

انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ايجاد آن

حسين محمدي



دکتر سعيد بزرگ بيگدلي
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

دکتر صادق آيينهوند
استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس

دکتر حيات عامري
استاديار زبانشناسي همگاني دانشگاه تربيت مدرس

چكيده

کليدواژهها :انسجام صوری در نثر فنی ،انسجام مفهومی در نثر ادبای ،انساجام بالغای در نثار
کالسیك ،نثر فنی و بالغت.



تاریخدریافت مقاله9319/4/02 :

تاریخ پذیرش مقاله9319/3/93 :

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،8شماره ،33پاييز0391

در این پژوهش انسجام ،عوامل انسجام و نقش عنصر بالغت در ایجااد آن در متاون نثار فنای
بررسی میشود .انسجام متن در گرو وجود عواملی درون متن است کاه باا ایجااد پیونادهاای
ساختاری و معنایی باعث یكپارچگی آن میشود .به نظر میرسد که صناعات بالغای از جملاه 030
تشبیه و استعاره در کنار عوامل زبانی در انسجام بخشیدن باه متاون نثار فنای ماؤثر اسات .در 
بررسی نمونهها ابتدا متن از نظر میزان و چگونگی توزیاع عوامال انساجامی در آن ،بررسای و
نقش هر یك از عوامل صوری انسجام در پیوند دادن اجزای آن بر اساس دیدگاههای هالیدی و
حسن دربارة انسجام تحلیل شده است .پس از آن به نقش صناعات بالغی و از آن میان تشابیه
و استعاره در ایجاد پیوندهای معنایی و در نتیجه انسجام بخشیدن به متن پرداخته شاده اسات.
در پایان ،این نتیجه به دست آمد که در متون نثر فنی افزون بر عوامل صاوری انساجام ،عوامال
بالغی چون اقسام تشبیه و استعاره ،بویژه تمثیل و استعارة مرکبكاه در ساطح کاالم و فراتار از
جمله محقق میشود ،نیز در ایجاد پیوند میان اجزای متن و درنتیجه انسجام آن دخالت دارد.
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 .0مقدمه
بررسی متون ادبی گذشته از دریچة نظریات جدید علمیدر پژوهشهای ادبی ،امكان نگاه
به آنها را از دیدگاه دیگر فراهم میآورد .یكی از مباحثی که حوزههای علمی مختلف
بدان پرداخته اند ،مسئله معنی است که در دو حوزة صورت و معنا در مطالعة متون
بدان توجه شده است .در حوزة ادبیات نیز بیگمان معنی از اهمیت بسیاری دارد بویژه
اینكه در این حوزه الیههای معنایی منحصر به فردی هست که در متون غیر ادبی زبان،
نشانی از آنها دیده نمیشود .در این میان ،معنی در ادبیات تعلیمیاز اهمیت خاصی
برخوردار است؛ چرا که در این عرصه الفاظ تنها کارکردی ارجاعی دارد ،و میتوان
گفت فقط محملی است برای انتقال معنا (آموزههای تعلیمی) به مخاطب؛ به بیان دیگر
در ادبیات تعلیمی معنی یا همان آموزههای تعلیمی اصل ،و سویة لفظ یا صورت زبان
در برابر آن ،حاشیهای به نظر میرسد؛ هرچند که در آثار تعلیمی ،شگردهایی چون
روایت ،تمثیل و ...برای تأثیر در مخاطب به کار میرود .با وجود این معیار کلی ،به نظر
میرسد که در آثاری که زیرمجموعة نثر تعلیمی قرار میگیرد به کتابهایی برمیخوریم
که هدف نویسنده تنها ایجاد زیبایی یا دست کم آراستن کالم به اقسام شگردهای ادبی
است که در آن سویة معنی در مرتبه پایینتری قرار میگیرد (خطیبی 53-42 ،9335 ،و ص
 059و)050؛ برای نمونه ،اشارات مؤلفان نثر فنی در دیباچة کتابهایی چون مرزباننامه،
روضهالعقول و ...این نكته را نشان میدهد؛ بویژه اینكه چنین آثاری قبالً به صورت
متون تعلیمی معنیمحوری نوشته شده بوده که به هیچ روی پیچیدگی لفظی و فنی
گونههای بعدی آنها در آنها نبوده است.9
از جمله نظریههایی که در بررسی متون ادبی زبانهای بسیاری به کار گرفته شده،
نظریة نقشگرای نظاممند 0هالیدی و دیدگاههایی است که او در چارچوب نقشگرایی
دربارة زبان مطرح کرده است .هالیدی زبان را دستگاهی نظاممند میداند که از سه سطح
کلی تشكیل شده است :سطح معنایی ،سطح واژه -دستور (شامل صورتهای زبانی) و
سطح آوایی و نشانه های نوشتاری (شامل بیانهای زبانی) .معناها در صورتهای زبانی و
صورتهای زبانی در گفتار محقق میشود (هالیدی ،9134 ،ص .)5هالیدی این بحث را به
صورت زیر نشان داده است:
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معنا( 3نظام معنایی)
واژهپردازی( 0نظام واژی -دستوری ،دستور و واژگان)

 0-0طرح مسئله
همانگونه که اشاره شد ،انتقال معنی در ادب تعلیمی همواره مورد توجه بوده است.
نویسندگانی چون صاحب قابوسنامه و سیاستنامه با زبانی ساده در پی انتقال معنا به
ساده ترین زبان هستند .این دسته آثار را جزو نثر ساده فارسی به شمار آوردهاند (خطیبی،
همان ،ص  )019که به نظر میرسد این تقسیمبندی ناظر به دریافت معنای متن اثر است؛
به سخن دیگر ،مخاطب در برخورد با این دسته از متون به سادگی از الیه صورت یا
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آوا /نوشتار( 5نظام آوایی و نوشتاری)
وی هم چنین برای زبان در کاربرد آن سه فرانقش در نظر میگیرد بدینصورت که
بخشی از کارکرد زبان استفاده از آن برای بیان و تعبیر تجربة انسان و رابطة او با جهان
بیرون است؛ یعنی بخشی از معنای زبانی به تجربیاتی مربوط است که انسان در رابطه با
جهان بیرون دارد .در دستور نقشگرای هالیدی ،برخی از منابع واژه-دستور4در خدمت
این نقش زبان ،یعنی بیان تجربهها است که به آن فرانقش اندیشگانی یا تجربی 3گفته
میشود .یكی دیگر از نقشهای زبان به کارگیری آن برای انجام دادن تعامالت ما با
دیگران و بیان نگرش ما نسبت به آنها است .در دستور نقشگرای هالیدی به این نقش
زبان با اصطالح فرانقش میانفردی 3اشاره می شود .افزون بر این دو گونه معنا ،زبان
دارای معنای دیگری است که به چگونگی ساخت و آرایش متن مربوط است .در
1
دستور هالیدی این نوع معنا در چهارچوب فرانقش متنی بررسی میشود (هالیدی و
متیسون ،0220 ،ص01-32؛ تامپسون ،9114 ،ص .)03-32این سه الیه معنایی در متن متبلور
می شود که از جمله ویژگیهای آن همان چیزی است که بدان انسجام گفته میشود.
انسجام که به دو گونة صوری 92و مفهومی99تقسیم میشود از سویی عامل ارتباط و
پیوند بخشها و واحدهای مختلف هر متن زبانی است و از سوی دیگر ،عامل معنامند و
مفهوم بودن آن است .در ادامه درباره این دو مفهوم بیشتر توضیح داده خواهد شد و در
بررسی دادهها به کار خواهد رفت.
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همان لفظ به معنی میرسد و از رهگذر رمزگشایی آن با دانش قراردادیِ سطح ظاهری
زبان یا به عبارت دیگر با زبان ارجاعی90معنای متن را درمییابد .از این رو ،میتوان
گفت که نویسندگان این آثار هنرهای بیانی را که الزمه رسیدن به معنای متن ،گذر از
آنها است ،چندان فراتر از آنچه در زبان عادی وجود دارد به کار نمیگیرند .عنصر غالب
بیانی در این آثار ،تشبیهات تمثیلی ساده و کنایه است که در زبان روزمره نیز به فراوانی
به کار میرود.
93
در نثرهای فنی فارسی نیز چون هر «متن » دیگرِ زبان فارسی ،عناصر دستوری و
لفظیِ ایجاد انسجام وجود دارد .انسجام معنایی -منطقی متن به ارتباط خواننده با متن و
دریافت معنای آن منوط است (تامپسون ،همان ،ص .)903در نثر ساده به اقتضای زبان اثر و
هدف نویسنده این امر براحتی امكانپذیر است؛ به عبارت دیگر ،عمل خواندن و رسیدن
خواننده به معنای متن به آسانی صورت میگیرد .اما در متون نثر فنی رسیدن به معنای
اثر با گذر از الیههای ظاهری متن محقق میشود .در واقع ،نویسنده بر اساس هدفی که
در خلق اثر دنبال میکند ،معنا را در الیههای مربوط به شگردهای ادبی پنهان میسازد.
خواننده در برخورد نخست با متنی مبهم و انسجامگریز90روبهرو میشود .این ابهام از
آنجا که با به کارگیری شگردهای ادبی (در معنا و کارکرد سنتی آنها) رخ میدهد با
آنچه ابهام شاعرانه است تفاوت دارد با این توضیح که در ابهام شاعرانه ،معنی در
چرخهای بیپایان به تعویق می افتد ،اما در این دسته از متون ،خواننده معنای متن را پس
از گذر از الیه هایی چون استعاره و کنایه در زبان با استفاده از دانش ادبی خود
درمییابد.
با وجود تفاوتهایی که میان متن فنی و ساده هست ،عوامل زبانی و دستوری ایجاد
انسجام در هر دو گروه به اقتضای متن بودن آنها وجود دارد .البته هم در متون فنی و
هم در متون ساده تفاوتهایی در به کارگیری عوامل انسجامی دیده میشود که بیانگر
سبك نویسنده و دوره زمانی نگارش آنها است .اما نكته درخور توجه این است که به
جای انسجام دستوری یا زبانی ،که به نظر میرسد پیش از هر چیز دیگری باید توجه
خواننده را به خود جلب کند ،انسجام منطقی این گونه متون است که تمایز آنها را از
یكدیگر برجسته میکند؛ بدین معنی که عامل رسیدن خواننده به الیههای معنایی زیرین
آنها میشود .حال با توجه به این نكته میتوان انسجامگریزی متون فنی را  -که در باال
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 .1انسجام
همان گونه که اشاره شد انسجام به دو گونة صوری و مفهومی تقسیم میشود؛ همچنین
در بیان مسئله به تأثیر عواملی دیگر (همچون عوامل بالغی) در انسجام متون نثر فنی
اشاره شد .از این رو در این بخش به منظور فراهم ساختن چارچوب و زمینة نظری
بررسی نمونهها به ترتیب هر یك از این سه مورد معرفی میشود:
 0-1انسجام صوري
پیش از پرداختن به مفهوم انسجام باید مفهوم «متن» به کوتاهی معرفی شود .از دیدگاه
زبانشناسی واژة متن برای اشاره به هر بخش نوشتاری یا گفتاری زبان به کار میرود که
کل منسجمی را تشكیل میدهد .متن ویژگیهایی دارد که آن را از تكهها یا بخشهای
پراکنده زبان متمایز می کند .متن ممكن است گفتاری یا نوشتاری ،نثر یا شعر و ...باشد
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به آن اشاره شد -تبیین کرد .در واقع میتوان گفت اگر خواننده در ارتباط با اینگونه
متون در نگاه نخست به گونهای انسجامگریزی برخورد میکند حاصل به تعویق افتادن
معنای متن95به واسطه کاربرد صناعات ادبی است .این امر در شعر کالسیك فارسی نیز
دیده میشود؛ بدین معنی که شاعران کالسیك زبان فارسی -به استثنای کسانی چون
موالنا و حافظ -عموماً معنیاندیشند ،و شعر برای آنان وسیلهای است در خدمت ابالغ
بهتر معنی .نثر ادبی فارسی نیز حتی در فنیترین و شاعرانهترین شكل آن از این قاعده
مستثنی نیست (پورنامداریان ،9332 ،ص .)33تنها اتفاقی که در نثر فنی میافتد این است که
راه رسیدن مخاطب از دالی که نویسنده انتخاب کرده است به مدلول آن بهدلیل صناعات
شعری طوالنیتر میشود (همان ،ص)02؛ اما این طوالنیتر شدنِ راهِ رسیدن به معنی،
خواننده را درگیر صورت متن و عطف توجه به آن میکند و پس از گذر از الیههای
معنایی زبانی به معنای نهایی آن میرسد که در ارتباط با اجزای دیگر متن محقق
می شود .رسیدن به این مقصود و درک انسجام متن با درک زیبایی متن همراه است .تا
زمانی که انسجام متن برای خواننده محقق نشود ،متن در کلیت خود برای او نه معنی
دارد و نه زیبا است (پورنامداریان ،9330 ،ص .)023از سوی دیگر ،باید به این نكته نیز
توجه کرد که سویه دیگر این امر میتواند این باشد که به کارگیری صناعات ادبی در
نثر فارغ از درک خواننده به خودی خود در انسجام آن تأثیر مستقیم دارد.
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(هالیدی و حسن ،9134 ،ص .)9به باور هالیدی و حسن متن واحدی معنایی94است ،و نه
صوری (همان ،ص)0؛ در واقع ،باید گفت متن حاصل قرار گرفتن عناصر صوری زبان در
کنار یكدیگر نیست ،بلكه متن در جمالت زبان و عناصر صوری دیگر آن محقق
میشود.
در هر متنی ابزارهایی هست که به آن متنیت93میدهند .به طور کلی میتوان گفت
که متنیت آن ویژگی است که متن را از مجموعة پراکندهای از پارههای زبانی متمایز
میکند .عامل دیگری که متن را از غیر متن متمایز میکند ،عناصر همبافت93آن است؛
یعنی عناصر همبافت متن (آنچه پیش و پس از هر عنصر زبانی در متنی میآید) باعث
میشود که پیكرهای یكپارچه شكل گیرد (همان ،ص .)9 - 5از سوی دیگر ،انواع گرههای
انسجامی که در متن درنتیجة ارجاع ،91جایگزینی ،02حذف ،09ربط 00و انسجام
03
واژگانی به وجود میآید از دیگر عوامل اصلی ایجاد متنیت در یك متن است(همان،
ص .)0بنابراین توجه به خود مفهوم انسجام ضروری به نظر میرسد.انسجام ،زمانی در
متن محقق میشود که «تعبیر00عنصر /عناصری در گفتمان ،وابسته به تعبیر عنصر/
عناصری دیگر در همان گفتمان باشد» (همانجا).
در زبان ،معناهای کلی با استفاده از دستور زبان و معناهای جزئی با استفاده از
واژگان بیان میشود؛ همین الگو را در روابط انسجامی متن نیز میتوان دید؛ بدین معنی
که انسجام تا حدی با استفاده از دستور زبان و تا حدی با استفاده از واژگان بهدست
میآید(همان ،ص .)5بنابراین انسجام صوری دو سطح کلی دارد :انسجام دستوری و
انسجام واژگانی .انسجام دستوری شامل موارد مربوط به ارجاع ،جایگزینی و حذف
است؛ و انسجام واژگانی ،مواردی چون تكرار را شامل می شود .عناصر ربطی یا
پیوندی زبان هم در حوزه عوامل انسجام دستوری بهشمار میروند و هم واژگانی.
نكته دیگری که دربارة انسجام باید بدان توجه کرد این است که:
انسجام مفهومی ارتباطی 05است؛ در واقع رابطة عنصری با عنصر دیگار اسات کاه
انسجامبخش است ،نه حضور گاروه خاصای از عناصار» (هماان ،ص .)90بار ایان
اساس ،هالیدی مفهوم گره 04را در بحث انسجام مطرح میکند .گره ،ارتباط معناایی
دوسویه عنصر پیشانگارنده با عنصر پیشانگاشته است .این موضوع در پاارهگفتاار
زیر به روشنی دیده میشود:
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هدی نشست تا در زیر یك درخت چنار بزرگ اساتراحت کناد .او اکناون آنقادر
خسته بود که خیلی زود خوابش برد؛ و برگی افتاد رویش و بعد دیگاری و ساپس
یكی دیگر و طولی نكشید که همه جاایش باا برگهاا پوشایده شاد؛ برگهاای زرد،
طالیی و قهوهای.
در این پارهگفتار ،ضمیر او در سطر نخست ،مشخصاً به «هدی» برمیگاردد و یاگ
گره ارجاعی میسازد؛ یعنی ارتباطِ معنایی میان دو بخش از ماتن (ضامیر و مرجاع
آن) ایجاد میکند؛ همچنین «برگ» با درخت چنار مرتبط است .مشخص اسات کاه
این دو به لحاظ ارجاعی با هم یكی نیستند؛ چرا که برگ و درخت با هام هاممعناا
نیست؛ اما واژة برگ وابسته به درخت چنار است ما «میدانیم» که برگ مورد نظار،
برگ درخت چنار بوده است؛ بدین ترتیب یاك گاره انساجامی از گوناة واژگاانی
شكل گرفته است .این امر بیانکنندة تأثیر انسجام است و این واقعیت را نشان می-
دهد که انسجام نه تنها به حضور عناصری چون «بنابراین» و «او» بساتگی دارد کاه
به طور مشخص پیشارجاعی است ،بلكه به برقراری رابطهای معنایی وابسته اسات
که ممكن است شكلهای مختلفی به خود بگیرد (همان ،ص  93و .)90
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 1-1انسجام مفهومي
آنچه تا اینجا گفته شد دربارة روابط انسجامی درون متن و عوامل و عناصر ایجادکنندة
آن بود .اما افزون بر این روابط و عوامل ،هر متنی که ظرفیت انتقال معنا و مفاهیم مورد
نظر گوینده /نویسنده به شنونده /خواننده را داشته باشد ،نیازمند نوع دیگری از انسجام
است که به عناصر و عوامل دستوری و واژگانی ایجادکنندة انسجام در متن مربوط
نیست ،بلكه حاصل ارتباط و پیوندی است که میان مفاهیم و معانی متن هست (لُورس و
گراسییر ،0225 ،ص094 -093؛ ص 004و  .)003در واقع ،انسجام مفهومی حاصل ارتباط
معنایی است که میان بخشهای مختلف متن با استفاده از ساز و کارهایی چون
تلویح،03پیشانگاشت ،03اشاریها ،01طرحواره32و  ...در متن ایجاد میشود .این روابط،
متن را به گونهای شكل میدهد که هم متن با جهان بیرون مرتبط میشود و هم آنچه در
متن بیان شده با دانش گویشوران زبان از جهان سازگار است.
بنابراین به طور کلی میتوان گفت که انسجام مفهومی همان «تداوم یا ارتباط
مفهومی »39متن است که « در ذهن نویسنده و خواننده قرار دارد .در واقع انسجام
مفهومی پدیدهای ذهنی است و نمیتوان آن را به همان شیوهای شناخت یا سنجید که

031


انسجام صوری به وسیلة آن شناخته یا سنجیده میشود[ .با این همه] این دو در بیشتر
موارد به هم مربوط هستند؛ بدین معنی که اگر در متنی منابع انسجامی بخوبی به کار
گرفته شده باشد ،به طور معمول باید متن به هم پیوستهای نیز باشد» (تامپسون ،همان ،ص،
.)903

 3-1عوامل بالغي
اقسام صناعات ادبی اعم از بدیعی و بیانی که در متون فنی برای نزدیك شدن آن به
شعر به کار گرفته می شود در ایجاد نوعی دیگر از انسجام در این گونه متون تأثیر دارند.
هنرهای بدیعی به دلیل تكرارهای آوایی و بعضاً معنایی باعث ایجاد ارتباط میان اجزای
متن میشود .33در میان اقسام صناعات ادبی در اینجا تنها به دو مورد تشبیه و استعاره
بسنده میشود.30
30
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 0-3-1تشبيه
در اقسام کتابهای بالغی ،تشبیه را مانند کردن چیزی به چیز دیگر بر اساس مقصودی
بالغی (رجایی ،9331 ،ص  )000و یا مبتنی بر کذب و یا قرین اغراق (شمیسا ،9333 ،ص)33
تعریف کرده ،و برای آن اقسامی آوردهاند .در اینجا از پرداختن به این تقسیمات صرف
نظر ،و تنها به تمثیل پرداخته میشود؛ دلیل آن ،این است که تمثیل در سطح فراجمله
(منظور واحدهای زبانی بزرگتر از جمله است) نمود مییابد که به نظر میرسد همین
باعث میشود در انسجام کلی متن تأثیر برجستهتری داشته باشد .برخی دیگر از اقسام
تشبیه در وضعیت خاصی در این امر دخیل است که در تحلیل نمونهها بدان خواهیم
پرداخت.
 0-0-3-1تمثيل
دانشمندان بالغت ،تمثیل را زیرمجموعه تشبیه میدانند (شفیعی کدکنی ،9332 ،ص )33که
وجه شبه در آن امری جدا از امور گوناگون باشد .در نظر جرجانی ،تشبیهِ تمثیل در
کالم محقق میشود؛ یعنی در جمله و فراتر از آن (همان ،صص 39و  .)30شفیعی کدکنی
تعریفی از سیدعلیخان ،صاحب انوارالربیع نقل میکند که ذکر آن به روشنتر شدن
بحث کمك میکند« :و آن تشبیهِ حالی است به حالی از رهگذر کنایه؛ بدینگونه که
35
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 1 -3-1استعاره
ارسطو از نخستین کسانی است که به بحث استعاره پرداخته است .او تعریفی از استعاره
به دست داده که زیربنای برداشت دانشمندان بالغت سنتی ما از این مفهوم قرار گرفته
است .ارسطو تشبیه را همان استعاره می داند با کمی اختالف .وقتی شاعر دربارة آشیل
میگوید «به مانند شیر حمله آورد» تشبیه است ولی «این شیر حملهور شد» استعاره
است (شفیعی کدکنی ،همان ،ص .)923جاحظ استعاره را نامیدن چیزی به نامی جز به نام
اصلیش ،تعریف می کند .جرجانی نیز چنین نظری دارد با این فرق که به باور او در
استعاره مثل این است که نام و عنوان اصلی را از شیء جدا کردهایم و نام دوم را شامل
آن قرار دادهایم (همان).
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خواسته باشی به معنایی اشارت کنی و الفاظی به کار ببری که بر معنایی دیگر داللت
دارد ،اما آن معنا خود مثالی باشد برای مقصودی که داشتهای و اینگونه سخن گفتن را
فایده ای است ویژة خود که اگر به الفاظ خاص خود گفته شود ،چندان تأثیر ندارد و راز
آن در این است که در ذهن شنونده ،تصوری بیشتر ایجاد میکند» (همان) .گاهی از
تمثیل به مثل تعبیر میشود که عبارت است از قول سایر و مشهوری که حالتی یا کاری
را بدان تشبیه کنند (پورنامداریان ،9335 ،ص.)902
تمثیل را در معنای داستان ،قصه و حكایت نیز به کار میبرند که در این معنا معادل
الگوری ،34فابل33و پارابل 33در ادبیات فرنگی است (همان ،ص909و .)900با این تفكیك
در ادبیات فارسی نیز میتوان به اقسام داستانی تمثیل قائل شد .فتوحی ( )9333به اقسام
تعاریف و دسته بندیها و کارکردهای تمثیل و تفاوت آن با مقوالت دیگری چون نماد
پرداخته است .برخی تمثیل را ذیل استعاره تقسیمبندی کرده ،و آن را استعاره مرکب
نامیدهاند؛ بدین معنا که صورت داستانی به عالقه مشابهت جایگزین مفهوم یا موقعیتی
میشود (رجایی ،همان ،ص 399و 392؛ فتوحی ،همان ،ص.)950
نكته مهم در تمثیل این است که وجه شبه از امور متعدد حاصل میشود .این نكته
در بح ث انسجام از اهمیت برخوردار است؛ چرا که تمثیل و انتزاع وجه شبه آن فراتر از
جمله و در سطح کالم محقق میشود؛ به سخن دیگر ،پیوندی که میان مشبه و مشبهبه
حاصل میشود ،کارکردی معنایی و انسجامی دارد که در تحلیل دادهها ،نمونههایی از آن
بررسی خواهد شد.
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استعاره را به دو دستة اصلی مصرحه و مكنیه تقسیم میکنند .با این نظرگاه که
استعاره همان تشبیه است که فشرده شده است ،اگر در تشبیه همة ارکان به جز مشبهبه
حذف شود و یكی از مالیماتِ مشبه همراه آن بیاید استعارة مصرحه خواهد بود .اگر از
ارکان تشبیه تنها مشبه ذکر شود به عالوه یكی از مالیمات مشبهبه ،استعاره مكنیه است.
استعاره نیز چون تشبیه میتواند به صورت ترکیب اضافی بیاید که در این صورت
معموالً مكنیه خواهد بود با این توضیح که مالیم مشبهبه به مشبه اضافه خواهد شد .اگر
جمله ای معنای استعاری داشته باشد ،استعارة مرکب است و به آن استعارة تمثیلیه نیز
میگویند (رجایی ،همان ،ص .)035 -390
در نثر فنی اقسام استعاره به فراوانی دیده میشود؛ زیرا یكی از ابزارهای آفرینش
خیال و تشبّه نثر به شعر است .استعارههای مفرد و ترکیبات استعاری آنجا که به
صورت شبكهای عمل میکنند و بر اساس رعایت تناسب و مراعاتنظیر در تصاویر
بهکاررفته در متن به تناسب موضوع (پورنامداریان ،9353 ،ص )15باعث انسجام متن
میشوند .استعارة مرکب از آنجا که فراتر از جمله عمل میکند ،همانند تمثیل است که
بر اساس رابطة تشبیهی دو پارة مشبه و مشبهبه را به هم پیوند میدهد.31
 .3تحليل دادهها
در این بخش بر مبنای آنچه در باال به عنوان مبنای نظری پژوهش مطرح شد ،دادههای
تحقیق بررسی و تحلیل میشود .این دادهها از میان متون نثر فنی (کلیله و دمنه و
مرزباننامه) انتخاب شده است .آنگونه که خواننده استحضار دارد این متون سرشار از
حكایات تمثیلی است که زیربنای همة آنها تشبیه موقعیتی به پیام نهفته در داستان است.
در این پژوهش دو داستان به عنوان نمونه ذکر ،و تحلیل ،و مصداقهای عناصر بالغی
مؤثر در انسجام متن در دو نمونه بررسی میشود .چنانكه ذکر شد انسجام صوری
حاصل روابطی چون ارجاع ،حذف ،جایگزینی ،عوامل ربطی و ارتباطات واژگانی است.
انسجام مفهومی پیامد انسجام صوری ،بافت متنی ،بافت موقعیتی ،دانش پیشزمینهای
مخاطب و  ...است .نقش عناصر بالغی در انسجام متن بسیار نزدیك به انسجام واژگانی
است؛ بدین معنا که در متن ادبی نیز عناصر بالغی با ایجاد پیوندهای معنایی در سطح
واژگان باعث ایجاد انسجام متن میشود .در ادامه این سه نوع انسجام در دادههای
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پژوهش بررسی خواهد شد و به چگونگی کارکرد آنها در متن خواهیم پرداخت .به
منظور ساده کردن کار تحلیل و جلوگیری از اطناب ،در تحلیل دادهها حروف برجسته
نشانة «ارجاع» ،عنصر داخل پرانتز نشانة «حذف» __ ،نشانة «عوامل ربطی» ،حروف
ایتالیك نشانة «جایگزینی» ،نشانة «انسجام واژگانی» ،نشانة «تشبیه» و نشانة«استعاره»
است.
متن  :0بررسي رواب انسجامي در داستان « گرگ خنياگردوست»
 .9و پادشاه را به همه حال سبیل رشاد ( پدران نگاه باید داشت) و (پادشاه را به
همه حال) سنن اعتیاد پدران
 .0نگاه باید داشت و هرکه از آن دست باز دارد ،بدو آن (چیزی) رسد که بدان
گرگ خنیاگر دوست رسید.
 .3ملك پرسید چون بود آن؟(که به گرگ خنیاگردوست رسید)

 .3گرفته بود و (گرگ) از گله بجز گرد نصیب دیده خود نمييافت( .گرگ) دندان نیاز

ميافشرد و (گرگ) ميگفت:
ولكن السبیلَ الی الورودِ (لی)
( .1أنا) أري ماءً و بي عَطَشٌ شدیدٌ
 .92زین نادرهتر کجا بود هرگز حال
من تشنه (باشم) و پیش من روان آب زالل (باشد)
 .99شبانگاه که شبان گله را از دشت سوی خانه راند ،بزغالهای بازپس ماند .گرگ
را چشم بر بزغاله افتاد( .گرگ)
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 .0ملكزاده گفت( :من) شنیدم که وقتی گرگی در بیشهای وطن داشت .روزی
(گرگ) در حوالی شكارگاهی که
 .1حوالتگاه رزق او بود ،بسیار بگشت و (گرگ) از هر سو کمند طلب ميانداخت،
تا باشد که (گرگ) صیدی
 .4در کمند افكند؛ میسر نگشت (که صیدی در کمند افكند) و آن روز شبانی به نزدیك
موطن او گوسفندگلهای
 .1ميچرانيد .گرگ از دور نظاره میکرد؛ چنانكه گرگ گلوی گوسفند گیرد ،غصّه
حمایت شبان گلوی گرگ

 .90پنداشت که غزاله مرغزار گردون بر فتراک مقصود خويش بست( .گرگ)
آهنگ گرفتن او کرد .بزغاله
.93چون خود را در انیاب نوایب اسیر یافت( ،بزغاله) دانست که وجه خالص جز
به لطف احتیال نتوان اندیشید.
( .90بزغاله) در حال گرگ را به قدم تجاسر استقبال کرد .وَ (بزغاله) مُكرَهاً الَبَطَالً
درپیش رفت و(بزغاله)
.95گفت :مرا شبان به نزدیك تو فرستاد و(شبان) ميگويد که امروز از تو به ماهیچ
رنجی نرسید و (تو) از
 .94گلة ما عادت گرگربایی خود به جای بگذاشتي .ثمرة آن نیكوسیرتی (که تو ما
را داشتی)و(ثمرةآن)
 .93نیكسگالی (که تو ما را داشتی) و (ثمرة آن) آزرمی که (تو) ما را داشتي ،مرا
کَلَحمٍ علی وَضَمٍ مهیّا و مهنّا
 .93پیش چشم مراد تو نهاد و (شبان) فرمود که من ساز غنا برکشم و (من) سماعی
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خوش آغاز نهم تا تو را از
 .91هزّت و نشاط آن (سماع) بوقت خوردن من ،غذایی که (تو) به کار بري ،ذوق
(تو) را موافقتر آید و(غذایی
 .02که تو به کار بری) طبع (تو) را بهتر سازد .گرگ در جوال عشوة بزغاله رفت و
(گرگ) کفتاروار بستة گفتار
 .09او شد( .گرگ) فرمود که (بزغاله) چنان کند .بزغاله در پردة درد ِواقعه و سوزِ
حادثه نالة سینه را آهنگ
 .00چنان بلند کردکه صدای آن(آهنگ) از کوهسار به گوش شبان افتاد( .شبان)
چوبدستی محكم برگرفت.
( .03شبان) چون باد به سر گرگ دويد و(شبان) آتش در خرمن تمنّای او زد .گرگ
از آن جایگه به گوشهای
 .00گریخت و (گرگ) خائباً خاسراً سر بر زانوی تفكر نهاد که این چه امهال
جاهالنه (بود) و (این چه) اهمال
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 .05کاهالنه بود که من ورزیدم.
موش را خود برقص نگذارند
 .04نای و چنگی که گربكان دارند
 .03من چرا بگذاشتم که بزغاله مرا بز گیرد تا (بزغاله) به دمدمة چنین الفی و
افسون چنین گزافی عنان نهمت
 .03از دست من فرو گرفت و(بزغاله) دیو عزیمت مرا در شیشه کرد .پدر من چون
طعمهای بیافتی ،و (پدر
 .01من) به لُهنهای فراز رسیدي ،او را مطربان خوش زخمه و مغنّیان غزلسرای از
کجا بودندي که پیش او
 .32الحانِ خوش سراییدندی و بر سر خوان (او /پدر من) غزلهای خسروانه
زدندی؟
حتّی إذا فاتَ امرٌ عاتبَ القَدَرا
 .39و عاجِزُ الرّأیِ مِضیاعٌ لِفُرصَتِهِ
(وراوینی ،9333 ،صص)43 -30

متن  :1داستان باخه و بطان

 .1بخراشید و سپهر آینه فام صورت مفارقت بديشان نمود و در آن آب که مایه
حیات ایشان بود ،نقصان فاحش
 .5پیدا آمد .بطان چون آن (نقصان آب) بدیدند ،به نزدیك باخه رفتند و گفتند( :ما)
به وداع آمدهايم( ،تو /
 .4باخه) پدرود باش ای دوست گرامی و (ای) رفیق موافق .باخه از درد فرقت
(بنالید) و (باخه از) سوز هجرت
 .3بنالیدو (باخه) از اشك بسی درّ و گهر بارید.
أَرضَ الوَداعِ حَرارهُ األَکبادِ
 .3لوالَ الدّموعُ و فیضُهُنَّ ألَحرَقَت
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] .9طَیطُوَی ماده[ گفت :هر که سخن ناصحان نشنود ،بدو آن رسد که به باخه
رسید .گفت :چگونه؟ گفت:
 .0آوردهاند (که) در آبگیری دو بط و یكی باخه ساکن بودند و میان ايشان به حكم
مجاورت ،دوستی (افتاده
 .3بود) و (میان ایشان به حكم مجاورت) مصادقت افتاده (بود) .ناگاه دست روزگار
غدار ،رخسار حال ايشان
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 .1و (باخه) گفت ای دوستان و(ای) یاران ،مضرّت نقصان آب در حق من زیادت

است که معیشت من بی از آن
( .92آب) ممكن نگردد .و اکنون حكم مروت (آن است) و (اکنون) قضیّت کرم
عهد آن است که (شما /بطان)
 .99بردن مرا وجهی اندیشید و ( شما بردن مرا) حیلتی سازید( .بطان) گفتند :رنج
هجران تو ما را بیش است ،و
( .90ما) هر کجا رويم اگرچه (ما) در خصب و نعمت باشیم( ،ما) بیدیدار تو از آن
تمتّع (نیابیم) و لذّت
 .93نیابيم ،اما تو اشارت مشفقان (را سبك داری) و (تو) قول ناصحان را سبك
داری ،و (تو) بر آنچه مصلحت
 .90حال (تو پیوندد ،ثبات نكنی) و(تو بر آنچه مصلحتِ) مآل تو پیوندد ثبات
نكني .و اگر (تو) خواهي که تو
 .95را ببريم شرط آن است که چون تو را برداشتيم و (ما) در هوا رفت(یم)
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چندانكه مردمان را چشم بر ما
 .94افتد هرچیز (که مردمان) گويند (تو) راه جدل بربندي و البته (تو) لب نگشايي.
(باخه) گفت( :من)
 .93فرمانبردارم ،و آنچه بر شما از روی مروّت واجب بود بجای آورديد ،و من هم
میپذیرم که دم طرقم و
( .93من) دل در سنگ شكنم.
 .91بطان چوبی بیاوردند و باخه میان آن (چوب) به دندان بگرفت محكم ،و بطان
هر دو جانب (آن) چوب را به
 .02دهان برداشتند و او را میبردند .چون (آنها /باخه و بطان) به اوج هوا رسیدند
مردمان را از ايشان شگفت
 .09آمد و از چپ و راست بانگ (مردمان) بخاست که «بطان باخه میبرند» .باخه
ساعتی خویشتن نگاه داشت،
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( .00باخه) آخِر بیطاقت گشت و (باخه) گفت :تا کور شويد .دهان گشادن بود و
از باال درگشتن (بود) .بطان آواز
 .03دادند که بر دوستان نصیحت باشد.
نیكبختان بوند پندپذیر
 .00نیكخواهان دهند پند ولیك
 .05باخه گفت :اين همه سوداست ،چون طبع اجل صفرا تیز کرد و (چون اجل)
دیوانهوار روی به کسی آورد از
 .04زنجیر گسستن فایده حاصل نیاید و هیچ عاقل دل در دفع آن نبندد.
(نصراهلل منشی)990-992 ،9330 ،
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 0-3بررسي انسجام صوري در دادههاي پژوهش
در اینجا ابتدا به توضیح و تحلیل عوامل انسجام صوری متن پرداخته میشود .برای
نشان دادن بهتر عوامل ،آنها در داخل متن نشانهگذاری شده است .در مجموع در نمونه
نخست 003عنصر انسجامی و صنعت بالغیِ عامل انسجام دیده میشود .از این میان،
 039مورد به عناصر انسجامی صوری و  94مورد به صناعات ادبی انسجامساز مربوط
است .در نمونه دوم نیز در مجموع  933مورد عنصر انسجامی و صنعت بالغیِ عامل
انسجام هست که  930مورد عناصر انسجام صوری و  5مورد صنعت بالغی است .در
ادامه هر یك از این دو گروه و نقش انسجامی هر یك را با جزئیات بیشتری تبیین
میکنیم.
عناصر ارجاعی که شامل شناسههای افعال ،ضمایر شخصی ،مشترک و اشاری
میشود به طور کلی رابطهای بین دو عنصر از متن برقرار میکنند .که یكی ضمیر و
دیگری مرجع آن است .رابطه انسجامی که عنصر ارجاعی و مرجع آن در متن ایجاد
میکند ،حاصل یكی بودن معنا /مصداق آنها است که میتوان گفت همان چیزی است
که هالیدی و حسن اصطالح «همتعبیری »02را دربارة آن به کار میبرند؛ بدین معنی که
تعبیر عنصر ارجاعی به نوعی وابسته به تعبیر عنصری است که مرجع آن است (هالیدی و
حسن ،9134 ،ص .)390در سطر دوم نمونه نخست ،ضمیر «او» به «هرکه» اشاره دارد که
پیش از آن به کار رفته که نمونهای از رابطة پیشمرجعی09در متن است .بیشتر روابط
ارجاعی در این دو متن از همین نوع است؛ به بیان دیگر مرجع عنصر ارجاعی پیش از

011

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،8شماره ،33پاييز 0391

011
011

آن در متن ذکر شده است .در نمونة دوم «ایشان» در سطرهای دوم ،سوم و چهارم به
«دو بط و یكی باخه» در سطر نخست ارجاع میدهد که باز رابطة پیشمرجعی برقرار
است .در جایجای متن دوم ضمایر بر اساس نقش دستوریای که بر عهده دارند برای
پرهیز از تكرار به جای دو اسم «باخه» و «بط» نشستهاند .همین نكته و کارکرد ارجاعی
آنها در انسجام متن دخیل است.
در این نمونهها گاه مرجع ضمیر پس از آن میآید؛ برای نمونه ،مرجع ضمیر اشاری
«آن» در سطر دوم نمونة نخست ،یعنی «که بدان گرگ خنیاگردوست رسید» پس از آن
آمده است که نمونهای از رابطة پسمرجعی 00در متن است .در نمونة دوم نیز در سطر
 92و  95ضمیر اشاری آن به بعد از خود اشاره دارد و پسمرجعی است.این دو نوع
رابطه از گونة روابط ارجاعی «درونمرجعی»03است .اما در این متن روابط ارجاعی
«برونمرجعی »00نیز هست که حاصل رابطة یك عنصر ارجاعی با مرجع خود در بیرون
از متن است .از جمله در سطر  03نمونة نخست «آن جایگه» به مكان وقوع داستان
اشاره دارد که د ر بیرون از متن و در جهان خارج قرار داشته است .ذکر این نكته
ضروری است که هالیدی و حسن روابط درونمرجعی را انسجامساز میدانند ،اما روابط
برونمرجعی را از آنجا که رابطهای بین بخشهای مختلف متن ایجاد نمیکند ،فاقد
کارکرد انسجامی میدانند .اما این روابط در تعیین بافت موقعیتی05متن و انسجام منطقی
آن نقش دارد (همان ،ص .)93در متن دوم شناسة جمع در فعل «آوردهاند» در آغاز متن
به بیرون از داستان اشاره دارد که بافت موقعیتی متن را ترسیم میکند که متنی روایی –
تعلیمی است.
رابطة انسجامی دیگری که در دو نمونه بررسی میشود ،حذف است .در حذف
چیزی ناگفته میماند و جایگاه ساختاریِ خاصی خالی میماند؛ بدین معنی که با «هیچ»
عنصری در متن پر نمیشود؛ با وجود این ،عنصرِ ناگفته در بافتِ متن درک میشود .در
دو نمونة مورد نظر ما ،تمام مواردی که در داخل دو کمان آمده است ،نمونههایی از
حذف است که با ایجاد روابط درونمتنی ،معموالً پیشمرجعی در خدمت انسجام متن
قرار گرفته است.گاه حذف نیز مانند ارجاع برونمرجعی است که در چنین مواردی
04
بافت موقعیت اطالعات مورد نیاز را برای تعبیر آن فراهم میکند (همان ،ص900تا .)900
در این دو متن اقسام حذف دیده میشود از جمله چنانكه هالیدی و حسن تقسیمبندی
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کردهاند ،حذف اسمی در سطر  99،93 ،3 ،5 ،0و  ...در نمونة نخست و در سطرهای ،5
 94 ،99 ،4،1و ...در نمونة دوم وحذف فعلی در سطر 94و 93نمونة نخست و در
سطرهای  4 ،3 ،0در نمونة دوم دیده میشود .در سطر ششم نمونه نخست جملة
«میسر نگشت» فاقد این نهاد در درون خود است .بر اساس قاعدة حذف ،نهاد آن در
جملة پیش از خود آمده است؛ یعنی «صیدی در کمند افكند» نهاد محذوف آن است،
بنابراین نمونهای از حذف بندی است .همین نوع حذف را باز میتوان در سطر  93متن
نخست مشاهده کرد؛ بدین معنی که میتوان آن بخش از متن را به صورت زیر
بازنویسی کرد:

ثمرة آن نیكوسیرتی که تو ما را داشتی و ثمرة آن نیكسگالی که تو ما را داشتی و
ثمرة آن آزرمی که تو ما را داشتی ،مرا کَلَحمٍ علی وَضَمٍ مهیّا و مهنّا پیش چشم مراد تو
نهاد.
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حذف را در متون کهن زبان فارسی گاه در شناسه و به قرینة لفظی میبینیم .این
گونه حذف از آنجا که در بخشی از هر واحد ساختاری رخ میدهد ،توجه خواننده را
بیشتر جلب میکند و در نگاه نخست چنین به نظر میرسد که توالی و تطابق دستوری
آن بخش از متن به هم ریخته است .پس از مراجعه به عنصر قرینه است که شیوایی
متن آشكار میشود؛ برای نمونه در پارهگفتار «شرط آن است که چون تو را برداشتیم و
در هوا رفت» از سطر  95نمونة دوم ،شناسة فعل «رفت» به قرینة فعل «برداشتیم» حذف
شدهاست.
دیگر عامل انسجامی که در این دو متن بدان پرداخته میشود،انسجام واژگانی است
که در نتیجه تكرار 03و باهمآیی03واژگان در متن محقق میشود .تكرار را در متن
نخست از جمله در سطرهای  02 ،94 ،90 ،99 ،3 ،0 ،0و  03میبینیم که در آنها واژة
«گرگ» عیناً تكرار شده است .تكرار واژههای دیگری چون «شبان»« ،گله»« ،بزغاله» و...
در همان متن نیز از موارد دیگری است که موجب انسجام واژگانی متن از طریق تكرار
شده است .در متن دوم نیز در سطرهای  ،09 ،91 ،4 ،5 ،0 ،9و  05تكرار واژة «باخه» و
در سطرهای  09 ،91 ،5 ،0و  00تكرار واژة «بط» دیده میشود .تكرار این دو واژه ،که
ادامة داستان و سیر روا یت حول محور آنها است ،نقش انسجامی آنها را برجسته کرده
است.
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باهمآیی که به باور هالیدی و حسن (همان ،ص  391و  )393مربوط به احتمال قرار
گرفتن یا با هم آمدن واژههای هر حوزه یا شبكة معنایی خاص در یك پارهگفتار زبانی
است در نمونة نخست با واژههایی چون «گرگ»« ،بیشه»« ،شبان»« ،گوسفند»« ،بزغاله»،
«شكارگاه» و «گله» محقق شده است .که در یك شبكة معنایی دارای ارتباط با هم
هستند .از سوی دیگر ،واژگانی چون «صید»« ،حمایت»« ،چرانیدن»« ،در کمند افكندن»
نیز در شبكة معنایی دیگری قرار میگیرند که با شبكة نخست نیز در ارتباط است و به
همین دلیل در خدمت انسجام واژگانی متن قرار دارند .جا دارد در اینجا به این نكته
اشاره شود که در نثر فنی نویسنده برای زینت دادن متن از شگردهایی استفاده میکند
که در آنها تكرار و باهمآیی واژگانی دیده میشود .با این شیوه متن فنی دارای اطناب
میشود؛ بدین معنی که اگر جمله را به زبان ساده برگردانیم این باهمآیی و تكرارها
حذف میشود؛ برای نمونه در سطر  3و  3نمونة نخست ،پارهگفتار «گرگ از دور نظاره
میکرد .چنانكه گرگ گلوی گوسفند گیرد ،غصة حمایت شبان گلوی گرگ گرفته بود و
از گله به جز گرد نصیب دیدة خود نمییافت» .را اگر به صورت ساده بنویسیم چنین
میشود« :گرگ از دور نظاره میکرد و از حمایت شبان و بینصیبی خود غصه
میخورد» .پیدا است که عنصر بالغی تشبیه و کنایه در متن بازنوشتة ما حذف شده
است .این تكرار و باهمآیی ها ،چنانكه پیشتر در بحث تشبیه و استعاره مطرح شد در نثر
فنی با صناعات دیگر بالغی به کار رفته در آن و موضوع متن در ارتباط است .در متن
دوم باهمآیی در اقسام مترادفات منعكس شدهاست؛ برای نمونه در سطرهای 0و3
(دوستی و مصادقت)( 4 ،دوست گرامی و رفیق موافق؛ درد فرقت و سوز هجرت)99 ،
(وجهی اندیشید و حیلتی سازید)( 90 ،خصب و نعمت)( 93 ،اشارت مشفقان و قول
ناصحان) با این نوع باهمآیی واژگانی روبهروییم که در آن بر شیوة رایج نثر فنی واژهای
مأنوس با مترادفی نامأنوس و عموماً از زبان عربی میآید و یا توالی جملهها تكرار
همان معنا است و گونهای ترادف ایجاد میکند.
از دیگر عوامل انسجام صوری متن «عوامل ربطی» آن است .باید اشاره کرد که
انسجام حاصل از کاربرد این عوامل به باور هالیدی و حسن (همان) «با دیگر روابط
انسجامی متفاوت است[ .بدین معنی که] این رابطه بر گونههایی از روابط نظاممندِ بین
جملهها در نظام زبانی استوار است» (ص .)302این گونه روابط نه دارای نقش ارجاعی
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است ،و نه حاصل ارتباط واژگان متن با یكدیگر ،بلكه نمایانگر پیوندهای معنایی است
که بین گزارههای سازنده هر متن وجود دارد (همان ،ص )309و با توجه به نوع عنصر
ربطی ممكن است رابطهای افزایشی ،01تقابلی ،52علّی ،59زمانی 50و  ...را میان گزارههای
مختلف متن ایجاد کند(53همان ،ص  004تا  .)031در نمونههای بررسی شده ،اقسام این
روابط دیده میشود؛ از جمله «و» در قسمتهای مختلف دو متن و «چنانكه» در سطر 4
نمونه نخست ،دارای کارکرد افزایشی است« .ولكن» در سطر  1متن نخست و «اما» در
سطر  93متن دوم ،نمونههایی از کارکرد تقابلی عناصر ربطی هستند؛ نیز در سطر  0متن
نخست «تا» و «اگر» در سطر  90متن دوم نمونههایی از عناصر ربطی علّی به شمار
میآید؛ در سطرهای  93و  03متن نخست« ،چون» و در متن دوم «چون» در سطرهای
 02 ،95 ،5و  05و «چندانكه» در سطر  95تحقق عنصر ربطی زمانی در متن است.
نكته دیگر دربارة عوامل ربطی ایجاد انسجام در نمونة نخست این است که از آنجا
که متن روایی است در بسیاری از موارد گزارههای متن بدون هیچ گونه عامل ربطی به
دنبال هم آمده است .علت این امر پیوند منطقی این گزارهها و سیر خطی و زمانی
روایت است که انسجام و پیوند جملهها را با یكدیگر بدون هیج گونه عنصر ربطی
موجب شده است؛ بدین معنی که مثالً در متن نخست ،پس از اولین جملة متن،
خواننده متوجه میشود که داستان به گرگی مربوط است .سپس داستانی از بخش
کوتاهی از زندگی گرگ روایت میشود که مراحل مختلف آن به ترتیب در پی آن
میآید و رعایت همین ترتیب باعث میشود که نیاز به استفاده از عوامل ربطی
انسجام ساز در متن کمتر به وجود آید :گرگی وجود دارد /روزی گرگ در حوالی
شكارگاه معمول خود برای شكار بسیار میگردد /شبانی در آنجا گله میچراند /گرگ از
دور گله را نظاره میکند /بزغالهای از گله بازمیماند /گرگ بزغاله را میبیند. ... /
آخرین عامل انسجام صوری ،که در این دو متن بررسی میشود ،جایگزینی است که
مراد از آن جایگزین کردن واژهای به جای یكی از عناصر جمله است .پیش از ذکر
نمونههای جایگزینی در متن بررسی شده ،الزم است اشاره شود در مقایسه با ارجاع،
جایگزینی جایگزین شدن لفظی است به جای واژه یا عبارت دیگر درحالی که ارجاع
رابطهای معنایی است(50هالیدی و حسن ،همان ،ص  31و .)12در سطر  3متن نخست« ،آن»
جایگزین «(چیزی) که بدان گرگ خنیاگردوست رسید» شده است .در واقع در اینجا

یك واژه جایگزین یك جملهواره شده است.از دیگر نمونههای این عامل انسجامساز در
این متن نخست ،جایگزینی «آن» در سطر  93به جای «سماع خوش» در همان سطر و
«آن» به جای «آهنگ» در سطر  02است .در متن دوم نیز این عنصر انسجامی در
سطرهای « 5آن» به جای «نقصان آب»« 1 ،آن» به جای «آب»« 90 ،آن» به جای خصب
و نعمت و « 91آن» به جای «چوب» به کار رفته است؛ همچنین در متن نخست در
مواردی روابط جایگزینی پیچیدهتری نیز دیده میشود؛ برای نمونه در پارهگفتار زیر
«نیكوسیرتی ،نیكسگالی و آزرم» به جای جملة «از تو به ما هیچ رنجی نرسید» و
عبارت ترک عادت گرگربایی ،نشسته است:
 ...و (شبان) میگوید که امروز از تو به ما هیچ رنجی نرسید و از گله ما عادت گرگربایی
خود به جای بگذاشتی .ثمرة آن نیكوسیرتی و نیكسگالی و آزرمی که ما را داشتی ،مرا کَلَحمٍ
علی وَضَمٍ مهیّا و مهنّا پیش چشم مراد تو نهاد. ...
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علت اینكه این مورد ،نمونهای از جایگزینی در نظر گرفته شده این است که قرابت
معنایی میان این دو عنصر هست و در واقع «نیكوسیرتی ،نیكسگالی و آزرم» دگرگفت
مفهومی «از تو به ما هیچ رنجی نرسید» است که نویسنده نیز با عنصر ارجاعی اشاری
«آن» بر آن تأکید کرده است.
در ساختار زبانی نثر فنی میتوان گونههای دیگری از جایگزینی را نیز دید که به
نظر می رسد خاص این گونه متون است؛ برای نمونه در سطر دوازدهم نمونة نخست،
غزاله به استعاره و تلویحاً به جای بزغاله آمده است .اما دلیل ساختن چنین استعارهای
اشتراک لفظی میان دو واژه بوده است که در بدیع لفظی بدان جناس گویند .اما نكتهای
که باید بدان توجه کرد این است که این گونه جایگزینی در متون ادبی با جایگزینی
انسجامی در متون زبانی متفاوت است؛ بدین معنی که در متون زبانی جایگزینی ساز و
کاری است که موجب پیوند عناصر مختلف بخشهای یك متن به همدیگر میشود که
همین انسجام صوری متن را به دنبال دارد ،اما جایگزینی از نوع ادبی مورد نظر افزون
بر اینكه عناصر مختلف هر متن را به هم پیوند میدهد و از این رو در انسجام صوری
متن نقش دارد ،مجموعة دیگری از روابط را در متن و ذهن خواننده ایجاد میکند که
در خدمت انسجام مفهومی متن است؛ برای نمونه «غزالة مرغزار گردون» دارای

انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ايجاد آن

تلویحات و معانی بسیاری است که با به کار بردن آن در متن به جای «بزغاله» در ذهن
خواننده متن فعال میشود.
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 1-3انسجام بالغي در دادههاي پژوهش
با توجه بدانچه در تعریف مسئله آمد ،اینك به تأثیر عوامل بالغی در انسجام متن در
نمونههای موردنظر پرداخته می شود .در نمونة نخست ،متن به لحاظ مفهومی دو بخش
جدا دارد :بخش نخست آن نصیحت و پیامی است که با توجه به نیمة دوم متن حكم
مشبه را دارد .به دنبال این بخش ،داستانی برای اثبات اقناعی آن میآید که در حكم
مشبه به است .چنانكه بالغیان در تعریف تشبیه تمثیل اشاره کردهاند ،وجه شبه در میان
این دو عنصر منتزع از امور گوناگون است .جامع (وجهشبه) در واقع پیوندی معنایی
است که از کل داستان فهمیده میشود و باعث ارتباط مشبه و مشبهبه متن است که از
این رهگذر در واقع بخشهای مختلف متن به هم پیوند مییابد .در قسمت دوم متن،
همچنین مفاهیمی هست که ذهن را از معنای نخستین گزارهها به سوی معانی ثانویه
متن عبور میدهد .رفتاری که در بخش دوم یا تمثیل متن از حیوانات سر میزند
مختص انسان است و حكم قرینه صارفه را دارد .55در واقع ،خواننده با جایگزین کردن
شخصیتهای حقیقی و مفاهیم مرتبط به آنها (در اینجا پادشاهزاده به جای گرگ و
فرصتهایی که بر اثر بیتوجهی به سنتها از دست میرود به جای بزغاله) معادل حقیقی
نیمه نخست متن را در ذهن میسازد و بدین شكل پیوند معنایی دو سوی متن محقق
میشود که این نیز در خدمت انسجام متن است.
در میان متنِ تمثیل نیز عوامل انسجامی بسیاری هست .جدای از اقسام تكرارهای
آوایی ،که بر اساس قاعدهافزایی در متن رخ داده ،و باعث پیوند متن شده است،
ترکیبات استعاری و تشبیهاتی که در قسمت دوم متن به کار رفته موجب ایجاد پیوند
معنایی بین اجزای متن و انسجام آن شدهاست؛ برای نمونه ،در سطر دوم تمثیل،
جستجوی گرگ برای شكار به صورت تعبیر «کمند طلب» انداختن وی بیان شده است
که موجب میشود ذهن از معنای کمند انداختن ،که از لوازم شكار است و ترکیب آن با
معنای واژة طلب به معنای «در جستجوی شكار بودن» برسد .نویسنده عامداً در ساختن
این ترکیب عنصر مشبه را طوری برگزیده که هم با مفاهیمی چون شكار و جستجو در
پیوند است که به یك حیوان شكاری مربوط است و هم با کمند انداختن که مختص
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انسان است .در سطر هفتم نیز که گفته میشود «چنانكه گرگ گلوی گوسفند گیرد،
غصّه حمایت شبان گلوی گرگ گرفته بود» ،تشبیهی دیگر در قالب دو جمله به صورت
تمثیل به کار رفته است .جملة دوم مشبه و جملة نخست مشبهبه آن است .در جملة
دوم نیز تشبیهی فشرده (غصة حمایت) آمده است .تصویر حاصل از تشبیه تمثیل که از
مشبهبه منتزع می شود با موضوع داستان تناسب دارد؛و باز این تصویر با معنی قاموسی
دیگر لفظ «غصه» یعنی (گلوگیر) تناسب دارد .که در اینجا به معنای رایج آن در زبان
یعنی اندوه به کار رفته است .بیت عربی و ترجمهگونهای از آن که در بیت فارسی آمده،
خود تمثیلی است برای حالت نومیدی گرگ که باز تصویر حاصل از آن با فضای
داستان ارتباط دارد 54و باعث پیوستگی بیشتر متن شدهاست؛ همچنین در سطر 02
همین نمونه اضافة تشبیهی «جوال عشوه» که که در جملة کنایی «گرگ در جوال عشوة
بزغاله رفت» به تن اسب معنای فریفته شدن کفتار در گزارة بعد ساخته شده است که هم
پیوندی برون متنی با موقعیت و فضای تألیف متن دارد و هم با اجزای داخل متن،
مناسبت معنایی ایجاد کرده است.
در سطر دوم متن دوم ،متناسب با فضای داستان استعارة بهکار رفته از اجزایی
تشكیل شده است که با د یگر اجزای متن قرابت معنایی یا تصویری دارد .به تناسب
«آبگیر» که در سطر نخست آمده است به جای اینكه گفته شود «روزگار حال آنها را
خراب کرد» گفته میشود «روزگار صورت حال ایشان بخراشید» .همین تصویر در سطر
بعد کاملتر می شود و ارتباط چند جمله مبتنی بر تصویر «آب»« ،آیینه» و دیدن رخسار
در آن است .اما این رخسار ،چهرة «حال» ایشان است.
 3 -3انسجام مفهومي در دادههاي پژوهش
در این بخش با توجه به آنچه در طرح مسئله دربارة انسجام مفهومی گفته شد ،عوامل
انسجام مفهومی دو متن مورد نظر بررسی میشود .یادآوری میگردد که انسجام مفهومی
بر خالف انسجام صوری ،که تحقق آن به وجود برخی از عناصر در متن بستگی دارد،
تحقق آن به روابطی فراتر از آنچه در متن وجود دارد بستگی دارد و از این رو است که
در بررسی انسجام مفهومی متن توجه به تلویحات ،معانی ضمنی ،عوامل برونمتنی و
منطق چینش جمالت و گزارههای متن ضروری است .همچنین یادآور میشود که
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انسجام صوری تنها یكی از عوامل انسجام مفهومی متن است و به همین دلیل ممكن
است متنی از انسجام صوری برخوردار باشد ،اما فاقد انسجام مفهومی باشد.
متن نخست با پارهگفتار «و پادشاه را به همه حال سبیلِ رشاد و سننِ اعتیادِ پدران
نگاه باید داشت» آغاز شده است که در آن «پادشاه»« ،نگه داشتن سبیل رشاد و سنن
اعتیاد» و ضرورت پیروی از آن برای پادشاه با توجه به آیین و سنتهای کشورداری در
جامعه ایران قدیم دارای تلویحات مشخصی است که بافت متن را میسازد و در ذهن
خواننده مجموعهای از آموزهها را زنده میکند و متن را به آنها مرتبط میسازد که همین
انسجام مفهومی متن و توجه خواننده را به آنچه در متن میآید به دنبال دارد؛ برای
نمونه در ذهن فرد ایرانی آن روز ،اوالً پادشاه جایگاه باالیی داشته است .دوم اینكه
سبیل رشاد ،مفاهیم دینی را با خود به همراه دارد و سوم اینكه سنت اعتیاد پدران از
آموزه های مفروض و مورد قبول همگان بوده ،و به همین دلیل ،اشاره به آنها به لحاظ
منطقی و مفهومی برای خواننده ایرانی کامالً پذیرفتنی است .این نكته بخوبی در آنچه
پس از این پارهگفتار آمده است تأیید میشود« :و هر که از آن دست باز دارد ،بدو آن
رسد که بدان گرگ خنیاگردوست رسید»؛ بدین معنی که نویسنده با توجه به ذهنیت
مخاطب ،گزاره های آغازین متن را بیان کرده ،و سپس گفته است که اگر پادشاهی به
سبیل رشاد و سنن اعتیاد پدران بیتوجه باشد یا به بیان دقیقتر «از آن دست بازدارد»،
سرنوشت «گرگ خنیاگردوست» را پیدا میکند .به نظر میرسد ،چنین مقدمهچینی
بخوبی خواننده را آماده خواندن گزارههای بعدی متن میکند که همین نشانگر تداوم
مفهومی ،پیوستگی و در واقع انسجام مفهومی متن است .در ادامه متن نیز ،وجود
دوگانههایی چون گرگ -گوسفند /شبان -گله /صید -صیاد /گرگ -شبان ... ،همه
موجب انسجام مفهومی متن است؛ چراکه رابطهای چون گرگ -گوسفند نشانگر رابطة
ظالمانه قوی -ضعیف است ،رابطة شبان -گله بیانگر حمایت و مواظبت است؛ رابطة
صید -صیاد بیانگر تالش و جستجوگری یك طرف و تالش طرف دیگر برای گریختن
و نجات یافتن است؛ رابطة گرگ -شبان نیز مرتبط با رابطة گرگ -گوسفند -شبان و
مبتنی بر تقابل است .همه این روابط از سویی با یكدیگر به لحاظ مفهومی مرتبط است،
و از سوی دیگر برای خواننده آشنا و قابل فهم؛ همچنین در این متن به رابطهای میان
«گرگ و پدرش» اشاره میشود که ارتباط کل داستان با پارة نخست متن را آشكار
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میکند؛ یعنی ناامیدی در نتیجه بیاعتنایی به سنن معتاد پدری که احتماالً در آن حرکت
بر سبیل رشاد نیز از عوامل اصلی پذیرفته شده ،بوده است .بدین ترتیب با اطمینان
زیادی میتوان گفت که بخشهای آغازین ،میانی و پایانی متن به لحاظ مفهومی بخوبی
به یكدیگر پیوسته ،و کل منسجمی را شكل داده است.
در متن  0نیز آغاز شدن متن با «آوردهاند» موجب انسجام مفهومی متن است؛ چرا
که این عنصر و موارد همانند آن در متون تعلیمی زبان فارسی ،خواننده را به بافت و
منابعی ارجاع میدهد که به لحاظ اجتماعی برای مخاطب مفروض و موثّق است که از
همان آغاز متن و گزارههایی مرتبط میکند ،53را که در آن خواهد آمد ،به آنچه مخاطب
می داند  ،بویژه اینكه معموالً در این گونه موارد یا یك نتیجه اخالقی بیان میشود و یا
یك داستان پندآموز .در ادامة متن ،پارهگفتارهایی چون «میان ایشان به حكم مجاورت،
دوستی و مصادقت افتاده» و « حكم مروت و قضیت کرم عهد آن است که بردن مرا
وجهی اندیشید» بیانگر مفاهیمی است که در جامعه ایرانی از ارزش خاصی برخوردار
است؛ مانند نگداشتن حرمت همسایگی و دوستی و جاری ساختن مروت در رفتار.
آمدن چنین مفاهیمی در قسمتهای مختلف متن و ارتباط خاصی که قطعیتِ موجود در
آنها با نتیجهگیری داستان از زبان «باخه» دارد (قطعیت حكم اجل) بخوبی انسجام
مفهومی متن را در پی داشته است« :باخه گفت :این همه سودا است ،چون طبع اجل
صفرا تیز کرد و دیوانهوار روی به کسی آورد از زنجیر گسستن فایده حاصل نیاید و
هیچ عاقل دل در دفع آن نبندد».
از دیگر نكاتی که در انسجام مفهومی متن در نثر فنی و در این دو نمونه قابل توجه
است اینكه شواهد شعری در متن چون به گونهای خالصهای است از آنچه در متن
پیش از خود گفته شده و یا تأکیدی است بر آن ،موجب انسجام متن میشود.
 .1نتيجهگيري
بررسی انسجام صوری ،مفهومی و بالغی در نثر فنی در این پژوهش نشان میدهد که
این گونه متون نیز ساز و کارهای انسجام صوری مشابهی با متون زبانی دیگر دارد؛
همچنین بررسی انسجام مفهومی در نمونههای بررسیشده نشان میدهد که متون نثر
فنی به لحاظ مفهومی ،پیوستگی بسیاری دارد ،و به دلیل وجود عواملی چون پیوند
مستحكم تر متن با بافت موقعیت ،که حاصل ارجاع مخاطب به مرجعی موثق و مطمئن

انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ايجاد آن

است و نیز وجود عبارتهای زبانی خاص این متون ،که الیههای معنایی و مفاهیمی
خاصی را در متن ایجاد میکند و به سطوح مختلف دانش خواننده پیوند میزند ،به
نظر می رسد که انسجام مفهومی این گونه متون بسیار بیشتر و پیچیدهتر از متون معمول
زبانی است .افزون بر اینها ،متون نثر فنی با داشتن الیه معنایی دیگری که حاصل به
کارگیری صناعات بالغی و چینش خاص عناصر و گزارههای متون نثر فنی ادبی است،
متن را به دانش ادبی مخاطب پیوند میدهد که باعث میشود خواننده با گذر از الیه
معانی زبانی متن به معانی ثانویه و بالغی آنها برسد که همین باعث انسجام مفهومی
متن نیز میشود؛ به بیان دیگر ،میتوان گفت آن نوع انسجامی که در نتیجه کاربرد
صنایع بالغی در متون فنی ایجاد میشود و ما بدان انسجام بالغی میگوییم به دلیل
ایجاد شبكهای از پیوندها میان الیههای مفهومی و معنایی مختلف متن به انسجام
مفهومی متن میافزاید و این میتواند تبیینی برای بیشتر بودن انسجام مفهومی متون نثر
فنی به طور خاص و متون ادبی به طور کلی باشد.
پينوشت
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 .9چنانكه سعدالدین وراوینی در مقدمهالكتاب مرزباننامه پس از اینكه در عباراتی فاخر به توانایی خود
در جمع دو صنعت نظم و نثر میپردازد ،چنین میآورد« :چون در مالبست و ممارست این فن
روزگاری به من برآمد خواستم تا از فایده آن عایده عمر خود را ذخیرهای گذارم و کتابی که درو
داد سخن آرایی توان داد ابداع کنم ...تا متقاضیان درونی را بر آن قرار افتاد که از عرایس مخترعات
گذشتگان مخدرهای که از پیرایه عبارت عاطل باشد به دست آید تا کسوتی زیبنده از دستبافت
قریحة خویش درو پوشم ،و حلیتی فریبنده از صنعت صیاغت خاطر خود برو بندم ...آنك کتاب
مرزباننامه که  ...چون ظاهری آراسته نداشت ،دواعی رغبت از باطن خوانندگان به تحصیل آن
متداعی نیامد( ».مرزباننامه ،ص 93تا  .)09دیگران نیز چنین اشاراتی در دیباچه کتابی که به
صناعت آراستهاند ،دارند؛ از جمله محمد غازی ملطیوی صاحب روضهالعقول که تحریر دیگری
است از مرزباننامه پس از برشمردن ویژگیهای محتوایی کتاب میگوید« :لكن از حلیت عبارت
عاری بود و از زیور جهارت عاطل؛ معانی لطیف آن دُرَری بود در صدا نشانده ...این جمال را
تجمیلی باید داد و این کمال را تكمیلی ارزانی داشت ...تا مقبول ارباب مناقب شود .الخ».
(روضهالعقول ،ص)924؛ همچنین ضیاء نخشبی ،صاحب طوطینامه در آغاز کتاب چنین اشارهای
دارد که مترجم فارسی طوطینامه «قاعده ترتیب ذوقی را اصال مراعات نكرده  ...و اهل بالغت
معطل داشته» پس خود برآن شده تا «به عبارتی موجز و استعارتی سلس» آن را دوباره بنویسد
(طوطینامه ،ص .)0نیز ظهیری سمرقندی پس از اشاره به اصل پهلوی و ترجمه دری خواجه عمید
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ابوالفوارس از کتاب سندبادنامه ،میگوید «عبارت ]دری[ عظیم نازل بود و از تزیین و تحلّی عاری
و عاطل ...هیچ مشّاطه این عروس را نیاراسته بود ...بنده آن خراید را لباس الفاظ درپوشانید»
(سندبادنامه ،ص .)02

2. Systematic Functional Grammar
3. meaning
4. wording
5. Sounding/ writing
6. Lexico – grammar
7. Ideational or experiential metafunction
8. Interpersonal metafunction
9.Textual metafunction
10. Cohesion
11. Coherence

 .90براساس نظریه ارتباط یاکوبسن شش عامل الزم است تا ارتباط صورت گیرد :فرستنده ،گیرنده،
مجرای ارتباطی ،پیام ،زمینه و رمزگان .تأکید براین عوامل نقشهای ششگانه زبان را میسازد؛ مثال
تأکید بر خود پیام ،نقش شعری را برجسته میکند و تأکید بر مخاطب نقش کوششی (معنی رسانی
یا تعلیمی) زبان را آشكار میکند (یاکوبسون ،9334 ،ص.)33
چنین به نظر میرسد متون تعلیمی فرانقش میانفردی زبان (در نظریه هالیدی) یا نقش کوششی (در
نظریه یاکوبسن) را برجسته میکنند.

13. text

011

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،8شماره ،33پاييز 0391

011
011

 .90منظور از انسجام گریز بودن متن در اینجا این است که خواننده در ابتدای برخورد با متن به معنای
آن دست نمییابد و در ظاهر متن با اقسام آرایشهای صوری و معنایی روبهرو میشود .پس از گذر
از این ظواهر است که پی به معنای متن و در نتیجه انسجام آن میبرد .خطیبی (همان) درباره نثر
فنی به این نكته اشاره میکند که نویسندگان آثار نثر فنی ،توجه خواننده را بیش از پیگیری معنی به
مناسبات لفظی کالم میکشانند .پرداختن به این شیوه گاه موجب میشود که توالی و نظم منطقی و
پیوستگی معانی کالم رها شود .البته کسانی نیز در عین توجه به آراستگی لفظ به توالی و پیوستگی
معنی نظر داشتهاند؛ از جمله مترجم کلیله و دمنه (ص  050و .)059
 . 95منظور ما در اینجا از به تعویق افتادن معنی با آنچه دریدا در مقاله «ساختار ،نشانه ،و بازی در
گفتمان علوم انسانی» در نقد ساختارگرایی ،بدان تأخیر افتادن معنا ،در نتیجه رفتن از دالی به دال
دیگر میگوید ،فرق میکند .دریدا ذات زبان را درگیر بازی دالها به صورت چرخه بیپایان معنی در
ساختار میداند (دریدا ،9339 ،ص93و  .)94مخاطب در برخورد با ابهام شاعرانه به تأویل دست
میزند و اصطالحاً معنی به نسبت فهم خواننده متكثر میشود ،اما در متون فنی ،بنای خالق متن بر
این است که خواننده پس از گذر از الیه استعاری به معنای اثر برسد .منتقدان بر سر اینكه متن و
نشانههای زبانی معنایی مشخص دارند یا نه بحثهای درازدامنی دارند .کسانی چون گادامر ،بارت،
ریكور ،دریدا و آیزر منكر قطعیت معنا هستند .در این میان هِرش قائل به معنای نهایی متن است.
برای آگاهی از تفصیل این بحث ر .ک :.احمدی ،بابك ،9333 ،ص - 521 ،315 ،030 ،054-053

انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ايجاد آن
422 ،523؛ پورنامداریان ،9332 ،ص90-91؛ همو ،9330،ص025؛ همو ،9335 ،ص 33به بعد،
بحث شعر و رمز.

16. semantic unit
17. texture
18. cotext
19. reference
20. substitution
21. ellipsis
22. conjunction
23. Lexical cohesion
24. interpretation
25. relational concept
26. tie
27. Implication
28. Presupposition
29. deictic
30. schemata
31. Continuity of senses
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 . 30اشاره به این نكته الزم است که ممكن است این کارکردهای بالغی در دیگر اقسام نثر نیز دیده
شود ،اما از آنجا که محمل استفاده از اقسام هنرهای سخنآرایی نثر فنی است ،ما نیز حوزه کار
خود را به نثر فنی محدود میکنیم.
 .33برای اطالع از کارکرد اقسام اینگونه تكرارها و نقش آن در ایجاد انسجام متن ادبی ،ر .ک:.
نوروزی.9334 ،
 .30کنایه در تعریف بالغی و چونان یكی از صور خیال نیز در نثر فنی در انسجام مفهومی متن نقش
دارد .کنایه را بالغیان اینگونه تعریف میکنند :آوردن لفظی و ایراد معنی دوم با جواز اراده معنی
نخست (رجایی ،همان ،ص300؛ شفیعی کدکنی ،همان ،ص  )909و فرق آن با مجاز در این است
که در مجاز همیشه قرینهای برای منع از معنی لفظی واژه /جمله وجود دارد در حالی که در کنایه
چنین منعی نیست و میتوان معنای حقیقی را نیز اراده کرد .دیگر اینكه «در کنایه مبنای گفتار از
الزم به ملزوم است و در مجاز انتقال از ملزوم به الزم» (شفیعی کدکنی ،همان ،ص .)900در این
نمونهها نویسنده با تصرف در کنایه و آوردن قرینهای ارتباط آن را با متن مشخص میسازد .برای
رسیدن به معنای کنایه باید از بافت فرهنگی بهره برد .همین نكته در تأثیر کنایه در انسجام متن
دخیل است .در استعاره قرینة صارفه متن ،مخاطب را در رسیدن به معنای دوم واژه /جملة استعاری
یاری میکند .اما در کنایه بسته به نوع کنایه (ایما ،تلویح ،رمز) و کهنه یا نو بودن آن به لحاظ بافت
فرهنگی زبان ،رسیدن به معنای آن عموماً جز با اطالع از خاستگاه فرهنگی آن ممكن نیست .پس
میتوان چنین نتیجه گرفت که کنایه عاملی انسجامگریزتر از استعاره در نثر فنی است .در
استعارههایی که در نثر فنی واجد کارکرد انسجامی بودند ،ایجاد تناسبهای معنایی باعث
انسجامبخشی آنها به متن میشد.
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در کنایه چنانكه گذشت اگر نویسنده قرینهای به کار نبرد یا مخاطب با بافت فرهنگی و خاستگاه
آن و در نتیجه رابطة میان مكنیبه و مكنیعنه آشنا نباشد انسجام مفهومی متن را درنمییابد؛ مثالً در
نمونه «گرگ خائباً خاسراً سر بر زانوی تفكر نهاد» (در سطر  00نمونه نخست) مورد کنایه در «سر بر
زانو نهادن» است .نویسنده با تصرف در آن عبارت «خائباً خاسراً» و واژة «تفكر» را آورده است .در
دستور سنتی این گونه اضافهها را که گاه با اضافة استعاری و تشبیهی مشتبه میشود ،اضافة اقترانی
مینامند .این تصرف نویسنده ،مخاطب را رهنمون میشود که جمله را در این معنا درک کند« :گرگ با
احساس نومیدی و خسران به نشانة تفكر سر بر زانو نهاد» .حال اگر تصرف نویسنده را از جمله حذف
کنیم و چنین بخوانیم« :گرگ سر بر زانو نهاد» ،از آنجا که چنین جملهای کارکردی روایی مانند آنچه در
فیلمنامه مطرح است ،ندارد ،دریافت ارتباط آن با متن دشوار خواهد شد .در نمونههای دیگر نیز این
تصرف نویسنده را میتوان دید؛ مثالً در سطر  02نمونه نخست« ،گرگ در جوال عشوة بزغاله رفت»
فقط با توجه به تصرف نویسنده (عشوه بزغاله) و آگاهی از شیوه شكار کفتار در قدیم میتوان معنای
«فریب خوردن» را از جمله دریافت .در سطر  03همان نمونه نخست ،نیز «آتش در خرمن تمنای او زد»
چنین مسئلهای دیده میشود .اما در سطر  04همانجا ،جمله کنایی «بزغاله مرا بز گیرد» را جز با قراینی
مانند «دمدمه الف» و «افسون گزاف» که پس از آن و در جملههای بعد آمده است و معنای فریفتن را
در ضمن خود دارند به آسانی نمیتوان به معنای جمله و ارتباط آن با بخشهای دیگر متن و در نتیجه
درک انسجام مفهومی آن دست یافت.
 .35تمثیل در لغت «مثل آوردن» و «تشبیه کردن» است .در اصطالح به حوزه گستردهای شامل استالل،
تشبیه مرکب ،استعاره مرکب ،ضرب المثل ،اسلوب معادله ،حكایت اخالقی ،قصه حیوانات و قصه
رمزی اطالق میشود و معادل الگوری ( )Allegoryدر ادبیات فرنگی است (فتوحی )9330 ،برای
تفصیل بحث تمثیل ،اقسام ،کارکردهای آن ر .ک :.پورنامداریان ،9335 ،ص  940تا  )933و
(فتوحی ،همان).

36. Allegory
37. fable
38. Parable

 . 31برداشت ما از استعاره در اینجا همان مفهوم سنتی آن است .مطالعات جدید زبانشاختی استعاره را
از دیدی دیگر بررسی میکند .معادل تعریفات سنتی کسانی چون یاکوبسون آن را متعلق به حوزه
محور جانشینی زبان میدانند (یاکوبسون ،9334 ،ص .)31-04متفكران حوزة مطالعات شناختی
نگاه دیگری به بحث استعاره دارند؛ بدین معنا که استعاره را به قلمرو شناخت و ادراک حسی ما از
جهان مربوط میدانند و ما این ادراک حسی را به صورت استعاری برای مفاهیم دیگر به کار
میگیریم .برای تفصیل بحث ر .ک( :.لیكاف )9333 ،و ( لیكاف -جانسون .)9132 ،هالیدی نیز بر
مبنای نگاه نقشگرای خود به موضوع استعاره پرداخته است که هم با نگاه سنتی به استعاره و هم با
نگاه شناختی به آن متفاوت است .خوانندة عالقهمند میتواند به فصل  92کتاب در آمدی به دستور
نقشگرای هالیدی و متیسون  ،0220و امینی  9333مراجعه نماید.

40. co-interpretation

انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ايجاد آن
41. Anaphoric
42. cataphoric
43. endophoric
44. exospheric
45. Context of situation

 .04به باور هالیدی و حسن حذف را به طور کلی میتوان در پاسخها دید؛ بدین گونه که در پاسخ
پرسشهایی که جواب آنها آری /نه است ،گزارة جمله پرسشی حذف میشود (نمونه الف زیر) و در
پاسخی که به جملههای پرسشی پرسشواژهای (در انگلیسی  )WH-questionsداده میشود،
همه بخشهای جمله بهجز بخشی که به اطالعات خواسته شده مربوط است ،حذفمیشود (نمونه
ب زیر):
الف) هدی امروز دانشكده بود؟ نه /آری ]هدی امروز دانشكده نبود /بود[
ب) رضا امروز کجا بود؟ ] رضا امروز[ دانشكده ]بود[
در مقایسه با جایگزینی ،هالیدی و حسن حذف را جایگزینی با صفر (  )substitution by zeroو
جایگزینی را حذف پیدا ( )explicit ellipsisمینامند .آنها همچنین سه نوع اصلی حذف را معرفی
میکنند :حذف اسمی ،فعلی و جملهوارهای (هالیدی و حسن ،9134 ،ص ،900 -900ص.)393

47. reiteration
48. collocation
49. additive
50. adversative
51. causal
52. temporal
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 .53نكتة درخور اشاره این است که عوامل ربطی در نظر هالیدی و حسن از همتاهای ساختاری خود
در دستور ،متمایز است (همان ،ص  .)003این نكته در نمونه نخست مورد نظر ما دیده میشود؛
مثالً «که» در سطرهای  ،93 ،90 ،5 ،0 ،0و  95نقش پیونددهندة دو بخش جمالتی را به عهده دارد
که در بردارندة یك بند موصول است.
 .50از دیگر تفاوتهای جایگزینی و ارجاع که هالیدی و حسن بدانها اشاره کردهاند ( ،9134ص )12این
است که ممكن است ارجاع برونمتنی و مربوط به بافت موقعیت باشد ،اما جایگزینی رابطهای
درونمتنی است؛ همچنین در جایگزینی مقوله جانشینشده همان نقش دستوری مرجع خود را
دارد ،اما در ارجاع محدودیتی برای پیروی نقش دستوری مقوله ارجاعی با مرجعش نیست.
 .55پورنامداریان ( ،9335ص )943درباره این قرینه صارفه در تمثیل با بیان این پرسش که «وقتی
داستانی به خودی خود کامل است و آغاز و انجام معین و قابل قبولی دارد و نیز در آن اشارهای به
وجود معنی پنهان نرفته است ،چه انگیزهای مایه تصور معنی نهفته در آن میشود؟» به وجود
رگههای عدم واقعیت در آن اشاره میکند و تحقق آن را از طریق شخصیتبخشی میداند.
 .54پورنامداریان در مقاله «تصویرآفرینی در مرزباننامه» به این نكته اشاره کرده است که میان
تصویرهای فشرده (اضافة تشبیهی و استعاری) در مرزباننامه و اجزای این تصاویر با فضا و
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موضوع کالم تناسب و مراعاتالنظیر برقرار است (پورنامداریان ،9353 ،ص .)15اما به کارکرد
انسجامی این مسئله اشاره نكرده است.
 .53در متن  9نیز «شنیدم» در آغاز داستانی که ملكزاده در اثبات ادعای خود میآورد ،همین کارکرد را
دارد .این نكته را که راوی برای اثبات ادعای خود داستانی میآورد و برای اعتبار بخشیدن به
داستان و القای حس اقناعی آن ،آن را به منابعی پیوند میدهد که برای مخاطب موثّق و پذیرفته
است ،میتوان در دیگر متون تعلیمی دید با این تفاوت که در آثاری چون سیاستنامه و قابوسنامه
راوی به تناسب فضای متن که با زندگی واقعی مخاطب در پیوند است داستانی که برای اثبات
ادعای خود میآورد تاریخی است؛ از جمله در ص  13 ،30 ،33 ،33و ...قابوسنامه و در ص ،1 ،4
 ،03 ،00و ...سیاستنامه گوینده با عباراتی چون «چنانكه»« ،شنیدم»« ،شنیدم» ،و «چنانكه»« ،چنین
آمده است»« ،چنین خواندهام»« ،چنین شنیدهام» و  ...ادعای خود را مؤکد کرده است.
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