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  چكيده
يكي از مباحثي كه ذهن پژوهندگان آثار ادبي را به خويش مشغول نمـوده بررسـي                

فهم ميزان اين تغييرات    . تغيير محتواي حكايات توسط نويسندگان و شعرا بوده است        
 و دليـل تغييـر دادن       – كه در آثار شاعران و نويسندگان به فراوانـي رخ ميدهـد              –

  .گسترده و همه جانبه دارد محتوا نياز به پژوهشي 
سنايي با چهار كتاب    ٔاين مقاله ميكوشد با تطبيق  محتواي حكايتي از حديقه الحقيقه            

مهم تفسير قرآن مجيد، ميزان اين تغييرات و هدف از آنها را بررسي كـرده و سـپس                  
با تحليل جزئيات به اين نتيجه برسد كه تغيير جزئيات داستان ، نه از نظر فراموشـي                 

تر كردن آن بوده و بر اسـتحكامِ روايـت افـزوده             كم دقتي شاعر ، بلكه بدليل ادبي       يا
براي رسيدن به دركي عميق تر از تغيير و تحول داستان عالوه بر محتوا سـاير                .است

عناصر آثار ادبي از جمله تصوير و عاطفه و هم چنين عناصر داستاني نيـز بررسـي                 
 . گرديده اند

  
  :واژه هاي كليدي

  ، محتوا، عناصر آثار ادبي، عناصر داستاني، سناييتفاوت

                                                 
 نشگاه تهرانزبان و ادبيات فارسي دا استاد  - 1

 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه تهران  - 2
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 مقدمه
اي دارد سنايي، شاعر بـزرگ قـرن          از شاعراني كه در ادب فارسي جايگاه بلندمرتبه       

از عرفـان و تـصوف در اشـعار         سنايي عالوه بـر بهـره گيـري          .ششم هجري است  
 براي اثبات مدعا يا براي تفهيم مقاصـد و اغـراض خـويش بـه خواننـده ،                 خويش،

هرچنـد  . حكايتهاي زيبايي را در حديقه آورده است كه در نوع خود بسيار جالبنـد               
گيـرد و   در برخي مواقع آنطور كه بايد و شايد از امكانات بالقوة داستان بهره نمـي                

چيزي سرد و خشك و مالل انگيز در سراسر كتـابش            « شايد به همين دليل است كه     
 . 1».بيان و مضامين آنرا جبران نمي كنـد         هست كه نه لطافت بيان شاعر و نه عظمت          

 ةابـراز عقيـد   ي بيشتر رخ مي نمايد كه سنايي به         اين خشكي و مالل انگيزي هنگام     «
با . كاهد  د و بدين ترتيب از شعريت شعرش مي       صرف و استدالل و منطق رو مي آور       

 روح و جان خواننده را مي       فزا از خالل اشعارش   ، گاه نسيمي لطيف و جان     اين همه   
خـاطر داسـتانهاي آن باشـد، يـا         بگاه و لطيف    بعيد نيست اين نوازش گاه    . 2».نوازد

  .هاي زيبا و فراوان وي اختصاص داشته باشد حداقل سهمي از آن به حكايت
با توجه به اين كه بسياري از شاعران و نويسندگان در ضمن سـروده هـا و نوشـته                   

ن فهميد كـه از ارزش و اهميـت   اند ، ميتوا  هاي خويش حكايتها و داستانهايي آورده     
تـوان يافـت كـه بـه نـوعي از           كمتر كتابي را مي   به همين دليل    . آن آگاهي داشته اند   

  . جذّاب خالي باشد آموزنده ودر عين حال دلكش ويا لطيفةقصه، حكايت وداستان، 
تانها، اما چرا بسياري از شاعران و نويسندگان از جمله سنايي در نقل حكايات و داس              

ثير ٔتر كردن حكايت و در مجموع تا        اند؟ آيا اين تغيير براي هنري       را تغيير داده  محتوا  
بيشتر و جاودانه تر مضمون داستان صورت گرفته يـا داليـل ديگـري دارد؟ و آيـا                  

                                                 
  137 با كاروان حله، ص - 1
  6 عرفان وشعر، ص - 2
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عالوه بر محتوا از لحاظ فرم، ساختار وعناصر داستاني نيز دگرگونيهايي در اين گونه              
  حكايتها وجود دارد يا خير ؟

وجه داشت تغيير محتواي حكايات از جانـب شـاعران ونويـسندگان، آنقـدر              بايد ت 
براي رسيدن به پاسخي شايسته و      . فراوان و آشكار است كه نيازي به استدالل ندارد          

درخور توجه بايد دقيق به اين مسئله بنگريم و با تجزيه و تحليل همه جانبه، دريابيم                
  ا چيست؟ كه ميزان تغييرات و هدف اصلي شاعر از آنه

گزينيم و آنرا با چهار كتـاب مهـم           به همين منظور داستاني را از حديقة سنايي برمي        
كتابهايي كه قبل از سـنايي و يـا در زمـان            . كنيم  تفسيري از لحاظ محتوا مقايسه مي     

حيات او به دست مفسرين و نويسندگان مشهور و توانايي نگاشته شده كـه در نـوع        
  .خود بي نظيرند 

***  
  :ز طرح داستان ، ابتدا نگاهي به تفاسير منبع مي اندازيم قبل ا

  :ـ تفسير سورآبادي 1
ترين كتاب تفسير     اين تفسير مفصل كه پس از تفسير طبري و تفسير اسفرايني قديمي           

هاي قرآن ، شأن نزول آيات،        بازمانده به زبان فارسي است، شامل ترجمة همة سوره        
ت و تفسير آنها ميباشد و بيشتر بر اسـاس          عدد آيات و حروف و سور و فضيلت آيا        

خود مؤلـف آن    . رواياتي كه از عبداهللا بن عباس به او رسيده بوده نوشته شده است            
  .است ناميده» تفسيرالتفاسير«را 

كـه دوره سـلطنت آلـپ       . ق.ه 465-455مؤلف آن سورآبادي در حـدود سـالهاي         
  .جري ميداننده494ارسالن است زنده بوده و برخي وفات او را در سال 

  
  : تفسير كشف االسرار -2
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اين كتاب عظـيم    . از جمله مهمترين تفاسير پارسي در اوايل قرن ششم هجري است            
بدست ابوالفضل رشيدالدين ميبدي كه در نيمه اول قرن ششم هجـري مـي زيـسته                

وي در تاليف كتاب خـود در  .  هجري است 520تاريخ تاليف آن   «است تاليف شد،    
   1».تاب خواجه عبداهللا انصاري در تفسير قرآن نظر داشته استحقيقت بشرح ك

  
  : تفسير مجمع البيان -3

اين كتاب تفسيري بزرگ و باعظمت كه در ده مجلّد به زبان عربي نوشته است و از                 
تاليف ابوعلي فـضل بـن حـسن بـن فـضل            « امهات تفاسير شيعه محسوب ميشود      

ـ            ق بپايـان رسـانده     .ه536ه سـال    طبرسي معروف به شيخ طبرسي است كـه آن را ب
. اند نسبش به مازنـدران ميرسـد        مؤلف آن اصالتاً اراكي است و برخي گفته       . 2».است

اش بـه عظمـت يـاد         بسياري از بزرگان شيعه و اهل سنت از اين كتاب و نويـسنده            
... اند و به او القابي از قبيل عالم، فاضل، فقيـه محقـق، محـدث،نبيل ،كامـل و                   كرده
در اين كتاب عالوه بر مسائل و مطالب تفسيري كـه بـسيار حـائز اهميـت                 . اند  داده

  .است، نكات فراوان لغوي، دستوري و بالغي وجود دارد
  
   : تفسير روض الجنان-4

الجِنان بوده و بعدها در اثـر         الجنان و روح    اين كتاب تفسيري كه در اصل نامش روح       
تبري است در تفـسير بپارسـي از        الجنان ناميده شده، نام كتاب مع       سهو كاتبان روض  

 توان تولد او را بتقريب در اواسط نيمه دوم قرن پـنجم دانـست               مي. ابوالفتوح رازي   
اتفـاق  .  ه 552وفات ابوالفتوح رازي ظاهرا در يكي از سـالهاي نزديـك بـه              «چون    

اين كتاب از جهت فصاحت لفظ و لطف و عبارت بسيار مهم است و              .3»افتاده است   
                                                 

  2/930 همان،-1
   فرهنگ معين- 2
  2/964 تاريخ ادبيات درايران،- 3
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مؤلف آن اصالً از نژاد عرب است ولي        . اند   همة تفاسير شيعه برتر دانسته     حتي آنرا از  
به علت زندگي در بالد عجم و تبحر در زبان وادب فارسـي كتـابش از بزرگتـرين                  

هاي نثر فصيح فارسي و سرشار از نكات صرف و نحو لغت و امثال  اسـت و                    نمونه
نثر . و قواعد عربي آورده است  شواهد فراوان از اشعار عرب و امثال براي بيان لغات           

بسيار ساده و رواني دارد و حتي با وجود برخي لغات نامأنوس و نكـات دسـتوري                 
  . اي ميتواند آنرا بفهمد مهجور هر خواننده

با توجه به اينكه والدت سنايي در اواسط يا اوايل نيمة دوم قرن پنجم هجري اتفـاق                 
وي يـا برخـي     : توان گفت   ته است مي   ق وفات ياف   545 و   525هاي    افتاده و بين سال   

زيرا يـا قبـل از   . از كتابهاي فوق را مطالعه كرده يا امكان مطالعة آنها را داشته است        
توان تصور كرد كـه بـه      حداقل مي  .اند و يا در زمان حيات وي          مرگ وي نوشته شده   

ايي  محتـو  ٔ بنابراين مقايـسه  .توانسته دسترسي داشته باشد   هاي فوق مي  منابع اصلي كتاب  
  . ها خالي از هر گونه شائبه و ايرادي است سنايي با اين كتابداستان حديقة

***  
 ابتدا ابيات زير را كه حاوي حكايتي جالب و دلكش از ايثار مردي درويـش اسـت    

  :آوريم   مي
 آنزمـان كز خـداي نـزد رســــول
 هـر كســي آنـقــدركه دست رسيد
 گوهرو زر،ستــور و بنــده و مـــال
 قيس عاصـم ضعــيف حـالــي بــود
 رفت در خــانــه با عيـــال بگفــت

  است امـروز كايـنچنيـن آيـت آمـده
 آنچــه در خــانـه حـاضـر است بيار

 چـيز نيســت در خـانـه: گفــت زن
 گفتــش آخــر بجـــوي آن مقــدار
 رفــت و خــانــه بجســت بسيـاري

 حكـــــم مــــن ذاالــــذي نمـــود نـــزول           
ـــش مه ــشيد پيـ ــر نكـ ــشيد و سـ ــر كـ  تـ

 هـــر چـــه در وســـع بودشـــان در حـــال 
 كـــه نـــــكردي طلـــــب ز دنيـــا ســـود
 زآنچــــه بــــشنيد هيـچيـــــك ننهفــــت
ــسوز  ـــار مـــ ــا را در انـتظــ ــز و مـ  خيـ
 تـــــا كنـــــم پيـــــش ســـيد آن ايثـــار
 تـــــو نـــــئي زيـــــن ســـراي بيگانـــه
ـــن آر    ــزد م ــه ن ــبك ب ــابي س ــه ي ــر چ  ه
ـــاري   ـــگر كــ ـــد ورا مــ ـــر آيـ ــا بـ  ت
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 ـرمــايافت در خانــه صــاعـي از خ
 پيـش قيــس آوريــد زن در حـــال
 قيــس خــرمـا بـĤستيـن در كـــرد
 چون درون رفت قيــس در مسجــد
 گفــت بـاوي مــنافــقــي بـدكــار
 گوهـر  است اين متـاع يا زر و سيــم
 زان سخن قيس گشت خوار و خجـل

 اي  به  غم  بنشسـت رفت و در گوشه
 ـل اميــنآمــد از ســدره جــبـرئيـ

 را انـــدر انــتــظـار مـــــدار مــرد
 مـصـطـفـي را ز حـــال كــرد آگـاه
 مــرد را انـتــظــار چــون دارنــــد
 حــق تــعالــي چـنيـن همـي گويد

 وي گزيــــده رســول، كاي سرافراز 
 كــه بـه نـزد مـن اين دقـَل به عيان

 ـلزو پــذيـرفــتم ايــن مـتـاع قليـ
 هـــاي بــگــزيــده از همــه چــيز

 قــيس را زان سبـــب بــر آمـد كار
 گشــت رســوا مــنافــق انـدر حال
 تا بــدانــي كــه هــر كـه پيش آمد
 با خـــداي آن كــه او دو دل بــاشد
 راستــــي بـهـتـر از هــمـه كــاري

  

ــ ـــوا دقَ ـــا بنــ ــشتــه ، نـ ــشك گ  ل و خ
ــال     ــا را م ــسـت م ــيش ني ــن ب ــت زي  گف
ـــول آورد  ـــر رســـــ ـــه بـــ  شادمـانــ
ــد  ــر ج ـــكه از س ـــزل بل ـــر هـ ـــز سـ  نـ

ــا چــــه آورده  اي سبــــك پيـــــش آر تـ
ــه مي  ـــهتر چـ ـــش مـ ــسليمپيــ ــي تـ  كنـ

ــل    ـــدش حاص ـــه آمـ ـــا چ ـــنگر تـ  بـ
 دســــت دســـت بــ بـــر نهـــاده ز شـــرم

 و زمــينگفــــت كــــاي ســيد زمــان    
 و آنچـــه آورده اســــت خــــوار مـــــدار
ـــاه  ـــن نــاگـــ ـــمزون المـطّـوعيــ  يلـ

ـــوت ـــارند مـــلكــ ـــده بـنــظّـ  آمــــ
 جويـــد دل او را بــــــه لـــــطف مـــــي

ـــول  ــدر زود كـــــن ز قيــــس قبــ  اينقـ
ـــران  ـــر دگـــ ـــر از زر و گوهــ  بـهتـــ

 دســـتش رســـيد نيـــست بخيـــل ز آنكـــه
 هـــســت جـهــــد المقـــــل پـــسنديده 

 ان منــافق بــه فعــل بــــد گــفتــــار    ز
ـــال  ــه كمـ ــشت از آن بـ ــيس را كارگـ  قـ

ــر آنــ  ــم ب ـــد  ه ــيش آم ــود ب ــه ب  سـان ك
ـــد    ـــل باش ـــود خجـ ـــعل خ ــه ف  از هم
ـــاري     ـــدر ب ـــواين ق ــي ت ــده باش  1خوان
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  :كنيم مرور مي» تفسير سورآبادي«حال همين داستان را از كتاب 
السالم فرمـود      بود كه رسول عليه    اين آيت در شأن گروهي از منافقان آمد و آن، آن          

مؤمنان زكاتها به مسجد رسول آوردند ، هـركس         . ها بياريد و زكات بياريد      كه صدقه 
آمـد    بوعقيل انصاري مي  . بياورد» اوقيه« عبدالرحمن بن عوف صد     . به مقدار خويش  

كشيدم از    اهللا ، دوش همه شب آب مي        يا رسول « :  آورد و گفت      صاعي از خرما مي   
يك صـاع عيـال را بنهـادم و ديگـر صـاع             .  به مزد دو صاع خورما فراستدم        چاه ، 

رسول فرا پذيرفت و بفرمود تا ان را بر خورماهاي          » . بياوردم فرا خداي خويش دهم    
« :گروهي منافقان آن بديدند، بوعقيل را طعنه زدند، گفتنـد         . صدقه پاشيدند تبرك را     

به درويشي فرا مردمان نمايـد بـه روي و          وي آن نياورد مگر از بهر آن را تا خود را            
        1.آيت فرودآمد اين » .ريا

  :چنين است» روض الجنان«اين حكايت در تفسير 
آمـد و چهـار   » عبدالرّحمن عـوف    « . صحابه را حثّ كرد بر صدقات       ) ص(رسول  

يا رسول اهللا ، من هشت هزار درم داشتم ، چهار هـزار درم            : هزار درم آورد و گفت      
رسـول او را دعـا كـرد بـه          . براي عيال بازگرفتم و چهار هزار درم صدقه كردم        آنرا  

خداي تعالي او را چنـدان      . بارك اهللا لك فيما اعطيت و فيما امسكت       : گفت  .بركت  
مال داد كه چون او را وفات آمد ثمن مال او ميـان ايـشان قـسمت كردنـد صـد و                      

عاصم بن  « و هم آن روز     . رسيدهر زني را هشتاد هزار درم       . شصت هزار درم برآمد   
) ع(رسـول   . بيامد و صد و شصت وسق خرما بياورد بـراي صـدقه           » عدي العجالن   

يا رسول  : بخشيد و مردي بنام ابوعقيل االنصاري بيامد و صاعي خرما بياورد و گفت            
يكي براي عيال بازگرفتم و يكـي       .  روز كار كردم، دو صاع خرما مرا دادند        ٔاهللا، همه 

: منافقان طعنه زدند و گفتند      . برو بر سر خرما صدقه كن     : رسول گفت   . مبصدقه كرد 
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عبدالرحمن و عاصم آنچه دادند بريا دادند و خداي مستغني است از صـاعي خرمـا                
 1).آيه نازل شد (.كه ابوعقيل آورد و لكن خواست تا نام او در متصدقان باشد 

  : ست همين داستان را بسيار خالصه آورده ا» مجمع البيان«
أتـاه عتبـه بـن زيـد        .  الكتـف    ٔاتاه عبدالرحمن بن عوف ِبصرّه من دراهم تمال       : قيل

فـصاعاً  . و قال يا رسول اهللا ، عملت في النّخـل بـصاعين             . الحارثي بصاعٍ من التّمر   
فقال معتب بن قشير و     . جاء زيد بن أسلم بصدقه    . تركتُه أل هلي و صاعاً أقرضتُه ربي      

و إنّ  . إنّ عبدالرحمن رجلٌ يحب الريا و يبتغي الـذّكر بـذلك            : عبدالرحمن بن نبتل    
  2. فعابوا المكثر بالرّب و المقل باالقالل. اهللا غني عن الصاع من التّمر 

در اين ميان تفسير كشف االسرار با تفصيل بيشتري اين قـصه را پرداختـه               
  :است 

را تحـريض كـرد     چون رسول خدا خواست كه به غزاء تبوك بيـرون شـود يـاران               
صحابه رفتند و هر كـس      .تا عدت غزا و لشكر اسالم بسازد و ساز راه كند          .بصدقات
عبدالرّحمن بن عوف چهارهزار درهـم آورد و        .  طاقت خويش صدقه ميĤورد    ٔباندازه
يك نيمـه آوردم و يـك نيمـه عيـال و            . يا رسول اهللا، هشت هزار درم داشتم      : گفت

از . نفقت و فيما أمسكت   ٔبارك اهللا لك فيما ا    : رمود  رسول خدا ف  .فرزندان را بگذاشتم  
بركت دعاء رسول خدا ، مال وي بدان رسيد كه چـون از دنيـا بيـرون شـد دو زن                     

عمـر خطـاب    .داشت ، ثمن مال وي كه بايشان رسيد صد و شصت هزار درم برآمد             
ما أبقيـت ألهلـك و عيالـك ؟         : رسول خدا گفت    .همي آمد و چهار هزار درم آورد      

رسـول  . عثمان بن عفان آمد و صد شتر آورد و صد سر اسـب              .اهللا و رسوله    : فت  گ
عاصم بن عدي العجالني آمـد و صـد وسـق           .ما ضَرّ ابن عفان بعداليوم      : خدا گفت 

  . خرما آورد 
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بوعقيل انصاري نام ، وي  صحاب مردي پير بود و درويش ، آمد و يك صاع خرمـا                   
صاع خرما   زار فالن را و دو    م كشت ب آب كشيده ا    ش ٔيا رسول اهللا ، همه    : گفت  . آورد
: منافقان گفتند . ام    ن را بگذاشته  ام ، يك صاع آوردم و يك صاع عيال و فرزندا            استده

نـام    دانـيم كـه مـي       بخشند از مال فراخ، مي      ابوبكر و عمر و عثمان و عبدالرحمن مي       
ارد؟ مگر كـه    اين صاع خرماي بوعقيل انصاري باري خداي بوي چه نياز د          . جويند    

توانگرانرا بريا متهم كردند و بر اندك بو عقيـل          .خويش را بياد خدا و رسول ميĤورد        
. بوعقيـل آن صـاع خرمـا بيـاورد        : ... . تا رب العالمين آيت فرسـتاد     . طنز ميكردند   

  1.تا بر سر هم مال صدقات بپاشيدند: مصطفي فرمود 
  

   وجوه اشتراك سنايي با ديگران ؛- 1
 منافقـان   ٔ مردي فقير و به دليل طعنه      ٔدر وصف ايثار مخلصانه   » مطوعين   « ٔهنزول آي  . 1/1

  . به او مي باشد 
  .ايثار او صاعي از خرما بوده است . 2/1
  .بسياري از توانگران مال فراواني براي صدقه آورده اند . 3/1
  .منافقان به صدقه دهنده طعنه زده اند . 4/1
  .ارزشمند بوده استاين صدقه نزد خداوند بسيار . 5/1

 : وجوه افتراق - 2
   مالٔ نام بذل كننده– 1/2

  كتاب  نام بذل كننده  شماره
  سنايي  قيس بن عاصم  1
  كشف االسرار، روض الجنان،سورآبادي  بوعقيل انصاري  2
  مجمع البيان عتبه بن زيد الحارثي  3
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  طريق اكتساب خرما– 2/2
  

  كتاب  طريق اكتساب خرما شماره
اي نشده و حتي عنوان  هيچ اشاره  1

  گرديده كه از وجود آن خبر نداشته
  سنايي

 االسرار،كشف سورآبادي  آبكشي در شب قبل  2
  روض الجنان  كار در تمام روز  3
  مجمع البيان  كار در نخلستان  4

   دليل جمع آوري صدقات– 3/2
                              

  
  
  
  
 
  

 )ص( قبول مال و صدقه از طرف پيامبر ٔ نحوه– 4/2
 
  

  
  
  
  
  
  

  كتاب دليل جمع آوري صدقات شماره
  سنايي  »من ذاالذي  « ٔنزول آيه  1
  كشف االسرار   تبوكٔغزوه  2
3    

 تي ذكر نشدهعل
 مجمع البيان،روض الجنان،سورآبادي

نحوة قبول مال و صدقه از شماره
  )ص(طرف پيامبر 

  كتاب

  سنايي  تنها به پذيرفتن اشاره شده  1
  سورآبادي بر سر خرماها پاشيدند به تبرك  2
  روض الجنان  بر سر خرما صدقه كردن  3
  مجمع البيان  است اي نشده هيچ اشاره  4
  كشف االسرار بر سر مال صدقات پاشيدند 5
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 مطــالبي كــه فقــط درحكايــت ســنايي آمــده و ديگــران هــيچ - 3
 اند ؛ اي به آنها نداشته اشاره

زن كه هر چه در خانه براي ايثـار موجـود           رفتن قيس به خانه و خواهش او از         . 1/3
  .است  نزد او بياورد 

  .پاسخ زن به وي كه هيچ چيز در خانه نداريم . 2/3
  .تقاضاي قيس از زن براي جستجوي كامل خانه  . 3/3
  .موجود بودن فقط يك صاع خرما در خانه . 4/3
  .در آستين كردن خرما توسط زن . 5/3
  . او مطلع باشدٔي آنكه از كم وكيف صدقه يك منافق به قيس بٔطعنه .6/3
  .اي قبل از اهداكردن صدقه  ناراحتي قيس و نشستن در گوشه . 7/3
  .از حال وي ) ص(نزول آيه و خبردارشدن پيامبر  . 8/3
  . وئاز نزول آيه مبني بر پذيرش صدقه) ص(خبر دادن پيامبر .9/3
  

 : آنچه در حكايت سنايي اصالً نيامده است- 4
   .              ر نام برخي از اصحابذك. 1/4

 بايد توجه داشته باشيم كه سنايي در حكايت خويش از هيچ فرد ديگري نام نبـرده                
نكتة ديگر اين كه نـام      . اند    است، بر خالف ديگركتابها كه از دو يا چند نفر نام برده             

  . عبدالرحمن بن عوف در همة آنان به جز سنايي مشترك است
  

  تحليل
نيـست بلكـه    ) بازگرداني  (  دقت ميتوان دريافت كه كار سنايي نقل داستان          با كمي 

به بيان ديگر ميتوان گفـت      . زده است   ) بازآفريني  (  اثر   ٔوي دست به آفرينش دوباره    
كه تفاوت اساسي سنايي با ديگران در هدف آنها از بيان مطلب خويش اسـت ، بـه                  
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ايثـار انـدك و در      ( طرح داسـتان    اين مفهوم كه سنايي با توجه به هدف خويش از           
فقـط بـه    )  مردي فقير در درگاه خداوند بسيار ارزشمند  اسـت            ٔعين حال خالصانه  

بررسي موضوع خويش پرداخته و با شاخ و برگ دادن بدان ، اثـري هنـري آفريـده               
هرچند سنايي يك واقعه تاريخي را موضوع داستان قرار داده اما در پرداخت             . است

هـاي  واقعـه را بـا تمـام ويژگي       ن خالقيت ذهن او دخالت داشـته و         و خلق دوباره آ   
يك نوع واقعه تاريخي است اما بـه علـت          ،  اگرچه اين اثر    .داستاني بازآفريده است  

زنـد نـه بـه        ش پهلو به قصه مي    نش داستاني آن بر واقعيت تاريخي     چربيدن جنبه آفري  
فرق ايـن    «  .اريخ نويس توان او را داستان نويس خواند نه ت        جا مي  تاريخ و از همين   

دو درآن است كه واقعه تاريخي قبال اتفاق افتاده است و تاريخ نويس آن را               
كند به عبارت ديگر جنبه كلي و عيني واقعـه هميـشه مـورد              گزارش مي عيناً  

نظر تاريخ نويس است اما واقعه داستاني بر خالف واقعه تاريخي زاده ذهن             
 به رويكرد آثار تفسيري فقـط بـه تـاريخ            ولي مفسرين با توجه    .1»نويسنده اسـت  

ن نزول آيه پرداخته و براي نشان دادن ميزان ايثار و انفـاق صـحابه بـه                 ٔنويسي و شا  
  . شرح ماجرا اقدام نموده اند

از طرف ديگر سنايي با پرداخت موفق داستان و پيرنگ قوي از مرحله داستان لطيفه               
ي واقعي نزديك شده اسـت ،در تعريـف داسـتان واقعـي             وار درگذشته و به داستان    

شبكه استداللي داستان چنان قوي است و وقايع با منطقي قوي چنان به هم              « :اند  گفته
مربوط و وابسته است كه به نظام و تركيب داستان نمي توان كوچك تـرين خدشـه                 

ه  با توضيحاتي كـه در صـفحات بعـد آمـد           2»اي وارد كرد و كمتري ايرادي گرفت      
  .كامالً اين مطلب آشكار خواهد شد
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 مهم اين است كه اين تغييرات محتوايي تا چه حد توانسته در گيراتركـردن               ٔاما نكته 
  ثير داشته باشد ؟ ٔداستان تا

  :براي بررسي كاملتر اين موضوع ، مطلب را در چند بخش پي ميگيريم
ه مثبـت و نـه   ن( ثيري بر روند داستان نداردٔمطالبي كه تغيير آن هيچ تا -1

  ):منفي 
  دليل جمع آوري صدقه. 1/1
  نام صدقه دهنده. 2/1

 متـون نيـز بـا       ٔ كه كامالً مشخص است و نيازي به توضيح ندارد ، همـه            1/1قسمت  
 بايد گفت كه مطلب مهم      2/1اي كوتاه از آن گذشته اند اما در توضيح قسمت             اشاره

د ، به ويژه اين كه نام به        در اين داستان صدقه دادن است نه شخصي كه صدقه ميده          
تنهايي هيچ پيامي را به  ذهن القا نميكنـد مگـر اينكـه نويـسنده از اسـم بامـسمي                     

(aptronym)  ي يعني اسمي كه با طبيعت ، شخصيت ،           .  استفاده نمايداسم با مسم
عمل يا شغل كسي كه آن اسم را دارد ، جور و متناسب باشد و شنونده با شنيدن آن                   

درصورتي كه در ايـن داسـتان چنـين         . ببرد  ت و شخصيت آن فرد پي     اسم به روحيا  
چيزي مطرح نيست و نويسندگان متون تفسيري نيز با چنـين انگيـزه اي دسـت بـه                  
 ٔانتخاب اسم نزده اند و اصالً براي بيان داستاني كه در عالم واقـع رخ داده و جنبـه                  

  .تاريخي دارد اين كار مرسوم و مطلوب نيست
  . ثير منفئثير مثبت دارند و نه تأنثي ميناميم چون نه تااين مطالب را خ

ثيـر  ٔتـر كـردن آن تـا         مطالبي كه با تغيير ، در روند داستان و هنري          -2
  : مثبت داشته اند

توانسته اند   فراوانفقر بيش از حد،بطوريكه حتي يك صاع خرما را با زحمت . 1/2
  . خويش بيابندٔدر خانه

  .انه بخشش تنها موجودي خ .2/2
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  .همكاري زن با شوهر خويش در اهداي تنها موجودي خانه  .3/2
  ).ابوعقيل( منافق و افسردگي بيش از حد قيس ٔطعنه . 4/2
  .نزول آيه قبل از خبردار شدن پيامبر از جريان . 5/2
  .جلوه دادن ايثار او اكتفا كردن به نام قيس و پررنگ . 6/2
  .  آشكار است ثيرات مثبت مطالب اين بخش كامالًًٔتا
ثيـر و   ٔ مطلبي كه در صورت ذكر در داستان حديقه ميتوانست بر تـا            -3

  ): كاهش منفي(گيرايي داستان بيفزايد 
  . خرما از كار سخت روزانه يا شبانهٔتهيه . 1/3

اين مطلب از اين جهت مهم است كه اوج ايثار و ازخودگذشتگي يك انسان را بـه                 
  .نمايش ميگذارد 

ثيـر منفـي    ٔكه در صورت ذكر در داسـتان حديقـه ميتوانـست تـا             مطالبي      -4
  ) :كاهش مثبت(برگيرايي داستان داشته باشد 

  .موجود بودن دو صاع خرما در خانه  .1/4
مـال خـويش را بـه دو        ) ابوعقيل(ثير منفي دارد كه قيس      ٔاين مطلب ازاين جهت تا    

بـديهي  . ده اسـت    بخش تقسيم كرده و يك بخش آنرا براي خود و خانواده اش نها            
  . است كه چنين بخششي ديگر در اوج نيست 

گويا سنايي نيز به اين موضوع  توجه داشته و با تغيير آن بر كشش داستان خويش و                  
  .اثربخشي آن افزوده است 

ثيرات منفـي يـك امتيـاز منفـي ،          ٔثيرات مثبت يك امتيازمثبت بدهيم و به تا       ٔاگر به تا  
  : ما چنين خواهد بود ٔمحاسبه

  . امتياز0) = 1قسمت ( دو تفاوت خنثي در داستان 
  .امتياز + 6) = 2قسمت ( ثير مثبت ٔشش تا

  . امتياز -1) =3قسمت ( يك كاهش منفي 
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  .امتياز+ 1) = 4قسمت ( يك كاهش مثبت 
   6)=+0)+(1)+(+1-)+(6(+ 

انه بر اساس آنچه گفته شد نميتوان تغييرات اعمال شده در محتواي داستان را ناآگاه             
دقتي سنايي در نقل آن دانست بلكه سنايي با تيزبينـي خـود و                و از سر تفنّن و يا بي      

ثير محتوا برقلب و جان خواننده و شنونده، دست به ايـن            ٔدرك درست خويش از تا    
  . كار زده است 

محسوب » رمانس«با توجه به محتوا و درونمايه ،اثر سنايي را بايد از گونه             
ـ        ني كه جهان  يك اثر داستا  « :داشت   دارد از  ي بهتر از جهان واقعي را عرضه مي

ر و  و چـه جهـاني را زيبـاتر از جهـان ايثــا    1»شود محـسوب ميـ  گونـه رمـانس  
  توان تصور كرد؟ ازخودگذشتگي مي

عاطفـه و  (داستان را از نظـر گـاه دو عنـصر مهـم آثـار ادبـي                 ،  عالوه بر محتوا    
 پـردازي، گفتگـو ،      هاي داسـتان و شخـصيت     شخصيت(، عناصر داستان    )تصوير

و همچنين توصيف نيز بررسي ميكنـيم تـا دريـابيم كـه آيـا               )  ديد   ٔلحن  و زاويه   
سنايي در اين حكايت توانسته است از نظر شكل و ساختار بـه داسـتان نزديـك          
شود يا خير؟ و از جنبه هاي فوق چه تفاوتهايي ميان داستان سنايي و كتابهـاي                

  د دارد؟تفسيريِ مدنظر در اين گفتار وجو
  
  ) :تصوير( تخيل -1

اي كـه      گونـه  ب است) تصوير  (   يكي از عناصر بسيار مهم درآثار ادبي عنصر تخيل          
انگيـز بـه    نگاه خيـال  . پذير نيست     خلق يك اثر ادبي بدون وجود عنصر تخيل امكان        

دهـد كـه     شاعر و نويسنده اين امكـان را مي        محيط اطراف و حتي مفاهيم انتزاعي به      
در هر عنـصر تخيلـي دو       « .ك پديده را به شكلهاي گوناگون به تصوير كشد        بتواند ي 
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 سومي به وجـود آيـد ،        ٔشود تا يك پديده   جود دارد كه با يكديگر آميخته مي      طرف و 
اي كه صفت مختص هـيچ يـك از طـرفين را دارا نيـست بلكـه داراي يـك                      پديده

ح ذكور در  اصطال   اين فرآيند و تركيب تخيلي م     ...  برجسته و مستقل است      ٔخصيصه
) تصوير  ( در كتب بالغي ابزارهاي تخيل      .  1».شودناميده مي » تصوير  « بالغت جديد 

  ... . تشبيه ، استعاره ، مجاز ، كنايه و: اند را اينگونه برشمرده
همانگونه كه مشاهده ميشود در متون تفسيري با توجه به رويكرد علمـي خـويش از     

و يا بسيار به ندرت از اين ابزارها بهـره ميگيرنـد            وجود چنين ابزارهايي تهي هستند      
 آنها به مفاهيم خـويش عمـق        ٔچون اين ابزارها مختص آثار ادبي هستند تا به وسيله         

نخستين چيزي كه بايد به آن تأكيد داشت اين است كـه پنـاه بـردن بـه                  « .ببخشند  
ولـي  . 2»اي است براي عمق بخشيدن به مفاهيم مـورد نظـر            عنصر تصوير تنها وسيله   

كتب تفسيري بايد با بياني صريح و شفاف مطلب را به خواننده يـا شـنونده تفهـيم                  
البته بايد توجه داشت كه در داستان نيـز بهـره گيـري از ايـن ابزارهـا بـا                    . نمايند  

و عنصر تصوير با تفسيري كه از آن كـرديم غالبـاً در شـعر               «. محدوديت روبروست 
 و به كارگيري آن در داستان و نمايـشنامه كمتـر            رودخاطره و از اين قبيل به كار مي       

ستقيم و بالواسـطه    شود و به جاي آن عنصري م      ت و گاهي اساساً به كارگرفته نمي      اس
 كه در ادامه بـه بررسـي آن         3».توان آن را صحنه يا منظره ناميد        رود كه مي    به كار مي  

  . خواهيم پرداخت
  .هانه عمل كرده است اتفاقاً سنايي از اين لحاظ نيز هنرمندانه و آگا

 به بياني رساتر و دقيقتر بايد گفت ؛ در داستان سنايي از دو ابزارتـشبيه و اسـتعاره                  
  . خبري نيست ولي از كنايه و مجاز تا حد مطلوبي بهره مند است 
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  :كنايه 
  : كناياتي بسيار زيبا و جذّاب در آن وجود دارد از جمله 

تو نه  ( ،  ) نتظار نسوزاندن ؛ ما را منتظر مگذار      در ا ( ،  ) سر نكشيدن ؛ امتناع نكردن      (
برآيد مگر ورا كـاري ؛      ( ،  )اي زين سراي بيگانه ؛  تو از اين خانه كامالً خبر داري              

       ، ) دست بـه دسـت برنهـادن ؛ نشـستن در جـايي              ( ،  ) شايد به خواسته اش برسد    
  ...  .، )و بودن دودل بودن ؛ منافق و دور( ، ) دستش رسيد ؛  درتوان  داشت ( 

  :مجاز 
  . ملكوت ،  مجاز از آسمانيان : ارند ملكوت آمده بنظّ

هست جهـد المقـل     : عالوه بر كنايه و مجاز يك ضرب المثل نيز در آن وجود دارد              
  .پسنديده 

  : توصيف -2
جاي تخيل،  و در داستان ب   گفته شد كه ابزارهاي تخيلي بيشتر در شعر به كار ميروند            

از آنجا كه سـنايي     . واسطه به نام صحنه يا منظره به كار ميرود            و بي عنصري مستقيم   
پي القاي مطلب مورد نظر خويش به خواننده است و نه تـصويرسازي از همـين                 در

روي به جاي آنكه شعر  بسرايد ، با توصيفي زنده و جاندار از ايثار قيس آنرا چـون                   
سنايي آنقدر زنده ، پرتحرك و      توصيفات  .  ديد خواننده مينهد   تابلويي شفاف درجلوِ  

خـوبي  نه هاي داستان را در ذهـن خـويش ب         گوياست كه خواننده ميتواند تمام صح     
هدف توصيف، القاي تصوير و تجسم موضوع است ، به همـان گونـه              « .مجسم كند   
سنايي براي بيان انفاق ديگران به دو بيـت         . 1».آيد     اول به چشم ناظر مي     ٔكه در وهله  
 امـا توصـيفهاي او از بـدبختي و فقـر قـيس ، نـامرغوبي خرمـا،                   است  بسنده كرده 

 ، رفتن قيس به مسجد ،       - هر چند كم     -جستجوي زن براي يافتن چيزي براي انفاق        
چنان زيباست كه تصوير آن تا مـدتها        ...  منافق و    ٔ اندوهگين قيس پس از طعنه     ٔچهره
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ي اسـت كـه يـك       در ذهن خوانندگان و شنوندگان خواهد ماند و اين همـان چيـز            
داستان در مفهوم عام خود يك كار هنري است كه بر           « .داستان شديداً بدان نياز دارد    

 آن يك يا چند حادثه ، وضعيت ، قهرمـان           ٔ و نويسنده   گذاري شده   بنياني خاصي پايه  
اين كار . آفريند  مي يا هر دوي آنها » گفتگو« يا  » توصيف« و محيط را از خالل زبان       

از اين نظر نيـز داسـتان سـنايي بـا           . 1». هدف فكري خاصي است    ٔدههنري دربرگيرن 
حكايت ذكر شده در متون تفسيري تفاوت ماهوي دارد چـون توصـيفات آنهـا بـر                 

  .خالف توصيفات سنايي كامالً عادي و غيرمتحرك است
  : عاطفه-3

عنصر مهم ديگري در آثار هنري دخالت دارد كـه            ) تصوير  ( عالوه بر عنصر تخيل     
 احساس همـراه مـي      ٔعاطفه كه در بسياري از موارد با واژه       . شود    ناميده مي » طفهعا«

تواند احساسات خواننده يـا     ي تا چه حد مي    باشد ، بدين مفهوم است كه يك اثر هنر        
ار هنـري صـحيح را   آنچه يك ك« .شنونده را برانگيزاند و آنها را با خود همراه سازد  

ه  و وجود انگيزش، بدون افتادن در دام مبالغـه           سازد ، ابزار عاطف     از غير آن جدا مي    
در ديگـر انـواع  هنـري از         ...  انواع هنر جاي ندارد      ٔاست، البته اين انگيزش در همه     

قبيل داستان و نمايشنامه ، عنصر عاطفي تصور كمتري دارد و گاه نيز اصالً حـضور                
ه ز عنصر عاطفي ب   البته در برخي حالتها ممكن است در داستان و نمايشنامه ني          . ندارد

  از اين حيث نيـز داسـتان سـنايي موفـق          . 2».دهد  اقتضاي موقعيت، خود را نشان مي     
ويژه فقر، شادماني و افسردگي وي از مواردي هستند         ف قيس ب  است ؛ حالتهاي مختل   

. كه سنايي با ذكر و گسترش آنها احساسات خوانندگان را با خويش همراه ميـسازد                
ري به علت شـكل ويـژة كـار آنهـا يـك عيـب بـزرگ                 چيزي كه در كتابهاي تفسي    

  .محسوب ميشود
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ثير و گيرايي عاطفي داستان مرهـون منظـوم بـودن آن            ٔشايد برخي گمان كنند اين تا     
ميتوانـسته   است اما شك نيست كه همة اين مسائل آگاهانه بوده وگرنه شـاعري كـه     

كتابهـاي تفـسير ،     توانسته كامالً منطبق با محتـواي حكايـت در            اينگونه بسرايد، مي  
  .داستان را به نظم بكشد

  : شخصيت پردازي -4
امـا در   . در كتابهاي تفسيري همطراز ديگر شخصيتهاست     ) بوعقيل  ( شخصيت قيس   

 ) full – dimensional  character( حكايت سنايي شخـصيت همـه جانبـه    
شخصيت همه جانبـه ، كـسي اسـت كـه از پيچيـدگي و جامعيـت بيـشتر                   « .است

يـادتر و   كنـد و بـا جزئيـات ز        و توجه بيشتري را به خود جلـب مي         ار است برخورد
) بوعقيـل ( سـنايي شخـصيت قـيس        در حكايت . 1».شودمفصلتر تشريح و تصوير مي    

از سـوي   .اسـت   ويژه روحية دينداري و ايثارگري او با تمام جزئيات شرح داده شده           ب
مجموعـه  « :ه اسـت  ديگر سنايي يكي از اصول مهم داستان كوتاه را نيز رعايت كرد           

اي از زندگي آنها گشوده       اي بر تكه    زندگي شخصيت ها تجسم نمي يابد بلكه دريچه       
در . 2»شـوند    بحراني و سرنوشت ساز خود ديده مـي         شده است وشخصيتها در لحظه    

هـا    اين داستان نيز شخصيت قيس كامالً بازسازي نشده بلكه فقـط بـه خـصوصيت              
نمايه و مضمون داسـتان همخـواني دارد بـه          هاي بارز روحي او كه با درو        وخصلت

  . اختصار اشاره شده است
    ) dialogue( گفتگو - 5

گفتگو نيز يكي ديگر از عناصر داستان است كه نقشي مهم و اساسـي در پرداخـت                 
 افكـار و عقايـد   ٔكردن با هم و مبادله    گفتگو به معناي مكالمه و صحبت     «.دارد داستان
ست ؛ پيرنگ را گسترش مي دهـد و درونمايـه را بـه              يكي از عناصر مهم ا    ... است  
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ميتوان گفت آفرينش داستان بدون     . 1».كندتها را معرفي مي   گذارد و شخصي    نمايش مي 
  .عنصرگفتگو غير ممكن است

  :در داستان سنايي در چهار زمينه گفتگو وجود دارد 
  .گفتگوي قيس با همسرش  .1/5
  . گفتگوي منافق با قيس .2/5
  .ي جبرئيل با رسول گفتگو . 3/5
  .گفتگوي پيامبر با مردم . 4/5

اگر از بار عاطفي گفتگوها صرفنظر كنيم داستان سـنايي از لحـاظ شـكلي تفـاوت                 
  .چنداني با ديگر متون ندارد

  (point of view) ديد ٔ زاويه- 6
 شـيوه اي    ٔ ديد ، نمايش دهنـده     ٔزاويه« .يكي ديگر از عناصر داستان زاوية ديد است       

كند خود را به خواننده ارائه مي      نويسنده به كمك آن مصالح و مواد داستاني          است كه 
 اي  هر داسـتاني بايـد گوينـده      .  دهد  تان نشان مي   نويسنده را با داس    ٔو در واقع رابطه   

 اول  ٔكند ، اين نقل موضوع ممكن است به شـيوه         داشته باشد كه موضوعي را نقل مي      
 از اين حيـث نيـز داسـتان         2. »شخص يا دوم شخص يا سوم شخص صورت بگيرد        

 ديد سوم شخص يا داناي كـل اسـتفاده   ٔسنايي مانند ديگر متون مورد بحث از زاويه      
ها و اتفاقاتي را كه     است و جريان   راوي بيرون از صحنه داستان    «در اين شيوه    . كند  مي

او از تمام روحيات ، افكار       3».كندن ميگذرد براي خواننده بازگو مي     بر اشخاص داستا  
تفاوتي كه حكايت سنايي بـا ديگـر متـون          .  اعمال شخصيتهاي داستان آگاه است     و
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اند اما سـنايي      دارد اين است كه متون تفسيري فقط منظر بيروني وقايع را نشان داده            
  .  به شرح افكار و روحيات شخصيتها نيز پرداخته است

  )(tone لحن-7
 حـاالت و روحيـات      ز عناصر داسـتاني اسـت كـه بـا آن ميتـوان            لحن يكي ديگر ا   

لحن در اثر ادبي ، طرز برخورد نويـسنده را نـسبت بـه              « ها را ارزيابي كرد     شخصيت
توان با لحن صـداي گوينـده در موقـع حـرف زدن             شان ميدهد و آن را مي     موضوع ن 

 ايي كامالً با ديگران تفاوت دارد؛      شايد بتوان گفت در اين قسمت سن       1».مقايسه كرد   
هرمانـان داسـتان لحـن خاصـي را         و نقش هر يـك از ق      سنايي با توجه به شخصيت      

  .گزيند برمي
ضـرب آهنگـي در گوشـها       جمالت تمسخرآلود و طعنه آميز منافق با چنان لحن و           

    .نمايد بخويش مشغول مي ود كه تا مدتها ذهن خواننده را ش طنين انداز مي
 

  نتيجه 
سـط شـاعران و     كنند كه تغييـر محتـواي حكايـات تو        ميگرچه بسياري افراد گمان      

نويسندگان، ناآگاهانه و از سر تساهل و تسامح صورت گرفته است امـا بـا بررسـي                 
 سنايي و تطبيـق آن بـا چهـار كتـاب مهـم              ٔدقيق اجزاي حكايتي از حديقه الحقيقه     

 تفسيرقرآن، دريافتيم كـه شـاعران و نويـسندگان، هنگـام بـازگويي حكايـت آنـرا                
دوباره دست زده و با شاخ وبـرگ دادن بـه آن            اند بلكه به آفرينش       بازگرداني نكرده 

  . اند اثري جذّاب و تاثيرگذار خلق كرده
همچنين دريافتيم كه اين تغييرات نه تنها ناآگاهانه نبـوده بلكـه بـرعكس دقيقـاً در                 

 اين نـوع    ٔهاي بالقوه ان و استفاده از امكانات و ظرفيت      ثير بخشي بيشتر داست   ٔراستاي تا 
با استفاده از امكاناتي كه عناصر خيال در اختيار آنان قـرار            عالوه بر آن    . ادبي است 
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گيري از عاطفه ، بـر اثربخـشي حكايـت            ها و وقايع و بهره      دهد و توصيف صحنه     مي
كه تواناييهاي سنايي در داستانگويي نيز به نحو بـارزي نـشان              ضمن آن . است  افزوده

  .    داده شده است
توان بـراي حكايـات       رت گرفته  اما مي    هرچند اين مقايسه بر روي يك حكايت صو       

  .ديگر نيز از چنين روشي كمك گرفت
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