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Abstract 

1. Introduction  

The factor of textual coherence and sentence relation are divided 

into three categories according to Halliday and Hasan: 

A) Lexical factor: including repetition, synergy and semantic 

domains. 

B) Grammatical factors: including referral, replacement and 

deletion. 

C) Connective factors: including conjunctions (Yahaghi and 

Fallahi, 2011, p. 331). 

New linguists, in the course of their early studies, have relied only 

on the description of less linguistic units and have not paid attention to 

the study and analysis of disciplines beyond such as in the critique of 

these research approaches (De bougrand and Dressler, 1981, p. 21). 

Gradually, with the development of linguistic research and the 

development of new theories, Noam Chamsky's rotational method, 
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became a concept between sentences, and the basic need for study was 

concentrated within the organization of the text so that the text could 

be studied by linguists as a larger linguistic unit. (Ibid 104-130). 

As a result, it led to the discovery of semantic relationships 

between elements of language which arise from the function of 

elements of coherence in the text. 

2. Methodology  

Since from the end of 20th century, a more detailed study of speech 

has been opened especially with patterns such as the pattern of 

cohesion and on the other hand, Khaghani in Persian poetry is a 

symbol of the strength and stability of poetic speech in the form of 

Ode. 

One should examine to see if the pattern of coherence confirms the 

coherence of Khaghani's speech. In the prevalence of some 

fascinations, it seems necessary to see and explore the magnificent 

Persian text from new perspectives in order to show their originality' 

strength and coherence. 

3. Discussion   

In 1976 Halliday and Hasan divided English text cohesion tools 

into three categories: Grammatical tools including “referral”, 

“substitution” and “deletion”. Link tools including conjunctions; and 

lexical tools including repetition. In 1985 they expanded this division 

into another joint work. 

It is the coherence consistency and integrity of the text that keeps 

the components of the text together; That is the meaning of lexical 

units within each sentence depends on the other units within the same 

sentence (Taki, 1999, p.73-81). 

Text coherence refers to the set of links and relationships that exist 

between the components of the text. These links and relationships 

distinguish the text from randomly stacked sentences and turn it into a 

coherent whole (Lotfipur, 1995, p. 110). Vocabulary coherence based 

on the relationship that lexical units of language have with each other 

in terms of the content of their meanings and the text trough these 

relationships can be continuous and coherent (Mohajer & Nabavi, 

2014, p. 64). Word has no meaning in isolation. The meaning of a 



 Examining the coherence in Khaghani's ode logic of the bird 
 

535 

simple or compound word is related to other words in the language. 

The main task of semantics is the clarify words and determine these 

semantic relations (Tarask, 2001, p. 18). 

Recursion has the highest value among the elements of other words 

and increase the musical level of the poem, the stability of the words, 

the unity of the subject or the embodiment images and poetic 

emotions and feelings and the single theme and solidarity of the verses 

and connect them with chains (yavari, 2000). Recursion comes in 

several forms: repetition, contradiction, semantic inclusion, synonym.  

One of the factors of the lexical coherence in the text is the factor 

for repetition. According to Halliday, repetition is the most obvious 

type of lexical coherence. The cohesive factor of repetition includes 

all morphological construction of a word (yavari, 2018, p. 163-192). 

In Khaghni's view like the formalists, the word has a special 

importance to the extent that various literary techniques such as: 

prosody, repetition of sounds, repetition of syllable in words, etc. As a 

tool to draw the reader's attentions to the word element (Alavi 

Moghaddam, 1995). The thirst for word choice is clearly evident in 

Khaghani's words (Tajlil & Musavi, 2014). 

In this Khaghani's poem, 41 words are repeated more than once. 

The most commonly used word is morning (It is the most frequent 

word in this poem). Khaghani has been called the poet of morning. 

Maybe that is why he pays attention to the morning and sunrise in his 

poems. 

4. Conclusion  

Contemporary patterns in literary studies are clearly arguments for 

commenting on literary topics. One of these models is the model of 

Halliday and Hasan cohesion, which was reviewed by Hasan 

sometime after its publication and was finally presented by Halliday 

and Hasan shortly after. For decades, formal studies based on this 

model have become increasingly important. On the other hand, the 

importance and success of Khaghani in Persian has always been 

raised. In this research, using the evolved theory of coherence of 

Halliday and Hasan (1985) in role-oriented linguistics; analysis, 

coherence and continuity in verses of Khaghani's poem have been 
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done to determine how the semantic connection of cohesive chains has 

been realized in this poem.  

According to this theory, the coherence of the relations between 

elements is the constructor of the text, but it is not enough just to 

achieve the coherence factors in the texts; rather after showing these 

factors, it is necessary to examine the coherence of the text, based on 

coherence coordination. This study, following the achievement of 

coherence of the factors and coherence of the text of the poem, led to 

the conclusion that Khaghani's verses have a high coherence 

according to Halliday model. Although the strength of the structure of 

Khaghani's poetry does not need to be confirmed by such models but 

it is a conclusive argument and a valid argument that shows that the 

patterns favored by modern scholars also confirm the coherence of the 

words of the greats of Persian literature. 

According to the collected analysis materials, the following 

contents were obtained. Repetition and reference have the highest 

frequency in the issue of coherence of Khaghni's logic poem. In the 

topic of repetition, the highest frequency of words, revolved around 

the following axes: 

1. Topics related to religion: God, Guidance, Baggage, futurity, 

Clerics. 

2. Topics related to nature: Morning, sky, night, sun, moon. 

3.Vocabulary related to war: Cousin, dagger, armor, razor, ring, 

punch, kidnapping. 

4.Topics related to clothing: Cloaks, robes, masks, hats. 

It is as if Khaghani wants to sing the epic of the sultan of religion 

instead of the epic of sultan of the time and show us a deep 

alternative. In this axis, he combines all the elements of nature to 

achieve his goal. The method of Haliday and Hasan in the Latin 

articles that are available and in the Persian articles that have been 

published in prestigious academic journals in the last 35 years is the 

first case study- Khaghani's poem- is translated into text and then into 

words. and are checked. This method is very accurate in this regard 

and according to this model, we can speak with certainty about the 

coherence of Khaghani's speech. 
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Also, in response to the questions of expression of the problem, it 

was found that new patterns for examining the ancient texts are not 

prohibited and there is no problem and the firmness of Khaghani's 

speech, which is clear for Persian literature elites, was proved by this 

pattern. It was also answered that the use of modern patterns is not a 

problem for the study of ancient texts. This pattern which has good 

accuracy and detail, is suitable for the study of Khaghani's poem. 

Keywords: Cohesion, Haliday and Hasan, Khaghani Sharvani, Ode.  

How to cite: Mohammadi, & M., Valadi Jahanabad, A. (2022). Examining 
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                                                                               چکیده  

الگوهای معاصر در مطالعات ادبی حجت های روشنی برای اظهار نظر در باب موضوعات ادبی 

حسن است که مدتی پس از انتشار توسط خانم -هستند. یکی ازین الگوها، الگوی انسجام هلیدی

هه است که رقیه حسن بازنگری و کمی بعد توسط هلیدی و حسن به شکل نهایی ارایه شد. چند د

مطالعات شکلی بر اساس این الگو اهمیت روزافزون یافته است. از سویی اهمیت و توفیق خاقانی 

در شعر فارسی همواره مطرح بوده است. در این پژوهش با استفاده از نظریه تکامل یافته انسجام 

تی از قصیدة در زبانشناسی نقشگرا به تحلیل و انسجام و پیوستگی در ابیا( ۱۹۸۵هلیدی و حسن )

چه خاقانی پرداخته شده تا مشخص بنا به الگوی هلیدی نیز از انسجام  باالیی برخوردار است.اگر

استحکام ساختار شعر شود که در این قصیده ارتباط معنایی زنجیره های انسجامی چگونه محقق 

است اما صرف دست متن  گردیده است. بر اساس این نظریه، انسجام روابط میان عناصر، سازنده

یافتن به عوامل انسجام در متن آن کافی نیست؛ بلکه پس از نشان دادن این عوامل، بررسی 
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پیوستگی متن مورد نظر برپایة هماهنگی انسجام، ضروری است. این پژوهش در پی دستیابی به 

ی محتاج تایید عوامل انسجام و پیوستگی متن قصیده، منتهی شد به این نتیجه که ابیات خاقانی خاقان

این گونه مدل ها نیست اما برهان قاطع و حجت موجهی ست که نشان می دهد الگوهای مورد 

 کند. تایید میپسند پژوهشگران امروزی نیز انسجام کالم بزرگان ادب پارسی را نیز

 .حسن -یدیهل ،دهیقص ،یشروان یخاقان، انسجامهای کلیدی: واژه

 
 مهمقد. 1

است. فرهنگ  cohesionم تنیدگی معادلی برای واژة انگلیسی انسجام به معنی دره

این واژه را ارتباط تنگاتنگ گرامری و معنایی میان دو بخش یک   Longmanانگلیسی 

ای است که اولین بار هلیدی جمله یا دو پارة یک متن بیان کرده است. انسجام متنی، نظریه

انسجام به مناسبات معنایی اشاره دارد  و حسن در کتاب)انسجام در انگلیسی( مطرح کردند.

ای از بخشد و آن را به مثابه یک متن،مجموعهکه به کالم یکبارچگی و وحدت می

( واحدهای سخن با ۶۳: ۱۳7۶کند)مهاجر و نبوی،جمالت جداگانه و نامربوط متمایز می

-تعیین میکنند، توجه به نقشی که اجزای زبان در انجام نقش کلی ارتباط زبانی ایفا می

شوند که واحدی  از شوند. هلیدی و حسن معتقدند که انسجام به کلیة روابطی اطالق می

 (۳0کند.)همان:یک جمله را به عناصر جمالت قبلی مرتبط می

عوامل انسجام متنی و روابط جمله ای از نظر هلیدی و حسن به سه دسته تقسیم می 

تکرار، باهم آیی و حوزه های معنایی است . شوند: الف( : عوامل واژگانی: این عامل شامل 

ب(عوامل دستوری: شامل ارجاع، جایگزینی و حذف است. ج(عوامل پیوندی شامل 

 (۱۳۸۹:۳۳۱حروف ربط است)یاحقی و فالحی،

خود، تنها بر توصیف واحدهای زبانی زبانشناسان جدید هم  در مسیر مطالعات اولیه

های فراتر از جمله نشان به مطالعه و تحلیل رشتهاند و توجهی کمتر از جمله تکیه داشته

( به ۲۱: ۱۹۸۱اند. چنانکه در نقد این رویکردهای تحقیقی )دوبوگراند و درسلر،نداده

تحقیقات زبانشناختی و طرح نظریه های جدید، روش گشتاری نوام تدریج با توسعه

العه بر درون سازمان چامسکی به مفهوم بین جمله ها تبدیل شد و نیاز و ضرورت اولیه مط
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تر از جمله مورد تحقیق زبانشناسان متن متمرکز گردید تا متن به عنوان واحد زبانی کالن

(. در نتیجه منجر به کشف روابط معنایی بین عناصری از زبان ۱0۴-۱۳0قرار گرفت )همان: 

 گردید که این روابط از کارکرد عناصر انسجام در متن به وجود می آید.

 مساله . بیان1-1

آیا با الگوهای نوین مانند الگوی انسجام می توان متون کهن فارسی بویژه شعر را 

حسن با محوریت دستور و واژگان -بررسی کرد؟ آیا بخش غیر ساختاری الگوی هلیدی

برای شعر فارسی بویژه خاقانی مناسب است؟ قصاید خاقانی که نمونة صالبت و استواری 

ن الگو چه بروز و ظهوری دارند؟ افزون بر این پرسش ها، سخن منظوم فارسی است در ای

مسالة اصلی این است که صالبت سخن یکی از نامداران شعر فارسی در قاب یک مدل 

 مطرح ادبیات جهانی بررسی و تجزیه و تحلیل و استنتاج شود.

 . ضرورت پژوهش 2-1

الگوهایی مانند الگوی از آن جا که از اواخر سدة بیستم مطالعة دقیق تر سخن بویژه با 

انسجام باب شده است و از سویی خاقانی در شعر فارسی نمادی از صالبت و استواری 

سخن منظوم در قالب قصیده است، یکی از قصیده های خاقانی با الگوی هلیدی به دقت 

بررسی شدتا دریافته شود که آیا الگوی انسجام، انسجام کالم خاقانی را تایید می کند؟ در 

ة برخی شیفتگی ها ضروری به نظر می رسد که متون فاخر فارسی از دریچه های نو نیز غلب

 دیده و کاویده شود تا اصالت و استحکام و انسجام شان نمایانده شود.

 . پیشینة پژوهش 3-1

در زمینة انسجام، پژوهش هایی انجام گرفته و هر کدام به نوبة خود بستر تحقیقات 

های زبانشناختی در تحلیل متون فراهم ساخته اند؛ اما تاکنون مقاله جدید را بر اساس نظریه 

نگارش نیافته « تحلیل کارکردهای عناصر انسجام ارتباطی متن قصاید خاقانی»ای با عنوان 

است. نخستین کاری که بدان دست یافته شد مقاله ای در نشریة جستارهای زبانی ست که 

که یافته شد مقاله ای در شعر پژوهی دانشگاه منتشر شده و آخرین کاری  ۱۳۶۴در سال 

در باب اجرای الگوی هلیدی بر شعری از فروغ فرخزاد. اما پیش از  ۱۳۹۶شیراز در سال 



     الطیر خاقانیمنطق ةبررسی انسجام در قصید 
 

۵۴۱ 

ورود به پیشینه ها بایسته است که یادی شود از پیشینه ی این گونه پژوهش ها در متون 

نظم در » که تحت عنوان ایرانی اسالمی بویژه آراء جرجانی در فصل اول دالیل االعجاز 

که به خوبی سال ها و سده ها پیش ازین مقوله سخن گفته است.  گزارشی از « کالم

 کارهای انجام شده در این زمینه در ایران به ترتیب از آغاز تا کنون:

زبان شناسی متن و انطباق الگوی انسجام با زبان عربی در دیدگاه صاحب نظران معاصر 

  ۱۳۶۴، دیماه ۲۵علیرضا نظری، دو ماهنامه جستارهای زبانی، شماره عرب، خلیل پروینی و 

شگردهای ایجاد انسجام متن در کلیله و دمنه، فاطمه معین الدینی، نشریه فرهنگ ویژه 

  ۱۳۸۲پاییز  ۴۶زبان و ادبیات فارسی، شماره 

بررسی عناصر ایجاد انسجام متن در کشف المحجوب هجویری، ناهید دهقانی، نشریه 

 ۱۳۸۸نه میراث، خردادماه آی

نقش عوامل ربط زمانی در انسجام متن، غالمحسین زاده و حامد نوروزی، فصلنامه 

  ۱۳۸۸، ۱۹کاوش نامه، سال دهم، شماره 

تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با رویکرد زبان شناسی نقش گرا، تقی 

  ۱۳۸۹،  ۶7، شماره ۱۸رسی، سال پورنامداریان و طاهره ایشانی، نشریه زبان و ادبیات فا

نقش عوامل ربط غیر زمانی در انسجام متن، غالمعلی فالح، فصلنامه زبان و ادبیات 

  ۱۳۹۱، پاییز 7۳، شماره ۲0فارسی، سال 

بررسی ویژگی های سبکی و شخصیتی سیمین دانشور با رویکرد زبان شناسی نقش 

سانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، گرا، طاهره ایشانی، زبان شناخت پژوهشگاه علوم ان

  ۱۳۹۳شماره اول، بهار و تایستان 

تحلیل مقایسه ای عوامل انسجام در دو غزل حافظ و سعدی و تاثیر آن بر انسجام متن، 

  ۱۳۹۳، بهار ۱0طاهره ایشانی، فصلنامه زبان پژوهی دانشگاه الزهرا، سال ششم، شماره 

دور بر اساس نظریه هالیدی و حسن، احمد بررسی عناصر انسجام متن در نفثه المص

  ۱۳۹۴، بهار ۶۳امیری خراسانی و حلیمه غنی نژاد، متن پژوهی ادبی، شماره 
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بررسی و تحلیل سبک شناسی فعل در غزل های تعلیمی سعدی با رویکرد زبان شناسی 

، ۲۵نقش گرا ، طاهره ایشانی و نرگس نظیف، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال هفتم، شماره 

  ۱۳۹۴بهار 

بررسی عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسی با رویکرد زبانشناسی نقش گرا، 

قرآنی، سال چهارم، شماره اول،  -مهدی مسبوق و شهرام دلشاد، فصلنامه پژوهش های ادبی

  ۱۳۹۵بهار 

تحلیل انتقادی گفتمان حکومت در باب اول بوستان سعدی، زهرا حیاتی و طاهره 

 .۱۳۹۵، پاییز ۴۲ریه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ایشانی، نش

کسی که مثل هیچکس » بررسی و تحلیل فرآیندهای فرانقش اندیشگانی در شعر 

در چارچوب نظریة نقشگرای هلیدی،مژگان صفایی و دیگران، فروغ فرخزاد « نیست

 ۱۳۹۶(، ۳۲شعرپژوهی دانشگاه شیراز، سال نهم، شماره دوم، )پیاپی 

 بارة الگوی انسجام در. 4-1

ابزارهای انسجام متن را در زبا ن انگلیسی به سه  ۱۹7۶هلیدی و حسن نخست در سال 

، ابزارهای «حذف» و « جایگزینی» ، «ارجاع» دسته تقسیم کردند: ابزارهای دستوری شامل

، ابزارهای واژگانی شامل تکرار و هم آیی. آنها در «حروف ربط»پیوندی که عبارتند از: 

 این تقسیم بندی را  در اثر مشترک دیگر خود گسترش دادند. ۱۹۸۵ال س

 

 

 عوامل انسجام واژگانی

 

 

 

 

 

 

  رابطه ی نوعی عناصر

 

 پیوندی -۱

 مجاورت جفت ها -۲

 عام الف:

 تکرار -۱

 هم معنایی -۲

 تضاد معنایی -۳

 جزء وکل -۴

 نمونه ایب: 

 برابری -۱

 نام گذاری -۲

 تشابه -۳
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 ایشانی: )پورنامداریان، شود.ری بررسی میانسجام در دو زمینة ساختاری و غیر ساختا

1389) 

 

 بحث .2

انسجام، استواری و یکپارچگی متن است که موجب می شود تا اجزای متن با یکدیگر 

پیوسته باشند؛ یعنی که معنای  واحدهای واژگانی درون هر جمله وابسته به دیگر واحدهای 

بطة بین کلمات و عناصر پیوندی عامل انسجام و ارتباط  فقط را»درون همان جمله است.

درون متن نیست بلکه عامل دیگری است فراتر از جمله که آن را پیوستگی یا ارتباط 

 (7۳-۸۱: ۱۳7۸تاکی،«)نامیم.مطالب  می

منظور از انسجام متن، مجموعه پیوندها و روابطی است که میان اجزای سازندة متن »     

ا از جمالتی گسیخته که تصادفی در کنار هم قرار وجود دارد.این پیوندها و روابط، متن ر

لطفی پور ساعدی، «)گرفته اند، متمایز و آن را به کلیتی یکپارچه و منسجم تبدیل می کند

انسجام واژگانی مبتنی بر رابطه ای که واحدهای واژگانی زبان به لحاظ ( »۱۳7۴:۱۱0

ابط می تواند تداوم و انسجام به محتوای معانی شان با یکدیگر دارند و متن به واسطة این رو

( واژه ها در انزوا دارای معنا نیستند.معنای یک واژة ۱۳۹۳:۶۴مهاجر و نبوی،«)خود بگیرد.

ساده یا مرکب با واژه های دیگر زبان در ارتباط است. وظیفة عمدة معناشناسی واژگان 

 (۱۸: ۱۳۸0روشن و مشخص کردن این روابط معنایی است.)ترسک 

 ه ها و ابزارهای انسجام واژگانی رادر قصیده ی شماره شانزده خاقانی: بررسی نمون

 یخاقان 16. متن قصیده شماره 1-2

 ب زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب                    خیمه ی روحانیان کرد معنبر طنا  

 (۴۱: ۱۳۸۲ )خاقانی،                  . . .                                                                      

 ن به بند. تقسیم مت2-2
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زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب/خیمة روحانیان کرد معنبر طناب/شد گهر اندر 

گهر صفحة تیغ سحر/شد گره اندر گره حلقة درع سحاب/صبح فنک پوش را ابر زره در 

مرغ طرب گشت دل/بانگ /قبا/برده کاله زرش قندز شب را ز تاب/بال فرو کوفت مرغ،

برآورد کوس،/کوس سفر کوفت خواب/صبح برآمد ز کوه چون مه نخشب ز چاه/ماه 

برآمد به صبح چون دم ماهی ز آب/نیزه کشید آفتاب/حلقة مه در ربود/ نیزة این زر سرخ 

وار بود/ بسته نقابی بنفش/ از چه سبب چون حلقة آن سیم ناب)را در ربود(/ شب عربی

ید آفتاب/ بر کتف آفتاب باز ردای زر است/کرده چو اعرابیان بر در کعبه عرب نیزه کش

الحساب/ مرد بود مآب/ حق تو خاقانیا کعبه تواند شناخت/ ز آخور سنگین طلب توشة یوم

کعبه جوی / طفل بود کعب باز/ چون تو شدی مرد دین / روی ز کعبه متاب/کعبه که 

بود هیچ قطب منقلب از انقالب/ هست به قطب هدی است/ معتکف است از سکون/ خود ن

 پیرامنش طوف کنان آسمان

آری بر گرد قطب چرخ زند آسیاب/ خانه خدایش خداست/ الجرمش نام هست)شاه  /

 مربع نشین تازی رومی خطاب(

 . تبدیل متن به کلمات:  2-3
 -معنبر طناب / شد -کرد -صبح ملمع نقاب / خیمة روحانیان-نفس سر به مهر  -زد

حلقة درع سحاب / صبح فنک  -گره اندر گره-صفحة تیغ سحر / شد  -اندر گهر گهر

فرو کوفت  -تاب / بال -ز -را–قندز شب  -کاله زرش -قبا / برده -زره در -ابر -را -پوش

خواب / -کوفت -کوس، / کوس سفر  -برآورد -دل / بانگ -گشت -مرغ، / مرغ طرب-

دم  -چون -صبح–به  -برآمد -اه / ماهچ -ز–مه نخشب -چون -کوه  -ز -برآمد -صبح

آن  -حلقة-این زر سرخ -در ربود / نیزة -آفتاب / حلقة مه -کشید -آب / نیزه -ز -ماهی

–چون  -چه سبب-نقابی بنفش / از  -بود / بسته -وارعربی -سیم ناب)را در ربود( / شب

–چو -است / کرده  -ردای زر-باز  -کتف آفتاب -آفتاب / بر -نیزه کشید -عرب

 -آخور سنگین -تواند شناخت / ز -کعبه–خاقانیا -مآب / حق تو  -در کعبه -بر -اعرابیان

-تو  -کعب باز / چون -بود -کعبه جوی  / طفل-بود  -الحساب / مردتوشة یوم -طلب



     الطیر خاقانیمنطق ةبررسی انسجام در قصید 
 

۵۴۵ 

 -است / معتکف -قطب هدی -که -متاب / کعبه -کعبه -ز–مرد دین  / روی -شدی 

 -پیرامنش -به -انقالب / هست -از -منقلب–چ قطب هی-نبود  -سکون / خود-از  -است

خداست / -خدایش -آسیاب / خانه  -چرخ زند    -گرد قطب -آسمان/ بر -طوف کنان

 تازی رومی خطاب(. -)شاه مربع نشین هست -نام–الجرمش 

 بیت جمله           

 ۱ ۱ زد  نفس سر به مهر  صبح     

 ۱ ۲ کرد  معنبر      خیمه   روحانیان  

 ۲ ۱  شد  گره   سحر صفحة تیغ     

 ۲ ۲  شد     درع   سحاب 

 ۳ ۱ درید     شب زره   ابر 

 ۳ ۲ برده    کاله زر  قندز شب  تاب   

فرو      مرغ     بال

 کوفت

۱ ۴ 

 ۴ ۲  گشت طرب   مرغ   دل  

 ۴ ۳ برآورد     بانگ کوس    

 ۴ ۴ کوفت     خواب کوس سفر    

صبح/ مه     کوه/چاه 

 نخشب

 ۵ ۱ برآمد    

 ۵ ۲ برآمد   دم ماهی  ماه/ صبح    آب 

 ۶ ۱ کشید     آفتاب نیزه    

 ۶ ۲ درربود     حلقه ی مه     

زر سرخ/سیم  نیزة /حلقة      ۶ ۳ در ربود    
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 ناب

 7 ۱  بود   عربی وار شب     

نقاب   آفتاب     

 بنفش

 7 ۲ بسته  

 7 ۳ کشید    عرب   نیزه     

کتف  ردای زر      

 آسمان

 ۸ ۱  است 

 ۸ ۲ کرده    اعرابیان   کعبه   مآب

تواند     خاقانیا   کعبه   

 شناخت

۱ ۹ 

توشه یوم   

 الحساب

آخور 

 سنگین

 ۹ ۲ طلب      

 ۱0 ۱ جوی    مرد   کعبه   

 ۱0 ۲ باز بود   طفل  کعب     

 ۱0 ۳  شدی   تو   مرد دین   

 ۱0 ۴ متاب    روی    کعبه   

قطب   

 هدی

 ۱۱ ۱  است      کعبه

 ۱۱ ۲  است     سکون  معتکف  

 ۱۱ ۳  نبود   منقلب    قطب انقالب 

طوف   

 کنان

 ۱۲ ۱  هست    آسمان  پیرامنش

طوف  

 کنان

چرخ      آسمان   قطب

 زند

۲ ۱۲ 

 ۱۳ ۱  است      خانه خدایش  
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 بازآیی .4-2

بازآیی بیشترین مقدار در میان عناصر واژگان دیگر را دارا است و موجب افزایش 

سطح موسیقیایی شعر، استواری کالم، وحدت موضوع یا تجسم تصاویر و عواطف و 

احساسات شاعرانه و مضمون واحد و همبستگی ابیات می شود و زنجیروار آن ها را به هم 

 (۱۳7۹دهد.) یاوری:می پیوند

 باز آیی به چند شکل مطرح است: تکرار،تضاد، شمول معنایی، هم معنایی.

 تکرار .1-4-2

در ساختار هر اثر ادبی عنصر تکرار و انواع آن یکی از عوامل زیبایی شناسی به شمار 

کی از رود.در شعر، نقش تکرار به مراتب مهمتر و برجسته تر از نثر است زیرا به عنوان یمی

 (۱۳۹۶آید.) ذوالفقاری:عناصر اصلی افزایش موسیقی شعر به شمار می

یکی از عوامل انسجام لغوی در متن، عامل تکرار است.از نظر هلیدی،تکرار بدیهی 

ترین نوع انسجام واژگانی می باشد.عامل انسجامی تکرار،کلیة ساخت های صرفی یک 

 (۱۶۳-۱۹۲:صص ۱۳۹7واژه را در بر می گیرد.) یاوری،

در نگاه خاقانی همچون صورتگرایان، واژه از اهمیّتی خاص برخوردار است تا بدانجا 

که انواع فنون ادبی همچون: وزن، تکرار اصوات،تکرار هجا در کلمات، طرز ترکیب 

به منزلة ابزاری برای جلب توجه خواننده به عنصر واژه به  ... اصوات، تکرار واژه و

گزینی در کالم (این عطش واژه7۴نقد ادبی معاصر،علوی مقدم ،روند. )نظریه های شمارمی

 (۱۳۹۳)تجلیل و موسوی: خاقانی به وضوح مشهود است.

کلمه بیشتر از یک بار تکرار شده است. پر بسامد ترین واژه  ۴۱در قصیدة مورد بحث 

 های به کار رفته،واژه های زیر می باشند:

شاه مربع   

 نشین

تازی    نام

 رومی

 خطاب

 ۱۳ ۲  هست  
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انی را شاعر صبح نامیده اند. شایدبرای همین صبح پر بسامد ترین واژه در این است. خاق

 توجه به صبح و طلوع آفتاب در اشعارش باشد.

 بار ۳بار قطب:۵بار کعبه:۳بار آفتاب: ۳بار نیزه : ۴بار  نقاب:۸صبح : :  اسم و گروه اسمی

 هافعل

 شدبار،  ۴ است بیشترین بسامد فعل در این قصیده مربوط به افعال اسنادی می باشد: 

 .بار ۳

 بار .۲:هستبار،  ۲:کشیدبار،  ۲:برآمد بار،۳:شدبار،  ۲:کرددیگر فعل ها: 

 حروف

بار (بر به  ۳بار  ( از۳بار ( بر به عنوان حرف اضافه  ۵بار(ز ۲بار ( در ۲بار ( را ۲اندر :

 بار ۴بار( چون(۳عنوان پیشوند فعل

 ضمیرها

 بار ۱بار(،    ضمیر مشترک خود۴ش:

ده به صورت های مختلفی)صامت، مصوت، هجا، واژه و....( تکرار واژگان در این قصی

گیرد.به جهت موضوع مورد بحث یعنی انسجام واژگانی به موارد زیر اشاره صورت می

 کنیم:می

 :اسمتکرار 

 حلقه ی درع سحاب گرهاند  گرهصفحه ی تیغ سحر                   شد  گهراند گهر شد

 چون دم ماهی ز آب صبحماه برآمد به           برآمد زکوه  چون مه نخشب زچاه  صبح

 ملمع نقاب                         خیمة روحانیان کرد معنبر طناب صبحزد نفس سر به مهر 
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 فنک پوش را ابر زره در قبا                          برده کاله زرش قندز شب را ز تاب صبح

 :تکرار فعل)ردیف(

 کعب باز              چون تو شدی مرد دین روی ز کعبه متاب بودکعبه جوی طفل  بودمرد 

 خواب کوفتمرغ، مرغ طرب گشت دل   بانگ برآورد کوس، کوس سفر  کوفتبال فرو 

 گره اندر گره حلقة درع سحاب شد گهر اندر گهر صفحة تیغ سحر                     شد

 ی مرد دین روی ز کعبه متابشدتو مرد بود کعبه جوی طفل بود کعب باز               چون 

 (۴۱: ۱۳۸۲)خاقانی،                                                                                              

 تکرار حروف ربط و اضافه:

 آب ز چاه          ماه برآمد به صبح چون دم ماهیز کوه چون مه نخشب  ز صبح برآمد

 در کعبه مآب برباز ردای زر است                    کرده چو اعرابیان  کتف آفتاب بر

 گره حلقة درع سحاب اندر گهر صفحة تیغ سحر                        شد گره اندر شد گهر

 (۴۱ :۱۳۸۲)خاقانی،                                                                                             

 :تکرار ضمیر

 طوف کنان آسمان              آری بر گرد قطب چرخ زند آسیاب شهست به پیرامن

 خداست الجرمش نام هست           شاه مربع نشین تازی رومی خطاب شخانه خدای
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 (۴۱: ۱۳۸۲)خاقانی،                                                                                    

 تکرار صفت:

 در اشعار مورد نظر تکرار صفت صورت نگرفته است. 

 تکرار پیشوند افعال:

 آمد به صبح چون دم ماهی ز آببرآمد ز کوه چون مه نخشب ز چاه               ماه برصبح 

 (۴۱: ۱۳۸۲)خاقانی،                                                                                                  

 تضاد معنایی  .2-4-2

زیرا مفهوم یکی از واژه ها نقطة مقابل مفهوم واژة  یکی از مقوله های انسجامی است؛

دیگر است و در این موقعیت نفی یکی از واژه های مقابل موجب اثبات واژة دیگر نمی 

 (۱۳7۹مثبت است.)وفایی : تواند باشد.در تقابل واژگانی واژه ها به صورت منفی در برابر

مورد کلمات متضاد را در برابر هم قرار داده است. کلماتی  ۹خاقانی در این قصیده  

همچون: صبح و شب/شب و آفتاب/آفتاب و مه/سکون در برابر انقالب،طوف.چرخ 

 زدن/اعتکاف در برابر انقالب در برابر هم تضاد ایجاد کرده اند.

 را ز تاب شبقبا              برده کاله زرش قندز فنک پوش را ابر زره در  صبح-۱

 آفتاب از چه سبب چون عرب نیزه کشید بود بسته نقابی بنفش            وارعربی شب -۲

 در ربود               نیزة این زر سرخ حلقة آن سیم ناب مهحلقة  آفتابنیزه کشید -۳

 (۴۱: ۱۳۸۲)خاقانی،                                                                                                

در ابیات زیر سکون  در مقابل واژه های انقالب،طواف کردن و چرخ زدن قرار گرفته 

 است.
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 خود نبود هیچ قطب منقلب از    سکون کعبه که قطب هدی است معتکف است از  -۴

 انقالب

 آسیاب چرخ زندآری بر گرد قطب    آسمان           طوف کنانهست به پیرامنش  -۵ 

 (۴۱: ۱۳۸۲)خاقانی،                                                                                                 

 شمول معنایی .3-4-2

ز های مربوط به یک طبقه ، موجب ایجاد انسجام در متن می شود که برخی اآمدن واژه

این قرار است. نام گل ها،حیوانات،ابزار و لوازم،سنگ های قیمتی،رنگ ها ،عطرها 

: ۱۳۹0تجلیل،«)در علم معانی کلمه شامل)ذکر عام پس از خاص است»ها و.....   ،ظرف

۳۶) 

دوازده( مورد شمول معنایی به کار رفته است. بیشترین بسامد شمول  ۱۲در این قصیده)

گروه به ترتیب فراوانی موضوعات مربوط به دین، ابزار جنگ،   معنایی  از حیث کلمات هر

آید انتخاب واژگان باشند. به نظر میهدایت ، آسمان ،صبح ، اعرابیان ، خیمه وآسیاب  می

-مورد نظر بنا بر تفکرات ذهنی شاعر و مطابق با موضوع قصیده می باشد. این امر نشان می

و موضوع مورد نظر وجود دارد.به عنوان نمونه دهد که انسجام کاملی میان تفکر شاعر 

 مواردی را در زیر بیان می نماییم.

 عبارتند از: آنچه مربوط به موضوع دین می باشد،

 کعبه، یوم الحساب، توشه، قطب، انقالب، طوف کنان. خدا، روحانیان،

 آنچه را مربوط به ابزار جنگ بوده عبارتند از: درع، تیغ،کاله،کوس، نیزه و حلقه

 آنچه مربوط به آسمان می باشد: سحاب، مه،آفتاب و ابر.

 انقالب و یوم الحساب آنچه مربوط به موضوع هدایت می باشد: قطب،

 پوشش: فنک پوش، قبا،کاله، نقاب و ردا.  
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 آنچه مربوط به اعرابیان است: قبا، نقاب، ردا.

 آفتاب. خواب، سحر، آنچه مربوط به صبح است:

 بانگ بال، مرغ: ن و پرواز است:آنچه مربوط به پرندگا

 آنچه مربوط به اشیای با ارزش می باشد:گهر،سیم،زر

موارد دیگری هم هست که اندک هستند و در رتبه های پایانی قرار می گیرند.مثل:آب 

 و ماهی/آسیاب،قطب،چرخ/

 دین:

 متاب کعبهروی ز  دینجوی طفل بود کعب باز          چون تو شدی مرد  کعبهمرد بود 

 انقالباست از سکون   خود نبود هیچ قطب منقلب از  معتکفاست  قطب هدیکعبه که 

 ابزار جنگ:

 آن سیم ناب حلقةاین زر سرخ  نیزةمه در ربود               حلقةکشید آفتاب  نیزه

 ، کوس سفر کوفت خوابکوسبرآورد  بانگ   دلمرغ، مرغ طرب گشت  فرو کوفتبال 

 سحاب حلقة درعسحر            شد گره اندر گره  تیغ شد گهر اندر گهر صفحة

 پوشش:

 زر است              کرده چو اعرابیان بر در کعبه مآب ردایبر کتف آفتاب باز 

 شب را ز تاب قندززرش  کالهبرده                قبا در  زرهرا ابر  فنک پوشصبح 
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 آسمان: 

 بر گرد قطب چرخ زند آسیابآری               آسمانهست به پیرامنش طوف کنان 

 در ربود              نیزة این زر سرخ حلقة آن سیم ناب مهحلقة  آفتابنیزه کشید 

        آفتابوار بود بسته نقابی بنفش            از چه سبب چون عرب نیزه کشید شب عربی

 (۴۱: ۱۳۸۲)خاقانی،                                                                                              

 هم معنایی  .4-4-2

پالمر بر این باور است که هم معنایی واقعی در میان واژه ها وجود ندارد و هیچ دو واژه 

(؛ زیرا واژه ها به لحاظ ۱07)نک: معناشناسی پالمر، ص ای  دقیقاً دارای یک معنی نیستند.

های هم ند، با هم تفاوت دارند؛ به همین جهت واژهتأثیر عاطفی که بر مخاطب می گذار

 معنا را در بافت های مختلف، نمی توان جایگزین یکدیگر ساخت.

آنچه معمول است همین نزدیکی معنایی واژه هاست که ذهن ما قادر به فهم آن است. 

 (۱۳۹۳)دبیران: 

آوایی  هم معنایی، نوعی تکرار است که یک معنای واحد در دو واژه که از بعد

متفاوت باشند،تکرار می شود. در هم معنایی یک گره انسجامی  دو واژه را به هم پیوند می 

دهد و شاعر به کمک واژگان مترادف که هر کدام بار معنایی خاصی دارند، به دنبال آن 

 (۱۲: ۱۳۹۶وحدت و یکپارچگی متن است.)وفایی و دیگران،

 گان هم معنا در متن قصیده وجود دارد.( مورد گروه واژ۹در قصیده ی مورد بحث،)نه

 واژگان:

 ابر،سحاب/ سحر،صبح/ ردا،قبا/کعبه،مربع،خانه/ خدا،شاه/ معتکف،سکون/ عرب،تازی/
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 ارائه شده : -برای پرهیز از تطویل -نمونه های این موارد در قصیده با رنگ قرمز 

 زرش قندز شب را ز تابزره در قبا                       برده کاله  ابر صبح فنک پوش را

  سحاب شد گهر اندر گهر صفحة تیغ سحر        شد گره اندر گره حلقة درع

 در قبا                برده کاله زرش قندز شب را ز تاب زرهفنک پوش را ابر  صبح

 سحاب درعشد گره اندر گره حلقة            سحرشد گهر اندر گهر صفحة تیغ 

 برده کاله زرش قندز شب را ز تاب               قبا در صبح فنک پوش را ابر زره 

 ی زر است                کرده چو اعرابیان بر در کعبه مآبردابر کتف آفتاب باز 

 که قطب هدی است معتکف است از سکون      خود نبود هیچ قطب منقلب از انقالبکعبه 

 تازی رومی خطاب ع نشینمربخدایش خداست الجرمش نام هست             شاه  خانه

 کعبه که قطب هدی است معتکف است از سکون    خود نبود هیچ قطب منقلب از انقالب

 آسیاب چرخ زندآسمان                   آری بر گرد قطب  طوف کنانهست به پیرامنش 

 رومی خطابتازی  خانه خدایش خداست الجرمش نام هست            شاه مربع نشین

 نیزه کشید آفتاب عرببود بسته نقابی بنفش                 از چه سبب چون  وارشب عربی

 قطب چرخ زند آسیاب گردش طوف کنان آسمان               آری بر پیرامنهست به 

 (۴۱: ۱۳۸۲)خاقانی،                                                                                          
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 با هم آیی .5-2

آمدن واژه های مرتبط است که هریک تداعی کنندة یکدیگرند. در صناعات بدیعی 

ها، عرف ادبی یا زبان فارسی، مراعات نظیر، تقریبا معادل با هم آیی است.البته مالزمت واژه

سنت های عامیانه است. نه معیار عقلی و همین تداعی مداوم بر زیبایی و انسجام می افزاید. 

، تداعی را،که اساس با هم آیی است، در انسجام، از ترادف نیز موثرتر می داند و بر هلیدی

این باور است که حتی در باب واژه های مترادف، تأثیر انسجامی، منوط به تداعی واژه ها و 

معانی است؛به گونه ای که اگر واژه های مترادف،هم آیند ضعیف یکدیگر باشند،تآثیر 

 د داشت.انسجامی ضعیفی خواهن

هیجده مورد با هم آیی دیده شد که بیشترین واژگان  ۱۸با توجه به بررسی این قصیده، 

گروه های باهم آیی حول محور خدا،دین وکعبه قرار دارند و این نشان از توجه خاص 

 لوازم مربوط به آن است.  خاقانی به خدا و کعبه و

 طناب، خیمه، خلقه /  

 کعبه، آخور/ خدا، گهر/ توشه، سیم، نخشب/ زر، ماه، آب/ چاه، قندز، فنک/ ماهی، 

مرد دین/  کعبه، آسیاب/ طوف، چرخ، روحانیان/ قطب، هدی، حق، الحساب،دین یوم

 بال/ بنفش/ دم، ملمع، طفل/ سرخ، بانگ/ مرد، مرغ، بال، کتف،

 آسمان، ربودن/ سحاب، کوفتن، کوس، حلقه، تیغ، زره، آفتاب/ درع، سحر، صبح،

 ماه خواب، کاله/ شب، نقاب، ردا، قبا، ب/ آفتا ماه،

 آسیابزند  قطب چرخکنان آسمان               آری بر گرد  طوفش پیرامنهست به 

 آب ز ماهیماه برآمد به صبح چون دم          مه نخشب ز چاهصبح برآمد ز کوه چون 

 ناب سیمآن  قةحلسرخ  زرنیزة این                   ربودکشید آفتاب حلقة مه در  نیزه
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 الحسابتوشة یومسنگین طلب  آخورشناخت             ز مرغ تواند  کعبهتو خاقانیا  حق

 برآورد کوس، کوس سفر کوفت خواب بانگ      طرب گشت دل   مرغفرو کوفت ،  بال

 بطناروحانیان کرد معنبر  خیمةزد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب           

 (۴۱: ۱۳۸۲)خاقانی،                                                                                                 

 ۵کعبه   

 ۲مرد

 ۳قطب

 ۲هست

 ۲خدا

 

 کوس

 مه

 ۳نیزه

 ۲کشید

 ۳آفتاب

 ۲بود

 ۴است

 ۲گهر

 ۳حلقه 

 ۳شب

 ۲کوفت

 ۲مرغ

 

 بار۸صبح 

 بار ۴نقاب 

 ۲خیمه 

 ۲روحانیان

 ۲معنبر 

 ۲طناب 

 ۲کرد

 ۲لمع 

 ۳شد

 

 تکرار

 

انسجام 

 واژگانی

 شاه/خدا

 

کعبه/خانه/ شاه  معتکف/ سکو عرب/تازی

 مربع نشین

 صبح/ سحر درع/زره قبا/ردا

 سحاب/ ابر

 هم معنایی
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 11جدول بسامد و درصد عناصر انسجام واژگانی در قصیده ی 

عناصر انسجام 

 واژگانی

 درصد بسامد

 /46 41 تکرار

 تضاد معانی صبح/شب سفر/ خواب شب/ آفتاب مرد/طفل   

 چاه /ماه نخشب مرد/طفل

 سرخ/ملمع/بنفش

 ماهی/آب

 مرغ/بال/ بانگ

 مرغ/صبح

سحاب/ 

ه/آفتابآسمان/ما

 ابر/

 قبا/کاله

درع/تیغ/حلق

 ه/ /بانگ

 قدز/فنک

چرخ/ 

آسیاب/ 

 قطب

صبح/ سحر/ 

 آفتاب

خیمه/ 

 طناب/ حلقه

کعبه/یوم 

الحساب/ 

 حق

 گهر/سیم/زر

شمول 

 معنای

توشه/ 

 آخور/

خدا/ دین/ 

یوم 

الحساب/ 

کعبه/ 

روحانیان/  

 هدی

این/  آن/ماه تو/خاقانی تو/همه ی مردم خود/قطب ش/کعبه

آفتابش/ 

 خدا

 ش/ابر

 ش/خدا

 

 ارجاع

 

انسجام 

 دستوری

آفتاب/حذف  

 7بیت

آفتاب/  ۹تو/حذف بیت ۱0تو/حذف بیت 

حذف بیت 

۸ 

شب/ حذف 

 7یت 

درربود 

حدف /

 ۶بیت

جانشینی و 

 حذف

بیت /چون      

۱0 

 ادات ربط
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 11/10 9 هم معنایی

 11/10 9 تضاد معنایی

 48/13 12 شمول معنایی

 22/20 18 با هم آیی

 100 89 جمع کل
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 نتیجه گیری .3

 با توجه به مطالب جمع آوری تحلیل شده، مطالب زیر به دست آمده:

رجاع بیشترین بسامد را در مبحث انسجام قصیدة منطق الطیر خاقانی به خود تکرار و ا

در مبحث تکرار بیشترین بسامد واژگان حول محور های زیر می  اختصاص داده اند.

 چرخد.

 مباحث مربوط به دین:خدا،هدی،توشه ،یوم الحساب،کعبه،روحانیان -۱

 مباحث مربوط به طبیعت:صبح ،آسمان،شب،آفتاب،ماه ، -۲

 ن مربوط به جنگ:کوس،درع،زره،تیغ،حلقه،کوفتن،ربودنواژگا -۳

 مباحث مربوط به پوشش:قبا،ردا،نقاب،کاله. -۴

گویی خاقانی می خواهد به جای حماسة سلطان وقت حماسة سلطان دین را بسراید و 

جایگزین سازی عمیقی را به ما نشان بدهد.در این محور تمام عناصرطبیعت را برای رسیدن 

ه می کند. شیوة هلیدی و رقیه حسن در مقاالت التینی که از آن ها به مقصود خود همرا

موجود است و در مقاالت فارسی که درین سی و پنج سال در نشریات معتبر دانشگاهی 
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به متن و سپس به  -قصیدة خاقانی -منتشر شده  بدین سان است که ابتدا مورد مطالعه

ازین لحاظ دقت باالیی دارد و بنا بر  کلمات تبدیل و تجزیه و بررسی می شوند. این شیوه

 این الگو می توان به قاطعیت از انسجام سخن خاقانی سخن گفت.

همچنین در پاسخ به پرسش های بیان مساله دریافته شد که الگوهای تازه برای بررسی 

متون کهن منعی و مشکلی ندارند و صالبت و استواری سخن خاقانی که برای سخن سنجان 

است با این الگو نیز اثبات گردید.نمودارهای به دست آمده بیانگر انسجام فارسی روشن 

باالی قصیدة خاقانی ست. همچنین پاسخ پرسش های بیان مساله حاصل شد که استفاده از 

الگوهای امروزین مشکلی برای بررسی متون کهن ندارد.این الگو که دقت و ریزبینی 

 سب است.خوبی دارد برای بررسی قصاید خاقانی منا
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زندگانی موالنا جالل الدین محمد بلخی مشهور  (.۱۳۸۵) بدیع الزمان. فروزانفر، -

 .نشر معین تهران: .به مولوی

مرکز  تهران: .درآمدی به اصول و روش ترجمه (.۱۳7۴) حسن.،پورساعدیلطفی -

 .نشر دانشگاهی
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 .آگه هران:ت .به سوی زبانشناسی شعر (.۱۳۹۳) محمد. مهران و نبوی، مهاجر، -

 .رهنما تهران: .دستورکاربردی زبان فارسی (.۱۳7۲) مهرانگیز. نوبهار، -

 دوستان. تهران: بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی.. (۱۳7۹) تقی. کامیار،وحیدیان -

بررسی انسجام روابط  (.۱۳۹۶) داوود و دیگران. عباسعلی و اسپرهم، وفایی، -

          .۲۹-۵۲صص .7۳ش  ن پژوهی ادبی.مجله مت. واژگانی در داستان گیومرث

انسجام متنی در غزلیات سعدی و . (۱۳۸۹). یاحقی، محمد جعفر و محمد هادی فالحی -

مجله ادب و زبان،  .بررسی مقایسه ی ده غزل و ده غزل بیدل. بیدل دهلوی

 .۳۴۶-۳۲7صص. 7ش

ان مکرر در انسجام واژگانی و دستوری با رویکرد واژگ (.۱۳۹7) فاطمه. یاوری، -

 .۱۶۳-۱۹۲صص: . ۱۳ش. ۸س . دو فصلنامه ی علوم ادبی. دیوان منوچهری
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