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 بر اساس نظریه هلیدی برجستة انسجام در بائیه متنبّی عناصر

 چکیده

ــه زبان ــواملی ب ــی از ع ــی ن  یك ــدان میشناس ــرا ب ــردازدگ ــا انســجامی  ،پ ــان رواب می

ایـــو روابـــا میـــان عناصـــر زبـــانی از ینـــان اهمیـــ  با ـــایی عناصـــر زبـــانی اســـ   

گــرا  شــنان ن  ب پیــدای  نیریــس انســجام بوســا زبانبرخورداراســ  بــه مو ــ

د  گریـه پـی  از و ، عاـدا  اهر  ر ـانی بـه بررسـی ، یعنی مایكـ  ها یـد  گردیـپیشگام

اسـ    پرداختـهف خـود )نیریـس نیـم( وزبان به عنوان یک سـاختار منسـجم در نیریـس معـر

یـان عناصـر یـک م مفهـومی معنـایی اسـ  بـه بـه روابـا مو ـود به بعریف و ، انسجام بنا

عنوان یـک سـاختار بررسـی زبـان بـه ن طـس مشـترج  ر ـانی بـا ها یـد بند  متو اشاره می

بنهایی و خـار  از بیـان  ملـه لابـ  بررسـی نیسـ  و ایـو منسجم اس  به ن   بلمـه بـه

بنــد  اســ  بــه بــر اســان معنــا  مــراد مــتكل م  ایگــاه بلمــه را بعیــیو می  ملــه ســاختار

ــه مواــو  ا روشــو ــراواننســجام اســ  ب ــ  ا ــا دل ــه  ن  ب ــو  ب ــات مرب ــاًو  زئی ــا  او  ب

ــه یشــم  ، ر ــانی  زــاز شــده اســ  ــاویو مشتلفــی ب ــد  برخــی عن ــس ها ی ــی در نیری و 

-رویكـرد زبـان  ن اسـ  بـا بـا روشـی بوصـیفی ـ ب لیلـی  بـرپـژوه  اااـر  خورد می

یـه  د بـهمشـش  نمایـو  انطاـا  دهـد متناـی شناختی را بر مانا  نیریه انسـجام بـر بائیـه

بـه متناـی از  ایـو پـژوه   نعواملی باعث منسـجم شـدن شـعر او گشـته اسـ ن از نتـای  

ــایی بهــر ــر  ةوابســتگی  فیــی، ار ــاعی و معن ــا ماهیــ  انســجام را ب ــه اســ  ب بامــ  گرات

و  بـر نیـم منط ـی یهنـی متناـی د ا ـ  دارد بـه در زمـان و شعرش اابم بنـد  ایـو امـر 

 اراوانی برخوردار بوده اس    از  لوة ایو لصیدهویژه در به

ــان هددا کلیدددوا ه ــه انســجام، شناســی، زب ــانی، نیری انســجام دســتور ، انســجام وا گ

  متنا ی سرودة
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 د مقدمه1

ه دیگــر شــود  بــامــروزه بــرا  بررســی متــون از نیریــات و علــوم متعــدد  اســتفاده مــی

-ن ـد ادبـی شـیوه بـوان از دیـدگاه علـوم دیگـر بررسـی نمـود  در اـوزهبیان، ادبیات را مـی

-شـناختی، ن ـد بـاریشی، ن ـد سـاختارگرایانه و     بـه بـار گراتـه مـیهایی یون ن د  امعه

ــیو  ــود  در ب ــومش ــات، عل ــا ادبی ــرباا ب ــدها  م ــان و ن  ــیزب ــی را نم ــو شناس ــوان از ای ب

شناســی مطا عــه پــود ادبیــات همــان زبــان اســ  و زبــانو  زیــرا بــارمجموعــه  ــدا دانســ 

شناسـی رو، ن ـد ادبـی بـه براسـان اصـون زبـانایـو از   یـدن به شمار میعلمی و دلیق زبا

 باشد، نیز ارزشمند خواهد بود 

نویسـد  لطعـاً بررسـی پـردازان دربـاره اهمیـ  زبـان در اـوزه ادبیـات مـییكی از نیریه

معنایی متـون از رریـق زبـان اسـ   هـر متنـی در هـر شـرایطی یـک مـتو زبـانی بـه شـمار 

    (36  6393بی  دا از ایو لاعده نیس  )اسو، رود و متو ادمی

ـــه زبانزبان ـــد ب شـــود  ب ســـیم می 4گـــراو ن   6گراشناســـی ســـاخ شناســـی  دی

معت ـد  9بنـد  یامسـكیگرا بو ـه خـود را بـر ب لیـ   ملـه متمربـز میشناسی ساخ زبان

ــان بنهــا وســیله»اســ    ــرا  بفكــر و در نتیجــزب ــزار  ب ــا  نیســ  بلكــه اب ــرا  اربا ه ا  ب

هـــا  یهـــو  دمـــی اســـ   پـــ  هایی از ویژگیا  بـــرا  راه بـــردن بـــه  ناـــهدریچـــه

هــا  یهــو انســان اســ  و در نهایــ  شناســی مطا عــه علمــی زبــان بــرا  اهــم ویژگیزبان

ــی از روان ــكی  میبشش ــی را بش ــد شناس ــكی،«)ده ــ 93  6991یامس ــو    (32ـ ــو ن در ای

ــاریشی و یو   هــا شناســی، عــواملی یــون بمایلــات ششصــی و نگرشزبان ا تمــاعی و ب

  (651  6996گیرد )علو  م دم، به بارگیرندة زبان، مادة او یس بررسی علمی لرار نمی

ــه  ــان  نك ــی ن  زبانا ــرا بهشناس ــهگ ــ  و ب ــك  گرا ــا ش ــده در اروپ ــورت عم  ص

ــه ــهنیری ــاختارگرایان، ب ــون اصــون س ــا لا ــز شــد و ب ــاگون مجه ــان و ها  گون ن   زب

ــز ب ــانی نی ــد میوااــدها  زب ــه پیشــگامان زبانأبی ــد  از  مل ــد شناســی ن  بن  2گــرا، هلی

پــردازد روابــا انســجامی میــان گــرا بــدان میشناســی ن  اســ   یكــی از عــواملی بــه زبان

 عناصر زبانی اس   
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را در  هـا   نبـوان ریشـها  مطل ـاً نوههـور نیسـ  بلكـه مـیا اته نیریه انسـجام نیریـه

نیـم و بربیـب معـانی و یااـ  بـه براسـان  ن معت ـد بـود نیریه نیم عاـدا  اهر  ر ـانی 

 امـس ا فـاد در یـد در یهـو و اـمیر نویسـنده یـا شـاعر اسـ   ها پی  از  ن بـه بهاندیشه

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

یـ   ن بـه   ـاد بناسـا  بـا هـا اصـیا اسـ  بـه مولعبربر نیستند، بلكه زمانی یكـی از  ن

ــه صــورت   (59ـ  21  6241 ر ــانی، ) بلمــات دیگــر بررســی شــود ــرا  وا گــان ب او ب

بک بـک ارزش زیااشـناختی لائـ  نیسـ   او معت ـد اسـ  بـه نیمـی بـه اـروف در یـک 

ــه ــ خود میوا ه ب ــرارداد  اس ــر  ل ــد ام ــان  ) گیرن ــه  (614هم ــه اندیش ــو نیری ها  ای

ــی ــر  م ــمند  را مط ــارزش ــه بن ــلی د ب ــس اص ــهریش ــتم ها  زباناندیش ــرن بیس ــان ل شناس

  رودشمار میبه

منــد را مطــر  نمــود )مهــا ر، گــرا  نیامهلیــد  بــا بكمیــ  نیریــه اــرق، دســتور ن  

ــه65  6991 ــه در  ن اندیش ــده می( ب ــانی دی ــدا  اهر  ر  ــا  راد عا ــتربی ب ــود و ها  مش ش

ــانبــریو  نمهم ــه هــا ایــو اســ  بــه ایــو اندیشــمندان زب عنوان یــک ســاختار منســجم را ب

بوانــد معیــار زیاــایی یــا زشــتی لــرار بننــد بــه در  ن یــک بلمــه بــه بنهــایی نمیبررســی می

بگیرد بلكـه بایـد در سـاختار یـک  ملـه و مـتو بررسـی شـود  هلیـد  همچـون  ر ـانی 

بنـد بـه دسـتور، ن ـ  و نیـام سـه ن   زبان را مانند یک نیام بـه هـم پیوسـته بررسـی می

 دهد بلی  ن را بشكی  میاص  

مورد بررسـی زاییـدة بفكـر و خیـان متناـی اسـ   او اسـتاد سـشو عربـی اسـ    سرودة

نشــاند  بــا خوانــدن اشــعار  طیــف او یــرا بــه هــر ییــز را در شــعرش ســر  ــا  خــود می

ویژه و  در ابثــر مواــوعات و بــه»بــوان او را اســتاد معمــار  زبــان عربــی نیــز دانســ   می

ب می مــد  و اشــر، شــعر ها  نمــوده اســ   لصــیدهســروده اســ  و از رریــق مــد  بكســ 

ـــه و در وصـــف شـــجاع  ممـــدو ،  ـــوان  را در برگرات مـــدای او لســـم  اعیـــم دی

ـــ   ـــرده اس ـــه ب ـــ  او ماا ه ـــوانمرد  و بشش ـــرو ، «   ـــاعر    (213  6319)ا او ش

ــان ییره ــر همــس راز و رمزهــا  زب ــه و ب ــان بلمــات را در دســ  گرات دســ  اســ  بــه عن

ــهبســلا  ــز ب ــد و هرگــاه همــان  ــا رو  می دارد  هــر  ــا بــه رو   ورد، بلمــات نی  ورن
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ــعر می ــز نمیش ــوز  هرگ ــمه نا ــ   یش ــس او اس ــام مطی ــراید، بل ــید س ــكد و خورش خش

ــرو  نمیموها  ــز ز ــای  هرگ ــده ــروده  (9  6914اااــلی، ) بن ــه س ــو م ا  ــه در ای ا  ب

ســروده و در ه  921ســان  گیــرد یكــی از لصــاید  اســ  بــه و  درمــورد بررســی لــرار می

از دیــدگاه نویســندگان بــه ایــو  شــاعرانتشــا  ایــو  5 . ن بــه مــد  بــااور پرداختــه اســ 

ــد  ــا نشــان دهن ــام متناــی، د یــ  اســ  ب ــامی نیســ  بــه بل از ااساســات شــاعرانه بنهــا بل

نمایـد و ایـو نشأت گراته باشد بلكه او با علـم بامـ  نسـا  بـه انتشـا  وا گـان الـدام مـی

بـوان اصـون انسـجام را در  ن بـه رـور بامـ  مـورد بررسـی ا  اسـ  بـه مـینهسروده نمو

   داد لرار
ــاعر در  ــه ش ــان از  ن دارد ب ــوان او نش ــانی در دی ــه زب ــی در عرص ــاه متنا ــد   ایگ بلن

ن  هــ  بثایــ  و بأبیــد بیشــتر اهــا، عوارــف و ااساســات بــه مشاراــزهانت ــان بیشــتر انگی

ــا، از بكنیک ــ امعن ــانی بأذیرگ ــا  زب ــرهه ــو اســ   از بررســی  ســته ر به ــیو ای ســروده ین

ا  بـه شـاعر به در شـعر متناـی بناسـب و پیوسـتگی و ـود دارد  بـه گونـه شودیماستناا  

  انسجام و هماهنگی دارد ،نماید به با مواو از ا فاهی استفاده می

نیـر را از م بوصـیفی ـ ب لیلـی ایـو لصـیده اند بـا بـا روشـینگارندگان ایو م ا ه بر  ن

پاسـ  دهنـد  هـاایـو سـلان انسجام زیرساختار  واباو  نماینـد و در پـی  ن هسـتند بـا بـه

و اینكـه از به  متنای بـرا  منسـجم بـردن سـروده خـود از یـه عـواملی بهـره بـرده اسـ ن 

یه عاملی بیشتر بهـره گراتـه اسـ ن بـرا  رسـیدن بـه ایـو منیـور، اـمو بررسـی عوامـ  

 ها بیان و م ایسه شده اس  راوانی و درصد  نبوزیس ا ،ایجاد بننده انسجام

 د پیشینه پژوهش2

ــارة انســجام و بــاربرد  ن  و نیــز شــاعر ســر مد عصــر عااســی متناــی پژوه  هــا  درب

 موارد زیر اشاره نمود بوان بهارزشمند  دربشور انجام گراته به از  ن  مله می

 ی هرنــد ، پایــان ( مجیــد اصــی6991 ( )) یوســفدر لــر ن، ســوره عوامــ  انســجامی 

در ایــو ب  یــق  ره( ) رااراــاییشناســی، دانشــگاه علامــه نامــه بارشناســی ارشــد رشــته زبان

سوره اضرت یوسـف بـه عنـوان یـک مـتو نمونـه از لـر ن انتشـا  و بلیـه وا گـان  ن بـه 
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هــا  هلیــد  و اســو مــورد عنــوان  امعــه  مــار  مــورد ب  یــق بل ــی و براســان یااتــه

هـا  ایـو ب  یـق  ن اسـ  بـه بمـامی عناصـر راتـه اسـ   از یااتـهبجزیه و ب لیـ  لـرار گ

گانــه انســجامی معراــی شــده بوســا هلیــد  و اســو بــه در ب ــث انســجام در زبــان پــن 

شـود و علـاوه بـر ایـو عناصـر، اعـرا  و اند در زبـان عربـی یااـ  مـیانگلیسی مطر  برده

 باشد بی میبششی در زبان عراروف عام  نیز هستند به دارا  ن   انسجام

ــی ) ــعر متنا ــان در ش ــه 6991صــور خی ــنی، مجل ــر م س ــی ابا ــی و عل ــروز اریری ( ای

ــوم انســانی، شــماره  ــا هــم 41مــدرن عل ــایی ب ــه پیوســتگی معن ــااثی ب ــه ما ــو م ا    در ای

انـد  از  ملـه معنـا   هـو  خیـان و بـه مضـامیو مشتلـف و دارند، مورد بررسـی لرارگراتـه

ــدیم  ــابس ل ــان از من ــهمتعــدد وا ه خی ــد پرداخت ــه ارزش و و  دی ــا در رهگــ ر  ن ب اســ ، ب

هــا  دیــوان متناــی دســ  یابــد و در نتیجــه بــه درج اهمیــ  بنیــادیو بشــایهات و اســتعاره

 منز   و  ایگاه هنر  متنای نائ  گشته اس  

ــه بلازــ   ر ــانی )بابســتان   ــریم مشــرف، پژوهشــنامه 91نیــم و ســاختار در نیری ( م

م ا ـه نگارنـده بعـد از بایـیو نیریـه نیـم  ر ـانی بـه بلازـ     در ایو52علوم انسانی، ش 

هـا  پـردازد و در ادامـه نیریـه  ر ـانی را در م ـور ن ـو بـا دیـدگاهوا ه و زیاایی  فظ می

 داند گرا لاب  م ایسه میمنت دان ساخ 

( رــاهره 34مناسـاات زبــانی و یــا زنجیرمنـد  خــرد و بلــان در لصـ  لر نــی )زمســتان

ــه و  دابهــا، شایشــانی، معصــوم ــه  لهــه ا عربی ــه ا جمعیــه ا لیرانی   41ه نعمتــی لزوینــی، مجل

ــاات و ــه، مناس ــو م ا  ــان در  ای ــرد و بل ــی را در ســطو  خ ــومی و متن ــد  مفه ــا زنجیرمن ی

میـان  یـات   ارباـا  بناسـب بنـدلص  لر نی با نگاهی بـه داسـتان یـون  ) ( بررسـی می

از  ملـه مـوارد مـورد ملـه لصـ  لر نـی، ها، از  یک سوره با یكـدیگر و بـا سـایر سـوره

شـناختی بـه بـه برسـاخ  متـون، سـاز و بـار  زبانامو  نكـه بـه   بررسی ایو م ا ه اس 

ــ   ن ــون میمتنی  ــان مت ــایی می ــا معن ــاكس رواب ــا و ش ــردازده ــه دارد  پ ــ ، ، بو  در نهای

ــون  بهســداس ــ   نانواســطس برخــی  یتمتان ی ــا مث  ســاز  و بكــرار برخــی مضــامیو ازه

ــامار ) (  ــش  پی ــه ش ــاماران و از  مل ــایر پی ــتان س ــه داس ــی ب ــومی و متن ــث مفه ای

 .شودزنجیرساز  می
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( اارمــه اشــرالی، ســید م مدراــا ابــو ا رســون، 6934) ایــرانبتــا  شناســی متناــی در 

ســعی در ارائــه ایــو م ا ــه  نویســندگان در  621، ش 42مجلــه  ینــه پــژوه ، ســان 

ـــارة متناـــی داشـــتهبتابشناســـی ـــه شـــیوه   اندا  درب نویســـندگان، ایـــو بتابشناســـی را ب

ــه و ا  ـ بنیــاد  و بــه صــورت ا فاــایی و در ســه بشــ  پایانبتابشانــه نامــه، بتــا  و م ا 

ــه  ــدویو بتابشناســی»براســان م ا  ــیو ب ــأ یف م مــد اســفندیار  بنیــیم برده«  ی ــد  از ب ان

ــو ــه پژوه رو، براســان  ن میای ــ  ب ــوان دریاا ــه درهــا  انجامب ــاره از نیــر  گرات ــو ب ای

ــا  ــدگی  نه ــزان پرابن ــده و می ــیم ش ــته ب س ــد دس ــه ین ــوایی ب ــاریشی و م ت ــاختار ، ب س

 یگونه اس   

هـا  یادشـده مشـش  گردیـد بـه بـابنون مواـو  انسـجام با بررسی مضـامیو پژوه 

ــهدر شــعر متناــی  ــراوان، مــورد ن ــد و ویــژه در ســرودة مــورد نیــر و ب ــه رزــم اهمیــ  ا ب

 بند  و همیو امر ارزش و  ایگاه ایو ب  یق را دو یندان می بررسی لرار نگراته

 د نظریه انسجام3

بنـد بـه میـان عناصـر یـک مـتو و ـود دارد و معنـایی اشـاره می ها  انسجام به مناسا

انســجام یعنــی  گــردد هــا بعایــر برخــی از عناصــر مــتو امكــان پــ یر میواســطه عمــ   نبه

ــه زیاایی ــه هم ــمجموع ــر )ش ــعر و نث ــا  ش ــدبنی، ه ــوم 913  6911فیعی ب ــک مفه ( و ی

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

   (2  6311هلید  و اسو، ) بندزیر متو  دا می

ــیم  ــاختار  ب س ــاختار  و زیرس ــجام س ــروه انس ــه دو گ ــجام را ب ــو انس ــد  و اس هلی

ــو برده ــ  موا ــژوه  م وری ــو پ ــد  ای ــوف  ان ــاختار  معط ــجام زیرس ــر انس ــود را ب خ

ــی می ــروه معرا ــجام را در دو گ ــده انس ــه و ود ورن ــا  ب ــمند ابزاره ــو دو دانش ــد  ای بن

ــا می ــام  ار  ــتور  ش ــروه اون  انســجام دس ــد  گ ــایگزینی 1، اــ ف1بنن ــا  9و     ابزاره

ــا ــروف رب ــ  از ا ــارت اس ــه عا ــد  ب ــروه دوم   و3پیون ــام   گ ــانی ش ــا  وا گ ابزاره

نیریــه انســجام هلیــد  و اســو بــرا  او ــیو بــار بــرا    (94همــان، ) 66 یــیو هم 61بكــرار

ــه ــان انگلیســی ب ــ  انســجامی در زب ــ  عوام ــه را میب لی ــو نیری ــا ای ــ  ام ــوان در بار را ب
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هـا بـا هـم بار بـرد، هـر ینـد ممكـو اسـ  ا گوهـا  انسـجامی  ن زبانها  مشتلف بهزبان

 د نبفاوت داشته باش

دانـد بـه مثابـه نیـامی میدسـتور را به»بنـد منـد  بـه معراـی میمهلید  در دسـتور نیا

ــه ــ  و م و  ــازندة معناس ــیف س ــد، بوص ــه دارن ــایی ب ــه معن ــه ب ــا بو  ــتور  ب ها  دس

بــدان بــه نیــم ییــز   ــز ایــو »گویــد   ر ــانی نیــز می  (61  4112)هلیــد ، « شــوند می

) ر ــانی، « بنــد نیســ  بــه بلــام خــود را در  ــایی لــرار دهــی بــه علــم ن ــو التضــا می

ــه  (641  6241 ــا  نیری ــدا  اهر  ن را مان ــه عا ــرار میروش ن ــو  ب ــد اش ل دهــد در لواع

 یابد  ن و ، معنا و روابا بااتی نمود می

رسـیده صـوربگرایان رون بـه ایـو نكتـه  پـی  از ر انی بـا رـر  مسـأ س علـم ن ـو، 

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

ــه  ن داده می ــاعر ب ــان ش ــو زب ــویرها و وا هدر ن  ــان بص ــو  زب ــو ن  ــود  ای ــام ش ــا و بم ه

  (962  6936، بــدبنی شــفیعی) بششــدها را رــراوت و بــازگی و اربــ  میهنرســازه

ا اته منیور او از ن و،  گـاهی از بـاربرد ا ـزا   ملـه اسـ  بـه بناسـب اا ـات رواـی و 

ا  از ا فـاد علـم ن ـو بـه معنـا  م ـدود  ن  در نیـر او، زبـان، مجموعـهم تضا  اان، نـه 

و ایــو همــان نیــر  اســ  بــه    (295  همــان) ا  از روابــا اســ نیســ ، بلكــه مجموعــه

 گویند  شناسی معاصر از  ن سشو میعلما  زبان

 د عناصر انسجام4

 انسجام دستوری -4-1

ینـد  در مـتو اسـ   از نیـر هلیـد  و ا  در نیـام زبـان و ار انسجام بـه عنـوان رابطـه

رور بلــی اســو، زبــان دارا  ســه  ایــه اســ   معنــایی، وا   و  وایــی یــا خطــی  پــ  بــه

ــده میانســجام رابطــه ــتور  نمایان ــق نیــام وا   ـ دس ــه از رری ــایی اســ  ب  شــودا  معن

ــو، ) ــد  و اس ــورت »  (919ـ  919  6311هلی ــا در ص ــق معن ــایی و ب   ــونگی بازنم یگ

رو زنجیــره بلــام اســ   درنتیجــه بــرا   نكــه معنــا بــه یــک پیوســتار اضــایی زبــان، در گــ

خـورد و روابطـی بـیو ایـو اس ، در زنجیره بلام بازنمـایی شـود، بـه وااـدهایی بـرش مـی
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بنـد  و انسـجام معنـا بـه بـوان گفـ  سـازمانشود  در ایو یـاریو  مـیواادها برلرار می

  (95  6911مها ر، « )گیرد واسطه عم  وا گان و دستور صورت می

مــورد بررســی لــرار و عوامــ  ربطــی  ــایگزینی  ،در انســجام دســتور  ار ــا ، اــ ف

  گیردمی

 انسجام وا گانی -4-2

ــه انســجام در نتیجــه اضــور وا ه ــو گون ــه و ــود میهــاای ــرباا ب ــد و   مشــابه و م  ی

بــا  اشــانا  اســ  بــه وااــدها  وا گــان زبــان بــه   ــاد م تــوا  معناییماتنــی بــر رابطــه

ــد ،  ــد )هلی ــدیگر دارن ــجام 961  6395یك ــداوم و انس ــا ب ــو رواب ــطه ای ــه واس ــتو ب ( و م

ا  به از بنـار هـم  مـدن ایـو ا فـاد، معنـا  مـورد نیـر مـتكل م اـراهم  مـده گونهیابد، بهمی

 اس   

  بررسی عناصر انسجام در بائیه متنبی -5

بــا انــوا   وا گــانینســجام دســتور  بــا انــوا  ار ــا  و ادر بائیــه متناــی عناصــر انســجام 

ــر دلــ   رف و بكــرار و هــم ــ  ب ــ  بررســی اســ ، بــه خــود د ا  ــی و شــمون و    لاب  ی

هــا  هرااــ  شــگرف شــاعر دارد  ب لیــ  ایــو م و ــه و یــااتو پیونــدهایی میــان ایــو لا ــب

ایــو پــژوه  در پــی  فیــی و معــانی مــورد نیــر شــاعر نیازمنــد باوشــی عمیــق اســ  بــه 

  انجام ینیو ب لیلی اس 

 انسجام دستوری در بائیه متنبی -5-1

انسجام دسـتور  شـام  ار ـا ، اـ ف،  ـایگزینی و عوامـ  ربطـی اسـ  بـه در زیـر 

 شود ها   ن بر ایو سروده نمایانده میبطایق نمونه

 ارجاع -5-1-1

ــه م ــیا وصــ  میار ــا  رابطــه ــانی را ب ــه زب ــه یــک م و  ــایی اســ  ب ــد و ا  معن بن

بـرون مر ـس هسـتند  بـه دیگـر بیـان ار ـا  عنصـر  اسـ  بـه  ها  ار اعی اساسـاًعاارت

ــا   ن از رریــق بشــف مر ــس  ن  ــ  بفســیر اســ  و معن ــه عنصــر  دیگــر لاب ــا اشــاره ب ب

هلیــد  و ) اســ  96و بــرون متنــی 46گــردد  ار ــا  دارا  دو گونــه درون متنــیمشــش  می
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 ــا  ار ــا  در ایــو لصــیده متناــی را در دو لســم  ار  (911ـ  919  6311اســو، 

 بوان بررسی نمود   ششصی و ار ا  اشار  می

 ارجاع شخصی -5-1-1-1

اــمایر ششصــی، »هــا اســ   ار ــا  ششصــی مربــو  بــه اســتفاده اــمایر و مر ــس  ن

ــامی و مواــوعی وســیس در گســتره ســشو ــاد منشــی بل ــو اــمایر در بنی بــاو  هســتند  ای

وم شــش  سرشــتی اــمایر اون شــش  و د  (469  6316نیســ ، )بنــوه« بــاربرد  دارنــد 

گـو و بـن  بینـاارد  بسـیار بـارا وگیـر  گفـ هـا در مـتو و شـك سیان دارند  اضور  ن

 دهــدا  عینــی و زیرششصــی بــه مــتو مــیاســ   اــان  نكــه اــمیر ســوم شــش   ناــه

ــا ر، ) ــتكلم   (11  6911مه ــب و م ــب، مشار ــمیر زای ــو  ا ــه ن ــر س ــی ه ــروده متنا در س

واـده در سـروده، خـود شـاعر اسـ   نمونـه ایـو استفاده شده اس   مر س اـمایر مـتكلم 

   شود  مانند و     دیده  می65، 61، 1، 9، 4، 6مواو  در ابیات 

 بُ صُل أعج  جِر و الو  ُب ِمن ذا الهِ ُب      و أعج  الشوق  و الشوُق أغل   أغالُب فيك  
گـردد و یـون در لصـیده ااع  اع  أزا ب أنـا مسـتتر اسـ  بـه بـه خـود متناـی بـر می

 نشده، در نتیجه برون مر س اس   یبر 

امایر زایـب عمـدباً دارا  مر ـس در درون شـعر هسـتند بـه درون مر ـس بـه اسـا  

 گوید  یند  نمونه  ن در بی  دوم اس  به شاعر میمی

 اً تنائي أو حبيبًا تقّربغيض  ی        ب  األيام فيَّ بأن أر   طُ غلِ أ ما ت  
 گردد ه ا أیام در مصرا  اون برمیااع  بنائی و ب ر  هی مستتر اس  به ب

ــه بلمــه  ــر و بكــ   هــی مســتتر اســ  بــه ب ــز  ااعــ  بشا  ــنجم نی ــد»در بیــ  پ در « ی

 گردد مصرا  لا  باز می

 و كم لظالم الليل عندك من يٍد        تخّبُر أنَّ المانويَّه  تكذبُ 
وده گاهی نیز امیر زایـب بـرون مر ـس اسـ  بـه ا اتـه بعـداد ایـو نمونـه در ایـو سـر

 بسیار بم اس ، مانند بی  یهارم   

 أحفی الناس بي م ن جفوته       و أهدی الّطريقين الّتي أتجّنبُ  ةعشي
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گـردد بـه بـرون مر ـس بـه شـمار بـه سـیف ا دو ـه بـاز می« مـو  فوبـه»در « ه»امیر  

  ید می

ــس  ــرون مر  ــاه ب ــس و گ ــاه درون مر  ــه گ ــ  ب ــد گف ــب بای ــمایر مشار ــورد ا در م

 گوید  ونه برون مر س بی  ششم اس  به شاعر میباشند  نممی

 وقاك ردی األعداء تسري إليهم    و زارك فيه ذو الدَّالِل المح جَّب
بنــد امــا بــا ایــو لســم  ســرودة خــود، نــامی از او بــه میــان شــاعر بــااور را مــد  می

شــاعر ینــیو  44بــرون مر ــس اســ   امــا در بیــ  « ج» ورد  بنــابرایو اــمیر نمــی

   سراید می

 شربُ نُذ حيٍن و ت  ي مُ نِّ الُه    فإّني ُأغ  ضٌل أن  ل في الكأِس ف  ه   أبا المسكِ 
گردد و ااعــ  اعــ  بشــر  أنــ  مســتتر اســ  بــه بــه أباا مســک در مصــرا  اون بــازمی

  ید درون مر س به اسا  می

 ارجاع اشاری -5-1-1-2

 ن هــم  دیــده شــد بــه 25در ایــو ســروده ار ــا  اشــار  بنهــا در یــک مــورد در بیــ  

 درون مر س اس  

 بُ نه  الِم و ي  ن هذا الك  ل     اُفتُِّش ع  ريُق و لم أز  ه طال الط  ولكنَّ 
در ایو بی  ه ا به بلـام اشـاره دارد و سـاب  مـدن اسـم اشـاره بفشـیم بلـام اسـ  یـه 

  نكه از رو  ا ی   باشد و یا اینكه شاعر ایو ادعا را برده باشد 

اسـ   براسـان  نچـه در  برلـو باشـد انسـجام مـتو هر یه ار ـا  دورن متنـی بیشـتر 

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

( هســتند و ایــو امــر نشــان دهنــده  ن اســ  بــه بنهــا بــا بكیــه بــر ار ــا  4) مر ــسبــرون 

ــرعك  انســجام نمی ــا اینكــه ب ــو  برخــوردار اســ  ی ــه شــعر از انســجام ل ــوان گفــ  ب ب

ی دارد، گریـه ار ـا  درون متنـی ایـو سـروده، بیشـتر اسـ  امـا ااصـله بسـیار بمـی اعیف

 با ار ا  برون متنی دارد  
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 حذف -5-1-2

یعنــی ییــز  بــه در   (499  6331هلیـد ، ) اســ اـ ف در والــس  ــایگزینی بـا صــفر 

ــه  ــر رابط ــان عناص ــ ف می ــ   ا ــ وف اس ــاخ  م  ــود دارد و در روس ــاخ  و  ــر س زی

بنـد بـه در  ن عنصـر  بنـد بلكـه رابطـه وا گـانی ـ دسـتور  را بنـا مییمعنایی برلرار نم

ــس اــ ف می ــا لرین ــس  فیــی و اــ ف ب ــا لرین ــه اســ   اــ ف ب ــه دو گون شــود  اــ ف ب

هــا  بلــام متناــی در ایــو ســروده  ن اســ  بــه اــ ف متناســب بــا معنــو   یكــی از امتیاز

ــه ــتو انجــام شــده اســ   نمون ــات زبااــ  مولعیــ  م ــ  بررســی ها  اــ ف در ابی ــر لاب ی

 اس  

 ا ف مفعون در بی  سوم با لرینه  فیی 

 شية شرقيَّ الح دالی و ُغرَّبُ تئّيًة       ع   سيري ما أقلَّ  وللِ 
در ایو بی  مفعـون مـا ألـ  م )مـا ألل مـه( اـ ف شـده بـه اـمیر م ـ وف بـه سـیر بـاز  

 گردد و ارورت شعر  مانس از یبر  ن گردیده اس  می

 بی  یهارم ا ف عائد صله در 

 تي أتجنَّبُ الَّ  ينِ ی الطَّريق  ه          و أهد  فوتُ بي م ن ج   ی الناسِ شية أحف  ع  
 أبجن مب در اص  أبجن ب عنها بوده اس  

 راراً في لعبُ طغ ی و أرخيه مِ نانه          في  لماء  أدني عِ قُت به الظَّ ق  ش      بی  دهم 

59%

48%

1 2
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ــرده و د ــس( ب ــایگزیو )ا لیل ــاد را   ــاعر ا یلم ــوف را ش ــف  را  ورده و موص ــس ص ر وال

بوانـد علـ   ن  ـدا  از وزن شـعر  ایـو باشـد بـه ا یلمـاد بـه بنهـایی ا ف بـرده و می

 سراید  دهد  در بی  پانزدهم شاعر میشدت باریكی شب را نشان می

 و الأ تعتَّبُ  يهافكي فال أشت         قصيدةً  ل أقولُ عري ه  شِ  أال ليت  
ــ ف ر  د ــ  دو ا ــو بی ــ   در ای ــ  و 6اده اس ــ وف اس ــودو( م  ــ  )مو  ــر  ی   خا

  شــكای  بــردن از 4  گیــرداــ ف صــورت مــییــون ایــو خاــر  ــزد ااعــان عمــوم اســ  

بـه د یـ   بـا واسـطه )مـتم م( اـ ف مفعـونروزگـار مـد  نیـر شـاعر بـوده بـه همه ییز در 

)الاأشـتكی مـو ا ـدهرل ا أیـام(  اـمو ایـو  بعمیم به همـراه اختصـار صـورت گراتـه اسـ 

بوانـد  زئیـات اراوانـی را یـک مواـو  بلـی اسـ  بـه مـی ه شـكای  شـاعر از روزگـارب

و لرینــس  ایــو اــ ف در بیــ  دوم و ســوم )أمــا بهلــا ا أیــامل   ــی ا لــه ی    در بــر بگیــرد

   ا دنیا( و ود دارد

 رًة أحيان ي رض ی و ي غضبُ كمًه    و نادِ أيًا و حِ مأل األفعال ر  تًی ي  ف  بی  نوزدهم  
در ایو بی  ا ف شده بـه در اصـ  هـو اتـیً بـوده اسـ   مسـندا یه بـرا  بمربـز ماتدا 

بر صف  اتو ت اـ ف شـده و مسـند بـرا  بایـیو  ن یبـر شـده اسـ  اـمو  نكـه مسـند 

 به لصد بعییم و بزرگداش  ممدو  به صورت نكره  مده اس   

   ا ف ارف ندا 44بی  

 شربُ نـُذ حيٍن و ت  ـّني مُ ـي أغ  ضٌل أنالُه    فإنِّ ف   أسِ ل في الك  ه   سكِ االمِ أب  
ــدا م ــ وف اســ  و  ــ  اــرف ن ــو بی ــدمیدر ای ــه یــون  بوان ــو باشــد ب ــ   ن ای عل

خواهـد بیـان بنـد بـه گیـرد، شـاعر میبـرا  نـدا  بعیـد مـورد اسـتفاده لـرار می« یا»ارف 

بــه نــوعی بزرگــی ممــدو  « یــا»بــه بــااور بســیار نزدیــک اســ ، یــا شــاید نــدا  پنهــان بــا 

ا  ایـــو ارصـــ  اندیشـــی زیربانـــهبـــرد بـــه شـــاعر بـــا پی و را بیـــان میپوشـــا یو ا

 انگار  را از او گراته اس  بزرگ

   ا ف خار 43بی  

 رَّبُ ديُد المذ  و ُسمُر العوالي و الح       ّساُد ما اللُ دافعٌ ريُد بك الحُ يُ 
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ــسو(  ــه  فیــی )داا ــ  لرین ــه د ی ــر ب ــدا هســتند و خا ــد هــر دو مات بلمــات ســمر و ا  دی

 ف شـده اسـ  و دااـسو بنهـا بـرا  ا لـه یبـر شـده اسـ   زیـرا داـس بننـده بلـا از  ـان ا

 ممدو  بنها خداوند اس  و نیزه و شمشیر بنها واسطه رهایی و اااظ  ان او هستند 

 جانشینی() جایگزینی -5-1-3

ا  بـا م و ـه دیگـر در مـتو یكی از روابـا انسـجامی  ـایگزینی اسـ  بـه در  ن م و ـه

ــ  بعــویم مــی ــانی مث ــات زب ــیو م و  ــتو و رابطــس ب ــدها  م شــود   ــایگزینی  ــزد ار ین

 -ها  اـو  بهـ یبها اسـ   شـاید ایـو مواـو  را بتـوان بـا یكـی از شـاخهبلمات و گروه

ــدیعی  مــده اســ بــه در بتا  ــه  -هــا  ب مطــابق دانســ   از ایــو رو  ــایگزینی متعلــق ب

  بـه بـه  ـا   ن بـه بـار اسطا وا   ـ دسـتور  اسـ  و همـان ن ـ  سـاختار  م و ـه

ها  بــه از نمونــه  (31ـ  99  6311هلیــد  و اســو، ) بنــدراتــه اســ  را، ایفــا می

 بوان به ابیات زیر اشاره نمود بارگیر  ایو رابطه انسجامی در ایو لصیده، می

  بُ قرِّ ًا تنائي أو حبيبًا تُ غيض  األيام فيَّ بأن أری           ب   طُ غلِ أ ما ت  
به بلمـات دیگـر  اسـتفاده بـرده اسـ  در صـوربی« بنـائی»بیـ  از وا ه شاعر در ایـو 

یون بُااعد و یا بُاعد یا بُن   ی و    نیـز بـه معنـا  دور بـردن هسـتند امـا شـاعر بـا هنرمنـد  

أبعـد و باعـد بـه معنـا  دور بـردن بنـد  یـرا بـه هـا  مشـابه میوا ه ایو وا ه را  ایگزیو

« ا مفارلـه»نـائی ـ ینـائی( علـاوه بـر معنـا  مـ بور معنـا  و دور راندن هستند امـا بنـائی )

ــود دارد ــم در خ ــردن( را ه ــدا ب ــدن و   ــدا ش ــدایی و   ــور،  ر ج ) )  ــو ا منی   6399اب

بــاش روزگــار بــیو او و  ا بــهبنــد ( و شــاعر در ایــو بیــ   رزو  خــود را بیــان می1ل 62

 دشمن   دایی ااكنمد 

 واك و ال أبُ له ُأمٌّ سِ  يس  ُمرض عاً         و ل   ملكِ يت  ذاالاّلذي ربَّ  و أنت       92بی  

 ایگزیو نـام علـی بـو اخشـید پادشـاه مصـر شـده اسـ   علـی بـو اخشـید « یا ا ملک»

برلــولی، ) نــام ششصــیتی اســ  بــه بــااور و  را پــ  از درگ شــ  پــدرش، بربیــ  نمــود

ود مــورد نیــر دو م صــبنــد و از ایــو بــار بــه شــاعر بــه نــام بصــریا نمی  (913ل 6، 6211

رسد  یكـی  نكـه علـی بـو اخشـید بـه سـاب پادشـاهی شایسـته بعیـیم اسـ  و از خود می
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نهـد از ایـو  هـ  بـه بسـی بـه ب ـ  بربیـ  بـااور دیگر سـو ممـدو  خـود را ار  می

 بند باشد،  یال  پادشاهی را پیدا می

 لهندوانيَّ ِمخلبُ إاّل ا ه          و ما لك  بلِ لشِ  العرينِ  له ليث   و كنت         95بی  

اســ  بــه منســو  بــه هنــد اســ  و صــف  شمشــیر  بســیار « هنــدوانی»شــاهد در بلمــه 

ــف   ــاعر ص ــ   ش ــده اس ــم ش ــیو اس ــف   انش ــرا  ص ــو مص ــ   در ای ــده اس ــز و برن بی

هندوانی را یبر برده  زیـرا ایـو صـف  بمـام خصوصـیات موصـوف خـود )سـیف( را بیـان 

 گیرد ف  لرار نمیبه  ز برا  ایو موصوف صبند، امو ایومی

 ين الّتي أتجّنبُ ه         و أهدی الّطريق  بي م ن جفوتُ  ی الناسِ أحف   ة  شيَّ ع          2بی  

« مـو  فوبُـه» ورد بـا بـه اسـم بصـریا نكنـد  عاـارت را مـی« مـو»متنای اسم موصـون 

ــا ایو ــه اســ   شــاعر ب ــه از ســیف ا دو  ــدایی از بنای ــ    ــعارش عام ــه در بعضــی از اش ب

بنـد، )رمـی و اب  ـی رمیـی و ممـو دون مـا ا دو ه را، شـش  سـیف ا دو ـه معراـی می سیف

ــه انكــار ناشــدنی   (213ل 9  6339اب ــی    ( )ا اســتانی، ــه ســیف ا دو  ــا ارادت او نســا  ب ام

بــوان اهمیــد بــه م اــو  والعــی او بنــد، میاســ  اتــی در  ــایی بــه بــااور را مــد  می

دانــد و م صــود او در ســیف ا دو ــه را  فــا می ســیف ا دو ــه اســ   یرابــه  ــدا شــدن از

نیـز بسـی  ـز سـیف ا دو ـه نیسـ   در والـس متناـی بـااور را « أافـی ا نـان»ایو بی  از 

دانـد و یـا ممكـو اسـ  امیـد بازگشـ  بـه سـو  سـیف ا دو ـه را در اد سیف ا دو ه نمی

 داشته باشد 

 قلَّبُ  القومِ  و لكنَّ قلبي يا ابنة        ه     عّني أقل   الشعر   و بي ما يذودُ         61بی  

ا  اســ  بــه بــرا  اســتعطاف  مــده اســ    ملــه معتراــه« يااابنه ااقبن  اا  »عاــارت نــدایی 

بننـد بـا نـام و نشـان  نـان متعـا ی گونـه خطـا  میرسم عر  ایو اسـ  بـه زنـان را بدیو

يااب»بسـ  بگویـد بوانبه میرا بـه بـار گراتـه اسـ ، در صـوربی« لـوم»بـه بلمـه گردد و ایو
خواهـد بـه بثــرت اعضـا  خانــدان  ن دختـر اشــاره بـه ایـو علــ  اسـ  بــه می «نه ا بن رامن 

 (696ل 6، 6391ا عكار ، ) بند

 أبا المسك هل في الكأِس فضٌل أنالُه        فإّني أغّني منُذ حيٍن و تشربُ       44بی  
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نـد بـا بـه واسـطس بنیـه اسـم بمتنای به  ـا   فـظ بـااور، بنیـه أبـا ا مسـک را یبـر می

ممدو  پوشـیده بمانـد و عـر ، بـا  وردن بنیـه، بعیـیم و بزرگداشـ  مكنـی عنـه را لصـد 

بند  اـمو  نكـه شـاعر بـا هرااـ  از ممـدو  خـود ب ااـا  امـارت نمـوده اسـ  بـه می

 رساند اسو رلب را می

 فأطربُ  أرجو أن أراك   لقد كنتُ          ةً دع  بِ  بي لّما رأيُتك  ر  و ما ط           29بی 

وا ه رر  از ااداد بـه معنـی زـم و انـدوه و شـادمانی اسـ   متناـی عمـداً ایـو وا ه را 

انتشا  نمـوده اسـ   دیـدن بـااور و بـه نشـا   مـدن شـاعر نـوعی سـشریه و اسـتهزاد در 

بنـد امـا از سـویی دیگـر خود دارد  متناـی گریـه هـاهراً در ایـو سـروده بـااور را مـد  می

بــوان اهمیــد بــه در نیــر شــاعر بــااور  یالــ  ینــیو ااترامــی نــدارد و  بیــ  می از همــیو

بــوان ایــو هرگــز  ــاه و  لــان ســیف ا دو ــه را دارا نیســ   همــانطور بــه اشــاره شــد، می

گونــه برداشــ  بــرد بــه مــد  او بــرا  بــااور در والــس ییــز   ــز هــاهر ســاز  پوشــا ی 

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

 ها نیز پیدا اس  علاوه بر ا فاد و برابیب از عوارف شاعر و ااكار بر مده از  ن

 عوامل ربطی -5-1-4

ــا رابطــه ــا انســجامی اســ  ام ــ  ربطــی یكــی از رواب ا  صــرااً ار ــاعی نیســ   عوام

ار ـا  بـه  شـوند  یعنـی ابـزار  نیسـتند بـه بـرا اروف ربا زیرمست یم باعث انسـجام می

  6914یارم مـد  ) بننـدمتو لالی یا بعـد  بـه بـار رونـد بلكـه معـانی خاصـی را بیـان می

 عوام  ربطی را به هف  دسته ب سیم برده اس     (413

ــی6 ــی4  26  اازایش ــانی9  56  عل  ــی2 16  زم ــرری5  16  ن یض ــی1  96  ش   1  63  بشصیص

  14امتیاز 

 موارد زیر ب سیم نمود  بوان بهعوام  ربطی ایو سروده را می

ــه شــمار می6 ــد   اازایشــی  اــرف واو  ــزد عوامــ  اازایشــی ب ــا واو  اــرف  ی  24رب

ــار پیونــد میــان وا ه 42بــار در  زــاز مصــرا  و  ها در ایــو ســروده بــه عنــوان هــا و  ملــهب

را بـا بیـ  دهـم شـاد  اسـا  شـاعر در عام  ربا اازایشی  مـده اسـ   بـه عنـوان نمونـه 

 :دهد  بردن عنان اسب ربا میشارف واو به 
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 ُأرخيه مراراً في لعبُ  وشققُت به الظلماء  أدني عنانه     فيطغ ی 
ــی  4 ــاد،  ن م و أن  یــو ســرودها   عوامــ  ربطــی ســاای عل  ــه  ن در اــروف ا اســ   نمون

    سرایدمی 41لاب  ملاایه اس   شاعر در بی   26، 41، 44، 46، 69، 62، 61ابیات 

 ی في فؤادي و أعذبُ ك أحل  إنّ أو هُم    ف  أبوالمسكِ كن ااّل فإن لم ي  
ــرا   ــر دیگــران دارد و  ن م ب ــر ســرع  بربــر  دادن بــااور ب ــو بیــ  د ا ــ  ب اــاد در ای

شـد بـا از اسـت كام بأبید و ب ریر  مده اس  بـه اـ ف هـر بـدام از ایـو عوامـ  باعـث می

 بی  باسته شود  

ــو لصــیده 9 ــا»و  66در بیــ  « اــیو»  زمــانی  عوامــ  ربطــی زمــانی در ای در بیــ  «  م 

 هستند   29

به حين أركبُ عنه مثل   لُ به        و أنزِ  هُ قفَّيتُ  أيَّ الوحشِ  و أصرعُ ببببببببببببببببب 66بی  
بو ما طربي لّما رأيُتك بدعًة        لقد كنُت أرجو أن أراك فأطربُ ببببببببببببببببب 29ببی 
و  99، 61در بیــ  « و  كــو م»ن یضــی دارنــد، بــه    ن یضــی  از عوامــ  ربطــی بــه معنــا 2

 بوان اشاره نمود می 94در بی  « و كوْ»و  25

بعّني أقّله          و لكنَّ قلبي يا ابنة القوم قـُلَّبُ  الشعر   و بي ما يذودُ      ببببببببب 61بی  
 شياِء ما ليس  يُوه بُ و لو جاز  أْن يحُووا ُعالك  وهْبت ها    و لكْن من األ بببببببببببب 94بی  
ــر شــده اســ ، 5 ــو لصــیده یب ــه در ای ــ  شــرری ب ــات «  یا»  شــرری  عوام ، 69در ابی

 اس   94در بی  «  و»و  41و  61در بی «  نْ»، 21و  96، 41، 69، 61

 لم أشْأ ُتملي عليَّ و أكُتبُ  إنشئُت مدح ه       و  إذاكافوٍر   و أخالقُ ببببببب 61بی  
بأو هُم      فإّنك أحلی في فؤادي و أعذبُ  لم يكن ااّل ابوالمسكِ  إنف  بببببب 41بی  
بجاز  أْن يحُووا ُعالك  وهْبت ها      و لكْن من األشياِء ما ليس  يُوه بُ  لوو  ببببببب 94بی  
 بنها عام  ربطی امتیاز  در ایو لصیده اس   64در بی  « و  نْ»  امتیاز   1

بت في عيِن من الُيجرِّبُ ر  ثُ  كالّصديق قليلٌة        و إن ك  و ما الخيُل ااّل ببببببببب 64بی  
ــی(، 6) اازایشــیمیــزان اســتفاده شــاعر از عوامــ  ربطــی در ایــو لصــیده بــه بربیــب   عل 

ــانی(، 4) ــرری(، 2) ن یضــی(، 9) زم ــاز (، 5) ش ــده 1) امتی ــ  نشــان داده ش ــودار یی ( در نم

 ایو لصیده یاا  نشد ( در امو عام  ربطی بشصیصی در) اس 
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 انسجام وا گانی -5-2

ــه انســجام در نتیجــه اضــور وا ه ــو گون ــه و ــود میهــاای ــرباا ب ــد و   مشــابه و م  ی

اشــان بــا ا  اســ  بــه وااــدها  وا گــان زبــان بــه   ــاد م تــوا  معناییماتنــی بــر رابطــه

ــد ،  ــد )هلی ــدیگر دارن ــداوم و 961  6395یك ــا ب ــو رواب ــطه ای ــه واس ــتو ب ــجام ( و م انس

ا  به از بنـار هـم  مـدن ایـو ا فـاد، معنـا  مـورد نیـر مـتكل م اـراهم  مـده گونهیابد، بهمی

 اس   

 تکرار  -5-2-1

ــداون ــی از مت ــرار یك ــه صــورتبك ــک وا ه ب ــرار ی ــوا  انســجام اســ   بك ها  بریو ان

ــر می ــز در ب ــو  وا ه بصــریفی  ن را نی ــر اســب ن ــو نشــانه ب ــرد، یــک نشــانه اســ   ای گی

  6319ریفــابر،) اســ  بیــان بننــده عوارــف و ااساســات نویســنده یــا شــاعر باشــدممكــو 

 بوان در ایو لصیده ملاایه نمود ها  زیر میانوا  بكرار را به صورت  (24

 تکرار بیرونی )وزن عروضی( -5-2-1-1

ها یـا بربیـب هنگامی به یک مجموعـه  وایـی از نیـر بكـرار بوبـاهی و بلنـد  مصـوت

 یـد بـه  ن ها نیام خاصـی داشـته باشـند، نـوعی موسـی ی بـه و ـود میها و مصوتصام 
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وزن نتیجــه مســت یم بكــرار اســ  بــه باعــث   (3  6911شــفیعی بــدبنی، ) نــامیمرا وزن می

 شود انسجام عروای متو می

بـریو ایو سروده در ب ر رویـ  سـروده شـده )اعـو و مفـاعیلو( بـه مـد ، یكـی از مهم

( و بــا مواــو  ســروده 921  6311 یــد )ری ــب، ب ــر می ازرااــی اســ  بــه در لا ــب ایــو

 همشوانی و سازگار  دارد و شاعر از ایو  ه  نیز مواق عم  برده اس  

 موسیقی درونی( ) تکراردرونی -5-2-1-2

منیور از موسـی ی درونـی همـاهنگی و نسـا  بربیاـی بلمـات اسـ  بـه رنـیو خـا  

ایـو مجـاورت بـه یهـو خواننـده ا  ـا  ا  بـه ازهر ارف با ارف دیگر اسـ  و نیـز معـانی

بند  ایو امر در سرودةمورد نیر بسـیار لـو  اسـ   ایـو اـ ، بـا اضـایی بـه شـاعر در می

بنـد باملـاً بناسـب دارد  انسـجام موسـی ی در ایـو شـعر  ن ـدر لـو  اسـ  شعر برسـیم می

به بـا خـار  بـردن هـر بلمـه و یـا مصـرا  از بااـ  بلـام لـدرت موسـی ایی  ن، از دسـ  

بنــد بــه در ب ــث از خصوصــیات اــرف انتشــا  می«  »متناــی اــرف لاایــه را  رود مــی

ــه را اــم ه بوســس و علــو یبــر شــده اســ   اــمو  ن«  » بــه شــاعر اربــ  اــرف لاای

 انتشا  نموده با اشام  را برساند و عیم  ممدو  خود را نشان دهد 

بنـد بصویرسـاز  مـی ورد و در بنـار هـم مـیا  گونـهبه رور بلی متناـی بلمـات را به

ــد شــكاف و ــرو می  وردمــیهایی در اضــا  شــعر پدی ــا درنــم روب ــده را ب ــد  بــه خوانن بن

ــاهده می ــه مش ــابر  نچ ــانی زیااییبن ــا ما ــعر ب ــجام در ش ــود انس ــد دارد  ش ــی  ن پیون شناس

شناســی بلاسـیک شــده اسـ  و در پربــو ایـو نگــرش، اـرم بیرونــی و درونــی اصـون زیاایی

 مند دس  یااته اس   ن به انسجامی نیرو

 تکرار وا ه -5-2-1-3

ــه  ــاعر بلم ــ  اون ش ــو »در بی ــار و در مصــرا  دوم وا ه « ا ش ــز « أعجــب»را دو ب را نی

، یبــر -ا اتــه بــا بصــریفی متفــاوت بــه یكــی اعــ  و دیگــر  أاعــ  بعجــب اســ -دو بــار 

بند و م صود از ایو بكرارهـا شـدت شـگفتی و شـدت عشـق شـاعر نسـا  بـه ممـدو  می

دانـد یـه س   یـرا بـه در بشـمك  ع ـ  و للـب، متناـی للـب را پیـروز میـدان میخود ا

 خواند  نكه ع   به صار، و للب به عشق ارا می
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 أعجبُ  و الوصلُ  من ذالهجرِ  بُ أغلب      و أعج   و الشوقُ  أغالُب فيك الشوق  
ــ   ــات  9و  4بكــرار وا ه عشــیه در بی ــ  در ابی ــرار وا ه  ی ــد 9و  1، 5و بك ه نشــان دهن

بأبید شاعر بر ایـو مطلـب اسـ  بـه متناـی از بـرن سـیف ا دو ـه شـب هنگـام بـه سـو  

ــه شــده اســ  و  ن ــز بــااور روان ــرا  او ســش  اســ  بــه روزش نی ینــان ایــو  ــدایی ب

 همچون شب بیره و بار اس  

 و ُغرَّبُ ی شرقيَّ الح دال   ع شية             تئّيةً  يـري ما أقــلَّ س   وللِ  بی  سوم                  

 و يوٍم كليِل العاشقين  كمنُته          اُراقُب فيه الشمس  أيّان  تُغُربُ        بی  هفتم        

 تکرار آوایی -5-2-1-4

بررسـی یــک شــعر بــدون بو ـه بــه خاصــی  صــوبی و معنـایی اــروف، بــار  نــال  

ر را بـه هـا  خـا  خـود، شـعخواهد بود  زیرا ایو اروف هستند بـه بـا بو ـه بـه ویژگی

ــه منســجم در می ــک مجموع ــو صــورت ی ــات ای ــد   بســامد اــروف در برخــی از ابی  ورن

 سراید می 61لصیده لاب  بأم  اس   به عنوان نمونه شاعر در  بی  

 و بي ما يذود الشعر عّني أقّله        و لكنَّ قلبي يا ابنة القوم قـُلَّبُ 
ــ  از اــرف  ــو بی ــی در ای ــه اســتفاده «  »متنا ــار مربا ــرده اســ   در ویژگییه هــا  ب

ــاف  ــرف ل ــدت»ا ــلاب  و ش ــان، « ص ــز 691  6339)عا ــا نی ــ   در اینج ــده اس ــر ش ( یب

 یـد و دانـد دنیـا سـرا  زـم اسـ ، امـا در برابـر اـوادق بـه بنـم نمیبـه میشاعر بـا ایو

ــدار  می ــر  ن، شــاعر از مصــوت پای ــاوه ب ــد  عل اســتفاده بــرده بــه اشــاا  اربــ  «  »بن

ــ  ا ــار ســشو نكســار را میبســره اســ  و اا  ــدوه از روزگ ــ  ان ــاند و شــاعر در اا  رس

 گوید   می

بو الأتعتَّبُ  يهافكي فالأشت          قصيدةً  عري هل أقولُ شِ  أال ليت  بببب 65بی  
ایــو بیــ  بــه د یــ  اســتفاده زیــاد از همــزه، صــنع   عنــات دارد  یــون همــزه در ایــو 

« نیــرو  انفجــار  در خــود دارد »بــه بیــ  همــراه ات ــه  مــده اســ   ــزد ارواــی اســ  

ــان بــرده اســ  بــه   (99  6339)عاــان،  شــاعر شــكای  از روزگــار را همــراه ســرزن  بی

 رساند اش از روزگار را میاو  خستگی

 عليهم و برُق الب يِض في الِبيِض ُخلَّبُ  ثناهم و برُق الِبيض في الب يِض صادٌق     :  93بی  
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ــ  « ض»ه بصــویر بشــیده اســ  و در ایــو بیــ  اــرف متناــی شــجاع  ممــدوا  را ب

شــهام  و مردانگــی، صــلاب  و »بسـامد لابــ  بــو هی دارد بـه از خصوصــیات ایــو اـرف 

ــیم ــان، « بفش ــا ( را می621  6339)عا ــب ب ــرف را متناس ــو ا ــاعر ای ــرد و ش ــام ب ــوان ن ب

 همیو زرض استفاده نموده اس  

بو يُنه بُ  أفتُِّش عن هذا الكالمِ                لو لم أز   الطريقُ  ولكّنه طال     :بببببببب25بی  
ــوت ــق از مص ــان و ا طری ــاعر در دو وا ه ر ــیده ش ــا « ا »و  »ا»ها  بش ــرده ب ــره ب به

رو ــانی بــودن را نشــان دهــد، اــمو  نكــه  فــظ هــر دو وا ه نیــز رو ــانی بــودن را بــداعی 

 بند می

 جناس -5-2-1-5

وه بـر زیاـایی موسـی یایی نهفتـه  نان نوعی بكـرار و  ـادو  مجـاورت اسـ  بـه علـا

بنـد  متناـی در ایـو لصـیده از انـوا  در بوازن و همانند  بلـام، بـه انسـجام مـتو بمـک می

 نماییم برد به در یی  به  ن اشاره می نان بهره می

 و أعجب من ذالهجر و الوصل أعجببی  اون      

 مــده اســ ،  نــان در ایــو بیــ  بــیو دو وا ه أعجــب بــه در ابتــدا و انتهــا  مصــرا  

 بام و ود دارد 

 و لكنَّ قلبي يا ابنة القوم قـُلَّبُ ...   61بی  

 شاعر بیو دو بلمه للب و لل مب  نان م ر مف ایجاد برده اس  

 الّتي تتهيَّبُ  النفس   و يخترمُ           هُ الّتي التهابُ  النفس   قد يتركُ  و    91بی  

 ه متجانسیو هستند بها  و بتهیب دو وا ه مل ق ب

 ثناهم و برُق الِبيض في الب يِض صادٌق     عليهم و برُق الب يِض في الِبيِض خلَّبُ     93بی  

 بلاهشود(  نان م ر مف و ود دارد ) ا امیمبیو دو وا ه ا ایم )شمشیر( و 

 خطبُ سللت  سيوفًا علَّمت  كل خاطٍب           علی كل عوٍد كيف يدُعو و ي     21بی  

 خارب و یشطب دو  فظ مل ق به متجانسیو هستند 

 و ما طربي لّما رأيُتك بدعًه                لقد كنت  أرجو أن أراك فأطربُ      29بی  
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  یند رر  و أرر  نیز دو وا ه مل ق به متجانسیو به شمار می

 ردّ العجز علی الصدر  6د 1د2د5

ــانی هــا  رد  ا عجــز علــی ا صــدر یكــی از بكنیک بكــرار اســ  بــه بازگردانــدن وا ه پای

گونــه بــه یكــی از دو وا ه در  زــاز مصــرا  اون یــا در وســا  ن و یــا بــه  زــاز اســ ، بدیو

از ایــو بكنیــک   (436  6999ا تفتــازانی، ) در  خــرش و یــا در  زــاز مصــرا  دوم لــرار گیــرد

 ها  زیر اشاره نمود  بوان به نمونهدر ایو سروده می

 يضربُ تبيَّْنت  أنَّ السيف  بالكفِّ        في الحرِب بالّسيِف كف ه ضربتْ إذا        41بی  
 تتهيَّبُ و يخترم النفس الّتي      ه        تهابو قد يترك النفس الّتي ال       91بی  
 يخطبُ علي كل عوٍد كيف يدُعو و          خاطبٍ سللت  سيوفًا علَّمت  كل        21بی  
 أطربُ لقد كنت  أرجو أن أراك ف  ي لّما رأيُتك بدعًه              طربو ما        29بی  

ایو هنرنمایی شـاعر اسـ  بـه بـا یهـو خلـا  خـود بتوانـد در دو مولعیـ  متفـاوت از 

یک نو  وا ه بهتریو بهره را بارد  بـا علـاوه بـر بثایـ  معنـا در یهـو و اـمیر مشارـب، بـر 

د و بكیـس مفهـومی خـود اشـاره نمایـد  علـاوه بـر ن، باعـث اناسـا  خـارر بلمس م ور  خو

بشود مشارب از مشاهده وادت و انسجام شعر می
 (ترادفهم معنایی )  -5-2-2

ــتو می ــجام در م ــاد انس ــ  ایج ــه عوام ــایی را از  مل ــم معن ــد  ه ــه »دانن ــه ب همانگون

ــی،ب ارن ــایی و یهن ــور معن ــوزه ام ــابهات، در ا ــادها و بش ــا و بض ــو  را  ه ــی ی معن موس

هـا  پنهـانی عناصـر یـک بیـ  یـا یـک مصـر  و از بششد، از ایو رو همـه ارباا سامان می

ــر  ــو   ن اذ ــی ی معن ــر ، ا ــزا  موس ــک وااــد هن ــو  ی ــه عناصــر معن ســو  دیگــر هم

ــایی می939و  934  6911)شــفیعی، موســی ی، « هســتند  ــارنی در شــر  هــم معن نویســد  ( ب

  ادبـی و در زبـان م ـاوره برخلـاف زبـان علمـی، هار نوشـتهاستعمان بلمـات هـم معنـا د»

اراوان اسـ   گـاهی اولـات زـرض از اسـتعمان بلمـات متـرادف گریـز از بكـرار یـا ایجـاد 

« و مـلذربر نمایـد بـرم كم، برروشـوبنو  اسـ  و ـی گـاهی بـرا   ن اسـ  بـه معنـی را 

ــاً هــا  متــرادف یــک مــتبــه وا ه(  نكتــس شــایان یبــر  ن443  6919) ــرا  انســجام ا زام و ب
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ها  بـه بـارگیر  گیرنـد  از نمونـهیک معنا ندارنـد، بلكـه در یـک زنجیـره معنـایی لـرار می

 بوان به موارد یی  اشاره نمود وا گان مترادف در ایو سروده می

 أتعتَّبُ و ال يهاف أشتكيفال...ب  65بی  

بأعذبُ في فؤادي و  أحلیفإّنك ..    41بی  
 12اییشمول معن  3د2د5

مهـا ر، )  یـدهـا   ن بـه و ـود مـیا  اس  به میان یک را ـه عـام و زیـر را ـهرابطه

بــوان بــه مــوارد ییــ  اشــاره هــا  شــمون معنــایی در ایــو ســروده مــی( از نمونــه13  6911

 نمود   

 ... أغلبفيك الشوق و الشوق  أغالبُ بی  اون  

 عندك من يٍد ... لليلا ظالمو كم لبی  پنجم  

 يخطبُ و  يدُعوعلی كل عوٍد كيف     خاطٍب سللت  سيوفًا علَّمت  كل   21بی  
و بـوان بـه ایـو نتیجـه رسـید بـه وا گـان متـرادف ها  گفتـه شـده میبا بررسـی نمونـه

در ایـو شـعر بـاربرد انسـجامی لـو  ندارنـد بـه ایـو نیز وا گانی به شمون معنـایی دارنـد، 

 رود دو مصرا  ارابر نمی ها بم اس  و از اد پیوندد ی  به بعداد  ن

 وا گان متضاد 4د 2د5

وا گان متضاد از  ملـه عوامـ  انسـجام  اـریو در شـعر اسـ   زیـرا ن ـیم خـود را در 

ــداعی می ــو ب ــاد مییه ــه مشارــب     ــایی متنالضــی را ب ــد و اــا تی معن ــد، اــمو نمای بن

ــو بضــادها از ااــطرا ایو ــه ای ــ ب ــی او اكای ــتو ویــا   درون ــی صــااب م  ها  درون

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

 مجاور به ب م  بااوراس  

 أعجب وصلو ال لهجر. و أعجب من ذا..بی  اون  

 حبيباًتقّربأو  بغيضاًتنائي...ببی  دوم  

ــی ــر م ــف و نش ــه صــورت   ــده بضــاد را ب ــر ش ــه در مصــرا  یب ــی هنرمندان  ورد  متنا

ــیم  ــكای  میبه ــار ش ــا  روزگ ــور و  ف ــاعر از   ــر    ش ــائی و ب  ــب، بن ــد  و اای بن

 یرابه یر  شیفته نزدیک بردن دشمنان به  دمی و دور بردن دوستان از او اس   
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 الطفأُلشيبُ و  عشت  منه  الموتِ إلی ...ب  91بی  

 در ایو بی  بیو زندگی و مرگ و نیز بیو بودج و پیر  بضاد و ود دارد  

 فشرَّق  حّتی ليس للشَّرِق مشرٌق    و غرَّب حتی ليس للغرِب مغربُ     21بی  

بــوان گفــ  بــه بــوازن ن ــو  نیــز در  ن در ایــو بیــ  صــنع  م ابلــه و ــود دارد  می

 و ود دارد  به دیگر بیان ریتم  ن بر اسان ن و اس   

  لشمِقبببببببببب لغمِب،ببمشمٌقبببببببببمغمبٌبغمََّب،ببببببشّمَقبببب
ب...بجدنٌربمعّلًیبأوبخباٌءبُمطَ َّبُب  21 بی 

شاعر بیو دو بلمـه  ـدارو معل ـیً  بـه بنایـه از شـهر اسـ  و خاـادو مُطمن مـبُ بـه بنایـه از 

بنـابرایو بضـادها  بـه بارگراتـه شـده در ایـو  6بنـد بیابان اسـ ، بضـاد معنـایی ایجـاد می

(، اسـم و اعـ  )للیلـه سروده بیو اسم و اسـم )یـوم و  یـ (، اعـ  و اعـ  )بجـید و بـ هب

و بثرت( و به رور بلـی بضـادها   فیـی و نیـز معنـایی در نوسـان اسـ   نكتـس لابـ  یبـر 

ــو رو یهــو مشارــب  ــاد نیســ  از ای ــان متضــاد از یكــدیگر زی ــه ااصــلس وا گ  ن اســ  ب

هـا  متضـاد و نـو  بـه بـارگیر  شـود امـا از ایـو نیـر بـه بعـداد وا هدرگیر همان بی  می

وا گان مترادف ـ لابـ  بو ـه اسـ ، بر سـتگی خاصـی پیـدا بـرده اسـ   ها ـ برخلاف ن

ــه ــتكل م را ب ــو  درون م ــطرا  و  ش ــالم و اا ــان میو بن ــایی  وردن خوبی نش ــد  زیا ده

ـــدان می ـــانی دو ین ـــو بضـــادها زم ـــه در هـــاهر مجموعـــهای ا  از ناســـازها و شـــود ب

ــا در عمــق خــود خواننــدهــا بنــار هــم لــرار گراتهنامتجان  ه را بــا درنــم روبــرو اســ  ام 

ها متناسـب بـا م تـوا  شـعر اسـ  بـه سـرانجام بـه واـدت بند  یرابه ایو گسسـتگیمی

شـود، دسـتگاه اكـر  شـاعر و السـفس عمی ـی اسـ  رسد و  نچه ساب ایـو واـدت میمی

                                                           
 بوان به ابیات زیر هم اشاره نمود از موارد دیگر به بارگیر  بضاد می  6

عنه مثله  أنزن       و66بی      ب هبُعلی صدرٍ رایبٍ و  بجیدُا عاش یوم بمنتُه         بی  نهم       لی  ب یومٍبی  هفتم  و 

 أرببایو 

دیق 64بی    م مدامه  و  ن  شئ ُ  و أخلا  بااورٍ  یا 61ای عیو  مو  ایُجر  بُای   بثرتو  ن     للیلهو  و ما ا شی ُ ا  ا با صـ 

 بُملی علی م و ابتُبُأشأْ 

 ا نف  ا  تی بتهی مبُ یشترما نف  ا  تی  ابهابه    و  یترج  و لد 91ای  یهضاُو  یرای      و نادرهً أایان 63بی  

 خل مبُعلیهم و بر ُ ا امیم  ای ا ا یم      صاد و  ذناهم و بر ُ ا ا یم ای ا امیم  93بی  
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رسـیم بـاو در سـطا اكـر  اذـر بـه ایـو نتیجـه میبا بنـدو به شعر در بستر  ن  ریان دارد 

بنـد و دیـدگاهی گـرا اسـ ، از گ شـته یـاد مین ایـو اشـعار بیشـتر زمبه متناـی در سـرود

ــاً ششصــی دارد  بهره ــ  بامل ــه )بی ــانی یــون   ــا ا ل ــر  از وا گ ــ  شــعر  62گی ــا  ی ( أ 

دهـد بـه ناامیـد  بـر امیـد، و د تنگـی بـر اناسـا  ( أشتكی )همـان( و     نشـان می65)بی  

ــه دارد  اضــا  ســروده شــب اســ  و بســامد ب ــی خــارر زلا ــان منف ــتفاده از وا گ ــا  اس ا 

پـردازد، از اضا  ازن   ود  به شـعر بششـیده اسـ  و بنهـا زمـانی بـه بـه مـد  بـااور می

اش از   ـو بلـام بشـد بـه در همـان مـد  گـوییشـود  گریـه رـو ی نمیایو اضا دور می

ــان مــیو  می ــه زب ــاره بــااور ب ــد بــه  نچــه درب ــوان اهمی  ورد، از رو  صــدال  نیســ  ب

دهـد بـه شـاعر در بیـان ه امیـد یـار  و پنـاه دادن او اسـ   مفهـوم سـروده نشـان میبلكه ب

 گــوییداســتان خــود ششصــیتی منفعــ  اســ  و ب ریاــاً ناامیــد، و روایــ  او بــه شــیوة بــک

ــز می) ــد  نی ــوگ( اســ   اــمو  نكــه هــدف او از م ــردن مونو  ــدا ب ــرا  پی ــا ب ــد بنه بوان

 بورسوها  امید از ررف بااور برا  و  باشد 

 باهمایی وا گان )هم نشینی وا گان( -5-2-5

نشـینی رابطـه رابطـس هم»اسـ   « باهمـییی»یـا  44نشـینیدومیو نـو  انسـجام وا گـانی هم

ــه همــدیگر را رــرد نمی ــار میوااــدهایی اســ  ب ــه ب ــم ب ــار ه ــد بلكــه در بن ــد بنن « رون

ــالر ،  ــو شــعر براســب معــانی مــورد نیــر شــا  (54  6919)ب عر رری ــس ییــن  ا فــاد ای

باهمـایی  اس  و ایو همـان ییـز  اسـ  بـه هـم  ر ـانی و هـم هلیـد  بـه  ن معت دنـد 

در گرو رابطـه معنـایی میـان دو وااـد وا گـانی نیسـ   بلكـه نـاهر بـر گرایشـی اسـ  بـه 

بریو معنـا  خـود، لـرار هماینـد  در سـاده» ها بـه ولـو  در بنـار هـم دارنـد برخی از وا ه

ــا گــروه ــا ینــد وا ه ی ــار یكــدیگر اســ   گــراتو دو ی ــه   (66  6992) هــانگیر ، « در بن ب

نییرهـا خـود عامـ  مهمـی در انسـجام ا  از مراعـاتهـا  در هـم بنیـدهدیگر بیـان، خوشـه

در ایـو لسـم  ینـد نمونـه از ابیـات را یبـر و پـ  از  ن شـوند  متو شـعر م سـو  مـی

 نماییم همنشینی وا گانی را در ب  ابیات بررسی می

أ نَـّـه   ِمـــن  الّليـــِل بــاٍق ب ـــين  ع ين يـــِه  و  ســـراید هشـــتم مـــیشـــاعر در بیـــ   ع ين ـــي إلـــی ُأُذنـ ـي أ غ ـــرَّ ِ 
 بببِ وِ بُ 
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شـود وا گـان عـیو و أین در مصـرا  اون و  یـ  و بوبـب در همانطور بـه ملاایـه مـی

 ا نییر هستند مصرا  دوم مراعات

فـــإّني أغنّـــي منـــُذ حـــيٍن و  هـــل فـــي الكـــأِس فضـــٌل أنالُـــه     بـــا المســـك      44همچنـــیو بیـــ  
 تشربُ 

 ا مسک، بأن، بشر  پیوند ایجاد برده اس   شاعر بیو وا گان أبا

 و كنت  له ليث  العريِن لِشبِله              و ما لك  إاّل الهندوانيَّ ِمخلبُ         95و بی  

ــینی  ــب همنش ــا  و مشل ــریو، ش ــث، ع ــان  ی ــا  وردن وا گ ــاعر ب ــز ش ــ  نی ــو بی در ای

ها  باهمــایی وا گــان ایــو ســروده در  ــدون ییــ   ورده نمونهایجــاد نمــوده اســ  زیاــایی 

 شده اس   
 

 مصراع بیت وا گان

 6 5بظال ،ب يل

 6 1ب يل،بكم تُب

 4ـ6 1بي  ،بن شمس،بتغمبُب

 6 9بعين،بنُذن

 4 9بن ليل،بك كب

 4ـ6 3بجسم،بصدر

 4 61بيطغي،بيلعبُب

 6 65بشعم،بقصيده

 4 65بأشتري،أتعتَّبُب

 4 61بتملي،بأكتبُب

 4ـ6 44بأهابن مسك،بن رأس،بتشمبُب

 4 43بسمم،بن حديد

 4 91بن م ت،بأشيب

 4ـ6 92برهَّيَت،بممضع،بأّ ،بأب

 4ـ6 95ب يث،بعمين،بشبل،بمخلب

 4ـ6 21بخاطب،بع د،بيدع ،بيخطب
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یبر ایو نكته  ازم اسـ  بـه گریـه همنشـینی وا گـان  ـدون بـه بفكیـک ابیـات اسـ  

بــوان شــود، بــیو ا فــاد یــک بیــ  بــا ابیــات دیگــر نیــز میور بــه مشــاهده مینطــ امــا همــا

باهمایی را ملاایه برد و ایو نشـان دهنـده انسـجام لـو  و واـدبی اسـ  بـه بـیو ا ـزاد 

 شود سروده دیده می

ــیو  ــه 434از ب ــتور  و نمون ــجام دس ــد، انس ــی ش ــی بررس ــروده متنا ــو س ــه در ای ا  ب

 اصه نمود گونه خلبوان ایووا گانی را می

 
 درصد تعداد   

 

 

 

عوام  انسجام 

 دستور 

 ار ا 

 

 

 

 55درون متو    

 99برون متو    

 

 یاا ملک، بنائی،    

 

39 

 

 

 

 96ل92

 

 

  انشینی

 

 ا ف

 

ا ف خار، ا ف 

 مفعون،    

1 

9 

 4ل99

 

 4ل19

  عوام  انسجام ربطی

 

زمانی، 29عل ی، 1واو، 16

    

 

643 

 

 22ل61

 

عوام  انسجام 

  گانیوا

 بكرار

 

 هم معنایی

 

 وا ه،  نان،  وایی،   

 

أالیل أع    اشتكی، 

 ابعتب

63 

 

4 

 

 1ل51

 

 ل 19

 

 شمون معنایی

 
 بضاد

 

 

 هم  یی

 ازا ب ل ازلب  هلامل  یله

 

 ا هجرلا وص  و    

 

  یثلعریو  یدعولیشطب

9 

 

69 

 

69 

 6ل14

 

 2ل25

 

 1ل61

 611 434   هاب  نمونه
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 نتیجه

گیر  بـرد بــه شــعر متناــی بــوان ینــیو نتیجــهایــو  ســتار گفتــه شـد، میاز  ن یـه در 

ــانی می ــتور  و وا گ ــجام دس ــدگاه انس ــجام را از دو دی ــوارد انس ــ  و م ــجم اس ــوان منس ب

ــایگزینی ــ ف،   ــوا  ا ــا ، ان ــک ار  ــه بم ــی ب ــود  متنا ــی نم ــی بررس ــ  ربط در  و عوام

ــز از انســجام دســتور  شــعر خــود بوشــیده اســ   انســجام وا گــانی در لصــی ــی نی ده متنا

 بسامد با ایی برخوردار اس  به از رریق بكرار و همنشینی بدان دس  یااته اس  

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

گیـرد بـا بر سـتگی ا  وا گـان متضـاد را بـه بـار میاس  اما در م ابـ  بـه رـرز هنرمندانـه

ــو ــعر خ ــه ش ــی ب ــان میخاص ــوبی نش ــه خ ــرار ب ــث بك ــد  او در ب  ــه د بده ــه ب ــد ب ده

ــ  دارد و  نخاصــی  ــا  بام ــان ارل ــایی اــروف و وا گ ــا را متناســب ها  صــوبی و معن ه

ــه انســجام در یــک بیــ  بو ــه  ــا زــرض شــعر  خــود اســتفاده نمــوده اســ   او بنهــا ب ب

ان اهمیـد بـه او بـوبند بلكه ااق دیـد او اراگیـر اسـ  و از رابطـه باهمـییی وا گـان مینمی

هــا را بــه بــار بنــد و بــه رــور ابفــالی  ندر بـه بــارگیر  بــک بــک وا گــان خــود اكــر می

ــرد  نمی ــدونگی ــهدر   ــروده ب ــو س ــانی در ای ــتور  و وا گ ــجام دس ــر انس ــا  زی ــور ه ر

 اس  خلاصه نشان داده شده

 

 انسجام دستوری

 درصد هاب  نمونه

 95ل39 615

 

 انسجام وا گانی

 درصد هاب  نمونه

 63ل95 59
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ــه می ــه ملاای ــانطور ب ــههم ــ  ملاای ــور لاب ــه ر ــتور  ب ــود درصــد انســجام دس ا  ش

نسا  بـه انسـجام وا گـانی بیشـتر اسـ  و بـر اسـان اعت ـاد رلیـه اسـو بـر  ـامس بـودن 

ایــو عوامــ ، ایــو مواــو  نشــان دهنــده  ن اســ  بــه متناــی بیشــتر بــه دناــان پنهــان نگــه 

ه اسـ   بـا هـر مشارـب پـ  از خوانـدن بعایـر  متفـاوت   شـعر  بـودهـاداشتو زیاایی

خارر برسـی بـه در خـود داشـته م صـود خـود را بـه بـهاز دیگر  بـه دسـ   ورد و یـا  ن

 مست یم بیان نكرده اس   

ــه ــام ب ــان بم ــرا می ــ   زی ــه اس ــاً  گاهان ــعر او بامل ــجام در ش ــاربرد انس ــان ب هر ا

شـود  او بلمـات را شـكاای دیـده نمی ها  ایـو سـروده بعامـ  برلـرار اسـ  و هـی زنجیره

هــا  اســ  بــه خواننــده را بــا درنما  ییــده و بــا بصــویرها بــه نــوعی بــاز  بردهگونــهبه

ــا ماــانی زیااییعییمــی روبــرو می ــابر  نچــه گفتــه شــد انســجام در شــعر ب ــد  بن شناســی بن

د بــه پیونــد دارد و متنا ــی در پربــو ایــو نگــرش در بیــان  اــرم بیرونــی و درونــی شــعر خــو

 انسجامی م كم دس  یااته اس  

 پی نوشت

6  Structural Linguistics     

4  Functional Linguistics 

9  Chomsky 
2  Halliday  

دهــد بــا شــایس بننــد بــه بــااور اا اــان و خارگــزاران خــود ارمــان می بــااور بــه  5

نزد شــاعر اســ   بســی را نیــز بــهو ایـ  بششــی از مصــر را بــه متناــی واگــ ار برده

 ن ناایـه را بـرا  و  معراـی بنـد  ایـو شـایعه روا  پیـدا بـرد و متناـی  ارستاد با

ــه ــر نمیب ــد،  ن بــو هی ننمــود  ولتــی بــااور دانســ  بــه شــایعات در متناــی اذ بن

ــرود 111 ــااور س ــد  ب ــو لصــیده را در م ــز ای ــاعر نی ــتاد و ش ــرا  او ارس ــار ب  دین

  (421ل9  6339  ا استانی، 916ل6ا ارلولی، )

1  Reference   

1  Ellipsis 
9  Substitution 

3  Conjunctives 
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61  Reiteration 

66  Collection 

64  Endophoric  

69  Exophoric 

62  Additive 
65  Causative 

61  Temporal 

61  Adversative 

69  Conditional 
63   Concessive 

41  Reiteration 

46  Hyponymy 

44  Collection 

 ترجمه ابیات

  در  یـم  از ایـو اـرابـنم و بـا  ن برنمـی  بـا اشـتیا  بـو دسـ  و پنجـه نـرم مـی6بی  

 شگفتم در اا یكه وص  بو از ارا  هم شگف  انگیزبر اس  

-شود روزگـار دربـاره مـو اشـتااه بنـد و مـو بایـنم بـه دشـمو را دور مـی   یا نمی4بی  

 گرداند بند و دوستم را نزدیک می

  شــگفتا از ســیر مــو  درنــم در  نچــه بــم بــود  ســیر در شــاانگاهی بــه ســرزمیو 9بیــ  

 اند در شر  مو لرار داشته «زر  »و بوه « ادا ی»

بـریو بارهـا بـریو ممـدو  خـوی   فـا بـردم و از درسـ   شاانگاهی به به بـریم2بی  

 دور  بردم  

دهــد بــه بششــی، نشــان مــیهــا  بســیار  بــه بــو در بــاریكی شــب مــی  نعمــ 5بیــ  

 گویند مانویان دروغ می

ــه ســو   ن1بیــ   ــو را از شــر دشــمنانی بــه ب ــی هــا مــی  شــب، ب داشــ  و در نگــهرات

 رو  به دیدار بو  مد گر و پوشیدهباریكی  ن، یار عشوه

گشـته، منتیـر   بسیار روزها  بلنـد  یـون شـب عاشـ ان، از بـرن دشـمنان پنهـان1بی  

 زرو  خورشید و ارارسیدن شب بودم 
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ا    یشمم به دو گوش اسـب سـدید پیشـانی بـود  اسـای بـه در بیرگـی گـویی پـاره9بی  

 درخشد ا  میدر میان دو یشمان  ستاره از شب اس  و

بشــم ســرش را بــا ام  هرگــاه عنــان  را مــی  بــا  ن اســب دن بــاریكی را شــكااته61بیــ  

 بند بنم باز  می نااند و هرگاه عنان  را رها مینشا  می

ااكـنم  و هرگـاه پـ  از   هر شكار  را به بـا  ن اسـب دناـان بـنم، بـه خـاج مـی66بی 

 ده شوم، به شادابی زمانی اس  به بر  ن سوار شده بودم شكار از  ن پیا

گمان اسب نجیب مثـ  دوسـ  خـو  انـدج اسـ   هرینـد پـی  بسـی بـه   بی64بی  

 ها را نیازموده اس ، بسیار اس   ن

دانسـتم  یـا شـعر  خـواهم سـرود بـه در  ن از روزگـار شـكای  نكـنم   باش می65بی  

 و خشمگیو سشو نگویم 

دارد امـا ا  دختـر لایلـه دن ارم به بمتریو  ن مـرا از شـعر گفـتو بـاز مـی  زمی د61بی  

 ها   ن  گاه اس  مو به امور زمانه و دگرگونی

هـا  او را   اخلا  بااور ـ یـه بشـواهم او را مـد  بـنم و یـه نشـواهم ـ خـوبی61بی 

 نویسم بند و مو میبه مو املا می

هنگـام خشـنود  و یـه هنگـام خشـم    او  ـوانمرد  اسـ  بـه بارهـای  را یـه63بی 

 دهد با بدبیر و شگفتی انجام می

میـابی بـه شمشـیر بـه نیـرو    هرگاه در میـدان  نـم بـه شمشـیر دسـ  بـرد، در41بی 

 بر د بازو  او می

ا  هسـ  بـه بـه مـو برسـدن یرابـه   ا  اباا مسـک   یـا در  ـام بـو بـالی مانـده44بی 

 نوشی و باده میخوانم و بمدبی اس  مو مد  بو را می

گـزینم  یـون ام مشیـر بننـد، مـو بـو را برمـی  اگر مرا به دیـدار بـااور یـا خـانواده41بی 

 بر و گوارابر  بو در د م از هر ییز  شیری 

هــا  باــود و خواهنــد بــه خــدا نیــزه  رشــک بــر  ن، شكســتی را بــرا  بــو مــی43بیــ  

 بنند شمشیرها  بیز  ن را از بو دور می
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برابـر خواسـ  دشـمنان  نگـی اسـ  بـه مگـر بـا مـردن از  ن رهـایی یابنـد   در 91بی  

شـوند و ـی هایشـان در ایـو مصـیا  پیـر مـیگردنـد و بچـهزیرا اگر بجنگد نـابود مـی

 مانی بو زنده و پایدار می

بششـید  هـا مـیبوانسـتند مجـد و بزرگـی بـو را ما ـک شـوند بـه  نها می  اگر  ن94بی 

 ششیدن نیستند و ی برخی ییزها لاب  ب

ــرورد  در 92بیــ   ــانروا  مصــر را در شــیرخوارگی پ ــو اخشــید ارم ــو همــانی بــه اب   ب

 به  ز بو نه پدر  داش  و نه مادر  اا ی

اش و ینگـان بـو،  ـز شمشـیر هنـد    بو برا  او ماننـد شـیر بـود   بـرا  بچـه95بی  

 بو ناود 

برسـد د و بسـی را بـه مـیبنـبرسـد رهـا مـی  گاهی مرگ بسی را بـه از  ن نمـی91بی  

 بند هلاج می

-نشـینی بـرد  در اا یكـه بـر  شمشـیر او بـر بلـاه  او دشـمنان را وادار بـه ع ـب93بی  

 خود  نان بر شمشیر او دروزیو خود دشمنان راستیو بود و بر  بلاه

  شمشـیرهایی را بربشـید  بـه بـه همـه سـشنوران  موخـ  یگونـه بـر مناـر بـو 21بی  

 خطاه بشوانند  را دعا بنند و

  شاد  مو  نگـاه بـه بـو را دیـدم ییـز  بـازه و شـگف  ناـود  زیـرا ایـو  رزو  29بی  

 مو بود به بو را باینم و شاد  بنم 

ام مـرا سـرزن    شـعر و همـ  مـو از اینكـه پـی  از ایـو دیگـران را مـد  بـرده22بی  

 بارم بنند گویی مو به ساب مد   ز بو گنهمی

سـرودم سـیدن بـه بـو رو ـانی شـد و شـعرهایی بـه در ایـو مـدت مـی  و ی راه ر25بی  

 را  بوسا ممدواان دیگر به زارت می

ا  بـه ارابـر از  ن شـر  مشـرلی و ـود گونـه  شعر مو بـه سـو  شـر  راـ  بـه21بی 

ا  بــه ارابــر از  ن زــر  مهربــی و ــود نداشــ  و بــه ســو  مهــر  راــ   بــه گونــه

 نداش  
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هــا  برااراشــته مــانس از رســیدن دیوارهــا  بلنــد و خیمــه  هرگــاه شــعر  بگــویم، 21بیــ 

 شود  ن به گوش مردم نمی

 کتابنامه

 سـان ا عر ، نسـ ه و عل ق علیه و واـس اهارسـه  علی شیر ، ا طاعه ا أو ی،   م(6399ابو منیور  )  6

 بیروت  دار  ایاد ا تراق  ا عربی،  

 ران  لطره به  شناسی  چ اونم دمات زبان  ش(6919بالر ، مهر   )   4

ــا  )   9 ــی، چ  ش(6919بارنی، م مدرا ــناس   بهران  ارهنم 5زبان و بفكر، مجموعه م ا ات زبان ش

 معاصر 

 بیروت  ا مكتاه ا شرلیه    ا مجانی ا  دیثه، ا طاعه ا رابعه  م(6339ا استانی، الاد أارام  )   2

 یروت  دارا كتا  ا عربی  ب  شر  دیوان ا متنای، ا طاعه ا او ی   (6211ا ارلولی، عادا رامو  )   5

   لم  لدن 9مشتصرا معانی  چ   ش(6999ا تفتازانی، سعدا دیو  )   1

ــ  م مد ا تونجی   (  6241 انی، ا لمام عادا  اهر  )جرا    1 ــر  و اهرس د ائ  ا لعجاز ای ا  ر ن  ش

 بیروت  دارا كتب ا عربی  

ــجام وا گانی در داســتین  ش(6992 هانگیر ، نادر  )   9 باه اارســی برا  بودبان  مجله ها  بوانس

   656، ش 99دانشكده ادبیات و علوم انسانی، سان 

   بهران  هرم  2چ   زبان و یهو  بر مه  بورش صفو   ش(6991یامسكی، نوام  )   3

 ، بهران، انتشارات سشو 6چ  رستاخیز بلمات  ش(6936شفیعی بدبنی، م مدراا  )   61

   بهران   گاه 5شعر  چ موسی ی   ش(6911) شفیعی بدبنی، م مدراا   66

 بیروت  دارا فكر   ا مرشد   ی اهم أشعار ا عر  و صناعتها  م(6311ری ب، عادا له  )  64

 دمشق  اب اد ا كتا  ا عر    خصائ  ا  روف ا عربیه و معانیها  م(6339عاان، اسو  )   69

یان ار  ا مسم ی با تادیوان ابی ا طیب بشـر  ابی ا ا اد ا عك  م (6391ه ل 6955ا عكار ، ابوا ا اد  )   62

 به بوش   مصطفی ا س م  ما، مصر  مطاعه مصطفی ا اابی ا  لای و أو اده   ای شر  ا دیوان

ها  ن د ادبی معاصـر )صوربگرایی و ساختارگرایی(  بهران  نیریه  ش(6996علو  م دم، مهیار  )   65

  4سم ، چ

شماره   مشـهد  دانشگاه اردوسیا تعریف با متنای مو خلان أشـعاره،   ش(6914اااـلی، م مد  )   61

621  
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بیروت    باری  ا أد  ا عربی )ا أد  ا م دق   ی  خر ا  رن ا رابس ا هجر ( م( 6319ار و ، عمر  )   61

 دارا علم  لملاییو 

 بهران  مربز   شناسی شعر رهیااتی ن   گرابه سو  زبان  (6911مها ر، مهران و م مد ناو   )   69

 شناسی باربرد  و بر مه  شیراز  نوید شانزده م ا ه در زبان  ش(6914یارم مد ،  طف ا له  )  .83
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تور سيد لکاتب ارضا ميرأحمدي )أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان، سمنان، إيران، الِد
 المسئول(

اشان، إيران( اشان،ِ  توراه في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعةِ   مريم آقاجاني )طالبة الِد
 

 عناصر االنسجام البارزة في بائية المتنّبي علی أساس نظرية "هليدي"

 الملّخص
ديبأحدبرّوندبهذنبيتعتبمبعالقاتبنالنسجا بهينبن ع اصمبن لغ يّ بمنبع نملبعلمبن لغ بن  ظيفي.بوميکلبُهل

ن عالقاتبن م ج دةبهينبع اصمببكن   عبمنبعلمبن ّلغ بون ذيبيمیبأنبن  صدبمنبمضم نبنالنسجا بتل
دننبهي قبوهينبعبدن  اهمبن جمجانيبدرنس بن لغ بهصفتهابه ي بمت اس  بحيثباليعت بكن  ّص.بون  اسمبن مشتمب

ن ب ي بهيباالًبوالبتمکنبدرنستهابدونبن تمکيببأهدنً.بوب لمفمدةبوحدهابخارجبکيانبن تمکيببأوبن جمل بدورنًبفعّب
تحليليب-ن تيبتعّينبمکان بن مفمدةبعلیبحسببممندبن متکّلم.بتعمدبهذهبن درنس بعلیبأساسبم هجبوصفي

بن بائي ب لمت ّبي.بومابنحنب بتطبي هابعلیبن  صيدة إ یبفحصبن  زع بن لغ ي بفيبض ءبنظمي بنالنسجا بثّم
یبأسباببأفضتبإ یبننسجا بقصيدتقبهذه.بومابنستخلص ابمنبن ت ّصيبفيبنّصقبهصددهبه بن حص لبعل

اعي بمنبخاللبإيجادبن عالقاتبن لفظي بونإلرجبكه بأنبن مت ّبيبقدبتعّمدبتسليطبنالنسجا بعلیبشعمهبوذ 
ون مع  ي ،بون ذيبيدّلبعلیبنظمبع لقبن م ط ّيبوعد بتفّککق،بوهذهبظاهمةبسادتبنألدببعام بون شعمب

 ص بفيبعصمهبوکانبطاهعقبن خاّصبهقبکأقمننقبمنبن بارعينبن مبدعينبفيبن شعم.خا
 علمبن لغ ،بنظمي بنالنسجا ،بنالنسجا بن  ح ّي،بننسجا بنأل فاظ،بهائي بن مت ّبي. :الرئيسيةالکلمات 

 

 


