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Abstract 

In role-oriented linguistics, the textual meaning of the texts is the product of the 

connection between the text and the situation in which it is produced. The essential 

function of this type of view in the Holy Quran is to reveal the hidden angles of meaning 

in it. This type of view is necessary to prove the hypothesis that the context of the 

situation presented in the role-oriented system, through the precise determination of the 

meaning as a basic assumption in understanding, can directly affect the purpose of the 

verses of the Holy Quran. For example, the position of submission and hope in God in 

Surah Al-Kahf reveals the different aspects of recommendation from the individual, 

social and religious aspects. In this research, by taking the descriptive-analytical method 

by examining the verses of Surah Al-Kahf that mention request and hope in God, it has 

been tried to explain the relationship between the discourse, the position of these 

categories and the text, and the relationship between the three layers of the text. A 

situation (scope, nature, and style of speech) should be processed with the semantic 

layers of language (ideological, interpersonal, and textual). Among the obtained 

approaches is that. Compound starters (textual-structural) have the highest frequency in 

the subjunctive position, which shows the connection of conjunctions with the situation. 

Repetition in the situational context of submission and hope is manifested in several 

forms. Also, he observed the use of "rab" with the pronoun "na" and "y" in all three 

events, i.e. (the story of young men, the event of a challenge, and the story of the owners 

of the garden). The semantic element of this additional combination is the hope for 

God's mercy, in which the context of the situation plays an essential role in shaping . 
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 چکیده  

زبان  معنانقش  یشناسدر  پ  یبافت  ی گرا  موقع  وندی متون، محصول  و  تول  یتیمتن  آن  در  که    نیتر. مهمشودیم   دیاست 

یان و ب  پنهان معنا در آن است. ضرورت این نوع از نگاه در  ی ایزوا  یآشکارساز  مینوع از نگاه در قرآن کر  ن یکارکرد ا

عنوان یک قرینه    معنا به  قدقی   تعیینواسطه    به  ،گرانقش  اممطرح شده در نظ  تیاثبات این فرضیه است که بافت موقع

به    دی و ام  میتسل  تیمثال موقع  یقرآن کریم اثر داشته باشد. برا   اتیآ  معنای  بر  مستقیمطور    به  توانداساسی در فهم، می 

تسل مختلف  ابعاد  آشکارکننده  در سوره کهف،  فرد  میخداوند  جنبه  اعتقاد  یاجتماع  ،یاز  ا  یو  در  پژوهش    نیاست. 

به خداوند    دیو ام  متسلی  که  کهف  از سوره  یات یآ  یبا بررس  یلیتحل  -  یفیش توصگرفتن رو  شیشده است با در پ  یسع

)گستره،  یتیگانه بافت موقعسه  هایهیها با متن و ارتباط ل مقوله  ن یا  ت یارتباط گفتمان موقع  نییاند به تبرا مطرح کرده

-افتیجمله ره  ( پرداخته شود. ازیو متن  ینافردیو ب  یشگانیزبان )فرانقش اند  یینامع  هایهی سخن( با ل   وهیمنش و ش

بسامد را دارا هستند که    نی شتریب  میتسل  تی( در موقعیساختار  -یمرکب )متن  یهاحاصل شده آن است که آغازگر  های

موقع با  ربط  حروف  ارتباط  از  موقع  ت ینشان  بافت  در  تکرار  ام  م یتسل  یتیدارد.  م  نیچند  هب  د یو  نمود    ابدی یشکل 

و داستان    ی)داستان جوانمردان، واقعه تحد  یعنی  دادیمتصل »نا« و »ی« در هر سه رو  ریاستعمال »رب« با ضم  نیهمچن

در    تیبه رحمت خداوند است که بافت موقع  د یهمان ام   یاضاف  ب یترک  ن یا  یی صاحبان باغ( مشاهده نمود. عنصر معنا

 .کندیم فا یا  یسشکل دادن آن نقش اسا
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 مقدمه   .1

های زبانی، از جمله موضوعات اساسی و مهمی است که در  ها وگسترهسویه گری بافت در کارکرد کالم در انواعجلوه

ین تفکر  های معاصر بدان پرداخته شده است. پژوهش در راستای بافت از منبع نظریه بافت شناسی و همچنمتن پژوهی

گری این نوع از نگرش به متن و زبان،  جلوه  گیرد.سیاقی است و گستره آن از مبحث تطبیق کالم با موقعیت نشأت می

شناسی  های زباندیدگاهشناسی معناگرای لندن مشاهده نمود.  توان در مکتب زبانیعنی پیوند بافتِ موقعیت و معنا را می

های ساختاری  شناسان ساختارگرا در تحلیلاندن در سطح جمله استوار بود و زبانتا قبل از ظهور مکتب لندن بر باقی م

شناسان را بر آن داشت تا به مطالعه معنا در سطح متن بپردازند.  خود از توضیح معنا ناتوان بودند. این نقطه ضعف؛ زبان

بر آن حاکم است بر آن استیال دارد. نه مانند جمله ک   ،متن یک واحد معنایی است که کارکرد ارتباطی  ه واحد نحوی 

به زبان   هلیدی  از  یکی  نمونهعنوان  را  »متن  لندن  مکتب  میشناسان  اجتماعی  معنای  از  موقعیت  ای  بافت  در  که  داند 

انتخاب حاصل  و  محیط  فرآورده  تعریف  این  در  متن  باشد.  گرفته  قرار  معنایی  مشخصی  نظام  از  پیاپی  های 

پا(  11:  1393)هلیدی،  .است« موقعیت  بر  بافت  را  متن  غیر  از  متن  تشخیص  معیار  هلیدی  که  است  دیدگاه  همین  یه 

میدانسته زبان  از  واحدی  را  »متن  زیرا  از  ؛  برخاسته  متن  یکپارچگی  باشد.  داشته  موقعیت  بافت  در  نقشی  که  داند 

کند. بافت موقعیت  یهای دستوری توجه میکپارچگی معنا در بافت است. هلیدی برای تحلیل متن و معنای آن به نقش

داند که برای بیان معنا  از دیدگاه هلیدی تمام عوامل برون زبانی است که با متن رابطه دارد. او »زبان را نظامی معنایی می

می  استفاده  آن  انسانگرید  عبارت  بهشود؛  از  و  ،  معنا  ساختن  برای  را  متن  ارتباط    هم  آنها  می  هم  بادر  -تولید 

کند و از جستجوی معنا در  گذاری میوی »نظریه خود را براساس معنا پایه  رو  نیا  از(  41:1393)مهاجر ونبوی،؛کنند«

دهد که زبان ابزاری  آورد و شالوده کار خود را بر این قرار میسطح واژگان به جستجوی معنا در سطح متن، روی می

است«) جامعه  افراد  میان  معنا  انتقال  و سویه .  (Halliday, and Matthiessen,: برای  ایراد سخن  هایی  نوع 

یا مقتضای حال متکلم و شنونده در بافت سخن شکل می گیری  و این ائتالف به شکل  گیرندمانند موقعیت اجتماعی 

می  گفتمان  زبانانجامدمبحث  نزد  در  گفتمان  ساخت  لندن.  مکتب  ساختی    شناسان  عنوان  به  متن،  ترکیب  رهگذر  »از 

به بافت موقعیت  با  . پیداست که وجود ساخت گفتمان سبب  نمایدرخ میعنوان ساختی کامالً غیر زبانی    کامالً زبانی 

شود که بتوان اثر ادبی را در بافت موقعیت تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و ادبی آن قرار دهیم و آن را در سنجش با  می

ادبی  کل سرمایه با  77:1382شناس،)حق.ی کنیم«ارزشیاب  زبانکیهای فرهنگی،  به مطلب ذکرشده پیوند متن  با توجه   )

فرآیند تکوین و درک متن در سطحی ورای واژگان و عناصر    ،کند. گفتمان در این معنابافت، آن را تبدیل به گفتمان می

بر  محصول بافت باشد.    د کهن دانشناسی لندن دللتی را برای معنا صحیح میپیروان مکتب زبان  رو  نیا  از   دستوری است.

های زبان و بررسی ساخت آن در ارتباط با عوامل بافتی  گرایی »بر توجه به معانی و نقش این اساس، بنیان نظریه نقش

 (  57:  1395)راستگو،  .زبان و معانی بینافردی و اجتماعی استوار است«

طلبد که  ان برای مخاطب القاء شده باشد؛ میبرای شناخت زوایای پنهان معنا در متن دینی که در قالب داست   د یتردیب

دق بافت ب  ترقینگاهی  مسأله  آنه  باشیم؛    شناسی موقعیت  از مهمداشته  موقعیت  بافت  آنجا که دللت  و از  قواعد  ترین 

  ی شناسبافتاساس آن به    آن داشت تا بر   رود، این مهم، پژوهشگر را برقرائنی است که در فهم هر نوع متنی به کار می
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های معنایی مختلف آن در داستان جوانمردان غار )جلوه  اخالقی تسلیم و امید و جلوه  -اجتماعی    رگذاریتأثدر سویه  

کتاب   اهل  با  تحدی  هنگام  در  خدا  رسول  موقعیت  البته  و  اعتقادی(  )جلوه  باغ  صاحبان  عقیدتی  درگیری  و  جمعی( 

بپردا نزول سوره کهف،  این مهم  )جلوه فردی( در ماجرای  و  اهتمام شده  است  ضرورتی  زد  بدان  این پژوهش  در  که 

این  به تطبیق  گرا و ارتباط آن با بافت موقعیت  نظام نقش  دربارههلیدی  ضمن معرفی اجمالی نظریات    مقال   است. در این

 : باشیمزیر میهای پرسشایم و به دنبال یافتن پاسخ به برآمده سوره کهفنظریات در  

موقع بافت  گفتمان  یت  چگونه  امید،  در  و  معنا    دهنده  نشانتسلیم  یک  اعتقادی(  و  فردی  )جمعی،  جلوهای  انواع 

 ؟ )تسلیم و امید( است

 یابد؟  ، تجلی میکهفسوره های در داستان متن عناصر زبانی چگونه در بافت موقعیت

 های پژوهش . فرضیه1. 1

و نیز گفتار  دللت دارد که با گفتار جوانمردان    یوقوع امر عمل و    بر  یمتسل  هاییتموقعها، انواع  فرانقش   جریان  در

منطبق    هاآنرسول خدا )ص( در جریان تحدی با ادعاهای اهل کتاب و گفتار مرد مؤمن در داستان صاحبان باغ و رفتار  

را انتظار    توان آنی مکه    هاکنشگران داستان   یبه شکل رستگار   یتمطابقت در رفتار و گفتار را در نها  ینجلوه ااست.  

 مشاهده نمود. بینی دانست،قابل پیش

بسامد را دارا هستند که نشان از ارتباط حروف ربط   یشترینب  یمتسل  یت( در موقعیساختار  -یمرکب )متن  یآغازگرها 

استعمال    توانیکه از جمله آن م  یابدیشکل نمود م  ینبه چند  یدو ام  یمتسل  موقعیتیدارد. تکرار در بافت    یتبا موقع

ضم  »رب« رو  «ی»و    »نا«متصل    یربا  سه  هر  تحد   یعنی  یداددر  واقعه  جوانمردان،  باغ(    ی)داستان  داستان صاحبان  و 

 مشاهده نمود.

 .پیشینه و ضرورت پژوهش 2. 1

توان به های قرآن انجام پذیرفته است که از جمله این موارد می تاکنون آثار تحلیلی بسیاری در حوزه معناشناسی سوره

( با عنوان »بررسی آغازگرهای متون داستانی و غیرداستانی قرآن کریم« اشاره کنیم که بر  1380تحقیق مصطفی جهرمی ) 

های نحوی قرآن با عوامل فرازبانی پیوند دارد. رسد که ساختمند هلیدی به این نتیجه میگرای نظاماساس نظریه نقش

گرا« به این نتیجه  شناسی نقشنسجام و پیوستگی در سوره صف با رویکرد زبان( در مقاله »بررسی ا1392طاهره ایشانی)

داشتن تنوع در مضمون، از انسجام و پیوستگی بالیی برخوردار است. مریم عزیزخانی    وجود  با رسد که این سوره  می

مقاله1396) در  نقش  (  دستور  را  »کاربست  انشراح  سوره  در  گرا  نقش  دستور  تبلور  انشراح«  سوره  بر  هلیدی  گرای 

-( در جریان مقاله1397الح )ابراهیم ف  است.  بررسی کرده و به نقش سازنده بافت موقعیت در سوره مورد نظر نپرداخته

گرای هلیدی« پرداخته است. این پژوهش  شناسی نقشهمزه با رویکرد زبان  ای با عنوان »کارکرد فرانقش متنی در سوره

-ی بهتر پیام در جریان انتقال آن به مخاطب میساز برجستهسبب    دارنشانهبه این نتیجه رسید که بسامد آغازگر    صرفاً

ها بوده است؛ اما آنچه مشخص است این است  گرا هلیدی به سورهها براساس نظریه نقشپژوهششود. که بیشتر این  
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اساسی بافت موقعیت، بررسی    مسئلهکلی و جامع نظریه هلیدی را با توجه به    صورت  بهاز آثار پژوهشی    کی   چیهکه،  

 .انداند و تنها به بخشی از نظریه او اهتمام داشته نکرده

لوه پسندیده تسلیم در برابر خداوند و امید به درگاهش، در همه حالت فردی، اعتقادی و جمعی آن آنچه در مورد ج

مشخص است، این است که، راه سعادت بر موازین آن بنیان نهاده شده و چه سعادتی نیکوتر از اوج بندگی است که در 

 نائل آمدند.  بدان، قهرمانان داستان، بحث موردسه داستان 

نظام نقش  های سوره مبارکه کهف بر جریان داستاندر   با مقوله بافت موقعیت در  پیوند معنا  تا اساس    گرای هلیدی 

طلبد که  ی که، بیانگر نقش بافت موقعیت در رخداد کالمی باشد، صورت نگرفته است. از همین روی میپژوهشکنون  

نشان قرآن، مسائل    برای  در  زبانی  تمامی عناصر  آن  دادن هدفمندی  به  بر    صورت  بهمربوط  مبتنی  و مشخص  جزئی 

ی  و اجتماعمجید در شناخت روحیات اعتقادی، فردی    اهللکالمریزی شود تا این جنبه اعجازی  شناسی پیالگوی بافت 

 تر شود.شناخته 

 . مبانی نظری 2

سپس    شد،  شروع  مالینوفسکی  با  که  کرد،  تکیه  آن  بر  معنا  مطالعه  در  لندن  شناختیزبان  مدرسه  که  مبنایی است   بافت،

نهایت   فرث  به در  را    آن  در   فرث  معلمش   که   را   بافتی   ی ایده  او  هلیدی،   مورد   در   .شد  ختم  هلیدی  به  و  بود  شناور 

  .کرد  تبدیل  خود  سیستماتیک  زبان  دستور  در  شناختیروش  معیار  یک  به  استانداردها  سایر  کنار  در  را  آن  و  کرد  اقتباس

بافت    بنابراین  ،شودیم  آشکار  غیرزبانی  حقایق  و  زبانی  عبارات   بین  رابطه  آن  در  که  است   کنترلی  معیار  یک   »بافت

پیوندی رشتهکی   را   زبانی   رویداد  که   است   مقامی  معانی   و  زبانی  عناصر  توسط شده    ارائه  کارکردی   معانی  بین  )رابط( 

 (Kress,:.)«اندکرده  احاطه

)معنای  قائل  تمایز  زبانی  ساخت  از معانی  نوع  دو  بین  هلیدی   (.Contextualبافتی    معنای  و  Formal  صوری  شد 

عنصر در همراهی با    آن  زبانی یعنی توانایی  عناصر  سایر  و  یک عنصر  بین  رابطه  از  است  عبارت   صوری یا شکلی  معنای

استعمال عادی    از   بسیار دور  مفهوم   این  در  معنی  . معنایهاآن  با   یا مطابقت  و  دیگر   عناصر   با   تقابل  عناصر زبانی دیگر و

آن معمول  پیوند.  است  و  محصول  بافتی    نظام  یک  بین  یعنی  ،شودیم   متجلی  آن  در  که  است  موقعیتی  و  متن  معنی 

:  2001،  نحلة).مسلط است«  هاآن محیط  ی زبان،ر یکارگ  بهدر نوع    که  فرهنگی  و  اجتماعی  محیط  یک  و  زبان  کاربردی

است   هلیدی(  104 رسمی   در   معنا  جستجوی  سمت   به  باید   محققان  که   معتقد  رو  کنند   حرکت  بافت  همین    ابتدا   از 

  کشف   چون.  برسند(  بافتی  معنای)  به  و بعد از آن  کنندحاصل    اطمینان  سپس از آن  و  کنند  شناسایی   را(  صوری  معنای)

  .است اولی کشف به منوط دومی

داند و به کاربرد زبان توجهی خاص  زبان به هنگام کاربرد میگرایانه در زبانشناسی، گفتمان را عبارت از  رویکرد نقش

های زبان صحبت  »کاربرد« باشد؛ بنابراین وقتی از نقش  تواند مترادف واژه ترین مفهوم، واژه »نقش« می دارد. »در ساده 

( هلیدی سه  71ان:)هم  ها توسط انسان باشد«تواند چیزی بیش از شیوه به کارگیری زبان یا زبانکنیم منظورمان نمیمی

کند. منظور از بافت  کند؛ اما بر بافت موقعیت تأکید میبافت فرا فرهنگی، بافت فرهنگی و بافت موقعیت را مطرح می
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شود. عوامل سازنده بافت موقعیت سه چیز است: موضوع یا  ای است که متن در آن آفریده و فهمیده میموقعیت، زمینه 

 سخن)منش سخن( و شیوه بیان.گستره سخن، عامالن 

در واقع این    .شودیم  منشعب  آن  از  که  چیزی  نه  ،دهدیم  نشان   را   اصلی   متن   موضوع:  محدوده )گستره( سخن -1

پردازند و آنچه زبان  دهد یا به ماهیت کنش اجتماعی اشاره دارد: آنچه مشارکان به آن می مفهوم »به آنچه روی می

 «رود.تن به آنچه بخش اساسی و مهم متن به شمار میدر آن فعالیت دارد. در واقع پرداخ

است: چه نوع  ها  آنهای  گفتمان و نقش  طرفین   بین  رابطه  ماهیت  این مفهوم بیانگر:  مشارکت )منش سخن(  نوع -2

و   دائمی  یا  موقتی  روابط  است؛  برقرار  مشارکان  میان  نقشی  اجتماعی  کل  طور  بهروابط  روابط  مجموعه  به  ی، 

 کند. ن شرکت دارند، اشاره میمعناداری که در آ

 . است گفتاری یا نوشتاری از اعم ارتباطی، کانال  روش یا نوع دهنده  نشان: فرم یا شیوه سخن -3

(halliday and hasan, :) 
 و... کافه  یک  در یا فرودگاه اتوبوس، در مثالً ،میکنیم شرکت  دیگران با  آن در که ای روزانه مکالمات  مثال در  عنوان به

  بافت   برای  الگویی  ساختن  با  میتوانیم  -  زمینه  این  در  -  ما   .است  شده  شروع  دیگری  از  ارتباطی   وضعیت  که  کنید  فرض

 جریان  در  آنچه  به  توجه  با   ابتدا  که  است  آن  مستلزم  که  .کنیم  برقرار  ارتباط  مخاطب  باسرعت    به   خود  ذهن  در  معنا

  را   مشارکت  نوع  دیگری،  و  ما  بین   یعنی  گفتمان،  طرفین  رابطه   ماهیت  مشاهده  با  سپس  کنیم،  مشخص  را  زمینه  است،

  تضمین   و  ارتباط  فرآیند  ایجاد  برای  و این همان فرمولی است.  کنیم  تعریف  را  مناسب  گفتمان   سپس  و  کنیم  مشخص

  بتوان   تا  هستند  سرعت  نی ترعی سر  با   متوالی  ذهنی  پویایی  سری  یک دهنده    نشان  فرآیندها  این  ،درمجموع  .آن  موفقیت

   .کرد ینیبشی پ است،  ارتباطات  ایجاد درمبدأ   نقطهدهنده  نشان که  را معانی

های بشری چنین است: در این دستور، مند، »شیوه بازنمایی عوامل بافت موقعیت در زبانی نظامگرانقشدر رویکرد  

توان دریافت که در بافت موقعیت چه  های زبانی مینشانهی یعنی تبدیل بافت موقعیت به مفهوم. با ردگیری  شناسیمعن

کند«  آمدهشیپ بازسازی  در ذهن خود  را  موقعیت  بافت  توانست  متن خواهد  یا خواننده  شنونده  گونه  بدین  و    . است 

(Halliday, and Matthiessen,: )  

تعبیر کرد که:    گونه نیاتوان توافق و همبستگی بین متن و بافت را در دیدگاه هلیدی  می   شده  ذکر با توجه به موارد  

پیش بافت مکمل و  و  تولید می  متن  آن  بافت خود است و هم ضمن  شود.  فرض یکدیگر هستند؛ »متن، هم سازنده 

و  دهند  سازند، تغییر مییها را مکنند، بافتهای خاص تولید میهایی که در موقعیتنویسندگان و گویندگان ضمن متن

( بر پایه همین دیدگاه است که  363:1376)لینز،  .کند«کنند. بافت معنا، نوع و بار محتوایی متن را تعیین میی میبازساز

داند که نقشی در بافت  ؛ زیرا »متن را واحدی از زبان میهلیدی معیار تشخیص متن از غیر متن را بافت موقعیت دانسته

ه باشد. یکپارچگی متن برخاسته از یکپارچگی معنا در بافت است. هلیدی برای تحلیل متن و معنای آن به  موقعیت داشت

توان در معنامحور بودن، کارکرد  های این نظریه را می کند. به همین سبب است که برتریهای دستوری توجه مینقش

( پس بافت موقعیت از  58:1393)مهاجر و نبوی،.«های یک متن دانستمحور بودن و کاربردی بودن آن برای تمام لیه

رود و دیدگاه هلیدی تمام عوامل برون زبانی است که با متن رابطه دارد.»هر متن در بافت موقعیتی خاصی به کار می
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ه  شود، برود که در اصطالح »گونه کاربردی« نامیده میهای گوناگون، به اشکال متفاوتی به کار میزبان بسته به موقعیت

 ( 132: 1396توان انتخاب زبانیِ یکسان داشت.)زینی وند،  های مختلف نمیتر، در موقعیتبیان ساده

 گرا نقش. معنای بافتی و انواع آن در زبانشناسی  3

داند و به بافت کاربرد زبان توجهی  گرایانه در زبانشناسی، گفتمان را عبارت از زبان به هنگام کاربرد میرویکرد نقش

می»در ساده  دارد.خاص   »نقش«  واژه  مفهوم،  واژهترین  مترادف  نقش  تواند  از  وقتی  بنابراین  باشد؛  زبان  »کاربرد«  های 

  (. معنا71ها توسط انسان باشد«)همان:ی زبان یا زبانریکارگبهتواند چیزی بیش از شیوه  کنیم منظورمان نمی صحبت می 

  ساختار   شرایط  در   بافتی که  معنای  و  شودیم  متجلی  متنی  ساختار   در  که  صوری  معنای:  است   قسم  دو  بر  هلیدی  نظر  از

  تشخیص   بنابراین  است،  زبانی  فرآیند  انتزاعی  جنبه   نمایانگر  متنی   معنای   پس  .شودیم  متجلی  اطراف  ی هانهیزم  با   متنی

 همین  به  .است  آسان  آن نسبت به معنای متنی  یافتن  معنا است و  فیزیکی  جنبه  نمایانگر  که   صوری  معنای  خالف  بر  آن

  نوع  سه  عمدتاً  که  بود  منثور  و  منظوم  متون  ها( در)فرانقش  انتزاعی  متنی  معنای  ساختن  روشن  دنبال   به  هلیدی  دلیل،

 :کرد استنباط و  تحلیلها  آن از  را متنی  معنای

 . فرا نقش تجربی 1. 3

  دربارهاطالعاتی    دارنده  بر   درای که  عنصر هر بند در فرانقش تجربی، فرایند است؛ اما وجود افزوده حاشیه   نیترمهم

توانند یک،  »فرایندها به تناسب نوع و معنایی که دارند، می  اختیاری است  -زمان، مکان، شیوه وقوع و... هر رویداد است

ی یک ارزشی، دو هافعلگزینند،  می  فرایندها را براساس تعداد مشارکی که بردو و یا سه مشارک داشته باشند. آنان این  

 ( 42:1393)مهاجر و نبوی،    .نامند«ارزشی و سه ارزشی می

،  4( و فرعی )بیانی3ایو رابطه  2، ذهنی1)مادی  هلیدی و متیسن بر اساس نظام گذرایی، فرایندها را به دو دسته اصلی

 ند:کن ( تقسیم می6و وجود 5رفتاری

این مهم در ارتباط با بافت    .دهدیم  قرار  ما  اختیار  در  گیرنده  به  نسبت  گوینده  نیات   مورد  در  اطالعاتی   از معنا  نوع   این

 شود؛ پس فرانقش تجربی محصول موضوع سخن در بافت موقعیت است. موقعیت ناظر بر موضوع سخن تبیین می 

 بینافردی   فرا نقش. 2. 3

تواند  برقراری ارتباط با سایر افراد اشاره دارد؛ لذا نقش زبان در مسأله ارتباط متقابل اجتماعی، می فرانقش معنایی به  

پردازد و کنش متقابل بین مردمان را  »زبان به برقراری، حفظ، تثبیت و تنظیم روابط اجتماعی می   معیاری محوری باشد

افراد درگیر در ارتباط، دللت دارد. مشارکین کنش کالمی،    زند؛ بنابراین بخشی از هر متن، بر کنش متقابل میانرقم می

-دهند، فرمانی میشوند، خبری میکنند و هر یک ایفاگر نقشی می ارتباط برقرار می   باهمهای زبانی،  نقش   در چارچوب

-وجهی صورت میکنند. تحقق زبانی این نقش، توسط ساختار  بینی می خدماتی را پیش  ارائهپرسند و  ی میسؤالدهند،  

شوند  خوانده می   "عنصر وجه" ی وجه کالم در گرو عمل عناصری است که  ر یگشکل»  (.51:1393)مهاجر و نبوی،    گیرد«

گیرند. فاعل: یک گروه اسمی یا یک ضمیر شخصی است که به  می  و دو جزء فاعل و عنصر خود ایستای فعل را در بر
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کند و آن ر خودایستا: عنصری است که گزاره را محدود و متناهی میلحاظ شخص یا شمار، با فعل همخوانی دارد. عنص 

می  خارج  انتزاعی  حالت  از  قطبیترا  نمایی،  زمان  اساسی  نقش  سه  و  وجهیت  4کند  می  5و  نشان  و .دهد«را  )هلیدی 

 ( فرانقش بینافردی ناظر بر منش سخن در بافت موقعیت است.116:2004متیسن، 

 متنی  . فرانقش 3. 3

گردند و  ها منتقل میسازد که چگونه پیامفرانقش همواره با ساخت متن مرتبط است و برای مخاطب آشکار میاین  

ی  لهیوس  به »  کند:چیست؟ هلیدی در رابطه با این فرانقش بیان می  ذکرشدهتر  های کنونی با آنچه پیشارتباط میان پیام

زبان می فرانقش  انتظاراین  آن  از  که  مقتضیاتی  با می  تواند  زبان  که  فرانقش است  این  از طریق  برآورده سازد.  را  رود 

یابد. زیرا بدین وسیله است که گوینده یا نویسنده  کند؛ و گفتمان مجال وجود میخودش و با موقعیت رابطه برقرار می 

 .)Halliday, and Matthiessen,: ( «تواند متن تولید کند و شنونده یا خواننده متن را دریابدمی

اش با  کنیم تا چگونگی همسازیبندی میای سازماندر واقع در فرانقش متنی »با استفاده از زبان، پیام خود را به شیوه

بافتپیام و  برقرار می رو  نیا  ازایجاد شود؛    تربزرگهای  های دیگر  ارتباط  بافت  و  زبان میان خود  تا  ،    تناسب   بهکند 

متن است که حامل    چراکههای مترتب بر آن بافت، متن آفرینی کند؛  با توجه به ویژگی  شود وبافتی که در آن جاری می

 ( 55:1393معنا و وسیله انتقال معناست.«)مهاجر و نبوی،

 ست.ا 10و غیر ساختاری 9فرانقش متنی شامل دو بخش ساختاری

زبان، بستر مناسبی    گانهسهی  هاهیل گرایی در قالب ارتباط بافت موقعیتی و  رسد آرا و مبانی رویکرد نقشبه نظر می

واژگانی  -ها و ساختارهای دستوریی چگونگی تقسیم و تحلیل فرانقشبندجمعبرای تحلیل گفتمان متن به دست دهد.  

معنایی با سه ویژگی بافت موقعیتی در نظریه هلیدی را    –های زبانی  یابد و نیز کیفیت پیوند این لیهنمود می  هاآنکه با  

 خالصه در جدول زیر مشاهده کرد:  طوربهتوان می
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روایی است. روایی بودن این سوره لجرم رنگ    عمدتاً  آن  ساخت   دارد و  قرار  مکی   های سوره  دسته   در  کهف   سوره

دهد. علت پرداختن به  دهد و این مهم ذهن مخاطب را به قهرمان یا قهرمانان احتمالی داستان سوق میداستانی به آن می

این سوره و واکاوی موقعیت تسلیم و امید به خداوند متعال، در نوع بیان آیات آن در بافت موقعیتی است که مشارکان  

، جز خداوند چه در نظرگاه فردی یا اجتماعی و یا اعتقادی کسی را نداشتند و هر آن احتمال شکست  موردبحثداستان  

های خود شدند. ه ناگاه با متوسل شدن به موقعیت تسلیم و امید به خدا، قهرمانان روایترفت بدر تفکر اعتقادیشان می

از خانه و دیار خود طرد شده برابر حاکم ظالم  جوانمردانی که  اند و امیدی جز خدا ندارند. قهرمانان داستان خود در 

باغدار ی مادی مؤمن را برمشمارد، قهرمان و ها ضعفثروتمندی که    متکبر ومؤمنی که در مقابل فرد   شدند. همچنین 

این امید و تسلیم نزول    واسطه  بهپیروز است و رسولی که در مواجهه با مشرکین و احبار یهود، امیدی جز خدا ندارد و  

   کند.نشیند و ایشان را قهرمان در برابر مشرکان و احبار یهود معرفی می مجدد وحی در قالب سوره کهف به بار می

است  روشن  اصول   تبیین  جهت  در  مکی  هایسوره  غالب  مضموناما     رسالت،   وحی،  ازاند  عبارت  که  و مشخصی 

  معیارهای   ساختن برجسته و مالحظه  فکر،   مسئله عقیده، تصحیح  کهف  سوره کیفر.... اما موضوع  و حساب معاد،  توحید،

در  –  ارزشی که  است  و  دینی   یهاآموزه  پرتو  اجتماعی  هستند  سوره  مطرح  آنچه    .چرخدیمموارد    این  حول  بافت 

علت این امر محیط فیزیکی و عاطفی موجود در    است؛  عاطفی  دهد بافترا در متن پوشش می  ذکرشدهمصادیق معنایی  

شود  ناشی می  قدرت  این  و آنچه از  گفتار  عملکردی  اجرای  با  همراه  عاطفی  قدرت  میزان  »زیرا  روایات این سوره است؛

تأکید، بحث70:    1982«)مختار،  کندیم   منعکس  را  اعتدال   یا  غراقا   مانند  این  در  ما  رویکرد  که  (.  است    برخی  آن 

 را به سنجه آوریم.  معنا  سپس و زبان گیریشکل  در آن تأثیر متن گشته و زبان تولید  ساز نهیزمرا که  هاموقعیت
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پیداست که    که   کلماتی   با  نه  کنند،می  تولید ها  داستان  یها تی شخص  مرتبط است که  ییهامتن  به  این موضوع   ناگفته 

  متن   زبان   گیریشکل  درها  آن  تأثیر   که  را  هاییمقام  از  برخی  هدف،   این  به  نیل   ی خداوند متعال است. برایهاگفتهپاره  

عاطفی(  هایینمونهعنوان    به  راها  آن  و  ایمکرده  شناسایی  شد،  ظاهر  ما  بر )بافت  موقعیت  بافت  قرار    توجه  مورد  از 

تحلیل می  هاآنو    میدهیم بافت و معناشناسی هلیدی  الگوی  با    بافت   با   زبانی  گفتارهای   پیوند  شودیم  دی تأککنیم.  را 

مورد اشاره پرداخته    هایها و موقعیتمقام  بحث  به  اینکه  از  قبل  دارد و  قرار  مطالعات معنایی  قالب  درها  آن  موقعیتی

داشت توجه  باید  منشأییموقعیتآن    که  شود  گ  فرستنده  ماهیت  به  که  دارند  ها  و  نظر  از  رندهیو    شناخت  موقعیت 

 . گردد برمیها آنروانی  روحیات

 . موقعیت تسلیم و امید 5

امید به خدا و تسلیم در برابر ذات لیتناهی سخن گفته است، بیان    دربارهکتاب هدایت، مکرر    عنوان  بهقرآن کریم  

های بزرگ در جریان مقابله با حوادث  این واقعیت است. انبیاء و انسان  کننده  دییتأسرگذشت انبیاء و بزرگان در قرآن  

دادن    مرارتتلخ و   با قرار  تسلیم ذات مقدس  بار زندگی  به رحمت خداوند و  امید  واقع خود در موقعیت  شدن، در 

 ی آن نمود دارد.هاداستاندر سوره مبارکه کهف نیز این موقعیت در   دهند.ی را به انسان آموزش میساز انساننوعی از 

   . موقعیت جوانمردان در مبارزه با حاکم ظالم و اجتماع1. 5

گر است  آیات زیر جلوههای اجتماعی و فردی در  در سوره کهف؛ موقعیت امید و تسلیم در جهت غلبه بر اضطراب 

 پردازیم:که به شرح آن می 

ْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًد ﴿ َنا آِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهِیّ  ( 10)آیه:﴾ا ِإْذ َأَوی اْلِفْتَیُة ِإَلی اْلَکْهِف َفَقاُلوا َرَبّ

   1-3جدول 

فرانقش تجربی   بند

 )فرایند و نوع آن(

 )فاعل + فرانقش بینافردی وجه 

 عنصر خود ایستا( 

فرانقش متنی)مبتدا/ ساخت  

 اطالعی( و )خبر/ ساخت اطالعی(

ِإْذ َأَوی اْلِفْتَیُة ِإَلی  
 اْلَکْهِف 

مادی/  أوی:

کنشگر:  

جوانمردان/ هدف: 

رهایی از ظلم  

پادشاه و اجتماع  

 خدا بی

عنصر خود ایستا:  / فاعل: الفتیة 

اخباری)قطعیت(،  وجه زمان ماضی،

 وجهیت: معرفتی. 

افزوده:  /--محمول: اوی/ متمم:

 وجهی )إذ( و الی الکهف 

بینافردی+   )مبتدای مرکب)

تجربی(إذ+ أوی/ بی نشان/ اطالع 

کهنه/ اذکر محذوف: اطالع نو) 

: به علت  الفتیةوحی جدید(( 

تعریف: خبر کهنه: )داستان مشهور 

در نزد صاحبان کتاب:  

خبر )إلی الکهف/  -احباریهود()

واژه کهف به واسطه تعریف: اطالع 

 کهنه( بند بی نشان 
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قالوا: کالمی/ گفته:  فَقَالُوا رَبَّنَا 

ربنا/ گوینده: 

جوانمردان/گیرنده: 

 خدا 

فاعل: )وا( جوانمردان/ عنصر ایستا: 

زمان ماضی، وجه اخباری)قطعیت(، 

معرفتی.محمول: قول/  :وجهیت

 افزوده: فاء حرف ربط متمم: ربنا / 

ساختاری+   متنی مرکب)  مبتدای

نشان/ اطالع تجربی( ف + قالوا/ بی

خبر )ربنا/اطالع کهنه(   -کهنه

 نشانبی

آتنا: مادی/  آِتنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً

وانمردان/ جکنشگر:

هدف: رسیدن به  

 رحمت خدا 

نا/عنصر ایستا: وجه امری،  فاعل: 

 وجهیت تکلیفی. 

محمول: اتی/ متمم: رحمة/ افزوده:  

 من لدنک 

نشان/ آتنا / اطالع ساده)بی  مبتدای

کهنه /خبر )من لدنک رحمة/اطالع 

 نو( بی نشان 

وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا  

 رَشَدًا 

: مادی/  هَیِّئْ

کنشگر:  

جوانمردان/ هدف: 

 رسیدن به هدایت 

فاعل: انت/ عنصر ایستا: وجه  

 امری، وجهیت تکلیفی.

محمول: هیی/ متمم: رشدا/ افزوده:  

 لنا و من امرنا 

)متنی ساختاری+ مبتدای مرکب

نشان/اطالع تجربی(و+ هییّ/ بی

خبر)لنا من امرنا رشدا/  -کهنه

 اطالع نو. بی نشان

 

  کند. از آنجا که موضوع یکی ازهلیدی معتقد است با تغییر موضوع در متن، نوع و میزان فراوانی فرایندها تغییر می 

با موضوع بافتی در حرکت است و معقول است که با تغییر    راستاهمهای بافت موقعیت است فرانقش تجربی نیز  مُعرف

تسلیم و امید که    در بافت موقعیتی، فرایندهادر موضوع سخن   تغییر گردند. در موقعیت  نیز در فرانقش تجربی دچار 

سو در  خبری  و  دستورالعملی  گرایش  با  بندهای  به  بیانی  مربوط  فرایند  و  مادی  فرایندهای  از  بیشتر  است؛  کهف  ره 

مادی،   فرایند  بالی  بسامد  است.  مهم   دهندهنشاناستفاده شده  این  است.  امید  و  تسلیم  موقعیت  موضوع  بودن  کنشی 

افزایش گذرایی متن می  بیانی در موقعیت تسلیم و امید نشانگباعث  از فرایند مادی در کنار فرایند  ر آن شود. استفاده 

می موقعیت  این  جزئیات  بیان  برای  که  گفتار   کنش  دربایست  است  در  هم  جوانمردان  پس  بود.  مصمم  گفتار  در    و 

مادی  : پناه برد(. ثمره چند فرایند مادی و یک فرایند بیانی، فرایند  أویاظهار تسلیم و امید داشتند و هم در عمل)  (ا)فقالو

پیش انتظار)قابل  و  فراهمهیّیبینی  اگر  :  است.  رستگاری  و  هدایت  آن  از  هدف  که  است    اول،   آیه  در  مخاطب  ساز( 

 از  قرار داده و  فشارتحت  راها  آن   ظالم  زاری؛ پادشاه  و  خوف  مراتب  بالترین  در  هستند  جوانانی  متکلم  باشد،  خداوند

برای آن جوانمردان    یاوری  و  یار   و این مهم در حالی است که هیچ   است  کرده  تهدید  را ها  آن  اعتقادی  و  روحی  نظر 

  جز   و  دارد  احاطهها  آنبر  جا  همه  خطر از  و  برندیم  سر  به  آن  درجوانمردان    که  است   سختی  همان وضعیت  این.  نیست

نزد  کس چی ه  خدا می  ی خدا سو   بهرو  ها  آنلذا    .است  اندهنم  آنان  در  بیانی  کنند،تضرع  فرآیند  با  )فقالوا(    جوانمردان 

)آغازگر مرکب( به لحاظ معنایی   " فقالوا"در کلمه  "فاء " برآنند که گزارشی از این حالت و وضعیت خود ارائه دهند. حرف

تضرع و دعا بر درگاه    به  شروع   هاآن  غار   به  رسیدن   محض  به  آن دارد که   از   به موقعیت جوانمردان حکایت   توجه با  

کردند  خداوند )متنی  .متعال  مرکب  دارا    -آغازگرهای  را  بسامد  بیشترین  تسلیم  موقعیت  در  و  آیه  این  در  ساختاری( 
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های  ذکر کردیم. آغازگر  »فقالوا«ای از آن را در  هستند که این مهم نشان از ارتباط حروف ربط با موقعیت دارد که نمونه 

الهی شدن را برای    درگاهتا تسلیم    اند گرفته  شکلنشان نیز دللت بر این موضوع دارند که متن بر اساس زبان معیار  بی

 کند.  فهمقابلهمگان 

دعا   طریق  از  موقعیت  آن  با  تضرع    شوندیم  متوسل  خداوند  به»ربنا«  جوانمردان  نداست    حروف  بدون  هاآناین 

  درصدد نگرش تکمیلی یا جانبی است که  درواقعی در این قسمت از آیه ساختار   ری غی انسجام ریگشکل)انسجام( نحوه 

های غایب از متن  ، انسجام غیر ساختاری باعث فراهم آوردن تمام بخشگریدعبارتبهآشکار ساختن ابهام از آیه است.  

  کهف   اصحاب  زبان  بر  آیه  در  شود. آنچهیوستگی متن به فرامتن می شود که به تعبیر هلیدی موجب پبرای مخاطب می

  )یا(بوده است که براساس انسجام دستوری با موقعیت حرف ندا  )یا ربّنا(    است در واقع  آمده  به غار  بردن  پناه  هنگام

آنان با ایزد  محکم    اوج پیوند  ی جوانمردان که در جهت نیل به رحمت خداوندی است از"ربنا "  حذف شده است. در

و دارد  حکایت  ضمیر  منان  شدن  می  " نا"اضافه  یادآور  را  الهی  ذات  به  آنان  تقرب  دعا،  اظهار  در  خالصانه  آنان  شود. 

  همان  ای برای ایشان باشد. اینسازند تا خداوند وزنهکنند که از خود چیزی ندارند؛ لذا خود را به خداوند متصل میمی

  ن یا  از،  دندی پرستینم  را  خدا  افراد قوم،  از  یک  هیچ  زیرا  کند،می  متمایز  قومشان  بقیه  زا  را  است که آن جوانمردان  چیزی

  لدنی در  مفهوم  ،رو  نیا  ازخداست و    یگانگی  در  خود  تمایز  دادن  نشان  جوانمردان برای  آرزوی  بر  مشتمل  ،»ربنا«  ،رو

  طلب   فقط  اینکه  است و  خدا  یسو   به  توسل  درها  آن  اخالصکننده    منعکس  )خبر/ اطالع نو(  "من لدنک "ها  آن  گفتار

در ذیل   و  مراقبت  تحت  هانیا  همه  و چه خوش امنیت و رحمتی است که از جانب خداوند باشد! و  کنندیم  رحمت

های انسجام متن  از جلوه  واقع  درتوان تکرار ساختار دعا را، که  می   .ردیگیم  قرارها  آن  هیجان  و  رسو موقعیت ت   حالت

)موقعیت فشار روحی و   که موقعیتآیی است  مشاهده نمود. این دو نمونه مصداق باهم  )آتنا و هیّی(است، در دو فعل  

کاربست   زمینه  زبانی  یافت  یا  از  هاآن روانی(  فعل  دو  آورده است. هر  فراهم  خبر  مرتبه    بلندخداوند    به  مبرم   نیاز  را 

آن گفتمان در واقع در جهت معنای اصرار به منتسب شدن به    از  کنشگران یعنی جوانمردانگفتار و هدف    و  دهندیم

شروع    با فعل ماضی  داستان اصحاب غار  آغاز  .در آن موقعیت ترس است  آن ذات مقدس  تسبیح  ذات مقدس الهی و

  را  داستان   این  ادهایروید   روند  که   زمانی   فضای   است،  آغازین  روایت،   زیرا مقام و موقعیت و همچنین محل   شود،می

شویم که داستان اصحاب کهف بر اساس  آن به این نکته رهنمون می  طریق  از  کند زمان گذشته است وبندی میدست

بوده است و همچنین استعمال    ازجملهفرانقش متنی   داستان مطرح  این  نزد صاحبان کتاب  اطالعات کهنه است و در 

نمایی دللت بر زدودن هرگونه شک در ماهیت این داستان دارد؛ چرا که فعل ماضی بر امری  فعل ماضی از دید زمان

یت تسلیم و امید که جوانمردان در  است. همچنین بر اساس موقع  شدهحاصلاتفاق افتاده است و    عمدتاًدللت دارد که  

گیرد که از سختی شرایط روحی و فشار روانی به خاطر اعتقاد  آن قرار دارند بسامد بالی فعل امر در قالب دعا شکل می

 شود.کند؛ فشاری که از جانب اجتماع و حکومت بر جوانمردان تحمیل می به خداوند حکایت می
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 2-3جدول 

 انسجام دستوری 

 ارجاع . 1

 نوع ارجاع  ارجاع  مرجع 

 

 اصحاب کهف 

 الفتیة
 آتنا -ربنا-فقالوا

ارجاع به ماقبل  

 دور)درون متنی(

ارجاع به ماقبل  

 دور)درون متنی(

لدنک   -آتنا)انت( ربنا

 هیی)انت( 

 ارجاع به ماقبل نزدیک 

شیوه به  و  مرتبه  چندین  که  هستند  جوانمردان  اول  آیه  در  جمله  است)انسجام  های  فاعل  شده  تکرار  گوناگون 

بار  )فقالوا(  و احاله ضمیر جمع در    (الفتیة)غیرساختاری( گاه به صورت صریح مرجع ضمیر    صورتبهو همچنین دو 

که این مهم حکایت از این موضوع دارد که فقط جوانمردان در موقعیت و شرایط اجتماعی دست به اصالح تفکر    )نا(؛

  عناصر   مورد  در  اند. آنچهمین خاطر این جوانمردان از اجتماع کفر اندیش خود متمایز شدهاند و به هاجتماع خود زده

  و   جمع)واو(  ضمیر    بین  عناصر ارجاعی  که   است  این  شودیم  مشاهده  ،2-3جدول شماره    در  شده  داده  نشان  ارجاعی 

داستان یعنی    در  اصلی  عنصر  داستان و  قهرمانان  به  اشاره  همه این ارجاعات   .هستند  (الفتیة)تکراری    و مرجع  )نا(ضمیر  

آیه    شده  تولید  ارجاعی  عناصر  ی هایژگ یازجمله وجوانمردان دارد.     بارز از نوع  ضمایر   10آیه    در   تنوع است.  10در 

  مخاطب  یادآوری  تکرار،  از  مقصود  و شاید  میابییم  (الفتیة)  تکراری  ای به مرجعاشارهها  آن  در  است و  غایب  و  متکلم

 فرد  به  منحصربه علت    دی تأک  بر موقعیت. این  دی تأک  و قصد  منظوربهباشد، البته    آن  درها  آن  ذکر  اولین  از  دوری  از  پس

 بودن جوانمردان در احوالتشان است.  

  خدا   باـ موضوع این جستار ـ که مربوط به موقعیت تسلیم و امید و دعا و نیایش    10بررسی بافت موقعیت در آیه   

)واو، اللف و یاء(  مدی    صداهای  از  صدا  « هشت قالوا، ربنا، آتنا، هیئ، لنا، أمرنا، رشدادر کلمات »  دهدیماست؛ نشان  

  به   اینکه صدا را  و  است  خدا، بسط صدا  با  نیایش  و  لوازم دعا  از  که  چرا؛  در آیه تکرار )انسجام غیرساختاری( شده است

طولنی ساختن صدا و  .  باشد  داشته   تناسب  موقعیت  و  معنا  با  صدا  تا  طولنی شود  کندمی   اقتضا  موقعیت  و  معنا  آنچه

با استفاده از این نوع بیان    ها آنبا موقعیت دلهره و هیجان جوانمردان است؛ گویا    راستاهم تکرار صدای مددار در آیه،  

 خواهند با خداوند بیشتر در ارتباط باشند.می

 . موقعیت پیامبر)ص( در مبارزه و تحدی با اهل کتاب و کفار 2. 5

 ( 24آیه :( ﴾بَ مِنْ هََذا رَشَدًا وَاذْکُرْ رَبَّکَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّی لِأَقْرَ ﴿
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 3-3جدول

ــی  بند ــرانقش تجربـ فـ

 )فرایند و نوع آن(

ــل  ــافردی وجــه )فاع ــرانقش بین ف

 +عنصر خود ایستا(

فرانقش متنی)مبتدا/ ساخت اطالعی( و )خبر/ 

 ساخت اطالعی(

ذهنی/ حسگر:  اذْکُرْ رَبَّکَوَ اذْکُرْ: 

پدیـده:  پیامبر)ص(/ 

 یاد خدا

 وجـه:  ایسـتا  عنصـر  /انـت:  فاعل

 تکلیفی وجهیت  امری،
محمول: ذکر/ متمم: ربک/ افزوده: 

 واو عطف

ــدای ــب مبت ــاختاری متنی)مرک  +و(تجربی+س

 نـــــو اطـــــالع / نشـــــانبـــــی /اذکّـــــر

نـو/ بنـد بـی  اطـالع  /شرط(خبر:ربّک)جواب

 نشان

ذهنـــی/ : نســـیت  إِذَا نَسِیتَ

پیامبر)ص(/  حسگر: 

 پدیده:  فراموشی  

زمـان :  ایسـتا  عنصـر  /انـت:  فاعل

ماضـــی، وجهاخباری)قطعیـــت(، 

 معرفتی  :وجهیت

 /--محمــــول: نســــی/ مــــتمم:

 افزوده:اذا

ــدای ــهمبت نما+تجربی(إذ+ مرکب)بینافردی وج

خبـر   -نشان/اطالع کهنه: فعل شرط(نسیتَ/بی

 نو: واذکر( بی نشان)محذوف/اطالع

أَنْ  ى  عَسـَ وَقُلْ 

یَهْــدِیَنِ رَبِّــی 

هَذَا  مِنْ  لِأَقْرَبَ 

 رَشَدًا

 کالمی: قل

گفتـه: خدا/   گوینده: 

.../گیرنـده: عَسَى أَنْ  

 پیامبر

 وجـه:  ایسـتا  عنصـر  /انـت:  فاعل

 تکلیفی وجهیت  امری،

محمول: قال/ مـتمم: مقـول قـول/ 

 افزوده: ربی، من هذا

 +و  (تجربـی+  متنی سـاختاری)مرکب    مبتدای

 مقـول   جملـه  کهنه خبـر:  اطالع  /نشانبی  /قل

 نشاننو / بی  اطالع/قول 

-دو فرآیند ذهنی است که به فرآیند کالمی منجر می  دهنده  نشانآید  ( به دست می3-3آنچه از تحلیل جدول شماره)

یک ماهیت ذهنی مطرح است که در جریان تحدی اهل کتاب با رسول خدا)ص( به مدت پانزده    عنوان  بهشود. وحی  

داشت؛ جریان وحی برقرار گشت. نمود این جریان مجدد    روز منقطع بود ولی با امید و تسلیمی که رسول اکرم )ص(

می را  کالمی  وحی  فرآیند  در  آیه  »قل«توان  این  نمود.  خداوند   مشاهده  جانب  از  است  رسولش  متعال   القائی  که؛    به 

مکه  و  مشرکان  چگونه موقعیت  و  بودند  آمده  گرد  او  با  مجادله  و  دعوت  برای   یهودیان  و  ها  آن  میان  در  پیامبر  حال 

  «ی»رب  کلمه  با  دیگر   بار  اضافه،  معنای  تنها خدا را داشت.  هاآنحضرت در میان    چراکه و بیان نیست؛    نیازمند توضیح 

از    »عسی«کلمه    رسولش و اینکه خداوند قطعاً از او حمایت خواهد کرد.  و  خدا  رابطه  ای باشد براشاره  تا  شودیم  تکرار

 رفته،   کار  به  خداوند  با  درموقعیت ادب سخن  ( که15/11:  1363مع)ابن منظور حروف مقاربه و دارای معنای امید و ط

  امید است. این   معنای  به  مختص   »عسی«  کلمه  لغوی  معنای  الهی.  نصرت  و  یاری  به  خدا  رسول   امید  به  ای استاشاره 

 این   آن   اولین  که  دارد  را  خود  خاص  آداب  است که  خدا )پیامبر اکرم )ص((  به  بنده مؤمن  از  در بر دارنده گفتمانی  نمونه

از آن و   وحشت  و  قیامت  بدوزد.  آن  به  چشم  و سپس  کند  احساس  را   خداوند  در وهله اول باید عظمت  بنده،  که  است 

است. لذا معنا از    مطرح  بسیار  )تسلیم و امید(  مقام  این  در  است  بنده )پیامبر( لزم  از  ی کهنینشگوشه  و  صفا  آن  بر  افزون

خدا   رسول  می  صورت  نیبدموقعیت  کهشکل  »گیرد    راستگو   که   دهد   قرار  من  برای   روشنی  برهان  و   دلیل  خداوند: 

  متناسب  امیدواری   حالت  (. این2/387)زمخشری:  .«است  ترقوی   هدایت  و  معنا  نظر  از   کهف  اصحاب   اخبار  از   که  هستم،
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خداست  حال  با رسول  موقعیت    هدف   مدت  این  در  و  کشید  طول   تمام  روز  پانزده  که  انتظاری   حالت   پی   در  که  و 

در این فراز    .شد  نازل   وحی مجدد و قاطعانه  قرار گرفته بودند، ولی  آسیب و اذیت  مورد  و  گرفت  قرار  مشرکان  تیرهای

بینی است که این مهم از جانب خداوند مستجاب شد. شاید بتوان  از آیه، مفهوم انتظار یاری بر اساس موقعیت قابل پیش

 ترجمان شأن نزول سوره کهف باشد. قاً یدقبه جرأت گفت که این آیه 

سخن ارائه شده، است.    نیدن به ش  اهتمام و تشویق شنوندگان  امر در وجهیت تکلیفی،  به  مسبوق  جمالت  آمدنقطعاً  

  مواجه هستیم و این مهم در آیه مورد بحث، مربوط   )قل(  امر   فعلمخصوصاً  گیر فعل امر  با استعمال چشم  کریم  در قرآن

است. همان طور که مالحظه شد دو جمله که با فعل    متن  در   بافت موقعیت  گری معانی و قواعد مهم در جلوه   اصول  به

کنشگر و مخاطب عنایت داشته است و این مهم ما را به محوریت رسول خدا در    عنوان  بهشوند به پیامبر  امر آغاز می

 سازد. وظیفه ابالغ وحی رهنمون می 

قضیّه آیه  این  معنای    شود یم  ظاهر  یتعالحق  قول  در  غلبه   در  و  دارد  محوری  نقش  آن  ارائه  در  موقعیت  بافت  که 

بند  نتیجه همگرایی گفتمان    شدهحاصل بافت موقعیت است در  إذا نسیت(با    بند در جمله  ترکیب  اصل  )واذکر ربک 

است، این بند با مبتدای مرکب از نوع بینافردی وجه نما است که بیانگر توصیف حالت    (اذا نسیت فاذکر ربک)  شرطی 

این    رود؛  می  انتظار  سلم()صلی اهلل علیه و آله و    خدا  ع از رسول ببه ط  و  مؤمن  از   آنچه  مخاطب است بر همین اساس، 

غالب بر اساس موقعیت    و  اصل  لذا   و  است  حالت اضطرار   فراموشی  اما  و  است  غالب  شرط  و  اصل   خدا  ذکر  است که

 شده است. ارائه

 . موقعیت مرد مؤمن در مبارزه با کافر متکبر 3. 5

َماِء َفُتْصِبَح َصِعیًدا َزلَ ﴿ ُیْرِسَل َعَلْیَها ُحْسَباًنا ِمَن الَسّ ِتَك َو ي َأْن ُیْؤِتَیِن َخْیًرا ِمْن َجَنّ  (  40)آیه:  ﴾ًقا َفَعَسی َرِبّ

 4-3جدول 

فرانقش تجربی )فرایند  بند

 و نوع آن(

وجه  بینافردی  فرانقش 

+عنصــر خــود  )فاعــل

 ایستا(

ــرانقش  ــدا/ ف متنی)مبت

ســـاخت اطالعـــی( و 

ــاخت  ــر/ ســـ )خبـــ

 اطالعی(

فَعَسَى رَبِّـی أَنْ یُـؤِْتیَنِ 

 خَیْرًا مِنْ جَنَّتِکَ

ــه ــی: رابطــ ای/ عســ

ــل: ــی: حام ربی/ ویژگ

 عطا

ــر  ــی/ عنص ــل: رب فاع

 ایسـتا: وجـه التزامـی
)عـــــدم قطعیـــــت( 

 وجهیت معرفتی

محمول: عسی/ مـتمم: 

آن یوتین خیرا/ افزوده: 

 من جنتک

 متنـی)کـب  مر  مبتدای

 بینـافردی + سـاختاری

ف  (تجربی+نمــا وجــه

ــی  /+ ربــی عــس + ب

 -کهنـــه اطالع/نشـــان

ــی ــر: رب ــوتین أن خب  ی

-نــو/بی اطــالع /خیــرا

 نشان
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بَانًا  وَیُرْسِلَ عَلَیْهَـا حُسـْ

 مِنَ السَّمَاءِ

ــلُ ــادی/ : یُرســـ مـــ

کنشگر:خداوند/ هدف: 

 عذاب

فاعل: هو/ عنصر ایستا: 

اخبـاری وجه   مضارع، 

وجهیــت  )قطعیــت(،

محمول: رسل/ /معرفتی

متمم: حسبانا/ افـزوده: 

 من السماء.

ــدای -متنی)مرکبمبتـ

 (تجربی+ســـــاختاری

ــانبی/یرسل+و  /نشـــ

ــالع ــه/ خبــر:  اط کهن

 اطـالع  /حسـبانا  علیها

 نشاننو/ بی

ای/ رابطــــه: تصــــبح فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَقًا

ویژگـی: / حامـل: بـاغ

صاف و بی گیاه شـدن 

 باغ.

ــر  ــک/ عنص ــل: ذل فاع

ایســتا: مضــارع، وجــه 

ــت(،  اخباری)قطعیــــ

 وجهیت معرفتی

مـتمم:  صبح/  محمول: 

صعیدا/ افزوده: صـفت 

 زلقا

ــدای ــب مبت  متنی)مرک

ــاختاری ــی+ س ( تجرب

 /دارنشان  /تصبح  +  ف

صـعیدا  اطالع  نو/خبر: 

 نشاننو/بی  اطالع /رلقا

هایش  است. کافر و اندیشهقرارگرفته  اهانت مورد آشکارا  کافر   شخص توسط  است که مؤمنی   امید مختص  در این آیه،

کسی را    خدا  در این موقعیت فرد مؤمن جز  کند؛ می  سرزنش  نداشتن فرزند ذکور  و  کمبود مال   خاطر  به  مرد مؤمن را

  انعکاس تا    کندرا ذکر می  «ی»رباز همین رو همان تعبیر آشنای    .امید و یاری بخواهد  او  از  و  پناه برد  او  یسوبه  ندارد که

دو    دهنده باشد.  کافر  مقابل شخص  در  بندگی خداوند  انحصار  به  اعالن  و  پروردگارش  به  مؤمن  توجه  بودن  خالص 

ی در فرانقش تجربی  روشنبهاست این مهم یعنی ارتباط با خداوند را    تیرؤ  قابل(  4-3ای که در )جدول  فرآیند رابطه 

 دهد.نشان می

  اضافه کردن بار معنایی در مسیر بافت موقعیت دللت دارد،  بر  که  «ی»ربی  نقشی عبارت اضافه رویکرد کاربردی یا    در

  ترکیب  در  را   خود   فاعلی که رتبه  عنوان  به   "یرب"و    "عسی" از: معنی ترجی در حرف    اندعبارتاست که    سهیم  چیز  دو

و این   همنشینی)انسجام غیرساختاری( داشته باشد؛کند و با آن    مناظره  )عسی(امیدواری    شواهد  با  تا  کرده است  حفظ

  معنا   تفسیر  در  تالقی  منطقه  مهم یک  این  ."یأن یؤتین "  ذکر  گفتمان برای  سازی  آماده  همنشینی تالشی است در راستای

  عبارت  این  زیرا  است،  شده  تولید  آن  در  عبارت  که  کرده است  دفاعی ایجاد  موقعیت در موضع  بافت  و  نحو  واژگان،  بین

  چنانکه  فرد مؤمن است؛  اجابت  به  نیبخوش  و  به خدا  امید  حال   ن یع  در  و   بود  کافر و فخرفروشی او  لف  به  پاسخی

  در  را   آنچه  و  است  من  در  را   آنچه   که   دارم  معیشت خداوند انتظار   از  ببینی،  را  خود  از  فقیرتر   اگر : »است  این  معنایش 

  تو   از  را  نعمتش  کفرت  خاطر  به  و  کند  عطا  من  باغ تو به  از  بهتر  باغی  ایمانم  برای  که.  دهد  تغییر  غنا  و  فقر  از  توست

های مرکب متنی را مجدد در این آیه شاهد  ( بسامد بالی آغازه2/391:  1987)زمخشری،  .«کند  خراب  را  باغت  و  بگیرد

»عسی  در دو فعل    »فاء«هستیم که بر اساس آن ساختارهای متنی در اوج هماهنگی با بافت موقعیت در استعمال حرف  

بافت موقعیت، به    برحسبهای فرد مؤمن را  شدن خواسته  برآوردهدر جریان است. این ساختار متنی سرعت    و تصبح«

 کند.مخاطب یادآوری می



103          ی دیهل یگرابه خدا در سوره کهف بر اساس نظام نقش دیو ام  میتسل تِیگفتمان موقع یبررس / ییرضا  یبهرعل     چهاردهمسال   

 

کند که این  گری می های انسجام واژگانی است در این آیه به شکل تکرار صداهای صفیری جلوهاما تکرار که از مؤلفه

  که  برخوردارند  خاصی   یهایژگیو  از  )صاد، سین و زا(صداهای صفیری    مهم با بافت موقعیت هماهنگ است. مجموعه

و صدای صفیری  شوندیم  مشخص  اصطکاک  ویژگی  »با  که  کندیم  تبدیل   خانواده  یک  به  راها  آن    دلیل  به  و سوت 

دارای صدای صفیری،  دهدیم  رخ  آن  مخارج  بودن  باریک به کلمه  زبان  از    .«دهدیم   قدرت  ویژگی  که هنگام خروج 

این صداها 18:   1983)سلوم،   را هم سبب می   وضوح  ( همچنین  درشنوایی  که  ویژگی   آیه   شوند  دو  این  بحث    مورد 

و  نما)قدرت گویی  کلماتآشکارا  در  صفیری  صداهای  تکرار  در  را  فتصبح،    یی(  السماء،  حسبانا،  ویرسل،  )فعسی، 

-کافر می  شخصشاهد هستیم. موقعیت شکننده و در موضع و موقعیت ضعف انسان مؤمن در مقابله با    صعیدا، زلقا(

الهی متوسل شود آشکارا و    توانمندطلبید که مؤمن به خداوند قادر و   به ذات  این    قدرت  با پناهنده شود و کسی که 

ظاهر شده  )فتصبح صعیدا زلقا(  و در نتیجه    )فعسی(  کند. از همین روی اصوات صفیری در طلبارتباط را تکرار می 

 است. 

از آیات    نِ(یؤتییهدینِ و  )حروف( و اظهار نقش محوری در انسجام دستوری دارند؛ در دو لفظ    اما حذف )حذف

متکلم و همچنین اظهار آن در آیه،    یاء  اظهار حرف رخ داده است. حذف  (ی)ربمورد بررسی، حذف حرف و در لفظ  

  را  (ی)حذف ضمیر متکلم    اجازه  اگرچه ماهیت زبان عربی  در مسیر و ارتباط مؤثر با بافت موقعیت بوده است.  کامالً

این وجود،  دهد،  می   روح  از  که خبر  محذوف است  گفتمان  این  پشت  در  روحی و روانیعملکرد    از  خاصی  نوع  با 

. در واژه  دهدیم  آن است؛ نشان   طرف  کهمواره در گفتمانی که ذات خداوند ی  را  خضوع  های نشانه   که  دهدمؤمنی می

دارد    از آن ذات مقدس قرار   درخواست موقعیت مکانی و کالمی فرد مؤمن که در برابر ذات الهی و  (  و یهدینِ  )یؤتینِ

متکلم(می )یا  اما  گردد.  موقعیتی حذف  بافت  بر حسب  متکلم«  »یای  احترام  روی  از  که  می  خدا  یاد  با  طلبد  -ظاهر 

خدا و اظهار ضمیر   یاد  با  مؤمن  ذکر یا منتصب شدن به درگاه الهی عجین گشته است. پس  که چرا؛  )فعسی ربی(شود

  با   اظهار ارتباط دهنده    نشاناین اظهار    حال   ن یع  در   و  کندیمشخص کافر   عزت و سرافرازی در برابر   متکلم احساس

   .است خدا

به  آیات و    است مفهوم  حوادث  این  که در پی  عاقلی  مؤمن  برای هر  باغ  دو  صاحب  داستان  و وقایع مربوط  انتظار 

 او  به  که  تذکری   وجود  کافر با  بیفتد.  ناخوشایندی  اتفاق  اشسرمایه  یا  کافر  برای  کند که در پی آن،بینی را خلق میپیش

.  شودیم   محقق  روز  یک  در  خدا  سنت  او،  نافرمانی  عواقب  لذا به ازای  ؛شودینم  منصرف  نادرستش  کار  از  شود،  داده می

 و  شگفتی  بر اساس سنت الهی انتظار  مؤمن  شود واست قهر الهی ظاهر می   کافران  برای  شگفتی  وقت  که  بامداد،  پس

 . است داشته را آن زمان

 نتیجه 

بافت موقعیت از دیدگاه هلیدی تمام عوامل برون زبانی است که با متن و معنا ارتباط دارد. نمود عینی این رویکرد را  

گرا( وی قابل مشاهده است. در این جستار به پژوهش بافت موقعیت تسلیم و امید در سوره  در نظریه کاربردی )نقش

 تایج ذیل حاصل شد: کهف پرداخته شد و ن
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در  جوانمردان  گفتار  با  که  دارد  دللت  امری  وقوع  و  عمل  بر  تسلیم  موقعیت  در  مادی  فرآیند  تجربی،  فرانقش  در 

به شکل رستگاری جوانمردان می نهایت  در  را  مطابقت  این  که جلوه  دارد  مطابقت  کالمی  نمود.  فرآیند  توان مشاهده 

طلبید که برای رهایی از هجوم افکار و اعتقادات اجتماع به پناهگاهی غیر از  ی پناهی جوانمردان در جامعه مموقعیت بی

»رحمت الهی« پناهنده شوند. این مهم در قالب تضاد    دیگری به نام  ترمستحکماجتماع خود »غار« و صد البته به پناهگاه  

ا و شرایط  موقعیت  بافت  با  ائتالف  در  است  متنی  فرانقش  ساختاری  غیر  عناصر  از  جوانمردان  که  روحی  و  جتماعی 

 است، شکل گرفته است. 

ارتباط حروف    دهنده  نشانساختاری( در موقعیت تسلیم بیشترین بسامد را دارا هستند که    -آغازگرهای مرکب )متنی

بی آغازگرهای  انواع  تنوع  دارد.  موقعیت  با  معیار  ربط  زبان  اساس  بر  متن  که  دارد  موضوع  این  بر  دللت    شکلنشان 

شروع    با فعل ماضی  داستان اصحاب غار  کند. آغاز  فهم  قابلتا معنای تسلیم درگاه الهی شدن را برای همگان    اندگرفته

کند  بندی میدست  را  داستان  این  رویدادهای  و  سیر  که  زمانی  فضای  است،  آغازین  روایت،  مقام و محل  که  چرا  شود؛می

و نکته    طریق   از  زمان گذشته است  این  به  از  رهنمون میآن  متنی  فرانقش  اساس  بر  داستان اصحاب کهف  که  شویم 

جمله اطالعات کهنه است و در نزد صاحبان کتاب این داستان مطرح بوده است و همچنین استعمال فعل ماضی از دید  

  عمدتاًه  فعل ماضی بر امری دللت دارد ک  چراکه نمایی دللت بر زدودن هرگونه شک در ماهیت این داستان دارد؛  زمان

است. همچنین بر اساس موقعیت تسلیم و امید بسامد بالی فعل امر را شاهد هستیم که در    شده   حاصلاتفاق افتاده و  

 یابد.قالب دعا و یا نشان دادن امری مهم نمود می

د ذهنی،  توان از طریق فرآیندها بوی وحی را در دو فرآینکه شأن نزول سوره کهف نیز است می   24در شأن نزول آیه  

یک ماهیت ذهنی مطرح است که در جریان تحدی اهل    عنوانبهشود، استشمام کرد. وحی  که به فرآیند کالمی منجر می 

جریان وحی    مجدداًکتاب با رسول خدا به مدت پانزده روز منقطع بود ولی با امید و تسلیمی که رسول خدا داشت؛  

 متصل شد. 

  ازجملهیابد که  واژگانی است در بافت موقعیتی تسلیم و امید به چندین شکل نمود میی انسجام  ها مؤلفهتکرار که از  

با ضمیر متصل    »رب«  توان استعمال آن می در هر سه رویداد یعنی )داستان جوانمردان، واقعه تحدی و    «ی»و    »نا«را 

به رحمت خداوند   امید  اضافی همان  ترکیب  این  معنایی  عنصر  بتوان گفت  نمود. شاید  مشاهده  باغ(  داستان صاحبان 

  کند. تکرار آواها و مقوله حذف )نقش محوری در انسجام است که بافت موقعیتی در شکل دادن آن نقش اساسی ایفا می

نشینی  باشد. باهم آیی و همدیگری از ائتالف بافت موقعیت با کارکرد کالم در آیات مورد بررسی می  دستوری( جلوه

تبیین  واژه ها نیز بر اساس موقعیت بافتی در ساختار آیات شکل گرفته است و این مهم هدفمندی چارچوب آیات را 

 کند. می

 نوشت پی

ی انتزاعی است؛ مشارک  هاکنشی فیزیکی است و یا بیانگر  ها کنشفرایندهایی است که یا شامل    فرایندهای مادی:   .1

 (.224:2014شود.)هلیدی و متیسن،اصلی بندهای مادی، انجام دهنده عمل است و با برچسب کنشگر مشخص می 
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و    فرایندهای ذهنی:.  2 درونی  دنیای  اندیشه،  کننده  آشکار  فرایندها  ذها افتیدراین  فرایند،  ی  این  در  است.  فرد  هنی 

تواند حس کند؛ بیندیشد و تجربه کسب کند.  خورد، میهمیشه دو مشارک هست یکی که با نام حسگر بر چسب می

 ( 258شود.)همان: مشارک دیگر این فرایند، پدیده است که همچون محرک، باعث دریافت حس در حسگر می 

است،  "ی ربطی نظیر  هافعلی از  بنددسته، شناسایی و  هاصفتی و  هایژگیوبرای نسبت دادن  ای:  . فرایندهای رابطه3

شود. نقش این فرایندها، ارتباط بین دنیای درون و بیرون است و چگونگی بودن چیزی  استفاده می  "بود، گشت و گردید

 ( 259کنند.)همان: را بیان می

  ها آن، که در "پرسیدن، توضیح دادن"فرایندهای ذهنی و مادی است. همه فرایندهایی نظیر    حدفاصل : فرایندهای بیانی .4

رود. گوینده، مشارکی است که در هر فرایند بیانی دخیل، و  نهفته است، فرایند بیانی به شمار می  " گفتن"  ی مفهوم نوع  به

 ( 108:2014)تامپسون،.انسان است معموًل

رفتاری فر  .5 دارد.  :ایندهای  قرار  مادی  و  ذهنی  فرایندهای  میان  مرز  فرایندها،    در  این  که  این عقیده است  بر  هلیدی 

افعالی هستند که به رفتار فیزیولوژیکی و روانشناختی انسان مربوط است؛ تنها مشارک این فرایند، رفتارگر است؛ یعنی  

 (301:2014)هلیدی و متیسن، .زندکسی که از او رفتاری سر می

  ی که به معنایهافعلای و مادی قرار دارد و گاه با  این فرایندها در حدّ فاصل فرایندهای رابطه  وجودی:یندهای  افر  .6

 ( 308شود. تنها مشارک این فرایند، موجود است.) همان: ظاهر می "  وجود داشتن"

 که  یحال  دربدون عالمت است؛    گزاره مثبت از نظر شکل،  معموًل: به معنای تقابل میان مثبت و منفی است.  طبیتق  .7

 ( 143:2004) هلیدی و متیسن،  .در انگلیسی« not شود؛ مثلگزاره منفی، از تعداد عنصر اضافی فهمیده می

بجهیتو  .8 را،  گزاره  به  نسبت  گوینده  نگرش  که  معنایی است  مقوله  می: یک  دسته  یان  دو  به  هلیدی  نظر  از  و  کند 

نسبت به وجه در زبان عربی انجام داده، "  الریحانی" شود. در این مجال از تقسیم بندی که  معرفتی و تکلیفی تقسیم می 

. افعالی که مرفوع باشند،  1  کند.ی تقسیم می دی تأکشود. او »وجه را به چهار دسته اخباری و التزامی، امری،  استفاده می 

. افعالی  2  دهند.خواه ماضی و خواه مستقبل، دارای وجه اخباری هستند زیرا حالت گوینده در حالت خبر را، نشان می

عالی چون تمنی و ترجی، که بر عدم قطعیت دللت دارند،  که دارای حروف ناصبه باشند و همچنین جمالت شرطیه و اف 

.  4  . افعالی که بر طلب یا نهی، خواست، خواهش، دللت دارند، دارای وجه امری هستند. 3  دارای وجه التزامی هستند.

(  290:1998حانی، )الری .ی هستند«د یتأکامر متکلم باشند، دارای وجه    "لم"امر غائب و    "لم " تاکید یا    "لم " افعالی که دارای  

می  که  ییآنجا  از دللت  قطعیت  بر  اخباری،  نمایانگر  وجه  دو  هر  لذا  است؛  قطعیت  عدم  بیانگر  التزامی  وجه  و  کند 

 ی و امری، بیانگر وجهیت تکلیفی هستند. دی تأکوجهیت معرفتی هستند و وجه 

، نظام  باهم( وجود دارد که  Rheme( و خبر )Theme»دو نقش مبتدا )  که  آن است: به معنای  خبری  –ساخت مبتدا  .9

ها در  ها و عبارتگوید و به آرایش و چینش کلمهدهند. این نظام از ساختار بند سخن میخبری را تشکیل می  –مبتدا  

ی بند به  ( معنای متنی، عبارت است از ساختار آغازین)مبتدایی( که نخستین سازه93:2004)هالیدی، .کند«بند توجه می 

می میرود.  شمار  شرطی  به  یاشد«البته  داشته  بند  تجربی  ساخت  در  نقشی  که  باشد  آغازگر  و  .تواند  هالیدی  )ر.ک: 

هایش نیز دسته بندی کرد در این نوع از تقسیم دو نوع مبتدا داریم«  توان از نظر تعداد سازه( مبتدا را می 66:2004متیسن،

شوند. مبتدای ساده: فقط دارای یک سازه  شان تقسیم می مبتدای ساده و مبتدای مرکب که به دو گروه نشان دار و بی ن
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دارد. نشان داری و بیمی از یک سازه  بیشتر  مبتدای مرکب،  اما  آن  باشد  به معنا و گزینش  مفاهیمی هستند که  نشانی 

 (73)همان: .باشند«مرتبط می

( است؛ اطالع کهنه بر آن  Given( و اطالع کهنه )Newساخت اطالع: ساختار اطالع متشکل از دو عنصر اطالع نو ) 

آنکه در گزاره بیان شود به نحوی از انحاء، همچون بافت موقعیتی    از شود که پیش  بخشی از واحد اطالعاتی اطالق می

-یا بافت متنی بر مخاطب آشکار بوده است. این در حالی است که اطالع نو بر بخشی از واحدهای اطالعاتی اطالق می

از عرضه   به آن اطالعی نداشته است«شود که پیش  (   89:2004)ر.ک: هالیدی و متیسن،.آن در گزاره، مخاطب نسبت 

از اطالعات نزد او کهنه    کی   کدام  کند؛می  نیمعساخت اطالع، ساختی مخاطب محور است؛ زیرا این مخاطب است که  

نشان  اطالع نو باشد، بند، بندی بی  برای او نو است. از دید هلیدی، هر زمان که مبتدا، اطالع کهنه و خبر،  کی کدامو  

بند نشاندار می است؛ لیکن آن بیفتد،  بر تقدیم و  هنگام که عکس این قضیه اتفاق  )تقدیم، اطالع نو،  ریتأخشود. عالوه 

)معرفه، اطالع کهنه و نکره، اطالع نو و ناشناخته(،    تأخیر، اطالع کهنه(، وجود پارامترهایی چون اسامی معرفه و نکره

)فعل شرط، اطالع کهنه و جواب شرط، اطالع نو(، مرجع ضمیر)مرجع ضمیر، اطالع کهنه و ضمیر، اطالع   شرط  اسلوب

نو و   اول، اطالع  تکرار)ذکر کلمه  و... در مشخص کردن   کلمه  تکرارنو(  افعال ماضی)اطالع کهنه(  اول، اطالع کهنه(، 

 کنند. اطالع کهنه و نو، به ما کمک می

میان    ازنظر  غیر ساختاری(:)عنصر  انسجام  .10 به روابط معنایی موجود  و  معنایی است  انسجام یک مفهوم  هلیدی 

شود که تعبیر و تفسیر  کند. انسجام، زمانی برقرار میشود که آن را، به عنوان متن مشخص میعناصر درون متن گفته می

(. هلیدی این عوامل را تحت  4:1976حسن،عناصری از متن به تعبیر و تفسیر دیگر عناصر متن وابسته باشد)هلیدی و  

آیی تضاد( و انسجام پیوندی )منظور از انسجام  سه عنوان انسجام دستوری )ارجاع، حذف(، انسجام واژگانی)تکرار، باهم

 ( 114:1385)ساعدی،   .(پیوندی، وجود ارتباط معنایی و منطقی میان جمالت یک متن است
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