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 چکیده
تن را به م دهادهلیکه اجزاء تشک یعوامل هینظر نیا ت. ا یانسجام متا هیگرا، نظرنقش یشناا ناز مباحث زبان یکی

و حسن  یدیرا هل هینظر نیا ی. ال وکادیم یبرر ن شنود،یآن م یو  نب  انسنجام و ههاها   نازدیهم مرتبط م

عامل  ،یعامل د ننتور ،یکردند: عامل واژگان میقسننت هرا به  ننه د ننت یها عوامل انسننجام متا( ارائه دادند. آن6791)

متن، آن متن را ماسجم و  کیها در که وجود آن شوندیم میعوامل خود به چاد قسنهت تقس نیاز ا کی. هر یوندیپ

 -یفیشده ا ت تا با ا تفاده از روش توص نیبر ا یمقاله حاضر  ع در.کادیدهاده آن را با هم مرتبط م لیاجزاء تشک

ه در  وره نو  به  ه د ت یانسجام متا اادهیآفر یشنود. ابزارها یدر  نوره نو  برر ن یعوامل انسنجام متا یلیتحل

 نیدو خود چاد نیاز ا کیا ت، که هر  آیی وره شامل تکرار و باهم نیکه در ا ی: اول، عامل واژگانشوندیم میتقس

و حذف در انسجام  یای زیعامل به  ه صورت ارجاع، جا نیا ،ی. دوم، عامل د نتوررندگییمجهوعه را در بر م ریز

. شودیم افتیدر  وره  یو ارتباط زمان یکه در دو نوع ارتباط اضاف یوندی نوره مثرر شده ا ت.  وم، عامل پ یمتا

امد در  وره بس نیشتریاز ب یوندیعامل پ انیو در پا ی پس عامل د تور یعامل واژگان  یعوامل به ترت نیا نیدر ب

 .را در ماسجم  اختن  وره نو  بر عهده دارند ریتأر نیشتریرخوردار هستاد و بب

 

 های كلیدیواژه
 .یوندیانسجام پ ،یانسجام د تور ،یانسجام واژگان ،ی وره نو ، انسجام متا

mailto:yunusvaliei@yahoo.com
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 مقدمه

 دیدج هایشیاز گرا یکیگفتهان  لیو تحل هیتجز

 هایدر دهه دیجد هشاخ نیا ت. ا یشناا نعلم زبان

را به خود جل   یاریتوانسننته ا ننت توجه بسنن ریاخ

از گفتهان، مشننترا ا ت،  فیکاد. آنچه در ههه تعار

تر از جهله ا نننت ا نننت که گفتهان واحد بزر  نیا

 زیمتن ن ی نننشننناا(. زبان69م، ص6991پور،  یای)باغ

گفتهان ا ت که بر مطالعه متون و  لیاز تحل ایشناخه

ا ب شنننتریو ب ورزدیم دیمتن تأک ی نننازمان نوشنننتار

متن  نننروکار دارد. مطالعه  ی ننناختار هایانسنننجام

تا  شننودیههه آنچه  ننب  م لیمتن از قب هاییژگیو

 متن یشنناا نندر حوزه زبان م،یرا متن باام اینوشننته

ا ت  نیا یدر پ یشاا زبان دیشناخه جد نیا نت. ا

)آقا گل  شننود یم دیو چ ونه تول سننت یکه متن چ

( انسنننجننام کهننک ۳7ش، ص69۳9 ،یزاده و افخه

ر عااصنن یچرا که برخ کاد،یمتن م لیبه تحل یانیشننا

ر، عااصنن  ریها با دمتن جز با در نظر گرفتن رابطه آن

تن مواضع م یاریو در بس شننوندینه ریو تفسن لیتحل

 که با هم یا نننت که اجزاء آن با ارتبا  ییابسنننان با

چاد  ایکمتن تاها از ی»اند. داده لیدارند، شاکله را تشک

لکه نشنندهب ب لیدارد، تشننک یایمع امیپ ایجهله که معاا 

هننا برقرار جهلننه نیکننه ب یایدر داخننل متن روابط مع

 یکاو. در مطالعات  خندهدیم لا نت، آن را تشکی

متن  اانندهیکننه آفر ایجهلننه نیروابط ب نیا ۀمجهوعنن

 دهی( نامtextual cohesion) «یانسنننجام متا»ا نننت، 

 (.60م،ص 6996 ،یپور  اعد )لطفی« ا تشده

و  یدیبار هل نیکه اول ا ت ایهینظر یمتا انسجام

مطر  کردند.  «یسیانسنجام در ان ل»حسنن در کتا  

اشنناره دارد که به ک م  ییانسننجام به ماا ننبات معاا

 کی ۀمثابو آن را به بخشنندیو وحدت م یپارچ کی

از جه ت جنداگنانه و نامربوط  ایمتن، از مجهوعنه

 (.19ش،ص 6991 ،ی)مهاجر و نبو کادیم زیمتها

زبان  یکه اجزا ی نخن با توجه به نقش یواحدها

 نییعت کااد،یم فایا یارتبناط زبنان یدر انجنام نقش کل

 هیو حسن معتقدند که انسجام به کل یدی. هلشنوندیم

جهله را  کیاز  یکه عاصر شنودیا  ق م هاییرابطه

( . 90کاد )ههان، یمرتبط م یبه عااصنننر جه ت قبل

ر د یعوامل انسنننجام لیتحل یبار برا نیاول هینظر نیا

 قیها تطببه کار رفتب اما بر ههه زبان یسنننیزبان ان ل

 یتفاوت که مهکن ا نننت ال وها نیبنا ا شنننود،یم

مختلف باشنند. عوامل   ریبه زبان د یانسننجام از زبان

و حسن  یدیاز نظر هل ایو روابط جهله یانسجام متا

 :شودیم میبه  ه د ته تقس

و  آییتکرار، باهمعامل شننامل  نی: ای( واژگانالف

: شامل یا ننت.  ( عوامل د ننتور ییمعاا هایحوزه

: یوندیو حذف ا ننت.  ( عوامل پ یای زیارجاع، جا

 69۳7 ،یو ف ح یاحقیشنننامل حروف ربط ا نننت )

 (.996ش،ص

 یو در هر متا یعوامننل در هر زبننان نیا یبرر ننن

عوامل را در  وره  نیا زیمهکن ا نت. مقاله حاضنر ن

ا ننت  ی. متن قرآن از جهله متونکادیم ینو  برر نن

اند و توجه کرده اریشناا ان به آن بسزبان ربازیکه از د

 یکیاند. کرده یآن را برر  یمختلف زبان یهااز جابه

 یناعجاز زبا نییکه در تب یزبان یهاهیننظر نیتراز مهم

 ینظم عبدالقاهر جرجان هیقرآن ارائه شننده ا ننت، نظر

و   ریکدیاژگان در کاار و اشیچ هیننظر نیا نننت. ا

 یها با واژگان قبل و بعد از خود را برر نننارتباط آن

جه و کی یانسجام واژگان هینظم با نظر هی. نظرکادیم

و عبارات  نارتباط واژگا یاشننتراا دارد و آن برر نن

 ا ت.  ریکدیمتن با  کی
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 یلحلیت –یفیروش توص یریکارگحاضر با به مقاله

 ا ت: ریز هایبه دنبال جوا  دادن به  ثال

در  ننوره نو   یانسننجام متا اادهیآفر یابزارها-6

 اند کدام

از بسنننامد  یاز عوامل انسنننجام متا کیکندام -2

 در  وره نو  برخوردارند  یشتریب

ر د یمتعدد های: تاکاون پژوهشپژوهش اهیشنننیپ

در  هاآن شتریانسنجام قرآن صننورت گرفته ا ت که ب

از  یبنه برخ اجنایا نننت و در ا ننامنهانیننپنا قنالن 

اشننناره  اهیزم نیصنننورت گرفتنه در ا هنایپژوهش

 :مکاییم

در قرآن:  ننوره  یعوامل انسننجام متا یبرر نن»-

 یهرند یحیفصنن دیارشنند از مج نامهانیپا ،«و ننفی

(69۳0.) 

 ،«میدر قرآن کر یمطنالعنه مفهوم انسنننجام زبان»-

(. آارنژاد در 69۳1ارشنند از شننکوه آارنژاد ) نامهانیپا

 وره از جزء  26در  یپژوهش عوامل انسنجام متا نیا

 کرده ا ت. یقرآن را برر  امی 

 یدر قرآن: برر  یانسجام واژگان»ارشد  نامهانیپا-

، («6791و حسنننن ) یدیهل هینظر هینور بر پا  نننوره

گونه که از عاوان ( ههان69۳1) یرجب نینوشننته حسنن

 یعوامل انسجام متا نیاز ب سننادهیمشنخ  ا نت نو

 ا ت را آییکه شامل تکرار و باهم یتاها عامل واژگان

 کرده ا ت. یبرر 

کاربسنت عوامل انسجام در  وره  سنهیمقا»مقاله -

 یاز معصننومه نعهت« و ترجهه آن از صننفار زاده یاعل

 نیدر ا سننادگانینو (.6971) یشننانیو  اهره ا یایقزو

و  یدر  وره اعل یانسنجام متا اادهیآفر یمقاله ابزارها

 اند.کرده سهیو مقا یترجهه آن از صفار زاده را برر 

 یف یالتها نننک الاصننن یدور الضنننهائر ف»مقاله -

از  «ریکت  التفا ننن یدرا نننۀ موجز  ف م،یالقرآن الکر

مقاله نقش  نیدر ا سننادهی(. نو6970) یهیشننرافت کر

 یرا با توجه به برخ میقرآن کر یدر انسجام متا ریضها

 ا ت.کرده  یبرر  یریتفس یهاکتا 

و  ۀیرالاظ نیالتها نک الاصی ب» یدکتر نامهانیپا-

از ناصر محهود صالح « :  نور  اننعام ننهواجاًقیالتطب

ع وه بر  نامهانیپا نیم(. ن ارنده در ا 2007الاواصر  )

آن را در  وره ننعام  ،یانسنجام متا یمباحث نظر انیب

 کرده ا ت. یقیتطب یبرر 

 چین نارندگان تاکاون ه هنایپژوهشا نننا   بر

ده نکر یدر  وره نو  را برر  یانسجام متا یپژوهشن

 ا ت.

 

 در سوره نوح یمتن انسجام

 یدیکه هل یوندیو پ ید تور ،یعامل واژگان  نه

ها در متن و حسنن انسجام متن را وابسته به وجود آن

 کیهر  نه در  وره نو  وجود دارند و هر  داناد،یم

 هستاد. یمختلف هایبخش یدارا

 

 یانسجام واژگان

مشابه و مرتبط  هایرا حضور واژه یواژگان انسجام

ا امر ر نی. موضوع هر گفته و نوشته اآوردیوجود مبه

کننه از آ  و هوا  یمثننال متکله یبرا کانند،یم نیتننأم

 یماناد هوا، هوا ینناچنار از کلهاتبنه زنند،یحرف م

 و ... ا ننتفاده یآفتاب ،ی ننرد، ر وبت، ابر یگرم، هوا

هننا در متن، واژه نیا رخواهنند کرد. صنننرف حضنننو

 یکه مخا   را در فضا آوردیرا به وجود م انسجامی

 6999جو، )صنننلح دهدیقرار م یخناصننن یا  عنات

 (.21ش،ص
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 :شودیم یمتن در دو  طح برر  یواژگان انسجام

جهله  کیرا که در  یواژگان یعای طح جهله:  در

 .کادیم یدارند برر  ییبا هم ارتباط معاا

 نیکه در ب یبخش واژگان نی نننطح متن: در ا در

 یجه ت مختلف در  رتا ر متن با هم رابطه مفهوم

 نیروابط واژگان در ا ی. برر شنوندیم لیدارند، تحل

 2066 ،ی)ع و دهدیدو  طح انسجام متن را نشان م

 (.  629م،ص

 

 در سوره نوح یانسجام واژگان نندهیابزار آفر

از  یمتعدد برخ یریکارگبنه یتکرار: تکرار بنه معا

عااصر جهله و متن ا ت. تکرار  ب  به وجود آمدن 

جام که انس شود،یعااصر متن م نیاز روابط ب ایشبکه

دنبال خواهد داشننت. عااصننر تکرار شده در متن را به

آن را  یمتن،  ننناختننار متن را محکم و جننانن  د ل

 نچای(. هم20م،ص 2062)حلو ،  کانندیم تیننتنقو

مضننهون  تواندیدر متن م یدیتکرار کلهات مهم و کل

 رتعتر و  ننریمتن را بارزتر و فهم آن را آ ننان یاصننل

 (.  601 م،ص 2007کاد )محهد، 

 هایواژه مهکن ا ننت در قسننهت کیدر تکرار، 

 نیو ا ردیمختلف متن، اول، و نننط و انتهننا قرار ب 

 تیحائز اهه اریمتن بس یو ت یامتداد در انسنجام و پ

. کانندیم یریاجزاء متن جلوگ یا نننت و از پراکاندگ

حافظه و نشان دادن ارتباط قبل  دیکارکرد تکرار، تجد

 (.607م،ص 6779و بعد ا ت )حسان، 

 بر ی ریع وه بر ر نناندن خبر، نقش مهم د زبان

عوا ف و احسننا ننات انسننان  نییعهده دارد و آن تب

دارد مربوط به زبان خبر ا تب  یبیا نت. تکرار اگر ع

 یکیاز ا اا  که  دیچرا که باا بر اصل اقتصاد زبان با

شودب اما در زبان عا فی،  زیکرار ا ت، پرهاز عوامل ت

هارمادانه ا نننت  تینو خ ق یایتکرار  زمنه هارآفر

 (.90ش،ص 69۳0 غ،یجهان ت یلی)خل

ام در انسج ییکه نقش بسزا یاز عوامل واژگان یکی

عامل تکرار  ی نوره نو  دارد، تکرار ا نت. در برر 

 یخاص ییکه نقش محتوا یدر  نوره نو  تاها، واژگان

 یواژگان یاند و از برر ننشننده یتن دارند، برر نندر م

شنننده  یماناد حروف اضنننافه و حروف ربط خوددار

 ا ت: ها ت. در  وره نو  تکرار به دو گون

واژه  کیتکرار  یمعاابنه ی: تکرار لفظیتکرار لفظ

نوع از تکرار خود بنه دو د نننته  نیدر متن ا نننت. ا

 :شودیم میتقس

 تکرار محض: تکرار واژه در متن ایننتکرار تننام 

 شنننودیم دهیتکرار تام نام ،یرییگوننه ت  چیبندون ه

نوع از تکرار خود  نی(. ا۳0م،ص 677۳ د،ی)عبندالهج

 نی: در اکی: ن( تکرار نزدشودیم میبه دو د نته تقسن

جهله  کیدر  اینوع واژگان تکرار شده در مجاور هم 

در  یتکرار( تکرار دور: واژگننان  . رننندگییقرار م

 ی. در  ننوره نو  برخرندگییجه ت مختلف قرار م

اننند و جهلننه قرار گرفتننه کینندر  یاز واژگننان تکرار

اند. در در جه ت مختلف پراکاده شنننده  رید برخی

ها از آن کیو بسنننامد هر  یکلهات تکرار ریزجدول 

 کرد: میرا در جهله مشاهده خواه
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 ها در جملهاز آن کیو بسامد هر  یکلمات تکرار: 1جدول 

 تعداد تکرار واژه تعداد تکرار واژه تعداد تکرار واژه

  1 قَالَ   1 قوم  9 نو 

  2 نَجَلَ  2 تزد  9 اهلل

  2 یَجْعَلْ  9 دَعَوْت    1 رَ ّ

  9 انْرض    9 جَعَلَ  2 خَلَقَ

  2 تَذَرْ   2 تَذَر ن    2 یَز دْ

  2 الظّالهین

 

که در جدول با  مشنناهده شنند، واژگان   ورههان

 یو فعل یدر  ننوره نو  به دو صننورت ا ننه یتکرار

در  یینقش بسنننزا یواژگان تکرار ناند. ایکار رفتهبنه

 هیآ کیها تاها در از آن یانسننجام  ننوره دارند، برخ

ار کمتعدد به اتیدر آ  رید اندب اما بعضننیتکرار شننده

 اندببه وجود آورده اتیآ نیب یو ارتباط خاصننن رفته

بار در  نننوره  1 اکهیباا« قوم»ماناد  ایچرا کنه واژه

کار رفته ا ننتب اما در هر چهار بار به قوم حضننرت به

که چهار « قال»ماناد  ایکلهه اینو  اختصنناص دارد، 

بار در  ننوره آمده، در هر چهار بار به حضننرت نو  

 رد یواژگان تکرار شننتریا ننااد داده شننده ا ننت و ب

امر بر ارتباط و  نیصننورت هسننتاد، ا نی ننوره به ا

چرا که  کادبی نننوره د لنت م اتینآ نیب یههناها 

 . ازدیاجزاء  وره را به هم متصل م

اند تکرار شده یمحورکلهات  شتری وره ب نیدر ا 

 ننوره که دعوت حضننرت نو  از  یکل که با محتوای

و پر نننتش پروردگار ا نننت،  دیبه توح شیقوم خو

دارندب ماناد کلهات نو ، اهلل، ر ّ،  یارتبناط تا ناتا 

کلهننات موضنننوع  نیقوم، دعوت، قننال و... . تکرار ا

بط مرت یاو ههاناد شبکه کادیم دی وره را تأک یاصنل

 ننوره، اجزاء را با هم مرتبط و ماسننجم در  ننرتا ننر 

 یدرا معا نیتکرار ههچا یبسامد با  نی. ا نازدیم

چرا که مخا   در  کادبیمخنا   آ نننان م یرا برا

ه ک شودیروبرو م ی نوره با واژگان اتیاز آ یاریبسن

ها آشاا شده ا ت و و با آن دهیها را دقبل آن اتیدر آ

 واژگان نیکه ا یقبل اتیها، آدوباره آن دنیدمحض به

 .شودیم یتداع شیها به کار رفته بود، برادر آن

 یکیاز واژگان  یبعضنن شننهیر ی: گاهیتکرار جزئ

 ود،شیتکرار م  هیدر صنن رییت  یا نت و واژه با اندک

 شنننودیم دهینام یصنننورت تکرار جزئ نیتکرار به ا

 زی(. در  نننوره نو  ن۳2م،ص 677۳ د،ینن)عبنندالهج

اند و در مشننتق شننده شننهیر کیا ننت که از  یواژگان

 نیا در ی. تکرار جزئاندتهمختلف به کار رف های هصی

 ا ت: ریز یها وره شامل نهونه
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 : تکرار جزئی در سوره نوح2جدول 

 تکرار هایصورت هاصورت تعداد واژه تکرار هایصورت هاصورت تعداد واژه

 .ک اْت مْ، کَانَ 2 کان نذیر، ننذر 2 نذر

 .قلت، قال 2 قال اعبدوا، عباد. 2 عبد
 دعاء، دعوت. 2 دعا اْغف رْ  ،غَف ارً، ا ْتَ ْف ر وا ، تَ ْف رَ، یَ ْف رْ 1 غفر

 إ ْ رَار.، نَ ْرَْرت  2 ن رّ  ک ب اًرا. ،ا ْتَکَْبر وا، اْ ت کْبَاًرا 9 کبر

نر 

 ل

  هاء،  هاوات. 2  هاء یر ل. نر لاا، 2

 یخر ، اخرا . 2 خر  ننبت، نبات. 2 ننبت

نضلّوا، یضلّوا،  9 لّض ولد، والد، یلدوا 2 ولد

 .ض ل

 .کَف ارًا، الْکَاف ر ینَ 2 کفر دَخَلَ ، ن دْخ ل وا 2 دخل

 مال، نموال. 2 مال م ثْم ًاا والْه ثْم ا ینَ وَالْه ثْم َاات   9 آمن

 اهلل، آلهۀ. 2 إله مَکَر وا، مَْکرًا. 2 مکر

 

به دو صورت  زیقسننهت ن نیدر ا یتکرار واژگان

 هشیر کیاز  یگاه شنوند،یا نتفاده م یو فعل یا نه

اندب البته به صورت متعدد و در تاها افعال، مشنتق شده

تاها ا م مشتق  زین یمختلف، گاه هایو زمان ها هیص

کلهات  یمختلف، در بعض هایدر وزن یشده ا ت ول

از  یفعل. برخ همهم ا ننم مشننتق شننده ا ننت و  زین

 هیآ کیماناد تکرار تام در  زیقسنننهنت ن نیواژگنان ا

د. انمختلف به کار رفته اتیندر آ  رید یو برخ آمنده

 کیکنه از  یواژگنان ینوع از تکرار در فهم معانا نیا

اند مثرر ا ت و به خواناده کهک مشنتق شنده شنهیر

ا و مفهوم آن ر ابدتر با متن ارتباط یتنا راحت کاندمی

 کلهات یافت کادب چرا که او در  ول  وره با برخیدر

ها با آن ی ور نسننبقبل به اتیکه در آ شننودیمواجه م

نوع از تکرار اهن مخا   را  نیآشنناا شننده ا ننت. ا

 ااًیچرا کنه ههناناند تکرار تام، کلهه ع کاندبیفعنال م

به اهن خطور  عیآورده نشننده ا ننت تا واژه قبل  ننر

کار رفتهب واژه قبل به  نناختاردر  یراتییکادب بلکه با ت 

دو برابر ا نننت، تا  یت شننن ازمادیلذا اهن مخا   ن

به وجود آمده شنننود و واژه قبل را به  راتییمتوجه ت 

ره  و یدر انسجام متا ییامر نقش بسنزا نیآورد، ا ادی

 .ودشیم اتیآ نیچرا که  ب  ارتباط ب کادیم فایا

بننا  ی: عبننارت ا نننت از تکرار معاییتکرار معاننا

نوع از تکرار انواع  نی. اکسنننانیواژگان متفاوت و نه 

 نیترادف، تضه ،ییدارد که شامل: شهول معاا یمختلف

 (.۳0م،ص 677۳ د،یا ت )عبدالهج

چاد  میواژه مفاه کیمفهوم  یعای: ییشننهول معاا

(. 692ش،ص 6991را شننامل شننود )پالهر،   ریواژه د

 نیب را در یمشترک یکه مباا یا نه  ریبه عبارت د ای

مث ً کلهه انسان شامل مرد،  کاد،یا م حهل م نیچاد

 677۳ د،ی)عبدالهج شودیزن، دختر، بچه و شنخ  م
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ژه که مفهومشننان را وا ییهااز واژه کی(. هر ۳9ص م،

 .شودیم دهیشهول نام ریز واژه رد،گییشنامل در بر م

 تاها از شهول ییانواع تکرار معاا نیدر  وره نو  از ب

 ریز یهاا ننتفاده شننده ا ننت که شننامل نهونه ییمعاا

 ا ت:

وَاعاً،  29 هیآلهۀ در آ واژه شنننامل واژگان وَدّاً،  ننن 

رًا در هه ع وقَ،یَ   وثَ،یَ چرا که هر  شودبیم هیآ نینَسنْ

اند و پر ننتان بودهبت انیا ننهاء جزء خدا نیاز ا کی

ها بت ی. واژه آلهه با ا ننامرفتادیاله به شننهار م نوعی

اند، رابطه عهوم و خصننوص که بعد از آن اکر شننده

 .اردمطلق د

 نیانواع تکرار در  ننوره نو ، کم بسننامدتر نیب از

 ب   نیاختصاص دارد، به هه ییتکرار به شهول معاا

در  یکهتر تینتکرار اهه  ریبنا انواع د سنننهیدر مقنا

ه به کار رفت هیآ کیانسجام  وره دارد، چرا که تاها در 

 ا ت.

در  یکه مشننناهده شننند، واژگان متعدد گونهههان

مختلف  های نرا نر  نوره نو  ا ت که به صورت

و  یها به صنننورت لفظاز آن انند، برخیتکرار شنننده

به  که یبسننامد واژگان .ییبه صننورت معاا  رید یبرخ

سامد از ب شننتریب اراند بسننیتکرار شنده یصنورت لفظ

 .اندتکرار شننده ییا ننت که به صننورت معاا یواژگان

در انسجام متن دارندب  ییواژگان مکرر نقش بسنزا نیا

 هایمختلف  ننوره، قسننهت اتیچرا که با تکرار در آ

 نیب اند و ارتباط خاصیداده وندیمختلف آن را به هم پ

اند و آن را ماسجم و ههاهاگ جزاء آن به وجود آوردها

 اند. اخته

 
 بسامد انواع تکرار :1نمودار

ابزار انسنننجام متن در  نتریاز مهم یکی: آییهمبا

اصط   را  نیا ت. ا آییباهم دهیپد ،ی نطح واژگان

م 6719فرث در  ال  ،یسنیشناا  ان لبار زبان نیاول

 هاییبرر  تیشاا ان را متوجه اههکار برد. او زبانبه

خننا ر هننا بننهاز واژه یکرد چرا کننه بعضننن یواژگننان

 دهادیمعانا م رییمختلف ت  هنایبنا واژه یاههاشنننی

 یایههاشنن یعای آییهم(. با96م، ص 6776 ،ی)برکاو

  یها را به ترکها، آنآن نیب یباط قوکه ارت یواژگنان

واژه  نیکه ب یماناد ارتبا  دهد،یشنندن با هم  ننوق م

 دو نیارتباط ب یبا واژه آ  وجود دارد. گاه دنینوشنن

 کی دنیشننا محضا ننت که به یقو ایواژه به اندازه

و انتظننار  شنننودیم یدر اهن تننداع  ریواژه، واژه د

نقش  ،یارتباط قو نیههراه آن بنه کنار رود، ا رودیم

متن دارد. روابط  یو نننت یدر انسنننجام و پ ییبسنننزا

که از عوامل انسنننجام متن  اد،یآکلهات با هم یمفهوم

 :شودیم میا ت به چاد د ته تقس

  دو کلهه متضاد  ب نیب یارتباط قو یتضاد: گاه

اقع مو یچرا که بعض شودبیها مبا هم به کارگرفتن آن

 یکی دنیا ننت که با شننا ایآن دو به گونه نیارتباط ب

 یههاناد ارتبا  کاد،یبه اهن خطور م ی ریها داز آن
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چپ و را نننت وجود  ن،ییدو کلهه با  و پا نیکنه ب

 ننوره نو  به دو صورت به کار رفته  دردارد. تضناد 

 ا ت:

نوع، دو واژه متضنناد فعل  نیافعال: در ا نیتضنناد ب

را دربر  ریز یهاهسنننتاند، که در  نننوره نو  نهونه

 :ردیگیم

 هیدو فعل َنْعَلْات  و َنْ َرْرت  ا ت در آ نیب تضناد،

رَرْت  لَه مْ إ  ْرَارًا یإ ن ّ ر م )  (. تضادی7)(نَعْلَاْت  لَه مْ وَنَ نْ

را بر ننناندب ماناد دو کلهه  ی رید ینف یکیکه اربات 

)مختار عهر،  شننودیم دهیمرده و زنده تضنناد حاد نام

و ن ررت  لاتدو کلهه نع انید م(. تضنا602م،  677۳

وْا  نیاز نوع تضنناد حاد ا ننت. تضنناد ب دو فعل عَصننَ

وْن ی( هیوَات بَع وا در آ وَات بَع وا مَنْ  قَالَ ن و ٌ رَ  ّ إ ن ه مْ عَصننَ

ارًا ز دْه یَلَمْ  تضننناد حاد  ز( نی26) )مَال ه  وَوَلَد ه  إ   خَسنننَ

 ا ت.

نوع دو کلهه متضاد ا م  نیا هاء: در ا نیتضناد ب

د نوع تضا نینهونه از ا کیهستاد، در  وره نو  تاها 

 هیوَنَهَارًا در آ  یْدو واژه لَ نیوجود دارد و آن تضنناد ب

( ا نننت. 1) )وَنَهَارًا  یْلَ یدَعَوْت  قَوْم  قَنالَ رَ  ّ إ ن ّی(

 و نهار تضاد حاد ا ت. لیل نتضاد بی

 یآوردن کلهات یعای ری: مراعنات نظریمراعنات نظ

در  خن که از نظر معاا با هم تاا   دارند، نه از نظر 

 ری(. مراعات نظ210م، 2009 ،یایقزو  یتضننناد )خط

 ید ته ا ت که با هم ههاها  کیاز  ییهاآوردن واژه

از نظر جاس، نوع،  تواننندیم یههنناها  نیدارننند. ا

 ننب   ریباشنند. مراعات نظ یههراه ایمکان، زمان و 

در انسننجام متن  یو نقش مهه شننودیم یمعان یتداع

از کلهات ا نننتفاده  ایداردب چرا که در آن از مجهوعه

 ییو ارتباط معاا یههاها   ریکندیکنه بنا  شنننودیم

 دارند. یخاص

از  یبرخ نیب یمتعنندد اتینن نننوره نو  در آ در

وجود دارد که  ننب  شده  ریواژگان رابطه مراعات نظ

و  داشته باشاد ییقو ییارتباط معاا هیا نت، واژگان آ

کااد،  فنایدر  نننوره ا یدر انسنننجنام متا ینقش مهه

 :ردیگیرا دربر م ریز یهادر  وره نهونه ریمراعات نظ

ر ( دع وایافعال )اعْب د وا، ات ق وا، نَ   نیب رینظ مراعنات

، 62 هی نوم، دو جهع مکسر )جَا ات  و نَنْهَار( در آ هیآ

 زی( ننَیدو واژه )نَمْوَال  وَبَا  نیب نیههچا هیننآ نیدر ا

ابع و  نیوجود دارد، ب ریرابطه مراعات نظ واژگان )نَصننَ

، 61 هی( در آرَاجاً، واژگان )ن وراً و  ننن  9 هیآاَان ( در آ

هْسَ( در ا نیرابطه ب  زین هیآ نیدو واژه )الْقَهَرَ و الشننن 

 هیواژگان )فَاج راً و کَف اراً( در آ نیا ت، ب ریمراعات نظ

وَاعاً و29َ رًا( در  ع وقَیَوَ   وثَیَ، واژگان )وَدّاً وَ نن  وَنَسننْ

 اجایوجود دارد. مهکن ا ت در ا ریمراعات نظ 29 هیآ

خواناده مطر  شنود که چ ونه ا ت  یرا نثال ب نیا

وَاعًا وَ نیکه ا و... در قسننهت    وثَیَ کلهات وَدًّا وَ نن 

 دیآورده شننده بودند  در جوا  با زین ییشننهول معاا

از  کیرابطه هر  ییگفت که در قسننهت شننهول معاا

کلهات با کلهه آلهه که واژه شنامل شننااخته شننده  نیا

ا واژگان ب نیا ابطهقسهت ر ننظر بود اما در ایبود، مد

 . رید یامهم ا ت نه با واژه  ریکدی

 نیبنند ید نننتور آییهم: بنناید نننتور آییهمبننا

از نظر  یچاد واژه که ارتباط خاصن ایمعاا نت که دو 

 ایه یبا هم دارند، در ترک یاز نظر  اختار ای ییمعاا

 آییهم. بنارنندیدر کانار هم قرارگ یمختلف د نننتور

کار رفته در  ننوره نو  به چهار صننورت به ید ننتور

 ا ت:

فعل و فاعل آن،  نیقسننهت ب نیفعل و فاعل: در ا

 یآن دو برا یایوجود دارد که ههاشننن یرابطه خاصننن

خَلَقَ الل ه   فَیْا کَنَلَمْ تَرَوْ( هیآ مخا   آشنناا ا ننت. در

دو واژه )خلق( و )اهلل(  ن( بی61) ) َبْعَ  َهَاوَات    بَاقًا
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و فاعل  فعلوجود دارد که به صننورت  آییهمرابطه با

 اند.به کار رفته

 فعل و مفعول به نینوع ب نیفعل و مفعول به: در ا

وجود دارد. در  نننوره نو   یکینزد ییآن، رابطه معاا

واژگان  ن( بی9)(ع ون نَن  اعْب د وا الل هَ وَات ق وه  وَنَ  ی (هیدر آ

وجود دارد، که  یقو یی)اعبندوا( و )اهلل( رابطنه معانا

 نیب نیههچا اند،هکار رفتصنننورت فعل و مفعول بهبه

 بَه مْاوَا ْتَ ْشَوْا ر یَ) هی( در آا یدو واژه )ا نت شوا( و )ر

ت کْبَاراًوَ تَکْبَر وا ا نننْ ر وا وَا نننْ دو کلهه  ن( و بی9)(نَصنننَ

تَ ْف ر وا( و )رَ  ( در آ فَق لْت  ا ْتَ ْف ر وا رَب ک مْ إ ن ه  ) هی)ا نْ

وجود دارد که  یکینزد ( رابطه معاایی60)(کَنانَ غَف نارًا

 واژگان شده ا ت. نیا یای ب  ههاش

با  از واژگان تاها یبرخ یموصننوف و صننفت: گاه

 یبرخ یگاه نیو ههچا شوندیوصف م یواژه خاصن

اها و ت روندیبه کار م یاز صنفات تاها با واژگان خاص

 افتی یصنننفات نیچاها اختصننناص دارند، همبنه آن

اما  روندبیکنه بنا واژگنان متعندد بنه کار م شنننودیم

ه نسبت ب یشتریبسننامد ب ازواژه  کیها با آن یههراه

برخوردار ا ت. در  وره نو  دو نهونه   ر،یواژگان د

إ ن ا ) هی( در آمیوجود دارد، ن: )عذا  نل آییباهم نیاز ا

 ه مْیَأْت نَرْ َلْاَا ن وحًا إ لَى قَوْم ه  نَنْ نَنْذ رْ قَوْمَکَ م نْ قَبْل  نَنْ یَ

از قرآن  یاریبسننن اتیدر آ م( واژه نلی6)(مٌیعَنذَا ٌ نَل 

 یریکارگکثرت به نیواژه عذا  ا ت. ا یصنفت، برا

اژه دو و نیا نیب ییقو یی نب  شنده ا ت رابطه معاا

لَک مْ م نْ   ْف رْیَ) هیدر آ ی.  : نجل مسننهًّدیایبه وجود ب

در  ( واژه مسهّی2)(إ لَى نَجَل  م سَهًّى ثَخ ّرْک مْی ا ن وب ک مْ وَ

کلهه نجل  یصنننفت برا ااز قرآن تاه یمتعندد اتینآ

 یصننفت برا  زیگونه که در  ننوره نو  نههانا ننتب 

و د نیا نیب یامر بر ارتباط قو نیواژه ا نننت که ا نیا

 .کادیواژه د لت م

از افعال با  یبرخ یفعنل و حرف جر: در زبان عرب

 انیفعل مسننتلزم ب انیو ب روندیبه کار م نیحروف مع

که « حصل»حرف مخصوص به آن ا تب ههاناد فعل 

ا ب« تکوّن»ههاناد  زیو ن رودیبه کار م «یعل»با حرف 

و... )عکاشننه،  «یإل»با حرف « مال»و فعل « من»حرف 

وجود  یافعال زی(. در  نننوره نو  ن209ش، ص6970

 اند.به کار رفته یدارد که با حرف خاص

 د:انبه کار رفته« ل»و اغفر با حرف   فریفعنل  دو

( 2)(إ َلى َنَجل  م َسهًّى ک مْ َثخ ّرْ ی  لَک مْ م نْ ا ن وب ک مْ وَ   ْف رْیَ)

(. فعل غفر غالباً بعد از 2۳)(ی وَل وَال ندَ رَ  ّ اغْف رْ ل ی) و

گوننه که در فرهاگ ههنان رودبحرف  م بنه کنار می

حرف به کار رفته ا ت. غفر  نیبا ا زین یعرب یهال ت

 (.111، ص2001 ط،یاهلل له انبه )الهعجم الو 
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 بسامد ابزارهای واژگانی : 3نمودار

 ،یای زیشننامل  ننه عامل جا: یانسجججام دسججتور

 ارجاع و حذف ا ت.

 کیایواژه  کیمعاا نننت که  نی: بنه ایای زیجنا

. در میکا  رید یواژه و عبننارت نی زیعبننارت را جننا

 یواژگان نی زیوجود دارد که جا ی ننوره نو  واژگان

 نوره مثرر هستادب  اند و در انسنجام متایشنده  رید

ا نننت و تاها لفا دال بر  یکیچرا که مدلول دو واژه 

را  یای زیعنامنل جا نیاا نننتب لنذا  افتنهینرییآن ت 

به شنهار آورد.  ییاز انواع تکرار معاا توانیم نیچاهم

را دربر  ریز یهادر  ننوره نو  نهونه یای زیعامل جا

 :ردیگیم

  یْلَ یدَعَوْت  قَوْم  قَننالَ رَ  ّ إ ن ّی) هینر ّ در آ واژه

إ ن  نَجَلَ الل ه  ) قبل هیواژه اهلل در آ نی ز(، جای1)(وَنَهَارًا

 ن( شننده ا ت. ای1)(ْم َتْعَله ونَ َلْو ک ْات   ثَخ ر  إ اَا جَاءَ   ی 

بار در  ننوره نو  به صورت متااو   نیدو واژه چاد

 نیدو واژه الظاله نیاند. ههچاشننده  ریکدی نی زیجا

 نَیه وَ  تَز د  الظ ال  رًاوَقَدْ نَضَل وا کَث یات )یدر آ نیو الکافر

انرْض  وَقَالَ ن و ٌ رَ  ّ   تَذَرْ عَلَى ) ( و21)(إ   ضننَ  

ه یواژه قوم در آ نی ز( جای21)( ارًای ندَ نَم نَ الْکَناف ر ی

( شده ا ت. 1)(َوَنَهاًرا  یْلَ یقَوْم  ت دَعَوْ قالَ رَ  ّ إ ن ّی)

 نوره که  نخن از دعوت حضرت نو  از  در ابتدای

وم ها را با لفا قا نننت، آن یکتاپر نننتیخود به  لهیقب

ه دعوت او را  نننوره ک انیاما در پا کاندبیخطنا  م

قَالَ ن و ٌ رَ  ّ إ ن ه مْ ت )ایاند، با توجه به آاجابت نکرده

( 26)(مَال ه  وَوَلَد ه  إ   خَسَارًا ز دْه یَمَنْ لَمْ  بَع واوَات  عَصَوْن ی

 نها را با دو لفا الظالهی( آن22)(وَمَکَر وا مَکْرًا ک ب ارًا) و

 .کادیخطا  م نیو الکافر

 نیحسنننن در اخت ف ب هیننو رق یدیننارجنناع: هل

 ننت ا ایرابطه یای زاند: جایو ارجاع گفته یای زیجا

ود واژگان و عبارات وج نیب یعای یعااصر زبان نیکه ب

پس  ،یمعننان نیا نننت ب ایداردب امننا ارجنناع رابطننه

ما ا بینحو یا ت در  طح واژگان ایرابطه یای زیجا

م، 2007)محهد،  ییمعاا حا ت در  ط ایارجاع رابطه

 (.669ص

 ازمادیواژگان در متن ن یبرخ ریو تفس ریتعب یگاه

در ههان متن ا ننت و   رید یواژگان ریو تفسنن ریتعب

 ی)احهد میها برو راغ مراجع آنبه دیفهم آن با یبرا

که در درون  ی(. واژگان62ش، ص 6970 ،یو ا ننتوار

 یخود معاا یبه خود شودیها ارجاع داده ممتن به آن

ا هآن قیدق یکردن معاا خ مش یندارند و برا یکامل

اند رجوع ها ارجاع داده شنندهکه به آن یبه واژگان دیبا

 کرد.

ا نم اشاره، ا م موصول  ر،یارجاع در متن با ضنه

مرجع و پس  شیو به دو صننورت پ ردگییصننورت م

مرجع، واژه مرجع دار  شیمرجع ا نننت. در ارجناع پ

س از مرجع خود ا م اشاره و ا م موصول( پ ر،ی)ضه

و در پس مرجع، واژه مرجع دار قبننل از  ردگییقرار م

ابزار  نتریعی. ارجاع از شنناشننودیمرجع خود واقع م
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و با  رود،یبه شنننهار م یدر زبان عرب یانسنننجام متا

کلهننات و جه ت مختلف نقش  نیرابطننه ب یبرقرار

م، 6779)الزناد،  کادیم فایا یرا در انسجام متا ییبسزا

 (.667ص

. ا ت یمتاو درون یمتابه دو صورت برون ارجاع

مرجع در خار  از متن قرار دارد.  یمتادر ارجاع برون

ا نننت  یبخشنننفاقد نقش انسنننجام یمتاارجاع برون

(. ارجنناع در 996ش، ص 69۳7 ،یو ف ح یاحقینن)

 :ردیگیرا دربر م ریز یها وره نو  نهونه
 هایی از ارجاع در سوره نوح: نمونه3جدول

واژه مرجع، 

 شماره آیه

ضمیر ارجاع 

 داده شده
 تعداد ارجاع، شماره آیات نوع ضمیر

 

 

 6نو ، آیه 

 ننت

 ا

 هو

 ی

 ت 

 مستتر در فعل ننذر

 بارز

 مستتر در فعل قال

 بارز

 بارز

 6یک بار، آیه 

 6 یک بار، آیه

 1-2دو بار، آیات 

 2۳-26-7-۳-9-1-1-2دوازده بار، آیات 

 60-7-۳-9-1شش بار، آیات 

 6یک بار، آیه  بارز هم 6قوم، آیه 

 

 2قوم، آیه 

 واو

 کم

 تم

 بارز )مخا  (

 بارز

 بارز

 1-9چهار بار، آیات 

 1 ه بار، آیه 

 1یک بار، آیه 

 

 1قوم، آیه 

 هم

 واو

 کم

 بارز

 بارز )مخا   و غائ (

 بارز

 29-21-26-7-۳-9-1 یزده بار، 

 21-29-22-26-20-61-69-60-9 یزده بار، 

 6۳-69-61-69-62-66-60ده بار، 

 9اهلل، آیه 
 ه

 هو

 بارز

مستتر در افعال ی فر و 

 یثخر

 9یک بار، آیه 

 1دو بار، آیه 

 هو 1نجل، ایه 
مستتر در افعال جاء و 

 یثخ ر
 1بار، آیه  دو 

 1یک بار، آیه  درفعل ت فر مستتر ننت 1ر ّ، آیه 

 

 60ر ّ، آیه 

 ه

 هو

 بارز

مستتر در افعال کان، 

 یر ل، یهدد، یجعل.

 60یک بار، آیه 

 62-66-60چهار بار، آیات 

 61یک بار، آیه  مستتر در فعل خلق هو 69اهلل، آیه 
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 61یک بار، آیه  مستتر در فعل جعل هو 61اهلل، آیه 

 61بار، آیه یک  بارز هنّ 61 هاوات، آیه 

 هو 69اهلل، آیه 
مستتر در افعال ننبت، 

 یعید، یخر 
 6۳-69 ه بار، آیات 

 6۳یک بار، آیه  بارز ها 69انرض، آیه 

 20یک بار، آیه  بارز ها 67انرض، آیه 

 67یک بار، آیه  مستتر در فعل جعل هو 67اهلل، آیه 

 26 ه بار، آیه  بارز ه 26مَن ، آیه 

 21الظالهین، آیه 
 هم

 واو

 بارز

 بارز )غائ (

 21دو بار، آیه 

 21 ه بار، آیه 

 21ر ّ، آیه 
 ننت

 ا

 مستتر در فعل تذر

 بارز

 21یک بار، آیه 

 29دو بار، آیه 

 21الکافرین، آیه 
 هم

 واو

 بارز

 بارز )غائ (

 29یک بار، آیه 

 29دو بار، آیه 

 ننت 2۳ر ّ، آیه 
مستتر در افعال نغفر و 

 تذر
 2۳دو بار، آیه 

 2۳یک بار، آیه  مستتر در فعل دخل هو 2۳مَن، آیه 
 

که در جدول با  مشاهده شد، در  وره  گونهههان

بارز و مستتر و از نوع  ریارجاعات با ضننه ینو  تهام

 وره فراوان  نیا ت. ارجاع در ا یمتاارجاعات درون

 را در انسجام آن یمهه اریبه کار رفته ا ت و نقش بس

مختلف با  اتهنا در آیناز مرجع یدارد، چرا کنه برخ

 یارجاع داده شنده ا ت و برا اهمتعدد، به آن ریضنها

مبهم هستاد،  یهاجز ا نم یفههشنان که در زبان عرب

امر ارتباط  نیبنه مراجعشنننان رجوع کرد، که ا دینبنا

به وجود آورده ا ننتب  اتیواژگان و آ نیبرا  یمحکه

مختلف در  ریبار با ضها 22اول،  هیمث  واژه نو  در آ

 ننب   مرا نیمتعدد، به آن ارجاع داده شننده و ا اتیآ

ه واژه ب نیا نننتب چرا که ا اتیآ نیارتباط ب تینتقو

که به آن ارجاع داده شننده حضورش  یریکهک ضنها

و ههاناد بارز گشننته ا ت  اریدر  نرا نر  نوره بسن

 ایداده ا ت،  وندیمرتبط، اجزاء آن را به هم پ ایشبکه

مختلف به آن  اتیبار در آ 91پاجم،  هینواژه قوم در آ

 یامر ع وه بر برقرار نیارجاع داده شننده ا ننت که ا

 زیرا ن تایاز آ یاریواژگان، بس نیا نیب میارتباط مستق

ارجاعات در  یبسننامد با  نیبه هم ربط داده ا ننت. ا

واژگان ماناد: اهلل، ر ّ، نو ، قوم  ی ننوره نو  به برخ

 واژگان د لت دارد. نیبودن ا یو ... بر محور

 کیچاد واژه از  ای کیحنذف  یحنذف: بنه معا

 یآن ا نننت. گاه نیشنننیبا جه ت پ ا یجهله در ق

 جازیا یواژگنان، عبارات و جه ت در متن برا یبرخ
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در  اهی. وجود قرونندشنننیاز تکرار حنذف م زیو پره

و  یدگیننچیا نننت تننا از پ یضنننرور یحننذف امر

 کاد.  یریدر متن جلوگ ی ردرگه

: شننودیم ی ننب  انسننجام متا لیبه دو دل حذف

الف( تکرار، عاصر محذوف غالبًا مشتق از ماده عاصر 

متعلقات آن ا تب لذا اگر عاصر  ایمعاا و  ایمذکور و 

محذوف در جهله آورده شنننود با نام تکرار شنننااخته 

با  شتریاز متن ب ی.  ( ارجاع، حذف عاصننرشنودیم

دهدب لذا شااخت یدر متن رخ م اهیتوجه به وجود قر

ا نننت، پس  اهیرجوع به قر ازمادعاصنننر محذوف نی

که مهکن  ردگییمحنذوف قرار م یبرا یمرجع انهیقر

م،  2000 ،یبعد از محذوف باشنند )فق ایل و ا ننت قب

 یمتعنندد اتینن(. حننذف در  نننوره نو  در آ227، 2

حذف حروف، واژگان و  ریداده ا نننت. جندول زرخ

 :دهدها را نشان میعبارت

هاحذف حروف، واژگان و عبارت: 1جدول

 حذف در سوره نوح

 همراه محذوف عبارت عبارت محذوف عبارت استعمال شده در سوره

 دَعَوْت  َقوْم ی لَیْ  وَدَعَْوت  قَْوم ی نَهَاًرا بار( 6)دَعَوْت َقوْم ی (1)آیه  اًوَنََهاردَعَوْت  َقوْم ی لَیْ  

 ف یه ن    رَاًجا وَجَعَلَ الش هْسَ بار( 6) ف یه ن  (61وَجَعَلَ الش هْسَ   َراجًا )آیه 

 لَمْ یَز دْه  مَال ه  وَلَمْ یَز دْه  وَلَد ه  بار( 6) لَمْ یَز دْه  (26من لَمْ یَز دْه  مَال ه  وَوَلَد ه  )آیه 

 وَی هْد دْک مْ ب بَا ینَی هْد دْک مْ ب أَمْوَال   بار( 6) ی هْد دْک مْ    (62ی هْد دْک مْ ب أَمْوَال  وَبَا ینَ )آیه 

وَ  َتذَر ن  وَدًّا وَ    َواًعا وَ  یَ  وثَ 

 (29وَیَع وقَ وَنَسْرًا )آیه 

وَ  َتذَر ن  وَدًّا وَ َتذَر ن    َواًعا َو َتذَر ن  یَ  وثَ وَ   بار( 1)   َتذَر ن 

 تَذَر ن  یَع وقَ وَ  تَذَر ن  نَْسرًا

وَل وَال َدی  وَل هَنْ دَخَلَ اغْف رْ ل ی  ِّ ر

 (2۳بَیْت یَ م ثْم ًاا وَل لْه ثْم ا ینَ وَالْه ثْم َاات  )

اغْف رْ ل یاْغف رْ وَل وَال دَی  وَاغْف ْر ل هَنْ دَخَلَ بَیْت یَ ر ِّ  بار( 1) اغْف رْ

 م ثْم ًاا وَاْغف رْ ل لْه ْثم ا ینَ وَاغْف رْ الْه ثْم اَات  
 

که در جهله با  مشاهده شد، حذف در  گونهههان

 نوره نو  به تعدد و اشننکال مختلف رخ داده ا ت. 

و با توجه به  اهیوجود قر لیدل ننوره به نیحذف در ا

 ننب   گاهچیبافت جهله و متن رخ داده ا ننتب لذا ه

در  یخلل چیو ه شودیخواناده نه یابهام و  نردرگه

ا نننتب چرا که  ردهنک جادیا یا نننتهرار و تداوم معا

عبارت محذوف ا نننت و به  نی زیعبارت مذکور جا

 یریبا جلوگ اتیآ نیآن اشاره کرده ا ت. حذف در ا

 ازجیدارند،  نننب  ا اهیعبارات که قر یاز تکرار برخ

 ننب   نچایا ننت، هممتن و مانع از ا اا  آن شننده 

 دیچرا که خواناده با شودبیشدن اهن خواناده مفعال

عبارت محذوف باشننندب  یبرا ایاهیقر افتنیبه دنبال 

 یلذا ناچار ا نننت به جهله ماقبل برگردد تا بتواند معا

 ی)اغْف رْ ل  هیکاد، مث  در آ افت ور کنامنل درینرا بنه

ت ( اوَالْه ثْم اَ نَیم ثْم اًا وَل لْه ثْم ا  یَت یْوَل هَنْ دَخَلَ بَ ی وَل وَال دَ

حذف شننده  اهخا ر وجود قریبار به 1« اغفر»فعل امر 

 هیآ نیدر ا «نَیل لْه ثْم ا »که به واژه  یا ت، خواناده زمان

)فعل اغفر مذکور در  اهینناخودآگناه بنه قر ر ننندیم

 یو آن را در اهن خود تداع کادی( رجوع مهیآ یابتدا

ام در انسج اهیارجاع و تکرار قر نیکه ا کادیو تکرار م
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ربط دادن عبارات و جه ت به  نی. اشننودیمثرر م هیآ

 یدر بوجود آمدن انسننجام متا یماقبل خود نقش مهه

 .کادیم فایا

 

 بسامد ابزار انسجام دستوری :4نمودار
 یوندیانسجام پ

 و ییوجود ارتباط معاا ،یوندیاز انسننجام پ ماظور

به  یوندیمتن ا ت. انسجام پ کیجه ت  نیب یماطق

 ی(،  نننببAdditive) یچهننار نوع ارتبنناط اضنننناف

(Causalتننقننابننلنن ،)ی (Adversativeو زمنناننن )ی 

(Temporalتقسن )یپور  اعد یشنده ا ت )لطف می، 

 (.661ش، ص 69۳1

 ایکه جهله دهندیرخ م یزمنان یاضننناف ارتبناط

 نیجهلنه قبنل اضنننافنه کاند. ا یرا بنه محتوا یمطلب

و  یلیتهث ،یحیجابه توضنن تواندیم یاضنناف هایجهله

 داشته باشد. یاسهیمقا

فعل  دادیکه رو دهدیرخ م یزمان ی نننبب ارتبناط

 یلّ و ع ها ارتباط  ببیجهله  رید دادیجهله با رو کی

 ه،جیارتباط شننامل روابط علت، نت نیداشننته باشنند، ا

 هدف و شرط ا ت.

 کییکه محتوا شننودیبرقرار م یزمان یتقابل ارتباط

باشننند که جهله ما قبل آن  یجهلنه برخ ف انتظارات

 .ردآویمتکلم و مخا   به وجود م تینسبت به موقع

 یتوال یکه نوع دهدیرخ م یها ام یزمان ارتبناط

 اریآن دو جهله برقرار باشنند ) یدادهایرو انیم یزمان

 (.17ش،ص  69۳9 ،یمحهد

در  ننوره نو  در دو نوع ارتباط  یوندیپ انسننجام

 ا ت: افتهینهود 

نوع از ارتباط با دو حرف واو  نی: ایارتباط اضنناف

بار و  96و فاء عطف، صورت گرفته ا ت، حرف واو 

بار در  ننوره تکرار شننده ا ننت. کثرت  9حرف فاء 

 یحروف عطف در  ننوره، انسننجام متا نیا ننتعهال ا

حروف عطف  نیکرده ا تب چرا که ا جادیرا ا یخاص

و هر حرف  اندبنار در  نننوره به کار رفته 91جهعنا 

دو جهله را به هم  ایدو عبنارت و  ایندو واژه  یعطف

 1۳متصل  اخته ا ت که در کل  ب  مرتبط  اختن 

 اند.جهله شده ایعبارت و  ایواژه 

 9تاها با حرف رمّ که  ی: ارتباط زمانیارتبناط زمان

تکرار شده، به  6۳ - 7 – ۳ اتی وره نو  در آ بار در

ها را حرف در  وره نو  جهله نوجود آمده ا ت. ای

« رم»وصنننل کرده ا نننت. حرف عطف   ریکندیبنه 

 تیبعد زی وره ن نیدر ا ر اند،یرا م ریو تأخ تیبعد

بار در  کیحرف  نی. ار ننناندیرا م یامرتبه ریو تأخ
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دَعَوْته مْ ج هَاراً( آمده ا ت و  هشت )ر م  إ نىّ هیآ یابتدا

 یمعاا ت که حضرت نو  قومش را اول به آرام نیبد

ر م  نهم ) هی نپس با بانگ بلاد دعوت کرده ا ت. در آ

معاا ت  نینَعْلَات  له مْ وَ نَ ْرَرْت  لهَمْ إ  ْرَاراً( به ا إ نىّ

 یو گاه ی رّ یبلاد گاه یبعد از دعوت با صدا اوکه 

را که  هاییها را دعوت کرده ا ت، تا ههه راهآن یعلا

 ،ییمهکن ا ت مثرر باشاد، امتحان کرده باشد ) با با

)وَالل ه   هیدو آ زیهجدهم ن هی( . در آ11: 20ش،  6991

خْر ج ک مْ وَ ی یهَاف  ی ع ید کم  نَنبَتَکم  مِّنَ الْأَرْض  نَبَاتاً( و )رم 

معاا ت  نیه هم عطف کرده ا ننت و بدإ خْرَاجاً( را ب

 آوردیکه خداوند در ابتدا انسننان را از خاا بوجود م

 .گرداندیکه مرد او را دوباره به خاا بر م یو زمان

 

 
 بسامد ابزار پیوندی :5نمودار

 

 جهینت

در  وره  یمقاله حاضنر که عوامل انسننجام متا در

کرد، مشنناهده شنند که  ننوره مذکور  ینو  را برر نن

برخوردار ا نننت و واژگان و  ییبا  یانسنننجنام متا

 با هم یجه ت بنه وجود آورننده آن، ارتباط تا اتا 

امر  ب  شده ا ت که شاکله  وره ههاناد  نیدارند. ا

ل اند. عواممرتبط ماجزاء آن با ه یباشد که تهام ییباا

در  ننوره نو  به  ننه  یبه وجود آورنده انسننجام متا

. وندشیم میتقس یوندیو پ ید نتور ،ید نته: واژگان

عوامل خود چاد قسنننهت دارند. عامل  نیاز ا کیهر 

 میدر  نننوره نو  خود به دو د نننته تقسننن یواژگان

 ییو معاا یتکرار که شننامل تکرار لفظ ک،ی: شننودیم

نهونه( و  19به دو صننورت تام ) یا ننت. تکرار لفظ

 زین یینهونه( به کار رفته ا نت. تکرار معاا 11) یجزئ

. دوم: ردیگینهونننه( را در بر م 1) ییشنننهول معاننا

نهونه(  20) رینهونه(، مراعات نظ 1که تضاد ) آییهمبا

. در ودشینهونه( را شامل م 61) ید نتور آییو باهم

سبت ن یشتریب مدعامل تکرار بسنا یعوامل واژگان نیب

در  وره نو ،  یدارد. عامل د ننتور آییبه عامل باهم

نهونه( و حذف  601نهوننه(، ارجناع ) 1) یای زیجنا

ارجنناع،   یننکننه بننه ترترد،گیینهونننه( را دربر م 62)

بسامد را در  وره دارند.  نیشتریب یای زیحذف و جا

 91) یدر  وره نو  به دو صورت اضاف یوندیعامل پ

نهونننه( وجود دارد کننه ارتبنناط  9) یمنناننهونننه( و ز

 ارد.د ییبسامد با  ینسبت به ارتباط زمان یاضاف

 ،یعوامل انسننجام متا ریز یجدول و نهودارها در

 .شودیها نشان داده مو بسامد آن هارشاخهیز
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 هاو بسامد آن هارشاخهیز ،یعوامل انسجام متن: 5جدول
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 درصد عوامل انسجام متنی :7نمودار
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البیان فی روائع القرآن (، م 6779حسنننان، تهام، ) .1
، قاهره: درا نننۀ ل ویۀ و ن نننلوبیۀ للا  القرآنی

 عالم الکتا .

نرر التکرار (، م 2062حلو ، نوال باننت ابراهیم، ) .1

فی التها ننک الاصننی مقاربۀ معجهیۀ تطبیقیۀ فی 
. ریاض: جامعۀ ضنننوء مقنا ت د. خنالند مایف

 هن.انمیر  نور  بات عبد الرح

اإلیضنننا  فی علوم (، م 2009خطین  قزویای، ) .9
، بیروت: دار الب غننۀ الهعننانی و البیننان و البنندیع

 الکت  العلهیۀ.

،  ی  جان(، ش 69۳0خلیلی جهان تیغ، مریم، ) .۳

 تهران:  خن.

نسنی  الا  )بحث فی م(،  6779الزناد، انزهر،)  .7

اً( ، الدار البیضنناء: الهرکز ما یکون به الهلفوظ نصننّ

 ی العربی. الثقاف

، گفتهان و ترجههش(،  6999، )جو، علیصنننلح .60

 تهران: مرکز.

ش(،  6991 بنا بایی،  نننید محهد حسنننین، ) .66

، مترجم  ننید محهد باقر ترجهه تفسننیر الهیزان

دفتر انتشننارات ا نن مى مو ننوی ههدانی، قم: 

 .مدر ین حوزه علهیه قم جامعه

البدیع بین الب غۀ (، م 677۳عبندالهجید، جلیل، ) .62

عامۀ ، الهیئۀ الهصریۀ الالعربیۀ و اللسنانیات الاصیۀ

 للکتا .

التهننا نننک الاحوی م(،  2066ع وی، العینند، ) .69
نشننکاله و آلیاته درا ننۀ تطبیقیۀ لاهاا  من شننعر 

، مجله قراءات، صننن  محهند العیند آل خلیفنۀ

667-610. 

علم الل ۀ الاصی (، م 2000فقی، صبحی ابراهیم، ) .61
لسننور ا ننۀ تطبیقیۀ علی ابین الاظریۀ و التطبیق در

 ، قاهره: دار قباء.الهکیۀ

درآمدی (، ش 69۳1لطفی پور  نناعدی، کا،م، ) .61

مرکز نشنننر  :،تهرانبنه اصنننول و روش ترجهنه

 چاپ هفتم. ،دانش اهی

درآمنندی بننه (، ش 6996، )------------- .61
، شهاره 7،  ال شناا یه زبانمجل،  نخن کاوی

 .622-607، ص  6

، الهعجم الو ننیط(، م 2001)مجهع الل ۀ العربیۀ،  .69

 . قاهره: مکتبۀ الشروق الدولیۀ.1چاپ 

علم ل ۀ الا  م(،  2007محهند، عز  شنننبنل، )  .6۳
ۀ ، الطبعنۀ الثنانیۀ، القاهر : مکتبالاطرینۀ و التطبیق

 اآلدا .

، چاپ علم الد لۀ(، م 677۳مختار عهر، احهد، ) .67

 ، قاهره: عالم الکتا .1

بننه (، ش 6991مهنناجر، مهران و محهنند نبوی، ) .20

هران: ، تگرایافتی نقش نوی زبانشناا ی شعر: ره

 نشر مرکز.

ینناحقی، محهنند جعفر و محهنند هننادی ف حی،  .26

انسننجام متای در غزلیات  ننعدی و ش(،  69۳7)

بیدل دهلوی، برر ی و مقایسه ده غزل  عدی و 
، 29، مجلنه اد  و زبان، شنننهاره ده غزل بیندل

 .911-929ص  

شاا ی گفتهان(، ش 69۳9اله، )یار محهدی، لطف .22

 ، تهران: انتشارات هرمس.رای  و انتقادی
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