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 چکیده:
های  دفتاری، بیشیییتر به ابعاد كاربردی زبان توجّه میکند و جزو نظریّه          كنش زمینه و هدف:  

ها و عبارتها، اعمالی نیز انجام  كاربردشناسی محسوب میشود. براساس این نظریّه، در قالب جمله     

میشود كه با نیّتهای ارتباطی دوینده، پیوند مستقیمی دارد. به سخن دیگر، این نظریّه به بررسی  

جامی ازجمله آثار تعلیمی است    بهارستان  دفتارها میپردازد.دنظر دوینده در قالب پارهمعانی مور

به             بال میشیییود. در این پژوهش  ثانوی نیز دن كه در پِس معنی ظاهری حکایتهای آن، معانی 

سرل       شهای دفتاری موردنظر  سی كن شامل كنش اظهاری، ترغیبی، عاطفی و تعهّدی  -برر كه 

 شده است.  ستان پرداختهدر حکایتهای بهار -است

-ای و اسیینادی، به روش توصیییفی : پژوهش حاضییر، براسییاس مطالعات كتابخانه روش مطالعه

 تحلیلی صورت پذیرفته است.

جامی داهی با عبور از نظام خبرسانیِ كنشهای اظهاری، آنها را به كنش ترغیبی تبدیل ها: یافته

پرهیز از روایت خطُّی، كنشهای ترغیبی را میسازد   میکند؛ داه با استفاده از شخصیّتهای نوعی و    

ساختار حکایت    و در مواردی نیز با بهره صّی كه  دیری از تقابلهای دودانج نظام معنایی واهدان خا

شهای ترغیبی تغییر میدهد. وی همچنین برای         شهای اظهاری را به كن ست، كن سته ا به آنها واب

ها از ابزارهایی مانند زبان تمثیل، زبان بدن،  تبدیل كنشییهای اظهاری در بافت توصیییفی حکایت  

 طنز و پیرنگ داستانی بهره درفته است.

جامی در بهارستان برای بیان مفاهیم پندآموز و اقناع مخاطب به كنشگری پویا و  گیری:نتیجه

سازنده، از عوامل مختلف بافتی همچون  قالب حکایت، تركیب دونج تعلیمی با دونج غنایی، 

برده است. از نظر پردازی مناسب و استشهادهای شعری، بهره شخصیت و شخصیت استفاده از

كنشهای دفتاری، كنش اظهاری و اظهاری ی ترغیبی بیشترین بسامد را دارند و كنش اظهاری ی 

 ای بعدی قرار دارند.هعاطفی، عاطفی ی ترغیبی و اظهاری ی اعالمی، در جایگاه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Speech act pays more attention to the 
practical dimensions of language and is considered among the theories of 
applied science. According to this theory, in the form of sentences and phrases, 
actions are also performed that have a direct link with the communication 
intentions of the speaker. In other words, this theory examines the intended 
meanings of the speaker in the form of part-speech. Baharestan Jami is one of 
the educational works that behind the apparent meaning of its stories, there 
are also secondary meanings. In this research, the speech acts intended by 
Searle - which include declarative, persuasive, emotional, and binding actions - 
have been investigated in Baharestan's anecdotes. 
METHODOLOGY: The current research is based on library and documentary 
studies, and is carried out using a descriptive-analytical method. 
FINDINGS: Jami sometimes transforms declarative actions into persuasive 
actions by passing through the reporting system; Sometimes by using typical 
characters and avoiding linear narrative, he creates persuasive actions, and in 
some cases, by taking advantage of the double contrasts of the semantic 
system of certain words on which the structure of the story depends, he 
changes expressive actions into persuasive actions. He has also used tools such 
as allegory, body language, humor, and story telling to transform expressive 
actions into the descriptive context of stories. 
CONCLUSION: Jami in Baharestan uses various contextual factors such as the 
format of a story, the combination of the didactic genre with the lyrical genre, 
the use of appropriate personality and characterization, and poetic references 
to express instructive concepts and persuade the audience to dynamic and 
constructive activism. Is. In terms of speech acts, declarative and persuasive 
acts have the highest frequency, and emotional-declarative, emotional-
persuasive and declarative-declarative acts are in the next positions. 
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 مقدمه
ابزارهای زبانی برای بیان موضییوع و تحقق  یکی از مفاهیم اسییاسییی در شییکلدهی زبان متن، چگونگی اسییتفاده از 

اهداف مؤلُّف است. در این نگرش، متون، ساختهایی منفعل نیستند كه در خأل شکل درفته باشند و زبان متن نیز      

شناس،  آید )حقهای عام جهانی، همگانی و مشترک به شمار می  ای از جنبهای خنثی نیست؛ بلکه مجموعه مقوله

ا این رویکرد، زبان برسییاختی اجتماعی اسییت كه از عوامل بیرونی تأثیر میپذیرد و  ب  (.77 - 74: صییص 4393

كاربرد آن، تحوالت          »میتوان برای آن، نقش تبیین عواملی همچون  باطی و  عه، نقش ارت جام نگ، روان،  فره

سییخن دفت.   (. بنابراین باید از مسییئلج بافت و تأثیر آن بر زبان متن444: 4393)دبیرمقدم، « تاریخی، قائل شیید

بافت چیزی است كه برای درک صحیح هر رخداد، كنش یا دفتمان باید آن را بشناسیم؛ چیزی كه بعنوان پشت »

شرایط با دالیل عمل میکند    شاخه 47: 4394)ون دایک، « صحنه، مکان، محیط،  سی معنا در   (. یکی از  های برر

ست؛ در این دیدداه، ت     سی ا شنا وجّه به بافتهای زمانی، مکانی، اجتماعی، تاریخی  بافت و محیط تولید متن، كاربرد

و ادبی در بررسی متن بسیار مهم است. یکی از مباحث اصلی كاربردشناسی نیز كنشهای دفتاری است كه بطور           

مسییتقیم با منظورشییناسییی دوینده ارتباط دارد و با اسییتفاده از آن، میتوان چگونگی بیان دیدداه مؤلُّف را دربارۀ 

بر معانی اولیّه از معانی ثانویّه برخوردارند و        فت. بدیهی اسیییت متون ادبی، بویژه نوع تعلیمی، عالوه  ها دریا  دزاره

ستفاده از      شهای مختلف را به كار میگیرد تا بر مخاطب تأثیر بگذارد. بنابراین با ا سنده متأثُّر از بافت، ابزار و رو نوی

 را دقیقتر تبیین كرد. با نظری در بهارستان جامی، بوضوح دفتاری، میتوان ابعاد معنایی متون تعلیمینظریّج كنش

میتوان دید هدف از بیان حکایتهای آن، تشویق مخاطب به رعایت ارزشهای اخالقی است كه هر حکایت نیز بافت    

دفتاری، میتوان به پاسیییخ این پرسیییش دسیییت یافت كه در   ویژۀ خود را دارد. از این رو با توجّه به نظریّج كنش   

شهای    حکایته ستان، چه كن سنده از كدام عوامل مؤثر بافتی برای تأثیر    ای تعلیمی بهار دفتاری به كار رفته و نوی

 بیشتر كالم، استفاده كرده است؟ 

 

 سابقۀ پژوهش

شاره كرد به:  ازجمله پژوهشهای مرتبط با موضوع كنش    لبالغه اتحلیل خطبج پنجاه و یکم نهج»دفتاری، میتوان ا

(. در این بررسی به كنشهای دفتاری از   4345)فضائلی و نگارش،  « دی سرل از كنشهای دفتاری  بنبراساس طبقه 

«  فتاردشناسی زیارتنامج حضرت امام رضا بر پایه نظریّه كنش     تحلیل متن»منظر دین و سیاست نگاه شده است.      

ده با مخاطب یا مخاطبان        ( مبنای این پژوهش، ایجاد ارتباط عمیق عاطفی دوین     4394زاده؛ نژاد و رجب )پهلوان

های دینی  ( كه به تحلیل دزاره4394)ساجدی، « دفتاری آستین و فهم زبان قرآننظریّج كنش»زیارتنامه است. و 

تحلیل سییاختار سییورۀ شییمس بر مبنای نظریّج    »های اخباری در دین پرداخته اسییت.  و چندبُعدی بودن دزاره

بازنمایی قدرت در قصییاید مدحی براسییاس نظریّج »(؛ 4344 رنج و ذوالفقاری،)دسییت« دفتاری جان سییرلكنش

شهای دفتاری  شاركی،  « كن صدای پای آب      »(؛ 4155)كاظمی و محمّدی ف شعر  شهای دفتاری پنجگانه در  كن

شعر درفش كاویان از      »( و 4344)عبداللهیان و باقری، « سپهری  ستیزی در  سی و تحلیل آموزۀ تعلیمی ظلم برر

صدّق با رویکرد ب  سرل  حمید م شهای دفتاری جان  شعبانی،  « ه نظریّج كن شهایی  4155)لکزیان و  (، از دیگر پژوه

 اند.دفتاری انجام درفتههستند كه در حوزۀ نظریّج كنش

صورت    شهای  ستان جامی »پذیرفته دربارۀ پژوه ستان  تحلیل درونمایه»نیز عبارتند از: « بهار های تربیتی در بهار

(؛ 4345پرور و همکاران،  )دوسیییت« تقابلهای دودانه در بهارسیییتان جامی       »(؛ 4346فر، )تهوری و بهنام « جامی 
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(؛ 4349آبادی، )عرب یوسیییف« چندصیییدایی در تعلیمات بهارسیییتان جامی بر مبنای نظریّج میخائیل باختین          »

«  بررسیییی سیییاختار روایت در حکایتهای بهارسیییتان جامی براسیییاس بوطیقای سیییاختاردرای تزوتان تودوروف»

( اشاره كرد. پیداست كه پژوهش حاضر، با دیدداهی متفاوت به پژوهش حکایتهای 4341همکاران،  )خوشنودی و

فتاری دبهارستان روی آورده و از آنجا كه تاكنون نوع تركیبی غنا یییی تعلیم، در این اثر ادبی براساس نظریّه كنش

 ده است.سرل بررسی نشده، برای دستیابی به دستاوردهای همسو با این نظریّه، كوشی

 

 روش مطالعه

ضر از روش كتابخانه  ست. مبنای      پژوهش حا شهای علمی بهره برده ا سنادی و رجوع به منبع ادبی و پژوه ای و ا

ندی بها نیز تحلیل محتوای كیفی اسییت و تحلیلها براسییاس نظریج كنشییهای دفتار و طبقه  تجزیه و تحلیل داده

 و به تعبیر دقیقتر، مضمون تعلیمی است.« مضمون»پنجگانج سرل استوار است. واحد تحلیل محتوا، 

 

 بحث و بررسی

 «سرل»نظریّۀ كنش گفتاری 
شوند،       یکی از نظریّه سفی كه بر پایج آن، متون مختلف ازجمله متون ادبی تجزیه و تحلیل می سی/ فل شنا های زبان

. تب آكسییفورد، مطرح كرد، از فیلسییوفان مک«جان آسییتین»دفتار اسییت. این نظریّه را نخسییتین بار نظریّج كنش

سیاری میتوان         ست، بلکه با زبان، افعال دونادون ب صلی زبان، فقط حکایتگری واقعّیت نی شان داد نقش ا ستین ن آ

دفتار با تحلیل انواع مختلف كارهایی كه میتوانیم با كلمات انجام دهیم، سیییروكار            انجام داد. نظریّج زبانی كنش   

ها، كاری انجام    برابر اسیییت و دوینده، با به زبان آوردن برخی جمله     « كنش»با  « دفتن»دارد. در چنین مواردی، 

مینامد. به دفتج وی، فعل در بسیاری از موارد، فقط اطُّالعات مبادله نمیکند،  « كنش»میدهد. آستین این فعلها را  

صی میگوید:      شخ ست. برای مثال وقتی  مانی به  ، عمل عذرخواهیش ز«معذرت میخواهم»بلکه معادل خود عمل ا

  اسیییت و دوینده با به« كنش»برابر با « دفتن»آورد. در چنین مواردی وقوع میپیوند كه این جمله را بر زبان می  

ستین این فعلها را  زبان آوردن این جمله مینامد و آنها را از فعلهایی كه اطُّالعات « كنش»ها كاری انجام میدهد. آ

(. 4376ور، پداند. بنابراین افعال كنشی، صدق و كذب ندارند )لطفیرا بطور غیركنشی، انتقال میدهند، متفاوت می 

 دفتن انجام میدهد، تمایز قائل شد: در ادامه، آستین میان سه سطح متفاوت از افعالی كه انسان هنگام سخن

 كنش بیانی: اظهار عبارتهایی كه معنا و مصداق دارند.

 را دنبال میکند.كنش منظوری: دوینده از اظهارات خود، مقصود خاصی 

 (.115: 4393كنش تأثیری: كالم معنادار، در شنونده، تأثیر خاصّی میگذارد )پایا، 

بنابراین هر اظهاری )اعم از اینکه توصیفی/ اخباری باشد یا كنشی( متضّمن این سه كنش است. ما كلماتی را بر        

یکنیم )كنش منظوری( و كالم ما بر  زبان جاری میکنیم )كنش بیانی(، از بیان آنها قصییید خاصیییّی را دنبال م         

 مخاطب تأثیر میگذارد )كنش تأثیری(.

ست هر دفتاری یک كنش به شمار       «جان راجرز سرل » شادردان آستین، نظریّج او را دسترش داد. او معتقد ا ، از 

رل، ( كه ابتدا براسییاس نظام تکواهها و كلمات موجود در جمله تنظیم میشییود )سیی356: 6555آید )برینتون، می

 ای، سه نوع كنش انجام میدهد:(. به اعتقاد وی، دوینده با اظهار هر جمله496: 4474

 ها میشود. ها و جملهدفتاری كه شامل بکاردیری لفظی واحدهای بیانی، مانند كلمه كنش تلفُّظی: كنش
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در  « چیزیاسییناد و حمل كردن »یا « سییخن دفتن از چیزی»ای: كنش دفتاری كه دوینده هنگام كنش دزاره

 جمله انجام میدهد.

ست.      بر انتقال محتوای دزارهكنش منظوری: این كنش، عالوه شخُّص دوینده ا صود و منظور م شامل مق ای جمله، 

صی بگوید:     شخ شد     »برای مثال، وقتی  شروع  سم  ست، دوینده، كنش تلفُّظی انجام داده؛ یعنی كلمات   «مرا ، نخ

 شروع»سخن دفته و « مراسمی»انجام داده است؛ بدین معنا كه از ای معناداری ادا كرده است. سپس كنش دزاره

حمل كرده است. در مرحلج بعد، دوینده، منظوری را انجام داده و با دفتن این جمله، شروع « مراسم»را بر « شدن

:  4444شدن مراسم را اظهار كرده است. سرل به سه كنش یادشده، كنش تأثیری آستین را نیز اضافه كرد )سرل، 

(. وی در ادامه، كنش منظوری را به پنج دسیییته تقسییییم نمود: كنش اظهاری، كنش ترغیبی، كنش       63 - 65

 (. 33تعهدی، كنش عاطفی و كنش اعالمی )همان:

ای اسیییت كه دوینده، عقیدۀ خود را دربارۀ     ( كنش اظهاری: هدف از كنش اظهاری، توصییییف حالت یا حادثه         4

شده لب، اظهار میکند. این كنش، تعهّد دوینده را به صدق دزارۀ مطرحدرستی و نادرستی )صدق و كذب( یک مط

(. به عبارت دیگر، در این كنش، دوینده، ادعای صییادق بودن عبارت بر زبان 96: 4397نشییان میدهد )صییفوی،  

 شده را دارد.جاری

ر  ق و مانند اینها كه دوینده د     دیریها، بیانات، تأكیدات، توصییییفات و ابراز حقای       بطور كلُّی، اظهارات، ادّعاها، نتیجه    

(. برای 53: 4444آن، جهان خارج را آنگونه كه باور دارد، به تصییویر میکشیید، دارای كنش اظهاری اسییت )یول،  

ست »و « من هردز به اروپا نرفتم»مثال، عبارتهایی چون  ستند. فعلهای  « فردا هوا بارانی ا دارای كنش اظهاری ه

شامل تأیید كردن، دل  شرح دادن، تغییر فعّالیّت دادن،      كنش اظهاری  سیر  صیف، تف یل آوردن، معرُّفی كردن، تو

بخشیییدن، نفی، اعتراض، نقد، محدود كردن، رها نمودن، ابراز كردن، ادّعا، بحث كردن، بیان كردن، پاسییخ دادن، 

 (.4344بندی كردن، دفاع كردن، دفتن، دزارش دادن است )زرقانی و اخالقی، تصریح كردن، دسته

شود كه مخاطب را جهت انجام كاری ترغیب میکند     ( ك6 شهای دفتاری اطالق می سته از كن نش ترغیبی: به آن د

و او را در حالت تکلیف و اجبار برای انجام عملی قرار میدهد. دوینده میکوشد كاری كند كه چیزهایی انجام شود   

(. برای مثال، 51: 4444د )یول، ای كه شیییامل عمل آتی شییینونده اسیییت تطبیق دهو جهان را با محتوای دزاره

ست. این كنش،  « مبادا این دارو را مصرف كنی »و « لطفا سکوت را رعایت كنید »عبارتهای  دارای كنش ترغیبی ا

خواسییتها و تمایالت دوینده را بیان میکند. نمونج بارز كنش ترغیبی را میتوان در پرسییشییها و درخواسییتها دید.    

ستن،    شامل خوا ستور دادن، دعوت كردن، اجازه دادن،       فعلهای كنش ترغیبی  ستن و الزم بودن، د ستن، بای توان

سؤال كردن، بازخواست كردن، اطُّالعات خواستن، توضیح خواستن، تقاضا، درخواست اثبات، توصیه، پیشنهاد، القا       

دادن، اعالم نیاز، كردن، هشدار دادن، به مبارزه طلبیدن، تکرار كردن، دوباره راه انداختن، اصرار و پافشاری، اخطار 

 (.4344به مبارزه طلبیدن، توصیه كردن، شرط دذاشتن، نصیحت، التماس و تمنُّا است )زرقانی و اخالقی، 

سیر اعمال آتی متعهّد میکنند )آالم،       3 شود كه دوینده را به  شهای دفتاری می شامل كن :  4396( كنش تعهّدی: 

كه دوینده، خود را متعهّد میسییازد تا عملی در آینده  (. به عبارت دیگر، توان منظوری این كنش، آن اسییت654

سرل،   ضمانت      41: 4444انجام دهد ) شنهاد، قول دادن، توجیه و ثابت و  سم خوردن، تعهّد، پی (. فعلهایی چون ق

 دفتاری هستند. هایی از این كنشكردن، نمونه

سات دوینده را عنوان میکنند       1 سا ستند كه اح شهایی ه شامل كن ستند    ( كنش عاطفی:  و بیانگر حاالت روانی ه

(. به دیگر بیان، این كنشییها بیان حالت روانی دوینده دربارۀ اوضییاع و شییرایطی اسییت كه در     53: 4444)یول، 
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ها مشخُّص شده است. در این نوع كنش، دوینده نه تالش میکند جهان بیرون را با كلماتی كه بیان    محتوای دزاره

سلُّم   شده، بدیهی و م شده را با جهان بیرون؛ بلکه صدق و حقیقت دزارۀ بیان  میکند مطابقت دهد و نه كلمات بیان

عبارتهایی هستند كه   « از اینکه عزیزتان را از دست دادید متأسفم  »، «ممنونم(. »45: 4444فرض میشود )سرل،   

تن،  ریک دفكنش دفتاری آنها بر عاطفه و احسیییاس داللت دارد. ازجمله فعلهای مرتبط با این كنش را میتوان تب

سپاسگزاری، عذرخواهی، تمجید، اظهار تأّسف، هجو كردن، سالم دادن، تحسین، سرزنش، خشنود كردن، دشنام          

دادن، اهانت، تعجّب، تشکُّر، شکایت كردن، خشمگین شدن، خشمگین كردن، ناسپاسی كردن، ناامید شدن عنوان 

 كرد.

نها، در جهان بیرون، تغییراتی واقعی ایجاد ( كنش اعالمی: شییامل كنشییهای دفتاری اسییت كه بمحض بیان آ  5

سرل،    شود ) ست، میتوان     47: 4444می سته به نهادهای اجتماعی و قانونی ا شها واب (. از آنجا كه مؤثُّرترین این كن

نامید. در چنین كنشی، دوینده با بیان جمله، در جهان خارج تغییر ایجاد میکند یعنی   « كنشهای نهادینه »آنها را 

(. فعلهای كنش   4344ای جمله و جهان خارج، انطباق ایجاد میکند )نجفی ایوكی و همکاران،        دزارهبین محتوای 

اعالمی شییامل انتصییاب كردن، اعالم نمودن، آغاز كردن، پایان دادن، نام دذاردن، به كار دماردن، محکوم كردن،  

بارت         ثال، ع قد و ازدواج درآوردن میشیییود. برای م به ع ما د »تحریک كردن،  کدیگر     من شییی قد ی به ع و نفر را 

 كنش اعالمی است.« آورمدرمی

ست         عالوه شها نیز تمایزی قائل ا ستقیم كن ستقیم و غیرم سرل میان كاربرد م (. به  Searle 1969: 30) براین 

سش و كاركرد امر/       صیف/ بیان، كاركرد پر سه نوع كاركرد تعریف میکند كه عبارتند از: كاركرد تو همین منظور، 

، كاركرد «سیییاختار خبری»ای از دیری میکند كه هرداه مقصیییود دویندهطور نتیجهدرنهایت ایندرخواسیییت. او 

امر » ، كاركرد«ساختار امری/ درخواستی»، و از «پرسش»، كاركرد «ساختار پرسشی»باشد و از « توصیفی/ بیانی »

ست  سبت به       «و درخوا سوی دیگر، ادر این ن ستیم. از  ستقیم روبرو ه شهای   ، با كنش دفتاری م هم خورد، با كن

«  هوای اتاق درم است »ای بگوید (. برای مثال هرداه دوینده4349دفتاری غیرمستقیم مواجه هستیم )حسنوند،    

ست، امّا هر داه منظورش این باشد كه        و منظورش بیان خبر درم بودن هوای اتاق باشد، كنش دفتاری مستقیم ا

 تقیم است.، كنش دفتاری غیرمس«لطفاً پنجره را باز كن!»

 

 بافت
شییرایط مخاطب در  »در نظریّج سییرل، بافت، تمام ویژدیهای فرامتنی مؤثر در متن را شییامل میشییود و همراه با  

سی نقشگرا مطالعج معنی            شنا سیار دارد. در زبان ستقیم اهمّیت ب شهای دفتاری غیرم شخیص و تحلیل مفهوم كن ت

ناممکن اسییت؛ زیرا درک كلیّت متن، با دریافت بافت،  بدون در نظر درفتن محیطی كه كالم در آن آفریده شییده،

 (. بطور كلی بافت به دو نوع تقسیم میشود:4347)میرهاشمی و دیگران، « محقُّق میشود.

بافت زبانی: همه اطُّالعاتی كه در چارچوب زبان اسیییت و ویژدیهای متن، مانند فرم، صیییداها، واهدان، عبارتها و                 

(. بافت 66: 4394های زبانی الزم است، بافت زبانی نامیده میشود )وردانک،   سازه هایی كه برای تفسیر دیگر  جمله

 (.35: 4399زبانی به كلمه یا عبارت، معنای ویژه میبخشد و ابهام را از بین میبرد )العموش، 

متنی اثردذار بر زبان و سیییبک متن را دربر میگیرد. محیط تشیییکیل متن، نوع      بافت موقعیّتی: هر ویژدی برون  

ها و باورهای نویسیینده و تصییوّر او از میزان مخاطب، پیشییبینی نویسیینده از میزان دانش، ترغیب یا تشییویق نگره

 (.61-63: صص 4394شناخت خواننده، همه و همه، شرایط بافتی است )وردانک، 



 693/ بررسی و تحلیل مضامین تعلیمی بهارستان جامی براساس نظریّج كنشهای دفتاری سرل

 

 «بهارستان»كنشهای گفتاری در حکایتهای تعلیمی  

ست كه از میان ه      ضیح ا سی، الزم به تو ضه دارای حکایتهای تعلیمی         پیش از برر ستان، پنج رو ضج بهار شت رو

ای سه حکایت،  نامج مجلُّه، از چهار روضه و از هر روضه  درازی و نیز رعایت شیوه هستند. البتُّه برای پرهیز از سخن  

 انتخاب و تحلیل شده است. 

 

 كنشهای گفتاری در روضۀ دوم
آموز و مواعظ اسییت؛ چنانکه نویسیینده با این عبارت تصیینُّعی و در بیان سییخنان حکمت« بهارسییتان»روضییج دوم 

ضی         »مطنطن، بیان میدارد:  سحاب كرم از زمین قلوب حکما و ارا شحات  شقایقِ دقایِق ِحکَم كه به ر شیحِ  در تر

 )بهارستان، روضج دوّم(. « خاطرشان خاسته و به شرح و بیان آن، مطاوی دفاترشان آراسته.

 ترغیبی: : كنش اظهاری ی4نمونج

حکایت فیلسییوف روم و حکیم هند و بزرجمهر: در مجلس كسییری سییه تن از حکما جمع آمدند: فیلسییوف روم و 

حکیم هند و بزرجمهر. سخن به اینجا رسید كه سختترین چیزها چیست؟ رومی دفت: پیری و سستی با ناداری        

اجل با دوری از حسیین عمل. همه به   و تنگدسییتی. هندی دفت تن بیمار با اندوه بسیییار. بزرجمهر دفت: نزدیکی

 قول بزرجمهر رضا دادند و )از قول خویش بازآمدند( )بهارستان، روضج دوّم(.

شاره  سروانه رخ دهد یا       جامی با ا ست و البتُّه باید آنچه در این مجلس خ سری كه بیانگر عظمت ا ای به مجلس ك

ضمنُّ فایده    شود، دارای عظمت و مت سه حکیم   بیان  شد، نظر  شود؛ )كنش     ای با سش مهمّی جویا می را دربارۀ پر

، بطور غیرمستقیم از كنش ترغیبی  «سختترین چیزها چیست؟»اظهاری( و با طرح پرسش و درخواست، در جملج 

بهره میبرد. پاسخهای فیلسوف روم و حکیم هندی، ادرچه كنش اظهاری هستند، پاسخ بزرجمهر با وارد شدن به       

كنش ترغیبی میشود و مخاطب را با هشدار به نزدیک بودن مرگ، به داشتن حُسن بافت پند و هشدار، وارد حوزۀ 

انات دیری از امکعمل تشویق میکند. درحقیقت، پرسش در این حکایت، با عبور از نظام معنایی خبررسانی و بهره   

کیم هند( و م، حبافتیِ مضمون تعلیمی، مانند استفاده از قالب حکایت، تركیبی از شخصیّتهای نوعی، )فیلسوف رو    

شییخصیییّت و قهرمان خای )بزرجمهر(، مخاطب را به انجام كنش مناسییب با هشییدار مرگ كه نیکوكاری اسییت،  

میرساند و او را به درستکاری ترغیب میکند. درواقع جامی در این حکایت، با عبور از نظام كنش اظهاری به كنش    

ن سه مضمون متفاوت، از زبان فیلسوف روم، حکیم هند و    سازی مخاطب، با بیا بر خبررسانی و آداه ترغیبی، عالوه

بزرجمهر، برای مخاطب، حق انتخاب نیز قائل میشود، لیکن بطور مستقیم با پندآموزی بزرجمهر و تأیید فیلسوف    

روم و حکیم هند )همه به قول بزرجمهر رضییا دادند و از قول خویش بازآمدند(، مخاطب را به داشییتن عمل نیک  

 و كنش ترغیبی را رقم میزند. تشویق میکند

 : كنش عاطفی ی ترغیبی:6نمونج

سابقه               شوكت، طریقج اختالطی و  صاحب  شاهی  شی قوی هّمت، با پاد شاه: دروی ستیِ درویش و پاد حکایت دو

انبسییاطی داشییت. روزی از وی نسییبت به خود، درانی تفرُّس كرد. هرچند تجسییّس نمود آن را جز كثرت تردّد و  

سب     شد  سیاری آمد  شاه را در راهی با     ب ساط درنوردید. روزی پاد ساط انب بی نیافت. دامن از اختالط او درچید و ب

وی اتُّفاق مالقات افتاد. زبان به مقاالت او بگشاد كه ای درویش، موجب چیست كه از ما ببریدی و قدم از آمد شد 

ت آمدن، اظهار مالل ما دركشییییدی؟ دفت: موجب آن كه دانسیییتم كه از سیییبب ناآمدن، سیییؤال به كه از جه            

 )بهارستان، روضج دوّم(.
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سپس كنش            شاه به او.  سردرانی پاد ستیم؛ ناامیدی درویش از  ست با كنش عاطفی روبرو ه در این حکایت، نخ

اظهاری پادشاه و درویش را میبینیم كه پادشاه سبب ترک همنشینی را میپرسد و درویش دلیلی خردپسند برای       

صیف او می شود كه پیامد ترغیبی دارد.     آورد. بافت این تو ستانوار با این دو كنش، تبدیل به بافت پندآموزی می دا

دیری از شییخصیییّتهای شییاه و ددا كه بدلیل فاصییلج طبقاتی  امکانات این بافت ازقبیل كاربرد قالب حکایت و بهره

ی زبان امهای نشانه شدید در دفتمان قدرت، واكنش شخصیّتها بسیار برجسته و جالب توجّه میشوند و تقابل نظا       

صیحتگویی و تغییر بافتهای        ستقیم ن سنده از زبان م شاه و به فکر فرورفتن درویش كه نمایانگر پرهیز نوی بدن پاد

شان    شهای فعلها برای ن شود كنش عاطفی و كنش اظهاری،    كن ست، باعث می دادن یک بافت ترغیبی تأثیردذار ا

 از نصیحتگویی مستقیم، تأثیردذارتر باشد.تبدیل به كنش ترغیبی شوند و زبان كنش ترغیبی 

 : كنش عاطفی ی ترغیبی: 3نمونج

خواهی یهودی: عمر رضی اهلل عنه در وقت خالفت خود در مدینه منُّوره دیواری  حکایت عُمَر رضی اهلل عنه و تظلُّم 

در ادای  كه حاكم بصییره به صییدهزار درم )از من متاعى( خریده اسییت و  دل میکرد، یهودی پیش وی تظلُّم كرد

كننددان ای داری؟ دفت: نی. سفالی برداشت و بر آنجا نوشت كه شکایتثمن آن، تعلُّل میکند. فرمود كه كاغذپاره

 از تو بیحسابند و شکردزاران نایاب. از موجبات شکایت بپرهیز یا از مسند حکومت برخیز )بهارستان، روضج دوّم(.

شود؛ خلیفه در حال دِل این حکایت، با كنش عاطفی راوی حکایت آغاز م  شی كه نمایانگر  ی اندود كردن دیوار؛ كن

تحسییین و تمجید اسییت. سییپس كنش اظهاری اعتراض یهودی را میبینیم كه البتُّه دربرابر درخواسییت عُمَر برای 

سته      سلمان كه عدالت را برج ست. بافت حکایت با تقابل دودانج یهودی دربرابر خلیفج م ر تارائج مدرک نیز ناتوان ا

میکند، نظام معنایی حکایت، آمادۀ كنش ترغیبی میشییود كه البتُّه با فرمان مشییروط عُمَر به حاكم بصییره كه یا   

بافت تعلیمی، به مسییییر اصیییلی آن كه همان ترغیب      -كه خود كنش ترغیبی اسیییت -عدالت كن یا كناره بگیر     

 مخاطب است، هدایت میگردد.

 

 كنشهای گفتاری در روضۀ سوّم
 عهّدی ی ترغیبی: كنش ت4نمونج 

ای حکایت مأمون و غالم دزد: مأمون غالمی داشت كه ترتیب آب طهارت به عهدۀ وی بود. در هر چند روز آفتابه

یا سطلی دم میشد. یک روز مأمون با وی دفت: كاش آن آفتابه و سطل كه از این جای بری هم به ما بفروشی. 

چند بفروشی؟ دفت: به دو دینار. بفرمود تا دو دینار به وی  دفت: همچنان كنم، این سطل حاضر را بخر. دفتا: به

 دادند. دفت: این سطل از تو در امان شد؟ دفت: آری )بهارستان، روضج سوّم(.

پیداست كه این حکایت، مخاطب را به تواضع، صبر و بخشش نسبت به زیردستان ترغیب میکند. ابتدا نویسنده با        

سئلج طهارت جسمانی، ذهن مخاطب را به نظام معنایی پاكی و پاكدامنی هدایت میکند و از این راه، نظام    طرح م

روح و روان را متبادر میکند. بنابراین توقُّع    معنایی پاكی جسیییمانی، رویج تقابلی خود، یعنی نظام معنایی پاكی          

میرود وقتی كسی طهارت جسمانی را رعایت میکند، طهارت روح را نیز در نظر داشته باشد؛ بنابراین میبینیم كه      

مأمون با وجود آداهی به دزدی خادم، با لحن تمنُّایی كه كنشیییی اسیییت ترغیبی، از خادمش میخواهد تا آنچه را 

فروشیید. درحقیقت، این كنش ترغیبی متوجّه مخاطب حکایت اسییت نه شییخصیییّت خادم    میدزدد به خودش ب

ستاخی تمام،         شنده باش. در ادامه میبینیم خادم با د ضع و بخ ستی، متوا ستان؛ یعنی وقتی در جایگاه قدرت ه دا

شد. مأ       نه سایل طهارت را به خود مأمون بفرو ست، بلکه موافقت میکند و سار نی شرم ا مون نیز بتنها از دزدی خود 
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سرانجام با كنش تعهّدی كه خادم           شنود میکند و  ست، خادم را خ شی عاطفی ا سایل كه كن پرداخت بهای آن و

سبت به            صبوری و بخششی ن ضع و  ستان را به چنین توا شود تا از آن پس دزدی نکند، مخاطب دا پذیرای آن می

 زیردستان ترغیب مینماید.

 :: كنش عاطفی ی تعهّدی ی ترغیبی6نمونج 

حکایت خلیفه عُمَر و دزد: جوانی را به دزدی درفتند. خلیفه حکم كرد كه دستش را بِبُرَند تا از مال مسلمانان 

 كوتاه شود. جوان بنالید و دفت: ای خلیفه:

 چیپ و راسیت چیون خیدا آراست        روا مدار كه ماند چپم جدا از راست                   

ست از حدود خدای تعالی، مماهله در آن مسلمانی نیست. مادرش     خلیفه فرمود كه دستش ببری  د كه این حدّی ا

شب می      ستیاری وی روز به  ست، به د ست و دفت: ای خلیفه این فرزند من ا ستِ یاری  همراه بود. برخا آرم و از د

روا  بر خود وی میخورم. خلیفه دفت: دستش ببرید كه من این دناه از وی درنمیگذارم و دناهکاری ترک این حد،

نمیدارم. مادرش دفت: ای خلیفه، این را هم یکی از آن دناهان انگار كه همواره از آن اسیییتغفار میکنی و آمرزش 

 میخواهی. خلیفه را این سخن خوش آمد و حکم خالصی فرمود )بهارستان، روضج سوّم(.

  به كنش ترغیبی بخشییش می ای از كنشییهای دفتاری در هم تنیده میشییود و درنهایت در این حکایت، مجموعه

ست، اما با تقابل نظام معنایی كه در كنش       ا شش نی ضر به بخ نجامد. خلیفه با كنش عاطفی ییییی تعهدّی، ابتدا حا

با مقام  -كه مقام پاكی و عدالت اسییت-ای مقام خلیفه اظهاری مادر جوان به خلیفه ایجاد میشییود و نظام نشییانه

ست         سانی ا صّیت فردی خود خلیفه كه ان ستی، از  شخ جایزالخطا در این تقابل قرار میگیرد كه ادرچه خلیفه ه

لغزش مصییون نیسییتی و خداوند هم میتواند توی خلیفه را عقوبت كند. خلیفه بیش از ترغیب شییدن به اجرای   

با كنش اعالمی حکم خالصیییی فرمودن، مخاطب، بیش از               یت،  ها به بخشیییش ترغیب میشیییود و درن لت،  عدا

شش ت عدالت شود. عالوه خواهی به بخ ستقیم مخاطب را به    بر رغیب می این میتوان در بافت حکایت، ترغیب غیرم

 آوری در حلُّ مشکالت دید. دویی و استفاده از قدرت زباننکته

 : كنش اظهاری ی ترغیبی3نمونج 

حکایت اسکندر و درخواست سرهنگان: روزی اسکندر با سرهنگان خویش نشسته بود، یکی از ایشان دفت: حق 

بحانه و تعالی تو را مُلکی بزرگ داده است، زنان بسیار كن تا فرزندان تو بسیار دردند و یاددار تو اندر جهان س

بماند. اسکندر دفت: یاددار مرد در جهان نه فرزند اوست، بلکه سنُّتهای خوب و سیرتهای نیکوست؛ نیکو نبود آن 

 ند )بهارستان، روضج سوّم(.كس كه بر مردان جهان غلبه كرده است زنان بر وی غلبه كن

در این حکایت، یکی از سرهنگان اسکندر با ترغیب اسکندر به فرزندآوری و بیان دلیل آن، میکوشد وی را متقاعد 

كند كه نام نیکو بواسطج داشتن فرزندان بسیار، مانددار میشود، اما اسکندر، بیدرنگ با ترغیب به پایبند شدن به         

های زنان، پاسخ میدهد كه یگانه دلیل جاودانی نام نیک،  نیفتادن در دام وسوسه   دسترش رسمها و سیرت نیکو و   

 همین است.

 

 كنشهای گفتاری در روضۀ چهارم

 : كنش اعالمی ی ترغیبی:4نمونج 

در مدینه عالِمی بود عامل و در جمیع علوم دینی كامل. روزی  حکایت عشق عالِم اهل مدینه به كنیزک مغنُّی:

اسین افتاد، كنیزكی دید مغنُّیه كه به حسن صوت غیرت ناهید بود و به جمال صورت، حیرت دذرش بر دار نخُّ
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خورشید. شیفتج جمال و فریفتج زلف و خال او شد. از سماع غنایش رخت هستی به صحرای نیستی برد و به 

پوشید و ایی باستماع نوایش از مضیق بخردی راه فُسحت سرای بیخودی سپرد. لباس دانایی بیفکند و پالس رسو

خلیع العذار در كوی و بازار مدینه میگردید... این قصّه به عبداهلل جعفر رسید. صاحب كنیزک را طلبید و كنیزک 

را به چهل هزار درم خرید... بفرمود تا كنیزک را بیرون آوردند و تسلیم وی كردند... عالم در دست و پای جعفر 

 بیفتاد و دفت:

 ردیآبیییم بیییه كیییرم بیییه روی كیییار آو  

 صیییییبیییرم بیییه دلِ ز غیییم فیییکیییار آوردی 

 

 وز میییوج فیییراقیییم بیییه كییینیییار آوردی  

 خییوابییم بییه دو چشییییم اشییییکییبییار آوردی    

 

پس دسیییت كنیزک را بگرفت و به خانج خود روان شییید. عبداهلل غالمی را فرمود كه چهل هزار درم بگیر و برو و 

شان ننشیند و به فراغت از      شان بده تا جهت فکر معیشت غباری بر خاطر ای ست   بدی شوند )بهار ان، یکدیگر متمتُّع 

 روضج چهارم(.

جامی در این حکایت، با شرح )كنش اظهاری( ماجرای عشق عالمی تهیدست به كنیزكی آوازخوان، مخاطب را به     

بن جعفربن ابی طالب )خریدن كنیزک از صاحبش و بخشیدن او به عالم عاشق( میرساند. در   كنش اعالمی عبداهلل

ی تعلیم، تقابلهای دودانج عالم )كه همان عالم دینی است(  وهبافت این حکایت، عال بر استفادۀ جامی از تركیب غنا 

بن جعفربن ابیطالب، كه  و عاشییق، عشییق و دیانت را به كار میگیرد و با دخالت دادن شییخصیییّت مشییهور عبداهلل 

سئلج ت   شمار میرود، م ر تقابل عشق و دیانت را برجسته  برادرزادۀ امام علی بوده و به نوعی مظهر دیانت و تقوی به 

بن جعفر، جنبج ترغیبی عمیقتری را به مخاطب انتقال دهد؛ اینکه عالِمی دینی، به عشیییق میکند تا كنش عبداهلل

عفر تبار و فرزند جبن جعفر میرسد كه از بزردان هاشمی  كنیزكی، دل و دین میبازد و سپس ماجرای او به عبداهلل 

ست و نمونج خوبی   شی از جانب عبداهلل   طیّار ا ست، چه واكن صورت میگیرد،   برای دیانت و تقوی نیز ه بن جعفر 

شد. بنابراین وقتی جعفر عالوه      شته با سیار عمیقی در ترغیب مخاطب به معنای موردنظر جامی دا   میتواند تأثیر ب

شد، چ    شیدن او به عالم دینی، مبلغ چهل هزار درم نیز به آنها میبخ نین كنش اعالمی او، بر خریدن كنیزک و بخ

برای مخاطب، به كنش ترغیبی تبدیل میشییود تا مخاطب اهمیّت عشییق را دریابد و بداند كه عشییق زمینی، آفت 

ان ای از خود نشییبن جعفر، چنین عملکرد شییایسییته  دیانت و تقوی نیسییت كه بزردی به دیانت و تقوی عبداهلل

 میدهد.

 : كنش اظهاری ی عاطفی ی ترغیبی6نمونج 

ت آتش درفتن مسجد جامع مصر: شبی در مسجد جامع مصر آتش افتاد و بسوخت. مسلمانان را توهّم آن          حکای

های ایشان انداختند و بسوختند. سلطان مصر، جماعتی اند. به مکافات آن، آتش در خانهشد كه آن را نصاری كرده

ها  و بفرمود تا به عدد ایشیییان رقعه های ایشیییان انداخته بودند بگرفت و در یک جا جمع كردرا كه آتش در خانه

د. بر ها را بر ایشان افشاندن  نوشتند، )در بعضی كشتن و( در بعضی دست بریدن و در بعضی تازیانه زدن و آن رقعه      

ای كه افتاد با وی به مضمون آن معامله كردند. یک رقعه كه مضمون آن كشتن بود بر كسی افتاد،      هر كس رقعه

دارم، اما مادری دارم كه جز من كسییی ندارد. و در پهلوی وی دیگری بود كه در رقعج  دفت: من از كشییتن باک ن

وی تازیانه زدن بود، وی رقعج خود را به آن كس داد و رقعج وی را درفت و دفت: من مادر ندارم. این را به جای              

 وی بکشتند و آن را به جای این، تازیانه زدند.
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 بییه سیییییییم و زر جییوانییمییردی تییوان كییرد 

تیییاج یییار بشییینییاخییت      بییه جیی ح چون ا  ان 

                                               

كرد           مردی بییه جییان  ن جوا كو  كس   خوش آن 

 حیییییات خییود فییدای جییان او سییییاخییت    

 )بهارستان، روضج چهارم(.                                   

سنده برای ترغیب مخاطب به آنها،   شده   در بافت این حکایت، معانی موردنظر نوی شکار و پنهان  ان اند. معانی پنهآ

سنده به مخاطب، با بیان فعل     شدار نوی سلمانان توهّم كردند »عبارتند از: ه سنده را در   « م كه كنش اظهاری نوی

مانان را ویی مسل جروایت عمل انتقامجویانج مسلمانان، به كنش ترغیبی برای مخاطب، تبدیل میکند و عمل انتقام 

شان میدهد.   شان میدهد حاكم جامعج     جمعنای پنهان دیگر، زیركی و عدالتنابخردانه ن ست كه ن صر ا ویی حاكم م

های مسیییحیان را به آتش پیشییه باشیید و چون مشییخُّص نیسییت افرادی كه خانه  اسییالمی، باید زیرک و عدالت

صورت  و باند، بنابراین به دونج نامشخُّص، احکامی صادر میشود    اند، بطور دقیق، چه جرمهایی مرتکب شده كشیده 

نادهانی، میان مجرمان پخش میگردد. به همین خاطر، باز هم میتوان شییرح  و توصیییف این جریان را كه كنش    

ست        سوّم، نیکی در حقُّ مادر ا ست برای مخاطب، كنش ترغیبی به حساب آورد. معنای پنهان  سنده ا اظهاری نوی

هم كنش   ی باید جان بر سر آن نهاد؛ پس باز های اسالمی است و چنان ارزشی دارد كه حتُّ   كه از مهمترین آموزه

اظهاری نویسنده در شرح و توصیف این كار، برای مخاطب به كنش ترغیبی تبدیل میشود. امّا معنای آشکاری كه   

در بافت این حکایت دیده میشییود، اندیشییج عرفانی جانبازی در راه یار اسییت؛ اینکه فقط بخشییش مال نمیتواند   

شد، بلکه جو  ست؛ به همین خاطر جامی بیدرنگ پس از    جوانمردی با شتن از جان در راه یار ا انمردی حقیقی، دذ

شناس حکایت، با دو بیت           صّیت نا شخ شت جوانمردی  سرنو سین از جانبازی در راه  -بیان  كه كنش عاطفی تح

 بطور مسییتقیم، مخاطب را به جوانمردی حقیقی، یعنی جانبازی در راه خدا ترغیب میکند. درحقیقت -خداسییت

 ، )جوانمردی،«جوانمردی»دیری جامی از تقابلهای دودانج نظام معنایی         میتوان دفت در بافت این حکایت، بهره     

بخشش مال است/ جوانمردی، دذشتن از جان است( كنشهای اظهاری و عاطفی را به كنش ترغیبی تبدیل میکند 

شق و بنددی خداوند،     ساند كه در عالم ع شتن از مال و  تا مخاطب را به این حقیقت بر جوانمردی حقیقی، نه دذ

 تعلُّقات دنیایی كه دذشتن از جان شیرین است.

 : كنش عاطفی ی ترغیبی3نمونج  

حکایت حاتم و غالم یتیم: حاتم را پرسیدند كه هردز از خود كریمتر دیدی؟ دفت: بلی. روزی در خانج غالمی یتیم 

ز وی ای افند بکشت و بپخت و پیش من آورد. مرا قطعهالحال یک دوسفرود آمدم و وی ده سر دوسفند داشت. فی

خوش آمد، بخوردم و دفتم: واهلل این بسی خوش بود. آن غالم بیرون رفت و یک یک دوسفند را میکشت و آن 

آورد و من از آن آداه نی. چون بیرون آمدم كه سوار شوم دیدم كه بیرون خانه موضع را میپخت و پیش من می

است. پرسیدم كه این چیست؟ دفتند: وی همج دوسفندان خود را كشت. وی را مالمت كردم خون بسیار ریخته 

كه چرا چنین كردی؟ دفت: سبحان اهلل تو را چیزی خوش آید كه من مالک آن باشم و در آن بخیلی كنم؟ این 

رخ د شتر سزشت سیرتی باشد در میان عرب. پس حاتم را پرسیدند كه تو در مقابلج آن، چه دادی؟ دفت: سیص

موی و پانصد دوسفند. دفتند؛ پس تو كریمتر باشی. دفت: هیهات! وی هرچه داشت داد و من از آنچه داشتم از 

 بسیار، اندكی بیش ندادم )بهارستان، روضج چهارم(.

سازند.      بافت این حکایت، دربردارندۀ تقابهای دودانه میان نظام معنایی كلمه ساختار حکایت را می ست كه  هایی ا

سیصد، بخشش همج آنچه هست/ بخشش          ا شتر، ده/  ین تقابلهای معنایی عبارتند از: حاتم/ غالم یتیم، دوسفند/ 

 قسمتی از آنچه هست.
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با توجّه به چنین نظام تقابل معنایی، جامی بیدرنگ با كنش ترغیبی پرسش پرسشگر ناشناس از حاتم طایی، این     

ا شرحی برای این پاسخ مثبت، ارزش بخشش و بخل نورزیدن    شخصیّت را ترغیب میکند تا پاسخ مثبت بدهد و ب   

شتر ترغیب كند. بنابراین غییییالم یتیم، با كنش      ضلیت اخالقی، بی را بهتر به نمایش بگذارد و مخاطب را به این ف

سخ          شش دزافی، پا ست، حاتم طایی را ترغیب میکند با بخ سفند ا شتن هر ده دو سخش بعلت ك عاطفی كه در پا

هد. سرانجام نیز وقتی پرسشگر نامشخُّص میخواهد با پرسش خود، حاتم را ترغیب كند كه چون بخشش وی را بد 

شنده        شتر به غالم داده، از او بخ صد  سخ، هم ترغیب      سی سخ منفی میدهد و مخاطب با این پا ست، حاتم پا تر ا

مج  دریغ نداشتن از ه میشود علُّت را دریابد و هم ارزش بخشش را به دونج عمیق بشناسد؛ اینکه بخشش راستین،       

 آن چیزی است كه در دسترس و در توان آدمی است.

 

 كنشهای گفتاری در روضۀ هشتم
 : كنش اظهاری ی ترغیبی4نمونج 

های تر ماالمال به سر میبرد  حکایت موش و بقُّال: موشی چند سال در دكان خواجج بقُّال از نقلهای خشک و میوه   

جج بقُّال، آن را میدید و اغماض میکرد و از مکافات وی اعراض مینمود، و از آن نعمتهای خشک و تر میخورد. خوا 

 اند:تا روزی به حکم آنکه دفته

 سفلج دون را چو دردد معده سیر        بر هزاران شور و شر دردد دلیر                                     

سفید هرچه بود به خانج       سرخ و  شت كه همیان خواجه را ببرید و  صش بر آن دا شید. چون خواجه به    حر خود ك

وقت حاجت، دست به همیان بُرد، چون كیسج مفلسانش تهی یافت و چون معدۀ درسنگان، خالی. دانست كه كار      

وار كمین كرد و وی را بگرفت و رشتج دراز بر پای او بست و بگذاشت تا به سوراخ خود، درون آن موش است. دربه

س   سوراخ را بکند تا به خانج وی رسید. خانه  رفت و به اندازۀ رشته، غور آن را بدان د  ای دیت. دنبال آن درفت و آن 

صرُّف نمود و موش را       سفید برهم ریخته و دینار و درم با هم آمیخته. حقُّ خود را ت سرخ و  صرُّافان؛  چون دكُّانچج 

سپرد تا جزای خود دید آنچه دید و مکافات حق  شید     بیرون آورد و به چنگال دربه  سی خود ك شنا شی نا د  آنچه ك

 )بهارستان، روضج هشتم(.

شی از حق     شمپو شش و البتُّه عدم چ شنا مؤثُّرترین عامل بافتی در این حکایت، برای ترغیب مخاطب به بخ سی  نا

دیگران و برخورد قهری با آن، اسییتفاده از تمثیل برای پرهیز از روایت خطُّی و بیان مسییتقیم اسییت كه انگیزش  

سته   چندانی در ترغیب ندارد. همچنین  سیار برج ست كه با برانگیختن  در این حکایت، تقابل دودانج ب ای مطرح ا

نایی                      ظام مع بل ن قا جامی ترغیب میکند؛ ت نای موردنظر  كار بسیییتن مع به  فت و  یا به در طب، او را  حیرت مخا

ود خناشناسی. جامی با توصیفی كه از اخالق كریمانج بقُّال دارد، كنش اظهاری    بخشنددی/ نابخشودن دربرابر حق  

تی كه  بیرا برای مخاطب، به كنش ترغیبی تبدیل و مخاطب را به چنین اخالقی ترغیب میکند، امّا در ادامه با تک     

ناشییناسییی، تغییر  آورد، سییاختار كنش اظهاری خود را به كنش ترغیبی مخاطب برای نابخشییودن دربرابر حقمی

ستانی جذُّابی كه در تدبیر بقُّال برای ب  ست، مخاطب را قانع میکند كه   میدهد و با پیرنگ دا ه دام انداختن موش ا

 ناشناسی، بهترین راه، نابخشودن و تصرُّف حقُّی است كه برای نااهل، صرف شده است.دربرابر حق

 : كنش اظهاری ی ترغیبی6نمونج 

ون چحکایت شتر و درازدوش: شتری و درازدوشی همراه میرفتند. به كنار جویی بزرگ رسیدند. اوّل اشتر درآمد.      

شکم بیش نیست. درازدوش       شکم وی برآمد. درازدوش را آواز داد كه درآی كه آب تا  به میان جوی رسید آب تا 
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دفت: راسیت میگویی، اما از شیکم من تا شیکم تو تفاوت اسیت؛ آبی كه به شیکم تو نزدیک دشیت از پشیت من        

 بخواهد دذشت )بهارستان، روضج هشتم(.

ت كوتاه، آنچه بیش از هر چیز، توجّه مخاطب را به خود جلب میکند و كنش          در بافت تمثیلی و پیرنگ این حکای     

شدن به كنش ترغیبی پرهیز از تقلید كوركورانه  اظهاری نویسنده را در توصیفهای این حکایت، در جایگاه تبدیل   

شناختن، پذیرفتنی مینماید، بهره   صوّر رایج از شخصیّت در     و حدّ خویشن  سنده از تقابل ت ست  ازدودیری نوی ش ا

كه همیشییه احمق و نادان نمایش داده شییده اسییت. در این حکایت، نویسیینده با برهم زدن چنین تصییوّری، از    

شامد مخاطب از پیام          صر حیرت را كه مایج خو صویری متفاوت آفریده و با این تفاوت، عن صّیت درازدوش، ت شخ

  شدن به كنش ترغیبی در ذهن  ای تبدیلحکایت است، تقویت كرده و مایج ددردونی كنش اظهاری توصیف را بر  

دیری نویسیینده از و ضییمیر مخاطب، بشییدت افزایش داده اسییت؛ ضییمن آنکه میتوان در این حکایت نیز به بهره 

شتر بلندقامت/ درازدوش كوتاه  شت دذشتن،       تقابلهای دودانج دیگر مانند  شت، نزدیک دشتن/ از پ شکم/ پ قامت، 

نظام تقابلی را در جملج پایانی و خردمندانج درازدوش مشیاهده نمود كه    اشیاره كرد و لطف سیخن حاصیل از این   

 قبولی را برای مخاطب رقم میزند. كنش ترغیبی قابل

 : كنش اظهاری ی ترغیبی3نمونج 

شد. دندان طمع در وی محکم كرد. روباه فریاد برآورد كه    حکایت روباه و كفتار: روباهی به چنگال كفتاری درفتار 

ج زورمندی و ای پلنگ قلُّج سربلندی، بر عجز و شکستگی من ببخشای و شکال این اشکال را از پای       ای شیر بیش  

ستخوانم. از خوردن من چه خیزد و در آزردن من كه آویزد؟ هرچند      جهان پیمای من بگشای. من مشتی پشم و ا

ست، از من آرزوی    سخن راند در وی نگرفت. دفت: یادآر حقُّی كه مرا بر تو شرت كردی، آرزوی تو را   از مقوله  مبا

برآوردم و چندبار متعاقب با تو مباشرت كردم. كفتار چون این دفتار شنیع بشنید، آتش غیرت وی جوشید. دهان     

بگشاد كه این چه سخن بیهوده است و این واقعه كی و كجا بوده است؟ از وی دهان دشادن همان بود و از روباه       

 ، روضج هشتم(.روی در دریز نهادن همان )بهارستان

از مهمترین عناصییری كه در بافت این حکایت، توصیییف نویسیینده و كنشییهای اظهاری او را در نهایت به كنش    

جا دیری نویسنده از زبان طنز، سجعهای ب  ، تبدیل میکند، بهره«زبان به ناخوشی بازكردن دبرابر ستمگر  »ترغیبیِ 

دری روباه است كه تملُّق و چاپلوسی اطب از زیركی و حیلهو انتظار مخ -«دفتار»و « كفتار»بخصوی در دو واهۀ -

او، كوچکترین تأثیری بر كفتار برای خالصیییش ندارد. جامی با بهره از این عناصییر، مخاطب را ترغیب میکند كه   

صلحت        ساری م ضع و خاك صوّر موجود، توا شه       برخالف ت ستمگر قدرتمند، همی شانه و اظهار ناتوانی دربرابر  اندی

ست به     نمیتواند شد، بلکه داهی الزم ا صی با شی در كار آورد و از فواید     مایج خال سی، نی ضع و چاپلو جای نوش توا

سرانجام خوش آن، به لطف زیركی شگفت   آن بهره آور روباه و طنز مند شد. به همین خاطر پس از بیان حکایت و 

 میکند:دلنشین سخنش، با این دو بیت، به ترغیب مخاطب به معنای حکایت، تأكید 

هایی          نگ خصیییم ر یابی ز چ كه ن  به قول خوش 

 چو قفییل خییانییه بییه آهسیییتگی دشییییاده نگردد  

 

ناخوشییی         به  بان را  كه ز  بگشییییایی یبه آن ُبوَد 

 سیینگ درایی سییوی  پی شییکسییتنش آن به كه 

 )همانجا(.                                                           
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ای از شعرهای آنان  چند از شاعران مشهور و ذكر پاره  شایستج بیان است كه جز روضج هفتم كه شرح احوال تنی      

های یکم، پنجم، ششم میتوان به شرح  است و فاقد هر دونه حکایتگویی، برای مشاهدۀ كنشهای دفتاری در روضه    

 زیر، به این حکایتها مراجعه كرد:

 (.69ی67سقُّا، ی(، )حکایت خواجه یوسف همدانی و ابن 61ی63روضج یکم: )حکایت شبلی و طبیب ترسا، ی

(، )حکایت اشتر و جیدا، 59ی 54فروش، ی(، )حکایت پیرمرد برده54ی 55روضج پنجم: )حکایت كنیزک مغنیه، ی

 (،46آوازش، ی(، )حکایت هارون الرُّشید و غالم خوش46ی54ی

ست، ی         ضی و م شم: )حکایت قا ش ضج  ست، ی 44رو (، )حکایت معاویه و ابن 75(، )حکایت نابینای چراغ به د

 (.75(، )حکایت نمازدزار و پیرزن، ی76نما، ی(، )حکایت صاحبدل و شیّاد علوی74، یعقیل

 

 گیرینتیجه
د كه  اندر حکایتهای بهارسییتان، كنشییهای دفتاری ترغیبی با اسییتفاده از عناصییر و امکانات متعددّی به كار رفته  

سانی كنشهای اظهاری و بهره   از امکانات بافتی مضمون تعلیمی مانند  دیری عبارتند از: عبور از نظام معنایی خبرر

دیری از شیییخصییییتهای نوعی، تقابل دودانج اسیییتفاده از قالب حکایت، تركیب دونج تعلیمی با دونج غنایی، بهره

ر دیری از عنصیینظامهای معنایی، پرهیز از روایت خطُّی و زبان نصیییحتگویی مسییتقیم، زبان تمثیل و طنز و بهره

ستقیم       شعر و كاربرد نثر آهنگین و  شتر بر مخاطب. جامی در این حکایتها بطور م صنایع ادبی جهت اثردذاری بی

ستقیم      ستفاده كرده و مخاطب خود را بطور غیرم ضمون موردنظر خود ا از كنش اظهاری و عاطفی بمنظور بیان م

  حکایت در   41از طریق كنش ترغیبی به مضیییامین اخالقی و تعلیمی دعوت و ترغیب كرده اسیییت. از مجموع    

حکایت بطور مسییتقیم دارای كنش دفتاری اظهاری و  66حکایت دارای كنش دفتاری اظهاری،  34بهارسییتان، 

ی عاطفی،   4بطور غیرمستقیم دارای كنش دفتاری ترغیبی،  حکایت بطور  3حکایت دارای كنش دفتاری اظهاری 

ستقیم دارای كنش دفتا     ستقیم دارای كنش دفتاری اظهاری ییییی عاطفی و بطور غیرم حکایت  6ری ترغیبی و م

 دارای كنش دفتاری اظهاری ی اعالمی است.

 

 جدول فراوانی كنشهای گفتاری در حکایتهای بهارستان

-اظهاری اعالمی-اظهاری

 ترغیبی-عاطفی

-اظهاری عاطفی-اظهاری

 ترغیبی

 دفتاریكنش اظهاری

 تعداد 34 66 4 3 6

 درصد 14% 31% 4% 5% 3%
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 كنشهای دفتاری در حکایتهای بهارستاننمودار درصد فراوانی 

 

  نویسندگان مشاركت

رازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی عیسی نجفیآقای دكتر   است.شده استخراج كرمانشاه

اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان حامد پیریاند. آقای بوده مطالعه

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده آقای دكتر الیاس نورایی

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درداشته

  قدردانی و تشکر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه رازی كرمانشاهدانشگاه 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخالقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م

 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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 .44-95. صص 4پژوهشی ادبیات عرفانی. شمارۀ 
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 شناسی، ترجمج محمد غفاری، تهران: نشر نی.. مبانی سبک(4394وردانک، پیتر. )
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