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 «حریری»مقامه ساویّه  در آنهای زیبایی جلوه و «انسجام پیوندی»

 حسن و رقیهنظریه هالیدی  بر اساس 

 چکیده

انسجام را ها آن نظریه انسجام متنی را مطرح کردند. 7311در سال  «رقیه حسن هالیدی و» 

ــانه نند کهدا یک مفهوم معنایی می ــتوریاز طریق نش ــر دس ــجامی )عنا   ، واژگانی وهای انس

ی از یک عنوانبهربط  یا پیوندی و اداتد کنارتباط معنایی ایجاد می ،متنمیـان اززا  پیونـدی( 

 هایزملهوزود ارتباط معنایی و منطقی بین : »عبارت است ازکه ابزارهای انسـجامی  ترینمهم

ه باط بر پایچون این ارت ؛دارد و دســتوریتر از عنا ــر واژگانی مهم مراتببهنقشــی  ،«یک متن

 بین مطالب را تحلیل نماید تا پیوستگی معناییرابطه منطقی باید نده خوان ومنطق اسـتوار است 

ه آید کمیشـــمار  به نثر داســـتانی از فنونمقامات یکی  بین زملات را دریافت کند. و ارتباط

انســجام لازم  ادبی نویســنده از خاطر هنرنماییبه  مقامات ،ای اززمله زکی مبارک معتقدندعده

ل متحلیلی یکی از عوا_تا با روش تو ــیفی تلاش شــده اســتمقاله  در این برخوردار نیســت.

 ررسیبمورد  و زمانی، سببی، تقابلی های اضافیبا زیر شـاخه انسـجام پیوندی ،انسـجامی یعنی

 .ددار حریری در مقاماترا  دبسامن ریبیشتها از این زیرشاخه یککدامنماید  و تعیین گیرد قرار

ثیری أنثری آهنگین چه ت و ایجادهای زبان از توانایی گیریدر بهرهتسـلط نویسنده  ،بر آنعلاوه 

امد این اسـت که بس نتایج مهم تحقیق اززمله انسـجام پیوندی متن گااشـته اسـت  در زیبایی

 مانی بعدز و رابطهداستان مشهود است  در سراسرسـببی  اضـافی وویژه بهارتباط پیوندی  بالای

به هم زدایی دارد  که اشاره به مرگ ورویدادهای داسـتان را  ،ایرابطه اضـافی مانند زنجیره از

در  یمعنای بخشــیانســجامعلاوه بر زنبه زیباشــناختی،  ات پیوندی،وکارکرد اد د،کنمتصــل می

 .مقامه است
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، ندیانسجام پیو ،مقامه ساویه حریری ،حسـن و رقیههالیدی  ،زبانشـناسـی متن :هاواژهکلید

 .های زیبایی مقامهزلوه

 مقدمه. 1

ـــت که در دوره مقامه   و فراگیری از زایگاههایی از ادب عربی یکی از انواع متون ادبی اس

-953) همدانی الزمانبدیعمعروفی نیز از قبیل  نویسانو مقامهاست  ای برخوردار بودهگسـترده

 همت به این کار (م 7311-م 7317) یاززینا یف  ،عصـر معا ر و در... . ، حریری.ق(ه 933

انسجام است از سوی برخی از منتقدین مورد چه سطحی از دارای که مقامات امّا این. گماشـتند

 وصــیت شــخ یکبر تمرکز » :ناقدانی چون زکی مبارک معتقدند، زملهاز. زدل اســت بحث و

ـــانه از گوییفکاهه او ـــا  و کثرت ـــت در مقاماتای ضـــعف وعدم انســـجام هنش  «.اس

ــندهنمیولی  (611:م 7331مبارک،)  - خلاق هنر بدیع -ای چون حریری توان فرض کرد نویس

در کنار یکدیگر قرار داده  و هـدفیهـای مختلف متن را بـدون در نظر گرفتن هیم منطق بخش

 .باشد تا مهارت لغوی خود را نشان دهد

 او ی ترمتون ممکن اسـت دارای انسـجام ضـعیف» :معتقدند گوت وینسـکی زملهخی ازبر 

 و سارلی از نقل؛ 99:م 7313وینسکی، گوت) «.اما هیم متنی بدون انسجام نیست باشـندتر قوی

 و رقیهاز نظر هالیدی  گیری متن استشکلانسـجام که عامل ا ـلی در  (55:ش 7931،ایشـانی

 :از عبارت استحسن 

ا هکه باعث پیوند زمله و معنایی، واژگانی از دستوریگوناگون اعم  شناختیزبانابزارهای »

شــوند برای این متصــل میچون بند به هم  ترلب واحدهای بزرگقا در شــوند وبا یکدیگر می

 «.ودشــکار برده میبهاتصــالی نیز  و ابزارمطابقه  ای یاطلاح عناوینی چون اتصــال بین زملها ــ

 (3:7939،آقاگل زادهنقل از  ؛9:م 7311هالیدی، )

 رقیه ونظریه هالیدی  اساس و برتحلیلی _ تو یفیتا با روش در  ـدد آن است این مقاله  

، 9حا ، 6یزایگزین، 7انسجامی ارزاع پنج عنصر از که یکی را یا ربطی انسجام پیوندین حسـ

پرسش تا در ورای آن به این دو  ؛دهد قرار و بررسـیمورد تحلیل  ،اسـت 5پیوندی و 9واژگانی

 : دهدپاسخ 
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در ه دارند چه نقشـــی ای کلحاظ معناهای ویژه پیوندی به ربطی یا از عوامـلهریـک -7  

 کنند مقامه ایفا می و زیباشناختیمتنی  انسجام

در مقامه  3یو زمان 3، تقابلی1، ســببی1های اضــافیهریک از عوامل ربطی با زیر شــاخه -6  

  از چه بسامدی برخوردارندساویه 

 :  شودهای زیر در نظر گرفته میهای بالا، فرضیهبرای پرسش  

ام عامل انســج ترینمهم عنوانبهعوامل ربطی به لحاظ ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب -7

 .  شونددر مقامه محسوب می یو  ورمعنایی 

 .  ندبیشترین بسامد را در مقامه دار و زمانیعوامل اضافی  -6

 تحقیق  پیشینه .2

 رقرا تحلیل و تجزیهمورد  "در مقامات حریری پیوندیانســـجام "در این تحقیق  ازآنجاکه

 نســجامو ای انجام گرفته در زمینه مقامات هالاا پیشــینه تحقیق مبنی بر پژوهش ؛خواهد گرفت

زیادی  ورت گرفته است های پژوهش و مقاماتانسجام  در حوزه که قابل ذکر است باشد.می

چون  و برخی مقامات پرداخته و بررســـیه نقد بســـیاری از ادبا هم ون شـــوقی ضـــیف ب و

 یزن نامهپایان زمینه مقاله و در ند واهمقامات حریری همت گماشت و تعلیقبه شـرح  «شـریشـی»

 : اززمله. به موارد زیر اشاره نمودتوان می

اقتباســات قرآنی در مقامات "در مقاله  (ش 7933) قاســم نژاد و زهراشــاملی  نصــرالله -  

ه ارزشمند بودن این اثر ادبی را ب اند تاداختهبه بررسی آیات به کار رفته در مقامات پر "حریری

 .  اثبات برسانند

الســبک النصــیّ فی القرآن "ارشــد با عنوان  نامهپایاندر  (ق 7999) لاحمدحســین حیا  -  

عام مقدمات زبانشناسی، انسجام سوره ان از توضیحبعد  "الکریم دراسـ  تطبیقی  فی سور  الأنعام

 واژگانی با مباحث و انسجام (و شرطارزاع، حا ، عطف ) دستوری با مباحث دو حوزهرا در 

 . از این عنا ر ذکر نمودند و ارقامی و آمارمورد بررسی قراردادند  (آییو همتکرار )

های خطبه بخشــیدر انســجامکارکرد ادات ربطی  " در مقاله (ش 7936) علیرضــا نظری - 

 و ل وفصل  اززملهآن با مباحث بلاغی  و تطابقبا بررسـی آماری ادوات پیوندی  "البلاغهنهج
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بر  و ل ونظر فصل  و ازیک متن افزایشـی است  البلاغهنهجبه این نتایج دسـت یافتند که متن 

 .  متکی است (واو) و ل زملات از نوع ارتباط با

 و هماهنگیانسجام  تحلیل "در مقاله  (ش 7935) دلشـاد و شـهرامسـید مهدی مسـبوق - 

ــجام  "همدانی الزمانبدیع مضــیری  مقام انســجامی در  ــی مجموعه عوامل انس  از قبیلبه بررس

 وها زنجیره :های هماهنگی انسجامی مانندبه همراه سـایر ویژگی و پیوندیدسـتوری، واژگانی 

 . اند تا انسجام مقامه مضیریه را اثبات نمایندها پرداختهبین زنجیره تعامل

و  تاس البلاغهو نهجقرآن های انجام شده در زمینه انسجام متنی، معطو  به پژوهشبیشـتر 

ــورت گرفته  هایپژوهش ــیاین اثر را از زوایای دیگری  نیز مقامات حریری در زمینه   بررس

اشد ب "مقامات حریری"در  "زیباشناختی"و "انسـجام"به پژوهشـی که زامع  و تاکنوناند کرده

 وعنا ــر انســجام متنی  بر تحلیلکه مبتنی  حاضــر امید اســت پژوهش. اســتتوزهی نشــده 

ــناختی متن آن بر تأثیرگااری ــت زیباش ــتاولین تحقیق زامع  عنوانبهبتواند  اس در این  قلو مس

 . خصوص راهگشای سایر تحقیقات مشابه باشد

 مقامه ساویه  حریری و. 3

 و هد کند را بیان می یکوتاه هایحکایتدر دوره عباسـی شاهد نوعی ادبیات هستیم که 

که برخاسته  ادبی گونهاین، به باشداندرز می بیانگر نوعی پند و از آن علاوه بر زنبه زیباشناختی،

منظور از مقامات  طورکلیبه» .شوددوران است، مقامه گفته می آن و سیاسیاز اوضاع ازتماعی 

ر آن عنص و ســهشــده اســت  ریزیپیت که بر گدایی اسـ کوتاه یحکایتداسـتان یا در ادبیات، 

 هاییهآرا و درگیرد می آن شکلداسـتان مقامه با که  و گرهقصـه  و قهرمانراوی  :از اندعبارت

  .(976:ق 7917فرّوخ،) «آن اغراق شده است یو معنولفظی 

مشان قریه  در 991است که درسال  مقامه نویسان این دوره از "ابوالقاسـم بن علی حریری"

شاهکار حریری  .(6616:م 7339،الحموی) وفات نمود 571سال  در و شد نزدیک بصـره متولد

و امتزاج عنا ــر هنری  آثار منثور عربی اســت او با هنرپردازی  ترینمهممقامات اوســت که از 

 هبلاغت شد تا آنجا کعنوان یک گونه زدید ادبی در فصاحت و نویسی بهباعث رواج فن مقامه

سی نوی او از پیشوایان روزگار خویش بود که در کار مقامه» :گویدخلکان درباره حریری می ابن

معمای  المثل و ضــرب مقدار زیادی از کلام عرب، لغت و شــامل اوتبحّر تمام داشــت مقامات 
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گستردگی دانش او گواهی  ی شناخته باشد بر فضل وخوبرکس او را به ه .اسـتاسـرار سـخن 

 .(9/19:م 7313)ابن خلکان،  «دهد.می

ـــروزی و که مقصـــود خود ) راوی آن حارث بن همام قهرمان مقامات حریری، ابوزید س

همدانی است با این تفاوت  الزمانبدیعشـامل پنجاه مقامه به سبک مقامات  باشـد ومی (اوسـت

ــجع و گرایش حریری به که ــتر اغراق در س ــت تکلف لفظی ومعنوی بیش ز ای اعده». بوده اس

های زشت ها ابن طقطقی معتقد هسـتند که مقامات چون بر گدایی وحیلهرأس آن و درناقدین 

ــده همت آدمی را کوچک وپســت می ولی بدون تردید  (633:م 7311ضــیف،) «.گرداندبنا ش

این و حریری در ورای آن نابسـامانی ومشـکلات اقتصادی عصر خود را به تصویر کشیده است

ظام معتقد است ن و کندشناسی زبان را مطرح میزامعهیدگاه هالیدی که نظریه با د کاملاًمسـلله 

ا ببنابراین ؛ ، منطبق اســتباشــدانســان میمتناســب با نیازهای زامعه ومعه وزا دســتاورد ،زبان

تی از ح بازتاب مسـالل سیاسی، ازتماعی واقتصادی و توان ازدیدگاه نویسـنده وتحلیل متن می

 151) چون زندگی حریری با دوره چهارم عباســی. نگارش مطلع شــد وههای حاکم برنحارزش

این دوره با . وی کار آمدن ترکان اسـت مصاد  بودرو که دوران نفوذ سـلجوقیان  (ق 991-ق

 ناامنی ازتماعی مردم در فشار وو اقتصادی  اوضاعو ها پرشده بود زنگو اضـطراب سـیاسـی 

هرچند بازار . دای برای سودزویی بودین وسیله رفت وشد، اموال مردم به غارت میخلا ه می

ین علت هم به تکلف گرایش داشت،و به تقلید  شـاعری رواج داشت ولی بیشترو نویسـندگی 

حریری نیز در مقامات خود از کثرت . ســیادت ســجع شـناخته شــده اســت دوران چیرگی و به

 ودوج سـاختن زملات بر موسیقی خاص معنوی غافل نبوده، بنابراین او با مزهای لفظی وآرایه

 4طمسمّاستفاده از اشعاری  نثری شعرگونه و ایجاد

بر  ،در لابلای نثر، درمقامه سـاویه دست به خلق آثاری موزون زده است که علاوه بر انسجام

 .  افزوده است نیز زیبایی متن

امه از آن اتخاذ درقبرستان ساوه )که اسم مق اسـتسـاویه که یازدهمین مقامه  داسـتان مقامه

 افتد ودربرگیرندهشده( اتفاق می

                                                           
 مسمط: یعنی نویسنده بیتش را به چهار قسمت کند که سه تای آن بر یک سجع و برخلا  قافیه بیت است. 7.
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 ای که اطرافیانش مشغولمرده نکات اخلاقی، عبرت ونصـیحت است. قهرمان مقامه برزنازه

 به خاکسپاری او بودند، وارد شده

ــیع کنندگانی می و ــان  کردندپردازد که به ظاهر گریه میبه ملامت تش وخود را غمگین  نش

 در دلشان غمیکه دادند درحالیمی

کردند مرگ هرگز به گمان می و بودند درفکر اموال میّتو خنـدیـدندنبود بلکـه در دل می

قهرمان داســتان بعد از ســخنان تکان دهنده که گاه با آیات قرآن واحادیث . آیدســراغشــان نمی

ود که شحقایق تلخی را متاکر می ،انداستعاره مزیّن شده کنایه و ،های بلاغی، تشبیهوگاه با آرایه

مکان را ترک  کند وش را از عطایای مردم پر میاادامه کیســـه در دارد ومیوا آنـان را به تفکر

به زز مقامه دمشـقیه وسـاویه که دارای  فات واخلاق »شـوقی ضـیف معتقد اسـت . نمایدمی

ه قصدحریری ب ود وشرنگ دیده میقیه مقامات این موضوع به  ورت کمپسـندیده اسـت در ب

توان میعلت آن را که  (633:م 7311ضیف،) «هایش معطو  بوده استآرایش وآراسـتن نوشته

 .  نویسندگان دانست های لفظی حاکم بر آثارآرایش تکلف و

 مبانی نظری انسجام متنی  .4

به   م 7311در ســال  در مطالعات خود "هالیدی وحســن"گااران نظریه انســجام متنی بنیان

ظر از من. نداهنامید را انسجام متن هاآنروابط موزود در بین  و هپرداخت هامتن وروابط بین زمله

در متن اشاره  انسـجام یک مفهوم معنایی اسـت که به روابط معنایی موزود» شـناسزباناین دو

نقــل از  9:م 7311هــالیــدی،) «.کنــدآن را بــه منزلــه متن از غیر متن مشـــخ  می دارد و

بنابراین اولین شـرط انسـجام، آن است که متن را از غیر متن متمایز  (711:ش 7939زاده،آقاگل

ــازد یعنی ــت که ارتباطی بین  ،س ــی را منتقل کند متمایز با متنی اس متنی که بتواند معنای خا 

ابزارهای  عنوانبهرا زیر آنـان پنج عامل . کنـدرا منتقـل نمی و معنـاییاززای آن وزود نـدارد 

 .  نمودند آفریننده انسجام متن تعیین

 عنصر دیگری در آن متن. میان یکی از عنا ر متن با ارزاع: برقراری رابطه

 دیگر در متن.زبانی گزینی: قرار گرفتن یک عنصرزبانی به زای یک عنصر زای

 حا : ذکر نکردن یکی از عنا ر متن به خاطر وزود قرینه.

 ها.بین واحدهای واژگانی به لحاظ محتوای معنایی بین آن واژگانی: ارتباطی ذاتی
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 ها و عبارات به وسیله ادوات ربطی.پیوندی: ارتباط معنایی بین زمله

واند با الگوها تکار رفت ولی میبهگرچه این نظریه نخسـتین بار برای تحلیل متون انگلیسی 

ـــدوعواملی متفاوت قابل تعمیم در زبان ام تم) ن عرب ا ـــطلاح الالتحامناقدی. های دیگر باش

 سعد ) والحبک (محمدمفتاح) التشاکل و (خطابی) و انسجام (حسان

دانند وبا دخل وتصرفی که در آن نمودند سعی بر درانگلیسی می 4ا طلاح رامعادل (مصلوح

ــازبومی ــجام را و این نظریه با زبان خود نمودند یس ــجع به نوعی انس  با نحو وبلاغت مانند س

 .  ساختندمرتبط... . و ل وفصل وغیره زناس،و

تون وحتی در زبان ابزارهای انسجام که نقش بارزی در م ترینمهمتوان ادعا کرد، یکی از می

باشـد تا آنجا که تصور متنی بدون حضور ادوات ربطی کند، انسـجام پیوندی میروزمره ایفا می

گیرند متن شــکل می در، پشـت هم هااززملهای وقتی مجموعه یراز ؛رسـدغیرممکن به نظر می

در واقع حرو  ربط نشانگرهایی ». ها ضروری است تا متن منسجم شودای بین آنوزود رابطه

ـــتنـد کـه بین عبـارات ومفـاهیم متن ارتباط معنایی ایجاد می کنند وبه این ترتیب در ایجاد هس

ــیگال و) «.کنندبازنمایی ذهنی از متن کمک می  (تایب 911 ،نجفی از نقل ؛م 7337 ،همکارانس

 .شودین عامل انسجام در مقامه ساویه پرداخته میاهمیت ا و در این پژوهش به انواع

 انسجام پیوندی وعوامل آن درمقامه ساویه. 5

وگاهی از واژه  "انتقال"از واژه عوامـل پیوندی یا ادات ربط زـای هگـاهی بـدر انســـجـام 

 و (771:م 6113شبل محمد،) محمد از واژه انتقالشبلشود چنان ه می استفاده "ادوات منطقی"

ــال الزناد به دلیل ــخ  کردن نوع ارتباط در ،نقش این ابزارهای اتص ــبب) هابین زمله مش  ی،س

 (91:م 7339الزناد،) .انداســتفاده کرده "ادوات منطقی"از واژه  متن، منطقی وســاختار ،(...تقابلی

باط وزود ارت :از تســا عبارت انســجام متنی پنج عنصــر عنوان یکی ازبهعوامل ربطی بنابراین 

ــن  و رقیهاز نظر هالیدی های یک متن که معنایی بین زمله ــببی، حس ــافی، س به چهار نوع اض

، او، فا و عبارت است از: دهندهپیوندعنا ر  این زبان عربی و درشود میتقسیم  و زمانیتقابلی 

 ح وها  ـــریالبته گاهی روابط دلالتی بین زمله». ..و، فی نفس الوقت، ثمّ، کالک، أو، أم، لکن

                                                           
1  . cohesion 
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ده نش ود دارد ولی آشکارا به آن اشارهها وزگاهی ضمنی یعنی ارتباط بین زمله است و آشکار

 (771:م 6113شبل محمد،) «.است

  افزایشی یا اضافی. 1. 5

ن پیشـــی زملهای درباره محتوایزملهشـــود که برقرار می در متن این ارتباط معنایی زمانی

ک، أعنی، کال بالمثل،» :تعبیراتی مانند و «، أوأم و» :درعربی ادواتی مانند .مطلبی اضـــافه کند

الربط »تمام احسان ا طلاح  کترد وباشند این نوع پیوند می شانگرن« ...، نحومثلاًفضلا عن ذلک، 

اشد بدر عربی می (أم أو،) را بر آن نهاده است تا با ا طلاح اضافه وتخییر که ادات آن «الجمعی

 (69:م 6111،المجمع مکتب ) .اشتباه نشود

ـــتقل نیز به کار   حرو  ربط نـه تنهـا در درون یک زمله واحد،» بلکه ما بین زملات مس

ــی  ترینمهم روند یکی ازمی ــت  «و»حرو  ربط درزبان فارس ــر .اس « و»زبانی که بعداز  عنص

 «.باشـــدمی« و»ا ـــلی حر  ربط  نقش کارکرد،این  آید به قبل از آن اختصـــاص دارد ومی

 (713:ش 7936البرزی،)

 نیز از آن مستثنیوزبان عربی  است از حرو  ربط ا لی ومهم در هرزبانی « و»البته حر  

درسطح  موزز، به ندرت های کوتاه ود زملهتوزه به بسـام با در مقامات« و»کارکرد  نیسـت و

از . رودکار میهمتن ب ســاختار ی مســتقل وهازمله در یشــترب شــود وزمله مشــاهده می یک

ــت حر  ربط  مجموع نود و ــت، هجده  کار رفتههبه زز دومورد که برای حالیه ب« اوو»هش اس

ـــت یعنی زمع دو یا چند چیز در یک حکم دارای مورد آن  ـــطح زمله اس کاربرد نحوی درس

عن تحَرّ ق  و ،إلی إعداد  المآد ب النَّواد ب ، اَعرَضتتت ع عن تعدید  و» :مانند ،واشــتراک دراعراب

هشــت مورد کارکرد آن در  هفتاد و و (715:م 7319، حریری) «التّأنّق  فی المَآکل الثَّواک ل ، الی 

 .های زیر اشاره کردتوان به نمونهسطح متن است که از آن زمله می در های مستقل وبین زمله

 تکرار محتوا: الف

ـــتراک یعنی   به عبارتی آوردن چندین زمله متوالی که در پی اثبات و و هـامعنی زملـهاش

مفهوم  .(719:همان) «نکّرَ شَخصَه ل دَهائ هو، وقد لفّعَ وجهَه بردائ ه ». تو ـیف یک مفهوم هستند

دلالت برناشناس بودن آن  خواست هویتش مشخ  شود واو نمی هر دو عبارت این اسـت که

ی توازن نحومرکز ثقل دو کفه ترازو، باعث  عنوانبه (اوو) یعنی عامل پیوندیکند شــخ  می
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 ،(فعل) /نکّرعلفّ. است هدش واژگانی متفاوتبا های متشابه زنجیره یعنی تکرار ساختار ترکیبی و

این عمل  (زارومجرور به همراه ضمیر) لدهالهبرداله / ،(مفعول به همراه ضمیر) /شـخصهوزهه

ــجام متن  ــوتی و دارعهدهعلاوه بر انس ــت که آوایی مهمی  وظیفه   ــعراس نزدیک  آن را به ش

 .  کندمی

 ضمیر در اشتراک :ب

پی که از لحاظ سـاختاری مستقل هستند اما اشتراک در ضمیر آنان را درهای پیآوردن زمله

هم سبب موزون بودن عبارت  ی که هم موزب انسجام معنایی وطوربههم متصل کرده است  هب

هد  ی، ، وقلب ه ت لقاءَ البی شتتیّع  دحد کع نع َ المیّ، ، و» :متن شــده اســت مانندپیوســتگی  و یشتتد

 (715همان، ) 71«وَدود ه  ، وی خلّی بین وَدود ه استتت خلا   نصتتیب ه ف کر ه  فیم واراة َنستتیب ه، و

سبب ایجاد زناس تام وآرایش سخن شده است  ،حر  عطف وزود ضمایر و (ودوده–ودوده)

را به آن  موسیقی دلنشینی دوشادوش یکدیگر اختلا  معنایی،دیگر؛ شـباهت لفظی وبه عبارتی 

 .بخشیده است

    بلاغی، مثل خروج استفهام از معنای حقیقی برای اهدافی دیگر اغراض :ج

، ولایَه وکع هَیدل  التّ راب  / ولا دفن  الاَتدراب    متا لکع لایَحز ن کع»هـا عبـارتحریری در این 

 تَعبَأونَ ب ن وازل  الأَحدداث ، 

تَع دّونَ ل ن زول  الأَجداث  / ولا تَستَع برونَ لعین   تَدمَع ، ولا تَعتَب رون ب نَعدی   ی سَمع         ولا تَستد

    / ولاتَرتاع ونَ ل إلدف   

 (971:م 7319، حریری) 77«.ی فدقَد ، ولاتَلتاعونَ ل مناحَة   ت عقَد         

هره گرفته گااری بیشــترکلام بثیرأت زهتجب یا تحســر یا تنبیه بر خطا، از اســتفهام برای تع

ــداری برای عبرت گرفتن مخاطب از مرگ دیگران اســتهاعبارتارتباط معنایی  اســت.  ؛، هش

ا یا ببیند که همت که انسان مرگ کسی رایعنی همتایان، همسـالان. هنگامی« دتراب»عنوان مثال به

از طرفی، استفاده از ضمیر مخاطب )کم( قبل از  .هم سن اوست این حزن اثرگاارتر خواهد بود

ــنونده را می ــور زدی ش ــنده این تاثیرفاعل، حض ــاند. طلبد تا نویس گااری را به حد اعلا برس

است، مزدوج سـاختن زملات اسـتوار  بر اسـاسهای آن در نثر که زلوه نحویهم نین توازن 
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ی/ فعل نف» شامل بعد عبارتدر دو  و «فعل نفی/ ضمیر مفعولی/ فاعل»شامل عبارت اول و ددر 

ا هسبب وحدت آوایی وزنبه موسیقایی عبارت و تکرار این روند، «ضـمیرفاعلی/ زارو مجرور

 .  یکپارچگی متن شده است و و انسجام

مثل ) ، تشبیهی(...أعنی) توضـیحی چون ییهازنبهممکن اسـت  ،پیوند اضـافی یا افزایشـی

ــه و (...مثلاً) تمثیلی ،(...هاا ــی (...بالمقابل) ای مقایس ــیص ــ ) وتخص ــد (...خا  ــته باش  داش

س براساومتن  هایلهزم بین کاربرد آنان با توزه به نوع ارتباط که، (777:م 6113، محمدشـبل)

 ار وزود انسـجام پیوندیشـود تا در نظر گرفته می، اسـتنیاز بلاغی زمله که مدنظر نویسـنده 

 . شودهایی از آن اشاره میبه نمونهسازند  آشکارتر

  توضیحی رابطه. 1. 1. 5

نوا النَّظَرَ دیّ ها » .هد  از آن گســـترش محتوا برای مصـــون ماندن از خطا اســـت واَحستت 

رونَ ــی که ناظر بر چیزی  (719:م 7319،حریری) «الم تَبَصتتّ ر یعنی کس ــّ منظور فهمیدن بهمتبص

« أحسِنوا النَّّظر» شده همین زهت گفته رود بهگاهی به خطا می رسد وباشد، گاهی به مقصد می

 . این عبارت برای توضیح متبصرون آمده است یعنی نیکو بنگرید تاخطا نکنید و

 تشبیهی رابطه. 2. 1. 5

ـــت تا معانی نهفته ودور را نزدیک نماید . هـد  از آن تقریـب مطالب به ذهن خواننده اس

یدرد، وخَف دم ن ل جّة  الیعَّ» یرد، وهَیّ رد مَردکَاَ الستتَّ  «وزَو ّدد نفستتَتل الخیرد، ودَمد ما ی عق ا  الیتتَّ

 و درآماده کن  در اینجا، یعنی کشـــتی رفتن را «مرکب». مرکب رفتن را آماده کن (771:همان)

ــت » در این عبارات،. کند، از قعر دریا بترسادامه بیان می ــده اس ــبیه ش ــافری تش  ومیّت به مس

خواهد که برای آن او می و از. دریا را برای او مثال آورده بیندهای زیادی که میخاطر هراسبه

 (6/63:ق 7979،شریشیال)« .ای برداردآماده شود وتوشه

 ایتمثیلی وکنایه رابطه. 3. 1. 5

 «هاد م   الّلّذاتم سالمة  تحقّقتعدو...» .هد  از آن تفکر مخاطب برای کشـف حقایق اسـت

ها به اتمام خوشی ها وکنایه از مرگ است که با آن لات «هادِم ِ الّلّاات» (711:م 7319حریری،)

 . تر خواهد بودسخت مراتببهحوادثی که پیش روست رسد تا نشان دهد می
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 ایمقایسه رابطه. 4. 1. 5

 بذا دوصی،  یا صاح، وقد ب ح،  کَمَن». ستا هاهد  از آن برزسـته نمودن بعضی ویژگی

قصد نویسنده این و اطیب است مؤنثطُوبی  (771:همان)« فطوبی ل فتًی راح، بآدابی یَأتَعّ باح،

انوشته زمله ن ها پیروی کند واین سفارش است که با مقایسه بگوید، خوشا به حال کسی که از

 . بود گردان خواهدویسعادت از او ر این است که هرکس به آن عمل نکند آن

وســیعی  گســتره ،های قبلی داردکه اشــاره به مطالب گفته شــده در عبارت« ذا»از طرفی 

نین چ، استاد البرزی، شودسـبب ایجاد شبکه معنایی می زند وبه هم گره می های متن رااززمله

ــال  ــریح متن یا اتصــال فرارخدادی  آورنده متن، به نامد که در آن پدید ارتباطی می را اتص

 (711:ش 7936 البرزی،) .کندمتن ِخودش رزوع می
 

 تعداد ادات پیوند اضافی یا افزایشی. 1جدول

 

 

 

ــیف آن می ــرح وقایع همراه با تو  ــت که به ش پردازد این عامل یعنی مقامه چون متنی اس

بیشترین کارکرد ادات اضافی متعلق  و دارد پیوسـتگی متن ادات اضـافی نقش مهمی در ایجاد و

باعث  سطح متن ایفای نقش نموده و و درمسـتقل  هایبه حر  ربط )واو( اسـت که در زمله

 انسجام متن شده است.

 سببی ارتباط .2. 5

شـود که رویداد فعل زمله ارتباط سببی با ها برقرار میهنگامی این رابطه معنایی میان زمله

 رطش روابط علت، نتیجه، هد ، و :شـامل این ارتباط سـببی»رویداد زمله دیگر داشـته باشـد 

ـــودمی ـــبل محمد،)« .ش حاکی ازوزود ارتباط منطقی بین زملات  ؛به عبارتی (776:م 6113ش

ـــت ...(من أزل، ،لِ ،لاا، لأنّ، حتی)نمـادهای این ارتباط در عربی ». اســـت بعضـــی از . اس

 (69:م 6111،المجمع مکتب )« .نامندمی (التفریع) بعضی و (اتباع) پژوهشگران آن را

 

 

 مثل ک کأنّ  او ف و

31 1 9 9 7 6 
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  علّی رابطه. 1. 2. 5

وخفّض م ن تَراقیل، فإنَّ الموت َلاقیل، » :رساند مانندگاه زمله دوم علت زمله اول را می

فانّ »در عبارت  (فا ) حر  ربط (713:م 7319،حریری) «ر  فی تراقیل، وما ینک ل  إن هعّسا و

ت مرگ تورا ملاقا ما بعد آن علت برای ما قبل اســت یعنی چون تعلیلیه اســت و «الموت لاقیک

به ترقی  به عبارتی بالا رفتنت، پایین بیا و چشی پس از ترقی وتو هم طعم مرگ را می کند ومی

« اوو»حر  ربط . کشــدبه پایین میای را بالا رونده که مرگ هرنشــو برای این خودت مغرور

عطف  (لاقیک) را به (سار ) متضـمن اشـتراک دراعراب اسـت و« سـار  فی تراقیک و»درعبارت 

زمله زمله به دهنده عطفنشان« إن همّ ما ینکل  و»درعبارت « اوو»کند وتکرار حر  ربط می

 فرا ســتای موضــوع داســتان ورا و درعهده بگیرد  ی متن را بههاظیفه انســجام زملهاســت تا و

عبارت است ، شودکه سجع مُشکل نامیده می (تراقیک) سجع موزود در و. رسـیدن مرگ باشد

اســت که تشــخی  آن گااری آن بدین زهت نامعلت  اتفاق در وزن واختلا  در معنی و» :از

به  که تراقی اولشباهت لفظی در  بنابراین؛ (763:م 6113،شبل محمد) «چه بسـا مشـکل باشـد

 از واز یک سـو باعث موسیقی کلام  ،اسـتخوان گردن (ترقو  زمع)معنی بالا رفتن وتراقی دوم 

نر در هاز عوامل زیبایی و ،سوی دیگر سبب تداعی معانی مختلف از یک لفظ شده است که این

 .  باشدمیمقامه 

 سببی یا نتیجه رابطه .2. 2. 5

ــت رّ، ولا تَرکَن »درعبارت  گاه زمله دوم نتیجه زمله اول اس إلَی الدّهر، وإن لانَ وإن ستتَ

نویســنده با اســتفاده از حر   (371:م 7319،)حریری 76«.فت لفَی کَمَن إغترّ، بأفعَی تَنف ث  الستتعّ

إن  ن وإن لا و». کندتشبیه، چهره زشت دنیا را ترسیم می و اداتشـرط وفا  سببیه  و اداتربط 

رّ ل قب قبل حا  شده به زمله شـرطیه که زواب آن به قرینه« إن» و ـلیه و« اوو»زمله با « سـَّ

عطف کرده « إن لان»به خاطر اشتراک معنی به  را« إن سَّرّ»زمله « اوو»دوباره  شـود وعطف می

یعنی میل به  ؛ای باشد که بر آن کار مترتب استنتیجه سـببیه آمده تا بیانگر« فا »سـپس ربط  و

شــود که فریب ماری زهرآلود را اســت، مانند کســی میاش پیامدش این دنیا با همه ســازگاری

 . خورده باشد
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 تعّ وته فتحتاطَ  دما نادَی بل الموت، دما دسمَعَل الصوت، دما َتخَشی من الفوت،»عبارت 

چندین زمله  .( نیز برای اثبـات این موضـــوع که راه فراری از مرگ نیســـت711همـان،) 79«

قبل آن علتی برای ما بعد است دلالتی بر، داشتن توشه  پی آمده وآوردن )فا ( سـببیه که مادرپی

ــمیر آخرت می ــتفهام انکاری وض ــنونده از اس ــنده برای تثبیت این معانی در ذهن ش کند. نویس

ت که هرعبارت تقوییطوربهبین اززا ، ارتباط معنایی برقرارکرده است  مخاطب بهره زسـته و

 باشد.عبارت بعدی میکننده

  وانگیزه هدف رابطه. 3. 2. 5

ستتاوَة َ، آنَستت،  من قلبی القَستتاوَة، حینَ حَلل،  ) .انگیزه، محرک ا ــلی انجام کار اســت

القبورفتأختذت  بتالخبرالمَأ ور روایت  اخبار (719:م 7319حریری،) 79(، فی م داوتها بزیارة  

  تلاو :قال. زلاؤُهاما و :إنّ القلوبَّ تصدأ کما یصدأ الحدید قیلَّ)دارد شـده، اشاره به این سخن 

 .  ده استش، درمان قساوت قلب بیان ت قبرهد  از زیار (القبور زیار القرآن و

 شرطی رابطه. 4. 2. 5

دهد که نشــانگر زنجیره کلامی را تشــکیل می ،های متوالیوزود فعل شــرط وزواب شــرط

لَق  م ن فما تَقإذا دستتخَط،َ مَولاکَ » :یکپارچگی متن اســت مانند پیوســتگی و ارتباط معنایی و

وإن لاحَ للَ النّق  م ن الاصتتفر تهت ّ، وإن مرّ  -ذَاک وَإن دخفَقَ مَستتعاک تَلَظّی،َ م ن الهعّ 

 .(711)همان، 75«بلَ النّع  تَغامَم، ولا غعّ

پیوســـتگی معنایی  ارتباط و (فماتقلق من ذاک) و (إســـخطتَّ مولاکَّ) بین دو زمله« إذا»

 پیش ،ارتی؛ عنصـــریبه عب. کنداز آنان خللی در معنا ایجاد می وزود آورده که نبود هرکدامهب

اســتمرار  (إذا) از طرفی. شــودکه بدون مرازعه به آن فهمیده نمی فرض عنصــری دیگر اســت

ـــتمراًکه  کندقطعیـت عمل را بیان میو ـــت و مس امور آخرت را به برای امور دنیایی نگران اس

های پیاپی مهر زواب شــرط عل شــرط ماضــی وف و (إن) هم نین تکرار. ســپاردفراموشــی می

 .  تأییدی برای این قطعیت است

 شــترنویســنده در بی ریزی شــده اســت و، مقامه وعظیه ســاویه برپایه ســبب پیبدین ترتیب

چون تمام متن پیرامون  عبـارات علـت کـار را بیان کرده تا ابهامی برای خواننده باقی نگاارد و



 شماره نوزدهم                             مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                 711  

 

د زنبازماندگان از عبرت نگرفتن به خاکســپاری مردگان دور میشــماتت  مرگ وســکرات آن و

از نظر . باط داردها ارتاعتقاد دینی انسان فلسفی است بنابراین با ایدلولوژیک و متنی استنتازی و

ـــود،  "دلیــل و نتیجــه"هرگــاه یــک عمــل از طریق »میرفخرایی  بــه عمــل دیگر ربط داده ش

رایی، میرفخ) «.باشد داشـته بارارزشـی اد ایدلولوژیک وتواند دارای ابعمتنی می بخشـیانسـجام

کند هد  ا لی از نگارش متن را بیان می درمقامه سـاویه نویسنده از همان آغاز (57:ش 7995

ــتناد به اخبار مأثور و ــتان را بســیار زیبا با اس ای قلب زیارت قبر باعث زل) علت رفتن به قبرس

د که چون قلبش دچار قساوت شده برای زدودن آن به کنبیان می کشد وبه تصویر می (شودیم

 .  تگورستان رفته اس
 

 شرطی در مقامه ساویهادات پیوند سببی و. 2جدول 

 لو إذا إن شرط ف لیهتعلی و ف سببیه ناصبه ل فإنّ 

7 7 9 9 1 1 7 

    

ــرطی ،که دراغلب زملاتاینبا توزه به  ــتمورد نظر بود (اذا) معنای ش  (اذا) بنابراین ه اس

هرچند معنای ظرفیت نیز از آن اســـتنباط  زز  پیوندهای شـــرطی در نظر گرفته شـــده اســـت

 .شودمی

 تقابلی یا خلاف انتظار ارتباط. 3. 5 

ای برخلا  انتظار وتوقّع مخاطب بعد، رابطه هـای قبل ودر این نوع ارتبـاط، رابطـه زملـه

وزّه سبب زلب ت گردد ومی تربرزستهبه وسـیله این نوع ارتباط، مطالب برای مخاطب . اسـت

 ،یرأنّبیدأنّ، غ) و (لکن ونظالر آن) ، در زبان عربی ادات استدراکشودبیشـترخواننده به متن می

 .این وظیفه را به عهده دارند (...فی المقابل و  ،علی العکس ،خلا  ذلک) تعبیراتی مانند و (أمّا

ح کتع عندَ الدّفن، و» ح کَک ع ستتاعةَلاوضتتَ کع یوم تَبَخت رَلاالزَّفن وتَبَختَرت ع خَلفَ الجَنائز و ضتتَ

پیوند  عامل انسجام و (لا) ها حر  ربطاین عبارت در (715:م 7319،حریری) 71«قبض  الجوائز

ین در ا. کندشنونده را به معنای درست راهنمایی می گرداند واختصار برمیاسـت که حکم را به

ــاهدانی که مرده ــتان و کنند وا دفن میای رعبارت حال ش ــنایان را  خیلی راحت مرگ دوس آش
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 دهان هنگام دفن کردن مرده با خنشود که خنده آنکنند به خوبی به تصویرکشیده میفراموش می

با تکبرراه رفتن آنان  کوبی برای رقصـــیدن تفاوت دارد هم نان که خرامان وآنـان هنگـام پای

 یلزم درلاما لزوم . کنند فرق دارددریـافـت می هنگـام تشـــیع زنـازه بـا زمـانی کـه زـایزه را

از الوان بدیع است که نویسنده یا شاعر خود را ملزم به آوردن  (الجَّنالز/ الجوالز /الزفن والدفن)

ـــجع می این پدیده ادبی نیز کارکردی در  کندحر  یا حروفی هماهنگ قبل ازحر  قافیه یا س

 . زیبا آفرینی متن دارد

لت ع من بذ مام، دو ،کأنّکع قد عَل قت ع من الح مام » :گویـدیگر میحریری در زـای د    حَصتتَ

لامَة الذّات  الزَّمان ، علی دمان،  ستتاء ما کلّا، حقّقتع م ستتالَمة هاد م الّلّذات ، دو تدو وَ  قتع بستتَ

ـــبیه  (715:م 7319،حریری) 71«.ستتوف تعلَمون کلّا عّ  تتوّهمون، « کأنّ»حریری ازادات تش

ا را هتصورات غلط انسان برای توضـیح بیشتر محقق شدن مرگ بهره زسته و« أو»وحر  ربط 

ـــت « کلّـا»مرگ بـا  از یکی از  زود آورده کهومنطقی بین مطـالب به و رابطـهفرو ریختـه اس

 .  مفاهیم در ایجاد انسجام است ترینا لی
 

 ادات پیوند تقابلی درمقامه ساویه. 3جدول 

 لا کلّا

6 6 

 

شود عوامل پیوند تقابلی در مقایسه با عوامل دیگر پیوندی از بسامد که مشاهده میهمانطور 

 . بسیار کمی برخوردار هستند

 زمانی ارتباط. 4. 5

گردد کـه توالی زمـانی میان رویدادهای آن دو این رابطـه هنگـامی بین دو زملـه برقرار می

 (...کلّما منا، قبل، بعد، و ، ثمّ، ) :از نمادهای آن در عربی عبارتند زمله وزود داشـته باشد و

ـــتر و ـــودویژگی نوعی گزارش یا حکایت دارد که به زمان مربوط می متن روایی چون بیش  ش

ــت اگرچه بعضــی بنابراین کاربرد زمان در متون داســتانی از اهمیت بالایی ب انند مرخوردار اس

ولی تعامل زنجیره  (167:م 7331 فاخوری،. )منکر ســاختار داســتانی در مقامه هســتند فاخوری
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 شودزمانی به وضـوح در مقامه سـاویه قابل رؤیت اسـت، حکایت با زمان گاشــته شــروع می

ـــتان می (...حدّث الحارث بن ُ همّام قال) ـــد وتا به قهرمان داس بقیه مطالب را از زبان او   رس

امر  هام واستف درخطاب به تشییع کنندگان زملات انشایی چون ندا ونیزابو زید . کندروایت می

افعال گاشـــته اســـتفاده  زند ازبرد وهرزا که گریزی به حال تشـــییع کنندگان میرا به کار می

 زمانی، ارزاعی ونوع ترتیبی، هم چهار توان درکارکردهای ادات زمانی را می ترینمهم. کندمی

 : نمود تحلیل انجامی

 یبیترت. 1. 4. 5

رویدادهای به وقوع پیوسـته به ترتیب بیان شـده وپیوستگی متن را به خواننده  ،این نوع در

رت  إلی محلّة الاموات، وک فات  الرّ فات، ردی،  جمعاً علی قبر  ی حفَر، ». کندالقـا می فلمّا صتت 

ومجنوز   ی قبَر، فتانحزت  الیهع متفکّرا فی المتآل، متتذکّرا مَن درجَ من التآل، فلمّتا الحدوا 

داستان با  .(719-719 :7319، حریری) 73«...، وفاتَ قول  لی،َ، دشترف َ شی    من ر باوةالمی،َ

در  گاارید ولی افکارتانیابد که مرده را بعد از تشییع در قبرمیهای این شیخ ادامه مینصـیحت

اندیشید شوید چرا نمیزای ذکر محامد، آماده غاای ولیمه می به زا مانده از اوست ومیراث به

ـــمـا هم خواهـد آمد و ـــرا  ش ـــه آخرت که هیم  کـه مرگ بـه س چرا برای توبه وزمع توش

زای ریزید که بزودی بهچرا اشک نمی شوید خویشـاوندی در آنجا سـودمند نیست آماده نمی

 . خون گریه خواهید کرد اشک،

  زمانیهع. 2. 4. 5

الی اللَّحد وتَنغطّ، وقددسلمَل الرّهط، کأنّی ب ل تَنحطّ، » افتندزمان اتفاق میوقایعی که هم

معنا  (وقد) که با ادات پیوندی وقوع همزمان این دو حادثه .(713همان،) 73«الی دضتیقَ م ن سَعّ

 .«لامجال للفرار»نماید که یابد پایرش مفهوم مرگ را برای خواننده روشن میمی

  یارجاع. 3. 4. 5

، من فلابدّ ومن بعد » .که قبل از آن رخ داده اســـتای دارد حادثهمحتوای زمله اشـــاره به 

اشـاره به رخدادی  (من بعد) ،(همان) 61«سر ه  م دّ، علی النّار ل مَن دمّالعَرض إذا اعتدّ، صراط  ج

 .  فتدااستخوان دارد که قبل از گاشتن از پل  راط اتفاق می پوسیدگی تابوت و و مانند مردن
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  یانجام .4. 4. 5

هناک الجستع  ممدود، لیستأکلَه الدّود، إلی دن َینَخَر الع ود، »سـرانجام حوادث نگاهی به   

 وی مسی العظع  قدرمّ،

، حریری) « صتتراط  جَستتر ه  م دّ، علی النّار ل مَن دمّإذا اعتدّ، العَرض ومن بعد  فلابدّ، من

راط  ل پ گاشتن ازبرای آماده شدن استخوان و پوسیدگی تابوت و آن،سـرانجام .(713 :7319

 یطوربه ؛شودزمانی به وضوح دیده می و ارتباطهای اراله شده تسلسل حوادث در نمونه است

    تحلیل کند. خود منسجم در ذهن تواند متن را به  ورت ساختاری معنادار وخواننده می که
 

 هادات پیوند زمانی در مقامه ساوی. 4جدول 

 م ن بعد إلی دن حین حتّام لمّا إذا  عّ ف حالیه واو

6 73 5 7 6 7 7 7 7 

  

ــی از حرو  ربط مانند  ــت که بعض ــیع« فا »قابل ذکر اس ــتند دارای کارکرد وس  وتری هس

ــافدرحوزه ــببی و ی،های مختلف چون اض ــرطی ایفای نقش نمودند س  هم نین حر  ربط. ش

ین ا دلالت دارد ولی در هرچند برمعنای ظرفیتمعنی شـرطی آن در نظر گرفته شده است  (إذا)

 .  تمعنی ظرفی آن مد نظراسفقط که فجالیه است  (فإذا هوَّ شیخُنا أبوزَّید   بعینِهِ و مَّینِهِ) عبارت
 

 همجموم ادات پیوندی در مقامه ساوی. 5جدول 

 تقابلی و استدراکی سببی و شرطی زمانی اضافی یا افزایشی

779 96 67 9 

91/19% 36/73% 95/76% 95/6% 

 

ای درک متن، نقش عمده های انسجامی علاوه برتسهیل فرایندالبته باید در نظر داشـت رابطه

ی علالم ظاهر فلسفی و... .. دارند ولی  ر  وزود وداستانی  ،متن ادبی درشـناسـایی سـاختار

. است دهنده متنشود بلکه همبستگی یا ارتباط مطالب است که انسجامسـبب انسـجام متن نمی

 دهد ادات افزایشــی با بالاترین بســامد وکه بســامد ادات پیوندی در زدول نشــان میهمانطور 
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بودن متن  تو یفیدر علت آن  ورفته است  کاربهمقامه ساویه  در ادات تقابلی با کمترین بسامد

. ادات سببی گرچه از نظر بسامد کمتر از ادات زمانی است ولی اهمیت مهمی در انسجام اسـت

  . معنایی متن داردمقامه و تحلیل 

 نتیجه. ۶

 از: استعبارتمقایسه متنی به نتایجی دست یافتیم که  و پژوهشدر این 

ا ر عنوان یکی ازعن بهاست، گونه اندرزبررسی انسجام پیوندی در مقامه ساویه که متنی  -7

 دارد چون این ارتباط و دستوریتر از عنا ر واژگانی مهم مراتب بهانسجام متنی نقشی 

یعنی باید خواننده رابطه منطقی مابین مطالب را تحلیل نماید  ؛بر پایه منطق اسـتوار است

 .  ارتباط بین زملات را دریافت کند ی وتا پیوستگی معنای

خاکسپاری  قبرستان ساوه و ازداستان . مقامه مشـهود است موضـوع در ووحدت مکان   -6

عبرت  مرگ و یک حوزه معنایی یعنیر ا ـــلی متن درمحو، شـــودای شـــروع میمرده

موضـــوع، حاکی از  تقارن بین وحدت مکان و و زنددور میها از آن انســـاننگرفتن 

 .  باشدانسجام کلی در مقامه ساویه می

 آغاز داستان باکه طوریآخر داسـتان مشـهود اسـت به اتصـال معنی بین اول و ارتباط و -9

قهرمان قصــه  راوی و (زدایی) به نیزپایان داســتان  وشــود می شــروع (زدایی و مرگ)

ــت و ،انجامدمی ــمت باد زنوب می راوی به طر  راس ــتان ابو  رود وبه س قهرمان داس

 .  شودرهسپار می محل وزیدن باد شمال زیدسروزی به سمت چپ و

نظم روابطی م پیوندی مستحکم ودیگر کیموزز هسـتند ولی با  ها کوتاه وگرچه عبارت -9

ابطه ر داستان مشهود است و در سـراسـرسـببی  اضـافی وویژه بهارتباط پیوندی  .دارند

ـــامد ـــامد رابطه اضـــافی  از بعد %36/73 زمانی با بس  ،ایمانند زنجیره %91/19با بس

شناخت  ی که خواننده را در کشف وطور بهد، کنرویدادهای داستان را به هم متصل می

 .  رساندمتن یاری می

نابسامانی و مشکلات اقتصادی عصر خود را به تصویر کشیده است ، تحریری در مقاما -5

ست منطبق ا شناسی زبان را مطرح کرد،زامعهبا نظرهالیدی که نظریه  کاملاًاین مسـلله  و
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اقتصادی  وتوان ازدیدگاه نویسنده و بازتاب مسالل سیاسی، ازتماعی با تحلیل متن می و

 . نگارش مطلع شدی های حاکم برنحوهحتی از ارزش و

ی متن د پیوستگادات پیوندی علاوه بر ایجا نثری فنّی اسـت، مقامه متنی ادبی و ازآنجاکه -1

خا ـی به آن بخشیده که موسـیقی ها شـده ویی زملهوحدت آوا باعث توازن نحوی و

 این راز این امرعلاوه بر زیبایی  ـوری موزب افزایش قدرت معنایی متن شـده است و

 .باشدهای متمادی میتوزه علما  به آن در قرن ت وماندگاری مقاما

 هایادداش،

1. reference 

2. substitution 

3. ellipsis 

4. lexical 

5. conjunctive 

6. additive 

7. causal 

8. adversative 

9. temporal 

ـــییع می .71 ـــما زنازه مرده را تش ـــت ویکی از ش ـــوی خانه اس برای پنهان کردن  کند. ولی قلبش س

این وضــعیت  و درشـود در حالی که فکرش در انتخاب اموال اوســت خویشـاوند خود حاضــر می

 کند.ها رها میمیان کرم دوست خود را در گور و

ترساند کند و ریختن خاک در قبر شما را نمیچه شده شما را که دفن همسالان شما را غمگین نمی .77

ـــوید و برای نمی دهید و برای ورود در قبر آمادهو بـه فرود آمـدن حوادث روزگـار اهمیتی نمی ش

ــمی که گریه می ــک نمیچش ــنوید عبرت نمیریزید و از خبر مرگی که میکند اش گیرید و برای ش

 شود نگران نیستید.ای که بسته میترسید و از نوحهالفتی که گم شده نمی

ــی خواهی بود که   کند وبه روزگار میل نکن اگرچه نرمی .76 ــورت مانند کس ــاد کند که در این   ش

 ری زهرآلود را خورده باشد.فریب ما

، تا احتیاط کنی واهتمام ترسیینمرا شنوا نکردآیا از مرگ را ندا نداد آیا  دای مرگ توآیا مرگ تو .79

 .ورزی

در قلبم قسـاوتی احسـاس کردم، وقتی وارد شهر ساوه شدم، خبر روایت شده را گرفتم، که زیارت  .79

 .قبرها درمان آن است
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ی ولی ترسکنی به خاطر آن نگران نیسـتی، به عبارتی از عاابش نمیوقتی خدایت را خشـمگین می .75

طلا  زر و اگر برایت نقشی ازشوی، فایده شود از غصه برافروخته میبی اگر تلاشت به ثمر ننشیند و

ــبکی می ای از کنارت بگارد خود را غمگین نشــان اگر زنازه نمایی وآشــکار شــود شــادمانی وس

  .نیستیدهی ولی براستی غمگین می
فتید ربا تکبر پشــت زنازه می کوبیدن وخندیدید ولی نه مانند خندیدنتان هنگام پایهنگام دفن می .71

 .نه مانند خرامان رفتن شما برای گرفتن زایزه

لامت به س و یااید به امنیتی رسیده از روزگار و یاگویا شـما از مرگ به عهد در دنیا تمسک زستید  .71

پندارید چه بد اســـت آن ه که می ،هرگز. دانیدســـازش مرگ را محقق می و یاخود اطمینان دارید 

  .زودی خواهید دانستهوحقا ب

کردند، ای را در آن دفن میکندند وزنازهگوری کـه میوقتی بـه محلـه مردگـان رفتم گروهی را بر .73

ه را دفن دوســتان اندیشــیدم وقتی مرد خانواده و زدایی از دیدم پس با آنان به ســرانجام زندگی و

 ...حسرتها سپری شد پیری از بالای تپه ظاهرشد کردند و

توهم در پایین رفتن  ،کنندسوزن رها می تر از سوراختورا درزایی تنگ ،که گروه وخانوادهدر حالی .73

 .شتابییمبه سوی قبر 

یده کشپل روی آتش مانند وقتی راهی که  ،به زز ایسـتادن برای حساب نیست یاچارهبعد از آن  و .61

 .قصد آن را کرده استمرگ برای کسی آماده شود که  ،شده
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