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عناصر برجستة انسجام در بائیه متنبّی بر اساس نظریه هلیدی
چکیده
یكــی از عــواملی بــه زبانشناســی ن
عناصـــر زبـــانی اســـ
برخورداراســ

گــرا بــدان میپــردازد ،روابــا انســجامی میــان

ایـــو روابـــا میـــان عناصـــر زبـــانی از ینـــان اهمیـــ

بــه مو ــب پیــدای

نیریــس انســجام بوســا زبانشــنان ن

پیشگام ،یعنی مایكـ ها یـد گردیـد گریـه پـی

با ـــایی
گــرا

از و  ،عاـدا اهر ر ـانی بـه بررسـی

زبان به عنوان یک سـاختار منسـجم در نیریـس معـروف خـود (نیریـس نیـم) پرداختـه اسـ
بنا به بعریف و  ،انسجام مفهـومی معنـایی اسـ

بـه بـه روابـا مو ـود میـان عناصـر یـک

متو اشاره میبند ن طـس مشـترج ر ـانی بـا ها یـد بررسـی زبـان بـهعنوان یـک سـاختار
منسجم اس

به ن

ســاختار ملــه اسـ
روشــو اســ

بلمـه بـهبنهایی و خـار از بیـان ملـه لابـ بررسـی نیسـ

و ایـو

بــه بــر اســان معنــا مــراد مــتكلم ایگــاه بلمــه را بعیــیو میبنــد

بــه مواــو انســجام بــا دلــ

اــراوان و زئیــات مربــو بــه ن او ــاً بــا

ر ــانی زــاز شــده اس ـ  ،و ــی در نیریــس ها یــد برخــی عنــاویو مشتلفــی بــه یشــم
میخورد پـژوه

اااـر بـر ن اسـ

بـا بـا روشـی بوصـیفی ـ ب لیلـی رویكـرد زبـان-

شناختی را بر مانا نیریه انسـجام بـر بائیـه متناـی انطاـا دهـد و مشـش

نمایـد بـه یـه

عواملی باعث منسـجم شـدن شـعر او گشـته اسـ ن از نتـای ایـو پـژوه

ن بـه متناـی از

وابســتگی فیــی ،ار ــاعی و معنــایی بهــرة بام ـ گراتــه اس ـ
شعرش اابم بنـد ایـو امـر بـر نیـم منط ـی یهنـی متناـی د ا ـ

بــا ماهی ـ

انســجام را بــر

دارد بـه در زمـان و و

بهویژه در ایو لصیده از لوة اراوانی برخوردار بوده اس
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1د مقدمه

امــروزه بــرا بررســی متــون از نیریــات و علــوم متعــدد اســتفاده مــیشــود بـه دیگــر
بیان ،ادبیات را مـیبـوان از دیـدگاه علـوم دیگـر بررسـی نمـود در اـوزه ن ـد ادبـی شـیوه-
هایی یون ن د امعهشـناختی ،ن ـد بـاریشی ،ن ـد سـاختارگرایانه و

بـه بـار گراتـه مـی-

شــود در بــیو علــوم و ن ــدها مــرباا بــا ادبیــات ،زبــانشناســی را نمــیبــوان از ایــو
مجموعــه ــدا دانسـ

زیــرا بــاروپــود ادبیــات همــان زبــان اسـ

و زبــانشناســی مطا عــه

علمی و دلیق زبان به شمار می یـد از ایـورو ،ن ـد ادبـی بـه براسـان اصـون زبـانشناسـی
باشد ،نیز ارزشمند خواهد بود
یكی از نیریهپـردازان دربـاره اهمیـ
معنایی متـون از رریـق زبـان اسـ

زبـان در اـوزه ادبیـات مـینویسـد لطعـاً بررسـی

هـر متنـی در هـر شـرایطی یـک مـتو زبـانی بـه شـمار

میرود و متو ادبی دا از ایو لاعده نیس

(اسو)36 6393 ،

زبانشناســـی دیـــد بـــه زبانشناســـی ســـاخ گرا 6و ن
زبانشناسی ساخ گرا بو ـه خـود را بـر ب لیـ
اس ـ

«زبــان بنهــا وســیلها بــرا ارباــا نیس ـ

گـــرا 4ب ســـیم میشـــود

ملـه متمربـز میبنـد یامسـكی 9معت ـد
بلكــه ابــزار بــرا بفكــر و در نتیج ـه

دریچـــها بـــرا راه بـــردن بـــه ناـــههایی از ویژگیهـــا یهـــو دمـــی اســـ
زبانشناســی مطا عــه علمــی زبــان بــرا اهــم ویژگیهــا یهــو انســان اس ـ

پـــ

و در نهای ـ

بششــی از روانشناســی را بشــكی میدهــد »(یامســكی93 6991،ـــ  )32در ایــو نــو
زبانشناســی ،عــواملی یــون بمایلــات ششصــی و نگرشهــا ا تمــاعی و بــاریشی و یو
به بارگیرندة زبان ،مادة او یس بررسی علمی لرار نمیگیرد (علو م دم)651 6996 ،
اــان نكــه زبانشناســی ن

گــرا بهصــورت عمــده در اروپــا شــك گراــ

نیریــهها گونــاگون مجهــز شــد و بــا لاــون اصــون ســاختارگرایان ،بــهن
وااــدها زبــانی نیــز بأبیــد میبنــد از ملــه پیشــگامان زبانشناســی ن
اس ـ

یكــی از عــواملی بــه زبانشناســی ن

عناصر زبانی اس

و بــه
زبــان و

گــرا ،هلیــد

2

گــرا بــدان میپــردازد روابــا انســجامی میــان

سان نهم

عناصر بر ستس انسجام در بائیه متنای بر اسان نیریه هلید

ا اته نیریه انسـجام نیریـها مطل ـاً نوههـور نیسـ
نیریه نیم عاـدا اهر ر ـانی یااـ
اندیشهها پی
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بلكـه مـیبـوان ریشـههـا

ن را در

بـه براسـان ن معت ـد بـود نیـم و بربیـب معـانی و

از ن بـه به امـس ا فـاد در یـد در یهـو و اـمیر نویسـنده یـا شـاعر اسـ

از نیر ر انی ا فاهی بـه معـانی وااـد دارنـد ،از ـاد د ا تشـان بـر معنـی هـی بـدام
بـه مولعیـ

بربر نیستند ،بلكه زمانی یكـی از نهـا اصـیا اسـ

ن بـه ـاد بناسـا

بـا

بلمــات دیگــر بررســی شــود ( ر ــانی 21 6241 ،ـ  )59او بــرا وا گــان بــه صــورت
بک بـک ارزش زیااشـناختی لائـ نیسـ

او معت ـد اسـ

وا ه بــهخود میگیرنــد امــر لــرارداد اســ

بـه نیمـی بـه اـروف در یـک

(همــان  )614ایــو نیریــه اندیشــهها

ارزشــمند را مطــر مــیبنــد بــه ریشــس اصــلی اندیشــهها زبانشناســان لــرن بیســتم
بهشمار میرود
هلیــد بــا بكمی ـ نیریــه اــرق ،دســتور ن

گــرا نیاممنــد را مطــر نمــود (مهــا ر،

 )65 6991بــه در ن اندیشــهها مشــتربی بــا راد عاــدا اهر ر ــانی دیــده میشــود و
مهمبــریو نهــا ایــو اس ـ

بــه ایــو اندیشــمندان زبــان را بــهعنوان یــک ســاختار منســجم

بررســی میبننــد بــه در ن یــک بلمــه بــه بنهــایی نمیبوانــد معیــار زیاــایی یــا زشــتی لــرار
بگیرد بلكـه بایـد در سـاختار یـک ملـه و مـتو بررسـی شـود هلیـد همچـون ر ـانی
ن

زبان را مانند یک نیام بـه هـم پیوسـته بررسـی میبنـد بـه دسـتور ،ن ـ

و نیـام سـه

اص بلی ن را بشكی میدهد
سرودة مورد بررسـی زاییـدة بفكـر و خیـان متناـی اسـ

او اسـتاد سـشو عربـی اسـ

یــرا بــه هــر ییــز را در شــعرش ســر ــا خــود مینشــاند بــا خوانــدن اشــعار طیــف او
میبــوان او را اســتاد معمــار زبــان عربــی نیــز دانسـ
مــد و اشــر ،شــعر ســروده اس ـ
مـــدای او لســـم
ییرهدس ـ

اس ـ

و از رریــق مــد بكس ـب مینمــوده اس ـ

اعیـــم دیـــوان

ـــوانمرد و بششـــ

را در برگراتـــه و در وصـــف شـــجاع

او ماا هـــه بـــرده اســـ

بــه عنــان بلمــات را در دس ـ

بســلا دارد هــر ــا بــه رو

«و در ابثــر مواــوعات و بــهویژه
لصــیدهها
ممـــدو ،

» (اـــرو  )213 6319 ،او شـــاعر
گراتــه و بــر همــس راز و رمزهــا زبــان

ورد ،بلمــات نیــز بــه همــان ــا رو می ورنــد و هرگــاه
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شــعر میســراید ،بلــام مطیــس او اســ
موها هــای

هرگــز زــرو

یشــمه ناــوز

هرگــز نمیخشــكد و خورشــید

نمیبنــد (اااــلی )9 6914 ،ســرودها بــه در ایــو م ا ــه

مــورد بررســی لــرار میگیــرد یكــی از لصــاید اسـ
ن بــه مــد بــااور پرداختــه اس ـ  5 .انتشــا
د ی ـ اس ـ

شماره هفدهم

بــه و در ســان 921ه ســروده و در

ایــو شــاعر از دیــدگاه نویســندگان بــه ایــو

بــا نشــان دهنــد بلــام متناــی ،بلــامی نیس ـ

بــه بنهــا از ااساســات شــاعرانه

بـه انتشـا

وا گـان الـدام مـینمایـد و ایـو

نشأت گراته باشد بلكه او با علـم بامـ نسـا
سروده نمونها اسـ

بـه مـیبـوان اصـون انسـجام را در ن بـه رـور بامـ مـورد بررسـی

لرارداد
بلنــد

ایگــاه متناــی در عرصــه زبــانی در دیــوان او نشــان از ن دارد بــه شــاعر در

انت ــان بیشــتر انگیزههــا ،عوارــف و ااساســات بــه مشارا ـان ه ـ
معنــا ،از بكنیکهــا زبــانی بأذیرگــ ار بهــره ســتهاســ

بثای ـ

و بأبیــد بیشــتر

از بررســی ایــو ســروده ینــیو

استناا میشود به در شـعر متناـی بناسـب و پیوسـتگی و ـود دارد بـه گونـها بـه شـاعر
از ا فاهی استفاده مینماید به با مواو  ،انسجام و هماهنگی دارد
نگارندگان ایو م ا ه بر ناند بـا بـا روشـی بوصـیفی ـ ب لیلـی ایـو لصـیده را از منیـر
انسجام زیرساختار واباو نماینـد و در پـی ن هسـتند بـا بـه ایـو سـلانهـا پاسـ دهنـد
به متنای بـرا منسـجم بـردن سـروده خـود از یـه عـواملی بهـره بـرده اسـ ن و اینكـه از
یه عاملی بیشتر بهـره گراتـه اسـ ن بـرا رسـیدن بـه ایـو منیـور ،اـمو بررسـی عوامـ
ایجاد بننده انسجام ،بوزیس اراوانی و درصد نها بیان و م ایسه شده اس
2د پیشینه پژوهش

دربــارة انســجام و بــاربرد ن و نیــز شــاعر ســر مد عصــر عااســی متناــی پژوه هــا
ارزشمند دربشور انجام گراته به از ن مله میبوان بهموارد زیر اشاره نمود
عوام ـ انســجامی در لــر ن ،ســوره یوســف ( ) ( )6991مجیــد اصــی ی هرنــد  ،پایــان
نامــه بارشناســی ارشــد رشــته زبانشناســی ،دانشــگاه علامــه رااراــایی (ره) در ایــو ب یــق
سوره اضرت یوسـف بـه عنـوان یـک مـتو نمونـه از لـر ن انتشـا

و بلیـه وا گـان ن بـه

سان نهم
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عناصر بر ستس انسجام در بائیه متنای بر اسان نیریه هلید

عنــوان امعــه مــار مــورد ب یــق بل ــی و براســان یااتــههــا هلیــد و اســو مــورد
بجزیه و ب لیـ لـرار گراتـه اسـ

از یااتـههـا ایـو ب یـق ن اسـ

بـه بمـامی عناصـر

پــن گانــه انســجامی معراــی شــده بوســا هلیــد و اســو بــه در ب ــث انســجام در زبــان
انگلیسی مطر بردهاند در زبـان عربـی یااـ
اروف عام نیز هستند به دارا ن

مـیشـود و علـاوه بـر ایـو عناصـر ،اعـرا

و

انسجامبششی در زبان عربی میباشد

صــور خیــان در شــعر متناــی ( )6991ایــروز اریریــی و علــی اباــر م ســنی ،مجلــه
مــدرن علــوم انســانی ،شــماره  41در ایــو م ا ــه ماــااثی بــه پیوســتگی معنــایی بــا هــم
دارند ،مورد بررسـی لرارگراتـهانـد از ملـه معنـا

هـو خیـان و بـه مضـامیو مشتلـف و

متعــدد وا ه خیــان از منــابس لــدیم و دیــد پرداختــهاس ـ  ،بــا در رهگ ـ ر ن بــه ارزش و
اهمی ـ
منز

بنیــادیو بشــایهات و اســتعارههــا دیــوان متناــی دس ـ

یابــد و در نتیجــه بــه درج

و ایگاه هنر متنای نائ گشته اس
نیــم و ســاختار در نیریــه بلاز ـ

ر ــانی (بابســتان  )91مــریم مشــرف ،پژوهشــنامه

علوم انسانی ،ش  52در ایو م ا ـه نگارنـده بعـد از بایـیو نیریـه نیـم ر ـانی بـه بلازـ
وا ه و زیاایی فظ میپـردازد و در ادامـه نیریـه ر ـانی را در م ـور ن ـو بـا دیـدگاههـا
منت دان ساخ گرا لاب م ایسه میداند
مناسـاات زبــانی و یــا زنجیرمنـد خــرد و بلــان در لصـ

لر نــی (زمســتان )34رــاهره

ایشــانی ،معصــومه نعمتــی لزوینــی ،مجلــه ا جمعیــه ا لیرانیــه لهــه ا عربیــه و دابهــا ،ش41
ایــو م ا ــه ،مناســاات و یــا زنجیرمنــد مفهــومی و متنــی را در ســطو خــرد و بلــان در
لص

لر نی با نگاهی بـه داسـتان یـون

( ) بررسـی میبنـد ارباـا بناسـب میـان یـات

یک سوره با یكـدیگر و بـا سـایر سـورهها ،از ملـه لصـ
بررسی ایو م ا ه اس
متنیــ

لر نـی ،از ملـه مـوارد مـورد

امو نكـه بـه سـاز و بـار زبانشـناختی بـه بـه برسـاخ

متـون،

نهــا و شــاكس روابــا معنــایی میــان متــون میپــردازد ،بو ــه دارد در نهایــ ،

داسس ـتان یــون

بهواســطس برخــی یتمهــا مث ـ

نانســاز و بكــرار برخــی مضــامیو از

ایــث مفهــومی و متنــی بــه داســتان ســایر پیــاماران و از ملــه شــش
زنجیرساز میشود.

پیــامار (

)
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شناســی متناــی در ایــران ( )6934اارمــه اشــرالی ،ســید م مدراــا ابــو ا رســون،

مجلــه ینــه پــژوه  ،ســان  ،42ش  621نویســندگان در ایــو م ا ــه ســعی در ارائــه
بتابشناســـیا دربـــارة متناـــی داشـــتهاند نویســـندگان ،ایـــو بتابشناســـی را بـــه شـــیوه
بتابشانــها

ـ بنیــاد و بــه صــورت ا فاــایی و در ســه بش ـ

پایاننامــه ،بتــا

و م ا ــه و

براســان م ا ــه « یــیو بــدویو بتابشناســی» بــأ یف م مــد اســفندیار بنیــیم بردهانــد از
ایــورو ،براســان ن میبــوان دریاا ـ

بــه پژوه هــا انجامگراتــه در ایــو بــاره از نیــر

ســاختار  ،بــاریشی و م تــوایی بــه ینــد دســته ب ســیم شــده و میــزان پرابنــدگی نهــا
یگونه اس
با بررسی مضـامیو پژوه هـا یادشـده مشـش

گردیـد بـه بـابنون مواـو انسـجام

در شــعر متناــی و بــهویــژه در ســرودة مــورد نیــر بــه رزــم اهمی ـ

اــراوان ،مــورد ن ــد و

بررسی لرار نگراته و همیو امر ارزش و ایگاه ایو ب یق را دو یندان میبند
3د نظریه انسجام

انسجام به مناسا ها معنـایی اشـاره میبنـد بـه میـان عناصـر یـک مـتو و ـود دارد و
بهواســطه عم ـ

نهــا بعایــر برخــی از عناصــر مــتو امكــان پ ـ یر میگــردد انســجام یعنــی

مجموعــه همــه زیااییهــا شــعر و نثــر (شــفیعی بــدبنی )913 6911 ،و یــک مفهــوم
معنـایی اسـ

بـه بـه روابـا معنــایی مو ـود در مـتو اشـاره دارد و ن را بـه منز ـس مــتو از

زیر متو دا میبند (هلید و اسو)2 6311 ،
هلیــد و اســو انســجام را بــه دو گــروه انســجام ســاختار و زیرســاختار ب ســیم
بردهانــد ایــو پــژوه

م وریــ

مواــو خــود را بــر انســجام زیرســاختار معطــوف

میبنــد ایــو دو دانشــمند ابزارهــا بــه و ود ورنــده انســجام را در دو گــروه معراــی
میبننــد گــروه اون انســجام دســتور شــام ار ــا  ،1اــ ف 1و ــایگزینی 9ابزارهــا
پیونــد بــه عاــارت اســ

از اــروف ربــا 3و گــروه دوم ابزارهــا وا گــانی شــام

بكــرار 61و هم یــی( 66همــان )94 ،نیریــه انســجام هلیــد و اســو بــرا او ــیو بــار بــرا
ب لیــ عوامــ انســجامی در زبــان انگلیســی بــهبار راــ

امــا ایــو نیریــه را میبــوان در

سان نهم
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ا گوهـا انسـجامی ن زبانهـا بـا هـم

بفاوت داشته باشند
هلید در دسـتور نیاممنـد بـه معراـی میبنـد «دسـتور را بهمثابـه نیـامی میدانـد بـه
ســازندة معناســ

و م و ــهها دســتور بــا بو ــه بــه معنــایی بــه دارنــد ،بوصــیف

میشــوند » (هلیــد  )61 4112 ،ر ــانی نیــز میگویــد «بــدان بــه نیــم ییــز
نیسـ

ــز ایــو

بــه بلــام خــود را در ــایی لــرار دهــی بــه علــم ن ــو التضــا میبنــد » ( ر ــانی،

 )641 6241روش ن ــو بــه عاــدا اهر ن را مانــا نیریــهاش لــرار میدهــد در لواعــد
ن و  ،معنا و روابا بااتی نمود مییابد
از صـوربگرایان رون بـه ایـو نكتـه رسـیده

ر انی بـا رـر مسـأ س علـم ن ـو ،پـی

بود به استعاره یا بشـایه ـ در یات خـود ـ هـی اهمیتـی نـدارد ،مهـم ایگـاهی اسـ

بـه

در ن ــو زبــان شــاعر بــه ن داده میشــود ایــو ن ــو زبــان بصــویرها و وا ههــا و بمــام
هنرســازهها را رــراوت و بــازگی و اربــ

میبششــد (شــفیعی بــدبنی)962 6936 ،

ا اته منیور او از ن و ،گـاهی از بـاربرد ا ـزا

ملـه اسـ

بـه بناسـب اا ـات رواـی و

م تضا اان ،نـه علـم ن ـو بـه معنـا م ـدود ن در نیـر او ،زبـان ،مجموعـها از ا فـاد
نیس ـ  ،بلكــه مجموعــها از روابــا اس ـ

(همــان  )295و ایــو همــان نیــر اس ـ

بــه

علما زبانشناسی معاصر از ن سشو میگویند
4د عناصر انسجام
 -1-4انسجام دستوری

انسجام بـه عنـوان رابطـها در نیـام زبـان و ار ینـد در مـتو اسـ
اســو ،زبــان دارا ســه ایــه اس ـ
انســجام رابطــها معنــایی اس ـ

معنــایی ،وا

از نیـر هلیـد و

و وایــی یــا خطــی پ ـ

بــه از رریــق نیــام وا

بــهرور بلــی

ـ دســتور نمایانــده میشــود

(هلیــد و اســو 919 6311 ،ـ « )919یگــونگی بازنمــایی و ب ــق معنــا در صــورت
زبــان ،در گ ـرو زنجیــره بلــام اس ـ

درنتیجــه بــرا

نكــه معنــا بــه یــک پیوســتار اضــایی

اس  ،در زنجیره بلام بازنمـایی شـود ،بـه وااـدهایی بـرش مـیخـورد و روابطـی بـیو ایـو
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مـیبـوان گفـ
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سـازمانبنـد و انسـجام معنـا بـه

واسطه عم وا گان و دستور صورت میگیرد » (مها ر)95 6911 ،
در انســجام دســتور ار ــا  ،ا ـ ف ،ــایگزینی و عوام ـ ربطــی مــورد بررســی لــرار
میگیرد
 -2-4انسجام وا گانی

ایــو گونــه انســجام در نتیجــه اضــور وا ههــا مشــابه و مــرباا بــه و ــود می یــد و
ماتنــی بــر رابطــها اسـ

بــه وااــدها وا گــان زبــان بــه ــاد م تــوا معناییاشــان بــا

یكــدیگر دارنــد (هلیــد  )961 6395 ،و مــتو بــه واســطه ایــو روابــا بــداوم و انســجام
مییابد ،بهگونها به از بنـار هـم مـدن ایـو ا فـاد ،معنـا مـورد نیـر مـتكلم اـراهم مـده
اس
 -5بررسی عناصر انسجام در بائیه متنبی

در بائیــه متناــی عناصــر انســجام دســتور بــا انــوا ار ــا و انســجام وا گــانی بــا انــوا
بكــرار و هــم یــی و شــمون و لاب ـ بررســی اس ـ  ،بــه خــود د ا ـ
هرااـ

رف و

بــر دل ـ

شــگرف شــاعر دارد ب لیـ ایــو م و ــه و یــااتو پیونــدهایی میــان ایــو لا ــبهــا

فیــی و معــانی مــورد نیــر شــاعر نیازمنــد باوشــی عمیــق اسـ

بــه ایــو پــژوه

در پــی

انجام ینیو ب لیلی اس
 -1-5انسجام دستوری در بائیه متنبی

انسجام دسـتور شـام ار ـا  ،اـ ف ،ـایگزینی و عوامـ ربطـی اسـ
بطایق نمونهها

بـه در زیـر

ن بر ایو سروده نمایانده میشود

 -1-1-5ارجاع

ار ــا رابطــها معنــایی اس ـ

بــه یــک م و ــه زبــانی را بــه م ــیا وص ـ میبنــد و

عاارتها ار اعی اساسـاً بـرون مر ـس هسـتند بـه دیگـر بیـان ار ـا عنصـر اسـ
بــا اشــاره بــه عنصــر دیگــر لاب ـ بفســیر اس ـ
مشــش

و معنــا

بـه

ن از رریــق بشــف مر ــس ن

میگــردد ار ــا دارا دو گونــه درون متنــی 64و بــرون متنــی 69اسـ

(هلیــد و

سان نهم
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اســو 919 6311 ،ـ  )911ار ــا در ایــو لصــیده متناــی را در دو لســم

ار ــا

ششصی و ار ا اشار میبوان بررسی نمود
 -1-1-1-5ارجاع شخصی

ار ــا ششصــی مربــو بــه اســتفاده اــمایر و مر ــس نهــا اس ـ

«اــمایر ششصــی،

مواــوعی وســیس در گســتره ســشوبــاو هســتند ایــو اــمایر در بنیــاد منشــی بلــامی و
بــاربرد دارنــد » (بنــوهنیس ـ  )469 6316 ،اــمایر اون شــش
سیان دارند اضور نهـا در مـتو و شـك گیـر گفـ وگـو و بـن
اس ـ

اــان نكــه اــمیر ســوم شــش

و دوم شــش

سرشــتی

بینـاارد بسـیار بـارا

ناــها عینــی و زیرششصــی بــه مــتو مــیدهــد

(مهــا ر )11 6911 ،در ســروده متناــی هــر ســه نــو اــمیر زایــب ،مشارــب و مــتكلم
استفاده شده اس

مر س اـمایر مـتكلم واـده در سـروده ،خـود شـاعر اسـ

نمونـه ایـو

مواو در ابیات 65 ،61 ،1 ،9 ،4 ،6و دیده میشود مانند
أغالب فيك الشوق و الشو ُق أغلب و أعج ِ
ِ
ب
صل أعج ُ
ُ
ُ
ُ
ب من ذا الهج ِر و الو ُ
ااع اع أزا ب أنـا مسـتتر اسـ بـه بـه خـود متناـی بـر میگـردد و یـون در لصـیده
یبر نشده ،در نتیجه برون مر س اس
امایر زایـب عمـدباً دارا مر ـس در درون شـعر هسـتند بـه درون مر ـس بـه اسـا
دوم اس

می یند نمونه ن در بی
في بأن أری
أ ما تغلِ ُ
ط األيام َّ
ااع بنائی و ب ر
در بی ـ

به شاعر میگوید
تقرب
بغيضاً تنائي أو حبيباً ّ

هی مستتر اس

به به ا أیام در مصرا اون برمیگردد

پــنجم نیــز ااع ـ بشاــر و بك ـ

هــی مســتتر اس ـ

مصرا لا باز میگردد

بــه بــه بلمــه «یــد» در

و كم لظالم الليل عندك من ٍ
تخبّ ُر َّ
تكذب
أن المانويَّه
يد
ُ
گاهی نیز امیر زایـب بـرون مر ـس اسـ بـه ا اتـه بعـداد ایـو نمونـه در ایـو سـروده

بسیار بم اس  ،مانند بی

یهارم

عشية أحفی الناس بي من جفوته

ب
و أهدی الطّريقين الّتي أتجنّ ُ
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امیر «ه» در «مـو فوبـه» بـه سـیف ا دو ـه بـاز میگـردد بـه بـرون مر ـس بـه شـمار
می ید
در مــورد اــمایر مشارــب بایــد گفــ
میباشند نمونه برون مر س بی

ششم اس

بــه گــاه درون مر ــس و گــاه بــرون مر ــس
به شاعر میگوید

وقاك ردی األعداء تسري إليهم و زارك فيه ذو الد ِ
َّالل المح َّجب

شــاعر بــااور را مــد میبنــد امــا بــا ایــو لســم
نمــی ورد بنــابرایو اــمیر «ج» بــرون مر ــس اســ

ســرودة خــود ،نــامی از او بــه میــان
امــا در بیــ

 44شــاعر ینــیو

میسراید

ِ
ِ
ِ
شرب
المسك هل في
أبا
ضل أنالُه فإنّي أُغنّي ُمن ُذ حي ٍن و ت ُ
الكأس ف ٌ
ااعـ اعـ بشــر أنـ مســتتر اسـ بــه بــه أباا مســک در مصــرا اون بــازمیگردد و

درون مر س به اسا

می ید

 -2-1-1-5ارجاع اشاری

 25دیــده شــد بــه ن هــم

در ایــو ســروده ار ــا اشــار بنهــا در یــک مــورد در بی ـ
درون مر س اس

ِ
ش عن هذا الك ِ
ب
ولكنَّه طال الط ُ
ريق و لم أزل اُفتّ ُ
الم و ينه ُ
در ایو بی ه ا به بلـام اشـاره دارد و سـاب مـدن اسـم اشـاره بفشـیم بلـام اسـ

نكه از رو ا ی

باشد و یا اینكه شاعر ایو ادعا را برده باشد

هر یه ار ـا دورن متنـی بیشـتر باشـد انسـجام مـتو لـو بر اسـ
ســروده مــده اس ـ

براسـان نچـه در

اــدود  55درصــد ار ــا شــاعر درون مــتو ( )6و اــدود  25درصــد

بــرون مر ــس ( )4هســتند و ایــو امــر نشــان دهنــده ن اس ـ
نمیبــوان گف ـ

یـه

بــه شــعر از انســجام لــو برخــوردار اس ـ

بــه بنهــا بــا بكیــه بــر ار ــا
یــا اینكــه بــرعك

اعیف ی دارد ،گریـه ار ـا درون متنـی ایـو سـروده ،بیشـتر اسـ
با ار ا برون متنی دارد

انســجام

امـا ااصـله بسـیار بمـی

عناصر بر ستس انسجام در بائیه متنای بر اسان نیریه هلید

سان نهم
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1

48%
59%

 -2-1-5حذف
اـ ف در والــس ــایگزینی بـا صــفر اسـ
زیــر ســاخ

و ــود دارد و در روســاخ

(هلیـد  )499 6331 ،یعنــی ییــز بــه در
م ــ وف اســ

اــ ف میــان عناصــر رابطــه

معنایی برلرار نمیبنـد بلكـه رابطـه وا گـانی ـ دسـتور را بنـا میبنـد بـه در ن عنصـر
ا ـ ف میشــود ا ـ ف بــه دو گونــه اس ـ
معنــو
باا ـ

ا ـ ف بــا لرینــس فیــی و ا ـ ف بــا لرینــس

یكــی از امتیازهــا بلــام متناــی در ایــو ســروده ن اس ـ
مولعی ـ

مــتو انجــام شــده اس ـ

بــه ا ـ ف متناســب بــا

نمونــهها ا ـ ف در ابیــات زیــر لاب ـ بررســی

اس
سوم با لرینه فیی

ا ف مفعون در بی
ِ
ب
أقل تئيّةً
ولل سيري ما َّ
عشية َّ
شرقي الحدالی و غَُّر ُ
در ایو بی مفعـون مـا ألـ م (مـا أللمـه) اـ ف شـده بـه اـمیر م ـ وف بـه سـیر بـاز
میگردد و ارورت شعر مانس از یبر ن گردیده اس
ا ف عائد صله در بی

یهارم

َّ
َّب
و أهدی الطَّريقي ِن التي أتجن ُ

عشية أحفی ِ
الناس بي من جفوتُه
أبجنمب در اص أبجنب عنها بوده اس
قت به الظَّلماء أدني ِعنانه
بی دهم شق ُ

ِ
لعب
فيطغی و أرخيه مراراً في ُ
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شــاعر ا یلمــاد را ــایگزیو (ا لیلــس) بــرده و در والــس صــف
ا ف بـرده و میبوانـد علـ

شماره هفدهم

را ورده و موصــوف را

ن ـدا از وزن شـعر ایـو باشـد بـه ا یلمـاد بـه بنهـایی
پانزدهم شاعر میسراید

شدت باریكی شب را نشان میدهد در بی
َّب
أال ليت ِشعري هل ُ
أقول قصيدةً
فال أشتكي فيها و الأتعت ُ
در ایــو بیــ

دو اــ ف ر داده اســ

یــون ایــو خاــر ــزد ااعــان عمــوم اسـ

 6خاــر یــ

(مو ــودو) م ــ وف اســ

اـ ف صــورت مــیگیــرد  4شــكای

و

بــردن از

همه ییز در روزگـار مـد نیـر شـاعر بـوده بـه اـ ف مفعـون بـا واسـطه (مـتمم) بـه د یـ
بعمیم به همـراه اختصـار صـورت گراتـه اسـ
به شـكای

(الاأشـتكی مـو ا ـدهرل ا أیـام) اـمو ایـو

شـاعر از روزگـار یـک مواـو بلـی اسـ

در بــر بگیــرد و لرینــس ایــو اـ ف در بیـ

بـه مـیبوانـد زئیـات اراوانـی را

دوم و ســوم (أمــا بهلــا ا أیــامل ــی ا لــه ی

ا دنیا) و ود دارد

ِ
ِ
غضب
تی يمأل األفعال رأياً و حكمهً و نادرةً أحيان يرضی و ي ُ
بی نوزدهم ف ً
ماتدا در ایو بی ا ف شده بـه در اصـ هـو اتـیً بـوده اسـ مسـندا یه بـرا بمربـز

بر صف

اتوت اـ ف شـده و مسـند بـرا بایـیو ن یبـر شـده اسـ

به لصد بعییم و بزرگداش

اـمو نكـه مسـند

ممدو به صورت نكره مده اس

بی  44ا ف ارف ندا
ِ
االم ِ
أب ِ
سك هل في الك ِ
شرب
ضل أنالُه فإنّـي أغـنّي ُمنـ ُذ حي ٍن و ت ُ
أس ف ٌ
در ایــو بی ـ اــرف نــدا م ـ وف اس ـ و میبوانــد علــ

ن ایــو باشــد بــه یــون

ارف «یا» بـرا نـدا بعیـد مـورد اسـتفاده لـرار میگیـرد ،شـاعر میخواهـد بیـان بنـد بـه
بــه بــااور بســیار نزدیــک اسـ  ،یــا شــاید نــدا پنهــان بــا «یــا» بــه نــوعی بزرگــی ممــدو
پوشـــا یو او را بیـــان میبـــرد بـــه شـــاعر بـــا پی اندیشـــی زیربانـــها ایـــو ارصـــ
بزرگانگار را از او گراته اس
بی

 43ا ف خار

دافع
سُ
اد ما اللُ ٌ
يُري ُد بك ُ
الح ّ

ب
مر العوالي و الحدي ُد المذ َّر ُ
و ُس ُ

سان نهم
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بلمــات ســمر و ا دیــد هــر دو ماتــدا هســتند و خاــر بــه د ی ـ لرینــه فیــی (داا ـسو)
ا ف شـده اسـ

و دااـسو بنهـا بـرا ا لـه یبـر شـده اسـ

ممدو بنها خداوند اس

زیـرا داـس بننـده بلـا از ـان

و نیزه و شمشیر بنها واسطه رهایی و اااظ ان او هستند

 -3-1-5جایگزینی (جانشینی)

یكی از روابـا انسـجامی ـایگزینی اسـ

بـه در ن م و ـها بـا م و ـه دیگـر در مـتو

بعــویم مــیشــود ــایگزینی ــزد ار ینــدها مــتو و رابطــس بــیو م و ــات زبــانی مث ـ
بلمات و گروهها اسـ

شـاید ایـو مواـو را بتـوان بـا یكـی از شـاخهها اـو بهـ یب-

بــه در بتا هــا بــدیعی مــده اس ـ  -مطــابق دانس ـ
ـ دسـتور اسـ

سطا وا
راتــه اســ

و همـان ن ـ

از ایــو رو ــایگزینی متعلــق بــه

سـاختار م و ـها بـه بـه ـا

ن بـه بـار

را ،ایفــا میبنــد (هلیــد و اســو 99 6311 ،ـ  )31از نمونــهها بــه

بارگیر ایو رابطه انسجامی در ایو لصیده ،میبوان به ابیات زیر اشاره نمود
بغيضاً تنائي أو حبيباً تُ ِّ
ب
في بأن أری
أ ما تغلِ ُ
ط األيام َّ
قر ُ
شاعر در ایـو بیـ از وا ه «بنـائی» اسـتفاده بـرده اسـ در صـوربیبه بلمـات دیگـر
یون بُااعد و یا بُاعد یا بُن ی و نیـز بـه معنـا دور بـردن هسـتند امـا شـاعر بـا هنرمنـد
ایو وا ه را ایگزیو وا ههـا مشـابه میبنـد یـرا بـه أبعـد و باعـد بـه معنـا دور بـردن
و دور راندن هستند امـا بنـائی (نـائی ـ ینـائی) علـاوه بـر معنـا مـ بور معنـا «ا مفارلـه»
( ــدایی و ــدا شــدن و ــدا بــردن) را هــم در خــود دارد (ر ج ابــو ا منیــور6399 ،
62ل  )1و شــاعر در ایــو بیـ
دشمن

رزو خــود را بیــان میبنــد بــها بــاش روزگــار بــیو او و

دایی ااكنمد

ِ
بی  92و أنت الّذي ربَّيت ذاال ِ
أب
ملك ُمرضعاً
و ليس له أُمٌّ سواك و ال ُ
«یا ا ملک» ایگزیو نـام علـی بـو اخشـید پادشـاه مصـر شـده اسـ علـی بـو اخشـید

نــام ششصــیتی اسـ

بــه بــااور و را پـ

از درگ شـ

پــدرش ،بربیـ

نمــود (برلــولی،

6 ،6211ل  )913شــاعر بــه نــام بصــریا نمیبنــد و از ایــو بــار بــه دو م ص ـود مــورد نیــر
خود میرسد یكـی نكـه علـی بـو اخشـید بـه سـاب پادشـاهی شایسـته بعیـیم اسـ

و از
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دیگر سـو ممـدو خـود را ار مینهـد از ایـو هـ
باشد ،یال

شماره هفدهم

بربیـ

بـه بسـی بـه ب ـ

بـااور

پادشاهی را پیدا میبند

ِ
و كنت له ليث العري ِن ِ
خلب
و ما لك ّإال ا
لشبلِه
بی 95
َّ
لهندواني م ُ
شــاهد در بلمــه «هنــدوانی» اسـ بــه منســو بــه هنــد اسـ و صــف شمشــیر بســیار

بیــز و برنــده اســ

در ایــو مصــرا صــف

هندوانی را یبر برده زیـرا ایـو صـف

انشــیو اســم شــده اســ

شــاعر صــف

بمـام خصوصـیات موصـوف خـود (سـیف) را بیـان

میبند ،امو ایوبه ز برا ایو موصوف صف

لرار نمیگیرد

عشيَّة أحفی ِ
ب
الناس بي من جفوتُه
بی 2
و أهدی الطّريقين الّتي أتجنّ ُ
متنای اسم موصـون «مـو» را مـی ورد بـا بـه اسـم بصـریا نكنـد عاـارت «مـو فوبُـه»

بنایــه از ســیف ا دو ــه اســ
سیف ا دو ه را ،شـش

شــاعر بــا ایوبــه در بعضــی از اشــعارش عامــ

سـیف ا دو ـه معراـی میبنـد( ،رمـی و اب ـی رمیـی و ممـو دون مـا

اب ــی ) (ا اســتانی9 6339،ل  )213امــا ارادت او نســا
اسـ

بــه ســیف ا دو ــه انكــار ناشــدنی

اتــی در ــایی بــه بــااور را مــد میبنــد ،میبــوان اهمیــد بــه م اــو

ســیف ا دو ــه اس ـ
ایو بی

ــدایی از

والعــی او

یرابــه ــدا شــدن از ســیف ا دو ــه را فــا میدانــد و م صــود او در

از «أافـی ا نـان» نیـز بسـی ـز سـیف ا دو ـه نیسـ

در اد سیف ا دو ه نمیدانـد و یـا ممكـو اسـ

امیـد بازگشـ

در والـس متناـی بـااور را
بـه سـو سـیف ا دو ـه را

داشته باشد

ِ
ب
يذود الشعر عنّي أقله
بی 61
و َّ
و بي ما ُ
لكن قلبي يا ابنة القوم قلَّ ُ
عاــارت نــدایی «يااابنه ااقبن ا » ملــه معتراــها اس ـ بــه بــرا اســتعطاف مــده اس ـ
ایو اسـ

رسم عر

بـه زنـان را بدیوگونـه خطـا

میبننـد بـا نـام و نشـان نـان متعـا ی

گردد و ایوبـه بلمـه «لـوم» را بـه بـار گراتـه اسـ  ،در صـوربیبه میبوانسـ
نه ا بن رامن » بـه ایـو علـ

اسـ

بند (ا عكار 6 ،6391 ،ل )696
بی

44

بگویـد ب«يااب

بــه میخواهـد بـه بثــرت اعضـا خانــدان ن دختـر اشــاره

ِ
فضل أنالُه
أبا المسك هل في
الكأس ٌ

تشرب
فإنّي أغنّي من ُذ حي ٍن و
ُ

سان نهم
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متنای به ـا

421

فـظ بـااور ،بنیـه أبـا ا مسـک را یبـر میبنـد بـا بـه واسـطس بنیـه اسـم

ممدو پوشـیده بمانـد و عـر  ،بـا وردن بنیـه ،بعیـیم و بزرگداشـ
میبند اـمو نكـه شـاعر بـا هرااـ

مكنـی عنـه را لصـد
بـه

از ممـدو خـود ب ااـا امـارت نمـوده اسـ

اسو رلب را میرساند
بی 29
وا ه رر
انتشا

فأطرب
كنت أرجو أن أراك
لما رأيتُك بِدعةً
لقد ُ
ُ
و ما طربي ّ
از ااداد بـه معنـی زـم و انـدوه و شـادمانی اسـ متناـی عمـداً ایـو وا ه را

نمـوده اسـ

دیـدن بـااور و بـه نشـا

مـدن شـاعر نـوعی سـشریه و اسـتهزاد در

خود دارد متناـی گریـه هـاهراً در ایـو سـروده بـااور را مـد میبنـد امـا از سـویی دیگـر
از همــیو بی ـ

میبــوان اهمیــد بــه در نیــر شــاعر بــااور یال ـ

هرگــز ــاه و لــان ســیف ا دو ــه را دارا نیس ـ
گونــه برداشـ
نیسـ

ینــیو ااترامــی نــدارد و

همــانطور بــه اشــاره شــد ،میبــوان ایــو

بــرد بــه مــد او بــرا بــااور در والــس ییــز

ــز هــاهر ســاز پوشــا ی

بــه بنهــا بــه لصــد در امــان مانــدن و امــارت و صــله گفتــه شــده اسـ  ،و ایــو امــر

علاوه بر ا فاد و برابیب از عوارف شاعر و ااكار بر مده از نها نیز پیدا اس
 -4-1-5عوامل ربطی

عوامــ ربطــی یكــی از روابــا انســجامی اســ

امــا رابطــها صــرااً ار ــاعی نیســ

اروف ربا زیرمست یم باعث انسـجام میشـوند یعنـی ابـزار نیسـتند بـه بـرا ار ـا بـه
متو لالی یا بعـد بـه بـار رونـد بلكـه معـانی خاصـی را بیـان میبننـد (یارم مـد 6914
 )413عوام ربطی را به هف
 6اازایشــی
امتیاز

62

 4علــی

دسته ب سیم برده اس
65

 9زمــانی 2 61ن یضــی

61

 5شــرری

69

 1بشصیصــی

63

1

41

عوام ربطی ایو سروده را میبوان به موارد زیر ب سیم نمود
 6اازایشــی اــرف واو ــزد عوام ـ اازایشــی بــه شــمار می یــد اــرف ربــا واو 24
بــار در زــاز مصــرا و  42بــار پیونــد میــان وا ههــا و ملــهها در ایــو ســروده بــه عنــوان
عام ربا اازایشی مـده اسـ

بـه عنـوان نمونـه شـاعر در بیـ

ارف واو به ش بردن عنان اسب ربا میدهد:

دهـم شـاد اسـا

را بـا
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لعب
ُ
شققت به الظلماء أدني عنانه فيطغی و أُرخيه مراراً في ُ
 4علــی عوام ـ ربطــی ســاای ایــو ســروده اــروف اــاد ،من و أن اس ـ
شاعر در بی

نمونــه ن در

ابیات  26 ،41 ،44 ،46 ،69 ،62 ،61لاب ملاایه اس
ِ
أعذب
هم فإنّك أحلی في فؤادي و
ُ
فإن لم يكن ّاال أبوالمسك أو ُ
اــاد در ایــو بی ـ د ا ـ بــر ســرع بربــر دادن بــااور بــر دیگــران دارد و من بــرا
بأبید و ب ریر مده اس
بی

 41میسراید

بـه اـ ف هـر بـدام از ایـو عوامـ باعـث میشـد بـا از اسـت كام

باسته شود
 9زمــانی عوام ـ ربطــی زمــانی در ایــو لصــیده «اــیو» در بی ـ

 29هستند
بی

الوحش َّ
ِ
قفيتُهُ به
أي
 66بببببببببببببببببو
أصرع َّ
ُ

لما رأيتُك بدعةً
بی ب 29بببببببببببببببببو ما طربي ّ

 66و « مــا» در بی ـ

كب ب
و أن ِز ُل عنه مثله حين أر ُ

فأطرب ب
كنت أرجو أن أراك
لقد ُ
ُ

 2ن یضــی از عوامـ ربطــی بــه معنــا ن یضــی دارنــد ،بــه «و كــوم» در بیـ
 25و «و كوْ» در بی

 99 ،61و

 94میبوان اشاره نمود

بب
يذود الشعر عنّي أقلّه
و َّ
بی  61ببببببببب و بي ما ُ
لكن قلبي يا ابنة القوم قُـلَّ ُ
ِ
ب
يحووا عُالك ْ
وهبتها و ْ
لكن من األشياء ما ليس يُوه ُ
بی  94بببببببببببب و لو جاز أ ْن ُ
 5شــرری عوامــ شــرری بــه در ایــو لصــیده یبــر شــده اســ  « ،یا» در ابیــات ،69

 96 ،41 ،69 ،61و  « ،21نْ» در بی  61و  41و « و» در بی
بی
بی
بی
1
بی

 94اس

ب
شئت مدحه
 61بببببببو أخال ُق كافوٍر إذا ُ
و إن لم أشأْ تُملي َّ
علي و أكتُ ُ
ِ
أعذب ب
هم فإنّك أحلی في فؤادي و
ُ
 41بببببب فإن لم يكن ّاال ابوالمسك أو ُ
ِ
بب
يحووا ُعالك ْ
وهبتها و ْ
لكن من األشياء ما ليس يُوه ُ
 94ببببببب و لو جاز أ ْن ُ
امتیاز «و نْ» در بی  64بنها عام ربطی امتیاز در ایو لصیده اس
 64بببببببببو ما
كالصديق قليلةٌ
الخيل ّاال ّ
ُ

و إن كثُرت في عي ِن من اليُ ِّ
بب
جر ُ

میــزان اســتفاده شــاعر از عوام ـ ربطــی در ایــو لصــیده بــه بربیــب اازایشــی ( ،)6علــی
( ،)4زمــانی ( ،)9ن یضــی ( ،)2شــرری ( ،)5امتیــاز ( )1در نمــودار ییــ نشــان داده شــده
اس

(در امو عام ربطی بشصیصی در ایو لصیده یاا

نشد )
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 -2-5انسجام وا گانی

ایــو گونــه انســجام در نتیجــه اضــور وا ههــا مشــابه و مــرباا بــه و ــود می یــد و
ماتنــی بــر رابطــها اسـ

بــه وااــدها وا گــان زبــان بــه ــاد م تــوا معناییاشــان بــا

یكــدیگر دارنــد (هلیــد  )961 6395 ،و مــتو بــه واســطه ایــو روابــا بــداوم و انســجام
مییابد ،بهگونها به از بنـار هـم مـدن ایـو ا فـاد ،معنـا مـورد نیـر مـتكلم اـراهم مـده
اس
 -1-2-5تکرار

بكــرار یكــی از متــداونبریو انــوا انســجام اســ
بصــریفی ن را نیــز در بــر میگیــرد ،یــک نشــانه اس ـ
ممكــو اس ـ

بكــرار یــک وا ه بــه صــورتها
ایــو نشــانه بــر اســب نــو وا ه

بیــان بننــده عوارــف و ااساســات نویســنده یــا شــاعر باشــد (ریفــابر6319،

 )24انوا بكرار را به صورتها زیر میبوان در ایو لصیده ملاایه نمود
 -1-1-2-5تکرار بیرونی (وزن عروضی)

هنگامی به یک مجموعـه وایـی از نیـر بكـرار بوبـاهی و بلنـد مصـوتها یـا بربیـب
صام ها و مصوتها نیام خاصـی داشـته باشـند ،نـوعی موسـی ی بـه و ـود می یـد بـه ن
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را وزن مینــامیم (شــفیعی بــدبنی )3 6911 ،وزن نتیجــه مســت یم بكــرار اس ـ

بــه باعــث

انسجام عروای متو میشود
ایو سروده در ب ر رویـ سـروده شـده (اعـو و مفـاعیلو) بـه مـد  ،یكـی از مهمبـریو
ازرااــی اسـ

بــه در لا ــب ایــو ب ــر می یــد (ریــب )921 6311 ،و بــا مواــو ســروده
نیز مواق عم برده اس

همشوانی و سازگار دارد و شاعر از ایو ه
 -2-1-2-5تکراردرونی (موسیقی درونی)

منیور از موسـی ی درونـی همـاهنگی و نسـا
هر ارف با ارف دیگر اسـ

بربیاـی بلمـات اسـ

بـه رنـیو خـا

و نیـز معـانیا بـه از ایـو مجـاورت بـه یهـو خواننـده ا ـا

می بند ایو امر در سرودةمورد نیر بسـیار لـو اسـ

ایـو اـ  ،بـا اضـایی بـه شـاعر در

شعر برسـیم میبنـد باملـاً بناسـب دارد انسـجام موسـی ی در ایـو شـعر ن ـدر لـو اسـ
به بـا خـار بـردن هـر بلمـه و یـا مصـرا از بااـ
مــیرود متناــی اــرف لاایــه را « » انتشــا
« » بوســس و علــو یبــر شــده اس ـ
انتشا

نموده با اشام

بلـام لـدرت موسـی ایی ن ،از دسـ

میبنــد بــه در ب ــث از خصوصــیات اــرف

اــمو نبــه شــاعر ارب ـ

را برساند و عیم

اــرف لاایــه را اــمه

ممدو خود را نشان دهد

به رور بلی متناـی بلمـات را بهگونـها در بنـار هـم مـی ورد و بصویرسـاز مـیبنـد
و شــكافهایی در اضــا شــعر پدیــد مــی ورد بــه خواننــده را بــا درنــم روبــرو میبنــد
بنــابر نچــه مشــاهده میشــود انســجام در شــعر بــا ماــانی زیااییشناســی ن پیونــد دارد
اصـون زیااییشناســی بلاسـیک شــده اسـ
ن به انسجامی نیرومند دس

و در پربــو ایـو نگــرش ،اـرم بیرونــی و درونــی

یااته اس

 -3-1-2-5تکرار وا ه

در بیــ

اون شــاعر بلمــه «ا شــو » را دو بــار و در مصــرا دوم وا ه «أعجــب» را نیــز

دو بــار -ا اتــه بــا بصــریفی متفــاوت بــه یكــی اعـ و دیگــر أاعـ بعجــب اسـ  ،-یبــر
میبند و م صود از ایو بكرارهـا شـدت شـگفتی و شـدت عشـق شـاعر نسـا
خود اس
نكه ع

یـرا بـه در بشـمك

بـه ممـدو

ع ـ و للـب ،متناـی للـب را پیـروز میـدان میدانـد یـه

به صار ،و للب به عشق ارا میخواند

سان نهم
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أعجب
الوصل
ب من ذالهج ِر و
ُ
أغالب فيك الشوق و الشو ُق أغلب و أعج ُ
ُ
ُ
بكــرار وا ه عشــیه در بیــ  4و  9و بكــرار وا ه یــ در ابیــات  1 ،5و  9نشــان دهنــده
بأبید شاعر بر ایـو مطلـب اسـ
بــااور روانــه شــده اس ـ

بـه متناـی از بـرن سـیف ا دو ـه شـب هنگـام بـه سـو

و نینــان ایــو ــدایی بــرا او ســش

همچون شب بیره و بار اس
بی

سوم

بی

هفتم

ِ
ـل تئيّةً
ولل سيـري ما أقـ َّ
و ٍ
يوم ِ
كليل العاشقين كمنتُه

اس ـ

بــه روزش نیــز

ب
عشية َّ
شرقي الحدالی و غَُّر ُ
ب
اقب فيه الشمس أيّان تغُُر ُ
اُر ُ

 -4-1-2-5تکرار آوایی

صــوبی و معنـایی اــروف ،بــار نــال

بررسـی یــک شــعر بــدون بو ـه بــه خاصــی

خواهد بود زیرا ایو اروف هستند بـه بـا بو ـه بـه ویژگیهـا خـا

خـود ،شـعر را بـه

صــورت یــک مجموعــه منســجم در می ورنــد بســامد اــروف در برخــی از ابیــات ایــو
لصیده لاب بأم اس

به عنوان نمونه شاعر در بی

 61میسراید

ب
و بي ما يذود الشعر عنّي أقلّه
و َّ
لكن قلبي يا ابنة القوم قُـلَّ ُ
متناــی در ایــو بی ـ از اــرف « » یهــار مرباــه اســتفاده بــرده اس ـ

اــرف لــاف «صــلاب

و شــدت» (عاــان )691 6339 ،یبــر شــده اســ

در ویژگیهــا
در اینجــا نیــز

شاعر بـا ایوبـه میدانـد دنیـا سـرا زـم اسـ  ،امـا در برابـر اـوادق بـه بنـم نمی یـد و
پایــدار میبنــد علــاوه بــر ن ،شــاعر از مصــوت « » اســتفاده بــرده بــه اشــاا ارب ـ
بســره اســ
میگوید
بی

 65ببببأال ليت ِشعري هل ُ
أقول قصيدةً

ایــو بی ـ
بیـ

و اا ــ

انكســار را میرســاند و شــاعر در اا ــ

ــزد ارواــی اسـ

(عاــان )99 6339 ،شــاعر شــكای

عنــات دارد یــون همــزه در ایــو
بــه «نیــرو انفجــار در خــود دارد »

از روزگــار را همــراه ســرزن

او خستگیاش از روزگار را میرساند
بی

َّب ب
فالأشتكي فيها و الأتعت ُ

بــه د ی ـ اســتفاده زیــاد از همــزه ،صــنع

همــراه ات ــه مــده اسـ

انــدوه از روزگــار ســشو

بیــان بــرده اس ـ

يض في البِ ِ
يض صاد ٌق عليهم و بر ُق الب ِ
 :93ثناهم و بر ُق البِيض في الب ِ
ب
يض ُخلَّ ُ

بــه
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ممــدوا

را ب ـه بصــویر بشــیده اس ـ

شماره هفدهم

و در ایــو بی ـ

بسـامد لابـ بــو هی دارد بـه از خصوصــیات ایــو اـرف «شــهام

اــرف «ض»

و مردانگــی ،صــلاب

و

بفشــیم» (عاــان )621 6339 ،را میبــوان نــام بــرد و شــاعر ایــو اــرف را متناســب بــا
همیو زرض استفاده نموده اس

الطريق و لم أزل
:25بببببببب ولكنّه طال
ُ

بی

ِ
ِ
بب
أفتّ ُ
ش عن هذا الكالم و يُنه ُ

شــاعر در دو وا ه رــان و ا طریــق از مصــوتها بشــیده «ا« و «ا » بهــره بــرده بــا
رو ــانی بــودن را نشــان دهــد ،اــمو نكــه فــظ هــر دو وا ه نیــز رو ــانی بــودن را بــداعی
میبند
 -5-1-2-5جناس
نان نوعی بكـرار و ـادو مجـاورت اسـ

بـه علـاوه بـر زیاـایی موسـی یایی نهفتـه

در بوازن و همانند بلـام ،بـه انسـجام مـتو بمـک میبنـد متناـی در ایـو لصـیده از انـوا
نان بهره میبرد به در یی به ن اشاره مینماییم
بی

اون

در ایــو بی ـ

و أعجب من ذالهجر و الوصل أعجب

بــیو دو وا ه أعجــب بــه در ابتــدا و انتهــا مصــرا مــده اس ـ  ،نــان

بام و ود دارد

ب
بی  ... 61و َّ
لكن قلبي يا ابنة القوم قُـلَّ ُ
شاعر بیو دو بلمه للب و للمب نان م رمف ایجاد برده اس

ب
و
بی  91و قد ُ
يترك النفس الّتي التهابُهُ
ُ
يخترم النفس الّتي تتهيَّ ُ
بها و بتهیب دو وا ه مل ق به متجانسیو هستند

يض في البِ ِ
يض صاد ٌق عليهم و بر ُق الب ِ
بی  93ثناهم و بر ُق البِيض في الب ِ
ب
يض خلَّ ُ
بیو دو وا ه ا ایم (شمشیر) و ا امیم (بلاهشود) نان م رمف و ود دارد
علی كل ٍ
ٍ
خطب
خاطب
بی  21سللت سيوفاً علَّمت كل
عود كيف ُ
يدعو و ي ُ
خارب و یشطب دو فظ مل ق به متجانسیو هستند
بی

29

لما رأيتُك بدعهً
و ما طربي ّ

فأطرب
لقد كنت أرجو أن أراك
ُ

سان نهم

رر

عناصر بر ستس انسجام در بائیه متنای بر اسان نیریه هلید

و أرر

459

نیز دو وا ه مل ق به متجانسیو به شمار می یند

5د2د1د  6ردّ العجز علی الصدر

رد ا عجــز علــی ا صــدر یكــی از بكنیکهــا بكــرار اس ـ

بــه بازگردانــدن وا ه پایــانی

بــه زــاز اسـ  ،بدیوگونــه بــه یكــی از دو وا ه در زــاز مصــرا اون یــا در وســا ن و یــا
در خــرش و یــا در زــاز مصــرا دوم لــرار گیــرد (ا تفتــازانی )436 6999 ،از ایــو بكنیــک
در ایو سروده میبوان به نمونهها زیر اشاره نمود
الحرب بالس ِ
تبيَّْنت َّ
يضرب
بالكف
أن السيف
يف كفه
ضربت في
إذا
بی 41
ِّ
ْ
ُ
ِ ّ
ب
و قد يترك النفس الّتي التهابه
بی 91
و يخترم النفس الّتي تتهيَّ ُ
علي كل ٍ
ٍ
يخطب
عود كيف يدعُو و
خاطب
سللت سيوفاً علَّمت كل
بی 21
ُ
أطرب
بی 29
لما رأيتُك بدعهً
لقد كنت أرجو أن أراك ف ُ
و ما طربي ّ
ایو هنرنمایی شـاعر اسـ

بـه بـا یهـو خلـا خـود بتوانـد در دو مولعیـ

یک نو وا ه بهتریو بهره را بارد بـا علـاوه بـر بثایـ

متفـاوت از

معنـا در یهـو و اـمیر مشارـب ،بـر

بلمس م ور خود و بكیـس مفهـومی خـود اشـاره نمایـد علـاوه بـر ن ،باعـث اناسـا خـارر
مشارب از مشاهده وادت و انسجام شعر میشود ب
 -2-2-5هم معنایی (ترادف)

هــم معنــایی را از ملــه عوامــ ایجــاد انســجام در مــتو میداننــد «همانگونــه بــه
ب ارنهــا و بضــادها و بشــابهات ،در اــوزه امــور معنــایی و یهنــی ،موســی ی معنــو را
سامان میبششد ،از ایو رو همـه ارباا هـا پنهـانی عناصـر یـک بیـ

یـا یـک مصـر و از

ســو دیگــر همــه عناصــر معنــو یــک وااــد هنــر  ،ا ــزا موســی ی معنــو

ن اذــر

هســتند » (شــفیعی ،موســی ی 934 6911 ،و  )939بــارنی در شــر هــم معنــایی مینویســد
«استعمان بلمـات هـم معنـا در نوشـتهها ادبـی و در زبـان م ـاوره برخلـاف زبـان علمـی،
اراوان اسـ
بنو اسـ

گـاهی اولـات زـرض از اسـتعمان بلمـات متـرادف گریـز از بكـرار یـا ایجـاد
و ـی گـاهی بـرا

ن اسـ

بـه معنـی را روشـوبر ،م كمبـر و مـلذربر نمایـد»

( )443 6919نكتــس شــایان یبــر نبــه وا ههــا متــرادف یــک مــتو بــرا انســجام ا زام ـاً
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یک معنا ندارنـد ،بلكـه در یـک زنجیـره معنـایی لـرار میگیرنـد از نمونـهها بـه بـارگیر
وا گان مترادف در ایو سروده میبوان به موارد یی اشاره نمود
بی
بی

َّب
... 65بفالأشتكي فيها و الأتعت ُ
أعذب ب
 .. 41فإنّك أحلی في فؤادي و
ُ

5د2د 3شمول

معنایی21

رابطها اس

به میان یک را ـه عـام و زیـر را ـههـا

ن بـه و ـود مـی یـد (مهـا ر،

 )13 6911از نمونــههــا شــمون معنــایی در ایــو ســروده مــیبــوان بــه مــوارد یی ـ اشــاره
نمود
بی
بی

أغالب فيك الشوق و الشوق أغلب ...
اون
ُ
پنجم و كم لظالم الليل عندك من ٍ
يد ...

خاطب علی كل ٍ
ٍ
يخطب
عود كيف يدعُو و
بی  21سللت سيوفاً علَّمت كل
ُ
با بررسـی نمونـهها گفتـه شـده میبـوان بـه ایـو نتیجـه رسـید بـه وا گـان متـرادف و
نیز وا گانی به شمون معنـایی دارنـد ،در ایـو شـعر بـاربرد انسـجامی لـو ندارنـد بـه ایـو
د ی به بعداد نها بم اس

و از اد پیوند دو مصرا ارابر نمیرود

5د2د  4وا گان متضاد

وا گان متضاد از ملـه عوامـ انسـجام اـریو در شـعر اسـ

زیـرا ن ـیم خـود را در

یهــو بــداعی مینمایــد و اــا تی معنــایی متنالضــی را بــه مشارــب ــاد میبنــد ،اــمو
ایوبــه ایــو بضــادها از ااــطرا ها درونــی صــااب مــتو ویــا

درونــی او اكایــ

دارد به از یک سو مای بـه اضـور دوبـاره در پیشـگاه سـیف ا دو ـه اسـ

و از دیگـر سـو

مجاور به ب م بااوراس
بی

اون  ...و أعجب من ذالهجر و الوصل أعجب

بی

تقرب
دوم ...ببغيضاًتنائي أو حبيباً ّ

متناــی هنرمندانــه در مصــرا یبــر شــده بضــاد را بــه صــورت ــف و نشــر مــی ورد
بهــیم و اایــب ،بنــائی و ب ــر

شــاعر از ــور و فــا روزگــار شــكای

یرابه یر شیفته نزدیک بردن دشمنان به دمی و دور بردن دوستان از او اس

میبنــد

سان نهم
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ِ
شيب
بی ... 91بإلی
الموت منه عشت و ُ
الطفأل ُ
در ایو بی بیو زندگی و مرگ و نیز بیو بودج و پیر بضاد و ود دارد
للش ِ
ِ
فشرق حتّی ليس َّ
مغرب
غرب حتی ليس
بی 21
رق مشر ٌق و َّ
َّ
للغرب ُ
در ایــو بی ـ صــنع م ابلــه و ــود دارد میبــوان گف ـ بــه بــوازن ن ــو نیــز در ن
و ود دارد به دیگر بیان ریتم ن بر اسان ن و اس
غمب،ب ِ
لشمقبببببببببب ِ
ٌب
بببببببببمغمب
،ببمشمق
لغمب
ٌ
شم َقببببببببب َّ َ
ّ
َّب ب
بمطَ ُب
بی 21
ٌ
...بجدنربمعلّ ًیبأوبخباءٌ ُ
شاعر بیو دو بلمـه ـدارو معلـیً بـه بنایـه از شـهر اسـ

و خاـادو مُطمنمـبُ بـه بنایـه از

بیابان اسـ  ،بضـاد معنـایی ایجـاد میبنـد  6بنـابرایو بضـادها بـه بارگراتـه شـده در ایـو
سروده بیو اسم و اسـم (یـوم و یـ ) ،اعـ و اعـ (بجـید و بـ هب) ،اسـم و اعـ (للیلـه
و بثرت) و به رور بلـی بضـادها
ن اس ـ

فیـی و نیـز معنـایی در نوسـان اسـ

بــه ااصــلس وا گــان متضــاد از یكــدیگر زیــاد نیســ

درگیر همان بی

نكتـس لابـ یبـر

از ایــو رو یهــو مشارــب

میشـود امـا از ایـو نیـر بـه بعـداد وا ههـا متضـاد و نـو بـه بـارگیر

نها ـ برخلاف وا گان مترادف ـ لابـ بو ـه اسـ  ،بر سـتگی خاصـی پیـدا بـرده اسـ
و بنــالم و ااــطرا

درون مــتكلم را بــهخوبی نشــان میدهــد زیاــایی وردن

و شــو

ایـــو بضـــادها زمـــانی دو ینـــدان میشـــود بـــه در هـــاهر مجموعـــها از ناســـازها و
امــا در عمــق خــود خواننــده را بــا درنــم روبــرو

نامتجان هــا بنــار هــم لــرار گراتهاس ـ

بـه سـرانجام بـه واـدت

میبند یرابه ایو گسسـتگیها متناسـب بـا م تـوا شـعر اسـ

میرسد و نچه ساب ایـو واـدت میشـود ،دسـتگاه اكـر شـاعر و السـفس عمی ـی اسـ
 6از موارد دیگر به بارگیر بضاد میبوان به ابیات زیر هم اشاره نمود
بی

بی

هفتم و یومٍ بلی ا عاش یوم بمنتُه

نهم

بجیدُ علی صدرٍ رایبٍ و ب هبُ

بی

66

و أنزن عنه مثله

ایو أربب
بی

 64و ما ا شی ُ ا ا با صـدیق للیلهو

و ن بثرت ای عیو مو ایُجربُای

 61و أخلا بااورٍ یا شئ ُ مدامه و ن م

أشأْ بُملی علیم و ابتُبُ
و نادرهً أایان یرای و یهضاُای

 91و لد یترج ا نف

بی

63

بی

 93ذناهم و بر ُ ا ایم ای ا امیم صاد و

ا تی ابهابه

و یشترم ا نف

علیهم و بر ُ ا امیم ای ا ایم خلمبُ

ا تی بتهیمبُ
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به شعر در بستر ن ریان دارد با بنـدوبـاو در سـطا اكـر اذـر بـه ایـو نتیجـه میرسـیم
به متناـی در سـرودن ایـو اشـعار بیشـتر زمگـرا اسـ  ،از گ شـته یـاد میبنـد و دیـدگاهی
بامل ـاً ششصــی دارد بهرهگیــر از وا گــانی یــون ــا ا لــه (بی ـ
(بی

 )65أشتكی (همـان) و

 )62أ ــا ی ـ

شــعر

نشـان میدهـد بـه ناامیـد بـر امیـد ،و د تنگـی بـر اناسـا

خــارر زلاــه دارد اضــا ســروده شــب اســ
اضا ازن ود به شـعر بششـیده اسـ

و بســامد با ــا اســتفاده از وا گــان منفــی

و بنهـا زمـانی بـه بـه مـد بـااور میپـردازد ،از

ایو اضا دور میشـود گریـه رـو ی نمیبشـد بـه در همـان مـد گـوییاش از ـو بلـام
و میبــوان اهمیــد بــه نچــه دربــاره بــااور بــه زبــان مــی ورد ،از رو صــدال
بلكه به امیـد یـار و پنـاه دادن او اسـ
داســتان خــود ششصــیتی منفع ـ اس ـ
(مونو ــوگ) اســ

نیس ـ

مفهـوم سـروده نشـان میدهـد بـه شـاعر در بیـان
و ب ریا ـاً ناامیــد ،و روای ـ

او بــه شــیوة بــکگــویی

اــمو نكــه هــدف او از مــد نیــز میبوانــد بنهــا بــرا پیــدا بــردن

بورسوها امید از ررف بااور برا و باشد
 -5-2-5باهمایی وا گان (هم نشینی وا گان)

دومیو نـو انسـجام وا گـانی همنشـینی 44یـا «باهمـییی» اسـ
وااــدهایی اس ـ

بــه همــدیگر را رــرد نمیبننــد بلكــه در بنــار هــم بــه بــار میرونــد »

(بــالر  )54 6919 ،رری ــس ییــن
اس

«رابطـس همنشـینی رابطـه

و ایو همـان ییـز اسـ

ا فــاد ایــو شــعر براســب معــانی مــورد نیــر شــاعر

بـه هـم ر ـانی و هـم هلیـد بـه ن معت دنـد باهمـایی

در گرو رابطـه معنـایی میـان دو وااـد وا گـانی نیسـ

بلكـه نـاهر بـر گرایشـی اسـ

بـه

برخی از وا هها بـه ولـو در بنـار هـم دارنـد «هماینـد در سـادهبریو معنـا خـود ،لـرار
گــراتو دو یــا ینــد وا ه یــا گــروه در بنــار یكــدیگر اس ـ

» ( هــانگیر  )66 6992 ،بــه

دیگر بیـان ،خوشـههـا در هـم بنیـدها از مراعـاتنییرهـا خـود عامـ مهمـی در انسـجام
متو شـعر م سـو

مـیشـوند در ایـو لسـم

ینـد نمونـه از ابیـات را یبـر و پـ

همنشینی وا گانی را در ب ابیات بررسی مینماییم
شـــاعر در بیـــ
بببب
ِوِ ُ

از ن

هشـــتم مـــیســـراید وعينــي إلــی أُذُنــي أغـ َّـر ِأنَّــه ِمــن اللّيـ ِـل بـ ٍ
ـاق بــين عينيـ ِـه

سان نهم

451

عناصر بر ستس انسجام در بائیه متنای بر اسان نیریه هلید

همانطور بـه ملاایـه مـیشـود وا گـان عـیو و أین در مصـرا اون و یـ و بوبـب در
مصرا دوم مراعاتا نییر هستند
همچنـــیو بیـــ

ب ــا المس ــك ه ــل ف ــي الك ـ ِ
ـل أنالُ ــه
ـأس فض ـ ٌ

44

ف ــإنّي أغنّ ــي منـ ـ ُذ ح ــي ٍن و

تشرب
ُ
شاعر بیو وا گان أبا ا مسک ،بأن ،بشر پیوند ایجاد برده اس
ِ
و كنت له ليث العري ِن ِ
خلب
و ما لك ّإال
لشبلِه
و بی 95
َّ
الهندواني م ُ
در ایــو بیــ نیــز شــاعر بــا وردن وا گــان یــث ،عــریو ،شــا و مشلــب همنشــینی
زیاــایی ایجــاد نمــوده اسـ

نمونهها باهمــایی وا گــان ایــو ســروده در ــدون ییـ

شده اس
وا گان

بیت

مصراع

ظال ،ب يل ب

5

6

تب ب
يل،بكم ُ
شمس،بتغمب ب
ُب
ي ،بن

1

6

1

6ـ4

عين،بنُذن ب
ن ليل،بك كب ب

9

6

9

4

جسم،بصدر ب

3

6ـ4

يطغي،بيلعبب ب
ُ
شعم،بقصيده ب

61

4

65

6

65

4

61

4

رأس،بتشمبب ب
أهابن مسك،بن
ُ
سمم،بن حديد ب

44

6ـ4

43

4

ن م ت،بأشيب ب

91

4

يت،بممضع،بأ ّ،بأب ب
رهَّ َ
يث،بعمين،بشبل،بمخلب ب

92

6ـ4

95

6ـ4

خاطب،بع د،بيدع ،بيخطب ب

21

6ـ4

َّبب ب
أشتري،أتعت ُ
تملي،بأكتب ب
ُب

ورده
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یبر ایو نكته ازم اسـ

شماره هفدهم

بـه گریـه همنشـینی وا گـان ـدون بـه بفكیـک ابیـات اسـ

امــا همــا نطـور بــه مشــاهده میشــود ،بــیو ا فــاد یــک بیـ

بــا ابیــات دیگــر نیــز میبــوان

باهمایی را ملاایه برد و ایو نشـان دهنـده انسـجام لـو و واـدبی اسـ

بـه بـیو ا ـزاد

سروده دیده میشود
از بــیو  434نمونــها بــه در ایــو ســروده متناــی بررســی شــد ،انســجام دســتور و
وا گانی را میبوان ایوگونه خلاصه نمود
تعداد

ار ا

درون متو

55

برون متو

99

39

درصد

92ل96

یاا ملک ،بنائی،
عوام انسجام

انشینی

دستور

ا ف خار ،ا ف
ا ف

عوام انسجام ربطی

مفعون،
16واو1 ،علی29 ،زمانی،

بكرار
هم معنایی

وا ه ،نان ،وایی،
أالیل أع

اشتكی،

1
9

99ل4
19ل4

643

61ل22

63

51ل1

4

19ل

ابعتب
عوام انسجام
وا گانی

شمون معنایی
بضاد

هم یی
ب نمونهها

ازا ب ل ازلب هلامل یله
ا هجرلا وص و
یثلعریو یدعولیشطب

9

14ل6

69

25ل2

69

61ل1

434

611
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نتیجه

از ن یـه در ایــو ســتار گفتــه شـد ،میبــوان ینــیو نتیجــهگیر بـرد بــه شــعر متناــی
منســجم اســ

و مــوارد انســجام را از دو دیــدگاه انســجام دســتور و وا گــانی میبــوان

بررســی نمــود متناــی بــه بمــک ار ــا  ،انــوا اــ ف ،ــایگزینی و عوامــ ربطــی در
انســجام دســتور شــعر خــود بوشــیده اس ـ
بسامد با ایی برخوردار اس

انســجام وا گــانی در لصــیده متناــی نیــز از

به از رریق بكرار و همنشینی بدان دس

یااته اس

متنای گریه در وا گـان متـرادف بـاربرد لـو ا در ایـو سـروده از خـود نشـان نـداده
اس

اما در م ابـ بـه رـرز هنرمندانـها وا گـان متضـاد را بـه بـار میگیـرد بـا بر سـتگی

خاصــی بــه شــعر خــود بدهــد او در ب ــث بكــرار بــه خــوبی نشــان میدهــد بــه بــه
خاصــی ها صــوبی و معنــایی اــروف و وا گــان ارلــا بامــ دارد و نهــا را متناســب
بــا زــرض شــعر خــود اســتفاده نمــوده اس ـ
نمیبند بلكه ااق دیـد او اراگیـر اسـ

او بنهــا بــه انســجام در یــک بی ـ

بو ــه

و از رابطـه باهمـییی وا گـان میبـوان اهمیـد بـه او

در بـه بــارگیر بــک بــک وا گــان خــود اكــر میبنــد و بــه رــور ابفــالی نهــا را بــه بــار
نمیگیــرد در ــدونهــا زیــر انســجام دســتور و وا گــانی در ایــو ســروده بــهرــور
خلاصه نشان داده شدهاس
انسجام دستوری
ب نمونهها

درصد

615

39ل95

انسجام وا گانی
ب نمونهها

درصد

59

95ل63
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همــانطور بــه ملاایــه میشــود درصــد انســجام دســتور بــه رــور لابــ ملاایــها
بـه انسـجام وا گـانی بیشـتر اسـ

نسا

و بـر اسـان اعت ـاد رلیـه اسـو بـر ـامس بـودن

ایــو عوامـ  ،ایــو مواــو نشــان دهنــده ن اسـ
داشتو زیااییهـا شـعر بـوده اسـ
از دیگر بـه دسـ

بــه متناــی بیشــتر بــه دناــان پنهــان نگــه

بـا هـر مشارـب پـ

از خوانـدن بعایـر متفـاوت

ورد و یـا نبـه بـهخارر برسـی بـه در خـود داشـته م صـود خـود را

مست یم بیان نكرده اس
بــههر اــان بــاربرد انســجام در شــعر او باملــاً گاهانــه اســ
زنجیرهها ایـو سـروده بعامـ برلـرار اسـ

زیــرا میــان بمــام

و هـی شـكاای دیـده نمیشـود او بلمـات را

بهگونــها ییــده و بــا بصــویرها بــه نــوعی بــاز بردهاسـ

بــه خواننــده را بــا درنمهــا

عییمــی روبــرو میبنــد بنــابر نچــه گفتــه شــد انســجام در شــعر بــا ماــانی زیااییشناســی
پیونــد دارد و متناــی در پربــو ایــو نگــرش در بیــان اــرم بیرونــی و درونــی شــعر خــود بــه
انسجامی م كم دس

یااته اس

پی نوشت
Structural Linguistics
Functional Linguistics

6
4
Chomsky 9
Halliday 2
 5بــااور بــه اا اــان و خارگــزاران خــود ارمــان میدهــد بــا شــایس بننــد بــه بــااور
و ایـ

بششــی از مصــر را بــه متناــی واگـ ار بردهاسـ

بســی را نیــز بــهنزد شــاعر

ارستاد با ن ناایـه را بـرا و معراـی بنـد ایـو شـایعه روا پیـدا بـرد و متناـی
بــه ن بــو هی ننمــود ولتــی بــااور دانس ـ

بــه شــایعات در متناــی اذــر نمیبنــد،

 111دینــار بــرا او ارســتاد و شــاعر نیــز ایــو لصــیده را در مــد بــااور ســرود
(ا ارلولی6 ،ل 916ا استانی9 6339 ،ل)421
1
1
9
3

Reference
Ellipsis
Substitution
Conjunctives
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69
63
41
46
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Reiteration
Collection
Endophoric
Exophoric
Additive
Causative
Temporal
Adversative
Conditional
Concessive
Reiteration
Hyponymy
Collection

ترجمه ابیات

بی

 6بـا اشـتیا بـو دسـ

و پنجـه نـرم مـیبـنم و بـا ن برنمـی یـم از ایـو اـرا در

شگفتم در اا یكه وص بو از ارا هم شگف
بی

انگیزبر اس

 4یا نمیشود روزگـار دربـاره مـو اشـتااه بنـد و مـو بایـنم بـه دشـمو را دور مـی-
بند و دوستم را نزدیک میگرداند

بیـ

 9شــگفتا از ســیر مــو درنــم در نچــه بــم بــود ســیر در شــاانگاهی بــه ســرزمیو
«ادا ی» و بوه «زر » در شر مو لرار داشتهاند

بی

 2شاانگاهی به به بـریمبـریو ممـدو خـوی

فـا بـردم و از درسـ بـریو بارهـا

دور بردم
بیـ

 5نعم ـ هــا بســیار بــه بــو در بــاریكی شــب مــیبششــی ،نشــان مــیدهــد بــه
مانویان دروغ میگویند

بی ـ

 1شــب ،بــو را از شــر دشــمنانی بــه بــه ســو

نهــا مــیراتــی نگــهداش ـ

و در

باریكی ن ،یار عشوهگر و پوشیدهرو به دیدار بو مد
بی

 1بسیار روزها بلنـد یـون شـب عاشـ ان ،از بـرن دشـمنان پنهـانگشـته ،منتیـر
زرو

خورشید و ارارسیدن شب بودم

414

بی
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 9یشمم به دو گوش اسـب سـدید پیشـانی بـود اسـای بـه در بیرگـی گـویی پـارها
از شب اس

بیـ

شماره هفدهم

ستارها میدرخشد

و در میان دو یشمان

 61بــا ن اســب دن بــاریكی را شــكااتهام هرگــاه عنــان
نشا می نااند و هرگاه عنان

را مــیبشــم ســرش را بــا

را رها میبنم باز میبند

بی  66هر شكار را به بـا ن اسـب دناـان بـنم ،بـه خـاج مـیااكـنم و هرگـاه پـ
شكار از ن پیاده شوم ،به شادابی زمانی اس
بی

 64بیگمان اسب نجیب مثـ دوسـ

از

به بر ن سوار شده بودم

خـو

انـدج اسـ

هرینـد پـی

بسـی بـه

نها را نیازموده اس  ،بسیار اس
بی

 65باش می دانسـتم یـا شـعر خـواهم سـرود بـه در ن از روزگـار شـكای

نكـنم

و خشمگیو سشو نگویم
بی

 61زمی دارم به بمتریو ن مـرا از شـعر گفـتو بـاز مـیدارد امـا ا دختـر لایلـه دن
مو به امور زمانه و دگرگونیها

ن گاه اس

بی  61اخلا بااور ـ یـه بشـواهم او را مـد بـنم و یـه نشـواهم ـ خـوبیهـا او را
به مو املا میبند و مو مینویسم
بی  63او ـوانمرد اسـ

بـه بارهـای

را یـه هنگـام خشـنود و یـه هنگـام خشـم

با بدبیر و شگفتی انجام میدهد
بی  41هرگاه در میـدان نـم بـه شمشـیر دسـ

بـرد ،درمیـابی بـه شمشـیر بـه نیـرو

بازو او میبرد
بی  44ا اباا مسـک یـا در ـام بـو بـالی مانـدها هسـ
مدبی اس

بـه بـه مـو برسـدن یرابـه

مو مد بو را میخوانم و بو باده مینوشی

بی  41اگر مرا به دیـدار بـااور یـا خـانوادهام مشیـر بننـد ،مـو بـو را برمـیگـزینم یـون
بو در د م از هر ییز شیری بر و گوارابر
بی ـ

 43رشــک بــر ن ،شكســتی را بــرا بــو مــیخواهنــد بــه خــدا نیــزههــا باــود و
شمشیرها بیز ن را از بو دور میبنند

سان نهم
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 91در برابـر خواسـ

دشـمنان نگـی اسـ

419

بـه مگـر بـا مـردن از ن رهـایی یابنـد
پیـر مـیشـوند و ـی

زیرا اگر بجنگد نـابود مـیگردنـد و بچـههایشـان در ایـو مصـیا
بو زنده و پایدار میمانی

بی  94اگر نها میبوانسـتند مجـد و بزرگـی بـو را ما ـک شـوند بـه نهـا مـیبششـید
و ی برخی ییزها لاب بششیدن نیستند
بی ـ

 92بــو همــانی بــه ابــو اخشــید ارمــانروا مصــر را در شــیرخوارگی پــرورد در
اا یبه ز بو نه پدر داش

بی

و نه مادر
بـرا بچـهاش و ینگـان بـو ،ـز شمشـیر هنـد

 95بو برا او ماننـد شـیر بـود
بو ناود

بی

 91گاهی مرگ بسی را بـه از ن نمـیبرسـد رهـا مـیبنـد و بسـی را بـه مـیبرسـد
هلاج میبند

بی

 93او دشـمنان را وادار بـه ع ـبنشـینی بـرد در اا یكـه بـر شمشـیر او بـر بلـاه-
خود دشمنان راستیو بود و بر بلاهخود نان بر شمشیر او دروزیو

بی

 21شمشـیرهایی را بربشـید بـه بـه همـه سـشنوران موخـ

یگونـه بـر مناـر بـو

را دعا بنند و خطاه بشوانند
بی

 29شاد مو نگـاه بـه بـو را دیـدم ییـز بـازه و شـگف

ناـود زیـرا ایـو رزو

مو بود به بو را باینم و شاد بنم
بی

 22شـعر و همـ

مـو از اینكـه پـی

میبنند گویی مو به ساب مد
بی

از ایـو دیگـران را مـد بـردهام مـرا سـرزن

ز بو گنهبارم

 25و ی راه رسـیدن بـه بـو رو ـانی شـد و شـعرهایی بـه در ایـو مـدت مـیسـرودم
بوسا ممدواان دیگر به زارت میرا

بی  21شعر مو بـه سـو شـر راـ
نداشـ
نداش

و بــه ســو مهــر

راـ

بـهگونـها بـه ارابـر از ن شـر مشـرلی و ـود
بــه گونــها بــه ارابــر از ن زــر

مهربــی و ــود
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بیـ  21هرگــاه شــعر بگــویم ،دیوارهــا بلنــد و خیمــههــا برااراشــته مــانس از رســیدن
ن به گوش مردم نمیشود
کتابنامه
 6ابو منیور (6399م) سـان ا عر  ،نسـ ه و علق علیه و واـس اهارسـه علی شیر  ،ا طاعه ا أو ی،
بیروت دار ایاد ا تراق ا عربی،
 4بالر  ،مهر

(6919ش) م دمات زبانشناسی چ اون بهران لطره

 9بارنی ،م مدراــا (6919ش) زبان و بفكر ،مجموعه م ا ات زبان شــناســی ،چ 5بهران ارهنم
معاصر
 2ا استانی ،الاد أارام (6339م) ا مجانی ا دیثه ،ا طاعه ا رابعه بیروت ا مكتاه ا شرلیه
ا عربی

 5ا ارلولی ،عادا رامو ( ) 6211شر دیوان ا متنای ،ا طاعه ا او ی بیروت دارا كتا
 1ا تفتازانی ،سعدا دیو (6999ش) مشتصرا معانی چ  9لم لدن
 1ا جر انی ،ا لمام عادا اهر ( ) 6241د ائ ا لعجاز ای ا ر ن شــر و اهرســ

م مد ا تونجی

بیروت دارا كتب ا عربی
9

هانگیر  ،نادر (6992ش) انســجام وا گانی در داســتینها بوباه اارســی برا بودبان مجله
دانشكده ادبیات و علوم انسانی ،سان  ،99ش 656

 3یامسكی ،نوام (6991ش) زبان و یهو بر مه بورش صفو

چ  2بهران هرم

 61شفیعی بدبنی ،م مدراا (6936ش) رستاخیز بلمات چ ،6بهران ،انتشارات سشو
 66شفیعی بدبنی ،م مدراا (6911ش) موسی ی شعر چ  5بهران گاه
 64ریب ،عادا له (6311م) ا مرشد ی اهم أشعار ا عر
 69عاان ،اسو (6339م) خصائ

و صناعتها بیروت دارا فكر

ا روف ا عربیه و معانیها دمشق اب اد ا كتا

ا عر

 62ا عكار  ،ابوا ا اد (6955ه ل 6391م ) دیوان ابی ا طیب بشـر ابی ا ا اد ا عكار ا مسمی با تایان
ای شر ا دیوان به بوش

مصطفی ا سم ما ،مصر مطاعه مصطفی ا اابی ا لای و أو اده

 65علو م دم ،مهیار (6996ش) نیریهها ن د ادبی معاصـر (صوربگرایی و ساختارگرایی) بهران
سم  ،چ4
 61اااـلی ،م مد (6914ش) ا تعریف با متنای مو خلان أشـعاره ،مشـهد دانشگاه اردوسی شماره
621
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ا م دق ی خر ا رن ا رابس ا هجر ) بیروت

ا عربی (ا أد

سان نهم

م) باری ا أد6319(  عمر،  ارو61
دارا علم لملاییو

گرا بهران مربز

) به سو زبانشناسی شعر رهیااتی ن6911(

 مهران و م مد ناو، مها ر69

ش) شانزده م ا ه در زبانشناسی باربرد و بر مه شیراز نوید6914(  طف ا له،  یارم مد.83
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الدِتور سيدرضا ميرأحمدي (أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان ،سمنان ،إيران ،الکاتب
المسئول)
مريم آقاجاني (طالبة الدِتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة ِاشانِ ،اشان ،إيران)

عناصر االنسجام البارزة في بائية المتنبّي علی أساس نظرية "هليدي"
المل ّخص
ديبأحدبروندبهذنب
ظيفي.بوميکلبهلي
تعتبمبعالقاتبنالنسجا بهينبن ع اصمبن لغ يّ بمنبع نملبعلمبن لغ بن
ُ
ّ
ن عبمنبعلمبن لّغ بون ذيبيمیبأنبن صدبمنبمضم نبنالنسجا بتلك بن عالقاتبن م ج دةبهينبع اصمب
مشتمكبهي قبوهينبعبدن اهمبن جمجانيبدرنس بن لغ بهصفتهابه ي بمت اس بحيثباليعت دننب
ص.بون اسمبن ب
ن ّ
بفعاالًبوالبتمکنبدرنستهابدونبن تمکيببأهدنً.ببون ب ي بهيب
لمفمدةبوحدهابخارجبکيانبن تمکيببأوبن جمل بدورنً ّب
ن تيبتعيّنبمکان بن مفمدةبعلیبحسببممندبن متکلّم.بتعمدبهذهبن درنس بعلیبأساسبم هجبوصفي-تحليليب
بثم بتطبي هابعلیبن صيدةبن بائي ب لمت بّي.بومابنحنب
إ یبفحصبن زع بن لغ ي بفيبض ءبنظمي بنالنسجا ّ
يبفيبنصقب
ص
ّ
هصددهبه بن حص لبعلیبأسباببأفضتبإ یبننسجا بقصيدتقبهذه.بومابنستخلص ابمنبن ت ّ
يبقدبتعمدبتسليطبنالنسجا بعلیبشعمهبوذ كبمنبخاللبإيجادبن عالقاتبن لفظي بونإلرجاعي ب
ه بأنبن مت بّ
ّ
ذيبيدل بعلیبنظمبع لقبن م ط ّي بوعد بتف ّککق،بوهذهبظاهمةبسادتبنألدببعام بون شعمب
ون مع ي ،بون
ّ
خاصبهقبکأقمننقبمنبن بارعينبن مبدعينبفيبن شعم.
خاص بفيبعصمهبوکانبطاهعقبن ّ
ي،بننسجا بنأل فاظ،بهائي بن مت بّي.
الکلمات الرئيسية :علمبن لغ ،بنظمي بنالنسجا ،بنالنسجا بن ح ّ

