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  شگاه پیام نور گیالناستادیار دان
  مریم یوسفی نصیري نژاد

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
  
  

  چکیده
م واژگانی یکی از انواع  انسجا.دهد خود پیوند میاز انسجام امکانی است که عناصر زبانی را با قبل و بعد 

یی، شمول آ ، همتکرارشامل  و آید  میهاي مربوط به هم به دست  در اثر انتخاب واژهانسجام است که
   . است...واژگی و جزء آوانویسی، ایی یا ترادف، تضاد یا تقابل، هممعن معنایی یا جزء و کل، هم

در منتخبی از اشعار گروه را انسجام واژگانی ابزارهاي که اند  ر این مقاله نگارندگان تالش کردهد  
 دو اثر از به این منظور .نندراهیمی بررسی کاب آهاري و جعفری کودك و نوجوان از عرفان نظرسنّ

که تعداد - دم  تازهيصلح مثل چاو  یس جهان با گچ نور بنویاه تخته سيروشاعران یادشده با عنوان 
 ربرد ابزارهايکاو کیفی ی ارزیابی کم به  و انتخاب-استها تقریباً یکسان  کار رفته در آن واژگان به
 یريگ و با بهره تحلیلی -به روش توصیفیکه پژوهش این  .داخته شپرددر شعر این دو شاعر  انسجامی

انسجام واژگانی در ابزارهاي  کارگیري به بیانگر ،هانجام شد انسجام ینۀ و حسن در زمیدي هلیاتاز نظر
 و تکرار ی انسجام واژگانابزارهايدهد که  نشان می  واستدر هر دو شاعر اشعار کودك و نوجوان 

  .استبوده اعران کودك و نوجوان شاین  بیشتر مورد توجه ییآ هم
 

  

   17/10/1395   :                         تاریخ پذیرش مقاله  2/10/1395 : تاریخ دریافت مقاله

   

   

  واژگان کلیدي
   کودكیات ادب*
   شعر*
   انسجام واژگانی*
   جعفر ابراهیمی*
  عرفان نظرآهاري*
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1 .مهمقد 
گیرد  هر نظامی که به پیچیدگی زبان انسان باشد ناگزیر در معرض مطالعات گوناگون قرار می

رسد و  م زبانشناسی نیز اگرچه به صدو پنجاه سال میعمر عل). 9: 1367اسمیت و ویلسون، (
جز عدة  در این مدت تحولّات عظیمی را پشت سر گذاشته، اما نتایج ضمنی و انقالبی آن به

از اصطالحات مربوط ). 8-4: 1363هال، (معدودي براي قشر عظیمی از مردم ناشناخته است 
. انسجام استاصطالح  - گرفتهتفاده قرار هاي اخیر بسیار مورد اس که در دهه–به زبانشناسی 

، هلیدي(اي داللت دارد که در فهم متن دخالت دارند  هاي معنایی بینامتنی انسجام بر رابطه
 در سطوح ودو جمله با یکدیگر است  ۀ رابطۀانسجام یا پیوستگی نتیجتوان گفت  و می ) 1985

 ۀبر اساس نظری). 1976و حسن،  یديهل( گیرد  میآوایی، معنایی، نحوي و منطقی زبان شکل
 ممکن است که در واقع ؛هاي متن داشتن انسجام است یکی از ویژگی )1976( هلیدي و حسن

 توان گفت که آن متن انسجام ندارد، زیرا متنِ ا نمی ام، و زیاد باشدکم انسجام یک متن ۀدرج
 یفدر تعر ).8 :1389 ،نامداریان و ایشانیپورنقل از (توان متن نامید  فاقد انسجام را نمی

 متن است ي واحدهای و درونی ارتباط معناشناختي از متن انسجام به معنایمعناشناخت
متن عالوه بر روابط ساختاري میان اجزاي یک در تشکیل  .)177: 1392 و رضانواز، يگشمرد(

طریق عوامل  از  که این روابطداي نیز وجود دار درون جمله و بند، تعدادي روابط معنایی فراجمله
: 1390مرآت، (ندنک  میود ظاهري پیدامواژگانی نانسجام جایگزینی و  انسجام نظیر ارجاع، حذف،

298.(  
اي است که میان واحدهاي واژگانی زبان به لحاظ  انسجام واژگانی مبتنی بر رابطه

 م تداوم و انسجا،شود و متن از طریق این روابط  می ایجادشان با یکدیگر محتواي معنایی
واحدهاي واژگانی به خودي خود، داراي انسجام  انسجام واژگانی، ةدر حوزالبته  .یابد می
و به ادوات ربط صوري  کنند  میها برخی دیگر را تفسیر  به این مفهوم که برخی از آن؛تندهس

پروینی و  (شود  می تقسیم2آیی و هم 1اصلی تکرار ۀاین گونه انسجام به دو دست. نیاز ندارند
 واژگانی نظرات متفاوت و   انسجامانواعنیز ی انسجام و بندي کلّ در تقسیم). 40 :1393، نظري
یشانی،ا( دهد  میامل انسجامی را نشانواي از ع  نمونه1شمارة جدول  .عی ارائه شده استمتنو 

1393 :16(.  
                                                
1  .repetition 
2  .collocation 
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 اي از عوامل انسجامی  خالصه:1 ة شمارجدول
  

  1انسجام غیرساختاري
  10اي مقایسه .4 9حرف تعریف .3 8اي اشاره .2 7ضمیري .1  6ارجاع. الف    5 نوعی گرهۀرابط  4عنصر  3روابط انداموار  2روابط عنصر سازنده

  دستوريعوامل انسجامی   11مرجع هم    
  17اي  جمله.  3  16فعلی.  2  15میاس.  1  14جانشینی و حذف. ب

  18طبقه هم

جوابی که بعد از سؤال : مثال  13ها مجاورت جفت. 2    12پیوندي. 1    ... .آید و پیشنهاد میپذیرش که پس از . آید می
  23جزء و کل .4 22تضاد معنایی .3 21معنایی هم .2 20تکرار .1  19عام. الف

  25گستر هم  یا  24طبقه هم
  30تشابه.   3  29گذارينام.   2  28برابري.   1  27 )موردي(اي  نمونه. ب

  32طبقه هم  یا  31مرجع هم

  هنوز: مثال  26تمدیدي. 3        

  33ختاريانسجام سا

  عوامل انسجامی واژگانی

      36کهنه و نو) اطالعات(دهی  سازمان. ج  35بسط مبتدا ـ خبر. ب  34توازن. الف

  
 ایجاد واژگان و بخشی از طریق دستور ۀ بخشی از انسجام به وسیل،بر اساس این جدول

 که شود ي و انسجام واژگانی تقسیم میی انسجام دستورانسجام به دو گروه کلّ بنابراین .شود می
ترادف معنایی، تضاد   و تکرار،شوند محسوب میبزارهاي دستوري ز ا جایگزینی احذف و ارجاع،

                                                
1- non-structural cohesion  2- componential relations 
2-  

3- organic ralations  4- device 
4-  

5- typicaltie relation  6- refrence 
6-  

7- pronominals   8- demonstrative 
8-      

9- definite article   10- comparative 
10-  

11- co-refernce   12- conjunctive 
12-  

      14-substitution                                    & ellipsis 13- adjacency pairs  
14-  

15- nominal   16- verbal 
16-  

17- clausal   18- co- classification          
18-  

19- general   20- repetition 
20-  

21- synonymy   22- antonomy 
22-  

23- metonymy   24- co-classification 
24-  

25- co-extention   26- continuative 
26-  

27- instantial   28- equivalence 
28-      

29- naming   30- semblance 
30-      

31- co-refernce   32- co-classification 
32-      

33- structural cohesion  34- Parallelism 
34-      

35- theme-rheme fevelopment 36- given-new organization  
36-  
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واژگی و  واحدمعنایی،البته گروهی چند. گنجند  میمعنایی و شمول معنایی در انسجام واژگانی
  ).76 :1392نوا،قوامی و آذر( اند شمردهبرعوامل انسجام واژگانی  جزءواژگی را نیز از

 هلیدي و حسن از ابزارهاي انسجامی در سه  بندي تقسیم طبق  بردر تحقیقاتی که
 و که کاربرد جایگزینی، حذفشد  مشخّص ،ی شش، ده و دوازده سال انجام شدگروه سنّ

ی سنّهاي  در تمامی این گروه -ندشو که ازجمله ابزارهاي انسجامی محسوب می-حروف ربط 
بیشترین کاربرد را  کاربرد ضمایر  و نیز)عین واژه(انسجام واژگانی تکرار  پایینی داشته و بسامد
  .)5 :1394 ،محرابی ساري(  استداشته

 کودك و نوجوان و در شعر دو شاعر ی انسجام واژگانارزیابیحاضر هدف از پژوهش 
روي تخته سیاه جهان با گچ «کتاب این منظور  رايب.  است آن دو با همیفی و کی کمۀیسمقا

 .برگزیده شدندآهاري  از عرفان نظر»دم اي تازهــصلح مثل چ« ابراهیمی و  از جعفر»نور بنویس
در جنس  همیردو شاعر غ هاي توانایی نشان دادن ،ها از دو شاعر متفاوت ت انتخاب سرودهعلّ
که شاید در ظاهر سهل و ساده  استاشعار کودك و نوجوان  در کارگیري واژگان منسجم به

 اشعار منتخب  به دلیل اینکههمچنین .طلبد  میهاي خاص خود را ، اما هنرمنديدنشان ده
 این مقاله تحلیل یک نمونه از شعر  بودند، دريتر از اشعار عرفان نظرآهار  کوتاهیمیجعفر ابراه

   . نمونه از شعر ابراهیمی آمده استدونظرآهاري و 
  
  پژوهشۀپیشین. 2

 . مختلفی انجام شده استهاي  بررسی انسجام و انسجام واژگانی در متون فارسی پژوهشةدربار
تحلیل انسجام و هماهنگی «  ،)1382 یري،ش (»یعوامل انسجام در زبان فارس« مقاالت

روند رشد کاربرد ابزار انسجام « ،)1392قوامی و آذرنوا، ( »انسجامی در شعري کوتاه از شاملو
 ینسجام واژگان در ایینقش تکرار آوا« ،)1394 ،ساري محرابی (»زبان واژگانی در کودکان فارسی

تحلیل انسجام و هماهنگی « و )1389ي، و نوروززاده ینغالمحس( »ی فارسیشعر عروض
ی یها ه مقالجملهاز )1395مسبوق و دلشاد،  (»الزمان همدانی  مضیرّیه بدیعۀمانسجامی در مقا

ام بررسی عوامل انسج ةا دربارام. اند  واژگانی پرداخته مهستند که به بررسی انسجام و انسجا
 کاربرد عوامل  ۀجعفر ابراهیمی و مقایس در شعر کودك و نوجوان عرفان نظرآهاري و واژگانی

 تنها پژوهش در این زمینه . نشده استمنتشر پژوهشیدر اشعار این دو شاعر انسجامی 
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 و عرفان یمی جعفر ابراهیدة در اشعار برگزی انسجام واژگانی بررساي با عنوان نامه پایان
   . ت که این مقاله برگرفته از آن استي اسنظرآهار

  جعفر ابراهیمیآهاري و عرفان نظر آشنایی با. 3
 1353 در سال ، ادبیات کودك و نوجوانة زن معاصر در حوزةشاعر و نویسند ،يعرفان نظرآهار

 ادبیات انگلیسی تحصیالت ۀپس از دریافت مدرك کارشناسی در رشتاو . در تهران به دنیا آمد
. ق به دریافت مدرك دکتري شد زبان و ادبیات فارسی ادامه داد و موفّۀشتخود را در ر

ه است که برخی از دي منتشر کرد ادبیات کودکان و نوجوانان آثار متعدۀنظرآهاري در زمین
 توان به او می آثار از .اند هاي انگلیسی، فرانسه، ترکی، کردي و عربی ترجمه شده ها به زبان آن

، لیلی نام تمام دختران زمین است ،خطی هاي خط نامه ،عم خداچاي با ط هاي کتاب
روي تخته سیاه جهان با گچ کتاب  .د اشاره کرهاي ابر پشت کوچهو  ؟ات کجاست پشتی کوله

انسجام از جهت در این پژوهش است که   قطعه شعرهجده شامل از این شاعر نور بنویس
  . است قرار گرفتهی مورد بررسواژگانی

ادبیات کودکان و ص به شاهد از نویسندگان و شاعران معاصر هیمی متخلّجعفر ابرا
تان اردبیل و  در اسشهرستان نمین» حور« در روستاي 1330 مهرماه 21 در نوجوانان است که

، یک سنگ و یک دوستبه  توان  از آثار او می. ادبی به دنیا آمدۀذوق و قریحاي با  در خانواده
بوي ، خورشیدي اینجا خورشیدي آنجا، آب مثل سالم، ستآسمان ابري نی، آواز پوپک

تا کجاي ، فصل خون مهتاب  ،پوپک آواز، پلی به سوي شعر، هاي خیس در کوچه، گنجشک
 شعر   قطعه32 شامل »دم چاي تازهصلح مثل «شعر   ه مجموع. اشاره کردآسمان دومو آسمان 

  .قرار گرفته است  ررسیبمورد در این پژوهش است که » د«و » ج«ی براي گروه سنّ
 

  تحلیل انسجام واژگانی اشعار منتخب جعفر ابراهیمی. 4
  » هستمت«شعر  .4-1

  همیشه خواب من
  خیال من

  !اي تو بوده
  همیشه فکر و ذکر من

  سؤال من
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  اي تو بوده
  اي تو در وجود من همیشه بوده

  تمام بود من، نبود من
  !اي تو بوده

  و شعر من، سرود من
  اي تو بوده

  یشه هستمتهم
  ).4: 1392ابراهیمی، (پرستمت  و می

  
  »هستمت« انسجام در شعر :2 ةشمارجدول 

  تعداد  هاي انسجام نمونه   انسجامعوامل
  5(» تو«)/  بار4(» همیشه«)/  بار5(» اي بوده«  تکرار

  5  ) بار9(» من«)/  بار2(» ت«)/ بار
  -  -  شمول معنایی یا جزء و کل

/ »سرود«و » شعر«/ »وجود« و »بود«  معنایی یا ترادف هم
  2  )دمعنایی بافت مقی هم(

  2 »خیال«و » خواب«/ »ذکر«و » فکر«  آیی هم
  1  »نبود«و » بود«  تضاد یا تقابل

  
تکرار  ).13: 1382، شیري(آیی  همتکرار و  : اساسی داردۀانسجام واژگانی دو گون :تکرار .الف

وند آن دو عبارت و دو بند و در نهایت ایجاد یک واژه در دو عبارت یا دو بند مختلف باعث پی
هایی  ه  تکرار واژ»هستمت«شعر  در .)13: 1395مسبوق و دلشاد، (شود  انسجام آن متن می

در » ت«در نقش فاعل و » تو«در نقش قید، » همیشه«الیه،  در نقش مضاف» من«همچون 
ه خواننده را به خود لی توجالیهی و مفعو هاي مضاف ستمت، به ترتیب در نقشپر  هستمت و می

در » بودن« همچنین تکرار .ه قرار داردها در مرکز توج دارد و به اصطالح، تکرار واژه معطوف می
  . تناسب زیبایی آفریده است-است» هستمت«که  - این شعر با عنوان آن

توان  میدو واژه را در صورتی : نویسد میلر به نقل از الیپنیتز می :دفاا تریمعنایی  هم. ب
 اگر این تعریف را اساس .معنا دانست که ارزش صدق جمله با جایگزینی دو واژه تغییر نکند هم
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معنا در نظر بگیریم، اما با محدود کردن این  اي را هم  شاید نتوانیم هیچ دو واژه،قرار دهیم
در  ).13: 1390 نژاد و سرسرابی، پهلوان(معنا بنامیم  هایی را هم توانیم واژه تعریف به بافت می

معناي وجود به (» بودن«و » اي بوده«در » بود«کلمات معنایی یا ترادف  در مبحث هماین شعر 
 و »شعر« ةدو واژ .کنند د جلوه میمعنایی بافت مقی در نوع هم» سرود« و »شعر« و )داشتن

رار گیرند و  و مورد استفاده قوندتوانند جایگزین همدیگر ش بنا به بافت در جاهایی می» سرود«
آوا  شمول و متشابه یا هم هاي هم از واژه. گیرند نام می» بافت مقید«معنایی  به همین دلیل هم

  .در این شعر استفاده نشده است
 را ییآ اصطالح باهم.  در زبان هستندیج رای معمولي از الگوهایکی ها ییآ باهم :آیی هم. ج

 کند، ی می را همراه  که آنیه هر واژه با واژگان داشت کیدهاو عق.  کردی معرّف بار فرثیننخست
 یهمراه:  شده است مانندیز نیگري دیف تعاری، زبانیج و راول معمةید پدیناز ا. مرتبط است

 ین از ای که برخینینش  همۀ و رابطاي یشه کل  زبانی، واژگانی تداعی، واژگانيها  خوشهی،واژگان
: 1387 ، و کرامتی یزديیفیشر (آیند یبه کار نم ی در زبان فارسییآ  همی در بررسیارهامع

آیی   با هم»خیال« و »خواب«و » ذکر«و  »فکر«واژگان  یدر شعر مورد بررس ).220-225
  .اند بخشی شعر کمک کرده متداعی به انسجام

، متضاد نامیده ند باش یکدیگرضد» معنی«مختلف و در » صورت«دو کلمه که در  : تضاد.د
 با یکدیگر  در تضاد یا تقابل» نبود« و »بود«دو فعل در این شعر  .وبی و بدي مانند خشوند، می

 .ندقرار دار
 
  »صلح«شعر . 4-2

  دم صلح، مثل چاي تازه
  صلح، مثل آفتاب

   درختۀسای
گانهمثل یک لباس بچ  

  !رخت روي بند
  هاي کودکان صلح، مثل خنده

  مثل ابرهاي آسمان
  صلح، مثل کوه، در سکوت
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  ! توت درختۀمثل سای
  صلح، مثل نان

  مثل آب، توي جویبار
  .)15: 1392 یمی،ابراه! (صلح، مثل اول بهار

  »صلح« انسجام در شعر )3(جدول 
  تعداد  هاي انسجام نمونه   انسجامعوامل

 2(» درخت«)/  بار2(» سایه«)/  بار6(» صلح«  تکرار
  4  ) بار10(» مثل«)/ بار

  2  »توت«و » درخت«/ »جویبار«و » آب«  شمول معنایی یا جزء و کل

  معنایی یا ترادف هم
  )معنایی بافت مقید هم(» آسمان«و » ابر
  )معنایی بافت مقید هم(» نان«و » آب«
  »رخت«و » لباس«

3  

  آیی هم

/ »سایه«و » درخت«/ »دم تازه«و » چاي«
و » رخت«/ »رخت«و » بند«لباس، «
»و » آسمان«/ »آسمان«و » ابر«/ »گانه هبچ
 »جویبار«و » آب«/ »آفتاب«

7  

  2  »آفتاب«و » ابر«/ »آفتاب«و » سایه«  تضاد یا تقابل
  1  )یک دست(یک لباس   واحدواژگی

 تکرار .ندا تکرار شده» مثل«و » درخت«، »سایه«، »صلح«واژگان  این شعردر  : تکرار.الف
 تأکید شاعر بر این ۀ همخوانی دارد و نشان- است» صلح«که -  شعربا عنوان » صلح «ۀکلم

دهد که قصد مانند کردن و شیبه  نشان می» مثلِ «ۀهمچنین شاعر با تکرار کلم. مفهوم است
  .ها را دارد دانستن مفهوم مورد نظر خود با دیگر مقوله

شود که در   محسوب مییاي جانشین شمول معنایی رابطه:  یا جزء و کل1شمول معنایی. ب
نژاد و  پهلوان(سته است  یک یا چند وابةعالو هاي شامل به مول مفهوم واژهها زیرش آن واژه

تري برخوردار است و معنی چند  اي را که از معنی گسترده الینز واژه). 16: 1390سرسرابی،

                                                
1- hyponym 
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 ة واژ3 را زیرشمول2شمول نامد و واژگان هم می» فراگیرنده« به اصطالح ،شود  می1واژه را شامل
این . دي دانست متعدۀتوان نوعی رابط میمول معنایی را انسجام واژگانی ش. داند فراگیرنده می

شناسی راه یافته است، براي مثال اگر گوسفند زیرشمول پستاندار  اصطالح از منطق به معنی
پس گوسفند زیرشمول حیوان است . شود نیز زیرشمول حیوان می» پستاندار «،باشد

  .هدد  شمول معنایی را نشان میۀ رابط1 ةنمودار شمار ).38-35: 1391صفوي،(
  

  
  یی شمول معناي اعضاۀ رابط:1 ة شمارنمودار
و » آب«در این شعر  ،ل انسجامی شمول معنایی مطرح شده به مطالبی که در مورد عامبا توج

  .هاي شامل و زیرشمول گنجاند توان در مقام واژه را می» توت«و » درخت« و ،»جویبار«
چند واژه در مفهوم  اگر . کردواعی تقسیمتوان به ان معنایی را می هم :معنایی یا ترادف  هم.ج

این نوع .  شوندیکدیگر ین جانشتوانند ی می مفهومین در چن، باشندیمعن  همشان یضمن
 ی ضمنیمعن  همتوان یرا م» بابا«، »برو بابا «ۀدر جمل. نامند می ی ضمنییمعنا هممعنایی را  هم
 جانشین ،اي برحسب بافت ه واژهست کد آن امعنایی بافت مقی هم. دانستنیز  »ییدا «یا» عمو«

  نیزمعنایی تحلیلی هممنظور از  .ی گرددمعنی با آن تلقّ  هم، دیگر شود و در آن شرایطي ا واژه
سازي واژه با  معنایی مطلق باشد، ولی جانشین ها نوعی هم آن است که بین بعضی از واژه

این در  ).110-108: 1383 صفوي،( ترکیبی از شرایط الزم مفهوم آن همیشه مقدور نباشد
 همچنین . قرار دارندمعنایی مقید به نوعی در هم» نان«و » آب« و ،»آسمان«و » ابر« شعر

  .گنجاند یلی تحلییمعنا همتوان در  را نیز می» رخت«و » لباس«

                                                
1 - superordinate 
2 - co-hyponym 
3 - hyponym 
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  :اند از عبارتشود که  هاي مختلفی را شامل می تقابل معنایی گونه:  تضاد یا تقابل.د
- ها  که در میان صفت» بزرگ و کوچک«، »سر در گم«هایی چون   صورت:1جتقابل مدر

ج قرار شوند، در قالب تقابل مدر بندي می گیرند و به لحاظ کیفیت درجه قرار می
  .گیرند می

- خاموش /روشن« دیگري است، نظیر ة متقابل، اثبات واژة نفی یکی از دو واژ:2لتقابل مکم« ،
  .»مرد/ زن«، »بسته/ باز«

ند، مثل  قرار دار دوسویه با یکدیگرۀها در رابط  این دسته از متقابل:3دوسویهتقابل  -
   .»فروش/ خرید«

در چنین تقابلی . است» آمد« و »رفت « بارز و آشکار این نوع تقابلۀ نمون:4قابل جهتیت -
  .مستلزم حرکت به یا از سوي گوینده است» رفت«نسبت به » آمد«

که به نظر » چاه/ راه « و»نامرد/ مرد«، »فنجان/ لفی«هایی مانند  واژه :قابل ضمنیت -
محسوب   انگر نوعی تقابل ضمنیالب تقابل واژگانی بررسی شوند، بیرسد باید در ق می
  ).120-117 :همان (شوند می

 نوعی تقابل را به ذهن متداعی» آفتاب «با» ابر« و ،»آفتاب « با»سایه «نظرشعر مورد در 
 زیرا نفی یکی ،ل گنجاندمبحث تقابل مکم  را درها توان آن  میرسد که  می و به نظردنکن می

   .مستلزم اثبات دیگري است
 ین معییها  زبان با واژهیک کلمه در یک که درپی ی و پیشگی به ارتباط همییآ هم :آیی هم .ه

آل بویه ( هم انتظار ذکر شدن دارد یگر دۀ کلمه، کلمیک يچنانکه با ادا. شود یدارد، اطالق م
و » درخت«، »دم تازه«و » چاي«کلمات » صلح«در شعر  ).25: 1391 ي، و نظريلنگرود

و » آب«، »آسمان«و » آفتاب«، »آسمان«و » ابر«، »رخت«و » بند«، »لباس«، »سایه«
  .اند آیی به انسجام شعر کمک کرده با عامل هم» جویبار«
به   هومی میان دو واژه مفۀ براي اشاره به نوعی رابطواحدواژگی اصطالحی است که: واژگیواحد. و

  ).105: 1383صفوي، (است اي دیگر  که یکی به مثابه واحد شمارش براي واژه رود یکار م

                                                
1- gradable opposition 
2- complementary opposition  
3- symmetrical opposition 
4- directional opposition 
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براي » قبضه «، واحد شمارش»کت و شلوار«براي » دست«براي نمونه واحد شمارش 
مثل یک لباس «در » یک لباس« در این شعر .»گل«براي » دسته« واحد شمارش  و»تفنگ«
تعبیر شده است و به کار بردن این واحد شمارش براي » یک دست لباس«در واقع به » گانه هبچ

  .دنام دار» واحدواژگی«م واژگانی لباس در نظام معنایی، انسجا
که دو نمونه از آن در این مقاله - یمی جعفر ابراهاز  دم صلح مثل چاي تازهبررسی کتاب 

 بار تضاد 36 بار تکرار، 82آیی،   بار هم113دهد که در کتاب یادشده  شان می ن-ارائه شده است
 بار 1 بار واحدواژگی و 3 بار جزءواژگی، 11 بار شمول معنایی، 23معنایی،   بار هم21یا تقابل، 

گرفته از طبیعت، با  آیی واژگان الهام بسامد باالي کاربرد هم. آوانویسی به کار رفته است هم
کوه، دشت و «و » باد و باران«؛ »آب و جویبار«؛ »ماه، خورشید و آسمان«ظیر واژگانی ن

دوستی، ارزش  مفاهیم زندگی، عشق، نوع. دهندة عالقۀ وافر شاعر به طبیعت است نشان» جنگل
با الهام از طبیعت و با پیامی اخالقی و محکم در این ... وقت و هشدار به غنیمت شمردن آن و

. رسانند هاي واژگانی و تکرارها به القاي این مفاهیم یاري می آیی و هماشعار مطرح شده است 
 بسامد کاربرد ابزارهاي انسجام واژگانی را در اشعار جعفر ابراهیمی نشان 2نمودار شمارة 

  .دهد می

39%

13%

7%

8%

4% 1% 0%

میبسامد کاربرد انسجام واژگانی در اشعار منتخب جعفر ابراهی: 2نمودار شمارة   
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  آهاريعرفان نظر اشعار منتخب  تحلیل انسجام واژگانی .5
  »خطی است این فرشته خط«. 5-1

  ست خطی ساده است و خطاین فرشته 
  ست زیر و یک کمی خجالتی سربه

  دهد لباس او بوي سیب می
  ست دامنش حریرِ سبز و صورتی

  هایش از ستاره است گوشواره
  ست سنگ قیمتی تاجش از شهاب

  هاش چین چشم نقطههاي  سرمه
  ست هایی از طالست، زینتی ریزه

  اي بهشت توي دستش است هتکّ
  ست هاي کوچکش، قیامتی خنده

  دشمنی همیشه در کمین اوست
  ست دشمنش بد و حسود و لعنتی

  هاج و واج مانده روي این زمین
   ست اي غریب و پاپتی او فرشته

  این فرشته راستش خود تویی
9: 1393نظرآهاري،  (ست ات حکایتی  فرشتهۀقص.(  
  

  »خطی است این فرشته خط« انسجام در شعر :4 ةشمارجدول 
  تعداد  هاي انسجام نمونه  عوامل انسجام

» خط«/ ) بار2(» دشمن«/ ) بار4(» فرشته« / ) بار14(» است«  تکرار
  ) بار2(

4  

شمول معنایی یا جزء و 
  کل

و » سنگ قیمتی«/ »لباس«و » دامن«/ »صورتی«و » سبز«
  »زینتی«و » طال» «گوشواره«/ »طال«

4  

در مفهوم محفوظ به حیا و با (» خجالتی «و» زیر سربه«  معنایی یا ترادف هم
  )دمعنایی بافت مقی هم(» حکایت«و » هقص«/ )حجب

2  
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  آیی هم

 و »حسود«/ »ستاره«و » سنگ شهاب«/ »قیمتی«و » تاج«
ه سر ب«/ »چشم«و » سرمه«/ »پاپتی«و » غریب«/ »لعنتی«

و » دشمن«/ »زینتی«و » طال«/ »خجالتی«و » زیر
و » سرمه«/ »حریر« و »دامن«، »لباس«/ »لعنتی«
 »قیامت«و » بهشت«/ »چشم«

11  

/ )تباین(» قیامت«و » زمین«/ »پاپتی«و » فرشته«  تضاد یا تقابل
  )در مفهوم دنیا و آخرت(» بهشت«و » زمین«

3  

کاربرد  ۀزمینی مختلف کودکان در هاي سنّ وه عملکرد گفتمانی گرۀبا مقایس :تکرار. الف
گیري آنان  کودکان، میزان بهره این نتیجه تأیید شده است که با افزایش سنّي انسجامی هاابزار

نیز شعر این در  .)14 :1394، ساريمحرابی(روندي تصاعدي دارد تکرار انسجام واژگانی  ابزار از
ه است که این تکرار به دش تکرار  رار گرفته،دلیل اینکه در جایگاه ردیف ق به ،»است«فعل 

که بخشی از عنوان -نیز  »فرشته «ةهمچنین واژ. کند انسجام موسیقایی شعر کمک زیادي می
هاي  تکرار واژه. یت این واژه از نظر شاعر است اهمۀ نشانچهار بار تکرار شده که - شعر است

   .ندکن نمیچندانی ایفا نقش  شعربخشی  جامانسدر » خط«و » دشمن«
    شمول معنایی یا جزء و کل.ب

را شامل ممکن است مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر همچنان که قبالً اشاره کردیم، 
را به شمول معنایی . معنایی برقرار خواهد بود  شمول ۀرابطبین آنان شود که در این صورت 

هم جایگاه  ،ه آن است که یک واژشمول معنایی همنام .دکنن ناهمنام و همنام تقسیم می ۀدست
صفوي، (هاي زیرشمول را به خود اختصاص دهد   شامل را اشغال کند و هم جایگاه یکی از واژهةواژ

1383 :99-121.(  
 و »سبز« که واژگان باید گفت در شعر مورد نظر  شمول معنایییمانسجاابزار در تحلیل 

همچنین  .ندگیر  میقرار »رنگ«ل  شامة واژةشمول در حوز در نقش واژگان هم» یصورت«
سنگ «شمول نیز زیر» طال« و »طال«شمول زیر» گوشواره«، »لباس«شمول زیر» دامن«

با  گرفته وشمول معنایی ناهمنام جاي   در باالبراساس تعاریف و دنشو محسوب می »قیمتی
   .اند کرده کمک بخشی شعر حضور خود به انسجام
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  معنایی  هم.ج
گویند  مینیز  تی قابل جایگزینی باشند، مترادفی که در سیاق و عبارمعنای به کلمات هم

 ةا ترادف در این قطعه شعر، دو واژمعنایی ی  همۀدر مقول). 15: 1390نژاد و سرسرابی،  پهلوان(
هایی جایگزین  توانند در جمله  حجب و حیا بنا به بافت میدر مفهوم با» خجالتی« و »زیر سربه«

  .»حکایت«و » قصه« همچنین است موقعیت کلمات .شوندهم و مترادف محسوب 
  آیی   هم.د

ها   مصرعيا  آن است که رشتهیی شعر روایک ۀالزمشود و  این شعر نوعی شعر روایی محسوب می
در ایجاد این پیوند و انسجام  »ییآ هم «یعنصر واژگانرسد  یبه نظر مکه  بزند یوند پریگیکدرا با 
کنند گونه تقسیم می دورا به آیی واژگانی  باهم ).77: 1385 ی،هنگفر( دارد اي یژه ویتاهم :
پذیرد که این تشابه یا برحسب  آیی واژگانی برحسب تشابه صورت می باهم. نشینی و متداعی هم

 معنایی واحد واژگانی نسبت به یکدیگر مربوط ۀآید و یا به مؤلّف اي پدید می هاي حوزه انتخاب
نشینی به  آیی هم اهم نوعی ب-گیرد قرار می» اسب«آیی با  در همکه - »شیهه«براي نمونه . است

حسب آیی متداعی است که بر نوعی باهم با هم » پیر«و » تیر«که آمدن   در حالی.آید حساب می
و » لباس « و»دامن«واژگان در این شعر  ).307: 1391صفوي، (تشابه صورت گرفته است 

و » سرمه«، »پاپتی«و » غریب«، »لعنتی«و » سودح«، »ستاره«و » سنگ شهاب«، »حریر«
و » دشمن«، »زینتی«و » طال«، »قیمتی«و » تاج«، »خجالتی«و » زیر سربه«، »چشم«
جانشینی، به انسجام واژگانی ابیات از نوع آیی، چه از نوع متداعی و چه  در باهم» لعنتی«

  .اند تحکیم بخشیده
  تضاد یا تقابل . ه 

محسوب  متضاد ، دیگر باشدة مخالف واژاي که معناي یکی ه شد، دو واژهکه قبالً اشار همچنان
بندي وجود دارد یا نه، تمایز  اما گاهی بر اساس اینکه آیا بین دو زوج متضاد درجه. ندشو می

تماً  ح،ي که بلند است حتماً زن است، اما قد،براي نمونه شخصی که مرد نیست. شوند قائل می
بنا به این تعاریف .  دیگري هم وجود داردة کوتاه و بلند، اندازةن اندازکوتاه نیست؛ زیرا بی

شناسان کاربرد اصطالح  برخی زبان. نامند پذیر می بندي را زوج درجه» بلند« و »کوتاه«
  ).15: 1392راد،  نسیمی(کنند  ناپذیر استفاده می بندي هاي درجه را فقط براي زوج» متضاد«
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به ذهن » شیطان« اگر از صفت لعنتی  در این شعر،تقابلدر مبحث انسجامی تضاد یا 
 وجود تقابلنیز نوعی » قیامت«و » زمین«کلمات  در .در تضاد است» فرشته«متداعی شود، با 

نظر باشد، مبحث  مورد» آخرت«و » دنیا«مفهوم » بهشت«و » زمین«همچنین اگر از . دارد
  عالوه بر شمول معنایی در»صورتی«و  »سبز« همچنین .کند انسجام واژگانی تضاد جلوه می

 جاي ناپذیر بندي  جایگاه متضادهاي درجهدر و گنجند می انسجام واژگانی تباین نیز  ةحوز
  . گیرند می

دهد که این شاعر ابزارهاي انسجام  نشان می يعرفان نظرآهار اشعار منتخب  بررسی
ستیزي، ارزشِ زندگی و مرگ،   لمطلبی، ظ واژگانی را در خدمت گرفته تا مفاهیم قناعت، عدالت

عرفان و شناخت انسان از خود و در نهایت پروردگار بزرگ را هنرمندانه و با ذهنی خالق به 
تیغی دل، سنگفرش  تخته سیاه جهان، تماس با خدا، استکان نور، جوجه. تصویر بکشد

ها و با  به آنبخشی  واژگان و ترکیباتی هستند که شاعر با انسجام... کهکشان، کلید خدا و
کاربرد .  عرفانی خود گرفته است هاي واژگانی و تکرارها در خدمت موضوع و اهداف آیی هم

. شود وضوح مشاهده می باالي عوامل انسجام واژگانی در اشعار منتخب عرفان نظرآهاري نیز به
ضاد یا  بار، ت91 بار، تکرار 116آیی  دهد که انسجام واژگانی هم نتایج این بررسی نشان می

 بار در 1 بار و واحدواژگی 4 بار، جزءواژگی 19 بار، شمول معنایی 16معنایی   بار، هم28تقابل 
 بسامد کاربرد 3نمودار شمارة .  به کار رفته استروي تخته سیاه جهان با گچ نور بنویسکتاب 

  .دهد ابزارهاي انسجام واژگانی را در اشعار عرفان نظرآهاري نشان می
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بسامد کاربرد انسجام واژگانی در اشعار منتخب عرفان نظرآهاري: 3نمودار شمارة   

   

  گیري   نتیجه.6
نوع انسجام مبتنی این . شود  یک متن مربوط میهاي واژگانی کلمات نی به رابطهانسجام واژگا

. شان با هم دارند یه به محتواي معنایاي است که واحدهاي واژگانی زبان با توج  رابطهبر
 ابزارهاي انسجام واژگانی به منظور ر تا هفت سال، قادر به استفاده ازکودکان در سنین چها

هاي انسجام واژگانی  ی از میان زیرمجموعههاي سنّ سازماندهی کالم خود هستند و تمامی گروه
  .آیی، به تکرار تمایل بیشتري دارند ویژه در میان تکرار و هم به

 اشعار سجام واژگانی در با هدف بررسی و تحلیل کاربرد عوامل انکه- شاین پژوه
ر هاي عوامل انسجامی د دهد که نمونه  نشان می-جعفر ابراهیمی و عرفان نظرآهاري انجام شد

 بیانگر آمده از این تحقیق دست آمار به .گر است هی جلوهتوج آثار هر دو شاعر به میزان قابل
 انتخاب ةدهند  نشانر اشعار این دو شاعر وآیی و تکرار د گانی همبسامد باالي انسجام واژ

کار رفته و  واژگان به ۀمقایس .ی مخاطبان مورد نظر است سنّةه به رد واژگان با توجةشد حساب
 :  کهدهد ینشان مابزارهاي انسجام واژگانی در اشعار این دو شاعر 
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 ی در حال،یردگ ی مقصود خود بهره میان بيا بریعت مربوط به طبيها  از واژهیمی جعفر ابراه.1
 درك و فهم  متناسب و در حديها  را با استفاده از واژهی عرفانی معاني عرفان نظرآهارکه

 . کشد ی میرنوجوانان به تصو
2.اشعار -ندشو  محسوب میدو شاعرهر که مخاطبان مشترك - نوجوان یه به گروه سنّ با توج 

 ی با معاني در مقابل، نظرآهار؛ قابل فهم استیز کودکان نیگروه سنّ يتر و برا  سادهیمیابراه
 . کرده است یچیده پی، اشعار خود را کمیعرفان

 در ،گر است  او جلوهي شعريها  نمونهیشتر است که در بیتی خصوصیمی اشعار ابراهی کوتاه.3
 استفاده کند و یشتري موضوع خود از واژگان بیان بيدهد برا ی میح ترجي نظرآهارکه یحال

 دو جنس یدگاه موضوع از دیانم دو شاعر را در انتخاب واژگان و ب، تفاوت مسلّیژگی وینا
تر سخن بگوید و شاعر زن بر آن  دهد که کوتاه  شاعر مرد ترجیح می.کند ی میمتفاوت تداع

  .است که تمامی جزئیات مفهوم مورد نظر را شرح دهد
دهد که کاربرد  نشان میشده  کار گرفته به درصد عوامل انسجام واژگانی ۀمقایس

ه ه بتوجالبته .  برابر استر دو شاعر با مقدار ناچیزي تفاوتدر اشعار هانسجام واژگانی  ابزارهاي
نسجام واژگانی بزارهاي اکاربرد این دو شاعر ا ها، تصاویر ذهنی، هدف و مخاطب مشترك دیدگاه

نسجام بزارهاي ا بسامد اۀیانگر مقایسب 4 ةشمارنمودار  .نماید نسبتاً یکسانی را ضروري می
  .واژگانی اشعار منتخب دو شاعر است
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هم آیی تکرار تضاد یا تقابل هم معنایی شمول معنایی جزءواژگی واحدواژگی هم آوا  
نویسی

جعفر ابراهیمی عرفان نظرآهاري

  انسجام واژگانی در اشعار منتخب جعفر ابراهیمی و عرفان نظرآهاريۀ مقایس:4 ةنمودار شمار
  

 کودك و نوجوان این تحقیق نخستین گام براي یافتن درجۀ کمی انسجام واژگانی در اشعار
توان به بررسی عوامل انسجامی دیگر  در گام بعدي می. جعفر ابراهیمی و عرفان نظرآهاري است

  .تر پرداخت در آثار منتخب کودك و نوجوان از دیدگاهی گسترده
  



 … مقایسۀ انسجام واژگانی                       زبانرخسار                          1396 تابستان 1شماره    /       

 
92

  منابع
آیی واژگانی و نقش آن در  هم«، )1391. (آل بویه لنگرودي، عبدالعلی و علیرضا نظري .1

 .44-23 صص،زمستان،3 ةشمار ادبیات دینی،ۀ، فصلنام»البالغه  نهجهاي انسجام خطبه
 .نشر پیدایش:  تهران.دم مثل چاي تازهصلح  .)1392. (ابراهیمی، جعفر .2
 ی، انقالب چامسکیج نتاین؛ نوی، زبانشناس)1367 (یلسون ویردري و دیل نیت،اسم .3

  .آگاه:  و همکاران، تهرانیلیترجمۀ ابوالقاسم سه
اي عوامل انسجام در دو غزل حافظ و  تحلیل مقایسه «).1393 (.ایشانی، طاهره .4

دانشگاه پژوهی  زبان پژوهشی - علمی ۀفصلنام. »تأثیر آن بر انسجام متنسعدي و 
 . 35-9، صص ، بهار10 ة، شمار6، سال الزهرا

بخشی  بررسی نقش عامل تکرار در انسجام «).1393. (رضا نظري پروینی، خلیل و علی .5
 - علمیۀفصلنام .»البالغه براساس الگوي انسجام هلیدي و حسن نهجهاي  به خطبه
 .61-37، بهار، صص 10 ة، شمار6، سال الزهرا  دانشگاهیپژوه زبان پژوهشی

ی در غزلی از تحلیل انسجام و پیوستگ «).1389. (پورنامداریان، تقی و طاهره ایشانی .6
 دانشگاه یات فارسیزبان و ادب  فصلنامۀ.»گراحافظ با رویکرد زبانشناسی نقش

 .43-7، صص ، بهار)67 پیاپی (12 ةشمار، 18سال ، خوارزمی
یابی واژگان قرآنی  معادل «).1390. (سادات سرسرابی درضا و شرارهنژاد، محم پهلوان .7

 علوم قرآن و  مطالعات اسالمی؛ۀمجلّ .» معناییۀ شبکۀابط موجود در نظریدر پرتو رو
 . 44-9، صص  بهار و تابستان،)86پیاپی  (3 ة، شمار43، سال حدیث

  هاي واژگانی زبان آیی بررسی باهم «.)1387 (.شریفی، شهال و سریرا کرامتی یزدي .8
سمینار آموزش مقاالت  مجموعه .»زبانان موزش فارسی به غیر فارسیفارسی در امر آ

 .225 -220، تهران، صصزبانان  به غیر فارسیزبان فارسی
رشد آموزش زبان  ۀمجلّ .»وامل انسجام در زبان فارسیع «.)1382 (.اکبر شیري، علی .9

 .15-9، صص 68 ةشمار، 17سال ، و ادب فارسی
 . مهرةسور: تهران. شناسی درآمدي بر معنی )1383. (صفوي، کورش .10
 .نشر علمی:  تهران.شناسی  معنی:دفتر اول؛هاي پراکنده نوشته )1391(. ـــــــــــــ .11
انسجام نقش تکرار آوایی در  «).1389. ( نوروزيزاده، غالمحسین و حامد غالمحسین .12

 ادبیات و علوم انسانی ة ادب و زبان دانشکدۀنشری .»واژگانی شعر عروضی فارسی
 .، بهار27 ة، شماردانشگاه شهید باهنر کرمان



 … مقایسۀ انسجام واژگانی                       زبانرخسار                          1396 تابستان 1شماره    /       

 
93

از سهراب » ها پیغام ماهی«تحلیل گفتمانی شعر  «.)1385 (.فرهنگی، سهیال .13
، بهار و 6 ة، شماروهش زبان و ادبیات فارسیپژ ی پژوهش-ی علمۀفصلنام .»سپهري

  .84-69صص تابستان، 
تحلیل انسجام و هماهنگی انسجامی در  «. )1392 ( .قوامی، بدریه و لیدا آذرنوا .14

آزاد  دانشگاه ات فارسییب پژوهشی زبان و اد- علمیۀفصلنام .»شعري کوتاه از شاملو
 .84 -71صص ، تابستان،15 ة، شمار5اسالمی واحد سنندج، سال 

هاي کتاب  نقد بافتاري ترجمه«). 1392. (گشمردي، محمودرضا و المیرا رضانواز .15
، 9، شمارة 5، سال پژوهی مجلّۀ زبان، »شازده کوچولو  با تکیه بر زبانشناسی متن

 .197-173پاییز، صص 
روند رشد کاربرد ابزار انسجام واژگانی در کودکان  «.)1394 (.ساري، ایران محرابی .16

، بهمن و اسفند، صص )28پیاپی  (7شمارة ، 6دورة ، جستارهاي زبانی .»زبان فارسی
183-204. 

 ۀفصلنام .» نورة بررسی سورانسجام واژگانی در قرآن؛ «.)1390 (.مرآت، مرجان .17
 . 333 -296، بهار و تابستان، صص 66 و 65 ة، شمار17، سال هاي قرآنی پژوهش

تحلیل انسجام و هماهنگی انسجامی « .)1395 (.مسبوق، سیدمهدي و شهرام دلشاد .18
 1شمارة ، 7 ة، دورجستارهاي زبانی ۀفصلنام .»الزمان همدانی  بدیعۀی مضیرۀامدر مق

 .172- 151فروردین و اردیبهشت، صص ، )29پیاپی (
تعیین میزان شباهت معنایی فرهنگ جامع واژگان ). 1392. (راد، علی نسیمی .19

 .صنعتی مالک اشتر کاردانی، دانشگاه ۀنام مترادف، پایان
انتشارات :  تهران. تخته سیاه جهان با گچ نور بنویسروي )1393. (نظرآهاري، عرفان .20

 .نور و نار
:  تهرانی، ترجمۀ محمدرضا باطنی،شناس ، زبان و زبان)1363(هال، رابرت اندرسون  .21

 .یرکبیرام
 

-Halliday, M. A. K. (1985) An introduction to Functional     
Grammar. London: Edward Arnold. 
-Halliday, M. A. K. and Ruqaiya Hasan (1976) Cohesion in English. 
London: Longman. 


