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  هاي حديقه  ارتباطي حکايت- الگوي ساختاري 
  

  ∗∗درضا صرفيمحّمدكتر    ∗آبادي بتول ميرزايي خليل
  ∗∗∗∗ دكتر فاطمه كوپا  ∗∗∗ينيالّد دكتر فاطمه معين

  
  چکيده

سنايي در اين اثـر ارزشـمند، عـالوه بـر پـرداختن بـه               .  عرفاني در زبان فارسي است     - مهم تعليمي  ةحديقه اولين منظوم  
قابل فهم ساختن    مستدل ساختن مطالب و    بيان معارف اسالمي، از حکايت و داستان براي مستند و          وعات عرفاني و  موض

  .استفاده کرده است عامة آن ها براي
ة  چه نقشي در تحقق اهداف تعليمي ايـن منظومـ          ،در اين مقاله، براي رسيدن به پاسخ اين پرسش که حکايات حديقه           

ياکوبسن در هـر    . اطي رومن ياکوبسن، اديب و زبان شناس روسي، اساس کار قرار گرفته است            عرفاني دارند؛ الگوي ارتب   
از ديدگاه وي، در فرآيند ارتبـاط       . ارتباط کالمي، شش عنصر فرستنده، گيرنده، پيام، زمينه، رمز وتماس را دخيل مي داند             

  .همواره يکي از اين کارکردها برجسته تر استکارکردهاي زبان هستند و در هر ارتباط کالمي، ة اين عناصر، تعيين کنند
دهـد کـه در حديقـه،        هاي اين عناصر در حکايات حديقه نشان مـي        نه و کارکرد  بررسي عناصِر فرستنده، گيرنده و زمي     

. معنايي متن عمـل کـرده اسـت       ة  در جهت توضيح وتبيين زمين     ترين و پربسامدترين کارکرد است و      کارکرد ارجاعي مهم  
  .ي و عاطفي در مراتب بعدي قرار مي گيرند و بر تأثير و نفوذ کالم راوي مي افزايندکارکردهاي کنش

  
  هاي كليدي واژه

  . سنايي، حديقه، حکايت، الگوي ارتباطي
  
   درآمد-۱
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  ) پژوهشي-علمي ( پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي
   دانشگاه اصفهان- ادبيات و علوم انساني ةدانشكد

  ۵۵ -۷۴، ص ۱۳۹۰بهار  ،)۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،  ،دورة جديد
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة  سال سوم،  هفتم، دورة جديد، سال چهل و پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۵۶

 
اشتمال حديقـه بـر    «.ي به بسياري از معارف اسالمي در حکمت و فلسفه و کالم و اخالق نيز پرداخته است                معارف عرفان 

 » المعارف منظومي از ميراث علمي و فرهنگـي تـا عـصر شـاعر تبـديل کـرده اسـت                ةدايرمطالب متنوع، اين کتاب را به       
تلف، راه سعادت و درست زيـستن را از طريـق            بيان سنايي که ضمن ايراد مطالب مخ       ةشيو). ۲۵۳: ۱۳۸۰نامداريان،  پور(

 عرفاني که بر تارک آن مثنوي       - استوار براي شعر تعليمي      ،اي است   حکايت ها و تمثيل ها به مخاطبان مي آموزد، شالوده         
  .درخشد مولوي مي

خـش اعظـم    ب. توان به سه بخش غيرروايي، نيمه روايي و روايي تقسيم کـرد             اين منظومه را از نظر شکل و ساختار مي        
 اطالعـات و    ،خواهـد   شـاعر مـي   . دهـد    درصد از کل کتاب را تـشکيل مـي         ۷۸در اين بخش که     . حديقه غير روايي است   

 صـنعت   -اي از غيبـت و خطـاب          آميزه آن را    توان  اي که مي    بيانية  بنابراين، از شيو  . هايش را به مخاطبان منتقل کند      يافته
  .ليم بکاهد دانست، استفاده کرده تا از خشکي تع-التفات

 جهد کن تا ز نيست، هست شوي      : خطاب
 باشد آن را كه ديـن كنـد هـستش         : غياب
 چون از اين جرعه گشت، جان تو مست       : خطاب
 هر کـه آزادکـرِد آن جـاي اسـت         : غياب

  

ــوي    ــست شـ ــداي مـ ــراب خـ  وز شـ
 گـــوي و چوگـــان دهـــر، در دســـتش
 بـــر بلنـــدي هـــست، گـــردي پـــست
 حلقــه در گــوش و بنــد بــر پــاي اســت

  )۹۸: ۱۳۷۷سنايي، (                          
 

منظور از بخش نيمه روايي، قسمت هايي است که عنوان حکايت و تمثيل ندارند و شـاعر ضـمن مـدح و توصـيف يـک                    
 بحـث آشـنايي   ةها اگر کسي با زمين در اين قسمت. کند ي و اشاره وار، وقايعي از زندگي او را بيان مي    اي کلّ   شخصيت به گونه  

  . دهد  درصد کتاب را تشکيل مي۲/۹بخش نيمه روايي .  ايجاد ارتباط با متن برايش مقدور نخواهد بودنداشته باشد،
هايي است که در البه الي بخـش هـاي غيـر روايـي و نيمـه       ها و تمثيل ها، حکايت شامل داستان بخش روايي حديقه،  
 ة از خشکي و ماللِت امر و نهي در اين منظوم          ها از مهم ترين شگردهايي هستند که       اين حکايت . روايي گنجانده شده اند   

 حکايـت   ۱۱۲در حديقه تنها    . دهند   بزرگ را تشکيل مي    ةبا وجود اين درصد کمي از ابيات اين منظوم        . کاهند تعليمي مي 
  . درصد از کل کتاب را شامل مي شود۵/۱۲آمده که 

انتقال معني ومعرفت به مخاطـب وترغيـب        «رسالت اين منظومه، همچون ديگر آثار تعليمي       ترين هدف و   اولين و مهم  
و به کار بردن شگردهايي است که موضوع مـورد بحـث را بـراي               ) ۲۵۷:۱۳۸۰پور نامداريان، (» وي بر قبول وعمل به آن     
  .سنايي از حکايت وداستان براي رسيدن به اين هدف بهره برده است. م سازدمخاطب قابل تفهيم و تجّس

 تعليمـي چيـست، بايـد       اي   ق ساختن اهداف منظومـه    ه نقش اين حکايات در محقّ     براي رسيدن به پاسخ اين پرسش ک      
الگوي ارتباطي ياکوبسن با تکيه بر شش عنصري که در هـر ارتبـاط              . اساس کار بر روشي علمي و قابل سنجش بنا شود         

   .دهد اي عملي در اختيار پژوهشگر قرار مي اند و کارکردهاي اين عناصر، شيوه کالمي دخيل
نامـداريان در   پورها و نقش ارتباطي آن ها و با الهام گرفتن از بحثي که               ن مقاله با توجه به داللت معنايي حکايت       در اي 

  مطــرح کــرده اســت- داســتان پــردازي و ســاخت شــکني در مثنــوي مولــوي - آفتــابةفــصل ســوم کتــاب در ســاي
ها  در تعيين ساختار حکايت. ين شده استهاي حديقه تعي   ساختار ارتباطي حکايت  ) ۲۵۲-۲۶۴: ۱۳۸۰نامداريان،پور.ک.ر(

حکايات حديقه به سه کارکرد ارجـاعي، کنـشي و عـاطفي             مخاطب در  گوينده و  با توجه به برجستگي سه عنصر زمينه،      
  .توجه شده است
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  ٥٧/     هاي حديقه    ارتباطي حكايت-الگوي ساختاري
  
   ارتباط چيست؟-۲

اعي است هاي گوناگون علوم انساني و اجتم  از موضوعات مورد توجه زبان شناسي و رشته       )Communication(ارتباط
 ارتبـاط سـخن     ة نخستين کسي باشد که دربار     ،شايد ارسطو فيلسوف يوناني   . و تعاريف متعددي براي آن ارائه شده است       

ارتباط عبـارت اسـت از جـستجو بـراي دسـت            « : گويد  در اين مورد مي   )Rhetoric(»ريطوريقا«او در کتاب  . گفته است 
بسياري از تعاريفي کـه     ). ۴۳: ۱۳۶۸محسنيان راد، (»  و اقناع ديگران    وسايل و امکانات موجود، براي ترغيب      ةيافتن به کليّ  

  ۱. که بر تأثيرگذاري تأکيد کرده استاست ارسطو ةبراي ارتباط بيان شده تا حدودي تحت تأثير نظري
ارتباط عبارت است از تمـام      « : نويسد هاي رياضي ارتباط مي    در کتاب نظريه  )Schannon(به عنوان نمونه، کلود شنن    

 ؛ ذهني براي ذهن ديگر تأثير بگذارد؛ اين عمل نه تنها با نوشته يا صحبت کـردن                ،هايي که از طريق آن ممکن است       شرو
بنـابراين،  ). ۴۴همـان،  (»  باله و عمالً تمام رفتارهاي انساني عملـي اسـت  ،بلکه حتي با موسيقي، هنرهاي تصويري، تئاتر      

 يعني گفتار و نوشتار، بلکـه       ؛ نظام زبان و ابزارهاي اساسي آن      ةتنها به وسيل  آدميان نه    .اند ابزارهاي ارتباط بسيار گوناگون   
تا نظـام  » اقوام ابتدايي  «هاي  از سيماچه  -به ياري اشارات اندام بدن، نظام پوشاک، نظام خوراک، نظام نشانه هاي فرهنگي            

  ).۱۲: ۱۳۷۰احمدي،(کنند   با يکديگر ارتباط برقرار مي-نقاشي تجريدي معاصر
  
  ارتباط ياکوبسنة نظري -۳

اي که تاکنون در اين مورد ارائه شـده از        ترين نظريه   اما کامل  ؛هاي متعددي مطرح شده است     در مورد ارتباط کالمي نظريه    
هاي مهمي در مـورد واج شناسـي، نقـد ادبـي،      زبان شناس و اديب روسي است که نظريه    ) ۱۸۹۶-۱۹۸۲(رومن ياکوبسن 

  .ارائه کرده است ...وادبي، شناخت اسطوره ها ة نظري
 اين بحث را در     ةخالص. ي از روند ارتباط به دست مي دهد       هاي زبان، ابتدا نموداري کلّ     کوبسن به هنگام طرح نقش    اي
  .يافتتوان  مياو »  ادبيةزبان شناسي و نظري «ةمقال

ســوي تــشکيل شــده اســت کــه از ) Message(»پيــام «بــه اعتقــاد ياکوبــسن هــر گونــه ارتبــاط کالمــي از يــک  
ق بايد سه عنصر ديگـر      هر ارتباط موفّ  . شود منتقل مي )(Receiver»گيرنده«يا گوينده به مخاطب يا    )(Sender»فرستنده«

ــد   ــته باش ــراه داش ــه  «.را هم ــا »زمين ــدلولي«ي ــد آن را   ) (Context,Setting»م ــب بتوان ــه مخاط ــني درک بک روش
ــد ــد«۲.کن ــه)(Code»ک ــا مجموع ــده و  ي ــه گوين ــم ک ــان و عالي ــه  اي از رمزگ ــرانجام ب ــشناسند و س ــب آن را ب مخاط

مخاطب که امکان برقراري ارتباط را  نياز است؛ يعني مجرايي جسمي و پيوندي رواني بين گوينده و   )(Contact»تماس«
  ).۶۵-۶۶:۱۳۷۰احمدي،؛  ۷۶-۷۷:۱۳۶۹ياکوبسن،(ر سازدميّس

پيـام و شـما     » ةفرستند«رت، سنايي    در اين صو   .براي درک بهتر اين نظريه فرض کنيد در حال خواندن حديقه هستيد           
اين کتاب در قرن ششم هجري و به زبـان فارسـي            . معناي نهايي متن حديقه است    » پيام«. آييد ي آن به شمار مي    »رندهگي«

.  بخصوص در حکايت هـا شـناخته شـده اسـت           ؛و رمزگان آن براي آشنايان به ادبيات فارسي       » کد«نوشته شده است که     
براي درک حديقه الزم اسـت شـما        . د که متن حديقه را بخوانيد يا آن را براي شما بخوانند           وقتي حاصل مي شو   » تماس«
ادبيات داشته باشيد که هر چه ايـن شـناخت بيـشتر باشـد،      ي بحث آشنا باشيد؛ يعني شناختي نسبي از عرفان و         »زمينه«با

  . تر خواهد بود درک پيام براي شما راحت
  : ل شدئردهاي متفاوتي براي زبان قاياکوبسن بر اساس اين شش عنصر،کارک
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة  سال سوم،  هفتم، دورة جديد، سال چهل و پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۵۸

 
  )(Referential function کارکرد ارجاعي-۱

زمينه يا بافت چيزي شبيه به      . دارد» ادراکي«يا  » صريح«،  »ارجاعي«باشد،کار کرد   » زمينه«به طرف   » پيام«اگر جهت گيري    
هر نـوع ارتبـاطي اسـت و        ة  الودکارکردارجاعي ش ). ۵۹:۱۳۷۹اسکولز،(»آن است ة  وضعيتي که گفته دربار   «مصداق است؛   

فرمول بندي اطالعات   «روابط ميان پيام وموضوعي را که پيام به آن ارجاع مي دهد، مشخص مي کند و هدف اساسي آن                    
  ).۲۰:۱۳۸۰گيرو،(» حقيقي، عيني، قابل مشاهده و اثبات پذير در باِب مرجِع پيام است

ايـن  . انـد  بيين موضوع مورد بحـث خـود حکايـاتي نقـل کـرده            در تمام آثار تعليمي ادبيات فارسي نويسندگان براي ت        
 ايـن   -درتوحيـد بـاري تعـالي      –به عنوان نمونه، در باب اول حديقـه         . اند  اول داراي کارکرد ارجاعي    ةحکايات در درج  

همگان را فتـاده ظـّن      «هاي گوناگون از خداوند ناقص است و در نتيجه           موضوع مطرح شده که شناخت و توصيف فرقه       
کوراني که هـر کـدام بـا        . نقل شده است  » شهر کوران «و براي مستدل ساختن اين موضوع داستان        ) ۷۰حديقه،ص (»خطا

براين، توصيفات آنان از فيل درعـينِ درسـتي، نادرسـت           بنا. اند کردند فيل را شناخته    خيال مي  لمس کردن عضوي از فيل،    
ة هدف از بيان ايـن حکايـت مـستدل سـاختن زمينـ         .)۶۹-۷۰ص،حديقه. ک.ر(بود؛ چون کليت فيل را درک نکرده بودند       

  . واضح و برجسته استدر نتيجه کارکرد ارجاعي آن کامالٌ. بحث است
  )Emotive function( کارکرد عاطفي -۲

يابـد   ي مـي  گوينده است، تجلّـ   » زبان حال «يا کارکردي که    » عاطفي«آن چه بيان مي کند در کارکرد      ة  نگرش گوينده دربار  
کنـيم،   هنگامي که ما ارتباط برقرار مـي      . را رقم مي زند   » فرستنده«و  » پيام«اين کارکرد روابط ميان     ). ۷۸:۱۳۶۹ياکوبسون،(

 امـا در عـين حـال مـي تـوانيم            ؛ ماهيت مرجِع پيام بيان مي کنيم که مربوط به کارکرد ارجاعي است            ةهايي را دربا   انديشه
 آن پديده به نظر ما خوب يا بد، زشت يا زيبـا، مطلـوب يـا                 نگرش خود را نسبت به موضوع هم ابراز کنيم و بگوييم که           

اي که مي توان     احساسات، شخصيت، خاستگاه اجتماعي و غيره را با استفاده        ة  ولي نبايد تجلي خود انگيخت    «. منفور است 
  .)۲۰-۲۱:۱۳۸۰گيرو(» به منظور ارتباط از آن ها کرد، يکسان قلمداد کنيم

پيـرزن  «  در پايان حکايـت    مثالً .کند در مورد شخصيت هاي داستاني اظهار نظر مي       هاي حديقه، گاه سنايي      در حکايت 
بيان نگـرش   ). ۱۵،ب۲۷۱ص(»بگذرد روز بار و بردابرد    / من غالم زني که از صد مرد        «: مي گويد ) ۲۷۱ص(» شهر کوفه   

  .عمل او، به اين حکايت کارکرد عاطفي داده است نويسنده در مورد شخصيت داستان و
  )(Conative functionد کنشيکار کر-۳

. را مـشخص مـي کنـد      » گيرنـده «و  » پيام« روابط ميان    - که کنايي، کوششي و ترغيبي نيز ترجمه شده است         -اين کارکرد 
اش و ايجاد واکنش هايي در او است و امروزه نقش بـسيار              هدف چنين پيام هايي آگاه کردن مخاطب به موقعيت زندگي         

). ۲۱:۱۳۸۰رو،گيـ ( »عقل گيرنده يا احساس او را آماِج خود قرار مي دهد          «اين کارکرد . ستمهمي در تبليغات پيدا کرده ا     
  ).۷۹:۱۳۶۹ياکوبسن،(» يابد صورت ندايي و وجه امري ميبي خود را در دستور زبان بارزترين تجلّ«کرد کنشي کار

راسـاس آن هـا جـزو ذات        توجه به مخاطب و سعي در برانگيختن و ترغيب او در جهت پذيرش انديشه ها و رفتار ب                 
سنايي .  مي توان يافت   -روايي حديقه     خاصه دربخش غير   -بنابر اين، موارد بسياري از اين کارکرد را       . آثار تعليمي است  

 در  مـثالً . مورد نظر گوينده را بپـذيرد     ة  کند تا انديش    به مخاطب امر و نهي مي      در آغاز و پايان داستان ها نيز، گاه مستقيماً        
 دعوت بـه پـذيرش رفتـار شخـصيت          گيرنده را مستقيماً  ) ۴۶۱-۴۶۲ص(» التمثيل يف صالبه طريق االسالم    «پايان حکايت   
  ).  ۹،ب۴۶۲ص(»ور نه بيهوده اين فقع مگشاي/ تو که مردي چنين عمل بنماي«: اصلي مي کند
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  ٥٩/     هاي حديقه    ارتباطي حكايت-الگوي ساختاري
  
  Phatic function):( کارکرد همدلي-۴

کنند، ادامه دهند يا آن را قطع کنند، بعضي ديگر براي حـصول  ها اين است که ارتباط را برقرار  هدف اصلي برخي از پيام  
برخي پيام هـا نيـز   ) »الو صدايم را مي شنوي؟«  تلفنيةمانند اين جمله در مکالم(اطمينان از عملکرد مجراي ارتباط است    

به هم چنان    توجه مخاطب خود را جلب کند يا مطمئن شود که او             ،خواهد  با اين هدف فرستاده مي شوند که گوينده مي        
يا واکنش مخاطب   » !به من گوش بسپار   «: گويد   يا آن طور که شکسپير مي      »گوش مي کني؟  «: مانند(هايش توجه دارد    گفته

صفوي،  (- کوروش صفوي  ة در ترجم  -اين کارکرد باب سخن گشايي زبان يا نقش همدلي          ) »!آهان«: گويد  تلفني که مي  
بينيم  را در جمالت و عبارات قالبي مي      ) ۶۶: ۱۳۷۰احمدي،   (-ک احمدي  باب ة در ترجم  -و يا کارکرد کالمي   ) ۳۲: ۱۳۸۳

ها صرفاً تطويـل   وفور بين افراد رد و بدل مي شود؛ يعني در گفتگوهايي که منظور از آنبکه جزو آداب معاشرت است و       
  ).۷۹-۸۰: ۱۳۶۹ياکوبسن، (کالم است 

  Mentalinguistic function)( کارکرد فرا زباني-۵
کنند، مطمـئن شـوند؛       ينده يا مخاطب يا هر دو  احساس کنند، الزم است از مشترک بودن رمزي که استفاده مي                 هرگاه گو 

 خود زبان ةدر چنين شرايطي زبان براي صحبت کردن دربار. جهت گيري پيام به سوي رمز است و کارکرد فرازباني دارد         
هـاي توصـيفي اسـتفاده مـي       بويژه در فرهنگ؛نقش فرازبانياز . شود رود و واژگان مورد استفاده شرح داده مي        به کار مي  

  ).۳۲: ۱۳۸۱صفوي، ( کارکردي فرا زباني استةنشان دهند» عمو يعني برادر پدر«اي مانند براي نمونه جمله. شود
  )Poetic function(کارکرد شعري-۶

نون توجه قـرار مـي گيـرد؛ آن موقـع            يعني وقتي پيام به خودي خود کا       ؛وقتي ارتباط کالمي صرفاً به سوي پيام ميل کند        
کارکرد مـسلط و    « را   -ي هنر    يا بطورکلّ  -يا ادبي مي يابد ياکوبسن نقش زيبايي آفريني شعر         است که زبان کارکرد شعري    

  .داند مي) ۸۰:۱۳۶۹ياکوبسن،(»  آنةتعيين کنند
بحـث؛در کـارکرِد    ة   زمينـ  مرجـِع پيـام در کـارکرِد ارجـاعي        : توان کارکردهاي کالمي را ايـن گونـه خالصـه کـرد            مي

.  در کارکرد همدالنه مرجِع پيام، تماس و خـوِد ارتبـاط اسـت             . آن است  ةپيام و در کارکرِد عاطفي، فرستند     ة ِ کنشي،گيرند
  .مرجِع پياِم فرازباني، رمزگاِن مورد استفاده ومرجع پياِم شعري، خوِد پيام است

   فرآيند ارتباط در روايت-۴
نظريه پردازان روايت در تحليل روايت به نقـش ارتبـاطي آن وسـه              . واع ارتباط کالمي است   ادبيات داستاني يکي از ان    

منتقـد انگليـسي در کتـاب    ) Wayne Booth(واين بوث به عنوان نمونه،.عنصر فرستنده، گيرنده و پيام توجه کرده اند
زاري براي رسـيدن بـه تأثيرهـاي ويـژه          فنون روايتي را اب    ادبيات داستاني را شکلي از ارتباط و      ) ۱۹۶۱(»فن بيان داستان  «

 دانـد  مخاطب را از اجـزاي جـدايي ناپـذير روايـت مـي      ه،گوينده ومايکل توالن قصّ  ). ۱۱۵-۱۱۶: ۱۳۸۲مارتين،( داند مي
شـود و ايـن توجـه بـه          معطوف مـي  )پيام  (به داستان   ) گيرنده(از نظر هورتون نيز در روايت، توجه ما         ). ۹:۱۳۸۶توالن،(

وي  .کنـد  ياکوبسن نيز به اين سه عنصر توجـه مـي         ). ۱۰همان،(صورت مي گيرد  ) راوي يا فرستنده  (تنمستقيم گف ة  واسط
دارد، ) راوي( هـر متنـي کـه گوينـده       « :داند و مي گويد     م مي هاي ديگر مقدّ    شناسي ساختارهاي ادبي را به بر تحليل       شکل

  ). ۱۰۲:۱۳۷۱اخوت،(»اجع اثر آن و مرة آن، شنوندةارتباط اين متن با گويند: داراي سه مناسبت است
براي فهم ساختار ومعناي روايت ها بايد کارکردشان را در فرايند خواندن در نظر گرفت، نـه ايـن                   «مارتين  ة  بنا به گفت  
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة  سال سوم،  هفتم، دورة جديد، سال چهل و پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۰

 
  .داند وي الگوي ارتباطي را آغازگاه مناسبي براي اين کار مي). ۱۲۹:۱۳۸۲مارتين،(»که به تحليل تجريدي آن ها پرداخت

 ةهـا وسـيل     در اين آثار، حکايت هـا و تمثيـل         .تأثير بر مخاطب است    مهم ترين هدف، ابالغ معرفت و     در آثار تعليمي    
تصويري حسي است که مي بايد امري را        « در واقع، در آثار تعليمي روايت در حکم تشبيه و يا            . اند رسيدن به اين هدف   
بنابراين، نقـش   ). ۲۵۱: ۱۳۸۰ين کوب،   زّر(»  براي مخاطب به امر حسي، نزديک و قابل ادراک نمايد          ،که غير حسي است   

 ةهر گاه تجرب  «تر است و با توجه به اين موضوع که           ها در اين گونه آثار برجسته تر و نمايان         ها و داستان   ارتباطي حکايت 
 »يابـد  آفرينش و دريافت هنر را به کارکرد ارتباطي آن تقليل دهيم، چـارچوب يـا شـماي ارتبـاطي کـارآيي زيـادي مـي                        

 تعليمـي و هنـري حکايـات در هـم آميختـه اسـت، توجـه بـه                   ةدر آثاري همانند حديقه که جنبـ      ) ۴۴: ۱۳۷۴مدي،  اح(
ارتباطي و نقشي که در بيان نگرش نويسنده، تأثير بـر مخاطـب و روشـن سـاختن پيـام مـتن دارنـد،                        ة  جنب ها از  حکايت
  . داراي نتيجه وکارآيي بيشتري است تر و عملي
  هاي حديقه تباطي حکايت ار- الگوي ساختاري-۵

 ،»پيـام «براي تعيين ساختار حکايت هاي حديقه، بر اساس الگوي ارتباطي و با در نظر گرفتن اجزاي  اين الگو بـه جـاي                      
 خواندن متن يا شـنيدن آن ايجـاد         ةبه وسيل » تماس«. گيرند قرار مي » مخاطِب روايت « و» راوي«و در دو سوي آن      » حکايت«

هاي سبکي خاص نويسنده و دوران او است، که بـراي   اده زبان فارسي قرن ششم هجري با ويژگي   مورد استف » رمز«.مي شود 
. ي بحـث هـستند    »زمينـه «ها مربوط به     اکثر حکايت .  قابل فهم است   - خاصه در حکايت ها    -آشنا با ادبيات فارسي   ة  خوانند

ت و بـويژه مفـاهيم انتزاعـي اسـتفاده          اصوالً در شعر تعليمي از حکايات براي تفهيم و ملموس و محسوس کردن موضـوعا              
. زبان در شعر حکمي و تعليمي مانند نثر در خدمت بيان و انتقـال معنـي و معرفـت اسـت                    « نامداريان  دگاه پور از دي .شود  مي

ـ   بنـا   به همين سبب شعر حکمـي      ،اند  مردم ةطبيعي است که مخاطب شعر حکمي و تعليمي، عام         اش، اگـر    د و وظيفـه   بر تعّه
 معنـايي، کـه ايـن بـه معنـي           ةباطي ياکوبسن را درنظر بگيرم، هم بر پيام تأکيد دارد و هم بر مخاطب و زمين               عناصر طرح ارت  

  ).۲۵۶-۷: ۱۳۸۰نامداريان، پور(» تبرجسته شدن سه نقش شعري،ترغيبي و ارجاعي در شعر حکمي و تعليمي اس
و ارجـاعي، الگـوي   ) يا ترغيبـي (د عاطفي، کنشيدر اين نوشته، با تأکيد بر سه عنصر گوينده، مخاطب و زمينه و سه کارکر         

در اين تحليل به خود حکايت ها و کارکرد شـعري و          .  حکايتي که در حديقه آمده، تعيين شده است        ۱۱۲ ارتباطي   -ساختاري
هـا   تبنابراين، به حکاي. اي باشد  ي جداگانه   تواند موضوع بحث و مقاله      ادبي آن ها توجه نشده است، زيرا اين کارکرد خود مي          

 بحـث يـا نگـرش و        ةاي از داللت هاي معنايي توجه شده که با تأکيدي که نويسنده بر مخاطب يا زمين                 تنها به عنوان مجموعه   
  .  تعليمي و عرفانيةاي در اين منظوم ديدگاه خود دارد، وسيله و ابزاري هستند در جهت کارکرد ويژه

 ادراکـي يـا     ة باشد، جنب  ضوع سخن و مناسب مقال و مقام      ن مو  معنايي بحث و در جهت تبيي      ةهر گاه حکايت در زمين    
هاي آن زمينه ساز بحث است و گاه بيـت           ي يک باب حديقه و يا موضوع فصل       گاه موضوع کلّ  . يابد ارجاعي و صريح مي   

 ة بـه حکايـت جنبـ      ،و ابياتي که قبل و بعد از حکايت آمده و گاه حتي يک حکايت که قبل يا بعد از حکايِت ديگر آمده                     
  .دهد جاعي ميار

بيان نگرش راوي يا نويسنده، راجع به يکي از شخصيت هاي داستان و يا موضوع آن، بـه حکايـت کـارکرد عـاطفي                        
دارد،  کند و يا او را از عملي باز مـي          هر گاه نويسنده با فعل هاي امر و نهي مخاطب را ترغيب به انجام عمل مي               . دهد مي

ک حکايت تنها يکي از اين کارکردها ديده مي شود و يا بر ديگر کارکردها غلبـه                 گاه در ي  . يابد حکايت کارکرد کنشي مي   
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  ٦١/     هاي حديقه    ارتباطي حكايت-الگوي ساختاري
  

تعدادي از حکايت ها، گرچه به خودي خود        . اي از دو يا سه کارکرد مشاهده مي شود         دارد و در بعضي حکايت ها آميزه      
ن حکايـت هـا بـسيار کمرنـگ         بحث همخواني ندارند، چون نقش تأثيري و ارتباطي ايـ         ة   اما با زمين   ؛بيانگر پيامي هستند  

البته حکايت هايي هم هـستند کـه يکـي از دو            .  نشان داده شده است    کارکرد ارتباطي با ـــــــــــــ   ، عدم وجود    است
 ارتباطي بـه دسـت آمـد کـه          - الگوي ساختاري  ۹بر اين اساس،    .  کارکرد ارتباطي خاصي را نشان نمي دهد       ،سوي آن ها  

هاي   اند؛ اما در حکايت     حکايات طوالني به نثر بازگردانده شده     . از حديقه نقل شده است    براي هر کدام يک يا چند نمونه        
  .کوتاه، اصل حکايت نقل شده است

   ارجاعي-۵-۱
در . بحـث تناسـب و همخـواني دارد       ة   ارتباطي اين است که حکايت کـامال بـا زمينـ           -منظور از اين الگوي ساختاري    

در ضـمن شـرح آن       اجمـال بيـان کـرده اسـت و        بتفصيل يا   ب سنايي موضوعي را     حديقه موارد بسياري ديده مي شود که      
ي که قبل يا بعد از حکايت       بنابراين، موضوعات کلّ  . براي مستند و مستدل ساختن آن، حکايتي نقل کرده است          موضوع و 

عات اسـت،   م آن موضـو   مطرح شده و يا ابياتي که پيش و پس از حکايت آمده و نقل داستان در جهـت تفهـيم و تجـسّ                      
بـه  . ي و ابـالغ معرفـت     تر نمودن تصوير کلّـ      اي از يک پازل عمل کند، در جهت واضح          باعث شده که حکايت همچون قطعه     

است و در اين باب فصولي در مـورد معرفـت الهـي، وحـدت و                » توحيد باري تعالي  «عنوان نمونه، موضوع باب اول حديقه       
  : در مورد صفا و اخالص بيان شده و پس از آن اين حکايت آمده استعظمت خداوند و بخشي در تنزيه ذات الهي ومبحثي

  
  حکايت شهر کوران

. پادشاهي در آن جا خيمه زد که با خـود فيلـي داشـت             . در حدود غور، شهري وجود داشت که تمام مردمش نابينا بودند          
آن ها فيل را با دسـت  . ناسايي فيل رفتند بنابراين، چند نفر به نمايندگي از آنان براي ش    .خواستند فيل را بشناسند    مردم مي 

مثالً کـسي   . وقتي مردم در مورد فيل از آن ها پرسيدند، هر کس براساس شناخت خود فيل را توصيف کرد                 . لمس کردند 
فيل مثل گليم است و آن که خرطوم را لمس کرده بود، فيل را بـه شـکل نـاودان    : که گوش فيل را لمس کرده بود، گفت       

 کلّ فيل را نديدنـد و تنهـا         ،چون هيچ کدام  .  که پايش را لمس کرده بود، فيل را مانند ستون مي دانست            ديده بود و کسي   
  .هايشان اشتباه و اختالف راه يافت بر جزيي از او اطالع يافتند، در گفته

 بحـث باعـث     ي و معنـايي    کلّ ةبنابراين، زمين . اين حکايت کامالً با مباحثي که قبل از حکايت مطرح شده، تناسب دارد            
  :عالوه بر اين، بعد از حکايت اين ابيات آمده. شده که حکايت کارکرد ارجاعي قوي و محکمي بيابد

ــه نــــي  ــيچ دل را ز کلــــي آگــ  هــ
 جملگـــي را خيـــال هـــاي محـــال   
ــست    ــه نيـ ــق آگـ ــدايي خاليـ  از خـ

  

 علـــم بـــا هـــيچ کـــور همـــره نـــي  
ــوال   ــه جـ ــره بـ ــد غتفـ ــرده ماننـ  ۳کـ

 عقـــال را در ايـــن ســـخن ره نيـــست 
  )۷۰: ۱۳۷۷سنايي، (                          

 

  :بحث، اختالفات فرقه هاي مختلف در توصيف ذات الهي بيان شده استة و در ادام
 آن يکــي رجــل گفتــه آن يــک يــد    
 و آن دگــر اصــبعين و نقــل و نــزول   

ــد   بي        ــرده زحـ ــا ببـ ــه هـ ــده گفتـ  هـ
ــول  ــه راه حلــ ــده بــ ــه و آمــ  گفتــ

 حكايت ارجاعي
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة  سال سوم،  هفتم، دورة جديد، سال چهل و پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۲

 
 و آن دگـــر اســـتوا و عـــرش و ســـرير
ــس    ــد و جل ــه قع ــل گفت ــي از جه  يک
ــدمين  ــر قـ ــي، دگـ ــه يکـ ــه گفتـ  وجـ

  

ــدير   ــشتن تقـ ــم خويـ ــرده در علـ  کـ
 بــسته بــر گــردن از خيــال، جــرس    
ــن    ــک اي ــه مطلب ــه و را ک ــس نگفت  ک

  )۷۱همان، (                                    
 

  :گيري شده است و اين طور نتيجه
ــد    ــل آم ــال و قي ــه ق ــه گفت ــن هم  ز اي

                             
ــد   ــل آمـ ــال پيـ ــوران و حـ ــال کـ  حـ

  )۷۱همان،(                                     
 

در ايـن   . نيـز در تأکيـد همـين موضـوع اسـت          ) ۷۱-۷۲ص(» گفتگوي رادمرد و غافل   «افزون بر اين، حکايت بعدي،      
بـيش از صـد   : دهد پاسخ مي اي؟ غافل    اي يا فقط نامش را شنيده      آيا زعفران را ديده   : حکايت، رادمري از غافلي مي پرسد     

کند که هيچ شـناختي از زعفـران نـدارد و سـنايي از ايـن گفتگـو، نتيجـه         او با اين پاسخ ثابت مي     ! ام بار با ماست خورده   
او « گرفتار امور مادي و محـسوس اسـت   کسي که نمي تواند خود را بشناسد و تنها از جسم خود اطالع دارد و    : گيرد مي

  .بنابراين، کارکرد ارجاعي اين حکايت کامالً بارز و در جهت رساندن پيام مورد نظر است.  »چگونه خداي را داند
  :گاه يک حکايت بسيار کوتاه نيز همين کارکرد ادراکي و تفهيمي را به عهده دارد

  گفتگوي عاشق و فسرده: نمونه
 عاشـــقي را يــــــکي فـــسرده بديـــد
ــان دادن  ــت ج ــه وق ــر ب ــه آخ ــت ک  گف

ــر  ــرده ب ــو پ ــان چ ــت خوب ـــيرندگف   گ
  

 که هـــمي مرد و خـوش همـي خنديـد          
 خندت از چيست و ايـن خـوش اسـتادن         
 عاشقان پيششــان چــــنين مـــــيرند     

 )۳۲۷ همان،(                                  

ـ       «اين حکايت در     هـا   و در بين ابياتي کـه موضـوع آن        »  العشق و العاشق و املعشوق     ةفصل يف ذکر العشق و فضيلته و صف
  .هاي عاشق واقعي و توصيف عشق ومعشوق است، آمده و کامالً با متن متناسب است يژگيو

در حکايت شهر کوران، وضعيت اوليه با آمدن پادشـاه و فيـل او بـه                . اين دو حکايت از نظر ساختاري با هم متفاوتند        
ط خـود را از فيـل بـراي ديگـران     روند و استنبا هم مي خورد، در نتيجه کنشي رخ مي دهد و افرادي به شناسايي فيل مي      

اما در حکايت عاشق و فسرده، وضعيت اوليه در يک بيت بيان شده و کـنش داسـتاني در حـد پرسـش و         . کنند بازگو مي 
 اما اين تفاوت ساختار، تأثير چنداني بر ابالغ مفهوم مورد نظِر راوي ندارد و کارکرد هر دو حکايت تفهـيم                .پاسخي است 

  .ر نتيجه تأثير بيشتر کالم استموضوع براي مخاطب ود
کـل حکايـت هـا را تـشکيل         % ۲۱/۲۳ ارتبـاطي هـستند کـه        – حکايت داراي چنين الگوي سـاختاري        ۲۶در حديقه   

  :گيرند عالوه بر سه حکايتي که نقل شد اين حکايت ها نيز در اين الگو قرار مي. دهند مي
گفتگوي کاهـل   ؛ حکايت   ۸۴ر احول و پدر، ص    تگوي پس ؛ حکايت گف  ۷۵حکايت گفتگوي راد مرد کريم و پسر، ص         

؛ حکايـت اعجـاز عـشق، ص        ۳۲۰؛ حکايت تـأثير درد، ص       ۲۸۹؛ حکايت مناجات موسي، ص    ۱۰۸، ص )ع(و امام علي    
؛ حکايت زره شـجاعت،     ۳۸۳-۳۸۴؛ حکايت گفتگوي مرغ و ماهي، ص        ۳۳۲-۳۳۴؛ حکايت ادعاي عشق، ص    ۳۳۲-۳۳۱
؛ حکايـت دوسـتي غيـر خالـصانه،         ۴۱۵-۴۱۶ِر طوالني نـوح، ص    ؛ حکايت عم  ۴۱۱؛ حکايت مرِد گل خوار، ص     ۳۸۸ص
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  ٦٣/     هاي حديقه    ارتباطي حكايت-الگوي ساختاري
  

؛ ۵۴۸؛ حکايت شفاعت اسـيران، ص     ۵۴۵-۵۴۷؛ حکايت زن دادخواه، ص    ۴۸۱-۴۸۲؛ حکايت يارسفر، ص   ۴۴۷-۴۴۸ص
سياسـتي    بـي  ؛ حکايـت  ۵۶۱-۵۶۲عـدل انوشـيروان، ص      ؛ حکايـت    ۵۵۱-۵۵۲حکايت  مأمون و مادر يحيي برمکي، ص       

؛ حکايت قحطـي در ري،      ۶۶۴زندگي، ص ة  ؛ حکايت هزين  ۵۸۴ بر هواي نفس، ص    ؛ حکايت حاکم  ۵۷۸-۵۷۹پادشاه، ص 
  .۷۴۰ و حکايت دام پنهان، ص۷۰۲-۷۰۳م نادان،ص؛ حکايت منّج۶۷۴-۶۷۵ص
   کنشي-   ارجاعي            حکايت   کنشي –ارجاعي /  ارجاعي -۵-۲

 به حکايت کارکرد ارجـاعي يـا        ،رح شده گنجند، مطالبي که قبل از حکايت مط       هايي که در اين ساختار مي      در حکايت 
 مصداقي براي موضوع مورد بحث است؛ گاه توجه به ة کنشي داده است؛ يعني عالوه بر اين که حکايت به منزل-ارجاعي

پـس از نقـل     . و فعل دوم شخص مفرد، کارکرد کنشي هـم بـه آن داده اسـت              » تو« هاي امر و نهي، ضميرِ     مخاطب با فعل  
ترغيـب او در     گيري سـخن بـه سـوي مخاطـب و            امر و جهت     بحث آمده و کاربرد فعل     ةه در زمين  حکايت نيز، ابياتي ک   

 ارجاعي و کنشي يافتـه  ةدر نتيجه حکايت از نظر ارتباطي دو جنب.  کارکرد کنشي را بارز ساخته است    ،جهت پذيرش پيام  
.  بـر مخاطـب اسـت       معني، تـأثير بيـشتر     معرفت وانتقال هدف سنايي از به کار بردن چنين الگويي، عالوه بر ابالغ            . است
   حکايت گفتگوي ابله و شتر: نمونه

ــرا     ــه چـ ــتري بـ ــد اشـ ــي ديـ  ابلهـ
ــار  ــدرين پيکـ ــه انـ ــتر کـ ــت اشـ  گفـ
 در کـــژي ام مکـــن بـــه نقـــش نگـــاه
 نقـــشم از مـــصلحت چنـــان آمـــد   

  

ــرا     ــت چ ــژ اس ــه ک ــشت هم ــت نق  گف
 عيـــب نقـــاش مـــي کنـــي هـــش دار
 تـــو زمـــن راه راســـت رفـــتن خـــواه

ــان آ  ــتي کمــ ــژي راســ ــداز کــ  مــ
  )۸۳: ۱۳۷۷سنايي، (                          

 

  آمده، موضوع بخش قبل از حکايت نيز تقـديس ذات  - که موضوع آن توحيد است  -اين حکايت در باب اول کتاب       
  :عالوه بر اين، قبل از حکايت اين دو بيت آمده.  موضوع استةبنابراين حکايت در زمين. الهي است

ــچ   ــت و آن ــه رف ــان آن چ ــددر جه   آي
ــضول   ــه ف ــيچ در ميان ــو ه ـــو مگ  تـــ

  

 وآن چــه هــست و آن چنــان همــي بايــد 
 رانـدة او بــه ديـده کــــــن، تـو قبــول   

  )۸۳همان،(                                     
 

قبـول  «و فعل امـر   » مکن«در اين بيت، سنايي با فعل نهي        . که بيت اول کارکرد ارجاعي و بيت دوم کارکرد کنشي دارد          
  :آمده استت نيز، ابياتي با اين دو کارکرد بعد از حکاي. کند ة خود ميمرانه مخاطب را ترغيب به پذيرش انديشآ» کن

 تــو فــضول از ميانــه بيــرون بــر: کنــشي
 هست شايسته گر چت آيد خشم     : ارجاعي
 هر چـه او کـرده عيـب او مکنيـد          : کنشي

 دست عقل از سخا به نيـرو شـد        : ارجاعي
 زد اهـل خـرد    زشت و نيکو به ن    : ارجاعي

  
ــشي ــر او را دان : کن ــزا م ــه خــدايي س  ب

 گوش خـر در خـور اسـت بـا سـر خـر              
ــشم   ــي چـ ــراي جفتـ ــرو بـ ــاق ابـ  طـ
 بـــا بـــد و نيـــک جـــز نکـــو مکنيـــد
 چــشم خورشــيد بــين ز ابــرو شــد    
ــد    ــد ب ــت از او نياي ــک اس ــخت ني  س

  )۸۳همان،(                                     
ــوان    ــر او را خ ـــگير رو م ــب و شب  ش
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة  سال سوم،  هفتم، دورة جديد، سال چهل و پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۴

 
ـ   آن نکوتر که  : کنشي  ه ز او بينــي     هر چـ

  
 گر چـه زشـت آن همـه نکـــــو بينـي           

  )۸۴همان،(                                     
 

ـ « که در حديقه با عنوانل همسر حاتم اصّمحکايت توکّ: ديگرة  نمون . آمـده اسـت  ) ۱۱۷-۱۱۹ص(» ل العجـوز يف التوکّ
ة آمـده کـه زمينـ     » في التوکل « قبل از حکايت ابياتي با عنوان       . ل است دهد که موضوع بحث توکّ     عنوان حکايت نشان مي   

قبل از شروع حکايت نيز اين بيت با کارکرد ترغيبـي و            . بحث را کامالً روشن ساخته و به آن کارکرد ارجاعي داده است           
  :کنشي آمده است

ــرِط ره ز زنــــي  ــوز شــ ــدر آمــ  انــ
  

 کـــه از او گـــشت، خـــوار الف زنـــي 
  )۱۱۷ همان،(                                  

 

همسر وي مي رونـد  مردم، نزد . اش را بدون نفقه مي گذارد   عازم حج مي شود و خانواده      حاتم اصمّ : موضوع حکايت 
ها پاسخي مي دهد که بيـانگر يقـين او بـه رزاقيـت خداونـد و       اش، از او سؤال مي کنند و او به آن        نفقه و در مورد ميزان   

  :ر پايان حکايت اين ابيات آمده استد. ل استرسيدن به مقام توکّ
ــ ــي از توکّـ ــد زنـ ــو چنـ ــس تـ  ل نفـ

  
 چــون نــه اي راهــرو، تــو چــون مــردان
ــن زن   ــردي اي تـ ــشه کـ ــاهلي پيـ  کـ

  

ــي    ــم ز زنـ ــک کـ ــامي و ليـ ــرد نـ  مـ
  )۱۱۸ همان،(                                  

ــان  ــروي ز زنـــ ــاموز رهـــ  رو بيـــ
ــت از زن    ــم اس ــو ک ــرد ک  ...واي آن م

  )۱۱۹همان،(                                   
 

کـل بخـش روايـي را تـشکيل         % ۸۶/۱۷ ارتباطي قرار مي گيرند کـه      - حکايت در اين الگوي ساختاري     ۲۰در حديقه،   
  :ديگر حکايت هايي که در اين الگو قرار مي گيرند عبارتند از. دهد مي

؛ حکايت ۳۲۴ها، ص  ت اساس علم؛ حکاي۲۸۷؛ حکايت بهانه تراشي مريد، ص۱۲۹-۱۳۰حکايت ايثار خالصانه، ص   
؛ حکايـت دوسـتي خالـصانه،       ۳۹۸-۳۹۹؛ حکايـت نظـر بـازي در طـواف، ص          ۳۵۳-۳۵۴و دعاي باران، ص     ) ع(عيسي  
؛ حکايـت رازداِر راسـتين،      ۴۶۱-۴۶۲؛ حکايت سازش ناپـذيري، ص     ۴۵۴-۴۵۵؛ حکايت هراس مرگ، ص    ۴۴۵-۴۴۶ص
؛حکايـت گفتگـوي شـيخ و پـسر         ۴۸۵ار بـستن، ص   ؛ حکايـت راِز زنّـ     ۴۸۴-۴۸۵؛ حکايت راِز شه سکندر، ص       ۴۸۳ص

-۵۶۳؛حکايـت قاضـي هـرزه دراي، ص         ۵۵۷-۵۶۱؛  حکايت زِن دادخواه و سلطان محمـود، ص         ۴۹۵-۴۹۶ناهموار،ص
 و ۵۸۱-۵۸۲؛ حکايت مقابله با قحطي، ص ۵۷۲؛ حکايت حلم ابوحنيفه، ص ۵۶۵-۵۶۷؛ حکايت تحمل پادشاه، ص۵۶۲

  .۶۴۵ -۶۴۶حکايت زهد مأمون، ص 
                کنشي  حکايت   عاطفي -ارجاعي/  ارجاعي -۵-۳

در بعـضي مـوارد، راوي در       .ي معنايي بحث و داراي کارکرد  ارجاعي هستند          در اين الگو حکايت ها متناسب با زمينه       
ها کارکرد عاطفي    بيان نگرش راوي به اين حکايت     . مورد شخصيت هاي داستاني ويا موضوع حکايت اظهار نظر مي کند          

يز داده است و ابياتي که پس از حکايت نقل شده، براي ترغيب مخاطـب در جهـت پـذيرش انديـشه و عمـل و داراي                         ن
  :گيرد کامالً در اين الگو قرار مي) ۱۴۰-۱۴۱ص(» حضور قلب در نماز«حکايت. کارکرد کنشي هستند

پـس بـه    . جراحـي را نداشـت    طاقت  ) ع(علي. زخمي شد و پيکان تيري در پايش ماند       ) ع(اردر جنگ احد، حيدر کرّ    

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ٦٥/     هاي حديقه    ارتباطي حكايت-الگوي ساختاري
  

 

پس از نمـاز    .اح پوست را شکافت و پيکان را بيرون آورد        وقتي مشغول نماز شد، جرّ    . تا وقت نماز صبر کن    : اح گفت جّر
  )ع(حسين. چه شده که دردم کم شده و جاي نماز خونين است: گفت) ع(علي

ــو  ــاز رفتـــي تـ  گفـــت چـــون در نمـ
ــام  ــو حّجـ ــرون ز تـ ــان بـ ــرد پيکـ  کـ

ــالق  ــه خـ ــدر بـ ــت حيـ ــرگفـ   االکبـ
  

ــو         ــي تــ ــراز رفتــ ــزد فــ ــر ايــ  بــ
ــالم    ــاز ســ ــاداده از نمــ ــاز نــ  بــ
 ۴کـــه مـــرا زيـــن الـــم نبـــود خبـــر 

  )۱۴۰همان،(                                   
 

  : ارجاعي داردةقبل از حکايت اين ابيات آمده که جنب
ــود     ــضور ب ــه در ح ــازي ک ـــان نم  ک
 تن چو در خاک رفـت و جـان بـه فلـک            

  

ــود   ــري آب روي دور بـــــ  از تـــــ
ــک    ــو مل ــين چ ــاز ب ــود در نم  روح خ

  )۱۴۰همان،(                                   
 

  :و بعد از حکايت روي سخن به مخاطب است
ــروف   ــس معـ ــاز بـ ــده در نمـ  اي شـ

  
ــدان   ــرح ب ــاز و ش ــن نم ــين ک ــن چن  اي
ــي    ــاز آي ــدق در نم ــا ص ــو ب ــون ت  چ

  

 بـــه عبـــادت بـــر کـــسان موصـــوف  
  )۱۴۰همان،(                                   

ــالن   ــش م ــره ري ــز و خي ــر خي ــه ب  ورن
ــازآيي   ــويش بـ ــام خـ ــه کـ ــه همـ  بـ

  )۱۴۱ همان،(                                  
 

کـل حکايـت هـا را تـشکيل         % ۲۹/۱۴ ارتباطي جاي مي گيرنـد کـه         - حکايت در اين الگوي ساختاري     ۱۶در حديقه   
  :موارد ديگر عبارتند از. دهد مي

؛ حکايـت مناجـات پيـر       ۱۱۵؛ حکايت گفتگوي شيخ گورکـاني و پـسر، ص           ۹۵ت پرسِش ثوري از بايزيد، ص     حکاي
؛ ۱۴۳-۱۴۴شعيب االبـي و همـسرش جـوهره، ص          ؛ حکايت ابو  ۱۳۳ِد بصره و نفس، ص      ؛ حکايت زاه  ۱۱۶شبلي، ص   

؛ حکايت گواِه   ۳۰۶-۳۰۷؛ حکايت داد و ستِد خردمند، ص        ۲۸۶؛ حکايت آثاِر غيبت، ص      ۱۵۵حکايت کور و گوهر، ص    
-۵۵۳؛ حکايت مـادِر عاقـل، ص  ۴۶۸-۴۶۹؛ حکايت سخِن خطا، ص۴۶۴-۴۶۵؛ حکايت باِر زندگي، ص  ۴۵۹نادان، ص   

  . ۵۶۸-۵۶۹ و حکايت عفِو پادشاه، ص۵۶۲-۵۶۳؛حکايت پير، شحنه و قاضي، ص۵۵۲
      حکايت                                                   -۵-۴

 »يا به قدر کافي مناسب مقام نيـست       « بحث جاي نگرفته و      ةاردي نيز يافت مي شود که حکايت در زمين        در حديقه مو  
در نتيجه به دليل ناهمخوان بودن، با مـتن           و استارتباط آن با موضوع مورد بحث ضعيف         و) ۲۵۳: ۱۳۶۷ين کوب،   زّر(

  .  و يا بسيار اندک است مهم ترين هدف ارتباط که تأثير گذاري است، برآورده نشده،و موضوع آن
آمده که پيام آن، لزوم عادل بودن اميـران اسـت           ) ۹۱-۹۴ص( عمر ةل حديقه حکايتي دربار   به عنوان نمونه، در باب اوّ     

ي اين باب که توحيد است و موضوعات قبل و بعد از حکايت هماهنگي ندارد و به نظر مي رسـد، جـاي                       کلّة  که با زمين  
  .سيرت شاهان نقل شده استة ي دربارداست که در آن حکايات متعد» ر السلطانذک« مناسب اين حکايت باب هشتم
  نمونه ديگر، تدبير روستايي
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة  سال سوم،  هفتم، دورة جديد، سال چهل و پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۶

 
 آن شـــنيدي کـــه حـــد مـــر داشـــت 
ــت  ــاوان خاسـ ــاي گـ ــضا را وبـ  از قـ
ــشي   ــيم درويـــ ــتايي ز بـــ  روســـ
 بخريــــد آن حــــريص بــــي مايــــه
ــست  ــع روزي بيـ ــد ز بيـ ــون برآمـ  چـ
ــربرآورد از تحيـــــر و گفـــــت  ســـ

ــسن  ــود ز نـ ــويم بـ ــه گـ ــر چـ  اسيهـ
  

ــت     ــاوي داش ــداي و گ ــردي گ ــود م  ب
ــت    ــار بکاس ــود چ ــنج ب ــه را پ ــر ک  ه
 رفـــت تـــا بـــر قـــضا کنـــد پيـــشي
ــسايه   ــر ز همــ ــاو، خــ ــدل گــ  بــ
ــست     ــاو بزي ــرد و گ ــر بم ــضا خ  از ق
ــت   ــاي نهفـ ــاي رازهـ ــه اي شناسـ  کـ
 چــون تــو خــر را ز گــاو نــشناسي    

  )۶۴۷همان،(                                   
 

آمده است، در اين حکايت، زاهـد بـه مـأمون           ) ۶۴۵-۶۴۷ص(» تگوي زاهد و مأمون   گف«حکايت   قبل از اين حکايت،   
را رد کردم و چيزي بـيش از آن          من آن دو     ، زيرا دنيا وآخرت را به من عرضه کردند        ؛کند که من زاهد نيستم     اعتراض مي 

دين به دنيا مـده کـه    «:مي گيردو نتيجه ! اي اي و آخرت را فراموش کرده طلبم؛ تو زاهد هستي که به دنيا قانع شده       ميدو  
 نقل شده است که باحکايت قبل از خـود          و بالفاصله حکايت فوق   )۵،بيت۶۴۷ص(»صيد را چون سگان کهداني    / درماني

بدانيم، باز هم ارتباط اين دو حکايت بسيار        » عدم توجه به ماديات و دنيا     «حتي اگر پيام هر دو حکايت را        . ارتباطي ندارد 
  . آمده، که با اين حکايت تناسبي ندارد» يف مثالب شعراء املّدعني«کايِت تدبير روستايي، فصلي ضعيف است و پس از ح

 معنايي، شايد اين باشد که سنايي در سال هاي آخر عمر خود مشغول نظـم                ةت عدم تناسب اين حکايت ها و زمين       علّ
  .ظيم نهايي آن را به پايان برساندو قبل از مرگ نتوانسته، تن) ۱۷۷: ۱۳۷۰ين کوب، زّر(و تدوين حديقه بوده 

مـوارد  . کل بخش روايي را تشکيل مي دهند      % ۴/۱۳اين حکايت ها    . گيرند حکايت در اين الگو قرار مي      ۱۵در حديقه 
؛ حکايـت گفتگـوي     ۳۱۶ث،ص؛ حکايت گفتگوي ابله و مخنّ     ۱۳۲-۱۳۳حکايت گفتگوي دو روباه، ص    : ديگر عبارتند از  

؛ حکايـت حريـِف     ۴۱۰؛ حکايـت بلبـل و زاغ، ص       ۳۶۷اي فـاش کـردِن راز، ص      ؛ حکايـت جـز    ۳۶۶داهي و بهلول، ص   
 ؛ حکايـت هـزل،  ۵۶۹-۵۷۰؛ حکايت بخـشِش سـلطان محمـود، ص    ۴۷۴؛ حکايت جايگاِه ادبار، ص    ۴۶۶ص   انصاف، بي
 و ۷۳۱؛ حکايت پنبه زِن مفلـس، ص ۶۷۳؛ حکايت ربودِن دستار، ص  ۶۶۵-۶۶۶؛ حکايت گدايي به ناِم يوزه،ص       ۶۵۷ص

  .۷۳۳-۷۳۴ دندان، صحکايت درِد
   حکايت   ارجاعي -۵-۵

هـا يـا      بنـابراين، قبـل از حکايـت، بيـت        .  موضوعي است که قبـل از آن مطـرح شـده اسـت             ةدر اين الگوحکايت در زمين    
 ةاما پس از حکايت، هيچ توضيحي دربار      . داراي کارکرد ارجاعي هستند    معنايي سخن و  ة  هايي آمده که مربوط به زمين      حکايت
 آن را   ةگيرنـد  موضوع حکايت يا شخصيت هاي آن به اظهار نظر نپرداخته است و           ة  نويسنده دربار  کايت نيامده است و   پيام ح 

  .نيستيا کنشي مشهود  نيز مورد خطاب قرار نداده است؛ در نتيجه هيچ يک از کارکردهاي ارجاعي، عاطفي و
  )۱۵-۲۱، ابيات ۴۱۲ص(حکايت حسرت اسکندر : نمونه

ام، بگوييـد در دسـتم    مـن دو دسـتم را بـسته   : مرگ، کهتران و مهتران را نـزد خـود خوانـد و گفـت         اسکندر در وقت    
. کنيـد  همه اشتباه مـي   : اسکندر گفت . خاتم ملک : ملک و آن ديگري گفت    ة  نام: گوهر؛ ديگري گفت  : چيست؟يکي گفت 

  .»يست جز بادمدر دست ن« :دستان خود را گشود و گفت
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  ٦٧/     هاي حديقه    ارتباطي حكايت-الگوي ساختاري
  

حکايت پيش از آن گفتگوي پيـِر برزگـر و سـليمان            .چند حکايت ديگر نقل شده است     اين حکايت بي فاصله، بعد از       
بنـابراين،  . ر مي شـود   را به او متذکّ   ) ع(که در آن پير برزگر ناپايدار بودن سلطنت پرشکوه سليمان         )۴۱۲ص( است)ع(نبي

حي در مـورد پيـام آن       اما بعد از حکايـت هـيچ توضـي        . داراي کارکرد ارجاعي است    ي بحث و   کلّ ةحکايت فوق در زمين   
 بلکه حکايت ديگري نقل شده که اگر چه در مورد اسکندر است؛ اما پيام آن، کم آزار بودن و سـتم نکـردن             ؛نيامده است 

  . و هيچ يک از کارکردهاي ارجاعي، عاطفي يا ترغيبي را به حکايت فوق نداده استاست
ديگـر حکايـت هـا    .خش روايي را تشکيل مي دهـد  کل ب % ۸/ ۰۳ حکايت در اين الگو جاي مي گيرند که        ۹در حديقه   

و پيـِر  ) ع(؛ حکايـت گفتگـوي سـليمان   ۳۸۷ت، صت و شـدّ ؛ حکايت لـذّ ۳۱۷حکايت رافضي و عوام، ص  : عبارتند از 
؛ حکايـت حقيقـِت     ۴۸۵-۴۸۶؛ حکايـت راِز زنّـار بـستن، ص          ۴۱۳؛ حکايت عمِر کوتاِه خـونريزان، ص      ۴۱۲برزگر، ص 
  .۷۰۲-۷۰۳ و حکايت منجِم نادان، ص ۶۹۰-۶۹۱قمان، ص؛ حکايت ماتم سراي ل۴۹۵تصوف، ص

 کنشي-ارجاعي/عاطفي-ارجاعي/            ارجاعي  حکايت                              -۵-۶
 براي  ،اي است  مقدمه گاه پس از پايان يک بحث، حکايتي آمده که با موضوعات قبلي تناسبي ندارد؛ اما پيش درآمد و                 

موضوع بيان کند و با کلمـات       ة  اگر نويسنده نگرش خود را دربار     . ر نتيجه کارکرد ارجاعي مي يابد     موضوعات بعدي و د   
  .حکايت را بپذيرد، آن حکايت کارکرد عاطفي وکنشي هم مي يابدتي مخاطب را ترغيب کند که پيام و عبارا
  حکايت جوشن جالل: نمونه

ــده    ــي پراکنــ ــي يکــ ــد وقتــ  ديــ
 گفـت ايــن جامـه ســخت خلقـان اســت   

ــون ــدهم ديــن   چ ــويم حــرام و ن   نج
ــين روي   ــالل و ننگ ــاک و ح ــست پ  ه
 چــون نمــازي و چــون حــالل بــود    

  

ــه  ــر جامــ ــده اي زيــ ــه زنــ  ي کهنــ
 گفت هـست آِن مـن، چنـين ز آن اسـت           
ــن   ــه از ايـ ــدم بـ ــد نباشـ ــه البـ  جامـ
ــين روي   ــد و رنگـ ــرام و پليـ ــه حـ  نـ
ــود  ــالل بــ ــن جــ ــرا جوشــ  آن مــ

  )۳۶۰: ۱۳۷۷سنايي، (                         
 

. داراي کارکرد ارجاعي است وآمده که با حکايت متناسب » رک اواندر مذمت دنيا و وصف ت«ز حکايت فصلي،    پس ا 
  :عالوه براين، ابيات زير که پس از حکايت آمده به آن کارکرد ارجاعي و عاطفي داده است

 درد علـــت چـــو درد ديـــن نبـــود   
 هنـــر ايـــن دارد ايـــن ســـراي ســـپنج
ــد     ــا باش ــر خط ــون س ــو چ ــشق ت  ع

ــک آن ــت  خن ــدارد دس ــز او ب ــس ک   ک
  

ــود      ــن نب ــرد دي ــو م ــهوت چ ــرد ش  م
ــنج   ــم پـ ــود کـ ــصدش بـ ــره پانـ  شـ
 کــي تـــو را آن ز حـــق عطـــا باشـــد 
ــت   ــرور پرسـ ــا غـ ــو مـ ــود همچـ  نبـ

  )۳۶۰همان،(                                   
 

  :ديگرة نمون
  : جهان به او فرمان دادآسمان مي برد وقتي به آسمان چهارم رسيد خالقرا به ) ع(ي که جبرييل، روح اهللاهنگام

 کـــه بجوييـــد مـــر ورا همـــه جـــاي 
  

 تــــا چــــه دارد ز نعمــــت دنيــــاي 
  ) ۳۹۱همان، (                                 
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة  سال سوم،  هفتم، دورة جديد، سال چهل و پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۸

 
لبـاس هـايم کهنـه      : گفـت . چرا سوزن با خـود همـراه داري       : از او پرسيدند  . وقتي جستجو کردند، با او سوزني يافتند      

  .ماست، بنابراين نيازمند رشته و سوزن
ـــوف  ــدو ز رب رئـــ ــد بـ ــدي آمـ  نـ
ـــن   ــن تــ ــد زي ــي دم ــا هم ــوي دني  ب
ــراه    ــدي هم ــوزنش ُب ــن س ــه اي ــر ن  گ

  

 کـــه کنيـــدش در آن مکـــان موقـــوف 
 چـــرخ چـــارم بـــــــود ورا مـــسکن

 ر چـرخ الـــه  زيــبـــرسيـــدي بــه   
  )۳۹۲همان،(                                   

 

و فعـل هـاي امـر       » اي جـوان مـرد    «کرد ارجاعي داده است و عبارت نـدايي         ابياتي که پس از حکايت آمده به آن کار        
  :کارکرد کنشي را برجسته ساخته است» دل برگير«و » بپذير«

ــانع گـــشت  ســـوزني روح را چـــو مـ
 بازمانـــد از مکـــان قـــرب و جـــــالل
ـــپذير    ــن بـــ ــد م ــرد پن ــوان م  اي ج
ــي   ــراي رس ـــدان س ـــرفه ب ـــا مــ  تـ

  

ــشت     ــانع گ ــريف ق ـــکاني ش ــه مــ  ب
 وزني گـــشت روح را بــــه وبـــالســـ

 دل ز دنــــــيا و زينـــــتش برگيـــر  
ــي  ــاي رسـ ــز و بهـ ــرور و عـ ــه سـ  بـ

  )۳۹۲همان،(                                   
 

 همين موضوع است    ةکه پس از اين حکايت آمده، نيز در زمين        ) ۳۹۲-۳۹۴ص  (»و ابليس ) ع(گفتگوي عيسي «حکايت  
  .کند ميو کارکرد ارجاعي اين حکايت را تقويت 

: هاي ديگر عبارتند از     حکايت.دهد  بخش روايي را تشکيل مي    % ۰۳/۸ حکايت در اين الگو قرار مي گيرند که          ۹در حديقه   
؛ حکايـت گفتگـوي شـبلي وجنيـد،     ۱۳۳؛ حکايت زاهِد بصره و نفس،ص       ۱۰۷-۱۰۸حکايت گفتگوي گبر و مسلمان، ص       

 .۴۳۸ و حکايت کاِر محال، ص۳۸۸-۳۸۹ان، ص ؛ حکايت حرِص ن۳۶۷؛ حکايت علِت حرام بودن ربا، ص۳۲۲ص

  عاطفي/ عاطفي– ارجاعي            حکايت   ارجاعي           ۵-۷
ي بحث و داراي کارکرد ارجاعي اسـت و پـس از آن نويـسنده                  ارتباطي، حکايت در زمينه    –در اين الگوي ساختاري     

به .  که به آن کارکرد عاطفي نيز مي بخشد        رده است بيان ک هاي آن      در مورد موضوع حکايت و يا شخصيت       ة خود را  عقيد
  :عنوان نمونه

 ز الکــي کــرد ســر بــرون ز نهفــت    
ــن     ــم آن که ــو و ه ــم آن ن ــه اي ه  ک

                 

 کشتک خويش خـشک و ديـد و بگفـت          
 رزق بر تو اسـت هـر چـه خـواهي کـن            

  )۱۰۷همان،(                                   
 

  :مشخص نيست، سخن راوي است يا شخصيت حکايت بيت آمده که ۴در ادامه 
 علّــت رزق تــو بــه خــوب و بــه زشــت
ــو   ــک تـ ــه، يـ ــزار بـ ــزاران هـ  از هـ

ــعله ــر  شـ ــزار اختـ ــد هـ  اي ز او و صـ
ــم   ــين دانـ ــي، يقـ ــبب رازقـ ــي سـ  بـ

               

ــشت    ــدة کـ ــي و خنـ ــر نـ ــة ابـ  گريـ
 ز آن کــه انــدک نباشــد انــدک تــو    

 اي ز او و صـــد هـــزار اخـــضر قطـــره
ــانم ــانمهمـــه از تـــو اســـت نـ   و جـ

 )۱۰۷همان،(                                   
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  ٦٩/     هاي حديقه    ارتباطي حكايت-الگوي ساختاري
  

بيانگر نگرش گوينده است و کارکرد عاطفي مي يابد و حتي اگر اين ابيات را از زبان          » يقين دانم «در بيت آخر عبارت     
  :حکايت آمده، کارکرد عاطفي داردة پيرزن بدانيم؛ بيت زير که در ادام

ــور    ــم خ ــه در غ ــسي ک ــود ک ــرد نب  م
               

 در يقــــين باشــــد از زنــــي کمتــــر 
  )۱۰۷همان،(                                   

 

  )۵-۱۴، ابيات ۴۱۶( لقمانةکلب:  ديگرةنمون
 شش وجبي چيـست؟     ةاين خان : بلفضولي به او گفت   . کشيد  کوچکي داشت که روز و شب در آن رنج مي          ةلقمان خان 

  .»هذا ملن ميوت کثري«: اي؟ لقمان جواب داد قناعت کردهة تنگ ن خاندر اين دنياي بزرگ و رنگارنگ چرا به اي
افـزون بـراين،    . کـارکرد ارجـاعي دارد     آمـده و  »  و النـسيان   ةيف الغرور و الغفل   « معنايي بحث يعني   ةاين حکايت در زمين   

  :في نيز دارددر نتيجه کارکرد عاط سنايي نگرش خود را در مورد ناپايداري دنيا و گذرا بودن عمر بيان کرده و
ــام و مـــن گـــذري   در ربـــاطي مقـ
 چـــون کـــنم خانـــة گـــل آبـــادان
 چون در آيد اجل چه بنـده چـه شـاه          
ــانه   ــم شـ ــون زنـ ــة روده چـ  ۵گربـ

ــن  ــوبم مـ ــد کـ ــرد چنـ ــن سـ  آهـ
ــروزم   ــه اف ــراغ چ ــر چ ــيش صرص  پ

  

ــفري    ــن س ــراي و م ــل س ــر پ ــر س  ب
ــن ــوا«دل مـ ــا تکونـ ــوان» اينمـ  خـ

 وقت چون در رسد چه بام و چه چـاه         
 م خانـــهبـــر ره ســـيل چـــون کـــن

ــن     ــم م ــد روب ــران و چن ــه وي  خان
ــون دوزم   ــير چ ــيش ش ــتين پ  ....پوس

  )۴۱۶همان،(                               
 

هاي ديگري که  حکايت. دهند کل حکايت ها را تشکيل مي % ۱۴/۷گيرند که     حکايت در اين الگو قرار مي      ۸در حديقه   
؛ حکايـت  ۲۸۸؛ حکايت سـپر نجـات از دوزخ، ص  ۲۷۱ربال، ص حکايت نسيم ک:  عبارتند از ،گيرند در اين الگو قرار مي    
؛ حکايـت   ۵۵۰-۵۵۱؛حکايـت گفتگـوي شـاه و راهـزن،ص        ۳۶۷،حکايت گداي نادان، ص   ۲۹۰-۲۹۱زنگي و آيينه، ص     

  .۶۸۹-۶۹۰گفتگوي بقراط و پادشاه زمان،ص
   عاطفي-ارجاعي-            کنشي  حکايت   ارجاعي           -۵-۸

بحث وداراي کارکرد ارجاعي اند، ابياتي آمده کـه بـه آن حکايـات سـه                ة  تي که متناسب با زمين    در پايان بعضي حکايا   
  :به عنوان نمونه. دهد کارکرد ارجاعي و کنشي و عاطفي مي

اما، خازِن پادشاه از بيم جان و براي پيـدا کـردن            . شاه اين را ديد و آن را فاش نکرد        . حاجبي جام انوشيروان را دزديد    
  بيخود تالش مکن: شاه به او گفت.  را عذاب مي نمود و به همه مظنون مي شدجام، ديگران

ــاز   ــد ب ــام نده ــت ج ــه برداش ــه آنک  ک
  

 و آن کـــه دانـــست، فـــاش نکنـــد راز 
  )۵۵۴همان،(                                   

 

  : کرد و با خنده گفتمدتي پس از اين ماجرا، انوشيروان روزي در رهگذري دزد را با کمربندي ديد، به آن اشاره
  »آري: که اين از آن جام هست؟ گفت«

  :اند، به ترتيب کارکرد عاطفي، ارجاعي و کنشي دارند سه بيت زير که پس از حکايت آمده
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة  سال سوم،  هفتم، دورة جديد، سال چهل و پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۷۰

 
ــشيدن   ــت بخـ ــشودن اينـ ــت بخـ  ۶آنـ

ــت آن را  ــري از دزد برگرفــــ  گبــــ
ــي پــس چــو دســت رس داري   چــه کن

  

 آنــــت پاشــــيدن اينــــت پوشــــيدن 
ــسلمان    ــود مـ ــس بـ ــيم از آن بـ  رانـ

 تـــــــو و آزردن و ســــــــتمکاري 
  )۵۵۴همان،(                                   

 

ي پلي در سوراخي رفت به خاطر اين که پاي گوسفندي بر رو       ، اين است که     ۵۴۴ص  » الهي ةمؤاخذ«موضوع حکايت   
  : پس از نقل حکايت اين ابيات آمده.الهي قرار گرفتة  سال مورد مؤاخذ۱۲ مدت و شکست؛ عمر

ــتو ــردار اي ســ ــو کــ ــه نکــ  ده شــ
ــري    ــا عم ــاب ب ــد خط ــين ُب ــون چن  چ
 هــان و هــان تــا ز خــود نگــردي مــست

  

ــدار    ــن مقـ ــو ايـ ــند از تـ ــاز پرسـ  بـ
 چـــه رود روز حـــشر بـــا دگـــري   
ــست    ــشر پ ــه روِزمح ــردي ب ــه گ  ور ن

  )۵۴۴همان، (                                  
 

در مـورد شـاه اسـت، عـالوه بـر آن      رش گوينده ة نگ ارجاعي دارد؛ زيرا نشان دهند     - کنشي -بيت اول کارکرد عاطفي   
 يعني لزوم آگاهي پادشاهان و عادالنه رفتار کردن آن ها، متصل کرده و به آن کارکرد ارجـاعي                   ؛ بحث ةحکايت را به زمين   

دو بيـت پايـاني، هـم کـارکرد ارجـاعي و            . داده و جهت گيري کالم به سوي مخاطب به آن کارکرد کنشي نيز داده است              
  .اند ارز ساختهکنشي را ب

هـاي ديگـري     حکايت. از بخش روايي را تشکيل مي دهد      % ۱۴/۷گيرند که      حکايت در اين الگو قرار مي      ۸در حديقه   
و ) ع(؛ حکايـت گفتگـوي عيـسي      ۱۶۸در آتِش نمـرود، ص      ) ع(حکايت ابراهيم   : گيرند، عبارتند از   در اين الگو قرار مي    

 و حکايت همچـون جـرس،   ۴۵۷؛ حکايت چشم ليلي، ص  ۴۰۷-۴۰۸؛ حکايت کور در گرمابه، ص     ۳۹۲-۳۹۳ابليس، ص 
  .۶۶۸-۶۷۰ميان تهي، ص

   عاطفي-            کنشي حکايت   کنشي         -۵-۹
  . بخش روايي را تشکيل مي دهد% ۹/۰گيرد که  تنها يک حکايت در اين الگو قرار مي

  :)۴۶۰-۴۶۱ص(شادي پذيرش اسالم
آنان از دوران جاهليت و منتّي که اسالم در حق آنان داشت، ياد مي کردنـد و                 . ه نشسته بود  روزي عمر با اصحاب صفّ    

 کـه دوران جاهليـت را درک نکـرده          -عبداهللا عمـر    . اند  کفر و جهل سپري کرده     خوردند که روزگاري را در     فسوس مي ا
بنابراين، لذّت ايمان و    . يا  اي و تلخي کفر را نچشيده        اسالم زاده شده   ةتو در دور  : عمر به او گفت   .  نيز چيزي گفت   -بود

  .تنها ما مي توانيم شکر اسالم را به جاي آوريم. آن را نمي دانيقدر 
  :ها بارز است قبل از حکايت اين ابيات آمده که کارکرد کنشي آن
 وقـــت را شـــکر کـــن کـــه در ايـــام

 اي خــواري و زخــم کفــر ديــده نــه    
ــان  ــاکرده در ره ايمـــ ــعي نـــ  ســـ

  

 ماي در ميــانــــــة اســــــــال زاده 
ـ   اي  نــــه  ري چشيـــده شربـت کـــاف
ــشت آورده ــوانپيـ ــان خـ ــد از ايمـ  انـ

  )۴۶۰همان،(                                   
 

  : کنشي دارند-بعد از حکايت نيز اين ابيات آمده که کارکرد عاطفي
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  ٧١/     هاي حديقه    ارتباطي حكايت-الگوي ساختاري
  

ــد  ــاء ره بردنــ ــردان عنــ ــير مــ  شــ
ــن را  ــن ره ديـ ــامردي ايـ ــه نـ ــو بـ  تـ
ــواب      ــو را بيــار ج ــه چــه بــنهم ت  ب

  

ــ  ــسپردند  بــ ــامرد راه بــ ــو نــ  ه تــ
 جملـــه کـــردي خـــراب آيـــين را   
ــراب   ــشته خ ــرع گ ــن و ش ــو دي  اي ز ت

  )۴۶۱ همان،(                                  
 

  :نتايج حاصل از بررسي حکايت هاي حديقه در الگوي ارتباطي ياکوبسن را مي توان در دو جدول زير خالصه کرد
   فراواني آن ها کارکرد حکايت ها و درصد-۱ ةجدول شمار

  درصد  تعداد  کارکرد پسين حکايت  کارکرد پيشين
 ۲۱/۲۳  ۲۶  ارجاعي    ارجاعي
 ۸۶/۱۷  ۲۰  کنشي-ارجاعي    کنشي-ارجاعي/ارجاعي
 ۲۹/۱۴  ۱۶  کنشي   عاطفي-ارجاعي/ارجاعي

-------    --------  ۱۵  ۴/۱۳  
  ۰۳/۸  ۹  ---------    ارجاعي

ــاعي    ------ ــاعي/ ارجــ  -ارجــ
  کنشي-ارجاعي/ عاطفي

۹  ۰۳/۸  

  ۱۴/۷  ۸  ارجاعي/ عاطفي-ارجاعي    ارجاعي
  ۱۴/۷  ۸   عاطفي- ارجاعي-کنشي    ارجاعي
  ۹/۰  ۱   عاطفي-کنشي    کنشي
  ۱۰۰  ۱۱۲      جمع

  
  ها ها و کارکرد آن جمع بندي حکايت -۲ة  شمارجدول

  ها درصد فراواني آن  ها تعداد حكايت  كاركردها
  ۶/۸۶  ۹۷  ارجاعي
  ۲۱/۴۸  ۵۴  كنشي
  ۵/۳۷  ۴۲  عاطفي
_____  ۱۵  ۳۹/۱۳  

  گيري  نتيجه-۶
هاي حديقه به عنوان ابزاري در جهت بيان مقصود نويسنده و ابالغ پيام، در الگوي ارتباطي ياکوبسن و           با بررسي حکايت  

هايي که در اين الگـو جـاي          ارتباطي، تعداد حکايت   - الگوي ساختاري  ۹با تأکيد بر سه عنصر زمينه، مخاطب و گوينده،          
 آيـد   الگو اين نتـايج بـه دسـت مـي          ۹با جمع بندي اين     ). ۱جدول شماره   (ها مشخص شد    و درصد فراواني آن   گيرند   مي

  :)۲جدول شماره(
 درصـد   ۶/۸۶. غالب حکايات حديقه، در ايجاد ارتباط ميان راوي و مخاطب و يا تحکـيم و تـشديد آن نقـش دارنـد                     

 درصدآن ها متوجه مخاطب و در جهت ترغيـب          ۲۱/۴۸.اند  معنايي متن آمده  و داراي کارکرد ارجاعي        ةحکايات در زمين  
ة  درصد حکايات راوي نگرش خود را دربار       ۵/۳۷در. اند او به انجام عمل يا پذيرش ديدگاه راوي و داراي کارکرد کنشي           
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در تعـدادي از  . انـد  عمل آن ها بيان کرده است که ايـن حکايـات داراي کـارکرد عـاطفي            ة  ها و نحو   موضوع يا شخصيت  

  .شود اي از دو يا سه کارکرد ديده مي يات آميزهحکا
وي در ايـن حکايـت هـا        . مخاطـب را هـدف قـرار داده اسـت          سـنايي عقـل      ،در حکاياتي که کارکرد ارجاعي دارند     

در حکايت هايي که کارکرد عاطفي و کنشي نيز دارند، عالوه بـر      . تبيين مطالب بپردازد  طرفانه به توضيح و       خواهد، بي   مي
پيام، احساسات و عواطف او را نيز هدف قرار داده اسـت، تـا بـر تـأثير کـالم و در نتيجـه نقـش                          ة  گيرندة  شعقل و اندي  

يا با موضوع سخن ارتباط سست      معنايي بحث نيستند و    ة درصد حکايات متناسب با زمين     ۳۹/۱۳تنها  . ارتباطي آن بيفزايد  
  .ده يا ترغيب مخاطب تأثيري نداشته استعالوه بر اين، نقل حکايت بر بيان نگرش نويسن. و ضعيفي دارند

حکايات با اين هدف بيـان      . ة تعليمي، کارکرد ارجاعي است    ترين کارکرد در اين منظوم    بنابراين، مهم ترين و پر بسامد     
 بيانگر اين موضوع اند کـه       کارکرد هاي کنشي و عاطفي    . ک کنند که به روشن شدن مباحث تعليمي و عرفاني کم        اند    شده

در نتيجـه، ايـن دو کـارکرد نيـز          . ه است با ترغيب مخاطب و بيان نگرش خود، برتأثير حکايت ها بيفزايـد             سنايي کوشيد 
  . اند کارکرد ارجاعي حکايات را تشديد و برجسته کرده

  
  ها  پي نوشت

» الهاشـمي مد اح«به عنوان نمونه. ر بودن استهاي سخن فصيح و بليغ مؤثّ  يکي از ويژگي  بايد توجه داشت که در مباحث ادبي       -۱
يکي از صفات کالم فصيح و بليغ » اجياد االثراملقصود يف نفس السامع« از قول بزرگان علم بيان مي گويد که          »جواهر البالغه «در کتاب 
  ) ۵:۱۳۷۶،الهاشمي. (است
. مينه مـرتبط مـي شـود      دهند از موقعيتي که به ز       زمينه هستند؛ يعني اطالعاتي مي     ة در واقع بيشتر پيام هاي کالمي و زباني دربار         -۲

  ).۱۳۸:۱۳۷۱احمدي،(ديگري استة اين که اطالعات چگونه دريافت و تأويل شود نکت
  فريب دادن:  غتفره به جوال کردن،نادان:  غتفره-۳
بنا بر آن چه معروف است و در کشف االسرار نيز آمده پيـشنهاد بيـرون        .  سنايي در سرودن اين حکايت دچار اشتباه شده است         -۴

صبر بايد کرد تا در نماز شود که مـا وي را انـدر      :بزرگان و فرزندان وي گفتند    «نيست بلکه ) ع(تير در وقت نماز از امام علي      آوردن  
 صبر کردند تا از فرايض و سنن فـارغ شـد و بـه نوافـل و                . ورد نماز چنان مستغرق بينيم که گويي وي را از اين جهان خبر نيست             

آمد و گوشت برگرفت و استخوان وي بشکست و پيکان بيرون گرفت و علي اندر نماز بر حـال                   مرد معالج   . فضايل نماز ابتدا کرد   
کـشف  (» ...چنـين حـالي بـر تـو رفـت و تـو را خبـر نبـود        :گفتنـد .درد من آسان تر است : چون سالم نماز باز داد گفت     . خود بود 
احد بنـا بـر ضـبط مـورخين در روز هفـتم             ة  ، غزو عالوه بر اين  ). ۲۲۲-۲۲۳: الحقيقه ةحديق،به نقل از تعليقات     ۱۷۹،ص۱االسرار،ج

  .در روز سوم شعبان سال چهارم هجري بوده است) ع(شوال سال سوم هجري رخ داده است و تولد حضرت امام حسين 
ـ . فريفتن، کار بيهوده کـردن    : گربه شانه کردن  . بدون مو ة  گرب: رودهة   گرب -۵ کنايـه از شـدت فريبکـاري يـا         :  روده شـانه زدن    ةگرب
  .ودگي کار استبيه
  .تحسين و تعجب است، زهي، به بهة کلم:  زهي، خه خه، اينت،مخفف آن تو را:  آنت-۶
  

  منابع
  .مرکز: ، تهرانساختار و تأويل متن). ۱۳۷۰. (احمدي، بابک -۱
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  ٧٣/     هاي حديقه    ارتباطي حكايت-الگوي ساختاري
  
  .مرکز: ؛ به سوي نشانه شناسي ديداري، تهراناز نشانه هاي تصويري تا متن). ۱۳۷۱(. -------- -۲
  مرکز: هنر، تهرانة ؛ درس هاي فلسفحقيقت و زيبايي). ۱۳۷۴(. -------- -۳
  .فردا: ، اصفهاندستور زبان داستان). ۱۳۷۱. (اخوت، احمد -۴
  .آهنگ ديگر: فرزان سجودي، تهرانة ، ترجمدرآمدي بر ساختار گرايي در ادبيات). ۱۳۷۹. (اسکولز، رابرت -۵
  .مکتب االعالم االسالمي: ، قمي والبيان والبديعجواهر البالغه في المعان). ۱۳۷۶. (الهاشمي،احمد -۶
  .سخن: ، تهرانشعر فارسي و ساخت شکني در شعر مولوي؛  آفتابةدر ساي). ۱۳۸۰. (پور نامداريان، تقي -۷
سـيده فاطمـه علـوي و فاطمـه         ة  ، ترجمـ   انتقـادي  -ن شناختي روايت شناسي، درآمدي زبا   ). ۱۳۸۶. (توالن، مايکل  -۸

  .سمت: نعمتي، تهران
  .امير کبير: ، تهرانارزش ميراث صوفيه). ۱۳۵۳. (ين کوب، عبدالحسينزّر -۹
  .امير کبير: ، تهرانجستجو در تصوف ايران). ۱۳۶۷(. -------- -۱۰
  .علمي: ، تهرانهبا کاروان حلّ). ۱۳۷۰(. -------- -۱۱
  .علمي: ، تهرانبحر در کوزه). ۱۳۸۰(. -------- -۱۲
: س رضـوي، تهـران    د تقـي مـدرّ    ، تـصحيح محّمـ     الطريقه ةشريع الحقيقه و    ةحديق). ۱۳۷۷. (سنايي، مجدود بن آدم    -۱۳
  .کبيرامير
  ).ره(دانشگاه بين المللي امام خميني: ، قزوينفرهنگ لغات و تعبيرات سنايي). ۱۳۷۸. (اري، محمد شفيعصفّ -۱۴
حـوزه هنـري سـازمان      (ره مهـر    سـو : نظم، تهران : ، جلد اول  از زبان شناسي به ادبيات    ). ۱۳۸۳. (صفوي، کوروش  -۱۵

  ).تبليغات اسالمي
  .دانشگاه اصفهان: ، اصفهان سناييةشرح مشکالت حديق). ۱۳۸۲. (طغياني، اسحاق -۱۶
  . آگاه: محمد نبوي، تهرانة ، ترجمشناسي نشانه). ۱۳۸۰. (پي ير گيرو، -۱۷
  .رمسه: د شهبا، تهران محّمة، ترجمهاي روايت نظريه). ۱۳۸۲. (مارتين، واالس -۱۸
  . علمي: ، تهران الحقيقهةحديقتعليقات ).تا بي. (محمد تقي ،س رضويمدّر -۱۹
  .سروش: ، تهرانارتباط شناسي). ۱۳۶۸. (محسنيان راد، مهدي -۲۰
  .ني: مريم خوزان و حسين پاينده، تهرانة ، ترجمزبان شناسي و نقد ادبي). ۱۳۶۹. (ياکوبسن، رومن و ديگران -۲۱
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