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1. Introduction 

As an important literary genre, proverbs have a special place in 

various texts. Persian prose texts are replete with proverbs applied 

with various functions such as beautifying the texts, helping to convey 

meaning, preserving and recording Persian proverbs, etc. These 

proverbs can be analyzed from different aspects. One of such aspects 

is to examine the cohesive role of proverbs in texts. Cohesion includes 

a variety of linguistic tools, including grammatical, lexical, and 

semantic tools that cause sentences to link together and connect them 

into larger units such as clauses. According to Halliday and Hassan, 

the tools of coherence are divided into three categories: grammatical, 

conjunctive and lexical. Proverbs, as a part of the text, play a special 

role in its coherence, which has been studied in this article. 

 

2. Methodology 

The methodology used in this research is descriptive-analytical and 

the data were collected using library resources. First, 25 Persian prose 

texts that were more likely to contain proverbs were studied in order 

to extract proverbs. Finally, a list of 1397 proverbs was compiled. 

These proverbs were then examined and analyzed in terms of the 

cohesive role they play in the texts used. Methodologically, the 

authors of this article recognize the importance of extracting and 

examining only the proverbs of each text and avoiding the selection of 

similar categories such as wisdom and parables. 
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3. Discussion 

Proverbs are considered as elements of conceptual cohesion in texts. 

Besides, through other cohesive factors, they establish connections 

with the sentences in the text and create more cohesion in the text. 

This connection can be reviewed in three levels: grammatical, lexical, 

and conjunctive.  

3-1- Grammatical Cohesion  

Grammatical cohesion is achieved when the construction of sentences 

and grammatical elements leads to coherence in the texts (Bameshki, 

2009: 59). Elements of grammatical cohesion include: reference, 

ellipsis, and substitution.  

A reference is a relationship established between one element of a 

text and another element referring to which can make it possible to 

interpret the other element (Mohajer & Nabavi, 1997: 64). As an 

element of cohesion, reference is of little use in proverbs, and in 

many cases, it is related to the proverb itself and has nothing to do 

with the context surrounding the proverb. Although frequently used 

to create brevity in proverbs, similar to reference, the ellipsis is also 

related to the proverbial sentence, not the whole text. In our review, 

we faced one instance of reference and thirteen elisions. Replacing 

one element with another in the text is called substitution. 

Substitution is one of the most frequent elements of grammatical 

cohesion to the extent that it can be said the majority of words in the 

proverb have been replaced with other words in the text. Therefore, 

there is substitution in every proverb, and even one of the ways of 

recognizing proverbs is these substitutions.  

3-2- Lexical Cohesion 

Lexical cohesion is the result of the presence of similar and related 

words and its elements include repetition, collocation, and antonymy. 

Repetition is the reoccurrence of an element in a text. In this case, we 

mainly rely on the repetition of the words, because although there are 

many factors that are repeated in a text, such as types of letters, the 

main role is played by the words (Halliday & Hassan, cited by 

Hemmat, 2013: 29). Repetition, which itself is divided into three 

categories: repetition, synonymy, and meronymy, is very effective in 

linking proverbs to texts. Among the three sub-categories of 

repetition, repetition of the same word is more frequent. Collocation 

is the coming together of words from the same lexical domain 
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(Halliday & Hassan, cited by Hemmat, 2013: 51). The presence of 

opposite words in the text is another element of lexical cohesion. 

Among grammatical elements, repetition (515 cases), collocation (64 

cases), and antonymy (20 cases) have the highest frequency in 

proverbs, respectively.  

3-3- Conjunctive Cohesion  

In addition to the elements mentioned for the grammatical and lexical 

cohesion, there are other components, called conjunctive elements, 

which cause the sentences of a text to connect logically and 

conceptually. Conjunctive elements are divided into three categories: 

additional, causal, and oppositional elements. In the additional 

conjunctive connection, the sentence is linked to another sentence 

through a conjunctive element, sometimes adding meaning to it and 

sometimes emphasizing the previous meanings. In a causal 

relationship, the proverb is joined to the text as a cause. In the 

oppositional relationship, the sentence is also tied to the text via an 

oppositional element such as but, however, except. Among these 

components, the additional relationship with 236 cases is the most 

frequent, then stands the causal relationship with 144 cases followed 

by the oppositional relationship with 20 cases.  

3-4- Semantic Cohesion  

Proverbs are one of the factors that create semantic cohesion in texts. 

Semantically, proverbs establish two types of relationship with the 

text preceding them: the affirmative and the complementary 

relationship. In the affirmative relationship, the proverb confirms and 

emphasizes the sentences preceding it, while in the complementary 

relationship, the proverb completes the foregoing sentences. Both of 

these relationships have contributed relatively equally to the 

connection of proverbs with the texts. However, the affirmative 

relationship with 771 cases contributed more to the sentence than the 

complementary relationship with 626 instances. 

 

4. Conclusion 

As part of Persian prose texts, proverbs have played a very significant 

role in the cohesion of texts. Although proverbs are generally 

considered to be one of the factors of conceptual cohesion in texts, 

they are also linked to the text by other cohesive devices. All the 

proverbs extracted from the selected texts, amounting to 1397 
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proverbs, have been applied in total connection with the text being 

studied. Semantically, these proverbs have either supported the 

proverbs or phrases preceding them or been used to supplement the 

previous content. Meanwhile, the affirmative role of the proverbs, 

with a slight difference, is more frequent than their complementary 

role. Also, 1127 proverbs are connected to the text using the 

grammatical cohesive factors in such a way that 1112 proverbs in the 

text have been completely or partially substituted with their preceding 

or succeeding elements; however, the contribution of the other two 

grammatical cohesive elements, i.e. elision and reference, is very 

small which is related to the features of the proverb itself. 599 

proverbs are also associated with their text using lexical cohesive 

elements, with repetition used more frequently than other elements. 

There are also 400 proverbs linked to their preceding text through 

conjunctive. The role of these factors in different centuries is almost 

equal or differs slightly, which indicates the inherent characteristics 

of the proverbs in creating cohesion in the text. 

 

Keywords: Persian prose texts, Persian proverbs, textual cohesion, 

cohesion theory of Halliday & Hassan. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  0211بهار و تابستان ، 24شمارة  دورة جديد، ،42سال 

 
 نقش امثال فارسی در انسجام متون منثور منتخب پس از اسالم تا سدة هشتم

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2 مضانیزینب ر، 1 سلمان ساکتدکتر 

 چکیده
 

يکی از شگردهای رايج در میان نويسندگان متون منثور فارسی، اسـتااده از امثـال در ارارشـان    
كنند. ايـن  است كه نه تنها كاركردی بالغی دارند، كه در انسجام متن هم نقش بسزايی اياا میبوده

هشتم هجری، نقـش انهـا    مقاله بر ان است تا  با بررسی امثال فارسی در متون منثور منتخب تا سدة
مـتن منثـور    42را در انسجام متون از مناظر مختلف نشان دهد. بـدين منوـور پـز از معالدـة د یـ       

فارسی، امثال به كار رفته در انها استخراج شده و سپز بر مبنای نورية انسجام هلیدی و حسـن، از  
است. نتايج پژوهش نشان رفتهنور انسجام دستوری، واژگانی، پیوندی و مدنايی مورد بررسی  رار گ

دهد كه در میان عوامل دستوری، جايگزينی، در میان عناصر واژگانی، تکـرار، در میـان عناصـر    می
پیوندی، پیوندهای اضافی و در میان عوامل مدنايی، تأيید مدنا بسامد باالتری نسبت به سـاير عناصـر   

بخشی امثال فارسـی بـه  متـون  ـود     نسجاماند. همچنین در اين میان، نقش عوامل مدنايی در اداشته
است. افـزون بـر ايـن، بررسـی عوامـل انسـجامی در متـون مختلـف بـه          بیش از سه عامل ديگر بوده

اند، گويای ان است كه بسـامد و میـزان تـأریر هريـک از     هايی كه در انها نوشته شدهتاکیک سده
های دهندة ويژگییار اندک دارد كه نشانهای مختلف تقريباً برابر است و يا تااوتی بسانها در سده

 بخشی به متون است.ذاتی امثال در انسجام
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 .متون منثور فارسی، امثال فارسی، انسجام متن، نورية انسجام هلیدی و حسن  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

ای در متـون مختلـف دارنـد. متـون     امثال به عنوان يکی از انواع مهم ادبی، جايگاه ويـژه 

بخشـی بـه متـون،    فارسی سرشار از امثالی است كه با كاربردهای متدددی چون زيبايیمنثور 

اند. اين امثـال  كمک به انتقال مدنا، حاظ و ربت امثال فارسی و غیره در اين ارار به كار رفته

هـا، بررسـی نقـش    های مختلف تحلیل و بررسی كـرد. يکـی از ايـن جنبـه    توان از جنبهرا می

شـنا تی  عبارت است از ابزارهـای زبـان   (cohesion) انسجاممتون است.  انسجامی امثال در

شـوند و  ها با يکديگر میگوناگون اعم از دستوری، واژگانی و مدنايی كه باعث پیوند جمله

سـازند. ابزارهـای انسـجام    تری چون بند به هم متصـل مـی  انها را در  الب واحدهای بزرگ

شود. امثال نیز دستوری، پیوندی و واژگانی تقسیم می متن از نور هلیدی و حسن به سه دستة

نقش امثال به عنوان جزئی از متن، نقش  اصی در انسجام ان دارند كه در اين پژوهش اين 

 است.مورد بررسی  رار گرفته
 

 لهئبیان مس -1-1

و كــالم  ــود را بــا انهــا زينــت  دادهايرانیــان از ديربــاز بــه امثــال و حکــم اهمیّــت مــی 

امیز و تمثیلی كه در متون پیش از اسـالم چـون   اند. وجود انواع جمالت حکمتخشیدهبمی

هـای دورة ساسـانی   و اندرزنامـه  كارنامة اردشیر بابکـان ، بندهش ايرانیارار مانويان تورفان، 

واره وجود دارد، شاهدی بر اين مدعاست. عال ه به استااده از مثـل و حکمـت و انـواع مثـل    

طـوری كـه در   است، بهشدهدر ارار فارسی ادامه يافته و به مرور زمان بیشتر پز از اسالم نیز 

كمک به انتقال ماهوم مورد نور نويسنده، ا نـاع مخاطـب از   .رسدسدة ششم به اوج  ود می

بخشی به مـتن  های انتزاعی، تزيین سخن، ايجاز در كالم و انسجامطري  محسوس كردن پیام

ردهای امثال در متون فارسی دانست. در اين پـژوهش بـه نقـش    ترين كاركتوان از مهمرا می

است كه امثال در متـون منثـور تـا چـه     بخشی امثال در متون پردا ته و نشان داده شدهانسجام

 اندازه از لحاظ دستوری، واژگانی، پیوندی و مدنايی با متون  ود پیوستگی دارند. 
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 تعریف مثل -1-1-1

دهخـدا   .اندرباز تا كنون تداريف گوناگونی از مثل ارائه دادهمحقّقان و نويسندگان از دي

مَثَل را تشبیه امری مدقول يا انتزاعی و يـا محسـوس بـه محسـوس بـا عبـارتی كوتـاه و نسـبتاً         

رود. )دهخـدا،  داند كه برای روشن كردن يا ارر زياده دادن به مدقول بـه كـار مـی   فصیح می

ای است مختصر، مشتمل بر تشبیه يا مضـمون حکیمانـه   مثل جمله»( از نور بهمنیار 42: 0931

)بهمنیـار،   «كه به واسعة روانی الااظ، روشنی مدنی و لعافت تركیب بین عامه مشـهور شـده.  

مَثَل عبارت نغز پرمدنی است كه شهرت يافته، در ور شـهرت  »گويد: : يو( همايی می0930

تان باشـد و مـورد و مضـرب داشـته يـا      و  بول عامه باشد؛ اعم از اينکه مبتنی بر  صه يـا داسـ  

كوتـاه،  »دانـد  ای مـی (  حسن ذوالاقاری نیز مثل را جمله042: 0922)همايی، « نداشته باشد.

مشهور و گاه اهنگین، حاوی اندرزها، مضامین حکیمانه و تجربیّات  ومی مشتمل بر تشـبیه،  

شـمول و كلیّـت در میـان    استداره يا كنايه كه به دلیل روانی الاـاظ، روشـنی مدنـا، سـادگی،     

: 0914)ذوالاقاری، « برند.مردم شهرت و رواج يافته و با تغییر يا بدون تغییر ان را به كار می

انـد و بر ـی   ( با وجود اين، بسیاری از پژوهشگران به دشواری تدريف مثـل ا ـرار كـرده   42

 اند. را غیر  ابل تدريف دانستهمحقّقان نیز ان 

ارائـه   توانیم بیان كنیم، تدـاريای كـه پژوهشـگران از مثـل    تقريباً میگويد: ما میدر می    

( اركـر تـايلور مدتقـد    Paczolay, 2002: 1)  ها بیشتر اسـت. اند، از شمار  ود مثلداده

گويـد بـه  ـوبی نشـان     تواند انچه را كـه مـی  است: تدريف مثل انقدر سخت است كه نمی

د كـه ايـن جملـه مثـل اسـت و ان ديگـری نـه.        گويـ دهد. يک حالت غیر  ابل بیان به ما می

(Paczolay, 2002: 1    دهخدا نیز علّت عدم نوشتن مقدّمه برای كتـاب بـزرگ امثـال و )

  (922: 0922داند. )دهخدا، حکم  ود را نبودن تدريای مقنع و متمايز در مورد مثل می

نزد و انـواع  زباهايی چون حکمت، كنايه، های فراوان میان مثل و مقولهوجود شباهت    

ها در كنار هم و بدون تاکیک، با نـام   است تا در اغلب كتب اين مقولهها سبب شدهوارهمثل

هـای میـان ايـن    امثال و حکم منتشر شوند. دلیل ايـن امـر بـیش از همـه، نزديکـی و شـباهت      

سـازد. بـا ايـن همـه محقّقـان      هاست كه گاهی تشخیص انها را از يکديگر دشـوار مـی  مقوله

هـا وجـود   هايی كـه میـان ايـن مقولـه    اند تا با توجه به تااوتهای ا یر كوشیدهيژه در سالبو

هـای متاـاوت  ـرار    دارد، ضمن تدريای د ی ، انهـا را از يکـديگر متمـايز كننـد و در دسـته     
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ها به مثل هستند. در اين پـژوهش  ترين مقولهدهند. حکمت، كنايه، تمثیل و زبانزد از نزديک

تمامی تداريف ارائه شده از مثل و همچنین بررسی د ی  امثـال مسـتخرج از متـون     با توجه به

 است:منثور تدريف زير از سوی نويسندگان ارائه شده

های استداری و عمومـاً حسـی، كـه پیـامی     ای است كوتاه، دارای كلیدواژهمثل جمله     

غتـی كـه دارد، در میـان    كند و عموماً به سبب فصـاحت و بال صادر می -غالباً پندامیز -كلی

ای انتزاعـی و  توان جملـه يابد. بايد در نور داشت كه همواره در برابر مثل میمردم رواج می

 حکیمانه  رار داد كه مثل مدادل ان است.

تمايز اين تدريف از تداريف ديگر محققان جامع و مانع بودن ان  است. در اين تدريـف  

 هـايی كـه وجـود انهـا در مثـل ضـرورتی نـدارد،       های مثل ذكر شده و ويژگـی تمام ويژگی

به يک تشبیه مركب است كه مشبه ان حذف شـده،  است. از انجا كه مثل، مشبهٌحذف شده

اسـت. همچنـین اشـاره بـه حسـی بـودن       در اين تدريـف بـر اسـتداری بـودن ان تأكیـد شـده      

اسـت متمـايز    هـا بـه مثـل   تـرين مقولـه  ها در مثل ان را از حکمت كه يکی از شـبیه كلیدواژه

كند. از انجا كه يکی ازكاركردهای مهم مثل محسوس نشـان دادن امـری مدقـول اسـت     می

ها در امثال اغلب حسی هستند. همچنین در اين تدريف تأكیدی بـر تغییرناپـذيری،   كلیدواژه

دهد بسیاری از امثـال  ها نشان میاست. چرا كه بررسیو شهرت امثال نشده كاركرد اندرزی

اند، بسیاری از امثال در متون كاركردی به جـز انـدرز   اريخی متون تغییر شکل يافتهدر سیر ت

انـد. در  اند و بسیاری از امثال نیز با وجود سا تار مثلی به هیچ وجه بـه شـهرت نرسـیده   داشته

هـای  اسـت تـا ويژگـی   های بالغی و فرمـی تأكیـد شـده   يژگیوا ع در اين تدريف بیشتر بر و

ه بايد تااوتی اساسی میان امثال عامه و امثال  واص  ائـل شـد. امثـال    كاركردی. ضمن اينک

مورد بررسی در اين پژوهش بیشتر در دستة امثال  واص  ـرار دارنـد و بـا توجـه بـه سـبک       

 اند.   اص نويسنده گاه از سادگی فاصله گرفته

 انسجام متن -1-1-2

كه سبب پیوند جمالت ان بـا   انسجام به روابط و مناسبات درون عناصر يک متن اشاره دارد

ای از شـود مجموعـه  شود. در حقیقت انسجام همان چیزی اسـت كـه سـبب مـی    يکديگر می

(. ابزارهـای  Halliday & Hassan, 1976: 4جمـالت را در كنـار هـم مـتن بنـامیم )     

 Grammaticalبخــش بــه طــور كلــی شــامل ســه دســتة عوامــل انســجام دســتوری ) انســجام
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cohesionعوامـــل ان ،)( ســـجام واژگـــانیLexical cohesion و عوامـــل انســـجام پیونـــدی )

(Conjunctives       است، اما گاهی جمالت يک متن بـدون چنـین ابزارهـايی نیـز بـا يکـديگر )

 اند. پیوندهای مدنايی بر رار كرده

شـناس برجسـته دانسـت.    تـوان متـأرر از ارای هلیـدی، زبـان    بحث انسجام مـتن را مـی      

گرا به زبان است كـه در ان  مند هلیدی، از نمونة رويکردهای نقشنوامگرای رويکرد نقش

شـود و عوامـل   ها و داليل گاتمانی ارائه میهای دستوری، انگیزهبرای سا ت و فهم سا ت

هـای زبـانی اعـم از جملـه و مـتن، و عوامـل برونـی زبـان از  بیـل          صـورت  سا ت و تحلیل

شــوند. ايــن ديــدگاه در مقابــل کی مدرفــی مــیهــای روانــی، اجتمــاعی و ايــدئولوژيانگیــزه

های زبانی را امـری ذاتـی، رابـت و    گیرد كه سا ت صورتگرا  رار میشناسی صورتزبان

 (.24: 0942زاده، گلداند )ا افعری می

های يک متن دانست؛ يدنی مجموعـة  توان روابط میان جملهطور كلی انسجام را میبه    

هايی پراكنـده و  متن پیوستگی ايجاد كرده و انها را از جملهعناصری كه میان جمالت يک 

 است.  ام متن نشان داده شدهعوامل انسج 0كند. در نمودار نامربوط متمايز می

 
 . عوامل انسجام متن0نمودار

 ة تحقیقپیشین -1-2

اسـت، بنـابراين   متون تا كنـون پژوهشـی انجـام نشـده     در زمینة بررسی نقش امثال در انسجام

رود. با اين حال مقاالت نسـبتاً زيـادی   رو نخستین پژوهش در اين باره به شمار میالة پیشمق

تـون ادب  دربارة نورية انسجام مـتن و بـه كـارگیری ان در شـنا ت عوامـل انسـجامی در م      
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شـگردهای ايجـاد انسـجام متنـی در كلیلـه و      »است. برای نمونـه در مقالـة   فارسی نوشته شده

است. در بررسی شده كلیله و دمنههای انسجام متن در الدين، روشمدین، نوشتة فاطمه «دمنه

هايی از عوامل انسجام در ايـن مـتن نشـان داده شـده و هـیچ امـاری از       اين مقاله صرفاً نمونه

بررسـی  »است. هم نرسیده ایبسامد اين عوامل ارائه نشده و نويسنده در ان به تحلیل و نتیجه

، بـه  لـم سـمیرا    «با تأكید بر مسـالة انسـجام دسـتوری   قاالت شمز م عوامل سازندة ابهام در

را بـا روش   مقاالت شمزبامشکی، از ديگر مقاالت در اين زمینه است كه نويسنده در ان، 

است كه نحوة اسـتااده از دو  م دستوری بررسی كرده و نشان دادهتحلیل كالم و بحث انسجا

يدنی حذف و ارجاع، سـبب ابهـام در مـتن     عامل زبانی كه در انسجام دستوری معرح است،

اسـت. ناهیـد دهقـانی در مقالـة     شده و ايجاز بیشترين سهم را در ابهام اين ارـر داشـته   مقاالت

، عناصر انسجام مـتن را در  «المحجوب هجويریبررسی عناصر ايجاد انسجام متن در كشف»

انسـجام پیونـدی و   اسـت. دهقـانی نشـان داده كـه     بنـدی كـرده  اسـتخراج و دسـته   اين كتاب

اسـت. نويسـنده در نهايـت امـار د یقـی از      واژگانی سهم بیشتری در انسجام ايـن ارـر داشـته   

عوامل انسـجامی را نیـز   های هر كدام از اطالعات به دست امده ارائه نداده و سهم زيرگروه

نقـش  »تـوان مقالـة   ترين پژوهش به تحقی  پـیش رو را مـی  است. امّا  نزديکمشخص نکرده

از  فرزانـه علـوی زاده، سـلمان سـاكت و     « یات شاهنامه در انسـجام متنـی تـاريخ جهانگشـا    اب

مـتن در انسـجام    عبداهلل رادمرد دانست. در اين مقاله مانند پژوهش حاضـر، نقـش  سـمتی از   

از سه جنبة پیوند دسـتوری، مدنـايی    شاهنامهاست، بدين گونه كه ابیات كل متن بررسی شده

انـد كـه   است. نويسندگان نشـان داده مورد بررسی  رار گرفته خ جهانگشاتاريو ادبی در متن 

كنندة عبارات مـتن هسـتند. همچنـین جـوينی از ابیـات      در پیوندهای دستوری، ابیات تکمیل

 است.و ادبی بهره بردهدر جهت پیوندهای مدنايی  شاهنامه

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ  -1-3
دبی هستند كه ضرورت پـژوهش دربـارة انهـا بـر كسـی      های اترين مقولهامثال يکی از مهم

پوشیده نیست. متون منثور فارسی سرشار از امثالی است كه با كاركردهای مختلـف در ايـن   

اند. با اين حال بیشتر پژوهش های انجام شده در اين زمینه مدعوف به متـون  ارار به كار رفته

اسـت.  ايـن امـر سـبب شـده      توجهی نشـده ندان منووم بوده و تا كنون به امثال متون منثور چ
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هیچ گاه امثال متون منثور فارسی در كتابی مستقل گرداوری نشوند. اين پژوهش با انتخاب 

توانـد نقـش امثـال را در متـون     متون منثور به عنوان منبع پژوهش ضمن رفع اين كمبـود مـی  

ه فراتــر از هــای كــاركردی انهــا كــمنثــور بــه عنــوان بخشــی از ان روشــن كنــد و بــه جنبــه

كاربردهای زيبايی شناسی است اشاره كند. از سـوی ديگـر امثـال همـواره همـراه بـا  ديگـر        

هـا و بـدون تاکیـک مـورد     وارههای مشابه از  بیل حکمت، كنايه و انواع مختلف مثـل مقوله

ها چندان د ی  نیست. پژوهش پـیش رو  بررسی  رار گرفته اند و از اين جهت نتايج پژوهش

 تنها امثال هر ارر از اين جهت نیز حائز اهمیت است.    با بررسی

 

 روش کار -1-4

ای ها كتابخانـه تحلیلی و شیوة گرداوری داده -روش به كار گرفته در اين پژوهش توصیای

متن از متون منثور فارسی كه احتمال وجود امثال در انهـا بیشـتر    42است. در مرحله نخست 

مثل به  0942در نهايت فهرستی شامل رد معالده  رار گرفت. بود به منوور استخراج امثال مو

دست امد. سپز اين امثال از منور نقش انسجامی در متـون بـه كـار رفتـه، مـورد بررسـی و       

 متون منتخب مورد بررسی در اين پژوهش عبارتند از: تحلیل  رار گرفتند. 

 ، تـاريخ بیهقـی، روح  نامـه نامه، سیاست ابوس، تاريخ طبری، ترجمه تاسیر طبری ةترجم

، السدورروةالصدورروروی وةراح، التصوفالاتاح، شرح تدرف لمذهباالرواح فی شرح الملک

فد واردواضووووةالسّیاس،واغواض، منشات  ا انی، سمک عیّـار المصوررةنفثوكلیله و دمنه، ذيل

، تالقضـا هـای عـین  ، نامـه األبدواروةاألسدواروروردوووکشد و، العقولةررضو، سندبادنامه،ةالو اس

تاريخ يمینـی،   ةالمداد، ترجمالمبدأ الینامه، تاريخ جهانگشا، مرصادالدباد منمرزبان، گلستان

 .، مکتوبات صدی منیریةالسلجوقیوةف والحکا وةالعواض رن هشتم: ، المصوررةنفث

اند كه تنها امثال هر ارـر  شناسی بر اين مهم تأكید داشتهنويسندگان مقاله از نور روش      

ها اجتنـاب  وارههای مشابه مانند حکمتها و مثلستخراج و بررسی كنند و از انتخاب مقولهرا ا

هـای مشـابه و بـا در نوـر گـرفتن      هـای مثـل و مقولـه   ورزند. اين تاکیک با توجه به ويژگـی 

   .0است يکديگر صورت گرفتههای هر كدام از انها نسبت به تااوت

 



 49شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 

02 

 بحث  -2

روند، امّا گذشته از انسجام ماهومی در متون به شمار میطور كلی، امثال از عوامل به

اند و ان، از طري  عوامل انسجامی ديگر نیز در پیوند كامل با جمالت متن  رارگرفته

اند. اين پیوند در بر ی از موارد چنان محکم است موجب انسجام هرچه بیشتر متون شده

 شود.   كه با حذف مثل متن دچار ابهام مدنايی می

 نقش امثال در انسجام متون منتخب -1 -2

امثال در متون منثور با سه عامل دستوری، واژگانی، پیوندی و مدنايی در پیوند با متن 

 رار گرفته اند. در ادامه به بررسی نقش انسجامی امثال در متون منتخب در سه سعح ذكر 

 پردازيم.شده می

 انسجام دستوری -1 -2-1

ست از اينکه سا ت جمالت و عناصر دستوری سبب انسجام انسجام دستوری عبارت ا

( عوامل انسجام دستوری عبارتند از: ارجاع 24: 0911متون گردد. )بامشکی، 

(reference ) حذف ،(ellipsis) و جايگزينی (substitution) . 

 ارجاع   -2-1-1-1

ر بر رار ای كه میان يکی از عناصر متن و عنصری ديگاست از رابعه ارجاع عبارت

تواند تدبیر و تاسیر شود. گردد و با ارجاع به ان چیز ديگر است كه ان عنصر میمی

ای است كه بین اسم و ضمیر بر رار ( در وا ع ارجاع رابعه32: 0923)مهاجر و نبوی، 

 شود.می

ارجاع به عنوان عامل انسجام، در امثال كاربرد چندانی ندارد و موارد مددود ان نیز 

 مار»گردد و به بافت پیش و پز مثل ارتباطی ندارد. برای نمونه در مثل مثل برمیبه  ود 

(، 401: 0919)غازی ملعیوی، .« جد نمودن شرط است اوچون ضربتی يافت به انشداخ 

 های ديگر متن.گردد نه به جملهاست باز میكه در اول جمله امده« مار»به « او»ضمیر 

 ايات با ارجاع روبرو هستیم به طور مثال در متن زير:در حقیقت ما بیشتر در كن     
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را  اوتر از همه بود تر بود...به حکم انکه محرومكه از جملة فضال و ح سواریشاه    

 (39:  0914،سو ت و ديگران را دامن. ) میدل می

دهد. در حقیقت چون كنايات حالتی ارجاع می« سوارشاه»به « او»در اين عبارت    

بودن چندان با ارجاع دارند ارجاع در انها كاربرد دارد امّا در امثال به سبب كلّیشخصی 

 مواجه نیستیم. 

 شده تنها در يک مورد ارجاع وجود دارد:در كل امثال فهرست    

 كدام صاحب استحقاق را تربیت كرد كه بازش نیندا ت. روزگارو  -    

 د از دردمندیكه بازش  م ندا بلندی اوكدامین سرو را داد 

 (  9/21: 0992، جوينی)

كه در عبارات « روزگار»، به «او»بیت ذكر شده در اين عبارات مثل است كه در ان     

 گردد.است باز میباالتر امده

 حذف  -2-1-1-2

اگرچه حذف به منوور ايجاز در امثال كاربردی فراوان دارد، امّا اين عنصر نیز همچون   

مورد است كه حذف در مثل  09ة مثل است و نه كلّ متن. تنها در ارجاع مربوط به جمل

 است: با توجه به عبارات  بلی متن صورت گرفته

ان كجا  میوةكه تو امروز نشانی،  در تیچه جای اين هوای فاسد و هوس باطل است؟ 

 توانی  ورد؟ پیر گات: 

 زيگران يکدگريمچون بنگری همه بر     بکاشتند و بخورديم و كاشتیم و  وردند -

 (242: 0914)وراوينی، 

كه مادول هستند چون در عبارت باالتر « میوه»و « در ت»در اين بیت كه مثل است،     

 اند.اند، به  رينة لاوی حذف شدهامده
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چون دوستی نهال است؛ عتاب اب زالل است. چون عتاب كم كردی دوستی بمرد.  -

 (412: 0934) ا انی، زالل بازگرفتی نهال بپژمرد.

 است.در مثل به  رينة جمالت  بل حذف شده« اب»در اين عبارت نیز     

سخن كه از دهان بیرون رفت و تیغ كه از  بضة كمان گذار يافت و مرغ كه از دام  -

 (411: 0914پريد اعادت ان صورت نبندد. )وراوينی، 

ه به  رينة لاوی حذف در اين عبارت جمله دوم و سوم مثل هستند. در مثل اول جملة پاي

 است.شده

 جایگزینی  -2-1-1-3

-نشستن و جايگزين شدن عنصری به جای عنصری ديگر را در متن جايگزينی می

شود، امّا رابعة بخشی به متن مینامند. جايگزينی از جمله عواملی است كه باعث انسجام

نهد كه وری را بنیاد میدست -ای واژیكند، بلکه رابعهمدنايی میان عناصر متن بر رار نمی

 (32: 0923شود. )مهاجر و نبوی، طی ان عنصری جايگزين عنصری ديگر می

از بین عوامل دستوری انسجام متن، در امثال بیش از همه با جايگزينی روبرو هستیم،      

اند و يا های مثل جايگزين واژة ديگری در متن شدهتوان گات اغلب واژهطوری كه میبه

اند كه در متن وجود ندارد، ولی با توجه به بافت كالم مخاطب عنصری امدهبه جای 

ها در مثل استداری هستند، بنابراين تواند به اين جايگزينی پی ببرد. با توجه به اينکه واژهمی

توان در های تشخیص مثل را میما در هر مثلی با جايگزينی روبرو هستیم و حتی يکی از راه

 توان به سه دسته تقسیم كرد:در امثال را می ا دانست. جايگزينیههمین جايگزينی

 جایگزینی کامل -2-1-1-3-1

اند. به در اين نوع جايگزينی تمامی عناصر مثل جايگزين عناصر جمله پیش از  ود شده   

 عنوان نمونه در جملة:
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مّا بدين نه هركه را دولت صقالت و صاا دست داد سدادت تجلّی مساعدت نمايد ا -    

های صافی مستسدد شود... نه هركه بدويد گور گرفت امّا ان گرفت كه سدادت هم دل

 ( 901: 0924الدين رازی، دويد. ) نجم

 اند.تمامی جايگزين جملة  بل از  ود شدهاجزای جملة مثلی به    

 نه هركه بدويد      نه هركه را دولت صقالت و صاا دست داد   

 گور گرفت       مساعدت نمايد سدادت تجلّی    

 ان گرفت كه دويد.      بدين سدادت هم دلهای صافی مستسدد شود    

ها و فدل در مثل جايگزين جملة  بل از  ود و همچنین در جمالت زير، واژه     

 اند.شده

: 0932هر فرع با اصل  ويش رود و هر شاخ سر با در ت  ود زند. )راوندی،  -    

099)  

 هر فرع                                 هر شاخ     

 اصل  ويش                          در ت  ود    

 رود                                      زند    

 جایگزینی نسبی -2-1-1-3-2

اند. اغلب های ديگر شدههای مثل جايگزين واژهدر اين نوع جايگزينی بر ی از واژه   

 ل چنین جايگزينی با عناصر متن  ود دارند. به طور نمونه در شدر:امثا

 را زوال ندمت و جاه مقبالن به ارزو  واهند شوربختان

 را چه گناه چشمة افتاب چشم پرهشبگر نبیند به روز 

 (39: 0944)سددی،

 است. شده« مقبالن»جايگزين « و چشمة افتاب« شوربختان»جايگزين « پرهشب»
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. زركنـد هـر اينـه صـافی عیـار       اتـش اسـت.   مـردان بوتة وفا و محک  زمانهحوادث   -

 (420: 0934)نصراهلل منشی، 

« زر»و « حــوادث زمانــه»جــايگزين « اتــش»دوم ايــن عبــارت كــه مثــل اســت  ةدر جملــ

 است.   شده« مردان»جايگزين 

اهی گونه نیست كه مثل جايگزين عبارت  بل از  ود شود، بلکه گالبته همیشه اين    

است. به طور مثال در عبارت زير نويسنده ايد جايگزين ان شدهعبارتی كه بدد از مثل می

 است: ابتدا مثل را اورده و سپز به اصل حرف  ود اشاره كرده

اسـت. ) مسـتملی    باطن ل  عنوان ظاهر چیست و  نامهدلیل توان كرد كه  عنواناز  -    

  (0/011: 0939بخاری، 

 زینی پنهانجایگ -2-1-1-3-3

است، در متن حضور ندارد در اين نوع جايگزينی عنصری كه جملة مثلی به جای ان نشسته

توان از يابد. البته اين جايگزينی را نمیولی ذهن مخاطب با توجه به بافت كالم ان را درمی

عوامل انسجام متن دانست زيرا در جايگزينی حضور در متن مهم است. در حقیقت اين 

 شتر از طري  ماهومی با متن مرتبط هستند، مانند: دسته بی

زنند. ) می، را به يک چوب می پاسبانو  پادشاهمردم در اين راه همراه اسیااند.  -    

0914 :492) 

ها در حوادث روزگار را بیان در اين عبارت نويسنده ماهوم مساوی بودن تمامی انسان

های بزرگ و پاسبان را اه را جايگزين انسانتوان پادشكند. با توجه به بافت متن میمی

 های كوچک دانست.جايگزين انسان

 در متن زير نیز    

امارات پادشاهی به تأيید الهی و عالمات جهانداری بر وف  كامگاری و مخايل  -    

-تافت و شداع افتاب ا بال از ناصیه دولت ايشان میشهرياری از صاحات احوال ايشان می

 دمید.ح دولت از معلع رايات ايشان میدر شید و صب

 بامدادانپديد ايد نشان از  روزی برف و بارانچو  واهد بود 
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 ( 43: 0932)راوندی، 

توان بامدادن را اوضاع كنونی انها و روز برف و باران با توجه به سخنان نويسنده می    

 را احواالت بددی ايشان دانست.

 در مثل زير 

 باز دارد پیاده را ز سبیل رحیل  واب نوشین بامداد -

 (24: 0944)سددی، 

جايگزين انسان و « پیاده»، «های زودگذر زندگی وشی»جايگزين «  واب نوشین»     

است كه به هیچ كدام در متن شده« جا ماندن از سدادت»جايگزين « باز ماندن از سبیل»

 ا ست.اشاره مستقیم نشده

 ی بیشترين سهم را دارد. ها، جايگزينی نسبدر جايگزينی  

 

 : فراوانی انواع جايگزينی0جدول

 جايگزينی پنهان جايگزينی نسبی جايگزينی كامل

900 110 412 

 

 انسجام واژگانی  -2-1-2

های مشابه و مرتبط است و عناصر ان عبارتند از: انسجام واژگانی حاصل حضور واژه

 .(antonymy)اد و تض (collocation)ايی ، هم(repetition)تکرار 

 تکرار -2-1-2-1

ها بوده عبارت است از تکرار عنصری در متن. در اين مورد تکیة ما بیشتر بر تکرار واژه

شوند مانند انواع است. زيرا اگرچه در يک متن عوامل زيادی وجود دارند كه تکرار می

: 0944هاست. )هلیدی و حسن، به نقل از همت،حروف، ولی نقش اصلی به عهده واژه

44) 

 مدنايی و شمول مدنايی است.تکرار  ود شامل سه دستة تکرار عین كلمه، هم    
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 (repetitionتکرار عین کلمه ) -2-1-2-1-1

است. اين نوع تکرار در اين نوع از تکرار، يک واژه، عیناً در متن تکرار شده

 پربسامدترين عامل انسجام در بخش واژگانی است.

 ع تکرار در متون عبارتند از:های اين نونمونه    

لنگ ايمان تقلیدی و حركت لسانی كه من و تو داريم، اين راه نتواند   رو اين  -    

رفت و اين بار نتواند كشید و اين بادية  ونخوار نتواند بريد و اين شربت مردان نتواند 

 (403: 0941)منیری، «. نهی، نکشد  ربار پیل بر »چشید. مثل است كه: 

 (02: 0934 در روشنی ماه چه داند؟ ) ا انی،  گزدموار بی چشم بودند. دمگز -

در  اتشكمتر چوبی را بر ظاهر ديدار بر عود رجحان و مزيت افتد، اما چون انصاف  -

 را در صدر بساط برند و ناژ را علف گرمابه سازند. عودمیان ايد 

 چون چندن عودنبود فدل  رسند هر دو به هم اتشچون به 

 (429: 0934نصراهلل منشی، )

 های بیت فوق كه مثل است در عبارات  بل از ان به كار رفته اند. بسیاری از واژه

 (synonymyمعنایی )هم -2-1-2-1-2

مدناها دو يا چند واژه هستند كه مدنا بودن دو يا چند واژه در متن اشاره دارد. همبه هم  

ها به جای توانند در جملهكه در اغلب موارد میروابط مدنايی بسیار نزديکی با هم داند 

 (24پذير هستند. )يول، به نقل از همت: يکديگر بنشینند، يدنی جايگزين

 شود، عبارتند از:     مدنايی واژگانی در انها ديده میهايی كه همهايی از مثلنمونه    

گوساندند؛ شیر  رمهان دواتی كه در پیش او نهاده بود بر سر وزير زد و فرمود كه ايش -

 ( 4/020: 0992چه گِله؟ )جوينی،  گَلهرا از كثرت 

 مترادف هستند.« گله»و « رمه»    
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 شمشیرهیچ ساير و طاير بی حركت و جنبش به مقصود و معلوب نرسد چنانکه   -        

 اگر چه روهینا و ابدار بود تا به استدمال كف و  بض بنان حركت نیابد نبرد.

 نبرد گرچه ابدار بود د تا نجنبانیپوال تیغ

 (92: 0910)ظهیری سمر ندی، 

 مدنا هستند. در عبارات  بل هم« شمشیر»در مثل فوق با واژة « تیغ» ةواژ

 تلقی بايد نمود... مداراو  رف از راه كیاست و دها ابتدای اين كار را به  -    

 برايد ز سوراخ مار نرمیبه  درشتی و تندی نماند به كار

 (9/29: 0992)جوينی، 

 مدنا هستند.هم« نرمی»با « مدارا»و « رف »در اين متن     

امارل فرومايگان و اراذل باشند و بحکم انبوهی غلبه كنند...عديل فا ته باشد   صمو  -

 (012: 0934جدل. )نصراهلل منشی،  عدوگل و 

 هستند. مدنا در عبارات  بلی هم«  صم»در اين مثل با واژه « عدو»واژه 

 (meronymyشمول معنایی )-3 -2-1-2-1

های ديگر شود. ای شامل واژهبه رابعة يک واژه با طبقة كلی ان اشاره دارد يدنی واژه 

مانند رابعه پستانداران با موش،  رگوش و گاو. اين عامل در پیوند امثال با متن سهم 

 ير اشاره كرد:توان به موارد زهای ان میچندانی ندارد. از مددود نمونه

ی بود بايسته امّا اكله و بیماری در وی افتاد،  عع عضوو فرزند من مرا به منزلت  -    

 اند:طلبد و گاتهاولیتر  اصه كه از برای دفع شهوت، رفع مُلک و دولت من می

 (21: 0910كه ترا نخواهد ان دست ببر. ) ظهیری سمر ندی،  دستی    

 است.دست جزئی از اعضای بدن     



 49شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 

41 

را در دامن نشايد  ماهو   ورشیدبر دست كز نیاتد.  اسمانهای ستاره -    

 (90: 0914گرفتن.) می، 

 توان اعضای اسمان دانست.ستاره و ماه و  ورشید را می

 : فراوانی انواع تکرار4جدول

 شمول مدنايی مدنايیهم تکرار عین كلمه

940 040 9 

 (collocationآیی  )هم -2-1-2-2

ايی، با هم اوردن كلماتی است كه از يک حوزة واژگانی هستند. )هلیدی و حسن، مه 

مدنايی، تکرار و غیره در ( اين عامل انسجامی بر  الف هم20: 0944به نقل از همت، 

گروه رابعه مدنايی میان دو واحد واژگانی  رار ندارد، بلکه ناظر به گرايشی است كه 

 (21: 0923نار هم دارند. ) مهاجر و نبوی، ها به امدن در كبر ی از واژه

 ايی در امثال عبارتند از:های همنمونه

وار از ان عالم غیب بارستادند تا در روضة مکه صیّادرا  -الساّلمعلیه –مصعای  -    

 (302: 0912ی ببايد. )سمدانی، ملواحگسترند  دامیدام غیب بنهد. هر كجا 

 ايی دارند.همرابعة « صید»با « ملواح»و « دام»

 

برون ندهد.   ندرا تا نکوبند، نی را كلید، داروی تلخ است.  شیريندر زندگانی  -    

 (412 :0934) ا انی، 

 ايی دارد.رابعة هم«  ند»با « شیرين»    

پديد نیايد. )مستملی  دُرهمیشه درون صدف است...تا صدف نگشايند  مرواريد -

 (9/0220: 0939بخاری، 

 ايی دارند.در مثل بددی هم» دُر»ر اين مثل با د« مرواريد»
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 (antonymyتضاد معنایی  ) -2-1-2-3

 رود.های متضاد در متن از ديگر عوامل انسجام واژگانی به شمار میوجود واژه

 هايی از اين دست عبارتند از: نمونه      

 بر ايد ز سوراخ مارنرمی به  نیايد به كار درشتی و تیزی

 (9/29: 0992)جوينی، 

ان مهتر  بیگانگانو عجب نیست اگر مشتی  پسند بايد نه شهرپسنددوست دوست -    

 (424: 0914عالم را نشنا تند. )میبدی، 

 : فراوانی انواع عناصر انسجامی واژگانی9جدول

 تضاد ايیهم تکرار

202 32 41 

 انسجام پیوندی -2-1-3

معرح شد، عوامل ديگری هستند كه  عالوه بر عواملی كه در بخش دستوری و واژگانی

شوند كه از انها تحت عنوان باعث پیوند منعقی و ماهومی جمالت يک متن با يکديگر می

شود. البته در بر ی از شود. اين ارتباط توسط حروف ربط ايجاد میعوامل پیوندی ياد می

دارند. در  صورت مدنايی با يکديگر ارتباطموارد بدون وجود حروف ربط نیز جمالت به

 پردازيم.اين  سمت به بررسی ارتباط پیوندی امثال با متن با استااده از حروف می

 (additionalاضافی ) -2-1-3-1

در پیوند اضافی جمله با يکی از عوامل ربط به جمله ديگر پیوند  ورده، گاه مدنايی را 

ثال چنین پیوندی با متن كند. اغلب امكند و گاه بر مدانی پیشین تأكید میبه ان اضافه می

 اند. اين عامل بیشترين نقش را در پیوند امثال با متون دارد. بر رار كرده

 های ان عبارتند از: نمونه    
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. ينه بدرَوَداهركه چیزی كاشت هر  وام دانم  كه تخم اين بال من كشتهو می -    

 (029: 0934، منشی)نصراهلل 

 (010: 0944. )سددی، ره  عره سیلی گردد ع و اندک اندک  یلی شود -    

چهار كز از چهار كز بجان به رنجند: حرامی از سلعان و دزد از پاسپان و فاس   -  

ان را كه حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟  واز غماز و روسپی از محتسب 

 (21: 0944)سددی، 

 (causalسببی ) -2-1-3-2

است. پز از پیوند اضافی، بیشترين ا متن پیوند  وردهدر اين رابعه، مثل به عنوان علت ب

 پیوند امثال با متن  ود، به صورت سببی است.

 های ان عبارتند از:نمونه    

با اين به هم، امید است كه از ايشان بود و در سايه دولت ايشان، در هر دو جهان  -    

 (924: 0941، منیریاندر لشکر مبارز يکی باشد. )كه بگذرد 

هركه با پیل دراويزد كه و نشايد كه ملک عزيمت بر جنگ بوم مصمّم گرداند  -    

 (.043: 0934،نصراهلل منشی) زير ايد

 (oppositionتقابلی ) -2-1-3-3

است. سهم در اين رابعه، جمله با عامل ربط تقابلی چون لیکن، امّا و الّا به متن پیوند  ورده

 است.اين پیوند در امثال بسیار پايین 

 های ان عبارتند از:نمونه   

 پايه مشتری به سرطان امّامع هذا اگرچه ساية مهتری بر سر اوطان سودمند است،  -   

 (922: 0934. ) ا انی، بلندتر است

 والّا جمدی از عیاران كه عیار مردی ايشان مزيف بود -  

 نکند شیر عزم جنگ شغال نکند باز رای صید ملخ
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 (019: 0910بازار محنت را حشم كرده بودند. ) رندزی،  روز درگشتگان    

حجلة ارايش  ولکنها بودی كرم پیله كه ماية هر اطلز و ديباست، محبوب جان -

 (093:0910. )ظهیری سمر ندی، ديگر است و حجرة اسايش ديگر

 : فراوانی عوامل انسجام پیوندی2جدول

 تقابلی سببی اضافی

493 022 41 

برشمرديم به عنوان عوامل انسجام متن باعث پیوند جمالت متن به عواملی كه     

شوند، امّا تنها اين عوامل الزمة ارتباط بین جمالت يک متن نیستند و گاهی يکديگر می

اند و متنی منسجم را صورت مدنايی مرتبطجمالت بدون چنین پیوندهايی نیز با يکديگر به

 دهند. تشکیل می

 امثال با متن  ارتباط معنایی -2-1-4

روند. از نور مدنايی، امثال امثال يکی از عوامل ايجاد انسجام مدنايی در متون به شمار می 

 اند: رابعة تأيیدی و رابعة تکمیلی.با متن پیش از  ود دو نوع رابعه بر رار كرده

 تأیید و تأکید معنا -2-1-4-1

كند. در حقیقت، و بر انها تأكید میدر اين رابعه، مَثَل جمالت  بل از  ود را تأيید     

 سازد.نويسنده با اين كار، معلب و مقصود  ود را در ذهن  واننده ماندگارتر می

 هايی از اين دست عبارتند از: نمونه   

بدان كه  وّت عزيمت و ربات رای هركز در هنگام نکبت توان ازمود، زيرا كه  -    

)نصراهلل  اتش كند هر اينه صافی عیار زر.ت. حوادث زمانه بوتة وفا و محک مردان اس

 (420: 0934منشی، 

 است.مثل فوق، در تأيید و تأكید عبارت پیش از  ود امده    

 و همچنین مثل زير:
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 در بست و گشاد كارها میانِ جهد نبندی، ترا هیچ كار نگشايد -    

 ماهی از تابه صید نتوان كرد گرد دريا و رود و جیحون گرد

 (011: 0914ينی، )وراو

 نمونة ديگر:

از اِذَا مَلَکتَ فاسجِع )و تی به حکومت رسیدی پز عاو كن( بر واند و گات:  -

 (919: 0914. )وراوينی، بايد داشتشکستة  ود مومیايی دريغ نمی

 تکمیل معنا -2-1-4-2

ايی، كند. در اين نوع از ارتباط مدنجمالت  بل از  ود را تکمیل می ،مثل در اين رابعه

 شود.ممکن است حذف مثل سبب از بین رفتن مقصود اصلی نويسنده 

 های ان عبارتند از:نمونه    

شد و بسیار سخن رفت تا  رار گرفت بر ده ساالر، همه امد و میبونصر مشکان می -    

كه سرِ ايشان حاجب بگتغدی باشد و كد دای  واجه حسین علیِ متقدمان حشم، چنان

انزده هزار سوار سا ته ايد از هر جنسی، و دو هزار غالم سرايی. بگتغدی میکائیل، و پ

)بیهقی،  .ديگ به هنبازان بسیار به جوش نیايداند كه گات من بنده فرمان بُردارم امّا گاته

0941 :221) 

-است. اما گات راست گاتهمدلوم شد كه مادة اين فساد از كدام غرض تولّد كرده -    

 (092: 0914. )وراوينی، ر ديوار زنی، اگر درنگیرد نقش ان المحاله بماندچون گل باندكه 

ديده رها كن تا مرا در بالئی نیاگند. گات: ای پادشاه، به صد ة گور پدرت اين شوخ -

 اند:گناه من است كه  ول حکما مدتبر نداشتم كه گاته

 سر  ود را به دست  ود شکستی انداز پیکارچو كردی با كلوخ

 حذر كن كاندر اماجش نشستی تیر اندا تی در روی دشمنچو 

 (23: 0944)سددی، 
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 : فراوانی ارتباط مدنايی امثال با متون2جدول

 تکمیل مدنا تايید و تأكید مدنا

220 343 

طور كه مالحوه شد امثال بیش از همه از طري  مدنايی با متون ارتباط بر رار همان    

امثال به صورت مدنايی  با متن  ود در پیوند هستند. در اند و در حقیقت تمامی كرده

 بینید.نمودار زير فراوانی هر كدام از عوامل را می

 

 : فراوانی انواع عوامل انسجامی در متون4نمودار 

 

 ل نقش انسجامی امثال در متون سیر تحوّ -2-2

تا سدة هشتم به تاکیک نشان دهیم، به نحوی كه اگر بخواهیم اين امار را از سدة چهارم 

های مختلف باشد، به اماری تقريباً مشابه دهندة تااوت نقش انسجامی امثال در سبکنشان

ها، جايگزينی رسیم. در تمامی  رون در جايگزينیبا انچه درباره همة متون ذكر شد می

شود به پنهان اندكی تغییر ديده مینسبی بسامد بیشتری دارد، امّا در مورد جايگزينی كامل و 

جايگزينی پنهان بیشتر از جايگزينی كامل است، ولی در  2و  2های طوری كه، در سده

نیز اين دو جايگزينی با  1شود. در  رن اين نسبت با اندكی تغییر جابجا می 2و  3های سده

به يک نسبت است و  1 تا 2شوند. امّا عوامل پیوندی از  رن نسبتی برابر در متون ديده می

-است كه عوامل پیوندی سببی با اندكی تااوت از پیوندهای اضافی پیشی می 1تنها در  رن 

، امثال در متون بیشتر نقش تکمیلی دارند، 1و  2و  2گیرد. در زمینة ارتباط مدنايی، در  رن 



 49شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 

44 

اند. البته تااوت هامثال بیشتر در تأيید معالب پیش از  ود در متن امد 2و  3های امّا در سده

توان نتیجه گرفت كه نقش انسجامی امثال بسامد میان اين دو عامل زياد نیست. بنابراين می

 گردد تا به سبک و ژانر متن.های  ود امثال برمیدر متون، بیشتر به ويژگی

 گیرینتیجه -3

اند. ون اياا كردهامثال به عنوان بخشی از متون منثور فارسی، نقشی بسیار مهم در انسجام مت  

ايند ، امّا اگرچه به طور كلّی امثال يکی از عوامل انسجام ماهومی در متون به شمار می

اند. تمامی گذشته از ان به وسیلة عوامل انسجامی ديگر نیز در پیوند با متون  رار گرفته

پیوند با مثل بوده، در متون مورد بررسی كامالً در  0942امثال استخراج شده از متون كه 

اند و يا اند. از لحاظ مدنايی اين امثال يا عبارت پیش از  ود را تأيید كردهمتن به كار رفته

اند. در اين میان سهم نقش تأيیدی امثال، با برای تکمیل معالب پیش از  ود به كار رفته

مثل با عوامل انسجام  0042اندكی تااوت، بیش از نقش تکمیلی انهاست. همچنین 

مثل در متن دارای جايگزينی كامل يا  0004طوری كه  ی با متن ارتباط دارند، بهدستور

نسبی  با عناصر پیش يا پز از  ود هستند، امّا سهم دو عامل انسجام دستوری ديگر يدنی 

مثل نیز با  244های مثل مربوط است. حذف و ارجاع بسیار پايین است كه اين امر به ويژگی

جامی واژگانی در پیوندند كه سهم تکرار بیش از عوامل ديگر است. متن  ود با عوامل انس

اند. نقش اين عوامل در مثل نیز از میان امثال با حروف ربط به متن  بل از  ود پیوسته 211

های دهندة ويژگیهای مختلف تقريباً برابر است و يا تااوتی بسیار اندک دارد كه نشانسده

 ه متون است.بخشی بذاتی امثال در انسجام

 

 هایادداشت

 هـای یژگـ يو یدارند كه اكثر انها  بر مبنا یاساس هايیبه ان با هم تااوت هیشب هایمثل و مقوله-0

مثل بر استداره اسـت، در   یاست كه مبنا نيمثل و حکمت در ا ینمونه فرق اصل یاست. برا یبالغ

هسـتند و در   یمجـاز  هـا اژهدویـ كل هي. در كناستین یكه وجود استداره در حکمت ضرور یصورت

بودن است. ضمن  یاستدار اي یهیتااوت در تشب -از نوع كوتاه- لی. تااوت مثل و تمثیاستدار مثل

 کيبلند در حد  لیتمث یمختصر است ول شهیاست كه مثل هم نيبلند در ا لیتااوت ان با تمث نکهيا

زبـانزد اسـت    یهر مثل یدنياست  رابعة عام و  اص زیاست. رابعة زبانزد و مثل ن تيداستان و حکا
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 کیها تاکمقوله ريپژوهش امثال از سا نيدر ا هايیتااوت نیچن ةي. بر پاستیمثل ن یهر زبانزد یول

 كـه  هـا وارهمشترک مثل با حکمت و مثل هاییژگيبا توجه به و نیشدند. همچن یو جداگانه بررس

انواع مشابه  گريمثل و د انیكه در مرز م یعبارات كند،یدشوار م گريکديانها را از  صیتشخ گاهی

انجام شـده   هایاست كه در اغلب پژوهش یدر حال ناي. اندشده یپژوهش بررس نيدر ا زیهستند ن

 نيـ انـواع ا  کی رار گرفته و تاک بررسی مورد هاوارهامثال همراه با حکم و انواع مثل نه،یزم نيدر ا

 نةیكه در زم هايیپژوهش  صوصبه هاپژوهش ناي لذا است،مورد توجه نبوده گريکدي از هامقوله

 .باشندیندارند و چندان  ابل استناد نم كافی د ت اغلب است،بالغت امثال منتشر شده

 
 منابعفهرست 
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