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عوامل انسجام در داستان عدل صادق چوبک
حوا حاج عیدی / حسین رضویان

چکیده
مقولۀ انسجام ،یکی از مباحث موردتوجه زبانشناسان ،ازجمله زبانشناسان نقشگرا در تحلیل متن
است .از نظر آنان ،تحلیل متن عبارت است از مطالعه و بررسی ارتباط ،همبستگی و پیوندهای موجود
میان جملهها در متون نوشتاری وکالمی .بهعبارتدیگر ،نکتۀ مهم در چنین تحلیلی ،مفهوم انسجام و
چگونگی پیوند معانی جملهها یا گزارهها در یک متن است .در مقالۀ حاضر ،با استفاده از نظریۀ
تکاملیافتۀ انسجام هلیدی و حسن ( )5691در زبانشناسی نقشگرا ،به تحلیل انسجام در داستان کوتاه
عدل ،برگرفته از کتاب داستانهای کوتاه اثر صادق چوبک پرداخته میشود و نحوۀ کاربرد عناصر
انسجامی در متن ،موردبررسی قرارگرفته و میزان کاربرد هریک از عناصر انسجام نیز مقایسه شده
است .پس از تحلیل و بررسی دادهها ،این نتیجه حاصل شد که در داستان کوتاه عدل ،انسجام دستوری
بهمراتب بیش از انسجام واژگانی به کار رفته و غالب نمونههای انسجام دستوری ،مربوط به ارجاع
شخصی است .این نتیجهگیری با ویژگیهای سبکی چوبک کامالً منطبق است .شخصیتپردازی،
عامیانهنویسی ،شتابندگی و توصیف سوژۀ داستانی ،از ویژگیهای برجستۀ سبک چوبک است .نتایج
این پژوهش ،بسامد باالی عناصر انسجامی دستوری را نسبت به عناصر انسجامی واژگانی در متون ادبی
داستانی تأیید میکند .کاربرد واو عطف بین دو بند که در الگوی هلیدی ،ادات ربط افزایشی نامیده
میشود ،در نثر چوبک از بسامد باالیی برخوردار است .تأثیر واو عطف و استفاده از جمالت کوتاه در
سرعتبخشیدن به نثر که یکی از ویژگیهای سبکی چوبک بوده ،کامالً مشهود است.
کلیدواژه :زبانشناسی نقشگرا ،نظریۀ هلیدی و حسن ،انسجام غیرساختاری ،انسجام واژگانی،

انسجام دستوری.
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 .8مقدّمه و بیان مسئله
انسجام 1و پیوستگی ،ازجمله مهمترین عوامل تشکیلدهندۀ متن هستند .انسجام،
عامل تبدیلکنندۀ جمالت به متن است و پیوستگی ،ارتباط مفهومی بین این جمالت را
برقرار میکند .بر اساس نظریات هلیدی و حسن ( ،)5609عناصر ارجاع ،حذف و
جایگزینی ،ادات ربط و انسجام واژگانی ،باعث بهوجودآمدن انسجام در متن میشوند.
نظریۀ انسجام هلیدی که بر پایۀ ارتباط معنا و متن است ،شاخهای از تحلیل گفتمان
محسوب میشود که به مطالعۀ متن میپردازد .تاکنون پژوهشهای بسیاری بر اساس
این نظریه در زبان فارسی انجام شده است که به بررسی میزان انسجام و چگونگی
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

کاربرد عناصر انسجامی در متن پرداختهاند .در پژوهش حاضر ،بر اساس نظریۀ انسجام
هلیدی به روش کتابخانهای ،انسجام در داستان کوتاه عدل ،اثر صادق چوبک مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفته است .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی چگونگی
استفاده از عناصر انسجامی و همچنین میزان استفاده از این عناصر در متون ادبی معاصر
است .در این پژوهش ،نشان داده شده که صادق چوبک از کدامیک از عناصر انسجام
برای ایجاد همبستگی و یکپارچگی متن بهره جسته است .در بخش تحلیل دادهها میزان
استفاده از هریک از عناصر محاسبه و مقایسه شده ،در انتها عناصر دارای بیشترین
کاربرد برای ایجاد انسجام در این متن ،معرفی میشوند.

 .2روش تحقیق
در این پژوهش ،داستان کوتاه عدل از کتاب گزیده داستانهای کوتاه صادق
چوبک برای تحلیل عوامل انسجام انتخاب شده است .روش کار بهصورت تحلیل
کتابخانهای بوده است؛ بهطوریکه بر مبنای الگوی هلیدی و حسن (5609و )5691ابتدا
عوامل انسجام دستوری ،شامل ادات ربط ،حذف ،جایگزینی و ارجاع از متن استخراج
و تعداد هریک مشخص شده است .سپس تعداد کل آنها به دست آمده و درصد
1.Cohesion.
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هریک بهطور جداگانه محاسبه شده است .درمورد عوامل انسجام واژگانی نیز به همین
شیوه عمل شده است .ابتدا عوامل انسجام واژگانی ،شامل تکرار ،ترادف ،شمول
معنایی ،جزءواژگی ،تضاد معنایی و باهمآیی از متن استخراج و تعداد هریک محاسبه
شده  ،سپس تعداد کل عوامل انسجام واژگانی مشخص و درصد هریک بهطور
جداگانه محاسبه گردیده است .درنهایت ،تعداد عوامل انسجام دستوری و عوامل
انسجام واژگانی موجود در متن ،مورد مقایسه قرار گرفته ،با محاسبه تعداد کل عوامل
انسجامی ،درصد هر دو گروه عوامل انسجام دستوری و واژگانی به دست آمده و
نمودار آنها ترسیم شده است .بهاینترتیب ،چگونگی کارکرد عوامل انسجامی در این
داستان کوتاه و میزان انسجام متن ،مشخص گردیده است.

.3پیشینة تحقیق
کاربست نظریههای زبانشناسی در تحلیل متون ادبی در سالهای اخیر در ایران
متداول شده است .برای نمونه رضویان ( )5969به توصیف و بررسی ویژگیهای زبانی
داستانهای کوتاه جالل آلاحمد پرداخته است .در حوزۀ بررسی انسجام و پیوستگی
متن در متون ادبی ،مقاالت متعددی ارائه شده که همگی بر پایۀ نظریۀ انسجام متن
هلیدی و حسن ( 5691و  )5609انجام گرفتهاند؛ ازجمله:
جهانگیری و زکیپور ( )5999بر مبنای الگوی هلیدی و حسن به بررسی انسجام
واژگانی در ده داستان کوتاه فارسی پرداختند و نتیجه گرفتند که میزان انسجام
واژگانی بازآیی در داستانها بسیار متفاوت بوده ،تکرار واژه ،مهمترین عامل ایجاد این
انسجام در داستانهای کوتاه کودکان است.
آقاگلزاده و همکاران ( )5964در مقالۀ خود ،با مبنا قراردادن دستور نقشگرای
هلیدی ،به بررسی انواع فعلهای بهکاررفته در چهار داستان از آثار آل احمد و هدایت
پرداختهاند و درنهایت به این نتیجه رسیدهاند که آل احمد بیشتر از فرایند مادّی و
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هدایت از فرایند رفتاری استفاده کرده است که نشان از دیدگاه واقعگرایانۀ آلاحمد و
توجّه هدایت به انسان بهصورت فردی در داستانهایشان است.
پورنامداریان و ایشانی ( )5996پس از تحلیل و بررسی انسجام غزل حافظ ،با
استفاده از نظریۀ انسجام هلیدی ،به این نتیجه رسیدهاند که غزل حافظ از انسجام و
پیوستگی باالیی برخوردار است و با کاربرد این نظریه میتوان درجۀ انسجام و
پیوستگی هریک از غزلیات حافظ یا دیگر متون ادبی را از نظر کمّی مشخص کرد.
در پژوهش طهماسبی و شعبانلو ( ،)5965نویسندگان با تکیه بر نظریۀ انسجام
هلیدی ،به بررسی این مسئله پرداختند که آلاحمد در اثر خود از کدام نوع عنصر
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

واژگانی بیشتر بهره برده و همچنین آیا میزان تراکم اتصاالت ارتباطی بین جمالت
ثابت است یا متغیّ ر .نویسندگان پس از این تحلیل ،دریافتند که در رمان مدیر مدرسه،
باهمآیی ،تکرار و ترادف ،به ترتیب بیشترین کاربرد را داشته و نیز تراکم گرهها یا
همان اتصاالت ارتباطی ،تغییر چندانی ندارد و انسجام متن ،یکپارچه است.
ایشانی و نعمتی قزوینی ( )5960در مقالهای دیگر ،به بررسی انسجام و پیوستگی در
سورۀ صف با رویکرد زبانشناسی نقشگرا پرداختهاند .آنها با استفاده از الگوی
انسجام و پیوستگی حسن ( )5699و هلیدی و حسن ( )5691در تحلیل خود به این
نتیجه رسیدند که این سوره با وجود داشتن تنوّع مضمون ،از انسجام و پیوستگی باالیی
برخوردار است.
در پژوهشی دیگر ،قوامی و آذرنوا ( )5960الگوی هلیدی و حسن را مبنای کار
خود قرار دادند و به تحلیل انسجام و هماهنگی انسجامی در شعری کوتاه از شاملو
پرداختند .آنها در این تحلیل به این نتیجه رسیدند که شعر شاملو منسجم است و
انسجام دستوری آن بهمراتب بیشتر از انسجام واژگانی است و غالب نمونههای انسجام
دستوری ،مربوط به ارجاع شخصی است.
آلگونه جولقانی ( )5961کوشیده است تا بر اساس الگوی انسجام غیرساختاری
(دستوری و واژگانی) هلیدی و حسن ،به بررسی نحوۀ شکلگیری انسجام در غزلی از
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حافظ بپردازد ،با این هدف که به روشی جامع در پژوهش انسجام غیرساختاری غزل
دست یابد .درنهایت ،وی سه نکتۀ «برنام»« ،اشتراک مجازی در محور مشابهت» و
«اشتراک مجازی در محور مجاورت» را به روششناسی پژوهش در این حوزه معرفی
میکند.
محمود عباسی ،اویسی کهخا و فاطمه ثواب ( )5961به بررسی انسجام واژگانی در
متن سوررئالیستی بوف کور بر پایۀ نظریۀ هلیدی و حسن پرداختهاند .آنها چنین نتیجه
گرفتهاند که با کاربرد نظریۀ انسجام واژگانی هلیدی میتوان به موشکافی ذهن و زبان،
جامعه ،فرهنگ و روح و روان نویسنده پرداخت و حتّی باتوجّهبه دادههای بهدست
آمده ،سبک و نوع متن ادبی را مشخّص کرد.

 .4مبانی نظری
زبانشناسی نقشگرا یکی از نگرشهای مسلّط در زبانشناسی نظری امروز به شمار
میرود که بر نقشهای زبانی تأکید دارد .نقشگرایان معتقدند که «زبان ،ابزاری برای
تعامل اجتماعی است و واحد تحلیل متن در بافت است .در این معنا ،نسبت واحدهای
زبانی و روابط صوری آنها با بافت است که معانی خاص را افاده میکنند» (هلیدی،1
 .) 94:5669بر همین اساس ،آنها کار خود را با تکیه بر حیطۀ کالم آغاز میکنند و
در تجزیه و تحلیل کالم ،متن را مجموعهای منسجم و معنادار میدانند .بزرگترین
نظریهپرداز نقشگرا« ،مایکل هلیدی» با همکاری «رقیه حسن» ،انسجام متن را در کتابی
با عنوان انسجام در انگلیسی 2بررسی و عناصر آن را مقولهبندی کردهاند .نظریۀ انسجام
و پیوستگی متن که بر پایۀ ارتباط معنا و متن است ،شاخهای از گفتمان و تجزیه و
تحلیل کالم محسوب میشود که به مطالعۀ متن میپردازد .به عقیدۀ هلیدی «انسجام،
یک مفهوم معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن اشاره میکند و آن را

1.M.A.K. Halliday.
2.Cohesion In English.
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بهعنوان یک متن ،مشخص میسازد» (هلیدی و حسن .)9 :5609 ،1نویسنده ،دنیای
واقعی خود را در قالب متن منعکس میکند و در این انعکاس ،از زمان فاصله میگیرد،
امّا به مدد زبان و حفظ ارتباط عناصر دستوری و واژگانی ،معنا را انتقال میدهد و متنی
منسجم میآفریند.
از نظر هلیدی ،بخشی از انسجام از طریق «دستور» و بخشی از طریق «واژگان»
محقّق میشود (همان .)1:بر همین اساس ،هلیدی انسجام را به دو بخش تقسیم میکند:
انسجام دستوری و انسجام واژگانی .منظور از انسجام دستوری این است که ساخت
جمالت و عناصر دستوری ،باعث انسجام متن شود .انسجام واژگانی توسط واژگان و
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ارتباط آنها در متن ایجاد میشود.
هلیدی و حسن ( )5609ابزارها و عوامل انسجام در زبان انگلیسی را به پنج گروه
تقسیم کردهاند :ارجاع ،حذف ،جایگزینی ،ادات ربط و انسجام واژگانی .آنها
معتقدند که ارجاع ،حذف و جایگزینی ،ابزارهای دستوری انسجام هستند؛ امّا ادات
ربط به هر دو گروه تعلّق دارند .بیشتر ادات ربط ،عوامل انسجام دستوری و برخی از
آنها عوامل انسجام واژگانیاند و انسجام واژگانی با حضور واژههای مشابه و مرتبط
ایجاد میشود (همان.)9:
در زبانشناسی نقشگرا ،پدیده های زبانی با ارجاع به این مفهوم که زبان در جامعه
و نظام اجتماعی ،نقش و کارکرد دارد ،توصیف و تبیین میشوند .معنای هر پارهگفتار،
همان نقشی است که آن پارهگفتار در بافت ایفا میکند .توصیف نقشها و
کارکردهای زبان در جامعه ،درواقع توصیف معناهایی است که زبان بهطور عام و هر
متن بهطور خاص میتواند داشته باشد .هلیدی نقشها و معناهای زبان را به سه دسته
تقسیم میکند (همان.)00-09 :
 .8-4نقش اندیشگانی

0

1.R.Hassan.
2.Ideational Metafunction.

عوامل انسجام در داستان عدل صادق چوبک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 97

این نقش ،ناظر است بر تجربۀ سخنگویان از جهان بیرون و درون .این نقش شامل
دو بخش تجربی و منطقی است؛ نقش تجربی به ارائۀ تجربیات بیرونی بافت فرهنگی
مربوط میشود و نقش منطقی ،ارتباطات انتزاعی منطقی را بیان میکند که بهطور
مستقیم از تجربه حاصل میشود (همان.)0:
 .2-4نقش بینافردی یا تعاملی

5

این نقش ،ناظر بر چگونگی برقراری ،حفظ و تنظیم رابطۀ میان افراد است .این
نقش ،زاویۀ دید گوینده را نشان میدهد که شامل قضاوت و نظر گوینده و رمزگذاری
ارتباطات نقشی وی در موقعیتهای مختلف است (همان.)00:
 .3-4نقش متنی

0

زبان میان خود و بافت ،ارتباط برقرار میکند تا به تناسب بافتی که در آن بیان شده
و باتوجّهبه ویژگیهای آن بافت ،متنآفرینی کند .نقش متنی زبان ،بیانگر ارتباط کالم
با بافت زبانی و بافت موقعیتی است .این نقش ،خواننده را قادر میسازد که متن را از
مجموعهای از جملههای نامربوط و پراکنده بازشناسد و نظام داخلی جمله و آرایش
عناصر سازندۀ آن را تعیین کند .هلیدی این نقش را به دو بخش تقسیم میکند:
 .5-9-9بخش ساختاری که خود شامل دو ساخت «مبتدا و خبری» و «ساخت اطالعی»
است؛
 .0-9-9بخش غیرساختاری که شامل انسجام است (همان).
منظور از انسجام متن ،مجموعه پیوندها و روابطی است که میان اجزای سازندۀ متن
وجود دارد .این پیوندها و روابط ،متن را از جمالتی گسیخته که تصادفی در کنار هم
قرار گرفتهاند ،متمایز و آن را به کلیتی یکپارچه و منسجم تبدیل میکند (لطفیپور
ساعدی .) 554:5909 ،انسجام ،یک مفهوم معنایی است و به روابط معنایی موجود میان
عناصر درون متن گفته میشود که آن را بهعنوان متن مشخّص میکنند .انسجام ،زمانی
برقرار می شود که تعبیر و تفسیر عناصری از متن ،به تعبیر و تفسیر دیگر عناصر متن
1.Interpersonal Metafunction.
2.Textual Metafunction.
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وابسته باشد (هلیدی و حسن« .)9 :5609 ،مفهوم معنایی» بر این نکته تأکید دارد که
انسجام «از طریق نشانههای انسجامی میان اجزای متن ،ارتباط معنایی ایجاد میکند»
(همان) .از نظر هلیدی و حسن ،بخشی از انسجام ،از طریق «دستور» و بخشی از طریق
«واژگان» محقّق میشود (همان .)1:آنها ابزارها و عوامل انسجام را به پنج گروه تقسیم
کرده اند :ارجاع ،حذف ،جایگزینی ،ادات ربط و انسجام واژگانی .انسجام دستوری
شامل چهار بخش ارجاع ،حذف ،جایگزینی و ادات ربط است و انسجام واژگانی
شامل دو بخش بازآیی و باهمآیی .بازآیی ،خود دارای چهار بخش تکرار ،ترادف یا
ترادف نسبی ،واژه شامل و اسم عام است و باهمآیی میتواند هر نوع رابطه واژگانی –
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معنایی ،مانند تضاد معنایی ،تباین معنایی ،همشمولی و جزءواژگی را دربرگیرد (همان:
.)099

شکل  :5عناصر انسجام متن از نظر هلیدی و حسن ()5609

الف .انسجام دستوری

5

 .1ارجاع :0برای روشنشدن مفهوم متن و بافت و در پی آن انسجام ،درک
روابط ارجاعی در متن بسیار مهم است؛ چون در متن باید بهدنبال عواملی بود که به
آنچه در قبل یا بعد آمده است ،ارجاع دهند (همان .)9:اگر مرجع در درون متن باشد،
1.Grammatical Cohesion.
2.Reference.
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به آن «ارجاع درونمتنی» گفته میشود و اگر مرجع در بیرون از متن قرار گیرد و تنها
باتوجهبه موقعیت خارجی شناسایی شود ،آن را «ارجاع برونمتنی» مینامند .ارجاع
برونمتنی ،بدون بافت برونزبانی قابلتفسیر نیست و از این جهت ،فاقد انسجامبخشی
است.
برای نمونه در متن «اسب درشکهای توی جوی پهنی افتاده بود و قلم دست و کاسۀ
زانویش خرد شده بود» (چوبک ،)591:5909 ،واژۀ «اسب» ،مرجع ضمیر «اش» و درون
متن قرار دارد و قبل از ضمیر قرار گرفته است و باعث انسجام و پیوستگی متن شده
است؛ امّا در جملۀ «تازه تختهسیاه را با نمد پارۀ کثیفی پاک کرده بودند» (پرویزی،
 ،)91:5910مرجع ضمیر «آنها» در درون متن نیامده و باتوجهبه مضمون و محتوای
متن ،متوجه میشویم که مرجع ضمیر« ،دانشآموزان» است.
ارجاع درونمتنی خود به دو بخش «ارجاع به ماقبل» 1و «ارجاع به مابعد» 2تقسیم
میشود (هلیدی و حسن .)90:5609 ،همانطور که مشخص است ارجاع به ماقبل،
زمانی است که عامل ارجاع بعد از مرجع خود باشد؛ مانند ارجاع در جملۀ «استخوان
یک دستش از زیر پوست حناییاش جابهجا شده و از آن خون آمده بود» (چوبک
 ،)591:5909مرجع «آن» ،استخوان است .برعکس ،زمانی که عامل ارجاع قبل از
مرجع خود باشد ،ارجاع به مابعد نامیده میشود؛ مانند ارجاع ضمیر اشاره «این» به
جملۀ بعد در « فرمول این بود :البته واضح و مبرهن است و بر کسی پوشیده نیست
که( »...پرویزی .)99:5910 ،در متن داستان کوتاه عدل ،هیچ نمونهای از ارجاع به
مابعد وجود ندارد.
هلیدی و حسن ،عناصر ارجاعی یا ضمیر را به سه دسته تقسیم میکنند :ارجاع
شخصی ،3ارجاع اشارهای 4و ارجاع مقایسهای( 5هلیدی و حسن .)90:5609 ،آنها
1.Exophoric Reference.
2.Anaphoric Reference.
3.Personal Reference.
4.Demonstrative Reference.
5.Comparative Reference.
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معتقدند که «ارجاع شخصی در موقعیت گفتاری فعال میشود و به مقولۀ شخص
برمیگردد .ارجاع اشارهای به محل و میزان نزدیکی یا دوری ،زمان یا عناصر حاضر
اشاره میکند (همان )10 :و ارجاع مقایسهای در حالت کلی ،ارجاع غیرمستقیمی به
یکسانی یا شباهت یا تفاوت عوامل ارجاعی است و در حالت جزئی ،ارجاع به صفت و
یا شمار عددی است» (همان.)09 :
برای مثال ،در جملۀ «سم یک دستش –آنکه از قلم شکسته بود »-ضمیر «ش»،
ارجاع شخصی به مرجع «اسب» و «آن» ،ارجاع اشارهای به مرجع «دست» است .ارجاع
شخصی شامل ضمایر مفرد و جمع است و ارجاع اشارهای شامل اشارۀ شخصی ،اشارۀ
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زمانی ،اشارۀ مکانی و اشارۀ غیرشخصی (هلیدی و متیسن .)959:5669 ،1در جملۀ
«زبونبسته از سحر تا حاال همین جا تو آب افتاده» (چوبک ،)590:5909 ،واژۀ «همین
جا» ،ارجاع اشارهای مکانی و در جملۀ «و اونوقت فریاد زد» (همان ،)590:واژۀ
«اونوقت» ارجاع اشارهای زمانی است.
هلیدی ارجاع مقایسهای را به دو دستۀ عام (مستقیم) و خاص (غیرمستقیم) تقسیم
میکند که ارجاع مستقیم شامل سه دستۀ یکسانی ،شباهت و تفاوت و ارجاع
غیرمستقیم شامل دو دستۀ مربوط به شمار و مربوط به صفت است (هلیدی و متیسن،
 .)959:5669برای نمونه در جملۀ «اون دسش خیلی نشکسته» (چوبک،)599: 5909 ،
واژۀ «خیلی» ،ارجاع مقایسهای غیر مستقیم از نوع ارجاع صفتی است و نیز در جملۀ
«باالخره مثل همۀ جنایتکاران پیر شده بود» (پرویزی« ،)99: 5910 ،مثل همه» ،ارجاع
مقایسهای مستقیم از نوع یکسانی است .همچنین در جملۀ «یکی از سپورها که حنای
تندی بسته بود ،گفت» (همان« ،)591:که» نشانۀ ارجاع اشارهای شخصی است (هلیدی
و متیسن.) 950:5669 ،

1.Halliday & Matthiessen.
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 .2حذف :1حذف یک یا چند عنصر ،به قیاس عناصر قبلی موجود در متن
بهمنظور ایجاد انسجام است« .حذف ،یک پیوند درونمتنی است و در بیشتر موارد
عنصر پیشانگاشته در متن قبلی وجود دارد» (هلیدی و حسن )599:5609،که به سه
نوع حذف گروه اسمی ،حذف گروه فعلی و حذف بندی تقسیم میشود.
برای نمونه در جملۀ دوم این متن «دو سپور و یک عمله راهگذر که لباس سربازی
بیسردوشی تنش بود و ( )...کاله خدمت بیآفتابگردان به سر داشت» (چوبک
 ،)599 :5909گروه اسمی «عمله راهگذر» به قرینۀ لفظی حذف شده است .نیز در
جملۀ دوم این متن «استخوان یک دستش از زیر پوست حناییاش جابهجا شده ( )...و
از آن خون آمده بود» (همان  ،)591:گروه فعلی «بود» ،به قرینۀ لفظی حذف شده
است .همچنین در داستان عدل «بعد حرفش را قطع کرد و به یک مشتری گفت :یه
قرون( »...همان  ،)590:پس از «یه قرون» ،بند «یه قرون باید به من بدهی» حذف شده
است.
 .3جایگزینی :2زمانیکه یک عنصر ،جانشین عنصر دیگری در متن میشود،
جایگزینی صورت گرفته است .البته هلیدی ،جایگزینی و حذف را از انواع یک نوع
ارتباط انسجامی میداند؛ حذف را جایگزینی صفر مینامد ،به این مفهوم که حذف
نوعی جایگزینی است و معتقد است که در بعضی از محیطهای دستوری ،فقط حذف
امکانپذیر است و در بعضی محیطهای دیگر ،تنها جایگزینی (هلیدی و متیسن950 ،
 .)5669:بسامد جایگزینی در زبان فارسی بسیار پایین است و تنها در شبهجملههایی
نظیر «بهبه» و امثال آن مشاهده میشود .در داستان کوتاه عدل ،موردی از جایگزینی
دیده نمیشود.
 .4ادات ربط :3ابزاری برای ربط کلمات ،گروهها و جمالت هستند .هلیدی و
حسن آنها را از لحاظ معنا به چهار گروه افزایشی ،1تقابلی ،2علّی 3و زمانی 4تقسیم
1.Ellipsis.
2.Substitution.
3.Conjunctions.
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میکنند .ادات ربط درصورتیکه بین بندها ارتباط برقرار کنند ،عناصر انسجامی
محسوب میشوند (هلیدی و حسن .)090:5609 ،ادات ربط به هر دو گروه انسجام
دستوری و انسجام واژگانی تعلّق دارند .بیشتر ادات ربط از عوامل انسجام دستوری
بوده ،برخی از آنها از عوامل انسجام واژگانی هستند.
ادات ربط «و»« ،یا»« ،نیز»« ،که» و ...ادات ربط افزایشی و ادات ربط «امّا»« ،فقط»،
«وگرنه»« ،گرچه» و ...ادات ربط تقابلی نامیده میشوند .ادات ربط «بنابراین»« ،سپس»،
«زیرا» و ...را ادات ربط علّی و ادات ربط «سرانجام»« ،در پایان»« ،تا کنون» و  ....را
ادات ربط زمانی نامیدهاند.
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برای نمونه در متن «من دمبشو میگیرم و شما هرکدام یه پاشو بگیرین» (چوبک
« ،)599: 5909و» ،از ادات ربط افزایشی است و ارتباط بین دو بند را برقرار کرده
است .در جمالت «آنوخت ،نه اینه که حیوون طاقت درد نداره و نمیتونه دستاشو رو
زمین بذاره» (همان  ،)599:عبارت «نه اینه که» ،از ادات ربط علّی است .در متن «بابا
جون درشکه چیش درشکشو با چی برده برسونه؟ مگه نه اسبش مرده؟» (همان ،)599 :
عبارت «مگه نه» ،از ادات ربط تقابلی است .در جمالت «هیشکی به فکرش نیس .اینو...
بعد حرفش را قطع کرد و به یک مشتری گفت» (همان  ،)590 :عبارت «بعد» ،از ادات
ربط زمانی است.
ب .انسجام واژگانی
واژه بهعنوان مهمترین ابزار انتقال اندیشه و زبان نویسنده ،نقشی بسزا در انسجام و
پیوستگی مطالب یک متن ایفا میکند؛ بهگونهای که نحوۀ کاربرد واژگان در یک
متن ،نوع متن و سبک صاحب اثر را آشکار میسازد؛ زیرا معنا از طریق واژگان منتقل
می شود .این ارتباط میان واژگان یک متن ،انسجام واژگانی نامیده میشود .مهمترین

1.Additive.
2.Adversative.
3.Causal.
4.Temporal.
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عوامل انسجام واژگانی ،از نظر هلیدی و حسن شامل دو بخش است (هلیدی و حسن،
: ) 954:5691
.8بازآیی :5که خود بر چهار گونه است :
 .8-8تکرار :تکرار یک واژه و جابهجایی آن در دو یا چند جمله و در ساختار
یک متن ،از جمله عواملی است که موجب انسجام یک متن میشود .این تکرار
کلمات ممکن است به شکل تکرار اسم ،فعل ،صفت ،قید ،ضمیر ،حرف و ...رخ دهد.
گاهی نویسندگان ،از این عنصر انسجامی به شکل تکرار ناقص یا کامل بند نیز استفاده
میکنند .تکرار در متون داستانی ،بیشتر بیانگر روند داستان است و این تکرارها مانند
زنجیری قسمتهای مختلف داستان را به یکدیگر مربوط میسازد .باید توجه داشت
که آنچه باعث انسجام متن میشود ،تکرار واژههای مهم آن متن است؛ واژههایی که
به نقش آنها در متن تأکید میشود و اگر تکرار نشوند ،انسجام متن از بین برود.
در داستان کوتاه «عدل» ،واژۀ «اسب» که موضوع اصلی متن دربارۀ آن است 1 ،بار
و دو واژۀ «درشکه» و «درشکهچی» هرکدام  9بار تکرار شده است .نویسنده از عنصر
تکرار در کل داستان ،با تکرار واژههای مختلف ،ازجمله «دست»« ،پا»« ،حیوون»« ،دم»،
«لبو» و واژههای دیگر ،برای انسجامبخشی متن استفاده کرده است .چوبک همچنین با
تکرار بند « مرد قلچماقی که ریخت شوفرها را داشت و شال سبزی دور گردنش بود،
جواب داد» (چوبک ،)599:5909 ،از تکرار بندی نیز بهره برده است.
 .2-8ترادف نسبی یا ترادف:0کلماتی که از نظر معنی ،معادل ،مشابه یا یکسان
با کلمه دیگر هستند و بهمنظور دوری از تکرار یک کلمه ،در متن به کار میروند و
باعث انسجام ،تنوع و جذابیت بیشتر یک متن برای خواننده میشوند.
در متن «حرارت تن اسب ،یخهای اطراف بدنش را آب کرده بود .تمام بدنش
توی آب گلآلود خونینی افتاده بود» (همان ،)599:برای جلوگیری از تکرار واژۀ

1.Reiteration.
2.Synonymy.
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«بدن» ،در بند بعدی از واژۀ هممعنای «تن» استفاده میکند .در جایی دیگر« :به روز
قیومت و سؤال و جواب اون دنیاشم کاری نداریم» (همان  ،)590 :دو واژۀ «قیامت» و
«اون دنیا» در یک معنا به کار رفتهاند.
 .3-8واژة شامل (شمول معنایی) :1شمول معنایی به حالتی اشاره دارد که
معنای یک واژه بهطور کامل توسط یک واژۀ دیگر که معنای فراگیرتری دارد،
پوشش داده شود .در این ارتباط ،واژهای که معنای فراگیرتر دارد ،واژۀ شامل 2و بقیۀ
واژگان ،زیرشمول 3واژۀ شامل هستند که به آنها همشمول 4گفته میشود.
بهعنوانمثال ،رابطۀ بین واژههای سبزیجات ،میوهجات ،حبوبات و غذا ،رابطۀ شمول
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

معنایی است .در این رابطه ،واژۀ غذا ،واژۀ شامل نامیده میشود .هریک از واژههای
سبزیجات ،میوهجات و حبوبات ،زیرشمول واژۀ شامل به حساب میآیند و واژههای
زیرشمول نسبت به یکدیگر همشمول تلقی میشوند .بنابراین ،سه واژۀ سبزیجات،
میوهجات و حبوبات نسبت به یکدیگر همشمول هستند .آنچه که زیرمجموعۀ انسجام
واژگانی از نوع بازآیی میشود ،تنها واژۀ شامل است .واژههای همشمول که با هم
رابطۀ معنایی دارند ،به یکدیگر ارجاع داده نمیشوند؛ امّا جزء عناصر انسجامی
واژگانی از نوع باهمآیی قرار میگیرند (هلیدی و متیسن.)990:0459 ،
در متن «لبوفروش سرسوکی همانطور که با چاقوی بیدستهاش برای مشتریها لبو
پوست میکند» (همان ،)590:واژههای «لبوفروش» و «لبو» دارای شمول معنایی هستند.
همچنین در متن «جلدی پاشو ول بدین ،منم دمبشو ول میدم .رو سه تا پاش میتونه
بند شه دیگه ،اون دسش خیلی نشکسته» (همان ،)599:سه واژۀ «پا»« ،دم» و «دست»،
همشمول هستند.

1.Hponymy.
2.Superordinate Term.
3.Hyponym.
4.Co-Hyponym.
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 .4-8اسم عام :1بر اساس تعریف هلیدی و حسن ،اسامی عام ،مفاهیمی کلی را
دربر میگیرند .اسامی عام ،نوع کلیتر واژههای شامل هستند .آنچه هلیدی و حسن به
عنوان اسامی عام در نظر میگیرند ،تنها واژههای محدودی را شامل میشود که معنای
بسیار کلی دارند و با ارجاع به کلماتی غیر از خود ،قابل تفسیرند .اسامی عام ،بافت
وابسته هستند و در مرز بین انسجام دستوری و واژگانی قرار میگیرند (هلیدی و حسن،
.)009:5609
برای نمونه ،در داستان کوتاه عدل در جملۀ «مگر میشود حیوان را اینطور بیرون
آورد؟» واژۀ «حیوان» ،اسم عام است که به واژۀ «اسب» در جملۀ «اسب درشکهای توی
جوی پهنی افتاده بود» که چند بند قبل از آن آمده ،ارجاع داده شده است .در این
داستان ،چندین مورد از اسم عام دیده می شود.
.2باهمآیی« :2باهمآیی عبارت است از ارتباط بین کلماتی که به یک حوزۀ
معنایی تعلق دارند .وجود این گونه ارتباط معنایی بین کلماتی که با هم در یک متن
واقع میشوند ،باعث بهوجودآمدن انسجام متن میگردد» (هلیدی و متیسن،
 .)999:5669باهمآیی میتواند هر نوع رابطۀ واژگانی– معنایی ،مانند تضاد معنایی،
تباین معنایی ،همشمولی و جزءواژگی را دربرگیرد؛ یعنی ممکن است میان هر جفت
واژه که در مجاورت یکدیگر قرار میگیرند ،نوعی رابطۀ انسجامی وجود داشته باشد.
این روابط از ساختارهای دستوری تبعیت نمیکنند .نمونههایی از رابطۀ باهمآیی
برگرفته از متن داستان کوتاه عدل در اینجا ذکر میشود.
برای نمونه در متن «کاسۀ زانوی دست دیگرش بهکلی از هم جدا شده بود و به
چند رگ و ریشه که تا آخرین مرحله وفاداریش را به جسم او از دست نداده بود ،گیر
بود» (چوبک .)591:5909 ،نویسنده با آوردن دو واژۀ «رگ» و «ریشه» در کنار هم ،از
عنصر باهمآیی برای ایجاد انسجام در متن بهره برده است .همچنین در جملۀ «سم یک
دستش -آنکه از قلم شکسته بود– به طرف خارج برگشته بود و نعل برّاق سابیدهای که
1.General Word.
2.Colocation.
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به سه دانه میخ گیر بود ،روی آن دیده میشد» (همان ،)591:بین واژههای «سم» در بند
اول و واژۀ «نعل» در بند دوم ،ارتباط معنایی از نوع باهمآیی وجود دارد .همچنین بین
واژههای «نعل» و «میخ» ،ارتباط معنایی وجود دارد که این باهمآیی باعث انسجام بین
بندها میشود .نمونۀ دیگر در متن «پیدرپی نفس میزد .پرههای بینیاش باز و بسته
میشد .نصف زبانش از الی دندانهای کلیدشدهاش بیرون زده بود .دور دهنش کف
خونآلودی دیده میشد» (همان) ،بین واژۀ «بینی» و «نفس زدن» ،ارتباط معنایی از نوع
باهمآیی برقرار است و از طرفی ،واژههای «زبان»« ،دهان» و «دندان» از نظر معنایی
همشمولاند و واژههای «زبان» و «دندان» ،جزئی از واژۀ فراگیر «دهان» هستند؛ یعنی
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

نویسنده با مهارتی خاص ،از عناصر مختلف برای انسجامبخشی و زیباییآفرینی متن
استفاده کرده است.
 .8-2جزءواژگی( 5کل به جزء) :جزءواژگی یا رابطۀ کل به جزء ،حالتی از
ارتباط معنایی است که یک واژه ،جزء و واژۀ دیگر ،کل آن باشد .در زیر ،نمونههایی
از رابطۀ جزءواژگی از داستان کوتاه عدل ذکر میشود.
در جملۀ «قلم دست و کاسۀ زانویش خرد شده بود» (همان)« ،قلم» جزئی از
«دست» است؛ یعنی بین دو واژۀ «قلم» و «دست» در این جمله ،ارتباط جزءواژگی
برقرار است .همچنین در جملۀ «استخوان یک دستش از زیر پوست حناییاش جابهجا
شده» (همان) ،بین دو واژۀ «استخوان» و «دست» ،ارتباط جزءواژگی برقرار است.
 .2-2تضاد معنایی :0تضاد معنایی به ارتباط بین واژههایی گفته میشود که از
نظر معنی و مفهوم ،مخالف یکدیگرند« .درواقع ،مفهوم یک واژه ،در مقابل مفهوم
واژۀ دیگر قرار میگیرد» (صفوی.)559:5999،
چوبک در داستان عدل ،در چند مورد از رابطۀ تضاد معنایی برای انسجامبخشی
متن بهره میبرد؛ برای نمونه «به روز قیومت و سؤال و جواب اون دنیاشم کاری

1.Meronymy.
2.Antonymy.
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نداریم» (چوبک ،)590 :5909،دو واژۀ «سؤال» و «جواب» ،دارای تضاد معنایی هستند.
همچنین دو واژۀ «پرسید» و «جواب داد» در «تماشاچی روزنامهبهدستی که تازه رسیده
بود ،پرسید :مگه چطور شده؟ یک مرد چپقی جواب داد» (همان) ،در معنای متضاد به
کار رفتهاند.
 .7تجزیه و تحلیل دادهها
عناصر انسجامی دستوری در داستان کوتاه «عدل» ،شامل ادات ربط ،ارجاع و
حذف است که از مجموع  009گره انسجامی دستوری و واژگانی موجود در متن،
 049مورد مربوط به انسجام دستوری و  99مورد مربوط به انسجام واژگانی است؛ یعنی
 01/99درصد از کل عناصر انسجامی مربوط به انسجام دستوری و  09/99درصد آن
مربوط به انسجام واژگانی است.
از مجموع  049مورد انسجام دستوری ،عنصر ارجاع با بسامد  90/69 ،595درصد
از کل عناصر انسجام دستوری ،یعنی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است که
از بین عناصر ارجاعی 09 ،مورد ارجاع شخصی 95 ،مورد ارجاع اشارهای غیرشخصی،
 9مورد ارجاع اشارهای مکانی و  59مورد ارجاع مقایسهای بوده است .هیچ موردی از
ارجاع اشارهای زمانی در متن دیده نشده است .پس از آن ،عنصر ادات ربط با بسامد
 00/9 ،90درصد فراوانی در مرتبۀ دوم قرار دارد که از این میان 90 ،مورد مربوط به
ادات ربط افزایشی 1 ،مورد مربوط به ادات ربط تقابلی 6 ،مورد مربوط به ادات ربط
زمانی و  5مورد مربوط به ادات ربط علّی است .عنصر حذف با بسامد  ،94دارای
فراوانی  59/90درصد است و از نظر میزان انسجام در جایگاه سوم قرار دارد که شامل
 09مورد حذف گروه اسمی 5 ،مورد حذف گروه فعلی و  5مورد حذف بندی است.
هیچ موردی از عنصر جایگزینی در داستان کوتاه «عدل» وجود نداشته است.
عناصر انسجامی واژگانی در داستان کوتاه «عدل» ،شامل باهمآیی ،تکرار ،ترادف،
تضاد معنایی ،شمول معنایی ،جزءواژگی و واژه عام است که عنصر تکرار شامل هر سه
مورد تکرار واژه ،فعل و بند است .از بین  99گره انسجامی واژگانی 9 ،مورد مربوط به
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شمول معنایی 01 ،مورد مربوط به تکرار 9 ،مورد مربوط به ترادف 9 ،مورد مربوط به
تضاد معنایی 51 ،مورد مربوط به باهمآیی 6 ،مورد مربوط به جزءواژگی و  9مورد
واژه عام است .باالترین میزان فراوانی عناصر واژگانی در این داستان ،مربوط به عنصر
تکرار است که  99/09درصد است .عنصر باهمآیی با فراوانی  00/41درصد در مرتبۀ
دوم و عنصر جزءواژگی با فراوانی  59/09درصد در مرتبۀ سوم قرار دارد .پس از آن،
عنصر واژه عام و شمول معنایی هرکدام با فراوانی  9/90درصد ،عنصر ترادف با
فراوانی  1/99درصد و سرانجام عنصر تضاد معنایی با فراوانی  9/95درصد قرار دارند.
بررسی انجامشده نشان میدهد که از میان عناصر انسجامی بهکاررفته در متن،
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انسجام دستوری از جایگاه قابلتوجهی برخوردار است و از میان عناصر انسجام
دستوری ،ارجاع ،بیشترین میزان استفاده را داشته است .غالب ارجاعها از نوع ارجاع
شخصی است .نگارندگان بر این باورند که ارجاع ،از جمله اساسیترین موارد در
به وجودآوردن انسجام این متن بوده و همین کاربرد درست در متن است که آن را از
نظر انسجامی قابلتوجه کرده است.
بسامد و درصد فراوانی عناصر انسجامی دستوری و واژگانی در جدول  5نشان داده
شده است.
جدول  :5عناصر انسجامی دستوری و واژگانی در متن «عدل»
بسامد
ارجاع
عوامل
انسجام
دستوری

حذف

ادات ربط

ارجاع شخصی

09

ارجاع اشارهای

91

ارجاع مقایسهای

59

حذف اسمی

09

حذف فعلی

5

حذف بندی

5

ادات ربط افزایشی

90

ادات ربط تقابلی

1

درصد
90/69

59/90

00/9
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جمع عوامل انسجامی دستوری

ادات ربط علّی

5

ادات ربط زمانی

6

049

544

شمول معنایی

9

9/90

عوامل

باهمآیی

51

00/41

انسجام

تکرار

01

99/09

واژگانی

هممعنایی

9

1/99

تضاد معنایی

9

9/95

جزءواژگی

6

59/09

واژه عام

9

9/90

99

544

جمع عوامل انسجامی واژگانی

درصد فراوانی عوامل انسجامی دستوری در متن « عدل » در نمودار  5آمده است .
نمودار  :5مقایسۀ درصد فراوانی عوامل انسجامی دستوری در متن «عدل»

همانطور که در نمودار شمارۀ  5نشان داده شده است ،از مجموع  049مورد
عناصر انسجامی دستوری ،عنصر ارجاع با بسامد  595مورد 90/69 ،درصد ،یعنی
بیشترین میزان انسجام را به خود اختصاص داده است .پس از آن ،عنصر ادات ربط با
بسامد  90مورد 00/9 ،درصد در مرتبۀ دوم قرار دارد و درنهایت ،عنصر حذف دارای
بسامد  94مورد 59/90 ،درصد ،کمترین میزان انسجامبخشی را داشته است .نمودار
فوق نشان میدهد که نویسنده در این متن ،از بین عناصر انسجامی دستوری ،از عنصر
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ارجاع برای انسجامبخشی بیشترین بهره را برده است .درصد فراوانی عوامل انسجامی
واژگانی در متن « عدل » در نمودار  0آمده است.
نمودار  :0درصد فراوانی عوامل انسجامی واژگانی در متن «عدل»

سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

همانطور که در نمودار شماره  0نشان داده شده است ،از مجموع  99مورد عناصر
انسجامی واژگانی ،عنصر تکرار با بسامد  01مورد ،بیشترین بسامد را داشته است و با
 99/09درصد میزان انسجام در مرتبۀ اول قرار دارد .پس از آن ،عنصر باهمآیی با
بسامد  51مورد 00/41 ،درصد میزان انسجام در جایگاه دوم و جزءواژگی با بسامد 6
مورد و  59/09درصد در جایگاه سوم قرار دارد .پس از آن ،عناصر شمول معنایی و
واژه عام هرکدام با بسامد  9مورد و  9/90درصد از نظر انسجامبخشی به یک میزان
اهمیت قرار دارند .عنصر ترادف با بسامد  9مورد  1/99درصد و سرانجام عنصر تضاد
معنایی با بسامد  9مورد و  9/95درصد دارای کمترین میزان انسجامبخشی در داستان
عدل بودهاند .نمودار فوق نشان میدهد که نویسنده در این داستان ،عنصر تکرار را
بیش از دیگر عناصر انسجام واژگانی بهکار برده است.
مقایسۀ بسامد و درصد عناصر انسجامی دستوری و واژگانی در داستان کوتاه عدل
در جدول شماره  0نشان داده شده است.
جدول :0مقایسۀ بسامد و درصد عناصر انسجامی دستوری و واژگانی در متن «عدل»
بسامد

درصد

عوامل انسجامی
عوامل انسجامی دستوری

049

01/99

عوامل انسجامی واژگانی

99

09/99

009

544

جمع کل
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همانطور که در جدول  0آمده است ،از مجموع  009مورد عوامل انسجامی
دستوری و واژگانی در متن «عدل» 99 ،مورد مربوط به عوامل انسجامی واژگانی است
که  09/99درصد از کل عوامل انسجامی و  049مورد مربوط به عوامل انسجامی
دستوری است که  01/99درصد از کل عوامل انسجامی را شامل میشود.
در نمودار  ،9درصد فراوانی عوامل انسجامی دستوری و واژگانی متن «عدل» مورد
مقایسه قرار گرفته است.
نمودار :3مقایسة درصد فراوانی عوامل انسجامی دستوری و واژگانی
در متن «عدل»

باتوجّهبه نمودار شمارۀ  9از مجموع  009مورد عوامل انسجامی دستوری و
واژگانی در داستان کوتاه عدل 049 ،مورد مربوط به انسجام دستوری است که 01/99
درصد از میزان انسجام را به خود اختصاص داده است و  99مورد مربوط به انسجام
واژگانی است که  09/99درصد از میزان انسجام را داشته است .این ارقام نشان
میدهند که انسجام در داستان کوتاه عدل بیشتر از نوع انسجام دستوری صورت گرفته
است.

 . 7نتیجه
نگرش زبانشناسی نقشگرا یکی از نگرشهای مسلّط در زبانشناسی نظری امروز
به شمار میرود که بر نقشهای زبانی تأکید دارد .در سال  5609بزرگترین
نظریهپرداز نقشگرا« ،مایکل هلیدی» با همکاری «رقیه حسن» ،انسجام متن را در کتابی
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با عنوان انسجام در انگلیسی بررسی و عناصر آن را مقولهبندی کرد .به عقیدۀ هلیدی
انسجام ،یک مفهوم معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن اشاره میکند و
آن را بهعنوان یک متن ،مشخص میسازد .هلیدی معتقد است بخشی از انسجام ،از
طریق دستور و بخشی دیگر از طریق واژگان تبیین میشود .در این پژوهش تالش شده
است تا عناصر انسجام دستوری و واژگانی از دیدگاه هلیدی و حسن ( 5609و )5691
در داستان کوتاه «عدل» اثر صادق چوبک ( )5909مورد بررسی قرار گیرد .نتایج زیر
حاصل این تحقیق است:
تحلیل و مقایسۀ عناصر انسجامی در داستان کوتاه «عدل» نشان میدهد که نویسنده
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در این متن ،بیشتر از عناصر دستوری شامل ادات ربط ،ارجاع و حذف برای
انسجام بخشی متن استفاده کرده و از میان عناصر انسجامی دستوری ،از عنصر ارجاع،
بهرۀ بیشتری برده است .در میان ارجاعها نیز بیشترین میزان را به ارجاعهای شخصی
اختصاص داده است .تجزیه و تحلیل دادههای این تحقیق ،نتیجۀ تحقیقات پیشین را
مبنی بر اینکه عناصر انسجامی در متون ادبی و داستانی کاربرد فراوانی دارند و نیز
عناصر انسجامی دستوری در متون نثر ادبی نقشی بسزا دارند ،تأیید میکند .عالوه
براین ،ویژگیهایی ازجمله شخصیتپردازی ،عامیانهنویسی و شتابزدگی که
سبکشناسان و منتقدان ادبی از ویژگیهای سبکی چوبک برشمردهاند ،در پژوهش
حاضر آشکار میشود .بسامد باالی عنصر ارجاع ،بهویژه ارجاع شخصی در داستان
کوتاه عدل نشان میدهد که در سبک چوبک ،شخصیتپردازی برجستهتر است.
چوبک با بهکارگیری عناصر ارجاعی ،کنش و واکنشهای شخصیتها را در یک
فضای طبیعی ،بسیار واقعی جلوه داده است .عامیانهنویسی را یکی دیگر از خصلتهای
اصلی سبک چوبک دانستهاند .در زبان محاوره ،عناصر انسجامی دستوری کاربرد
بیشتری دارد .نثر چوبک ،نثری ساده و نزدیک به زبان گفتار است .او با استفاده از زبان
عامیانه ،کلمات و تعبیرات محاورهای و اصطالحات حرفهای یا صنفی ،نثری منسجم
فراهم آورده است .ویژگی دیگر سبک چوبک را شتابندگی میدانند که با تحقیق
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حاضر تأیید میشود .منتقدان ادبی معتقدند که نثر چوبک نسبت به نثر دیگر
نویسندگان معاصر ،آهنگی سریع دارد و مهمترین عوامل شتابندگی و سرعت در نثر
چوبک را در کاربرد واو عطف و کاربرد جمالت کوتاه میدانند .بسامد باالی واو
عطف بین بندها که از نظر هلیدی جزء ادات ربط افزایشی است و در تحقیق حاضر
مشاهده میشود ،مؤیّد این مطلب است .نویسنده در متن عدل با بهرهمندی از عناصر
انسجامی توانسته است پیوندی ناگسستنی میان الفاظ و معانی ایجاد کند و به این طریق،
اندیشه و امیال درونی شخصیتهای داستان خود را که هرکدام نمادی از طبقات
اجتماعی هستند ،در متن منعکس کند و با بهکارگیری بیشتر برخی از عناصر انسجامی،
بر عمق معنایی ،تأثیرگذاری و جذابیت متن بیفزاید و موجب اقناع مخاطب شود.
از سوی دیگر ،از میان مجموع عناصر انسجامی واژگانی موجود در متن که شامل
تکرار ،باهمآیی ،هممعنایی ،تضاد معنایی ،شمول معنایی و جزءواژگی است ،بیشتر از
عنصر تکرار استفاده کرده است .تکرار ،بیانگر روند زنجیروار داستان است .بسامد
باالی عنصر تکرار ،باتوجهبه نثر ساده و عامیانه وگفتار کوچهبازاری شخصیتهای
داستان چوبک در داستان عدل کامالً قابلتوجیه است.
با بررسی عناصر انسجامی در این داستان ،میتوان نتیجه گرفت که نظریۀ انسجام
هلیدی و حسن میتواند به عنوان ابزار تحلیلی کارآمدی برای بررسی میزان انسجام
موجود در متون ادبی به کار آید و نیز برای بررسی شیوۀ استفادۀ نویسنده در
انسجامآفرینی و شگردهای خاص نویسنده در بهکارگیری انواع عناصر انسجامی ،چه
در حوزۀ واژگان و چه در حوزۀ دستور ،راهگشا باشد .این نتایج نشان میدهد که با
استفاده از این ابزار زبانشناسی میتوان متون ادبی را تحلیل و مقایسه و ویژگیهای
خاص هر متن را استخراج کرد و تفاوتها و شباهتهای آنها را برشمرد .همچنین با
بهدستآوردن ویژگیهای انسجام متنی متعلّق به یک نویسنده ،میتوان ویژگیهایی را
به نوشتههای آن نویسنده نسبت داد و آثار او را از دیگران متمایز ساخت .با این شیوه
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تحلیل میتوان ویژگی هایی را برای آثار مختلف منظوم و منثور در نظر گرفت و آنها
را طبقهبندی کرد.
در پایان ،ذکر این نکته الزم است که انسجام غیرساختاری ،تنها بخشی از موضوع
انسجام است .بدیهی است که نویسنده برای جذب مخاطب و افزایش تأثیرگذاری
متن ،در آفرینش اثر جذّاب و ماندگار ،از ابزارهای انسجامی دیگر نیز بهره برده است
که در پژوهشهای دیگری از این دست ،قابل بررسی است.
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