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کاربرد نظریة انسجام متنی در تحلیل روابط انسجامی بین متون
مختلف

(اثر :طبقات صوفیه ،ترجمة رسالة قشریه ،کشف المحجوب و تذکره االولیا)
هادی عدالتپور

چکیده
نظریة انسجام هالیدی ،برای تعیین عوامل انسجام و میزان و درجة انسجام یک متن ،از روی روابـ
معنایی بین جمالت و بخشهای مختلف خود آن متن به کار میرود؛ امّا یکی از کارکردهـایی را کـه
میتوان برای این نظریه در نظر گرفت ،تحلیل رواب انسجامی بین متون مختلف است .در واقع ،مسـئلة
اصلی این پژوهش آن است که چگونه میتوان همانگونه که برای تعیـین انسـجام یـک مـتن ،عوامـل
انسجامی بین جمالت آن متن مورد بررسی قرار میگیرنـد و از روی آنهـا میـزان انسـجام مـتن تعیـین
میشود ،به طور مشابه ،عوامل انسجام بـین جمـالت متـون مختلـف را بررسـی و از روی آنهـا ،میـزان
انسجام بین متون را تعیین کرد و با استفاده از تحلیـل درصـدهای عوامـل انسـجامی ،نتـایو و اطالعـات
ارزشمندی را دربارة رابطة بین این متون به دست آورد .این کارکرد از نظریه را نه خود هالیدی بـه آن
اشاره کرده و نه تاکنون پژوهشی درمورد آن صورت گرفته است .در این مقاله ،پـ

از معرفـی نظریـة

انسجام ،چهار روایت از افتادن ابوحمزه خراسانی در چاه در چهار اثر طبقـات الوـوفیه ،ترجمـة رسـالة
قشیریه ،کشف المحجوب و تذکره االولیاء ،مورد بررسی قرار میگیرند و میزان ارتبـا انسـجامی ایـن
روایات با یکدیگر از طریق تعیین عوامل انسجامدهندة بین روایات ،سنجیده میشود تا از این طریق بـر
اساس درصد عوامل انسجامی بین این روایات ،میزان استفاده و برداشت یک راوی از روایتهای پیش
از وی و نحوة بهکارگیری آن روایات توس وی تعیین گردند و به اطالعات ارزشمند دیگری دربـارة
ارتبا بین این متون دست یابیم .نتایو حاصل از تعیـین درصـد کـل عوامـل انسـجامی بـین ایـن چهـار
روایت نشان میدهند ،ترجمة رسالة قشیریه بـا طبقـات الوـوفیه ،بیشـترین درصـد انسـجام را داراسـت،
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد hadiedalatpoor@yahoo.com
تاریخ وصول 3130/80/80 :ـ پذیرش نهایی3130/37/70 :
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کشف المحجوب با ترجمة رسالة قشیریه انسجام بیشتری دارد تا با طبقات الووفیه و تذکره االولیـاء بـا
ترجمة رسالة قشیریه ،بیشترین انسـجام را دارد و بـا طبقـات الوـوفیه و کشـف المحجـوب ،از انسـجام
یکسانی برخوردار است .مقایسة این نتایو و همچنین تعیین درصد عوامل انسجامی بین ایـن روایـات بـا
توجه به نوع عامل انسجامی ،نتایو ارزشمند دیگری را در اختیار ما میگذارد کـه در ایـن پـژوهش بـه
آنها اشاره می شود.
کلیدواژه :نظریة انسجام ،انسجام بین متون ،رابطة بین متون ،تون نثر عرفانی.

 .0مقدّمه
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

هالیدی 3و حسن 7در سال  3303عوامل انسجام در زبان انگلیسی را معرفـی کردنـد.
در سال  3304حسن در مقالهای به نام «پیوسـتگی و همـاهنگی انسـجامی» ،نظریـة قبلـی
خود و هالیدی را بس داد و تکمیل کرد .یـک سـال بعـد ،او و هالیـدی ،اثـر مشـتر
بعدیشان را بـا عنـوان «زبـان ،بافـت و مـتن :جنبـههـایی از زبـان در یـک چشـمانـداز:
نشانهشناسی اجتماعی» منتشر کردند .حسن در بخش دوم این اثر که در واقع مکمّل اثـر
قبلی ( )3303است ،مؤلفة مکمّلی را بـا نـام همـاهنگی انسـجامی ،بـرای یـافتن و اثبـات
انسجام در متن به دست داده است .این نظریه از سال  3303که بـرای اولـین بـار توسـ
هالیدی و حسن مطرح شد ،تا سال  3304که در آن ،بازنگری صورت گرفت ،تغییرات
زیادی یافت .در نموداری که این دو در سال  3301ارائه دادهانـد ،ارجـاع درونمتنـی و
برونمتنی مطرح نشـده و زیـر عنـوان انسـجام سـاختاری ،تـوازن ،بسـ مبتـدا و خبـر و
سازماندهی اطالعات کهنه و نو آمده است (ایشانی و پورنامداریان.)31:3103،
انســجام ،بــهعنــوان یکــی از برجســتهتــرین ویژگــیهــای متنــی ،توجــه بســیاری از
پژوهشگران مسائل زبانشناسی را به خود جلـ

کـرده اسـت .نقـش انسـجام ،برقـراری

رابطه بین دو قسمت از متن و تداوم بخشیدن به آن اسـت تـا بـدین وسـیله ،خواننـده یـا
شنونده ،عناصر نـاموجود در مـتن را کـه بـرای تعبیـر آن ـروری هسـتند ،دریابـد .بـه
1.Halliday
2.Hasan
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عبارت دیگر ،انسجام ،بر رابطههای معنایی درونمتنیای داللت دارد کـه در فهـم مـتن
دخالت دارند (هالیـدی و حسـن .)773 :3303 ،هالیـدی ،نظریـة انسـجام خـویش را بـه
همین رواب معنایی درونمتنی محدود میکند؛ در حالیکه از این نظریه میتوان بـرای
تعیین رواب معنایی بین متون مختلف نیز استفاده کرد.
بینامتنیت با اندکی تسامح ،یکـی از رویکردهـای خـوانش مـتن در ارتبـا بـا متـون
دیگر است و تأثیری را که متنهای پیشین در خلق آثار پسین میگذارند ،مورد مطالعـه
قرار میدهد .در واقع ،بینامتنیت« ،حضور بالفعل یک متن در متنی دیگـر اسـت» (آلـن،
 .)340:3108این روش با توجه به نظریات فردینان دوسوسور 3و باختین 7در اواخر دهـة
 ،3338نخستین بار بهوسیلة کریستوا 1مطرح شد و بعدها بهوسیلة افرادی چون بـارت 4و
ژنت 1بس و گسترش یافت.
یکی از مسائلی که در رابطة بینامتنی اهمیـت دارد ،یـافتن بینـامتن مهـم مـتن اسـت؛
یعنی متنی که بیشترین تأثیر و ارتبا را با متن مورد نظر دارد؛ زیرا ممکن است پیش از
آن ،چندین متن وجود داشته که با متن مورد نظر دارای تشابه باشند .بلوم 3تعیـین آن را
از طریق دو فرایند ،میسّر میدانـد « :بـا اتکـا بـه اینکـه خـود آن مـتن ،خواننـدگان را بـه
بینامتن مناس

رهنمـون شـده یـا اینکـه بـرعک  ،در نبـود گـواه متنـی مسـتقیم ،اتخـا

تومیمی اختیاری مبنی بر اینکه فالن رابطة بینامتنی ،حـائز اهمیـت بـوده و رابطـهای بـه
لحاظ تأویلی ،آگاهاننده است» (آلن .)788:3101 ،بلوم ،تعیین بینامتن مهم یک مـتن و
یافتن متنی را که بیشترین تشابه را بـا مـتن مـوردنظـر دارد ،بـر عهـدة خواننـدة آن مـتن
میگذارد و در واقع ،روش دقیق و معیّنی برای این امر معرفی نمیکند.

1.Ferdinand de Saussure
2.Bakhtin
3.Kristeva
4.Barthes
5.Genette
6.Bloom
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«کریستوا پنو موقعیت را معرفی میکند که در آنها متنی میتواند بـا متنـی دیگـر،
در تماس قرار بگیرد و به یاری آنها شناخته شود .3 :واقعیـتهـای اجتمـاعی یـا جهـان
واقعی؛  .7فرهنگ همگانی یا دانش مشترکی که بـه چشـم همگـان واقعیـت و یـاری از
فرهنگ میآید؛  .1قاعدة نهایی ژانرهای هنری؛  .4یاری گرفتن و تکیة متنـی بـه متـون
همسان؛  .1ترکی

پیچیدهای از درون متن؛ جایی که هر مـتن ،متنـی دیگـر را همچـون

پایه و آغازگاهش مییابد و در پیوند با آن شناخته میشود» (احمـدی .)170:3108 ،بـا
توجه به نظر کریستوا ،رابطة انسجامی بین متون را میتـوان از جملـه مـوارد تکیـة یـک
متن به متون همسان و نیز پیوند بین متون به شمار آورد.
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

در واقع ،نظریاتی که بر رابطة بین متون داللت دارند ،نوع رابطه و شـیوهای معـیّن را
برای تعیین رابطة بین متون معرفی نمیکنند؛ در حـالیکـه بـا اسـتفاده از نظریـة انسـجام
میتوان میزان پیوند و رابطـة معنـایی و تشـابه بـین متـون را بـه دسـت آورد .چـارچوب
نظری این پژوهش ،نظریة انسجام متنی هالیدی است که از آن برای تعیـین انسـجام بـین
متون مختلف استفاده میشود .در این پژوهش ،فرض بر این است کـه همـانگونـه کـه
هالیدی ،نظریة انسجام خویش را برای تحلیل انسجام یک مـتن از طریـق تعیـین عوامـل
انسجام بین جمالت آن متن تعیین میکند ،به طور مشـابه مـیتـوان از ایـن نظریـه بـرای
تعیین عوامل انسجام بین جمالت متون مختلف استفاده کرد و میزان ارتبا معنایی ایـن
متون را به دست آورد.
در واقع پرسشهای مطرح در این پژوهش از این قرارند:
.3چطور میتوان نظریة انسجام هالیدی را بین متون مختلف به کار برد؟
.7با تعیین درصد عوامل انسجامی بـین متـون مختلـف ،بـه چـه اطالعـات و نتـایجی
میتوان دست یافت؟
پیشینة پژوهش
از آنجا که طبق شواهد موجود ،فق هالیدی و حسـن روی مو ـوع انسـجام کـار
کردهاند ،همة کسانی که در ایران در زمینة انسجام ،قلم زدهاند ،به نظرات ایشان اسـتناد
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کردهاند .همة مقالهنویسان فارسیزبانی که در مقالة خود ،انسـجام را معرفـی و تعریـف
کردهاند و به تبیین عوامل انسجام پرداختهاند ،در واقع به شـرح و تو ـیح بیشـتر نظریـة
انسجام هالیدی و حسن دست زدهاند و برای این نظریه ،نمونـههـایی از ادبیـات فارسـی
آوردهاند؛ امّا مفهوم جدیدی به آن نیفزودهاند.
از جملة این مقاالت میتوان به این موارد اشاره کرد:
 .3طاهره ایشانی و تقی پورنامداریان (« :)3103تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلـی
از حافظ با رویکرد زبانشناسی نقشگرا»؛
 .7گیتی تاکی (« :)3100پیوستگی و همبستگی متن یا انسجام و ارتبـا مطالـ

در

زبان خارجی»؛
 .1حامد نوروزی و غالمحسین غالمحسینزاده (« :)3100نقش عوامـل ربـ زمـانی
در انسجام متن»؛
 .4حوا حاج عبـدی و حسـین ر ـویان (« :)3130عوامـل انسـجام در داسـتان عـدل
صادق چوبک».
در مورد بینامتنیت و تحلیل رواب بین متون مختلف نیز پـژوهشهـایی مسـتقل
صورت گرفته است؛ امّا پژوهشی دربارة کاربرد این نظریـه در تحلیـل روابـ بـین
متون مختلف یافت نشد و به نظر میرسد مقالة حا ر ،اولین پژوهش در این زمینه
باشد.

 .0مبانی نظری
عواملی 3که در ایجاد ارتبا میان جملهها نقش دارند ،عناصـر انسـجام مـتن نامیـده
میشوند .منظور از انسجام متن ،7م جموعـة پیونـدها و روابطـی اسـت کـه میـان اجـزای
سازندة متن وجود دارد .این پیوندها و رواب  ،متن را از جمالتی گسیخته کـه توـادفی

1.clause
2.Coherence
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در کنار هم قرار گرفتهاند ،متمایز و آن را به کلیتی یکپارچه و منسجم تبدیل میکنند.
(لطفیپور ساعدی .)338 :3104 ،یک متن ،مجموعهای از عناصر بههمبافتة زبانی اسـت
که پیامی یکپارچه را به خواننده عر ه میکند .نقش متنآفرینـی ایـن عناصـر ،یکسـان
نیست؛ یعنی عناصری در متن وجود دارند که تفسیر و فهم آنها بدون ارجاع به عناصـر
دیگر -چه درونمتنی ،7چه برونمتنی 1و چـه بینـابینی -4میسـر نیسـت .از سـوی دیگـر،
عناصری نیز وجود دارند که درکل به سیستم زبانی مربو مـیشـوند و تـا حـد زیـادی
قابل پیشبینی هستند.
برای مثال:
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

الف .پدرم مرد مهربانی بود.
ب .او هرگز عوبانی نمیشد.
در جملة (الف) ،خواننده بنا به دانش ساختاری زبان که در هـن دارد 1بـا خوانـدن
کلمة پدرم ،در انتظار دریافت گزاره یـا خبـری راجـع بـه اوسـت .ایـن پدیـده بـا نقـش
متنآفرینی عناصر زبانی که در مثال (ب) مورد نظر است ،کامالً متفـاوت اسـت؛ یعنـی
در جملة (ب) تفسیر کلمه او بدون ارجاع به جملة (الف) امکانپذیر نیست .ایـن رابطـه
را اصطالحاً انسجام متنی 3میگویند که بنا به نظر هالیدی و حسن ،آفـرینش آن ،بـه دو
طریق امکانپذیر است:
الف .از طریق دستور؛
ب .از طریق واژگان.
در سطح دستور ،چهار نوع رابطة انسجامی ،مورد بحث قرار گرفتهاند که عبارتاند
از:
1.Cohesive harmony
2.Intratextual
3.Extra textual
4.Intertextual
5.mental grammar
6.Textual cohesion
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 .3ارجاع3؛  .7جایگزینی7؛  .1حذف1؛  .4عطف. 4
در سطح واژگان ،روابطی نظیر تکرار عین 1ترادف ، 3شمول و غیره قابل کر است
(هالیدی و حسن.)4:3303،
در مثالهای مطرحشده در باال رابطة او با پدرم ،رابطهای است ارجاعی-دسـتوری0؛
امّا رابطة بین کلمة مهربان و عوبانی نشدن ،رابطهای است واژگانی-معنایی . 0
هرگاه وقـوع ایـن نـوع عناصـر بـههـمپیوسـته ،بـیش از دو مـورد باشـد ،اصـطالحاً
میگوییم که «زنجیرة انسجامی» در متن پدید آمـده اسـت .آنچـه مفهـوم انسـجام را در
جمله مستقر میکند ،گره نامیده میشود .گره ،یک عنور از یک جمله را بـه عنوـری
در جملهای دیگر رب میدهد .هالیدی و حسن بر اهمیت گره و به عبارتی ،دو تا بودن
و یا باهمآیی یک جفت عنور کـه از نظـر انسـجامی بـه هـم مربـو انـد ،بسـیار تأکیـد
کــردهانــد (هالیــدی و حســن .)1 :3303 ،هــایر 3در تو ــیح گــره و مفهــوم دوتــا بــودن
مینویسد« :گره عبارت است از با هم آوردن و جفت کردن عناصر گزینشی یک متن»
(نوروزی.)30:3103،
حسن ( ،)3304فرمولی را در تحلیل عوامل انسجامی ،مورد استفاده قرار میدهد:
درجه و در صد یک عامل انسجامی از رابطه زیر به دست می آید:
شمار کل لغات متن*388/شمار گرههای آن عامل انسجامی در متن
بر طبق نظر هالیدی و حسن ( ،)3303هالیدی ( )3301و حسن ( ،)3304نوع ،شماره
و درجة کاربرد عوامل انسجامی بهکاررفته در متن ،در انسجام متن ،نقش دارد .هالیـدی

1.Reference
2.Substituation
3.Ellipsis
4.Conjunction
5.Repetition
6.Synonymy
7.referential/grammatical
8.lexico-semantic
9.Haier
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دربارة تحلیل انسجام میگوید :تحلیل انسجام تعیین میکند که متن ،خوب است یا بـد،
تأثیرگذار است یا نه و اینکه چه عاملی سب

میشود تا متن خوب یا بد باشد.

 .2بررسی روابط انسجامی بین چهار روایت مشابه از یـ

ککایـت

(افتادن کمزة خراسانی در چاه)
 .0-2ککایات مشابه
حکایتهای مشابه ،آن دسته از حکایاتهـایی هسـتندکه پرداخـتهـای مختلـف و
روایات متفاوتی از یک ماجرا و حادثهاند؛ یعنی مو وع و حادثة حکایتها و در بیشتر
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

موارد ،شخوـیت اصـلی آنهـا یکـی اسـت؛ امّـا شـیوة بـهکـارگیری عناصـر داسـتان و
پرداخت کلی حکایات ،متفاوت است.
تعداد حکایات مشابه در متون منثور صـوفیانه ،بسـیار زیـاد اسـت .در ایـن مقالـه بـه
بررسی عوامل انسجامی بین یک نمونه از این حکایات و نتایو حاصل از درصد عوامل
انسجامی بین آنها پرداخته میشود .حکایـت نجـات یـافتن ابـوحمزه خراسـانی از چـاه

توس شیری هولنا  ،در کتابهای مهـم صـوفیه ،یعنـی کشـف المحجـوب ،ترجمـة
رسالة قشیریه ،طبقات الووفیه و تذکره االولیا به چهار صـورت متفـاوت گـزارش شـده
است.
 .0-2متن روایات
 .0-0-2طبقات صوفیه
شیخ بوحمزة خراسانی گفت :سالی به حو رفته بودم .در راه ناگاه فراچاه افتـادم در
بادیه .دو تن بگذشت بر سر چاه .گفتم که یاری خواهم .باز گفـتم کـه نخـواهم و چیـز
نگویم .ایشان سر چاه سخت کردند و رفتند .شیری آمد و پای فرو چـاه کـرد و مـرا بـر
کشید .هاتفی آواز داد یا بـا حمـزه یلـی
فمشیت (انواری.)341 :3137 ،
کل لغات بدون حروف رب و ا افه44 :

هـذا یحسـن؟ نجینـا

بـالتلف مـن التلـف؟
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مایر متول و حذفیات37 :
 .0-0-2ترجمة رسالة قشیریه
ابوحمزة خراسانی گوید :سالی به حو شدم .اندر راه میرفـتم؛ انـدر چـاهی افتـادم.
نف

من اندر پیکار افتاد کی فریاد خوان .گفتم :نـه بـه خـدای کـه فریـاد نخـوانم .ایـن

خاطر هنوز تمام نکرده بودم که دو مرد آنجا فرا رسیدند .یکی گفت :بیا تا سر این چـاه
سخت کنیم تا کسی در این چاه نیفتد .نی و چوب و آنچه بایست بیاوردنـد و سـر چـاه
پوشیدند .خواستم که بانگکنم .گفتم :بانگ بدان ک

بر که نزدیکتر است به تـو از

ایشان؛ خاموش شدم .چون ساعتی برآمد ،چیزی بیامد و سر چاه باز کرد .پـای بـه چـاه
فرو کرد و بانگ همیکرد .چنان دانستم که همیگوید :دست اندر پای من زن .دسـت
اندر پای وی زدم .مرا برکشید و ددی بود و بشد .هاتفی آواز داد که یا باحمزه! نـه ایـن
نیکوتر بود که به هالکی از هال

برهانیدم تو را؟ من برخاستم (قشیری.)110 :3103 ،

کل لغات بدون حروف رب و ا افه38 :
مایر متول و حذفیات73 :
 .2-0-2کشف المحجوب
ابوحمزة خراسانی-رض -از قدمای مشایخ خراسـان بـود .انـدر توکـل قـدمی تمـام
داشت و اندر حکایات مشهور است که وی روزی به راهی میرفت .اندر چاهی افتاد و
سه شبانروز اندر آنجا بماند .پ

گروهی از سیاره فرارسیدند .با خود گفـت :ایشـان را

آواز دهم .باز گفت :نی ،خوب نباشد که از دون حق استعانت طلبم و این شکایت بـود
که ایشان را گویم خدای تعالی مرا در چاه افکند ،شما بیرون آرید .ایشان فراز آمدند و
چاهی دیدند بر میانه راه بی حایلی و حاجبی .گفتند :بیایید تا به خوـلت ،مـرین را سـر
بپوشیم تا کسی در اینجا نفتد .گفتا :نف

من به ا ـطراب آمـد و از جـان نومیـد شـدم.

چون ایشان سر چاه استوار کردند و بازگشتند ،من با حق تعالی مناجاتی کردم و دل مـر
مرگ را بنهادم و از همه خلق نومید گشتم .چون شبانگاهی درآمـد ،از سـر چـاه حسـی
شنیدم .چون نیک ،نگاه کردم ،کسی سر چاه بگشاد .جانوری دیدم عظیم بزرگ .نگـاه
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کردم ،اژدهایی بود کی دم فرو کرد ،دانستم کی نجات من در آن است و فرستادة حق
است تعالی و تقدّس .به دم وی تعلق کردم تـا مـرا برکشـید .هـاتفی آواز داد کـه نیکـو
نجاتی که نجات توست یا باحمزه که به تلفی تـو را از تلفـی نجـات دادیـم (هجـویری،
.)304 :3110
کل لغات بدون حروف رب و ا افه374 :
مایر متول و حذفیات18 :
 .4-0-2تذکره االولیاء
نقل است که یک بار به توکل در بادیه نذر کرد که از هـی کـ  ،هـی نخواهـد و
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

التفات نکند و بدین نذر به سر برد بی دلو و رسن ،متوکلوار مجرد برفت .پاره ای سیم
در جی

داشت که خواهرش بدو داده بود .ناگاه توکـلوار خـود طلبیـد .گفـت :شـرم

نداری؟ آن که آسمان را بیستون نگه میدارد ،معدة تو را بیسیم ،سیر نتوانـد داشـت؟
پ

آن سیم بینداخت و مـیرفـت .ناگـاه از چـاهی افتـاد .سـاعتی برآمـد .نفـ

فریـاد

برآورد .ابوحمزه خاموش بنشست .یکی میگذشت .آنجا سر چاه دید؛ خاشـاکی چنـد
به هم آورد تا سر چاه بگیرد .نف

ابوحمزه زاری کرد و گفت :حق تعالی مـیفرمایـد:

«و التلقوا بایدیکم الی التهلکه» .ابوحمزه گفت :توکل از آن قویتر است که به عجز و
سالوس نف  ،باطل شود .تن زد تا آن ک

سر چاه استوار کرد و گفت :آن کـ

کـه

بر باال نگه میدارد ،اینجـا هـم نگـه دارد .روی بـه قبلـة توکـل آورد و سـر فـرو بـرد و
ا طرار به کمال رسید و توکل برقرار بود .ناگاه شیری بیامد و سر چاه باز کرد و دست
در ل

چاه زد و هر دو پای فروگذاشـت .ابـوحمزه گفـت :مـن همراهـی گزنـد نکـنم.

الهامش دادند که خالف عادت است ،دست در این زن! دست در پـای او زد و برآمـد.
شیری دید که هرگز صع تر از آن ندیده بود .آوازی شنید که یا باحمزه! کیـف هـذا؟
نجینا

من التلف بالتلف .چون توکل بر ما کردی ،ما تو را به دست کسی که هالکت

جان بدو بود ،نجات دادیم؛ پ

شیر روی در زمین مالید و برفت (عطار.)401 :3104 ،

کل لغات بدون حروف رب و ا افه311 :

کاربرد نظریة انسجام متنی در تحلیل روابط انسجامی بین متون مختلف ـــــــــــــــ 230

مایر متول و حذفیات48 :
 .2-2روش تحلیل روابط انسجامی بین روایات
برای آشنایی با شیوة تحلیل رواب انسجامی بین متون ،بـه چگـونگی تحلیـل رابطـة
انسجامی بین دو روایت طبقات الووفیه و ترجمة رسالة قشیریه می پردازیم:
الف .ابتدا جمالت دو متن را به جمالت سـاده (جمـالت دارای یـک نهـاد و یـک
فعل) تقسیم میکنیم:

طبقات الصوفیه ()T
 .3شیخ بوحمزة خراسانی گفت  .7 /سالی به حو رفته بودم  .1 /در راه ناگاه فراچاه
افتادم در بادیه  .4 /دو تن بگذشت بـر سـر چـاه  .1 /گفـتم  .3 /یـاری خـواهم  .0 /بـاز
گفتم ( .0 /یاری) نخواهم  .3 /چیز نگـویم  .38 /ایشـان سـر چـاه سـخت کردنـد .33 /
رفتند  .37 /شیری آمد ( .31 /شیر) پای فرو چـاه کـرد ( .34 /شـیر) مـرا برکشـید .31 /
هاتفی آواز داد  .33 /یـا بـاحمزه  .30 /ی لـی

هـذا یحسـن  .30 /نجینـا

بـالتلف مـن

التلف  .33 /مشیت.

ترجمه رساله قشیریه ()t
 .3ابوحمزة خراسانی گوید  .7 /سالی به حو شدم  .1 /اندر راه مـی رفـتم  .4 /انـدر
چاهی افتادم  .1 /نف

من اندر پیکار افتـاد  .3 /فریـاد خـوان  .0 /گفـتم  .0 /نـه  .3 /بـه

خدای که فریاد نخوانم  .38 /این خاطر هنوز تمام نکرده بودم  .33 /دو مرد آنجا (چاه)
فرا رسیدند  .37 /یکی گفت  .31 /بیا  .34 /سر این چاه سخت کنیم  .31 /کسی در این
چاه نیفتد  .33 /نـی و چـوب و آنچـه بایسـت بیاوردنـد  .30 /سـر چـاه پوشـیدند .30 /
خواستم  .33 /بانگ کنم  .78 /گفتم  .73 /بانگ بدان ک

بر ( .77 /ک ) نزدیکتـر

است به تو از ایشان  .71 /خاموش شـدم  .74 /سـاعتی برآمـد  .71 /چیـزی بیامـد .73 /
(چیز) سر چاه باز کرد ( .70 /چیز) پای فرو چاه کرد ( .70 /چیـز) بانـگ همـی کـرد /
 .73چنان دانستم  .18 /همیگوید ( .13 /تو) دست اندر پای مـن زن  .17 /دسـت انـدر
پای وی زدم ( .11 /چیز) مـرا برکشـید ( .14 /چیـز) ددی بـود ( .11 /چیـز) بشـد .13 /
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هاتفی آواز داد  .10 /یا باحمزه  .10 /نـه ایـن نیکـوتر بـود  .13 /بـه هالکـی از هـال
برهانیدم تو را  .48 /من برخاستم.
ب .عوامل انسجامی را از درون جمالت سادة دو متن (بـدون در نظرگـرفتن رابطـة
انسجامی بین جمالت درونمتنی و تنها با در نظر گرفتن رابطـة انسـجامی بـین جمـالت
یک متن با متن دیگـر) اسـتخراج مـی کنـیم (حـروف ربـ و ا ـافه را نیـز بـه حسـاب
نمیآوریم؛ زیرا عامل رب  ،در ارتبا انسجامی بـین جمـالت دو مـتن مختلـف نقشـی
ندارد و مایر متول و حذفیات را مستقالً یک کلمه محسـوب مـیکنـیم) .بـرخالف
تحلیل انسجام یک متن که انسجام متن ،از روی ارتبا معنایی جمالت آن متن شناخته
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

میشود ،در اینجا شناخت انسجام بین دو متن ،از روی ارتبا معنـایی جمـالت دو مـتن
با یکدیگر صورت میگیرد.

تکرار بوحمزه در ( T1جملة اول طبقات الووفیه) و ( t1جملـة اول ترجمـه رسـاله
قشیریه) ،همچنین خراسانی در  / T1 , t1گفـت در T1بـا / t1 ,t7 ,t12 ,t20 ,t30
سال در  / T2 ,t2حو در  / T2 ,t2رفتن در  / T2 ,t3چاه در  T3بـا t4 ,t14,t27
 /سـر چـاه در  T4 ,T10بـا  / t14 ,t17 ,t26پـای در  T13بـا / t27 ,t31 ,t32
فروکرد در  / T13 ,t27برکشید در  / T14 ,t33هاتف در  / T15 ,t36راه در T3
 / ,t3سختکردند  / T10 ,t14آمدن در .T12 ,t25
چاه در  T3با سر چاه در  t14 ,t17 ,t26رابطه جزء به کل دارد ،همچنین چاه در
 T13با سر چاه در  / t14 ,t17 ,t26سر چاه در  T4 ,T10با چـاه درt4 ,t15 ,t27
 /دو تن در  T4با یکی در.t12
رفته بودم در  T2با شدم در  t2مترادف است ،همچنین دو تن در  T4با دو مرد در
 / t11یاری خواهم در  T6 ,T8بـا فریـاد خـواهم در  / t6 ,t9یـاری خـواهم در T6
 ,T8با بانگ کنم در  / t19 ,t21 ,t28سخت کردند در  T10بـا پوشـیدند در / t17
یلی

در  T17با نه بود در / t38یحسن در  T17با نیکـوتر در  / t38هـذا در  T17بـا
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این در  / t38نجینا در  T18با برهانیدیم در  / t39التلف در  T18دو بار با هـال

در

 t39دو بار /مشیت در  T19با برخاستم در .t40
یاری خواهم در  T6با فریاد نخوانم در  t9رابطه تضاد دارد ،همچنین یاری خـواهم
در  T6با بانگکنم در ( / t19 ,t21یاری) نخواهم در  T8با فریادخوان در .t6
میر متول «م» در  T2 ,T3 ,T6 ,T7 ,T8 ,T9به ابوحمزه در  t1برمیگردد؛
همینطور میر متول م در t2 ,t3 ,t4 ,t7 ,t9 ,t10 ,t18 ,t19 ,t20 ,t23 ,t29
 ,t32 ,t40به بوحمزه در  / T1مـن در  t33 ,t40بـه ابـوحمزه در  / T1تـو در t22
 ,t39به ابوحمزه در  / T1آنجا در  t11به سـر چـاه در  / T4 ,T10یـم در برهانیـدیم
در  t39و نا در نجینا در  T18هر دو به مرجع مشتر

(خدا) برمیگردند.

ج .عوامل انسجامی بین دو متن را همراه با درجه و درصد انسـجامی ایـن عوامـل بـا
توجه به فرمول تحلیل عوامل انسجامی که قبالً کر شد ،در جدولی مرت

میکنـیم تـا

کار نتیجهگیری از دادههای تحلیل ،آسان شود.

ارجاع

ایشان (دو مرد) ( / )7ت (ابوحمزه) ( / )3م (ابوحمزه) ( / )77من (ابـوحمزه) ()7
 /تو (ابـوحمزه) ( / )7آنجـا (سـر چـاه) ( / )1م در برهانیـدم -نـا در نجینـا

()3

( / )3سر چاه ( / )38سخت کـردن ( / )3آمـدن ( / )3پـای ( / )1فـرو کـرد (/ )3

واژگانی

عوامـــــل

بوحمزه ( / )7گفت ( / )31سالی ( / )3حـو ( / )3رفتـه بـودم ( / )3راه ( / )3چـاه
برکشید ( / )3هاتف (48 )3

% 71.71

انســـجام واژگـــانی
تکرار
عوامــــل انســــجام

حذف

(مرجع مشتر ) (خدا) 11

% 33.78

عوامل انسجام دستوری

% 33.31

جایگزین

طبقات الصوفیه -ترجمة رسالة قشیریه

درصد

جدول  -0درجة انسجام عوامل انسجامی بین روایات

چاه -سر چاه ( / )0دو تن -یکی (0 )3

% 4.31

جزء و کل
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رفته بودم -شدم ( / )3دو تن -دو مـرد ( / )3یـاری خـواهم -فریـاد خـواهم (/ )4

ترادف

یاری خواهم -بانگ کنم ( / )3چیز نگویم -خاموش شدم ( / )3سـخت کردنـد-
پوشیدند ( / )3رفت -بشد ( / )3ی لی  -نه بود ( / )3یحسن -نیکـوتر ( / )3هـذا-
ایــن ( / )3نجینــا -برهانیــدیم ( / )3التلــف -هــال

( / )4مشــیت -برخاســتم ()3

% 31.31

74

سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

نخواهم -فریاد خوان ( / )3یاری نخواهم -بانگ بردن (1 )7

% 7.38

تضاد

یاری خواهم -فریـاد نخـوانم ( / )3یـاری خـواهم -بانـگ نمـیکـرد ( / )3یـاری

درصد

تشابه

% 3.04

شیری-چیزی ( / )3شیری -ددی ( / )3پای -دست ()3

1

یم در برهانیدیم -نا در نجینا

حذف

ابوحمزه ()3

(( )3مرجع مشتر ) (خدا)

73

% 7.01

ارجاع

م (ابوحمزه) ( / )78وی (ابوحمزه) ( / )7من (ابوحمزه) ( / )1ت (ابـوحمزه) (/ )3

% 31.08

عوامل انسجام دستوری

جایگزین

طبقات الصوفیه -کشف المحجوب % 40.38
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تکرار

( / )3افتادن ( / )1گفـتن ( / )33فـرو کـرد ( / )3برکشـید ( / )3هـاتفی ( / )3آواز
دادن (10 )7

% 30.37

ابوحمزه ( / )1خراسانی ( / )3شیخ ( / )3راه ( / )3چاه ( / )3سـر چـاه ( / )1رفـتن

37

% 1.03

جزء و کل

سالی-روزی ( / )3راه -میانه راه ( / )3سر چـاه -چـاه ( / )3دو تـن -گروهـی ()3

( / )3رفتند -بازگشتند ( / )3احسن -نیکو ( / )3نجینا -نجات دادیم ( / )3التلـف-
تلفی (37 )4
چیز نگویم -آواز دهم ( / )3چیز نگویم -استعانت طلبم (7 )3

تضاد

% 8.31

تشابه

% 8.31

شیری-جانوری ( / )3شیری -اژدهایی ()3

7

ارجاع

م (ابوحمزه) ( / )0من (ابوحمزه) ( / )0ت (ابوحمزه) ( / )3ی (ابـوحمزه) (/ )7
تو (ابوحمزه) (/ )3

(ابوحمزه) ( / )3کسی (شیر) ( / )3او (شـیر) ( / )3ایـن

(شــیر) ( / )3یــم در برهانیــدیم -نــا در نجینــا
71

(( )3مرجــع مشــتر ) (خــدا)

% 3.7

عوامل انسجام دستوری

جایگزین

طبقات الصوفیه -تذکره االولیاء % 11.38

درصد

عوامل انسجام واژگانی

ترادف

استعانت طلبم ( / )3سخت کردند -سر بپوشم ( / )3سخت کردند -استوار کردند

% 1.03

بگذشــت -فــرا رســیدند ( / )3یــاری خــواهم -آواز دهــم ( / )3یــاری خــواهم-

ابوحمزه ( / )78شیر (73 )3

% 38.4

حذف
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ل

چاه ( / )7دو تن -یکی (30 )7

گفت -نقل است ( / )3سر چاه -ل

چاه ( / )7بگذشـت -برفـت ( / )7سـخت

کردند -بگیرد ( / )3سخت کردند -استوار کرد ( / )3فرو کـرد -فروگذاشـت

تضاد

یاری خـواهم -هـی نخواهـد ( / )3یـاری خـواهم -التفـات نکنـد ( / )3یـاری
خواهم -تن زد ( / )3یاری خواهم -سر فرو برد ( / )3سخت کردند -بـاز کـرد
()3

1

% 3.3

تشابه

پای-ایدی ( / )3پای -دست ()1

4

عوامل انسجام

دستوری
جایگزین

ترجمة رسالة قشیریه -کشف المحجوب % 30

درصد

عوامل انسجام واژگانی

( / )3برکشید -برآمد (3 )3

%7

سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

ترادف

ابوحمزه -نف

ابوحمزه ( / )7سالی -یک بار ( / )3چاه -سر چاه ( / )38چـاه-

% 1.3

جزء و کل

 /هذا ( / )3نجینا ( / )3التلف (18 )4

% 3.0

تکرار

افتادن ( / )3بادیه ( / )3گذشتن ( / )3شیر ( / )1آمدن ( / )3پای ( / )3آواز ()3

% 78

ابوحمزه ( / )38گفتن ( / )38رفتن ( / )7ناگـاه ( / )1چـاه ( / )7سـر چـاه (/ )0
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ارجاع

 /این خاطر( مرجع آن فریاد خوان -آواز ده) ( / )3م در برهانیدم -یـم در نجـات
دادیم (( )3مرجع مشتر ) (خدا)

73

% 38.04

تو (ابوحمزه) ( / )7من (ابوحمزه) ( / )7آن ک

(خدا) ( / )3م (ابو حمـزه) ()77

% 7.33

حذف

ابو حمزه ()0

تکرار

ابــوحمزه -نف ـ

ابــوحمزه ( / )3ســالی -روزی ( / )3راه -میانــه راه ( / )3چــاه-

سرچاه ( / )31دو مرد -گروهی ( / )3یکـی -گروهـی ( / )3سـاعتی -شـبانگاهی
(73 )3

ترادف

گوید -مشهور است ( / )3شدم -می رفت ( / )7انـدر پیکـار افتـاد -بـه ا ـطراب
آمد ( / )3فریاد خوان -آواز دهم ( / )7بانگ کنم -آواز دهم ( / )4خدای -حـق
تعالی ( / )1سخت کنیم -سـر بپوشـیم ( / )3سـخت کنـیم -اسـتوار کردنـد (/ )3
پوشیدند -سربپوشیم ( / 33پوشیدند -استوار کردند ( / )3باز کـرد -بگشـاد (/ )3
بانگ همیکرد -آواز داد ( / )3هال  -تلف ( / )4برهانیدیم -نجات دادیـم ()3

% 31.11

47
افتاد -نیفتد ( / )1فریاد نخوانم -آواز دهم (1 )7

تضاد

% 3.01

تشابه

پــای-دم ( / )3دســت -دم ( / )4چیــزی -جــانوری ( / )3چیــزی -اژدهــایی (/ )3
ددی -جانوری ( / )3ددی -اژدهایی (34 )3

% 1.30

عوامل انسجام واژگانی

جزء و کل

( / )7فرو کرد ( / )3دانستم ( / )3برکشید ( / )3هاتفی ( / )3نیکو (31 )3

% 0.00

( / )3نف

( / )3آواز دهم ( / )7خـدای ( / )3فـرا رسـیدند ( / )3بیـا ( / )3کسـی

% 74

ابو حمزه ( / )4گفت ( / )71راه ( / )3میرفت ( / )3چاه ( / )3سر چاه ( / )3افتـاد

درصد
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در نجات دادیم ( )3مرجع مشتر (خدا) 30

عوامل انسجام واژگانی

ترادف

جزء و کل

 /پای ( / )1دست ( / )3دست زن ()4
ابوحمزه -نف

01

( / )1سالی -یک بار( / )3چاه -سر چاه ( / )33چاه -لـ

( / )7دو مرد -یکی ( / )3دو مرد -آن ک

چـاه

(73 )3

گوید -نقل است ( / )3شدم – برفت ( / )3سر چاه -ل

چاه ( / )4انـدر پیکـار

افتاد -فریاد برآورد ( / )3فریاد خوان -فریاد برآورد ( / )3فریـاد خـوان -زاری
کرد ( / )3بانگ کنم -فریاد برآورد ( / )3بانگ بـرآورد -فریـاد بـرآورد (/ )3
بانگ همیکرد -فریاد برآورد ( / )3آواز داد -فریاد برآورد ( / )3فرارسیدند-
میگذشت ( / )3سخت کنیم -بگیـرد ( / )3سـخت کنـیم -اسـتوار کـرد (/ )3
پوشیدند -بگیرد ( / )3پوشیدند -اسـتوار کـرد ( / )3خـاموش شـدم -خـاموش
بنشست ( / )3خاموش شدم -تـن زد ( / )3خـاموش شـدم -سـر فـرو بـرد (/ )3
دست -ایدی ( / )7فرو کرد -فرو گذاشت ( / )3برکشید -برآمـد ( / )3بشـد-
برفت ( / )3این -هذا ( / )3هال

– تلف ( / )4برهانیدیم -نجینا (17 )3

% 38.17

سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

افتادن ( / )7یکی ( / )3کسی ( / )4باز کرد ( / )3ساعتی برآمد ( / )3بیامـد ()3

% 3.00

ابوحمزه ( / )0نف

( / )3گفتن ( / )71رفـتن ( / )7چـاه ( / )7سـر چـاه (/ )37

% 71.14

تکرا ر

حذف

ابوحمزه ()73

% 3.00

عوامل انسجام دستوری

تو(ابو حمزه) ( / )7من(ابو حمزه) ( / )7م (ابو حمزه) ( / )37م در برهانیدم -یم

% 1.40

ارجاع

نه(جانشین فریاد نخوانم -خاموش بنشست ،تن زد) ()7

% 8.34

جایگزین

ترجمة رسالة قشیریه -تذکره االولیاء % 10

تضاد

فریاد نخوانم -فریاد برآورد ( / )3سخت کنیم -بـاز کـرد ( / )3پوشـیدند -بـاز
کرد ( / )3باز کرد -بگیرد ( / )3باز کرد -استوار کرد (1 )3

تشابه

% 3.31

چیزی-شیر ( / )1ددی -شیر (3 )1

% 3.33
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درصد

کشف المحجوب-تذکره االولیاء % 30

ارجاع

وی (ابوحمزه) ( / )7خود (ابـوحمزه) ( / )3مـن (ابـوحمزه) ( / )1تـو (ابـوحمزه)
( / )3م (ابوحمزه) ( / )38این (چاه) ( / )3اینجا (چاه) ( / )7آنجا (چاه) ( / )7یـم
در نجات دادیم -یم در نجات دادیم (( )3مرجع مشتر ) (خدا)

% 3.10

71

ابوحمزه ()73

% 0.47

حذف

عوامل انسجام دستوری

% 8.10

جایگزین

نی (جانشین آواز ندهم -خاموش بنشست ،تن زد) ()7

عوامل انسجام واژگانی

(37 )3
ابــوحمزه-نف ـ

ابــوحمزه ( /)1چــاه -ســرچاه ( /)34چــاه -ل ـ

شبانروز -ساعتی ( / )3گروهی -یکی ( / )3گروهی -آنک

چــاه ( / )1ســه
()3

71

% 0.34

جزء و کل

گفت ( / )71حق ( / )1استوار کردن ( / )3جان ( / )3نجات ( / )1نجـات دادیـم

% 30.03

تکرار

ابوحمزه ( / )0توکل ( /)3می رفت ( / )3چـاه ( / )1سـر چـاه ( / )0افتـادن (/ )7
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ترادف

مشهور است -نقل است ( / )3روزی -یک بـار ( / )3سـر چـاه -لـ

چـاه (/ )7

فرارسیدند -میگذشت ( / )3آواز دهم -فریاد برآورد ( / )7خدای -حـق (/ )7
سر بپوشیم -بگیرد ( / )3سر بپوشیم -استوار کـرد ( / )3اسـتوار کردنـد -بگیـرد
( / )3به ا طراب آمد -ا ـطرار بـه کمـال رسـید ( / )3بازگشـتند -برفـت (/ )3
( / )3فرو کرده -فرو گذاشت ( / )3تعلق کردم -دست زد ( /)7نجـات دادیـم-
نجینا ( / )3تلفی -التلف (73 )4

% 0.47

مرگ -هالکت ( / )3مرگ -تلف ( / )3مرگ – التهلکـه ( / )3حسـی -آوازی

% 8.70

تضاد

سر بپوشیم -باز کرد ()3

سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

دست ( / )4دم -دو پای (30 )7

% 4.01

تشابه

اژدها -شیر ( / )1کسی – شیر ( / )1جـانوری -شـیر ( / )1دم -ایـدی ( / )7دم-

 .3-2تجزیه و تحلیل دادهها
خالصة درجة انسجام عوامل انسجامی بین روایات و نتایو حاصل از آنها ،بـه قـرار
زیر است:
تکرار جزء و کل ترادف
طبقات الووفیه-ترجمة رسالة قشیریه
طبقات الووفیه-کشف المحجوب

71.71

4.31

تضاد تشابه کل عوامل

7.38 31.31

30.37

1.03

1.03

8.31

طبقات الووفیه-تذکره االولیاء

78

3.0

1.3

7

ترجمة رسالة قشیریه-کشف المحجوب

3.04

% 31.08

% 40.38 8.31
3.3

% 11.38

74

0.00

3.01 31.11

1.30

% 30

ترجمة رسالة قشیریه-تذکره االولیاء

71.14

3.00

38.17

3.33

3.31

% 10

کشف المحجوب-تذکره االولیاء

30.03

0.34

0.47

4.01 8.70

% 17

 .3ترجمة رسالة قشیریه با طبقات الووفیه ،بیشترین درصد انسجام را داراست و ایـن

بدان علت است که تا قبل از قشیری ،تنها همین نسخة فارسی طبقـات الوـوفیه و شـرح
التعرف که به عربی است ،از این روایت وجود داشته و روایات فارسی دیگری نبوده تا
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نویسنده آنها را از نظر گذرانده و سعی کرده باشد که روایـت مسـتقلتـری نسـبت بـه
آنها ارائه دهد .نویسنده سعی کرده در روایت انواری چندان دخل و تورف نکند.

 .7کشف المحجوب با ترجمـة رسـالة قشـیریه ،انسـجام بیشـتری دارد تـا بـا طبقـات
الووفیه .نتیجه آنکه ،این احتمال که هجویری از روایت قشـیری اسـتفاده کـرده باشـد،
بیشتر است تا اینکه از روایت انواری بهره برده باشد.

 .1تذکره االولیاء بـا ترجمـة رسـالة قشـیریه ،بیشـترین انسـجام را دارد و بـا طبقـات
الووفیه و کشـف المحجـوب ،از انسـجام یکسـانی برخـوردار اسـت .نتیجـه آنکـه ،بـه
احتمال زیاد ،عطار بیشتر به روایت قشیری توجه داشته و اگر بـه دو روایـت انوـاری و
هجویری نظر داشته ،سعی کرده جان

هر دو روایت را بگیرد و به ایـن دو روایـت ،بـه

یک چشم نگریسته است.
 .4درصد فراوان ارجاع مایر ،بهویژه ارجاع به ابوحمزه و نیز حـذف ابـوحمزه در
همة روایات نشان میدهد که راویان از ساختارهای تقریباً مشـابهی بـرای بیـان روایـات
استفاده کردهاند که طی آن ،شناسههای فعلی که به ابوحمزه برمیگـردد ،مرتبـاً تکـرار
میشود و ابوحمزه در نقش فاعل مرتباً به قرینة جملة اول حـذف مـیگـردد .از طرفـی،
هرچه ارجاعات و حذفیات یک متن نسبت به مرجعها و قرینههـایی کـه در مـتن دیگـر
وجود دارد بیشتر باشد ،ارتبا معنایی بین این متون بیشتر است.
 .1درصد عوامل انسجامی واژگانی بین متون نشان میدهد تا چه میزان این متون ،بـا
یکدیگر ارتبا و انسجام واژگانی دارند .درصد عوامل انسـجامی واژگـانی بـین متـون
نسبت به عوامل انسـجامی دسـتوری بیشـتر اسـت و ایـن نشـان مـیدهـد کـه راویـان از
پیوندهای واژگانی بیشتر استفاده کردهاند .درصد باالی عوامل انسـجامی واژگـانی بـین
متون نشان می دهـد کـه راویـان بـه طـور حـتم ،روایـتهـای قبـل از خـویش را از نظـر
گذرانیده و روایات خویش را بر اساس آنها نوشتهاند؛ زیرا بـه میـزان زیـادی از همـان
واژگان روایتهای قبلی استفاده کردهاند .از طرفی ،استفاده از لغات متـرادف و متشـابه
در روایات نسبت به یکدیگر نشان میدهد که راویان سعی کردهاند از ابداع و خالقیت
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خویش نیز استفاده کرده ،در روایات قبل از خـویش تغییراتـی را ایجـاد کننـد؛ مـثالً بـه
جای شیر ،از اژدها استفاده کردهاند یا به جای پا از دم و. ...
 .3بــین ترجمــة رســالة قشــیریه و کشــف المحجــوب ،بیشــترین درصــد عامــلهــای
انسجامی ،بهویژه تکرار دیده میشود و این نشان میدهد که این دو متن ،بیشترین تشابه
را با یکدیگر دارند .بین طبقات الووفیه و کشف المحجـوب ،کمتـرین درصـد عوامـل
انسجامی ،بهویژه تکرار دیده میشود و این نشـان مـیدهـد کـه ایـن دو مـتن ،کمتـرین
تشابه را با یکدیگر دارند.

 .0ترجمة رسالة قشیریه نسبت به طبقـات الوـوفیه ،حضـور بالفعـلتـری در کشـف
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

المحجوب دارد و بینـامتن اصـلی آن اسـت .همچنـین ترجمـة رسـالة قشـیریه نسـبت بـه
طبقات الووفیه و کشـف المحجـوب ،حضـور بالفعـلتـری در تـذکره االولیـاء دارد و
بینامتن اصلی آن است.

 .4نتیجهگیری
برای نظریة انسجام هالیـدی ،مفـاهیم و کارکردهـای جدیـدی را مـیتـوان در نظـر
گرفت؛ از جملة این کارکردها اسـتفاده از ایـن نظریـه در تعیـین عوامـل انسـجامی بـین
متون مختلف است که میتوان از آن نتایو پربار و قابلتوجهی را در رابطة بین متون بـه
دست آورد؛ مثالً میتوان احتمال استفاده یا میزان استفادة یـک شـاعر یـا نویسـنده را از
اثر قبل از وی با روش دقیق تعیین کرد؛ در حـالیکـه تحلیـل رابطـة معنـایی بـین متـون
مختلف بدون استفاده از این نظریه ،کار دشوار و زمانبری است و نتایو چنـین تحلیلـی
نیز کمتر قابل اتکاست؛ زیرا احتمال خطا در تحلیل ،زیاد است .به نظـر مـیرسـد چنـین
کارکردهایی از نظریه ،از خود کارکرد اصلی ،یعنی تحلیـل انسـجام درونـی یـک مـتن
بدون در نظر گرفتن انسجام آن با متـون دیگـر ،پربارترنـد .چنـین کارکردهـایی کمتـر
مورد توجه قرار گرفتهاند و جای پژوهشهایی از این دست در این زمینه خالی است.
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برای نمونه ،ما در این پژوهش ،حکایت نجات یـافتن ابـوحمزة خراسـانی را از چـاه
توس شیری هولنا

یـا اژدهـایی مهیـ  ،در کتـابهـای مهـم صـوفیه ،یعنـی کشـف

المحجوب ،ترجمة رسالة قشـیریه ،طبقـات الوـوفیه و تـذکره االولیـاء مـورد بررسـی و
تحلیل قرار دادیم .برخی از نتایو حاصل از تعیین درصد عوامل انسجامی بین این چهـار
روایت ،از این قرارند:
 .3ترجمة رسالة قشیریه با طبقات الووفیه بیشترین درصد انسجام را داراسـت و ایـن
بدان علت است که نویسنده سعی کرده در روایـت انوـاری ،چنـدان دخـل و توـرف
نکند.

 .7کشف المحجوب بـا ترجمـة رسـالة قشـیریه انسـجام بیشـتری دارد تـا بـا طبقـات
الووفیه .در نتیجه این احتمال که هجویری از روایت قشیری استفاده کرده باشد ،بیشـتر
است تا اینکه از روایت انواری بهره برده باشد.

 .1تـذکره االولیـاء بـا ترجمـة رســالة قشـیریه بیشـترین انسـجام را دارد و بـا طبقــات
الووفیه و کشف المحجوب از انسجام یکسانی برخوردار است .نتیجه آنکه ،به احتمـال
زیاد عطار بیشتر روایـت قشـیری را مـورد نظـر داشـته و اگـر بـه دو روایـت انوـاری و
هجویری توجه داشته ،سعی کرده جان

هر دو روایت را در نظر بگیرد.

 .4درصد باالی عوامل انسجامی واژگانی بین متون نشان میدهد که راویان به طـور
حتم ،روایتهای قبل از خویش را از نظر گذرانیده و روایات خویش را بر اساس آنها
نوشتهاند؛ زیرا به میزان زیادی از همان واژگان روایتهـای قبلـی اسـتفاده کـردهانـد .از
طرفی ،استفاده از لغات مترادف و متشابه در روایات نسبت به یکدیگر نشان میدهد که
راویان سعی کردهاند از ابداع و خالقیت خویش نیز استفاده کـرده ،در روایـات قبـل از
خویش ،تغییراتی را ایجاد نمایند؛ مثالً به جای شیر ،از اژدها یا به جای پـا از دم اسـتفاده
کنند.
 .1بــین ترجمــة رســالة قشــیریه و کشــف المحجــوب ،بیشــترین درصــد عامــلهــای
انسجامی ،بهویژه تکرار دیده می شود و این نشان مـیدهـد کـه ایـن دو مـتن ،بیشـترین
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تشابه را با یکدیگر دارند .بین طبقات الوـوفیه و کشـف المحجـوب ،کمتـرین درصـد
عوامل انسجامی ،بهویژه تکرار دیده مـیشـود و ایـن نشـان مـیدهـد کـه ایـن دو مـتن،
کمترین تشابه را با یکدیگر دارند.
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