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چکیده
زبان از مقولههای گوناگونی تشکیل میگردد یکی از آنها مقولههاای ااگگاان اسات هاه داود از
اقسام ا انواعی بردوردار است .مهمترین مقولة ااگگانی زبان گارا اسامی ا گارا فعاای اسات هاه
عناصر اصای ا پایهای ااحد زبانی بزرگتر زباان یعنای لمااه را میساازند ا دیگار مقولاههاا عناصار
پیرامونی لماه را تشکیل میدهند .عناصر اصاای ا پیراماونی هماهناا باا ق اد ا ایجااد معاانی ا
مفاهیم لماهای بکار گرفته میشوند دایرة باز ااگگانی در بردی گرا های اسمی این الاز را میدهاد
هه از ااگ های همسو ا هماهنا ا منسجم در داق مفاهیم ا معانی استفاد شود .ااگ های منسجم
ا همسو هه بردوردار از معانی همسو هستند منجر به داق نوع ادبی میگردد هه آن را از انواع دیگر
متفاات میسازد .برای داق نوع ادبی ،ایجاد مجموعه ای از ااگگان همگارا در ساطج لمااه ضاراری
است .این همگرایی اغاب در سه سطج اسم ،فعل ا صفت اتفاق میافتاد .باتولاه باه مفهاوم ،دیگار
عناصر زبانی نیز در این آفرینش به ددمت گرفته میشوند .اگر ااگ های فرااانای در یام ماتن بکاار
گرفته شود ا این ااگگان در محور همنشینی ا لانشینی با یکدیگر ارتباایی معناایی داشاته باشاد
مولب پیدایی متنی میشود هه یم مفهوم داصی را القاء میکنند .ااگگان همآی ا همسو هه تاراهم
ااگگانی داص ایجاد میکنند ا در میدان ارتبایی از شابکه معناایی داصای بردوردارناد « انساجام
ااگگانی» دواند میشود .این مقاله میکوشد با بهر گیری از پیکرة متنی تاریخ بیهقی ا تاریخ اصااف
ا لهانگشای لوینی ا تاریخ یمینی بااز نمایاد هاه ایان آااار اگر اه تااری ی ا رااییناد لایکن از
پیکر های ادب غنایی بردوردارند.
کلمات کلیدی :ادب غنایی ،انسجام ااگگان ،متون تاری ی ،همآیی ،هممعنایی .
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مقدمه
آاار تاری ی – ادبی زبان فارسی از ابعاد گوناگون قابل مطالعه ا پژاهشاند .یکای از ایان ابعااد،
بررسیهای ادبی در متون تاری ی است نانکه میدانیم یکی از لاو های مانادگار ادب فارسای ایان
متون تاری ی ند .اغاب این آاار در رشته زبان ا ادبیات فارسی بدان در نظر داشات اهمیات تااری ی
آنها مورد مطالعه ا پژاهش قرار میگیرد ااحدهای درسی این رشته در تمام دار ها بردوردار از ایان
منابع است .یکی از لنبههای قابل پژاهش این آاار تعیین نوع ادبی یا انواع ادبی آنهاسات .پرااضاج
است هه این آاار بسیار متفاات از بردی آاار فارسیند هاه در ادب حماسای یاا تعایمای ا غناایی ا
عرفانی بولود آمد اند ا اغاب از آنها با یکی از این انواع یاد میشود .لیکن بردورداری متون تااری ی
از مضامین ا مفاهیم متعدد مانع از آن است هه آنها را در یم نوع ادبی قرار دهیم .زیرا در این آااار
از عشق ،حسرت ،مار ،،ماد  ،انادرز ا ن ایحت ،هاارزار ا قهرماانی ا دنیااگریزی ا دنیاساتیزی،
معرفتیابی ا دانش اندازی ا بسیاری از مضامین دیگر است .بررسی مضامین مولود در هار یام از
این آاار میتوان د ما را به الود انواع ادبی در این آاار رهنمون گردد .این نوع نگا یکای از راشاهایی
است هه نگا یم پژاهشگر ادبی ا زبانی را از یم مورخ متفاات میسازد ا رسالت الود اینگونه آاار
در ادب فارسی را بیشتر نمایان میسازد .اگر ه پردادت به مسایل تاری ی این آاار در رشتة زباان ا
ادب فارسی دردور است لیکن اهمیت این آاار در این رشته با تغییر نگا از تاری ی به زاایای ادبای
پر اهمیتتر ا پر رناتر است.
یکی از موضوعات قابل یر در این آاار تعیین نوع ادبی باتوله به مطالعاة پیکار ای آنهاسات.
بنابراین در این مقاله هوشش میشود با اساتفاد از نظریاه انساجام ااگگاانی هالیادی ا باا مطالعاه
قطعه ای از این آاار به یم نوع ادبی یعنی ادب غنایی مولود ایان آااار بداردازد .بادیهی اسات هاه
نمیتوان در یم مقاله پیکر های زیادی را برای پژاهش ا تحایل انت ااب هارد ماا از راش قیاسای
بهر دواهیم یافت ا از هر متن تاری ی تنها دا نمونه را تحایل دواهیم هرد ا انسجام ااگگانی آنهاا
را دواهیم شمرد.
ادب غنایی
ادب غنایی در دا قالب نظم ا نثر تحقق می یابد .به دلیل معطوف بودن پژاهشها به سوی شعر،
هموار هر لا س ن از ادب غنایی شد است هموار از شعر س ن گفتهاند ا نثر مورد تولاه نباود
است .اگر مراد از نوع ،عدم توله به قالب ا فرم گفته باشد ا صرفاً نظر داشت به مضمون ا نوع بیان
باشد .در متون فارسی انواع زیادی میتوان یافت .این نوع ادبی ا دیگر انواع میتواند در دا سطج نظم
ا نثر بولود آید .آنگونه هه حاهمی در تعریف شعر غنایی گفته است «شعری اسات ساادتار فاردی
من شاعر در آن نمود فرااان دارد به هماین عاات معاانی ا مضاامین شااعرانه در آن فارااان یافات
میشود .در ادبیات ایران؛ مدیحه ،عرفان ،مرایه ،سوگندنامه ا از این دست در حوز شعر غنایی قارار
میگیرد( .حاهمی)41 :4931 ،

این مفاهیم در نثر نیز قابل یر است زیرا نثر نیاز میتواناد باه عناوان فارف ،حامال ت ییال
شاعرانه ا عوایف ا احساسات نویسند گردد ا به شعر منظوم پهاو بزناد .شافیعی هادهنی نیاز در
شعر غنایی گفته است هه حاصل لبریزی از احساسات ش ی ا محور آن من شاعر است ا سرایند
در آن نقشپذیرند ا متأار دارد نه تأایرب ش ا مؤار( .شفیعی هدهنی)33 :4914 ،
به هر رای ادب غنایی ایژگی هالمی است هه پیام متوله گویند اسات آنگوناه هاه یاهوبسان
اشار دارد هه زبان شش نقش اساسی دارد .4 :عایفی  .4ترغیبی  .9ارلاعی  .1همدلی  .1فرازباانی
 .1ادبی ا در نقش عایفی لهتگیری پیام به سوی گویند است( .صفوی)94 :4939 ،
تفااتی ندارد هه ایان پیاام در ادب منثاور باشاد یاا ادب منظاوم .اگار ادب غناایی را ممااو از
احساسات ا عوایف گویند بدانیم هه در زاایه دید گویند ا یا نویسند مشاهد میشود آن میتواند
در شعر یا نثر باشد.
باتوله به این مطالب ،ضرارت پردادت به متون منثور ادبای – تااری ی ا حتای دیگار متاون
بیشتر نمایان میشود زیرا این آاار ندان مورد پژاهش ادبی قرار نگرفتهاند .از همین را ایان مقالاه
میتواند از این حیث برلستگی داشته باشد.
انسجام واژگانی
انسجام ،ارتبا ط ا اابستگی میان الزای یم پیکر از هر یز های است .هه این الزاء در اماری
یا اموری با هم منسجم ند اگر انسجام را از حیث زبانی تعریف هنیم .عبارت از ارتبااط معناایی یام
متن است .به عبارتی تداام در معنی ااگگان یم متن ا ارتباط آنها با هام انساجام ااگگاانی ماتن را
بولود میآارد انسجام ااگگانی در سطو م تافی فهور مییابد( .عظیمیفرد)43 :4934 ،
انسجام ااگگانی در مقولههای دستوری اتفاق میافتد ا یبیعتاً باید میان هر یم از مقولاههاای
دستوری داص این انسجام بولود آید .برای مثال اسمها ا صفتهاا ا فعاهاا هاه مهمتارین عوامال
انسجامب ش در لماه به شمار میآیند در یم گرا قرار میگیرند ا سدس در سطحی بااتتر یعنای
لماه این انسجام معنایی را باعث میشوند .انسجام به عوامای باز بسته است هاه آن عوامال بار رای
مقولههای همسو ،قابل اعمال است برای مثال نمیشود «صفت» را باه «فعال» یاا «اسام» معطاوف
سادت فقط به م قوله همسان دود هه با آن معنایی منسجم داشته باشد قابل پیوند است همچنانکه
اسم با اسم ا فعل با فعل این ایژگی را دارند.
این نوع انسجام در همنشینی ا همآیی است ا اصطال همآیی یا همنشاینی در بحاث ساادت
ااگگان زبان به راابط نحوی اقالم ااگ ای اشار دارد به عبارت دیگر همنشینی را میتوان باه عناوان
پیوستگی یم ااگ با سایر ااگ ها تعریف نمود اگر ه ممکن است از نظر فیزیکی همنشاین نباشاند.
اصطال همآیی به هامات ا یا گرا هایی از هامات اشار دارد هه بطور راشن از لحاظ بافت لماه با
هم در ارتبایند( .فرهنا اصطالحات زبانشناسی)143 ،

انسجام واژگانی و هممعنایی
هممعنایی از برلستهترین شیو های ایجاد انسجام ااگگانی است .این هممعنایی نانکاه گفتاه
شد با مقولههای همسو ،ایجاد میشود ا هممعنایی ( )synonymyرابطه ای مفهومی اسات هاه باه
همسانی معنایی اشار دارد .این رابطه میتواند میان دوانشهای یم ااگ یا میاان ااگ هاای م تااف
برقرار باشد در شرایط ن ست بحث بر سر مقایسة ااگ ها در دامنة عماکردشان دواهد بود در شرایط
دام مسأله بر سر حضور دا یا ند ااگ به لای یکدیگر ا یا دوانشی مش ص در لمااههاای زباان
دواهد بود .در هر دای این موارد هممعنایی میتواند های ا لزئی باشاد .اگار هاممعناایی را ناوعی
رابطه مفهومی میان دا یا ند ااگ در نظر بگیریم هممعنایی زمانی امکان یار دواهاد یافات هاه
ااگ های هممعنی ااتً از یم دامنة معنایی بردوردار باشند ا اانیاً در تمامی بافتها به لاای هام باه
هار راند بدان اینکه تغییر در معنی لماه پدید آارند .اگار دا یاا ناد ااگ از هام معناایی نسابی
بردوردار باشند در بافتهای داص لایگزین یکدیگر میشوند الی این امکان برایشان در تمامی بافت،
فراهم ن واهد بود( .نظریة معنیشناسی)431:
سطو هممعنایی تنها در ااگ ها دالصه نمیشود در آاار ادبی ا فنّی هه لنبه ذاقی ا ادبی آنها
فرااان است همسان سازیهای لماه ای نیز به هممعناییهای عبارت همم میکناد .بعباارتی در یام
شبکه ارتبایی یم مفهوم ا مضمون مورد توله است ا با ساز های گوناگون لمااههاای هامساان
معنایی این مفهوم تزریق میشود .نانکه این هممعناییهای لماهای بسان دردتی را مانند است هه
یم تنه به نام مفهوم ا مضمون دارد الیکن شادههای گوناگونی از آن دردت لستهاند ا در ارتباط با
تنة دردتند .این نوع ارتباط را در متنهای مورد پژاهش بازدواهیم شنادت.
محور همنشینی و جانشینی و انسجام واژگانی
محور همنشینی به امکان اقوع ااحدها در هنار هم برای سادت ااحدهای بزرگتر مربوط اسات
در حوزة صرف شکلگیری گرا ها ،لماهها ،ا لماههای بسیط بر رای همین محور تحقق مییاباد.
راابط لانشینی شامل شباهتهای بالقو است ا راابط همنشینی هم اقوعی بالفعل را شامل میشاود.
(همان)414 :
یم نوشته بردوردار از دط یولی ا عرضی است هه در شبکه ارتبایی ااحدی قرار دارناد ا در
هایت متن از یم اتحاد ا اتفاق مفهومی ا هامآیای بردوردارناد .سایاق همناوع ااگگاانی ا ارتبااط
منطقی معنایی در این دا محور مولب بولود آمدن متنی منسجم میگردد .اگر از حیث نشانههاای
زبانی محور همنشینی ا لانشینی ا از لهتی محور عمومی ا افقی با هم در پیوند نباشند .ماتن در
پیامرسانی ا محتواسازی دتلتمند ،توفیق ن واهد شد.

همنشینی به راابط دران متنی به دیگر دال هه در متن الود دارند مربوط است در حالی هاه
لانشینی به راابط بینامتنی ،به دالهایی ارلاع میشوند هه در متن غایب هساتند( .دانیال نادلر،
)443 :4931
ااگگان در محور همنشینی باید هم از حیث مفاهیم دویشی ا هم از حیاث دتلات هنجارمناد
نحوی در زبان ارتباط قاعد مند داشته باشند تا مولب انسجام گردد .مفاهیم دویشای از آن لهات
نامیدیم هه ااگگان همآی را از یم دانواد بر شمار میآاریم ممکن است این راابط سببی یا نسبی
باشد .راابط سببی در هل عبارت به اسیاه پیوندهای متحدسااز باه هام گارا می ورناد .در اینجاا
مثالی را ذهر میکنیم:
«بر یاد لوانانی هه هر بهار بر هرة انوار ا ازهار در بسااتین ا متنزّهاات مایهاش ا غمگساار
بودند سحاب از دید ها اشم میبارید ا میگفت باران است ا غنچاه در حسارت غنجاان از دلتنگای
دون داشته میکرد ا فرا مینمود هه دند است ا گل بر تأسف گاردان بنفشاه عاذار لاماه اا
میکرد ا میگفت شکفتهام( .» ...لهانگشا ،ج)411 :4
 )4گرا اسمی (بهاری)
سحاب
 بهارباران
 انوارغنچه
 ازهارگل
 بساتین متنزهات بنفشه )4گرا اسمی اندامی ا اسمهای معنا
هر
 دید اشم دون دند تأسف عذار )9گرا فعای
 اشم میبارید دون در شیشه میکرد لامه ا میکرد غمگسار بودنددر عبارت فوق ااگگان دویشی ا همگرا به قرار زیر است.

شمار یم همة ااگگان به دانواد اسمی بهار منتسبند الود اینها دتلت به مفهوم بهار اسات.
از سویی گرا دام اسمهای اندامی ا بردی اسمهای معنا هستند هه باا هام در ارتبااطناد .ا گارا
فعایهای عبارت نیز در پیوند با اسمها ی مولود متن انسجام ااگگانی داصی را ایجاد هرد است .این
هم آیی ا انسجام هم صورت متن را آراسته است ا هام مفهاوم را دتلتمناد گازارش نماود اسات.
اهنون به انسجام سببی متن هم توله میکنیم:
متن باتوله به اینکه تاری ی است موضوع غم ا نااراحتی را مطار میکناد تماام لمااههاا در
ددمت بیان این منظورند.
سحاب از دید ها اشم میبارید.
غنچه در حسرت غنجان از دلتنگی دون در شیشه میکرد.
افهار ناراحتی ا غم
گل بر تأسف گاردان بنفشه عذار لامه ا میکرد.
میگفت ]اشم[ باران است.
فرا مینمود ]غم[ دند است.
تظاهر به شادمانی
میگفت ]لامه ا هردن[ شکفتهام.
تمام این لماهها از عوامل پیوند دهند هه آنها را سببی می وانیم به یکدیگر مرتبط شد اناد ا
متن را پیکر ای دتلتمند ا منسجم سادتهاند .هالیدی این عوامل انسجام ب ش را به تف ایل بیاان
میکند از آنجایی هه موضوع مقاله عوامل انسجام نیست از بیان آنها دودداری میکنیم.
انسجام گا از تقابل سازی ااگگان ا یا لماهها بولود میآید .متن توصایف شاد مینمایاد هاه
ااگگان ا لماههای تقابای به افزایش معنا ا ایجاد انسجام همم هرد اند .بنابراین موضوع تقابال در
انسجام از اهمیت داصی بردوردار است ،اگر ه تضاد مینماید اما ب ورت متناقضنما عاین انساجام
است .زیرا بکارگیری ااگ ها ا لماههای تقابای در اابات ق د تأایر فرااانی دارد.
واژگان و نوع ادبی
ااگگان در تعیین نوع ادبی در اهمیت ن ست قرار دارند .گاونگی قرارگیاری ا پیوناد آنهاا در
سادتار ا ایجاد شبکه معنایی ا بافت ،مولب براز نوعی داص از انواع ادبی یا گانر میشود .به هماین
منظور مثالی ذهر میکنیم .ت ور میکنیم هه ند نقاش در مسابقة نقاشی شرهت نمود اند .مواد آنها
ا اقسام رنگهایی هه باید در ترسیم نقش بکارگیرند .یکسان است ،اما نهایتاً نقشهای بولود آمد هم
از حیث صورت ا هم از حیث بیان منظور ا محتوا متفااتند .اهنون پرسش این است هه ه عاامای
این تفاات را بولود میآارد ا میتوان با آن مواد ،نقشهای گوناگونی را هشید هاه شااید باا یکادیگر
هیچ ارتبایی نداشته باشند؟ پاسخ این است هه نوع تافیق رنگها ا یانش آنهاا (باه عباارت دیگار
انسجام آنها) مولب تمایز نقشها از یکدیگر میشود .رنگهای بکار رفته در همة آنها یکای اسات تنهاا
تفاات در نوع نگا ا ایجاد توازن ا انسجام در رنگهاست.

این نوع نگا مولب تفاات شد است .در حوزة نویسندگی نیز ناین اسات ااگگاان باه مانناد
رنگها است ا نویسندگان به مثابة نقاشان ند .نوع انت اب ا تافیق ااگگان ا پیوند آنها مولب تمایز در
نوع ادبی میشود .زیرا انت اب ااگ در هایت متن مولب پیدایش ناوع ادبای میگاردد .ت اور هنایم
می واهیم متنی بنویسیم ا شعری را بسرائیم هه در حوز ادب حماسی یا عرفانی یاا غناایی باشاد.
باید ااگ های متجانس با آن نوع را انت اب هرد .آیا ،گرز ،تیغ ،شمشیر ،سدر ،درفش ،داود ،دادنا،
داال ،تیر ا همان ،ز ا  ...را میتوان در بافت ادبی عرفان بکار داشت؟ یا در ادب غنایی بکار گرفات؟
لواب منفی است زیرا متناسب با این اسم باید فاعای بکار گرفته شود ا یا فعاهایی ون ،داید ،پار
هرد ،برید ،زدمی هرد ،سربرید ،دا نیمه هرد ،زیر پا هرد ،قتل هرد ،هشت ا غیر بکار گرفات؟ بایاد
در پیوند با آن اسمها صفتهای داص آنها را بکار داشت ا حتی قیدهای زمان ،مکان ا لز آنهاا را در
پیوند با آن گرا های اسمی بکار برد هه همة اینها یم انسجامی را در متن بولود میآارند هه ما از
آن بعنوان نوع حماسی یاد میکنیم .ادبیات غنایی نیز همانگونه است .گرا های اسامی ا گارا هاای
صفتی ا گرا های فعای ا گرا های قیدی داص دارند .همآیای آنهاا ا پیوناد دتلتمناد آن ااگگاان
مولب ایجاد ادب غنایی میگردند هه در مجموع در معانی ا مفاهیم داص بکار مایراناد باه هماین
لهت نویسند یا شاعر اگر ب واهد مرایه ای بنویسید یا مدحی بگوید یا عشقی بسراید مستازم بکاار داشات
ااگگان داصند تا این توصیف ا ت ویر را به الود آارند ا اگر اندهی هم این انسجام به هم ریازد ا ااگگاانی
غیر مرتبط یا لماههای ناهمسو در نوع ادبی بکار گرفته شود ،مولب دال انسجام میشود.

این موضوع به قدری دقیق است هه شم زبانی ا فهم ذاتی ،دود مولب تش یص این انسجام ا
یا عدم انسجام میشود .ت ور شود اگر گویند ای ب واهد موضوعی انتزاعی را ت ویر هند ه ااگگاان
ا فعاهایی نیازمند این توصیفند .آیا ممکن است هه از ااگ هایی غیرانتزاعی برای بیان اماور انتزاعای
بهر بگیرد یا بالعکس؟ یبیعتاً این امکان الود ندارد .بنابراین انساجام ااگگاانی از اهمیات ایاژ ای
بردوردار است ا از اشکال گوناگون قابل مطالعه است .بهر گیری از پژاهشهای نظریهداران امارازین
در سطج دنیا میتواند دریچههایی را به رای پژاهشگران در این عرصه بگشاید.
نگارندگان این موضوع را در ند اار ادبی ،تاری ی فارسای بررسای میکنناد ا نشاانههاای ادب
غنایی را هه بردوردار از زبان غناییند در آاار تاری ی – ادبای فارسای نشاان میدهناد .تاا باه ایان
موضوع بیشتر تأهید شود هه انتساب یم اار به یم گانر ااحد ندان منطقی نیسات زیارا در یام
نوع ادبی به اقتضای ق د ممکن است گانرهای گوناگونی مطر شود .لیکن گانار غالاب در یام ااار
حرف ن ست را میزند .همانگونه هه در شاهنامه ما با موضوعات عاشقانه ا مرایاه ا لاز آنهاا رابارا
هستیم هه نوع ادبی آنها متفاات از هایت مولود متن است در آاار تاری ی نیز ناین اسات ماا از
گانرهای گوناگونی بردورداریم اگر ه موضوع باه صاورت راایای – تااری ی مطار میشاود .لایکن
همگون ا همسو در یم موضوع ااحد از گانرهای گوناگونی بهر یافته اناد یکای از آنهاا ادب غناایی
است هه این نوع ادبی را در این آاار لستجو ا تبیین میکنیم.

متن شماره ( :)9جهانگشای جوینی ،ص 425
« ون دبر قدام ربیع به ربع سکون ا ا رباع عاالم رساید سابز

اون دل مغموماان از لاای
برداست ا هنگام اسحار بر اغ ان اشجار بابالن بر موافقت فادتگان ا قماری شایون ا نوحاهگاری
آغاز هردند ا بر یاد لوانانی هه هر بهار بر هارة اناوار ا ازهاار در بسااتین ا متنزهاات مایهاش ا
غمگسار بودندی سحاب از دید ها میباریاد ا میگفات یااران اسات ا غنچاه در حسارت غنجاان از
دلتنگی دون در شیشه میکرد ا فرا مینمود هه دند است گل بر تأساف گال رداان بنفشاه عاذار
لامه ا میکرد ا میگفت شکفتهام سوسن در هساوت ساوهواران ازرق میدوشاید ا اغاویاه میاداد هاه
آسمان رنگم».

این متن از نشانه هایی بردوردار است هه بیانگر توصیف آمدن بهار ا لمع آمد عناصار بهاریناد
از رانمایی رستنیهای گاستان ا شکوفة گل ا حضور پرنادگان نغماهداوان در آنهاا .نویساند ایان
مفاهیم را در ددمت موضوع ا محتوا قرار داد است .با حسی غریب ا ت اویری دلکاش دا موضاوع
تقابای را در هم تنید ا با بهر مندی از عناصر همسو ا منسجم همة آنها را به ددمت بیان مق اود
گرفته است .در لدال زیر عناصر انسجامی را هه از متن است راج شد است بیان میکنیم:
عناصرجسمی

اسمهای معنا

پرندگان

عناصر بهاری

نخست (غم)

افعال سویه

مکانی

موضوع آمدن بهار
ا مغموم بودن
عناصر بهاری به
دلیل حوادث
رازگار

دل
قدام
هر
دید ها
رخ
عذار
قامت

شیون
نو گری
حسرت
دلتنگی
تأسف
سوگواری
مغمومی
تاهف
آ

بابل
فادته
قماری

سبز
اغ ان
اشجار
انوار
ازهار
بنفشه
سوسن
سحاب
سرا
غنچه
باران
گل

غمگساربودن
اشمباریدن
دوندرشیشههرد
ن
لامه ا هردن
ازرق پوشیدن
آ هشیدن
پشت دا تا هردن
میهش بودن

عناصر زمانی و

موضوع توصیف

اسحار
صبا
سحرگا
ربیع
ربع
مسکون
بهار
بساتین

اندا سازی ا غمنمایی از اندام آدمی سادته است .زیارا انادا درانای در صاورت فااهر ،قابال
رؤیت است به همین دلیل نویسند برای نمود آن از عناصار لسامی فرااانای بهار گرفتاه اسات از
سویی اسمهای معنا در بیان مفاهیم درانی ا دریافتی ،نقش به سزایی دارند ا متناسب با دوشیها ا

دردها اسامی معنا ا غیرذاتی به است دام در میآیند نویساند بوفاور از آنهاا اساتفاد هارد اسات
همچنین نویسند در سادتمان فعاها هه اغاب مرهب نیز هستند از عناصر غمنما بهر لسته اسات
تا میان اسمهای معانی هه در رهن لماه قرار گرفتهاند با رهان دیگار لمااه یعنای فعاهاا ،انساجام
معنایی برقرار شود ا نیز عناصر پیرامونی ارهان یعنی صفتها ا قیادها هماه در دادمت محتاوا ا در
ددمت انسجام ااگگانی متن برآمد اند .برای نمود بیشتر به صورت عمودی ا افقی لماههای همسو
را هه در ددمت ق د داص گویند بر آمد اند ا به نوعی هر یم در ددمت دیگاری در میاان یام
ق د قرار گرفتهاند ،نشان میدهیم.
 سبز ون دل مغمومان از لای برداست. هنگااام اسااحار باار اغ ااان اشااجار بااابالن  ...شاایون انوحهگری آغاز هردند.
 بریاد لوانی  ...سحاب از دید ها اشم میبارید.دبر قدام ربیع به ربع مسکون درباع  -غنچه د رحسرت غنجان از دلتنگی دون در شیشه میکرد.
عالم رسید ]اما عناصر بهاری از غم  -گل بر تأسف گاردان  ...لامه ا میکرد.
 سوسن در هسوت سوگواران  ...ازرق میدوشید.نین هردند[
 سرا آزاد از تاهف  ...پشت داتا میکرد بر افاق اا لالف  ...سر بردا تیر مینهاد ا از ق ة رازگار دا بر سر میکرد.انسجام ااگگانی متن در محور افقی ا عمومی مولب ایجاد متنی شد است هه با حسی غریب ق د
گویند را میرساند .ایجاد تقابلهای مفهومی ا ااگگانی بر تضریب انسجام ا تأایر محتوا افزاد است.
متن شمارۀ ( :)4جهانگشای جوینی ص 479
«ا از سبب استیالی لیوش هموم ا غموم شب لوانی اا به صبا پیری هشید بود ا از غالیاه
شمه هافور لوشید ا از تف دران ا اوران مادة سودا لرب از اعضای اا مانند حباب در غایان آب
به فاهر پوست دمید  .پدرم حکایت گفات در ااناای انهازام اقات تولاه از بااخ رازی سااطان بار
سرپشته ای بر سبیل استراا فرآمد به محاسن دود نگاا میکارد ا از زماناه تعجاب .رازی بجادت
شمس الدین صاحب دیوان آارد ا آهی برهشید ا گفت پیری ا ادبار ا گر لمع شد رای نمودند ا
لوانی ا اقبال ا محبت پراهند پشت بداد .این درد را هه دُردی هاس رازگار است درمان ه ا این
عقد را هه گنبد داار زد بُود هو؟»
لوینی در این عبارت عناصر گوناگون منسجم را در دستههایی ند از اسمهای معنا ،عناصار لسامی،
عناصر مکانی ا زمانی ا نیز فرآیندهای فعای را هم با فرایندهای پیرامونی متن (صافت ،قیاد  )...در دادمت

بیان منظور دود قرار میدهد .برای تأایر نفوذ به ایجاد تقابل هه یکی از عناصر انسجام ب اش اسات
میدردازد .در لدال زیر به عناصر منسجم متن میدردازیم ا پس از آن گازار هاای متنای را هاه در
محور افقی ا عمومی در هم معنایی به مدد انسجام آمد اند بر میشمریم.

اسمهای معنا

افعال

اسامی لمعی
ا اصف آن

زمان ا مکان

آمدن لشکر غم ا
تبدل دوشی به
غم ا لوانی به
پیری

هموم
غموم
تف دران
ادبار
اقبال
درد
درمان
عقد

هشیدن
لوشیدن
دمیدن
پشتدادن
آهیهشیدن
تعجبهردن

پوست
محاسن
رای
گر
لوانی
پیری

شب
صبا
رازگار
گنبد

تقابلها

موضوع

لوانی  پیری
صبا  شب
درد  درمان
راینمودنپشتدادن
لمع شد  پراهند

ماد آرایش

عناصر

غالیه
هافور

اهنون لماههای همسو ا انسجامب ش را میآاریم:
به دایر استیالی لیوش هموم ا غموم

-

شب لوانی اا به صبا پری رسید.
از غالیه شمة هافور لوشید
از تف دران  ...از اعضای اا مانند حبااب در غایاان آب فااهر
پوست دمید
به محاسن دود نگا میکرد ا از زمانه تعجب ]میکرد[.
آهی هشید.
پیری ا ادبار ا گر ،لمع شد رای نمودند.
لوانی ا اقبال ا صحت پراهند پشت بداد.
این دَرد را  ...درمان ه؟

 این عقد را هه گنبد داار زد بود؟ هومتن شماره ( :)3تاریخ وصاف ص 55
«هدام صاعقه آتش محنت در این دیار دلفراز برافرادت .به ه صَرصَر نوایب حداان ا عواصف

قهرمان ،قهر زمان ،نهال نشاط این حدیقة انس را از بن ا بیخ برآارد .آب این داا بهشاتاش باه
دست هدام داهسار ری ته شد ا دا تیمار بر سر این دراب آباد هه بی ت؟ باابالن داوش نغماة
این بستان را دم بسته شدند ا غنچة غنجان نارپستان این من حسن را بیش نمای مناد؟ آن
مشِ آهوانة آهو شمان را ه شم رسید ا رایِ آن دوبان دتاباه لطماة آسایب داران اون
قنقایان را ین گرفت؟ آن دستهای نگارین ا ساعدهای باورین هه نازنینی قاالدة شااهان باودی
اگر باز بینی حمایل دا است ا آن لبها هه از لطافت ،هنارش بوساه گاا هامکااران گشاتی اگار
بازبینی به دامن فنا ا »...
متن بسیار همانند تاریخ لهانگشا است ا با متن شمارة  4همسویی دارد .نویسند هماهنا باا
پیام ا ق د دود از ااگ هایی بهر میگیرد تا غم ا اندا درد بر آمد از رازگار تااخ آفارین را ت اویر

هند برای این ق د به ایجاد تقابل میدردازد .همانند لوینی از بهار ا یبیعت برای بیاان ق اد بهار
میجوید گرا های ااگگانی انسجام ب ش متن را در لدال ذیل میآاریم:
عناصر یبیعی

اسمهای معنای غمنوا

مفهوم

افعال منسجم هم

ترهیبات

صفات همسو

یبیعی

اعضای بدن

ری تن ااضاع

تبدیل دوشی به نادوشی ا به هم

برافرادت(منفی)
از بیخ برآارد
ری ته شد
دم بستند
نمی مند
شم رسید
ین گرفت
ا شد

نوایبحداان
قهرزمان
لطمااةآساایب
زمان
دامن فتا

دلفراز
دوشنغمه
نارپستان
آهو شم
نگارین
باورین

نهال
حدیقه
آب
دا
بابل
بستان
غنچه
من

رای
دست
ساعد
لب

تقابلها

صاعقه
آتش
صرصر
عواصف

محنت
نوایب
قهر
بیمار

موضوع

اسمهای بهاری ا

عناصر

محنت
نشاط
قهااار 
انس

انسجام لماهای متن هه بر سادتة ااگگان ،در ترسیم معنا است به قرار زیر است.

نابسامانی ا درابی

-

قهرزمان  ...از بیخ ا بن برآارد.
آب این  ...ری ته شد.
دا تیمار  ...پ ت.
بابالن  ...دم بسته شدند.
غنچة غنجان نارپستان  ...نمی ند.
آهو شمان را ه شم رسید؟
رای آن دوبان را ین گرفت.
آن دستهای نگارین  ...حمایل دا است.
آن لبها  ...به دامن فنا ا است.

متن شماره ( :)2تاریخ وصاف ص921
«بر شادسار فطرت  ،گل ردساری هجا شکفت هه دَبُور ادبار حاداات آن را بر داا

بایبااهی
ن ری ت ا برگردن عراس هستی عقد دودپرستی هه بستند هه باز به اشارت سرانگشت آلال از هام
فرا نگسی ت ه اقت مشاگالن مشیت سواد سنبل زلفی را زینت تجعید دادند هه به دست نوایاب
در هشاهش مشیب ون دال منظوران ا حال مهجوران پریشان نگشت آدر تیار قاامتی را هاه در

همان آغوشی هی هشید هه به اند زمان انحناء همان ابراان نگرفت .میان دا نفس ،نفسی اریاسان
توافق ا ترافق هدام راز اتفاق افتاد هه این گوگپشت بی سر ا پای ایشان را تفریق نبات الانعش داد
از زبان ایشان ن واند. »...
متن مذهور نیز همانند بسیاری از قطعههای توصایفی تحسار ا انادا در تااریخ اصااف اسات
نویسند با بهر گیری از ااگگان همسو ا منسجم ا تقابل نهادن لماهها به میان منظوری میداردازد
هه با هایت اار تاری ی سن یت دارد ا آن عبارت از تبدیل اضعیت ا لانشینی اندا ا غم به لاای
دوشی ا شادمانی ا بدب تی به لای نیکب تی ا اقبال اسات .اهناون باه بساتهبنادی ااگگاانی هاه
مولب انسجام شد است میدردازیم:
عناصر بهاری

عناصر لمعی

ترهیبی ا
همسو

عناصر

همسو

اسمهای معنا

تبدیل
دوشیها به
نادوشیها ا
تغییر شرایط

ادبار
دبورادبار
زلف
شادسار
حاداات
سرانگشتآلال
دال
گل
دودپرستی
دستنوایب
قامت
سنبل
آلال
هشاهشمشیب
ابراان
نوایب
تیرقامت
سرانگشت
هشاهش
همانآغوش
ردسار
تفریق
گوگپشتبیبراپای
گردن
حال مهجوران
دست
انحناء ابراان
آغوش
پشت
سر پای
زبان

افعال (غم)

موضوع

فرانگی ت
نری ت
پریشاننگشت
انحنا گرفت
تفریق داد

افعال (شادی)

عناصر

شکفت
بستند
تجعیددادند
آغوشهشید
توافق افتاد

قابل مشاهد است هه عناصر ترهیبی با بار معنایی اندا ا غم به عنوان رهن اصای ا هستة لماههاا
با فعاهایی هه با این معانی ا مفاهیم برای بیان منظور منسجمند ا گونه در متن به همارا مقابال
سازیهای نویسند به انسجام ااگگانی گرایید اند .از سویی الود ترهیباتی هه هستة اصای آنها اسم
معناست ا از لانبی الود اسمهای معنایی هه بار عایفی ا معنایی منفی دارند در ددمت منظاوری
برآمد اند هه ق د نویسندة تاری ی از نگارش برآن مدار است .اهنون به زیار لمااههاای ماتن هاه
همسو ا منجسمند میدردازیم:

پارة ن ست دوشی ا درّمی
+
پارة دام (تقابای) بالزدگی ا
نادوشی

-

برشادسار فطرت گل ردساری هجا شکفت؟  دبورادباار
حاداات  ...نری ت.
بر گردن عراس هستی عقد دودپرستی هی ستند؟  به
اشارت سرانگشت آلال از هم فرا نگی ت.
ه اقت مشایالن مشیت سواد زلفی  ...تجعید دادناد 
به دست نوایب  ...پریشان نگشت.
میان دا همنفس نفسی اریاسان توافق  ...اتفااق افتااد 
این گوگپشت بیسر ا پای تفریق نبات النعش داد

متن شمارۀ ( :)5تاریخ بیهقی ص

« این بوسهل مردی امام زاد ا محتشم ا فاضل ا ادیب بود اما شارارت ا زعاارتی در یباع ای
مؤهد شد ت تبدیل لم داق اهلل ا با آن شرارت دلسوزی نداشت ا همیشاه شام نهااد باودی هاه
پادشاهی بزر ،ا لبار بر اهری دشم گرفتی ا آن اهر را لتزدی ا فراگرفتی این مرد از هراناه
بجستی ا فرصتی لستی ا تضریبی االمی بزر ،بدین اهر رسانیدی ا آنگا تف زدی هه فاالن را
من فرا گرفتم ا اگار هارد دیاد ا شاید ا دردمنادان دانساتندی هاه ناه ناان اسات ا ساری
میلنبانیدندی ا پوشید دند میزدندی هه ای گزافه گوی است».
مطالعة متن مذهور ا مقایسة آن با عبارتهای تاریخ لهانگشای لوینی ا تاریخ اصاف نشان می
دهد هه راش بیهقی در انسجام ب شی ااگگانی متن متفاات از آن دا است .دلیل این امر این اسات
هه بیهقی همانند آن دا از ااگ های توصیفی ا هممعنی ندان استفاد نمیکناد ا ناوع راش ماتن
نگاری بیهقی هه به ایجاز ا اقت ار توله دارد تا اینااب ا توصایف ،موضاوع انساجام ااگگاانی را باا
یرزی دیگر بنا مینهد ا آن بهر گیری از الزاء ن ستین فعاهای ترهیبی است هه اغاب از عناصاری
بهر دارد هه معنی تاز ای را به لماه میدهد ا به لای بهر های فرااان از ااگگان مستقل اعم از اسم
ا صفت ا یا ترهیب این بار را در ترهیب فعای ایجاد میکند تاا سایاق عباارت را در اتحااد مفهاومی
منسجم سازد .برای راشن شدن مطاب همانند عبارتهای پیشین لدال زیر را هه عناصر را از هام
تفکیم میکند ترسیم میکنیم ا دود گویاست هه عناصر متن مذهور متفااات از نموناههاای پایش
گفته است.

عناصر
موضوع

توصیف بدرفتاری بوسهل
زازنی

صفتهای
منسجم

اسمهای
معنی منفی

تقابل
ااگ ای

امامزاد
محتشم
فاضل
ادیب
گزافهگوی

شرارت
زعارت
تضریب
الم
دلسوز نبودن

پادشا
اهر

فعاهای منسجم
دلسوزی نبودن
شم(بد) نهادن
دشم گرفتن
لت زدن
فرا گرفتن
از هرانه لستن
فرصتی لستن
تف زدن
دیدن ا شیدن
سری لنباندن
دندة پوشید داشتن

همة منظور نویسند در فعاهای ترهیبی لماه نهفته است هه مفاهیم منفی را به لماه میدهد
به گزار های عبارت فوق میدردازیم هه در سطج لماه انساجام معناایی ایجااد هارد اناد .ااگ هاای
لزءن ست با همکرد فعل به هدف نویسند همم هرد اند:
بدرفتاری ا
دوی به
بوسهل

-

شاارارت ا زعااارتی در یبااع ای مؤهااد
شد بود
پادشا بر اهری دشم گرفتی
]بوسهل[ دلسوزی نداشت.
آن اهر را لتزدی
همیشه شم نهاد بودی(معنی منفی)
فرا گرفتی
این مرد از هرانه بجستی
فرصتی بجستی
تضااریبی ا الهاای باازر ،باادین ااار
رسانیدی.
آنگا تف زدی
نه نان است.
اگر هرد دید ا شید
سری میلنبانیدندی.
دردمندان دانستندی
پوشید دند میزدند.
ای (بوسهل) گزافه گوی است.

بیهقی به راشی متفاات ا دالقانه بیآنکه از ااگ های داص بویژ عربی بهار گیارد .باا سابم
ممتاز ا راشی استادانه از لماه های هوتاهی هه مرهز اقال انساجام ااگگای آن در فعایاار آن قارار
گرفته است .به انسجام متن میکوشد ا اینگونه اتحاد مفهومی را بیان میدارد.
نمونۀ شماره ( :)6تاریخ بیهقی ص 412
«آنچه گویم از معاینه گویم ا از تعایق هه دارم ا از تقویم ،قبای سقالیون بغدادی بود سدیدی
سدید ،س ت درد نقش پیدا عمامة ق ب بزر ،اما به غایت باریم ا مرتفع ا یرازی س ت باریام
ا زنجیر یی بزر ،ا همری از هزار مثقال پیراز ها در نشاند .
بیهقی در این عبارت هیأت ا شکل را توصیف میکند ا نوع پوشش مش ص را .انسجام ااگگانی
عبارت بسیار متفاات از دیگر متون تاری ی ماورد تحقیاق ای انساجام ااگگاانی مطار را در ناد
صفت ا ند قید هه لنبه های تأهید معنایی آنها بیشتر است قرارداد است ا بسیار اارگذار به قوت
متن ا انسجام آن پردادته است .به لدال زیر توله میکنیم.
عناصر

فعاها

موضوع
گویم
گویم
توصیف هیأت ا شکل

عن ر لباس
زینت

عناصر تأهید
همی ا هیفی

قبا
عمامه
یراز
همر
زنجیر

سدیدیسدید
س ت درد نقش
به عنایت باریم
س ت باریم
هزار مثقال
پیراز

عناصر تقابای
س ت

دردنقش
درد  بزر،

باریم  مرتفع

نانکه میبینیم دا بسته از عناصر در انسجام ا تأهید معنی بسیار مؤار بود اند ن سات عن ار
لباس ا دیگری عناصر قیدی مولود متن هه به همیت ا هیفیت دتلت دارند ا به اشاکال گونااگون
در ددمت متن قرار گرفتهاند .اهنون به گزار های لماهای متن میدردازیم:
 قبای سقالیون بغدادی بود سدیدی سدید /سا ت داردنقش پیدا
 عمامة ق ب بزر / ،به غایت باریم ا مرتفعتوصیف هیات ا شکل
 یرازی س ت باریم زنجیر یی بزر، -همری از هزار مثقال پیراز ها در نشاند

تناسب ااگگانی در محور عمودی متن هم با این ترسیم قابل مشاهد اسات هاه گوناه در دادمت
توصیف قرار گرفته ا متن را منسجم هرد است.
متن شمارۀ ( :)7تاریخ یمینی ص219

«ها اناهلل ا اناالیه رالعون آ از درد این شعوب هه دلهای لهانیان را شعوب انادا ا ساوگواری
سادت ا در اهباد موالیان نقوب احزان ا اشجان همی برگشاد نفوس همگنان را در هربت آمی ات ا
اشم حسرت بر ردسار بندگان ا موالیان فرا ری ت هر ها را ون صفحة هتاب هتّااب دیگرگاون
نمود ا پشت را ون قام حُساب بند از بند فرا پاشید تا آنکه ش ص عزت ا عای زیر فرضة احشت
ا بال یگانه ا تنها فراشد».
صاحب هتاب ترلمة تاریخ یمینی در عبارت فوق همانند صاحب اصااف ا نویساندة لهانگشاا
غم ا اندا ا ناراحتی را توصیف میکند .برابر نهادهای ای متفاات از لهانگشا ا اصاف اسات لایکن
بهر گیری از ااگگان منسجم هه در بستههایی داص قرار میگیرند ا نیز از لماههای برابر نهاد ا نیز
تقابای سبکی هه نویسندگان لهانگشا ا اصاف بکار داشتهاند ،استفاد هرد است.
تأهید به الود غم است ا این مضمون را با بستههایی ند توصیف میکند ا به ماتن از حیاث
ااگگانی در تولید این منظور انسجامی میب شد .به ترسیم لدال متن فوق میدردازیم:

همسو

اسمهای معنی

اسامی بدن

افعال

عناصر تحریری

غمنما

شبه لماههای

معنی

توصیف غم
ا اندا

دل
درد
اهباد
اندا
سوگواری ردسار
هر
احزان
پشت
اشجان
هربت ش ص
حسرت نفوس
احشت
بال

سوگواری سادت
نقبحزن برگشاد
در هربت آمی ت
اشم ری ت
هر دیگرگون
هرد
بندازبند فراپاشید
به غم فراشد

هتاب
هتّاب
قام
صفحه

آ
ها
اناهلل ا
انا الیه
رالعون

عطفی مؤهد

موضوع

ترهیبهای

عناصر

اندا ا
سوگواری
احزان ا اشجان
بندگان ا
موالیان
احشت ا بال
یگانه ا تنها
عزت ا عای

ترسیم گزار های دالّ بر معنی با ااگ های منسجم:
 اناهلل ا انا الیه رالعون در اهباد موالیان نقوب احزان ا اشجان همیبرگشاد دلهای لهانیان را شعوب اندا ا سوگواری سادتلماهها با مرهز معنایی «غم»
 نفس همگان را در هربت آمی ت اشم حسرت در ردسار بندگان  ...فرا ری ت پشتها را  ...بند از بند فراپاشید. ش ص عزت ا عای زیر فرضة احشت ا بالد یگانه ا تنها شد.لماة انا هلل ا انا الیه رالعون معموتً به هنگام مردن هسی به زبان لاری میشود ا باه هنگاام مااتم ا عازا ا
اندا ا غم گفته میشود شبه لماهای است هه افادة معنی ماتم ا اندا میکند .در محور عمودی لماههاا باا
هم منسجم ا در محور افقی ااگگان با هم متفق در بیان مق ودند.
متن شماره ( :)5تاریخ یمینی ص 215
«از آن یرف رازگار عنود ا دهر هنود به مسافت (؟) ا محاسدت به ر ،گردن بایستاد تا یایر را پا
اا را به سنا حاداة حرض از آشیانة تن آاار سادت ا نقش شریف ای را هه تنااال نعایم آدارت ا یعاام
هریم لنت مستاق بودی اهل دا ا اهیل نبات اترض گردانید ا به اقتی هاه اعضاای بادن اون اغ اان
ربیعی به همال نضارت ا یراات ا قوت نایقه در نهایت یالقت ا ذتقت ا اندام بالجماه لمیال ا ماوزان ا
قوا برادای حقوق دین ا شریعت ا حفظ عهود ا مواایق دالت برقرار».
در این عبارت سیاقت نگارش لرفادقانی همانند قطعههای غنایی دیگر است تفااتی هه دارد ایان اسات
هه با نوعی از ترهیبها لماهها را پیچید تر سادته است ا تناسب ااگگانی ا انسجام متنی را باا ساه را هارد
ارائه هرد است .ن ست با ااگ های منسجم دشمنی دنیا را توصیف میکند ا سدس با لغات ا لمااههاای دا
موضوع قبل ا بعد مر ،را بیان میدارد هه در م رحاة ن ست صفا ا رضا ا بردورداری ا در مرحاة بعد مار،
ا نداری ا آشیانهسازی دا به عنوان قرارگا ابدی .بستههای عناصر ااگگانی متون مذهور به قرار زیر است:

صفتهای منفی

اسمهای معنی

صفتهای مثبت

اعضای بدن

افعال

ناموافق

ترهیبات الهی

توصیف
مر ،ا
زندگانی
با صفای
پیش از
آن

عنود
هنود

ر،
قضاات پا
یاقت شریف گردن
یراات موزان تن
ذتقت استوار بدن
شریعت برقرار اندام
مواایق لمیل نفس
عهود

موافق

موضوع

ترهیبات اسمی

عناصر

یایررا پا
سناحاداه
بهر،گردنایستادن
تناالنعیمآدرت
رازگارعنود
آاار سادتن
یعامهریملنت
دهرهبود
اهل دا سادتن
مواایق دالت
اهل دا
حفظ عهود
اهیلنباتاترض
حقوقشریعت

اینم گزار های منسجم متن را مش ص میکنیم:
رازگار عنود ا دهر هنود  ...به ر ،گردن ایستاد
 مبدِّلمر ،ا زندگی  -مبدَّل

 -پیش از تبدل

یایر را پا اا را به سنا حاداه  ...آاار سادت.
نفس شریف ای را  ...اهل دا ا اهیل اترض گردانید.
-

به اقتی هه اعضای بدن ون اعضای ربیعی به یالوت ا
قوت
قوت نایقه در نهایت یاقت ا ذتقت
اندام بالجماه لمیل ا موزان ا استوار
ا قوا برادای حقوق دین ا شریعت ا حفظ عهود ا مواایق
دالت برقرار

نتیجهگیری
اشار شد هه ابزار زبان ا عناصر ااگگان در ددمت بیان مق ود ا منظورناد ا بارای ادای هار بیاانی
عناصر ایژ آن پیام را میطابد عناصر ااگگانی همانند عناصر سادتمانیند هه نوع تافیق ا ترهیاب ا
نهایتاً انسجام آن میتواند شاهاة اصای مق ود را استوار دارد .در زبان فارسی ند انواع ادبای الاود
دارد تش یص هر یم از آنها نه از قالب زبانی باکه از نوع انت اب ا تافیق ا انسجام ااگگانی مش ص
میشود .برای نوع ادبی غنایی عناصری در دور ا متناسب با آن نوع تزم است تا این نوع ادبی ایجااد
گردد ا مفاهیم ا مقاصدی ون عشق ،حسرت ا ندامت ،پیری ا لاوانی ،نشااط ا شاادمانی ،غام ا
اندا ا بسیاری از مضامین دیگر گزارد شود .این عناصر ااگگانی باید در مقولههای دستوری موافاق
معنی گردآیند ا مقولههای دستوری متناسب ا منسجم باا مفهاوم در لمااه گازارد آیاد .انساجام
ااگگانی ،متفاات از عوامل انسجام ب ش متن است هه در دیدگا هالیادی مطار شاد اسات ا آن
عوامل به هار نوع تقسیم شد است .این مقاله هوشش داشت تاا باا رایکارد گزینشای ا پیکار ای
عبارتهایی از هار متن تاری ی را با رایکرد ادب غنایی بررسی هند ا انسجام ااگگاانی متماایز ناوع
ادبی غنایی را توصیف هند .زیرا برآنیم هه هتاب تااری ی مشاحون از اناواع ادبیناد ا ناوع مفااهیم
مندرج ا قطعههایی با مقاصد داص در راایتگری تاری ی این انواع را متفاات میسازد .در این هاار
اار یافتیم هه نویسندة مورخ ،دود را در فضاهای گوناگون به دار از صحنه راایت قرار نمیدهد باکاه
با بردوردی از حس دریافت ا تحایل ا ددالت دهی «مان» نویساند در ااار تااری ی ،داود را باه
عنوان راای حاضر حسْاس ا ددیل قرار میدهد اینجاست هه را زبانی ماورخ فضاای تااریخ را باه
سمت ا سوی عایفه ا احساس ا توصیف مت رفانه میکشاند.

هار اار مورد پژاهش مضامین فرااانی از مرایه ،حبسایه ،ساوگواری ،بهاریاه ،مغازلاه ا دیگار
موضوعات دارد هه نویسند ناگزیر از اسات دام ااگ هاای منساجم در توصایف ا ت ویرساازی ایان
مضامین است .این مقاله هشت قطعه از این هار اار را انت اب هرد ا آنها را توصیف داشت ا نتاای
حاصل از این پژاهش به قرار زیر است:
 .4هار هتاب مورد پژاهش راش یکسان در ایجاد قطعههایی با نوع ادبی غنایی ندارند لیام ساه
اار لهانگشا ،اصاف ا یمینی به یکدیگر نزدیم است زیرا در این سه اار نویسندگان از ااگ های
فرااانی در مقولههای زبانی م تاف با تأهید به اسم ا صفت ا ترهیبات آنها به ایجاد ادب غنایی
پردادتهاند.
 .4تاریخ بیهقی دامنة ااگگانی همانند آن آاار دیگر برای انسجام ب شی به متن نادارد لایکن ذاق
هنری ا شیوة استادی نویسند از لماههای هوتا با فعاهای مرهبی هه عن ر یا لازء ن سات
آنها اسم است به انسجام ااگگانی گرایید است ا در مواردی از عناصار پیراماونی ماتن همانناد
قید ا صفت در این انسجام سود برد است.
 .9در سه اار لهانگشا ا اصاف ا تاریخ یمینی برابر نهادهای ااگگانی ا در نهایت لماه هاه همارا
با انسجام ااگگانی است فرااان دید میشود .در این آاار لماههاای مرهاب باا قریناهساازیهای
معنایی ا با استفاد از ااگ های همساو باا عناصار ادب غناایی باه ایجااد عبارتهاای غناایی در
مضامین گوناگون احتمام داشتهاند.
 .1محور عمودی ا محور افقی در ایجاد ادب غنایی باا موضاوعات گونااگون در ایان هاار ااار از
اهمیت زیادی بردوردار است ا میتوان با ترسیم این لماهها دریافت هاه لمااههاای اصاای ا
فرعی در دا محور در ددمت موضوعند.
 .1ادب غنایی با موضوعات انتزاعی سر ا هار دارند به هماین دلیال در ایجااد ادب غناایی عناصار
ااگگانی در حوز انتزاعی ا معنایی به اشکال م تاف هاربرد دارند .یا به صاورت ااحاد ااگگاانی
بسیط از آنها استفاد میشود یا ب ورت ترهیب هه در این صورت اقال معناابر اسام معناا ا یاا
صفتی است هه این مفهوم ،محمول آن است.
 .1اغاب فعاهای ادب غنایی از نوع غیر رددادیند ا لنبههای تحققی ا دستااردی در آنها بیش از
رددادی است زیرا نانکه گفته شد اسمهای معنا در سادت این ترهیبات ددیاند ا اغاب آنهاا
دتلت بر معنای تحققی دارند تا رددادی.
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