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ـ بهار و تابستان  ـ پژوهشی(، شماره شانزدهم   6931مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق( )علمی 

 ، نویسنده مسئول (ایران سینا، همدان، )دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی 1دکتر سید مهدی مسبوق

 (ایران همدان، سینا، بوعلی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه) 2شهرام دلشاددکتر 

 

 بحتری توصیف گرگ ابیاتجام پیوندی و کاربست آن در انس

 

 هچکید

شتر منتقدان ادبی سیک عربی را خالی از  ،بی سجام و وحدت اندامشعر کال د و ندانوار میان

ســو و ســازمان نیکو و یبرخوردار نالزم  های بلند عربی از انســجاماند که چکامهاین عقیده بر

 آن مختلف یهاگر عدم انسجام در بخشکلیو قصیده بیان پیوستگی درعدم اما  ؛ندارد یمنظم

لف آن مخت یهاای به چهار بخش تقسیم شود شاید میان بخشقصیدهاگر که بدین معنا  .نیسو

شد سو. از این بخش هرکداماما میان ابیات  ؛وحدتی نبا صی برقرار ا سجام و هارمونی خا ها ان

  های درونی قصـید  کالسـیک عربی نگار بخشمیان انسـجام تبیین  با هدفپژوهش حاضـر 

ــویافته  ــیف گرب برتری روازاین. اس ــاعر نامدار دور ، ابیات توص ــی ش به رو  را  ،عباس

ام انســج، معروف به هلیدی مایکل انســجام نظریۀ بخشــی از ترلیلی و بر اســا  -توصــی ی

 عنوانهبتوصــی ی عربی  شــعاراتا به کاربســو این نظریه در  ایمنمودهو ترلیل  نقد ،پیوندی

شی از چکامه سو یابیمبلند های بخ سجم و زیبا ب صورتبه  شاعر در این ابیات .عربی د ه من

خشی بهای مختلف جهو انسجامو از ادوات ربطی به گونهبا گرب پرداخته  خود دتوصیف نبر

ــو.  به ــته اس ــان میابیات بهره جس   لعوام از گیریبهره اب که برتری دهدبرآیند پژوهش نش

  اسو طمرتب هم به پایان تا آغاز از آن اجزای که بسراید منسجم شعری توانسته پیوندی انسجام

سجام و پیوند این و سو آمده دسو بهاین ادوات  و منطقی جاهکارگیری ببه رهگذر از ان  رد .ا

فاء اضــــافی نظیر واو عطف مجموع ادوات  مانی نظیر  در  نقش بزرگیو همچنین ادوات ز

 د. نداراین ابیات  به بخشیانسجام

 گرب.برتری، وصف نسجام پیوندی، مایکل هلیدی، ا :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ز ا ه حسنمایکل هلیدی و رقیّ انسجام و هماهنگی انسجامی گرا نظریۀشناسی نقشدر زبان

 یدستوری، واژگانی و پیوند . این نظریه خود به سه بخش عمد ای برخوردار اسوجایگاه ویژه

سیم می ستند هرکدامشود که تق سج رفتههمرویکه  دارای عناوین فرعی مختل ی ه ام باعث ان

شود ادوات ربطی در متن ایجاد می واسطۀهانسجام پیوندی ب .(7: 6336خطابی، )شوند متن می

  چهار گونۀ این انسجام بهپردازد. ها میو بر خالف دو مورد دیگر به بررسی انسجام میان جمله

ضافیارتباط  شییا افز ا سببی، تقابلیای ضی ،  سیم می یا نقی  جه به نوعا توشود که بو زمانی تق

سرا اماای از قبیل عالوه بر این، برای مثال، زیرا، اگرچه، هندهد ها عناصر پیوندارتباط نجام بعد، 

ـــو و  ادواتمعادل این  رود.کار میها بهیره بین جملهغ و در عربی نیز متنوع و گوناگون اس

سشامل ادواتی نظیر  شدمی غیرهب، فاء، ثمّ و بأو، واو، ألن، لکن، إذن، کی، ب سامم .با د یزان ب

ستگی به موضوع متن دارد ضافی  مثالعنوانبه ؛هرکدام از این ادوات ب در متون وص ی ارتباط ا

 دارد.بیشتری و در روایی ارتباط زمانی و در فلس ی ارتباط سببی کاربرد 

. او در پرداز عصر عباسی اسوشاعران وصف ازجملهسوم هجری  برتری شاعر نامدار سد 

شتر  ص ی خود که بی ستان درابیات و صیف بو صر خل ای عها و زیباییها و باغتو سی های ق با

سو صف ا سو. در پارهپویا و جذّ یهایو صیّاب پدید آورده ا صی ات او خا و ای از اوقات تو

شعری روایی تبدیل می صی ی ازجملهگردد. روایی گرفته و به  صف –ابیات تو نبرد  روایی او و

صیف نبرد خود با گرگب خود شاعر در آن به تو سو که  شتن یا گرب ا  پرداخته و با مد نظر دا

های آن وص ی زیبا خلق کرده و در ابیات پایانی این وصف از وصف رویکرد توصیف و ابزار

سو صیده به طرز هنرمندانه  .راکد به وص ی روایی انتقال یافته ا ارگیری کهبا بو شاعر در این ق

منســجم و منظم  ایونهگرا بهبا گرب خویش نبرد نما ماجرای پیوند ادواتانواع  جا و منطقیهب

سو. صیده ب بیان نموده ا یش گری در آن بگری و توصیفدلیل فرایند روایوه در مجموع این ق

سجام به صاید دیگر دارای ان سجام از ق شاعر با ابزارهای ان سو و  سجام پیوندی ا صوص ان خ

 اسو. متنی پیوستگی برقرار نمودههای هگزاربین پیوندی 

ضر می شد پژوهش حا صیدهکو صی یرا  این بخش از ق سترلیلی و  -با رو  تو ا  بر ا

سجام پیوندی مورد  تکیه برلیدی و با نظریۀ مایکل ه  هدو ترلیل قرار د نقدعوامل چهارگانۀ ان
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ســنجش قرار دهد و مورد ابیات این کارگیری و بازتاب عناصــر پیوندنما را در تا چگونگی به

 :گویدزیر پاسخ  هایاین رهگذر به پرسشاز و  نشان دهدرا  هاآنهای ارکرد و داللوک بسامد،

 رگیری از هو علو بهره ادوات پیوندنما در شعر خود بهره جسته و میزانکدام برتری از . 6

 ؟چیسو هاآنکدام از 

ــجام نما چه نوات پیوندبه همراه اد پیوندیعوامل ارتباط . 2 ــی در ایجاد هارمونی و انس قش

 اند؟ ا نمودهمتن ای

 پژوهش پیشینۀ

سجام بر پایۀ صورتمایکل هلیدی پژوهش نظریۀ پیرامون ان شماری  سو های پر . گرفته ا

سی  آثار منظوم و منثورها برخی از این پژوهش سجام هلیدی برر سیک عربی را از منظر ان کال

سوکه اند نموده سجامی در »(؛ 6931) مقالۀ از آن جمله ا سجام و هماهنگی ان سی ان  مقامۀبرر

 مقاله در ایننویسندگان  .سید مهدی مسبوق و شهرام دلشاد نوشتۀ «الزمان همدانیه بدیعمضیریّ

ــیریّ مقامۀ ــیک عربی بر پایه نظریه زبان یک اثر روایی عنوانه همدانی را بهمض ــکالس ــناس ی ش

ــن ــد  نامۀهمچنین پایان و ؛انددادهر مورد ترلیل و ارزیابی قرا هلیدی و حس ــی ارش ــناس کارش

سروده»( 6931) سجام در  سی ان شنا شتۀ «های متنبیزیبا ساداتی.  نو سادات  سندهعاط ه  در  نوی

ــروده نامهپایاناین  ــماری از س ــجام های متنبی را برش ــاز هلیدی پایۀ برخی از ابزارهای انس س

 بررسی نموده اسو.

ستجو نمو نگارندگان سطور تا آنجا که ج ستقل در مورد دهاین  شی م صفاند پژوه  ابیات و

 پردازی و تصــویرگری درکه به بررســی وصــف هاپژوهش ای ازپارهجز  ؛نیافتندبرتری  الذئب

ــعر برتری پرداخته ــواند که ش ــعر البرتری بین الواقع » مقالۀ از آن جمله اس ــف فی ش الوص

ــکی« والخیال ــف الرش ــمارپژوهشاما  ؛از یوس ــعر و  دیگری دربار  های پرش جایگاه ادبی ش

سیاری از  یافته برتری نگار  شارا هاآنکه ب شاعر  -هر چند کوتاه -تیا شتهدبه این ابیات  اند ا

 در این اســو که حاضــر نوآوری جســتار جنبۀ ؛ لذاگنجدوجیزه نمیدر این  هاآن که ذکر همۀ

ــاعر با گرب را از من ــف نبرد ش ــی قرار میابیات وص و گامی  دهدظر ادوات ربطی مورد بررس

 عربی. کالسیک قصایدشعار توصی ی میزان و کارکرد ادوات پیوندنما در ااسو برای نشان دادن 
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 انسجام پیوندی  تبیین

ادوات ربطی »گویند. در این رو  آن انسجام پیوندی می نوعی از انسجام وجود دارد که به

 شینواپسین و پیهای میان گزاره و های متنی فراتر از کلمه هستندگزاره انسجام میان ایجادکنند 

سجام پیوندی ارتباط معنایی »از این رو (. 29: 6336)خطابی، « دنکنبرقرار می پیوند منظور از ان

  ســببی(، Additive) اضــافی و منطقی میان جمالت متن اســو. انســجام پیوندی به چهار نوع

(Causal ،)تقابلی (Adversative ) زمانیو (Temporalتقسیم می ) ساعدی،  پورلط ی)شود

ین زیرا در ا ؛این نوع از انسجام با دیگر انواع انسجام ت اوت بارزی دارد»بنابراین  (.661: 6921

زناد، ) مستقیم اسو صورتیا بند روایی به نوع از انسجام پیوستگی میان دو جمله و دو مقطع 

ــیبرخی از این »(. 97: 6339 ــافی به  و معلومات د و اطالعاتندار ادوات کارکردی افزایش اض

ـــافه می  نیز معنای مغایر وند. گاه کنۀ قبل پربارتر مید و جمله را نســـبو به جملنکنمتن اض

ضادی در متن ایجاد کرده و در  شین آورده میمت ضوع پی  به هاآناما برخی از  ؛دنشومقابل مو

 های متنی ایجادهی و معلولی میان گزارعلّ د و رابطۀنشـــویصـــد ایجاد نتیجه به متن افزوده مق

 .(21: 6336)خطابی، « دنگردایجاد رابطۀ زمانی در متن می باعثد یا اینکه نکنمی

 رتباط اضافیا -1

ای دربار  مرتوای جملۀ پیشــین در متن، شــود که جملهاین رابطۀ معنایی زمانی برقرار می

ضافه کند. این افزوده  سهمطلبی ا ضیری، تمثیلی و مقای سو جنبۀ تو شتهممکن ا شد  ای دا با

به این تعریف (.23: 6971)اخالقی،  جه  ندی در با تو مان راد و ه باط ات یا  این نوع از ارت و 

ـــود دیده می گزاره یا جملههماهنگی میان دو  در عربی با ادواتی نظیر واو، أو،  این ارتباط»و ش

 (.623: 2006 ی ی، )ع« شودده میعلی هذا و غیره نشان دا إلی، عالوه

 ارتباط تقابلی -2

ــمار می وادث تقابل ح»از ارتباط  این نوع درآورند؛ ارتباط تقابلی را دومین نوع ارتباط به ش

تقابل  ابطۀرمورد نظر و میان دو گزاره  افتدات اق میبینی و غیر منتظره به صورت غیر قابل پیش

«  کنندرا برای این نوع از ارتباط بیان می  yetلیدی و حســـن ادات اســـو. هو تضـــاد برقرار 

شان دهند   زیادیات واددر زبان عربی (. 29 :6336 )خطابی، سو وقابل و م هوم ت ن  تعاکس ا

بنابراین  .(31تا: ، بیلکن، غیر أن، عکس ذلک و غیره )صـــبیری از عبارتند هاآنکه برخی از 
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جمله  گیرد که مرتوای یکتباینی یا استدراک هم آمده زمانی شکل میکه به نام »ارتباط تقابلی 

  (Halliday, 1976: 25). «قبل ایجاد کرده اسو خالف انتظاراتی باشد که جملۀ

 ارتباط سببی -3

شود که رویداد فعل جمله با رویداد جملۀ ها برقرار میمعنایی هنگامی میان جمله این رابطۀ

باشــد. این ارتباط ســببی شــامل روابط علو، نتیجه، هدف و شــرط دیگر ارتباط ســببی داشــته 

گردد که رویداد فعل یک (. بنابراین پیوند ســببی زمانی برقرار می31: 6971شــود )اخالقی، می

لیدی و حسن این (. ه11: 6921 نژاد،رجمله ارتباط سببی با رویداد جمله دیگر داشته باشد )آذ

سته نتیجه، عل سیم کرده و، هدفادوات را به چهار د شرط تق   (Halliday, 1976: 260). اندو 

ستند که نقش این کارکردها را ای ا می سبب،در زبان عربی ادواتی ه  کنند مانند، ألن، إذن، کی، ب

 نتیجۀ ذلک، بناء علی ذلک و غیره. یعود إلی، ،، مردّهفا، إذا

 ارتباط زمانی -4

الوصــل "زمانی اســو که در عربی با عنوان  چهارمین مورد از انواع انســجام پیوندی ارتباط

شود این رابطه هنگامی بین دو جمله برقرار می (. 21 :6336 شود. )خطابی،شناخته می "الزمنی

ـــد. در متون روایی از قبیل  بر قرارهای آن دو جمله ای توالی زمانی میان رویدادکه گونه باش

ها و اجزای روایو و وجه ممیّز آن از جمله ترین رابطۀ میانقصــه، داســتان، اســطوره و .... مهم

 آید )فروزندهداستان به وجود نمی اصوالًزمانی اسو که بدون آن  ۀهای دیگر سخن، رابطگونه

ستگی زمانی متن می (.690: 6939طالبی، و بنی سجام ادوات منجر به پیو شود در این نوع از ان

 ترین ادوات پیوند زمانی هستند.مهم (. ادات ربطی، فاء، ثمّ، واو از67: 2007)مرمد، 

 1تحلیل انواع انسجام پیوندی -5

 2ارتباط اضافی

وجود این نوع انسجام در هر متنی بایسته و ضروری اسو تا خواننده در فهم مرتوای متن 

ــود. ــتباه نش ــامد این نوع رابطه  گونههمان دچار لغز  و اش ــدیم بس که پیش از این یادآور ش

یم کنوص ی ادبیات کالسیک نظری بیاف اگر به مشهورترین قصاید ن دارد.بستگی به موضوع مت

                                                           
1  . Conjunctives cohesion 

2. Extra Relationship 
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انب ند و چنین تعاملی از جبرخوردار های مختلف ارتباط اضافیگونهبینیم که این قصاید از می

ونه گ اتی جامع و نمایشیو توص ای را در وصف عقیم نگذارندشعرا باعث شده که هیچ پدیده

اسو و هر وص ی در  موضوع وصف؛ زیرا در این قصاید بگذارند جاهدر دواوین شعری خود ب

ی وص  هستۀای بر موصوف اسو که جهو تکوین آید و خود به خود افزودهپی موصوفی می

صلی و تکامل اجزاء  ضروریابنابر رود.کار میآن بها صی ی ارتباطین   ترین ارتباط در ابیات تو

   اضافی یا افزایشی اسو

که تمامی  ایگونهبه ؛شودبرتری این نوع انسجام به زیبایی دیده میرب توصیف گ ابیاتدر 

شیاء در  صیدهاین ا ش بخش از ق صیف  ستی و کامل تو د. سراند و خواننده به اقناع میدهبه در

ست اده از کارکردهای  ابیاتاین  شمو ارتباطبا ا شی با  سته همچون تابلویی نقا ضافی توان و یّلا

 . دده رائهبه مخاطب انبرد  از صرنۀ صویری جامعو ت جلوه نمایداجزاء 

غاز ، آوقوع حادثه وماده توصی یزمان  عنوانبهشب  عنصر را از شاعر در این ابیات، وصف

ستر  حادثهسو؛ این زمان که کرده ا شکل می در گ شاعر آن  گیرد کارکردی مؤثر در متن دارد. 

شخصیو شیده بین این زمان با حادثه و  شکل می هایی که درکو قرار گیرند پیوند بردل روایو 

ص به فهم بقیۀ شب دیده تا ند؛ لذا خود را ناگزیر به ارائۀ توضیح دربار ک صر روایی  ای دمهعنا

دات تمهی پردازاناز این رو در همان ابتدا به ارتباط اضــافی پرداخته تا مانند روایو وارد نشــود.

رفته بهره گ از ادوات ارتباط اضافی  راستادر این و  نمایدن را فراهم ورود به حادثه و توصیف آ

 اسو:

 ولیلٍ کأنَّ الصُّــبحَ فــــی أُخـــرَیاته  

 تَسَربلتُهُ والذِّئبُ وَسنـــــــانُ هاجع  

 حشاشـــۀُ َنصــلٍ ضَمَّ إفرندَهُ غ مـــــــدُ 

 بعین  ابـــــن  لیلٍ، ما له بالَکری َعهـــــدُ 

 ( 712تا: ، بیبرتری)

اهی ماند./ سیهای صبح شمشیری در نیام را میترجمه: شبی که در ساعات پایانی و نزدیکی

ــب را به تن نمودم در حالی ــمانش پریده بود همچون ش که گرگی نیمه بیدار که خواب از چش

 دزدی به نظاره نشسته بود.

ــب تاریک و نلمانی با گرگی که در آن ناهر میبدین ــان پیوند آن ش ــود فیس البداهه و ش

 ولیل والذئب وسنان»کرد: گونه آغاز میبدون مقدمه صورت نگرفته اسو. اگر شاعر شعر را این
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پرداخو چه بســا متن از می یف گربو بعد از ذکر زمان روایو مســتقیم به توصــ...« هاجع 

سجام الزم برخوردار نمی سپیدهان شبی که  سو و با شد؛ زیرا ذکر جزئیات  ین ادمش نزدیک ا

سو، وج شیریود همچنان تاریک و نلمانی ا شم شیده در نیام،  مانند  شان میپو دهد که این ن

ستان ناهر می ضیه با گرگی که در دا شاعر خطر میق ؛ زیرا ارتباط نیسوآفریند بیشود و برای 

سنه سو نیاورده گر شب غذایی به د سو از گرگیتر و درندهتر گرگی که تا پایان  ر آغاز که د ا

دادن زمان پایانی شـــب  تر اســـو و نشـــانگردد؛ بنابراین این گرب قویغذا میشـــب دنبال 

رهایی شاعر از چنگال مرب اسو. شاعر که شب را به خوبی و سالمتی به سر برده  دهند نشان

آلود باشــد و از پس کند که خســته و خوابقتضــا میو در پایان شــب به گرگی گرفتار آمده، ا

صلی متن یعنی  دن این جنبۀنیاید. بنابراین آورگرب بر شب، در پی اثبات م هوم ا ضیری از  تو

 گنجد وارتباط اضــافی می صــی اتی که از گرب آمده در مقولۀشــجاعو اســو. در ادامه نیز تو

سجام شۀ بخشی به متن ونقش مهمی در ان صلی آن  تقویو اندی شاعر( ا شجاعو   ند.کای ا می)

شویم که درون صلی این مایۀباید یادآور  صیده در پی ملمو  کردن و  ا سو و ق صیده فخر ا ق

ضافی ز جنبۀشاعر در اینجا االزم به ذکر اسو که  اقناع نمودن مخاطب اسو. شبیهی ارتباط ا  ت

ــت اده از ادات  ــانی دو چیز که در معنا و م هوم مانند هم  "کأنّ"با اس ــو و همس بهره گرفته اس

سو. شان داده ا ستند را ن سا ه ساعو پایانی هم شتر  از نیام یعنی  شیری که بی شم شب با  نی 

ضافی در بیو دوم نیز ادامه پیدا کرده اسو. بیرون آمده اسو.  گرب  شاعراین جنبه از ارتباط ا

خوابی توصـــیف نموده و چهار صـــ و پی در پی برای آن آورده اســـو را در بیو دوم به بی

 "ءبا"و  "واو"ات و اده از اددر اینجا با اســـت او )وســـنان، هاجع، ابن لیل، ما له بالکری عهد(.

یان بو تجسم گرسنگی و درندگی گرب اسو، اوصاف  ارتباطی را که در پی توسیع دایر  چنین

سو. شتگی این نموده ا سرگ صیف کردن بر غایو درندگی و  سنگی گونه تو اللو گرب دو گر

ــو،عوامل درندگی گرب، بی ترینکند. از مهممی ــنگی بر او  خوابی اس به ویژه گرگی که گرس

ــو اما مانند دزد، نیمهکه خغلبه کرده و با این ــو و بنا بر واب آلود اس ــکار اس بیدار و منتظر ش

ضافی، عالوه بر ایجاد ارتباط با  صادیق ارتباط ا شاعر با خواب عهد و پیمانی ندارد. این م تعبیر 

سمو اول  سوم ) متنق سمو  شب( و ق صف  ش) متنو اعر و گرب( در پی ایجاد نزاع میان 

سو.  سجام ا صاف را تکمیل کند  که دایر شاعر برای اینان و میان اجزای آن ارتباط منطقی او
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نسجم اضافی م یبا است اده از ادوات پیوندنما را های معناییگزاره نماید، در این دو بیو، راربرق

سو.  کردهو هماهنگ بیان  ضافات در در نتیجه میا صوص گرب که عالوه توان گ و این ا خ

شده به چند بیو دیگر نیز می سمو پایانی متن یعنی غلبۀانجامبر بیو یاد اعر بر گرب ش د با ق

 تناسب دارد.

 :دتوان اشاره نموارد به مورد زیر مید توضیری های دیگر ارتباط اضافی که جنبۀنهاز نمو 

 بصاحـــب ه، والج ــــدُّ یُتعـــــسُهُ الَجدُّ   کالنا بها ذئـــب  یُرـَـــّدثُ نَ ســـَـهُ         

 (719تا: بی برتری،)

ـــخن می با خود در مورد دیگری س یک  ما گرب بودیم و هر  بد ترجمه: هر دوی  گ و. 

 دهد.اقبالی، تال  و کوشش را هدر می

ضافی جنبۀ در حقیقیو» شریری توضیری برخی از ادوات ارتباط ا یکی از  نو ای دارند و ت

سجام پیوندی هلیدی اسو ضافی در ان  نمونه در این(. 31تا: بی صبیری،) «کارکردهای ارتباط ا

ین برای اشاعر  وآن را شرح و بسط داده  هدشای که به معنای پیشین افزوده عبارت و یا گزاره

گوید با اسو. شاعر زمانی که از همانندی خود با گرب سخن می بهره برده "واو" کار از حرف

ست اده از تمثیل  ضیح "الجد و... "ا سمبادرت  ین همانندیای از او بیان جنبه به تو . ونموده ا

سط م هومیشاعر با بهره واقعدر  ضافی ،گیری از ب اد کرده ایج زیبا و منسجمی در متن ارتباط ا

خود را همانند گرب  یهاخوابی و دیگر ویژگیبی او درندگی، شــهامو، گرســنگی، اســو. 

ــته  ــو. در این بیو که دانس ــخناس ــاعر از هم س ــو، ش ــاعر و گرب اس ذات پنداری میان ش

ــرب ــخنی کآورد تا متن بریده و بیالمثلی را برای تکمیل مطلب میض ــد؛ زیرا س ه ارتباط نباش

ل کامل ثَاین مَ ارسایی در خود دارد که به واسطۀل بیان داشته نوعی ابهام و نشاعر قبل از این مَثَ

 که هریابد. سخن از همانندی شاعر و گرب اسو، هنگامینسجام متنی دسو میگردد و به امی

ی، تال  و بد اقبال :یتعسه الجدّ اند. این موضوع با مثل )الجدّدو در بدبختی و بد اقبالی مشترک

کامل شــده و شــاعر توانســته توصــی ی کامل  و منســجم از  ،(دهدکوشــش آدمی را به هدر می

 ه دهد. و گرب ارائ خود اوضاع

سامد  ضافی رکابهب صتدر ابیات و ارکان آن گیری ارتباط ا   ول زیردر جدبرتری ف گرب یو

 آمده اسو:
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 نوع آن جایگاه آن عبارت آن نماوات پیونداد

 اضافی تمثیلی بیو اول کأن الصبح فی.... کأنّ 

 اضافی توضیری بیو دوم والذئبُ وسنانُ ... واو

 اضافی تمثیلی بیو دوم بن لیلٍ بعین ا ءبا

 اضافی تشبیهی بیو چهارم وأطلس ملء العین.... واو

 اضافی توضیری بیو چهارم ضالعه ...وأ واو

 اضافه تشبیهی بیو پنجم له ذنب  مثل .... مثل

 تشبیهی -توضیری بیو پنجم ومتن کمتن القو  واو

 تشبیهیاضافه  بیو ه تم کقضقضۀ المقرور... کاف

 اضافی توضیری بیو نهم والجدّ یتعسه.... واو

 اضافی تشبیهی بیو دهم مثل البرق ... مثل

 اضافی توضیری بیو پانزدهم وللرمضاء من ... واو

 اضافی توضیری سی چهارمبیو  وهو من عر  فرد ... واو
 

ضافی در  یکارگیری ادوات پیوندنمامیزان به بینیممیکه گونه همان سه با تعدادا بیات ا مقای

بار از ارتباط اضافی است اده  62رسد رقم کمی نیسو. شاعر در این ابیات که به شانزده بیو می

ه دات واو جلوه بیشتری دارد که گاه بدر این ابیات ارتباط توضیری با است اده از ا ده اسو.نمو

سو.  آمدهبه صورت حالیه  صورت عط ی و گاه سجامحرف واو »ا اهمیو متن  بهبخشی در ان

سایرسزایی دارد به سبو به  ضافی  یحروف پیوندنما و ن شتریا سامد بی سو برخوردار از ب  «ا

شاو ،  ست اد (.106: 2006) شاعر ناگزیر به ا از ارتباط  متواتر  بنابراین در این ابیات توصی ی 

 ده اسو.شات توضیری و تمثیلی واد کارگیریبهاضافی با 

 1ارتباط تقابلی

نده یسها و رویدادهای ضد و نقیض تشکیل شود که نوهای گزاراز پاره هر متنی ممکن اسو

ست اده از ادوات پیوند ضوع برا بیان می هاآنی تقابلی نمابا ا بودن  ردیفدلیل همه کند. این مو

این  افزایش کاربرد ؛ چرا کهرودو همبســتگی ارکان وصــ ی در متون توصــی ی کمتر به کار می

شده  شکیل  سو که متن از فعل و ان عاالت مختل ی ت شد وارتباط زمانی ا قات در برخی او با
                                                           
1  . contrast Relationship 
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ـــو این کنش از  ، گرچهبرتری ابیات توصـــیف گربد. نگیرها در مقابل هم قرار ممکن اس

ن تتر در روساخو مها کماما این تقابل ؛های معنایی و ساختاری برخوردار اسوتقابل مجموعۀ

سونمود یافته  سته ا شاعر کمتر از ادوات ارتباط تقابلی بهره ج شاعر با بیان تاریکیو  شب  . 

شزد می سپیدی را به خواننده گو سنگم هوم تقابلی آن یعنی عدم هر گونه  ی و کند و با بیان گر

غم رکه علییعنی این ؛کندشجاعو و درندگی گرب م هوم مقابل آن را برای خواننده بازگو می

شدماین همۀ سطۀوهب هااما این تقابل ؛ها من بر او پیروز  عبارات و ادوات متنی و تقابلی بیان  ا

توان را نمی هاآن روازاینده شده اسو؛ های پنهانی متن نشان دانشده و تنها در معانی و داللو

ای پاره در اما ؛نمود و ترلیل هلیدی بررســی های ارتباط تقابلی بر حســب نظریۀنمونه عنوانبه

از  اینمونهده اسو. نموانسجام برقرار  ، میان جمالتاز موارد شاعر با است اده از ادوات تقابلی

  توان دید:در ابیات زیر میرا  این گونه ارتباطکاربرد 

 فأوجرتُهُ خــــرقاءَ تَرـــــس بُ ریشَها   

 فما ازدادَ إال جــــــــرأ   وصرامـــــۀ             

دُّ مُســـوَ واللَّیــــلُ یَن ضُّ کوکـــبٍ علی 

 دُّ وأیقَنـــوُ أن األمـــرَ منــــه هـــو الج 

 (711تا: بی برتری،)

ــیاه شــب آن دل در پنداری که کردم پرتاب او ســوی به تیری چنان ترجمه:   بر تیری س

بود که مطمئن شدم او افزود و اینجا جسارت بر جرأت و  فقط این کار من ./آمد فرود ایستاره

 ی اسو.که او )در از پای در آوردن من( جدّ

ــان دهنددیده می "إال"در این ابیات ادات تقابلی  ــود که نش ــدیو دو گزاره   ش تقابل و ض

د. جسارتش را دو چندان کرکند که تیری به گرب زد اما این تیر جرأت و . برتری بیان میاسو

ها  نه تن پایعنی  که او را جری یاو را از  یاورد بل جۀد؛ نمو نیز تردرن نابراین نتی . عکس داد ب

ش روازاین سو؛م هومی تقابلی میان این دو بیو برقرار  ضربۀ ده ا اعر ش م هوم اولی تال  و 

ـــو که نتیجۀ یبرای از پا  ؛گیردم هوم اول قرار میبا دهد و در تقابل عکس می در آوردن اس

از این رو در این مثال، ارتباط تقابلی باعث انســـجام متن  یعنی افزایش یافتن شـــجاعو گرب.

خو فرسـا و سـتقابلی به نزاع طاقو توان با توجه به این رابطۀه میشـده اسـو از این حیث ک

ریزی شده ب بر آن پیو متن نیز بر اسا  این نزاع و نتایج مترتّمیان شاعر و گرب پی برد. کلیّ

 اسو.
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  کار رفتههب بار در ابیات توصـــیف گرب برتریتنها یکقابلی ارتباط تکه گ تیم  گونههمان

 که ویژگی آن در جدول زیر آمده اسو: 
 

 نوع آن جایگاه آن عبارت آن ادات پیوند نما

 تقابلی دوازدهمبیو  فما ازداد إال... إال
 

 1ارتباط سببی

سو.   سببی ا سجام پیوندی ارتباط  ک یاز دیدگاه هلیدی سان بدینیکی دیگر از عوامل ان

شود یابیات توصی ی برتری زمانی که دراماتیک مبایستی از ارتباط سببی برخوردار باشد. متن 

سببی در آن ایجاد میحرکتی به خود می و جنبۀ شتر به ت و آنجا شودگیرد ارتباط  صیف که بی و

ا توجه شود و بمی رنگکم در آن ارتباط سببی پردازدمیها و ص ات اشیاء صرف و بیان ویژگی

ر این ابیات دگیری ارتباط سببی کارمیزان به عنصر توصی ی بر عنصر دراماتیک و روایی به غلبۀ

خواهد از توصــیف بیرون کند و میمی اما شــاعر زمانی که قصــد بیان حوادث را  ؛کمتر اســو

سر بگیرد مهم شکلبیاید و حادثه را از  ساند ره یاری میگیری حادثترین ارتباطی که او را در 

ــو ــببی اس ــت اده از ادوات پیوندنما ؛ارتباط س ــببی به بیان این نوع ارتب یاز این او با اس اط س

و ایجاد ارتباط ســببی شــروع نبرد را  "من"زیر شــاعر با اســت اده از ادات  در نمونۀ پردازد.می

 دهد:شکل می

 ببیداءَ لــم تُعـــرَف بها عَیــــشۀ  رَغدُ   ی ولی مـن شد   الجَوع  ما به                    ب ســَما

 (719تا: ، بیبرتری)

آب و علف سخو گرسنه بودم او به من که من همچون او در این بیابان بیترجمه: در حالی

 ور شد.حمله

ست اده از ادات در اینجا شاعر علو حمله شدت گرسنگی  "من"ور شدن گرب به او را با ا

سو و پیشین هماهنگ ا با فضای توصیف شد کند که شاعر علتی مناسب ذکر می دانسته اسو.

یده مرکزی متن را تقویو می ـــو ند.  بیکا بانی که خبری از زندگی خو  نیس یا تردید در ب

                                                           
1. Causal relationship 
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ترین عامل و علو درگیری نبرد اسو. شود و گرسنگی مهمگرگش چنین گرسنه و شوریده می

س شب هنگام در  یدر نتیجه آن ک ستی از بایشود می رو روبهچنین بیابانی با چنین گرگی که 

 شهامو زیادی برخوردار باشد.

ای اســو که شــاعر در برخی ای ارتباط ســببی، م هوم نتیجهیکی دیگر از موارد زیر شــاخه

سو ابیات سببی قرار می ای زیر مجموعۀبنابراین عوامل نتیجه ؛آن را بیان نموده ا   ؛یرندگارتباط 

ست اده از ادات نتیجه  نۀمانند نمو شاعر با ا سببی را بیان نمو "فا"ساز زیر که در آن  ده ارتباط 

 اسو:

 الرَّعدُ  یُتبــــعُهُ البَـــــرق  م ثـــلَ فأقبَلَ           فه جتُهُ     وارتجَــــــزتُ ، أقعَی ثمّ عَوَی

 (711: همان)

شاعر ابتدا علو و ی زده نمودن و ترغیب گرب به آن هیجانا عامل را بیان نموده و در اینجا 

 سو.ده اکرآسای گرب اسو بیان امد آن را که همان غرّ  برقمقابله اسو و سپس نتیجه و پی

سو.  ل گزار  نخسویا معلو گزار  دوم نتیجه سطه ادات هیا با در بیو زیر که در آن  "حتی"وا

 ده اسو:هم پیچیدن گرب را بیان کر بهو عملکرد  امد و نتیجۀپیشاعر 

 روح والجلدُ فمـا فیــه إال العظم والـ  ی استــمّر مـریرهُ طــواه الطــوی حت

 (719: همان)

ــیده ــببی مانند ارتباط تقابلی در این قص ــاعر در  در مجموع ارتباط س کاربرد کمی دارد و ش

صفابیات  شتر به و صی ی خود بی ستا که تو شده و های راکد و ای  ابطۀرمعموالً با علو بیان ن

 اسو.  پرداختهبرقرار نیسو  هاآنی میان علّ

 شود:می رتباط در ابیات توصیف گرب برتری دیدهدر جدول زیر موارد کاربرد این ا
 

 نوع آن جایگاه آن عبارت آن ادات پیوند نما

 ایسببی نتیجه بیو ششم حتی استمرّ مریرُهُ... حتی

 سببی علی بیو هشتم من شد  الجوع ... من

 ایسببی نتیجه بیو دهم فأقبل مثل البرق... فاء
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شاهد می گونههمان سه مرتبه از ادوات پیوندنماکه م شاعر در این ابیات تنها  ی سبب یشود 

 است اده کرده اسو.

 1ارتباط زمانی

گر و کاربسو آن در دیتر در متون روایی کاربرد دارد انسجام پیوندی بیش دراین نوع رابطه 

ز وصف ا خود پسگرب  یابد. برتری در ابیات توصیفکاهش می چشمگیریمتون به صورت 

ه آن بپردازد که در به وصــف نبرد خویش با گرب می شــب و حالو گرســنگی و نزاری گرب

در این قسمو یعنی از بیو هشتم تا  شاعر ؛ چرا کهدشوه میطور افزایشی ادوات زمانی مشاهد

شامل می صف ابیات را  صبغۀشود شانزدهم که ن ستا  عمدتاً با  صف و ای روایی و پرهیز از و

انی است اده از ارتباط زم الزمۀ شرح نبرد او با گربپردازد. در ضمن ن اشیاء به توصیف مینمود

توالی و تسلسل زمانی شاهد زیرا هر رخدادی متضمن زمان اسو. بنابراین در این بخش  ؛اسو

باط زمانی ادوات ارت پی در پیناگزیر به کاربرد  بنابراین شاعر در این قسمو ؛هستیممیان ابیات 

 به کار رفته اسوکرّات اء، واو که بهاسو: مانند ثمّ، ف

سیلۀعلاین ارتباط میان اجزاء و ف صیده به و شب(  های زمانی در ق شخص ) صر زمانی م عن

صر  عنوانبه ستر عن سو و در گ شده ا سی ایجاد  سا شخص افعال زمانی دیگر  ا این زمان م

گرفته اسو. بنابراین از اول قصیده تا پایان آن ارتباط زمانی ح ظ شده اسو. روایو با  صورت

ـــکل نکره رو  قصـــه "لیلٍ"ذکر نام  ـــرایی را پیش گرفته و همانبه ش گونه که در رو  س

صه ست اده میق سنتی از عباراتی نظیر، روزی از روزها، روزی روزگاری ا ری گردید برتسرایی 

 ها سخن گ ته اسو. یز از شبی از شبن

ــرنه ــطۀهو متررک بگونه ای نمایشص ــیف  واس ادوات ارتباط زمانی در ابیات پایانی توص

 اسو: هگرب به سهولو قابل مشاهد

فأوجــرتُه خــــــرقاءَ َتر سبُ ریشَها   

  افأتبعتُها األخـری فأضللــــوُ نصلَه

 ــلَ الــــرَّدَیفخَـــرَّ وقد أوردتُهُ مَنهـ

 وقمــــوُ وجَمَّعوُ الرَصی واشــتویتُهُ 

 علی کوکبٍ ینقضُّ واللَّــــیلُ ُمســــوَدُّ 

 بریثُ یکــون اللُّبُ والــــرُّعبُ والر قدُ 

 علی نمـــــإٍ لو أنَّه عــَــُذَب الــــو ردُ 

 ن ترت ه وَقد  علیـــه وللرَّمضـــــــاء  مــ 
                                                           
1. Tempoeal Relationship 
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 وأقلعــــوُ عنه وهـــــــو مُنعــ ر  َفردُ ـساً منـــهُ ثمّ ترکــتُهُ        ونلـــوُ خَسیــ

 (711: همان)

ـــیاه تیری بر  ـــب س ـــوی او پرتاب کردم که پنداری در دل آن ش ترجمه: چنان تیری به س

سپس تیر دیگری پرتاب کردم و آن تیر را در همان جایی که خرد و تر  ستاره ای فرود آمد./ 

شنگی به سختی و کینۀ او )کنایه از قلب( جای  شاندم./ بر زمین افتاد و او را با وجود ت داشو ن

ایی هریزهوارد آبشخور مرب نمودم. ای کا  این آبشخور برای او گوارا بود!/ برخاستم و سنگ

که گرمای زمین نیز چون هیزم آن ها کباب کردم؛ در حالیجمع کردم و او را بر روی آن ســنگ

که به خاک آغشـته شـده بود ا خوردم و بقیۀ آن را در حالیپخو./ اندکی از گوشـو او ررا می

 رها نموده و رفتم.

سائیدن گرب، جهش و پر   صبح، نهور گرب در بیابان، دندان  شبی تیره و تار نزدیکای 

به سمو شاعر، زوزه کشیدن و افتادن، روی آوردن مجدد به سمو شاعر، درگیری با شاعر، تیر 

ــاعر، تکرار ــط ش ــدن اندازی، تیر زدن به گرب توس ــاعرتیر به قلب، به زمین وارد ش ، افتادن ش

ــنگ ــاعر و س ــتن ش اندکی از آن را خوردن و  برای کباب، کباب کردن،ریزه جمع کردن برخاس

ـــتان. چنان خ ر این ابیاتبینیم تمامی حوادث و افعالی که در که میباقی را وانهادن و اتمام داس

ر ثمّ، نظی یادوات واسطۀبهو این انسجام  پیوند خورده اسوعنصر زمان به هم داده با است اده از 

ــباهو  این قطعۀ .فا، و واو که از ادوات مهم ارتباط زمانی اســو صــورت گرفته اســو زیبا ش

این  را دارد؛ از جملۀ هاآنهای اخصــهزیادی به فیلم کوتاه و داســتان کوتاه دارد و تمامی شــ

سو. اه نمودقصیده را به نروی زیبا به هم مرتبط  ها عنصر زمان اسو که تمامی اجزایشاخصه

صیده فری تۀ شالوده برتری در این ق شده و مجموعه حوادث رخ داده را با قانون  شعر ن شکنی 

اســت اده از توالی زمانی روایو کرده اســو. این پیوســتگی باعث شــده که خواننده، نظم زمانی 

  زمانی یروایی از شگردها در این قصید او  را به راحتی دریابد. هاآنحوادث و هماهنگی میان 

 بهره برده اسو. متوالی  گونۀبهو ارتباط میان افعال مختلف  "ترتیب"

ستگی کامل  سو. این پیو ستگی زیبایی میان حوادث ایجاد کرده ا شاعر در ابیات پایانی پیو

ــو و جایی خالی در آن دیده نمی ــود و تمامی افعال زمانی صــرنه را در بر میاس گیرد. این ش

م حادثه ارتباط  ازینی شــده و خواننده برای ربط حوادث به تخیّل زمانی، باعث ســهولو تجســّ
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عل که این فعل میان ف توجه کنیم خواهیم دید  "فأتبع"اگر به کارکرد فعل  مثالعنوانبهندارد. 

عل میان ف "قموُ"تیر زدن اولیه با کشــته شــدن گرب ارتباط برقرار کرده اســو. همچنین فعل 

 شد. آمد جای خالی آن حس میارتباط برقرار کرده و اگر نمی "جمعوُ"و فعل  "خرّ"

 :آمده اسوبسامد ادوات ارتباط زمانی در جدول زیر 
 

 نوع آن جایگاه آن عبارت آن ادات پیوند نما

 زمانی دهمبیو  عوی ثمّ أقعی ثم

 زمانی بیو دهم وارتجزت واو

 زمانی دهمبیو  فهجته فاء

 زمانی دهمبیو  فأقبل فاء

 زمانی یازدهمبیو  فأوجزته فاء

 زمانی دوازدهمبیو  ... فما ازداد فاء

 زمانی دوازدهمبیو  فأتبعتُها فاء

 زمانی دوازدهمبیو  فأضللو فاء

 زمانی سیزدهمبیو  فخرّ فاء

 زمانی چهاردهمبیو  وقد أوردته واو

 زمانی پازدهمبیو  وقموُ  واو

 زمانی پانزدهمبیو  فجمّعوُ  فاء

 زمانی پانزدهمبیو  هشتویتُفا واو

 زمانی شانزدهمبیو  ونلوُ واو

 زمانی شانزدهمبیو  ثمّ ترکته ثمّ 

 زمانی شانزدهمبیو  وأقلعوُ  واو

 

بهره برده اسو و این ادوات زمانی  از شاعر تنها در بخش دوم این قصیده که پیداسوچنان

است اده از ادات زمانی فاء در این قصیده بیشتر از دیگر  و ؛گرددبر میآن روایی  به صبغۀ قضیه

 .بار از این نوع ارتباط بهره گرفته اسو 61شاعر  و ادوات اسو

 گیرینتیجه -4

 آید:از آنچه در این نوشتار آمد نتایج زیر به دسو می
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 کدام از انواع انسجام پیوندی به شرح زیر اسو: کارگیری هرهمیزان ب
 

 کارگیریدرصد به کارگیریتعداد به انواع ارتباط

 % /37 62 ارتباط اضافی

 % 3/25 6 ارتباط تقابلی

 %9/75 9 ارتباط سببی
 %/ 50 61 ارتباط زمانی

 

سجام پیوندی  صید ان سو در ق ضروریات ا ص ی از  ضافی می و و اطر خهتواند بارتباط ا

ندک کاربرد ا ن از علل مهما بودن و راکد بودتکه ایســاین ماتوصــیف پرکاربرد باشــد ک ســیطر 

ای هوص ی روایی باشد و شاعر در پار قصید  چنانچهدر آن اسو.  سببی و زمانی ارتباط تقابلی،

ــده و به  از ــرف خاره ش ــف ص ــتر نهور روایواوقات از وص گری بپردازد ارتباط زمانی بییش

ضافی و زمانی راتوان مییابد. بنابراین می صایدارتباط ناز پرکابردتری ارتباط ا صی ی  ها در ق تو

ه سبک ب ی ارتباط تقابلی و سببی نیز در این گونه قصاید بستهکارگیرمیزان به روایی دانسو. –

ــاعر کاهش یا افزایش می ــنده یا ش بهره  ارتباط ری به میزان کمی از این دو نوعبرت ویابد نویس

   گرفته اسو.

صیده از ادوات م سجام پیوندیبرتری در این ق سوبردبهره  جا و منطقیبه ختلف ان . هر ه ا

ضافی  سامد آن هستیم و هرآنجا که نیاز به ارتباط  اسوجا که نیاز به ارتباظ ا شاهد کاربرد پر ب

 آمد.این نوع از ارتباط بیشتر به چشم می اسوزمانی 

اعر درگیری میان گرب و ش صیف موصوفاتی نظیر شب، گرب، شاعر وارتباط اضافی در تو

. زیرا واس در جریان های توضیری، توصی ی و تمثیلی که از این موصوفات ارائه شدهو افزوده

سه صیفاین مثلث  صلی ابیات تو ست اده از  گانه جزو ارکان ا شاعر با ا سو.  گرب برتری ا

یو داده و خاصنصر ارائه های مختلف انسجام اضافی توصی اتی کامل و جامع از این سه عگونه

 نهور نشانده اسو. ۀرا به منصّ هاآنبخشی تجسّم

زد گونه سپیدی را به خواننده گوششب م هوم تقابلی آن یعنی عدم هر شاعر با بیان تاریکی

کند و با بیان گرســنگی و شــجاعو و درندگی گرب م هوم مقابل آن را برای خواننده بازگو می

شدمنرغم همۀ ایکه علیکند؛ یعنی اینمی ها در دل متن پنهان اما این تقابل ؛ها من بر او پیروز 
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شدهشده و کم سجام پیوندی تر بیان  سجام تقابلی که از کم کاربردترین نوع ان اند. در مجموع ان

 .شودتر دیده میاسو در این قصیده کم
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 م(. نرو النص: اتجاه جدید فی الدر  النروی. القاهره: مکتبه زهراء الشرق.2006ع ی ی، أحمد. ) .60
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1. Halliday M A K and Ruqaiya Hasan (1976), Cohesion in English, London: 

Lonhgman. 
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 ول(ئسینا، مهدان، إیران، الکاتب املس)أستاذ مشارك يف اللغة العربیة وآداهبا جبامعة بوعلي 1الدکتور سّید مهدي مسبوق

  سینا، مهدان، إیران()دکتور يف اللغة العربیة وآداهبا جبامعة بوعلي الدکتور شهرام دلشاد

 

 وصل ودوره يف االتساق النصي يف قصیدة وصف الذئب للبحرتيال

 الملخص

الشعععععععر العرمی القين  یعاال ما اوالععععععاع وال. ينم الع عععععع.ی ت أما  ا  نعر  أن اشععععععع   یری معظم النقاد أن  
امل.ضعععع.وان وان.و ا ق الق ععععایين العرل   و یينم ولت وينك الأجااععععو ق أمهای ا وأفلععععام ا املتأل  ت و  ا ا .   

اع الن عععإت  ن جااعععو واوالعععالق ععع ينم العرل   ما أفلعععاك مأشعععع   امل.ضععع.ذ والأل       ا و یع  أتا  ل. ما الأ
الأحل لإ وولت ضععععع.ی  ظری  مای ی هال يناا وا ال. عععععی ودوره ق  -ه ه الينرااععععع  اووأجاد ولت املن ص ال. ععععع إ

اوالععاع الن ععإ  إين   لت ال شععال وا او لععياك الن ععإ ق ف عع ينم و ععال ال ی  لل حاا الشععاور الع ااععإ 
ل   القينمی ت ا. عععل  الينرااععع   لت أن الشعععاور و عععال  عععراو  مع ال ایع ال ععع   اوأ ارها ج. ما ما الق عععایين العر 

ال ی  و  ا رایعا مألقا وأ اد ما أدوان یأم هبا الرلط لنی اجلجی ل نج. املعنت ویأش ی النص ویاالط هبا الال ق 
مع اللععالق لشعع ی منظم ویلحق ون ععرا اععالقا بور و ق ل.ااععل  ون ععر دام یقق أاععل.ا مع نا  العلال ال ا 

جع ويندا ما اجلجی ق  لعععععععععق مأهاما واواعععععععععأينرا  والظر  وی جا دور ال. عععععععععی ق أ   جیعی النص و ينم  ل   جی
 مأ امل ت

 اوالاع الن إ  ال. ی  مای ی هال يناا  ال حاا  و ال ال ی ت الکلمات الرئیسیة:

                                                           
1. smm.basu@yahoo.com 
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