
  
  
  
  
  
  

  گراي هليديور نقشتاز منظر دس نگاهي به مثنوي معنوي
  غالمعباس سعيدي
  عضو هيأت علمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي

  چكيده:
گراي ام.اي. كي. هليدي، نگاه كوتاهي به مثنوي معنوي مي اندازد و اين نوشته، از منظر تئوري نقش  

بررسي مي كند. در اين بررسي از  انسجام وبندآرايي ، الگو هاي ساخت متني، ساخت انديشگانيآن را از نظر 
رويكرد زبان شناختي تجزيه ي مؤلفه اي هم استفاده شده است. از بين الگوهاي رايج بند آرايي، مولوي به 

ند الگوي خاص بيشتر توجه داشته است. براي ايجاد انسجام در متن مثنوي هم  راهكار خالقانه اي دارد. چ
  مقاله سعي مي كند اين امور را تبيين علمي كند.

  : ساخت انديشگاني، ساخت متني، الگو هاي بندآرايي، انسجام و تجزيه ي مؤلفه اي.هاكليدواژه
  

    مقدمه و پيشينه ي بحث
ات، از گذشته تا كنون، به ويژه در روزگار ما كه زبانشناسي پيشرفت چشم گيري زبان و ادبي ةرابط 

 1960داشته، پيوسته محل گفت و گو بوده است. تئوري هاي نقد ادبي و تئوري هاي زبان شناسي در دهه ي 
  ميالدي به يك نقطه ي مشترك مي رسند: متن. 

در سه دسته جاي داد: واژه بنياد، جمله بنياد و متن بنياد.  تئوري هاي رايج زبان شناسي را مي توان  
يك سو، افرادي  در)  1857 – 1913چنان چه پيوستاري در اين خصوص رسم كنيم، فردينان دوسوسور( 

) درست در وسط اين پيوستار مي 1928 -) در سوي ديگر و چامسكي (    1925 -چون ام.اي.كي.هليدي (  
واحد بررسي زبان شناختي مي ديد. او زبان شناسي را بخشي از دانش نشانه شناسي  افتند. سوسور واژه را 
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). نشانه هم، آن گونه كه سوسور 24: 1378مي دانست كه تا آن زمان هنوز به وجود نيامده بود(دوسوسور، 

ه داد، تعريفش كرد، فراتر از مرز واژه نرفت. در تعريفي هم كه از محور هم نشيني و محور جانشيني ارائ
  توجه اصلي اش به واژه ها بود.

چامسكي، بر خالف سوسور، جمله را واحد مطالعات زبان شناختي خود گرفت. او سعي كرد يك   
 -ارائه دهد. تئوري او به دستور گشتاري ) A Theory of Language Structure( تئوري براي ساختار زبان 

معروف شد. هدف اصلي اين تئوري اين است كه  ) Transformational - Generative Grammar( زايشي 
، زير ) Universal Grammar(   را، همچنين دستور جهاني )Particular Grammar(دستور يك زبان خاص 

بناي تمام زبان هاي دنيا، را تبيين علمي كند. منظور او از دستور مجموعه قواعدي است كه نشان مي دهد 
). پس تئوري او به فراتر از 2: 1988جمله هاي يك زبان چگونه ساخته، تلفظ و تبيين مي شوند( ردفورد، 

ساخت هاي ، در كتاب 1957در سال  زايشي را براي اولين بار - جمله نمي پردازد. چامسكي دستور گشتاري
 Aspects(  جنبه هايي از نظريه ي نحودر كتاب  1965، ارائه داد و در سال ) Syntactic Structures(  نحوي

of the Theory of Syntax (اسكالي )بنابراين تئوري جمله بنياد چامسكي در )6 – 2: 1986ز، ، كامل كرد .
  يده بود.ميالدي به اوج خود رس 1960دهه ي 

از همان سال هاي آغازين دهه ي شصت، تفكر متن بنياد نيز در زبان شناسي باليدن گرفت. در سال   
(   كنش گفتاري)، يكي از بنيان گذاران نظريه ي 1960 - 1911ميالدي، سخنراني هاي آستين(  1962

Speech Act ( كنيمچگونه با واژه ها كار ، دو سال بعد از مرگش، در كتابي به نام  )How to do Things 

with word ( ،توماس )28 -29: 1985، منتشر شد كه براي زبان شناسي متن بنياد ارزش ويژه اي قائل بود  .(
خود را ارائه داد و  ) Theory of Implicature(  معناي ضمنيتئوري  1967گرايس، همكار آستين، در سال 

اصول ، تئوري پيشرفته تر ) Logic & Conversation(  تگومنطق و گف، در مقاله اي به نام 1978در سال 
).اين تئوري ها زبان  56 -63را عرضه كرد( همان، ص  CPيا  ) Cooperative Principles(  مشاركت زباني

را چيزي فراتر از جمله مي دانستند. واحد مورد مطالعه ي آن ها هم متن بود نه جمله. مي بينيم كه زبان 
  توجه خود را از واژه به جمله و از جمله به متن گسترش دادند.  شناسان به مرور

در سوي ديگر، تئوري هاي نقد ادبي در حركتي مشابه، البته در جهتي مخالف، توجه خود را كم كم   
 از بيرون متن به داخل متن كشاندند. تا قرن نوزده ميالدي، يك متن ادبي را محصول جهان بيني صاحب آن

يا به سخن ديگر مولود نوع نگرش مؤلف به جهان مي دانستند كه در اين بين شخصيت فرهنگي و تاريخي 
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مؤلف از عوامل اساسي براي رسيدن به تفسيري درست از يك متن ادبي بود. در پايان قرن نوزدهم، بعضي 
و گفتند كه اين نگرش  منتقدين ادبي، اين نوع نگرش به يك متن ادبي را بسيار انتزاعي و رمزآلود ديدند

توجه انسان را از اصلي ترين و واقعي ترين عنصر متن، زباني كه به آن نوشته شده، دور مي كند. نيز گفتند 
براي اين كه يك متن ادبي استوار و علمي و عيني باشد بايد تجزيه و تحليل دقيقي از بافت زباني متن ارائه 

قرن بيستم ميالدي، بر تجزيه و تحليل متن ادبي به عنوان هدف  شود. جنبش ادبي فرماليسم روسي، در اوايل
نهايي منتقد، بدون در نظر گرفتن تاريخ اجتماعي، هدف مؤلف يا واكنش خواننده، تاكيد گذاشت( كريستال، 

، نه تنها در روسيه، بل در اروپاي قاره 1920آئين هاي رسمي و دانشگاهي نقد ادبي در دهه ي ").  78: 1989
مي جستند؛ يعني در چشم انداز   بيرون از متنكشورهاي انگلوساكسون موضوع اصلي پژوهش خود را اي و 

؛ اما "چه چيز متن را مي سازد؟"تاريخي يا روان شناسيك. پرسش اصلي برايشان اين بود:  -جامعه شناسيك
 متن بازتاب يافتهآنچه در يا به عبارت بهتر  خود متنفرماليست هاي روسي موضوع اصلي و مركز كار را 

شناختند و هرگونه چشم اندازي را كه خارج از متن مطرح شود، در مرتبه ي دوم از اهميت قرار دادند. 
).آراء و افكار رومن  43: 1370( احمدي،  "ادبيت متن چيست؟"پرسش اصلي براي فرماليست ها اين بود: 

سبت به مطالعه ي سبك هاي ادبي شد و ) باعث پيدايش رويكردي زبان شناختي ن 1896 -1983ياكوبسن( 
زبان  -،  كه شايد بتوان واژه ي سبك Stylolinguisticsكم كم شاخه ي جديدي از علم به وجود آورد به نام 

شناسي را برايش گذاشت. اين شاخه از دانش بشري، به ويژه در سال هاي اخير، سعي مي كند به الگوهاي 
). ياكوبسون رهبر گروهي از  78: 1989ي تاكيد داشته باشد( كريستال، فراتر از جمله در بررسي يك اثر ادب

را  ) Moscow Linguistic Circle(  شناسان مسكو انجمن زبان 1915فرماليست هاي روسي بود كه در سال 
تاسيس كرده بودند و فعاليت آن ها بيشتر جنبه ي زبان شناسي داشت. به اعتقاد آن ها، ادبيات صرفاً يك 

ي زباني است و لذا مي توان گفت كه زبان ادبي يكي از انواع زبان هاست و بايد به آن از ديد زبان  مسأله
را ارائه داد و چند سال بعد ارتباط نظريه ي ادبي  1960). وي در سال  147: 1383شناسي نگريست( شميسا، 

(  زبان شناسي همگاني ر بارهمقاله هايي دآن را بدون دگرگوني در برگزيده اي از نوشته هايش با عنوان 

Essais de Linguistique Generale (  ،احمدي )65: 1370به چاپ رساند .(  
به نقطه ي  ،1960اين گونه بود كه تئوري هاي نقد ادبي و تئوري هاي زبان شناسي، در دهه ي    

كه هم اديب  مشترك خود، متن، مي رسند. ياكوبسون خود نمود عيني و واقعي اين نقطه ي مشترك است
رويكرد متن بنياد  است و هم زبان شناس؛ هم در زبان شناسي آثاري ماندگار دارد و هم در ادبيات و نقد ادبي.
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( به زبان و پيوند زبان و ادبيات، كم كم باعث به وجود آمدن شاخه هاي جديدي از دانش چون منظورشناسي 

Pragmatics (  و  تجزيه و تحليل گفتمان )Discourse Analysis (  شد. افرادي چون مارتينه و هليدي در
چنين فضايي تئوري هاي زبانشناختي نقشگراي خود را بنيان نهادند. دستورمتن بنياد و نقش گراي هليدي، در 

، چهارچوب ) Componential Analysis( كنار يك رويكرد مناسب معني شناسي چون تجزيه ي مؤلفه اي 
يك متن ادبي ارائه مي دهد. ابتدا دستور نقشگرا و تجزيه ي مؤلفه اي را  علمي استواري جهت كند و كاو

  كوتاه معرفي مي كنيم، بعد نگاهي از اين منظر به اول دفتر سوم مثنوي مي اندازيم.
  دستور نقش گراي هليدي  -1

اين دستور از چند زاويه، هر بار به شيوه اي متفاوت، متن را به مطالعه مي گيرد. براي يك متن سه   
 ) Textual Meaning( ، ساخت متني ) Ideational Structure( ساخت در نظر مي گيرد: ساخت انديشگاني 

. در كنار اين امور الگويي هم براي بررسي انسجام يك متن ) Interpersonal Meaning( و ساخت بينافردي 
ارائه مي دهد. ساخت بينافردي زياد به كار ما نمي آيد؛ بنابراين، در اين نوشته، دستور نقشگراي هليدي را بر 

  سه پايه ي ساخت انديشگاني، ساخت متني و انسجام مي گذاريم. 
  ساخت انديشگاني - 1 -1

نماياندن جهان برون و جهان درون. انسان براي اين كه بتواند مفهومي از  زبان ابزاري است براي  
جهان برون و جهان درون خود داشته باشد، بايد بتواند تصويري ذهني از آن ها بيافريند. زبان است كه 
ن توانايي تصويرسازي از برون و درون را به انسان مي دهد. پس زبان ابزاري است براي نماياندن جهان. زبا

اين تصوير ذهني را برش مي زند، تكه تكه مي كند و هر تكه را در واحدي به نمايش مي گذارد. بعضي از 
را نشان مي دهند كه به عنوان مركز ثقل يك بند ( جمله ) عمل  )Process(تكه هاي برش خورده  يك فرايند 

مشارك  حال خود يك، دو، سه يا چند  دو فرايند هستند. هر فرايند به فراخور ديدن  و دويدن مي كنند. مثال 
 )Partcipant (  .هم به نوبه ي خود تكه هاي برش خورده ي ديگري از واقعيت هستند.  مشارك ها مي گيرد

 حسن دو مشارك مي خواهد: ديدن اما فرايند  حسن دويدبنابراين فرايند دويدن يك مشارك مي گيرد  
  ). 101 – 2: 1987( هليدي،  حسين را ديد

در حوزه هاي ديگر مطالعات زباني هم، نقش هاي مشابهي، البته با اصطالحاتي متفاوت، براي زبان   
خود فلسفي  -منطقي رساله يدر  1918) به سال 1889 -1951در نظر گرفته اند. گويا اولين بار ويتگنشتاين( 

روف شد. اين نظريه از يك مع ) Picture Theory(نظريه ي تصويري زبان اي ارائه كرد كه بعدها به  نظريه
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) و از سوي ديگر زبان را  28: 1379؛ ماونس، 9: 1379سو عالم را به امور واقع تقسيم مي كند ( ويتگنشتاين، 
).  بدين  49: 1379در تحليل نهايي متشكل از گزاره هاي ساده يا گزاره هاي بنيادين مي بيند (ويتگنشتاين، 

فرو مي كاهد كه مركب از نام هايند؛ و جهان هم به وضع امورهايي  زبان به گزاره هاي ساده اي "ترتيب 
(امور واقعي ) فرو مي كاهد كه مركب از اشياء اند. زبان جهان را تصوير مي كند، به قالب مي ريزد يا باز مي 

 ). حتي چامسكي هم با اينكه جمله بنياد است، نقش مشابهي براي زبان در نظر31: 1378( هادسون،  "نمايد
 مشارك خارجيمي گيرد. به نظر چامسكي هر فعل، فرايند در تئوري هليدي، در هر زباني، مي تواند يك 

)External Argument( يعني مشاركي كه در خارج از گروه فعلي است و از نظر دستوري معموال فاعل ،
)Subject(  مشارك داخليفعل است و يك يا چند )Internal Argument(  كه متمم)Complement(   ،هستند

 . اداتهم بگيرد )Adjunct(ادات بگيرد.  عالوه بر مشارك خارجي و مشارك داخلي يك فعل مي تواند چند 
 ). 1997:145.؛ كوك و نيوسن، 38: 1988در يك جمله از نظر تئوري مي تواند نامحدود باشد(ردفورد، 

م، مي توانيم بگوييم كه منظور از مشارك چنانچه بخواهيم با اصطالحات دستور زبان فارسي صحبت كني 
خارجي تقريبا فاعل فعل ،منظور از متمم  مفعول مستقيم يا غير مستقيم و منظور از ادات همان صفت ها و 
قيد هاي جمله هستند. با اين توضيح مي توان به يك متن به عنوان بازنمود واقعيت بنگريم و آن را برخاسته 

يم. در اين صورت متن از بندهايي درست شده است كه يكي از پي ديگري از يك ساخت انديشگاني بدان
آمده است. در هر بند يك فرايند، چند مشارك و چند ادات وجود دارد. ارتباط اين اجزا از نظر افقي، ارتباط 

ند يك فرايند با اجزاي پيرامونش و ارتباط مشارك ها و ادات با همديگر، و از جهت عمودي، ارتباط يك فراي
 و اجزاي اقماريش با فرايندهاي قبلي و بعدي و اجزاي اقماريشان،  ما را به جهان ذهني و نوع جهان بيني

  همچنين با قدرت خالقيت او آشنا مي سازد. يا نويسنده، شاعر آفريننده ي متن،
  ساخت اطالعاتي  -1 -2    

و مشارك ها و ادات و متمم ها  اندهدرست است كه زبان واقعيت را مي نمايد و براي اين نمايش از فراي
زبان هم در چگونگي آرايش يك بند (جمله)  بي  )Situational Context(استفاده مي كند اما بافت موقعيتي 

  ).. به عنوان مثال به بند (جمله ) زير توجه فرماييد: 35: 1989( براون و يول،  تاثير نيست
 حسن كتاب را به حسين داد. -1
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يك  كتاب، ) Agent( كنشگريك مشارك خارجي است از نوع  حسن يك فرايند است، داددر اين جمله 

.  ) Goal(  هدفيك مشارك داخلي ديگر از نوع  حسينو  ) Pationt(  كنش پذيرمشارك داخلي از نوع 
  حال به بندهاي ( جمله هاي ) زير توجه كنيد. عبارت هاي كج تكيه ي برجسته دارند.

  داد. حسن به حسينكتاب را  -2
  به حسين داد. حسن  كتاب را -3
  داد.  حسين كتاب را بهحسن  -4
  داد.حسين  كتاب را بهحسن  -6

. در تمام بندهاي فوق باز دتمام بندهاي باال ساخت انديشگاني واحدي دارند و محتوي يكساني را مي رسانن
ص است كه هريك از بندهاي فرايند. اما مشخداد كنش پذير و كتاب است و  كنشگرحسن )  1هم مثل بند ( 

فوق معناي ويژه اي دارد كه متفاوت از ديگري است. اين تفاوت معني ريشه در چگونگي آرايش و سازمان 
بندي مشاركين و فرايند نسبت به يكديگر و نيز برجسته سازي هاي خاص از طرف گوينده دارد. سخنگو نوع 

انتخاب  )New Information(اطالع نو و  ) Given Information(اطالع كهنه آرايش كالمي خود را بر اساس 
مي كند، بدين ترتيب كه ابتدا اطالع نو را مي آورد و بعد اطالع كهنه را. اينكه كدام جزء كالم نو است و كدام 

 - 7: 1987قسمت كهنه بستگي به تصور سخنگو از اطالعات شنونده يا خواننده و ميزان آن دارد( هليدي، 
) را گوينده زماني مي گويد كه تصور مي كند شنونده مي داند حسن چيزي به حسين  2ند ( ). مثال ب 274

) را وقتي  3اما بند ( ؛ داده است ولي نمي داند كه آن چيست: قلم است؟ دفتر است؟ كيف است؟ چيست؟
ه كسي اين تصور مي كند كه شنونده مي داند كسي كتاب را به حسين داده است؛ اما نمي داند چ مي گويد كه

  كار را كرده است. 
بنابراين نوع آرايش كالمي و حتي آهنگ و تكيه اي كه گوينده به اجزاي كالم مي دهد بستگي به   

نگرش او به اطالعات كهنه و نو دارد. بديهي است كه بحث از آهنگ و تكيه بيشتر در متون گفتاري و 
نوشتاري اين تقدم و تأخر اجزاي كالم است كه اطالع شنيداري مصداق پيدا مي كند؛ اما در متون خواندني و 

كهنه و اطالع نو را نشان مي دهد. از آنجا كه بحث اصلي ما شيوه ي گسترش متن در مثنوي معنوي به عنوان 
  يك متن نوشتاري است، به آهنگ و تكيه نمي پردازيم.

  
  گزاره اي -ساخت نهاد -1 - 2 -1
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يم جديد اصطالحات جديد وضع مي كنند. در زبان انگليسي هم در علوم مختلف رسم است كه براي مفاه
؛ 38 -9: 1987را ساخته اند ( هليدي،  Rhemeو براي اطالع كهنه اصطالح  Themeبراي اطالع نو اصطالح  

).  در زبان فارسي هنوز اصطالح مناسبي براي اين دو مفهوم ساخته نشده اند.  براي اينكه بتوانيم كار را 1967
كه آشنا هستند استفاده مي كنيم. با اين توضيح كه نهاد و گزاره ي ما گزاره  ونهاد  ريم از دو اصطالح پيش بب

در اين جا با نهاد و گزاره ي دستوريان  البته متفاوت است. در اين جا نهاد آن جزء اطالعاتي از كالم است كه 
م است كه چون كهنه است بعد از نهاد چون اطالع نو است در اول جمله آمده است و گزاره آن بخش از كال

  مي آيد. براي توضيح بيشتر در جدول زير نهاد و گزاره ي چند بند بنا به تعريف جديد مشخص شده است:
      

 گزاره نهاد
  ديروز

  با دقت بسيار
  روزي ز سر سنگ
  سالي كه نكوست

  بانگ زد
  در اينجا

  و رويش سر بر
  گفت عاشق

  حسن را ديدم.
  خواندم.نامه را 

  عقابي به هوا خاست.
  از بهارش پيداست.

  كاي جمله فرزندان من
  چار زندان است.
  گالبي مي زدند.

  امتحان كردم مگير
  

بندهايي است كه پي هم آمده اند. سخنگو بند از پي بند مي آورد و متن را سامان مي دهد.  از متن عبارت
بايد در كل  براي اينكه يك متن درست گسترده شود اوال بايد بندها با الگوهاي مناسبي از پي هم بيايند و ثانياً

  ي توان مطالعه كرد.متن انسجام لفظي و معنايي برقرار باشد. پس يك متن گسترده را از دو جهت م
  الف: الگوهاي بند آرايي

  ب: انسجام
  
  الگوهاي بند آرايي در زبان فارسي -1 - 2 -2
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در هر زبان الگوهاي متعددي براي بند آرايي هست و هر نويسنده يا شاعر از الگوهاي خاصي براي  
را با خط كج نوشته  ارهگزخط كشيده ايم و  نهاد گسترش متن خود استفاده مي كند. درمثال هاي زير،  زير

ايم. همچنين ( ن ) را نشانه اي براي نهاد و ( گ ) را نشانه اي براي گزاره گرفته ايم. شماره هر بند را هم با 
  عدد مشخص كرده ايم. 

  الگوي اول
ار نهاد بند اول ( يا يكي از اجزاي آن ) به عنوان نهاد (يا يكي از اجزاي آن) در بند دوم يا بندهاي ديگر تكر

  ).: 1.8: 1374مي شود( يارمحمدي، 
  1گ-1ن

  2گ-1ن       
  3گ-1ن       

فروخت خود  مشتري (بود).خود و بايع بود خود در ازل پيش از وجود بنده بنده را بخريد.  رب العالمين  "
  ). 229: 4، جلد 1361( ميبدي، "و خود خريد

  
  الگوي دوم:

عنوان نهاد ( يا يكي از اجزاي آن )در بند دوم و سوم و ...... قرار  گزاره ي بند اول ( يا يكي از اجزاي آن ) به
  ). 1.8: 1374مي گيرد(يارمحمدي، 

  1گ-1ن
  2گ-1گ     
  3گ-1گ      

 معجزه ي موسي آتش بود كه وي را نسوخت.  معجزه ي ابراهيم معجزه اي ظاهر دادند.  هر پيغامبري را "
احياء موتي بود.معجزه ي مصطفي عربي(ص) بوستان دوستان با  معجزه ي عيسي عصا و يد بيضا بود. 

  ). 253:  8، جلد 1361، ( ميبدي"صفوت بود
  الگوي سوم:
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گزاره ي بند اول به عنوان نهاد در بند دوم و گزاره ي بند دوم به عنوان نهاد در بند سوم و ....... تكرار مي 
  ). 1.8: 1374شود ( يارمحمدي، 

  1گ-1ن
  2گ-1گ    
  3گ-2گ     

  4گ-3گ      
  چار زندان است در اين جا  "
  دو چندان نقب ( است )  به هر زندان 

  چندين حجره ( است )  در هر نقب
  چندين مرد در زنجير (ند) ( احمد شاملو ) در هر حجره 
  الگوي چهارم:

  ).  1.8: 1374گزاره ي بند اول باز هم به عنوان گزاره در بند دوم، سوم و .... تكرار مي شود ( يارمحمدي، 
  1گ -1ن

  1=گ2ن    
  1گ-3ن    
  1گ-4ن    

  دو شبح در ظلمات "
  تا مرزهاي خستگي رقصيده اند

  رقصيده ايمما 
  . احمد شاملو ) "تا مرزهاي خستگي رقصيده ايم ما 

  الگوي پنجم:
  ). 1.8: 1374نهاد بند اول به عنوان گزاره ي بند دوم يا بندهاي بعدي به كار مي رود( يارمحمدي، 

  1گ-1ن 
  1ن-2ن     
  1ن-3ن     
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  1ن-4ن     

بر  زين و بر سرش كرد  لگام هيچ نجنبيد.  اسب به روي اسب فرو ماليد.  دست و بگرفت  بش اسب  "
 .).5: 1370( طوسي، "پشتش نهاد 

 
  انسجام متن 1 -4

استفاده مي كنند.عوامل  )Cohesive Devices( براي ايجاد انسجام در يك متن معموال از عوامل انسجامي 
هستند يا غير واژگاني. عوامل واژگاني عبارتند از : تكرار، ترادف، تضاد و   )  Lexical( انسجامي يا واژگاني 

؛ 287: 1987: جانشيني، حذف، ارجاع و ربط ( هليدي،  ذكر خاص بعد از عام. عوامل غير واژگاني عبارتند از
1976        .(  

ام دهر يك از عوامل فوق خود ممكن است چند نوع  باشد. براي روشن شدن بحث براي هرك  
  نمونه اي مي آوريم.

  تكرار
  پرده هاي ما دريد پرده هايش                         حريف هركه از ياري بريد ني

  دمساز و مشتاقي كه ديد همچو ني                     و ترياقي كه ديد زهري همچو ني
  كند                             قصه هاي عشق مجنون مي كند        حديث را پر خون مي  ني
  

  ترادف و تضاد
  تست ميش جانو  گرگ است كان اجل             هين منه تو پاي پيش چون نه شيري
  ايمن آ كه مرگ تو سر زير شد                              ميشت شير شدور ز ابدالي و 

  نوعي تضاد هست.  ميشو  گرگنوعي ترادف و بين  مرگو  اجلبين  
  

  عام و خاص
  دادن تيغي به دست راهزن                      علم و فن آموختنبدگهر را 

  يد علم را ناكس به دستبه كه آ                    تيغ دادن در كف زنگي مست
  خاص . ناكسو  راهزنعام است و  بدگهر



 2565    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  تجزيه ي مؤلفه اي -2
يك واژه از هر زبان را چون يك بقچه يا يك بسته پر از مولفه  ) Semantics( در علم معني شناسي   

هاي معنايي در نظر مي گيرند. گويشوران گاهي به فراخور نيازشان اين بقچه ها را مي گشايند و به داخل آن 
سرك مي كشند و مولفه هاي معنايي آن را بيرون مي ريزند و گاه بر يك يا چند تا از آنها تاكيد مي كنند. به 

 - 81: 1968مي گويند ( الينز،  ) Componential Analysis( اين كار اصطالحا تجزيه و تحليل مولفه اي 
). نمونه را واژه ي ديو را در زبان فارسي در نظر مي گيريم. چنانچه اين بقچه ي  28 -.3: 1984.؛ الرسن، 47

  معنايي را بگشاييم به مولفه هاي معنايي زير مي رسيم:
  هيكل، قوي ، بد تركيب ، نحس، زشت كردار،  پليد ...........)( بزرگ، قوي 

  حال به دو كاربرد اين واژه در يك شعر معروف از بهار توجه فرماييد:
  اي ديو سپيد پاي در بند                            اي گنبد گيتي اي دماوند
مثبت چون ( بزرگ قوي و .... ) را  شاعر بقچه ي معنايي ديو را گشوده و از درون آن مولفه هاي معنايي

بيرون كشيده و بر آنها تاكيد كرده است . بنابراين واژه اي كه در فرهنگ مردم معناي بدي دارد در بيت باال 
  خوش نشسته و معناي خوبي يافته است. همين شاعر در همين شعر چند بيت بعد مي گويد:

  و اين مردم نحس ديو مانند  تا وارهي از دم ستوران                         
  با شير سپهر بسته پيمان                            با اختر سعد كرده پيوند

شاعر از درون بقچه مولفه هاي معنايي منفي را كه اتفاقا در اين مورد خاص خيلي هم بيشترند بيرون كشيده 
  و بر آنها تاكيد كرده است.

  نگاهي به اول دفتر سوم -3
  وضيحات به بررسي الگوهاي گسترش متن در مثنوي ابتداي دفتر سوم مي پردازيم:با اين ت

  بيار اين سوم دفتر)   1(گ       اي ضياء الدين حسام الدين)   1(ن 
  شد سه بار) 1(گ             سنت)  2كه (ن                    

  گنجينه ي اسرار را  در سوم دفتر)  1( گ        برگشا)   3( ن 
  )  اعذار را 2( گ    بهل ) 4( ن                                                  

  )  از قوت حق مي زهد 3( گ     قوتت)  1( ن 
  از عروقي كز حرارت مي جهد)   3( گ     نه)  5( ن                 
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  كو روشن شود)    5( گ      اين چراغ شمس )  6( ن 

   از فتيل و پنبه و روغن بود)  5 گ(     نه)  5( ن                         
  كو چنين دائم بود)  6( گ        سقف گردون)  7( ن 

  ) از طناب و استني قائم بود 7( گ      نه)   5( ن                        
  ) از مطبخ نبود 8( گ   قوت جبريل)  1( ن 

  ) از ديدار خالق وجود 2( گ  بود)  8( ن                           
  همچنين اين قوت ابدال حق)  1( ن 

    هم ز حق دان)   3( گ                     
   از طعام و از طبق)  8( گ    نه)  5( ن                      

  هم ز نور اسرشته اند)  5( گ    جسمشان را )  1( ن 
  )  بگذشته اند 9( گ   تا ز روح و از ملك )   9( ن                        

  ي به اوصاف جليل)  3( گ    چونك موصوف)  1( ن 
            بگذر چون خليل. ) 1( گ  زآتش امراض . ) 1( ن                              

                   
  بر تو هم برد و سالم)  1( ن   گردد آتش )  .1( ن 

  مر مزاجت را غالم)  11( گ  اي عناصر )  11( ن                                 
  عناصر مايه است)  11( ن      هر مزاجي را )  11( گ 

  برتر از هر پايه است)  12( گ     وين مزاجت )  11( گ                                 
   اين مزاجت از جهان منبسط)  11( گ   

  وصف وحدت را كنون شد ملتقط)  13( گ                                
  اي دريغا عرصه ي افهام خلق )  12( ن 

  سخت تنگ آمد)  14( گ                                 
  حلق)   15( گ  ندارد خلق )  12( ن                                              

  به حذق راي تو)  15( گ             اي ضياء الحق)  1( ن 
  حلق بخشد سنگ را حلواي تو                                                           
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  اندر تجلي حلق يافت)  15( گ      كوه طور )  13( ن 
  و   نوشيد )  16( گ              تا كه مي )  14( ن                                 

  بر نتافت)  17( گ      مي را)  14( ن                                   
  الگوي گسترش متن در اين چند بيت را مي توان به صورت زير نمايش داد:

  
         1گ-1ن
             1گ-2ن
        1گ-3ن
   2گ-4ن
         3گ-1ن
        3گ-5ن
  5گ-6ن
  5گ-5ن
  6گ-7ن
  7گ-5ن
  8گ-1ن
  2گ-8ن
  3گ -1ن
  8گ-5ن
  5گ-1ن
  

 9گ-9ن
  3گ-1ن
  .1گ-.1ن
  1ن -.1ن 
  11گ-11ن
  11ن-11گ
  12گ-11گ
  13گ-11گ
  14گ-12ن
  15گ-1ن
  15گ-13ن
  16گ-14ن
  16گ-14ن
  17گ-14ن
  

  
  نتيجه گيري -4

د آرايي نرم بابررسي ابتداي دفتر سوم نشان مي دهد كه مولوي در مثنوي بيشتر از الگوي اول و چه  
استفاده كرده است. در الگوي اول، نهاد يك بند به عنوان نهاد بندهاي بعدي و در الگوي چهارم گزاره ي يك 
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ي بند هاي بعدي تكرار مي شود. بديهي است كه چنانچه بخواهيم الگوي مورد عالقه ي  بند به عنوان گزاره

ارچوب مورد مطالعه قرار دهيم . حتي هه به اين چمولوي را پيدا كنيم بايد ابيات بيشتري از مثنوي را با توج
الگو يا الگوهاي غالب بند آرايي  ،از شاعران و نويسندگان بنام فارسي ،مي توان با مطالعه ي متون ادبي ديگر

باعث انسجام بيشتر متن مي شود.  الگوي اول و چهارم به هر حالرا در زبان فارسي پيدا و مشخص كرد. 
الگوها   سعي مي كند كه هر از گاهي دوباره گريزي بزند به نهادها و گزاره هاي گذشته  شاعر با انتخاب اين

اين امر در محور عمودي شعر انسجام . و آنها را يا عينا تكرار كند و يا اينكه يكي از لوازم آنها را بياورد
لفه اي هم به كمكش . استفاده ي خالقانه ي شاعر از عوامل انسجامي و تجزيه ي مؤعجيبي پديد مي آورد

است. هريك از نهاد و گزاره و هر يك از اجزاي آنها را مي توان به عنوان يك بسته ي معنايي در نظر آمده 
البته اين  كرده است.گرفت. مولوي براي ايجاد انسجام گاهي بدون آنكه اين بسته ها را باز كند تكرارشان 

  مورد كمتر اتفاق مي افتد:
  مس ها زرين شوداز محبت  تلخ ها شيرين شود                       از محبت 
  دردها شافي شود از محبت                         دردها صافي شود از محبت
  شاه بنده مي شود از محبت                        مرده زنده مي شود از محبت

گاهي اين بسته هاي   ي عيناً تكرار كرده است. را در بند هاي بعداز محبت در ابيات باال، مولوي نهاد  
، به سپس آن ها را بيرون مي كشد.لفه هاي معنايي ؤرا مي نگرد و  م شانبه دقت درون ،معنايي را باز مي كند
لفه ي معنايي يا يكي از لوازم آن را تكرار مي كند و بدينوسيله باعث انسجام در ؤيك م جاي تكرار خود واژه،

  متن مي شود:
  از    ديدار   خالق     وجود   بود                   از  مطبخ   نبود ت  جبريلقو

   از طعام و از طبق هن هم ز حق دان                  همچنين اين قوت ابدال حق
  

آن، طعام و طبق، در مصرع اول بيت اول واژه ي مطبخ  و در مصرع دوم بيت دوم دو تا از مولفه هاي معناي 
و تكرار آنها به شيوه  است. شاعر با گشودن بقچه ي معنايي مطبخ و بيرون كشيدن مولفه هاي معنايي آنآمده 

  .ي خاص خود باعث انسجام در محور عمودي شده است
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گاهي هم بقچه ي معني را باز مي كند؛ اما ابتدا آن را از مؤلفه هاي معنايي خودش تهي مي كند و به   
دي كه مي خواهد مي ريزد. آن گاه با توجه به مؤلفه هاي جديدي كه خود بار جايش مؤلفه هاي معنايي جدي

  واژه كرده از عوامل انسجامي استفاده مي كند:
  هر يك از اجزاي عالم يك به يك                بر غبي بند است و بر استاد فك

  هر  بر يكي قند است و بر ديگر چو زهر           بر يكي لطف است و بر ديگر چو ق
  هر جمادي با نبي افسانه گو                         كعبه با حاجي گواه و نطق جو
  بر مصلي مسجد آمد هم گواه                        كو همي آمد به من از دور راه

  با خليل آتش گل و ريحان و ورد                  باز بر نمروديان مرگ است و درد
صي دارد؛ اما اين جا از مؤلفه هاي معنايي خود تهي شده و مؤلفه هاي معنايي معني واژگاني مشخاستاد 

 را به عنوان استاد در اين متن بنشيند. با توجه به مؤلفه هاي جديد، مولوي غبي جديدي گرفته تا بتواند مقابل
تكرار خاص  را به عنوان موارد خاص به كار گرفته و با عامل انسجامي خليلو  مصلي و حاجيو  نبي و عام

  متن را گسترش داده است. بعد از عام
گاهي هم بدون باز كردن بقچه ي معني، صرفاً به خاطر شباهت ظاهري يك بقچه به بقچه ي ديگر،    

  اشتراك لفظي واژه ها، به معنايي جديد مي رسد و متن را مي گسترد:
  ن بيرون شديدر كف هر كس   اگر    شمعي    بدي               اختالف از گفتشا

  نيست كف را بر همه ي او دسترس   چشم حس همچون كف دست است و بس        
  چشم دريا ديگر ست و كف دگر                       كف بهل و از ديده ي دريا نگر
  جنبش كفها ز دريا روز و شب                           كف همي بيني و دريا نه عجب

   درياست.كف در بيت هاي اول و دوم كف دست است؛ اما در بيت هاي سوم و چهارم به معني كف 
رد به كار ببريم. همانگونه كه گفتيم مولوي واژه ها را ارا در اين موپلواژه شايد بتوانيم اصطالح   

اژه اي يا عبارتي چون بسته هاي معنايي مي بيند و آنها را مي شكافد و به درون آنها سرك مي كشد و سپس و
متناسب با يكي از مولفه هاي معنايي آ ن واژه را مي آورد. مثل اين است كه مولوي بعضي واژه ها را پلي مي 
بيند براي رسيدن به واژه هاي جديد و معاني جديد گاهي حتي اين بقچه هاي معنايي را باز نمي كند و اصال 

خود را به نديدن مي زند. در چنين مواردي ظاهر يك بقچه  محتويات دروني آنها را نمي بيند يا مي بيند و
  .معنايي صرف نظر از محتويات آن او  را به ياد بقچه اي ديگر مي اندازد
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