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  مقدمه. 1
هاي علمـي و هـم    اي هم در عرصه اصطالحي است كه امروزه به شكل گستردهگفتمان 

. شـود  هاي مختلفي به كار گرفته مي و در معاني و كاربرداست علمي گسترش يافته   غير
قبـل از شـروع    ،يافتن گسترة معنايي واژة گفتمان بسـيار مشـكل اسـت امـا الزم اسـت     

كـه   ،2فتمان، تحليل گفتمـان و انسـجام  گ ،)texture( در باب متن، متنيت ،مباحث اصلي
توضـيحات و تعـاريف    ،است )cohesion & coherence( »يهمبستگ و يوستگيپ«شامل 

) Halliday-Matthiessen, 2004: 524(متيسن ـ   متن از نظر هليدي. شود مختصري ارائه
متن چيزي است كه به صورت گفتار، نوشتار، شـنيدار يـا   «: اين گونه تعريف شده است

و اصـطالح  است يند امحصول اين فر در واقع، تحليل ،متنتحليل . آيد پديد مي شخوان
چون صورت نوشـتاري   ،اشاره دارداين محصول صورت نوشتاري  به مخصوصاً “متن”

عوامل مختلفي باعث ايجـاد   ،در هر متن .»تري دارد است كه حالت ملموس يئمانند شي
كـه خـود در متـون    انـد   انسـجام عوامل ايجاد ها،  آن از جملة ؛شود پيوند و متنيت آن مي
هـاي   ها و گفتمان كنند و منجر به ايجاد ساختار متفاوت بروز مي يهاي مختلف به صورت

  .شوند مختلفي مي
وگو، بـه   گفت. 1: راي معاني زير استدا آكسفرد فرهنگدر ) discourse( »گفتمان«ة واژ

راجع به آن زياد  گوو اطالعات طرفين گفت وگوي رسمي، در باب چيزي كه ويژه گفت
 The Oxford Advanced( استفاده از زبان در گفتار و نوشتار براي توليـد معنـا  . 2؛ است

Learner’s Dictionary, 2001: 357-358.(  
. شناسي بـه كـار گرفـت    واژة گفتمان را در زبان )Zellig Harris(اولين بار زليگ هريس 
اسـتفاده  ...)  و  ، مصاحبهه، مقال پاراگراف(ليل سطوح باالتر از جمله وي اين واژه را براي تح

 »زبـان كـاربردي  «بنـابراين در ابتـدا تمركـز بـر روي     . ناميـد  »گفتمان«سطوح را اين كرد و 
)language-in-use(ساير پس از او . و روابط انسجام درون يك متن بود ،، رابطة زبان با بافت

 ،بـه تبـع آن   ،گفتمان در چه بافتي به كار رفته است و ةواژپردازان تمايل دارند بدانند  نظريه
. چه معنايي به خود گرفته است و سعي در جـدا كـردن مرزهـاي معناهـاي گفتمـان دارنـد      

منظـور از گفتمـان ايـن     ،در بسياري از مـوارد « :گويند مي) 17: 1389(يورگنسن و فيليپس 
به هنگام مشاركت  ،و مردم ده استهايي ساختاربندي ش ارچوب قالبهدر چ است كه زبان

كننـد و    هـا تبعيـت مـي    از اين قالـب  ،در گفتار خود ،هاي مختلف حيات اجتماعي در حوزه
  .»هاست تحليل گفتمان تحليل اين قالب
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كـه   ،بنيادـ   يكي از انواع متون فرهنگ مثابة بهها و اصطالحات  المثل ضرب ،در اين ميان
هـا را از سـاير    هايي دارنـد كـه آن   ، ويژگياستشناختي  زبان ـ  شناختي داراي ارزش جامعه

هـا و   المثـل  با توجه به اهميـت و كـاربرد ضـرب    ،بنابراين. كنند ها متمايز مي متون و گفتمان
ها و اصـطالحات مربـوط بـه زنـان در      المثل كه تاكنون كسي به مقولة انسجام در ضرب اين

در . رسد يبه نظر م يضرور يپژوهش نينپرداخته است، انجام چن) 1381 شاملو،( كوچه كتاب
 نظر مورد) textual metafunction( يبر فرانقش متن هيبا تك ،نگارندگان در نظر دارند ،مقال نيا

هـا   المثل ضرب در را انسجام مختلف عوامل گفتمان، ليتحل چهارچوب در و سنيمت ـ يديهل
) minimal discourse( »گفتمـان كمينـه  «بازشناخته و به معرفـي   كوچه كتاب و اصطالحات

گيـري   تحليلي است و با بهرهـ   بنياد و داراي ماهيت توصيفيـ   پيكره اين پژوهش. بپردازند
ها بـه   نگارندگان بازنمايي شيوة بروز نگرشلة ئمس. شود كمي انجام ميـ   هاي كيفي از مولفه

كه گفتمان در اين فرهنگ بـه عنـوان    است و اين كوچه تابكهاي  المثل زن در قالب ضرب
ها دارد و چه  فارسي چه تفاوتي با ساير گفتمان هاي ترين فرهنگ ترين و عاميانه يكي از رايج

  .شود زبان مي ها توسط گويشوران فارسي عواملي باعث ايجاد انسجام و درك آن
  :هاي زير شكل گرفته است اساس پرسش بر پژوهشاين 

چگونه است و توزيع عوامل مختلف انسجامي در آن  كوچه كتابانسجام در گفتمان  .1
  به چه صورتي است؟

هـاي   و تعـداد واژه ) پيوستگي و همبسـتگي (اي بين تعداد عوامل انسجامي  چه رابطه .2
  ها و اصطالحات اين فرهنگ وجود دارد؟ المثل موجود در ضرب

المثلي دارد و چگونه آن را از ساير  ان ضربچنين توزيعي چه پيامدي براي نوع گفتم .3
  كند؟ ها متمايز مي گفتمان

هـا، هـر يـك از ضـماير،      در شـمارش واژه  .1: نـد از ا هاي پژوهش عبـارت  محدوديت
 ؛انـد  واژة مجزا محسوب شده...)  اسم، فعل، صفت و(هاي اصلي زباني  ها و مقوله بست واژه

آيـد   ها مي تركيب القاب و اسمي كه به همراه آناند بلكه  القاب واژة مجزا محسوب نشده .2
هايي  كلمات مركب و آن دسته از گروه .3؛ واحد در نظر گرفته شده است اي هبه صورت واژ
دهنـد واژة مجـزا    را تشـكيل مـي  ...)  فعل، اسم، صفت و(مستقل زباني  ةمقولكه با هم يك 
تنها يك ابـزار  ) clausal linker = اي واره پيوندگر جمله(دستوري  »كه« .4 ؛اند محسوب شده

جا كه در  شده است و از آنتعريف  ،كند واره عمل مي كه در سطح جمله ،پيوستگي دستوري
در  »كـه « و شوندارچوب نظري ديگري نبايد صورت و معنا خلط هشناسي و در هر چ زبان
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ـ    ،نحوي است، در اين پژوهش ـ  هاي كاركردي فارسي اساسا داراي نقش  يزاربـه عنـوان اب
بررسـي  انواع آن بر اساس معاني مختلفش هر يك از نقشي در نظر گرفته شده و  ـ  پيوندي

تـاكنون   هاي مختلف آن و نقش جا كه كاركردهاي گفتماني اين پيوندگر از آناما . استشده 
، اين امر نياز به انجام پژوهش مستقل ديگري دارد و استنشده به صورت جداگانه بررسي 

  .گنجد نميدر اين مقال 
  

  پيشينه. 2
 مطالعات تحليل گفتمان و انسجام 1.2

ها و اصـطالحات   المثل ضرب و هاي مختلفي دربارة تحليل گفتمان، انسجام، تاكنون پژوهش
 نيتـر  مهـم  جملـه  از. شـود  يمـ  اشـاره  هـا  آن از يبرخـ  بـه  ريز در كه است شده انجام

) Halliday & Hasan, 1976( حسـن  و يديـ هل بـه  تـوان  يمـ  انسجام باب در ها پژوهش
 يابزارهـا  هـا  آن. انـد  كـرده  يبررس يسيانگل در را آن عوامل و يوستگيپ كه كرد اشاره
 ،)substitution( ينيجانشـ  ،)reference(ارجـاع  : شـامل  ياصل ةدست پنج به را يانسجام
 ميتقسـ ) lexical items( يو عناصـر واژگـان   ،)conjunction( يونديپ ،)ellipsis( حذف

و  انـگ ي. اسـت  ييهـا  رشـاخه يانـواع و ز  يپـنج دسـته خـود دارا    نياز ا كيكه هر  كنند؛ يم
 ليتحل كرديرو با را 3وار نظام يگرا نقش يشناس زبان) Young & Fitzgerald, 2006( تزجرالديف

 روزمـره  يزنـدگ  در مختلـف  يگفتمان يرخدادها يبررس به و كنند يم بيترك يانتقاد گفتمان
) Dontchea-Navratilova & Povolna, 2009( پوولنـا  و لواينـاورات  ــ  دونتچـوا . پردازنـد  يمـ 
 نيا بر و اند كرده يبررس يسيانگل يو نوشتار يرا در گفتمان گفتار يو همبستگ يوستگيپ

 چيبرزالنــو. كننــد يمــ تمركــز يبشــر ارتبــاط ةســازند يهــا بخــش عنــوان بــه عامــل دو
)Berzlanovich, 2008( كـه، اسـت   معتقدگفتمان  يده سازمان و يواژگان يوستگيپ بر تمركز با 

. ها هسـتند  واره گفتمان جمله يةاول يها واحد ،يواژگان يوستگيو هم پ يهمبستگ ليتحل يهم برا
و  )Dooley & Levinson, 2001( نسونيلوـ   يدول چهارچوب دو بيترك با )Jasa, 2009( ازاي

طريق يكساني، رابطـة واژگـاني و عوامـل    حسن به بررسي سه مقولة پيوستگي از  ـ  هليدي
هـاي زبـان    يكـي از گونـه   Lahu Si(ها در سه داستان عاميانة الهوسـي   پيوندي و توزيع آن

بين پيوسـتگي و همبسـتگي   ) Widdowson, 1978: 26-31(پردازد و ويدوسون  مي) تايلندي
 )speech acts( منظوري هاي همبستگي رابطة ميان كارگفت« :گويد شود و مي تمايز قائل مي
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ـ . داند ها مي كه وي پيوستگي را پيوندهاي بارز ميان گزاره در صورتي »ستا ها ميان گزاره  هب
ها رابطة كاركردي برقرار  شود كه ميان گزاره همبستگي وقتي ايجاد مي ،اواز نظر  دليل، همين

ته بـه  باشد و پيوستگي ممكن است براي همبستگي الزم باشد ولي همبسـتگي الزامـا وابسـ   
  .بدون داشتن پيوستگي همبسته باشدممكن است پيوستگي نيست و متن 

 تـابوآدا ، )Yeh, 2004( هيـ ، )Carrell, 1982( كـرل  نـه، يزم نيـ را، در ا هـا  پژوهش ريسا
)Taboada, 2004( ، كونتنتـو )Contento, 2000 (وليـ  و بـراون  و )Brown & Yule, 1983 (

گفتمـان و انسـجام    ليبه تحل) 1388( يخوانسار يرينص ز،ين انيرانيا انيم در. اند داده انجام
  .كرده است يگفتمان را بررس ليمتن و تحل) 1377( كيپرداخته و تاج ميقرآن كر در

اسـت كـه بـه    انجام شده هاي زيادي  پژوهش ،ها و اصطالحات نيز المثل در باب ضرب
مردم عبارتي كوتاه اسـت كـه    ةالمثل در نزد عام مفهوم ضرب. شود ها اشاره مي برخي از آن

المثـل بـه نقـل از بـرزن      ترين تعريف ضـرب  جامع. باشد پندي حكيمانه در معناي آن نهفته
المثـل سـخني    ضـرب «: ، چنين آمـده اسـت  )52 /8 :1978( ردوآكسف فرهنگ در) 6: 1385(

اسـت  ) alliteration(مختصر، متداول و حكيمانه، اغلب استعاري يا به شكل تجانس آوايي 
تجربه يا مشاهده ثابت و بـراي همگـان شـناخته شـده     راه  از كند كه كه حقيقتي را بيان مي

 فر ، آريانحكم و  امثالبه بررسي و مقايسة سيماي زن و مرد در ) 1387(شاملو ناهيد . »است
شناسـي   ارچوب معنـي هچ هاي فارسي در المثل هاي تصوري در ضرب واره به طرح) 1385(

  .پردازند هاي فارسي و تايلندي مي المثل به مقايسة ضرب) 1384(شناختي و سونو 
  
  ارچوب نظريهچ 2.2
متيسن  ـ  وار و الگوي هليدي گراي نظام شناسي نقش ارچوب تحليل پژوهش حاضر زبانهچ
از  ،كه نسبت به ساير الگوهاي بررسي انسجام استدر باب فرانقش متني و انسجام ) 2004(

بـا الگـوي    ضـمن داشـتن اشـتراكات زيـاد     ،جديدتر است و حسن،ـ   جمله الگوي هليدي
الگو، آن را مورد بـازنگري نيـز   آن داشتن مفاهيم اساسي انسجام مورد نظر  و دربر ذكرشده
بـه طـور    ،، بررسـي زبـان و  متيسنـ   ي هليديمنظور از فرانقش متني در الگو. دهد قرار مي

از . )Halliday-Matthiessen, 2004: 529( واره از ديدگاه سـاخت پيـام اسـت    خاص، جمله
ساختاري تقسـيم    اين فرانقش به دو بخش ساختاري و غير ،وار گراي نظام ديدگاه دستور نقش

 به مطالعـة  و بخش دوم كند را بررسي مي هاي مبتدايي و اطالعي بخش اول ساخت. گردد مي
در هر  ).Halliday-Hasan, 1976: 30( پردازد مي) همبستگي ـ  پيوستگي(از نظر انسجام  متن



 ...بنياد  ـ بررسي پيكره: فارسيها و اصطالحات  المثل زن در ضرب   40

  

به عنـوان   ،به طور خاص ،واژگاني وجود دارد كه ـ  هاي دستوري اي از سامانه متن مجموعه
 ،حيطـة بـاالترين سـطح واحـد دسـتوري      ،واره منبعي براي فراتر بردن مرزهاي يك جملـه 

و گيرنـد   نشـئت مـي  واژگـاني از فـرانقش متنـي    ـ   هاي دستوري اين سامانه. اند فراگشت يافته
). Halliday-Matthiessen, 2004: 530( شوند رفته به عنوان سامانة انسجام شناخته مي هم  روي

يكـي از   مثابـة  بـه  ،پيوستگي. انسجام خود متشكل از دو بخش پيوستگي و همبستگي است
به صورت يك  كه) lexico-grammatical(دستوري  ـ  عوامل متنيت، مفهومي است واژگاني

 كند و آن را به عنوان متن از غير به روابط معنايي و دستوري موجود در متن اشاره مي طيف
بندي انـواع آن   تقسيم ةانسجام و نحو 1در نمودار ). ibid: 532-533(سازد  متن مشخص مي

متيسن نمايش داده شده است كه مفاهيم و اصـطالحات موجـود   ـ   بر اساس الگوي هليدي
؛ باشند هاي موجود در اين الگو مي فارسي مفاهيم و زيرشاخه ةترجمدر اين نمودار معادل و 

در  4چنـين نمـودار    و هم 2ها در نمودار  براي درك بهتر اين مفاهيم، معادل انگليسي آن ،و
  .بخش ضميمه ذكر شده است

  
 پيوستگي و انواع آن .1 نمودار

 ي،شـمول  عوامـل هـم   يبـاال  يو فراوان يتاهم يلبه دل ،است كه نگارندگان گفتني
 »كـه «و  يعوامـل واژگـان   بنـدي  يمسه عامـل را بـه تقسـ    ينا يي،و استلزام معنا ،تضاد
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 يكه مبنا متيسن، ـ يديهل يموجود در الگو يعوامل دستور بندي يمتقس را به يدستور
نمـودار  كه در  ،و انواع آن يونديعامل پ ياند و در بررس پژوهش است، اضافه كرده ينا

2-9 )ibid: 541 (بندي  دوم اين تقسيم ةبه دليل وجود جزئيات زياد تنها تا مرحل ،آمده است
هـاي   بنـدي  ها و اصطالحات استفاده شده است و از ذكر نـام تقسـيم   المثل در بررسي ضرب

پيونـد بـين   «بخش ديگر انسجام ناشـي از همبسـتگي اسـت كـه     . ريزتر اجتناب شده است
تر فرهنگ اشاره  دهد و يا به بافت گسترده آن رخ ميگفتمان و موقعيتي است كه گفتمان در 

  ).Young & Fitzgerald, 2006: 129( »دارد

  
 يسنمتـ  يديهل يكردسامانه انسجام در رو .2نمودار 

 
 كار روش. 3

ي اسـت    نيـز بنياد حاضـر داراي مـاهيتي كيفـي و    ـ   پژوهش پيكره ةپيكـر . رويكـردي كمـ 
پس از بررسي . صفحه است 8616جلد و  11مشتمل بر است كه كوچه  كتاب شده انتخاب

تنها آن دسـته از   ،هاي اصلي و فرعي ها و اصطالحات موجود در مدخل المثل تمامي ضرب
ها و اصطالحاتي كه مرتبط با زنان و حداقل متشكل از يك جمله بودند انتخاب  المثل ضرب
هـا و   المثـل  ظـور از ضـرب  من. المثل و اصطالح اسـت  ضرب 446اين تعداد شامل . اند شده

زن«مثـل واژة  (هاي مرتبط با زنان هسـتند   هايي است كه داراي واژه زنان، آن اصطالحات« ،
هـاي   واژه ، اندام... و »عمه«، »خاله«هاي خويشاوندي مربوط به زنان مثل  اصطالحات و واژه
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 مسـتقيم يـا غيـر   ها به صورت  يا مفهوم آن) هاي زنان واژه زنان، اسامي خاص زنان، يا شغل
هـا و اصـطالحات مـرتبط، تعـداد      المثـل  پس از گردآوري ضرب. مستقيم به زن اشاره دارد

پـس از   ،ها محاسـبه شـده و   دهنده و تعداد عوامل پيوستگي موجود در آن هاي تشكيل واژه
هاي مورد نظـر در   ها با يكديگر، داده آن ةمقايسفراواني عوامل مختلف پيوستگي و  ةمحاسب

نسبت تعـداد   .4 ،ها تعداد واژه. 3، تعداد عوامل پيوستگي. 2 ،ها المثل ضرب. 1(تون چهار س
اس و به كارگيري  اس پي افرازي اس ، با استفاده از بستة نرم)ها عوامل پيوستگي به تعداد واژه

  .استشده آزمون ضريب همبستگي پيرسون، تحليل 
  

  ها و بحث تحليل داده. 4
ها و اصطالحات مرتبط، عوامـل مختلـف پيوسـتگي و تعـداد      المثل پس از استخراج ضرب

ها بررسي و  المثل و همبستگي بين تعداد عوامل پيوستگي و تعداد واژه ها در هر ضرب واژه
و  هـا  ها و چگونگي تحليـل، جـدول   به منظور نمايش منطقي و مفيد داده. شد تحليل آماري

  :شوند هاي زير ارائه مي نمودار

  
  كوچه كتاب توزيع فراواني عوامل مختلف پيوستگي در .3 نمودار

. اسـت  كوچـه  فرهنـگ  در يوستگيپ مختلف عوامل يفراوان عيتوز ةدهند نشان 3 نمودار
ـ  گـر  انيـ نما يعمـود  محور و يوستگيپنوع عامل  گر انينما يمحور افق  از كيـ  هـر  يفراوان

 نيدر ا يوستگياز كل پ% 58/34 »كه« ،يدستور يوستگيپ عوامل عيتوز يبررس در. هاست آن
عامـل  % 71/14ارجـاع و   %49/9حـذف،   %04/4فرهنگ را به خود اختصـاص داده اسـت،   

4/04%

9/49%

14/71%

6/32%

66%./
1/1%

18/17%

6/91%

12/06%

8%./

8/83%

3/09%

13/76%

دستوري واژگاني
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را در  يوسـتگ يكـل پ  از %41/65كه  يعوامل واژگان عيتوز يدر بررس ،وجود دارد و يونديپ
 ،يجزءواژگـ % 91/6 ،يشمول هم% 17/18 ،ييشمول معنا% 1/1ترادف، % 66/0برگرفته است، 

% 76/13دار، و  نشـان  يـي آ هم با% 09/3 ،ييآ باهم% 83/8 ،ييمعنا استلزام% 8/0تضاد، % 06/12
 ،يوسـتگ يعامـل پ  نيتـر  فـراوان  شـود،  يم مالحظه نمودار در كه طور همان. تكرار وجود دارد

 عوامـل  كـه  جـا  آن از. اسـت ) %66/0( تـرادف  بـه  مربوط آن نيتر كم و) %17/18( يشمول هم
 يها رشاخهياز ز كيهر يهستند، فراوان يمتفاوت يها رشاخهيز يدارا ،خود ،يونديپ و يارجاع

  :داده شده است شينما ريز يها ولبه صورت جداگانه و در قالب جد زيدو عامل ن نيا
  كوچه كتاب هاي عامل پيوستگي ارجاعي در توزيع فراواني زيرشاخه .1 جدول

 كوچهكتاب

  ارجاع
  16/8% شخصي  مرجع هم

  32/1% اشاري

  0 عام  اي مقايسه
  0 خاص

) co-reference(مرجـع   فقط ارجاع از نـوع هـم  كوچه  كتاب دهد كه در نشان مي 1جدول 
چنين در  هم. در اين فرهنگ صفر است) comparative(اي  وجود دارد و فراواني ارجاع مقايسه

  .ارجاع اشاري داردتري نسبت به  مرجع، ارجاع شخصي فراواني بيش ميان عوامل ارجاعي هم
  كوچه كتاب هاي عامل پيوستگي پيوندي در توزيع فراواني زيرشاخه .2 جدول

 كوچهكتاب

  پيوندي عوامل

  0 سازشفاف  توضيحي
  0 بدلي

  گسترشي
 %57/7 افزودني
 %95/0 ضديتي
 %39/1 دگرسان

  افزايشي

  0 كيفي

 %29/0  سببي  شرطي ـ سببي
 %31/3  شرطي

  0  مكاني  زماني -مكاني
 %17/1  زماني

  0 جوهري
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. هاي مختلف عامل پيوندي نمايش داده شده است توزيع فراواني زيرشاخه ،2در جدول 
و ) %57/7(تـرين فراوانـي    زيرشاخة افزودني بيش ،شود طور كه در جدول مشاهده مي نهما

ترين فراوانـي را   صفر، كمميزان با  ،جوهري و كيفي ،ساز، بدلي، مكاني هاي شفاف زيرشاخه
  .اند به خود اختصاص داده
  كوچه كتاب هاي كمي پيوستگي در توزيع فراواني ويژگي .3جدول 
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65 
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65 

  
156
  

18  
  

39  0  3  

صد
در

  

58/
34  

41/
65  

10
0

  10
0

  

83/
18  

57/
14  

93/
17  

57/
14  

97/
34  

-  -  -  -  

را  كوچه كتابدر  هاي كمي نماي كلي توزيع فراواني پيوستگي و ساير ويژگي 3جدول 
تعـداد عوامـل    = NGD: (شـوند  ابتدا عالئم اختصـاري جـدول معرفـي مـي    . دهد نشان مي

تعـداد كـل عوامـل     = NCDتعداد عوامل پيوستگي واژگـاني،   =NLDپيوستگي دستوري، 
 هـاي داراي پيوسـتگي صـفر،    المثل ضربتعداد  ٠=NCها،  تعداد كل واژه =NWپيوستگي، 

NC=1 طور  و همين 1هاي داراي پيوستگي  المثل تعداد ضربNC=3, NC=2 وNC= 3    هـر
 تعداد ترين كمو  ترين  بيش گر نمايان نيز آخر ستون چهار. ندا دهندة تعداد پيوستگي يك نشان

 ايـن  در. باشند مي فرهنگ اين در موجود هاي المثل ضرب در واژه تعداد و پيوستگي عوامل
المثـل بـه چهـار دسـته      بر حسب تعداد عوامـل آن در هـر ضـرب    يوستگيپ ةمقول جدول،

 بندي، دسته اين توزيع در. است شده تقسيم) از سه تر دو، سه و بزرگ يك،صفر،  يوستگيپ(
 %93/17 ،%57/14 يـك و سه به صورت برابـر هـر    يك يوستگيصفر، پ يوستگيپ% 83/18

از  يحـاك  ،در مجمـوع  كـه،  دارد وجـود  سه از تر بزرگ يوستگيپ %97/34و  دو، پيوستگي
گفتمـان   ،به عبـارتي . است تر بودن ميزان همبستگي نسبت به پيوستگي در اين فرهنگ بيش

. المثلـي اسـت   است كه مختص گفتمان ضرب» كمينه« از نوع) كوچه كتاب(در اين فرهنگ 
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تعداد عوامل پيوسـتگي و تعـداد   ترين  كمگفتماني است كه داراي  »كمينه گفتمان« منظور از
تر از عامل  مورد نياز براي تشكيل متن و گفتمان است و عامل همبستگي در آن پررنگ ةواژ

بـر اسـاس تحليـل    . است] همبسته+[و  ]وستهپي±[چنين داراي ويژگي  پيوستگي است و هم
 واژگانيدر اين فرهنگ، فراواني كل عامل پيوستگي  ،هم گفته شد طور كه قبالً همان ،ها داده

چنين به منظـور   هم. است) %58/34(از فراواني عامل پيوستگي دستوري  تر بيش%) 41/65(
اد عوامل پيوسـتگي، تعـداد كـل    ها و تعد امكان مقايسه و درك بهتر از رابطة بين تعداد واژه

المثـل آورده شـده    ها در هـر ضـرب   واژهترين  بيشو  ترين كم هاي موجود در پيكره و واژه
و  ،المثـل در ايـن فرهنـگ تنهـا داراي سـه واژه      تـرين ضـرب   دهد كوتاه است كه نشان مي

كـه  دهـد   نشـان مـي  ها نيـز خـود    اين اطالعات در باب واژه. واژه دارد 39 آنْ ترينِ طوالني
  تر اين فرض با استفاده از آزمون دقيق  تحليل. گفتمان در اين فرهنگ فشرده و همبسته است
  :شود آن در قالب جدول زير ارائه مي ةهمبستگي پيرسون انجام شده است كه نتيج

  كوچه كتاب ها در نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين تعداد پيوستگي و تعداد واژه .4جدول 
 سطح معناداري مقدار همبستگي تعداد متغير

  0 1 446 تعداد پيوستگي
  0001/0 77/0 446 تعداد واژه

، همبسـتگي پيرسـون بـين تعـداد     كوچه كتاب در ،دهد نشان مي 4طور كه جدول  همان
است كه اين مقـدار بـه لحـاظ آمـاري معنـادار اسـت        77/0عوامل پيوستگي و تعداد واژه 

)01/0p < .(معناداري رابطة واژه تعداد و پيوستگي تعداد بين ،در اين فرهنگ ،بدين معني كه 
همبستگي بين تعـداد واژه و تعـداد عوامـل پيوسـتگي معنـادار اسـت و        گرچه. دارد وجود
با افزايش تعداد واژه، تعداد عوامل پيوستگي نيز افـزايش يابـد، فقـط     ،شود كه بيني مي پيش
زمـان اتفـاق    به صـورت هـم   كوچه كتاب واژه دراز تغييرات تعداد پيوستگي و تعداد  61%
ميـزان ايـن    ،بـه عبـارتي  . افتـد  اين متغيرها جداگانه اتفاق مـي  در از تغييرات% 39افتد و  مي

از تغييرات اين دو متغير نسبت به همديگر قابل % 40ضريب چندان باال نيست و نزديك به 
، كوچهالمثل و اصطالح مورد بررسي در  ضرب 446از طرفي ديگر از ميان . بيني نيست پيش

از اين فرهنـگ پيوسـتگي   % 65است و در  3ها، تعداد پيوستگي باالتر از  از آن% 45تنها در 
چنين بـر   بر اين اساس و هم). 0 ≥تعداد پيوستگي  ≥ 3(است  3تا  0ر پايين يعني بين بسيا

نيـز بـه آن اشـاره    ) پيشينة پژوهش( 2اساس تمايز ميان پيوستگي و همبستگي كه در بخش 
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تـر   بـيش  كوچـه  كتـاب  رها و اصطالحات زنان د المثل توان گفت كه گفتمان ضرب شد، مي
 .سمت كمينگي گرايش داردهمبسته است تا پيوسته و به 

  
  ها نمونه. 5

هـا   ها و اصطالحات مورد بررسي و نحوة تحليل آن المثل ضرب هايي از نمونه ،در جدول زير
به اين صورت  5روش تحليل و استخراج هر يك از عوامل موجود در جدول . گردد ارائه مي

يـك از ايـن عوامـل، تعـداد عوامـل       از هر ،متيسنـ   بر اساس تعريف هليدي ،بوده است كه
 كوچـه  كتـاب ها و اصـطالحات   المثل پيوستگي اعم از واژگاني يا دستوري در تمامي ضرب

تر عامـل انسـجام،    براي بازنمايي دقيق. ، استخراج و محاسبه شده است)مورد بررسي ةپيكر(
  .شده است ها و نسبت اين دو به يكديگر نيز محاسبه تعداد عوامل پيوستگي و تعداد واژه

 كوچه كتابهاي استخراج شده از  نمونه .5جدول 

عواملتعداد  المثل ضرب
 پيوستگي

 تعداد
  واژه

/ پيوستگي عوامل تعداد
  واژه تعداد

 .استيچادريبازيبيبنرفتنكوچه . 1
كـدام از عوامـل    يچهـ  المثـل،  ضرب اين در
 نظـر  مـورد  دسـتوري  يـا  يواژگان يوستگيپ

عامـل   ينوجود ندارد بلكه ا متيسنـ   هليدي
 يـن در ا انسـجام است كه موجب  يهمبستگ
ــب   ضــرب ــل و درك آن توســط مخاط المث

 .پيوستگينهشده است زبان يفارس

0 5  0  

 .استگانهيبديزن تا نزا .2
 يـن مسـتلزم ا  زاييدن المثل، ضرب اين در

 باشـد، ) نـث ؤم( زن كـار  ةاست كـه كننـد  
كـه   معنايي، استلزام يي،معنا رابطة بنابراين

است، در  يواژگان يوستگيخود از عوامل پ
 از تا چنين هم. المثل وجود دارد ضرب ينا
 افزايشـي  نـوع  از و دسـتوري  يوندگرهايپ

 دستوري پيوستگي عوامل از و است زماني
 .شود مي محسوب

2 
  1=معنايي استلزام

  1=زماني افزايشي

5  4/0  
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تنـگشاخونـهشلوار مرد كه دوتـا شـد، . 3
  .زشت زنش شه،يم
 تضاد ةرابط مرد و زن ينب المثل، ضرب اين در

 ميشـه زشت، فعـل   ةبعد از واژ ،وجود دارد و
 يـك  كـه . شده است حذف يفعل فبل قرينة به

 يها بعد از واژه ،شاست و  دستوري پيوندگر
است و به مرد  شخصي ارجاع ،»زن«و  »خونه«

المثـل چهـار    ضرب يندر ا ينبنابرا. اشاره دارد
 »كـه «تضـاد، حـذف،   : شـامل  يوستگيعامل پ
وجـود   )مـورد  2( يو ارجاع شخص يدستور
 يـن موجود در ا يها المثل ضرب يردر سا. دارد

شكل  ينبه هم يوستگيعوامل پ يجدول، تمام
 يريجلوگ ياند كه برا استخراج و محاسبه شده

 يرسا يردر ز يحاتتوض ينا اطناب،از تكرار و 
  .جدول آورده نشده است ينا يها المثل ضرب

5 
  1=تضاد
  1=حذف

  1=دستوري كه
  2=شخصي ارجاع

12  41/0  

  1  نيكن خوشگلم و نيبكش .4
 گسترشي
  1=افزودني

5  2/0  

  2  هستم عمه من ،يمادر تو اگر .5
  1=شمولي هم

  1=شرطي افزايشي

8  25/0  

  2  خانم شب كلفته، روز .6
  2=تضاد

5  4/0  

 يدعـا  نمـاز،  يب ةروز جهاز، يب عروس .7
  .ازيپ يب ةقورم از،ين يب

4  
  3=آيي هم با

  1=جزءواژگي

8  5/0  

 5 رحمتدخترنعمت پسر .8
  1=تضاد

  1=معنايي  شمول

4  25/1  
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 1=شموليهم
  2=حذف

واسـهكندفياش تعررا كه ننه يعروس .9
  است خوب شييآقادا

5 
  1=يكه دستور

  2=يارجاع شخص
  1=يشمولهم

 1=ييآباهم

11  45/0  

بـهزنكنـد،يكوكو به روغن پـف مـ  . 10
  كند يم گل شوهر

3 
  1=يجزءواژگ
  1=تضاد
 1=يهم شمول

8  37/0  

  0  5 0 داردراپلحكمدختر . 11
 3 استمردخودششيپجلبزن . 12

  1=تضاد
  1=يهم شمول

 1=يارجاع شخص

7  42/0  

ـ رخت دو تا هـوو را تـو. 13 تشـتكي
 را يجـار  تـا  دو رخـت  شسـت،  شـود  يم
  شود ينم

5 
  3=تكرار
  1=يهم شمول
 1=حذف

16  31/0  

رهگـذرمـادرمكـهاسـتپـدراصلم . 14
  است

5 
  2=تكرار
  1=تضاد

  1=يشمول هم
 1=يكه دستور

9  55/0  

 2 يحورخالهگهيمبابازنبهيمجبور از .15
  1=يهم شمول

 1=ييآباهم

6  33/0  

 پيوسـتگي صـفر اسـت امـا    تعـداد  ترين  كم ،شود مالحظه مي 5طور كه در جدول  همان
ممكـن  ها و نوع متن  تعداد پيوستگي مقدار مشخصي نداشته و بسته به تعداد واژه ترين بيش
 .متفاوت باشد است
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  گيري نتيجه. 6
  :ها، نتايج زير حاصل شد كيفي و تحليل آماري آنـ  هاي كمي ها، بررسي پس از استخراج داده

پيوستگي است كـه از هـر دو نـوع پيوسـتگي     شامل همبستگي و كوچه  كتاب انسجام در
در توزيع عوامل . توزيع اين عوامل متفاوت است ةگيرد اما نحو بهره مي) واژگاني و دستوري(

پيوسـتگي واژگـاني وجـود دارد كـه بسـيار بـاالتر از پيوسـتگي        % 41/65مختلف پيوسـتگي،  
 يواژگـان  يوستگيپ ندةده يلاز عوامل تشك يكهر  يفراوان. است% 58/34دستوري با فراواني 

 %57/10شـمولي،   هـم % 78/27معنـايي،   شـمول % 68/1تـرادف،  % 01/1: اسـت  يـر به شرح ز
دهنـدة پيوسـتگي    در توزيع عوامل تشـكيل . وجود دارد كوچهتضاد در  %44/18جزءواژگي و 
  .عامل پيوندي وجود دارد% 55/42ارجاع و  27%/44عامل حذف،  %7/11دستوري نيز 

تـرين آن بـه    شـمولي و كـم   باالترين ميزان فراواني به عامل هم ،واژگانيدر ميان عوامل 
عامل ترادف اختصاص يافته و در ميان عوامل دستوري نيز باالترين ميزان فراواني به عامـل  

  .شود ترين آن به عامل حذف مربوط مي پيوندي و كم
 و اصـطالحات ها  المثل از ضرب% 93/17در  گفت، بايد نيز بستگي هم توزيع خصوص در
 ــ  هليـدي  نظـر  مـورد  پيوسته انسجام عوامل از كدام هيچصفر است و  يوستگيپ كوچه كتاب
و مربـوط بـه عامـل     يانسـجام كـاركرد   يجـاد عامـل ا  ،مـوارد  يندر ا كه، ندارد وجود متيسن
 ،فرهنـگ  يـن هـا و اصـطالحات ا   المثـل  از ضرب% 57/14 در. يوستگياست و نه پ يهمبستگ
بـاال و   يهمبسـتگ % 93/17بـاال، در   يليخ يو همبستگ) 1=يوستگيپ( يفضع ياربس پيوستگي

، و )3=يوستگيپ(متوسط  يوستگيو پ يهمبستگ% 57/14، در )2=يوستگيپ( يفضع يوستگيپ
 در كـه  دارد وجـود ) پيوسـتگي  < 3( ييباال يوستگيپ ي،بر وجود همبستگ عالوه% 97/34در 

  .است پيوستگي از تر بيش فرهنگ اين در همبستگي سهم گفت توان مي مجموع
گر اين است  ها نمايان آزمون همبستگي پيرسون بين تعداد عوامل پيوستگي و تعداد واژه

ميـزان ضـريب همبسـتگي پيرسـون     و ) > 01/0p(معنادار اسـت  بين اين دو متغير  ةكه رابط
بيني  پيش  قابل% 60اما رابطة اين دو متغير فقط تا است گرچه اين رابطه معنادار . است 77/0

كـه   توضيح ايـن . بيني نيست ها به صورت خطي و قابل پيش رابطة آن %40است و تا حدود 
است و تنهـا   0 ≥تعداد پيوستگي  ≥ 3ها و اصطالحات اين فرهنگ، المثل از ضرب %65در 
است و نسبت فراواني تعداد كل پيوسـتگي بـه    3تر از  ، تعداد عوامل پيوستگي بيش%45در 

توان نتيجه گرفت كه اين فرهنگ و در نتيجه گفتمان  بنابراين مي. است %33/0 ها تعداد واژه
هـا متمـايز    المثلي در آن به سمت كمينگي گرايش دارد و اين گونه از سـاير گفتمـان   ضرب



ـوده كـه   
هـا و   ثـل 

بـا   سـت، 
 4 بخـش 

 

بـ »كمينه گفتمان
المث ضـرب   در 

اس پيوستگي و 
ب در كـه  »مينـه 

Diagram4 - s

 ...د

گف«اني در باب 
ترتيب انسـجام

همبستگي عامل
كم گفتمـان « ـي
  .گردد ي

system of conju

( 9-2  نمودار

بنياد ـ بررسي پيكره

ة زاهدي و ايما
بدين تر. است ]

ع دو از متشكل
ويژگـ اساس ر
مي تبيين شد، ف

unction in Hallid

،541 :2004 سن،

ب: فارسيصطالحات

مده مؤيد نظرية
]همبسته+ [ و ]

مكه  ،كوچه ب
بر و متيسن ـ ي

تعريف و معرفي

day-Mattheisse

متيسـ  هليدي(   

ها و اص المثل ضرب

آم دست به ةتيج
]پيوسته ±[ گي

كتابت زنان در
يديهل يكرد رو
م) بحث و ها ده

 

n’s Approach 
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نت. گردد مي
داراي ويژگ
اصطالحات
استفاده از

داد يلتحل(
  

 ضميمه
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  )4فارسي نمودار  ةترجم(متيسن  ـ عامل پيوندي هليدي ةسامان .5نمودار 
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  ها نوشت پي
 

اين مقاله در زمان حيات آقاي دكتر زاهدي و با راهنمايي ايشان تهيه شد، اما متأسفانه مهلت نشد  .1
  .يادشان گرامي بادروحشان شاد و . تا نتيجة كاري را كه تهيه شده بود مشاهده فرمايند

انسجام در اين پژوهش در مفهوم عام آن كه متشكل از پيوسـتگي و همبسـتگي اسـت بـه كـار       .2
 ةاست كه معادل واژ cohesionو   coherenceتركيب  cohesionرود و در عنوان مقاله منظور از  مي

  .انسجام در فارسي است
 systemicبـراي   »مند نظام« ةاستفاده از واژSystemic Functional Linguistics (SFL)  در اصطالح .3

از ايـن رو  . اسـت  systematic ةمناسبي بـراي واژ  ةترجم »مند نظام«زيرا  ،چندان مطلوب نيست
  .شود ميپيشنهاد  »وار نظام«معادل 
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