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بهترین عنوان برای قصیدهای از رودکی از منظر گفتمانشناسی
چکیده
در حالی که معنیشناسی بدون در نظرگرفتن بافت

میییتی جمتت

را تسستیر متیکنتد،

کاربردشناسی در ارتباط تنگاتنگ با تیلیلِ گستمان بوده و پاره گستارها را در باف

میییتی

و اجتماعی در نظر میگیرد و سپس آنها را تسسیر میکند .برای یکی از قصیدههای رودکتی
در کتابهای مختلف عناوین متساوتی چون "حسر

جوانی"" ،پیری"" ،کنون زمانته دگتر

گش " و "دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود" در نظر گرفته شده اس

که مقاله حاضتر

سعی دارد از این میان با توجه به اصول گستمانشناسی -گوینده؛ مخاطت؛؛ موضتو ؛ پیتا؛؛
پیش فرضها؛ کنش گستاری و مصداقهای اثر -مناس؛ترین عنتوان را بترای ایتن قصتیده
برگزیند .تجزیه و تیلیل این قصیده با استساده از روش جزء به کل صور
منظور ،میال؛ و موضوعا

هر بی

میگیرد .به این

مانند گویندهی پیا؛ ،مخاط؛ ،مصداقها ،معانی ،بیتان،

موضو هر بی  ،پیش فرضها ،کنش گستاری ،عبارا

اشارهای و مانند اینها برای استنباط

و استنتاج صییح تراز متن استخراج و در جدول آورده میشتوند .ستپس ارتبتاط ابیتا

از

منظر پیوستگی و همبستگی متن بررسی و بهترین عنوان مشخص میگردد..
کلیدواژهها :پیوستگی متن ،همبستگی متن ،گستمان شناسی ،قصیده ،رودکی.
 .1مقدمه

"واژه گستمان 1از دهه  1391در علو؛ انسانی کاربرد وسیعی یاف  .تا پایان قرن نوزدهم این
واژه به معنای ارایهیِ بیث نظا؛مند در مورد مسئلهای خاص به کار میرف

و تقریبتا منیصتر

به نوشتار بود و تا حدود کمی به شیوه بیان مرتبط میشد .اما در زبتانشناستی جدیتد از زمتان
فردینان دو سوسور ،گستمان به معنای کاربرد فردیِ زبان یا فعلی

یافتنِ زبان به کتار رفت ؛ بته
1 discourse
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عبارتی دیگر ،گستههای شخص به قلمرو پارولِ 1او مرتبط میشد که زیتر ستییره گنتگ 2قترار
داش " (مقدادی.)922 :1931،
با پیشرف

علم زبانشناسی و به وجتود آمتدن زبتانشناستی و روانشناستی شتناختی ،دیتدگاه

متساوتی در مورد تجزیه و تیلیل گستمان ارائه شد که کلیه جنبههای زبان باید در باف

اجتمتاعی در

نظر گرفته شوند و زبان از زندگی اجتماعی افراد جدا نگردد( .شعیری)11:1911 ،
جدیدترین مسهو؛ گستمان در زبانشناسی ،به کارگیری زبان به منظور یک هتد
کاربرد خاص اس

و یتا یتک

که توسط بعضی چونان کاربرد زبان باگتر از ستیحِ جملته تعریتف شتده

اس  .حال با توجه به این مسهو؛ جدید از گستمان ،تجزیه و تیلیل یک گستمان ،ضترورتا بایتد
تجزیه و تیلیل کاربردشناختی باشد و بدین منظور نمیتوان آنرا تنها به توصیف صتور هتای
زبانیِ خاصی میدود کرد ،بلکه هنگا؛ِ تجزیه و تیلیل هر قستم

از یتک گستمتان ،مقاصتد و

کاربردهایِ آن صور های زبانی نیز میبایستی در نظر گرفته شوند (براون و یتول )1 :1313،و
در اینجاس

که بیث پیوستگی و همبستگی متن میرح میگتردد ،بییتی بته میالعته عملکترد

برونزبانی و درونزبانی متن ،باف

اجتماعی متن و معنای آن میپردازد.

 .2هدف و مسأله

از آنجایی که سخنوران و نویسندگان موضوعا و پیش فرضهای 9خاصتی در ذهتن دارنتد و
بر اساس همان پیشفرضها پیا؛هایشان به مصادیق یا مساهیم خاصی ارجا مییابد ،برای استتنباط و
استنتاج درس  ،باید از تجارب و انتظارا میییی و زبانی و پیشفترضهتای مشتتر گ گوینتده یتا
نویسنده بهره جس

تا بتوان عتوه بر در پیا؛ آنها مسائل و اطتعا نهستته را نیتز از متتن بیترون

کشید و ابهاما زبانی را شسافی

بیشتری داد .مقاله حاضر سعی دارد بتا تکیته بتر اصتول تجزیته و

تیلیل گستمان هایمز ( ،)1394اصول ارتباط گرایس ( ،)1331اصل پیش فرضهتا و معنتای ضتمنی
گرایس ( )1311و اصول پیوستگی و همبستگی متن به این سوال پاسخ دهد که کدا؛ یک از عنتاوین

1 parole
2 langue
3 presupposition
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"قصیده دندانیه"" ،پیری"" ،کنون زمانه دگر گش " و یا "دلم نشاط و طرب را فتراخ میتدان بتود"
برای شعری معرو از رودکی مناس؛تر میباشد.
 .3روش تحقیق

تجزیه و تیلیل این شعر با استساده از روش جزء به کتل 1صتور متیگیترد .ایتن نتو تجزیته و
تیلیل از سیح متن آغاز شده و باف های برون متنی را بازسازی میکند .با توجه بته در اختیتار نبتودن
باف

فیزیکی و حاضر نبودن مسسر در میییی که متن تولید شده اس  ،باید از باف های درونمتنی بتا

استساده از ابزارهای مهمی نظیر پیشفرضها (که مساهیمی در قالت؛ جملته هستتند و نیتازی بته اثبتا
ندارند و صییحبودن آنها قبت به اثبا رستیده است ) استتساده بهینته کترد تتا حقتایق ناگستته از متتن
استخراج شود .در این شعر ،جمت ابتدا به صور مجزا و سپس به صتور یکپارچته و موضتوعی
بر اساس اصل پیوستگی و همبستگی با استساده از جداول مقایسه و تجزیه و تیلیل میگردنتد .گز؛ بته
ذکر اس که منظور از پیوستگیِ متن ،انسجا؛ درونی متن یتا روابتط بتین جملتهای است کته توستط
پیوندهای انسجامی بین جمت  ،کلما یا عبارا  ،به وجود میآید .این انستجا؛ نته تنهتا بتا کلمتا
ربییِ افزاینده ،معکوس ،نتیجهگیری و زمانی پدید میآید ،بلکه ارتباطا معنتایی یتا واژگتانی موجتود
در بین واژگان ،نو ارجا  ،جانشینی و تکرار کلما نیز در خلق این نو پیوستگی دخیلاند.
 .4تجزیه و تحلیل گفتمان

یک پاره گستار در مییط ،زمان و مکانی متساو و یا توسط گوینده و شنوندهای متساو معنتای
متساوتی مییابد که وظیسه تیلیلگر گستمان پی بردن به آن با توجه به عوامل تاثیرگتاار و بتر استاس
کاربردشناسی 2زبان اس  .یک پاره گستار ممکن اس

در بافت

 Xدارای معنتایِ  Aو در بافت

Y

دارای معنای  Bباشد ،یعنی برحس؛ باف های متساو  ،معناهای متساوتی بیابد ،که یتک تیلیتلگتر
جه

مشخصکردن ناگستههای زبانی میبایستی تا حد امکان باف های تاثیرگاار فیزیکتی را جهت

تیلیل بهتر بازسازی کند.

1 bottom-up approach
2 pragmatics
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در نظریة قو؛ نگاری هایمز ( ،)1394چگونگی تأثیر روابط اجتماعی حاکم بتر افتراد در انتختاب
ساخ

و گونة زبانی ،که از مسائل اساسی در رویکردهتای تیلیتل گستمتان بته شتمار متی رود ،در

کانون بررسی قرار دارد .او در الگوی زبانی خود بته هشت

ویژگتی اشتاره دارد کته عبتار انتد از:

موقعی  ،شرک کنندگان در گستمان ،هنجارهای تعتاملی (شتامل نوبت گیتری بترای ستخنگستتن،
تعامت زبانی و هنجارهای تعییر و تسسیر کت؛) ،پایانهها و اهدا  ،صتور و میتتوا ،انتوا متتون
نوشتاری ،ابزارها که شامل مجراها و گونهها میشتود از جملته ستبکهتا و ستیاقهتای گستتاری و
نوشتاری ،و کلید .منظور از کلید ،رمزها و اشاراتی اس

که شرک

کنندگان در گستمان بته همتدیگر

منتقل میکنند تا بر اساس آنها ،آنچه را روی میدهد تعبیر و تسسیر کننتد .پتس کلیتد ،روش و روح
حاکم بر گستمان اس

همچون گستمان جدی ،شوخی ،دقیق ،آهنگ کت؛ یتا لیتن و لهجته کته هتر

کدا؛ یک کلید میسوب میشوند.
نظریه تضمن گرایس ( )1331بیان میکند که ارتباطا باید از اصول خاصی پیروی کننتد :اصتل
کیسی  :چیز ی را بگویید که باور دارید درس

اس  ،اصل کمی  :به اندازه بگوییتد ،نته بیشتتر ،نته

کمتر ،اصل ربط :فقط چیزی را که به موضو مربوط است
بدون ابها؛ بگویید .در این نظریه فرض بر این اس
صیب

بگوییتد و اصتل شتیوه گستتار :کوتتاه و

که گویشوران همواره میخواهنتد بته شتیوه ای

کنند که گستههایشان از سوء تعبیر به دور باشد .گرایس در خصوص اثرا ناشتی از نقت

این اصول بر ارتباطا مسصل بیث کرده است  .وی تصتدیق متیکنتد کته گتویش وران علیترغم
خواستشان در بسیاری از موارد ایتن هنجتار را نادیتده متیگیرنتد؛ ایتن چنتین است

کته برداشت

شنوندگان از یک گسته با منظور گوینده آن متساو خواهد شد .بنابراین ،در این موارد اگر چته مزتز
انسان سعی دارد با گسته ای ارتباط برقرار کند (حتی وقتی آن گسته کامت بی ربط به نظر برستد) ،امتا
در نهای

استنباط شنونده با منظور گوینده یکسان نمیشود .در مواردی نیتز ممکتن است

شتنونده

فراتر از مقصود گوینده استنباط کند.
بر طبق نظر گرایس ( ،)1311پیش فرضهای گوینده یا نویسنده نسب

به نیتوه در و برداشت

شنونده یا خواننده باعث اتخاذ شیوه خاصی از گستمان میشود که بتدون وجتود آن پتیشفترضهتا
در گستمان گوینده یا نویسنده برای مخاطبین ناممکن خواهد بود.
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در جدول  ،1مخاط؛ پیا؛ ،موضو پیا؛ ،پیشفرضهای ذهنی گوینده و استتنباط پیتامی در هتر

بی  ،از منظر گستمانشناسی و زبان در کاربرد بررسی میشوند ،به عنوان میال در بی «مترا بستود و
فرو ریخ

هر چه دندان بود »...مخاط؛ پیا؛ نامشخص اس

و نمیتوان به راحتتی حتدس زد چته

کسی مخاط؛ اصلی پیا؛ گوینده اس ؛ اما هر چه گستار بیشتری از گوینده بررسی میگردد ،به دلیتل
افزایش تعداد باف های موقعیتی و ارجاعا بیشتر میتوان پی برد که مخاط؛ او کیس ؛ بته عنتوان

میال مخاط؛ گوینده در بی چهار؛ «نه نیس کیوان بود و نه روزگار دراز  -چه بود؟ مَنَ بگتویم:
قضای یزدان بود» ،ضمیر متصل « » بوده و در بی

نهم «همی چه دانی؟ ای ماهروی مشکین متوی

 ،»...مخاط؛ گوینده مشخصتر گشته و به ماهروی مشکینموی که به نظر ،معشتوق گوینتده است
ارجا مییابد.
مصداقهای موجود در بی ها به موضو گستمان مرتبط بوده و به همین دلیل نگارنتده ،آنهتا را
از متن گستمان استخراج کرده و مورد تجزیه و تیلیل قرار دادهاس ؛ بته عنتوان میتال مصتداقهتای
«دندان» و «چراغ» در بی

اول میتوانند نشانگر موضوعی

دندان باشند.

از آنجایی که کنشهای گستاری متساو نظیر افسوس ،شکای  ،پند و اندرز ،تعریتف و تمجیتد،
و سپاس و ستایش در جمت و گستمانهای یکسان دارای معنی و استنباط پیامی متستاوتی هستتند،

از ابیا استخراج و مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ به عنوان میتال کتنش گستتاری در بیت دو؛ «ستپید
سیم رده بود و دُرّ و مرجان بود  /ستاره سیری بود و قیره باران بود» میتواند تعریتف ،افستوس و
یا هر دو باشد اما هر چه تعداد باف ها بیشتر میگردد ،دقیقتر میتتوان بته کتنش گستتاری گوینتده

پیبرد .به عنوان میال در بی سو؛ و چهار؛ «یکی نماند کنون زان همه ،بسود و بریخ  /چه نیتس
بود؟ همانا که نیس کیوان بود»
« نه نیس کیوان بود و نه روزگار دراز  /چه بود؟ مَنَ
گستاری گوینده گله و شکای

بگویم :قضای یزدان بود» بته نظتر کتنش

(از سرنوش ) میباشد؛ اما با بررسی بی های زیرین مانند بیت هتای

پنجم و ششم:

«جهان همیشه چو چشمیس گرد و گردانس

 /همیشه تا بود آئین گرد ،گردان بود»

«همان که درمان باشد ،بجای درد شود  /و باز درد ،همان کز نخس درمان بود»
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مشخصتر میگردد که کنش گستاری گوینده ،پند و اندرز اس  .بتدین ترتیت؛ بایتد بتا در نظتر
سو؛:

گرفتن کنشهای گستاری نیز ،پیا؛ را بهتر استنباط کرد .بدین ترتی؛ از کنش گستاری بی

«یکی نماند کنون زان همه ،بسود و بریخ  /چه نیس بود؟ همانا که نیس کیوان بود»
سرنوش

شو؛ استنباط میشود و از کنشهای گستاری بی های بعد آن ،اعتقاد گوینده به قضتا و

قدر ،پایرش آن و گردش روزگار استنباط میگردد.
جدول :1تجزیه و تحلیل قصیده دندانیه از منظر گفتمانشناسی 1و
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تشبیه دندان به
سپیدسیم ،دُر،
مرجان ،ستاره
سیری و قیره
باران

تعریف و
افسوس

ندارد

دندان

وجود دندان و
وجود کیوان
(سرنوش
شو؛)

"نیس کیوان"
کنایه از سرنوش
شو؛

شکای (از
ریزش دندان) و
شگستی و تعج؛
(از حال نیس و
شومی که دامن
گیر او شد)

آن-همه

عد؛ وجود
دندان -وجود
سرنوش شو؛

اعتقاد به وجود
یزدان -اعتقاد
به قضاء و قدر

ندارد

پند و اندرز

(من) در
مَنَ -
( ) در
مَنَ

اعتقاد به قضاء
و قدر یزدان

ندارد

پند و اندرز

همیشه

اعتقاد به آیین
جهان

ندارد

همان که-
همان کز

پایرش قضاء
و قدر

پند و اندرز

استنباط
او دیگر دندانی
ندارد

عد؛ وجود
دندانهایِ
درخشان

1 discourse
2 pragmatics
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بهترین عنوان برای قصیده ای از رودکی...
ادامه جدول 1

شماره
بیت

گوینده
سخن

مخاطب

مصداقها

موضوع

پیشفرضها

فنون
بالغی

3

رودکی

-

کهن-نو-خلقان

تزییر حال جهان
توسط یزدان

1

رودکی

-

شکسته-بیابان-باغ

تواَ؛ بودن
خرمی و
ناخرمی روزگار

3

رودکی

ماهروی
مشکین
موی

کنش
گفتاری

عبارت
اشاره ای

استنباط

وجود
شخصی(خدا)
که چیزها را نو
و کهنه میکند-
نو و کهنه شدن
چیزها

ندارد

پند و اندرز

بزمانی-همان
کجا-همان
که

پایرش قضاء و قدر

وجود بیابان –
وجود باغ خر؛

ندارد

پند و اندرز

آن کجا

گردش روزگار

ماهرو-مشکین-مو-
بنده (به گوینده ارجا
دارد) -ضمیر نهسته
(تو) در عبار
"همی چه دانی"

حال و احوال
پیشین شاعر

وجود ماهروی
مشکین موی-
وجود گوینده

ندارد

11

رودکی

ضمیر
تو

زلف-چوگان-او

چهره پیشین
گوینده (به
خصوص
زلف)

ماهروی
مشکین موی
زلسی چون
چوگان دارد-
گوینده زلسی
چون چوگان
داش

تشبیه زلف به
چوگان

افسوس

11

رودکی

-

روی(صور )-
دیبا(حریر الوان) -مو-
قیران(نوعی روغن)

چهره پیشین
گوینده (به
خصوص زلف
و صورتش)

وجود دیبا و
قیران

12

رودکی

-

از دس رفتن
جمال گوینده

جمال زیبای
گوینده

19

رودکی

-

نگار (چهره
معشوق)-چشم-رو
(صور )-او( -؛) در
چشمم

14

رودکی

-

او

11

رودکی

-

در؛-شهر-نار (انار)-
پستان

19

رودکی

-

دیدار-روی-من

13

رودکی

-

خزانه-پر-گنج-
نشان-نامه-شعر(-؛)
در دلم

مهمان-دوس

زیبارویان و
رودکی
غم و شادی
گوینده
ثرو فراوان
گوینده و
زیبارویان
خوشگارانی
گوینده با ثرو
فراوان
شعر نمادی از
عشق

وجود
زیبارویان-
وجود چشم
برای گوینده
وجود غم و
شادی
وجود در؛
(پول)-وجود
زیبارویان
وجود شراب
ناب-وجود
زیبارویان
وجود شعر

افسوس

ازین پیش

تو-او

تزییر احوال گوینده

گوینده هم اکنون
زلسی چون چوگان
ندارد

تشبیه روی
(صور ) به دیبا و
مو به قیران

افسوس

آن-او

عد؛ وجود رویی
چون دیبا و مویی
چون قیران

تشبیه خوبی
(جمال) به مهمان
و دوس

افسوس

ندارد

از دس رفتن جمال
زیبای گوینده

ندارد

تعریف و
تمجید

(او) در بدو-
(او) در بروی
او -همیشه

از دس دادن
معشوق و زیبایی
چهره

ندارد

افسوس

آن زمانه-او

ندارد

افسوس

ندارد

ندارد

افسوس

من-همیشه

از دس دادن زیبا
رویان

تشبیه دل به خزانه
و سخن به گنج

تعریف و
افسوس

(؛) در دلم-ما

گوینده دیگر شعر
نمیگوید

پایان یافتن شادی و
خرمی گوینده
از دس رفتن مال و
ثرو گوینده و از
دس دادن زیبا رویان
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ادامه جدول 1

شماره
بیت

گوینده
سخن

مخاطب

مصداقها

موضوع

پیشفرضها

11

رودکی

-

(؛) در دلم و
ندانستمی-میدان

غم و شادی
گوینده

وجود غم و شادی

13

رودکی

-

حریر-شعر-
سنگ-سندان-
آنس

نر؛ کردن دلها
توسط شعر

وجود شاهدانی که به
شعر گوش میسپردند

21

رودکی

-

(؛) در گوشم و
چشمم-چشم-
گوش-مرد؛

حواس گوینده
(تمرکز)

وجود زیبارویان-وجود
مرد؛ سخندان
(شعرشناس)

ندارد

21

رودکی

-

عیال-زن-فرزند-؛

آسایش بدون
زن ،فرزند و رنج

وجود آسایش

ندارد

تعریف

22

رودکی

ماهرو

تو-رودکی-ماهرو

گاشته پرنشاط
گوینده

وجود رودکی-وجود
ماهروی مشکین موی-
سپری شدن زمان

ندارد

تعریف و
افسوس

تو-بدان
زمانه

29

رودکی

-

جهان-هزاردستان
(بلبل)

شعر سرایی و
گاشته خوش
گوینده

سپری شدن زمان

ندارد

تعریف و
افسوس

بدان زمانه

24

رودکی

-

آن(-او) در باو-
مردان-او-پیشکار-
میران

انس راد مردان و
پیشکار میران

وجود پیشکار (کارگاار)
برای امرا –وجود امرا –
وجود رادمردان بودند

ندارد

تعریف و
افسوس

آن-او

21

رودکی

-

شعر(-و) در ورا-
ملو -دیوان

ماندگاری آثار
(اشعار)

وجود دیوانِ شعر-
وجود ملو (شاهان)

ندارد

تعریف و
افسوس

همیشه-ورا

29

رودکی

-

شعر-شاعر-
جهان-خراسان

زمانه و تزییر
احوال

وجود شعر-وجود شاعر
خراسانی

ندارد

تعریف و
افسوس

آن(-ش)
در
شعرش-
همه
جهان-او

23

رودکی

-

بهره مندی از مال
و اموال مهتران

وجود نامور دهقان-
وجود سیم و حُمتن

ندارد

افسوس

کجا (-؛)
در مرا-او

21

رودکی

-

بزرگی و نعم
از آل سامان

وجود نعم و بزرگی-
وجود آل سامان

ندارد

سپاس و
ستایش و
افسوس

( ) در
کرا-این-آن

دهقان(-؛) در مرا-
خانه-سیم (سکه
یِ نقره)-حُمتن
( ) در کرا-این-
آن(-و) در ورا-
آل-سامان
(سامانیان)

فنون
بالغی
تشبیه دل
به میدان
تشبیه
دلهای
شاهدان به
سنگ و
سندان

کنش
گفتاری
افسوس و
پند و اندرز

عبارت
اشاره ای
همیشه(-؛)
در دلم

تعریف و
افسوس

آن-سپس

تعریف و
افسوس

همیشه

ازین

استنباط
از دس رفتن شادی و
نشاط گوینده
گوینده دیگر شعر
نمیگوید و بنابراین
نمیتواند دلهای حضار
را با آن نر؛ کند
دیگر چشمش به
گیسوان زیبایِ ماهرویان
نمیافتد-دیگر شعری
وجود نخواهد داش
که مرد؛ سخندان جمع
گردند
گوینده به دلیل از دس
دادن ستمتی آسودگی
خود را از دس داده
اس
گوینده تواناییها و
زیباییهای خود را از
دس داده اس
دوران خوشی پایان
یافته و شعر نیک و
آوای دلکش گوینده
دیگر وجود ندارد
از دس رفتن
تواناییهای گوینده-
امیران جزء رادمردان
برای گوینده میسوب
میشدند
دیوان شعر او اثری
جاودانه و ماندگار اس
زمانی که شعرش همه
جا را طی میکرد
گاش  -خراسان دیگر
شاعری مانند او نخواهد
داش
بهره مندی گوینده از
مال و ثرو مهتران در
گاشته
از دس رفتن بزرگی و
نعمتی که از آل سامان
به گوینده میرسید
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ادامه جدول 1
فنون
بالغی

شماره
بیت

گوینده
سخن

مخاطب

مصداقها

موضوع

23

رودکی

-

میر-

بال و
بخشش میر
خراسان و میر
ماکان

91

رودکی

-

بال و
بخشش یارا ِن
امیر خراسان و
میر ماکان

91

رودکی

-

بال و
بخشش امیران
دربار و
دوستان امیران

سخنوری نزد امیران
دربار-وجود امیران و
دوستانشان در دربار

ندارد

92

رودکی

ضمیر
پنهان (تو)
در فعل امر
"بیار"

ناتوانی و
بینوایی

وجود گوینده و
مخاطبش-وجود
عصا و انبان

عصا و انبان
کنایه از
بینوایی و
ناتوانی
اس

پیشفرضها
وجود میر خراسان-
وجود میر ماکان-
وجود پنج هزار
درهمی -وجود چهل
هزار درهمی
میر ماکان و میر
خراسان اولیا (دوس
و یار) داشتند-وجود
هش هزار درهمی

ندارد

ندارد

کنش
گفتاری

عبارت
اشاره ای

استنباط

سپاس و
ستایش و
افسوس

(ش) در
میر
خراسانش-
(و) در دَرو

از دس رفتن بزرگی و
نعمتی که از آل سامان و
امیر ماکان به گوینده
میرسید

سپاس و
ستایش و
افسوس

من-بدان-
آن

سپاس و
ستایش

(ش) در
اولیاش

افسوس و
پند و اندرز

حال گوینده خوش و
خر؛ نیس زیرا دیگر
چیزی از امیر سامانی و
ماکانی نصیبش نمیگردد
عتوه بر امیران سامانی و
ماکانی ،دوستان و اقوا؛
آنها نیز برای سخن وری
گوینده به او سیم و زر
میدادند

گوینده پیر و ناتوان شده اس  -او فقیر و
بینوا گشته اس

از آنجایی که در گستمانشناسی میالعهی معنی با توجه به گوینده و شنونده و شترایط میییتی و
فیزیکی آن صور میگیرد (کارناپ ،)93 :1342 ،لتاا شترایط گز؛ بترای میالعتهیِ گستمتان ماننتد
مخاط؛ پیا؛ ،گویندهی پیا؛ ،کنش گستاریِ گوینده ،پیش فترضهتا و دیگتر شترایط در نظتر گرفتته
میشود.
هر جملهای در موقعی های مختلف معنای متساوتی مییابتد و گوینتدهی همتین شتعر هتم بتر
حس؛ نو ِ مخاط؛ (ماهروی مشکین موی) ،سنِ خود و مخاط؛ ،جنس متاکر یتا مونتث ،عتقته
خود به مخاط؛ و عتقه او نسب
تامل اس  .به عنوان میال در بی

به خود و موقعی
بیس

اجتماعی از واژگانی بهره برده اس

کته قابتل

و ششم:

« شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوش

 -شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود»

موضو بی زمانه و تزییر احوال شاعر ذکر شده اس و پیش فرضهای این بی  ،وجتود یتک
شاعر خراسانی میباشد؛ از آنجایی که با توجه به ابیا دیگر ،کنشهای گستاریِ تعریتف ،تمجیتد و
افسوس از این بی

استنتاج گردیده لاا میتوان استنباط کرد که زمانی شعر گوینتده بته همته جتا و
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همه کس میرسید و به دلیل تزییر زمانه و تزییر احوال گوینده (طبق موضو پیا؛ این بیت ) ،استتان
خراسان شعر و شاعری میل او ،دیگر نخواهد داش .
میالی دیگر از بی

بیس

«کرا بزرگی و نعم

و هش :
ز این و آن بودی

ورا بزرگی و نعم

ز آل سامان بود»

نشان میدهد که موضو ِ پیا؛ بی  ،بزرگی و نعم های رسیده به شتاعر از جانت؛ آل ستامان و
پیشفرضهایش ،وجود نعم
گوینده (با توجه به این بی

و وجود آل سامان در عصتر گوینتده است

و از آنجتایی کته کتنش

و ابیا دیگر) سپاس و ستایش و افسوس میباشد لاا چنتین دریافت

میشود که او در عصر آل سامان میزیسته و هم اکنون شان و مقا؛ خود را از دست
که از جان؛ آل سامان میرسیده را دیگر دارا نیس

داده و نعمتاتی

و بدین سب؛ حسر گاشته را میخورد.

 .5پیوستگی متنی

چنان که گسته شد برای ایجاد پیوستتگی متنتی ،ارتبتاط معنتایی بتین واژگتان ،ارجتا و تکترار
مشخصشدن موضو هر بی

میبایستی مورد بررسی قرار گیرد .جه

و یافتن عنوان قصیده ،ایتن

عناصر در جدول زیر مورد بررسی قرار میگیرند.
جدول  :2پیوستگی متنی
ارتباط معنایی بین واژگان

ارجاع

ردیف ابیات

سو؛ تا پنجم

دندان -سپید سیم-دُر-مرجان-ستاره
سیری-قیره باران -بسود و بریخ
نیس کیوان-روزگار دراز-قضای
یزدان -جهان-گرد گردان-آئین گرد
درد و درمان -نو کهن -باغ خر؛ و
بیابان

"یکی" " ،ان" در بی  9ارجا به "دندان" در بی  1دارند

نهم تا سیزدهم

ماهروی مشکین موی  -زلف  -رویش
بسان دیبا -مویش بسان قیران -
"خوبی" به معنای چهره  -نگار -چشم

اول تا سو؛

ششم تا
هشتم

"بنده" در بی  3با ضمیر متصل (؛) در بی  1هر دو به
شخص گوینده ارجا دارند"-تو" در بی  11و "ماهرو" در
بی  3هر دو به یک شخص که شنونده پیا؛ اس ارجا
دارند-ضمیر متصل (ش) در بی  11به همان شخصی برمی
گردد که واژگان "بنده" و (؛) در "مرا" ارجا دارند -ضمیر
"او" در بی  19ارجا دارد به همان شخصی که واژگان
"ماهرو" و "تو" ارجا داشتند.

تکرار

"ریخ " در
بی  1و 9
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ادامه جدول 2

ردیف ابیات

ارتباط معنایی بین واژگان

ارجاع

چهاردهم تا

شاد و خر؛  -تر نارپستان -نبید روشن

"او" در بی "" ،14من" در بی 19ارجا به

شانزدهم

و دیدار خوب -

شخص گوینده دارند

هسدهم تا

گنج سخن و شعر  -دلم خزانه و

"؛" در بی  13و  11و "ما" در بی ،13

نوزدهم

دلم...فراخ میدان-

همگی ارجا به شخص گوینده دارند

بیستم

چشم-گوش

"؛" در چشمم و گوشم برمی گردند به همان
شخصی که ضمایر "او" در بی  14و "ما"
در بی 13اشاره داشتند
بیس و یکم

"شد آن زمانه" در بی 14
و " -11 ،29 ، 24روی"
درابیا  19 ،19و -11
"شعر" درابیا 13 ،21 ،29

و " -13دل" در ابیا  13و
"-13شاد" و "نشاط" و

"غم" در ابیا  14و 11
"همیشه" در ابیا ،19

19،11و"-21چشم" در
ابیا  19و 21

(عیال-زن-فرزند) و (ستم-آسوده-آسان-
معون )

بیس و دو؛

رودکی -ماهرو

بیس و سو؛

سرودگویان-هزاردستان-راد مردان-

تا بیس و

پیشکار میران-ملو دیوان-شعر-شاعر

ششم

خراسان

"تو" و "ماهرو" در این بی ارجا دارند به
همان شخصی که ابیا 3،11ارجا دارند
یعنی شنونده پیا؛

بیس و هستم

خراسان -چل هزار در؛ -میر ماکان-

تا سی و یکم

هش هزار -دادگ مردی (عدال یک
جوانمرد)

زمانه-عصا-انبان

زمانه" در 11و  22و 29

به ماهرو در ابیا باگ"-او" در بی ،24

ضمایر متصل (و) در "ورا" در بی 21و
(ش) در  29ارجا به گوینده دارند
منسصل) یا کلما پایین به یک مصداق که

سیم -حُمتن -نعم  -آل سامان -میر

"تو" در ابیا 11و"-22ان

ضمیر متصل (ی) در "ندیدی" بر میگردد

(؛) در مرا در بی  23با ضمایر (متصل یا

سی و دو

تکرار

همان گوینده اس ارجا دارند( :من) در
مَنَ در بی ( ،4بنده) در بی ( ،3؛) در
چشمم در بی ( ،19من) در بی ( ،19ما)
در بی ( ،13؛) در بی  11و ( ،21رودکی)
در بی ( ،22او) در بی ( ،24ورا) در بی

"کجا" در ابیا  3،1و -23
"سیم" در  2و -23

"سامان" در  3و "-21میر"
در  23 ،24و -91

"خراسان" در  29و -23
"اولیاش" در  91و -91

"حال" در  3و "-91زمانه"

( ،21ش) و (شاعر خراسان) در بی ،29

در 29 ،24 ،29 ،22 ،14 ،11

(ش) در بی ( ،23من) در بی  91و 92

و 92

(من) که ارجا به گوینده دارد
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طبق جدول  2موارد زیر شایان توجه اس :
 .2 .5پیوستگی متنی توسط ارتباط معنایی واژگان

الف) واژگان مرتبیی مانند :دندان -سپید سیم -دُر -مرجان -ستاره سیری -قیره باران -بستود
و بریخ

(ابیا  1تا  ،)9با عناوین "حسر جوانی" و "پیری" ارتباط نزدیکتری دارند تتا نستب

به دو عنوان "کنون زمانه دگر گش " و "دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود".
ب) واژگان مرتبیی مانند نیس کیوان -روزگار دراز -قضتایِ یتزدان -جهتان -گترد گتردان-
آیین گرد (ابیا  9تا  )1و واژگانی مانند :درد و درمان -نو و کهن -باغ ختر؛ و بیابتان (ابیتا  9تتا
 )1با عنوان "کنون زمانه دگر گش " ارتباط مستقیمتری دارند.
ج) واژگان مرتبط طبق جداول باگ با عنوان "پیری" رابیه کمتری دارند و با عناوین "دلم نشتاط
و طرب را فراخ میدان بود"" ،کنون زمانه دگر گش " و "حسر
د) واژگان مرتبط در بی

جوانی" نسب

بهتری میسازند.

سی و دو :زمانه -عصا -انبان ،بتا عنتوان "پیتری" ارتبتاط بیشتتر و بتا

عناوین دیگر ارتباط کمتری دارند.
ه) از آنجا که در اکیر ابیا  ،بیشتر واژگان به کار رفته راجع به از دس
دس

دادن زیبارویان اس

و به عنوان میال در بی

گش " و "من دگر گشتم" استساده شده اس

دادن متال و ثترو و از

سی و دو از پیری به همراه واژگان "زمانته دگتر

لاا میتوان چنتین نتیجته گرفت

کته عنتاوین "دلتم

نشاط و طرب را فراخ میدان بود"" ،کنون زمانه دگر گش " و "حسر جوانی" میتواننتد عنتاوین
مرتبط با موضوعا

متن باشند.

 .3 .5پیوستگی متنی توسط ارجاعات

با توجه به واژگانی که در این قصیده بته کتار رفتته و بته مصتداقهتای ختود کته بته صتور
درونمتنی 1یا برونمتنی 2ارجا یافتهاند ،میتوان نتایج زیر را استنباط کرد:
تنها کلما "یکی"" ،آن" (بی  )9به موضو دندان ارجا دارند و بیشتر ارجاعا دیگتر ماننتد:
"من" در من

(بی " ،)4بنده" (بی  ،)3ضمیر متصل (ش) در بی

" ،11؛" در چشتمم (بیت ،)19
1 endophoric
2 exophoric
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"او" (بی " ،)14من" (بی " ،)19؛" (ابیا 13و" ،)11ما" (بیت " ،)13رودکتی" ( بیت " ،)22او"
(بی " ،)24ورا" (بی " ،)21ش" " ،او" و " شاعر خراسان" (بیت " ،)29ش" (بیت  )23و "متن"
(ابیا  91و  )92به گوینده سخن ارجا دارند و تعداد انتدکی از آنهتا ماننتد" :متاهرو" در بیت
"تو" در بی

" ،11تو" در بی

،3

 ،22به مخاط؛ پیا؛ (ماهرو) اشاره داشتهاند .بنابراین شایستته است

عنوانی را برای این متن برگزینیم که در برگیرنده اکیر این ارجاعتا باشتد کته از ایتن منظتر بیشتتر
عناوین ،مرتبط به گوینده بوده و میتوانند برای این گستمان شعری به کار روند.
 .4 .5پیوستگی متنی توسط تکرار واژگان

از آنجا که تکرار یکی از نشانههای پیوستگی متن میباشد و با توجه به این کته کلمته "زمانته" ،
بیشترین تکرار را در این قصیده به خود اختصاص داده اس
زمانه دگر گش " نسب

بنابراین از این دیتدگاه عنتوان "کنتون

به عناوین دیگر مناس؛تر اس .

 .6همبستگی موضوعات

گرچه برای در جمت  ،فهم معنای واژگان و ساخ

نیوی آنها ضروری اس

ولتی همیشته

این ابزار برای در و تسسیر گستمانها نمیتوانند کافی و وافی باشند؛ چراکه گاهی معنای واژگتان و
ساختار نیوی جمت را میفهمیم ولی در موقعی های متساو مکانی ،زمتانی و عوامتل متستاو
تاثیرگاار ،تسسیرهای متساوتی دارند .از اینرو باید معلوما دیگتری از جملته رویتدادهای گستتاری،1
اصل همکاری ، 2معنای ضمنی ،9دانش جهتانی ، 4طترحوارههتا 1و اطتعتا جدیتد 9و اطتعتا
دادهشده 3نیز در در پیا؛ لیاظ گردند .گستگو دربارهی پیوستگی و همبستگی متن در زبان فارستی
ذیل عنوان میور افقی و میور عمودی کت؛ جای میگیرد (شسیعی کدکنی.)193 :1911 ،

1 speech events
2 cooperative principle
3 implicatures
4 world knowledge
5 schemas & scripts
6 theme
7 rheme
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با توجه به این که موضوعا به کاررفتهیِ هر گستمان با عنوان آن مرتبط میباشند ،بتدین ستب؛
در جدول شماره 9موضوعا ابیا مورد تجزیه و تیلیل قرارگرفتهاند .بسامد بتاگی یتک موضتو
با توجه به ساختار قصیده که گوینده قصد خود را در جای خاصی از شعر بیان میدارد متیتوانتد در
برگزیدن عنوان صییحتر برای این قصیده کمک شایانی نماید.
جدول :3همبستگی متنی بین ابیات با توجه به موضوع بحث
شماره ابیات

موضوع ابیات

1-9

دندان گوینده

2-1-29

گردش روزگار و تزییر حال جهان

3-12

حال و احوال پیشین گوینده

19

زیبارویان

14-11

توا؛ بودن غم و شادی

11-19-21

خوشگارانی

13-13-29

شعر

21

گوش و چشم گوینده (تمرکز)

22

گاشته پرنشاط

24

شاعر و پیشکار امیران

21

ماندگاری شعر

91-91-23-21-23

بهره مندی از مال و اموال مهتران و امیران

92

ناتوانی و بینوایی

با توجه به موضوعا ابیا جدول باگ ،دندان گوینتده (ابیتا )9،1؛ گتردش روزگتار و تزییتر
حال جهان (ابیا )29،1،2؛ حال و احوال پیشین گوینتده (ابیتا )12،3؛ زیبارویان(بیت

)19؛ تتوا؛

بودن غم و شادی (ابیا )11،14؛ خوشگارانی (ابیا )21،19،11؛ شعر (ابیا )29،13،13؛ گتوش
و چشم گوینده به معنای تمرکزِ گوینده (بی

)21؛ گاشته پرنشاط (بی )22؛ شاعر و پیشکار امیتران

(بیتت )24؛ مانتتتدگاری شتتتعر (بیتت )21؛ بهتتتره منتتتدی از متتتال و امتتتوال مهتتتتران و امیتتتران
(ابیا )91،91،23،21،23؛ ناتوانی و بینوایی (بی  ،)92میتوان چنین نتیجه گرف
برای این متن مناس؛ نیس

که عنتوان"پیتری"

و در عوض عناوین دیگرِ "کنون زمانه دگر گش " "حسر جتوانی"
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و دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود" عناوین فراگیرتری نسب
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به موضوعا به کار رفته در ایتن

گستمان شعری میباشند.
با توجه به این که در انتخابِ یک عنوان برای گستمانها ،کنش گستتاری تتا حتدودی نقتش ایستا
میکند و با علم به اینکه جمت یکسان با کنشهای گستاری متساو  ،معنایِ متساوتی متییابنتد لتاا
کنشها نیز برای تجزیه و تیلیل در نظر گرفته شدهاند.
جدول :4همبستگی متنی بین ابیات با توجه به کنش گفتاری
ردیف ابیات

کنش گفتاری

1-2-19

تعریف از خود و افسوس
شکای

9

و تعج؛

4-1-9-3-1

پند و اندرز

3-11-11-12-14-11-19-11-23-92

افسوس

11-92

پند و اندرز به همراه افسوس

21-23-91-91

سپاس و ستایش دیگران و افسوس

با بررسی ابیا نگارنده دریاف
اس  ،که از این منظر عنوان "حسر

که بیشترین کنش گستاری مربوط به افسوس و حسر ختوردن
جوانی" عنوان مناسبی برای این گستمان میباشد.1

به دلیل وجود دانش زبانی و جهانی متساو میان گویندگان و شنوندگان ،پاره گستارهتای زبتانی
آنها متساو تسسیر میگردند .لاا این مبیث نیز در تجزیه و تیلیل گستمتانی قابتل تامتل بتوده و در
جدول زیر از اشعار استخراج و طبقه بندی گشته اند به گونه ای که بسیاری از ابیتا دارای استتنباط
کم و بیش یکسانی میباشند.

 1از آنجا که شاعر تزییر سرنوش

و از دس

رفتن مال و اموال ،زیبارویان ،و فرا رسیدن فقر و بینوایی خود را از جان؛

قضای یزدان و به دلیل تزییر زمانه میداند بنابراین عنوان " کنون زمانه دگر گش " برای این متن مناس؛ تر اس .
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جدول :5همبستگی متنی بین ابیات با توجه به استنباط استخراج شده از پیشفرضها
و موضوعات پاره گفتار
استنباط

ردیف ابیات
1-2-9

گوینده دیگر دندانی ندارد

4-1-9-3-1

گردش روزگار و اعتقاد به قضاء و قدر

3-11-11-12-19-22

تزییر احوال به دلیل از دس

رفتن جمال زیبای گوینده

14-11-22

پایان یافتن شادی و خرمی

13-13-21-29-24-21-29

گوینده دیگر نمیتواند شعر بگوید

21

نداشتن همسر و بچه و ناتوانی

19
11

از دس
از دس

دادن زیبارویان به خاطر از دس
دادن زیبارویان به خاطر از دس

دادن جمال
دادن مال و ثرو

23-21-23-91-91

بهره مندی گوینده از مال و ثرو مهتران و امیرن در گاشته

92

گردش روزگار و فقر و بینوایی

به گمان نگارنده ،با توجه به استنباط شنونده از پیشفرضهتا و موضتوعا پتاره گستتار ،عنتوان

"پیری" برای این متن چندان مناس؛ نیس چراکته از بتین استتنباطهتایِ ( گوینتده دیگتر دنتدانی
ندارد -گردش روزگار و اعتقاد به قضا و قدر -تزییر احوال به دلیتل از دست رفتتن جمتال زیبتای
گوینده -پایان یافتن شادی و خرمی -گوینده دیگر نمیتواند شعر بگوید -نداشتن همستر و بچته و
ناتوانی -از دس دادن زیبارویان به ختاطر از دست دادن جمتال و از دست دادن متال و ثترو -
بهرهمندی گوینده از مال و ثترو مهتتران و امیتران در گاشتته -گتردش روزگتار و آمتدن فقتر و
بینوایی) ،چنین برمیآید که عناوینِ "دلم نشاط و طرب را فتراخ میتدان بتود"" ،کنتون زمانته دگتر
گش " و "حسر

جوانی" هماهنگی معنایی بیشتری با این استنباطها دارند.

با توجه به این که معنای قصیده و اجزای آن ،تنه یا بدنه متن به عنوان یکی از اجزای اصتلی هتر
قصیده در نظر گرفته میشود و نمی تتوان آن را در انتختاب عنتوان بترای متتن نادیتده گرفت ؛ لتاا
نگارنده در ادامه این موضو را مورد بررسی قرار داده اس .
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جدول  :6همبستگی و پیوستگی مطالب از منظر اجزایِ قصیده
شماره ابیات
بی

و از بی

میلع

1

هیچکدا؛ (تشبی؛ وجود ندارد)

تشبی؛

هیچکدا؛ (تخلص یا گریز وجود ندارد)

تخلص یا گریز

ابیا  2تا آخر

تنه یا بدنه اصلی

همانیور که در جدول آمده بی
دو؛ تا بی

اجزاء قصیده

اول قصیده میلع آن اس

که به موضو دندان اختصتاص دارد

آخر جزء تنه یا بدنته اصتلی گستمتان شتاعر است

کته بتا عنتاوینِ "حستر

جوانی"" ،کنون زمانه دگر گش " و "دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود" ارتباط بیشتری دارد.
از آنجا که عنوان "حسر جوانی" تنها بر حس؛ یکی از مباحث تجزیه و تیلیل گستمان یعنتی

کنش گستاریِ حسر اس لاا نمیتواند عنوان مناسبی برای این گستمان باشد و از آنجتا کته تکترار
واژگان یکی از عوامل تاثیرگاار اس

و نیز واژه "زمانه" بیشترین تکرار را بته ختود اختصتاص داده

و در بخش موضوعا و استنباطها به واژگان مرتبط با تزییر زمانه بیش از دیگر عناوین اشتاره شتده
اس

لاا عنوانِ "کنون زمانه دگر گش " را با توجه به تمامی مباحث باگ میتوان بهترین عنوانِ ایتن

گستمان میسوب کرد.
 .7نتیجه گیری

آن چنان که در متن مقاله بیان گردید ،وظیسه ی علم معنا شناستی تسستیر جمتت
باف

میییی در این امر نقشی ندارد .بتدین جهت

شناسی به قضایا نگریس

بتوده و

مقالته ی حاضتر از جنبته ی علتم کتاربرد

و پاره گستارها را در یکی از قصیدههای رودکتی کته در کتتابهتای

مختلف عناوین مختلسی را به خود اختصاص داده بررسی نمتود و ستپس بتا توجته بته اصتول
گستمان شناسی که رابیه ی تنگتاتنگی بتا علتم کتاربرد شناستی دارد و در بتر گیرنتده گوینتده،
مخاط؛ ،موضو  ،پیا؛ ،پیش فرضها ،کنش گستاری و مصداقهای اثر میباشد به دنبال یتافتن
مناس؛ترین عنوان برای این قصیده بر آمد .از آنجا که عنوان "حسر
یکی از مباحث تجزیه و تیلیل گستمان یعنی کنش گستاریِ حسر

جوانی" تنها بتر حست؛
اس

لاا نمیتوانتد عنتوان
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مناسبی برای این گستمان باشد و از آنجا که تکرار واژگان یکی از عوامل تاثیرگاار است
واژه "زمانه" بیشترین تکرار را به خود اختصاص داده و در بخش موضوعا
واژگان مرتبط با تزییر زمانه بیش از دیگر عناوین اشاره شده اس

و نیتز

و استنباطهتا بته

لاا عنوانِ "کنون زمانته دگتر

گش " را با توجه به تمامی مباحث باگ میتوان بهترین عنوانِ این گستمان میسوب کرد
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