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الحقیقه تحلیل ساختار بیت، حکایت و منظومۀ حدیقه  

 حسینعلی بیات 

 اهلل بروجردی استادیار دانشگاه آیت

 چکیده

بوده است و کمتر ساختار اشعار و ارتباط اجزای سخن  مایه اشعارموضوعِ  سخن اغلب محتوا و درون در تحلیل آثار کهن ادب فارسی،

شود حدیقۀ سنایی از سه منظرِ ساختارِ بیت، ساختار ِحکایت و ساختار کل  اله سعی میدر این مق. مورد مداقّه قرار گرفته است

همچنین در . منظومه، تحلیل و بررسی شود و رابطۀ هر کدام از این سه ساختار با موضوع ادبیات تعلیمی و مخاطب اثر تبیین شود

توان به این پرسش شود و میسه سطحِ یاد شده آشکار می های موجود در های تعلیمی دیگر تفاوت مقایسۀ حدیقۀ سنایی با منظومه

 .ادب فارسی مهجور مانده است« مخاطبینِ عام»پاسخ داد که چرا حدیقه در میان 

 .سنایی، ساختار، حدیقه، بیت، حکایت و منظومه: هاکلیدواژه

 درآمد

نکته نخسات  . اند وابسته استآنها طرح کرده مهم کهبه دو پیشنهاد ، ها اهمیت زیادی یافتکه درآثارفرمالیست« شکل ادبی»وم مفه

 یاباد بررسای گاردد و    می ها هکه دراین مقاله قابل طرح است آن است که، هرنکته ادبی از واژه تا سخن باید درپیوندی که با سایر نکت

 (31: 4952حمدی،ا)ترین جنبه پژوهش ادبی استاصلی اثر، مهم ساختار یا شالوده به این اعتبار شناخت .شناخته شود

شناختِی زبان، از تشکیل واحدهای زبانی کاوچکتری چاون؛ واج، هجاا، تکاواژه، واژه و گاروه اسامی باه        نظام نشانه گونه که درهمان

اساتعاره  ، واحدهای ادبی کوچکتری چاون؛ تشابیه   شناختی ادبیات نیز ازنظام نشانه در. رسیم می جمله ساخت و نظام زبانی بزرگتر

بیت کمترین مقدار سخن موزونی است که شاعر با آن پیاام خاود   . رسیم می بیتبه ساخت و نظام ادبی بزرگتر ... قافیه و مجاز، قواعد

 . کند می را به مخاطب ابالغ

هرانادازه کاه   . یارد گ مای  در آن فضای هنری قارار ، مخاطب با خوانش مجدد. کند می فضای هنری ایجاد« بیت»سرودن یک  شاعر با

منظور ازبیان . شودترمیتر، و لذت مخاطب افزونبه همان میزان فضای هنری گسترده تر و ادبیّت سخن واالتر باشد،ریبیان شاعر هن

 .کوچک زبانی وادبی است که بیت از آن شکل گرفته استهای  هنری و ادبیّت سخن پیوند میان واحد

با توجه به قالب اثر ادبی این ساخت هاا  . و نظام بزرگترباشدتواند جزئی از یک ساخت  می ،بیت که ساخت ونظام ادبیِ کوچک است  

شاکل گرفتاه    -نظام ادبی کوچک تری –یک ساخت و نظام بزرگتری است که ازچند بیت « غزل»مثال درشعر فارسی . متفاوت است

 .تواند نظام بزرگ ترازبیت باشد می نیز. ..قصیده، قطعه، مثنوی وهای  قالب. است

اسات  هنار   « ساختارِکلِ منظومه»است و پس از آن بزرگترین ساختار « حکایت وتمثیل»ختارِ بزرگ تراز بیت درمنظومۀ تعلیمی سا

 سوال این است که؛. شود می مشخص« هانظام»بالغت سخن در رعایت نظمِ این شاعر و

 ها به چه معناست؟بالغت درهرکدام از این نظام -4

 یا کل مجموعه؟، ظام است؟ بیت، حکایتدرمنظومه تعلیمی اهمیت واساس با بالغت کدام ن -2

 ها دراوج بالغت باشد؟ی نشان دادکه درآن هرسه این نظامتوان اثرادب می آیا- -9

تحلیل این ساه نظاام هناری در شاعر      با تجزیه و کند؟ نمی آیا اوج بالغت دریک ساختار به بالغت ساختار دیگرخلل وارد. -1

 . ها پی ببریممیم به ارزش بالغی هرکدام از نظاتوان می حدیقه

 واحد هنری بیت :الف

قرارگرفتن فعال  . درصد ابیات این منظومه ردیف فعلی دارند 12ایم، براساس استقرایی که از دو هزار بیت منظومۀ حدیقه انجام داده

ایان ناوع اثار     ان دربیت، بر دستورمند بودن سخن داللت دارد که با ذات زبان ادبیات تعلیمی سازگار است؛ زیرا زب پایان مصراع و در

مخاطب خرسندتر خواهد بود، اماا در  ، تر صورت بگیردتر وسریعهراندازه که ابالغ معنی آسان ادبی نقش ابالغ معنی را برعهده دارد و
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زیرا بارای   نظاره کند، -الطیربوستان مثنوی و منطق –های تعلیمی مشابه تواند جمال معنی را به آسانی منظومهحدیقه مخاطب نمی

 .دانست« بیت»توجه خاصِ سنایی به بالغت  علت این امر را باید در. درک معنا نیاز به تامل بیشتری دارد

سنایی سعی کارده اسات کاه جاناب     . منظر زبانی و محور افقی، ابیات حدیقه قوی است های حدیقۀ سنایی دقت کنیم از بیت اگر در

 چگاونگی ارائاه پیاام نیاز     دهاد باه زینات ساخن و     می بالغ معنی بیت اهمیتهمان گونه که به ا. لفظ ومعنی را بالسویه رعایت کند

. شاود  مای  نه لفظ فدای معنای  زائد است و نه لفظی حشو و. نه کمتر اند نه بیشتر ویقه لفظ را به اندازة معنا بریدهحد در. اندیشد می

 . موازنه دانست ترصیع و، واع جناس، قلبهای لفظی بدیع چون، ان توان از اهتمام ویژه سنایی به آرایه می این نکته را

هنری حدیقه بعد « عنصر غالب». کند می های لفظی برجسته ، سخن خودرا با موسیقیانواع موسیقی های ادبی و میان آرایه سنایی از

راساانی باه ویاژه    اصرار  سنایی بر استفاده از این صنایع زبان شعر حدیقه را باه زباان شاعر خ   . از حکایت، انواع موسیقی لفظی است

شااعر را باه    –بهرام شااه و درباریاان او    –شاید رعایت حال مخاطبان خاص ( 962-932 :تابی، محجوب. )قصاید نزدیک کرده است

 .ایجاد تعادل بین لفظ و معنی ملزم کرده است

 . دهد شود به زبان روایی اثر، طنین خاصی می  که در حدیقه به وفور دیده می موازنه و ترصیع -

 (4966:432سنایی،)   گریاه خندند عارفاان ازتو           خنده گریند عاشاقان ازتاو         

 (61 :همان)   خالق و رازق زمین و زمان                 حافظ و ناصر مکین وماکان    

  . کند می خوانش مجدد سخن وادار گاه خواننده را به سکوت و تامل و انواع جناس -

 (966 :همان)زهد وسنات اوسات               زآن که تصحیف جبه، جناه اوسات، جُّبه مارد

 (964 :همان)ای بلندان به عقل و جان شریف                مکنایاد آن بلناااد را تصحیااااف  

شاود، اماا    مای  ساخن  ها ا باالست گرچه سابب آرایاش   فصل ویژه در آغازهب  ا  های لفظی این چنینی که بسامد آن در حدیقه تناسب

منظوماۀ   در. هیچ ابهامی به لُبّ معنی و اندیشه شاعر برسد، سازگاری چنادانی نادارد  بیباذات ادبیات تعلیمی که درآن مخاطب باید 

بار  ای  هکه در بسیاری از موارد در شعر حدیقه موسیقی لفظی پارد تعلیمی باید جمال معنی از ورای حجاب لفظ هویدا باشد، درحالی

 4.دارد می گستراند و مخاطب را از ادراک آسان معنا باز می معناجمال 

فعل مرکب پیشاوندی بالغات ساخن را     جایی حروف اضافه درجابهگاه با . برد می سنایی در به کاربردن حروف نیز نهایت دقت را به کار -

کاربرد صاحیح حاروف آگااه     تا از به معنی سخن برسدمخاطب باید با مکث نسبی . کندنهایت ایجاز بیان می سخن را در کند و می چندان دو

 .شود

 (434) 2ازتو چیریم و بر توچیر، نه ایم                     به تو سیریم و ازتو سیر نه ایم

 .هدف بیان شودکلماتی درآن یله و رها باشد و بیتوان یافت که  می ارتباط افقی ابیات حدیقه چنان قوی است که کمتر بیتی را

قصاد القاای    که شاعرای  هعاطف وزن شعربا محتوای سخن و .و موسیقی برخاسته از آن نیز در ابالغ معنی مؤثر است عروضی وزن-

تر گفتیم چون غرض شااعر در ادبیاات تعلیمای اباالغ معنای بادون انادک گاره و          که پیشگونههمان. شود می هماهنگ، آن را دارد

مثالً وزن مثنوی معنوی آرام و نارم و بادون فاراز و فارود هجاایی      . آن را  نیز برگزیند سازی است، پس باید وزن متناسب با برجسته

رود و هدف آن رسیدن  صدا پیش می وزن بسان جوی صاف و بدون مانعی است که لفظ و معنی در آن مانند آب صاف، آرام بی. است

هام   فاعالتن فاعالتن فـاعلن وزن  اسات، « کُل مثنوی»تر به نام  و پس از آن ساختاری بزرگ« حکایت»به ساختاری بزرگ به نام 

پاس از   خواهاد  مای  مخاطب است کاه  این موافق انتظار .هم هجای پایانی حذف شده دارد سه جز همسان بدون فراز وفرودآهنگی و

به علت وجود  ناهمگونی .اما وزن حدیقه دارای برجستگی و ناهمگونی است. برسد« حکایت»به پیام  هرچه زودتر« بیت»گرفتن پیام 

؛ ایان برجساتگی و   مفـاعلن در  «فا»و برجستگی به علت وجود هجای بلناد  ، /فَعَلُن/ مفاعلن/ فاعالتنسه رکن عروضی متفاوت 

ناهمگونی موسیقایی زبان حدیقه را از زبان روایی شعر تعلیمی دور و به زبان توصیفی قصیده نزدیک  و جریاان اباالغ معنای را کُناد     

گوناه اسات کاه     این. شود ند جویی که مانعی در مقابل جریان آب قرار بگیرد و در تالقی آب با مانع اصواتی تولید درست مان. کند می

های حدیقه کمک کند و جزئی  تواند به زبان روایی حکایت اما نمی، شود می برجسته یابد و قالب و ساختار بیت در حدیقه تشخّص می

 .از آن قرار بگیرد
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 وزن عروضی را ابزاری. محتوای سخن توجه چندانی ندارد به تناسب میان وزن عروضی و -خود های  اقل درمثنویگویا ال -سنایی    

یاک   در خاود را های  بدین سبب است که سنایی همۀ مثنوی شاید .نثر به نظم تبدیل کرد توان با آن سخن را تنها از می داند که می

فضاای   ایجااد  در« رمال »وزن  توان به تااثیر  مایه مشترک دارند، می ا مثنوی که دروناز مقایسۀ ابیاتی از حدیقه ب. وزن سروده است

 .دهی فضای توصیفی درحدیقه پی برددرشکل« خفیف» بحر مثنوی و روایی در

 :در توصیف ظاهر پیر الهی

 سنایی

 انااااااادر آماااااااد چاااااااون مااااااااه در شااااااابگیر    

 کُناااااااااد جسااااااااامی و سااااااااااکن ارکاااااااااانی   

 روی چاااااااااااااون آفتااااااااااااااب نورانااااااااااااادود 

 

 گویاااااااااان پیااااااااار « صاااااااااباحانعااااااااام اهلل »

 تیاااااااااااااز چشااااااااااااامی و ره فراوانااااااااااااای  

 جاماااااااه چاااااااون جاماااااااۀ ساااااااپهر کباااااااود    

 

(913)  

 موالنا

 یااااااای دیاااااااد شخصااااااای فاضااااااالی پرمایاااااااه  

 مااااااااای رساااااااااید از دور ماناااااااااد هاااااااااالل   

 

 یاااااااااای آفتااااااااااابی در میااااااااااان سااااااااااایه  

 نیسااااات باااااود و هسااااات بااااار شاااااکل خیاااااال     

 

(4/63-65) 

دهد کاه   می نان حدیقه را دیرآشنا و دورازفهم مخاطب قرارچ، شود می این وزن وقتی با زبانِ دشوارنزدیک به قصایدخراسانی همراه  

مثناوی جاام جام    ، رسد کاه  می آنگاه این سخن دوراز باور؛ ادعای پذیرفتنی به نظر.شود می زبان حدیقه به مرزتعقید معنایی نزدیک

                (                    443: 4969نعمانی،).ازحدیقه زیاده فصیح وسلیس است ،دربحرخفیف سروده شده

 واحد هنری حکایت و تمثیل                                           :ب

تر است، درمنظوماۀ  یک غزل و قصیده واحد هنری بزرگ -کوچکترین واحد هنری -بیت گونه که درقالب غزل یا قصیده پس ازهمان

نست، زیرا پس از مشخص شادن هنار شااعر در سارودن بیات،      حکایت و داستان را واحد هنری دا، توان پس از بیت می تعلیمی نیز

 . شود می گرهای داستانی است که جلوه یف صحنهتوص ها ویف احوال شخصیتبیان روایت و نقل حکایت، توص اینک هنرشاعر در

هناری در آن   عنصـر غالـب  شاعر باید مفاهیم انتزاعی را تبین و ملماوس کناد،    چون حدیقه  منظومۀ تعلیمی و عرفانی است و   

 زیرا تمثیل روایتی است که هم مفهوم درآن به شکل بارز وظاهر طارح، و هام ساخنِ مجمال درآن گساترده     . حکایت وتمثیل است

شاعر از حکایت و تمثیل برای تایید و تفهیم . پس عناصر دیگر بالغی چون انواع استعاره و تشبیه بسامد چندان باالیی ندارد. شود می

 .کند می فادهبیشتر سخن خوداست

 (حکایات والتمثیال  )عناوان   مواردی آنچاه باا   کند این است که در می جلب که با مطالعه حدیقه نظرخواننده را به خودای  هنکت      

ناه   چه با این عناوین آمده نه حکایت است وثانیا در مواردی چندآن اوال مرز بین تمثیل و حکایت در آن مشخص نیست،، آمده است

 .تمثیل

هایی غیار  صورتگرداندن اشخاص و حوادث به ثر که مفهوم واقعی آن از طریق برروایتی به شعر یا ن ؛تمثیل را در تعریف عام آن اگر

ترین شکل آن در شخصیت بخشیدن باه مظااهر و اشایاء طبیعات و     که معمول( 1:4969میرصادقی، )نیم بدا از آنچه در ظاهر دارند؛

 ساختار آن نه به مختصاات عناصار   کند و می تصویر های عام وکلی را کوتاهی است حقیقت اده وحیوانات است؛ با حکایت که قصه س

دو تفاوت عمده بین  (51:4966میر صادقی، )یابد؛  می های اخالقی گسترش جهت تحکیم و تایید و قصد و غرض درونی خود بلکه در

دوم این که در تمثیل عناصار اصالی حیواناات و    . ر از تمثیل استتاوال ساختار حکایت بلندتر و گسترده. ود داردحکایت و تمثیل وج

 . ها انسانی استده است، اما در حکایت شخصیتاشیایی هستند که به آنها شخصیت انسانی بخشیده  ش

 یلای که در تاییاد ساخن بیایاد، حکایات تمثیلای و یاا داساتان و قصاه تمث        ای  هقص البته در آثار عرفانی به هر حکایت داستان و    

ای که شنونده با شنیدن این استدالل مساحور و   به گونه (331:4926 ،طوسی. )گویند و غرض در اینجا استدالل قوه تخیلی است می
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تاوان   مای  ای کاه معناایی در آن ساوی ظااهر آن     روایای گساترش یافتاه    "و یاا بیاان  . شاود و قادرت انکاار آن را نادارد     مجاب می

 . (56:4963شفیعی )"جست

های تمثیلی است و ناه سااختار آن، پاس سااختار حکایات تمثیلای در        تعلیمی غرض، محتوا و معنی این حکایت -عرفانی در آثار   

 .کند می جهت ابالغ معنی تغییر

 حدیقه های  ساختارِ حکایت

ن رکان  تشاکیل شاده اسات؛ درحدیقاه ایا     (حادثاه )اندیشه وواقعاه  را روایتی بدانیم که ازسه جزء شخصیت،  (allegor)اگرتمثیل 

های  ها و تمثیلتتعدادی از حکای. یابد شاعربه دو رکن دیگرشخصیت وحادثه توجه چندانی ندارد می است که طرح وبسط« اندیشه»

ساده ویاروایت ساخن  « نقل قول»توان آن را حکایت نامید، بلکه باید آن را یک  نمی حدیقه دارای ساختاری ساده و ابتدایی هستند و

در ایان ناوع   . متن احادیث و سخنان بزرگان است که در کتب عرفانی آمده اسات  ها در واقع همانار این حکایتاختس. بزرگی  نامید

از  (کنشای )گویاد و یاا اینکاه فعال و عملای       مای  کند و او پاسخ می شود، یا کسی از بزرگی سوال می روایات یا سخنی از بزرگی نقل

                                                                                                                                                                                                 . کند می شود و کسی آن را نقل می بزرگی صادر

  :مثال در حکایت ذیل
 ثاااااااااوری از باایااااااااازید بسطامااااااااای  

 بگریسااااااات کاااااارد نیاکاااااااو سااااااوالی و

 پیاااااار وی ماااااارورا جااااااااواب باااااااداد  

 گفاااات ظااااالم کساااای اساااات بااااد روزی    

 

 از پاااااااای طااعااااااااات و نکاونااااااااااامی  

 گفاااات پیاااارا بگااااو کااااه ظااااالم کیساااات   

 شااااااربت وی هاااااام از کتاااااااب باااااااداد  

 یکااااای لحظاااااه در شااااابان روزی  کاااااه

 

 33:4966سنایی، )

چاه هسات، تنهاا یاک     فزوده اسات و هار آن  تنها مصرع دوم بیت سوم را شاعر ا .فقط سوال و جوابی بین دو نفر صورت گرفته است

 گاویی واقاع  وو یا تمثیلای کاه در آن هایچ ساوال و جاوابی و گفات       شود می روایت ساده است که در آثار منثور عرفانی فراوان دیده

 . شود و تنها یک نقل  ساده سخن است نمی

 یااد دار ایان سخن از آن بیادار

 فاعابدالرب فی الصالوه تاااراه

 اه حایدر کاارارمرد ایان ر

 ور ناباشی چنین تو واغوثاه

  (33:همان) 

 و تنها پاسخ سوال شنیده. و گاه چنان به ایجاز و اجمال سخن بیان شده است که سوال در درون متن مقدر است و مجال بروز نیافته

 . شود می

 : حکایت در شجاعت و غیرت

 از زره بود پشت حیدر فرد

 تاا باود روی به زره بااشد

 اارد خااصمش سوال گفتا مااردک

 کشته به باشد، چون دهد پشت

  (955 :همان)

 : از آن جمله است. اند؛ همگی ساختار بسیار ساده و ابتدایی دارندگونههای حدیقه این ها و تمثیلبسیاری از حکایت

 . 51 :ول و پدراح ؛922:  ؛ شبلی و جنید492: روباه و روباه پیر ؛59: حکایتِ چهار بیتی؛ ابله و اشتر

  .966: بهلول و داهی ؛926 :حکایت سه بیتی؛ عاشق و شاهد فسرده

 .... و 433:حکایت دو بیتی؛ کور و شاهد

هاا توجاه   هاا و تمثیال  رد؛ سنایی به جنبه داساتانی حکایات  گونه توجیه کتوان این می ها راعلت سادگی ساختار این نوع حکایت    

دیگار اینکاه بیشاتر    . هاا فقاط نقاش تاییاد و تاکیادی دارناد      ائه سخن به مخاطب است، پس حکایترچندانی ندارد و تنها قصد او ا

مخاطبین سنایی طبقۀ اشراف و اهل فضل هستند، به همین سبب بیان داستان برای اهال فضال درباار بهرامشااهی چنادان جالاب       

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
351 

خاالف  . م با ذکر جزئیات برای ایشان مالل آور استگوید، نقل داستان آن ه می خواهند بدانند شاعر چه می مخاطبین سنایی. نیست

باالخره این شیوة سرایش شعر در . توصیفات دل انگیزاست افتد؛ مخاطب عام تشنۀ شنیدن روایت داستان و می مثنوی اتفاق آنچه در

 پایش از "نادارد و  فارسی چنین ساختاری وجود شعر سنت و میراث ادبی پیش از سنایی در در. ادب فارسی مسبوق به سابقه نیست

 اولین بار در حدیقۀ سنایی حکایت باا شاعر در هام    (125 :4959ریپکا، )".آن نهد بر پایه سخن خود را که شاعر سنایی چیزی نبود

الطیار باا    های تعلیمی دیگر چون مثنوی و منطق بعدها در منظومه. هنوز دو عنصر هنری شعر و حکایت از هم منفک است ؛آمیزد می

 . شود می ساختار حکایت در شعر تنیدههم ممزوج  و 

پاردازد و یاا    مای  بدین معنی که در آن دو شاخص باه گفتگاو   . تر استتر و گستردههای حدیقه قدری مفصل دی از حکایتالبته تعدا

 بیات روایات   93کاه شااعر حکایات را در     491 :حکایت زاهاد و داناا  : کند، مانند می اینکه شاعر یکی از اشخاص حکایت را توصیف

 . کند می

گر شده اند، ای بلندی که در حدیقۀ سنایی جلوهه تعدادی از حکایت. گیرد می در این حکایت هفت بار گفتگو بین زاهد و دانا صورت

سنایی پیش از به سرایش حدیقه از روایت منثور آن آگااهی داشاته   . اندرفانی و کتب تاریخی دیگر ذکر شدهپیش از سنایی در آثار ع

های حدیقه که در  تعدادی از حکایت. ها را به نظم درآوردتر این حکایتدیده که سنایی آسانبقۀ تاریخی شاید سبب گراین سا. است

 :آن اندکی توصیف و یا گفتگو بین اشخاص داستان وجود دارد، عبارتند از

بیات، اباراهیم و    26در  419 :عاارف او بیت، بوشاعیبِ امای و زنِ    93در  499 :زاهدِ کوه نشین و دانا، بیت 43در  63 :فیل و کوران

احتاراقِ  ، بیت 23در  236 :و ابن ملجم( ع)علی ، بیت 41در  411 :و جدا کردن پیکان از پای او( ع)علی ، بیت 41در  465 :جبرئیل

 …بیت 41در  133 :صوفیِ عراقی و خراسانی، بیت 43در  955 :بیت، عبداهلل رواحه و زنش   29در  992 :عشق

شود شاعر حکایات   می ت که تمام ابیات یک حکایت و یا تمثیل در حدیقه به طور متوالی و بدون اندکی وقفه و تعلیق بیانباید دانس

 . دهد می سراید و آنگاه سخن را ادامه می را یک جا

 ها اشخاص حکایت

فاردی   ؛روایتای یانمایشای   اثار  زیرا شخصیت در ؛کار برده ب را (Character)توان اصطالح شخصیت نمی حکایات حدیقه،در بررسی 

-حکایات  دلیل کوتاهیه ب( 4951میرصادقی.)وجود داشته باشد کندمی گوید و می آنچه عمل و در اخالقی او است که کیفیت روانی و

ی هاا  شاعر به جنبهها و عدم توجه حضورِ ممتدِ شاعر در ورای گفتگو ها وبه نتیجۀ اخالقی و عرفانی حکایت ها و توجه خاص سنایی

 اشخاصِ حدیقه نه. را به کار برد (persons)پردازی در حدیقه صورت نگرفته است و ناچار باید اصطالح اشخاص داستانی، شخصیت

. های اجتماعی جامعه وعصرِ شاعر باشند و نه نشان دهنده خلقیات و روحیات افراد خااص تااریخی هساتند    توانند نمایندگان تیپ می

قاضای  ، 416 (:پیرزن)، زال 63 :رامرد غافل، های حدیقه نام خاص ندارند و با عناوین کلی چون حکایتبیش از هفتاد درصد اشخاصِ 

هاای   از میان طبقات اجتمااعی و گاروه   .سی درصد دیگر اشخاص اسم خاص دارند. آمده است. ..و 163 :شاعر و خواجه، 133 :و گواه

های تاریخی صدر اساالم را در   است که پیامبران و امامان و شخصیتهای دینی و مذهبی  تاریخی بیشترین توجۀ سنایی به شخصیت

دارند کاه در میاان    حکایت و تمثیل شخصیت دینی 43از مجموع هفتاد و نه حکایت، هفت باب آغازین حدیقه، حدود . گیرد می بر

 . بسامد باالیی دارند( ع)حضرت علی ، پیامبران، حضرت عیسی و در میان ائمه شیعه

هاا ناام خااص    بعضی از این شخصیت .های حدیقه هستند های حکایت های دینی؛ عرفا و صوفیه، بیشترین شخصیت یتپس از شخص

گروه دیگر باا اسام عاام آماده     . 921و  922 :؛ شبلی و جنید33 :ثوری و بایزید بسطامی ؛343 :مانند، شیخ گورکانی و پسرش. دارند

هاای انساانی همگای مارد      شخصایت ، در هفت باب آغازین مورد بحث ماا .... و 133 :و شیخ و فرزند او 256 :مرید و پیر :مانند. است

زالاک  : های مثبات هساتند کاه عبارتناد از     در هفت حکایت، زنان از شخصیت. تنهادرهشت یکی از طرفین  گفتگو زن است. هستند

( ع)پیرزن کوفه که مشتاق امام حسین  ؛113 :زنی که به دوستِ شوهرش، سکه زر داد ؛419 :زن زاهد بوشعیب ؛516 :مومن به خدا

و  ؛992 :سانجد  مای  زن نکو رو که صداقت عاشق دروغین را ؛935 :کند می مردی را به عفاف توصیه، زنی که حین طواف ؛964 :بود 

رد است که شخصایت منفای دا  ، "پیرزن تکاو و مادر مهستی"در این میان تنها . 994 :دهد می زنی که عاشق را به غرق شدن هشدار

هاای   نکتۀ قابل تأمل این است که چون حکایت  . 131: کند می شود و دختر خود را فدا می که در برابر ملک الموت ترس بر او چیره
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خاالف   -هاای زن حدیقاه   آورد اغلب شخصیت می گسترش اصل روایت را بدون اندکی تصرف و شاعر ساخته شاعر نیست ورحدیقه ب

هفات شخصایت    .وفایی موسوم اسات زن، تنها یک شخصیت او به صفت بی از میان هشت شخصیت .مثبت است -درباره زنان باور او

و این تضاد در . گویددیگر همگی مثبت هستند، در حالی که شاعر در باب نهم به اقارب و نزدیکان و به ویژه دختران و زنان ناسزا می

                       (                              636ص )حدیقه قابل تأمّل است 

گاو حیاوان و طارف    و درتعادادی از ایان حکایاات یاک طارف گفات      . های شش حکایت حضور دارند حیوانات نیز در میان شخصیت

 ؛121 :زاغ و بلبال . و یا هر دو طرف گفتگو حیوان است 921 :سائل و شتر ؛416 :مرغ و گبر ؛59 :ابله و اشتر: مانند. دیگرانسان است

 . 492 :روباه و روباه پیر ؛959 :مرغ و ماهی

حادود ناود    .های حدیقه تنها یک شخص دارناد  تعدادی از حکایت. های حدیقه از نظر تعداد شخصیت نیز تنوع چندانی ندارد حکایت

هایی که در حکایت. صی در حدیقه وجود داردتنها دو حکایت سه شخصی، و دو حکایت چهار شخ. ها، دو شخص دارنددرصد حکایت

 . آید و هیچ حضوری در عرصه روایت حکایت ندارد می ا چهار شخص دارند، گاه از یک شخص تنها نامی به میانسه ی

 . 411:قصّۀ امیرالمؤمنین علی و خارج کردن پیکان از پای او به هنگام نماز، :حکایت سه شخصی

 .164:؛ و یا تمثیل فی صالبۀ اسالم151 :حکایت حفظ اسرار :حکایت چهار شخصی

غرض شاعر هیچ گااه مصاروف بساط حکایات و پارداختن باه صاورت        . های حدیقه بسیار ساده و ابتدایی است ساختار حکایت پس 

 . های عرفانی و اخالقی است هدف اصلی او بیان اندیشه. داستانی آن نیست

هاا  وگوشاود، اماا گفات    مای  ها رد و بدله، گرچه چندین بار سخن بین شخصیتهای حدیق محدودِ حکایتهای  در میان شخصیت   

حضاور شااعر و ساایه سانگین او هایچ گااه اجاازه ظهاور و باروز          . آنگونه نیست که صدای شخصیت داستان از آن به گاوش برساد  

ایان  . گویناد  مای  در واقع، همه اشخاص داستان نه با زبان خود، بلکه با زبان شاعر ساخن . دهد نمی های مستقل و متمایز را شخصیت

باه معناای مکالماه و     9گاو وگفت. ن اغلب آثار تعلیمی ادبیات فارسی متاثر از ساختار سیاسی و اجتماعی استویژگی حدیقه، همچو

گاو در ایان ناوع آثاار بیشاتر باه صاورت        وگفت. ها به طور گسترده وجود نداردشخصیتصحبت کردن با هم و مبادله افکار و عقاید 

  1. اطب در کیفیت و نوع ارائه سخن نقشی نداردمخ. گیرد می خطاب یک سویه و از باال به پایین صورت

(  مخاطب خاص، نه مخاطب عام)ها ازنظر بالغت مخاطب، های حدیقه بیان کردیم، این حکایت علی رغم توصیفاتی که درباره حکایت

و هاا و ابیاات زائاد    مصاراع  ظ و معنی و پرهیز از آوردنیعنی شاعر با ایجاد تعادل بین لف. در اوج بالغت لفظ و رسایی معنا قرار دارند

از سوی دیگر با زبان فاخر علمی و پرهیاز از توصایفات و   . کند می ها کالم را در اوج بالغت عرضهها و تمثیلاستخدام صحیح حکایت

 :توان در حکایت زیر دید می کند که نمونه اعالی آن را می های زائد و اقتضایِ حالِ مخاطب درباری را رعایت شرح

 در ساااارای غاااارورمثلاااات هساااات 

 در تماااوز او یخاااک نهااااده باااه پاااش

 هرچااه زر داشاات او بااه یااخ درباخاات  

 یاااخ گااادازان شاااده ز گرمااای و َمااارد

 ز آن کااه عماار گذشااته باااقی داشاات   

 باریااد ماای ایاان هماای گفاات و اشااک  

 

 مثااااااال یاااااااخ فاااااااروش نیشاااااااابور 

 کااااااس خریاااااادار ناااااای و او درویااااااش

 آفتااااااااب تماااااااوز یاااااااخ بگاااااااداخت

 باااااا دلااااای دردنااااااک و باااااا دم سااااارد 

 نگذاشااااااااات آفتااااااااااب تماااااااااوزیش

 کاااه بسااای ماااان نماناااد و کاااس نخریاااد    

 

( 143: 4966سنایی، )   

فضاا  ، هاا  هتوصایف صاحن  ، هاخصیتپردازی، توصیف حاالت درونی و روحی شها همچون، شخصیتهای تفریحی حکایت فقدان جنبه

هاا   یقایسه با مثنوسبب شده است که حدیقه در م( 946-45: 4951، پورنامداریان)ها وگوی شخصیت حکایتسازی مناسب و گفت

 ماالل انگیاز و   اماروزی اثار   برای مخاطاب عاام و   وداستانی چندانی برخوردار نباشد ، تعلیمی مشابه همچون مثنوی از ارزش هنری

 . دیرآشنایی باشد

 منظومه  یساخت هنر:ج
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ش یپا . ل شده اسات یها تشکها و بخشت وفصلیحکا ت،یچون ب یترکوچک یها است که از ساخت یساخت و نظام بزرگ ؛منظومه

 .یمیتعل یها منظومه یم به ساختار کلیافکن می گذار یقه، نگاهیمنظومه حد یل ساخت کلیاز تحل

 گار ید انیبه ب .درون منظومه استهای  داستان ها وتیحکا گاهیجا و وابسته به ساختار یفارس اتیادب در یمیتعل یها همنظوم ساختار

 م،ینا ک یبند میمنظومه، تقس یلکرا از نظر ساختار  یمیتعل یها م منظومهیاگر بخواه .استرتختار بزرگ وابسته به ساختار کوچکسا

 :ردکاشاره  ته،دس رن چهایتوان به ا یم

 یا درختی یا ا ساختار توده الف

 مرتبط  یریساختار زنج - ب

 رمرتبطیمنظم و غ یساختار فصل - ج

 مرتبطرینامنظم و غ یا ساختار فصل د

 یا درختی یا ساختار توده. الف

ان داساتان باه   یا ناد و در م ک یآغااز ما   را داستان بلند ایت و یاکش حیندارد سراای  هدیشیاند شین نوع ساختار، شاعرطرح از پیا در

 .ندک یان میب نینخست تیدردرون حکا ییها لیو تمث یفرع یها تیاکسخن ح یاقتضا

داستان را  وسته ساختارِید و پیرو یم یداستان اصل ۀو بزرگ بر تن کوچک یها سخن، مانند شاخه یگر اجزایل و دیت و تمثیاکح نیا

ان باه  یا در آن م یه داساتان اصال  کاست  یا انباشته ةن ساختار مانند تودیا یه دورنماکتا بدان جا . دهد یتر جلوه م تر و انبوه دهیچیپ

ه کاز مخاطب است ین تنها احساس شاعر و نیا. ندک ینم یرویپ یا دهیش سنجین نوع ساختار، شاعر از طرح از پیا رد. دیآ یچشم نم

نقاش    یگار ید رناگ یپ باا  را تیا متفاوت باشد همان حکا یمخاطبان یفضا در و گرید یحالت در شاعر اگر چه بسا .ندیآفر یطرح را م

 !بزند

ه و دمنه و مرزباان ناماه   لیلک یات فارسیدر ادب یش از مثنویپ. دارد ین ساختاریه چنکمنظوم است  یمیتنها اثر تعل یمعنو یمثنو

برقرار اسات و نظام و منطاق     یتر یها ارتباط قو لیها و تمث تیاکو ح ین داستان اصلین آثار بیدارند، اما در ا ین ساختاریباً چنیتقر

 .قرار دارند یرکطرح ف یکداستان در خدمت  یم است و تمام اجزاکحا ربر ساختار اث یشتریب

دام کا هار   یفرعا  یهاا  تیاکها و ح لیز از منطق معهود داستان، تمثیو گر یات عرفانیمنطق تجرب م بودنکل حایبه دل یدر مثنو اما

 تشاخّص و . شاود  یف ما یا دا و ظریا داساتان ناپ  یاصال  ۀرسانند و ارتباط آنها با تنا  یبه ذهن مخاطب م یا جداگانه یموضوع و محتو

 یان اجازا یا در م یهنار  یجااد هالاه و فضاا   یداستان و اتر شدن طرح  دهیچیموضوع و پ تعددداستان سبب  یفرع یاجزا یبرجستگ

گوناه   تغزل یها و آوردن بخش ،یداستان یها و صحنه ها تیجذاب از احوال شخص یها فیبا توص ییزبان روا ختنیآم. شود یداستان م

 یهیئتا ها،  داستان یا پاره در یهنر قیاز انواع تعل یریگ هرهب نیو همچن کند یم تر کیغزل نزد یشعر را به زبان و فضا یزبان و فضا

 .دهد یم یبه ساختار مثنو دهیچیو پ زیسخت رازآم

 مرتبط یریساختار زنج. ب

گار در درون  ید. تار اسات   لّ بازرگ کا  یاک از  یجزئا ، تیاکح یک یعنی. گر ارتباط دارندیدیکاثر با  یاصل ین نوع ساختار، اجزایا در

ه از کا  یر در ادب فارسا یا الطمانند منطاق . وجود دارد یکمنظومه نظم ارگان ین اجزایب. ستین ییا فصل مجزّای، باب و یلکساختارِ 

آن  ةل دهناد کیتشا  یاجازا  یوتااه و فرعا  ک یها تیاکح .است یداستان طوالن یکمرغ یدن آنها به سیپرندگان تا رس نیزت آغاکحر

 یکالسا کات یدر ادب. آن هستند یها ها و سقفواریها، د تیاکها و ح لیات، مصالح آن و تمثیه ابک یوهکبلند و باش یهستند مانند بنا

 5. ر ممتاز استیالط منطق ار، ساختیمیان آثار تعلیو در م یفارس

 رمرتبطیمنظم و غ یساختار فصل. ج

اماا غارض از   . اسات  ل شدهکیمتعدد تش یها« مقالت»ا یو « باب»ا ی« فصل»از  یمیتعل ۀه منظومکآن است  یاز ساختار فصل مقصود

مفهوم و  یکشاعر در هر فصل تنها از  یعنی. ها، وحدت موضوع دارد ها و مقالت ا بابیها و  ن فصلیدام از اکه هر ک آن است« منظم»

و   ین عقلا یباراه  ئاۀ ث و ارایا ات و احادیا هاا و درج آ  لیها و تمث تیاکان حیبا ب یو سخنور یقدرت شاعر او ب دیگو می شه سخنیاند
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چ ین منظوماه ها  یا یها ا فصلیها و  دام از بابکچ یه هکآن است « رمرتبطیغ»منظور از . ندرسا یم یمال و پختگک، سخن را به ینقل

 .ندک یجاد نمین فصول ایب یکیو اُرگان یو ارتباط ساختار ییعناگر ندارد و شاعر ارتباط مید یها با باب یارتباط

دام کهر . شده است دهیز هم گسسته و در امتداد هم چآن ا یها ه حلقهکماند  یم یریها، ساختار منظومه، به زنج ن نوع منظومهیا در

مخازن   یهاا  ا مقالات یا ، مثال اباواب بوساتان   . اسات   یموضاوع واحاد   یهر فصل دارا یعنیتشخّص واحد دارد،  یکها  ن حلقهیاز ا

باه   یبیچ آسا یجا شود، ه هب ها وجود ندارد و اگر باب سوم با چهارم و دوم با پنجم جا و مقالت ها بابن ین ایب یچ ارتباطیاالسرار،که ه

دارد و  یگاه مشخصا یه جاکهاست  ن منظومهیا ۀباچه و خاتمیشود، فقط د یجاد نمیا یآن خلل یرسان یرسد و در معن یساختار اثر نم

 .ردکجا  ا جابهیتوان آنها را حذف و  ینم

مخاطاب   عیفراوان مانع درک سر یابداع باتیترکو متعدد و  عیبد یها هیها و تشب دارد که با استعاره بیغر یانبیگرچه  االسرار مخزن

و  هاد  یهر مقالت، ذهن مخاطب را به ساختار منظوماه عاادت ما    انیدر پا تیحکا کیو ذکر « مقاالت» یکوتاه لیاما به دل شود، یم

 . رسد یاز آن م یهر بخش به فهم و درک مشخص انیخواننده با پا

در  ینااب زنادگ   اتیاز تجرب یرا همراه با انبوه میمفاه نیتر غامض د،یستوار و بدون تعقساده و روان اما ا یشاعر با زبان« بوستان» در

مخاطاب جاذاب و    یسخن را همچنان بارا  ،زبان یجادو ؛وجود نداشت تیاگر عنصر حکا یدر بوستان حت. گذارد یمخاطب م اریاخت

 یخیتاار  ةساالن بازرگ ماوز    کیا در  سینادر و  نفا  اءیبه اشبوستان  اتیاب یال شاعر را در البه اتیتجربو  نیاگر مضام. نمود یتازه م

و باشاکوه   باا یز یها آن به اتاقک یتهایخود کند، حکا یرا محو تماشا نندهیها ب آن را دارد که ساعت ییکه هرکدام توانا میکن هیتشب

خاود را   وستهیو پ کند یماللت نم احساس چگاهیخواننده ه. کند یم بیخود ترغ ترهرچه زود یکه خواننده را به تماشا ماند یموزه م

 کیا از  شیبا  یو حکما  یاخالقا  میشاعر پس  از طرح مفاه یدرموارد. ندیب یم ها تیشاعر  و حکا یها تجربه ،شهیاند انیدر تفرج م

 .کند یکه حالوت سخن را دوچندان م آورد یسخن م دییدرتا تیحکا

 رمرتبطینامنظم و غ یساختار فصل -د

مارتبط   ریا و غ رمنظمیا غ یساختار فصل یتفاوت که دارا نیاست، با ا یمیتعل یها سوم از منظومه ۀدست ءجز ییسنا ۀقیحد ساختار

موضاوعات گونااگون و    یدر هار بااب   قاه یدر حد، وحادت موضاوع باود    یدارا یهر فصل نیشیپ یها معنا که اگر در نمونه نیبد.است

 .وجود ندارد قهیشود، در حد می دهیمخزن االسرار د در ساختار بوستان و کهشده است و آن نظم اندک  انیب رهمگونیغ

 بجاز .اسات  …و یو اجتمااع  یعرفان ،ی، اخالقیمطالب گوناگون کالمة شده است که هر باب آن در بردارند لیاز ده باب تشک قهیحد

در  یو همسان یگونه همگون چیباب ها ه گریوحدت موضوع است، در د یو عظمت عقل سروده شده و دارا فتوصی در که چهارم باب

باوده   یت و آشافتگ تشتَُّّّّّ نیکتاب به ا یاجزا، آن را داشته است بیقصد تبو ییکه سناای  هقیدر حد میدان نمی ما.شود نمی دهیاجزا د

 .است یگرید نیینظم کتاب به آ -ستنی دست در که – یدر نسخه معتبر و اصل نکهیا ای. است

 ؛612-663 :یام نجاوم کا ان اصاطالحات و اح یا ب ؛111 -914 :عات یف طبیانواع توص ؛423-421 :ر انواع خوابیچون، تعب یمیمفاه

ران درباار  یا ران و امیمدح وز  ؛632-639 :ها یماریو انواع ب کیطرح مباحث پزش ؛652شاعران و هجو شاعران منحول   ةسخن دربار

حاال مخاطاب    ین منظوماه، اقتضاا  یش ایدر سرا ییسنا-ه اوّالً کدهد  ینشان م ؛351  :رانیفقر دب ؛626-626و  614-696 :یغزنو

اثار   یاک ا باه    یانیا پا یهاا  ژه بااب یو ا به  یقه را در مواردیارتباط شاعر با دربار، حد. را در نظر داشته است( یبهرامشاه غزنو)خاص 

قه یاز حد ییها خشب ۀسی، ناخودآگاه خواننده را به مقایریو دب ی، شاعرکی، پزشمچون نجو یطرح مباحث. رده استک یکنزد یدربار

 یعرفاان  ۀاًا طرح منظومیثان. پادشاه سخن گفته است یاز اساسیسنده از چهار نیه در آن نوکدارد  یوا م یعروض یبا چهار مقاله نظام

د یطرح شده در قصا یرکف یاد شده از واحدهایم یاست و مفاه گرفتهاست؛ هنوز نضج ن یات پارسیآن در ادبۀ ن تجربیقه اولیه حدک

ناد و آنهاا   کتاب ارتباط برقرار ک یم اصلیم و مفاهین مفاهین ایتواند ب یه نمکز وارد شده است و شاعر ین یعرفان ۀه در منظومکاست 

گنجاناده   یو اخالقا  یعرفاان  ۀم را در منظومیمفاه نی، ایر ضروریهنجار و غ نابه یلکبه ش  د اثر خود قرار دهد،یاز عناصر مف یرا جزئ

 .است
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 لیا که همراه با تمث نیبا حدود مع یمسجع با موضوعات آزاد بدون داشتن مباحث یمواعظ، توان گفت می قهیحد یکلباب ساختار  در

 سااختار  دیگری درهای  عالوه براین ویژگی .است وستهیبه هم پ یعرفان ریساده غ یها و ابرار با داستان اءیاول یاز زندگ ییهااتیو روا

 .کند می دشوار غریب و فهم حدیقه را شده نیست وی یاده ها همنظوم حدیقه است که در

 های حدیقه  ـ پراکندگی حکایت4

حدیقاه پراکناده   ها به طور یکسان در سراسار  ها و تمثیلاین حکایت. وجود دارد حکایت و تمثیل در حدیقه 412در مجموع حدود 

و حکایات در تاییاد آن یاک    . لتی وحدت موضوع داردیک حکایت وجود دارد و هر مقا مقالتاالسرار برای هر یک در مخزن. اندنشده

شاود؛ اماا در    مای  حداقل یک حکایت و گااه چناد حکایات بیاان    ، در بوستان سعدی نیز برای هر مفهوم و واحد فکری .موضوع است

قای دیگار اسات    غیبت و مفاهیم اخال، ارزش علم، شان و عظمت عقل، مقام پیامبر، اعجاز و اسرار قرآن :حدیقه مفاهیم فراوانی مانند

 ماثال  .در مقابل برای بیان یک موضوع، چند حکایت آورده اسات . که شاعر در طرح و تبیین آن از حکایت و تمثیل بهره نگرفته است

هاای   شاعر هشت حکایت و تمثیل پی در پی بیان کرده است کاه موضاوع همگای آنهاا بیاان و توصایف نعمات       ، در پایان باب ششم

 .نیا استزودگذر دنیا و صفت اهل د

 .ناهمگون را به وضوح دید توان این پراکندگی  ناموزون و می های حدیقه با نگاهی به باب

حکایاات، باااب (3)حکایاات، باااب چهااارم یااک حکایاات، باااب پاانجم ( 3)حکایاات، باااب سااوم ( 4)حکایاات، باااب دوم( 2)باااب اول

 . حکایت(1)باب دهم حکایت،(3)حکایت، باب نهم(4)حکایت، باب هشتم(24)حکایت، باب هفتم (24)ششم

حدیقاه  . در مقابل باب چهارم تنها یاک حکایات دارد  . ها دارندحکایت، بیشترین حکایت( 24)هفتم هر کدام با های اول، ششم و باب

کاام جاان   ، اغلب با نصایح تند و خشک مانند شرنگی تلخ .که مملو از مفاهیم اخالقی و حکمی و اصول اساسی عرفان و تصوف است

کناد کاه باا نااهمگونی در      مای  ها، بسان ذوق شایرینی انادک، کاام مخاطاب را شایرین     ها و تمثیلیتحکا .دهد می زارمخاطب را آ

 .کند می اثرتری این حکایات این شیرینی اندک کمپراکندگ

ابیاات یاک    و در ساختار عمودی 963 - 66عالوه براین نارسایی؛ گسست معنایی و عدم ارتباط عمودی در توالی بین دو حکایت،    

عماودی حدیقاه    باراین گسسات سااختارِ   . کسالت بار کرده اسات  ناآشنا و، برای مخاطب ساختار کلی منظومۀ حدیقه را 964بخش 

 . توان علل چندی بر شمرد می

مفاهمی حکمای  شاعر از پند و اندرز و ، در این نوعِ ادبی. با این نوع تَشَتُّت و ناهمگونی قرین است نخست اینکه ذات ادبیاتِ تعلیمی 

مثالً اگر شاعر در یک بیت در باب حرص و در بیت دیگار در بااب بخال و    . در موضوع بسیارمتنوع است گوید که انی سخن میو عرف

تاوان از منظار موضاوع و     سخن بگوید، گرچاه مای  ... همچنین در ابیات دیگر در باب مبارزة با نفس و ترک شهوت، دروی از غیبت و

مگر اینکه در ، رسد توالی عمودی یک شعر  بین ابیات ارتباطی به نظر نمی اما در. ارتباطی تصور کرد هابخش ومفهوم بین این ابیات 

 .ساختار هنری حکایت و داستان قرار گیرد

ویژه حدیقه بزرگ ده هازار  هب)بندی حدیقه  بندی و عنوانحدیقه دانست، نوع تبویب، ساختار علت دوم را باید در فقدان نسخه اصلی

های ناهمگون که ارتباط معنایی چندای با ابیات پیش و پس ندارد، به شکل ناهنجار سیر  به دست کاتبان سبب شده که بخش( بیتی

 .طبیعی سخن را برهم بزند

 :گیری نتیجه

غرابت و عدم  دیر آشنایی حدیقه را در میان مخاطبانِ عام زبان و ادب فارسی جستجو کنیم باید  به اگر بخواهیم علت اصلی غرابت و

 .شود سازگاری میان لفظ و معنی در این نوع ادبی اشاره کرد  که در سه ساخت هنری بیت، حکایت و کل منظومه دیده می

ای از ابیات و در پایاان یاک حکایات     در شعر تعلیمی آنچه برای مخاطب مهم است پیام است و پیام نه در یک بیت بلکه در مجموعه

وزن حدیقه به دلیل قرار گرفتن دو رکن . وزن و زبان حدیقه متناسب با غرض ادبیات تعلیمی نیست، یتشود،در ساخت ب دریافت می

در مفاعلن، متناسب با شعر روایی و موضوع سخن نیسات، زباان در حدیقاه، علمای و     « فا»ناهمگون در کنار هم و وجود هجای بلند 

نوازی به ساخن   ها گرچه موسیقی گوش ها، ترصیع ها سجع لفظی و جناس یها هوجود انواع آرای. نزدیک به زبان قصاید خراسانی است

 .شود ابهام و سریع سخن می پوشاند و مانع از درک بی ای بر معنا و غرض شاعر می دهد اما پرده می
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رچاه بیشاتر   یعنی استدالل از طریق حکایت برای اقناع مخاطب و تایید و تاکید ه های حدیقه نمونه اعالی تمثیل ادبی است حکایت

ها برای مخاطب مجال اندکی است که از ماللت دشواری و یکنواختی سخن شاعر رهایی یابد، تعاداد انادک    فضای این حکایت. سخن

هاا، فقادان    حکایت  ها در میان حجم عظیم حدیقه، پراکندگی نامتناسب حکایات در سراسر منظومه، ساختار ساده و ابتدایی حکایت

هاا و   های زنده از احوال شخصیت های داستانی و فقدان توصیف ها، عدم تنوع در شخصیت نی بین شخصیتگوهای هنری و طوال گفت

تار   های حدیقه در حد اجمال باقی بماند و نتواند فضای کلی منظومه را هنری های روایت سبب شده است که شیرینی حکایت صحنه

 . کند

 .آور شودبرای خواننده خسته کننده و مالل شده است تا خوانش حدیقهفقدان ساختار منسجم هنری در کل مجموعه حدیقه، سبب 

سانایی را در  ، هاای مساتقیم   دوری از بیان هنری و خطااب  .های اخالقی است از سوی دیگر، میزان فراوانی از مفاهیم حدیقه توصیه

این ناوع بیاان   . دهد می اطب را آزارهای او کام جان مخ دهد که شرنگ تلخ نصیحت می گو نشانیک آموزگار عبوس و نصیحت چهرة

  .های عرفانی و تربیتی به درستی آشکار نشود های او در باب اندیشه سنجیشود که هیچگاه ارزش مفاهیم اخالقی و نکته می سبب

ان میدهاد،دراین منظوماه بسایار    دهدکه محور افقی سخن که خود راقالب بیت نشا بررسی دقیق این سه ساختاردرحدیقه نشان می

پراکنادگی   نااهمگونی در  تعلیمای و  شاعر  مایاه  درونحدیقاه باه دلیال     محور عمودی در .عمودی است محور تر ازمنسجم تر وقوی

 بار -...مطایباه و  هجاو،  مادح،  عرفانی، اخالقی، -متضاد ی متفاوت وها مایه درون نتیجه انباشت مفاهیم و در .تر استضعیف هاحکایت

–از مفااهیم  ای  هپاار  -بیاان  شاعر در کند می مخاطب احساس .نماید می حقیقت آن را دور از و دافکن می سایه صداقت عاطفی شاعر

متضااد   عواطف مختلاف و  وجود .می شود که هماهنگ نیست روهروب مختلف روحیهای  حالت با زیرا به سختی افکنده است؛ خود را

 یاک اثار ادبای بارای مخاطاب قابال پاذیرش        واطف متضااد را در آنچه این ع اما عادی است، خالق اثر ادبی طبیعی و هر انسان و در

ی هاا  هتوصایف صاحن   سارگرمی داساتان و   ی تفریحای و ها هجنب منظومه تعلیمی بیان هنری با در .بیان هنری سخن است"کند، می

 .شود نمی حدیقه دیده شود که در می داستانی ممکنهای  بیان تغیرات احوال شخصیت داستانی و

 :پی نوشت

 دقیق تر است ها هرقیق تراست              نقش این پرد  ه عاشقانپرد -4

 (413: 4966، سنایی)خود تو راشرح داد مقلوبش    هست مغلوبش              غالب عشق     

 :زتاو سایرنه ایام   ا. گیریم می ازتو قوت و نیرو :به تو سیریم :برتو مسلط نیستیم :برتو چیرنه ایم. دهی می تو به ما نیرو :ازتو چیریم -2

 . ازتو دل آزرده و خسته نیستیم
صاورت   یدر هر اثر ادبا  یت واحدیآزادانه در ذهن شخص، تر ا به طور گستردهی ییها تیان شخصیه در مکاست  یوگو، صحبت گفت.9

 . ردیگ یم

 .166 :جمال، همان، یر صادقیم 
النشاه فرزند یه گکتاب کن یآمده است و نام مخاطب ا« پسر یا»فظ آن شروع سخن با ل ینامه تا انتهاتاب قابوسک یمثالً از ابتدا. 1

ر یا ام، تاب پنادها کن یننده اکد جمع ین گویچن»بار آمده است و آن هم در حالت خطاب  یکاوس است، فقط کیک یر عنصرالمعالیام

 ( 9 :4962، یعنصر المعال)النشاه یش گیبا فرزند خو.. ..یعنصر المعال

 .ار باالستیه بسکرد کتاب بوستان اشاره کدر  یامر و نه یها مد فعلتوان به بسا یا میو 
 ها  ل و شناخت ناقص انسانیت پیاکآغاز ح. دیتوان د یز مین کمشتر یها تیاکگر حین تفاوت را در دیا. 3

 (63: 4966سنایی،)وندرآن شهر مردمان همه کور     در حد غور    بزرگ  بود شهری :بیت اول حدیقه

 (9/4233 :4969، مولوی)عارضه را آورده بودنادش هانود    باود یکتاارۀ انادر خااان لیپا: یثنوت اول میب

 ان آتشیم در میت ابراهیاکح

 (465 :4966، ییسنا)ل، نهفت یوقات آتاش باه جبرئا             ل چه گفتیه تا خلک یدیآن شن: قهیت اول حدیب

 (2361/ 1 :4969، مولوی)ل یمان ناااخواهم در بال او را دل  لیرئل وقاتم و او جاابیمان خال: یت اول مثنویب

 ت بقال و مرد گل خواریاکح
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 (144: 4966، ییسنا) یان مالکران داشات در دک یبا یبااود در شااهر باالخ، بااقاالا: قهیت اول حدیب

 (1/632 :4969، مولوی)تا خرد ابلوجِ قند خاص، زفت  گل خوار رفت یکی یش عطاریپ: یت اول مثنویب

ا یا را گویا بارد، ز  ین دو اثر پا یت ایتوان به تفاوت ساختار و روا ین نمیش از ایب یقه و مثنوین حدیمشابه ب یها تیاکسۀ حیاز مقا.6

ماثالً  . دارند، به اشااره و خالصاه آورده اسات    کمضمون مشتر ییقۀ سنایه با حدکرا  ییها تیاکرار، حکز از تیپره یموالنا، تعمداً برا

ان یا و در م یتیب یکل یتمث یکموالنا تنها در ( 4966:231، ییسنا)ت سروده استیب 6آن را در  ییه سناک« ینه و زنگییآ»ت یاکح

 .رده استکس به اشاره یه و ابلیمعاوة مناظر

 نــــه از درد رایســــوخت هنــــدو آ
 

ـ کی  ـ ین س ـ نما یه رو م ، مولـوی )د مَـرد را   ی

4919:1/1633) 

گار  یان دیا اماا موالناا آن را در م  ( 465 :4966، ییسانا ).رده اسات کت یت روایب 3در  ییرا سنا« تشم در آیابراه»ت یاکن حیهمچن

 (به بعد 1/236 :4969، مولوی.)ت سروده استیب 1ها، فقط در  تیاکح
 باا موضاوع   یچ ارتبااط یداناد، ها   یافتن مال حالل میخود را  یپوشه علت ژندهکژنده پوش ة ت مردیاکح 961ن در ص یو همچن. 6

 .است، ندارد« انیروبایف زیتوص»ه کن یشیپ
رساتم و   یهاا  ز داساتان یا ن یفارسا  یات حماسین و در ادبیریمجنون و خسرو ش یلیل یها مانند منظومه ییغنا یها ثر منظومهکا. 5

 .است ین ساختاریچن یز داراینامه نبتیگر، مصید یمیتعل یها ان منظومهیو در م یار دارایسهراب و رستم اسفند

  :بعمنا

 .4952، ، نشر مرکز، تهرانساختار وتاویل متناحمدی، بابک 

 .4951، انتشارات سخن، تهران، آفتابة یدر سا،یان، تقیپورنامدار

 . 4952، نشر سخن تهران، ترجمه ابوالقاسم سری، تاریخ ادبیات ایران، یان، ریپکا

انتشاارات دانشاگاه   ۀ ، موسسا یح مادرس رضاو  ی، تصاح قةیعة الطریقه و شریقه الحقیحدبن آدم، ، ابوالمجد مجدودیغزنو ییسنا

 .4966تهران، 

 .4962، انتشارات آگاه، تهران، یدر شعر فارسال یصور خ، محمدرضا، ینکدک یعیشف

 .4926، انتشارات دانشگاه تهران، به تصحیح مدرس رضوی، اساس االقتباس، خواجه نصیرالدین، طوسی

تااب، تهاران،   ک یایا بار دهخادا، ناشار دن   کا یقات علی، تعلینویم یح مجتبیتصحنامه، قابوس ندر، کاوس بن اسکیک، یعنصر المعال

4962. 

رماان، زمساتان   کد بااهنر  یدانشگاه شه یات و علوم انسانیادبة دکدانشۀ ینشرموالنا،  یق در قصه پردازیت تعلیفکیغالم، محمد، 

 .41ة د، شماریجدة ، دور4952

 .ی، انتشارات فردوسیر فارسدر شع، یخراسان کسبمحجوب، محمد جعفر، 

 .4969لسن، انتشارات بهنود، تهران، یکنولد نیح ریتصح، یمعنو یمثنومحمد، الدین  ، جاللیمولو

 .4966وتاه، رمان، انتشارات سخن، تهران، کقصه، رمانس، داستان  ،یات داستانیادب ، جمال،یرصادقیم

 .4969ران، تاب مهناز، تهک، یهنر شاعرة نام واژهمنت، ی، میرصادقیم

 .4969، تهران، دنیای کتاب، ترجمۀسید محمد تقی فخر گیالنی، تاریخ شعرا و ادبیات ایران، شعر العجم، شبلی، نعمانی
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