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  چكيده
ترين عناصر موجود در شكلگيريِ يك متن است و متن براي انتقـال  انسجام از جمله اساسي

ليـدي و رقيـه   اكامل پيام به آن نيازمند است؛ در اين مقاله با اسـتفاده از نظـرات مايكـل ه   
برخـواني     ر متن سـه ايي چگونه اين عناصر را دشود كه بهرام بيضحسن اين سوال مطرح مي

كار برده و هر يك از اين عناصر چه جايگاهي را در اين سه مـتن بـه خـود اختصـاص داده     ب
ارجـاع،  : ليدي و حسن عناصر انسجامي را به چهار دسته تقسيم كرده كه عبارتند ازاه. است

ر اين باورند كه بـا اسـتفاده از   نگارندگان ب. حذف و جايگزيني، حروف ربط و انسجام واژگاني
مـتن   تن در زمينه ادبيات نمايشي و نقد درام، بـه ارزش واقعـي  چنين ابزاري براي تحليل م

ي مشـخص  گونه تحليل از ساختاري دقيق و چـارچوب خواهند برد؛ چراكه در اين نظر پيمورد 
و در نتيجـه   انسجام است، پيروي ميشـود  ود آورندهوجكه همانا شناسايي و بررسي عناصر ب

نتيجـه ايـن   . دست آمده از اين تحليـل را در چـارچوبي شـفاف ارائـه داد    هاي بميتوان داده
نحـوه  . پژوهش نشان داد استفاده از عناصر انسجامي در هر سـه مـتن داراي تناسـب اسـت    

هر يك از چهار عنصر اصلي انسـجام   ردكاربرد عناصر انسجامي در متن و مقايسه ميزان كارب
  .متن از ديگر نتايج اين مقاله است در هر سه

  
  كلمات كليدي
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  مقدمه
د و داراي هـدف  كه اجزاي آن به نحوي به هم مربوطنبا معناست،  اي از زبانقطعه 1گفتمان

در اين . ددشناخت و بررسي اين روابط در چارچوب گفتمانشناسي ممكن ميگر .خاصي است
بررسيها متن به اجزاي كوچكتر تقسيم ميشود و همچنين عواملِ تشكيل دهنـدة مفهـوم را   

. از جملـه مهمتـرينِ ايـن عوامـل هسـتند      3و پيوسـتگي  2انسجام. مورد مطالعه قرار ميدهند
انسجام عامل تبديل كنندة جمالت به متن اسـت و پيوسـتگي ارتبـاط مفهـوميِ بـين ايـن       

ليـدي و حسـن، عناصـر ارجـاع، حـذف و      ابـر اسـاس نظريـات ه   . ميكنـد جمالت را برقـرار  
انسـجام  (. وجود آمدن انسجام در متن ميشوندوف ربط و انسجام واژگاني باعث بجايگزيني، حر

  )45-20ص : ليدي و حسنادر زبان انگليسي، ه
       توصـيفي و بـا توجـه بـه نظريـة فـوق، مـتن         -در اين مقاله و بر مبنـاي روش تحليلـي   
برخواني نوشته بهرام بيضايي مورد بررسي قرار گرفته است، و عناصر انسـجاميِ موجـود   سه 

سـپس  . در اين متن مشخص شده و چگونگي كاربرد هر يك مورد بررسي قرار گرفته اسـت 
است  ها ميزان استفاده از هر يك از اين عناصر محاسبه و مقايسه شدهدر بخش تحليل داده

بيشـترين كـاربرد بـراي ايجـاد انسـجام در ايـن مـتن را دارا بودنـد          و در انتها عناصري كـه 
  . بازشناسي شدند

نگارندگان بر اين باورند كه با انتخاب چنين روشي در نقد درام ميتوان به شكلي مطلوب 
ترين اجزاء تشكيل دهندة يك متن پرداخت و همچنين بـه روابـط   به تجزيه و تحليل جزئي

و  اسـت و با توجه به اينكه جاي چنين روشـي در نقـد درام خـالي    برد،  موجود بين آنها پي
بـراي انجـام    پيش از اين در تحليل آثار نمايشي كاربرد نداشته است، اميدوار است تـا راه را 

آثار نمايشي را گسـترش   د و مرزهاي موجود در زمينة تحليلتر باز كننقد و تحليلهاي علمي
  .دهد

  تعاريف
 انسجام و پيوستگي

شرح و بررسي عنصر انسجام بايد اين نكته را در نظر داشت كه انسـجام و پيوسـتگي    قبل از
دو عنصر متمايز نسبت به يكديگر هستند و نميتوان آنها را به جاي يكديگر مـورد اسـتفاده   

  . قرار داد

                                                 
1  .Discourse  
2  .Cohesion  
3  .Coherence  
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موجود در يك متن به  و بررسي رابطة ساختاري بين كلماتانسجام در زمينة كاربردشناسي 
شناسي و برقراري ارتباط بين مفـاهيم موجـود در   ولي پيوستگي در زمينه معنيكار ميرود، 

  . عناصر به كار رفته در يك متن كاربرد مييابد
  انسجام

اين ) 24ليدي و حسن، ص اانسجام در زبان انگليسي، ه.(انسجام رابطة معناييِ موجود در درونِ يك متن است
مـالت  اي از جنوع از ارتباط اسـت كـه مجموعـه   اين . رابطه فراتر از ارتباطات دستوري است

پراكنـده متمـايز    جمـالت  ميكند و آن را از مجموعـه  منسجم ربط را تبديل به يك متنبي
  .ميسازد

ارجـاع،   -1 ند ازار عنصر كلي وجود دارد كه عبارتوجود آمدن انسجام در متن چهبراي ب
ه هـر يـك نيـز بـه اجـزاء      اني، كـ انسـجام واژگـ   -4حروف ربـط   -3حذف و جايگزيني،  -2

در زير به اين چهار مورد و اجزاء آنها به همراه مثالهـايي از مـتن   . تري تقسيم ميشوندكوچك
  .سه برخواني اشاره ميشود

  1ارجاع
ارجاع به معني اشاره و يا رجوع كردن به چيزي است كه در متن وجود داشته است و سپس 

  .به عنوانِ منبعي به آن رجوع خواهد شد
گونه است كه شامل ضمير سـوم شـخص، عناصـر اشـاره و همچنـين عناصـر        سه ارجاع
  )49ليدي و حسن، ص اانسجام در زبان انگليسي، ه(. اي ميشودمقايسه

  ضمير سوم شخص
مرجعي مورد اسـتفاده قـرار ميگيرنـد؛ ولـي     مرجعي و برونضماير شخصي به دو شكل درون

بازشناسي ميكنيم كه به صورت درون مرجعي مورد تنها زماني آنها را به عنوان ابزار انسجام 
تر در درونِ متن وجود داشته اسـت  به اين معني كه به عنصري كه پيش استفاده قرار گيرند،

  . اشاره كند
كار ميروند، ولـي در  مرجعي بمرجعي و پسدو بخشِ پيشارجاعات درون مرجعي نيز به 

تند و بـه عناصـري اشـاره ميكننـد كـه      مرجعي هساغلب موارد اين ارجاعات به صورت پيش
  .ندا پيش از اين در متن مورد استفاده قرار گرفته

يخ  اش بر چهره –براي زندگيِ دلبند  –هاي پر درد مادري به زانو خشكيده و البه: مثال
  )20ص: سه برخواني، بيضايي(. زد

  . اشاره دارد] مادر[ارجاع پيش مرجعي است و به ] اش[جا در اين
                                                 

1  .Reference  
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  1اصر اشارهعن
عناصر اشاره بخشي از عناصر ارجاعي هستند كه اغلب بيانگر مجاورت اسـت و از شـايعترين   

  .اشاره كرد] اين، آن[اين مورد ميتوان به 
  )33ص: سه برخواني، بيضايي(. مراست آن وگر من تير بيندازم نفرينِ : مثال

  .رداشاره دا] تير[مرجعي به كلمة به صورت پيش] آن[در مثال فوق 
  2ايعناصر مقايسه

ساختاريي بين عنصر ارجاعي و مرجعش وجود نـدارد و ايـن عنصـر     در اين مورد هيچ رابطه
  .تنها به شكلي غير مستقيم به شباهتهاي معنايي با مرجع اشاره دارد

سـه  (! ور چـون شايد دژي بايد ساخت تا در وي از چشمها نهان شـوم؛ آري، بـاغي   : مثال

  )49ص: برخواني، بيضايي

ما را ارجاع ميدهد به خصوصيات عنصري كـه در گذشـته بـه    ] چون[ در اين مورد كلمه
  .آن پرداخته شده است

   4و جايگزيني 3حذف
هليدي و حسن حذف و جايگزيني را به صورت دو مورد مجزا و در بافت زبان انگليسي مورد 

ولي با توجه به اينكه بافت مورد نظر  )108انسجام در زبان انگليسي، هليدي و حسن، ص (بررسي قرار ميدهند
رو هستيم، اين دو مـورد را در  در اين مقاله زبان فارسي است و تقريباً با مواردي متفاوت روب

  .يماجا به عنوان يك سر فصل مورد بررسي قرار دادهاين
حذف و جايگزيني به سه شكل در متن مورد استفاده قرار ميگيرند، اما پيش از توضـيحِ   
سه مورد الزم به ذكر است كه حذف به دو گونة حذف به قرينة لفظي و حذف به قرينـة  اين 

  . معنوي است
در مـتن   -به عنوان مثـال دو فعـل   -حذف به قرينة لفظي زمان رخ ميدهد كه دو عنصر

در اين حالت يكي از آنها حذف خواهد شد، به شكلي كه به مـتن آسـيبي   . عيناً تكرار شوند
به قرينة معنوي در حالتي است كه ميتوان كلمـة حـذف شـده را بـر      همچنين حذف. نرسد

  .  اساس معناي موجود در جمله تشخيص داد
  
  

                                                 
1  .Demonstrative 

2  .Comparative elements  
3  .Ellipsis  
4  .Substitution  
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  حذف و جايگزيني در جمله
در اين مورد كه بيشتر مربوط به فرايند پرسش و پاسخ در مكالمه است، تمام و يا بخشـي از  

  .د سوال استفاده ميشودجمله حذف ميشود و گاه از عناصر اشاره براي ارجاع به مور
اي تا تنهايي را با تو بيازمايند، و رنج را با تـو بيازماينـد، و   اژدهاك، تو آفريده شده: مثال
  )19ص: سه برخواني، بيضايي(.  ]بيازمايند تو با[درد را 

  . جا براي جلوگيري از تكرار، بخشي از جمله حذف شده استدر اين
  حذف و جايگزيني در گروه فعلي

به عنوان يك فعل جايگزين در بسياري از موارد مورد استفاده ] do[بان انگليسي كلمه در ز
  .قرار ميگيرد، ولي چنين چيزي در زبان فارسي وجود ندارد

اين مورد در زبان فارسي بيشتر به شكل حذف فعـل كـاربرد دارد و در مـوارد بسـياري،     
در زير به موردي . ار گيرند حذف ميشوندافعالي كه ميتوانند در پايانِ جمله مورد استفاده قر

  .است اشاره ميشود كه اين نكته به صورتي پيوسته انجام شده
سـه  (. ]بودنـد [و انـدهان، چيـره  .]بـود [و آسمان، كوتاه. ]بود[و آفتاب، بلند. روز بود: مثال

  )10ص: برخواني، بيضايي

  حذف و جايگزيني در گروه اسمي
كـه  سي اسم يا گروه اسمي در جمله حذف ميشوند بدون آندر بسياري از موارد در زبان فار

ولي اين نكته بيشتر در مواقعي شـكل ميگيـرد   . جايگزيني براي آنها مورد استفاده قرار گيرد
كه نياز به تكرارِ اسم يا گروه اسمي باشد و حذف آن باعث سردرگمي مخاطـب يـا خواننـده    

  .نشود
شادي را من ميان مردم بخـش  : ميگويد ]ادشاهپ ياماي[و ياماي پادشاه ميخندد و : مثال
  )18ص: سه برخواني، بيضايي(. نميكنم

  1حروف ربط
اي گفته ميشود كه دو كلمه يا عبـارت را بـه يكـديگر متصـل ميسـازد و      حرف ربط به كلمه

بر اساس نظريات هليدي و حسن حروف ربط . معناي آنها را در پيوند با يكديگر قرار ميدهد
  )261انسجام در زبان انگليسي، هليدي و حسن، ص (. يم ميشوندبه سه بخش تقس

  
  
  

                                                 
1  .Conjunctions  
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  1حروف ربط توضيح
گونه حروف در مواقعي كاربرد دارند كه قصد برقراري ارتباط بين عناصري را داشته باشيم اين

ند و اكنون با خالصه كردن آنهـا مـواردي را بـه ايـن عناصـر اضـافه       كه در گذشته بيان شد
  .خواهيم كرد

هاي خواب رفته اين زمـينِ تهـي، خاموشـي جاودانـه     بر دره -يكسر - اين از پيش: مثال
  )8ص: سه برخواني، بيضايي(. بود

  2حروف ربط بسط
اي است كه براي پيوند جمالت بـه منظـور   از جمله پر كاربردترين گونه از حروف ربط، گونه

  .ناميده ميشوند گونه، حروف ربط بسطاين. گسترشِ مفهوم مورد نظر به كار ميرود
بـر خـاكريزِ بلنـد آتشـي     . در كرناهـا غريـو ميدمنـد    و ها ميكوبنـد؛  آنك بر تبيره: مثال

ديـدبانان از   و . شهبازي را پـرواز ميدهنـد؛ بـر دم او زوبينـي افروختـه      و ميافروزند بزرگ؛ 
 و دود؛ هاي دور آتشي برخواست تا آسمان بـا  ئي چوبينه مينگرند كز برابر انبوه سراپردهوبار

  )50ص: سه برخواني، بيضايي(. در گاو دم نفير ميدمند

  3حروف ربط افزايشي
  .جا دو نمونه از كاربرد حروف ربط افزايشي را مثال ميزنيمدر اين

سه برخواني، (. و ديدم كه كركسِ شب بر الشة شهر فرود ميĤمد. تاريكي برخاست پس : مثال

  )16ص: بيضايي

ديو اوژن كـه   ديدن جم برايديگر ميربايند م از چنگ همرد كاسة سر، جاگ چون سگان
  )93ص: سه برخواني، بيضايي(! خرد ارزان باخته

  4انسجام واژگاني

وجود ميĤيد كه از عناصري استفاده شـود كـه در ارتبـاط بـا عناصـر      انسجام واژگاني زماني ب
  . پيشين باشند

  انسجام واژگاني تكرار
  .شود 5ي به وجود ميĤيد كه عنصر مورد نظر عيناً تكراراين گونه از انسجام واژگاني زمان

                                                 
1  .Elaborating  
2  .Extension  
3  .Additive  
4  .Lexical Cohesion 

5 . Repetition  
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كه آشوب بود، و پر از مردمان كه بيمـار، و   بود شهر اين . من بنگريستم! اين شهر بود: مثال
  )15ص: سه برخواني، بيضايي(. از دردها

  معناييانسجام واژگاني هم
اتي كه انتقال دهنـدة يـك   زماني به وجود ميĤيد كه كلم 1انسجام واژگاني از نوع هم معنايي

در اين مورد از كلماتي كه با كلمة قبلـي  . معنا هستند در يك متن مورد استفاده قرار گيرند
  .در تضاد هستند نيز استفاده ميشود

سـه  (. كنان به مغاكهـا گريختنـد  ورجهو ورجه كشان جيغ و مويان و آنها كه ماندند : مثال

  )78ص: برخواني، بيضايي

به يك معني هسـتند، ولـي هـر دو، مـورد     ] جيغ كشان[و ] مويان[لمات در اين مثال ك
  .نداستفاده قرار گرفته

  آييانسجام واژگاني هم
از همراه شدنِ دو عنصري به وجود ميĤيد كه صـرفاً انتقـال دهنـدة     2آييانسجام واژگاني هم

ستفاده قرار يك معناي مشترك نيستند ولي همواره به صورتي پيوسته و همراه با هم مورد ا
  .ميگيرند
سـه  (. را پشت در خواهم مانـد  مرگ و پيري و بيماري من به اين دژ خواهم شد؛ و : مثال

  )83ص: برخواني، بيضايي

 هرچند كه داراي يك معني نيستند ولي به ] بيماري، پيري و مرگ[در اين مثال كلمات
  .ندا صورت پيوسته و در كنار يكديگر مورد استفاده قرار گرفته

  نمودار عناصر انسجامي
  .ندادر زير، عناصر به وجود آورندة انسجام در قالب نمودار ارائه شده

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  .Synonymy  
2  .Collocation  
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  )1(نمودار

  
  نمونة بررسي عناصر انسجامي در متن سه برخواني

  .گونه نشان دادير عناصر انسجامي را ميتوان بدينبه عنوان مثال، در متن ز
ارجـاع عناصـر   (اكنـون  )! تكرار. سجام واژگانيان(ديدم )! ضماير شخصي. ارجاع(شديدم

اي ميبرنـد در ارابـه  ) حروف ربـط افـزايش  (كه را ميبينم ) ضماير شخصي. ارجاع(او ) اشاره
رد   شش نيـزه ) حروف ربط بسط(و ! رويينه دژ) حروف ربط افزايش(تا خركش؛  ورِ گُشـن گـ 

) ضـماير شخصـي  . ارجـاع (او از . سو)انسجام واژگاني تكرار(شش ) ضماير شخصي. ارجاع(او
بازتواني سـاخت؟ پاسـخ   ) عناصر اشاره. ارجاع(اين ) ايعناصر مقايسه. ارجاع(چون پرسيدم 

ضـماير  . ارجـاع (مـن  ) حروف ربـط بسـط  (و )! عناصر اشاره. ارجاع(اين تر از نه شايسته: داد
 ) يضـماير شخصـ  . ارجـاع (مـن   . لبخند چيزي ديدم) عناصر اشاره. ارجاع(آن در ) شخصي

حـروف  (كـه  پيوستم ) تكرار. انسجام واژگاني(فرياد اَم فرياد به جم) حروف ربط افزايش(كه
. ارجـاع (ايـن  ) ايعناصر مقايسـه . ارجاع(چون باز ) حروف ربط افزايش(پس ): ربط افزايش
 ) ايعناصـر مقايسـه  . ارجـاع (چـون  تر؟ جـامي  هر چند شايسته: تواني ساخت) عناصر اشاره

 ) عناصـر اشـاره  . ارجـاع (آن جهـان در  ) حروف ربـط افـزايش  (كه ): عناصر اشاره. ارجاع(اين
 پيداسـت؟ بـر مـن چـه ميـرود اگـر جـامي        ) معنـايي هـم . انسجام واژگـاني (وجب  به وجب
 –در دسـت ديوكـان باشـد    ) عناصـر اشـاره  . ارجـاع (ايـن  ) ايعناصـر مقايسـه  . ارجاع(چون
حـروف ربـط   (كـه  تواننـد ديـد؛   ) عناصـر اشـاره  . رجاعا(آن مرا در ) حروف ربط افزايش(كه
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عناصـر  . ارجاع(اين  -چونم؟ ) حروف ربط بسط(و كدام انديشه دارم، در چه كارم، ) افزايش
  )73ص: سه برخواني، بيضايي(! دانش بسوزان) اشاره

  
  هاتحليل داده

زا محاسـبه  هاي به دست آمده از متن سه برخواني به دو شكلِ كلي و مجدر اين بخش، داده
 الزم بـه ذكـر اسـت در شناسـايي    . اسـت ند و براي هر يك، نموداري مجزا ترسيم شده شده

سـايي  عناصر انسجامي در متن سه برخواني سعي شده است تا اين عناصـر بـه درسـتي شنا   
وجود برخي اشتباهات را انكار نميكنند، ولي در صورت وجـود   شوند؛ ولي نگارندگان احتمال

نكتـه  . اين اطمينان وجود دارد كه در نتيجة پاياني خللي وارد نخواهد شدچنين اشتباهاتي 
در ارائة  وجود عناصر انسجامي و براي جلوگيري از پيچيدگي كه در محاسبة درصدديگر اين

ند، بنابراين جمع كل درصدهاي بـه  مطالب، برخي از اعداد اعشار در نتايجِ پاياني حذف شده
  . است% 100متر از ك% 02/0دست آمده تقريباً 

  
  تحليل و مقايسة عناصر انسجامي در متن سه برخواني

كار رفته در متن سه برخواني، شامل ارجاع، حذف و جـايگزيني،  تعداد كل عناصر انسجامي ب
 54مـورد ارجـاع،    1240مورد است؛ كه از اين تعـداد   3608حروف ربط و انسجام واژگاني، 

مـورد نيـز، بـه كـاربرد      623ستفاده از حروف ربـط و  مورد ا 1691مورد حذف و جايگزيني، 
 از مجموع عناصـر انسـجامي  بعبارت ديگر از لحاظ درصدي . انسجام واژگاني اختصاص دارند

% 46.86حذف و جايگزيني، % 1.49را عنصر ارجاع، % 34.36كار رفته در متن سه برخواني ب
  .ندرا انسجام واژگاني به خود اختصاص ميده% 17.27حروف ربط و 
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  .برخواني را نشان ميدهدتعداد كل عناصر انسجامي در متن سه ) 2(نمودار 

  
حـذف و   28ارجـاع،   255: تعداد عناصر انسجامي در روايت اژدهاك بـدين شـرح اسـت   

ايـن تعـداد در روايـت آرش    . نيمـورد انسـجام واژگـا    245حـروف ربـط و    409جايگزيني، 
انســجام  229حــروف ربــط و  716ذف و جــايگزيني، حــ 24ارجــاع،  648: گونــه اســتبدين

حذف و جايگزيني،  2ارجاع،  337واژگاني؛ و در روايت كارنامة بندار بيدخش عبارت است از 
  .مورد انسجام واژگاني 149حروف ربط و  566

  .تعداد عناصر انسجامي را با تفكيك هر روايت نمايش ميدهد) 3(نمودار 

حذف و % 51.58ارجاع، % 20.56: ت اژدهاك بدين شرح استدرصد عناصر انسجامي در رواي
ايـن درصـدها در روايـت آرش    . انسجام واژگاني% 39.32حروف ربط و % 24.18جايگزيني، 

% 36.72حروف ربط و % 42.43حذف و جايگزيني، % 44.44ارجاع، % 52.25: بدينگونه است
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% 3.7ارجـاع،  % 27.17ت از انسجام واژگاني؛ و در روايت كارنامة بندار بيـدخش عبـارت اسـ   
  .انسجام واژگاني% 23.91حروف ربط و % 33.47حذف و جايگزيني، 

  
  هاي اژدهاكتحليل داده

 255مورد است كه از اين تعداد،  937كار رفته در روايت اژدهاك مجموعِ عناصر انسجامي ب
 مـورد انسـجام   245مـورد حـروف ربـط و     409مورد حذف و جـايگزيني،   28مورد ارجاع، 

  .واژگاني هستند
و % 43.64، حـروف ربـط   %2.98، حـذف و جـايگزيني   %27.21در اين روايت عنصر ارجـاع  

از كل عناصر انسـجاميِ بـه كـار رفتـه در ايـن روايـت را بـه خـود         % 24.14انسجام واژگاني 
  .نداختصاص داده

  .تعداد عناصر انسجامي به كار رفته در روايت اژدهاك را نشان ميدهد) 4(نمودار

  
  هاي آرشتحليل داده

 648مورد است كه از اين تعداد،  1617مجموعِ عناصر انسجامي به كار رفته در روايت آرش
مـورد انسـجام    229مـورد حـروف ربـط و     716مورد حذف و جـايگزيني،   24مورد ارجاع، 

  .واژگاني هستند
و  %44.27، حروف ربـط  %1.48، حذف و جايگزيني %40.07ر اين روايت عنصر ارجاع د

از كل عناصر انسـجاميِ بـه كـار رفتـه در ايـن روايـت را بـه خـود         % 14.16انسجام واژگاني 
  .نداختصاص داده
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  .كار رفته در روايت آرش را نشان ميدهدتعداد عناصر انسجامي ب) 5(نمودار

  
  هاي كارنامة بندار بيدخشتحليل داده

مورد است كه از  1054ندار بيدخش مجموعِ عناصر انسجامي به كار رفته در روايت كارنامة ب
مورد  149مورد حروف ربط و  566مورد حذف و جايگزيني،  2مورد ارجاع،  337اين تعداد، 

  .انسجام واژگاني هستند
و % 53.70، حـروف ربـط   %0.18، حـذف و جـايگزيني   %31.97در اين روايت عنصر ارجـاع  

تـه در ايـن روايـت را بـه خـود      از كل عناصر انسـجاميِ بـه كـار رف   % 14.13انسجام واژگاني 
  .نداختصاص داده

  .تعداد عناصر انسجاميِ به كار رفته در روايت كارنامة بندار بيدخش را نشان ميدهد) 6(نمودار
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  خوانيبررسي جايگاه ارجاع در متن سه بر
را ضـماير شخصـي،    مورد از آن 394مورد ارجاع وجود دارد كه  1240در متنِ سه برخواني 

  .مورد را عناصر مقايسه تشكيل ميدهند 86رد را عناصر اشاره و مو 760
  

  .تعداد عنصر ارجاع را با تفكيك نقش هر يك نشان ميدهد) 7(نمودار

   
يك از روايتها نشان عنصر ارجاع را با توجه به نقش هريك و با تفكيك هرتعداد )8(نمودار

  .ميدهد
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  خوانيربررسي جايگاه حذف و جايگزيني در متن سه ب
مورد استفاده از عنصر حذف و جايگزيني در متن سه برخواني وجود دارد كه  54در مجموع 

مورد در گـروه اسـمي    3مورد در گروه فعلي و  37مورد حذف و جايگزينيِ جمله، 14شامل 
  .است

تعداد استفاده از عنصر حذف و جايگزيني در كل متن را با توجه به نقش هر يك ) 9(نمودار 
  .ميدهد نشان

  
  .تعداد استفاده از عنصر حذف و جايگزيني در كل متن را با تفكيك هر روايت نشان ميدهد) 10(نمودار 

  
  خوانيبررسي جايگاه حروف ربط در متن سه بر

مـورد   31مورد، استفاده از عنصر حـروف ربـط وجـود دارد كـه      1691در متن سه برخواني 
مورد نيـز حـروف ربـط افزايشـي      557بسط و  مورد حروف ربط 1103حروف ربط توضيح، 

  .است
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  .نشان دهندة دفعات استفاده از عنصر حروف ربط در متن سه برخواني و نقش آنها است) 11(نمودار 

   
استفاده از حروف ربط در كل متن را با تفكيك هر روايت و نوع حروف ربط  دفعات) 12(نمودار 

  .به كار رفته نشان ميدهد

  
  

  خوانيه انسجام واژگاني در متن سه بربررسي جايگا
 525مورد اسـتفاده از انسـجام واژگـاني وجـود دارد كـه       623در متن سه برخواني مجموعاً 

  .آيي اختصاص يافته استمورد به هم 58معنايي و مورد هم 40مورد آن به تكرار، 
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  .ل متن استنشان دهندة تعداد استفاده از عنصر انسجام واژگاني در ك) 13(نمودار 

  
  .درصد استفاده از عنصر انسجام واژگاني در كل متن را نشان ميدهد) 14(نمودار 
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تعداد عنصر انسجام واژگاني در متن سه برخواني را با تفكيك هر روايت و نقش ) 15(نمودار 
  .آنها نشان ميدهد

 .اني با تفكيك روايت و نقش آنهاستدهندة درصد استفاده از عنصر انسجام واژگنشان) 16(نمودار 

  
  
  نتيجه

  .نتايج به دست آمده از اين پژوهش را ميتوان در اين موارد مشاهده كرد
استفاده از عناصر انسجامي در هر سه روايت داراي تناسب است، بدين معنـي كـه عنصـر     .1

نيـز  يني حروف ربط در هر سه روايت بيشترين كاربرد را داشته است و عنصر حذف و جايگز
اين نكته نشان ميدهـد كـه بهـرام    . استفاده برخوردار است در هر سه متن از كمترين درصد

هرچند بعيد . اي واحد و منسجم استفاده كرده استبيضايي در نوشتن اين سه متن از شيوه
به نظر ميرسد كه توجه به اين موارد آگاهانه باشد ولي بايد در نظر داشت كه تسلط بر زبـان  

گونه از تحليـل توجـه را بـه    نوشتاري از مواردي است كه در ايندر استفاده از عناصر  و دقت
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خود جلب ميكند، و پايبندي به همين موارد است كه متن سه برخواني را به متني قدرتمند 
  .  و ماندگار در زبان فارسي و ادبيات نمايشي ايران تبديل كرده است

يابي به ايجـاز اسـت، ولـي در    عموالً در راستاي دستجايگزيني م استفاده از عنصر حذف و .2
. نشـده اسـت   برخواني گاه براي تاكيد بر برخي عناصر از اين عنصر به عمد اسـتفاده متن سه

برخواني داراي ساختاري موجز و ساده هستند ولـي خـودداري   سه هرچند كه هر سه روايت
شده است تا مـتن ضـرباهنگ   در استفادة زياد از عنصر حذف و جايگزيني در جمالت باعث 

 .   خود را حفظ كرده و با توجه به اينكه متني نمايشي است قابليتهاي اجرايي آن افزايش يابد

اژدهاك است، در صـورتي   ر حذف و جايگزيني مربوط به روايتبيشترين استفاده از عنص .3
ميكنـيم؛ ولـي   كه در روايت كارنامة بنداربيدخش كمترين استفاده از اين عنصر را مشـاهده  

 .خللي در روايت وارد نميشود، و اين به علّت تفاوت در شكل اين دو روايت است
گويي است و تمام داستان را يك تن روايت ميكند، هر چنـد بخشـهايي   اژدهاك يك تك

از داستان از زبان افراد ديگري روايت ميشود ولي در تمام روايت از يك ساختار واحد پيروي 
اده از حذف و جايگزيني يكي از بخشهاي آن بوده و براي پيشبرد روايـت  شده است كه استف

مشاهده ميشـود ايـن    18از آن استفادة بيشتري شده است، و همانطور كه در نمودار شماره 
ولي برخالف اژدهاك، كارنامـة بنداربيـدخش از   . عمل بيشتر با حذف افعال همراه بوده است

ستفاده از عنصر حذف و جايگزيني به حداقل رسيده شكلي برخوردار است كه بر اساس آن ا
بنابراين نوع و تعداد استفاده از عناصر انسجامي در يك متن نسبت به شكل بيـانيِ آن  . است

 . متفاوت است

. ارجاع يكي ديگر از عناصري است كه بيشترين ميزان اسـتفاده را در مـتن داشـته اسـت     .4
وجود آوردن انسجام است و جمله اساسيترين موارد در ب ع ازنگارندگان بر اين باورند كه ارجا

همين كاربرد درست آن در سه برخواني است كه آن را از نظر انسجامي متنـي قابـل توجـه    
 .كرده است

برخواني تكرار از جايگاه قابل توجهي برخوردار است؛  از ميان عناصر انسجامي در متن سه .5
ود و از آن در راســتاي اژدهــاك مشــاهده ميشــ بيشــترين اســتفاده از ايــن عنصــر در مــتن

حتـي در برخـي از مـوارد ايـن     . اسـت  برخي افعال و اسامي استفاده شده تاثيرگذاري بيشتر
عنصر بيش از حد معمول مورد استفاده قرار گرفته است، ولي همين استفاده مكرر است كه 

  . فرد ميسازدر ميدهد و از آنها اثري منحصر بلحن اين متون را تحت تاثير قرا
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