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 .1مقدمه
در ادبیات مدرن ،تحقیقات و مطالعات فراوانی در زمینهي بررسی آثار کالسیک و غنایی
با شیوهاي علمی و نوین صورت میپذیرد .یکی از این شیوهها ،زبانشناسی نوین است
که از آغاز قرن بیستم و نشر اندیشههاي فردینان دو سوسور ( )1857-1913بهصورت
یک رشتهي علمی مستقل در کنار سایر علوم تکوین یافته و شاخههاي گوناگون آن،
بهسرعت رشد کرده است .ازجمله زبانشناسی ساختارگرا که امروزه یکی از نگرشهاي
مسلط در زبانشناسی نظري است .نقشگرایان کار خود را با تکیه در حیطهي کالم آغاز
میکنند .بزرگترین نظریهپرداز ساختارگرا ،مایکل هالیدي ( )Michael Hallidayبه
همراه رقیه حسن ( )Roque Hassanبر این باورند که «زبان وسیلهاي در تعامل اجتماعی
و واحدي براي تحلیل بافت است .با این کارکرد ،نوع رابطهي واحدهاي زبانی و ارتباطات
ظاهري آنها با بافت متن است که موجد معانی خاص میشود» ( Halliday, 1985:

 .)40انسجام متنی ( )Textual Cohesioاز مباحث مطرحشده در تجزیهوتحلیل
زبانشناسی متن است و به عقیدهي هالیدي و حسن «منظور از آن ،انسجام درونی متن یا
روابط بین جملههاست و یا بهعبارتدیگر ،وابستگی تعبیر و تفسیر عناصري دیگر در
درون خود متن» ( .)Halliday & Hasan, 1976:4این روابط و مناسبتها به متن
وحدت و یکپارچگی میبخشد؛ بهگونهاي که ما میتوانیم متن منسجم و بههمپیوستهاي
را از مجموعهاي از جملههاي نامنسجم و درهمریخته تشخیص دهیم.
 .1.1اهميت تحقيق و روش پژوهش
یکی از ارزشمندترین آثار غنایی که حوزهي وسیعی را در ادبیات فارسی به خود
اختصاص دادهاست ،غزلیات سعدي است .اگر به گفتهي میلتون (1674 -1608م) ،که
شعر باید «ساده ،محسوس و پرشور» باشد ،صفت «واال» را هم بیافزاییم ،تا سرودههاي
کممایهي احساساتی را شامل نشود ،باید گفت که در ادب گذشتهي ما شعر سعدي
مصداق کامل چنین توصیفی است (رک .موحد .)93 :1378 ،آثار سعدي بهویژه غزلیات
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او ،همواره مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است .در زمینهي انسجام غزلهاي او
اشاراتی کوتاه و پراکنده در حوزهي ادبیات فارسی موجود است .اما نکتهي درخور توجه
این است که اغلب اندیشمندان به وحدت مضمونی اشعار سعدي اشارهکردهاند؛ اما به
چند و چون این وحدت در غزلها توجهی نکردهاند و مهمتر از آن ،اینکه سخنی از
انسجام واژگانی به میان نیامده است؛ بنابراین جاي تحلیل علمی و بررسی ساختاري
غزلیات سعدي خالی است .این پژوهش در پی توصیفی دقیق از انسجام متنی و پیکرمندي
غزلی از سعدي ،از طریق بررسی «ساختار معنایی» (فرم درونی) و «ساختار واژگانی» (فرم
بیرونی) است.
اهمیت این پژوهش از جنبهي نظري ،آن است که مباحث مربوط به یکپارچگی را در
غزلی از سعدي با عوامل الگوي انسجامبخش هالیدي و حسن تطبیق میدهد .هدف از
انجام این مقاله ،نشان دادن عناصر ایجاد انسجام در کالم سعدي است؛ بنابراین ،روابط
معنایی و واژگانی هریک از ابیات ،بهعنوان واحدهاي ساختاري غزل با موضوع اصلی و
نیز با یکدیگر نشان داده میشود و عوامل انسجامآفرین در آن مشخص خواهد شد.
درنهایت با شناخت ویژگیهاي انسجامی در غزلیات سعدي ،ارزش متنی و ساختاري این
کتاب بر ارزشهاي تاریخی ،زبانی و بالغی آن افزوده میشود و این امر به درک عمیقتري
از خوانش آن منجر خواهد شد.
 .2.1پيشينهی پژوهش
در زمینهي بررسی انسجام و پیوستگی متن بر مبناي نظریهي هالیدي و حسن ،پژوهشهاي
فراوانی صورت گرفته است .در این میان برخی پژوهشگران ،کاربرد یکی از عوامل دستوري
یا واژگانی را تحلیل کردهاند؛ مانند آقاگلزاده و همکاران ( )1390که در مقالهي خود ،برمبناي
دستور نقشگراي هالیدي ،به بررسی انواع فعلهاي بهکاررفته در چهار داستان از آلاحمد و
هدایت پرداختهاند و درنهایت به این نتیجه رسیدهاند که آلاحمد دیدگاهی واقعگرایانهتر دارد
و هدایت به انسان به صورت فردي توجه بیشتري دارد.
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گذشته از این ،الگونهجونقانی ( )1395براساس الگوي انسجام غیرساختاري (دستوري
و واژگانی) هالیدي و حسن ،نحوهي شکلگیري انسجام در غزلی از حافظ را به منظور
رسیدن به روشی جامع در پژوهش انسجام غیرساختاري نشان داده است.
پورنامداریان و ایشانی ( ،)1389برمبناي نظریهي هالیدي ،به بررسی انسجام در غزل
حافظ پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که با کاربرد این نظریه ،میتوان درجهي
پیوستگی هریک از غزلیات حافظ را با دیگر متون ادبی از لحاظ کمی مشخص کرد.
عباسی و همکاران ( )1395نیز بر پایهي نظریهي هالیدي و حسن به بررسی انسجام
واژگانی در متن سوررئالیستی بوف کور پرداختهاند .در این پژوهش« ،تکرار» اساسیترین
عامل انسجام واژگانی است و نشان داده میشود که متون سوررئالیستی با زیرپاگذاشتن
زبان معیار و آزادي زبان و واژگان در متن ،انسجام واژگانی دارند.
عالوهبر آنچه ذکر شد ،در زمینهي انسجام در غزلهاي سعدي ،ایشانی ( ،)1393به
تحلیل مقایسهاي عوامل انسجام متن در دو غزل حافظ و سعدي و تأثیر آن بر انسجام
متن پرداخته است و یاحقی و فالحی ( )1389به بررسی و مقایسهي انسجام متنی در ده
غزل سعدي و بیدل دهلوي پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که غزلیات دو شاعر ،از
دیدگاه انسجامی متفاوت هستند و هریک ویژگیهاي خاص خود را دارند .اما بهنظرمی-
رسد در این میان ،جاي پژوهشی که در آن بهطورخاص ،به شناخت عوامل انسجامآفرین
و بررسی درجهي انسجام در غزلیات سعدي برمبناي نظریهي هالیدي و حسن پرداخته
باشد ،خالی است.
 .2مبانی نظری
 .1.2الگوی انسجام در نظریهی هاليدی و حسن
هالیدي و حسن ازجمله افرادي هستند که در ساختمان متنی و روابط بین جملهاي ،در
زبان انگلیسی مطالعهها و پژوهشهاي گستردهاي انجام دادهاند .آنان در این مطالعهها،
روابط میانجملهاي متن را انسجام نامیده و آن را چنین تعریف کردهاند« :انسجام یک
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مفهوم معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن اشاره میکند و آن را بهعنوان یک
متن ،مشخص میکند» (« .)Halliday & Hasan, 1976: 4براساس نظریهي آنها،
ممکن است درجهي انسجام متن کم یا زیاد باشد .ولی یک گفتار ،زمانی متن نامیده
میشود که هم انسجام صوري و هم پیوستگی معنایی داشته باشد .هالیدي و حسن عقیده
دارند که انسجام ناشی از عناصري است که جزء نظام زبان است» (لطفیپورساعدي،
.)30 :1371
عناصر فراوانی در ایجاد ارتباط میان جملهها و انسجام متن نقش دارند .هالیدي و
حسن این عناصر را به سه دستهي عناصر دستوري ،لغوي و پیوندي تقسیم کردهاند
(همان.)30 :
 .1.1.2عناصر دستوری
عناصر دستوري ،شامل گزینههاي ارجاع ( )Referenceو حذف و جایگزینی است.
ارجاع عبارت است از رابطهاي که میان یکی از عناصر متن و عنصري دیگر برقرار است.
منظور از ارجاع ،کاربرد انواع مختلف ضمیر در متن است که با ایجاد ارتباط بین جملهها
باعث انسجام بین آنها میگردد و درک معناي آنها ،بدون رجوع به عناصر دیگر
امکانپذیر نیست (رک .لطفیپورساعدي .)111 :1387،درک روابط ارجاعی در متن براي
رسیدن به مفهوم متن و بافت آن و درنتیجه انسجام متـن ،بسیـار مهـم است؛ زیـرا در
یک متن ،باید در جستجوي عواملی بود که به قبل یا بعد از خود ارجاع دادهاند
( .)Halliday & Hasan, 1976: 3ارجاع به دو نوعِ درونمتنی و برونمتنی تقسیم
میشود .ارجاعهاي برونمتنی به تولید متن کمک میکنند و ارجاعهاي درونمتنی سبب
بروز انسجام در متن میشوند .ارجاع درونمتنی خود به سه نوع پسرو (مرجع ضمیر
پس از عنصر ارجاعدهنده میآید) ،پیشرو (عنصر ارجاعدهنده پیش از مرجع خود
قرارمیگیرد) و سنجشی (عنصر ارجاعدهنده بهوسیلهي سنجش با عنصري دیگر معین
میشود) تقسیم میشود.
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حذف و جایگزینی ،رابطههاي واجی-دستوري را بین واژگان برقرارمیکنند و «منظور
از حذف ،حذف یک یا چند عنصر جمله در قیاس با عناصر قبلی در متن است»
(شفیعیکدکنی .)32 :1383 ،جانشینی یکی از روابط انسجامی است که در آن به جاي
تکرار یک صورت خاص در متن ،از واژهاي دیگر استفاده میشود .جانشینی رابطهاي بین
واژههاست نه معانی؛ بنابراین انواع جانشینی به لحاظ دستوري طبقهبندي شدهاند .عنصر
جانشین میتواند اسم ،فعل یا جمله باشد (رک .ایشانی.)17 :1393،
 .2.1.2عناصر واژگانی
اینگونه از انسجام ،مبتنیبر رابطهي واحدهاي زبان به لحاظ محتواي معناییشان با
یکدیگر است و متن بهواسطهي این روابط ،میتواند تداوم و انسجام یابد؛ ازاینرو «وظیفهي
عمدهي معناشناسی واژگانی ،مشخصکردن روابط معنایی واژگان است» (ترسک.)8 :1380،
همآیی ،هممعنایی ،تکرار و تضاد ،از عناصر اصلی انسجام واژگانی هستند.
«همآیی برخالف تکرار ،هممعنایی و غیره در گرو رابطهاي معنایی میان دو واحد
واژگانی نیست؛ بلکه ناظر گرایشی است که برخی از واژهها به وقوع در کنار هم دارند»
(مهاجر و نبوي .)70-68 :1376،این رابطه « عبارت است از ارتباط بین کلماتی که به
یک حوزهي معنایی تعلق دارند .وجود اینگونه ارتباط معنایی بین کلماتی که با هم در
یک متن واقع میشوند ،باعث بهوجودآمدن انسجام متن میگردد» (لطفیپورساعدي،
.)114 :1387
در هممعنایی چند واحد واژگانی ،معناي اندیشگانی واحدي دارند (رک .مهاجر و
نبوي .)68 :1376 ،با توجه به این امر که اصو ًال دو واژهي عیناً هممعناي هم وجود ندارد،
هممعنایی را به دو گونهي بافت مقید ( )context-dependendent synonymyو
تحلیلی تقسیم میکنند .در نوع اول ،واژهاي برحسب بافت ،جانشین واژهاي دیگر میشود؛
در گونهي هممعنایی تحلیلی ،واژهاي با مجموعهاي از شرایط الزم و کافی مفهوم خود
هممعنا تلقی میشود (رک .صفوي.)109 :1383،
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در تکرار ،عناصري از جملههاي قبلی در جملههاي بعدي متن تکرار میشود و این
تکرار میتواند بهصورت تکرار عین واژه ،تکرار مترادف ،تکرار واژهاي که نسبت به
واژهي قبلی شمول معنایی دارد ،یا تکرار واژهي عام باشد (رک .اخالقی.)87-85 :1377،
واحدهاي واژگانی در تضادها ،معناهاي متضادي با یکدیگر دارند .در معنیشناسی
عمدتاً از اصطالح تقابل ( )Oppositionبه جاي تضاد ( )Antonymاستفاده میشود.
«زبان الزاما محتاج واژههاي هممعنی نیست و تضاد معنایی یکی از ویژگیهاي نظاممند
و بسیار طبیعی زبان است» (پالمر .)137 :1381،تضاد و تقابل معنایی در بافت متن ،به
گونههاي مختلفی نمود پیدا میکند که عبارتند از:
تقابل مدرج ( :)Gradable oppositionاین تقابل در میان صفتها قرارگرفته و از
لحاظ کیفیت ،قابلدرجهبندي است؛
تقابل مکمل :در این تقابل ،نفی یک واژه ،به معنی اثبات دیگري است؛
تقابل دوسویه :در این نوع تقابل ،واژگان متقابل در رابطهاي متقابل قرارمیگیرند؛
تقابل جهتی ( :)Directical oppositionنوع دیگر از جفتهاي متقابل در قالب
تقابلهاي جهتی قرارمیگیرند؛
گروهی دیگر از واژههاي متقابل ،بهوسیلهي واژههاي منفیساز در مقابل هم
قرارمیگیرند؛
تقابل ضمنی :در این دسته ،دو واژه در معناي ضمنی با هم تقابل دارند (رک .صفوي،
.)120-119 :1383
 .3.1.2عناصر پيوندی
در نظریهي هالیدي ،ارتباط معنایی و منطقی جملهها ،بندها و پارهگفتارها ،عامل اصلی و
ضروري انسجام و یکپارچگی متن است .به این نوع رابطه« ،انسجام پیوندي» گفته میشود
که با عوامل ربطی شکل میگیرد .این عوامل در ابتدا یا بین دو جملهي مستقل بهکار برده
میشوند و گاهی نیز رشتههاي وسیعتري از جمله ،مانند دو بند یا پارهي متن را به هم
میپیوندند (رک .نوروزي و غالمحسینزاده .)1 :1388،وجود ارتباط معنایی و منطقی بین
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جملههاي یک متن در نظریهي هالیدي ،به چهارگونهي «اضافی» (« ،)Additiveسببی»
(« ،)Causalتقابلی» ( )Adversativeو «زمانی» ( ) temporalتقسیم میشود .توضیح
این نکته الزم است که روابط معنایی بین جملهها ،کامالً جنبهي درونی دارد و هیچگونه
نماد بیرونی بین آنها وجود ندارد؛ بلکه با دقت در محتوا میتوان به رابطهي بین جملهها
پیبرد .اما پیونددهندههایی از قبیل «عالوهبر این»« ،براي مثال»« ،بنابراین»« ،زیرا»،
«اگرچه»« ،اما»« ،سرانجام» و ...به لحاظ کارکرد معنایی ویژهاي که دارند ،پیوندهاي معنایی
گوناگونی بین عناصر متن برقرارمیکنند .بهگونهاي که رابطهاي سازمند میان عناصر
گوناگون زنجیرهي کالم بهوجودمیآورند و در انسجام متن ایفاي نقش میکنند.
با توجه با آنچه ذکر شد ،عناصر انسجام متن بر مبناي آراي هالیدي و حسن را میتوان
بهطور خالصه در نمودار زیر نشان داد:

انسجام

پیوندی

زمانی

تقابلی

واژگانی

سببی

اضافی

مقایسه ای

توضیحی

تضاد
معنایی
تمثیلی

دستوری

هم معنایی

بافت مقید

بافت
تحلیلی

هم آیی
تکرار
موسیقیایی

تکرار
شمول
معنایی

حذف و
جایگزینی

ارجاع

مترادف

عین واژه

درون
متنی

پس رو

پیش رو

بیرون
متنی
سنجشی

 .3تحليل غزل
پس از معرفی اصول اولیهي این نظریه ،الزم است روش بررسی انسجام در یک متن
توضیح داده شود.
دوش بی روي تو آتش به سرم بر میشد

و آبی از دیده میآمد که زمین تر میشد

تا به افسوس به پایان نرود عمــر عزیــز

همهشب ذکر تو میرفت و مکرر میشد

چون شب آمد همه را دیده بیارامد و من

گفتی اندر بن مویم سر نشتـر میشـــد

آن نه می بود که دور از نظرت میخوردم

خون دل بود که از دیده به ساغر میشد
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از خیال تو به هر ســو که نظـر میکـــردم

پیش چشمم در و دیوار مصور میشــد

چشم مجنون چو بخفتی ،همه لیلی دیــدي

مدعی بود اگرش خواب میســر میشد

هــوش میآمد و میرفت و نه دیدار تو را

میبدیدم ،نه خیالــم ز برابـــر میشــد

گاه چون عود بر آتش ،دل تنگم میسوخت

گاه چون مجمرهام دود بـه سر بر میشد

گویی آن صبح کجا رفت که شبهاي دگـر

نفسـی میزد و آفاق منـــور میشــــد

سعدیا عقد ثریا مگر امشــب بگسیخـــت

ورنه هر شب به گریبان افق بر میشــد

(سعدي)436 :1381،
 .1.3انسجام دستوری
 .1.1.3ارجاع
در غزل مورد بررسی ،نمونههایی از انواع ارجاع ،موجب پیوند دستوري شدهاند:
 بیت چهارم :عبارت «آن نه می بود ...خون دل بود »...را میتوان در زیرمجموعهي ارجاعسنجشی جاي داد؛ زیرا «می» با «خون دل» سنجیده شده است.
 بیت ششم :ضمیر «ش» در مصراع دوم به واژهي «مجنون» در مصراع اول بازمیگرددکه از انواع ارجاع پسرو است.
 بیت نهم :ضمیر «آن» قبل از واژهي «صبح» قرارگرفته است که از انواع ارجاع پیشرواست.
 نکتهي قابلتوجه این است که در محور عمودي این شعر ،شاهد ارجاعهاي برونمتنیفراوانی هستیم؛ زیرا مرجع ضمیر «ت /تو» در بیرون متن است و اگرچه شاعر همواره
معشوق خود را با ضمیر «تو» خطاب میکند ،این سوال براي مخاطب به جا میماند که
«تو» چه کسی است؟ آیا شاعر دوست خاصی را خطاب قرار داده است یا خیر؟ بهعبارتی
دیگر آیا این معشوق شخص خاصی است یا بهصورت نمادین از این کلمه استفاده شده
است؟ در هر صورت این امر بر ما پوشیده است.
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 .2.1.3حذف و جایگزینی
حذف یکی از ارکان جمله ،از هنرهاي خاص سعدي است .این ویژگی را میتوان از
مشخصههاي سبکی او دانست؛ زیرا حذفهاي سعدي به قرینههاي لفظی و معنوي بسیار
است .در این غزل حذف در امر انسجام ،در هر دو محور طولی و عرضی چندینبار
موجب پیکرمندي شعر شده است:
 در بیت چهارم عبارت «آنچه دور از نظرت میخوردم» به قرینهي مصراع اول حذفمیشود.
 در بیت ششم هم ،واژهي مجنون به همین قرینه ذکر نشده است. در ساختار واژگان غزل به عناصري برمیخوریم که بیانگر اندوه ناشی از فراق هستند.در مصراع اول عبارت «آتش به سرم بر میشد» ،اندوه و سوزش و تشویش شاعر را نشان
میدهد .این حالت در محور عمودي بهوسیلهي عبارات جانشینشوندهي دیگري جلوه
پیدا میکند؛ عباراتی همچون :آمدن آبی که از دیده زمین تر کند؛ بیت سوم :اندر بن موي
سر نشترشدن؛ بیت چهارم :خون دل خوردن؛ بیت پنجم :مصورشدن در و دیوار پیش
چشم شاعر؛ بیت ششم :چشم مجنون همه لیلی دیدي؛ بیت هفتم :هوش میآمد و
میرفت؛ بیت هشتم :دل تنگم میسوخت ،دود به سر بر میشد.
 عالوهبراین ،در محور طولی لغات و اصطالحاتی را مشاهده میکنیم که بیانگر نبود یارهستند و جانشین عبارت «بی روي تو شدهاند»؛ بدین ترتیب :بیت دوم :ذکر تو؛ بیت
چهارم :دور از نظرت؛ بیت پنجم :خیال تو؛ بیت هفتم :نه دیدار تو را میبدیدم؛ بیت
هشتم :دل تنگ (به سبب دوري) .این واژگان و عبارتها از مالزمات شب هجران هستند؛
یعنی آنچه سعدي در طول شعر از آن سخن میگوید.
 .2.3انسجام واژگانی
زبان سعدي لطافت و روانی بینظیري دارد .عناصري که در غزل او بهکار گرفته شدهاند،
کامالً براساس نظمی خاص و دقیق گزینش شدهاند .روابط معنایی میان واژگان در اشعار
سعدي صورتهاي گوناگونی دارد؛ از جمله:
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 .1.2.3تکرار
تکرارها در غزل سعدي را میتوان به صورت زیر نشان داد:
تکرار عين واژه :در این غزل واژگانی را بهتکرار میبینیم که عالوهبر ایجاد انسجام
واژگانی ،نقش و اهمیت آنها در محور طولی پررنگتر نشان داده میشود .این واژگان
عبارتند از:
واژهی «نظر» در بيتهای 5 ،4

«آتش» و «سر» در بيت 8 ،1

عبارت «گاهچون» در دو مصراع بيت 8

«خيال» در بيتهای 7 ،5

«تو .ت» در بيتهای 7 ،5 ،4 ،1،2

«من.م» در بيتهای 7 ،5 ،4 ،3 ،1

تکرار در ساختار موسيقيایی غزل
 .1.1.2.3سطح آوایی
کلمات قافیه :تر ،مکرر ،نشتر و ...هستند .قافیهها در غزل به مصوت کوتاه « » َ-و حرف
روي «ر» ختم میشوند .تکرار واکه و همخوان پایانی در واژگان قافیه ،عالوهبر ایجاد
انسجام آوایی ،حالت اندوه شاعر را جلوهي بیشتري میبخشند .عالوهبر قافیه ،تکرار
مصوت بلند «آ» در طول غزل ( 28بار) را میتوان مهمترین عامل ایجاد توازن آوایی در
محور طولی و عرضی ابیات دانست .همچنین ،تکرار حرف صامت «د» ( 40بار) نقش
تأثیرگذاري در ایجاد انسجام آوایی ایفاء کرده است.
 .2.1.2.3سطح واژگانی
آرایش هجایی در هر مصراع فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن در بحر «رمل مثمن مخبون
اصلم» است که به دلیل قالببودن مصوت بلند «آ» از اوزان آرام و سنگین است .شاعر
در غزلهاي زیادي از این وزن استفاده کرده است .بهویژه غزلهایی که از احساسات
پرشور خود میگوید (خواه شادي یا غم).
فعل «میشد» در طول ابیات ،تکرار شده و موجب انسجام آوایی و واژگانی است.
ردیف در غزل فرود شعر است .شاعر از دوش سخن میگوید و از این طریق در زمان
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حال ،یاد گذشته میکند؛ بنابراین وجه ماضی فعلِ ردیف بیش از پیش ،بر آهنگ غم شعر
افزوده است؛ زیرا یکی از سودهاي ردیف این است که عالوهبر ایجاد موسیقی و حالت
معنوي شعر ،در کنار قافیه در القاء مفهوم بسیار مؤثر است (رک .شفیعیکدکنی:1381،
 .)141وحدت مضمونی در غزلهاي مردف باالست و در بسیاري از غزلهاي داراي
ردیف ،ردیف از مهمترین عوامل پیوند معنایی و واژگانی است.
در این غزل واژهي «دوش /شب» بسامد زیادي دارد ( 6بار) که عالوهبر ایجاد انسجام
واژگانی /آوایی در محور طولی ،بیانگر سنگینی ،سکوت و سختی این شب در خاطر سعدي
است.
 .2.2.3هممعنایی
هممعنایی در غزل مورد بررسی ،در محور طولی و عرضی شعر به این صورت نقش ایفاء
کردهاست :هممعنایی واژگان «میرفت و میشد» در مصراع دوم بیت دوم؛ هممعنایی
«نظر ،چشم و دیده» در محور طولی؛ هممعنایی عبارات «آتش به سر شدن ،سر نشتر در
بن مو بودن و دود به سر شدن» در محور طولی که هر چهار عبارت؛ نشاندهندهي نهایت
بیقراري و عذاب شاعراند.
 .3.2.3شمول معنایی (رابطهی جزء و کل)
این رابطه بر مناسبات میان برخی واحدهاي واژگانی اشاره دارد که به لحاظ معنایی ،جزئی
از برخی دیگرند .این رابطه نیز در غزلهاي سعدي ،بهویژه در غزلهاي وصفی ،نقش
مهمی در امر انسجام دارد؛ زیرا شاعر در اینگونه از غزلها در هر بیت ،به وصف یکی
از اجزاي یار پرداخته است .در غزل مورد بررسی هم ،سعدي از واژگان «چشم /دیده،
سر ،عمر ،دل ،موي و هوش و خیال» در محور طولی سخن به میان آورده است که همگی
جزئی از وجود او هستند.
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 .4.2.3تضاد معنایی
میتوان گفت که امر تقابل در غزلهاي سعدي بهوفور پیدا میشود و درحقیقت یکی از ارکان
اصلی انسجام در اشعار او تقابل و تضاد است .در شعر مورد نظر هم ،به مواردي از انواع
تضاد و تقابل در محور طولی و عرضی برمیخوریم که بهترتیب ابیات عبارتند از:
 .1آب ،ترشدن و آتش و برشدن (مکمل)

 .7مجنون و مدعی (ضمنی)

 .2افسوس غفلت از یار و ذکر ( ضمنی)

 .8آمدن و رفتن (دوسویه)

 .3آرامیدن و سر نشترشدن اندر بن مو (ضمنی)  .9آتش و دود (ضمنی)
 .4می (آرامش و غفلت) و خون دل (ضمنی)

 .10صبح و شب (مکمل)

 .5بن و سر ( جهتی)

 .11دیدن و ندیدن (واژهي منفیساز)

 .6خیال و تصویر (ضمنی)

 .12شب و افق (دوسویه)

 در محور عمودي یکی از مهمترین دالیل نظاممندي واژگانی این غزل ،تقابل «من» و«تو» است .درواقع تکرار و تقابل این دو واژه ،نقش پیکربندي غزل را به دوش میکشد.
این تکرار و تقابل را در طول ده بیت میتوان اینگونه نشان داد:
بیت اول :تو /م

بیت دوم :عمر (من) /تو

بیت سوم :من /م

بیت چهارم :ت /م

بیت پنجم :تو /م .م

بیت ششم :ش (مجنون) :من

بیت هفتم :تو /م .م

بیت هشتم :م .م

 دو واژهي «آمد» و «شد» نیز همین نقش را دارند .تکرار و تقابل دو واژه در طول ابیات،به این صورت است:
بیت اول :میآمد و میشد.

بیت هفتم :میآمد و میرفت.

بیت دوم :نرود ،میرفت و میشد.

بیت هشتم :رفت و نفسی میزد به معنی میآمد.

بیت سوم :آمد و میشد.
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 .5.2.3همآیی ))Collocation
این رابطه یکی از پرقدرتترین دالیل انسجام بافت متنی و واژگانی در غزلهاي سعدي
است .در جدول زیر مجموعهاي از همآییهاي بهکارگرفتهشده در محور افقی غزل
بررسیشده نشان داده شده است:
روي ،سر و دیده

خیال ،نظرکردن ،چشم ،مصورشدن و دیدن

رفتن ،افسوس و دل تنگ

چشم ،بخفتی ،خواب ،شب و آرامیدن

عود ،آتش ،سوختن ،مجمره و دود و برشدن دیدار (چهره) و بدیدم
میخوردن و ساغر

صبح ،نفسزدن و منورشدن

عقد ثریا ،شب و افق

آب و تر میشد

در محور عمودي هم ،یکی از دالیل اصلی انسجام واژگانی ،کاربرد لغات و
اص طالحاتی است که از لوازم دیدن هستند و بسامد بسیاري دارند .عالوهبر این ،به دلیل
داشتن رابطهي تکرار ،همآیی و هممعنایی ،موجب انسجام واژگانی ابیات شدهاند و
عالوه بر ایجاد انسجام ،حالت انتظار شاعر را بیشتر نمودار کردهاند .این واژگان عبارتند
از:
بیت اول :دیده؛ بیت سوم :دیده؛ بیت چهارم :نظر ،دیده؛ بیت پنجم :نظر میکردم ،چشم؛
بیت ششم :چشم ،مجنون؛ بیت هفتم :دیدار.
 .3 .3انسجام پيوندی
کارکرد ادات ربط در غزلهاي سعدي قابلمالحظه است؛ مثالً در بیت:
دل آینهي صورت غیباست وليکن /شرطست که بر آینه زنگار نباشد (سعدي:1381،
)432
حرف ربط «ولیکن» یکی از نقاط انسجام بافت متن است .به همین صورت ،در غزل مورد
نظر هم به چند نمونه از اینگونه برمیخوریم:
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 در بیت اول ،پیوند دو مصراع به وسیلهي حرف ربط «و» است .رابطهي آنها رابطهيمجاورت و پیوند دو مصراع از گونهي توضیحی و اضافی است.
 در بیت دوم رابطهي دو مصراع ،رابطهي علی و معلولی است و در زیرمجموعهي روابطسببی جاي میگیرند.
 در بیت سوم رابطهي دو مصراع مقایسهاي است و «همه» در برابر شاعر قراردارند وپیوند از نوع سببی است.
 در بیتهاي چهار ،پنج ،شش ،هفت ،هشت و نه ،روابط معنایی بین مصراعها از گونهيتوضیحی و درنتیجه اضافهاي است.
 در بیت دهم حرف ربط «ورنه» جملههاي دو مصراع را به هم پیوسته است؛ بنابراینرابطهي دو مصراع از نوع شرطی و سببی است.
 .4نتيجهگيری
در این پژوهش سعی بر آن بود که برمبناي نظریهي انسجام هالیدي و حسن ،با رویکردي
تحلیلی و سبکشناسانه به بررسی غزلی از سعدي بپردازیم تا انحاء وحدت و انسجام در
آن شناخته شود .ساختارهاي زبانی بهکاررفته در غزل و کلیت شعر ،نشاندهندهي فضاي
فراقی حاکم بر آن است .بررسی عناصر همساز و متقابل در متن و نوع پیوندها در محور
عمودي و افقی غزل ،درجهي باالي انسجام در شعر و شیوههاي انسجامآفرینی در آن را
نشان میدهد که همگی شاخصههاي سبکی شاعر هستند.
عناصر انسجام واژگانی ،قدرتمندترین عامل پیوستگی در متن هستند .از میان عناصر
انسجام واژگانی هم ،بهکارگرفتن مجموعهاي از واژگان متضاد در محور عمودي شعر،
تشویش شاعر را بهخوبی به تصویر میکشد .یکی از مهمترین دالیل نظاممندي واژگانی
این غزل ،تقابل «من» و «تو» در محور عمودي است .درواقع تکرار و تقابل این دو واژه،
نقش پیکربندي غزل را به دوش میکشد .عالوهبر این ،تکرارها درخدمت مضمون اصلی
درآمدهاند و ضربآهنگ شعر را تقویت کردهاند؛ بهویژه تکرار واژگانی چون« :نظر ،آتش
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و خیال» که حالت تشویش شاعر را بهخوبی نشان میدهد .ساختار موسیقیایی غزل که
شامل تکرارهاي آوایی کامل و ناقص است ،در القاي مفهوم و اندیشهي نهفته در وراي
کلمات شعر بسیار موثر واقع شده است .تکرار مصوت بلند «آ» ( 28بار) در طول غزل را
میتوان مهمترین عامل ایجاد توازن آوایی در محور طولی و عرضی ابیات دانست .همهي
اینها نقش انسجام آفرینی در غزل را به عهده دارند و بر مخاطب تأثیر گذاشته ،رسیدن
به عمق معنایی غزل را هموار میکنند.
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