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  بررسی   ی نتیجه .  ایم کرده   بررسی   را   ها آن   در   زبان   کارکرد   و   اسرارنامه   هاي حکایت   ي دوطرفه 
  مناسبی   راه   را   روایت   و   سروده   عرفانی   تعلیمات   منظور   به   را   اسرارنامه   عطار   که   دهد می   نشان 
  کرده   استفاده   خبري   وجه   از   فعل،   وجوه   ي همه   از   بیش   وي .  است   یافته   خود   مقصود   براي 
  اعجاز   به   و   دارد   ترغیبی   و   عاطفی   نقش   بعد   ي مرتبه   در   و   ارجاعی   نقش   بیشتر   او   زبان   و   است 
 . است   داشته   کافی   آگاهی   مفاهیم   بیان   در   زبان 

 .وگوگفت عاطفی، ترغیبی، ارجاعی، ،اسرارنامه: کليدی  هایواژه 
 

 مقدمه .  1

  معنا   نیبد  است؛  یزندگ  از   یمهم  جزء  و  یداستان  اتیادب  مهم  عناصر  از  یکی  وگوگفت

  ن یچن  جادی ا  از  پس  و  کند  جادی ا  خواننده  در   را  تیواقع  پندار  بخواهد  سندهینو  اگر   که

  وگوگفت  و  بدهد  یزندگ  خود  داستان  اشخاص  به  دیبا  ر ی ناگز  کند،  حفظ  را  آن  يپندار

 (.  213: 1365 ،یونسی. رک) است  یزندگ از یجزئ زین

  از   را   سنده ی نو   افکار   نکه ی ا   ازجمله   دارد؛   ي متعدد   ي کارکردها   ی داستان   آثار   در   گو و گفت 

  هاي شخصیت   هاي کنش   برد؛ می   پیش   را   داستان   طرح   کند؛ ی م   ان ی ب   اثر   ي ها ت ی شخص   زبان 

  با   شود؛   آشنا   آنان   خصوصیات   و   ها شخصیت   با   مخاطب   تا   کند می   پذیر بینی پیش   را   داستان 

  رها   داستان   ي ها ت ی شخص   ي درباره   مفصل   حات ی توض   زحمت   از   را   سنده ی نو   طرح،   گسترش 

  داستان   جان ی ه   و   ی درخشان   وضوح،   ؛ ( 254:  1375  داد، .  رک )   کند ی م   افشا   را   ها ه ی ما درون   و   کرده 

  معطوف   رمان   اشخاص   به   را   ي همدرد   احساس   با   توأم   شتر، ی ب   توجه   و   دهد ی م   ش ی افزا   را 

  داستان   ي ها ت ی شخص   ن ی ب   روابط   ؛ ( 145:  1371  وستلند،   ؛ 137- 136:  1377  فرد، .  رک )   دارد ی م 

  ، ی مان ی سل .  رک )   ست ی ن   روابط   ن ی ا   ن یی تب   به   ي از ی ن   که   گذارد ی م   ش ی نما   به   واضح   ي ا گونه به   را 

  صبري، بی   خشم،   قبیل   از   را   آنان   احساسات   و   ها ت ی شخص   ي ها ی ژگ ی و (.  365:  1383

  عبارت به   ؛ ( 137 و   136:  1377 فرد، . رک )   کند می  ارائه  خواننده   به   غیره  و   بزدلی   جویی، کمال 

:  1377  نوبل، .  رک )   بخشد ی م   ت ی فرد   و   جوهر   و   بعد   او   به   و   کرده   زنده   را   ت ی شخص   گر ی د 

  ها شخصیت   از   هریک   هاي لهجه   و   تعبیرات   اصطالحات،   کلمات،   در   تفاوت   ایجاد   با   ؛ ( 41

  اطالعات،  ي ه ارائ   به   ؛ ( 137  و   136:  1377  فرد، .  رک )   دهد می   نشان   یکدیگر   از   متمایز   را   ها آن 
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.  رک )   کند می   کمک   پردازي صحنه   در   ف ی ظرا   جاد ی ا   و   سخن   و   لحن   میان   هماهنگی   ایجاد 

  کار   سنگینی  از  کاستن  ، داستان  به  حوادث  واردکردن  براي  ؛ ( 91- 55:  1377  هاشمی،  فضائلی 

 . رود می   شمار   به   مهم   عنصري (  317  و   316:  1365  یونسی، .  رک )   «نمایی راست »   ش ی افزا   و 

  است،   مألوف  يامروز  داستان  در  آنچه  با  عطار  یمی تعل  يها تیحکا  در  وگوگفت

  صرفا    و  هیحاشیب  م،یمستق  کوتاه،  ح، یصر  ساده،  وگوگفت  یمیتعل  ادب  در.  دارد  تفاوت 

  ي ها داستان در اکنون که یمقدمات بدون داستان چون. است تیحکا امیپ غی تبل خدمت در

 به   و  شودیم  آغاز  مقدمهیب  هم  وگوگفت  شود،یم  شروع  است،  مرسوم  يامروز   کوتاه

  ي برا  و  مقدمه   بدون  را  خود ر یالضمیماف هاتیشخص  لیدل نیهم  به.  رودیم   شی پ سرعت

  گونه نیا  در.  رسانندیم  انیپا  به  سرعت  به  و  کنندیم  انیب  داستان  امیپ  به  دنی رس  زودتر

 و باشد  ها تی شخص یداستان   منش از  یتابع سخن  و وگوگفت نوع  که  ن یا ي جابه ها قصه

  نوع  قیطر  نیهم  از  و  ندیگو  سخن  خود  یاجتماع  گاهی پا  و  منش  مطابق  هاتی شخص

  داستان ام ی پ تابع وگوگفت  نوع و وگوگفت نوع تابع  هاتی شخص شود، انتخاب وگوگفت

  يا دهی چیپ  کار  هاتی شخص  یداستان  منش  با  داستان  امیپ  و  عالَم  دادنقیتطب  چون  و  است

 و  تی حکا  یکوتاه  یول  شود؛   گزارش  يا دهیچیپ  روابط  در  که  کندیم  جابیا  و  است

  سخن   تیماه  و  نوع  لحن،  جهیدرنت  دهد،ینم  شاعر  به  را  یمجال  نیچن  وگوگفت  سرعت

  سخن   نوع  و  داستان  امیپ  از  یتابع تیشخص  لحاظ  نیبد.  ندارد  مطابقت  تیشخص  منش  با

  لی تخ و تفکر سی تند عنوانبه که شودیم داستان وارد لیدل نیا به صرفا  تیشخص. است

  گاهیپا  از  که  یشناخت  و  خود   تجسم  ي قوه  از   استفاده  با  مخاطب  تا  شود  عرضه   شاعر

  ی عرفان  زیستفهم  موضوعات  شتریب  که  را  شاعر  مقصود  دارد،  یداستان   يالگوها   یاجتماع

  انیب  روش   نیا  ياقتضا   مطابق.  کند  درک   تر آسان  ،است  یروحان   دسترس  از  دور  تجارب   و

  است  یت یشخص آن از وگوگفت نوبت  و سخن بخش  نیشتر یب ،یمیتعل  يوگوهاگفت در

 وگوگفت  طرف   دو  هر  از  را   مجال   ي راو  ی گاه.  شودیم  نقل   او  قول   از  داستان  ام ی پ  که

  وید وان،یح فرشته،  خدا، مانند رمتعارفی غ يها تی شخص ی حت. پردازدیم  ینقال به گرفته،

 وگوگفت  حالت  از  سخن  یگاه .  ندیگویم  سخن  و  شوندیم   داستان  عالم  وارد  یآسانبه ...  و
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  یذوق  يها افتیدر  و  يفکر  فیظرا  شاعر   و  ردیگیم  خود  به  یعلم  روش  شده،  خارج

  به   را   امکان  نیا  ،یمیتعل  اتیادب  در  وگوگفت  زیگرانضباط  تیماه.  کندیم  انیب  را  خود

  ي قشرها  از  و  دهد  داستان  به  ورود  رخصت  جامعه  از  ي قشر  هر  به  که  دهدیم  شاعر

  مان، یسل با پشه يوگوگفت مانند کنند؛ وگوگفت  هم با داستان در یندگانینما نامتجانس،

 .... و انسان با خدا وانه،ید با شاه

  هنري   هدف   به   وگو گفت   غیرمستقیِم  زبان   طریق   از   نویسنده .  است   زبان   وگو گفت   ابزار 

  همگامی   و   همدلی   حس   مقابل،   در   و   کرده   عرضه   را   الزم   اطالعات   مثال    شود؛ می   نزدیک   خود 

  دیگري   وظایف  ارتباط،  ایجاد  از   غیر   زبان  که   است   دلیل  این   به . کند می   تصاحب   را  مخاطب 

  نجفی، .  رک )   دارد   عهده   به   نیز   را   کالم   در   زیبایی   ایجاد   و   اندیشه   انتقال   نفس،   حدیث   چون 

 . است   مهم   بسیار   ها آن   پیوند   و   وگو گفت   در   زبان   نقش   بنابراین (.  35-38:  1380

  نظرانصاحب  از  یکی.  است  گرفته  صورت   زیادي  هايبحث  زبان  کارکردهاي  يدرباره
  متشکل   زبانی  ارتباط  هرگونه  یاکوبسن،  «ارتباط»   ينظریه  مطابق.  است  یاکوبسن  حوزه  این
  سه   به  موفق  ارتباط   هر   اما   شود؛می  منتقل  گیرنده   به  فرستنده  سوي  از   که  است  پیام   یک   از
  یا  کد  روانی؛فکري  و  جسمانی  معناي  به  تماس:  از  اندعبارت  که   دارد  نیاز   نیز   دیگر   جزء

  احمدي،.  رک)  چیست  پیام  فهمید  توانمی  بدان  توجه  با  که  زمینه  و  رمزگان  از  ايمجموعه
  یعنی   ارتباط،  فرایند  يدهندهتشکیل  جزء  شش   یاکوبسن  واقع  در(.  66  و  65:  1384
  شش   اصلی  عوامل  عنوانبه  را  موضوع  و  پیام  رمز،  ارتباطی،  مجراي  مخاطب،  گوینده،
:  1390  صفوي،.  رک)  داندمی  زبان  ادبی  و  فرازبانی  همدلی،  ارجاعی،  ترغیبی،  طفی،عا  نقش
  هاي شکل  با  است،  معطوف  پیام  به  که  دلیل  این  به  ادبی  سخن  یاکوبسن  اعتقاد  به(.  37-35
 خود  ادبی  معناي  و  تصویرگري  فرم،  یعنی  خود،  يدرباره  ابتدا   شعر.  دارد  فرق  سخن  دیگر
: 1377  ،  ویدوسون  و  سلدن.  رک)  جهان  یا  خواننده  شاعر،  يدرباره  بعد  گویدمی  سخن
  ها داستان  و  هاحکایت  وگوهايگفت  در  پیام  گیريجهت  زبان،  کارکردهاي  این(.  68

  از   استفاده  محل  ترینشایع.  کندمی  مشخص  را  زبان  ظرفیت  از  وگوگفت  يواستفاده
 .است  داستان وگو،گفت هايتکنیک



 79 ــــــــــــــــــــ عباس باقری  /...ی عطاروگ در حکایات اسرارنامه کارکرد زبان و گفت 

 

  مفاهیم  پروردن  براي  قصه   از  استفاده.  است  بوده  همگام  فارسی  شعر  با  سراییداستان
  سالمان  ،یقظانبنحی  هايداستان  کهچنان  دارد،  طوالنی   ايسابقه  فلسفی  و  عرفانی   عمیق
.  رک)  اندبوده  عرفانی  و  حکمی  مقاصد  بیان  براي  ايوسیله  الطیر رساله  و  ابسال   و

  فارسی   شعر  هايداستان  در  آن  امروزي  مفهوم  به  داستان  ساختار(.  212:  1374  کوب،زرین
  زیرا  ندارد؛  موضوعیت  اند،آمده  فارسی  کالسیک  نثر  در  که  هاییتمثیل  و  هاحکایت  در  و
 خواه  نیز  عطار  آثار  در.  دارد  وجود  ابداعی  یا  پیچیده  طرحی  ندرتبه  هاییداستان  چنین  در
  در   که  مطالبی  تأکید  و  توضیح  براي  که  فرعی  هايداستان  در  خواه  اصلی،  هايداستان  در

  فرعی   حکایت   گاهی.  دارد  ساده  شکلی  داستان  اند،شده  گنجانده  است،  آمده  اصلی  داستان
  موضوع   با  بساچه  و  شود  مطرح   جدیدي  موضوع  که  شودمی  سبب   آید،می  داستان  در  که

  بعدي   بخش  باب  فتح  یا  و  شود  مطرح  جدید  حکایاتی  و  باشد  نداشته  پیوندي  اصلی
 (. 207: 1382  پورنامداریان،.  رک) شود اصلی  داستان
  قصه  عرفانی، مقاصد  بیان  براي که است فارسی زبان شاعران معدود يجمله از عطار 

  که  اندشده  نقل بلند و کوتاه  يقصه  صدها عطار هايمثنوي در. است گرفته خدمت به را
  این   از  بعضی.  اندتمثیل  حکم  در  هاقصه  از  برخی.  شاعرند  رسانپیام  ابزار  هاآن  يهمه
  پذیرفتنی   مخاطب  براي  را  تردیدشده  مدعاي   که   هستند   مشایخی  و  بزرگان  بیانات  ها تمثیل
 (.97: 1380  کوب،زرین. رک) نمایانندمی
 

 تحقيق   یپيشينه. 2
  است؛   شده  نوشته  بسیاري  هايمقاله  و  هانامهپایان  ها،کتاب  عطار  آثار  و  افکار  يبارهدر
  زمینه   این  در.  است  شده  توجه  عطار  پردازيداستان  يشیوه  به  هاآن  از  اندکی  تعداد  در  ولی
 :دکر  اشاره توانمی زیر هاينمونه به

 ،عطار  اندیشه  و  زندگی  يدرباره:  سیمرغ  بال   صداي  کتاب  در(  1380)  کوبزرین

  را   هاحکایت  هايشخصیت  همچنین  و  هاآن  مآخذ  و  هاقصه  و  ها حکایت  آثار،  زندگی،

  توضیحی   حکایات  این  در  گووگفت  عنصر  و  زبان  نقش  ي درباره  اما  است؛  کرده  بررسی

 . است نیاورده
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  عطار   هايمثنوي  تمثیالت  و  هاقصه  مآخذ   عنوان  با  خود  کتاب  در(  1369)  نیاصنعتی

 ،بخش  چهار  در  سپس  و  است   کرده  بحث  عطار  سراییداستان  يدرباره  تمام  ایجاز  به

  کرده   بررسی  را  نامهمصیبت  و  الطیر منطق  ،اسرارنامه  ،نامهالهی  هايتمثیل  و  هاقصه  مآخذ 

 . است نیاورده میان به بحثی گووگفت عنصر  و زبان نقش يدرباره اما  ،است

  يعالقه  و  عطار  سرایی داستان  يشیوه  و  قصص  حکایات،  ي درباره(  1373)  زادهاشرف

  میان   به  بحثی   گووگفت  عنصر  و  زبان  نقش  ي درباره  اما  ؛است  گفته  پردازي داستان  به  او

 . است نیاورده

  شعر  شکنیساخت  و  فارسی   شعر:  آفتاب  يسایه  در  کتاب   در  (1380)  پورنامداریان
  خاص   يشیوه  مولوي،  و   عطار  سنایی،  حکایات  در  روایت   خصوصیات  به  مولوي

  يشیوه  بررسی  و  مقایسه  به  و  کرده  اشاره  گووگفت  بر  آنان   اصرار  به  و  پردازيداستان

  مهم   عناصر   از  یکی  عنوان به  را   گووگفت  عنصر   و  پرداخته  شاعر  سه   این   سرایی داستان

  حکایات   در  زبان   کارکرد  و   آن  مختلف   هاي شیوه  بررسی   ولی  است؛  دانسته  سرایی داستان

 .است نکرده  بررسی را شاعر  سه این

  طوربه  ،عطار  هاي اندیشه  و  عرفان   و  شعر:  سیمرغ  با  دیدار   در  ( 1382)  پورنامداریان

  هايویژگی  و  ستا  گفته  سخن   نیشابور  شیخ   سراییداستان  ي شیوه  ي درباره  مفصل

  حیث   از  گووگفت  عنصر  به   مقال   این  در  اما  است؛   برشمرده  را  وي  عرفانی  هايداستان

  میان   به  سخن  داستان  ساختار  در  زبان  نقش   از  و  نپرداخته  گفتگو   طرفین  کیفیت  و  تعدد

 . است نیاورده

  نامهالهی  در  پارسا  زن  حکایت   داستانی  عناصر»  عنوان  با   خود  يمقاله  در  (1389)  امانی

  در   زداییآشنایی  شگردهاي  بررسی  و  پارسا  زن  حکایت  داستان  عناصر  تحلیل  با  «عطار 

  انواع  وگو،گفت عنصر يدرباره اما است، کرده بررسی را  عطار پردازيقصه بوطیقاي آن،

 . است نیاوده میان به سخنی زبان نقش و آن

  روایی  و  ساختاري  هاي ویژگی  ترینبرجسته  از  برخی(  1387)  قدیریان  و  تقوي 

 و   داستان  جریان  در  شاعر   دخالت  ي شیوه  و  عطار  هايمنظومه  در  مشایخ   هايداستان
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  گووگفت عنصر   و زبان نقش  يدرباره نیز مقاله  این در. اندکرده بیان را آن از  گیرينتیجه

 . است نشده  بحثی هاداستان ساختار در

  وگوها گفت   نوع   ویژه به   وگو، گفت   عنصر   ي درباره   آن،   مشابه   و   یادشده   آثار   از   یک هیچ   در 

  همدلی   فرازبانی،   ترغیبی،   عاطفی،   ارجاعی، )  زبان  کارکرد   نوع   و  ها شخصیت   تعدد   دیدگاه  از 

  بیشتر   شناخت   براي   پژوهش   این .  است   نگرفته   صورت   تحقیقی   و   بحث   ها حکایت   در (  ادبی   و 

  ها شخصیت   تنوع   نظر   از   دوطرفه   وگوي گفت   انواع   و   ها شیوه   ي درباره   زبان،   از   عطار   ي استفاده 

 . است   شده   انجام   اسرارنامه   حکایت   101  در   زبان   کارکرد   نوع   تعیین   و 

 

 پژوهش  روش و  اهداف و  مسئله  تبيين. 3

  همین  به. است انسانی هايارزش و افکار  ارتقاي و تعلیم  به هنر التزام طرفداران از  عطار

  خود   روحانی  تجارب  بیان  و  تعلیمات  و  عرفانی  مقاصد  خدمت  به  را  روایی  هنر  او  دلیل

  بنابراین.  دارد  کاربرد  انسانی  جوامع  در   زبان  و  است  زبان  پردازيقصه  ابزار.  است  گرفته

  نه  است  وسیله  عطار  براي  قصه  ها،این  يهمه  با.  است  پردازي قصه  لوازم  از  شخصیت

  تمام  ممکن  حد  ترینکوتاه  در  داستان  ماجراي  هاحکایت  اکثر  در  جهت  بدین.  هدف

.  یابدمی  اختصاص   اخالقی   و   عرفانی  غالبا    گیري نتیجه  به  حکایت  بخش   بیشترین  و  شود می

  فضا   وگوگفت  کنش،   جاي  به   و  بوده  کم  بسیار   ها حکایت  هايشخصیت  کنش  رو این  از

  عطار   که  است  این  پژوهش  این  اصلی  هايپرسش  مقدمه،  این  بهباتوجه.  کندمی  پر  را

  در  چگونه  ؛است  گرفته  بهره   زبان  هايتوانایی  کدام  از  پردازقصه  هنرمندي  عنوانبه

  منش   چگونه  و  کرده  توجه  قشرها   کدام  به  ؛است  گزارده  را  پیامی  ممکن  حد  ترینکوتاه

  توجه   خود   مخاطبان  به  میزان  چه   به  ؛است  کرده  هماهنگ  آنان  گفتار  با  را   ها شخصیت

  قصد   نویسندگان  بنابراین.است  داده  نشان  سطحی  چه  در  و  چگونه  را  توجه  این  و  کرده

  هاي حکایت  در  زبان  که   هایینقش  تبیین .کنند  بررسی   را   شدهمطرح  مسائل  وکیفکمّ  دارند 

  واقعیت   این  از  همچنین  و دهدمی  نشان  را  مخاطب  به  او  توجه  میزان  دارد،  عهده  به  عطار 

  جایگاه   عطار  زبان  و  ذهن  در  جامعه  طبقات  و  قشرها  از   یککدام  که  کندمی  حکایت
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  ترین ساده  و  ترینعام  در  عطار   هايحکایت  در  وگوگفت.  است  داشته  توجهی  درخور

  ها حکایت  هايشخصیت  تنوع   ،است  بخشیده  تنوع  آن  به  آنچه   اما  است؛  رفته   کار  به  شکل

 به  و  شود  بررسی  آن  طرفین   و  وگوگفت  هايماهیت  انواع  که  است  الزم  بنابراین.  است

 .بگذارد نمایش به را انواع این که کردیم انتخاب  تحقیق این  براي را روشی منظور همین

 شرح  به  شیوه  چهار  به  وگوگفت  طرفین  و  هاشخصیت  تعدد  نظر  از  اسرارنامه  در  وگوگفت

 : است  شده  ادا زیر
 

 : است نوع  دو  این و  اندچندطرفه وگو گفت طرفين  هاآن در  که هایی داستان. 1.4

 کنند؛ می وگوگفت هم با انسان چند  هاآن در که  هاییداستان .1.1.4

 . کنندمی گووگفت هم با حیوان و انسان چند  هاآن در که  هاییداستان .2.1.4
 

  نوع   پنج   این   و   حاضرند   همه   و   است   دوطرفه   گو و گفت   ها آن   در   که   هایی داستان .  2.4

 : است 

  انسانند؛  وگوگفت طرفین  هاآن در که  هاییداستان .1.2.4

 حیوانند؛  وگوگفت طرفین  هاآن در که  هاییداستان .2.2.4

  ندایی   یا  خداوند  دیگري  و  انسان  وگوگفت  طرفین  از  یکی  هاآن  در  که  هایی داستان  .3.2.4

 است؛  غیب از

 است؛   حیوان دیگري و  انسان  وگوگفت طرفین از یکی  هاآن در که  هاییداستان .4.2.4

 .است  فرشته دیگري و  انسان  وگوگفت طرفین از یکی  هاآن در که  هاییداستان .5.2.4
 

 : است نوع دو  این  و دارند( طرفهیک  وگویگفت) گویی تک  که هایی داستان. 3.4

 است؛ انسان گوتک  که  هاییداستان .1.3.4

 .است حیوان  گوتک  که  هایینداستا .2.3.4
 



 83 ــــــــــــــــــــ عباس باقری  /...ی عطاروگ در حکایات اسرارنامه کارکرد زبان و گفت 

 

 . است روایت  شکل به و  ندارد وجود  وگوگفت  هاآن در  که هایی داستان. 4.4

  ها حکایت  این  در  زبان  کارکرد  و  دوطرفه  گوهايوگفت  بررسی   به  تنها  پژوهش،  این  در

. ایمنکرده  ذکر  را  فرشته  و  انسان   يدوطرفه  حکایت  اختصار،  رعایت  براي  و  ایمپرداخته

  گوهاي وگفت .  دارد  وجود  دوطرفه  گويوگفت  حکایت،  46  در  ،اسرارنامه  حکایت  101  از

 حکایت  39  در  گووگفت  هاي شخصیت.  هستند  متنوع  مکالمه  طرفین  نظر  از  حکایات  این

  دو   در  حیوان،  یک  و  انسان  یک  حکایت  سه  در  حیوان،  دو  حکایت  یک  در  انسان،  دو

  حکایت  101  مجموع   از.  است  فرشته  و  انسان  حکایت  یک  در  و  خدا   و  انسان  حکایت

  بخش   دیگري   و  اصلی   يهسته  یکی:  اندشده  تشکیل   بخش  دو  از   حکایت   93  اسرارنامه 

 وقایع،.  است  کرده  بیان  را  آن  حکایت  پایانی  بخش  در  راوي  که  است  حکایت  گیرينتیجه

  نخست   بخش  همان  یا   مرکزي  بخش  در  حکایت  هاي شخصیت  هايکنش  و  وگوهاگفت

  وقایع   برد پیش  در  و  نیست   کنشگر  شخصیتی  راوي  دوم،  بخش  در.  گیردمی  جاي  حکایت

  اگر.  کندمی  بیان  را  عرفانی  و  تعلیمی  اخالقی،  گیرينتیجه  تنها   بلکه   ندارد،  نقشی   داستان 

 این.  آیدنمی   وجود   به آن  وقایع   بردپیش  و  داستان  روند  در  خللی  شود،  حذف  بخش  این

 .رسدمی نیز بیت بیست  از بیش  به تا  بیت یک از بخش

  بدون   غالبا    دو   هر   و   گوید می   سخن   نامعلوم   مخاطبی   با   راوي   ها، حکایت   این   دوم   بخش   در 

  به  را  عرفانی  و  اخالقی  مفاهیم  که  است   درصدد  بخش،  این   در  راوي، . شوند می  تکرار  تغییر، 

  این  در   زبان   کارکرد  بنابراین   کند،  ترغیب   ها آن   پذیرش  به   را  وي   و   تفهیم  نامشخص  مخاطبی 

  سر،   ي کاسه   یک   دادن نشان   با   خواهد می   نمایی دیوانه   که   حکایتی   در   مثال    است؛   ترغیبی   بخش 

  در .  است   شده   تبیین   خوبی به   پیام   این   ، ( 193:  1388  عطارنیشابوري، .  رک )   کند   متنبه   را   شاهی 

(  بیت   41)   دوم   بخش   اما   است،   شده  تمام   بیت   نه   در   ، دیوانه  با   شاه   وگوي گفت   حکایت،   این 

  مخاطب   به   را   اخالقی   مفاهیم   که   دارد   قصد   راوي .  است   نامعلوم   مخاطبی   به   راوي   پندهاي 

  چنین   و   است   مشهود   زبان   ترغیبی   کارکرد   بنابراین   کند؛   مؤمن   آن   نتایج   به   را   وي   و   تفهیم 

 . است   شده   تکرار   دیگر   متعدد   حکایات   در   کارکردي 
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 ی بررس  و  بحث. 4

  عارفان   سخنان :  برشمرد  چنین  خالصه   طوربه  توانمی  را  عطار  هاي حکایت  هاي مایهدرون 

  احوال  عرفانی  توصیف  شود؛می  گیرينتیجه  آن  از  و  شودمی  ذکر  حکایتی  در  که  بزرگان  و

  ي عاشقانه  احوال   از  رمزگشایی  غزنوي؛  محمود  سلطان  مانند  تاریخی   هايشخصیت

 و  اجسام  يدرباره  عرفانی  سازي مضمون   ؛...و  صنعان  شیخ  مجنون،  و  لیلی  مانند  عاشقانی 

  گونه این(.  39– 34:  1373  زاده،اشرف.  رک)  مشهور  هايافسانه  عرفانی  تبیین  و  حیوانات

 . اندبوده روانی تجارب  و مواجید و عرفانی مقاصد بیان براي عطار  آویزدست مضامین

 

 ها تیحکا  یها تيشخص . 1.5

  هاي شخصیت.  است  بوده  آشنا  جامعه  گوناگون  قشرهاي  افکار  و  احوال   با  عطار

  خلفا،   وزیران،  پادشاهان،  پیامبران،  جمله  از  جامعه  متنوع  قشرهاي   بین  از  او  هايحکایت

.  رک)  است  شده  انتخاب  ورانپیشه  و  عیاران  گدایان،  واعظان،  زاهدان،  دیوانگان،  عارفان،

 (.16و 15: 1369 نیا،صنعتی و 105: 1380 کوب،زرین

 

   هاتیحکا  در زبان  کارکرد . 2.5

.  است  معنی  ابالغ  خدمت  در   بخشلذت  و  شورانگیز  ايگونهبه  تعلیمی  شعر  در  زبان

  پیام،  يجنبه  سه  بر  تعلیمی  شعر  بنابراین  هستند؛  مردم  ي عامه  اشعاري  چنین  مخاطبان

  و   ترغیبی  ادبی،  نقش   سه  بر   تأکید  معنی  به  جنبه،  سه   این  و  دارد   تأکید  معنا   و  مخاطب 

 دو   تاثیرگذاري   خاص،  هايروش  و  فنون   بر   تکیه  با  زبان  ادبی  نقش.  است  زبان  ارجاعی 

  است،   عمل  به  مخاطب  ترغیب  و  معنی  انتقال   هدفشان  که   را  ارجاعی  و  ترغیبی  نقش

  و  بخشلذت  ساده،  زبانی  با  را  مفاهیم  بتواند  اینکه  براي  تعلیمی  شعر.  دهدمی  کاهش

  دهد  پیوند  هم  با   را  زبان  نقش  سه  این  ايگونهبه  باید   دهد،  انتقال  مخاطب   حال   با   متناسب

  شعر   آمیختن  منظور  این  براي  شاعران  از  برخی.  شود  واقع  مؤثر  سادگی  عین  در  کالم  تا

  شعر   بخشیتأثیر  و  آفرینیلذت  يجنبه  هم  داستان  زیرا  اند؛شمرده  الزم  داستان  با  را  تعلیمی
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  کندمی  شدنیدرک  آنان  براي  را  مردم  يعامه  ذهن  از  دور  مفاهیم  هم  و  کندمی  تقویت  را

 (.257 و 256:  1380 پورنامداریان،. رک)

  انواع   از  سهم  بیشترین  ترغیبی  و  عاطفی   ارجاعی،  کارکرد  سه  اسرارنامه   حکایات  در

. اندشده  تشکیل   نتیجه  و  اصلی  بخش  دو  از  هاحکایت  واقع  در.  دارند  را  زبان  هاينقش

  نقش   بیشتر  زبان   و  کنندمی  نقش  ایفاي   داستان   هايشخصیت  حکایت،   اصلی   بخش   در

  اخالقی   و  عرفانی  معانی   راوي  که  حکایت  اتمام  از  بعد  دوم،  بخش  در  ولی  دارد؛  ارجاعی 

  به  عمل به ترغیب و مفاهیم درک به را مخاطب و کندمی بیان داستان ينتیجه عنوانبه را

  بخش  در  زبان   کارکرد  تغییر.  دارد  را   سهم  بیشترین  ترغیبی  کارکرد  خواند،فرامی  هاآن 

 . کندمی  جلوه  پُررنگ  بسیار  ترغیبی  کارکرد  عموما   و  است  محدود  بسیار  داستان  گیرينتیجه

 

 ها حکایت در وگوها گفت انواع. 1.4

  ندارد؛  چندانی  نقش  کنش   و   است  وگوگفت  داستان  اصلی   عنصر  هاحکایت  از   تعدادي  در

 وگوگفت  عنصر  که   هاییقصه  در.  دارد  اساسی  کارکردي  کنش  هاقصه  از  تعدادي  در  اما 

  کند؛ نمی  وارد  داستان  به  اي لطمه  فرود  و  اوج  و  حرکت  نبود  کند،می  ایفا  را  اصلی  نقش

  افتد می  اتفاق  رود،می  انتظار  آنچه  ينتیجه  و  بردمی  پیش  را  داستان  تنهاییبه  وگوگفت  زیرا

  بیان  داستان،  هايبخش  ترین مهم  از  یکی  معموال (.  109:  1380  کوب،زرین.  رک)

  در   عطار.  شودمی  محقق  وگوگفت  طریق  از  امر  این  و  است   هاشخصیت  خصوصیات

 وگوگفت.  است  برده  بهره  هاشخصیت  شناساندن  براي  داستانی  عنصر  این  از  هایشداستان

 : نمود تقسیم زیر هايشیوه  به توانمی را اسرارنامه در

 مستقيم  وگویگفت. 1.1.4

  دخل   بدون   و   واقع   به   نزدیک   را   ها شخصیت   وگوي گفت   که   کند می   تالش   راوي   شیوه،   این   در 

  از   اسرارنامه   حکایات   اکثر   در (.  58  و   57:  1392  تودوروف، .  رک )   کند   بیان   تصرف   و 

  از   بیش  روش  این   از  دلیل   چند   به  عطار . است   شده   استفاده   ها شخصیت   مستقیم   ي وگو گفت 

:  گفت   توان می   دالیل   این   ي جمله   از   است؛   کرده   استفاده   وگو گفت   هاي روش   دیگر 
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  و  شاعر   عرفانی   مواجید   بتوانند   راحتی به   هستند   تیپیک   یا   نمادین   رمزي،   که   هایی شخصیت 

  از   درجاتی   به   رسیدن   براي   تعلقات   ترک   لزوم   مثال    کنند؛   مجسم   را   او   مقاصد   ظریف   نکات 

  او   شهرت   و   حشمت   همه   آن   با   غزنوي   محمود   سلطان   شخصیت   منافات   و   عاشقانه   سلوک 

  بپردازد؛   مستقیم   وگوي گفت   به   نما مجنون   اي وارسته   با   محمود   که   کند می   ایجاب   ایاز،   عشق   در 

  با   هاي داستان   شنیدن   به   را   مخاطب   ها شخصیت   مستقیم   سخنان   در   شاعر   عواطف   تجسم 

  هنري   ظرایف   با   کمتر   را   شاعر   ذهن   مستقیم،   وگوي گفت   کند؛ می   ترغیب   عرفانی   ظرایف 

 .  بپردازد   خود   داستان   پیام   ظریف   نکات   به   بال   فراغ   با   تواند می   او   و   کند می   درگیر 

  تعلیمی  شخصیت   يدهندهنشان  وگوگفت  روش  این  از  عطار  گیريبهره  و  خاص  توجه

  وارسته   او  بودن،بعديتک  عین  در  اما  است،  تعلیم  امر  در  بودن  بعديتک  همچنین  و  عطار

  قوایی و فکري منابع تمام به که است این عطار بودنبعديتک از منظور. است سوزدل  و

  است   زده پا پشت عقالنیت  به خصوصا  شوند،می انسان  عقلی   و فکري  تعالی  موجب که

 او  سوزيدل   و  وارستگی  از  منظور .  جویدمی  عرفان  مشرب  در  را  انسان  تعالی  راه  تنها   و

.  کند  پیدا  انسان  رهایی  براي  راهی  تا  است  گرفته  کار   به  را   خود  قواي   تمام  که  است  این

  مستقیم   و  مناسب  را  عرفان  و  عشق  راه  ممکن،  و  موجود  هاي راه  تمام  میان  از   بنابراین

 . است  کرده آن تبیین  صرف را خود ذوق و زندگی و یافته
 

 غيرمستقيم وگویگفت. 2.1.4

  حذف   عاطفی   هاي ارزیابی   و   خالصه   پیام   متن   حفظ،   پیام   محتواي   غیرمستقیم   وگوي گفت   در 

  تصرف   و   دخل   با   غیرمستقیم   وگوي گفت   بنابراین   ؛ ( 58  و   57:  1392  تودوروف، .  رک )   شود می 

  اینکه   براي   عطار .  دارد   وجود   تفاوت   راوي   و   داستان   شخصیت   کالم   بین   و   است   همراه   راوي 

  ي شیوه   از   کند،   ارائه   را   خود   بیان   سیاق   و   سبک   کرده،   رعایت   را   ایجاز   وگوها گفت   بیان   در 

 (. 121:  1391  سلیمیان،   و    زاده علی .  رک )   است   برده   بهره   غیرمستقیم   وگو گفت 

 درونی  گوییتک. 3.1.4

 .  گویندمی  درونی  گوییتک  بدان  کند،  پیدا  تحقق  شخصیت  یک  ذهن  در  فقط  وگوگفت  اگر
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  بیان   غیرمستقیم   داستان   شخصیت   احساسات   و   هیجانات   ذهن،   ي پیچیده   ي الیه   شیوه،   این   در 

  او   ذهن   از   را   شخصیت   تخیالت   و   افکار   راوي   گویی   ، ( 479:  1388  میرصادقی، .  رک )   شود می 

  در   وي   دخالت   معنی   به   راوي   بازگویی (.  44:  1379  مستور، .  رک )   کند می   مکتوب   و   برداشت 

  فکرخوانی   قدرت   وي  گویی  که  است   معنا  بدین  بلکه  نیست؛   داستان  شخصیت   ذهنیات  بیان 

  راويِ (.  43:  1382  فلکی، .  رک )   کند می   گزارش   را   ها آن   شخصیت،   افکار   خواندن   ضمن   و   دارد 

  احساسات   و   افکار   ذهنیات،   از   را   خواننده   ظرفیت،   این   از   استفاده   با   عطار   هاي حکایت 

  هنگامی   «شود می   پادشاه   عاشق   که   تاب گلخن »   حکایت   در   مثال   کند؛ می   آگاه   داستان   شخصیت 

  و  نگرانی   و  ترس   احساس   راوي  ندارد،   پادشاه   به  را  خود  راز  افشاي  جسارت  تاب گلخن  که 

  ، نیشابوري   عطار .  رک )   کند می   بیان   خواننده   براي   را (  تاب گلخن )   داستان   شخصیت   خیاالت 

 . کند می   توجه   نیز   جامعه   اقشار   تفاوت   به   عطار   ترتیب   بدین (.  219:  1388

 نمایشی   گوییتک. 4.1.4

  بیان   براي  و  خاصی   دلیلبه  داستان  دیگر   شخصیت  با  شخصیتی  نمایشی،  گویی تک  در

  که   یابددرمی  راوي  سخنان  از  خواننده  واقع،  در  گوید؛می  سخن  بلند  صداي  با  موضوعی

 درونی  گوییتک  تفاوت.  کیست  وي  مخاطب  و  کندمی  زندگی  زمانی  چه  در  و  کجا  در  وي

 وجود  داستان  در  مخاطبی  نمایشی،  گوییتک  در  که  است  این  در  نمایشی  گوییتک  با

  در  غیرمستقیم  خواننده  و  ندارد  وجود  مخاطبی  درونی،  گوییتک  در  کهدرحالی  دارد؛

 (.414: 1376 میرصادقی،. رک) گیردمی قرار داستان وقایع  جریان

 چون  حاالتی  يدرباره  خواهدمی  که  زمانی  خود  هايحکایت  از  بسیاري  در  عطار

  فضاسازي   ها،ناکامی  با   مواجهه  در  خداوند  به  بردنپناه  و  البه  و   تضرع  غفلت،   از   بعد  بیداري 

  خداوند   با  نیاز  و  راز  به  داستان  شخصیت  آن   در  و  گیردمی  بهره  نمایشی  گوییتک  از  کند،

 و  زادهعلی.  رک)  کندمی  آشنا   خود  احساسات  و  افکار  سیر   با  را  مخاطب  و  پردازدمی

  آن  از  مردي  اگر که  رسید  بدو   الهی سِر  که  پیري»  حکایت در  مثال   ؛(131:  1391  سلیمیان،

  خداوند،  مدنظر  فرد  که  شودمی  متوجه  پیر  وقتی  ،«بجوي  خرابات  در  را  او  خواهیمی  را  ما

  رفته،  دنیا  این  از  زاريبه  و  کردهمی  را   خمخانه   حمالی  که  است   بوده  زردرویی  سپیدموي
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  این  از(.  143:  1388  نیشابوري،  عطار.  رک)  کندمی  دعا  نمایشی   گوییتک  با  او  حق  در

  این  دلیل  و  دارد   مخاطبی  داستان  شخصیت   که   باید میدر  مخاطب  نمایشی  گویی تک

 .است  ايخواسته و حاجت برآوردن گوییتک

 

 ها حکایت بررسی . 2.4

  از   و  کرده   بررسی  را  داستان   اصلی  بخش  اختصار،   رعایت  براي  شده، بررسی  هاي حکایت  در 

 . ایم کرده   خودداري   ندارد،   وگو گفت   کارکرد   در   نقشی   اساسا    که   اخالقی   گیري نتیجه   به   پرداختن 

 حکایت . 1.2.4

 خــوار ايدیوانـــه شـــد  محمـــود بــــر

 مانــده  خــوار  اي»  گفــت  محمـــود  بـدو

 اســـت  نگیـــن  زیـــرِ  مــــرا  عالـم  همـه

 کامـــکاري   ایـــن   و   ملکــت   ایــن   مـراست 

ـــندید  ـــان   آن   بخ ـــوانه   زم ـــت   و   دیـ  گف

 راســت   ومــن   درعشــق   کــژي   غافل   اي   تو 

 بــار  نــه  و  اســـت  کــار  نــه  چـو  دل  در   مرا 

  

 « زار  عاشـقِ  ایـازت  رـــ ب  هســتم»  هــک 

 ـدهــمانـ  خــوارغـم   ايه ـــلقم  بهـرِ  ز

 ...اسـت  زمیـن  روي  همـه  من  مُلکِ  که

 « داري؟  چه  تو  گفتم،  که  دارم  این   من

 بنـهفت  خـورشید   گِـل  به  نتوانی »  که

 ...راسـت  سـخن  شـاها  شـنو  دیـوانه  ز

 ...«بــار  یـک  بـه   اوام  يدلـداده  هـمه

 ( 161:  همان)                              

 .دیوانه  و محمود  سلطان: هاشخصيت

 . ایاز محمود، سلطان  محبوب به دیوانه  یک  عشق  ابراز: وگوگفت موضوع 

 . دوطرفه :وگوگفت نوع 

 .انسان دو : طرفين نوع حيث  از وگوگفت

 در  و  شروع  یک  بیت  از  وگوگفت.  است  شده  سروده  بیت  پانزده  در  حکایت  این:  ساختار

  خبر   ايدیوانه  ابتدا   که  است  صورت  بدین   وگوگفت  روش.  شودمی  تمام  چهاردهم  بیت

  دیدگاه  متوالی  بیت  شش   در  محمود.  ساندرمی  محمود  اطالع  به  را  ایاز  بر  خود  شدنعاشق

. کندمی  ختم  دیوانه،  از  پرسشی  با  را  خود  يجمله  آخرین  و  کرده  بیان  خبر  این  به  را  خود
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  دیگر،   عبارتبه.  یابدمی  پایان  وگوگفت  و  دهدمی  پاسخ  او  سؤال   به  بیت   هفت  در  دیوانه

  از   سؤال  پاسخ   و  محمود  جانب  از سؤال  طرح  و  دیدگاه  بیان  و  دیوانه  طرف  از خبر  انتقال 

 .دهدمی تشکیل  را وگوگفت ي شاکله  دیوانه طرف

  شنیده  شخصیت   دو  هر   صداي   و  دارند  وگو گفت  فرصت  اندازه   یک  به  شخصیت   دو  هر 

  فرصتی   چنین   بار   یک   محمود   و   وگو گفت   فرصت   بار   دو   دیوانه   داستان،   در   اگرچه   شود؛ می 

  کوتاه   طرف،   دو   هر   سؤال .  است   جمله   یک   فقط   دیوانه   اول   وگوي گفت   که   گفت   باید   اما   دارد، 

 . نماید می   ضروري   داستان   پیشبرد   براي   وگو گفت   این .  است   طوالنی   آنان   جواب   اما 

  هاشخصیت  منش  با  گفتار  منطقی  تناسب  داستان،  وگويگفت  امتیاز  وجوه  از  یکی

 همین  برآیند  نیز  او  کالم  بنابراین  است،  ثروت  و  قدرت  جایگاه  در  محمود  سلطان.  است

  که   است  گونهاین  و  دارد  تناسب  او  منش  با  نیز  نمادیوانه  سخن  .است  جایگاه  و  تفکر

 .  کنندمی بیان را اجتماعی  هاينابسامانی از  برخی پروابی زبان با ننگادیوا

 گیرد،   خرده  آفرینش  نظام  بر   یا  کند  بیان  را  اجتماعی  دردهاي  خواهدمی  که  هرگاه   عطار 

 به   را   خواننده  و  بخشد می  خاص  شوري  خود  سخن   به  و  گوید می  سخن  دیوانگان  زبان  از

 (.  55  و 54:  1374 فروزانفر،. رک) شودمی  رهنمون معرفت و حیات عالم

  هاينابسامانی  و  معضالت  از  بسیاري  خود  انتقادگر  و  پروابی  زبان  با  که  نگادیوان  این

  نماعاقل  نادانان  از   بسیاري  و  مزور  صوفیان  خودکامه،  سالطین  کنند،می  بیان  را  اجتماعی

  و   آفات   برابر   در  سپري   همچون  دیوانگی  نقاب   از   و  گیرند می  سخره   گاه  و  خرده  باد   به  را

 .  جویندمی بهره هاگزند

  مقایسه  قدرت  و  ثروت  دیدگاه  از  دیوانه  با  را  خود  حکایت،  این  در  محمود  سلطان

  داند می  پایین  بسیار  جایگاهی  در  را  دیوانه  خویش،  زور  و  زر  مظاهر  برشمردن  با  و  کندمی

  مفلس   و  خوار  فردي  دیوانه،  وي،   دید  از.  خواندمی  پوست  را  دیوانه   و  مغز  را  خود  و

  نظر   از  دیوانه .  دهدمی  نشان  را   محمود  به   دیوانه  دیدگاه  سکه،  دیگر  روي  آن  اما   است؛ 

  نه   عشق،  مدعی  داريجهان  را  محمود  وي.  داندمی  محمود  از  برتر  را  خود  عشق،  مراتب

  و  است  چیز  صد  عاشق  که  محمود  چون  پادشاهی  او،  باور  به  و  خواندمی  پاکپاز  عاشق



ـ   90 ـ ــ  ( 47پياپی) 1400بهار ، 1ی شماره  ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــ ـــــ

 

  با  دیوانه  آنکهحال   نیست؛  بیش   مخنثی  پوشد،  چشم  خود  مطامع  و  منافع  از  نیست  قادر

 . است ایاز راستین عاشق وجود تمام

  داستان  هايشخصیت  شناخت   براي  وگوگفت  رسانیاطالع  و  شناسایی  ظرفیت  از  عطار

  هايویژگی  از  برخی  دیوانه  و  محمود  سلطان  وقتی.  است  جسته  بهره  مطلوبی  يشیوهبه

  کامل  اگرچه توصیف این. شناسانند می  مخاطب به را خود  واقع در شمارند،برمی را خود

 . دهدمی دست به را شخصیت دو از کلی  نماي اما نیست،

 عشق،   در  را  خود  دارد،  سعی   طرفین  از  هریک.  است  عاشقی  شروط  گووگفت  يزمینه

  آشکار   دیوانه   کالم  و  زبان  در  عشق  يدرباره  راوي   درونی  نداي .  دهد  جلوه  دیگري   از  برتر 

  دیوانه   کالم   در  را  راستین  عشق   در  برتري  خواند،می  را  وگوگفت  خواننده  وقتی.  دشومی

  به  وابستگی  محمود  کالم  فحواي   در.  است  داستانهم  عطار  تفکر  با  که   ايایده  بیند؛می

  آنکه حال  است؛ مشهود کامال  زور و زر از منديبهره از ناشی سرمستی و دنیوي تعلقات

  مطامع   يدغدغه  بدون  دیوانه  مقابل،  ينقطه  در.  عشق  راه  در  است  حجابی  هااین  از  هریک

  نفع   به  را   مخاطب   قضاوت  ترازوي   ي کفه  خصائصی  چنین.  است  صادق  عاشقی  دنیوي،

 . کندمی ترسنگین دیوانه

 زیرا   ببندد؛  دل   معشوق  جز  کسی  یا  چیزي  به  نباید  سالک  که  است  باور  این  بر  عطار 

  عاشقان .  داردمی  باز  طریق  طی   از  کرده،  گرفتار  را   سالک   که  است  بندي   چونان  دلبستگی  که

 .  زنندمی  پا پشت آن تعلقات  و دنیا به که هستند عشق  طریق  جانبازان راستین،

ــقان ــاز عاشـ ــن جانبـ ــد راه ایـ  آمدنـ

 برداشـــتند میـــان از جـــان زحمـــت

 

 آمدند   اه ــکوت   تــــدس  مــعال  دو  وز 

 برداشتند   انـــجه  از  یـــکل  هــب  دل،

 ( 393:  1383 عطارنیشابوري،)        

  به  پیام  انتقال   در  و  دارد  جریان  کوتاهی   و  آسانی   درنهایت  حکایت  این  در  وگوگفت

  سؤالی   يجمله  یک  حکایت  در.  است  کرده  ایفا  را  خود  نقش  وجه  بهترین   به  مخاطب 

  هاي جمله  بیشتر.  دارد  ترغیبی  نقش   پیام  و  است  رفته  نشانه  را  مخاطب  که  دارد  وجود

 . دارد ارجاعی   کارکرد زبان و هستند کذب و صدق محتمل و خبري حکایت
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 حکایت . 2.2.4

 چـــاه  سـرِ  بـا  شـد  کهـن  گرگ  یکی

 مــایی  مشــتاقِ  اگـر»  گفـت  روبـه  به

 بـه  تــرا  آیــی  بـــرون  چـه  از  اگــر

ـــوابش ـــاهِ آن داد ج ـــگدل  روبـ  تن

ــرگ آن نشســت ــوِ در گ  زود روان دل

ـــان ــاد زف ــرگِ آن بگش ـــمکار گ  ستـ

 قَـــــلّاش روبــــاهِ آن داد جـوابــــش

 

 

 

 روبـــاه   افــتاده  دیـــد  چـــاه  درونِ

 بـرآیـی؟  تو  یـا  بـگو،  آیـــم،  فــرو

 «بِه  آشـناگـرگ  من  چو  صـحرا  دریـن

 «لـنگ  برِ  کآیـی  بِـه  تو  لنگم»  من  که

 ... زود   کمان،  از  تـیر  چون  دلو،  شد  روان

ـ تن  مـرا!  روبـــه  اي»  کـه  «بمگذار  هاــ

 ...«بــاش  آمدم  اینک  من  رو،می  تو»  که

 (211:  1388  عطارنیشابوري،)            

 .گرگ و روباه: هاشخصيت

 .روباه سخن به گرگ شدنفریفته :موضوع 

 . دوطرفه :گووگفت نوع 

 .حیوان دو: طرفين نوع حيث  از وگوگفت

  ي مقدمه  اول   بیت  پنج.  است  شده  سروده  بیت  هجده  در  حکایت   این:  وگوگفت  ساختار

 سیزدهم   بیت  در  و  شروع  ششم  بیت  از  وگوگفت.  است  هاشخصیت  وگويگفت  به  ورود

  شروع   گرگ  سؤال   با  گووگفت.  گویدمی  سخن  راوي  پایانی  بیت  پنج  در  و  شودمی  تمام

  سهم   و   کندمی  پیدا  گووگفت  فرصت  دوبار  طرف  هر.  یابدمی  ادامه   روباه  پاسخ  با   و  شده

 به  مختصر  پاسخ  حد  در  و  کوتاه  وگوهاگفت.  است  مساوي تقریبا   وگوگفت  این  از  دو  هر

 .  هستند مقابل  طرف

  که   است   آشکار  ولی  نیست  مشخص  چاه   سرِ  به   گرگ  آمدن  علت  وگوگفت  این  در

  که   شودمی  باعث  قدرت  از  حاصل  نخوت  و  طمع  اما  دارد؛  را  روباه  فریب  قصد  گرگ

  ادب  در  روباه.  یابدمی نجات  روباه  چاه،  در  گرگ   افتادن  با  و  بخورد  را  روباه  سخن  فریب

  هاییصفت  با  را  روباه  عطار  نیز  حکایت  این  در  و  است  زیرکی  و  مکاري  نماد  فارسی
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 با  روباه.  کندمی  توصیف  است،   مشهور  هابدان  که  گويسخن  و  قلّاش  سرگشته،  چون

  تنها   را  او  که  است  داده  گرگ  به  که  پیمانی  برخالف  و  کشدمی  فرو  چاه  به  را  گرگ  مکر،

 .شودمی  خارج چاه از  تنهاییبه و کند می خیانت گرگ به نگذارد،

  گرگ  حکایت،  این  در  عطار  و  است  گربزي  و  حرص  و   درندگی  نماد  ادبیات  در  گرگ

  گرگ  رفتار  با   هاویژگی  این.  کندمی  توصیف  بدخوي  و  بازدغل  ستمکار،   چون  صفاتی  با  را

  روباه فریب بند در اما بفریبد؛ را روباه خواهدمی گرگ. دارد خوانیهم داستان جریان در

(  دارد نگاهی چنین عطار که  گونههمان) بدانیم نفس هواي نماد را او اگر. شودمی گرفتار

 به  قصد   نفسانی،  هواهاي  گرگِ   که   زیرا   نماید؛می  درست  وي  به  صفاتی   چنین   نسبت

 .دارد را روح روباهِ نابودي و کشاندنتباهی

  توانمی   دو  آن  وگويگفت  و  طرفین  از  هریک  براي  برشمرده  هايویژگی  بهباتوجه

 و  دارد  تناسب  حکایت  هايشخصیت  با  گفتار  نوع.  کرد  شناسایی   روانی  لحاظ  از  را  آنان

  يمکالمه  سهم  اگرچه  ست،ا  ضروري  داستان  بردپیش  براي  وگوگفت  این  وجود

  است؛  وگوگفت  برد،می  پیش  را  داستان  آنچه  ولی  است  اندک  حکایت  کل  در  هاشخصیت

 .نیست منطقی وگوگفت حذف درنتیجه

  شاعر  یعنی  است؛  آن  از  گیرينتیجه  و  عرفانی  و  تعلیمی  مفاهیم  بیان  وگوگفت  يزمینه

 کرده  استفاده  «جان»  نماد  «روباه»  و  «نفسانی  هواهاي »  نماد  «گرگ»  نمادین  شخصیت   دو  از

  يوسیله  به  انسانی   پاک  جان.  است  «جسمانی  قالب»  نماد  نیز   حکایت   این   در  «چاه».  است

  «چاه» و «روباه» ،«گرگ» نمادین معناي عطار.  است  شده جسم  چاه اسیر  نفسانی هواهاي

 : استکرده  بیان گونهاین را

ــت ــاده وي در جــان ســتچاهی تن   فت

 دسـت  زنـد   «اهلل  بحبـل»  جـان  تا  بگو

 

 فتــاده پــی ســر از نفــس گــرگ ز 

ــد ــوک توان ــن ب ــاه زی ــال چ ــت ب  رس

 (211: همان)                        

  مفاهیم  تعلیم  شاعر  مقصود  تعلیمی  هايحکایت  در.  است  روان  و  ساده  حکایت  زبان    

  براي   مهم  ابزاري  ساده  زبان  بنابراین  است؛  آن  آموختن  به  مخاطبان  ترغیب  و  عرفانی
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  نقش  زبان  و  اندخبري  حکایت  هايجمله  بیشتر.  است  خویش  مقصود  به  شاعر  رسیدن

  داللت   بیرونی  هايمدلول   بر  و  اندکذب  و  صدق  محتمل  خبري  جمالت.  دارد  ارجاعی

  «برآیی؟  تو   یا  بگو،  آیم،  فرو: »دارد  وجود  سؤالی   يجمله  دو  حکایت   این  در.  کنندمی

 .  است همدلی آن کارکرد  بنابراین. است  ارتباط ایجاد جمالت این بیان از  مقصود

  شخصیتی   آن  از  کنش  نخستین.  است  سهیم  قصه  بردپیش  در  نیز  کنش  حکایت،  این  در

  شخصیت   دومین  و  فرستدمی  فرو  چاه  به  را  روباه  که  مشیتی  مشیت؛  یعنی  ،است  مقدر

 روباه  هايکنش  هرچند.  فرستدمی  چاه  به  و  فریبدمی  را  گربز  گرگ  که  است  حرص  مقدر

  ولی   هستند  مشیت   کنش   ينتیجه  حقیقت   در  ،(آن  از  برآمدن  و   چاه  به   فرورفتن)  گرگ  و

  و است بیشتر کنش کارکرد از وگوگفت کارکرد ها،این يهمه با. مؤثرند داستان روند در

 .کرد تلقی  وگومحورگفت را حکایت این توانمی

 حکایت . 3.2.4

 بـــاد از کـــرد شـــکایت پشّـــه یــکی

 زمـــانی در تـــندم بـــاد نـاگــــه کـــه

 را  جـاننـیم  ایـن  خـر  باز  عـدلـت،  به

ـــه ســـلیمان ــک را پشّ  بنشـــاند  نزدی

 تعجیــل بــه دوري از بــاد، آمـــد چـــو

 بیـداد  بـاد  از  نیســت  گفـت  سـلیمان

 گریـزدمـی  او  رســد،مـی  بـادي  چـو

 

 فریـاد  به  شـد  سلیمان  کــنزدی  هــبـ 

ـ ت   انیـ جــه  دازدــبینــ  جـــهانی  اـــ

 را  جـهان  بفـروشــم  وـــت  بر  وگـرنه

 خواند   خود  نزدیک  را  ادـب  گه  آن  پس

 میل  صـد  ه ـــب  پشّـه  ازو  شـد  گریزان

ـ نتوانمـی  پشّــه  نـــولیـک  اِســتاد  د ــ

 ستیزد  صــرصــر  اــــب  هــ پشّ  چگونه

 ( 126: همان)                               

 . سلیمان  و پشه: هاشخصيت

 . سلیمان حضرت نزد باد از  پشه شکایت:  موضوع 

 .دوطرفه: وگوگفت نوع 

 . انسان و حیوان : طرفين نوع حيث  از وگوگفت
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  بیت   در  و  شروع  دوم  بیت  از  وگوگفت .  دارد  بیت  هفت  حکایت   این  :وگوگفت  ساختار

  نزد   باد  از  پشه.  است  وگوگفت  به  ورود  يمقدمه  حکم  در  اول  بیت.  شودمی  تمام  هفتم

 و   باد  شدت  يمشاهده  و  دو  هر  فراخواندن  ضمن  سلیمان  و  کندمی  دادخواهی  سلیمان

  شخصیت   سه  اگرچه  داند؛می  پشه  متوجه  را  مشکل  و  بري  ستمگري   از  را   باد  پشه،  ناتوانی

  است؛  تعلیق   داراي  وگوگفت.  است  دوطرفه  پشه،  و  سلیمان  میان  وگوگفت  اما   دارد  وجود

 هر.  شودمی  شروع  دوباره  ولی  ایجاد  ايوقفه  سلیمان،  با  پشه  اوِل  وگويگفت  از  بعد

.  است کوتاه  وگوهاگفت  و مساوي   دو  هر   سهم.  دارد  وگوگفت  فرصت بار  یک   شخصیت

 .دهدمی  تشکیل  را حکایت اصلی يشاکله کوتاه وگويگفت همین

  و  پشه  درخواست   از  پس.  دارد  وجود  پاسخ   یک  و  درخواست  یک   حکایت   این  در

  این .  شودمی  حذف  داستان  از   درخواست   از  بعد  گویی.  است  ساکت  پشه  سلیمان،  پاسخ

  سلیمان   جواب  از  پشه  آیا  که   کندمی  ترسیم  خواننده  ذهن  در   را  ابهام  و  دوگانگی  سکوت،

 . است کرده  سکوت او به احترام  محض  یا است  شده  قانع

  از  پشه  شکایت  و  است  ایستاده  ضعیف  ي پشه  برابر  در   قدرتمند  باد  حکایت  این  در

  ضعف   از  وي   ناآگاهی  باد  از   پشه  شکایت   علت  گفت   توانمی  ندارد؛  منطقی   توجیه  هیچ  باد

  اش جسمانی  خصائص  از  پشه  ضعف  و  او  ذاتی   هايویژگی  از  باد  هیبت.  است  خویش

 خود   ضعف  دلیلبه  پشه  بنابراین  کند؛می  رفتار  خود  ذاتی  خصائص  مطابق  هریک.  است

  اعتراض   تعریض،  به  پشه  شکایت.  دهدسرمی  شکوه  باد  سرشت  از  برخاسته  رفتار  برابر  در

  شکایت   این .  هست  نیز  شده،  آفریده  ضعیف   موجودي  که  خود  آفرینش   و  آفرینش  نظام   به

  در   پشه  ازآنجاکه  و  خلقت  نظام  به  است  اعتراضی  اما  درآورده،  باد  گریبان  از  سر  اگرچه

 . کندمی خودنمایی جبر نیست، سهیم خود خلقت چگونگی

  بینی جهان  و  فکري  سطح  خواننده  بنابراین  کند؛نمی  توصیف   را  هاشخصیت  راوي،

 زبان.  است  تعلیمی  مفاهیم  بیان  نیز  وگوگفت  يزمینه.  دریابد  تواندنمی  را  هاشخصیت

  و   دارد  ارجاعی  کارکرد  زبان  و  هستند  خبري  جمالت  اغلب.  است  روان  و  ساده  داستان

  امري   يجمله  یک  و  سؤالی  يجمله  یک  حکایت  در.  است  موضوع  سوي  به  پیام  جهت
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  بنابراین   ست؛ا  خطابی  امري،  يجمله  دارد؛  ارجاعی  کارکرد  سؤالی  يجمله.  دارد  وجود

 . دارد ترغیبی  نقش زبان

  مطابق.  است  مؤثر  آن  پیام   القاي   و  داستان  بردپیش  در  نیز  کنش  نیز  حکایت  این  در

  با   گویی  شود؛می  ناپدید  پشه  باد،  آمدن  محض  به  ،«الفضا  ضاق   القضا  جاء  اذا»   ،مَثَل  مفهوم

  کارکرد   از  بخشی  کنش  همین  و  بنددبرمی  رخت  کوشش  و  تدبیر  مشیت،  و  تقدیر  آمدن

 .شودمی نیازبی نتیجه بیان از راوي و گیردمی عهده به را وگوگفت

 حکایت . 4.2.4

ــبی  ـــر آن شـ ـــرد زاري پیـ ـــیار کـ  بســ

ـــجابش ــون حـ ـــاند  چ ــد  او و نم  فرودی

ــو ــري چ ــن عم ــد، زی ــرِ برآم ـــشیار پی  هُ

  برخـــاست پیــر چشــم پــیش از حـــجاب

ــه  ـــت زاري بـ ـــنده اي» گفـ  راز يدانــ

 اســــرار دارُالـــمُلکِ ز آمـــد  خـــطاب

ـــمودي ـــد  ن ــه بُـ ــان ک ــد می  ایش  نمودن

 دیـــدي آب هـــمچون دور، از ســـراب

 مـاســـت قــدرتِ دســـتِ مــومِ  عــالم دو

ــر ـــیم اگ ـــک در خواه ـــرفَ ی ـــَینهُطَ  الع

ــه اگــــــر  مـــــحکم فـروبنــــدیم در نـ

  

 بــردار پیـــش از حـــجاب ایـــن یــارب کــه 

 ...دیــــد  تـــوتـوي پـــیازي چــون عــالم دو

ــار دگــر عــــالم، آن درخواســـت حــق ز  ب

 ...راســـت  و  ازچــ   خیــالی   کــس  از  نـدید 

 «تــاز؟  و  تـــک  چـــندان  بــا  خلــق  شـد   کجا

ـــه ـــیدا» ک ـــت پـ ـــدر نیس ـــار دار انـ  دیّـ

 بـودنـــد   نـــابود  بـــس  کــه  هـــم  آن  نـماند 

 رســـیدي آنجــــا چــون تـــشنه، بــــمُردي

 خواســت  از  قــدرت  نگــردد،  قــدرت  از  کُل

 کــوَنین ذرّه هــــر در آریـــــم پدیـــــد 

ـــو ــا چـ ـــتیم، م ــه هس ـــالم مَ ـــه ع  «آدم مَ

 (170:  همان)                             

 .خداوند و پیر: هاشخصيت

 .برگیرد را هاحجاب که خداوند از پیر درخواست : موضوع 

 . دوطرفه: وگوگفت نوع 

 . خداوند و انسان : طرفين نوع حيت  از وگوگفت
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  خداوند   از  که  است   پیري  ماجراي  و  دارد  بیت  هجده  حکایت :  وگوگفت  ساختار

  و   داردبرمی  را  ها حجاب  خداوند .  بردارد  وي  برابر  از  را  ها حجاب  تا  کندمی  درخواست

  و   کندمی  درخواستی  حق  از  پیر  ابتدا.  دهدمی  نشان  او  به  گونه  دو  را  جهان  نوبت  دو  در

 بدون   درخواست  نیز  دوم  بار.  شودمی  برآورده  حق  طرف  از   گفتاري  بدون  وي  درخواست

  طرف   از  وي  درخواست  اجابت  از  بعد.  شودمی  برآورده  حق   ازجانب  گفتاري  هیچ

  گوي وگفت  واقع  در.  دهدمی  پاسخ  وي  به  خدا   و  پرسدمی  سؤالی   حق  از   پیر   خداوند،

 نوع  از  وگوگفت  این.  پذیردمی  صورت  هجده  تا  دوازده  ابیات  در  حق  با  پیر  يدوطرفه

.  شودمی مطرح  بیت شش   در  حق پاسخ   و بیت یک  در پیر  پرسش. است  پاسخ و پرسش 

  قطع به  حتی .  نیست  پیر   از  خبري  حق،  پاسخ   از  بعد.  است  بیشتر   وگوگفت  این   از   حق   سهم

  هرکدام  بر  مبتنی  اينشانه  زیرا   نه،  یا  است  شده  قانع  حق  پاسخ   از  وي  که  گفت  تواننمی

 .  ندارد وجود دو، این از

  عرفانی  نگاه  نظر   از  یکی  دید؛  توانمی  نظر   دو  از  را  داستان  متن  از  پیر  ناگهانی  غیبت

  محو   باید  کار  این  دادنانجام  با  پیر  و  است  الهی  درگاه  از  مسألت  بنده  کار  اینکه  بیان  و

  تعلیم  ادب   در  که  است   پردازي داستان  تکنیک   نگاه  از  دوم   شود؛   زنده  حق  به  تا  شود

  تمام  را  خود  سخن  شخصیت  که  وقتی  پس.  اندنتیجه  خدمت  در  داستان  عناصر  يهمه

 .کند بیان کسی مزاحمت بدون را داستان پیام راوي  تا  کند ترک  را صحنه  باید کرد

  پذیريونقش  معشوق  و  عاشق  میان  حائل  است،  حکایت  این  يکلیدواژه  که  «حجاب »

  باعث   که  هاحجاب  این.  است  ها آن  پذیرش  و  حقایق  تجلی  مانع  و  انسان  دل   در  هاصورت

  تضاد   در   نفس  گوهر   با   که  است  چیزي   آن  هر  است،  حق  و  بنده  میان  تجلیّات  پوشیدگی

  از  نکته   دو  حکایت   این  در  (.311:  1379  سجادي، .  رک)   ندارد  آن  با  مناسبتی   و  است 

  ندارد،   را   هاحجاب  رفع   استطاعت  خود  چون  پیر   اینکه،  اول  دارد؛  اهمیت  عطار  دیدگاه

  حقایق   رود،می  کنار  هاپرده  این  وقتی  و  جویدمی  یاري  حق  از  هاحجاب  غبار  زدودن  براي

  قدرت   حقایق،  تجلی  سپس  و  هاحجاب  رفع  پس  در  اینکه،  دیگر.  بیندمی  عیان  را  جهان  دو
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  چشمش   پیش  از  پرده  که  کسی  براي  فقط»  دیگر  عبارتبه  کند،می  بروز  آشکارتر  حق

 (.121: 2ج ،1388  ریتر،) «شودمی معلوم خداوند  پایانبی قدرت شود،  برداشته

  این  در.  گیردمی  صورت  طرف  دو  بین  بار  یک  مکالمه  و  است  کوتاه  وگوگفت

  حق خصائص از برخی خداوند، هايپاسخ در اما است؛ ناشناس  شخصیتی پیر وگوگفت

 .شودمی عیان او  قدرت جمله از

  قالب   در  را   آن  بگشاید،   را   خداوندي   اسرار   و  خلقت   رموز  از  رازي  اینکه،   براي  عطار 

  عامل   حکایت   این  در  وگوگفت  بنابراین  کند؛می  واکاوي  گووگفت  طریق   از  و  حکایت

  وگويگفت.  است  جسته  بهره   عنصر   این   از   خوبیبه  وي  و  است   داستان  ي برندهپیش

 .دارد مناسبت هاآن شخصیت و شأن  با نیز طرفین از  هریک

  ارجاعی  زبان  کارکرد  و  بوده  خبري  هاجمله  بیشتر.  است  تکلف بی  و  ساده  حکایت  زبان

  ي جمله  یک   تنها  و  دارد  ارجاعی  نقش  آن  در  زبان  که   دارد  وجود  سؤالی   يجمله  یک.  است

  در زبان کارکرد و شودمی مطرح   مخاطب  از  درخواستی که دارد وجود حکایت در امري

 .است  ترغیبی آن
 

 گيری نتيجه. 5

  شامل   تنوع   این .  دارند   توجهی   درخور   تنوع   عطار   ي اسرارنامه   هاي حکایت   هاي شخصیت 

  رنگارنگی   این .  است   حیوانات   و (  متفاوت   طبقات   از )   ها انسان   فرشتگان،   هستی،   خالق 

  ها شخصیت   وگوهاي گفت .  زداید می   خواننده   خاطر   از   را   زدگی مالل   غبار   ها، شخصیت 

  انواع   از   سهم   بیشترین   دوطرفه   وگوهاي گفت   و   دهد می   تشکیل   را   ها حکایت   ي عصاره 

  دو   ها شخصیت   گوها، و گفت   این   در .  اند داده   اختصاص   خود   به   اسرارنامه   در   را   وگوها گفت 

  ها، آن  بین  در  که  است   فرشته   با  انسان   و  خداوند،  با  انسان  حیوان،  با  انسان   حیوان،   دو  انسان، 

 . کند می   نقش   ایفاي   ها حکایت   در   ها شخصیت   سایر   از   بیشتر   انسان   دو   ي دوطرفه   وگوي گفت 

  اعالم   را  خود  نظر  تا  دارد  مساوي  فرصت هاشخصیت از  هریک  هاوگوگفت  بیشتر  در

  به  و خوردمی هم به توازن  این است،  جواب و سؤال  نوع از وگوگفت که زمانی اما کند؛
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  توانمی  و  شودمی  داده  مخاطب  طرف  از   مفصلی   پاسخ  اغلب  هاشخصیت  از   یکی   سؤال 

 چنین  در  معموال  .  است  وگوگفت  نوع  خصلت   از  برخاسته  حدي  تا  توازنیبی  این  که  گفت

  جریان  از  سؤال،  از  بعد  پرسشگر  گویی  که  معنا  بدین  دارد؛  وجود  چالش  وگوهاییگفت

  مقابل طرف پاسخ از پرسشگر آیا که ماندمی پوشیده خواننده بر و شودمی حذف داستان

  از   ناگزیر  را  پرسشگر  عطار  گویی.  خیر  یا  کندمی  تأیید  را  پاسخ  آیا  یا  استشده  اقناع

 . شودمی  داستان  اتمام و حکایت کوتاهی موجب امر  این و داندمی  خرسندشدن

 داستان،  هايشخصیت  از  یکی  که  است  این  گوهاگفت  يهمه   در  مهم  نکات  از  یکی

  در  بنابراین  است؛  شخصیت  همین  آنِ  از  پیروزي  درنهایت  و  است  شاعر  افکار  ينماینده

  شخصیتی  نفع  به  ترازو  يکفه  و  است  فرماحکم  صداییتک  اسرارنامه  تعلیمی  هايحکایت

 .است ترسنگین کند،می بازگو وي زبان  از را  خود هاياندیشه شاعر  که

  تعلیمی   مفاهیم  و  مطالب  بیان  که  خود  مقصود  به  رسیدن  ابزار  عنوانبه  حکایت  از  عطار

  و  مطالب  این  تفهیم  و  خواننده  به  را  خویش  پیام  انتقال   و  گیردمی  بهره  است،  عرفانی  و

  وگوهاي گفت  بیشتر  در  پیام  بنابراین  دارد؛  اولویت  او  براي  هاآن  دادنانجام  به  او  ترغیب

  ارجاعی،   کارکرد  از  بعد.  دارد  ارجاعی  نقش  زبان  و  است  موضوع  و  زمینه  متوجه  ها حکایت

  ها حکایت  دوم  بخش  در  این،  وجود  با.  دارد  قرار  بعد  يمرحله  در  ترغیبی و  عاطفی نقش

  توانمی  بنابراین  دارد؛  را  سهم  بیشترین  زبان  ترغیبی  نقش  آید،می  حساب  به  گیرينتیجه  که

 و  تعلیم  خدمت  به  را  زبان  و  دارد  عهده  به  را  اجتماعی  معلم  یک  نقش  عطار  که  گفت

  گراید،   کالم  تطویل  به  اینکه  بدون  و  دارد  کامل  آگاهی  آن  کارکرد  از و  است گرفته  تربیت

  از   خود  تعلیمی   اهداف   پیشبرد  براي  و  کند می  ابالغ  را  خود   تعالیم  کلمات   حداقل  در

  از   سودجستن  براي  و  نمایشی  و  درونی  غیرمستقیم،  مستقیم،  وگوهايگفت  هايشیوه

  مباحث   جاي   عطار   هاي حکایت   در   .است  برده  را  بهره  بیشترین  حکایت  قالب  از  هااین

  هاي شیوه   پردازي، داستان   هاي شیوه   بررسی .  است   خالی   هنوز   پردازي داستان   تکنیک   به   مربوط 

  هاي حکایت   ي مقایسه   ها، حکایت   زبان   در   ها شخصیت   اجتماعی   پایگاه   تأثیر   پردازي، شخصیت 

  جمله   این   از ...  و   ها داستان   ساختار   و   طرح   دمنه،   و   کلیله   نوع   از   متونی   هاي حکایت   با   عطار 

 . دارند   پژوهش   جاي   بسیار   که   هستند   مباحثی 
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