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چکیده
هر سخن در بافتی برونمتنی پديدار میشود که زبانشناسان نقشگرا به آن «بافت موقعیّت» میگويند
و در بالغت اسالمی آن را «اقتضای حال» نامیدهاند .در نگاه نقشگرايان ،کسانی که در کنش دوسويۀ
سخنگفتن دخیلاند (گوينده و مخاطبان) ،بخشی از بافت موقعیّت هستند .مؤلف سخن خود را خطاب
به مخاطب میگويد؛ حال هم میتواند با او گفتوگو کند و او را نیز بهگونهای در کالم شرکت دهد ،نظر
خود را بگويد و نظر او را نیز جويا شود و هم میتواند بدون آنکه مشارکت مخاطب را در گفتوگو
برانگیزد ،کامالً يکسويه مطالبی را بیان کند و سخن را به پايان برساند .در اين مقاله اين پرسش را
طرح کردهايم که مولوی در کالم واعظانۀ خود چه تفاوتهای زبانیای در مقايسه با کالم غیرواعظانۀ
خود بروز میدهد .همچنین تغییر بافت و مخاطب در وعظ و غیروعظ ،چه تأثیری بر سطح تعامل مولوی
با مخاطب و همچنین در بروز نگرش شخصی مؤلف در کالم دارد؟ به اين منظور ،مطابق نظريۀ
نقشگرای هلیدی ،به بررسی عوامل مؤثر در شکلگیری فرانقش بیناالفرادی دو متن از مولوی
(فیهمافیه واعظانه و مکتوبات غیرواعظانه) پرداخته و کاربرد فاعلها ،کارکردهای تعاملی سخن و عناصر
جهتی کالم را بررسی کردهايم.

کلیدواژهها :فیهمافیه ،مکتوبات ،مولوی ،فرانقش بیناالفرادی ،گفتوگو ،مخاطب.

 . 8رايانامۀ نويسندة مسئول:

sgoodarzi@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
ازآنجاکه همۀ متنها ،اعم از ادبی و غیرادبی ،در واقع با مادة خام زبان ساخته شدهاند،
میتوان در مطالعه ،نقد و تحلیل متون از ابزارها و نظرياتی سود جست که زبانشناسی
نوين در اختیار پژوهشگران گذاشته است.
پس از توصیف انتخابهای زبانی مؤلف ،مطابق يکی از رويکردهای مهم تحلیل متن،
میتوان رابطهای دوسويه بین صورتهای زبانی و انديشه و ذهن مؤلف برقرار دانست.
طبق اين رويکرد ،گزينشهای زبانی ،نه آراينده و تزيینگر مقاصد و معانی که خود
شکلدهنده و هم بیانگر آنها هستند؛ بنابراين ،میتوان با بررسی زبان هر متن ،وجوهی
از معنا و انديشۀ پنهان در آن را بررسی کرد و شناخت.
در اين جستار برآنیم تا با مطالعهای زبانی در کتاب فیهمافیه ،بهعنوان اثری
وعظمحور ،از آثار منثور جاللالدين محمد بلخی و مکتوبات ،بهعنوان اثر غیرواعظانۀ او،
ساحتهای ذهنی مؤلف را بیشتر بکاويم و بشناسیم؛ براساس اين فرض که تفاوتهای
متنهای واعظانه و غیرواعظانۀ او را میتوان نشاندهندة تفاوت ساحتهای متنوع ذهن
او دانست.
پرسش اساسی اين بررسی اين است که مولویِ واعظ و غیرواعظ ،در جهتگیری
نسبتبه مخاطب و گفتههای خود ،چه تفاوتهايی با هم دارد .تغییر بافت و اقتضای
حال از وعظ به غیر آن ،چه تأثیری بر بروز ديدگاه مولوی نسبت به مخاطب و نیز
گفتههای خود او گذاشته است؟
پس در اين مطالعه ،بافت موقعیّت ( )Context of Situationتولید متن يا بهقول
علمای بالغت ،اقتضای حال ،بسیار مهم است و همانطور که گفته شد ،اساس اين
پژوهش بررسی تأثیرگذاری بافت بر ايجاد متن است .به همین دلیل ،رويکرد نظری اين
پژوهش مبتنی بر «دستور زبان نقشگرای نظاممند» ( Systemic Functional
 )Grammarهلیدی ( )Hallidayاست که متیسن ( )Matthiessenآن را بازبینی کرده
است .در اين نظريه ،هم بافت و مقتضای حال اهمیّت بسزايی دارد و هم به جای توجه
صرف به «بند»ها و جملههای مجزا ،به کلیّت «متن» و «گفتمان» پرداخته میشود؛
البته به دلیل آنکه جهتگیری موالنا نسبت به گفتهها و مخاطبانش موردنظر ماست،
فقط بخش «فرانقش بیناالفرادی» )Interpesonal Metafunction( 8آن نظريّه مبنای
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اين تحقیق قرارگرفته است .همچنین اساس پژوهش حاضر بر بررسی بندبهبند نمونهای
آماری (مجموعاً حدود  ۰333بند) از دو کتاب يادشده است.
 .2فرانقش بیناالفرادی و سرشت مبادلهای سخن
به عقیدة هلیدی تمام زبانها حول دو معنای زيرساختی عمده شکل میگیرند .8 :معنای انديشگانی
()Ideational؛  .۰معنای بیناالفرادی .اين معانیِ عمده و فراگیر که نقشهای اساسی
زبان هستند« ،فرانقش» ( )Metafunctionنامیده میشوند .تمام کاربردهای زبان ،دو
هدف عام دارند .8 :ادراک محیط پیرامون؛  .۰رابطۀ دوسويه با ديگران .فرانقشهای
نامبرده ،بهترتیب ،همین دو هدف را بروز میدهند .مؤلفۀ سومی نیز به اين دو گره
خورده است و آنها را به يکديگر و نیز به بافت و مقتضای حال گره میزند؛ اين مؤلفه
«فرانقش متنی» ( )Textualنامیده میشود (هلیدی.)xiii :8317 ،
از منظر هلیدی و متیسن ،مرکز پردازش اين مؤلّفهها و معانی گوناگون در زبان ،بند
(جملهواره) است ( .)83 :۰387نقشگرايان بند را نه غايت ،که بهعنوان اوّلین سطحِ تحلیل
بررسی میکنند و نهايتاً آن را در قیاس با ساختهای بزرگتر و نیز کلیّت اثر میسنجند .بندها در
اليهای با ساختار پیچیدهتر ،به نام «متن» قرارمیگیرند و از رهگذر پیوند متن با بافت،
موقعیّت (اقتضای حال) اليۀ گفتمان بهوجودمیآيد (حقشناس.)55 -57 :831۰ ،
بنا بر فرانقشهای يادشده ،هر بند بهطور همزمان سه کارکرد عمده میيابد.8 :
کارکرد بهصورت پیام (فرانقش متنی)؛  .۰کارکرد بهصورت بازنمايی واقعیت (فرانقش
انديشگانی)؛  .3کارکرد بهصورت مبادله (فرانقش بیناالفرادی) .کارکرد مبادلهای در واقع
مبتنی بر مشارکت گوينده و مخاطب در فرآيند گفتوگوست .در اين فرآيند ،گوينده
نقشی خاص برعهده میگیرد و مطابق با آن ،به مخاطب نقشی مکمل میدهد؛ مثالً در
پرسش ،گوينده نقش خواهندة اطالعات را اتخاذ میکند و از مخاطب انتظار دارد تا
نقش دهندة اطالعات را بپذيرد (همان.)837 :
ازآنجاکه هر مبادلهای دو سر دارد ،میتواند به دو شکل عرضه يا تقاضا صورت گیرد.
تمام سخنها نیز يکی از اين دو شکل کلی را دارند .بهعالوه ،آنچه در سخن مبادله
میشود ،يا اطالعات است يا اجناس و خدمات (کاال و کنش) .اگر اين دو متغیّر (شکل
مبادله وآنچه مبادله میشود) در هم ضرب شوند ،چهار کاربرد مبادلهای سخن بهدست
میآيد .8 :خبر :عرضۀ اطالعات ،مثال :ديروز کتابخانهام را مرتّب کردم؛  .۰پرسش:
تقاضای اطالعات ،مثال :کتابخانهات را کی مرتب میکنی؟  .3پیشنهاد :عرضۀ اجناس و
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خدمات؛ مثال :میتوانم در مرتبکردن کتابخانهات کمکت کنم؛  .7فرمان :تقاضای
اجناس و خدمات ،مثال :کتابخانهات را مرتب کن.
آنچه در هر گفتوگو ،مانند تمام مبادلهها اهمیّت دارد ،اين است که عرضه ،يعنی
دعوت به گرفتن و تقاضا ،يعنی دعوت به عرضه .گوينده به مشارکت مخاطب و کاری از
جانب او نیاز دارد؛ بنابراين ،سخنگفتن را بايد کنشی دوسويه دانست؛ تعاملی که در آن
بههنگام واکنش و پاسخ ،عرضه بر گرفتن و تقاضا بر دادن داللت میکند (همان.)837 :
بنا بر آنچه گفته شد ،در سخن ،تقاضا صريحاً مشارکت مخاطب را میطلبد؛ حالآنکه
سخن عرضهگر چنین صراحتی را ندارد؛ البته بنا بر سرشت پیشنهاد ،گوينده از مخاطب
انتظار دارد با پذيرش يا رد ،تکلیف او را مشخص کند و بدينترتیب ،اين کاربرد سخن
نیز ذاتاً دوسويه بهشمارمیرود؛ امّا در خبر ،هرچند مخاطب میتواند با ادامۀ گفتوگو،
کالم گوينده را تصديق يا تکذيب کند ،ضرورت و الزامی به ادامۀ گفتوگو وجود ندارد؛
بنابراين ،برداشت نگارندگان چنین است که «خبر» ،نسبت به ساير کنشهای مبادلهای
سخن ،ظرفیّت بسیار بیشتری برای يکسويهبودن دارد و الزاماً انتظاری برای
دوسويهبودن کالم و مشارکت مخاطب در کنش گفتوگو پديد نمیآورد؛ بهعبارتديگر،
ذات و سرشت خبر دوسويه نیست.
2ـ .1قطبیّت و وجهیّت

در افعال تمام زبانها تباينی میان دو قطب مثبت و منفی وجود دارد .اين گزينش میان
مثبت و منفی خصیصهای است به نام «قطبیّت» ()Polarity؛ بهعبارت دقیقتر ،قطبیّت
يعنی «هست» يا «نیست» در خبر و پرسش ،و «بکن» يا «نکن» در فرمان و پیشنهاد
(همان ،)877 :امّا اينها تنها امکانهای موجود نیستند .انواع گوناگونی از عدمتعیّن نیز
وجود دارند که در بین دو قطب مثبت و منفی قرارمیگیرند؛ مانند «گاهی اوقات» يا
«شايد» .اين درجههای میانه بر روی هم «وجهیّت» ( )Modalityنامیده میشوند.
وجهیّت ،محدودة عدمقطعیّتی را بروز میدهد که در میان «بله» و «خیر» قراردارد ،امّا
بايد توجه داشت که حتی وجهیّت شديد (مطمئناً ،همواره و )...تعیّن کمتری از شکل قطبی
دارد.
محدودة کلی وجهیّت گونهگونیهايی نیز دارد .8 :درجههای احتمال ()Probability
در خبر و پرسش؛ مثال :ممکن است ،احتماالً ،حتماً؛  .۰درجههای عادت ( )Usualityدر
خبر و پرسش؛ مثال :گاهی ،معموالً ،همیشه؛  .3درجههای الزام ( )Obligationدر
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فرمان؛ مثال :اجازه هست ،انتظار میرود ،بايد؛  .7درجههای تمايل ( )Inclinationدر
پیشنهاد؛ مثال :راغبم که ،...مشتاقم که ،...مصمّمام که( ...همان857 :ـ .)851
 .2-2عنصر وجه
عنصری که معنای بیناالفرادی و تعاملی کالم را بهدوشمیکشد« ،عنصر وجه» ( Mood

 )elementنام دارد (همان .)873 :باتوجهبه چهار کاربرد تعاملی سخن که پیشتر ذکر شد،
عنصر وجه سه حالت خبری ،استفهامی و امری دارد .معموالً خبر با وجه خبری ،پرسش
با وجه استفهامی و فرمان با وجه امری بیان میشود و پیشنهاد در وجه خاصی
نمیگنجد.
ذکر اين نکته ضروری است که در اينجا ،مقصود از «وجه» ،وجه «بند» است که در
برخی زبانها با «وجه فعل» تفاوتهايی دارد .هلیدی و متیسن برای ارجاع به وجه بند
از اصطالح  Moodو برای ارجاع به وجه فعل از اصطالح  Modeاستفاده میکنند (همان:
 ،873حاشیه)  .فعل در زبان فارسی ،سه وجه اخباری ،امری و التزامی دارد .وجه اخباری
فعل دربرگیرندة وجههای خبری و استفهامی بند و وجه امری فعل ،بیانگر وجه امری
بند است ،امّا وجه التزامی فعل رابطۀ پیچیدهتری با اهداف چهارگانۀ تعاملی سخن دارد
که در حین بررسی متون ،به آن اشاره میکنیم.
۰
هلیدی عنصر وجه را مجموعاً متشکل از سه بخش میداند .8 :عملگر صرفی
()Finite operator؛  .۰فاعل ()Subject؛  .3ادات جهتی (.)Modal Adjunct
 .1-2-2عملگر صرفی

عملگر صرفی بخشی از گروه فعلی است و کارکردش صرفکردن گروه فعلی است .اين
عنصر به دو شیوه سخن را ملموس و مشخص میکند و آن را در فرآيند گفتار به بافت
پیوند میزند :يکی ارجاع به زمان سخنگفتن (زمان اصلی فعل)Primary Tense ،؛ مثالً
«بود» در «او از آنجا رفته بود» و ديگری ارجاع به قضاوت گوينده (وجهیّت فعل)؛ مثالً
«نمیتواند» در «اين نمیتواند درست باشد» (همان.)877 :
 .2-2-2فاعل

فاعل چیزی است که در سخن «مسئول» دانسته میشود و گوينده و مخاطب در فرآيند
گفتوگو بر اين امر اجماع میکنند .در پیشنهاد و فرمان ،اين مسئولیت بهراحتی فهم
می شود .در خبر و پرسش ،مسئول يعنی چیزی که ارزمندی اطالعات متکی بر آن است

 /62ادب فارسی ،سال  ،6شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1938شمارۀ پیاپی 15

(هلیدی و متیسن877 :۰387 ،ـ )877؛ برای مثال ،در بند «راننده زباله را از خودرو بیرون
انداخت« ،».راننده» مسئول ارزمندی ادعايی است که در سخن مطرح شده است ،امّا در
بند «زباله از خودرو بیرون انداخته شد ،».مسئولیت بر عهدة «زباله» نهاده شده است.
در زبان فارسی ،کمايرادترين راه شناسايی فاعل مطابقت آن با فعل در شخص و شمار است.
میگويیم «کمايرادترين»؛ زيرا گاهی فاعل در شمار (و مطلقاً نه در شخص) با فعل ناهمساز است.
در زبان فارسی ،فاعل از لحاظ شخص و شمار شش قسم است .8 :اوّلشخص مفرد (من)؛ .۰
اوّلشخص جمع (ما)؛  .3دومشخص مفرد (تو)؛  .7دومشخص جمع (شما)؛  .7سومشخص
مفرد (او)؛  .7سومشخص جمع (ايشان) .هريک از اين اقسام ،داللتی اوّلیه دارند که بهترتیب عبارتاند از.8 :
گوينده؛  .۰گويندگان؛  .3شنونده؛  .7شنوندگان؛  .7ديگری؛  .7ديگران ،امّا هريک از اين
اقسام ،گاهی داللتی ديگر میيابند و منظور گوينده از آوردن شخص و شمارهای اوّلیه،
اشاره به شخص و شماری ديگر است؛ مثالً« :امّا چون پاس اين بدارد و نگويد( »...مولوی،
 ،)53 :8317بهجای «بداری و نگويی»؛ «داعی منتدار باشد» (همان ،)37 :بهجای «من...
باشم».
فارغ از شخصوشمار ظاهری و اوّلیۀ هر فاعل ،آنچه در اين نوشته مهم است ،داللت
موردنظر مؤلف و منظور نويسنده از شخص و شمار فاعل است؛ زيرا همانطور که گفته
شد ،ممکن است مؤلف گفته باشد «او رفت ».ولی منظورش اين باشد که «من رفتم».
بهعالوه ،از آنجا که مسئلۀ محوری اين نوشته ،تعامل و رابطۀ دوسويۀ مولوی با مخاطب
است ،آنچه ذيل داللتهای حقیقی فاعل و مقصود اصلی مؤلف اهمیت میيابد،
فاعلهايی هستند که منظور از آنها «من /ما» (اوّلشخص) يا «تو /شما» (دومشخص) باشد.
پس صورت ظاهری فاعلهای متن ،با هر شخص و شماری که داشته باشند ،از يک
منظر بیاهمیّ ت است و فقط مفهوم داللی آنها مهم است .به اين اعتبار ،فاعلهايی را که
داللت بر اوّلشخص يا دومشخص کنند ،فاعل «گفتوگويی» مینامیم؛ بدينمعنی که به
يکی از دو سوی گفتوگو (سوی گوينده يا سوی شنونده) ارجاع میدهند.
 .9-2-2ادات جهتی

ادات جهتی بخشی از عنصر وجه است و کارکردی تعاملی دارد .ادات جهتی را میتوان
بر مبنای معنای بیناالفرادی و ارزيابیهای گوناگونی که دربارة بندها صورت میدهد ،به
دو شاخه تقسیم کرد:
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الف .ادات وجه ( :)Mood Adjunctاين ادات جزئی از عنصر وجه است و وجهیّت،
زمان يا شدّت را بیان میکند .به همین اعتبار ،سه نوع دارد:
 .8ادات وجهیّتنما که بیانگر وجهیّت (احتمال و عادت در خبر و پرسش ،الزام در فرمان ،تمايل
در پیشنهاد) است؛ مثالً :الشک ،شايد ،دائماً ،هرگز؛
 .۰ادات زماننما که به زمان تعاملی مربوط میشوند؛ يعنی يا به اينکه زمان گزاره به
اکنونِ گويند ه نزديک يا دور است يا به انتظار گوينده نسبت به زمان مورد گفتوگو؛
مثالً :عاقبت ،زود ،در اين وقت ،تاکنون؛
 .3ادات شدّتنما :اين ادات يا درجۀ قضاوت گوينده را بیان میکنند يا مبین تحديد و
توسیعی هستند که گوينده دربارة بند بهکارمیبرد؛ مثالً :بهکلی ،هیچ ،جز ،فقط (هلیدی و
متیسن815 :۰387 ،ـ .)811
ب .ادات اظهارنظری ( :)Comment Adjunctاين نوع ادات نگرش و نظر گوينده را
دربارة کلیّت گزاره يا کارکرد ويژهای از سخن بیان میکند و فقط در خبر و پرسش
(بندهای اطالعاتی) بهکارمیرود (همان)833 :؛ مثالً :بحمداللّه ،فرضاً ،متأسفانه ،موقتاً ،بهطور
سرّی ،بیرودربايستی.
ادات نوعاً بهصورت قید و متممهای قیدی میآيند (همان ،)877 :امّا گاهی نیز يک بند
در حکم يکی از ادات عمل میکند و بهجای آنکه خود بهتنهايی گزارهای را اظهار کند،
نمايندة قضاوت جهتدار گوينده است؛ برای مثال« :ترديدی نیست که همه به آنجا
میروند( ».وجهیّت احتمال) يا «انتظار دارم همه به آنجا بروند( ».وجهیّت الزام) .چنین
کارکردهای زبانی و موارد مشابه آنها را «استعارة دستوری» مینامیم؛ چراکه بهواسطۀ
آنها ،در محدودة دستورزبان چیزی جايگزين چیز ديگری شده است (همان.)817 :
 .9توصیف متنهای موردبررسی
9ـ .1فیهمافیه
9ـ1ـ .1فاعل

فاعل در فیهمافیه بهندرت حالت گفتوگويی میيابد .مولوی در اين کتاب ،فاعل اوّلشخص مفرد را برای اشاره
به شخص خود و هنگامی بهکارمیبرد که میخواهد در ضمن وعظ ،به گفتۀ شخصی ديگر پاسخی بدهد؛
مثال:
ـ من اين را به امیر پروانه برای آن گفتم که( ...مولوی.)5 :8317 ،
ـ يکی میگفت که موالنا سخن نمیفرمايد؛ گفتم( ...همان.)7 :
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مولوی فاعل اوّلشخص جمع را متنوعتر از فاعل اوّلشخص مفرد بهکارمیبرد .وی
وقتی میگويد «ما» ،ممکن است دو منظور داشته باشد:
 .8برای اشاره به شخص خودش (حالت گفتوگويی)؛
 .۰هنگامیکه میخواهد در راستای بیان وعظ ،به نوع بشر اشاره کند (میتوان اين دسته را
«حالت واعظانه» نامید).
حالت واعظانه ،بهجز اوّلشخص جمع ،با فاعل دومشخص مفرد (هم در وجه اخباری و
هم در وجه امری) نیز بیان میشود که جداگانه به همۀ آنها میپردازيم .در اينجا مثالهايی
برای فاعل اوّلشخص جمع در حالت گفتوگويی بیان میشود («ما» برای اشاره به شخص
گوينده):
ـ اين که میگويیم بیخبر ،بیخبری محض نمیخواهیم (همان.)۰۰7 :
ـ ما از اين غفلت ،غفلت کلی نمیخواهیم (همان).
حتی جالب است که در موردی مشابه ،شناسۀ اوّلشخص جمع را اينگونه درکنار
«من» آورده است :و مَـرا غرض اين بود که گفتیم (همان)7 :؛ البته اين کاربرد غريب،
ممکن است تحتتأثیر آن باشد که متن فیهمافیه از گفتار شفاهی مولوی به کتابت
درآمده است (صفا ،8351 ،ج  )8۰37 :3يا آنکه دستبرد کاتبان باشد؛ هرچند در تصحیح
فروزانفر و نیز توفیق سبحانی از فیهمافیه ،همین ضبط بدون اشاره به اختالف نسخ ديده
میشود (ر.ک :مولوی7 :8317 ،؛ .)7 :8311
فاعل دومشخص (اعم از مفرد يا جمع) نیز در فیهمافیه دو نوع کاربرد دارد:
 .8حالت واعظانه ،برای ارجاع به نوع بشر؛
 .۰حالت گفتوگويی ،برای اشاره به مخاطب خاص .داللت گفتوگويی فاعل دومشخص
هم مانند فاعل اوّلشخص ،بهندرت در فیهمافیه بهکاررفته است .اين نوع داللت در جايی
کاربرد دارد که مولوی يا به گفتۀ کسی واکنش نشان میدهد يا بهطور غیرمستقیم ،در
خالل وعظ ،مطلبی را دربارة کسی بیان میکند .تذکر اين نکته ضروری است که فاعل
دومشخص برای ارجاع به يک مخاطب (مخاطب مفرد) ،هم بهصورت مفرد و هم بهصورت
جمع (برای احترام) بهکاررفته است؛ مثال:
3
ـ خود را فدا کردهايد [ ]...تا دل ايشان را بهجایآريد (مولوی)88 :8317 ،؛
7
ـ تو با تاتار يکی شدهای و ياری میدهی تا شامیان و مصريان را فنا کنی (همان.)7 :
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جالبتوجه آنکه در اين مثال ها ،فاعل جمع در مقام تشويق و تکريم و فاعل مفرد در
مقام توبیخ و انکار ظاهر شده است.
عمدة فاعلها در فیهمافیه (بیش از  )%37حالتی غیرگفتوگويی دارند؛ بهعبارتديگر،
در کمتر از  %7بندها ،مولوی به شخص خود يا مخاطب مستقیماً اشاره کرده است.
دراينمیان ،وجه غالب با فاعلهای سومشخص است (در حدود  %13کل) و درصد محدودی
نیز فاعلهايی هستند که در ظاهر به گوينده يا مخاطب ارجاع میدهند ،امّا عمالً به نوع
بشر اشاره دارند (حالت واعظانه؛ درحدود  %8۰کل) .بسامد هريک از اين حالتها را در جدول
زير میبینیم:
حالت گفتوگويی (اشاره به گوينده يا مخاطب خاص)
حالت غیرگفتوگويی

%7

حالت واعظانه (اشاره به نوع بشر)

%8۰

ساير فاعلها (اشاره به ديگری يا ديگران)

%13

مجموع

%37
%166

9ـ1ـ .2کارکردهای مبادلهای سخن

از میان چهار کارکرد مبادلهای و تعاملی سخن (خبر ،پرسش ،فرمان ،پیشنهاد) ،سخن مولوی
در فیهمافیه عمدتاً بیانگر خبر است (حدود  ،)%13امّا در اين متن ،پرسش (حدود  )%7و
فرمان (حدود  )%7نیز بهچشممیخورند؛ بنابراين ،بهنظرمیرسد مولوی در  %83بندها
مشارکت بیشتری را از شنونده طلب میکند ،امّا واقعیّت چنین نیست؛ نکتۀ بسیار مهم
دربارة پرسشهای فیهمافیه اين است که اکثريّت مطلق اينگونه بندها ،بیانگر پرسشی
هدايتشده هستند؛ مثال« :چه حاجت چراغ است؟» (همان« ،)1 :از دريا آببردن چه قدر
دارد؟» (همان )3 :و «چه عجب میآيد که...؟» (همان.)۰۰3 :
البته در چند مورد معدود ،پرسشی هدايتناشده نیز بیان شده است ،امّا جالب آن
است که مولوی در اين موارد ،بیدرنگ خود به آن پرسش پاسخ داده و بدينگونه هیچ
جايی برای مشارکت مخاطب نگذاشته است .بدينترتیب ،کالم با آنکه ظاهری پرسشگر
دارد ،کامالً يکسويه و ابالغی است ،نه دوسويه و رفتوبرگشتی؛ مانندِ «او جبّه و مال را
چه کند؟ میخواهد لباس تو را سبک کند تا گرمی آفتاب به تو رسد» (همان.)۰۰7 :
البته وضعیّت فرمانها کمی متفاوت است؛ آنها دو نوع کاربرد دارند:
 .8کاربرد گفتوگويی و مشارکتجويانه ،خطاب به مخاطبی خاص (حدود  %۰کل بندها).
مصاديق اين کاربرد در مواضعی ظاهر میشوند که همانند آنچه دربارة فاعل دومشخص
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گفته شد ،مولوی به گفتۀ کسی واکنش نشان میدهد يا مطلبی را در ضمن وعظ دربارة
کسی بیان میکند؛ مثال« :پس در اين حالت ،روی به خدای ،عزّوجل ،آور [ ]...و
صدقهها ده» (همان.)7 :
 .۰کاربرد واعظانه ،برای اشاره به نوع بشر (حدود  %۰کل بندها).
بهطورکلی در فیهمافیه ،بندهای حاوی پیشنهاد بهچشمنمیخورد .بندهای نمايندة
پرسش با وجهفعل اخباری و بندهای نمايندة فرمان با وجهفعل امری بیان شدهاند.
همچنین بندهای بیانگر خبر عمدتاً با وجهفعل اخباری و گاهی نیز التزامی آمدهاند؛
مانند «اگر چراغ نیاوری ،آفتاب خود را بنمايد» (همان« ،)1 :همچنانکه چون خواهی که
جايی روی ،اوّل رهبری عقل میکند» (همان .)۰۰7 :در واقع ،وجهفعل التزامی برای بیان
خبر هنگامی بروز میکند که حروف ربطی نظیر «که ،اگر ،تا و »...در بند ظاهر شوند و
اگر فاعل بند دومشخص بود ،ادات جهتیِ بیانگر الزام در بند نیايند؛ زيرا درصورت آمدن
چنین اداتی در کنار فاعل دومشخص ،بند کارکرد فرمان دارد ،نه خبر.
9ـ1ـ .9کاربردهای واعظانۀ فاعل در فیهمافیه

فاعل واعظانه در فیهمافیه به سه شکل بهکاررفته است:
 .8فاعل اوّلشخص جمع («ما» در معنی همۀ ابنای بشر)؛ مثل «ما از جنس خود بدان قوّت
ممتاز شديم و متصرف آن گشتیم تا در وی تصرف میکنیم به هر نوعی که میخواهیم( ». .همان.)۰۰3 :
 .۰فاعل دومشخص مفرد («تو» در معنی همۀ ابنای بشر)؛ به دو شکل زير:
 وجه اخباری و بیانگر خبر؛ مثل «اگر بدی کردهای ،با خود کردهای( ».همان )3 :و «قلم رامیبینی ،دست را نمیبینی» (همان.)۰۰7 :
 وجه امری و بیانگر فرمان؛ مثل «سر راه را نگاه دار ،مگو که کژیها کردم؛ تو راستیپیش گیر ،هیچ کژی نماند!» (همان.)3 :
9ـ1ـ .6عناصر جهتی

تعداد اندکی ( )%7از بندهای فیهمافیه دارای عناصر جهتی هستند .دراينمیان ،عمدة
عناصر جهتی بیانگر الزام هستند؛ مثال:
ـ آدمی میبايد که آن ممیّز خود را عاری از غرضها کند (همان.)1 :
ـ که نبادا اين برنجد (همان.)۰۰7 :

تعامل مولوی با مخاطب در فیه ما فیه و مکتوبات 66/

همچنین تعداد اندکی از ادات بیانگر احتمالاند؛ مثال:
ـ يقین است که در تنگ چیزی نفیس ،خزينهای ،دست زنی (همان.)۰۰7 :
ـ بعضی را شايد که سخن اندک مفیدتر باشد از بسیاری (همان.)۰۰7 :
تعداد کمتری نیز بیانگر وجهیّت عادت هستند؛ مثال:
ـ و هرگز آن جمال از اين آينه خالى نباشد (همان.)83 :
ـ گاه درازش میکنیم ،گاه کوتاهش میکنیم (همان.)۰۰3 :
چند ادات غیر وجهیّتنما نیز بهچشممیخورند؛ مثال:
ـ اکنون تو در قلم نظر میکنی (همان = .)۰۰7 :ادات زماننما؛
ـ و او را بهکلّی گذاشتهای (همان = .)1 :ادات شدتنما؛
ـ امّا اگر او برنجد نعوذباهلل ،او را که گرداند؟ (همان =)۰۰7 :ادات اظهارنظری.
9ـ .2مکتوبات
9ـ2ـ .1فاعل

فاعل در مکتوبات ،تنوع بیشتری از فیهمافیه دارد .مجموعاً در  %57بندها ،فاعل حالت
گفتوگويی ندارد و بر گوينده يا شنونده داللت نمیکند ،امّا جالب آن است که در میان
همین بندها %1 ،از کل بندهای بررسیشده ،با آنکه فاعل سومشخص دارند ،درحقیقت
دربارة گوينده و شنوندهاند .در چنین بندهايی ،به واقع ،کسی که کنشِ فعل را صورت
داده است ،نويسنده يا مخاطب اوست ،امّا اين کنشگری در ساختار بیناالفرادی متن (از
طريق فاعل) بروز نیافته است؛ زيرا کنشگر از متن حذف شده و فاعل ديگری بهجای آن
نشسته است؛ بنابراين ،اين بندها را نیز نهايتاً بايد جزو بندهای مشارکتخواه تلقی کرد،
هرچند مؤلف با پنهان سازی کنشگر و دادن صدای منفعل دستوری به متن خود ،ظاهر
مشارکتجوی متن را پوشانده است .بههرحال ،میتوان تقسیمبندی زير را دربارة
فاعلهای غیرگفتوگويی مکتوبات ارائه کرد:
الف %77 .کل بندها فاعل سومشخص مفرد يا جمع دارند که به چیزهايی بهجز گوينده و
شنونده اشاره میکنند و اساساً دربارة گوينده و مخاطب او نیستند؛
ب %8 .از بندها فاعل اوّلشخص جمع يا دومشخص مفرد دارند که مدلول اصلی آنها نوع
بشراست (حالت واعظانه)؛ مثل «هرکه توکل و اعتماد بر فضل حق دارد ،تعالی و تقدس ،و
متوجه حضرت مقدس ازلی او باشد ،معاذاهلل که گمان داريم که بههیچحال حقتعالی او
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را بد پیش آرد( ».مولوی )851 :8358 ،و «تا اين عقل و زيرکی را نهلی ،آن عقل روی
ننمايد .تا بدين ابله نشوی ،بدان ابله باشی» (همان.)۰۰7 :
ج 7% .از بندها فاعل سومشخص مفرد دارند ،ولی کنشگر آنها خود گوينده است؛
بهعبارتی ،جمله بهصورت مجهول ذکر شده و فاعل جملۀ معلوم کنار گذاشته شده است؛
مثل «اعالم میرود» (همان )837 :بهجای «اعالم میکنم» و «شنوده آمد» (همان)8۰1 :
بهجای «شنودم»؛
د %7 .از بندها فاعل سومشخص مفرد دارند ،ولی کنشگر آنها شخص مخاطب است؛ مثل
«همه گوش او سوی مظلومان است( ».همان )817 :بهجای «به نالۀ مظلومان گوش
میدهی».
از میان کل بندها ،حدود  %۰اصالً فاعل ندارند و حتی فاعل آنها را نمیتوان محذوف
بهشمارآورد .اين بندها ،بندهای بیفاعلیاند که رسانندة دعا هستند؛ بندهايی نظیر
«آمین يا ربّ العالمین» .تمامی اين بندها نیز در دوسويهشدن کالم نقش دارند ،هرچند
اين نقش بر عهدة فاعل نهاده نشده است .در  %۰3ديگر بندها نیز گوينده به شکلهايی
ديگر در جهت دوسويهشدن سخن و برقراری تعامل گام برمیداشته است؛ بدينترتیب:
الف %3 .بندها دربارة شخص گوينده است؛ مثال:
ـ صدهزاران سالم و دعا میرسانم (همان.)838:
ـ سخن کوتاه کنیم [= کنم] و بر دعا اقتصار کنیم [= کنم] (همان.)837 :
ـ تا [ ]...اين والد [= من] بار ديگر ممنون [ ]...باشد [= باشم] (همان.)58 :
ب %87 .بندها دربارة شخص مخاطب است؛ مثال:
ـ خوانا باش ابداً (همان.)۰۰7 :
ـ هنگام آن است که پادشاهی فرمايی اين بار ديگر (همان.)33 :
ـ مظلوم شمايید [= تويی] (همان.)83۰ :
ـ اهلل اهلل اهلل محتاج نگرداند [= نگردان] به نوشتن نامه بار ديگر بعد از اين نامه تا ثواب
آسمان و زمین بیابد [= بیابی] (همان.)77 :
ـ حسبۀً هلل تعالی [ ]...عنايت را از او کوتاه نکنند [= نکن] (همان.)887 :
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مجموع آنچه ذکر شد را میتوان در جدول زير جمعبندی کرد:
مدلول فاعل

درصد

توضیح

درصد مجموع

حالت
تعاملی بند

نوع بشر

حالت واعظانۀ فاعل

8

سومشخص

بدون هیچگونه اشارة گفتوگويی

77

سومشخص

کنشگر بند = من (گوينده)

7

سومشخص

کنشگر بند = تو (مخاطب)

7

من (گوينده)

ـ

3

تو (مخاطب)

ـ

87

ـ

بند بیفاعل بیانگر دعا

۰

مجموع

75

يکسويه

دوسويه
و مشارکتجو

33

166

بنابراين ،از منظر بررسی فاعل و کنشگر ،حدود يکسوم بندهای مکتوبات حالت
گفتوگويی دارند و مولوی بهگونهای در آنها میکوشد که دريچۀ برقراری گفتوشنود
دوطرفه را بر مخاطب خود بازنمايد.
9ـ2ـ .2کارکردهای مبادلهای سخن
7

در مکتوبات بسیارکم به پرسش برمیخوريم (حدوداً  )%8و هرجا هم که پرسشی ذکر
شده ،يا از نوع هدايتشده است يا بالفاصله پاسخ آن آمده و درنتیجه ،برای پیشبرد
گفتوشنود و جلب مشارکت مخاطب طرح نشده است؛ مانند «خود چه جای اين است؟»
(همان« ،)73 :التماس از حضرت نکنیم ،از که کنیم؟» (همان )57 :و «پرسیدم :سبب اين شادی چیست؟ گفتند:
قدوم و احسان ملکاالمرا» (همان.)35 :
تقريباً  %3بندها در مکتوبات ،کارکرد فرمان دارند .اين بندها بهلحاظ وجه فعل به دو
صورت بهکاررفتهاند:
الف .با وجهفعل امری (حدود  8%کل بندها)؛ مثل «مکن» (پنج بار؛ همان« ،)33 :عذرش هم
شما بخواهید( ».همان )87۰ :و «ايشان را کنار گیر» (همان.)۰38 :
ب .با وجهفعل التزامی (حدود  %1کل بندها)؛ اين دسته ،خود دو گونه دارد:
 .8فعل التزامی همراه با اداتی که وجهیّت الزام را میرساند (حدود  %3کل بندها)؛ بهعبارتی ،فرما ِ
ن
وجهیّتیشده؛ مثال:
ـ اهلل اهلل اهلل در اين باب به نوّاب حواله نکند (همان.)7۰ :
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ـ توقّع است که آتش در بنیاد عذرها زند و يکدم و يکنفس ،نه قصد و نه سهو ،حرکتی
نکند و وظیفۀ مراقبتی را نگرداند (همان.)73 :
ـ امّا خواهم که هیچ غم نخوری و غمگین نباشی (همان.)837 :
 .۰فعل التزامی بدون ادات جهتی ،با مفهوم الزام مخاطب به کاری (حدود  %7کل بندها)؛
مثال:
ـ اين وصیّت را محفوظ دارد و مکتوم و با هیچکس نگويد حديث اين نبشته (همان.)53 :
ـ فرزندِ عزيز [ ،]...بهاء الدين و فرزند امجد [ ،]...عالءالدين ـ دامت سعادتهما ـ سالم اين
پدر ياد دارند و پدر عزيز [ ،]...شرفالدين را هیچ خشونت [ ]...نکنند و به نظر اين پدر
نگرند و چنان پندارند که آن صفرا اين پدر کرد ،تحمّل کنند (همان.)87۰ :
کارکرد تعاملی بسیاری از بندها ( %13کل بندها) ،خبر است .عمدة اين بندها وجهفعل
اخباری دارند ( %77کل بندها)؛ مثال:
ـ افغانکردن از فراق ياران دين تسبیح است و قرآنخواندن است و سنّت انبیاست،
صلوات اللّه علیهم (همان.)73 :
ـ واهلل [ ]..که هیچ گلهای نکردهاند و پیغام نکردهاند( ...همان.)73 :
ـ در اين وقت ،ملتمسان اين تحیّت وجاذبان اين ابرام بدان حضرت [ ]...زنده شدند
وحیات نو يافتند و در رکوع و سجود [ ]...شکر آن نعمت [ ]...گفتند و میگويند و
میخواهند (همان.)1۰ :
بعضی بندهای حاوی خبر نیز وجهفعل التزامی دارند ( %87کل بندها)؛ مثالً« ،الّا چون
گمان برده باشند ،پاس آن داشتن عین فرض باشد تا چون ظاهر شود روز اجل []...
پشیمانی نیايد ،إنشاءاهللتعالی» (همان.)33 :
تاکنون دربارة وجه  %33بندهای مکتوبات سخن گفتهايم ،امّا  %83باقیمانده را نمیتوان در چارچوب
کارکردهای چهارگانۀ فرمان ،خبر ،پرسش و پیشنهاد تحلیل کرد؛ زيرا اين بندها نه
تقاضای اجناس و خدمات «از» مخاطب ،که تقاضای اجناس و خدمات «برای» مخاطب
يا خود گوينده هستند! البته اين تقاضا گاهی در قالب خبر رخ میدهد؛ يعنی برای
مخاطب ،حاوی اطالعات است ،ولی غرض اصلی ،دعايی برای اوست؛ مثالً« ،از خدا
خواهانم که بر خاطر عاطر و ضمیر منیر ،واضح و مکشوف گردد( ».همان ،)78 :امّا گاهی
اين دعا و تقاضا ،بهگونهای بیان میشود که نمیتوان آن را به هیچيک از چهار هدفی که
پیشتر گفته شد ،نسبت داد .اينگونه بندها ،در واقع فعلی در حالت دعايی دارند؛ مثال:
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ـ اين سعادت توفیق [ ]...بینهايت و بیانقطاع باد (همان!)7۰ :
ـ باریتعالی اسباب مالقات [ ]...میسّر و [ ]...گرداناد (همان!)۰33 :
اگر فعل دعايی در مثالهای باال بهصورت «باشد» و «گرداند» آمده بود ،آنها را بايد
جزو حالت خبر درنظرمیگرفتیم؛ توضیح آنکه ادات اظهارنظری ،بیانگر نگرش و اظهارنظر
گوينده دربارة کلیّ ت مضمون گزاره است .يکی از انواع اين ادات ،ادات بیانگر امید است؛
مانند «إنشاءاهلل» و «امیدوارم» .در برخی بندهای خبری ،اداتی ازايندست ظاهر میشود و فعل جمله را
بهصورت التزامی درمیآورد ،امّا گاهی نیز بدون بروز چنین اداتی ،فعل جمله بهصورت التزامی میآيد
و همین وجه فعل التزامی است که بهتنهايی ،بیانگر امید نويسنده نسبت به کلیّت
مضمون بند میشود .ازآنجاکه طبق نظر هلیدی و متیسن ،بیان نگرش گوينده با ادات
اظهارنظری ،منحصراً در خبر و پرسش ظهور میکند ( ،)833 :۰387فعلهای التزامی
بیانگر امید (بدون ادات اظهارنظری) را نیز بايد ذيل کارکرد خبر (عرضۀ اطالعات) تعريف کرد.
بههرتقدير ،همانطور که اشاره شد %83 ،بندها در مکتوبات ،با کارکرد دعا و
فعلهای دعايی آمدهاند و بايد آنها را واجد حالت گفتوگويی و مشارکتمحور دانست.
9ـ2ـ .9عناصر جهتی

تقريباً  %۰3از بندهای مکتوبات ،حاوی عناصر جهتی هستند .اين مقدار بیش از سه برابر
تعداد بندهای مشابه در فیهمافیه است .در زير مثالهايی از هريک از انواع ادات بهدست
میدهیم:
الف .ادات وجهیّتنما ( %87کل بندها)

 .8وجهیّت عادت ( %7کل بندها):
ـ محب هرگز در بندِ کمال و نیکونامیِ خود نباشد (مولوی.)73 :8358 ،
ـ آن عزيز [ ]...دائماً پای بر نردبان سعادت مینهد (همان.)8۰3 :
ـ سالم و دعا لیالً و نهاراً [ ]...مورود میدارم (همان.)853 :
 .۰وجهیّت الزام ( %7کل بندها):
ـ طمع است که تأخیر نفرمايد (همان.)73 :
ـ اهلل اهلل اهلل اهلل ،مالزم خانه و مالزم آن جماعت باشد (همان.)33 :
ـ توقع است که اين ضعیف را معذور دارد (همان.)857 :
 .3وجهیّت احتمال ( %7کل بندها):
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ـ حق علیم است و گواهی دهد که آن فرزند عزيز [ ]...در شهر خويش و میان خويشان
و تجمل خويش هم غريب است (همان.)73 :
ـ و واهلل الّذی ال اله الّا هو که هیچ گلهای نکردهاند (همان.)73 :
ـ و هیچ شک نیست که وعدة صادق ملک االمراء و الحجّاب ،ادام اهلل علوه ،در قبول اين
شفاعت معتمدٌعلیه است (همان.)37 :
ب .ادات زماننما ( %۰کل بندها):
ـ مال و تن او و عرض او ،از صغر تاکنون ،وقف فقراست (همان.)33 :
ـ اال هنوز قسمت نبود (همان.)35 :
ـ حقتعالی مالقات را سببی سازد ،سريع (همان.)851 :
ج .ادات شدّتنما ( %۰کل بندها):
ـ و باقی ياران از فقها و درويشان ،بأجمعهم ،مشتاقاند (همان.)77 :
ـ و حقوقِ نِعَم [ ]...هیچ فراموش نیست (همان.)۰۰3 :
ـ آن لطفها و دلجويیها خاص برای رضای حق میفرمايد (همان.)۰38 :
د .ادات اظهارنظری ( %3کل بندها):
ـ الحمدهلل که [ ]...هواخواهی من اين اقبال را [ ]...اليق افتاد (همان.)73 :
ـ إنشاءاهلل حاجت نیايد زحمتآوردن (همان.)33 :
ـ امید است که مقبول آن قبول گردد (همان.)۰37 :
 .6نتیجه
عوامل گفتوگويی هر دو متن بررسیشده را میتوان در جدول زير نشان داد:
فاعل و کنشگر گفتوگويی

کارکرد گفتوگويی سخن

7

عناصر جهتی

فاعل

کنشگر فارغ از فاعل

دعا

فرمان

فیهمافیه

%7

ـ

ـ

۰%

7%

مکتوبات

۰7%

1%

83%

3%

۰3%

همانطور که آشکارا ديده میشود ،تمام عوامل گفتوگويی در مکتوبات چندبرابر
بیشتر از فیهمافیه بهکاررفتهاند .اين نتايج را میتوان بدينشکل توضیح داد :از آنجا که
وعظ جايگاه ارشاد و بیان مطالبی است که از منظر گوينده حقیقت مطلق هستند،
مولویِ واعظ نه ديدگاه خود را چندان در گفتههايش دخیل میکند و نه سخنانی
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غیرقطعی میگويد .او برای انتقال وعظ ،خود را در سطحی باالتر از مخاطب قرارمیدهد
و سخنانی میراند که در نظر وی قطعیّت بسیارزيادی دارند .کالم واعظانۀ او نگرش
فردی گوينده را چندان در خود منعکس نمیکند؛ گويی مولوی از حقايقی ازلی و ابدی
و مطلق سخن میگويد که تقريباً جايی برای چونوچرا ندارند .همچنین او در وعظهای
خود ،چندان به دنبال جلب مشارکت فعال مخاطب در فرآيند دوسويۀ گفتوگو نیست و
آنچه برايش اهمیّت دارد ،ابالغ يکسويۀ حقايق ،حتی شايد ابالغی باال به پايین است .در
مقابل ،مولویِ غیرواعظ ،ازآنجاکه پیلۀ وعظ ،او را دربرنگرفته است و مجال گستردهتری دارد تا
«خويشتن» باشد ،ديدگاه خود را دربارة مخاطب و همچنین گفتههای خويش بروز
میدهد و برای پیشبرد مقاصد خود و دريافت خواستههايش ،درصدد جلبنظر و
مشارکت مخاطب برمیآيد.
پینوشت
 .8اين اصطالح در زبان فارسی ،عمدتاً «بینافردی» ترجمه شده است که بهنظرمیرسد بهلحاظ
ساختواژه ،خالی از ايراد نباشد .ايراد موجود آن است که «بین» در زبان فارسی ،برای چند چیز /نفر
بهکارمیرود ،نه يک چیز؛ بنابراين ،وقتی میگويیم «بین يک چیز» ،ابهامی بهوجودمیآيد که آيا
«درون» آن چیز مدّ نظر است يا «میان چند چیز از آن جنس»؛ برای مثال ،اصطالح «بین شهری»،
بهخاطر همین ابهام ،در قبضهای مخابرات ،بهمعنی «میان دو شهر» بهکارمیرود و سابقاً در سازمان
مترو ،بهمعنی «داخل يک شهر» بهکارمیرفت.
 . ۰هلیدی و متیسن ابتدا وجه را تنها متشکل از دو جزء فاعل و عملگر صرفی معرفی میکنند (:۰387
 )873و سپس در بحثهای ادات و وجهیّت (همان ،)877 :ادات جهتی را نیز در وجه دخیل میدانند.
 .3در پاسخ عذرخواهی امیر پروانه که نمیتوانسته به حضور برسد.
 .7مولوی در خالل وعظ میگويد که چنین سخنانی به امیر پروانه گفته است.
 .7در برخی موارد نیز پرسش در بندهايی بیان شده است که خود در مرتبۀ بند قرارندارند و نقش
گروهی اسمی را بازی میکنند .اينگونه بندها ،بنا بر نظر هلیدی (همان835 :ـ  )833جزو پیکرة اين
پژوهش قرارنگرفتهاند؛ مثالً«اگر او را بپرسند که مادر تو چه شکل دارد ،هیچ نتواند گفتن» (مولوی،
 )831 :8358و «تعیین نمیکنم که اين بندة خاص در اين دور ما کیست» (همان.)831 :
 .7درصدها بیانگر نسبت کاربرد هر عامل گفتوگويی به کاربرد کلیۀ موارد همان عامل در متن موردنظر
است.
منابع
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