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Abstract 
Coherence, according to Halliday, is a semantic concept with various elements; a semantic 

concept that refers to the relationships in the text and its function that relates one part of the 

text to other parts of it. Among the types of cohesion elements, the linkage type has been 

studied in this research and the descriptive and statistical methods have used to examine the 

frequency and function of cohesive elements in the short story “Dash Acol” to some sort of 

image and stylistics, in order to tell the audience about the function of these elements in 

aforementioned story. The results of this study indicate that linkage elements have played 

an important role in integrating the text, and the author has able to properly communicate 

the events of the story, in order to use them. In the overall comparison of all the elements of 

bonding coherence, the “incremental relevance factor” with 76 samples was the most 

frequent, followed by “temporal relevance” with 59, “contradictory relevance” with 32, 

and “causal relevance” with 11 instances. They are next. Among the types of incremental 

relational elements, the “explanatory increment” with 65 is the highest and the 

“comparative increment” with the two cases the least frequency. Among the temporal 

relevance factors, the “sequential relevance” which expresses the sequence of events of the 

story and it is an integral part of the story, with 41 samples the highest frequency and the 

“done relevance” with the two samples the least are specified. 
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 مقالة علمی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .8-81صص ، 8931 زمستان، 4دورة هشتم، شمارة 

  آکلداشپیوندی و روابط معنایی در داستان  بررسی و تحلیل عناصر انسجام

 8*ریمنوچهر تشکّ

 اهواز، ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز ادبیّات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدةاستادیار 

 2ه شرونیسمیّ

 ، اهواز، ایراندانشگاه شهید چمران اهوازدانشکدة ادبیّات و علوم انسانی،  ،فارسی ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 61/61/6518 پذیرش:  8/8/6518  دریافت:

 چکیده
کندد و عملکدرد   که به روابط موجود در متن اشاره می؛ مفهومی معناییگوناگون استعنایی با عناصرهالیدی، مفهومی م انسجام به گفتۀ

 ،شدود  از میدان اندوان عناصدر انسدجام، ندون  یونددی آن در ایدن  د وهش         های آن میسبب ارتباط یک بخش از متن با دیگر بخش ،آن

تدا   ؛تحلید  شدده اسدت    آکد  داشجام  یوندی در داسدتان کوتداه   انسه و با روش توصیفی و آماری، بسامد و کارکرد عناصر شدبررسی

 د وهش،  اطب نشان دهد  نتایج حاص  از اینبه مخ داستاندر ارتباط با کارکرد عناصر مذکور در این شناسی رانوعی ازتصویر و سبک

اری ارتبداط میدان   و نویسدنده بدرای بر در    ساختن متن، ایفدا کدرده  یکپارچه ی درانسجام  یوندی، نقش مهمّکه عناصرآن است دهندةنشان

، نمونده  61بدا  «عام  ربدط افاایشدی  »عناصر انسجام  یوندی،  ی میان همۀکلّ است  در مقایسۀها سود بردهدرستی از آنبه ،حوادث داستان

گیرندد  در  راتدب بعددی  رارمدی   نمونده در م  66با  «ربط سببی»و  56با « ربط تباینی»، 31با « ربط زمانی» بیشترین فراوانی را دارد و سپس

ندد   تدرین بسدامد را دار  مورد، کمبا دو « ایافاایشی مقایسه»مورد بیشترین و 13با « شی توضیحیافاای» یان انوان عناصر ربط افاایشی نیام

داسدتان  نا دذیر  ایی دردازد و جداو اجداای جدد    کده بده بیدان سلسدله حدوادث داسدتان مدی       «ربدط ترتیبدی  »درمیان عوام  ربط زمدانی هدم   

 اند را به خود اختصاص داده تریننمونه، کم با دو« ربط انجامی»ترین فراوانی ونمونه، بیش 66با شود،می محسوب

  آک داشی، هالیدی، انسجام متن، عناصر  یوند: هاکلیدواژه
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 مقدّمه .8

هدای  ر اساس نظریهشناسی است که به بررسی متون ادبی بجدید زبان های نسبتاًاز حوزه شناسی ادبیزبان

 ادبیّدات با  ،و از سوی دیگر مربوط است سو به زبان شناسیاز یک  ردازد  این حوزهمکاتب مختلف می

بدانی بررسدی و   سر و کار دارد؛ البّته برخی از   وهشگران ادبدی معتقدندد، نبایدد متدون ادبدی را از دیدد ز      

شدود و در ایدن روندد،    صورت علمی مطالعه میشناسی، زبان به زبان که در حوزةجاامّا ازآن کرد؛تحلی 

علمدی و   د، این روش تجایه و تحلی ، به دلید  گردهای علمی استفاده میهای رایج در   وهشاز روش

  افااید های ادبی میجهانی بودنش، بر ارزش   وهش

در ری شناسی ادبی، انسدجام متندی اسدت کده نقدش مهدم و معندادا       زبان یکی از مسائ  مهم در حوزة

انسجام، یک مفهوم معنایی است که به روابط معنایی موجود در »، 6ساختمان متن دارد و به گفتۀ هالیدی

اه  زبدان   (6: 6161 )هالیدی و حسن، « سازدص میتن، مشخّکند و آن را به عنوان یک ممتن اشاره می

 ،جدا کده مدتن   کنندد  از آن ده میاستفا ،هایشان از عوام  انسجامها و نوشتهبه طور ناخودآگاه در گفتهنیا 

بدارت، نده بده سدبب     نه واحدی دستوری و صوری، لذا ارتبداطش بده جملده و ع    ؛یک واحد معنایی است

هدای  ارچده و از نوشدته  پچه متن را یکبنابراین آن دلی  تحقّق آن در جمله است؛بلکه به ؛اندازه و ظاهرش

 های متن با یکدیگر است وابط جملهگی، حاص  رسازد، انسجام متن است و این وی  راکنده متمایا می

ارچده و همگدن در   پهای اتّصالی هستند کده مدتن را بده صدورت واحددی یک     حلقه ،های انسجام س نشانه

   شوند ، موجب افاایش نظم منطقی متن میءمعنایی میان اجاا آورند و با ایجاد رابطۀ می

   انسجام ارجان که به رابطدۀ 6ز: اند که عبارتند اشدهبندی های انسجام در  نج گروه دستهانوان نشانه 

 اب   ،که عنصر ارجاعی با ارجان به مرجع خودنحویگردد؛ بهبا مرجعش اطالق مییک عنصر ارجاعی 

 ؛که میان عناصدر صدوری زبدان   ای استانسجام جانشینی، رابطه  6 (56 :همان )ر ک: تعبیر و تفسیر باشد 

لدذا   نشدیند؛ جای عنصر دیگر مدی انسجام، عنصری به گردد  در این نونبر رار میها و عبارات مانند واژه

ا امّد   دردازی؛ ارتبداطی اسدت در سدطب عبدارت     که جانشدینی، میان جانشینی و ارجان در این استتفاوت 

که در سدطب معندایی وجدود    ای استوی گی ،  انسجام حذف5 (88 )همان:  ارجان، ارتباط معنایی است

شود، نیدازی  که چون فهمیده میدر سطب ساختاری حذف شده و درحقیقت، آن چیای است دارد؛ ولی

گرفته، امکدانی اسدت   اساس کار  رار   انسجام  یوند که در این   وهش6( 666 )همان:  به بیان آن نیست

ص شدود و مشدخّ  ی معنایی میانِ بخشدی از مدتن بدا بخدش دیگدر مدی      در نظام زبانی که باعث ایجاد رابطه

                                                                                                                                                          
1. M. Halliday  



 9 صادق هدایت آکلداشبررسی و تحلیل عناصر انسجام پیوندی و روابط معنایی در داستان 
 

 

  شدود، مدرتبط اسدت   چه بعداً گفته میمند با آنچه  بالً گفته شده، به صورت نظامکند که چگونه آن یم

ق دارد و خود به مواردی چون   انسجام واژگانی که به دو گروه دستوری و واژگانی تعلّ 3( 666)همان: 

 (5)همان:   شودمعنایی و شمول معنایی، تقسیم می تکرار، ترادف معنایی، تضادّ

و  تواندا ای ش ( به عنوان نویسنده 6551-6686) حاضر، معرّفی صادق هدایت دیگر در   وهش نکتۀ 

نویسی مدرن را در ایران رواج داد  او بیشدتر از هرکسدی،   داستانی ایران است که داستان جامعۀدر  رکار 

هدا، خدود را بده    آن گفدتن از شناخت و بدا سدخن  خود را می های محیط اجتماعی و دردهای زمانۀبیماری

های مضمون بسیاری از داستان ،«عشق و دلدادگی»کرد  ، معرّفیداستانی معاصر ادبیّاتبرتر  عنوان چهرة

 چده آن بدا شدهوت آلدوده شدود      نگرد که نبایدمقدّس می ست و او به عشق به عنوان یک  دیدةهدایت ا

عالوه بر  اند کهنگارندگان، بر این عقیده را در اذهان، جاودانه ساخته نیا همین مضمون است  آک داش

مضمون و محتوا، ساختار زبدان و ارتبداط و انسدجام جمدالت و دّ دت هددایت در بده کدارگیری عناصدر          

بده بررسدی    براین اساس، دخالت داشته است  ،ن متن و زیبایی داستانارچه ساختپانسجام  یوندی، در یک

شدده   رداختده  داستانی معاصر ایدران  ادبیّاتیت و عروف هداو تحلی  عناصر انسجام  یوندی در این اثر م

شناسدی زبدانی، بررسدی    تحلیلی و توصدیفی، بدا تکیده بدر سدبک     به روش  ،حاضر  وهش  چنینهم  است

گرفتده  انسدجام مدتن هالیددی، صدورت     صر انسجام  یوندی، بر مبندای نظریدۀ  ساختار و نحو جمالت و عنا

ه و بدا  هدایت، خدوانش و بررسدی شدد    سه  طره خونمجموعۀ از  داش آک در این راستا، داستان  است 

در  هدا بده طدور جداگانده و نقدش آن     ،های آماری، میاان استفاده از هرکدام از عناصر  یونددی داده ارائۀ

 انسجام کلّی متن، نشان داده شده است 

 پژوهش پیشینة .2

بدار  صادق هدایت است کده نخسدتین   ه خونسه  طراز ده داستان مجموعۀ یکی ،آک داشداستان کوتاه 

هددا و در کتدداب ،ن داسددتان کوتدداه از زمددان انتشددارش تدداکنونبدده چددای رسددید  ایدد (شه 6566) در سددال

تدوان بده   جمله میاست؛ ازهایی نیا نوشته شدهقدها و مقالهی آن نهای مختلفی چای شده و درباره نشریه

وشدن   دعلی کاتوزیدان، ه محسین یوسفی، محمّد نقدها و مقاالت ابراهیم یونسی، جمال میرصاد ی، غال

حدوزة  با عنوان بررسی انسجام  یوندی دراشاره کرد  الزم به ذکراست که تاکنون   وهشی  گلشیری و   

جا که همواره مورد توجّده   وهشدگران   ؛ امّا از آناین داستان صورت نگرفته شناسی زبانی، دربارة سبک

: حمیدرضدا  شودمی، معرّفیه در مورد داستان مذکورجام  ذیرفتهای اناست، برخی از   وهش وا ع شده

بررسدی مدوردی    تحلی  نظام بودشدی گفتمدان:  »ای با عنوان ( در مقاله6516) ن اده کریمیشعیری و سمیّ
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زبدان   م فصلنامۀسوّ که در شمارةاند  این   وهشن داستان  رداختهبه تحلی  ای« هدایت آک اشداستان د
 ، بده بررسدی نحدوة   ادبیّدات معناشناسدی   گیری از رویکرد تحلیلدی نشدانه  ی رسیده، با بهرهبه چا و ترجمه

 اسخی به  ،آک داشداستان » ردازد  یری معنا میگحضور کنشگران و نون بودش آنان در جریان شک 

ندد و بده   ا( به آن  رداختده 6511عنوان   وهش دیگری است که دادور و ایلمیرا ) ،«ت و افق انتظاربینامتنیّ

 اسدطورة »بده عدالوه    اندد  ایراندی رسدیده   ی شده، در حدّ افق انتظار خواننددة چگونگی تکوین داستان بوم

هدای محدوری   داش آک  و شخصیت»(، 6583) «ا رستمداش آک  و کاک»(، 6586« )آک شخصی داش

ی مرتبط بدا  ها  وهش جمله( از6565) «ی خون و فریاد داش آک سیما( »6511) «های همینگویداستان

هالیددی نیدا از جملده     ه بده عناصدر انسدجامی بدر اسداس نظریدۀ      توجّد  ،این داستان کوتاه هستند  از طرفدی 

خصوص سبک شناسی و بررسی نحو زبدان یدک   ه دلی   رداختن به تحلی  متن و بموضوعاتی است که ب

عناصر برجستۀ انسدجام  »ها عبارتند از: وهشاثر، مورد توجّه   وهشگران وا ع شده است  برخی از این   

بررسی انسجام »، درضا میراحمدی و مریم آ اجانی( از سی6511ّ) «لیدیاه ، بر اساس نظریۀنبّیمت در بائیۀ

سجام شگردهای ایجاد ان» ،اسعلی وفایی و همکارانعبّاز  (6511) «واژگانی در داستان کیومرثو روابط 

 ،انسجام واژگانی در متن سوررئالیسدتی بدوف کدور   »، نییالدّفاطمه معیناز ( 6586) «متن در کلیله و دمنه

عناصدر انسدجام مدتن در نف ده     » ،اسدی و همکداران  عبّمحمدود  از ( 6513) «هالیددی و حسدن    ایۀ نظریدۀ  بر

چندین    همن اداحمد امیری خراسانی و حلیمه علیاز ( 6516)« هالیدی و حسن اساس نظریۀبر  ،المصدور

را ا ددم  را دری بدا راهنمدایی مجتبدی       عناصرانسجام در آثار صادق هدایت بررسیعنوان   ایان نامه ای با

ی، تنهدا سده   ( در دانشگاه عالّمه به نگارش در آورده است؛ حدال آنکده انسدجام  یوندد    6581زاده )منشی

بده جدا    از سدایر آثدار هددایت،    ،شدده هدای ذکر خود اختصاص داده و نمونهرا به  صفحه از حجم این اثر

نددی در  در این   وهش به بررسی وتحلید  انسدجام  یو  چنان که گذشت، اب شده است؛، انتخآک داش

تداکنون   ،ایم که طبق موارد ذکر شدهمبادرت کرده ،هدایت سه  طره خون از مجموعۀ آک داشداستان 

 به آن  رداخته نشده است 

 طرح موضوع .9

و ضدّ  هرمان اسدت کده در خدالل    یعنی  هرمان  ت،جدال دو شخصیّ ،از لحاظ محتوا ،آک داشداستان 

ند  در این متن کده  راعشقی ناکام سخن میاصول جوانمردی در آن دوران، از  با تکیه بر ،این کشمکش

کشددد، اسددتفاده از  ی زندددگی مددردم را بدده تصددویر مددی  شددیراز و فضددا  آن روز شددهر نمددایی از جامعددۀ 

 هدای زبدانی  ترین وی گدی همو ساده، م بردن جمالت کوتاهها و اصطالحات عامیانه و به کار  الم   ضرب
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هدایت از عوام  ربدط اسدت کده نقدش      چه بیش از هر چیا شایان ذکر است، استفادةند  آنآیمیشماربه

کده از  طدوری نحو مطلوب بدرای خوانندده دارد؛ بده   مهمّی در  یوند جمله، بندهای متن و تفهیم مطالب به 

ارچگی و انسجام آن  ی برد  ازسویی توجّه بده  توان به یکپمی، حتّی با نگاهی اجمالی به متن ،همان آغاز

مدورد   ،سازد که چگونه این عناصر در خدمت به انسجام متنادوات ربط یا  یوند، این نکته را آشکار می

 ،ایدن  د وهش   مورد نظر در متن کارگرفتهعناصر  یوندی به هایاند؛ بنابراین، نمونهوری  رار گرفتهبهره

 اند ها بیان شدهبندی و تحلی  آنسامدی و نمودار و با ذکر دستهبه صورت ب

 عوامل ربط و انسجام پیوندی .4

بعدد اسدت  ایدن     ای به جملۀنتقال خواننده از جملهها ادر هر زبان، کلمات و عباراتی هستند که نقش آن 

کدردن  داردارند؛ امّا در معنیاند که به تنهایی معنا نطیغالباً حروف ربط یا  یدهای رب ،کلمات و عبارات

اطدالق   هدا بدین جملده  به  یوستگی، اتّصدال و  یوندد    ،فارسیزبان جمالت، نقش مهمّی دارند  انسجام در 

 صر یدک مدتن وجدود دارد و بده واسدطۀ     ای اشاره دارد که میان عنابه مناسبات معنایی»شود و در وا ع می

گدردد  ایدن مناسدبات بده کدالم، یکپدارچگی و       مدی   دذیر امکدان  ،تعبیر برخی از عناصر مدتن  ،هاعم  آن

هددای جداگانده و ندامربوط متمددایا   ای از جملده از مجموعده  ،چدون مددتن د و آن را هدم نبخشددوحددت مدی  

( بدا   م6161) ه حسدن مایکد  هالیددی و ر یّد   ( اصدطال  انسدجام را   15: 6561 و نبوی، )مهاجر« سازد  می

 ساختند که بعدها بسیاری دیگر، آن را بده عندوان یکدی از    مطر  6انسجام در زبان انگلیسی بتألیف کتا

این سؤال را مطر  کردند کده  »مورد استفاده  رار دادند  هالیدی و حسن  ،شناسی متنمباحث اصلی زبان

 د،)محمّد  «سدازد  ربدط جمدالت، متفداوت مدی     بدی  گفتاری یا نوشتاری را از مجموعدۀ چه چیا، یک متن 

 «هدای یدک مدتن    یی بدین جملده  از وجود ارتباط معندا  عبارت است»وندی ، انسجام  یر وا عد (11: 6116

تر و یدا  نسجام ضعیفاست دارای امتون، ممکن» معتقد است: گوت وینسکی(  618: 6583زاده،  )آ اگ 

وی گدی اصدلی    توان گفدت، این میبنابر « متنی بدون انسجام وجود نخواهد داشتتر باشند؛ امّا هیچ  وی

 جام است متن، داشتن انس

 که بددون ایگونهعوام  انسجام متن هستند؛ به ترین، ادوات ربط یا  یوندی، یکی از مهماز دیگر سو 

ای این ادوات، انسجام متن تا حدود زیادی غیر ممکن است؛ چرا که این ادوات به لحاظ معناهدای وید ه  

ای سدازمند در  کنندد و رابطده  مدی ناگونی میان عناصدر یدک مدتن بر درار     که دارند،  یوندهای معنایی گو

: 6561)ر ک: مهداجر و نبدوی،     کنندد ایفای نقش می ،آورند و در انسجام آنسخن به وجود می زنجیرة

                                                                                                                                                          
1. Cohesion In English 
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بده روابدط بدین     ،های خودشناسان ساختارگرایی هستند که در   وهشازجمله زبان ،( هالیدی و حسن16

انسدجام مدتن،    ها، ممکن است درجۀآن اساس نظریۀ بر» اند: رداخته« انسجام متنی»نوان ای متن با عجمله

شدود کده هدم انسدجام صدوری و هدم  یوسدتگی        کم یا زیاد باشد؛ ولی یک گفتار، زمانی متن نامیده می

که انسجام، ناشی از عناصری است که جاوِ نظدام زبدان   ، عقیده دارندمعنایی داشته باشد  هالیدی و حسن

کده موضدون بحدث مدا در ایدن  د وهش  درار         - انسجام  یوندی( 51: 6566 ور ساعدی، )لطفی «هستند 

اجداای مدتن    گیرد که این عوام ، اباارهایی هستند که موجب  یوستگیمی وام  ربط شک با ع -گرفته

بدین دو   بخشی دارند که در ابتددا عوام  ربط در صورتی خاصیت انسجامشوند  باید توجّه داشت که می

ندد، خاصدیت انسدجام    کنعوام  ربطی که جمالت  یرو را به  ایه متّصد  مدی  مستق   رار بگیرند و  جملۀ

: 6161) هالیددی و حسدن   ،ازطدرف دیگدر   (6: 6588زاده، )ر ک: نوروزی و غالمحسدین  بخشی ندارند 

 کنند:( عوام   یوند یا ربط را از نظر معنایی به چهار نون تقسیم می658

د و کنند و به دو صورت منفدر هم متّص  می های هم  ایه را بهمعموالً جمله ،این نون کلماتافزایشی: . 8

      «چنین وعالوه، هم، نیا، یا، همو، به»آیند؛ مانند حروف مادوج می

بیان معندای تبداینی    وظیفۀکه     «رغم، با این همه وا، ولی، با وجود این ، علیامّ»کلماتی مانند  تباینی:. 2

 گیرند عهده میرا در متن بر

نشدانگر روابدط علّدت و    «بنابراین، چون، تدا، زیراکده، بده همدین دلید  و        »کلماتی مانند علّی یا سببی:. 9

 شوند های متن هستند و  یوند علّی نامیده میمعلولی میان جمله

 «از و   ز، از ایدن  دس،  دس از آن، تدا،  دیش     بعد، بعد از،  س، سپس،  بد  ا »چون کلماتی همزمانی: . 4

)ر ک:  شدوند   نامیده می«  یوند زمانی»هم ربط دهند و بیانگر ترتیب زمانی باشند،  و جمله را بهچنانچه د

را بده عناصدر  یوندد    سده ندون دیگدر    « شناسدی رایدج و انتقدادی   گفتمان»دی در یارمحمّ (5: 6586طبری، 

 از:افااید که عبارتندمذکور می

    «که و صورتیدر اگر، مگر اینکه، به شرط اینکه،»مانند  ؛شرطی. 8

کده، بده عبدارتی، مخصوصداً، بده دیگدر       ندی خصوص، بدین معیعنی، به عبارت دیگر، ب»؛ م   تخصیص. 2

 «سخن و   

 ( 31: 6585دی، )ر ک: یارمحمّ «برای م ال، از جمله، برای نمونه »چون هم ؛توضیحی. 9

 کده عناصدر  یونددی سداده؛    چندان کند؛ می چنین عناصر  یوندی را به دو نون ساده و مرکّب تقسیمهم او

 ()همان «که و   هستند نظر به اینکه، چنان»م   ؛و عناصر  یوندی مرکّب« اگر،  س، امّا و   »مانند 
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 اضافی عوامل افزایشی یا  .4-8

 
ف شدوند و جمدالت بعدد از حدر    حرف ربط به هم متّص  مدی  ن نون از  یوند، جمالت به وسیلۀدر ای 

کده مو عیدت    را اشدیایی  ، یوند افاایشدی  روند  در وا عکار می ب  به برای جملۀ ربط، به عنوان توضیحی

ای در که جملده  شودافاایشی و تی بر رارمی رابطۀ»، دیگرعبارتزند و بهمی هم  یوندبه  ،یکسانی دارند

وندد، شدام  چهدار     ی این (65: 6583 ن اد،)آذر «کند ا به متن اضافهر بلی، مطلبی  جملۀبا محتوای  رابطه

  است «یامقایسه و توضیحی، تم یلی، تشبیهی»نون 

 افزایشی توضیحی  رابطة .4-8-8

افاایشدی   افاایدد  رابطدۀ   بد  مدی   ، شدر  و توضدیب یدا وصدفی را بده جملدۀ      نویسنده در این نون ارتبداط  

کلّی در ایدن   است؛ چون به طور آک داشانسجامی در داستان نوان ربط ترین نون از اتوضیحی،  ررن 

بده شدر  و    ،هدا در  دیش چشدم خوانندده    تر ساختن و ایع و تجّسدم صدحنه  نون ادبی، نویسنده برای عینی

 - دهدد تی را بده خوانندده مدی   العاکه در آن اطّ -آورد و همواره  س از ذکر یک جملهتوضیب روی می

این وی گی، یعندی اسدتفاده از      ردازدبه ذکر جائیاتی در  الب توضیب می ،تربعد به طور کام  در جملۀ

ها دانست کده در ایدن مجموعده نیدا     نا ذیر داستانتوان جاء جداییرا می توضیحی عناصر  یوند افاایشی

 کده   داتوق  ددیمش بدود   فدس کرکدی      کده جدا  همان»   بسامد بسیاری را به خود اختصاص داده است: 

 گرداندد  سده آبدی مدی   گشتش ید  را دور کا سران با وسرخ کشیده بود،  هلویش گذاشته بود  رویش شلۀ

 ،)هددایت  « او بدرق زد  سفید محکم از زیدر سدبی  حنابسدتۀ    هاییک رج دندان کهکرد گستاخی  خندة»

 یوندد   جمالت، رابطۀدر این «با» و« و»، «که»حروف ربط و اضافۀ د، وشمیکه مالحظه چنان( 66: 6513

ر شر  و توضیب یا وصدفی کده   عالوه ب ،هاا استفاده از آننویسنده ب دهند وفاایشی توضیحی را نشان میا

یدا مخاطدب خدویش،     خواننده و توصیفی را برای یکپارچه ، توضیحی،متنی منسجم ب  افاوده،  به جملۀ
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 اثدر را در  یوندد معندایی ایدن   ترین نقدش ند افاایشی توضیحی، مهمعوام   یو ازسویی، ه است آورد د دی

از  کده مرجدان، دختدر حداجی صدمد بدود      » : دردازیم موارد دیگری از آن مدی به این سطرها که در دارند

آکد  خدوب یدادش    داش» (31همان:« ) سرشناس شهر و  یّم خودشان را ببیند کنجکاوی آمده بود داشِ

روی ( »)همدان  « و نشدان کشدید   کاکارسدتم بدرایش خدطّ    ،دو مید   یخانده سه روز  یش در  هوه که بود

گوشدت سدرخ از الی شدیارهای     و بعد جدوش خدورده بدود    کهی زخم  دّاره بودها و  یشانی او جا گونه

 (36 )همدان:  «ها کنار چشم چدپش را  دایین کشدیده بدود     یکی از آن ،از همه بدتر وزد صورتش برق می

دیگدر بدا   » همدان( « )کدرد  دارایی خود را بدذل مدی   همۀ و اش نداشتهیچ دلبستگی دیگری در زندگی»

روزی سده م قدال    کده  آن هم کاکا رسدتم »( 36همان: « )  آن شور سابق را و تدوستانش جوششی نداش

عوامد   »توان کارکردباال نیا می در شش جملۀ (61همان: « )زد هاار جور بامبول می و کشید تریاک می

م، ل، دوّکده در جمدالت اوّ  وضو  دید؛ چندان شده را بهصیعنی حروف مشخّ ؛« یوند افاایشی توضیحی

م و ششدم، عملکدردی   های سوّاند؛ ولی در عبارتنجم، بیشتر برای شر  و توضیب به کار رفتهچهارم و  

 اند توصیفی را به مخاطبان عرضه نموده

 افزایشی تمثیلی رابطة .4-8-2

و تنهدا تفداوت آن، ایدن    های رابطۀ افاایشی، مانندد رابطدۀ توضدیحی اسدت     ، از زیرمجموعهتم یلی رابطۀ 

کید مطالدب  یشدین   تر هستند و برای فهم و تأو ملموستر که عینیآیندمتن می دامۀکه مطالبی در ا است

بسیار محددود اسدت و جدا     ،داش آک افاایشی تم یلی در داستان  انسجام ناشی از رابطۀروند  به کار می

   یوندد،  عوامد سایر  زیادی به وسیلۀچند مورد، نمودی ندارد؛ البتّه ناگفته نماند که متن داستان تا حدود 

ی بده انسدجام مدتن، وارد نکدرده     به هدیچ وجده آسدیب    ،کم از  یوند افاایشی تم یلی تقویت شده و استفادة

« ها را کیسده کدرد و     او ماست کهطوریبه ؛چی انداختمعنی به شاگرد  هوه، نگاه  ُرداش آک » است:

ازسدویی   همدان( « )یده باشد ضرب شستش را نچش کهشدهیچ لوطی  یدا نمی»    ( و 66: 6513هدایت، )

مددد  کنایده در مدتن،   تم ید  و  ی هدا رسدکه عوام  افاایشدی تم یلدی، بیشدتر بده سداخت آرایده      به نظر می

، همین مسأله باشدد؛ زیدرا   آک داشو شاید یکی از عل  محدودیت این عام   یوندی در متن رسانند  می

کندد و سدبب   ، تاحددودی درگیدر مدی   داستانیه، گاه مخاطب عام را در فهم ماجرای کاربرد تم ی  و کنا

 گردد هایش میتأخیر دریافت

 افزایشی تشبیهی رابطة .4-8-9

کندد   آید، نویسنده از تشبیه برای ارتباط و انسجام متن استفاده میکه از عنوان این رابطه برمیگونههمان 
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ه، از دیگدر اندوان  یوندد افاایشدی     تر ساختن مفهوم و انتقال آن بده خوانندد  استفاده از تشبیهات برای عینی

در  آیدد و معمدوال   حساب مدی که جاو لوازم داستان بهتشبیه از وجوه ساخت تصویر است ،است  در وا ع

بده، بدارز   یا گاهی وجودش آنقدر در مشدبّه  ؛شودشبه ذکر میکار روند، وجهها بهتشبیهاتی که در داستان

گاو  یشانی سفید، سرشدناس بدود و    م   ،داش آک  در شهر» :کهاست که نیازی به ذکر آن نیست؛ چنان

این بود کده ناگهدان روی هدوای خندده و      م  زد و با تفنّن به چپقش  ک می( »63: 6513هدایت، « )     

خانده  که در  هوهکاکارستم از این تحقیری» (36 )همان: «ابرهای تاریک  وشیده شد  خانه ازشادی،  هوه

 «سدر رسدید    ،اج  معلّدق  م  آک  داش( »66)همان:  «مار نشسته بود  برج زهر م   نسبت به او شده بود،

«  د ِ مِ» یهای باال به تمدامی، واژه که درمتن آمده، عام   یوند افاایشی تشبیهی درجملهچنان (61 )همان:

درند    سدادگی و دریافدت بدی   اسدت و بده    یهیترین عام   یوند تشب سندترین و مخاطبیاست که عادّ

 شود در ذهن خواننده، منجر می ،تشبیهات مورد نظر نویسنده

 ایافزایشی مقایسه رابطة .4-8-4

شددن مضدمون   تربه درک بهتدر مخاطدب و روشدن    ،یسهای، نویسنده با یک مقاافاایشی مقایسه در رابطۀ

یدک   ورسدتم بدود   »ور را وارسدی کدرد و گفدت:   چی با حال  ریشان، سما هوه» کند:جمالت کمک می

ای کده از  افاایشدی مقایسده   رابطدۀ  (66: 6513)هددایت،   «همین سدماور لکنتده    و دست اسلحه، ما بودیم

دارد؛ زیدرا بده   نمدود چنددانی ند    در ایدن داسدتان   ،شدود تدرین عوامد   یوندد معندایی محسدوب مدی      جالب

گشدتن مدتن   ایشدن و کلیشده سبب تصنّعی ،ایمقایسهرسد که کاربرد فراوان عام   یوند افاایشی  نظرمی

گردد که از با نمودار زیر آشکار می ،در  ایان این بخشداستان از سوی نویسنده، در ذهن خواننده شود 

بیشدترین فراواندی را دارد    ،درصد 83میان انوان عوام  ربط افاایشی در این داستان، افاایشی توضیحی با 

ای بدا  مقایسده درصد و افاایشی  6 با درصد، افاایشی تم یلی 8 با افاایشی تشبیهی ،به ترتیب س از آن، و 

 در مراتب بعد  رار دارند   ،درصد 5

 
 ی: انواع پیوند افزایش8نمودار 
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 و خالف انتظار  (تقابلی) تباینی رابطة .4-2

توجّده      و «نه اینکه»، «ولی»، «هرچند»، «امّا» چون کلماتیبا استفاده از ،که نویسنده در آنای استرابطه 

اندد  ایدن   نیدا یداد کدرده   « نقیضی یدا اسدتدراک   رابطۀ»کند و از آن به عنوان میمخاطب را به خود جلب 

باشدد و دروا دع،   متندافر و متعدار     در دنیدای مدتن،   بدا هدم  ء اشدیا  که رابطدۀ گیرد، زمانی شک  میرابطه

بده   اینکده نده  ده همه زدند زیر خند » :استبیان شده ب   که در جملۀمحتوای جمله برخالف انتظاری باشد

( 63: 6513هددایت،  « )  ولی    گیرد؛که او زبانش میدانستندچون می گرفتن زبان کاکارستم خندیدند؛

ا آوردن نویسدد و بعدد بد   حاضران مدی  رستم و خندةستان، نویسنده از لکنت زبان کاکا سمت از دادر این

آنکده گمدان خوانندده    گرفتن زبان کاکارستم نیست؛ حالار، حُضّ علّت خندةکه کندکید میتأ ،«اینکهنه»

آن دختدر   ولدی ؛ های یکددیگر نگداه کردندد   یک د یقه در چشم» :جملۀچنین در هم بر همین بوده است 

تبداینی و تقدابلی یدا خدالف      ۀ( رابط61همان: « )  رده را انداخت و عقب رفت ،م   اینکه خجالت کشید

زیادی را به خدود اختصداص   و بسامد  استآک  ترین عوام   یوند معنایی در داستان داشمانتظار، از مه

 مورد است  56  یوند تباینی در این داستان، جمالت دارندة رابطۀتعداد  کهطوریداده است؛ به

 سببیعلّی یا  رابطة .4-9

 دردازد و  علّدت حدوادث مدی    بیدان  نویسدنده بده   ،کده در آن اسدت ایمعلولی، رابطده سببی یا علّت و رابطۀ

د  در ایدن ندون   کند دنبدال مدی   نتیجه تداوم و استمرار متن را سیر منطقی و ایع، مباحث متن و در دروا ع،

اوّل مرتبط اسدت   یوندد سدببی، بدیش از      جملۀ م بادوّ است و جملۀ، متّکیرابطه، عنصری بر عنصر دیگر

د، از کنند ادات  یوندد سدببی ایجداد مدی     کده  نسدجامی بر  یوستگی معنایی است و امتّکی  ،هر  یوند دیگر

)هددف( و   علّدت، نتیجده، انگیداه   »هالیدی به چهار دسدتۀ  سببی در دستور  رابطۀ ارکان انسجام متن است 

 شود تقسیم می« شرط

 سببی علّت در رابطة .4-9-8

ر بده  الت زید ت دیگدر بده و دون  یوسدته اسدت  در جمد      که در عبارامله، علّت و ون امر یا حالتی استج

آکد  را  ، داشاز طرف دیگدر »اند: آک  و علّت شدّت خنده، بیان شدهترتیب، علّت دوست داشتن داش

کدرد، کداری بده کدار     سردک را  درق مدی   او در همان حال که محلّۀ چه ؛اه  شیراز دوست داشتند همۀ

در آن،  ولی چون ؛ادا کرد انگیایاین جمله را با لحن غم» (61: 6513هدایت، « )ها نداشت هها و بچّزن

دیگدر از  یوندد علّدت در داسدتان      (چند نموندۀ 66همان: « )ده شدّت کرد کنایه به رستم زده بود، بدتر خن

عشدقِ مرجدان بده طدوری در رپ و  دی او       چون ؛آوردبه روی خودش نمی» کنیم:آک  را ذکر میداش
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فکر عشدق را در   برای اینکهبا ی روز نیا » (35همان:« )ریشه دوانیده بود که فکر و ذکری جا او نداشت 

 (33همان: « )گذرانید خودش بکشد، به دوندگی و رسیدگی به کارهای حاجی می

 سببی نتیجه در رابطة .4-9-2

یدک عمد  یدا     نتیجدۀ  کده در داسدتان افتداده،   بعضی کارها هستند؛ یعنی اتّفا ی حوادث و رویدادها نتیجۀ

اگر دومرتبده بدمسدتی کدردی،     ،به  وریای ولی  سم» است:گرفتهدادی است که  یش ازآن صورت روی

را گذاشدت روی   کاکارسدتم دُمدش   و تآنکنم  همین  مه دونیمت می دهم  با برگۀسبیلت را دود می

تهدیدد   نتیجدۀ با تشبیه وی به س ،  هم، آنرفتن کاکا رستم ،حقیقتکه در( 36همان: « )کولش و رفت 

 داش آک  بوده است 

 سببی هدف در رابطة انگیزه یا .4-9-9

ایدن  در ، بدرای نمونده   شدوند؛ ه و هدف جمالت دیگدر وا دع مدی   انگیا ،جمالتی در متندر این کارکرد، 

هدرروز صدبب زود   » ، چنین بیان شده اسدت: شدن در صبب زود، انگیاه و هدف  هرمان آن از بلندداستان

 (66)همان:  «زیادتر کند  به فکر این بود که درآمد امالک حاجی را ،شدکه بلند می

 سببی شرط در رابطة .4-9-4

 اگدر  به  وریدای ولدی  سدم،   » :دیگر دارد هایو ون  یوستن امری، بستگی به مو عیتدر  یوند شرط، به  

در این جمله، شخصیّت داستان با  (61: 6513)هدایت،  «دهم دومرتبه بدمستی کردی، سبیلت را دود می

هایی د  نمونهگردعملی را مرتکب شود، مجازات می که اگرکندحجّت می ، با مخاطبش اتمامذکر  سم

یا بده کسدی زور    ؛کردای با زنی شوخی میبرگشتهاج  اگر» آک :یگر از  یوند شرطی در داستان داشد

، آفتداب  سدم   به همین تیغۀ» (61)همان:  «برد در نمیآک  بهگفت، دیگر جان سالمت از دست داشمی

أخّر نیدا نویسدنده بدا اسدتفاده از ادات     متد  در دوجملدۀ  )همان( «دهم ها نشان می    به همۀ این ،نمردم اگر

 ست، به و ون  یوستن امری در آینددة  ذیرترین نون ادات شرط اترین و مخاطبکه معمولی« اگر» شرط

ت  درضدمن،  اسد کدرده ی شرط یدا  یدرو بددان اشداره    نماید که در جملهنادیک را منوط به امر  یشین می

ه ، نشان از تأثیر عناصر مهری و زرواندی در باورهدای عامّد   «آفتابتیغۀ»وگند شخصّیت اصلی داستان به س

بده   ،یان انوان جمالت  یوندد سدببی، ندون علّدت وشدرط     در مکه  اب  ذکر است  ،گفتاردر  ایان ایندارد  

 د ، بیشترین فراوانی را دارنترتیب با شش و  نج نمونه

 زمانی رابطة .4-4

تدوالی زمدانی    خدورد و هدا بده چشدم مدی    معمدوالً در داسدتان   ،و توالی رویدادها و حدوادث گذشت زمان 

ایدن   های  یوند جمالت است و نبودِدهد، یکی دیگر از شیوهرا نشان می ها که حوادث و رویدادها جمله
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زمدانی،  ترتیبی، هم»رگونۀ ، خود به چهاارتباط زمانیشود؛ البتّه ند، تا حدودی سبب آشفتگی متن می یو

  گرددم مییقست ارجاعی و انجامی

 انسجام ترتیبی .4-4-8

چندان   را که شنونده از این ارتباط، یک ترتیدب زمدانی   یوندد ای به هم میگونهاین عام ، دو رابطه را به

عام  انسدجام  ( 11: 6566)ر ک: علیجانی،   اند شت سر هم اتّفاق افتاده ،این و ایعگویا که کنداستنباط 

از آن «  یرند  »داستانی با عنوان  ادبیّاتکه در هاستنا ذیر تمامی داستانجدایی ترتیبی، رکن اساسی و

بوند ترتیبدی در  کارگیری  به شود   یرن ، سیر توالی سلسله حوادث داستان است؛ بنابراین بسامدِیاد می

بده خدود اختصداص    از ارتباط زمدانی را   ند حاص  اب  توجّه است و بیشترین تعدادِ  یو آک داشداستان 

دسدت  را بده   فدس کدرک   وکدرد، بلندد شدد    را خالی، خاکستر چپقشآک بعد ازآنکه داش» داده است:

ص مشدخّ  کده کدامالً  گونده ( همدان 61: 6513)هدایت،  «خانه بیرون رفت از  هوه وسپرد چیشاگرد  هوه

کندکده  ، ذکر میدهند و نویسنده به طور د یقرا نشان میاست، این جمالت ترتیب توالی اعمال داستان 

آکد  را  دیگدر، ورود عشدق بده  لدب داش     چنین در جملۀ  همهددمیچه اتّفا ی  س از کدام اتّفاق روی

 از الی  دردة دیگدری، دختدری را بدا چهدرة      ،که سدرش را برگردانیدد  طورهمین بعد: »نگاردگونه میاین

جدا نیدا   در این( 31)همان:  «سرخ شد  و سیاه دید  او سر را  ایین انداخت ةهای گیرندچشم وبرافروخته 

، «هدای سدیاه،  دایین اندداختن سدر و سدرخ شددن       برگرداندن سر، دیدن دختدری بدا چشدم   » عباراتی چون

 های انسجام ترتیبدی نمونه دهند تا انسجام به اوج برسد  برخی دیگر ازفا اتی هستند که به تریب رخ میاتّ

خیلدی   ،یکدی یکدی  بعدد در سدط  آب فدرو بدرد      و ها را از جام برنجدی درآورد استکان» :ین داستاندر ا

بده آهسدتگی سدر    چپق دسته خاتم خودش را درآورد؛  بعد    » (61)همان:  «ها را خشک کرد آهسته آن

عناصر فراوانی  (68)همان:    گفت    وآتش زد  ؛دور آن را جمع کرد ،با شستش و آن را توتون ریخت

  ذیر است با توجّه به وجه روایی آن کامالً توجیه ،انسجام  یوند ترتیبی در این اثر

 انسجام هم زمانی .4-4-2

زمدان انجدام   ت هدم یدا بده طدور هدم     دو وا عه یا دو رویداد زمدانی را کده بده مدوازا     زمانی، یوند هم رابطۀ

 کده ید  را  طورآک  همدین داش» که:چنان ؛(16: 6566نماید)ر ک: علیجانی، شوند، به هم متّص  می می

 در ایددن جملدده (61: 6513 )هدددایت،  «     ، اییدددچشددمی وضددعیت را مددیزیر و گردانیددددور کیسدده مددی

از عوامد  انسدجام   « و»اند و حرف ربط زمان رخ داده، هم«گردانیدن ی  به دور کیسه و  اییدن وضعیت»

دسدتش را  » ، چنین اسدت: زمانی در این داستانرتباط همدیگر از ا   چند نمونۀشودزمانی محسوب میهم

امام جمعده را سدر بدالینش    ( »66 )همان: «خورد ،  یچ و تاب میاز شدّت خنده وروی دلش گذاشته بود 
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 رد او( »61 )همدان:   «کدرد یشما را وکی  و وصی خودش معرّف ،آ ایان حاجی در حضور همۀ و آوردند

 (61 )همان: «ها نداشت هها و بچّکاری به کار زنکرد،می محلّۀ سردک را  رق کهحال همان

 انسجام ارجاعی .4-4-9

کده در  اییا به وا عده  ؛نددهکه در گذشته رخ داده ارجان میایعوام  ربط یا به وا عه، در این نون رابطه

، چهدار ندون   براینتواند به زمان حال نیا اشداره کندد؛ بندا   البتّه گاهی این ارجان میآینده رخ خواهد داد  

 (6: 6588 زاده،نوروزی و غالمحسین )ر ک: زمانی ارجاعی وجود دارد  انسجام

 ارجاع به ماقبل .4-4-9-8

کده  ؛ چندان دهندد تّفاق افتاده باشدد، ارجدان مدی   دیگر ا وا عۀکه  ب  از یکایارجان، به وا عهگونهدر این

ای کده  دبالً رخ داده   ها وجود دارد؛ یعنی وا عده آن که ارجان به ما ب  دراز عناصری است« دوباره» واژة

اعتندایی،  کاکارسدتم از ایدن بدی   » گدردد: شدود و خوانندده متوجّده عمد   بد  مدی      تکرار می مجدّداً است؛

 هدم  بداز  کدرد فکر» (68: 6513هددایت،  « )تو هستم  با ری؟ باداد زد: مه مه مگه کَ دوباره خشمگین شد؛

بده  « همبداز »ی اخیدر، ادات مرکّدب   جملده  در (11)همدان:  «دل کند  ردامشب عرق بخورد و با طوطی، د

های  ب  اتّفاق افتاده است و نویسنده بدا ذکدر ایدن واژه، مخاطدب را بده      رویدادی اشاره دارد که در شب

 دهد  ارجان می ،زمان  بشین

 ارجاع به ماقبل با اشاره به حال .4-4-9-2

شدک  بدوده و تغییدری در آن    کنون به یدک  کند که از گذشته تامی فا ی اشارهنویسنده به اتّ ین نون،در ا

 نمونده از ایدن ندون ارجدان یافدت شدد:      تنها یدک   ،«آک داش»ت؛ البتّه در سرتاسر داستان ایجاد نشده اس

 «رده بدود  موضون عشق و عاشقی در زندگی او رخنه نک تاکنون، آمد اینکهکه شگفت به نظر میچیای»

 کد  هرگدا در آن عاشدق نبدوده، بده     آای کده داش مله با ارجان به گذشدته در این ج نویسنده (36 )همان:

  ردازد او نیا میکنونی زندگی 

 ارجاع به ماقبل، اشاره به حال و ارجاع به آینده .4-4-9-9

هدا  کندد و آن متّص  می ، س از آن  ب  از عام  ربط را به جملۀعوام  ربط در این رابطه، بخشی از متنِ 

شدود  به هر سه زمان گذشته، حال و آینده توجّه می ،نماید  دروا ع در این نون ارجانهم منسجم می با را

 نشد  هیافتین نون ارجان، در متن مورد بررسی ای از اکه البتّه نمونه

 ارجاع به حال و اشاره به آینده .4-4-9-4

آینده نیاادامه  یددا  ، رخ داده و درن حالکند که در زماای اشاره میدر این نون ارجان، نویسنده به وا عه

: 6513 )هددایت،  «کدردن چهارسدو کنداره گرفدت     گردی و  رقآک  از شبداش ،از این به بعد» کند:می
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در زمان حدال گرفتده اسدت و     کند که شخصیّت داستانه تصمیمی اشاره میدر این جمله، نویسنده ب (36

هدایی  ولدی واژه  اسدت؛ « از این به بعد» ،کلیدی این نون ارجان عبارت ماند؛ لذامی تا  ایان عمر نیا بر آن

، کده رسدید  جاتدا ایدن  » گیرند:مینیا گاهی مورد استفاده  رار   « جا که رسید، از حاال به بعد وتا این»م   

 همان(« )را گرفت بغض بی  گلویش

 انسجام انجامی .4-4-4

 دس از خدود را بده     کند و جملدۀ ص میدر متن مشخّانجام یک فرآیند را عام  ربط انجامی،  ایان و سر 

، «سدرانجام »، ( از جملده عوامد  ایدن رابطده    615: 6566 )ر ک: علیجدانی،  نمایدد  ص  مدی ، متّک ّ فرآیند

انجدامی را نشدان    مفهدوم رابطدۀ   ،که در این داستانو    هستند؛ امّا برخی از جمالتی« در  ایان»، «خرهباأل»

یک ساعت بعد  وآک  از حال رفت داش» :ۀدر جمل کهاند؛ چنانبه کار رفته« و»ربط  با حرف ،دهندمی

ن داسدتان را نشدان   انجام زندگی  هرماکه  ایان و عام  ربطی است« و»حرف (16: 6513 )هدایت، « مُرد

 (66)همان:  «همه آرام شدند  و کردبعداز چند د یقه، خنده فروکش » چنین:دهد  هممی

 
 ینسجام زمانعوامل ا :2نمودار

آکد  بده صدورت زیدر نمدایش داده      عوام   یونددی در مدتن داسدتان داش    مددر مجمون، نمودار بسا 

مدورد و   56مورد،  یوندد تبداینی    31بیشترین فراوانی،  یوند زمانی  ،مورد 61شود که  یوند افاایشی با  می

 زیر آمده است: ها در نمودارناند  این موارد با درصد آمورد را به خود اختصاص داده 66 یوند سببی 

 
 : مجموع عوامل پیوندی9نمودار
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 گیرینتیجه

کده  آیدن، ابااری تحلیلی بده شدمارمی  ی متوشناختدر حوزة بررسی سبک ،انسجام هالیدی و حسن نظریۀ

دهدد  از سدویی،   یاری می ،متون شناسانۀشناس را در کشف و شناخت ابعاد گوناگون سبکمحققّ سبک

هدا، اصدطالحات   که استفاده از ضرب الم د  سازد، زبان و محتوای آن است؛ چنانن را میچه یک متآن

هسدتند    آکد  داش های زبانی متن داستانترین وی گیعامیانه و به کار بردن جمالت کوتاه و ساده، مهم

 کده نقدش مهمّدی در  یوندد     -عوامد  ربدط  هددایت از   ،ن است که در این داستانتر آمهم ازسوی دیگر،

کده  طوریلوب استفاده کرده است؛ بهبه نحو مط -جمله، بندهای متن و تفهیم مطالب برای خواننده دارد

آن  ی بدرد؛ بندابراین   پارچگی و انسجام توان به یکمی ،آک داشحتّی با نگاهی اجمالی به متن  ،در آغاز

ناصر در خددمت انسدجام مدتن    سازد که چگونه این عات ربط یا  یوند، این نکته را آشکار میتوجّه به اد

بسدیار برجسدته    ،اثدر انسدجام  یوندد در ایدن    کلّیازطرفدی، بده طدور    اند داستان مذکور، به کار گرفته شده

 است   ها استفاده کردهخوبی از آناری ارتباط میان حوادث داستان بهنماید و هدایت برای بر ر می

رزتر و از بسددامد بیشددتری ی دیگددر، بددانسددبت بدده برخدد ،کدده برخددی از عناصددراسددت  ، آن ابدد  ذکددر 

نمونده بیشدترین    61عناصر انسجام  یوندی، عام  ربط افاایشی بدا   در مقایسۀ کلّی بین همۀ برخوردارند و

 در مراتدب بعددی  درار    ،نمونده  66بدا   و ربدط سدببی   56، ربدط تبداینی   31فراوانی را دارد و ربط زمانی با 

مدورد بیشدترین و افاایشدی     13ایشدی نیدا افاایشدی توضدیحی بدا      گیرند  در میان انوان عناصر ربدط افا  می

هدای هددایت   که یکی از تالشجااند  ازآنترین بسامد را به خود اختصاص دادهمک ،مورد 6ای با مقایسه

بیشدتر از   ها در  دیش چشدم خوانندده اسدت، وی    کردن آنتر ساختن و ایع و مجسّمان، عینیداستاین در 

کده بده بیدان سلسدله     عوام  ربط زمانی نیدا ربدط ترتیبدی    استفاده کرده است  در عنصر افاایشی توضیحی

بیشدترین   ،نمونه 66شود، با ها محسوب مینا ذیر داستان ردازد و جاوِ اجاای جداییحوادث داستان می

 کده بررسدی  اسدت   ایدن  نهدایی  نتیجدۀ  شوند ترین مورد را شام  میکم ،نمونه 6فراوانی و ربط انجامی با 

چده  کده آن است ن داده انسجام متنی هالیدی، نشا با مبنا  رار دادن نظریۀ ،آک داشسبک نحوی داستان 

مناسدب و  دوی از    بدر محتدوا و مضدمون داسدتان، اسدتفادة     عالوه  را در اذهان جاودان ساخته، آک داش

 عناصر  یوند در جمالت و ساختار داستان است 

 کتابنامه
ارشد، دانشگاه  یام نامۀ کارشناسی ایان ،«ام واژگانی در  رآن کریمطالعۀ مفهوم انسجم»(، 6583) آذرن اد، شکوه

 نور 

 تهران: علمی و فرهنگی چای اول، ، تحلی  گفتمان انتقادی(، 6583) زاده، فردوسآ اگ 



 8931، زمستان 4لنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة هشتم، شمارة فص 86
 

 یّدات ادبهدای  شناسی برای شناخت سدبک انسجام متنی ابااری زبان» (،6511) احمدی، علیرضا و اصالن استواری

  6-61سوّم، صص  ، سال دوّم، شمارةمطالعات زبانی بالغی ،«فارسی

نظریدۀ   بررسی عناصر انسجام متن در نف ه المصدور، بر اسداس » (،6516) ن ادخراسانی، احمد و حلیمه علیامیری

  6-56، صص 15، شمارة 61، دورة   وهی ادبیمتن، «هالیدی و حسن

سدتگی در سدورة صدف، بدا رویکدرد      بررسدی انسدجام و  یو  » (،6516) یندی ایشانی، طاهره و معصدومه نعمتدی  او  

  13-13صص  ،66، شمارة عربی ادبیّاتانجمن ایرانی زبان و  مجلّۀ ،«گراشناسی نقش زبان

شناسدی  از حافظ، بارویکرد زبدان تحلی  انسجام و  یوستگی درغالی» (،6581و طاهره ایشانی) ورنامداریان، تقی 

  6-66، صص 16 مارة، ش68 ال، س)دانشگاه خوارزمی( فارسی ادبیّات زبان و، «گرانقش

 ،«کودکدان کوتداه فارسدی بدرای   هدای در داسدتان  انسجام واژگدانی »(، 6586)  ورجهانگیری، نادر و شهربانو زکی

  6-61 ، صص636مارة ، شجستارهای ادبی

اخدوان   کتیبدۀ سجام در شعر، بدا بررسدی   شناسی و چگونگی کارکرد عوام  انمبانی زیبایی»(، 6515) در ر، مریم

  3-58، سال ششم، شمارة دوّم، صص شعر  وهی ،«از سهراب سپهری خوابی در هیاهوثالث و 

مارة شد  آییندۀ میدراث،   ،«المحجوب هجدویری بررسی عناصر ایجاد انسجام متن درکشف»(،6588) دهقانی، ناهید

  56-36، صص 63
انسجام و هماهنگی انسجامی و کاربسدت آن در یدک داسدتان    نظریۀ » ،(6511) سارلی، ناصر لی و طاهره ایشانی

  36-66، صص 6، شمارة   وهیفصلنامۀ زباندو، « صّۀ نردبان :کمینۀ فارسی

 مارة، شد فارسدی  ادبیّاتفصلنامۀ آموزش زبان و  ،«ها و انوان آنمفهوم انسجام و نشانه» (،6586) اکبر، علیشیری

  61-31، صص 18

، 666،  یدا ی 3، شدمارة  ادبیّاتکتاب ماه ، «گرای هالیدیانی و دستورهای نقشعلم مع» (،6581) هصالحی، فاطم

  56-66صص 

استاد راهنمدا؛  ارشد، نامۀ کارشناسیاری برای انسجام متن   ایانعوام  ربط، به عنوان ابا (،6566) علیجانی، فریبا

 تهران: دانشگاه تهران اشرف صاد ی، علی

زبدان و   ،«انسدجامی در شدعری کوتداه از شداملو    تحلی  انسجام و همداهنگی  ( »6516و لیدا آذرنوا ) وّامی، بدریه 
  66-86، صص 63 مارةش، 3سال فارسی دانشگاه آزاد سنندج،  ادبیّات

شدمارة اول، صدص   ، 61دورة شناسی، مجلّۀ زبان، «کاویدرآمدی به سخن» (،6566)  ور ساعدی، کاظملیلطفع

56-1  

 داب.ال  ةمکتب ة:القاهر الّنص،  ةغعلم اللّ  (،7002)ه شبل عّز محّمد، 

، سدال    وهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،«انسجام متنی مقاالت شمس تبریای» (،6516) فاطمه و ثانیه مخبر مدرّسی،
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  63-66، صص 6 اوّل، شمارة

فارسی،  ادبیّات، وی ة ۀ فرهن مجلّ ،«شگردهای ایجاد انسجام متن در کلیله و دمنه» (،6586) الدّینی، فاطمهمعین

  515-561، صص 66و  61شمارة 

 تهران: مرکا  شناسی شعر،به سوی زبان (،6565) مهاجر، مهران و محمّد نبوی

نامددۀ  دد وهش ،«البالغددههددای نهددجبخشددی بدده خطبددهمکددارکرد ادات ربطددی در انسددجا» (،6516) نظددری، علیرضددا
  55-36، صص 5 مارة، ش6، دورة البالغه نهج

ۀ زبدان و  نامد کداوش  ،«نقش عوام  ربط زمانی در انسجام» (،6588زاده )نوروزی، حامد و غالمحسین غالمحسین
  16-666صص ، 61شمارة ، 61دورة ، فارسی ادبیّات

 روز چای سوّم، تهران: نیم سه  طره خون، (،6513) هدایت، صادق

 ، تهران: هرمس گفتمان شناسی رایج و انتقادی(، 6585) اهللیارمحمّدی، لطف
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