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  چكيده 
اي  شناسان جايگاه ويژه  زبان شناسي مرحله گفتمان است كه بر مبناي آن،  يكي از مراحل تكوين علم زبان

توليد آثار   هاي فردي دخيل در  شاخص  جديد زباني،در اين چارچوب. گيرند داز در نظر ميپر براي گفته
البته اين مبحث در تاريخ . دنياب مطالعات زبان راه مية كننده به حوز عنوان عناصري مهم و تعيين  به زباني،

علماي نحو به . خيزد مي دار است كه از كشاكش ميان دو علم نحو و معاني بر بالغت اسالمي، موضوعي دامنه
كه علماي   در حالياند، توجه كردهسياق داخلي و مقالي كالم و مطابقت تركيب اجزاي آن با اصول دستوري 

) مقام( اين تركيبات را با مطابقت دادن آن با زمينه و سياق بيروني كالم بالغت، خواص و اغراض نهفته در
 و ضمن رعايت مورد توجه قرار دهند) توأمان(را  مقال و مقام ند توانستاي نيز در اين بين، عده. بازكاويدند

 كالم و تبيين معاني و يگيري ميزان عدول از اصل تركيب اجزا اصول و قوانين نحوي، از آن در اندازه
گراي  اي از عناصر زمينه  با تبيين و تحليل پارهقصد داريماين مقاله در . اغراض ثانوي جمالت بهره گيرند

 قبض و بسط ةلئ با طرح مس و  اشاره و عناصر زماني  از جمله ضماير شخصي، نامه،  گفتمان نيحاضر در
  ها،  همين مؤلفهسپس از طريق و دهيمرا در اين منظومه  نشان پرداز   گفتهت، نخست جايگاه و اهميكالمي

 اصلي تحقيق اين پرسش اساساً. كنيمتر  كارهاي خوانندگان  شفاف  ت گوينده را در سازمان دادن به سازني
تر از جمله به  گرا از سطح جمله فاصله گرفت تا از دورنمايي كامل توان با كمك عناصر زمينه است كه آيا مي

 گرفت؟اغراض ثانويه متن نظر انداخت و سرانجام، از آن براي سنجش مطابقت مقال و مقام ياري 

 

  .امه، قبض و بسط گفتمان، مقال و مقامن گرا، ني  عناصر زمينه تحليل گفتمان، :واژگان كليدي
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  1مقدمه و بيان مسئله. 1
شناختي گوناگوني مواجه بوده  ها و رويكردهاي نظري و روش كنون با جريان شناسي تا علم زبان

شناسان كمتر به زبان خارج از نظام  است، اما تا قبل از ظهور كاربردشناسي و تحليل گفتمان، زبان
از آنجا كه . نگريستند ثابه يك رويداد يا رفتار عيني و كاربردي ميم انتزاعي سوسوري و به

كاوي يا همان تحليل گفتمان به توصيف فرايند كاربرد زبان براي بيان منظوري خاص در  سخن
با اين همه، در « .پردازد، طبيعي است كه به ساختار كالم عالقة وافري داشته باشد بافتي مشخص مي

  ).  110: 1387يول، (» تر است گفتمان، ديدگاه كاربردشناسي از همه تخصصيمحدودة مطالعات تحليل 
 كاركرد عناصر اشاري ،يكي از موضوعات اساسي مطرح در كاربردشناسي و تحليل گفتمان

. دهيم، اشاره كردن است گفتارها انجام مي ترين اموري كه با پاره از اساسي. ست ا)گرا زمينه(
شود، به حضور  مي غيره هاي شخصي، مكاني، زماني و مل اشاره اين عناصر كه شاةتفسير هم

كاربرد اصلي اين عناصر در . بستگي داردگوينده و شنونده در يك بافت كالمي مشترك 
سازد تا دستور و گفتمان را در يك نقطه به هم  ها پلي مي ست كه از آن ارو در هاي كالمي رو تعامل

محور در ايجاد تغييراتي در زبان،  ناصر فردي و گوينده دخالت عةبراي شناخت نحو. پيوند دهد
را در 2ست كه ارتباط ميان زبان و بافت اگرا گونه عناصر زمينه ترين راه، پرداختن به اين مناسب

 شامل صفات اشاره، ضماير بيشتراين عناصر، . كند چارچوب ساختارهاي زباني تبيين مي
هاي دستوري  اني معين و بعضي از سازهشخصي اول شخص و دوم شخص، قيود زماني و مك

  .  پيوند خورده باشد3گفتار است كه مستقيماً با شرايط يك پاره
له كه چگونه ئشناسي معاصر راه يافته است، اما اين مس  تازه به زبان اينكه اين اصطالح،با
ها   قرن ظاهراًتوان نحو را دانست و در عين حال، از سياق و زمينه بيروني كالم نيز غافل نماند، مي

 نخستين ايراني بود و شايد بتوان گفت سيبويه كردهپيش، ذهن علماي اسالمي را به خود معطوف 
كسي است كه در مقام عالمي نحوي، براي فهم يجوز و اليجوز بودن تركيباتي خاص، صورت 

گفته اي موارد، به قصد رسيدن به شرايط و مقتضيات بيروني آن ترك  ظاهري كالم را در پاره
  عبدالقاهر جرجاني، علويمانند پس از سيبويه، علماي ديگري .)125: 2004 السيد،(باشد

از بستر تمدن شكوفاي اسالمي قد ) لف ادب الكاتب و الشاعرؤم(اثير و ابن) الطراز صاحب(
 تكميل علم نحو دانستند و علم معاني را نيز  درعنوان يك بليغ رسالت خود را برافراشتند كه به
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  ).182 :همان( مي براي آن قرار دادندمتم
از ميان اين افراد، جرجاني بيش از ديگران توانست به هدف تكميل علم نحو از طريق علم معاني 

او در . مبناي اصل تركيبي نحوي و اصل داللت معنايي قرار گرفته است نظرية نظم او بر. دست يابد
اصطالح به نظم  جزاي كالم به يكديگر و بهاصل تركيبي، به نحوة ارتباط و پيوستگي برخي از ا

هاي  پردازد كه چگونه در حين ايجاد تركيب ها، به اين موضوع مي موجود در آن نظر دارد و در داللت
سبب  كلمات در گفتار به«به نظر وي، . گيرد هاي متعددي شكل مي مختلف ميان اجزاي كالم، داللت
فاظ از معاني مربوط خود خالي شود، در هيچ نظم و شوند و اگر ال ترتب معاني در نفس مرتب مي

: 1368جرجاني،( ».آيد كه ترتيب و نظم در كالم الزم آيد كند و در هيچ خاطري نمي فكري خطور نمي
  .توان نتيجه گرفت كه الفاظ در نظم تابع معاني است  بنابراين مي،)97

 مقام و مقال در آن از ترين اجزاي كالم است كه مطابقت مهماز  نيزگرا  عناصر زمينه
 اگر نه اسماً اما رسماً در كانون ديد علماي بالغت اسالمي آيد و موضوعات كليدي به حساب مي

هاي  طور جدي در دوره قرار داشته است، اما از آنجا كه آراء و افكار عالماني چون جرجاني به
چگونگي ربط ميان مقال و اي مدون در  نامه بعد دنبال نشد، نتوانست به ارائة نظريه يا شيوه

شناختي نيز در   به همين دليل در اين پژوهش بر آن شديم تا از الگوي زبان؛مقام منجر شود
گرا از  ناپذير عناصر زمينه گفتني است با وجود اهميت انكار. تبيين و تكميل اين طرح ياري بگيريم

شناسي  اره حتي در زبانب شناسي در تحليل زبان، در اين شناسي و روان منظر فلسفي، زبان
شناساني كه در اين زمينه دست به  از ميان زبان. مدرن نيز تحقيقات زيادي انجام نشده است

نظر  تر به  برجسته7 و الينز6 ، فيلمور5 ، فري4اند، نقش كساني  چون بوهلر هايي زده پژوهش
اند  ا در صدد برآمدهگر  فيلسوفان از طريق اين عناصر زمينه .(Levinson, 1983 : 61) رسد مي

هاي زبان طبيعي  تواند با برخي از عبارت اين واقعيت را توضيح دهند كه چگونه معناشناسي مي
خاقاني را لقب سحبان ثاني « نتيجه، محتوي معناشناختي اين جمله كهبرقرار كند؛ درارتباط 
دست  شود، به ييد ميأها صدق اين جمله ت  آنةواسط تنها با در اختيار داشتن لوازمي كه به» است
وجه   صدق اين گزاره به هيچ؟ واجد چنين لقبي بوده است يا خير يعني اينكه خاقاني واقعاً؛آيد مي

 « ة اما اگر بخواهيم جمل؛هاي تاريخي بستگي دارد  به دادهفقط بلكه ، آن وابسته نيستةبه گويند
را بدون در نظر گرفتن اين را بررسي كنيم، صدق اين جمله » آيم من از مجاورت يك درخت مي

در . توان اثبات كرد  زماني و مكاني گوينده آن است، نميةنكته كه چه كسي و در چه محدود
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كه اين گزاره در آن شكل  چنين مواردي، براي دريافت صدق جمله بايد جزئياتي از بافتي را
حليل گفتمان و مسير هاي ت ه به آنچه در فرايند نظريه توجبا. گرفته است نيز در اختيار داشت

زير  بحث را درمجموع به دو شاخة نظري ةع دامنتوان تنو شود، مي تغيير تحوالت آن ديده مي
  : تقسيم كرد

  .؛ سازندة آنيها و اجزا ناپذير بودن گفتمان به گزاره نظرية تقليل. 1
هاي  اي از هريك از گزاره ناپذير بودن تفسير گفتمان به تفسير جداگانه نظرية تقليل. 2
  . دهندة آن تشكيل
 در رديف آواها،  ا،يك واحد زباني مجزعنوان  گفتمان را به  تحقيق حاضر با قبول نظر دوم،در 

آن كاربردي زباني دربارة هاي  قواعد خاص ساير واحد«؛ پذيريم، زيرا واژگان و جمالت نمي 
تر قابل   كوچكة عناصر سازندبه  گفتمان را به خودي خود،  بنابراين،.  (Reboul,1998:190)».ندارد

بستگي تام به تفسير كل  ناپذيري گفتمان،  كاهش معتقديم كه حد  در عين حال يم ودان تقليل مي
را دنبال  8در هر گزاره يك نيت يا منظور معين  زيرا گوينده ،اش دارد دهنده هاي تشكيل گزاره
 ها تك گزاره اتي متفاوت با تكور يا نية منظ، در برگيرند ها  گزارهةكه مجموع هم  در حالي؛كند مي
   (Ibid: 191)شود   ياد مي9ست كه از آن غرض كليا

هاي آن در سطح كالن بستگي دارد،   به تفسير كل گزارهنامه نيتفسيرگفتمان  كه فرضاين با 
پردازيم تا نشان دهيم فرض وجود يك نيت  مينامه   ني»گراي عناصر زمينه«به بررسي و تحليل 

  اين   به عبارت ديگر،؛كند ر يا خواننده تعيين ميكارهاي متن را براي مفس  چگونه ساز  متن،كلي در
محور  مقاله قصد دارد نشان دهد كه استراتژي خواننده تا چه اندازه در يك گفتمان گوينده

 اساساً اين واقعيت كه بتوان با كمك  ويافته در خواهد آمد گيري سازمان  تأثير يك جهت تحت
 متن ةتر ازجمله به اغراض ثانوي گرا از سطح جمله فاصله گرفت تا از دورنمايي كامل اصر زمينهعن

  رساند؟ نظر انداخت، چه اندازه ما را در سنجش مطابقت مقال و مقام ياري مي
 

   در مثنوي نيهاي  روايتگري. 2
 ترغيبي را نيز با وجود  نقش هاي معنايي دارد، رو به جانب پيام و زمينه  اگرچه تعليم  در مثنوي،

گوهاي گاه طوالني كه از زبان راوي يا و اين گفت. توان ديد ساختار روايت و انگيختگي مخاطب مي
بر شوري كه در مخاطبان   عالوهد،نآي هاي خيالي و فرضي داستان به ميان مي توسط شخصيت
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يش را تا حد ممكن  ذهنيت خوكهد نده  به نويسنده يا سراينده اين امكان را مي د،نانگيز خود برمي
  . ت درآورددر متن به فعلي

هـا و لحـن و صـداي          توگوي ميان شخصي    گفت  ت را زاوية ديد راوي،    امكانات كافي براي اين فعلي    
واسطة گردش آزاد مـتكلم  و مخاطـب     ديد در مثنوي به  ةزاوي. دنآور  راوي در سطح ساختار فراهم مي     

  . توان تشخيص داد  ميوگو   گفتميزان دخالت راوي را در جريان بار تغيير،  هر كند و در تغيير مي
رنگ اعتقادي  ، بيشتر،  چه از زاوية روايتگر و چه از زبان اشخاص داستان وگو در مثنوي،  گفت

 فلسفي و عرفاني را به نحوي مطلوب به مخاطب اثر منتقل   اعم از رنگ كالمي، نظر گوينده، مورد
انگيز و  ها در جاي خود براي اهل بحث و نظر، رغبت وهاي طوالني داستانوگ اساساً گفت«. كند مي

-328: 1388 پورنامداريان، (» .شود هاي مختلف مي هاي عميق مولوي به مناسبت بهانة طرح انديشه
329.(   

گيرد  دست مي  نوبت سخن را بهة دنبال بيشترها، گوي ميان شخصيتو مولوي در جريان گفت
دركي از اين  ،اگر مخاطب متندهد، اما  انجام ميرا نيز بجا و در زمان مقتضي گيري  و اين نوبت

با ماند و  پرداز قبلي سردرگم مي و گفته) فعلي( در تمييز ميان گويندة اصلي  ت نداشته باشد،واقعي
 معناي جمله را به نسبت با فرد سخنگو   همان سخنان قبلي است،ة دنبال اين سخنان،كه  تصور اين

اعتنايي مولوي به ترتيب زماني وقايع   بيبراين موارد را دليل به باور نيكلسون . يابد ش ميمغشو
 ةكه سرايند گيرد و منتقدي ديگر چنين نتيجه مي) 4/1709 :1388نيكلسون، ( توان حمل كرد مي

ها  تيدق گونه بي خود را هرگز ملزم به اجتناب از اين  ظاهراً    اوست،ة چنانكه گهگاه شيو مثنوي،
  .)1/45: 1372  كوب، زرين( نديده باشد 

موقع از تغيير   ه عدم درك درست و بدليل كه بههايي  وجود نمونه به باور برخي از منتقدان، 
همگي ناشي از سبك  آيد،  شمار مي هاي مولوي به دقتي ها و بي اعتنايي  متكلم، جزئي از بيةزاوي

 سخنان  اي، گاهي مولوي بدون اشاره و قرينه. تخاص او و پيروي از ساختار بياني قرآن اس
اي،  گويد و باز پس از چند بيت، دوباره بدون قرينه كند و خود سخن مي م قبلي را قطع ميمتكل

وگو   گفتهاي شفاهي ميان طرفين اين واقعيت را در مكالمه. سپارد  سخن را به متكلم قبلي ميةرشت 
مان پي به  از تغيير صداي متكل وگو، خص ناظر برگفت ش در آن حال،. توان تشخيص داد نيز مي

همچون  اي ديگر   نشانه در نوشتار كه امكان ديدن يا شنيدن وجود ندارد، ، اما برد ها مي تغيير آن
  . شودهاي مقالي و نوشتاري الزم است تا اين چرخش آشكار  هاي سجاوندي و قرينه نشانه
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وقـوع اشـتباه و       شعر سنتي است، سبب ايجاد ابهام و ظـنّ          ها كه از توابع       حذف اين قراين و نشانه    
 بافـت حـاكم بـر سـخنگويي     ةنتيجـ   طبعاً اين حذف، . شود  متن مي  ةنگاه خوانند  گويي گوينده از   پريشان

هم مـتكلم اسـت    خدا در قرآن،    . ثير نبوده است  أت زعم برخي، از بالغت قرآن نيز  بي        مولوي  است كه به    
 رشـتة   كند و هم هرجـا الزم بدانـد،   ها را در خالل داستان روايت مي    تخصي، هم سخنان ش   و هم راوي  

 بايد ديـد     با توجه به فرضي كه پيشتر مطرح كرديم،         حال،  . گويد  كند و خود سخن مي      روايت را قطع مي   
 پژواك صداي ديگـري اسـت كـه          تأثير شرايط يك گفتمان مخاطب محور كه راوي در آن چونان نايي،           

خـاذ   در ات   گيـرد،  هاي راوي و گويندة اصلي كـالم را بـه عهـده مـي               ها و نوبت گيري    ت چرخش مسئولي
 به همـين    ؛آتي تا چه اندازه قابل بررسي است         رانا ساز كار مناسب از سوي مفسر يا مفس        استراتژي ي 

 جـاي  پـژوهش خـود را بـه          گيريم و درعين حال،      يك گفتمان در نظر مي     ةمنزل نامه را به    ما كل ني    ،دليل
كنـيم تـا دريـابيم        هـا محـدود مـي        ميان مجموع گزاره   ة به بررسي رابط    بيت،  –هاي جمله      واحد ةمطالع

اي،   اشـاره    از قبيـل ضـماير شخـصي،        گـراي اشـاري،     اي چون عناصر زمينـه      هاي فراجمله   تأثير واحد 
 كـه  سـيم بر تفسير گفتمان چگونه است تا سرانجام بـه توضـيح راهكارهـايي      ةزماني يا مكاني در نحو      

  .گذارد اين روش، در اختيار ما مي
  

  در متن گفتمان پرداز   گفتهجايگاه و اهميت. 3
گيري يك ارتباط كالمي  همگي به نقش گوينده و مخاطب در فرايند شكل هاي مبتني بر ارتباط،  نظريه
 بلكه در ،مجزّا از عوامل فرازباني آنتك جمالت و   تكةكوشند متن را نه با مطالع  دارند و ميتوجه

يكي از شش نقشي  ، . ياب بررسي كنند و گفتهپرداز   گفته يعني جريان تعامل گفتماني ميان اين عوامل،
   پيام،  ارتباطي نظير موضوع،ة براي هريك از عناصر موجود در زنجيرة خودكه ياكوبسن در نظري

   .نقش عاطفي است شمارد،  مي  مخاطب و گوينده بر رمز،  مجراي ارتباطي،
اين نقش سعي دارد تأثيري از احساس گوينده .  استويندهگيري به سوي گ  در اين نقش جهت

اين احساس را داشته باشد و خواه وانمود   راستي به مخاطب به وجود آورد؛ خواه گوينده را در
هاي ندايي يا   در قالب ساختبيشتر   اين نوع نقش، از نظر ياكوبسن،. كند كه چنين احساسي دارد

  ).   30: 1383مكاريك،  ريما(گيرد  و غيره شكل مي» آوخ«، »اي واي «حتي اصواتي مانند 
تري از حضور گوينده در زبان  رنگ هاي پر شناساني كه امروزه به دنبال نشانه زبان 
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اند   توانسته ن در ايجاد معنا،  و نقش آ10سوگيري دقيق مسائل مربوط به ة با مطالع گردند، مي
از نظر برخي از اين . نمودار ارتباطي ياكوبسن را متزلزل كنند ت موجود درتمامي معادال

شناسان، از آنجا كه توليد معنا و ارتباط زباني همواره از دو اصل انسان و زبان پيروي  زبان
كاركرد   زمان و عوامل ديگري از اين دست نيز بر مكان،  بافت،  ت،كند و با توجه به اينكه موقعي مي

توانيم توليد معنا را بدون در نظر  ، نمية برقراري ارتباط بسيار مؤثر استل و نحواين اصو
  .  گرفتن عوامل معناساز موجود در انسان و زبان تعبير و تفسير كنيم

  واسطة ساختار روايي و هم ازجهت موقعيت ارتباطي خاص،  در متني مانند مثنوي كه هم به حال،
رساند،   به اثبات مي دهنده راوي و چه در قالب خطيبي نافذ و تعليمپرداز را چه در نقش  حضور گفته

ويژه آنكه قرارگرفتن اثر در   به توان به اهميت عنصر ذهنيت در سرايش و خلق اثر پي برد، بيشتر مي 
حال اگر به  مثنوي از جهت . كند قالب يك متن تعليمي نيز برجستگي آن را بيش از پيش تقويت مي

بر چگونگي حضورگفته پرداز در گفتمان، به موضوع   روايي آن نگاهي بيندازيم، عالوهساختار پيچيدة
  .  اند كنون منتقدان بسياري دربارة آن سخن گفته رسيم كه تا نحوة ارتباط ميان گوينده با راوي مي

  :ها به باور برخي از آن
 از تبعيت به منتقدان بيشتر. ستا نويسنده سواي اغلب گيرد،  ميكار به روايت در را من واژة كه مؤلفي
 نماياند،  مي»من «ضمير با را خود كه تلويحي مؤلف. اند ناميده تلويحي مؤلف را شخص اين بوث، وين

 جزو نويسنده -راوي شخص، اول روايت در اما ندارد؛ نقشي آن در خودش كه كند  مينقل را داستاني
 را) شاهد مقام در من(ديگري  يا) لياص شخصيت مقام در من (خودش داستان و ها است شخصيت

 تشخيص هم از را راوي و تلويحي مؤلف بتوان تا نيست كار در راهي هيچ  همه، اين با. گويد مي باز
 تشخيص را تلويحي مؤلف شخص، اول راوي پشت در توانند  ميكه كنند ادعا مي منتقدان از برخي. داد

  . )101 :1389مارتين،( دندار وجود دو اين زتماي براي شناختي زبان نشانة هيچ هرچند دهند،
 يكي از ةمثاب گرا، به رسد بررسي دقيق عناصر زمينه نظر مي برخالف ادعاي اين عده، به

اي را براي  ثر در تعيين موقعيت گفتمان، بتواند راه تازهؤشناختي م هاي زبان ترين نشانه بزرگ
رو، با نگاهي به جايگاه گوينده در مثنوي و  از اين؛ تبيين اين ارتباط به روي منتقدان بگشايد

اي را كه با راوي درون متن  كوشيم كيفيت حضور او و رابطه  مي چگونگي پردازش و ظهور آن،
تر   هرچه دقيق،افعال و صفات  چون ضماير، ،دارد،  در خالل مطالعه و تحليل برخي عناصر كالمي

  . بكاويم
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  11گراي اشاري  عناصر زمينه. 4
به آن دسته از  گرا  عناصر زمينه شناسي كاربردي، تر اشاره شد، در معني  كه پيشطور همان
  :شود كه هاي زباني گفته مي واحد

گرا بر  مفهوم عناصر زمينه. زمان يا شخص اشاره دارد زباني است و به مكان،  مقيد به بافت برون
توانند  اين عناصر مي... كند يشود و از موقعيتي به موقعيت ديگر  تفاوت م حسب موقعيت تعيين مي

  ).62 -61: 1384 صفوي، ( متن در گفتمان نيز اشاره كنند 13 يا بعدي12هاي قبلي به بخش
  

  ضماير شخصي. 1-4
نامه و پانزده  كاربرد ضماير شخصي و ضماير يا صفات اشاره در ني  گفته، ميان عناصر پيش از

 در موقعيت ارتباطات   اگر اين ضماير و صفات،. بارزتر است بيتي كه پس از آن امتداد يافته است،
گويند و چنانچه در بافت متني  مي» گرا عناصر زمينه«ها  هاي شفاهي به كار روند، به آن و مكالمه

 با  ها در ماقبل يا مابعد يافت شود، بسته به اينكه مرجع مورد نظر آن از هريك،  استعمال شوند، 
اندازه ميزان چنين  هر. شود  ياد مي15»بعد  اشاره به ما« و 14»اشاره به ماقبل «مانندهايي  عنوان
كند و  رو مي هتري روب  آن را با ابهام معنايي افزون هايي در يك گفته يا گفتمان بيشتر باشد، مؤلفه

  . برد اي آن را باال مي موقعيت ارتباطي و رسانه
 خود به   كنند، ردش مي پيوسته  گنامه نيضماير شخصي كه در ابيات نخستين مثنوي و در 

طوري كه هريك از اين ضماير و   به،دهد درون بافت ارتباط گواهي ميپرداز   گفتهقرار گرفتن
دهد كه براي مخاطب حاضر در موقعيت ارتباط،  صفات اشاره به مرجعي بيرون از متن ارجاع مي

است كه نشان دهد برخي ضماير،  دليلبه اين   فقط»  احتماالً«قيد . ست ااي آشنا  تا اندازه احتماالً 
 يعني ؛كند  مشهود استناد نمي ي در يك ارتباط مستقيم و شفاهي به مصداقي مشهود يا صرفاًحت 
يني معين  و قابل دسترس راحتي جايگز توان به دنبال مرجع يا مصداقي بود كه به همواره نمي 

  . هاي اشاري متن يا گفتمان باشد فهبراي مؤل
 آورد و هم  گفتماني است كه وضعيت ارتباط غيرمتني را به ذهن ميةمنزل هم به ، نامه ني

. ي نوشتار، در حكم متني است كه به خود اشاره داردقالب ماد صورت مكتوب و ةواسط به
 آن را ةرشت جنباند و سر  سخن را ميةحكايتي، سلسل  پس، در ضمن هراز اينحضور راوي كه 
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همين به ؛ و تبديل آن به گفته دارد» انفصال گفتمان«و » اتصال«گيرد، حكايت از  دست مي  خود به
 ديد مؤلف يا گوينده از متن ةگردش زاوي(، اگر مرجع ضماير، در هنگام تغيير گفته به گفتمان دليل

  .ن نشود، ابهام و معناپريشي ايجاد خواهد كرددرست معي) نوشتاري به جانب موقعيت ارتباط غير
به ) من(عنوان خواننده، هر متني را كه در آن ضمير اول شخص مفرد  هبراي مثال، چنانچه ما ب
آنكه نويسنده درصدد معرفي دقيق خود برآيد، در فهم مرجع و معناي آن  كار رفته باشد بخوانيم، بي
هم در ارتباط زباني، اگر بدون ) تو(به كارگيري ضمير دوم شخص . دچار مشكل خواهيم شد
  . كند ه در موقعيت اداي كالم حضور داشته باشيم، ابهام معنايي ايجاد ميتوضيحي بيايد يا بدون آنك

گراي ناب  اول شخص و دوم شخص، از جمله عناصر زمينه از ميان ضماير شخصي، ضمير
ها جز از طريق حضور در موقعيت ارتباط يا دستيابي به مرجع از  كه معناي آن هستند اشاري

 بنابراين، در اين ؛شود  متن روشن نميةطب ارتباط يا خوانند كامل يك متن، براي مخاةطريق مطالع
 ضماير سوم شخص بارةا در، اميابي اين ضماير الزامي است دو مورد، وجود مخاطب براي هويت

  .وجود ندارد الزامي ،مفرد و جمع
به اين امر اشاره دارند كه فردي كه زيرا (  ارتباطي دارندةسلبي جنب  اين ضماير، هم از وجه

و هم از وجه ) نه جايگاهي نظير شنونده در اثر برند، نه كاري همانند گوينده دارد و راحتاً نام ميص
  موارد . )16از آنجا كه به يك مرجع پيشين زباني نياز دارند، در حكم يك بازنمودنديعني (ايجابي 

  : زير خالصه كردصورتتوان به   بيت مي35 اين ردش ضمير را در مجموعگ
 ؛»كند شكايت مي« در» او«به » بشنو«در » تو«از :  غايبمخاطب به. 1

 ؛بگويم در خواهم و» َ م -«ضمير  و» مرا «در » من«به » مي كند«در » او«از : مغايب به متكل. 2

 ؛»ماند و بازجويد« در» او«به » من« از: متكلم به غايب .3

 ؛»شدم« در» من«به » او«از : غايب به متكلم .4

 ؛»... ونيست، باد، فتاد، بريد، دريد، ديد«نظير ضمير مستتر غايب در افعال : متكلم به غايب .5

 ؛»غم ما روزها بيگاه شد«در » ما«به » او«از : الغير غايب به متكلم مع .6

 ؛»آنكه جز تو پاك نيستاي   گو، رو، بمان،«در » تو«به » ما« از: به مخاطب) جمع( متكلم. 7

 ؛»...سيرشد، ديرشد، درنيابد و«در » او«به » تو«از: مخاطب به غايب. 8

 ؛»...گسل باش، چند باشي، بريزي وبند ب« در » تو«به » او«از : غايب  به مخاطب. 9

  ؛»پرنشد، چاك شد، پاك شد«در » او«به » تو«از : مخاطب  به  غايب .10
 

16
- représentant 
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 و ااي عشق خوش سود « و مناداهاي» شادباش« در» تو« به» او«از : غايب  به مخاطب. 11
  ؛»...او

  ؛»چاالك شد افالك شد و بر «در» او«به » تو«از : مخاطب  به  غايب. 12
  ؛»عاشقا «در مناداي» تو«به » او«از : غايب  به مخاطب. 13
  ؛»جفتمي و گفتمي«در » من«به » تو«از : مخاطب به متكلم مفرد. 14
  ؛»گذشت شد، در زبان شد، جدا بي«در » او«به »  من« از: متكلم  به غايب. 15
  ؛»نشنوي«در » تو «به»  او«از : غايب  به مخاطب.  16
  ؛»نباشد و ماند«و » ...ة معشوق است وجمل«در » او«به » تو«از : مخاطب  به  غايب. 17
 ؛»هوش دارم«در » من«به » او«از : غايب به متكلم مفرد.  18

  ؛»خواهد و نبود «در» او«به » من«از : متكلم به غايب. 19
  ؛»داني«و » ات آيينه«در » تو«به » او«از :  به مخاطب غايب. 20
  .»دوستاناي  «و مناداي » بشنويد«در » شما«به  » تو«از  : ب جمعمخاطب مفرد به مخاط. 21

 به سوي مخاطب و بار، پنج بار محور اين گردش به سوي متكلم، هفت بينيم ميطور كه  همان
حقيقت  به گفتمان و در) گفته(دفعاتي كه گوينده از متن  بنابراين تعداد ؛ به جانب غايب استبارنه 

در . كشاند ، بيشتر از زماني است كه گفتمان را به گفته ميگردد ميواسطه باز به موقعيت ارتباط بي
  .مواجهيموگو   گفتپي در جريان در پي) قطع و وصل(اين موارد ما با اتصاالت و انفصاالت 

 با نفي من، اينجا و اكنون از طريق عمليات برش گفتماني به به عقيدة ژوزف كورتز، عمل گفتمان
مقابل عمليات برش، اتصال گفتماني قرار دارد كه حركت آن در جهت  در. شود ايجاد گفته منجر مي

عكس مسيري است كه در باال شرح داده شد؛ يعني موجب ترك حوزة گفته و اتصال مجدد با فرايند 
  )58: 1388شعيري، (شود  گفتمان مي

م و غايب است كه  ابيات آغازين مثنوي، شش حركت اول چرخش متناوب ميان متكل در.
تنها در بيت نخست، موالنا با . كند ميوگو را ايجاد   گفتپي در جريان كلّي در ال و انفصال پياتص

  .رود كند و در گردش هفتم، از تكلم به خطاب مي سپس به غيبت ختم مي، كند مي خطاب آغاز
 بلكه ازمن به ما يا تو و ،شود ، محدود نمي»اكنون « و»اينجا«، »من« به فقطقعي، اتصال در موا

، تنها در موارد نادري نظير مواقعي »ما«اول شخص جمع  ضمير. كند يك بار نيز به شما تغيير مي
شود، به من و ديگر من،  هاي جمعي مربوط مي گويي يا به منشĤت و نوشته كه به حكايت و داستان

  .  گردد ميباز » ها آن«يا  »او«عالوه  به» تو«يعني 
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  همچــو نــي زهــري و تريــاقي كــه ديــد     
ــد     ــاه شــ ــا بيگــ ــا روزهــ ــم مــ   در غــ
ــاك نيــست      ــت گــو رو ب ــا گــر رف   روزه

 

  ...همچو ني دمساز و مشتاقي كـه ديـد        
ــد   ــراه شـ ــوزها همـ ــا سـ ــا بـ   روزهـ

  اي آنكـه جـز تـو پـاك نيـست            تو بمان 
 
 

  .)15 و 12: 1388 ،نيكلسون(
  :الغير از غايب به متكلم معتغيير 

  

  
ا عوامل زماني و اند، ام ، تنها عوامل فاعلي تعيين شده)گفته(و انفصال ) گفتمان(مواقع اتصال  در

ل فاعلي اوواسطة ضمير  به. هستندمبهم و نامعين » روزها«ژة   استفاده از وامكاني به جز دربارة 
روزها گر رفت (» روزها« از   كرد و مثالًكنوني آن درك، بايد معناي بيت را در موقعيت شخص

معلوم كه گاه به اندازة واژة  نه زماني نا، را در نظر داشت» روزهاي جاري در حال گوينده«...) گو
در حالت » ما« نمودار ضمير. داشته باشدتواند گستردگي و بسط زماني  در غزليات مي» دوش«

  :ودتركيب با ضماير شخصي ديگر به قرار ذيل خواهد ب
  
  
 

 

  
از حيث تركيب پذير بودن با هريك از ضماير شخصي » ما«براي تعيين دقيق ضمير شخصي 

را موالنا نامه   نياگر. ابتدا بايد نوع ادبي متن را مشخص كرد  اش، پذيري ت تركيبيا عدم قابليديگر 
ويي دروني گ  تبديل به يك تك نزد خود سروده و سپس در مجلس مريدان قرائت كرده باشد، 

 از زمان حال به  و در مقام راوي داناي كل،17»نگر من گذشته«ديد شود كه موالنا با زاوية  مي
  قضاوت، او رفته است با تفصيل و همراه با ارزيابي،   و آنچه را كه برگردد ميگذشته باز 

 
17

 -retrospectif 

ديگر + من = ما

)يا شما(تو + من   
)ها يا آن(او + من   

)ها يا آن(او + تو + من   

.مواردي كه در آن، ضمير ما تنها بر يك فرد داللت داشته باشد  
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از گذشته  هر نوع دانش و معلوماتي كه  ي،طور كل علت حوادث و امور و بهسازي دربارة  فرضيه
  . كند  روايت مي در اختيار دارد،

 حضور او خيالي  متن حضور دارد،  كه اگر مخاطبي دروجود دارد اين امكان  در اين صورت،
  :نويسد  راوي براي خود مي دروني،گويي   تكدر. و در حكم همزاد يا ديگر من گوينده باشد

گيرد و از اين روش براي  رضي در نظر مي مخاطبي ف تر سازد، اما براي آنكه سخن خود را مقبول  
 آلبر كامو كه سقوطهمانند مخاطب خاموش رمان . كند طرح بهتر يا پردازش منسجم اثر استفاده مي

  . (Papo, 1989: 79)  تنها ديگر مني از خود اوست  يابيم كه اين مخاطب، سرانجام درمي
داند كه با زباني   مياي شده يگوي درونو  آن را گفت،»مونولوگ«اميل بنونيست در تعريف 

  .(Ibid:80)گيرد در مي» من شنونده« گوينده و » من«ميان  نزديك به زبان حال، 
 يا بدون مخاطب است  گوي دروني درگرفته باشد،و  از ابتدا با طرح چنين گفت ،نامه نيحال اگر 

ه بيتي كه در اين در صورت اول، بيت هجدهم تنها پس از سرودن شانزد. دارديا مخاطبي فرضي 
كه موالنا در موقعيت ارتباط و با  به اصل ابيات اضافه شده است؛ يعني زماني ميان قرار دارد، 

 و شرايط 18نوع تعليمي  در آن حال، . هدف انتقال اطالعات و تعليم به مخاطب قرار گرفته است
 ،ابر مخاطب و درست يعني در بر،»اكنون« و » اينجا« كند كه راوي در  خاص گفتمان ايجاب مي

 راوي حكم خطيب يا بليغي را دارد كه قرار  در اين هنگام،. خطاب به او سخن خود را ايراد كند
  نگري كه دارد،  با وجود زاويه گذشته نامه، حال آن كه ني. است سخناني  واقعي  را مطرح كند

تر شدن  ستاني است كه با نزديك روايت يا داةمنزل نمايي داشته باشد؛ زيرا به تواند چندان واقع نمي
   به تعبير بالزاك،زيراهاي حقيقت را در خود به حال تعليق درمي آورد؛  شاخصه«  ،19به مرز خيال

 .(Ibid:82) ».كذبش نيست حتي حقيقت يك رمان رئال نيز بيشتر از

ي، چه در گويي درون مثابة يك تك نامه به  چه در ني و واقعيت،  مرز ميان خيال  با اين وجود،
شوند و چه در  روايت مي» داستان«عنوان يك  حكاياتي كه بعد از آن و به تصريح راوي،تنها به

 بسيار  القاعده بايد واقعي تلقي شوند، كند و علي هايي كه راوي در بافت بيروني حكايت ايراد مي خطابه
زيرا خيال «شود؛  ت نمي تضادي ميان اين دو ياف  اصالً كه به باور برخي، باريك است،  تا جايي

 خيال (Ibid: 83) » .شود اي از باز نموني واقعيتي است كه بار ديگر در متن دوباره ساخته مي شيوه
اين است كه واقعيت نيز ماده و  آفريند،   اما آنچه در اين ميان تناقض مي چيزي جز واقعيت است،

  . زمينة خيال است
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(  كه به بررسي مباحث مرتبط با برخي از اين انواع منطق انواع ادبيكاته هامبورگر در كتاب 
ه و ، مادبه همان ميزان كه واقعيت «:نويسد باره مي  در اين پردازد، شناختي مي از منظر زبان) ژانرها

» .تواند از طبيعتي متفاوت با آن برخوردار باشد  خيال مي دهد، تشكيل مي اساس خيال را
(Hambourger, 1988: 29) . تر  هاي زندگي و حيات نزديك  يك اثر به واقعيتهر چه  سخن،به ديگر

 جهان مخلوق كند مي   خواننده را قادر نتيجه، پردازي در آن باالتر است و در  امكان خيال باشد،
  . رو كند  هروب  نويسنده را با جهاني كه خود زيسته و دريافته است،

حساب  گويي دروني به را به شكل يك تكنامه   نيگويد اگر ساختار  كه مي بنا بر فرض دوم 
 از همان ابتدا به جنبة   بايد احتمال داد كه موالنا،  مخاطب يا مخاطباني فرضي خواهد داشت، آوريم،

ارتباط روايي و تعليمي كار خود نظر داشته و بدين وسيله خواسته است جاي مخاطب را در سخن 
 ابتدا تا انتها ساختار منسجم و يكدستي را به نمايش  از با اين فرض،  تمام مثنوي،. خود باز گذارد

الدين از موالنا  اند كه روزي حسام نويسان در شرح حال موالنا آورده اما آنچه برخي تذكره. گذارد مي
الطير تأليف شود، مونس جان عاشقان  اگر كتابي به طرز حديقة سنايي و به وزن منطق«خواست كه 

خواهد كه ياران توجه كلي به وجه كريم ايشان كنند و به چيزي ديگر  يو دردمندان شود، اين بنده م
الحال از سر دستار خود جزوي درآورد كه در آن هجده بيت آغاز  موالنا نيز في» .مشغول نگردند

چنين ). 202: 1363گولپيناري، (» سرايم مثنوي سروده شده بود و گفت اگر تو بنويسي من مي
المجلس مثنوي،  آورد كه نيت موالنا از ابتدا قرائت و امالي في ن پديد ميروايتي، اين فرض را در ذه

اي ديگر  شيوه  يعني در قالب مثنوي،  آن هم در جمع مريدان نبوده است و تنها خواسته بدين طريق،
نيت را به تعليم و ارشاد بازگردانده  الدين،   اما به تشويق حسام در پيش گيرد،» از خود گفتن«براي 
هايي را كه  گويي  هرچند در كل نيز از نيت نخستين خود دور نمانده است، زيرا نشان چنين تك ،است

  اوست،» فرامن« يا  به تعبير پورنامداريان،   بلكه خطاب به خود او نه خطاب به مريدان  خاص يا عام،
ن يافت كه از فضاي توا  بعد از ذكر مالقات پادشاه با حكيم غيبي، مي المثل در همان حكايت اول، في

  : نام مه آشناتر است  از نوع ني اين روايت بيگانه و با فضاي روايتي ديگر،
ــت     ــه اس ــنم برتافت ــان دام ــس ج ــن نف   اي

  هـــا   از بـــراي حـــق صـــحبت ســـال    
  التكلّفنــــــي فــــــأني فــــــي الفنــــــاء
  من چه گـويم؟ يـك رگـم هـشيار نيـست            

   بــوي پيراهــان يوســف  يافتــه اســت    
ــال   ــوش ح ــالي از آن خ ــازگو ح ــا ب    ...ه

ــاء   ــصي ثنـ ــال أحـ ــي فـ ــا فـ ــت أفهـ   كلّـ
ــست    ــار ني ــه او را ي ــاري ك ــرح آن ي   ش
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ــر   ــون جگ ــن خ ــران و اي ــن هج   شــرح اي
 

ــر    ــت دگـ ــا وقـ ــذار تـ ــان بگـ ــن زمـ   ايـ
 
 

  .)131-125: 1384مولوي، (
در ) مؤلف اصلي(ديگري را مبني بر اينكه راوي و نويسنده   ظن  وجود نظاير اين ابيات،

نويسندة يك داستان را نبايد با  كند، زيرا به باور برخي،   تقويت مي مثنوي با هم برابرند،
   لزوماً  راوي يك داستان خيالي، به ديگر سخن،. كند يكسان دانست اي كه آن را روايت مي گوينده
برخي ديگر معتقدند راوي را نبايد تصوير و . اي مشابه با نويسندة  واقعي آن ندارد نامه زندگي

   بلكه نويسنده با آوردن عباراتي چون ا مجازي از او دانست،بازتاب نويسنده در سخن ي
دهد كه هرچه هست اوست و داستان آن چيزي است كه  گواهي مي» ما«و ضمير » قهرمان ما«

  .(Hambourger, 1989: 128) كند   روايت مي وي مستقيماً
ي  ميدان مناسبي برا،پردازد و غزل راوي در غزل به توصيف حاالت روحي خود مي

خويش بيافريند و با او » ديگر من« هاي دروني است تا شاعر مخاطبي از جنس خود و  گويي تك
ت كه مجال  رمان تنها نوعي اس شمارند، از ميان انواع ادبي كه امروزه برمي.  شرح حال بگويد

 از زبان( اعم از ثابت  خاذ يك زاوية ديد دروني،اشخاص را با اتهاي  تتوصيف درونيات و ذهني
براي نويسنده فراهم ) ها بار دربارة يكي از شخصيت هر(ر يا متغي) ي از اشخاص و دربارة اويك
 به نوعي زاوية ديد  الت،تغز به شيوة  گويد، ميرا كه شرح حال دل خود  جاييموالنا . آورد مي

ناي كل و  تبديل به دا پردازد، سرايي مي به داستان  كه در مقام راوي، آنجايابد و  دروني دست مي
گاه از زبان يكي از اشخاص داستان صحبت ، زيرا شود در مواردي هم داناي كل محدود مي

 از طريق توصيف حاالت و خلقيات  شخصيتي را مستقيماًوي افتد كه   كمتر اتفاق مي، اماكند مي
هريك   نادر در موارد  ي در مقام يك داناي كل، جزحتدهد   ترجيح ميكند، بلكه مي معرفي شدروني

   مثالً  ساير موارد،ةبار ها را از طريق رفتارها و اقوالشان بازنمايد و قضاوت را در از شخصيت
  .  به مخاطب واگذارد،ها خوب يا بد بودن آن

  ةمنزل به راوي، «گويند  مي» راوي«تر نسبت به موضوع  برخي از منتقدان  با  اتخاذ نظري دقيق
و اگر به  (Ibid: 198)» يابد  در جريان تخيل ادبي تكامل مي  است كه به شكلي سازمند،20اي واسطه

كسي   راوي،« توان گفت كه   مي  توجه نكنيم، هر حكايت به عهده دارد اي كه در كاركرد و وظيفه
اي است از   راوي صورت نمادينه با اين وصف،. بيند كند و مي  حس مي شود، است كه كامل مي
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گونه كه   ما جهان را آن اساس آن،  و برشدن كانت متداول  كه از زما21ماهيت مفهوم شناخت
  درخواهيم يافت  بلكه تنها پس از آنكه از صافيي به نام ذهن عبور داده شد،،شناسيم  نمي هست،

Ibid:129).(  
 واقعي و روايتگر كل مثنوي نيز ة همان نويسند كه مطابق آنچه گذشت،نامه   ني راوي بنابراين،

  يابد،  و تكامل ميرود ميها و دفترها به پيش  همزمان كه خود در جريان حكايت سعي دارد  هست،
 كه با جايي تا  ،كند از جهان   در مقام مخاطب،  درك و دريافت ما،ةذهن و روح خود را واسط

به . گوييم شنويم و از زبان و با زبان او نيز سخن مي  با گوش هايش مي بينيم، چشمان او مي
  . كنيم را تجربه مي عالم و آدمي ديگر  و و دنيايي كه از سخن آفريده است، توسط ا ،نوعي

 حاوي   مثنوي با هر نيتي كه سروده شده باشد و با هر مخاطبي كه سخن بگويد، ،رويبه هر 
جاي مثنوي را از صورت گفته به يك گفتمان   جاي نامه، بر ني دي است كه عالوهمتعدهاي  نشانه

هاي اشاري در كالم  كاربرد ضماير شخصي تنها يكي از شاخصه. كند يمحور تبديل م مخاطب
جاي  هاي حضور او را در جاي دهد و عالمت است كه آن را بيش از پيش به سوي گوينده جهت مي

  . كند آن تحكيم مي
تر  ها را پيش  يعني ضمايري كه فهرستي از آن  ماهيت حقيقي مصاديق اين ضميرها،

   ضماير شخصي، شناسان، چه كس يا كساني بايد باشند؟ نزد بعضي از زبانراستي   به برشمرديم،
. اي ديگر است گونه  به22اين موضوع براي واژگاني با مرجعيت قطعي. استقالل مصداقي ندارند

  در جهان عيني و بيرونيشدني معين و تعريفهايي  مصداق...  چكش و  آسمان، كلماتي مانند ميز،
ت ويژه يا ارتباط با جمالت يا كلمات قبل و  گرفتن در يك بافت يا موقعيه قراركه بدون نياز بدارند 

قبل و مابعد  ا ضماير شخصي تنها در موقعيت ارتباط يا با رجوع به ما، امدنشو بعد شناخته مي
هاي  صورت« درستي اصطالح گرا، به به اين ترتيب، براي اين قبيل عناصر زمينه. شوند دريافت مي

  .اند كار برده را به) Kerbrat- Orecchioni, 1980: 44(  »23تهي
، هرچند به شيء قابل تعريفي كه بتواند مرجع هريك واقع شود، باز »او«و » تو«، »من«ضماير 

ها تنها  معنا نيستند و معناي هريك از آن لحاظ مصداق تهي باشند،  بي ا هر اندازه بهگردند، ام نمي
» 24 ارجاع -خود«ها را نبايد  به عبارت ديگر، اين مؤلفه. شود در موقعيت گفتمان مشخص مي

توان از  ها را مي  يعني ضمايري كه مصداق خود را با خود و در درون كالم دارند، بلكه آن؛دانست
ت گردند كه ماهي مي ي بازئگرا به اشيا ضماير يا ساير عناصر زمينه«اين لحاظ چنين تعريف كرد كه 
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» .شود ها را فراگرفته است، مشخص مي   گفتماني كه آنةت ويژيخاص هريك فقط در داخل موقع
)Ibid (و به چارچوب گفتمان يا كالم محدود هستندگونه مصاديق ذاتاً فرازباني  و بنابراين، اين 

دست آورد كه در   هتوان ب مينامه   نياي از اين ضماير را در گفتمان مصاديق پاره. شوند نمي
  :ه شده استها  ارائ شماري از آن زير

ــرحه  ــواهم ش ــينه خ ــراق  س   شــرحه از ف
 

  بگـــــويم شــــرح درد اشـــــتياق  تــــا 
 

  اشاره به قبل؛ني= َم -

  كــه از يــاري بريــد   نــي حريــف هــر  
 

ــرده ــرده پـ ــايش پـ ــا هـ ــاي مـ ــد هـ   دريـ
 

  اشاره به قبل؛ني= ـَـ ش 

  چـــون نباشـــد عـــشق را پـــرواي او    
 

  او چــو مرغـــي مانــد بـــي پـــر، واي او  
 

  در بيت قبل؛او برابر عاشق

ــست    ــاز نيـ ــرا غمـ ــي چـ ــه ات دانـ   آينـ
 

  ت مـــمتاز نيـس    شآنكه زنگـار از رخـ      ز
 

   در بيت قبل؛ آيينه–ـَ ش 
 ،»بريزي«، »بشنو«مستتر در » تو« مرجع بسياري از ضماير شخصي ديگر همانند با اين حال،

  : زير نامعلوم است و از طريق ابيات موجود در متن قابل شناسايي نيستدر ابيات» داني«
ــشنو ــي   ب ــت م ــون حكاي ــي چ ــن ن ــد اي   كن
ــر ــز گــ ــوزه يبريــ ــر را در كــ   اي بحــ
   دانـــي چـــرا غمـــاز نيـــست   اتآيينـــه

 

  كنـــد  هـــا شـــكايت مـــي   از جـــدايي
  ايچنـــد گنجـــد؟ قـــسمت يكـــروزه   

  زآنكــه زنگــار از رخــش ممتــاز نيــست 
 

 هستندنامعلوم نيز در ابيات زير » من« و» ما«و ) »يد «ةبا توجه به شناس(» بشنويد«در » شما«
  .نديق ابيات موجود در متن قابل شناسايي نيستو از طر

ــم     روزهــــا بيگــــاه شــــد  مــــادر غــ
   چگونـــه هـــوش دارم پـــيش و پـــسمـــن

 

ــد   ــراه شـ ــوزها همـ ــا سـ ــا بـ   روزهـ
  يــارم پــيش و پــس چــون نباشــد نــور

 

 زيرا اين كلمات ،كند نيز مشكلي را حل نمي» اي دوستان«يا » اي پسر«كاربرد مناداهايي چون 
كه بيانگر روابط هايي  ي، واژهطور كل به. شوند با كلمات ديگر فهميده مي ي يعن دارند،يت نسبيمرجع

، با اضافه شدن به ... وهاي خويشاوندي است، نظير عمه، خاله، برادر، دختر، فرزند و نسبت
دوست ة خال«، »همسايه دختر«، »حسنة عم«گوييم   مثالً مي؛شوند هاي ديگر شناخته مي واژه

رسد كه  به نظر مي. كنيم ها را روشن مي ها، ماهيت واقعي آن قبيل انتسابو از طريق اين » نرگس
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اين كار كنند كه  گونه ضماير، مراجع خود را تنها از طريق بازآفريني موقعيت گفتماني معلوم مي اين
گفتيم ، »من «ةعنوان مثال، دربار به. توان به آن رسيد هم غيرممكن است و تنها با حدس و گمان مي

ست كه  اموالنا» ديگر من«در حكم » من«، بدانيم راوي را در اين مورد با نويسنده يكسان كه اگر
ا اگر مراد از ام. گويد خود سخن مي گوي دروني و با يك مخاطب خيالي، ازو در جريان يك گفت

 يا راوي در مقام يكي از يك راوي خيالي، يعني شخصي جز نويسنده اصلي اثر» من«اين 
گذارد و او را  ها مي آن گاه خود را به جاي يكي از ب باشد يا الاقل كسي كه گاههاي كتا تشخصي

  .كند، ديگر نشاني در متن نداريم كه آن را ثابت كند زبان حال خود مي
راهي اند  ، خواسته نه راويهمان موالناي بلخي است» اين ني«گويند منظور از  كساني كه مي

ها   مرجع هريك از آنةاين باشد، رابط بيابند، اما اگر جزنامه   نيمرجع براي تعيين هويت ضماير بي
ديگري كه تاحدودي از فرض نخست، يعني ة مؤلف اما .ماند ت گنگ و مبهم مي و واقعيبا خيال

آن «، »اين ني«  مانند؛اي است كند، ضماير و صفات اشاره همساني راوي و مؤلف اصلي حكايت مي
در . »آن«و  »اين داستان«، »اين سخن«، »زآن پس«، »اين هوش«، »اين آتش«، »اين بانگ ني«، »نور

  :زيردر بيت » زآن پس«ست از  ا خورد كه عبارت اين ميان، تنها يك مؤلفه زماني به چشم مي
ــس ز    چــون كــه گــل رفــت و گلــستان درگذشــت ــشنوي زآن پـ ــت نـ ــل سرگذشـ   بلبـ

 

نبودن . ماند ان  باقي ميمراد از آن، زماني است كه پس از رفتن گل و در گذشتن گلست
دهد كه موالنا، يا اعتنايي به   اين جايي، خود گواهي مييِهاي مكاني و به طور كلي، قيود مكان مؤلفه

كند » اينجا«مقيد به اين مكان و  اينكه مكانمند كردن گفتمان خود نداشته است يا آگاهانه آن را از
شود، همچون نيستان،   در اين ابيات ديده ميهاي قيود مكاني كه تنها متمم. دور نگه داشته است

نامعلوم ، به آنجا، فرامكان يا مكاني )كار رفته  هجان بة اليه كلم كه در قالب مضاف(افالك يا طور 
بار  هاي اشاري زماني، يك كه مؤلفه  در حالي،كند ي و اينجايي داللت ميخارج از زمان و مكان ماد
ت زمان در اين متن ة اهمي از آنكه توضيح مختصري دربارپيش. شود در كل اين ابيات ديده مي

اي ياد  هاي اشاره كنيم كه در مورد مؤلفه بدهيم، به بحث فشردگي و گستردگي كالمي اشاره مي
  .شده، قابل بيان است

  
  انداز و تفسير متن  چشم.2-4

ص را براي گري سوم شخ شويم كه ارجاع رو مي هدر ادبيات داستاني مكرراً با روايتگري روب
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 شخصي ةممكن است تا بتواند تجرب گيرد كه ديدنشان تقريباً غير كار مي  بههايي پديدهتوصيف 
انداز فردي  انداز او چشم در اين حالت چشم). 77: 1389، وردانك( شخصيت را مستقيماً بيان كند

ها را  شخصيتهاي  ترين تجربه ترين و دروني تواند محرمانه است كه در داستان شركت دارد و مي
گر سوم شخص، شاهد شخصيت  در اين صورت به جاي مشاهده). 79:همان( براي ما آشكار كند

گري سوم  هاي معمول در ارجاع عرف«روايتگر نيز در بند . اول شخص درگير در ماجرا هستيم
ت ريخ برون« بلكه ،اي از رويدادها كند ديگر نه زنجيره و آنچه بيان مي) 78 :همان( »شخص نيست

معادل (انداز  ، چشمنامه نيويژه در   ه در مثنوي و ب).همان( »ها در يك لحظه است ناگهاني احساس
اساس موضع خود در   بلكه راوي بر،ماند راوي اغلب براي مدتي طوالني يكسان نمي)  ديدةزاوي

د، پيوسته  كالم دارةو با توجه به غرضي كه از افاد) يا خوانندگان فرضي(قبال مخاطب  و خواننده 
 كلمات را مستقيماً روايت كند و نيشود تا از زبان  دهد؛ يكجا غايب مي مدار ديد خود را تغيير مي

و در مقام راوي وگو   گفتگيرد تا با اشراف بيشتر بر فضاي دست مي  سخن را بهةيكجا رشت
و اگر كند  ايت نميتنهايي كف  براي نقل آن بهني كه  بازگو كندداناي كل، گذشته و آينده و حالي را
 اما  زماني هم ،شنود بيند و مي دهد و از زبان او مي  قرار مينيچه خود را براي مدتي در جايگاه 

تر به  واسطه در جايگاه سوم شخص، تمايل خود را براي فاصله گرفتن از او و نزديك شدن بي
ي مدت زيادي خود را بيند برا كند كه ضرورتي نمي راوي چنين وانمود مي. دهد مخاطب نشان مي

  . داستان پنهان نگه دارد نيپشت نقاب
انداز داناي كل در كنار اول شخص در  چنين گفتمان بزرگ عرفاني، حكايت از  انتخاب چشم

هاي فيزيكي  كه گهگاه با بيرون آمدن از خود قصد دارد محدوديت  اصيل فردي داردةروح تجرب
 خالقيت و آفرينندگي، همچون او أم هستي و مبدخويش را ترك گويد و با پيوستن به روح عال

نگاه مولوي در زمان روايت يا پيش از آن، از فراسو است كه . نگر داشته باشد جانبه ديدگاهي همه
آيد آنچه در مقام امر، التزام يا  مي صدد بر هاي خود اغلب در زدايي از هيجانات و خواسته با فرديت

تر  مخاطب بتواند راحتيا التزام شخصي داشته باشد تا اهش كند، كمتر صورت خو انشاء بيان مي
  .كندتر با او وارد تعامل و كنش شود و  پاسخ مناسب را محقق  و سريع

تواند براي هميشه  رسد، راوي نيز نمي از آنجا كه واقعة تجربة شهودي باالخره به پايان مي
ي زماني و  مكاني و ديداري به ها از خود بيرون آمده باشد كه از وراي محدوديت  نيهمچون 

رو، با بازگشت به فرديت پيشين خود، با مخاطب عادي از در همدلي در  نگرد؛ از اين واقعيت مي
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آيد و در آن حال به جاي تكيه بر كاركرد ترغيبي، با استفاده ازكاركرد عاطفي زبان با او سخن  مي
ه اول شخصي است كه در داستان حضور در اين صورت،  راوي ديگر داناي كل نيست، بلك. گويد مي

از اين لحاظ، او نيز به اندازة ديگران . شنود بيند و نمي دارد و جز گذشته و حال خود چيزي نمي
رسد  در اين حال، به نظر مي. كند داند و سرگذشت  هيجانات شخصي خود را آزادانه حكايت مي مي

د كردن دامنة هيجانات  افراد و جايگزين كه روايتگري داناي كل ابزاري است براي مهار و محدو
هاي  كردن ذهنيت تك تك اشخاص با ايدئولوژي يك ذهن تصميم گيرنده كه از ميان تمام ديدگاه

  .گيري نهايي كالم تناسب دارد گيري كلي و نتيجه گزيند  كه با جهت موجود تنها آنچه را برمي
كه منجر به بسته نگه » از من بشنو«يد بگو اينكه  ديد اول شخص، راوي به جايةبا اتخاذ زاوي

و با استفاده از » بشنو از ني«گويد  شود، مي داشتن افق تفسير كالم براي مخاطب و خواننده مي
برداشت  ني دهد موضوع و غايت كالم را آزادانه از طريق  به خواننده اجازه مي25گفتمان مستقيم

اي  گونه زند، لحن سخن راوي به ص دور نميبر محور اول شخنامه   نيحتي زماني كه گفتمان كند؛
همچو ني  «سرايد ميعنوان مثال، آنجا كه   به؛كند  روايت مينياست كه گويي آزادانه از ضمير 

 بالفاصله بعد از كه دليل  اين، به»كند ني حديث راه پرخون مي«يا » زهري و ترياقي كه ديد
نگر و حكايت از احوال   ديد درونةزاويروايتگري اول شخص قرار گرفته است، با اتخاذ نوعي 

  . دهد ادامه ميوگو   گفت، همچنان به حضور وي در جرياننيدروني 
26طرفه گوهاي دوو نگر و درج گفت  ديد برونةوجود زاوي

طرف  در كالم به نويسنده در بي 
 از يشتربدر اين حالت، . كند  وي كمك ميةانگيخت نشان دادن كالم و پنهان نگه داشتن ذهنيات خود

شود و افعال كمكي و قيود و صفاتي كه مفيد حالت،  وجه اخباري به جاي التزامي استفاده مي
  (Argod, 1998: 25).   دنخور ، كمتر به چشم ميهستندانگيزه يا احتمال 

 ،  با اين وجود، مثنوي هر اندازه يك متن تعليمي باشد كه به قصد اقناع نگاشته شده است
نگر، قيود حالت و   ديد درونةكند كه گوينده، زاوي  ايجاب ميآنناختي و ادبي ش هاي زيبايي جنبه

عنوان متني علمي يا جدلي  ت يك متن را به را كه  قادر هستند قطعي27كنشي افعال توصيفي و غير
د تا گهگاه نكار گير گراي مرتبط با اينجا و اكنون او به د، به همراه عناصر زمينهنمحل ترديد قرار ده

 . شودچيرههاي جدلي و كالمي  ي تجربه زيباشناختي بر انديشهفضا

 بزرگي از حوادث و ة قادر است زنجير28مستقيم  روايت غيرةموالنا با استفاده از شيو
صورت فشرده بازگو كند و با اين كار به جريان حوادث سرعت رويدادها را در يك يا چند جمله به

 
25

 - discours direct 
26

 - dialogue 
27

 - verb modal 
28

 - discours ind irect 
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هاي روايي بخواهد خود  ي از گفتمان مستقيم، از شخصيتگير تواند با بهره او همچنين مي. بخشد
سخن بگويند و با اين روش، از مسئوليت و پيامدهاي احتمالي كه با ايراد اين سخنان متوجه او 

   . (Ibid: 40) د، قدري بكاهدنشو مي
  

  و ضماير و صفات اشاري نامه ني فشردگي و گستردگي گفتمان. 3-4
كه تعريف يا توضيحي اضافي ، بدون آن است  واژه يكاني، آوردناز فشردگي يا قبض گفتم منظور

ها يا  اگر پس از ذكر آن واژه، به توضيح بيشتر راجع به هريك از جنبه. در مورد آن بيان شود
  .حاالت و خصايص آن پرداخته شود، صورت با گستردگي يا بسط در كالم مواجه خواهيم بود

موالنا مخاطب . توان ديد نامه و درست در اولين بيت آن مي نشان اين دو پديده را در گفتمان ني
خواند كه تا آن موقع اسمي و رسمي از آن در ميان نبوده است،   فرا مي نيرا به شنيدن احوال آن 

 آن ني،تا اينجا، حركت او براي اشاره به . آورد و به شكل معرفه مي» اين« را با صفت اشاري نيولي 
رو با  در كند، معقول است؛ درست مانند زماني كه رو وگو مي يگري گفتهم در موقعيتي كه با د

رسد،  خواهيم به صدايي كه از آنجا به گوش مي گوييم و با اشاره به پنجره از او مي آشنايي سخن مي
به اين «تواند اين باشد كه  اي كه خطاب به او خواهيم گفت، مي در اين حال جمله. با دقت گوش فرا دهد

در اين صورت، مخاطب ما در موقعيتي است كه واژة صدا و . »آيد، گوش كن از پنجره ميصدا كه 
پرسد كدام صدا و كدام پنجره؟ اما اگر اين جمله را  مأنوس نيست، زيرا از ما نمي پنجره برايش نا

را فقط مقام خواننده توقع داريم كه نويسنده ماهيت صدا را برايمان بازگو كند، زي دركتابي بخوانيم، در
  .تواند چگونگي آن را هم براي ما تعريف كند نمي» اين صدا«كار بردن  به

به كار برده است و سپس، بدون آنكه هويت » اين«ساز   را با صفت معرفهنيموالنا نيز ابتدا 
تمام . پردازد اي از او مي استعاريش را بازگو كند، تنها به شرح حال و پيشينه نمادين و غير غير

ي  »ما« به نيروايتگر » من«آنجا كه ضمير از تا اند   روايت شدهنيه بعد از اين، از زبان ابياتي ك
كه از يك منظر، تمام   در حالي، اول استةيابد، در حكم گستردگي همان يك واژ معلوم تغيير مي نا

  .  و توصيف شرح حال او دانستنيتوان چگونگي ديگري از گستردگي  مثنوي را مي
اين «گويد  موالنا مي. تي بسته دارندبيشتر صفات يا ضماير اشاري ديگر هويونه،  اين نمجزبه 
كه  در حالي، كند صدا مي» اي آنكه جز تو پاك نيست«يا خطاب به كسي او را » اين نور«، »هوش

هاي  تتوان يكي از عل به همين دليل مي. دهد  نميشرحشكافد و  يك را كامل نمي هويت هيچ
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را كه با تعابير و عبارات مختلفي در شرح و فصلش نامه   نيويژه  به، چون مثنويپذيري متني تأويل
هاي مذكور بيش از همه آن  اند، همين قبض يا فشردگي گفتماني آن دانست كه مؤلفه داد سخن داده

توان ديد، بيت آخر، يعني بيت سي و پنجم از  تنها مثال ديگري كه از بسط مي. *كنند ميرا آشكار 
 گذار  بسطش را به حكايت بعد وا استفاده كرده و» اين داستان«سمت است كه موالنا از لفظ همين ق

  اصلي آن تنه مثنوي خود به مطلع ةمثاب بهنامه   نيخوبي توانسته از با اين ترفند، او به. كرده است
  .كار گيرد به پل ارتباطي ميان اين دو قسمت عنوان  به بجويد و اين بيت راصتخل

ويژه نزد نويسندگان بزرگ رمان نو و در   همرجع كه ب ر بردن صفات يا ضماير اشاري بيكا به
ها  و  شود و در داستان  ديده ميبسياربرخي از اشعار نيمايي معاصر همچون اشعار سپهري 

كند، در  ميرا ايجاد  دستيابي به مصداق ةرشت گي سرگشت ها ايجاد ابهام در معنا و گم اشعار آن
،  موجد اختصار و اقتصاد در كالم، تنوع معنايي و گاهي نيز سبب باز نامه نيويژه در  هبمثنوي و 

ها را  گونه مؤلفه  استعمال اينةنحو شود و اصالً كاربرد و گذاشتن متن از حيث تفسير و تأويل مي
سان شنا  اين بخش، بايد اضافه كنيم كه زبانپايان در . توان جزو سبك نويسنده به شمار آورد مي

اطالق را  )exaphora(» برون اشاري«، اصطالح )anaphora(گرا  به اين دسته از عناصر زمينه
  .(Shokouhi,2004:12) اند  كرده
  

  نامه نيبسط گفتمان  هاي فعلي در قبض و نقش زمان. 4-4
  ةاي كه دارند، بحث مستقل و مبسوطي را در حوز كننده  افعال از حيث بار ارزشي و ارزيابيةمطالع

ت بيشتري در اهميا آنچه در اينجا ، امطلبد شناسي و بررسي ساختار روايت مي تحقيقات زبان
. ها از لحاظ زماني است بندي آن ، طبقهداردهاي ذهني بودن يك گفتمان  تعريف شاخص

هم متمايز  را از) حال(شناسان در هنگام ورود به اين بحث، دو طيف زماني گذشته و مضارع  زبان
و مضارع 29∗) يا مضارع ساده( حال ، استمراري،سپس با تقسيم هريك به ماضي ساده و كنند مي

افعال داراي عنوان   ديگر را بهة كالم و دستةفشرد  اخباري، افعال فاقد استمرار را حامل وجه
  .كنند في ميگستردگي كالمي معر

توان تقسيم  مي) نشان بي(توان افعال را به سه گروه گذشته، حال و فعل ربطي  نامه مي در ني
دستة اول شامل افعالي با گذشته ساده، استمراري و نقلي است، دستة دوم به مضارع اخباري . كرد

است كه به زمان خاصي داللت ) پيوندي(و التزامي اشاره دارد و دستة سوم شامل افعال ربطي 
 

29
 
∗ ست كه پيشوند )  مضارعي ا مضارع ساده،  .در تقدير قرار دارد» مي«البته اين تعريف به نظر پذيرفتني نيست زيرا در مثال فوق نيز ) 137: شيري. (»مراچو زاد مادرگويند «مثل . بر سرآن نيامده باشد» مي«مراد از   
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شناسان براي دستة اخير  نيمع. تفاوتند توان گفت نسبت به عامل زمان، بي كه مي طوري كنند، به نمي
، هرچند از زمان »هوا سرد است«و » انسان فاني است «در دو جملة  : كنند اين مثال را ذكر مي

  .لحاظ معنايي با هم تفاوت دارد ها به دستوري يكساني استفاده شده است، اما ويژگي زماني آن
هست و  سان، فاني بوده ونشان است، زيرا ان  اول، از حيث زماني بيةشناسي، جمل در معني«
شود، زيرا به زمان  دوم، نشاندار تلقي مية جمل، اما  دانش كنوني، فاني نيز خواهد بودةپاي بر

  .)349:1387صفوي، (» .يابد صي وابسته است و در موقعيت زماني خاصي امكان توليد ميمشخ
كند و  اعم از حكايت مي (با فعل استمرارينامه   نيآنجا كه از نظر تحليل گفتماني، بايد گفت از

، از همان آغاز قصد خود را براي )گوينده يا فاعل گفتار(=  شود، شاعر آغاز مي) كند شكايت مي
شرح اين شكايت و حكايت ه در ابيات بعدي، ب. ايجاد گستردگي در كالم اظهار كرده است

ساده و ماضي  )حاليا (هاي متنوعي چون ماضي نقلي، مضارع   و در آن حال، از زمانپردازد مي
من به هرجمعيتي ناالن  «مصراعدر ) ساده(كه از ماضي مطلق  زماني. ساده بهره گرفته است

ها وعلل بدفهمي  ت ابيات بعد كه در توصيف اين جمعيكند، اين فشردگي را با استفاده مي» شدم
 ويژگي ديده كند، در افعال واجد زمان حال يا مضارع نيز گاهي اين آورد، جبران مي ها مي آن
كند و  ،  ابتدا سؤالي را مطرح مي»...اي گر بريزي بحر را در كوزه «مصراعدر گوينده مثالً . شود مي

  :دهد  با ابيات واپسين، خود به آن جواب ميسپس
  اي گـــر بريـــزي بحـــر را در كـــوزه   

ــر نـــشد ة كـــوز   چـــشم حريـــصان پـ
  عــشقي چــاك شــد كــه را جامــه ز هــر

 

ــروزه   ــسمت يكــ ــد؟ قــ ــد گنجــ   اي چنــ
  نـــشد صـــدف قـــانع نـــشد، پـــر درتـــا 
  حــرص و جملــه عيبــي پــاك شــد     او ز

 

مورد سؤال بيت نخست كه در با اين وصف، دو بيت آخر، در حكم توضيحات بيشتري هستند
شده به اين پرسش  را نبايد پاسخ تمام» قسمت يكروزه« گفتار به اين ترتيب، تنها پاره. اند ه آمد

دست  ه دريا را بتواني يكباره بةگويد كه اگر هم ضمن آن ميآورد و  موالنا ابتدا مثالي مي. دانست
 آن برخوردار خواهي شد و  گنجايش ظرفي كه در اختيار داري، ازةآوري، باز هم تنها به انداز

 عدم درك درست از ظرفيت و استعداد دليل خواهي، به گيرد كه حرص و زياده نتيجه ميسپس 
شود آدمي فراتر از ظرفي كه  گاه حرص سبب نمي كه هيچ  در حالي،آورد خداداد به انسان روي مي

مخاطب را غيرمستقيم، به قناعت دعوت كرده و از او اين ترتيب موالنا به . دارد، آب برگيرد
بنابراين، عشق به . خواهد كه دامن وجودش را با عشق چاك زند تا حرص، او را وداع گويد مي



  1392 تابستان، )14پياپي  (2 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

 49

  وجودش را، بدون حرص ةها و پركردن كوز د آنانسان فرصت كافي براي درك استعدادها و رش
  . تدريج خواهد داد و تنها با تأني و به

دهد كه متن را طوري  ، درك عوامل گستردگي كالم، به مخاطب امكان ميدانستيمگونه كه  همان
 افعال نيز از اين قاعده پيروي ةا همنكند، اماي وارد  بخواند كه به انسجام و تسلسل معاني آن لطمه

 گفتار قرار ة يعني گاه افعال ماضي و مضارع ساده، بدون توضيح يا بسطي در زنجير؛كنند نمي
بر به همين دليل، گوينده، بنا ؛ كند گوينده دليلي براي بيشتر شكافتن مطلب احساس نمي گيرند و مي

هم جا الزم بداند با آوردن اين افعال، مجال گسترش متن را  صالحديد و به مقتضاي كالم، هر
  .كند ميفراهم 

كند  كه   زيرا موالنا به حقايقي در اين عالم اشاره ميند،كم نيستنامه   نيافعال بي نشان نيز در
 اين افعال، به ةدربار.  مطرح نيستها ت زماني در آنند كه قابلياز ديد او حكم قانون كلي را دار

ر مطابقت يا عدم مطابقت با عالم ب  يا بناكار برد  خوب و بد بايد لفظ درست و نادرست را بهجاي
 اين قبيل افعال اين است كه گوينده با اداي ةويژگي عمد. ها سخن گفت واقع، از فساد و ابطال آن

 اين. كند خود را نيز مستقيماً بيان مي  بلكه نظر،دهد اي خبر نمي گزاره) نهاد( از يك عامل ، فقطها آن
  :كنيم  ميبندي  به شكل زير طبقه،)سوبژكتيو( محور دهافعال را از حيث ميزان و چگونگي بار گوين

   30محور تصادفي  افعال گوينده.1«
  بد نوع خوب و كننده از ارزشيابي: الف
  312معلوم نوع راست، دروغ، نا كننده از ارزشيابي: ب
   افعال ذاتاً گوينده محور.2

  كننده از نوع خوب وبد ارزشيابي: الف
  .(Kerbrat-Orechioni, 1980:656)  ، دروغ، نامعلومننده از نوع راستك ارزشيابي: ب

در » ب«هاي مشخص زماني هستند، بايد در رديف  اين قبيل افعال ربطي را كه فاقد نشانه
ع، به ديدگاه مثبت يا  توصيف گوينده از موضوةگونه افعال، از نحو در اين. دوم جاي دادة دست

  .زير دقت كنيدعنوان مثال به ابيات  به. هيم بردخوا چگونگي ارزيابي و داوري وي  پيمنفي او و 
  مــن دور نيــست ة ســرّ مــن از نالــ  

  تن مستور نيـست    جان و جان ز    تن ز 
  نيـست بـاد   آتش است اين بانگ ناي و     

  ليــك چــشم و گــوش را آن نــور نيــست    
ــست     ــتور ني ــان دس ــد ج ــس را دي ــك ك   لي

  يــن آتـــش نــدارد نيــست بـــاد   كــه ا  هــر 
 

1
) occasionnel 

2
) in certain 

31
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  شـد  آبـش سـير    جـز مـاهي ز     كه هر
  جسم خـاك از عـشق بـر افـالك شـد           

 

  روزي اســت، روزش ديــر شــد كــه بــي هــر
ــد    ــاالك شـ ــد و چـ ــص آمـ ــوه در رقـ   كـ

 

، دنـ گير ند، در محدوديت زمـاني قـرار نمـي    نك  لحاظ موضوعي كه تعقيب مي     يك از اين ابيات به      هيچ
سـتور  كس را ديـد جـان د  ، اش جست  المثل اين موضوع كه سرّ او را بايد از ناله          گوينده، في نظر    زيرا به 
 بلكه ايـن مطلـب،     ، به گذشته، حال يا آينده متوقف نيست       تنهاو خاصيت آتشين بودن بانگ ناي       اند    نداده

تنهـا در بيـت آخـر، آن هـم          .  تغييـر خواهـد مانـد      و همواره نيز بدون   ها    حقيقتي است براي همه دوران    
ي جملـه را  زمانمنـد   تـوان تـا حـد    لحاظ تلميحي كه به داستان تجلي خداوند در كوه طـور دارد، مـي              به

شـمار ايـن   . زمان خواهد شـد  هم بي اگر مراد از كوه نه كوه طور، بلكه جنس كوه باشد، باز     ، اما   دانست
دسـت   خواهـد بـه   طور كه خود مي  سخن را آنةاز مثنوي كه راوي رشتهايي  و بخشنامه     ني افعال، در 

  . يابد مياي افزايش  قابل مالحظهطور  گيرد، به مي
  

  گيري نتيجه. 5
گرا در ايجاد مطابقت ميان حال  ثيرگذاري عناصر زمينهأ تةبا توجه به پرسش اصلي تحقيق كه نحو

ي در همين گفتمان  حت ،گرا چشمگير عناصر زمينه  يابيم كه پراكندگي مي ، دراستو مقال مربوط 
گراي  هكنار عناصر زمين  در  صفات و ضماير اشاره، جمله ضماير شخصي،  از ،نامه نيمحدود 

 اول پي بردن به حضور هرچه نكتة. كند ميشكار  ما آبراي زماني و مكاني خاص، دو نكته را 
 تحليل .گيرددست  را خود بهوگو   گفتكه پيوسته درصدد است نوبتاست تر گوينده در اثر  پررنگ

گوها و ير گفت مس  حكايات،ة زماني كه راوي در ابتدا و انتها يا ميانويژه به  هاي مثنوي، ساير بخش
خويش هدايت » اكنون«و » اينجا » ،»من«را از دنياي سوم شخص غايب درون داستان به جانب 

 با تبديل  نكتة دوم اين است كه. تواند فراواني اين حضور را هرچه بهتر نشان دهد كند نيز مي مي
اميت يكدست و ت ابياتي منفرد به يك تماز وضعي)  كل مثنوي با توسع معنايي،(نامه   نيكردن

 يتك اجزا در تكتنها  كند كه نه مي» نيت جامعي« تحليل معناشناختي آن را منوط به تفسير هماهنگ،
  . ها نهفته است  آنةكه درمجموع همبل   بيت،–هاي جمله   آن و در قالب واحدةسازند

و قرار دادن آن  گفتمان  خود به يكةتنها به تغيير گفت  نه  اين عناصر،بردروايتگر مثنوي با كار
 خواسته است  ار،ك بلكه با استفاده از اين ساز،ت ارتباط مستقيم با مخاطب ياري رساندهدر موقعي

 روش هريك از خوانندگان و مخاطبان اثر در  با اين حال. كه به استراتژي مفسر نيز جهت دهد
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 هماهنگ شدن با سبك و و بايد برگرفته از روح كلي حاكم بر آن باشد تا با همس تفسير اين متن،
اين امر كه .  دهدارائههاي آن  هاي گزاره تري از معاني و داللت  بتواند تحليل شايسته فبياني مؤل

ما را در » آيد، شمار مي هاي مستقل در دانش معاني كالسيك به  بيت-فراتررفتن از سطح جمله«
تر هدف  تر و كامل  عينيرساند و موجب تحقق هاي دروني و بيروني كالم ياري مي رعايت سياق

  .شود و مقتضي مقال مي) مقام(هاي بياني سخن با مقتضي حال  علم معاني در تطبيق اسلوب
  
  پي نوشت. 6
هاي عرفـاني و زبـان     توان فرضية ديگري را مبني بر وجود ارتباط ميان معامالت و انديشه             جا مي  از همين  . 1

بيـشتر بـه پوشـيدگي و     مقام رجا، در زبان خـود  عرفاي داراي حال بسط و سكر و     .عرفان به ميان آورد   
كه عرفاي قائل به قبض و صحو و مقام خوف، بـا آنكـه گـاه مجمـل                   در حالي . ماني گرايش دارند  قبض گفت 
از ايـن لحـاظ، البتـه    . گيرنـد  گويند اما از بسط گفتماني و روشني و وضـوح بيـشتري بهـره مـي              سخن مي 

تـر از    متنـي بـسيار گـسترده    كـل   مثنوي در  مثالً؛هايي قائل شد وتتوان ميان انواع ادبي مختلف نيز تفا     مي
 .دن غزليات مجال كمتري براي بسط و گستردگي دار غزل است و در مقابل،

2. contexte 

3. utterence 

4. Buhler 

5. Frei 

6. Fillmore 

7. Lyonse 

8. locale 

9. globale 

10. subjectivité 

11. déictiques 
12. anaphore 

13. cataphore 

14. référence anaphrique 
15. référence cataphorique 

16. représentant 
17. retrospectif 
18. didactique 
19. fiction 
20. medium 
21. cognitive 

22. référence absolue 

23. les formes vides 
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24. sui-référentiel 

25. discours direct 

26. dialogue 

27. verb modal 

28. discours indirect 

چـو زاد    گوينـد مـرا   «ل   مث ؛بر سرآن نيامده باشد   » مي« مراد از مضارع ساده، مضارعي است كه پيشوند          . 29
در » مـي « نيـز    بـاال  زيـرا در مثـال       ، البته اين تعريف به نظر پذيرفتني نيست       .)137: 1388 ،يريعش. (»مادر

 .تقدير قرار دارد

30. occasionnel 

31. in certain 
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