هو«مرجع ضمیر  -شودبخش ارجاع، مالحظه می
بارت دیگر، ممکـن اسـت   عبه. شود و نه در دیگر متوناین ارجاع فقط در این متن استنباط می

 (Halliday & Hasan, 1985:85)رقیـه حسـن   . ارجاع داده شود» رجل«ي در متنی دیگر به واژه» هو«
ها از آغاز تا انتهـاي  نامد؛ به این معنی که آنمی 5»جامع و فراگیر در متن«ها را این نوع زنجیره

  . شوندمتن دیده می

                                                                                                                                               
نـابراین اگرچـه فعـل    ب. حتماً لحاظ شود) در تقدیر(منظور تعیین نوع فرایند، الزم است در معنا شوند بهذکر نمی

پس ذکر . شود و در تحلیل نحوي نیز جایگاهی ندارد، در معنا قطعاً وجود داردربطی در جمالت اسمیه ذکر نمی
همچنین در مواردي که ضمایر در داخل پرانتز . تقدیري افعال در تفکیک فرایندها به معناي تقدیر نحوي آن نیست

شده و یا متصل بوده که به منفصل تبدیل شده و البته چنین کاري صرفاً آمده، این ضمایر یا مستتر بوده که ظاهر 
 . براي شکافتن جمالت صورت گرفته است

1. identity  
2. similarity  
3. identity chains: ICs  
4. text bound  
5. text-exhaustive  
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  (Halliday & Hasan, 1985:82)اي از عوامل انسجامی  خالصه )1(جدول 
  (non-structural cohesion)رساختاري یانسجام غ

  رابطه نوعی گره (device)عنصر   
(Typical tie relation)  

  

 عوامل
 انسجام

  دستوري

  (conjunctives)پیوندي . 1  :(reference)ارجاع . الف
  
  
  ها مجاورت جفت. 2

(adjacency pairs):  
سوال  جوابی که بعد از: مثال
  .آیدمی

پذیرش که پـس از پیشـنهاد   
  ...و آیدمی

  (pronominals)ضمیري . 1

  

  (co-reference)هم مرجع 
  (demonstrative)اي اشاره. 2
  (definite article)حرف تعریف . 3
  (comparative)اي مقایسه. 4

  (substitution & ellipsis)جانشینی و حذف . ب
  (nominal)اسمی . 1

  

  (verbal)فعلی . 2  (co-classification)هم طبقه
  (clausal)اي جمله. 3

  عوامل
 انسجام

  واژگانی

  :(general)عام . الف

  :(continuative)تمدیدي  -
  هنوز: مثال

  (repetition)تکرار . 1

  

   (co-classification)هم طبقه 
  (co-extention)یا هم گستر 

  (synonymy)معنایی هم. 2
  (antonymy) تضاد معنایی. 3
  (meronymy)جزء و کل . 4

  :(instantial)  )موردي(اي نمونه. ب
  (equivalence)برابري . 1

  

   (co-reference)هم مرجع 
  (co-classification)یا هم طبقه 

  (naming)گذاري نام. 2
  (semblance)تشابه . 3

  
  :(structural cohesion)  انسجام ساختاري

  (parallelism)توازن . الف
 (theme-rheme development)خبر  -بسط مبتدا. ب

   (given- new organization)کهنه و نو ) اطالعات(دهی سازمان. ج
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  »صف«ي عوامل انسجام واژگانی و دستوري در سوره )2( جدول
 مجله آيه

   
 ربطي لفظي

 
 ذهين

  
 مادي

           
 (أبدأ) الرحيم الرمحن )أنا/ (اسم اهللا ۱ ۱

                 
                  سبح   مايف السموات و مايف األرض/ هللا ۲ ۱
 هو ۳ ۱

   
 (يكون)

  
 العزيزاحلكيم

             
 (أنا) ۴ ۲

  
 (أنادي)

                 
 (هم) ۵ ۲

    
 امنوا الذين

              
 (انتم) ۶ ۲

  
 مل تقولون

                 
 (انتم) ۷ ۲

       
 التفعلون ما

           
 (مقتا) مقتا اهللا ۸ ۳

     
 (هو)

 
 كرب

          
 (انتم) ۹ ۳

  
 أن تقولوا

                 
            التفعلون ما        (أنتم) ۱۰ ۳
 اهللا ۱۱ ۴

     
حيب 

              
 )هم/ (يف سبيله ۱۲ ۴

    
 الذين

   
 يقاتلون

 
 صفّا

         
         بنيان مرصوص        (يكونون)    هم ۱۳ ۴
 قومه/ موسي ۱۴ ۵

  
 قال

         
 إذ

       
 أنا/ يا قومِ ۱۵ ۵

  
 (أنادي)

                 
۵ ۱۶ ( أنا)(أنتم ) 

     
 تؤذونين

              
 (أنتم) ۱۷ ۵

     
 تعلمون

              
                 (أكون)    كم/ أنا/ رسول اهللا ۱۸ ۵
 (هم) ۱۹ ۵

     
 زاغوا

      
 ملّا

       
 قلوم/ اهللا ۲۰ ۵

     
 أزاغ

              
    (الفاسقني)           اليهدي      القوم الفاسقني/ اهللا ۲۱ ۵
 عيسي ابن مرمي ۲۲ ۶

  
 قال

         
 إذ

       
 أنا/ بين اسراييل ۲۳ ۶

  
 (أنادي)

                 
 كم/ أنا/ رسول اهللا ۲۴ ۶

   
 (أكون)

                
 )أنا/(يدي/ (التوراة ۲۵ ۶

  
 مصدقا

    
 ما

     
 بني

      
                  مبشرا   )أنا/ (رسول  ۲۶ ۶
هو(من بعدي / ۲۷ ۶ ) 

        
 يآيت

           
 امحد/ امسه ۲۸ ۶

   
 (يكون)

                
      بينات  ملّا    جاء         )هو/ (هم ۲۹ ۶
 (هم) ۳۰ ۶

  
 قالوا

                 
 )قرآن(: هذا  ۳۱ ۶

   
 (يكون)

          
 سحر مبني

    
 من ۳۲ ۷

                
 أظلم

   
 من/ اهللا ۳۳ ۷

  
 افتري

             
 الكذب

   
                  يدعي   هو/ اسالم ۳۴ ۷
 القوم الظاملني/ اهللا ۳۵ ۷

     
 اليهدي

          
 (الظاملني)

   
 (هم) ۳۶ ۸

     
 يريدون

              
            ليطفئوا         نوراهللا/افواههم ۳۷ ۸
 نوره/ اهللا ۳۸ ۸

        
متم 

           
 الكافرون ۳۹ ۸

     
 كره

          
 (كافرون)

   
۸ ۴۰ ( نوره))هو  

        
 (أمتّ)

           
 هو ۴۱ ۹

    
 الذي

               
دين احلق/ رسوله / ۴۲ ۹  

     
 هدي

  
 أرسل

           
 )دين احلق:(ه )/ هو/(كل دين ۴۳ ۹

        
 يظهر

           
 املشركون ۴۴ ۹

     
 كره

          
 املشركني

   
۹ ۴۵ ( هو)/ (دين احلق: ه             (أظهر)         (
 (آنا) ۴۶ ۱۰

  
 (أنادي)

                 
 (هم) ۴۷ ۱۰

    
 امنوا الذين

              
   جتاره            أدلّ      )أنا/ (كم ۴۸ ۱۰
 كم ۴۹ ۱۰

 
 عذاب اليم

      
 تنجي

        
 (هي)

  
 )أنتم/ (رسوله/ اهللا ۵۰ ۱۱

     
 تؤمنون

              
 /أنفسكم/ أموالكم)آنتم/(سبيل اهللا ۵۱ ۱۱

        
 جتاهدون

           
 لكم ۵۲ ۱۱

   
 (يكون)

 
 (ذلكم)

  
 ذلكم

         
 خري

 
               تعلمون      (أنتم) ۵۳ ۱۱
 (أنتم) ۵۴ ۱۱

     
 (ه)

  
 (ه/)إفعلوا

           
هو(كم/ لكم / ۵۵ ۱۲ ) 

     
 يغفر

          
 ذنوب

   
 جنات           يدخل         )/هو/(كم ۵۶ ۱۲
۱۲ ۵۷ 

         
 جتري

    
 من حتتها

     
 أار

۱۲ ۵۸ ( هو)(كم ) 
        

 (يدخل)
         

 جنات عدن/ مساكن طيبة
۱۲ ۵۹ 

    
 (يكون)

 
 فوزالعظيم (ذلك)

 
 (ذلك)

           
 (أنتم) ۶۰ ۱۳

     
 حتبون

           
 ها/ أخري

  
   (هو)           (نصر من اهللا)   (يكون)    نصر من اهللا ۶۱ ۱۳
۱۳ ۶۲ 

    
 (يكون)

  
 فتح قريب

          
 (هو)

  
 )أنت/(املومنني ۶۳ ۱۳

  
 بشر

                 
                  (أنادي)   (آنا) ۶۴ ۱۴
 (هم) ۶۵ ۱۴

    
 امنوا الذين

              
 )أنتم(أنصار اهللا  ۶۶ ۱۴

   
 كونوا

  
 (أنصار)

             
 احلواريين/ عيسي بن مرمي ۶۷ ۱۴

  
 قال

                 
 أنصاري/ايل اهللا  ۶۸ ۱۴

   
 من (يكون)

 
 (أنصار)

             
                  قال   احلواريون ۶۹ ۱۴
 حنن/ أنصاراهللا ۷۰ ۱۴

   
 (نكون)

  
 (أنصار)

             
 طائفة من بين اسرائيل ۷۱ ۱۴

     
 آمنت

              
               كفرت      طائفة ۷۲ ۱۴
 )حنن/(عدوهم ۷۳ ۱۴

        
 آيدنا

           
 (هم) ۷۴ ۱۴

    
 امنوا (الذين)

              
 (هم) ۷۵ ۱۴

   
 أصبحوا

  
 (ظاهرين)

 
 ظاهرين
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  »صف«ي  روابط عوامل انسجامی در سوره )3(جدول 

جام
انس

مل 
عوا

 
ري

ستو
د

  

  ارجاع

  )١٤(موسي ) ١٨(أنا  )١٥(قوم ) ١٧(أنتم  )١٤(موسي ) ١٦(أنا  )١٥(قوم ) ١٦(أنتم  )١١(اهللا) ١٢(في سبيله: ه  )٢(اهللا) ٣(هو 
  )٥٠(أنتم) ٥١(أنتم  )٣٨(اهللا) ٤٢(رسوله:ه  )٣٨(اهللا) ٤١(هو  )٣٥(اهللا) ٣٨(نوره:ه  )٣٥(قوم الظالمين) ٣٦(هم  )٢٣(بني اسراييل )٢٩(هم

عيسي ابن )٢٧(يبعد  )٢٣(بني اسراييل) ٢٤(كم  )١٥(قوم ) ١٩(هم  )١٥(قوم ) ١٨(كم
  )٢٢(مريم

  )٢٦(رسول) ٢٨(اسمه:ه  )٢٦(رسول) ٢٧(هو

  )٥٤(أنتم) ٥٣(أنتم  )٥١(أنتم) ٥٣(أنتم  )٤٢(الحقدين)٤٥(ه   )٤٢(الحقدين)٤٣(ه   )٤٢(رسول) ٤٣(هو  )٢٣(بني اسراييل )٣٠(هم
  )٧(ما )٨(هو  )٦٣(مومنين)٦٥(هم  )٥٠(رسول) ٦٣(أنت  )٦٠(أنتم) ٥٤(أنتم  )٥٠(اهللا) ٥٦(هو  )٥٠(اهللا) ٥٥(هو

  )٦٣(مومنين)٦٦(أنتم
  )٦٨(أنصاري:ي

  )٦٩(الحواريون)٧٠(نحن  )٦٧(عيسي ابن مريم
  )٧٣(عدوهم:هم

  )٧١(اسرائيلطائفه من بني
  )٧٤(هم 

  )٧١(اسرائيلطائفه من بني
  )٧٥(هم 

  )٧١(اسرائيلطائفه من بني
  )٤٨(تجاره) ٦٠(أخري  )٤٨(تجاره) ٤٩(هي  )٥٨(يدخل)٥٩(ذلك  )٥١(تجاهدون)٥٢(ذلكم  )٥٥(يغفر)٥٩(ذلك  )٥٠(تومنون)٥٢(ذلكم
            )٤٨(تجاره) ٦٠(ها

  جانشيني
  وحذف

  )٢٢(عيسي ابن مريم) ٢٥(أنا  )٢٢(عيسي ابن مريم) ٢٤(أنا  )٢٢(عيسي ابن مريم) ٢٣(أنا  )١٤(موسي) ١٥(أنا  )٥(أنا )/ ٤(أنا
عيسي ابن ) ٢٦(أنا

  )٢٢(مريم
  )٣٨(اهللا) ٤٨(أنا  )٣٨(اهللا) ٤٦(أنا  )٤٢(رسول) ٤٥(هو  )٣٨(نوره) ٤٠(نوره  )٣٨(اهللا) ٤٠(هو   )٢٨(احمد) ٢٩(هو 

  )٦٠(أخري)٦١(هو  )٥٦(يدخل)٥٧(تجري  )٥٦(يدخل)٥٨(يدخل  )٥٠(رسول) ٦٤(أنا  )٥٦(كم ) ٥٨(كم  )٥٠(اهللا) ٥٨(هو
            )٦٠(أخري)٦٢(هو

اني
اژگ

م و
سجا

ل ان
وام

ع
  

  تكرار

  )٢١) (٣٣) (٢(اهللا) ٨(اهللا
)١١) (٨) (١١(  
)٣٥) (٢١) (٢٠(  

)٦٨) (٥٠)  (٣٨) (٣٣(  

  )١٤(قوم) ١٥(قوم  )٢٤(رسول اهللا) ١٨(رسول اهللا
  )٤(أنادي)١٥(أنادي
  )٤٦(أنادي)٦٤(أنادي
  )٢٣(أنادي)٤٦(أنادي

  )٢٩) (١٩(لما  )٢٢) (١٤(إذ

  )٤٨(كم) ٤٩(كم  )٤٢(دين) ٤٣(دين  )٦٧) (٢٢(عيسي ابن مريم  )٢٥) (١٠(ما   )٣٢(من) ٣٣(من  )٥٨) (٥٦(جنّات
) ٢٢(قال)١٤(قال

)٦٧)(٦٩(  
  )٧١(طائفه)٧٢(طائفه  )٥٦(كم)٥٥(كم  )٢٠(أزاغ) ١٩(زاغوا  )٥٢(كم) ٤٩(كم  )٤٢(رسوله)٥٠(رسوله

  )٦٥)(٧١)(٧٤(امنوا
)٥)(٤٧)(٥٠(  

  )٤٤) (٣٩(كره  )٩(أن تقولوا ) ١٤(قال  )٦(تقولون)٩(أن تقولوا   )٦٨( )٧٠(أنصاراهللا  )٦٧) (٦٩(الحواريون

  )٥٣) (١٧(تعلمون  )٢٦(مبشّرا)٦٣(بشّر   )٥٤)(١٠) (٧(التفعلون  )٢٢(قال) ٣٠(قالوا  )٢٣(أنادي)١٥(أنادي  )٣٥) (٢١(اليهدي
  )/٢٤)(١٨)/(١٣)(٣(يكون

)٥٩)(٥٢)/ (٣١) (٢٨/(  
)٦٨) (٦٦)/ (٦٢)(٦١/(  

  )٤٧)/(٤١() ٥(الذين
)١٢) (٦٥(  

        

    )٣١(مبين)٢٩(بينات   )٤٥(أظهر)٤٣(يظهر  )٤٠(أتم) ٣٨(متم  )٢٩(جاء) ٢٧(يأتي  )٤٢(هدي) ٤٨(أدلّ  معناييهم
  تضاد
  معنايي

  )٧٢(كفرت) ٧١(امنت  )٤٢(هدي) ٣٥(اليهدي  )١٦(تؤذونني) ١١(يحب  )٣٣(افتري) ٢٥(مصدقا  )٨(مقتا)١(الرحيم   )٨(مقتا)١(الرحمن
            )٤٩(تنجي) ١٢(يقاتلون

  جزء و
  كل

  السمواتمافي  )٢(اهللا)/ ١(اهللاسم
  )١(أنا ) ٢(األرضومافي

  السمواتمافي) ٥(هم
  )٢(األرضومافي

  السمواتمافي) ١٢(هم
  )٢(األرضومافي

  السمواتمافي) ١٤(موسي
  )٢(األرضومافي

  السمواتمافي) ١٤(قوم
  )٢(األرضومافي

  )١٤(موسي) ٢٢(عيسي ابن مريم  )١٥(قوم) ٢٠(قلوبهم
  )٢٣(بني اسراييل

  )١٤(موسي) ٢٥( التوراة  )٢٢(عيسي ابن مريم
٢٥( يدي(  

  )٢٢(عيسي ابن مريم
  )٣٧(أفواههم

  )٣٥(قوم الظالمين

  )٢٨(احمد) ٣١( )قرآن(: هذا   )٢٤(رسول اهللا) ٢٦(رسول
-السموات ومافيمافي) ٣٢(من

  )٣٥(اهللا) ٣٧(نوراهللا  )٣٣(من) ٣٤(هو  )٢٨(احمد) ٣٤(اسالم  )٢(األرض

  )٤٢(رسول) ٤٧(هم
-السموات ومافيمافي) ٥٠(أنتم

  )٥٠(اهللا) ٧٣(نحن  )٥٠(أنتم) ٥١(أنفسكم  )٥٠(أنتم) ٥١(أموالكم  )٥٠(اهللا) ٥١(اهللاسبيل  )٢(األرض

  )٥٠(اهللا) ٦١(اهللانصرمن
-السموات ومافيمافي) ٦٣(مومنون

  )٢(األرض
  )٦٧(الحواريين

  )٢٢(عيسي ابن مريم
  )٧١(طائفة من بني اسرائيل

  )٢٣(بني اسراييل
  )٢(سبح)١(أبدأ
  }فرايندلفظي{

  )٢(سبح)٤(أنادي
  }فرايندلفظي{

  )٦(تقولون)٤(أنادي
  }فرايندلفظي{

  )٢٥(مصدقا )٤(أنادي
  }فرايندلفظي{

  )٢٦(مبشّرا)٢٥(مصدقا 
  }فرايندلفظي{

  )٣٠(قالوا)٣٤(يدعي
  }فرايندلفظي{

  )٧٥(أصبحوا) ٧٠(يكون
  }فرايند ربطي{

  )٧٤(الذين ) ٦٨(من

  )٣٦(يريدون) ١٧(تعلمون
  }فرايندذهني{

  )٦٠(تحبون) ٥٥(يغفر
  )٧٥(ظاهرين) ٣(عزيزالحكيم  }فرايندذهني{

  )٥٩(فوزالعظيم
  )٦٢(فتح قريب 

  )٦١(نصرمن اهللا
  )٦٦(آنصار

  )٧٠)/(٦٨(أنصار

) ٥١(تجاهدون
  )٧٥(ظاهرين

  }فرايند مادي{
  )٤٣(يظهر)٣٧(يطفئوا
  }فرايند مادي{

  )٢٩(جاء) ٤٢(أرسل
  }فرايند مادي{

  )٣٥(ظالمين)٢١(فاسقين  )٥٧(من تحتها)٢٥(بين  )٢٩(لما )٢٢(إذ  )٥٤(إفعلوا )٧٣(أيدنا

  )٥٦(جنّات) ٥٨(مساكن   )٥٧(أنهار) ٥٦(جنّات  )٥٨(طيبه) ٥٢(خير  )٣٣(كذب) ٥٥(ذنوب  )٤٤(مشركين)٣٩(كافرون  )٣٣(كذب)٣٢(أظلم

  برابري

  )١٤(موسي)١٨(رسول اهللا  )١٢(أنتم ) ١٣(هم   )١٠(أنتم ) ٩(أنتم   )٩(أنتم ) ٧(أنتم   )٧(أنتم ) ٦(أنتم   )٦(أنتم ) ٥(هم

  )٣٥(قوم الظالمين   )٣٥(قوم الظالمين )٢١(الفاسقينقوم  )١٥(قوم)٢١(الفاسقينقوم
  )٤٧(هم)٤٨(كم  )٤٤(مشركون)٣٩(كافرون  )٣٤(اسالم)٤٢(دين الحق  )٣٩(الكافرون

          )٦٣(مومنين)٦٦(أنصارهللا  )٥٤(أنتم)٥٥(كم
            )٢٦(رسول)٢٨(احمد  نامگذاري

              تشابه
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ي یکسانی عناصري هستند که در زنجیره 1هاي شباهتاز سوي دیگر، عناصرِ موجود در زنجیره
آنچه عنصـري را  «شایان ذکر است . (Hasan, 1984: 205-206; Halliday & Hasan, 1985: 84-85). نیستند

دو تـا  «گره که تعبیـري دیگـر از   . شودسازد، گره نامیده میبا دیگر عنصر انسجامی مربوط می
است، در بررسی و تحلیل عوامل انسجام در یک متن، بسـیار مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه      » بودن
 (Hasan, 1984a: 7; Halliday & Hasan, 1985: 73)» .است

هـا، بـه معنـی اتمـام     ها در زنجیرههاي انسجامی و شرکت آنوجود عناصر انسجام در گره
هاي انسجامی ضروري است؛ بـه  ها و زنجیرهتحلیل انسجام نیست، بلکه تعامل داخلیِ این گره

این معنی که در ساخت یک متن، فقط عناصر دستوري و یا واژگانی مورد نظـر نیسـتند، بلکـه    
به طور . شودها مورد نظر است که هماهنگی انسجامی نامیده میپیوستگیِ آنهمبستگی و بههم

هـاي انسـجامیِ   توان گفت هماهنگی انسجامی عبارت است از ترکیب و تعاملِِ زنجیرهکلی، می
  .یافته براساس عناصر انسجامشکل

نشـان داده شـده    5کـه در جـدول   چنان –درواقع، دستیابی به چگونگیِ پیوستگیِ یک متن
هـا بـا یکـدیگر بـا     ها در کنار هم و ارتبـاط متقابـل آن  از طریق قرار گرفتن این زنجیره -است

ها، درواقع، براي برقراري ارتباط متقابلِ زنجیره. پذیر استگرا امکاناستفاده از دستور زبان نقش
قبل از . ره قرار بگیرندباید افعال موجود در هر جمله، براساس نوع فرایند مشترك در یک زنجی

کـه   - 2گـرا، الزم اسـت بـه مفهـوم گـذرایی     مند نقششناسیِ نظامتوضیح انواع فرایند در زبان
  .اي داشته باشیماشاره -گیردي فرایندها و ملزوماتش را در برمیمجموعه

اي از جملـه اسـت کـه بـراي     گـذرایی مؤلّفـه  ) SFL(گـرا  مند نقششناسیِ نظاماز دید زبان
 21: 1976( براساس نظر هلیدي. رودکار میمشخص کردن انواع متفاوت فرایندها در جمله به

گذرایی در اصل، رمزگذاريِ تجربیات ما از فرایندهاست و یا به روشی دیگر، گـذرایی  « )30و 
کنندگان در این فراینـدها و دیگـر ملزومـاتی کـه بـه      دستور زبانی است برايِ فرایندها، شرکت

  ».آیدها میهمراه آن
دیدگاه هلیدي نسبت به گذرایی با دید سنّتی، که در زبان انگلیسی نسبت به آن وجود دارد، 

                                                                                                                                               
1. similarity chains  
2. transitivity  
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در نظـر گرفتـه   » تعدي«اش به معناي که در دید سنّتی -از این دیدگاه، این واژه. متفاوت است
ــه بــا حالــت تعــديِ فعــل از نظــر دســتوري ارتبــاط دارد  -شــودمــی   . نــه بــا خــود فعــل و ن

  .کننـدگان در جملـه  شـود بـه ارتباطـات بـینِ فراینـدها و شـرکت      درواقع، گذرایی مربوط مـی 
(Buttler,1985b: 164-165)  

، 1هاي مـادي سه نوع فرایند اصلی را با نام )161: 1976(در ارتباط با گذراییِ فعل، هلیدي 
کنـد  معرفی مـی  6جوديو و 5، لفظی4هاي رفتاريو سه نوع فرایند فرعی با نام 3و ربطی 2ذهنی

  :شودها اشاره میکه در ذیل به اختصار به آن
هاي کنشی که به انجام دادنِ کـاري فیزیکـی داللـت دارد؛    مربوط است به فعالیت فرایند مادي

ي اصلی کنندهدر این نوع فرایند، ممکن است که یک شرکت... . مانند خوردن، گرفتن، افتادن و
» گـر کـنش «در ایـن جملـه   » مـن «باشیم؛ مانند من خواهم آمـد کـه    داشته 7»گرکنش«با عنوان 

هـا را  کننده داشته باشیم؛ مانند مـن چـراغ  که ممکن است دو شرکتشود و یا اینمحسوب می
أنتم «ي و یا در جمله 8»هدف«ها گر است و چراغکنش» من«کنم که در این جمله، خاموش می

  .شودفرایند مادي محسوب می: گر، تجاهدونکنش: ، أنتم»تجاهدون
در اصل فرایندي است که به امور ذهنی، حسی و فکري مربوط اسـت؛ ماننـد   فرایند ذهنی 

اي کـه در ایـن فراینـد، فعالیـت     کننـده شرکت... . دوست داشتن، فکر کردن، خوشایند بودن و
ت ذهنـی در  صـور شود و آنچه بهنامیده می 9»گرحس«دهد، ذهنی، حسی و فکري را انجام می

مـن  «ي طـور مثـال در جملـه   بـه . نام دارد 10»نمود یا پدیده«شود، این فرایند، درك یا حس می
نمود یا «و اشتباه » فرایند ذهنی«، متوجه شدم »گرحس«ي من نقشِ کلمه» متوجه اشتباهم شدم

در . است »أنا أدلّکم«ي ي صف، جملهمثال آن در تحلیل سوره (Hasan, 1985a: 36). است» پدیده
  .نمود یا پدیده خواهد بود: فرایند ذهنی و کم: گر، أدلّحس: این جمله، أنا

                                                                                                                                               
1. material  
2. mental 
3. relational 
4. behavioral 
5. verbal 
6. existential 
7. actor 
8. goal 
9. senser 
10. phenomenon 
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  »صف«ي هاي یکسانی و شباهت در سورهزنجیره )4( جدول
 ش ش ي ش ش ش ش ش ش/ي ش ش ش ش ش ش ش ي/ش مجله آيه
 (أبدأ) الرحيم الرمحن اسم اهللا ۱ ۱

             
 هللا/مايف السموات و مايف األرض ۲ ۱

  
 سبح

             
 هو ۳ ۱

   
 (يكون)

  
 العزيزاحلكيم

         
 (أنا) ۴ ۲

  
 (أنادي)

             
           امنوا الذين     (هم) ۵ ۲
 (انتم) ۶ ۲

  
 مل تقولون

             
 (انتم) ۷ ۲

       
 التفعلون ما

       
         (هو)      (مقتا) مقتا اهللا ۸ ۳
 (انتم) ۹ ۳

  
 أن تقولوا

             
 (انتم) ۱۰ ۳

       
 التفعلون ما

       
 اهللا ۱۱ ۴

     
حيب 

          
 )هم/(يف سبيله ۱۲ ۴

    
 الذين

   
 يقاتلون

       
             (يكونون)    هم ۱۳ ۴
 ه/قوم/ موسي ۱۴ ۵

  
 قال

      
 إذ

      
 أنا/ يا قومِ ۱۵ ۵

  
 (أنادي)

             
۵ ۱۶ ( أنا)(أنتم            تؤذونين      (
 (أنتم) ۱۷ ۵

     
 تعلمون

          
 /كم/ أنا/رسول اهللا ۱۸ ۵

   
 (أكون)

            
 (هم) ۱۹ ۵

     
 زاغوا

   
 ملّا

      
 قلوم/اهللا ۲۰ ۵

     
 أزاغ

          
 القوم الفاسقني/اهللا ۲۱ ۵

     
 اليهدي

      
 (الفاسقني)

   
 عيسي ابن مرمي ۲۲ ۶

  
 قال

      
 إذ

      
 بين اسراييل ۲۳ ۶

  
 (أنادي)

             
             (أكون)    كم/ أنا/ رسول اهللا ۲۴ ۶
 أنا/(يدي/(التوراة ۲۵ ۶

  
 مصدقا

    
 ما

  
 بني

     
 )أنا)/(اهللا(رسول  ۲۶ ۶

  
 مبشرا

             
       من بعدي يآيت         (هو) ۲۷ ۶
 امحد/امسه ۲۸ ۶

   
 (يكون)

            
 )هو/ (هم ۲۹ ۶

        
 ملّا جاء

 
 بينات

    
 (هم) ۳۰ ۶

  
 قالوا

             
 )قرآن(هذا  ۳۱ ۶

   
 (يكون)

       
 مبني

    
    أظلم             من ۳۲ ۷
 من/اهللا ۳۳ ۷

  
 افتري

         
 الكذب

   
 )هو/(اسالم ۳۴ ۷

     
 يدعي

          
    (الظاملني)       اليهدي      القوم الظاملني/اهللا ۳۵ ۷
 (هم) ۳۶ ۸

     
 يريدون

          
 افواههم) هم/(نوراهللا ۳۷ ۸

        
 ليطفئوا

       
 نوره/ اهللا ۳۸ ۸

        
متم 

       
 الكافرون ۳۹ ۸

     
 كره

      
 (كافرون)

   
۸ ۴۰ ( هو(نوره)هو         (أمتّ)         (
 هو ۴۱ ۹

    
 الذي

           
دين احلق/ رسوله / ۴۲ ۹  

  
 هدي

     
 آرسل

       
        يظهر         )دين احلق:(ه )/ هو/(كل دين ۴۳ ۹
 املشركون ۴۴ ۹

     
 كره

      
 املشركني

   
 )هو)/ (دين احلق: ه ۴۵ ۹

        
 أظهر

       
 (آنا) ۴۶ ۱۰

  
 (أنادي)

             
 (هم) ۴۷ ۱۰

    
 امنوا الذين

          
۱۰ ۴۸ / أنا(كم    جتارة        أدلّ      (
 كم ۴۹ ۱۰

 
 عذاب اليم

      
 تنجي

    
 (هي)

  
 )أنتم/(رسوله/ اهللا ۵۰ ۱۱

     
 تؤمنون

          
        جتاهدون         /أنفسكم/ أموالكم)آنتم(سبيل اهللا ۵۱ ۱۱
 لكم ۵۲ ۱۱

   
 (يكون)

 
 (ذلكم)

  
 ذلكم

     
 خري

 
 (أنتم) ۵۳ ۱۱

     
 تعلمون

          
 (أنتم) ۵۴ ۱۱

     
 (ه)

  
 )ه/ (إفعلوا

       
۱۲ ۵۵ / هو(كم/ لكم ) 

     
 يغفر

      
 ذنوب

   
۱۲ ۵۶ / هو(كم ) 

        
 يدخل

      
 جنات

۱۲ ۵۷ 
         

 جتري
 

 من حتتها
    

 أار
۱۲ ۵۸ /( هو)/(كم ) 

        
 (يدخل)

     
 جنات عدن/ مساكن طيبة

        (ذلك)  فوزالعظيم (ذلك)  (يكون)     ۵۹ ۱۲
 (أنتم) ۶۰ ۱۳

     
 حتبون

       
 ها/ أخري

  
 نصر من اهللا ۶۱ ۱۳

   
 (يكون)

  
 (نصر من اهللا)

      
 (هو)

  
   (هو)       فتح قريب   (يكون)     ۶۲ ۱۳
أنت(املومنني  / ۶۳ ۱۳ ) 

  
 بشر

             
 (آنا) ۶۴ ۱۴

  
 (أنادي)

             
 (هم) ۶۵ ۱۴

    
 امنوا الذين

          
 )أنتم/(أنصار اهللا ۶۶ ۱۴

   
 كونوا

  
 أنصار

         
              قال   احلواريين/ عيسي بن مرمي ۶۷ ۱۴
 أنصاري/ايل اهللا ۶۸ ۱۴

   
 من (يكون)

 
 (أنصار)

         
 احلواريون ۶۹ ۱۴

  
 قال

             
          (أنصار)   (نكون)    حنن/أنصاراهللا ۷۰ ۱۴
 طائفة من بين اسرائيل ۷۱ ۱۴

     
 آمنت

          
 طائفة ۷۲ ۱۴

     
 كفرت

          
۱۴ ۷۳ / حنن(عدوهم ) 

    
 (الذين)

   
 آيدنا

       
 (هم) ۷۴ ۱۴

    
 امنوا الذين

          
        ظاهرين  (ظاهرين)   أصبحوا    (هم) ۷۵ ۱۴
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در ارتبـاط  » ...شدن، داشتن، به نظر رسیدن، بـودن و  «، فرایندي است که با افعال فرایند ربطی
شود و آنچه اسناد نامیده می 1»حامل«دهد، اي که این نوع فرایند را انجام میکنندهشرکت. است

» من غمگین هسـتم «ي در جمله» غمگین«طور مثال باشد؛ به 2»مسند«شود ممکن است داده می
کـه ممکـن اسـت    و یـا ایـن  » خدا عشق اسـت «ي در جمله» عشق«ي در کلمه 3»یکسانی«و یا 

 )37 :همـان (».نـدارم  مـن مـدادهاي زیـادي   «ي در جمله» مدادهاي زیادي«باشد مانند  4»مالکیت«
فراینـد  : حامل، کونوا: أنتم. است» أنتم کونوا أنصار اهللا«ي ي آن در تحلیل پیشِ رو، جملهنمونه

  .مسند: ربطی، أنصاراهللا
که در اصل حد وسط فرایندهاي فکري و جسمانی است، رفتارهـایی نظیـر    فرایند رفتاري

در این نوع فرایند، فقـط  . گیردرا دربرمی» ...تنفس کردن، آه کشیدن، لبخند زدن، گریه کردن و«
: او» «او آه کشـید «ي طـور مثـال در جملـه   وجـود دارد؛ بـه   5»رفتـارگر «کننده با نام یک شرکت

  6.شودمحسوب می» فرایند رفتاري: آه کشید«و » رفتارگر
 )37 :همـان ( کـه حسـن  چنـان . شـود را شـامل مـی  » گفـتن «هایی نظیر ، فعالیتفرایند لفظی

این فرایند، فرایندي است که عمل گفتن را دربردارد؛ مانند گفتن، پرسـیدن، اعـالن   «: ویسدن می
و  8کننـده و دریافـت  7گوینده: اند ازهاي این فرایند، عبارتکنندهشرکت... . کردن، فریاد زدن و

» .شـود نامیـده مـی   11پـردازي طور کلی، سخنو یا به 10یا نقل قول 9شود، گزارشآنچه گفته می
فراینـد  : گوینـده، قـال  : موسی. است» موسی قال لقومه«ي ي آن در تحلیل پیشِ رو جملهنمونه

  .ي پس از آن نقل قول خواهد بودکننده و جملهدریافت: لفظی، لقومه
. ، فرایندي است که با وجود داشتن یا اتفاق افتادنِ یک چیز در ارتباط استفرایند وجودي

                                                                                                                                               
1. carrier 
2. attribute 
3. identity 
4. possession 
5. behaver 

به همین دلیل به منظـورِ تبیـین   . شودي مورد نظر، این فرایند و همچنین فرایند وجودي مشاهده نمیدر سوره. 6
 .ي فارسیِ آن ذکر شده استمطلب، نمونه

7. sayer 
8. recipient 
9. report 
10. quote 
11. verbiage 
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وجود داشتن را دربر داشته باشد، جزء ایـن فراینـد محسـوب     طور کلی، هر فعلی که معنايبه
شود که در این نـوع  نامیده می 1»موجود«شود، آنچه معناي وجود داشتن به آن داده می. شودمی

موجـود،  : او. او در خانـه بـود  : طور مثـال شرکت دارد؛ به 2»عنصر محیطی«فرایند، معموالً یک 
  .ودي استفرایند وج: عنصر محیطی و بود: خانه

افعـال   -مشخص شـده اسـت   2که در جدول چنان -براي تسهیل در تحلیل، از همان ابتدا
موجود در جمالت در یک زنجیره قرار داده شده و نوع فرایند در بـاالي جـدول نوشـته شـده     

  .است
گـرا  شناسـیِ نقـش  هایی که براساسِ گذرایی در زبـان زنجیره 5بنابراین، با توجه به جدول 

هـا در  ي افقـیِ ایـن زنجیـره   مشترك دارند، با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و نوع رابطـه فرایند 
  .انتهاي این جدول نشان داده شده است

، »قـال «با فعلِ  22-6و  14-5جمالت  -شودمشاهده می 5که در جدول چنان –براي مثال
 14ي آیه و اعداد نگرِ شمارهدر این دو جمله، نشا 6و  5اعداد . زنجیره دارندفرایند لفظی و هم

فراینـد لفظـی،   » قـال «ي مـذکور، فعـل   در دو جملـه . نشانگرِ جمله در این سوره هستند 22و 
که ظرف زمـان  » إذ«. ، گوینده هستند22ي در جمله» بن مریمعیسی«و  14يدر جمله» موسی«

  ي در نمونـه از سـوي دیگـر،   . است، در این دو جمله، عنصر محیطی در نظر گرفته شده است
از . کننده وجود ندارددریافت 22-6ي کننده است؛ در حالی که در نمونهدریافت» لقومه« 5-14

عنصـر   -...و 15-5، 23-6طـور مثـال   بـه  –ي فرایند لفظیهاي دیگرِ زنجیرهآنجا که در نمونه
یا «همچون  –اهي دیگر جملهکنندهبا عناصرِ دریافت» قومه«ي کننده موجود است، واژهدریافت

  .تشکیلِ گره داده و در یک زنجیره قرار گرفته است -...و» یا قوم«بنی اسرائیل، 
و همچنین پیوستگی  4و  3هاي پس از این مرحله، به بررسیِ کمیِ انسجام براساس جدول

اما قبل از آن الزم است که چند اصطالح اساسی را در این زمینه . پردازیممی 5براساس جدول 
  :ح دهیمتوضی

نامیـده   3»نمونـه «هاي یکسانی و شباهت وجود دارد، یـک  هر عنصر واژگانی که در زنجیره

                                                                                                                                               
1. existent 
2. circumstantial element 
3. token 
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که پس از این توضیح داده خواهـد   -هاي هماهنگیِ انسجامیپنج نوع نمونه در فرضیه. شودمی
، 3هـاي مرکـزي  ، نمونـه 2هـاي مـرتبط  ، نمونـه 1هـا نمونهکل«: اند ازوجود دارند که عبارت -شد
  :به شرح زیر 5هاي جنبیو نمونه 4هاي غیرمرکزي هنمون

گیرنـد؛ بنـابراین،   قرار می نمونه کل کنند، با نامهایی که در یک متن شرکت میتمام نمونه
هـاي  نمونه. ها هستندْنمونههاي مرتبط و جنبی، کلتوان گفت که مجموع نمونهطور کلّی میبه

. هاي یکسانی و یا شـباهت حضـور دارنـد   در زنجیرههایی که ي نمونهاند از همهعبارتمرتبط 
 .شـوند تقسـیم مـی  غیرمرکـزي  هـاي  و نمونه مرکزيهاي ي نمونهاین نوع نمونه، به دو دسته

اي شـرکت  انـد کـه در تعامـل زنجیـره    هـاي مـرتبط  اي از نمونهزیرمجموعه هاي مرکزي،نمونه
اي از هاي غیرمرکزي، زیرمجموعهمونهو ن. کنند و در ایجاد پیوستگیِ متن، سهم مهمی دارند می

شـامل  جنبـی   هـاي نمونـه  .کننـد اي شرکت نمـی هاي مرتبط هستند که در تعامل زنجیرهنمونه
  .شوندهاي یکسانی و شباهت دیده نمیهایی است که در هیچ یک از زنجیره نمونه

وستگیِ یـک  ي هماهنگی انسجامی و در نتیجه پیدهندههایی که نشاناز سوي دیگر، فرضیه
  :6متن است، به شرح زیر است

هـاي مـرتبط در آن کمتـر باشـد،     هاي جنبی در یک متن نسبت به نمونههرچه نسبت نمونه. 1
  .احتماالً آن متن از انسجام بیشتري برخوردار است

از  50%حداقل  –هاي غیرمرکزي بیشتر باشدهاي مرکزي نسبت به نمونههرچه نسبت نمونه. 2
  .تواند از انسجام بیشتري برخوردار باشدآن متن می -ا در برگیردها رگونهکل
تر خواهد بود؛ به ایـن  ها کمتر باشد، آن متن منسجمبین تعامالت زنجیره 7قدر شکافهرچه. 3

  .ي انسجام کمتر متن استدهندهها، نشانها در الگوي تعاملی زنجیرهمعنی که تعداد شکاف
   
                                                                                                                                               
1. Total Tokens: TTs 
2. Relevant Tokens: RTs 
3. Central Tokens: CTs 
4. Non-Central Tokens: NCTs 
5. Peripheral Tokens: PTs 

  . Hasan, 1984b: 218; Halliday & Hasan, 1985: 93-94 .  ك.ر. 6
7 .Gap: تعاملی براساس فرایندها صورت نگیرد، بین  –چه یکسانی و چه شباهت –هرگاه بین دو یا چند زنجیره

 .ي ضعف متن در پیوستگی استآید که نشانهها شکاف به وجود میآن
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  »صف«هماهنگی انسجامی در سوره  )5(جدول 
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  »صف«هماهنگی انسجامی در سوره  )5(جدول ادامه 
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هاي هماهنگی انسجامی، انسـجام و پیوسـتگی کمـیِ ایـن     ي آخر، براساس فرضیهو در مرحله
  :سوره به شرح زیر است
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  46/98): درصد انسجام سوره( هاونهنم هاي مرتبط نسبت به کلونهنمدرصد 
  38/80 :)درصد پیوستگی سوره( هاونهنمهاي مرکزي نسبت به کلونهنمدرصد 

  
  گیرينتیجه
طـور  مبـارك آن بـه  هاي که در قسمت مقدمه بیان شد، بحث درباب انسجام قرآن و سورهچنان

یک از این پژوهشگران به بررسی کمـی میـزان انسـجام و البتّـه     کلّی بسیار شده است؛ اما هیچ
ي انسـجام،  ي کلّی و ضمنی به نظریهدر این پژوهش، عالوه بر اشاره. اندپیوستگی آن نپرداخته

کـه مضـامین    -ي صفي مبارکهکاربست این نظریه در سوره هماهنگی انسجامی و پیوستگی،
گرا شناسی نقشمنظور تأیید و تأکید بر انسجام و پیوستگی آن با رویکرد زبانبه -متعددي دارد

  .بررسی شد
در این تحلیل، پس از آن که کلّ سوره به جمالت ساده و نه مرکّب، تقسیم شد و واژگـان  

ر جملـه کـه بـا    ها و عبارات موجود در هـ یا عبارات موجود در هر جمله تفکیک گردید، واژه
ها و عبـارات موجـود در دیگـر جمـالت، انسـجام واژگـانی و یـا دسـتوري داشـتند، در          واژه

ي بعـد کـه درواقـع از اهمیـت بـاالیی      در مرحلـه . هاي یکسانی و شباهت قرار گرفتند زنجیره
شـان براسـاس گـذرایی در    برخوردار است و نشانگرِ پیوستگی متن است، جمالتی کـه افعـال  

در ادامـه، براسـاس الگـوي    . زنجیره شـدند گرا فرایندهاي مشترك داشتند، همشناسیِ نقش زبان
هاي عمودي و جمالت دارايِ فراینـد مشـترك   هماهنگیِ انسجامی، عناصر انسجامی در زنجیره

ي نهایی به سنجشِ کمـی انسـجام و پیوسـتگی در    در مرحله. هاي افقی قرار گرفتنددر زنجیره
  :ظر به شرح زیر پرداخته شدي مورد نسوره

مـورد بـود کـه از ایـن      260هـا  نمونـه ها و عبارات موجود و به عبارتی کلتعداد تمام واژه -

 مورد260: ها تعداد کل نمونه

 مورد256 :هاي مرتبطونهنمتعداد 

 مورد 4: هاي جنبیونهنمتعداد 

 مورد209: هاي مرکزيونهنمتعداد 

 مورد 47 :هاي غیرمرکزيونهنمتعداد 
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زنجیـره در  به دلیل نداشـتنِ هـم   -هاي جنبی به آن اشاره شدکه با عنوان نمونه -مورد 4تعداد، 
سجام سوره براسـاسِ  در این مرحله، درصد ان. هاي شباهت و یکسانی وارد نشدجدول زنجیره

را  46/98ها محاسبه شد که رقـم قابـل توجـه    نمونههاي مرتبط به تعداد کلنسبت تعداد نمونه
 .دهدنشان می

هاي شباهت و یکسانی شـرکت داشـتند،   هايِ مرتبط که در زنجیرهمورد نمونه 256از میان  -
هـا و  مـورد از واژه  47عبـارت دیگـر،   مورد در جدول هماهنگی انسجامی وارد شدند؛ به 209

وجود داشـتند، بـه دلیـل     -هاي یکسانی و شباهتجدول زنجیره –ي قبلعباراتی که در مرحله
هاي مرکزي موجود در جدول همـاهنگیِ انسـجامی   این که فرایند مشترك نداشتند، جزء نمونه

درصد پیوسـتگیِ  ها، نمونههاي مرکزي به تعداد کلبا توجه به نسبت تعداد نمونه. قرار نگرفتند
 .خواهد بود 38/80سوره 

 -که در صفحات پیشین توضیح داده شد –بنابراین، با توجه به فرضیات هماهنگی انسجامی
هـا  ي مورد بحث، بیش از پنجاه است و بین زنجیرهدرصد انسجام و درصد پیوستگی در سوره

دهـد ایـن سـوره،    نشان میشده، هاي انجامها و تحلیللذا بررسی. نیز هیچ شکافی وجود ندارد
  .از انسجام و پیوستگی باالیی برخوردار استرغم تنوع مضمون، علی

  
 منابع

 قرآن کریم -*

  
  منابع عربی

: وتريب. جعفر  بن قدامة  به  منسوب ،] انيالب  وجوه  فی  الربهان[= نقد النثر   ،)١٩٨٢(  كاتب  وهب ، ابن ميند ابن .۱
 ةيدارالکتب العلم

املؤسسه املصريه العامه :  قاهره. ةيالبالغة العرب فی  و جهوده  عبدالقاهر اجلرجانی ،)ق١٣٨١(امحد   بدوی،امحد  .٢
  .للتأليف و الترمجه و الطباعه و النشر

  .ريدامحد ح  نيعمادالد  چاپ: وتريب. الدالئل  صيداالوائل و تلخيمته  ،)١٩٩٣(باقالنی  .٣
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ـ دراسة فی حتل: ثية فی النقد العرب احلدياالسلوب، )۲۰۰۳(بدری احلربی، فرحان  .۴ ـ ل اخلطـاب ي : وتري، ب
 .عية للدراسات و النشر و التوزياملؤسسة اجلامع

 . حممد هارون  عبدالسالم  چاپ: وتريب.  ينيو التب  انيالب ،)١٩٤٨(حبر   ، عمروبن جاحظ .٥

 .د رضايحممد رش  چاپ : وتريب. االعجاز  دالئل ،)ق١٣٩٨( عبدالرمحان   ، عبدالقاهربن جرجانی .٦

 .داراملعارف: قاهره.  خيتطور و تار:  البالغه ،)١٩٧٦(  ف، شوقیيض .۷

: دراسه يف نقد النقـد، دمشـق  : حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقديه احلداثيه ،)٢٠٠٣( عزام، حممد .۸
 http://www.awu-dam.org .منشورات احتاد الكتاب العرب

:  قـاهره . ١٦ ج، دارالكتاب املصـري  :قاهرهچاپ اول،  ،اخلطاب و علم النصبالغه  ،)۲۰۰۴( فضل، صالح .٩
 . خولی  نيام  چاپ

 .  د و العدليالتوح  ابواب  فی  املغنی ،)١٩٦٠/ق١٣٨٠(امحد   عبداجلباربن  معتزيل، قاضی .١٠

  
 منابع فارسی

چاپ  ،شناسیتکوین تحلیل گفتمان در زبان: تحلیل گفتمان انتقادي ،)1390(زاده، فردوس آقاگل .11
  .علمی و فرهنگی: تهران ،اول

مقایسه و نقد رویکردهاي تحلیل کالم و تحلیل کالم انتقـادي در   ،)1381............................... ( .12
 .ي دکترا، دانشگاه تربیت مدرسرساله. تولید ودرك متن

 ،شناسـی ي زبـان مجلـه . "هایی از سخن کـاوي نگاهی گذرا به جنبه" ،)ش1380(پور، مجید باغینی .13
 .28-15صص  ،سال شانزدهم ،ي دومشماره

د   .14 ل  ،)پیدایش و تکـوین دسـتور زایشـی   (شناسی نظري زبان ،)1378(دبیرمقدم، محمـچـاپ او، 
  .سخن: تهران

بـا    نقـادي   هـا و مباحـث  و روش  جستجو در اصول:  نقد ادبی  ،)1378(، عبدالحسین  کوب زرین .15
 .امیرکبیر:  تهران ، نقاداننقد و   در تاریخ  بررسی
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ي انسجام و هماهنگی انسجامی نظریه "،)ش1390بهار و تابستان (سارلی، ناصرقلی؛ ایشانی، طاهره  .16
ي دو فصـلنامه ): س(دانشگاه الزهرا  "،)ي نردبانقصه(ي فارسی و کاربس آن در یک داستان کمینه

 .4ي، شمارهسال دوم ،)علوم انسانی سابق(پژوهی پژوهشی زبان -علمی

 ،فاطمـه شایسـته پیـران و همکـاران    : مترجمـان  ،تحلیلِ انتقاديِ گفتمان ،)1379(فرکالف، نورمن  .17
 .هامرکز مطالعات و تحقیقات رسانه: تهران

نشـر  : تهـران  ،گـرا یافتی نقششناسی شعر؛ رهبه سوي زبان ،)1376(نبوي، محمد  ؛مهاجر، مهران .18
 .مرکز

فرهنـگ  : تهـران  ،حسینعلی نوذري: مترجم ،ي گفتماناي بر نظریهمقدمه ،)1380(مک دانل، دایان  .19
 .گفتمان

 ،کاوي انتقاديمطالعاتی در تحلیل گفتمان؛ از دستور متن تا گفتمان ،)1382(اي . دایک، تئونون .20
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز مطالعات : تهران ،چاپ اول ،ي پیروز ایزدي و دیگرانترجمه

 .هاو تحقیقات رسانه
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ةدراسة االتساق واالئتالف يف سورة الصف يف إطار نظرية النحو الوظيفي  
  

  ۲معصومه نعميت قزويين، *۱طاهره ايشاين
  ، طهرانستاذة مساعدة بأکادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافيةأ -١
  ، طهرانالثقافيةستاذة مساعدة بأکادميية العلوم اإلنسانية والدراسات أ -٢

  
Taherh.ishany@gmail.com 

  
صامللخ:  

فتحليل اخلطاب عند أصحاب هذه املدرسة هو دراسـة  . يعترب االتساق من أهم األمور عند أصحاب املدرسة الوظيفية
فمن خالل البحث عن خلفيـة الدراسـات   . العالقات والصالت املوجودة بني اجلمل يف اخلطاب الکتايب أو الشفوي

القرآن الکرمي منذ أقدم العصور؛ فدرس بعضعهم ظـاهرة   ظاهرة االتساق يفدراسة القرآنية، جند اهتمام الدارسني إلی 
 املنـهج  باعتمـاد هذه املقالة و . االتساق القرآين من خالل نظرية النظم ومن أبرزها نظرية النظم لعبدالقاهر اجلرجاين

نظريـة النحـو النظـامي     علـي أسـاس  م بدراسة کمية االتساق واالئـتالف  وقتحصائي واإلالتحليلي  -الوصفي 
وما حصل عليه هذا البحث من خالل منهجه العلمي هـو  . يف سورة الصف)۱۹۸۵(و هلاليدي وحسن) ۱۹۸۴(حلسن

  .التنوع املوجود يف مضامينهااالتساق التام يف هذه السورة من القرآن الکرمي رغم 
  

  .االئتالف القرآن الکرمي، حتليل اخلطاب، املدرسة الوظيفية، االتساق، االنسجام السياقي، :الرئيسة الكلمات
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Abstract: 
One of the interesting topics for the linguists, including the functionalist 
linguists, in discourse analysis is cohesion. From their viewpoint, discourse 
analysis is the study of communication, correlation and links existing 
between the sentences in, written and verbal discourses. In other words, the 
important points in such analysis are the concept of cohesion and how 
meanings of sentences or statements are linked in a discourse. By reviewing 
of some researches related to the Holy Quran, it is obvious that the issue of 
cohesion in the Holy Quran has long gained attention by the researchers. 
Many of them have analyzed the cohesion in Quran by studying its verses 
including the "theory of verse" presented by Abdol-Ghaher Jorjani. The 
present research, by using descriptive-analytic and statistical approaches, has 
studied cohesion and coherence in a quantitative manner based on the 
"Coherence and Cohesion Model" by Hasan (1984) and also Halliday and 
Hasan (1985) in sura“Al-Saff”. By using a scientific method, and not merely 
a theoretical study, we concluded that in spite of the existence of a variety of 
themes in Sura "Al_Saff", it has a high level of cohesion and coherence. 
 
Keywords: Holy Quran, Discourse analysis, Functionalist linguistics, 
Cohesion, Cohesive harmony, Coherence. 
 
  


