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 انسجام واژگانی در اشعار فارسی شهریار
 نژاد سید محمد رضی

 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

 محمدرضا طوسی نصرآبادی

 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه پیام نور

 چکیده

معنایی میان عناصر یك متن انسجام به مناسبات و روابط . پردازد مقالۀ حاضر به بررسی انسجام واژگانی در اشعار فارسی شهریار می

هلیدی و حسن، انسجام را به دو گروه اصلی دستوری و واژگانی . گردد اشاره دارد و با آنها تعبیر برخی از عناصر متن ممکن می

ر اشعادر ( 4316) تا ابزارهای چندگانه ایجاد انسجام واژگانی از دیدگاه هلیدی و حسن سعی داریمدر این پژوهش . اند تقسیم کرده

شان با  ای است که واحدهای واژگانی زبان به لحاظ محتوای معنایی انسجام واژگانی مبتنی بر رابطه. کنیم بررسیفارسی شهریار را 

در این پژوهش . شود تقسیم می تکرار و ییهمابا تواند شکل بگیرد و به دو دسته کلی واسطه این روند می یکدیگر دارند و متن به

 با هم آیی با، در جایگاه اول و دارای بیشترین بسامددرصد وقوع 19تکرار با . اندارائه شدهو شناسایی ، اژگانیتمامی موارد انسجام و

با بررسی اشعار فارسی . درصد به ترتیب در این تحقیق بسامد داشتند 1و جزء و کل با  2، هم معنایی با 41تضاد معنایی با  ،43

 . وی در حوزه انسجام واژگانی از انسجام مطلوبی برخوردار است شهریار دریافتیم که دیوان اشعار فارسی

 . فارسی، شهریار متن، انسجام، انسجام واژگانی، شعر: ها واژهکلید

 مقدمه. 

 در شناسی ن  زبا ازدستاوردهای برخی است، زبان علمی مطالعۀ اش وظیفه شناسی نباز و شده تشکیل زبان از ادبیات که آنجا از

99یاکوبسن رومن. است مؤثر ای شیوه بیاد آثار بررسی
91شعرشناسی معتقداست شناسی زبان دیدگاه از ادبیات بررسی از دفاع در 

به  

شناسی،  زبان که آنجا از. شود می پرداخته تصویری ساخت به نقاشی درتحلیل که همانطور درست پردازد می کالم ساختار مسائل

  (14:4963یاکوبسن،)شناسی دانست  زبان مکمل جزء دبای را شعرشناسی است، کالم ساختار علم جهانی

و از آن رو که در زبان رخ می دهد  "دهد ای است که در زبان روی می شعر حاثه"بنابه قول شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر  

شناسی به نام  ای از زبان ها منجر به پیدایش شاخه این ارتباط تنگاتنگ در بررسی. گیرد شناختی قرار می در زمره بررسی های زبان

اشعار فارسی شهریار . پردازد شناسی می گردد که عمدتا به بررسی متون ادبی بر اساس نظریات مختلف زبان شناسی ادبی می زبان

شهریار یکی از شاعران . های متفاوت زبانی را داراست های بارز ادبی دوران معاصر است که قابلیت بررسی از دیدگاه یکی از نمونه

ادب فارسی  معاصر ایران است که به هر دو زبان ترکی و فارسی شعر سروده و به عقیده اکثر ادبای معاصر ایران از شاهکارهای شهر و

 . باشد های مختلف می آثار فارسی وی در اوزان و قالب. رود و آذربایجانی به شمار می

در شعر شهریار بپردازد که به زعم نگارنده تابحال  96نسجام واژگانیسعی دارد به بررسی ا 93شناسی نقشگرا مقاله حاضراز دیدگاه زبان

بنابراین در پژوهش حاضر قصدداریم به این سوال پاسخ دهیم که انسجام واژگانی در شعر . کوششی در این راستا صورت نگرفته است

ت گرفته در حوزه انسجام متون ادبی میزانی است؟ در مقاله حاضر بعد از مقدمه به بررسی اجمالی مطالعات صور شهریار به چه

 . پردازیمگیری میها و در نهایت به نتیجهسپس به مباحث نظری و تحلیل داده. پردازیم می

 پیشینه تحقیق. 2

توان به موارد زیر  ای صورت گرفته است که از آن جمله می های گسترده در زمینه بحث انسجام در مواد ادبی تاکنون پژوهش

به ( 4921)در پژوهشی به بررسی شگردهای ایجاد انسجام متن در کلیله و دمنه پرداخته، دهقانی( 4922)الدین ینمع. کرد اشاره

در تحقیقی فرایند انسجام ( 4921)شعبانلو و همکاران. المحجوب همت گمارده است بررسی عناصر ایجاد انسجام متن در کشف
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ای به بررسی نقش تکرار  در مقاله( 4923)زاده و نوروزی  غالمحسین. اند دهدستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی را مطالعه کر

نیز به کاربست نظریه انسجام در یك داستان (4931)سارلی و ایشانی . آوایی در انسجام واژگانی شعر عروضی فارسی پرداختند

نیز در ( 2143)احمدی و رضایی. ندا هم به بررسی انسجام متنی در غزلیات سعدی پرداخته( 4921)کمینه فارسی و شهبازی 

 . اند اند به بررسی انسجام در مناجات نامه پیرهرات پرداخته ای که به زبان انگلیسی نگاشته مقاله

 مباحث نظری. 9

نتقال شناسی نقشگرا با این فرض اساسی پدیدار گشت که زبان به مثابه ابزار انتقال معنا و برقراری ارتباط میان افراد است و به ا زبان

شناسی موردتوجه قرار گرفت البته  به عنوان واحد تحلیل در زبان 91به این سو واحد متن 4361از دهه . پردازد معنا از طریق زبان می

شناسی  رویکردهای اخیر زبان (3:4916مهاجر و نبوی،)پیشتر در مکتب پراگ و در آثار متسیوس هم ما شاهد بررسی متن هستیم

شناسی نقشگرا به نام  ای در زبان ای که ما شاهد ظهور شاخه رود به گونه بنیادی پیش می_بررسی متن و متن نقشگرا عمدتاً به سوی

در تعریف متن باید گفت که متن، هر برش زبانی اعم از گفتاری و نوشتاری است به شرط آنکه توسط . هستیم 92شناسی متن زبان

شناسی نقشگرا زبان سه  از دیدگاه زبان (Bloor,2004:5)د ارتباط بیان شودهای واقعی به منظور ایجا افراد واقعی و در موقعیت

پردازد و خود دو بخش  وبه بیان محتوا می( 93نقش اندیشگانی)زبان از یك سو ابزار بازنمایی واقعیت است. نقش و کارکرد عمده دارد

بخش منطقی روابط انتزاعی منطقی را که به طور پردازد اما  بخش تجربی مستقیماً به بیان تجربیات می. تجربی و منطقی: دارد

های اجتماعی، بیانی و کنشی زبان از  است که شامل نقش 11نقش دوم بینافردی. کند آید بیان می دست میه غیرمستقیم از تجربه ب

آن ایجاد  سوی گوینده است نیز عرصه کنش متقابل میان افراد است و نقش دیگری هم دارد که موضوع بحث مقاله حاضر است و

بخش ساختاری فرانقش متنی به مطالب . فرانقش متنی شامل دو بخش ساختاری و غیرساختاری است (14نقش متنی)متن است

و بخش . مربوط به بند از قبیل آغازگر، گروه فعلی، گروه اسمی، گروه قیدی، گروه حرف اضافه و ساخت اطالع مربوط است

کنیم تا  ای سازماندهی می تحلیل نقشی از متن زبان، با استفاده از زبان، پیام را به گونه در. غیرساختاری آن مربوط به انسجام است

انسجام، : شمرند هفت ویژگی متن را اینگونه برمی(2112و4322) 19و درسلر 12دوبوگراند. های دیگر را بنمایاند هماهنگی آن با پیام

در مقاله حاضر سعی داریم از میان عوامل هفتگانه متن به . صدمندیمندی، بینامتنیت، مقبولیت و ق پیوستگی، آگاهی بخشی، بافت

 . بررسی عامل انسجام در متن بپردازیم

 انسجام

پردازد و آن را به  نامند که به روابط معنایی موجود در متن می انسجام را مفهومی معناشناختی می( 1976:4)11هلیدی و حسن

و روابط معنایی میان عناصر یك متن اشاره دارد و با آنها تعبیر برخی از عناصر متن  انسجام به مناسبات. کند عنوان متن توصیف می

هر متنی اگر متن باشد باید ویژگی اصلی . کند ها متمایز می وجود عوامل و ابزارهای انسجامی، متن را از دیگر نوشته. گردد ممکن می

سارلی و )تن از غیرمتن، انسجام و داشتن هماهنگی انسجامی استتوان گفت ابزار اصلی تشخیص م باشد یعنی می انسجام را داشته

اند و ابزارهای آفریننده انسجام متن  هلیدی و حسن، انسجام را به دو گروه اصلی دستوری و واژگانی تقسیم کرده (39:4931ایشانی،

 :دانند در زبان انگلیسی را بدین شرح می
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ابزارهای واژگانی شامل تکرار و . 9ابزارهای پیوندی، شامل حروف ربط . 2نیابزارهای دستوری، شامل ارجاع، حذف، جایگزی. 4

 . باهمایی

واسطه این  شان با یکدیگر دارند و متن به ای است که واحدهای واژگانی زبان به لحاظ محتوای معنایی انسجام واژگانی مبتنی بر رابطه

هایی سروکار داریم که به طریقی به مطالب  وع از انسجام با انتخاب واژهدر این ن (61:4916مهاجر و نبوی،) تواند شکل بگیرد روند می

معنایی، شمول معنایی، تکرار، باهمایی و رابطه جزء و کل نمود  معنایی، تضاد اند و به صورت روابط هم قبلی موجود در متن مرتبط

 . یابد می

 . خص به بررسی انسجام واژگانی در اشعار فارسی شهریار بپردازدمقاله حاضر قصد دارد از میان انواع ابزارهای انسجامی، به طور مش

 روش کار . 1

هدف از انجام این پژوهش نیز توصیف عینی . در انجام تحقیق حاضر که تحقیق توصیفی و تحلیلی است از روش اسنادی بهره بردیم

بیت از دیوان فارسی اشعار شهریار به 11ژوهش تعداد برای انجام این پ. و واقعی عوامل انسجام واژگانی در اشعار فارسی شهریار است

انجام این تحقیق نیز بر . صورت تصادفی انتخاب گردید و سپس به توصیف و تحلیل ابزارهای انسجام واژگانی این اشعار پرداخته شد

 . این فرض استوار است که اشعار شهریار حاوی عوامل انسجام واژگانی مدنظر این پژوهش است

 داده تحلیل. 3

در نوشته حاضر به طور مشخص به ابزارهای واژگانی انسجام . انسجام بر روابط دستوری یا واژگانی میان عناصر یك متن داللت دارد

 . شود اشاره داریم که به دو دسته کلی تکرار و باهمایی تقسیم می

امل تکرار صوری، هم معنایی، شمول معنایی، تضاد پردازیم که ش در این قسمت از مقاله به بررسی موردی هریك از عوامل تکرار می 

 . کنیم معنایی و جزء و کل است و نیز همایی را در اشعار شهریار بررسی می 

 13تکرار. 4

های مختلف یك متن  اگر میان بخش. های بعد نیز هستیم در این نوع از ارتباط انسجامی، ما شاهد تکرار عناصری از متن در جمله

 . شود رک و همسانی نباشد خواننده در ارتباط معانی دچار مشکل میمفهوم و واژه مشت

 . رود شود که ذکر هرکدام می های مختلف تقسیم می تکرار به صورت

 تکرار صوری

 . شود هایی از آن اشاره می این نوع تکرار به وفور در البالی پیکره موردبحث دیده شد که به نمونه

 دلدهد به  که خدا می غمی غماما چه              دلبه دهد  که غنا می  مشو  جدا   غماز 

 مپدرعشق بسوزد که درآمد  پدر    ت گوهر خود تا به زر و سیم فروخت         پدر

 تر از انتظار نیست سختاست لیك  سخت اند             راست گفته   بود سختمرگ   گویند 

 ها ناکامیشادکامم دگر از الفت      رفت           ها م الفتناکامی  شاهد  با  که  بس

ای از این ابزار در جهت انسجام بخشی به متن بهره برده و از تکرار  شود در ابیات باال شهریار به صورت ماهرانه چنانکه مالحظه می

 . است سخت، ناکامی سود جسته، های غم، دل، پدر واژه

 (ترادف)16واژه هم معنا

  (1976:310)کند   و بدون هویت ارجاع تقسیم می ف با هویت ارجاعهلیدی ترادف را به دو دسته تراد

 :ترادف بدون هویت ارجاع

 . حضور یك مورد ترادف حتی در جایی که رابطه ارجاعی خاصی وجود ندارد و نشانه انسجام است 

دنظر برای ایجاد رابطه میان های مور های همایی و هم معنایی میان واژه جای تکرار یك واژه بخصوص، از رابطه توان به گاه می

میان واحدهایی است که اگر جانشین یکدیگر شوند، شم زبانی   هم معنایی رابطه (Halliday,2002:6)ها استفاده کرد جمله

  (421:4921صفوی،)سخنگوی زبان تغییری در معنی زنجیره کالم درنیابد
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 . های زیر همگی از نوع هم معنایی بدون هویت ارجاع هستند مثال

 غبار آگینی بخت که توام آینه        خود در تو توانم دیدن         طالعمن مگر 

 ورنه بگذشته است کار از کار بخت نابکار      آخری است          تودیع و وداعگر بیاید بهر 

 سوار فوجبا من این  شبیخون است وهجوم ی آهنین            در سپاهموج استخر از سیاهی گو 

های هم معنای طالع و بخت، تودیع و وداع، سپاه و فوج، هجوم و شبیخون  پرداخته که خود  قسمت شهریار به تکرار واژهدر این 

 . رود نوعی ابزار انسجام واژگانی به شمار می

 :ترادف با هویت ارجاع

ی، مفهوم یك واحد زبانی مفهوم یك در رابطه شمول معنای. گیرد را در برمی 11در این نوع ترادف دامنه انسجام موارد شمول معنایی

شمول معنایی رابطه میان یك مفهوم و مفاهیم زیرشمول آن به حساب . گیرد یا چند واحد زبانی دیگر را در برمی

  (66:4921صفوی،)آید می

 کردم سوسنو  سنبل ی زلف تو با رگ نگون بود که من           گلهگلبی  شبنم از گلونه

 که به گلزار من آیی گلهمه در حسرتم ای                 الله و نسرینگلشن طبع من آراسته از 

از نوعی تکرار بهره ( سنبل و سوسن و الله و نسرین :گل) شهریار از ابزار شمول معنایی شود در ابیات باال، همانگونه که مالحظه می 

 . برده است

 12تضادمعنایی

. شوند گاه واژگان متقابل و متضاد نیز به ایجاد انسجام در متن منجر می. دی دارنددر این رابطه عناصر واژگانی با هم معناهای متضا

گیرند و در ایجاد یك تقابل معنایی و  واحد جای می 13شوند که در یك گره واژگانی واژگان متضاد از آن روی سبب ایجاد انسجام می

 . مفهومی در متن موثرند

 . است تای ایجاد انسجام استفاده کردهدر اشعار زیر شهریار از عامل تضاد در راس

 به یادگار از من شیرین کامی از آن دلخوشم که می ماند              بسی خانه تلخبه 

 زیرا تو خرمن گل و ریحان نیامدیعشق                بهار   شد خزان  شهریار  در طبع 

 نیامدی ارزاندست من  اما تو هم بهبه دست              گران  گیتی متاع چون منش آید

 عاشق پا به فرارم توکه درد ندانی                عفتهمه   م تو سراپاشرممن سراپا همه 

 . های تلخ و شیرین، خزان و بهار، گران و ارزان، شرم و عفت تضاد معنایی وجود دارد در اینجا بین واژه

 (31مجاز)جزء و کل

ای در مفهوم واژه دیگر را  فرایند مجاز، کاربرد واژه. اند ارهای انسجام واژگانی تلقی کردهای از ابز مجاز را گونه( 1985)هلیدی و حسن

 . دهد که ارتباط جزء و کل بین دو عنصر واژگانی برقرار باشد این رابطه زمانی رخ می. گویند

 . در این بیت از شعر شهریار شاهد فرایند مذکور هستیم

 بار           شهریارا خجل از لعل شکربار من آییبگشایم تو بدان طبع گهر لب گفت اگر

 بسپار             عمر جاوید نصیب دگران خواهد بود   تو به ظلمات ابد جان سکندرای 

در ابیات باال، شاعر از لب به عنوان واژه جزیی از کل زبان یاد کرده است، در بیت دوم نیز باید به سکندر اشاره کرد که شاعر با ذکر 

 . ایجاد انسجام کرده است( بشر)و اراده از کل( کندرس)جزء

 34باهمایی. 2

                                                           
 7

 Hyponymy 
 8

 Antonym 
 9

 Lexical Ties 
 1

 Metonymy 
 1

 Collocation 
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این ابزار در گرو رابطه معنایی میان واژگان دو . شود النظیر نیز یاد می از باهمایی در علم بدیع با عناوینی چون تناسب و مراعات

ها بر حسب  باهمایی واژه( همان:22)صفوی. ره داردها به وقوع در کنار هم اشا عنصر واژگانی نیست و عمدتاً به گرایش برخی از واژه

هایی که در باهمایی  کند که کاربرد واژه نامد و بیان می یی متداعی میآدهد باهم معنایی قرار میای که آنها را در یك حوزه  ویژگی

 . نامند متداعی با یکدیگرند در میان صناعات ادبی مراعات النظیر می

یابیم که شهریار از این ابزار به کرات در جهت انسجام بخشی به متن بهره برده  ث مقاله حاضر در میدر مروری به پیکره موردبح

 . است

 یوایبرآرم  جگر ریشاز  تیرکه چو              ندهد   آنم    فرصت   فلك   تیرباران

 ها جمع              ای سر زلف تو مجموع پریشانی پریشانی تو اسباب زلفدارم از 

 شمرم کجاست               منم که تا سحر امشب ستاره می آفتاب  تیغ صبحدم و اهسپ

 جرس کاروانیموز دور مژده                 اسیرغم   بیان  چاهبه  یوسفم چون

، زلف و توان به تیر وجگر و ریش خوریم که باهمایی دارند از آن جمله می در هریك از بیت های باال ما به عناصری واژگانی برمی

 . پریشان، سپاه و تیغ، یوسف و چاه و اسیر اشاره کرد

در . شود پردازیم که در قالب جدول زیر ارایه می در پایان هم به بررسی میزان کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی در پیکره مطالعه می

 . اند شتهبررسی حاضر مشخص شد که تکرار صوری بیشترین و جزء و کل کمترین درصد کاربرد را دا

 درصدوقوع ابزارهای انسجام واژگانی

  19 تکرار

 21 باهمایی

 41 تضادمعنایی

 41 هم معنایی

 1 جزء و کل

 گیرینتیجه

های سبکی و کالمی شاعران هر  توان با بررسی ابزارهای انسجام به تفاوت اهمیت لزوم تحقیقاتی از این دست در این است که می

شود در بررسی حاضر مشخص گردید  همانگونه که مالحظه می. بندی مجزایی بر این اساس انجام داد هدوره خاص دست یافت و طبق

در این میان سهم . ای از این ابزارها سودجسته است که اشعار فارسی شهریار واجد شرایط انسجام واژگانی بوده و وی به طرز ماهرانه

در مرتبه دوم ما شاهد کاربرد وسیع ابزار باهمایی هستیم که نشان از مهارت . ستابزار واژگانی تکرار به مراتب بیش از سایر ابزارها

به طورکلی باید . خورد کاربرد ابزار جزء و کل در اشعار وی کمتر به چشم می. های همنشین بافتی دارد شهریار در انتخاب معادل

ی در حوزه انسجام واژگانی از انسجام مطلوبی برخوردار گفت که با بررسی اشعار فارسی شهریار دریافتیم که دیوان اشعار فارسی و

 . توان با کاربست نظریه انسجام هلیدی و حسن به دیگر عناصر انسجامی اشعار وی نیز راه یافت است و می
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