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بر » ب«و » الف« ترجمۀ دو گروه سنی تألیفی و داستان هايگانی در کتاببررسی انسجام واژهدف از پژوهش حاضر  
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مورد  ،هایهسنجش فرض به منظورها در دو گروه سنی مذکور بسامد توزیع هر یک از عناصر انسجامی و تفاوت آن

 هايکتاب دسته باالترین بسامد توزیع را در هر دو ،نی. آمار توصیفی نشان داد در هر گروه سبررسی قرار گرفت

 تکرار«مقایسه با  در »تکرار کامل«بسامد  ،چنینهمدهد. به خود اختصاص می» تکرار«تألیفی و ترجمه  داستان

در  »ضادت«ه جز بکارگیري عناصر انسجام و انواع آن بسامد ب ،تر بود. با افزایش سندر هر گروه سنی بیش »ناقص

ماري آتفاده از روش با افزایش همراه بود. اسهاي داستان ترجمه در کتاب» معناییهم«و تألیفی  داستان هايابکت

 دو گروه سنی در بین داريمعنی تألیفی تفاوت داستان هاينشان داد در کتاب ،p= 0.05داري دو در سطح معنیخی

است  »ییآباهم«ۀ که زیرمقول »اعضاي مربوط به یک حوزه«و  »تکرار کامل«، »تکرار«توزیع عناصر انسجام واژگانی، 

و  »لکجزء به بطۀ را«، »تضاد«، »آییباهم«واژگانی  انسجام داري در توزیع عناصرتفاوت معنی ،ضمناً. وجود دارد

 ،مهترج تانداس هايبین دو گروه سنی مذکور مشاهده نشد. در خصوص کتاب »تکرار«از زیرمقولۀ  »تکرار ناقص«

  ت بود.داري متفاوبه طور معنی» ب«و » الف«دو گروه سنی توزیع عناصر انسجام واژگانی و انواع آن در 
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 مقدمه  -1-1

هاى اجتماعى گویشوران است. نگرش و زبان ابزارى ارتباطى براى برآوردن حاجت		علمى زبان ۀمطالع ،شناسىزبان

به ؛ شودمىمتفاوتى ارزیابى  ابعاددو گونۀ نوشتار و گفتار از  شناختىِهاى زباندر بررسى ویژگى ،این حوزه گرانِپژوهش

وشتارى مورد مطالعه قرار زبانِ ارتباط اعم از گفتارى و ن ،شناختى استکه یک نوع تحلیل زبان کالمدر تحلیل  ،عبارت دیگر

  .)1985، 1(هلیديگیرد مى

از جمله  ،است. تحلیل کالم 2تحلیل کالم ،شناسان در مطالعۀ متون گفتارى و نوشتارىاز جمله دیدگاه زبان

مندان مورد توجه عالقه ،میالدى به بعد 60شناسى است که در چند سال اخیر و به ویژه از دهۀ ین علم زبانهاى نوشاخه

و ارتباط آن با بافت  3ها در متنچگونگی آرایش جمله سیستمیکتجزیه و تحلیل کالم، مطالعۀ این حوزه قرار گرفته است. 

). هلیدي در دو سطح به 9،1991؛ برچ1976 ،8یدي و حسناست (هل 7) و مشارکین6و فرهنگی 5(موقعیتی 4زبانیغیر

نگى و چرایى متن را چگو ،یعنى ؛کندپردازد: اول، متن را با خصوصیات کلى و عمومى زبان مرتبط مىتحلیل کالم می

دوم، در ردة باالتر به بررسى محیط متن یعنى بافت موقعیتى، بافت فرهنگى، چگونگى ارتباط بین  سازد.مشخص مى

  پردازد.هاى متن مىتصات زبانى و محیطى نظیر مقاصد و نیات شخصیتمخ

، ومگردد. در فصل دمباحث کلى و طرح تحقیق ارائه مى ،در پنج فصل تدوین شده است: در فصل اول ،این پژوهش

ة شود و مطالعاتى که تاکنون به طور کلى در حوزشرح داده مى	بتفصیلهلیدى سیستمیک گراى نقش چارچوب نظري

گیرد. در فصل ها مورد بررسى قرار مىروش تحقیق و تحلیل داده ،گردد. در فصل سومعناصر انسجام انجام گرفته مطرح مى

هاي براي گروه تألیفى و ترجمه شده داستان هاىها در کتاببه تحلیل عناصر انسجام و مقایسۀ میزان کاربرد آن ،چهارم

  .پردازدگیرى از این پژوهش مىبه بحث و نتیجه ،نهایت فصل پنجمخواهیم پرداخت و در  »ب«و » الف«سنی 
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  بیان مسئله -1-2

یک جامعۀ زبانی است. در برآوردن نیازهاي ارتباطی بین گویشوران  برايشناسی و ابزاري عنصر اصلی علم زبان ،زبان

ترین هنر مایۀ بزرگبن ،و حوزه دارد. زباننشان از رابطۀ تنگاتنگ این د ،ادبیات نیز که با زبان آمیخته شده است ،از طرفی

زبان را  ،شعر و ادبیاتی نخواهیم داشت. وي ،بر این باور است که بدون زبان ،)1382یعنی ادبیات است. فرشیدورد (بشر، 

که  زبان ادبی ،داند که براي بیان احساسات، تجارب و افکار بشر به کار رفته و بر دو نوع است: یکینظامی از الفاظ می

شود زبان غیرادبی که براي تعامالت روزمره و امور علمی به کار گرفته می ،آفریند و نقش هنري دارد و دیگريهیجان می

و خالق خوانده که بیان کنندة عواطف است. از  1ادبیات را زبانی واال زبانِ) نیز، 1989). رقیه حسن (1351ورد، (فرشید

 براي ،ساالن نیست. کودکان نیز در این میانتنها مختص به ردة سنی بزرگ ،فراد جامعهنیاز به ادبیات در بین ا ،سویی دیگر

زبان به عنوان ابزار کلیديِ  ،هاي اجتماعی خود ملزم به روي آوردن به حوزة ادبیات و هنر هستند. بدین ترتیبرفع حاجت

  دهد.اي را به خود اختصاص میایجاد ارتباط با کودکان جایگاه ویژه

ها ادبیات کودك و نوع داستانی است. تعریف ادبیات کودك چندان ساده نیست ات اقسام مختلفی دارد که یکی از آنادبی

- براي گروه سنی بزرگ ،هاداند که برخی کتاب) دلیل دشواري این مسئله را در آن می1990( 3سند). تون2007، 2(چانگ

ها و گونه توجیح نمود که آگاهیتوان اینمی ،شود. این واقعیت رایبراي کودك خوانده م ،اما به اشتباه ؛سال تدوین شده

نظران، ادبیاتِ کودك را تري دارد. با این وجود صاحبساالن محدودیت بیششناخت کودکان و نوجوانان در مقایسه با بزرگ

 ةسال تنها در اندازگو بزر تفاوت ادبیات کودك معتقد هستند ،ناند. برخی نویسندگاهر یک بر مبناي خاصی تعریف نموده

سیستم خاص خود را  ،) بر این باور است که ادبیات کودك1998( 5میر). بوتیق1995، 4متنی داستان است (لوکنز

باید از کیفیت خوبی برخوردار  ،شوندنوشته می هاي مختلف براي کودكدر حوزه مطالبی که ،که بدین معنی ؛داراست

دوران کودکی نقش  ،داردمیو اظهار واقف است  داستان کودك کیفیت مناسب کتاب اهمیت ) نیز بر2001( 6باشند. مولکا

هاي کتابکیفیت  داشته باشند.کیفیت الزم و کافی را  ،هابه همین خاطر است که باید کتاب ؛سزایی در رشد کودك داردب

توجه به زبانِ ادبیاتِ کودك  ،د: در بعد نخستتوان از دو بعد زبانی و مفهومِ موضوعات اجتماعی سنجیرا می کودك داستان

ریختکگی آید و زبان شکسته و درهمساده و امروزي از اصول ضروري نگارش کتاب براي کودك به شمار می ايگونهبه 

ساده در ادبیات  بر کابرد زبانِ ،نیز )167، ص 1384). شجري (1383پور، (علینحوي جمالت نباید در آن به چشم خورد 
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که باید تا حد امکان متشکل از شود ضمن اینمتنی که براي کودك نوشته می«دارد: ورزد و اظهار میتأکید می کودك

در بعد دوم، کیفیت ». جایی باشد، از جمالت معترضه و کلمات حشوگونه نیز باید دور بماندبهجمالت سالم و بدون جا

کودکان  ،زیرا ؛شوار باشد تا باعث خستگی و رها کردن مطالعه نشودهاي داستان از لحاظ مفهوم نباید براي مخاطب دکتاب

  ).1372(یمینی شریف، پردازد. کنند که با زبانی ساده و قابل فهم به موضوعات اساسی زندگی میبا اثري ارتباط برقرار می

). 1999، 1(نورتون کنندکننده وآموزشی تعریف میادبیات کودك را بسته به نوع هدف اعم از سرگرم ،گروهی دیگر

 نظر دراست که با  داستانی يهاحاکی از تأکید بر نوشتن کتاب ،نقطۀ مشترك تعاریف بررسی شده در حوزة ادبیات کودك

تأثیر الزم را بر ذهن و اندیشۀ ترین شکل، باشد و بتواند به ساده فضاي فکري و قدرت انتقال مفاهیم ذهن کودك گرفتن

  زها و عالیق کودك باشد.گوي نیابگذارد و پاسخ وي

و  2ذهنی آموزي، گسترش فرهنگ واژگانهاي مختلف از جمله زباننسبت به کودکان در زمینهسزایی بنقش  ،ادبیات

گذارد که در دنیاي امکان کسب تجربه و هیجاناتی را در اختیار کودکان می ،کند. دنیاي داستانسازي ایفا مینیز جمله

اي از اهمیت ویژه ،به ویژه براي کودکان سادگی و قابل فهم بودن متون داستانی ،بنابراین؛ تندرو نیسواقعی با آن روبه

ضمن ایجاد  ،باید بتوانند هنگام خواندن داستان ،راي درك صحیح معانی و فهم دقیق پیام داستانببرخوردار است. کودکان 

 ها را نیز درك کنند.هن خود، روابط معنایی بین آندر ذ 3هاي واژگانیهاي مختلف یک متن و زنجیرهارتباط بین قسمت

ضمن آفرینش اثري منسجم  ،در متن هان با عوامل انسجام متن و حفظ آنآشنایی و توانایی تشخیص نویسندگان و مترجما

ابط تواند در درك و تفهیم داستان در کودکان نیز مؤثر واقع شود. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روو یکپارچه می

شناسی زبانباید پا فراتر از سطح جمله و روابط درونی عناصر زبان گذاشت. در  ،هاي داستانمتن در کتاب 4معنایی

هاي اي، نقشکردهاي فراجملهگیرد، مطالعات زبانی بر پایۀ رویقرار می 6گراشناسی صورتدر مقابل زبانکه  5گرانقش

خواهیم پرداخت.  انداست هايکتاببه بررسی  ،گراشناسی نقشمنظر زبان ازعی و بافتی زبان است. بدین ترتیب، اجتما

  است. 7سیستمیکگراي دستور نقش ،آن را ارائه نمود 1960مدلی از دستور که هلیدي در دهۀ 

یکی از ابعاد تجزیه و  اي را به خود اختصاص داده است.جایگاه ویژه ،گراشناسی نقشکرد زبانتحلیل کالم در روی

کند و آن را از مجموعه جمالتی که به متن است که بین جمالت یک متن روابط معنایی ایجاد می 8انسجام ،یل کالمتحل

بین عناصر متن بایستى ارتباط وجود داشته  ،به عبارت دیگر؛ سازدمتمایز می ،اندطور تصادفی در کنار یکدیگر قرار گرفته
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هلیدي و ي متن است. جام، ارتباط و وابستگی میان اجزاي تشکیل دهندهانسباشد تا گویشوران به مفهوم آن پی ببرند. 

انسجام  ۀعناصر انسجام را به دو دست ،آنانعوامل انسجام را در زبان انگلیسی معرفی کردند.  ،1976حسن اولین بار در سال 

  تقسیم نمودند که هر کدام به طور مستقل انواعی دارد. 2و واژگانی 1دستوري

  .6پیوندو  5، حذف4، جانشینی3: ارجاعاد انسجام دستوري عبارتند ازتمهیدات ایج

  .8آییو باهم 7انسجام واژگانی نیز دو نوع است: تکرار

 از سوي ،سپسو  مطرح 12از مکتب لندن 11و فرث 10ب پراگتاز مک 9ماتسیوس از سوياولین بار  ،نیز روابط واژگانى

گراى هلیدى در نقش چارچوب نظريِ تا با تکیه بر  بر آن استق . در این پژوهش، محقیدى و حسن بررسى شده استله

تألیفى و ترجمه شدة  داستان هايدر کتاب واژگانی به بررسى و مقایسۀ عناصر انسجام ،»13انسجام در زبان انگلیسی«کتاب 

ل کالم و انسجام در تاکنون پژوهشى از دیدگاه تحلی در حوزة کتاب کودك ،زد. متأسفانهبپردا» ب«و » الف«دو گروه سنى 

گیرى مناسب و کارآمد از عناصر بهره بتوانیم با ارائۀ راهکارهایى به منظور ،یانایران صورت نگرفته است. امیدواریم در پا

 انسجام، متونى منسجم بیآفرینیم.

 هاي پژوهشالسؤ -1-3

  ؟چقدر است» ب«و » الف«تألیفی و ترجمه در دو گروه سنی  ۀبسامد انسجام واژگانی در دو گون . 1

 استاندهاي کتاب و در دو طبقۀ» ب«و » الف«آیی به طور مستقل در دو گروه سنی آیا بین بسامد تکرار و باهم . 2

  تألیفی و ترجمه تفاوتی وجود دارد؟

  وجود دارد؟ ايرابطهآیا بین باال رفتن سن و بسامد توزیع تکرار کامل  . 3

  هاي تألیفی و ترجمه وجود دارد؟در کتاب» ب«و » الف«سنی ها در دو گروه آییآیا تفاوتی بین انواع باهم . 4

کلیدي  هايهاي مختلف انسجام واژگانی، بیان انواع آن و پاسخ به سؤالمحقق ضمن تعیین جنبه ،در این پژوهش

ثیري ی چه تأژگانفقدان انسجام واکنیم: ها اشاره میخواهد بود که به دو مورد از آنهایی پرسشبه  ، درصدد یافتن پاسخباال
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هاي داستان تا چه میزان با عناصر انسجام کتاب کند و نویسندگان و مترجمانِ یک متن داستانی ایجاد می 1در بافتار

 گیرند.ها بهره میدارند و از آن واژگانی آشنایی

  هاي پژوهشفرضیه -1-4

مه به لیفی و ترجدر هر دو دستۀ تأ» ب«و » الف«. استفاده از عناصر انسجام واژگانی در دو گروه سنی اول ۀفرضی

  داري متفاوت از یکدیگر است.طور معنی

تألیفی و ترجمه به طور  داستان هايو کتاب» ب«و » الف«سنی  آیی در دو گروهاستفاده از تکرار و باهم .دوم ۀفرضی

 متفاوت است.داري معنی

  ي وجود دارد.دارتفاوت معنی زیع تکرار ناقص،و تو . بین باال رفتن سن و بسامد توزیع تکرار کاملسومفرضیۀ 

هاي تألیفی و ترجمه در کتاب» ب«و » الف«ها در دو گروه سنی آییدر انواع باهمداري معنی. تفاوت چهارمفرضیۀ 

 وجود دارد.

  اهداف پژوهش -1-5

  هدف کلی 1- 5- 1

بر اساس دیدگاه  ،»ب«و » الف« سنی تألیفی و ترجمه در دو گروه انداست هايبررسی انسجام واژگانی در کتاب

  .3در قالب فرانقش متنی» و حسن هلیدي« چارچوب نظريِ با تکیه بر  2شناسی متن بنیادزبان

  اهداف فرعی - 2- 5- 1

  شدة دو  تألیفی و ترجمه انداست هايکتابها در کاربردترین آنعناصر انسجام واژگانی و تعیین پربررسی بسامد

  ».ب«و » الف«گروه سنی 

 ب«و » الف«نی ستألیفی و ترجمه در دو گروه  انداست هايکتابآیی در کارگیري تکرار و باهمبررسی میزان ب.«  

  ها.و مقایسۀ آن» ب«و » الف«بررسی بسامد تکرار کامل در دو گروه سنی  

 جمه.هاي تألیفی و ترر هر دو طبقۀ کتابها دها در دو گروه سنی و مقایسۀ آنآییبررسی انواع باهم  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

شناسانی آغاز شده است و زبان 1بنیاد و فراتر از جمله از زمان هریسو تحلیل متون بر اساس دیدگاه متن بررسی 

اي اند. با وجود تحقیقات گستردهداشتهسزایی بو انسجام متن نقش  هایی در باب بافتاردر ارائه نظریه ،چون هلیدي و حسن
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هاي داستان کودك تاکنون انسجام واژگانی در کتاب ،انجام شده استانسجام و عوامل انسجام در زبان فارسی  ۀکه در زمین

گر به موجب ضرورت و اهمیت عوامل انسجام متنی در داستان پژوهش ،مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق

متون داستانی براي کودکان به ویژه پیش از آغاز مدرسه اهمیت روانی و سادگی کودکان این موضوع را انتخاب کرده است. 

در صورت آگاهی نویسندگان و مترجمان از عوامل انسجام و نیز  ،در بسیاري از موارد ،چنینهم نیز درخور توجه کافی است.

متنی منسجم دهند، هایی که این حقیقت را نشان میها در متن با استناد به شواهد موجود و پژوهشچگونگی کاربرد آن

تمایل به  و آوردموجبات فهم بخش مهمى از ادبیات کودکان را فراهم مى ،انتخاب عناصر انسجام واژگانىخواهیم داشت. 

 هايکتاببه نگارش  نویسندگان ترتوجه هر بیش باعثاطناب کالم در راستاى تفهیم مطالب  از نویسى و دورىساده

چارچوب نظري اعمال شده در این خواهد شد.  اي منسجم از سوي مترجمانو حفظ ساختاره با انسجام باالانی داست

 هلیدي و حسن» انسجام در زبان انگلیسی«) و کتاب 1994( گراي سیستمیک هلیدينقشنظریۀ بر اساس  ،پژوهش

اختیار شناسایی شود تا راهکارهاي مناسب و سودمندي در  ،ها الگوهاي موجودشود بر اساس آناست و تالش می )1976(

  قرار گیرد. هاي داستان کودكگان و مترجمان کتابنویسند

  کنندگان از نتیجۀ پژوهشاستفاده -1-7

ر بررسی قرا مورد» یانسجام واژگان«نامه نوع نویسندگان و مترجمان با آشنایی عوامل انسجام متن که در این پایان

 ،چنینهم. ر کودکان نیز کمک نماینددك و تفهیم داستان توانند به درضمن آفرینش اثري منسجم و یکپارچه می ،گیردمی

ي جدید در هاسب تجربهآموزان را براي کتوانند دانشمی ،داستان هايمعلمان در محیط آموزشی با انتخاب آگاهانۀ کتاب

وجه ك پیام و تدرتان، با خواندن داس ،زبانی آماده سازند. والدین نیز پیش از انتخاب کتاب داستان براي کودك خود محیط

 نقش مؤثري خواهند داشت. ،برقراري ارتباط برايمربوطه  به میزان استفاده از تصاویرِ

 تعریف مفاهیم و اصطالحات -1-8

  تحلیل کالم - 1- 8- 1

گشتاري نیز  - جنبش زایشی ،زمانبه کار گرفته شد. هم 1952هریس در سال  از سوي ،اولین باراصطالح تحلیل کالم 

کارهاي هریس براي  ،بنابراین؛ دانستندد که بررسی عناصر درونی زبان را معطوف به ساخت درونی جمله میشکل گرفته بو

تکامل دقیق  ،موجود است چه در زمان حال دربارة تحلیل کالمد و آننبو ،کارآمدبررسی زبان در چارچوبی خارج از جمله 

                                                                                                                                              
1 Harris 



 

8 
 

را  کالم ،)106، ص 1992( 2). کریستال1991، 1(ملمکیر باشدتواند نمی ،ايالگوي وي در پرداختن به واحدهاي فراجمله

  ».دهدیک رویداد کالمی را شکل می ،آن ساخت زبانیِ در نظر گرفتنداند که بدون هایی میگفتمتشکل از پاره«

  بافتار - 2- 8- 1

نامند. می »تنیتم«یا  »بافتار« ،هاي یک متن را که از شرایط الزم و ضروري تشکیل یک متن استارتباط بین جمله

شود که در ایجاد بافتار امکاناتی از نظام زبان را شامل می«آورند: ) در تعریف بافتار می2-4، صص 1976هلیدي و حسن (

گرفته و متن الت را که کنار هم قرار بافتار گروهی از جم ،چنینهم کند.ایفاي نقش می ،یکپارچگی متن در بافت موقعیت

یکی از عوامل ». سازدمتمایز می ،اندغیرمتنگیرند و میکنار هم قرار وه دیگر که به طور تصادفی گراز  ،دهندرا تشکیل می

شوند. از نامیده می »3هاي انسجامگره«یا  »هانشانه«هاي صوري و ظاهري در متن است که وجود نشانه ،ایجاد بافتار متن

که در آن اطالعات و دانش مشترك میان متکلم و مخاطب باعث است » 4همبستگی« ،دیگر عوامل مؤثر در ایجاد بافتار متن

  شود.ایجاد ارتباط در متن می

 داراي عناصر زیر است: ،)107، ص 1371پور ساعدي (به طور کلی بافتار از دیدگاه لطفی

 7و ساختار اطالعی 6: ساختار مبتدایی5ساخت متنی . 1

 و طرح حاکم بر آن 8نوع سخن . 2

  بر آن مؤثرانسجام متن و عوامل  . 3

 زبانیخصوصیات شبه . 4

 ساخت متنی - 1- 2- 8- 1

از  ،تشکیل شده است. ساختار مبتدایی اولین بار» ساختار اطالعی«و » ساختار مبتدایی«از دو عنصر  ،ساخت متنی

تقسیم شد. مبتدا، عنصر » 10خبر«و » 9مبتدا«هر بند به دو قسمت  ،شناسان مکتب پراگ مطرح و به واسطۀ آنزبان سوي

شود چه دربارة مبتدا داده میهر آن ،گیرد و خبرهنده و محور اصلی پیام است که در جایگاه آغازین جمله قرار میدسازمان

                                                
1 Malmkjaer 
2 Crystal 
3 cohesive ties 
4 coherence 

  ) براي این واژه انتخاب شده است.1378ازسوي گیتی تاکی (» همبستگی«عادل . م2
5 texrual structure 
6 schematic structure 
7 informative structure 
8 genre 
9 theme 
10 rhyme 
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 /نشان دهندة میزان و درجۀ اهمیت عناصر موجود در بند از نظر گوینده ،گیرد. ساخت مبتداییو بعد از آن در بند قرار می

  آید.موضوع هر پیامی در ابتداي جمله می ست که عنصر اساسی و مهمِبر این باور ا ،)1994( است. هلیدي نویسنده

- بینی است و آنچه تاکنون دانسته و شناخته شده یا قابل پیشحاصل کنش متقابلی است میان آن ،ساختار اطالعی

تشکیل » 2ع کهنهاطال«و » 1اطالع نو«از دو عنصر  ،بینی است. ساختار اطالعی نیزچه نادانسته، ناشناخته و غیرقابل پیش

، »کهنه«عنصر اي براي مخاطب آشنا است. برخالف زمینه پساز طریق بافت موقعیت یا اطالعات  ،شده است. عنصر کهنه

 ،ها سخنی به میان نیامده و نزد مخاطب ناآشنا و جدید هستند. پساطالعاتی است که در متن قبل از عرضۀ آن» نو«عنصر 

خبري از یک عنصر کهنه و یک عنصر نو تشکیل شده است که در این  هر واحدِ  ،آللت ایدهتوان نتیجه گرفت که در حامی

گردد. به بیانی دیگر، ارائه می، جزء جدیدي است که عنصري است که مخاطب با آن آشناست و عنصر نو ،عنصر کهنه ،میان

عنوان خبر و چه در جایگاه بعد از مبتدا و به آنعنصر کهنه است و  ؛آیدپیام اصلی و مبتدا در آغاز جمله می به عنوانچه آن

  شود.از دو عنصر کهنه و نو تشکیل می ،آیدتکمیل کنندة آن می

خالف ماییم. برشاره ناو ارتباط تنگاتنگ ساختار مبتدایی و ساختار اطالعی نیز  تفاوتبه  ،الزم است تا در این قسمت

کند، ز سخن انتخاب میعنوان نقطۀ آغاو اوست که عناصر آغازین را به  ساختار مبتدایی که گوینده را در محور خود دارد

ه وي در کآن چیزي است  ،گیرد و او را در محور خود دارد و نقش اطالع کهنهدر ذهن مخاطب شکل می ،ساختار اطالعی

  زنجیرة کالم به آن دسترسی داشته و مسبوق ذهن است.

  و طرح حاکم بر آن کالمنوع  - 2- 2- 8- 1

د که تلفی دارناع مخانو ،از دیگر عناصر بافتار است. کالم و متن ،چگونگی ترتیب و آرایش اطالعات موجود در متن   

یا اصطالحاً  کالمعیین نوع تشوند. از جمله عواملی که در نویسنده یا گوینده به انواع متفاوتی تقسیم می فبسته به نوع نیاز

شارکین م ۀعامل و نوع رابطپیام، هدف نویسنده یا گوینده، مخاطبان و مشارکین در ت توان به نوعمی ،روندبه کار می» ژانر«

  اشاره کرد.

  بر آن مؤثرانسجام متن و عوامل  - 3- 2- 8- 1

کند انسجام نام ایفا میبسزایی روابط معنایی موجود بین عناصر یک متن که در ایجاد وحدت و یکپارچگی آن نقش «

مفهومی معناشناختی است که یک متن دخالت دارد و در ایجاد بافتارِ  ،). انسجام13 ، ص1976(هلیدي و حسن، » دارد

به عبارت ؛ کندایفا می اساسیدر ایجاد وحدت و یکپارچگی آن نقش و  داشتهبه روابط معنایی موجود درون متن اطالق 

 ؛گرددیر برخی عناصر متن میسر میها تعبکند که به واسطۀ حضور و عمل آنبه روابط معنایی اشاره می ،انسجام ،دیگر

                                                
1 new information 
2 given information 
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تواند متن مخاطب نمی ،هاتعبیر و تفسیر یک عنصر در متن به عنصري دیگري در همان متن بستگی دارد و بدون آن ،یعنی

انسجام عامل تمیز  ،گردد. از طرفیحضور عبارات ارجاعی و مرجع باعث انسجام متن می ،را رمزگشائی کند. به بیانی دیگر

  (همان). گیردمی بر تن از غیرمتن است و انواع متن را دردهندة م

  زبانیخصوصیات شبه - 4- 2- 8- 1

در آفرینش معنا و انتقال پیام از اهمیت چشمگیري برخوردارند. خصوصیات شبه زبانی بر دو  ،زبانی نیزعناصر شبه   

  :نوع اند

 گفتاري: عناصري مانند آهنگ، تکیه و ... -الف

  گذاري و ...پرانتز، عالمت تعجب، نقطهي نظیر نوشتاري: عناصر -ب

برقراري ارتباط با مخاطبان و انتقال  هارو هستیم که هدف آنبهرو  ،مل نیزکودکان با این عوا داستانِ  هايدر کتاب

  خالف انتظار مخاطبان است. ،اي خاص و در برخی مواردپیام به گونه

  متن - 3- 8- 1

 ،زیرا ؛شودپی تشکیل نمیدرمتن از جمالت پیکند. مفهوم کامل را بیان میواحدي معنایی است که یک  ،»متن«

متن در جمالت  ،بلکه ؛دهنددرپی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و تشکیل متن نمیبسیاري از جمالت متوالی و پی

اش توصیف واسطۀ اندازه متن برخالف جمله که واحد دستوري است، واحد گفتار است و به«بنابراین، ؛ شودرمزگذاري می

در متن نیز حاضر باشد.  ،نباید توقع داشته باشیم که یکپارچگی موجود در ساختار جمالت ،به این ترتیب». شودنمی

  ».انند که داراي ارتباط منطقی درونی استدواحدي معنایی می«متن را  ،)18-23، صص 1989هلیدي و حسن (

  گره - 4- 8- 1

اي که رابطۀ انسجامی به وقوع یک جفت مقوله«دانند که را اصطالحی می »گره« ،)3، ص 1976هلیدي و حسن (

کند گره نام دارد. مفهوم گره به ما کمک می ،به عبارت دیگر، ارتباط انسجامی بین دو عنصر در متن؛ کنداشاره می» دارند

ها در نوع و تعداد گره». شوندتگی متن میها باعث پیوسمتن را به اعتبار خصوصیات انسجامی آن تحلیل کنیم زیرا گره«تا 

  هاي مختلف با هم تفاوت دارند.ها و نوشتهگفتار و نوشتار، سبک

 فرانقش متنی - 5- 8- 1

(هلیدي و حسن، » دار استسازماندهی مطالب به صورت بافتی خاص و معنی دربیانگر توانایی افراد « ،فرانقش متنی

یعنی  ،پردازد و متن را از غیرمتنمی فمتن زبانی که داراي انسجام استبه تنظیم  ف). این نقش19- 23، صص 1989

  سازد (همان).هاي ساختگی یا ناکارآمد مجزا مینمونه
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