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ناپذیر کتاب درسی دانشگاهی است ها بخش اساسی و جداییاصطالحات و واژه» تعریف«
در جهـت کـاربرد مفـاهیم زبـان     این جستار تالشی اسـت . و منبعی است براي یادگیري
بـا رویکردهـاي    کـه سـنتاً  » تعریف«هلیدي در توصیف  گرايشناسی متن و نظریۀ نقش

شناسی نمونـه نگارندگان در پی آن هستند با آسیب. منطقی و فلسفی بررسی شده است
اي از تعاریف مندرج در کتابهاي درسی دانشگاهی، بابی را براي نقـد و ارزیـابی روشـمند    

  .مقوله بگشاینداین 
پـردازد و سـپس   و ساختار و شاخصـهاي آن مـی   »تعریف«این مقاله، ابتدا به توصیف 

مندي، بینامتنیت، مقبولیـت، و  بخشی، بافتانسجام، پیوستگی، آگاهی(هفت عامل ایجاد متن 
وابسـتگی و پیونـد، ضـمایر، حـذف، تکـرار، روابـط       (، و هفت عامل ایجاد انسـجام  )قصدمندي
نمونه از تعاریف کتابهاي درسـی دانشـگاهی    70را در ) گذاريات تفضیلی، شمارهمعنایی، صف
تعریف از ویژگیهاي مـتن برخـوردار اسـت، و    که این بررسی نشان خواهد داد . کندبررسی می

تـرین عوامـل متنـی و انسـجامی تعـاریف؛      متـداول : در ضمن به موارد زیر اشاره خواهد کـرد 
  1.دیده در تعاریف نمونهوامل متنی و انسجامی آسیبساخت اطالعی غالبِ تعاریف؛ ع
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  مقدمه
 یدگاهیـ کتـاب، د  یمنطقـ سـاختار  «. وجود ندارد يدیترد یبودن کتاب درس یدربارة منطق

ارائـه   یمنطقـ ران مطالب خـود را بـه روش   یشود فراگیدهد و باعث میرا پرورش م یمنطق
م آن یز بـه درك مفـاه  یکتاب ن یب، زبان منطقین ترتیبه هم 1).125 :1385زاده، خیش(» کنند

اشـاره   یمنطقـ اصـول   يبر مبنـا  یز بر لزوم نگارش کتاب درسیزاده نآقاگل. کندیکمک م
  ).340 :1385(کرده است 
منطـق   ياس، اسـتنتاج و استشـهاد از جملـه ابزارهـا    ی، قيبندمی، استدالل، تقسفیتعر

ن یـ ا). 120ـ   83 :1378، یعیسـم (رونـد  یم و مباحث به کار مـ یهستند که در پروراندن مفاه
  .هاستهین قضییتب ين ابزار منطق برایپردازد که اولیم» فیتعر« یجستار به بررس

  
  مسئله بیان
کـدام   )2مبحـث   !(؟ ار استمتن برخورد يهایژگیا از ویآ) 1مبحث  !(ست؟ یف چیتعر

ف کـدام  یغالـبِ تعـار   یِتـر اسـت؟ سـاخت اطالعـ    ف متداولیدر متن تعار یعوامل انسجام
اسـت؟   یۀ کدام عواملِ متنـ یاز ناح یف کتاب درسیشناختی تعاربِ متنین آسیشتریاست؟ ب

نهــا یام عوامــلِ انســجامی اســت؟ اۀ کــدیــاز ناح یفیبِ انســجامی چنــین تعــارین آســیشــتریب
  )4مبحث  !( .ن جستار پاسخ داده خواهند شدیهستند که در ا ییپرسشها

  
  قیۀ تحقیفرض

  .انددر آن قابل مشاهده یمتن است و عوامل انسجام ینوع» فیتعر«
  

  هاي تحقیقداده
در . ت اسـت یریرشـتۀ مـد   یتـاب درسـ  ف از چنـد ک یـ تعر 70ن پـژوهش شـامل   یا يهاداده

 يریـ گف از روش نمونـه یانتخـاب تعـار   ز در یـ ن ، رشـتۀ مـوردنظر و  یدرس يانتخاب کتابها
بـه طـور   ،رشـتۀ مـذکور  قسمتهاي پراکنـده چنـد کتـاب درسـی     . استفاده شده است یتصادف

تصادفی مطالعه شد و تعاریف مندرج در این قسمتها استخراج، و بـر اسـاس عوامـل منـدرج     
  .بررسی شد 1ر جدول د

                                                                                                                             
 .د از نگارندگان استیتأک  .1
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   عوامل ایجاد متن و عوامل ایجاد انسجام   1 جدول
 عوامل ایجاد انسجام عوامل ایجاد متن 

   !!!!!!!!!!!انسجام  1
 )1ـ2مبحث (

  
  )1ـ1ـ2مبحث (پیوستگی بندها /ابستگیو. 1
  )2ـ1ـ2مبحث (ضمایر . 2
  )3ـ1ـ2مبحث (حذف . 3
  )4ـ1ـ2مبحث (تکرار . 4
  )5ـ1ـ2مبحث (معنایی آیی و همهم. 5
  )6ـ1ـ2مبحث ( یلیصفات تفض. 6
 ) 7ـ1ـ2مبحث (مطالب يگذارشماره. 7

 )2ـ2مبحث ( یوستگیپ 2
 )3ـ2مبحث ( یبخشیآگاه 3
 )4ـ2مبحث ( يمندبافت 4
 )5ـ2مبحث (ت ینامتنیب 5
 )6ـ2مبحث (مقبولیت  6
 )7ـ2مبحث ( يقصدمند 7

  
  ست؟یف چیتعر. 1
) 99-66 :1391(خنـدان  . ژه در متون منطق و فلسـفه، دارد ی، به وياات گستردهیادب» فیتعر«

گـاه آن را نـزد   یکـرده، جا  یررسـ و مجـادالت ب  يف را در دو حوزة علوم بشریت تعریاهم
شـمرد، و  یآن را برم يکند، و کارکردهایان میرمسلمان به اجمال بیدانشمندان مسلمان و غ

ف را بر حسب هدف و یتعر يو. پردازدیان و نقد انواع آن میو ب» فیتعر«ف یسپس به تعر
  . کندیم میروش به انواع مختلف تقس

  
  »فیتعر« فیتعر .1ـ1

 يفهـا یک از تعریـ چ ین اسـت کـه هـ   یـ ف وجـود دارد ا یـ که دربـارة تعر  يزیآمنکتۀ تناقض
. )Moore, 2009: 4( ن حوزه واقـع شـود  یشمندان ایف نتوانسته است مورد قبول همۀ اندیتعر

ا یـ ا عالم ذهن یتواند متعلق به عالم زبان یز که میک چیعبارت است از شناساندن » فیتعر«
حین و صـح یتـر سـاده «: دیـ گویل مـ یجان استوارت م). 68 :1391خندان، (خارج باشد عالم 

ن معنـا  یـ ک واژه؛ ای يدربارة معنا یحیتوض ياگزاره: ن قرار استیف از این مفهوم تعریتر
خـاص   ینده در متنـ یگو/سندهیخاص باشد که نو ییا معنایممکن است مورد قبول عام باشد 

  ).Moore, 2009: 4ده در شنقل(برد یآن را به کار م
  
  »فیتعر« ساختار .2ـ1

گـاه  یشـود و جا یه میک دستگاه تکیف به عنوان یت تعریف، بر اهمیساختار تعر یدر بررس
  :گرددیسازندة آن مطالعه م يواحدها
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 يکه در مثالها یکلمات. شودیف و شناسانده میاست که تعر یا عبارتیکلمه  :معرَّف
ف هستندیداخل گ 2و  1   .ومه قرار دارند معرَّ

ف به کار م ياست که برا] یا متنیجمله [کلمه، عبارت،  :معرِّف رود یشناساندن معرَّ
 دارو خـط  1)کیـ رانیا(ده یـ بـا حـروف خم   2و  1کـه در مثـال    یکلمات). 69 :1391خندان، (

ف هستندنوشته شده   .اند معرِّ
کـرد،  یف وجود دارد که بر رویتعر يف عنصر مبنایاز تعار یدر برخ :فیتعر يمبنا
ف براسـاس آن نوشـته   یکند که تعریاشاره م یا جنبۀ خاصیمحقق  یِدگاه شخصیمکتب، د

» فیـ تعر يمبنـا «انـد  نوشـته شـده   2اهیبا حروف سـ  2و  1 يکه در مثالها يشده است؛ موارد
  .هستند

 یا عـوامل یـ م یاز مفاه يامجموعه بارت است ازع» ستمیس«، لریاز نظر رالف م .1مثال 
  3.شودیاز استفاده میک نیبرآوردن  يکه برا

در  یش نظـام یـ و آرا یحفنِّ طرا عبارت است از» راهبرد«، یدر اصطالح نظام .2مثال 
  .تمام مراحل جنگ

  یمشخصــ یرزبــانیو غ یزبــان يهــاف نشــانهیاز تعــار یدر برخــ .فیــتعر يشاخصــها
ن یـ ف از ایـ متـداول تعر  يشاخصـها . کننـد یبودن متن داللت مـ  یفیوجود دارند که بر تعر

  .قرارند
  

  :یرزبانیغ يشاخصها. الف
ف» =«ا ی» :«درج عالمت  -   .بعد از معرَّ
ف     يبـرا  یکیـ گرافينگارحروفه از امکانات استفاد - ماننـد  (برجسـته کـردن معـرَّ

ف با حروف  ف در سـطر  دهیخما ی اهیسنوشتن معرَّ ف در یـ ؛ درج تعر)مسـتقل  ي؛ درج معـرَّ
ژه؛ یـ و يف در کادرهـا یمتن؛ درج تعـار  ير قسمتهایتر از سطور ساکوتاه یبا طول ییسطرها

                                                                                                                             
1. Italic 

2. bold 

ق مـورد  یـ تحق يهـا داده يریـ گهستند که در نمونه يایدرس ين مقاله برگرفته از کتابهایا يمثالها یتمام  .3
 .استفاده قرار گرفتند
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ف در گ هر فصل يا انتهایف در ابتدا یدرج تعار   ...)ومهیاز کتاب؛ درج معرَّ
ف یـ تواننـد شـاخص تعر  یکـه مـ   ییها و عبارتهـا از واژه یبرخ :یزبان يشاخصها. ب
  :ن قرارندیباشند از ا

  :شودیف مین تعریچن -
  ...معادل است با / برابر است با  -
  یعنی -
  شودیده مینام -
 عبارت است از  -

  ...)ست از ستم عبارت ایمفهومِ س: مانند(مفهومِ  -
  منظور از -
  يبه معنا -
 فیبنا به تعر -

  :ف قابل ذکر استیتعر يسه نکته دربارة شاخصها
م؛ یمـواجه  یفـ یتعر یست که حتماً با متنیآن ن ين شاخصها به معنایشه وجود ایهم ●

، امـا مـتن موجـود دربـارة     )اهیسـ مـوارد  (ف وجـود دارد  یـ ، سـه شـاخص تعر  3مثالً در مثال 
ن بـه کـار   یـی مشـخص کـردن و تب   يف به معناینجا، تعریست، و در ایکار نوشناساندن کسب

  :رفته است
ف کسـب یـ تعر از عبـارت اسـت   يک اصـل راهبـرد  یـ  :وکـار کسب فیتعر .3مثال 

  .میکه در آن يوکار
  :ستندین شاخصها نیا يف لزوماً دارایهمۀ تعار ●

که متشـکل از   شودیگفته م» شرکت مختلط« یبه نوع یچابول در کرة جنوب .4مثال 
  ... است  یتیشرکت چندمل يتعداد

شاخص  %)8/62(ن یپربسامدتر» عبارت است از« شده، شاخصِیبررس يدر مثالها ●
ف بـود  یتعر%) 4/1(ن شاخص یبسامدترکم» شودیده مینام« و شاخصِ) 2و  1مثال (ف یتعر

   .)40مثال (
  

  متن یشناسزبان يف بر مبنایل تعریتحل. 2
 يداریو شـن  يگفتـار  ينقشگراسـت کـه در آن متنهـا    یشناسـ از زبان يامتن شاخه یشناسزبان

ک یـ ل یتشـک  يان آنهـا بـرا  یک متن و ارتباط می يقسمتها یدهنحوة سازمان. شوندیمطالعه م
ا ر يدیـ هل. (Richards, et al., 1992: 378) مـتن اسـت   یشناسکلّ معنادار از جمله مباحث زبان

فراتـر رود   يد از سطح جمله و مطالعات نحویاو کوش. متن دانست یشناسشگام زبانیتوان پیم
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 1یاو سـاختار موضـوع  . ل در آن بپـردازد یو عوامل دخ یبافتار متن يریگو به مفهوم متن، شکل
و انسـجام  ) اطالع کهنه و اطالع نو( 5و کانون 4ی، ساختار اطالعات)3انهیو پا 2آغازگر/هآغاز(

  ).97-96 :1390، يسجود( دکنندة بافتار برشمردیرا از عوامل تول
توان از لحـاظ سـاختار و   یمتن را م. است يا نوشتاری ياز زبان گفتار ياقطعه» متن«

ــ ــای ــار (ش یا کارکرده ــارکرد اخط ــم از ک ــياع ــ، ی، آموزش ــامالتی ــ) یا مع ــرد یبررس   . ک
  .شـود نـاممکن اسـت   یکـه مـتن در آن ظـاهر مـ     یغالباً درك کامل متن بدون ارجاع به بافت

هشـداردهنده   يک تـابلو یـ  يکـه رو » خطـر «ک واژه باشد، مانند یتواند فقط شامل یمتن م
باشـد   یا مـذاکره، طـوالن  یـ ، رمـان  یک سـخنران یـ ا ممکـن اسـت ماننـد    ینوشته شده است؛ 

(Richards, et al., 1992: 378) .هـا مـتن را   یبرخ. بـه انـدازة آن نـدارد    یت مـتن ربطـ  یـ فیک
رجمله ب ن یاما ا. کسان با آن داردی یتیک جمله است، اما ماهیتر از پندارند که بزرگیم يااَ

ها مـتن  از جمله يارهین شد که زنجیتوان منکر ایمسلماً نم. ستیدربارة متن ن یتصور درست
ها در واقع تجسـم مـتن هسـتند،    ن نکته مهم است که جملهید بر ایبخشد، اما تأکیرا تحقق م

شود، بلکـه در جملـه  یل نمیها تشکاست که از جمله ییمعنا يمتن واحد. جادکنندة آنینه ا
، و يـ دستور  يبه نظام واژ 6مانند نسبت بند ینسبت متن به نظام معناشناخت. ابدییها تجسم م

، یهـر بـرش زبـان   . )Halliday, 2002: 45-47(اسـت   یشناختر نسبت هجا به نظام واجیز نظین
و در  ینکه توسط افراد واقعیکرد به شرط ا یقتوان متن تلی، را ميو نوشتار ياعم از گفتار

ل زبـان یـ تحل. )Bloor, 2004: 5, 6( ان شـده باشـد  یـ جاد ارتبـاط ب یبه منظور ا یت واقعیموقع
 ینکه چرا برخـ یص ایکند، در تشخیرا فراهم م یزبان ینکه دانشیه از امتون، گذشت یشناخت

مـتن مـا را    یابیـ ارز يبـرا  ين ابـزار یدر تـأم ز ینزه مؤثرند، و یا انگیجاد ارتباط یاز متون در ا
ب، و با توجه به حضور عوامل مـتن و عوامـل انسـجام در    یترتنیبد). 7همان، (دهد یم ياری

ق نشـان داده  یـ ن تحقیـ مختلـف ا  ياز آنهـا در مثالهـا   یکه برخ(ا هاز داده یتوجهبخش قابل

                                                                                                                             
1. thematic structure 

2. theme 

3. rhyme 

4. information structure 

5. focus 

6. clause  
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سـتار، تعـار  یـ در ا 1.شوندیم یتلق »متن«ز ین» فیتعر«انواع مختلف ) اندشده کـه در   یفین ج
انـد، امـا   ک جملـه یـ شـتر از  یا بیـ ک جملـه  یـ اند غالبـاً  شده يآورجمع یتصادف يِریگنمونه
  . شودیان آنها مشاهده میز در میک عبارت هستند نیکه صرفاً شامل  یفیتعار

زبـان   یهـدف اصـل  «ن اصل اسـت کـه   یبر ا یمبتن يدیهل يگرامند نقشدستور نظام
، یـی اعال(» سـازند یرا مـ  مـتن تبـادل معنـا    يشوران براین منظور، گویانتقال معناست و به هم

است کـه کـانون توجـه مطالعـات     » متن«ن جمله، اشاره به ینکتۀ قابل توجه در ا 2).92 :1388
  .دهدیسوق م »متن«به  »جمله«ن را از ینو

، 3انسـجام : شـمرند یمتن برم يرا برا یژگیهفت و) 1981/2002(دبوگراند و درسلر 
شـده در  نقـل ( 9يو قصـدمند  8تیـ ، مقبول7تینامتنی، ب6يمند، بافت5یبخشی، آگاه4یوستگیپ

  . )306 :1385ک و گلباز، یب ي؛ و آد294 :1385، ییدر رضا
واهـد شـد، چـون    تمرکز خ» انسجام«شتر بر ی، بیژگین هفت وین این مقاله، از بیدر ا
و  تـر اسـت  ینـ یع يدر متـون نوشـتار  آن دن به متن، نمود یت آن در قوام بخشیعالوه بر اهم

ز همـراه ذکـر مثـال، بـه     یـ گر مـتن ن ید يهایژگیو. دارد یکم يسنجشها يبرا يشتریت بیقابل
  .د گشتنخواه یاختصار معرف

  
  انسجام .1ـ2

منـد  را بـه سـه جـزء نقـش     ینظـام معناشـناخت   )Halliday, 2002: 23( يدیدر مطالعۀ معنا، هل
 ییۀ معنـا یـ ن اجـزاء سـه ال  یا. یو متن ينافردی، ب)یو منطق یتجرب( یشگانیاند: کندیم میتقس

). 94 :1388، یـی اعال(نـد  یگویک از آنهـا فـرانقش مـ   یـ سون بـه هـر   یو مت يدیهستند که هل

                                                                                                                             
 .99-66، ص 1391خندان، : د بهیف رجوع کنیانواع مختلف تعر يبرا  .1
 .د از نگارندگان استیتأک  .2

3. cohesion 

4. coherence 

5. informativity 

6. contextuality 

7. intertextuality 

8. intentionality 

9. acceptability 
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یقـرار مـ   یل فـرانقش متنـ  ید قرار گرفته است ذین جستار مورد تأکیمبحث انسجام که در ا
شـود  یم) 1ییآتکرار و هم( یحذف، ربط، و انسجام واژگان/ینیرد و شامل ارجاع، جانشیگ
)Halliday, 2002: 28( .بخش . است يرساختاریو غ يشامل دو بخش ساختار یفرانقش متن

، ی، گـروه اسـم  یعم از آغازگر، گروه فعلبه مطالب مربوط به بند، ا یفرانقش متن يِساختار
 يرسـاختار یشـود؛ و بخـش غ  یو ساخت اطالع مربوط م يا، گروه حرف اضافهيدیگروه ق

 یا واژگـان یو  يانسجام بر روابط دستور. )Halliday, 2002: 28(آن، مربوط به انسجام است 
ر یـ بـه صـورت ز   انسجام را يدیهل. )Richards, 1991: 62(ک متن داللت داردیان عناصر یم

  :)Halliday, 2002: 6, 7(کرده است  يبندمیتقس
  
  

  
  
  

  انسجام
  
  
  
  

  

  انسجام   1نمودار 
  

 ینظران حوزة پـژوهش و نگـارش کتـاب درسـ    شگامان و صاحبیک که از پیان می
ز بـه مـوارد مـذکور در    یـ ن يو. دانـد یمـتن مـ   يهـا ان جملـه یاست، انسجام را ضامن رابطۀ م

 يگـذار و شـماره  یلیصـفات تفضـ   ،گـر یمحققـان د اشاره کرده است و به نقـل از   1نمودار 
 یبه نکات در ادامه. )Mikk, 2000: 183-4(شمردیز از عوامل انسجام در متن برمیمطالب را ن

  . شودیک اشاره میمذکور در کتاب م یر عوامل انسجامیو سا 1درباره نمودار 
ا چنـد  یـ ک یـ نش یـ نجـا، چ یمنظور از ساختار در ا :يساختار يِانسجام دستور .1ـ1ـ2
) مـثالً جملـه  (ۀ بـاالتر  یـ متعلق بـه ال  يل عنصریشکت يبرا) مثالً بند( یۀ زبانیک الیعنصر از 

                                                                                                                             
1. collocation 

  يدستور
  
  
  
  

 یواژگان

  )بندها در ساختار جمله( يساختار
  
  

 ير ساختاریغ
  ریضما

  
  
  

 حذف/ ینیجانش

  بندها یوابستگ
  
  
  

 بندها یوستگیپ

  اسم 
  
  
  

  تکرار واژه فعل 
  
  
  

 ا چند واژهیدو  ییآهم
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در مثـال  ). Halliday, 2002: 6-8(شوند یمنسجم م 2وندیا پی 1یق وابستگیبندها از طر. است
، مـتن  »یوابسـتگ «ق یـ شـوند کـه از طر  یرو مشـاهده مـ  یـ پ/ ک بند وابستهیه و یک بند پای، 5

  :اندجاد کردهیرا ا یمنسجم
کـه از اجـزاء وابسـته بـه هـم       یکـ یزیا فی یذهن یتیستم عبارت است از کلیس .5مثال 

  .ل شده استیتشک
  :ن قرارندیاز ا 5ه و وابسته در مثال یپا يهابند

  .است یکیزیا فی یذهن یتیستم کلیس: هیبند پا
  .ل شده استیستم از اجزاء وابسته به هم تشکیس: بند وابسته

ق یـ ب، از طرین ترتیوند زده است، و به ایه را به هم پیو بند همپاد» و«، حرف ربط 6در مثال 
  :جاد کرده استیرا ا ی، متن منسجم»وندیپ«

بـه   واسـت   یک حـوزة علمـ  یـ ن واحـد اجمـاع در درون   یتـر عیم وسیپارادا. 6مثال 
  .کندیر جوامع کمک میاز سا یک جامعۀ علمیک یتفک

تواننـد نشـان  یز مـ یـ روند نیک جمله به کار می يداکه در ابت 3حروف ربطاز  یبرخ
از طـرف  « یعنـوان مثـال، عبـارت ربطـ    ن باشند؛ بـه یشیپ يهادهندة ارتباط آن جمله با جمله

تـر  شیمخالف آنچه پـ  ین است که در جملۀ پس از آن مطلبیدهندة انشان 7در مثال » گرید
  .)Mikk, 2000: 184(آمده است وجود خواهد داشت 

. بـاال  يو توسعۀ محصوالت با فنـاور  یشرفت علمیعبارت است از پ ينوآور. 7مثال 
ف یـ ار فراتر از تعریبس یتیفعال ين است که نوآوریت ایگر، واقعیاز طرف د

  ... .اد شدهی
سـاختار تنهـا عامـل انسـجام در سـطح دسـتور        :يرساختاریغ يِانسجام دستور .2ـ1ـ2

 یوسـتگ یعناصـر مـتن پ   یشان با برخینمادها وجود دارند که يمقوالت دستور یبرخ. ستین
مهـم . ا اصوالً منفک از آنها هستندیبا آنها ندارند  یا رابطۀ ثابتی يدارند که به لحاظ ساختار

ش از یا عبـارات پـ  یـ ها به واژهمعموالً هستند که  ریضما، ين مقوالت دستورین دسته از ایتر
در مثـال  » آن«. شـوند ین آنها می، جانشیو به نوع) Halliday, 2002: 7(دهند یخود ارجاع م

  :دهدیارجاع م» نهاد«به  8

                                                                                                                             
1. dependence 

2. linking 

3. conjunction 
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یدر جامعه احسـاس مـ   آناست که همواره ضرورت وجود  یتینهاد موجود .8مثال 
  .شودیاحساس م يبه طور جد آنشود و در صورت حذف، خأل 

  .دهندیمارجاع » مانع«و » از آحاد جامعه ياا مجموعهیک ی«به » آن«و » خود«، 9در مثال 
 يبرا یتوان عاملیا چند واژه را میک ینه یبه قر حذفند یر، فرایپس از ضما .3ـ1ـ2

نـه عبـارت   یحـذف بـه قر  ). Halliday, 2002: 7, 40(برشـمرد   يرساختاریغ يِانسجام دستور
مـوردنظر   يهابت واژهین غیخوانندة متن متوجه ا. ا چند واژه در جملهیک یاست از حذف 

ا واژهیـ ن خواهد گشت که متناسب بـا واژه  یشیپ يهادر جمله يادنبال واژهخواهد شد و به 
ا واژهیـ واژه  شـود نـد جسـتجو موفـق    ین فرایاگر خواننده در ا. محذوف موردنظر باشد يها
ز بـه  یمذکور را ن يهاتواند جملهیدا کند آنگاه میپرا  یالخ يپرکردن جا يمناسب برا يها
تواند درست مثل تکرار واژهیز مینه نی، حذف به قریطیشران یدر چن. گر مرتبط سازدیکدی

نـد  ین حـال، درك فرا یبا ا. ر، مؤثر و کارگشا باشدیضما يریکارگا بهیو ) 4ـ1ـ2مبحث (ها 
انـد نسـبتاً   نـه یکـه محـذوف بـه قر    ییهاا واژهیافتن مرجع متناسب با واژه ینه، و یحذف به قر

ن یـ ا يریکـارگ رهاست؛ و لـذا بـه  یافتن مرجع ضمیا یها ند تکرار واژهیدشوارتر از درك فرا
کـه در   یعبـارات ). Mikk, 2000: 184(رد ید کامالً آگاهانه و محتاطانه صـورت پـذ  یند بایفرا

  . انداند، در جمله حذف شدهداخل قالب قرار گرفته 10و  9 يمثالها
 یو رنجـ  از آحاد دچار درد ياا مجموعهی] از آحاد جامعه یکی[ک یهرگاه  .9مثال 

در  یبـا مـانع  ] از آحاد جامعه یا گروهیاز آحاد جامعه  یکیهرگاه [ا یشود 
قـادر بـه رفـع آن نباشـد،      ییخود مواجه گردد که خـود بـه تنهـا    یر تعالیمس

  .داده است رخ یعموم يامسئله
استادانه شامل حرکت و ضـد حرکـت و بلـوف و ضـد     » يباز«ک یراهبرد  .10مثال 

ن کسـب یبـ [ن حـال  یب، و در عـ یـ رق يوکارهـا ن کسـب یبلوف است که بـ 
  .ردیگیبه هم وابسته صورت م] يوکارها

هـا مشخصـاً آن قسـمت از    تکـرار واژه  :ق تکـرار واژه یاز طر یانسجام واژگان .4ـ1ـ2
. سنده اسـت یز مورد مالحظه و توجه نوین يکند که در جملۀ بعدیان مین را بیشیپ يهاجمله
وجـود نداشـته باشـد،    ) يو مکرر(ا واژة مشترك یچ مفهوم یه متن یِاپیپ يهاان جملهیاگر م

 يهـا واژه. خواهـد شـد   یهـا دچـار سـردرگم   جملـه  یخوانندة متن در مـرتبط سـاختن معـان   
ن یاز بهتر یکیواضح است که . گر داشته باشندیکدیاز  يادید فاصلۀ زیتکرارشوندة متن نبا

جملـۀ   ين، در ابتـدا یشـ یجملـۀ پ  يانتها يهاواژه ین است که برخیها اتکرار واژه يهاوهیش
تکـرار  . دهـد یرا نشان مـ  ين تکراریچن 11مثال ). Mikk, 2000: 184(ز ظاهر شوند ین يبعد
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از تکـرار   ییهانمونه) 14در مثال (» یمسئله عموم«و ) 13مثال (» میپارادا«، )12مثال (» اقدام«
  .دهندیف را نشان میواژه در تعار
نولـدز آن را در سـال   یکـه ر  یات مصـنوع یـ است دربارة ح يادز برنامهیبو .11مثال 

یپرنـدگان مـ   یرفتـار گروهـ   يسـاز هیبه شـب  برنامهن یا. کرد یطراح 1986
از تعامـل   دزیـ بو یدگیـ چیپ... گونـه اشـاره دارد  اء پرندهیبه اش دزیبو. پردازد
 يارو قواعـد سـاده  یـ پ افـراد ن یـ ا. ردیـ گیک گروه نشئت میتک افراد تک

  .و انسجام يبند، صفییجدا: اند ازعبارت قواعدن یا. هستند
ـئله  يکه برا یاقدامد کرد که هر یتوان تأکیم» يعمل ادار«ف یدر تعر .12مثال   ياحل مس

 يبـرا  یاقـدام اسـت،   يادار یاقـدام انجام شود،  یعموم يا مواجهه با امری یعموم
  .یستم اجتماعیک سیک مشکل در یت و حل یک موقعیاداره کردن 

ک علـم  یـ ن از موضوع مورد مطالعـه در درون  یادیبن يام، انگارهیهر پارادا .13ثال م
د یکه با ید مطالعه شوند، سؤاالتیکه با یف موضوعاتیبه تعر میپارادا. است
د هنگـام  یـ کـه با  يده شـوند، و قواعـد  ید پرسـ یکه با ياده شوند، نحوهیپرس
عیوس میپارادا. دکنیت شوند، کمک میبه دست آمده رعا ير پاسخهایتفس
ا یـ (ک جامعـه  یـ ک یـ ک علم است و بـه تفک ین واحد اجماع در درون یتر

  .کندین کمک میریاز سا یعلم) یجامعه فرع
 يتـوان بـه جـا   یگـاه مـ   :هاواژه ییمعناو هم ییآق همیاز طر یانسجام واژگان .5ـ1ـ2

ز یـ مـوردنظر ن  يهـا ان واژهیـ م ییمعنـا و هـم  یـی آهم يهاک واژة بخصوص از رابطهیتکرار 
). Halliday, 2002: 6-8; Mikk, 2000: 184(هـا اسـتفاده کـرد    ان جملـه یجاد رابطه میا يبرا

انگاره، و در مثال /میپارادا ییمعنا، از هم13اقدام، و در مثال /عمل ییمعنا، از هم12در مثال 
  .زه استفاده شده استیوماتیآگز/یو اصل موضوع یعموم/یدولت ییمعنا، از هم14

 ینسبتاً اصل موضوع يکردیتوان در رویرا م یا مسئله عمومی یمسئله دولت .14مثال 
از  ياا مجموعـه یـ ک یـ هرگاه : ف کردیل تعریزه، به صورت ذیوماتیا آگزی

خـود مواجـه    یر تعالیدر مس یا با مانعیشود  یآحاد جامعه دچار درد و رنج
رخ داده  یعمـوم  ياقادر بـه رفـع آن نباشـد، مسـئله     ییشود که خود به تنها

از  یا گروهـ یـ ا سد راه رشـد فـرد   یهر آنچه موجب درد و رنج  یعنی. است
ند، مسئلهیقادر نباشند از عهده رفع آن برآ ییشود که خود به تنها ییانسانها

  .شودیمحسوب م یعموم يا
  :دارند ییآگر همیکدیبا » شرکت و سهام«و » دیتصاحب و خر« يها، واژه15در مثال 
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  .ک شرکت به منظور کنترل آنید اکثر سهام یاحب عبارت است از خرتص. 15 مثال
ها ان جملهیتوان ارتباط میز مین یلیبا استفاده از صفات تفض :یلیصفات تفض .6ـ1ـ2

  ).Mikk, 2000: 184(را نشان داد 
که در آن حقوق افراد مهم اسـت؛   یسازمان فردنگر عبارت است از سازمان .16مثال 

  .تربزرگ يز حقوق گروههاا ترمهم
شود، که از توسل ید میگران تأکیقانع کردن د ییف نفوذ، بر توانایدر تعر. 17مثال 

  .است ترمهمبه زور 
شـتر  یبکـه   يگر اسـت بـه طـور   یکدیاز عوامل مرتبط با  ياستم مجموعهیس .18 مثال

  .تک آنهاتک يهایژگیکل اجزاء است نه و يهایژگیاز و متأثر
ان یـ ان رابطـۀ م یجاد و بیخوب ا يهاوهیگر از شید یکی :مطالب يگذاررهشما .7ـ1ـ2

  .مطالب يگذارشمارهها عبارت است از تر از جملهقطعات بزرگ یا حتیها و جمله
مقصــدتان ) 1: بــه دو ســؤال عمــده ییگــوراهبــرد عبــارت اســت از پاســخ .19مثــال 

  د؟ید به مقصد برسیخواهیچگونه م) 2کجاست؟ 
عنصـر  ) 2؛ )ذهن( یعنصر شناخت) 1: دارد یسه عنصر اساس یهوش فرهنگ .20مثال 

  ).جسم( يو رفتار یکیزیعنصر ف) 3؛ )دل-قلب( یزشیو انگ یروان
  
  یوستگیپ .2-2
ن روابـط لزومـاً   یـ ا. زندیوند میک متن را به هم پی یکه معان یعبارت است از روابط یوستگیپ

سـنده  یمثالً نو(کنندة متن افتیدکننده و دریان تولیدانش مشترك م يو بر مبناستند ین يدستور
دارد کـه جملـه   یوسـتگ یپ یک پاراگراف در صـورت یمعموالً متن . شوندیجاد میا) و خواننده

، ین متنـ یگر، در چنـ یعبارت د  قوام بخشند؛ به یموردنظر را به خوب یدة اصلیآن بتوانند ا يها
  ).Richards, et al. 1992: 61(بان وجود دارد ین جملۀ پشتیو چند 1یک جملۀ موضوعی

. متفکرانـه  يهـا دهیـ ک فـرد براسـاس ا  یـ ت عبـارت اسـت از عمـل    یـ خالق. 21مثال 
خـوب،   يهـا دهیـ گـرفتن ا  ياسـت کـه بـرا    یت گروهـ یـ ک فعالی ينوآور

  .دهدیرا توسعه م يندیفرا
 ،»گـروه «و  »فـرد «، و صرفاً از تقابل دو واژه يدستور يهاهخواننده بدون وجود نشان ، 21در مثال 
مطـرح سـازد و وجـه     يت و نـوآور یـ ان خالقیـ را م یاسـ یسنده قصد دارد قیشود که نویمتوجه م

                                                                                                                             
1. topic sentence 
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  .ان کندیافتراق آنها را ب
  

  یبخشیآگاه .2-3
اصـل  . جـاز سـروکار دارد  یو ام اطالع کهنـه، اطـالع نـو، حشـو، اطنـاب      یبا مفاه یبخشیآگاه
ف، یـ در تعر. ان اطالع کهنه و نـو تـوازن برقـرار باشـد    ید مین معناست که بایبه ا یبخشیآگاه

خواننده اطـالع   ینیشیسنده براساس دانش پینو. است» اطالع کهنه«و معرِّف » اطالع نو«معرَّف 
ف، معمـوالً  ینِ تعـار نشـا یدر صورت بـ ). Brown and Yule, 1983: 154(کند یم ینو را معرف

معرَّف واجـد مجموعـۀ    يهاف، اگر مؤلفهیدر تعار. با آغازگر مطابقت دارد) معرَّف(نو اطالع 
  :دیر توجه کنیز يبه مثالها. بخش خواهد بودیف مزبور آگاهیباشند، تعر یشروط الزم و کاف

لِّ متشکل از اجزاء پیستم عبارت است از یس .22مثال    .ه هموسته و مرتبط بیک کُ
اسـت   يافزارو سخت يافزارهدفدار، و متشکل از اجزاء نرم ياستم مجموعهیس .23مثال 

 يانـد و بـرا  گر قـرار گرفتـه  یکـد یکه در ارتبـاط خـاص، متناسـب و متعامـل بـا      
  .انددر تعامل یرامونیگر و با عوامل پیکدیمشخص، با  یبه هدف یابیدست

  .تر استبخشیآگاه» ستمیس«ف یتعر ي، برا22سه با مثال ی، در مقا23مثال 
  يمندبافت .4ـ2

 یمثالً راهبرد، بسته به بافت نظام. شودیر میک بافت خاص تعبیهر متن در  یعنی يمندبافت
  ).10و  2مثال (دارد  یف متفاوتی، تعاریا سازمانی

  
  تینامتنیب .5ـ2
دسـتۀ  «، درك 35در مثـال  . شـود یگر مربوط مـ ید يک متن از متنهای يریرپذیأثت به تینامتنیب

در . دارد یمربـوط بسـتگ   یر از متن کتاب درسیغ يگرید يمخاطب با متنها ییبه آشنا» کبوتر
بـا متـون    ییازمنـد آشـنا  ین» ياپوشش نقـره «درك . شودیمشاهده م يان مسئلهیز چنین 34مثال 

  .گر استید
  
  تیمقبول .6ـ2

ت یـ مقبول. خواننـده اشـاره دارد   يف بـرا یـ بودن تعر یرفتنیف به متناسب و پذیت تعریمقبول
  .آن دارد یوستگیبا پ یکیک متن رابطۀ نزدی

 ياسـت کـه رفتـار گروههـا     ينظـم و همکـار   ينهاد ساختار و سازوکارها .24مثال 
از  یا گروهــیــهــاد واژه ن. کنــدیمــ ين راهبــریرا در اجتماعــات معــ یانسـان 
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  .دهدیم يا جمله است که دربارة آن خبریک بند یواژگان 
ــال  ــارة تعر  24در مث ــه درب ــک ــاد«ف ی ــد »نه ــۀ دوم  مقبول یریدر م ــت، جمل ــت اس ــتنی   ت م
  دربـارة نهـاد مطـرح    یشـناخت زبـان  یفـ یت، تعریریکند ، چـون در مـتن مـد   یدار مرا خدشه
  .شده است
  

  يقصدمند .7ـ2
اهـداف  . ان آن را داردیـ سـنده قصـد ب  یکنـد کـه نو  یداللت م يف بر منظوریتعر يقصدمند
جـاد وضـوح   یا: انـد از ف عبـارت یتعر يگر، نقشهاید یف، و به عبارتیسنده از تعریعمدة نو

 ةعمـد  ).67-66 :1391خنـدان،  (، و رفـع ابهامـات   ی، رفع اختالفـات و مجـادالت لفظـ   یزبان
  .برخوردار هستند ین عنصر متنیاند از اتاکنون مطرح شده که ییمثالها

  
   یشناسبیآس. 3

 یم که از لحـاظ برخـ  یپردازیم یفیتعار یق، به بررسیتحق يهان قسمت، براساس دادهیدر ا
در از آنجـا کـه   . بودند یشناختجاد انسجام دچار اختالالت متنیاجاد متن و عوامل یعوامل ا

ف نقـش داشـتند   یدر مختـل شـدن تعـار    یو انسـجام  یاز عوامل متنـ  یبیاز مثالها ترک یبرخ
انـواع مشـکالت   . دادیرا به دسـت نمـ   یقیجه دقیمشخص نت يمثالها در گروهها يبندمیتقس

  . خالصه شده است) 4مبحث ( 2ها در جدول شده در دادهمشاهده
ن در یبنـابرا . وجـود و وضـع مطلـوب   ن وضع میاز عبارت است از فاصله بین .25مثال 

ا دانــش و یــهــا ییهــا، توانایژگیاز برحســب ویــ، نيریادگیــنــۀ آمــوزش و یزم
ــها ــتعر یینگرش ــی ــه الزم اســت  یف م ــود ک ــده یادگیش ــرن ــی از  یا گروه

  . هستند آندر حال حاضر فاقد  یبرخوردار باشند؛ ول آنرندگان، از یادگی
یه به عامل ارجاع و دسـتور زبـان مربـوط مـ    وجود دارد ک ی، دو اشکال انسجام25در مثال 

 يبـه اسـمها  » فاقـد آن هسـتند  ... از آن برخـوردار باشـند   ... «در » آن«ر یمرجع ضم) 1: شوند
... رنـدگان  یادگیاز  یا گروهـ یـ رنـده  یادگیالزم اسـت  «در عبـارت  ) 2. دهدیجمع ارجاع م

ب، اسـم و  یـ ، بـه ترت »رنـدگان یادگیاز  یگروهـ «، هم »رندهیادگی«نکه هم یبا توجه به ا» باشند
 یشـ یافزا یکـه عامـل ربطـ   » و«اند، نه بـا  به هم مرتبط شده» ای«مفرد هستند، و با  یگروه اسم

  .ستینطور نیاست، الزم است فعل جمله مفرد باشد؛ که ا
ف مؤلفۀ ممین 8در مثال   يگر ماننـد هـوا، غـذا، صـداقت، فضـا     ید ییاز اسمها» نهاد«ز یز معرِّ
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ف شرط الزم نهاد را ب. کندینم را مشخص... سبز ن جملـه بـه  یـ ا. کنـد یان نمـ یدر واقع، معرِّ
  .ستیالزم ن یبخشیآگاه ي، دارايرغم داشتن انسجام دستور

حـوزة عالقـه    ياز افـراد کـه دارا   یعبارت اسـت از گروهـ   یشبکۀ اجتماع .26مثال 
  .مشترك هستند

ف آگاه26در مثال  شـبکۀ  «مهـم   يهـا مؤلفـه  یا حتـ یها ست چون همۀ مؤلفهیبخش نی، معرِّ
حـوزة عالقـۀ مشـترك     يکـه دارا  يافـراد «ان یـ م» ارتبـاط «بـه   یحت. اندان نشدهیب» یاجتماع
  .اشاره نشده است» هستند

م یتنظـ  يوسته و مرتبط به هـم کـه بـه نحـو    یپ يستم عبارت است از اجزایس. 27مثال 
  .ندآوریتک اجزاء را به وجود مک کل متشکل از تکیاند که شده

ف، 27در مثال  ب انـار و  یـ ن ترتیکند و به ایان نمیستم را بیس) زیا وجه تمای(شرط الزم  معرِّ
  )یبخشیعدم آگاه. (ستم دانستیتوان سیک جعبۀ شکالت را هم میپرتقال و 

  .یفعل يتهایندها و فعالیر محصوالت، فراییعبارت است از تغ ينوآور .28مثال 
ف شرط الزم28در مثال  بخـش  یب آگـاه یـ ترتنیکنـد، و بـد  یان نمـ یـ را ب» ينـوآور « ، معرِّ

  .ر استییتغ یالزم است چون فساد هم نوع يشتریح بیتوض» رییتغ«دربارة . ستین
ز ین در آن رشته متمـا یریا سازمان آن را از سایت مؤسسه یا مأموریرسالت . 29مثال 

، یبـه عبـارت  . کنـد ین را مشـخص مـ  یادیات و هدف بنیطۀ عملیکند و حیم
ار یــمع. مجموعــه اســت يت انحصــاریت و مســئولیــه موجودیــرســالت توج

ن یتـر ت سـازمان باعـث انتخـاب مناسـب    یـ ارزشمند به دست آمده از مأمور
توان راههـا و  یت سازمان روشن و رسا باشد میاگر مأمور. شودیراهبردها م

ت یـ مأمور. نها را مشخص کـرد یترک و مناسبیرا تفک يراهبرد يهانهیگز
دبخش یـ نو يراههـا  یینـه شناسـا  یداشته باشـد و زم  ییایپو يریگجهتد یبا

ا یـ و  يرسالت عبارت است از فلسفه وجـود ... . ن رشد را فراهم کندیباالتر
ارائـه   یبرعهده گرفتـه تـا خـدمت   ) ا جامعهیسازمان (ک مجموعه یکه  ینقش

ت مؤسسـه عبـارت اسـت از    یمأمور. جامعه را برآورده سازد يازهایدهد و ن
ز و رسـالت  یگر متمـا یالت را از مؤسسات دیکه تشک ياهیور خاص و پامنظ

بـه عبـارت   . کنـد ینه ارائه محصـوالت و خـدمات مشـخص مـ    یآن را در زم
  .ت و عزم مؤسسه استیاز ن یان کلیت، بیتوان گفت مأموریگر، مید

مـتن را   نکـه یا يبـه جـا  ) تیـ رسالت و مأمور(معنا هم يها، استفادة نابجا از واژه29در مثال 
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ف دو واژه انتخاب شـده اسـت    يآن لطمه زده است، چون برا یکدستیمنسجم کند، به  معرَّ
ان دو واژة یـ ز مین خطـور کنـد کـه قـرار اسـت مـتن تمـا       یو ممکن است به ذهن خواننده چن

از دو اصـطالح   missionواژة  يت را مطرح کند، حـال آنکـه در واقـع بـرا    یرسالت و مأمور
  .فاده شده استت استیرسالت و مأمور

به حوزة توجه و تعهـد   یدهت و جهتیریعبارت است از مد یمشکل انسان. 30مثال 
مها، ی، تصــميدیــد معطــوف بــه مشــاغل کلیــبا يدیــافــراد؛ توجــه افــراد کل

نـد و سلسـله مراتـب    یفرا يدیـ تهـا در مقـاطع کل  ین اولویینظرها و تعاختالف
 يراهبـرد  يهـا شهیاند تیریند عبارت است از مدیمشکل فرا. باشد یسازمان
مشـکل  . ل شـود ید به خرد متعارف تبـد یمناسب؛ خرد نامتعارف با یبه روش
و  یداخلـ  يطهـا یت روابط جـزء و کـل مح  یریعبارت است از مد يساختار
 يمشـکل نهـاد  . سـودمند بـا هـم مـرتبط شـوند      ید به صورتی؛ که بایخارج

 يزیـ ررنامهن مشکل بیر مشکل؛ دشوارترییتغ يعبارت است از کاربرد رهبر
  .توان حل کردیم ير شکل نهادییرا تنها با تغ) در اجرا( يراهبرد

ف مختل استیوند می، پ30در مثال  ف و معرِّ داده شده » مشکل«که دربارة  یحیتوض. ان معرَّ
عبـارت   یمشـکل انسـان  «د یـ توانسـت بگو ینجا، مؤلف میدر ا. ستیاز اشکال ن یاست حاک

هـا، خـأل   واژه ییمعنـا و هـم  یـی آقع با اسـتفاده از روابـط هـم   و در وا» ...در ياست از دشوار
  ).5ـ1ـ2مبحث (موجود در متن را پر کند

؛ یبخشـ الهـام ) 2 انداز؛چشم) 1: اند ازر عبارتیخاص مد يتهایرفتارها و فعال .31مثال 
  نشــان دادن انتظــارات ســطح بــاال و) 5؛ يتوانمندســاز) 4؛ يســازمفهــوم) 3
  .یت جمعیجاد هویا) 6

چشـم « گـر ی، به عبارت د)يعدم انسجام ساختار(ست یه نیپاها هم، ساختار مؤلفه31در مثال 
  .ستیها نگر مؤلفهیۀ دیپاهم» انداز

ن نکتـه کـه   یـ ا یابیـ ص و ارزی، در واقع عبارت است از تشخیابیمرحله ارز .32مثال 
  .حاصل شده است یطیرات محیین تغیچرا و چگونه و به چه صورت ا

» یابیمرحلۀ ارز«ف موجب شده است ِ در قسمت معرّ» مرحله«تکرار کلمۀ  ، عدم32در مثال 
الزم . کنـد یک امر، با خود آن امـر فـرق مـ   ی» مرحله«ر شود، حال آنکه یتعب» ...صیتشخ«به 

  : در واقع. »...که در آن يامرحلهعبارت است از  یابین گفته شود که مرحلۀ ارزیبود چن

- 
 تواندینم »مرحله« 

 معرِّف معرَّف .باشد  »ص یتشخ« 
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نـده و  یخردمندانه دربـاره آ  ییهاانداز عبارت است از ارائه گزارهسند چشم .33مثال 
 يریادگیـ  ينـدها یکه بـه عمـل آگاهانـه و بـه فرا     ياها به گونهر گزارهیتفس
  .نده جهت دهدیآ يبه چالشها ییو نحوه پاسخگو یجمع

ن دو مثـال  یـ ا. میگفتـه شـد مـواجه    32ه آنچه دربارة مثـال  ه بیشب ی، هم با مشکل33در مثال 
الزم بـود مؤلـف   . سـازند یجاد انسجام مـتن را روشـن مـ   یدر ا» هاتکرار واژه«بودن  يضرور
  .»...است يسندانداز چشم   سند «د یبگو

- 
 معرِّف فِ رّمع .باشد »... ییهاارائه گزاره« تواندینم »سند«
  .است يانقره یده با پوششیچیپ یطالحانداز اصچشم .34مثال 

هـم در  » دهیـ چیپ«چـون در آن  . اسـت  یابهـام واژگـان   يک طرف دارای، معرِّف از 34در مثال 
، و از »ک لفـاف یـ شـده در  دهیـ چیپ« يرود، و هـم در معنـا  یبه کار م» غامض و دشوار« يمعنا

لـوم نباشـد کـه    از مخاطبـان مع  یندارد چون ممکن اسـت بـر برخـ    یروشن يگر، معنایطرف د
مخاطـب   یازمند آگاهین» يانقره یپوشش«نجا، درك یدر ا. ستیچ» يانقره یپوشش«منظور از 
  .رفع کند را ین ابهام واژگانیتوانست ایمعنا مگر است استفاده از کلمات همیاز متون د

صـاحبان قـدرت تأمـل کـرده، بـا اسـتفاده از        ییجـا ز بر نحوة جابهیتهد نیوا .35مثال 
ف شدهیتعر یقدرت حاکم گروه يکبوتران بر آن است که گروههادستۀ 

دهنـد و  یر مکـان مـ  ییـ شوند و صرفاً تغیآن حذف نم ياند که هرگز اعضا
  .ردیگیرا م يگرید يجا یکی

ف اسم جمع35در مثال  ف) يگروهها( است ، معرَّ ن یکه ا) یگروه(است اسم مفرد  ،و معرِّ
در کـل کتـاب   » دستۀ کبـوتران «ن، عبارت یهمچن. شودیم يامر موجب عدم انسجام دستور

ن مخاطب، یشیه بر دانش پیدهد که مؤلف با تکین نشان میمربوطه وجود نداشت و ا یدرس
 یاگر خواننده اطالعات یحت. بدهد يشتریح بیتوض» دستۀ کبوتران«ده است دربارة یند يازین

 یینابجـا  يجم است، چـون حـذفها  ن متن نامنسیداشته باشد، باز هم ا» دستۀ کبوتران«دربارة 
  .در آن صورت گرفته است

نقـش رهبـر    ياز رفتارهـا  ياعبارت است از مجموعـه  يمطالعۀ مؤلفۀ رهبر. 36مثال 
دگاهها و رفتـار  یـ بر د يق اثرگذاریبه اهداف گروه از طر یابیدست يکه برا
  .شوندیگروه به خدمت گرفته م ياعضا

ف . ســتیبخــش نیآگــاهف یــک تعریــ، 36مثــال  فبــا ) يمطالعــۀ مؤلفــۀ رهبــر(معــرَّ  معــرِّ
ف اضـافه   ی» مطالعه«گر، عنصر یندارد؛ به عبارت د ییآهم) از رفتارها يامجموعه( ا در معـرَّ
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ف نادیاست    .ده گرفته شده استیا در معرِّ
نکـه خـود را نـامطلوب    یا ياقدامات شرکت مورد حملۀ خصمانه برا: زهرکوسه .37مثال 

  .ان تصاحب را دفع کندیب متقاضین ترتیتا بدآور نشان دهد و تهوع
وجـود دارد کـه    يحـذف و حشـو  » شرکت مـورد حملـۀ خصـمانه   «، در عبارت 37در مثال 

مفهوم خصمانه در خـود حملـه نهفتـه اسـت و     اوالً. کندیخواندن و درك مطلب را مختل م
بـه  » شـرکت « يبـرا  یکه به عنوان بند صفت» مورد حملۀ خصمانه«اً یوجود آن حشو است؛ ثان

الزم اسـت  . و فعـل، نـاقص شـده اسـت     یکار رفته است، بر اثر حذف حرف ربـط موصـول  
  .باشد» که مورد حملۀ خصمانه قرار گرفته است«عبارت به صورت 

جـۀ آن رابطـۀ   یدو طـرف کـه در نت   يقـرارداد عبـارت اسـت از توافـق اراد    . 38مثال 
  .دهدیر مییموجود را تغ یا رابطۀ حقوقید یآیبه وجود م يدیجد

به کـار  » را« یمبتداست حال آنکه با نشانۀ مفعول» موجود یرابطۀ حقوق«، عبارت 38در مثال 
کـه   يايساختار يگر، انسجام دستوریآن فاعل ندارد؛ به عبارت د يرفته است و فعل متعد

حرف ربط (» ای«که با  ییشد، مختل است چون بندهایجاد میا» ای«ق حرف ربط ید از طریبا
بـه وجـود    يدیـ رابطـۀ جد «ن مثال یدر ا یه باشند، ولید همپایوندند بایپیبه هم م) سازهیهمپا

ک بنـد نـاقص   یـ » دهـد یر مـ ییـ موجود را تغ یرابطۀ حقوق«ک بند کامل است، اما ی» دیآیم
  . است چون فاعل ندارد

یکه معموالً رخ مـ  یطیشرا: اند ازفرهمند عبارت يت و رشته رهبریشخص. 39مثال 
ــ؛ ن)و اضــطراب یشــانیپر( دهنــد  يهــای؛ خروج)تیــموفق(از بــه حفــظ آن ی
کـه رهبـران    ییاز ابزارها یو بعض) کردن ينهاد(آن در طول زمان  یاحتمال

، یتـوان تفکـر و سـخنران   (کننـد  یلۀ آن اقتـدار را تجربـه مـ   یفرهمند بـه وسـ  
  ).زیانگشگفت يهاییشجاعت و توانا

ف آگـاه     ک متن است؛ نه ی يهایژگیفاقد و 39ف یتعر ف مشـخص اسـت، و نـه معـرِّ یمعرَّ
» یوسـتگ یپ«دارد، نـامفهوم اسـت و ضـرورت     ينکه انسجام دستورین متن با ایا. بخش است

  .دهدیت نشان میرا در متن) 2ـ2مبحث (
  
  )تحقیق فرضیۀ و سؤاالت به پاسخ( هاافتهی. 4
  یمتن مشکالت انواع بسامد .1ـ4

). 2جـدول (مشـکل در ایجـاد مـتن مشـاهده شـد       19شده، یررسمثال ب 70 یشناسبیدر آس
از ایـن مشـکالت بـه ترتیـب     % 26/5و % 05/21 از این مشکالت به ایجاد انسجام، و% 68/73
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  .شوندبخشی و پیوستگی تعاریف مربوط میبه آگاهی
  

 هاشده در دادهانواع مشکالت مشاهده .2جدول
 )درصد(بسامد  شماره مثال عوامل ایجاد متن

 52/10 38، 35 وابستگی بندها انسجام

68/73 

 78/15 31، 25، 30 پیوند بندها
 26/5 25 ضمایر
 52/10 37، 35 حذف
 52/10 33، 32 تکرار

 52/10 36، 29 معناییهم و آییهم
  52/10 35، 34 تیامتننیب

 05/21 8، 28، 27، 26 بخشیآگاهی
 26/5 39 پیوستگی

  
  عوامل انسجامبسامد  .2ـ4

» حـذف بـه قرینـه   «). 3جـدول (عامـل انسـجام مشـاهده شـد     123دهنده، عوامل انسجام یدر بررس
  .دهدشود و بدین ترتیب بیشترین بسامد را به خود اختصاص میاین عوامل را شامل می% 3/33

 هابسامد انواع عوامل ایجاد انسجام در داده   3جدول            
 %4/15 اپیوستگی بنده/وابستگی

 %3/24 ریضما
 %3/33 حذف
 %13/21 تکرار

 %19/12 معناییوهمآییهم
 %2/3 یلیصفات تفض

 %4/2 مطالب يگذارشماره
  

   :ن پژوهش مشخص شدیدر ا
  . انددر آن قابل مشاهدهجام سنجاد ایجاد متن و ایاعوامل چون متن است  یف نوعیتعر ●
نشـان  یخت اطالعـی تعریـف در متـون بـ    هاي تحقیق مشـخص شـد کـه سـا    براساس داده ●

ف در آغازگر جملـه  یساخت اطالعی غالب تعار یعنیف، یتعر ف، به نحوي است که معرَّ
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  . ردیگیقرار م
  .ف استیدر متن تعار یترین عامل انسجاممتداول» حذف به قرینه« ●
  .ۀ انسجام استیف از ناحیشناختی تعارب متنین آسیشتریب ●
  .شودبخشی آنها مربوط میمی تعاریف به آگاهیبیشترین مشکل انسجا ●

 
  يریگجهینت

یف مفاهیم و اصطالحات در اساسـ ی، تعریطۀ شناختیبلوم در ح یشش سطح يبنددر طبقه
پـس در سـاختار هـر درس از    ). 216، ص1385، یاضـ یر(رد یگین سطح شناخت قرار میتر

از  یبرخـ . ف شوندیحات موردنظر مؤلف تعرها و اصطال، الزم است ابتدا واژهیکتاب درس
آشـنا؛ در هـر حـال،    مـه یگـر ن ید ید باشند و برخیها و اصطالحات ممکن است جدن واژهیا

در . ف کنـد یـ درس تعر يدیموردنظر خود را از اصطالحات کل يد مقصود و معنایمؤلف با
ف    یف سـاخت ین ساخت هر تعریترم که متداولیدیمثالها د در آغـاز   اسـت کـه در آن معـرَّ

ن یـ کنـد؛ بـه ا  یف را آسـان مـ  یـ ص مـتن تعر یتشـخ  »فیشاخص تعر«رد و یگیجمله قرار م
 يا بنـد یـ شـروع شـود    یفیا قرار است تعریدهد که احتماالً یب که به مخاطب هشدار میترت

ف و شاخص«که قبل از    ).40مثال (اصطالح بوده است /ک واژهیف یآمده است تعر» معرَّ
 يکه عبارت اسـت از حرکـت ورا   يقات رهبریش تحقیدایپ روند در حال .40مثال 

 ير نقشها، الگـو یسا يبه سو يرهبر یو مشارکت یاجتماع يافهیوظ ينقشها
  .شودیده مینئوفرهمند نام

ف در انتها ياتنها نمونه 40مثال  ف در آغـاز جملـه قـرار       يبود که در آن معرَّ جملـه و معـرِّ
  .گرفته است

 یمنطقـ  ير ابزارهایسا یل متنیتحل: سازدیرا مطرح م يدیق سؤاالت جدین تحقیا
چگونـه  ) فیاعم از اسـتدالل، اسـتنتاج، استشـهاد و توصـ    ( یدرس يبه کار رفته در کتابها

ــود و چــه روشــنگر  ــار یخواهــد داشــت؟ بررســ  ییهایخواهــد ب ــ يف کتابهــایتع  یدرس
هنگـی ـ   را بـه دسـت خواهـد داد؟ کـدام عوامـل فر      یجیهـا چـه نتـا   ر رشتهیسا یدانشگاه

در ایجاد انسجام نقش دارند؟ درك چه  »حذف به قرینه«اجتماعی در بسامد باالي کاربرد 
ن پـژوهش  یـ د اسـت کـه ا  یـ تر اسـت؟ ام آسان) دانشجو(مخاطب  يف برایاز تعار یساخت

رد و یـ قـرار گ  یدانشگاه یدرس يمترجمان کتابها /مندان و مؤلفانبتواند موردتوجه عالقه
  .ن متون مشخص کندیدر ارا ف یگاه تعریت جایاهم
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