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 چکيده
شناسی و فلسفی کاربردشناسی زبان به شمار نظریات زبانگفتاري یا کارگفت از  کنش

وگویی با توجه به موقعیت کالم و ، کاربرد افعال در ساختار گفتآید. در این نظریهمی

نیز با توجه به اینکه الطیر منطقشود. روایت هاي اجتماعی بررسی و واکاوي میارتباط

وگوها پیش رفته ي گفتاست، بر پایهي گفتمان روایی متن داستانی شاخصی در زمینه

گفتاري  وگویی، با کنشو روایت آن در پیوند با ساختار معنایی افعال و جمالت گفت

شود، ي داستان یا روایت کلی آن بررسی میدهندهیابد و در ساختار نظامتالقی می

م کارکرد گفتاري و در مسیر القاي مفهومی خاص در هنگا که معناي افعال در کنشچنان

گفتارهاي گردد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل افعال و بافت موقعیتی پارهفعل بازیابی می

گفتاري است و در پی پاسخ دادن به  ي کنشهاي نظریهبا توجه به شاخصه الطیرمنطق

ي پنج گونه وگوهاي هدهد و پرندگان قابلیت بررسی بر پایهاین پرسش است که گفت

گفتاري افعال  ا خیر. این پژوهش به روش تحلیلی و آماري، کنشگفتاري دارد ی کنش
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گفتاري  گونه کنش و با توجه به بررسی پنجالطیر منطقرا در پیشبرد گفتمان روایی 

گفتاري  دهد که نوع کنشکند و نشان میمطرح می« وگوهاي هدهد و پرندگانگفت»

ایی بیشتري داشته و دیگر وگوهاي مذکور، کارکرد اجراظهاري )توصیفی( در گفت

اند؛ هرچند کنش عاطفی ي این گونه تحقق یافتهبحث در سایههاي گفتاري موردکنش

پرندگان و کنش ترغیبی افعال هدهد نیز درجهت گفتمان روایی و بافت موقعیتی ساختار 

 اند.اي داشتهجمالت نقش برجسته

 عطار. الطیرمنطقگفتاري،  جان آر سرل، روایت، کنشهای کليدی: واژه

 

 مقدمه .1

 . بيان مسئله1 .1

( از نظریات مهم در کاربرد کلمات و Speech act theoryکنش گفتاري یا کارگفت )

وگوها، واژگان و جمالت ي کارکرد، نظام و قواعد گفتجمالت است. در این نظریه، نحوه

مندي جمالت و قاعدهگیرد و به واکاوي قرار میر ساختار نحوي و معناشناختی موردد

شود. ویژگی معنایی و هاي مضمونی و اجرایی نیز توجه میگفتارهاي کاربردي در کنش

صورت نحوي، فارغ از معناي صرفی و واژگانی اولیه، در ساخت و کاربردي جمله به

بررسی در کنش هاي موردشود. جملههاي موقعیتی کارگفتِی جمالت نمایان میبافت

« کنش در گفته»صورت ی جداي از کنش معنایی اول و نیت القاي معنی، بهصورتگفتاري به

ي جمالت در شده(، یعنی توجه به بررسی معناي ذخیره201: 1385زاده، )رک. طبیب

ها بوده است. کارکرد اظهاري یا توصیفی، تعهدي، تقریري )اعالمی(، ترغیبی و عاطفی آن

دنبال که به حالیاي زبانی است؛ درارگفت تنها نظریهرسد که کگونه به نظر میدر آغاز این

 (.11: 1387)سرل،  «ویژه افعال زبانی استي زبان بهتحلیل مسائل فلسفه»

ي سه بردارنده(، درJohn Austin) ي جان آستینرخداد گفتاري با توجه به نظریه

 کنش مرتبط به هم است:

گفت یا تولید ي کنش اساسی پارهمنزلهنخستین آن، کنش بیانی یا لفظی است که به

در آن، اجراي این  دوم، کنش منظوري )غیربیانی( که 1.آیددار زبانی به شمار میمعنی
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گیرد؛ مانند توصیه، تعارفات، گفت صورت میطریق توان ارتباطی پارهکنش منظوري از

اراي کارکردي توضیح و اهداف ارتباطی دیگر. سوم، کنش تأثیري یا کنش پس از بیان، د

 (.67: 1395 ول،ی .کر) است که واکنش مخاطب یا خواننده را برانگیزد یا متأثر کند

 Johnي کنش گفتاري را بنا نهاد و پس از او جان سرل )نخستین بار جان آستین نظریه

Searleصورت مستقیم و غیرمستقیم بندي آن به(، شاگردش، به پرورش، بالندگی و حوزه

همت گماشت. در « توصیفی، ترغیبی، تعهدي، اعالمی و عاطفی»ي گانهپنجبندي در دسته

گفتارها بیانی پارهي منظوري یا غیربررسی آستین و سرل، تأکید بر جنبهکنش گفتاري مورد

اش بر خواننده بیانی آن جداي از معناي لفظی و تأثیريو جمالت است؛ چون ویژگی غیر

تر است جمالت کاربردي مستقیم و مجازيیی کنش غیرهاي ثانوي و معنادر تحلیل جنبه

هاي دیگر فارغ از جنبه ي معناي آنهاي علمی و تحلیلی مؤثرتر در زمینهو به کاوش

 شود.منجر می

اي گونهعنوان یکی از کارکردهاي کنشی زبان در جمالت و به( بهnarrativeروایت )

مرکب، قطعات داستانی، داستان و... نمایان ها، یعنی جمالت تر، در ترکیبی از جملهوسیع

توجه آستین و هاي زبانی موردهاي گفتارِي جمالت در سطح دوم کنششود. کنشمی

. آزادي روایت در عمل شودهاي شاعرانه تحلیل تواند در آثاري مانند منظومهسرل، می

رمزهاي زبانی شناخت توان این محدودیت را با توجه به نقش زبانمحدود است؛ اما می

روایت از »عبارتی: اند، برطرف کرد. به ي روایتآن و کاوش در جمالتی که دربردارنده

شود تا به جمله برسد که حد نهایت آزادي شدت رمزگذاري شده آغاز میاي بهنقطه

گردد که ها( آغاز میرفتپی -ها )خردهاي کوچکی از جملهترکیبی است؛ سپس از گروه

(. 64: 1394)بارت و همکاران، « رودهاي اصلی پیش میي کنشد و تا عرصههنوز آزادن

 شود.درواقع رویداد روایت، همان کارکرد زبان است که در کنش غیربیانی پدیدار می

 بارترود. بنابر نظر داري به کار میروایت، اصطالحی است که براي هر نوع بیان قصه

(Bartes )اي طوالنی است، روایت، جمله»توجه داشته،  ي ساختاري روایتکه به جنبه

« ي خبري به معنایی خاص، الگویی از یک روایت استبه همان صورتی که هر جمله
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(. در این تعریف، هر جمله روایتی را در بطن خود دارد و سواي 69: 1391پور، )قاسمی

د، در خدمت روایت آینمعلولیِ جمالتی که پس از آن میورنگ و منطق علّیتوجه به پی

گیرند. پژوهش حاضر روایت تري، براي نمونه در سطح یک داستان قرار میگسترده

الطیر منطقي منظومه هايهگفتارها و جملهاي گفتاري افعال را در سطح پارهکنش

گیري بیانی، به شکلآینديِ معنایی جمالت در کنش غیردهد که پیموردتوجه قرار می

هاي دیگر، مانند روایت مرغان روایتسیمرغ به سیمرغ( در کنار خرده روایت اصلی )سفر

هاي هدهد و روایت ها و تمثیلها، حکایتو عذر پرندگان، روایت هدهد و پاسخش به آن

 شود.ها )درنگ توصیفی( منجر میعطار در کنار دیگر روایت

 اند از:هاي پژوهش عبارتسؤال

هاي ي کنشوگوي میان پرندگان و هدهد بر پایهدر گفت الطیرمنطق. آیا افعال 1

 اند؟معنایی بنا شده

ي در روایت عطار و روایت پرندگان و هدهد بر پایه الطیرمنطق. کنش گفتاري افعال 2

شده اندازه در کنش گفتاري بیان اند و این کارکرد تا چهچه کارکرد معنایی مطرح شده

 تأثیر داشته است؟ الطیرمنطقروایت در روایت اصلی و خرده

وگوهاي میان پرندگان و درحقیقت فرض اصلی پژوهش بر آن است که روایت گفت

ي کنش گفتاري و معنایی هدهد و روایت اصلی این منظومه که عطار مطرح کرده، بر پایه

صورت رخدادهاي گفتاري و کنش مضمون در سخن بوده است. نگارندگان شده که بهبیان

وگوهاي هاي گفتاري گفتدر پی آن هستند تا رخدادها و کنش نظریه با بررسی این

ي این منظومه شده و اینکه را که سبب بیان روایی برجسته الطیرمنطقشده در مطرح

هاي روایترد روایت اصلی و خردهگانه در پیشبهاي پنجچگونه هریک از این کنش

 ان کنند.تأثیر داشتند، نمای الطیرمنطقشاعرانه و هنري 
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 ی تحقيقپيشينه .2. 1

ي کنش اي دربارههاي متفرقهي این پژوهش باید گفت که پژوهشدر ارتباط با پیشینه

کنش گفتاري و ارتباط آن با جنسیت »گفتاري در برخی از اشعار انجام شده است؛ مانند 

و  (1395ی )صادق معصومه وی جالل میمراز « نامهگرشاسباجتماعی در  يو طبقه

( 1389از احمد رضی و محسن بتالب اکبرآبادي )« عطار و منطق گفتگویی الطیرمنطق»

اي آوایی و نمودهاي آوایی این منظومه و وجوه مکالمههاي چندکه در آن به بررسی نشانه

 لیتحل»عنوان اي با( در مقاله1391اند. همچنین بتالب اکبرآبادي و رضی )آن پرداخته

را با توجه به آراي  الطیرمنطقو  نامهنامه، مصیبتالهی ،«عطاري هامنظومهیی روا ساختار

بررسی اقتباس در روایت »ي (، نیز در مقاله1399اند. سمیرا شفیعی )باختین تحلیل کرده

ي کنش گفتاري جان سرل و بیش منظر پیوند نظریهي فارسی و عربی ازالطیرهاهرسال

الطیرهاي عربی و فارسی با توجه همتنی رسالي میانهبه بررسی رابط« متنیت ژرار ژنت

( و کنش گفتاري سرل پرداخته است؛ اما پژوهش حاضر Genetteشناسی ژنت )روایت

وگوهاي هدهد و پرندگان و در گفتالطیر منطقهاي گفتاري بر آن است تا به کنش

 بارتي نظریات روایی ها بر پایهروایتها در روایت اصلی و خردهچگونگی پرداخت آن

 .( که سبب برجسته شدن آن شده، بپردازدGreimas) ماسیگر و

 

 روش تحقيق .3. 1

اي است. نگارندگان تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه –صورت توصیفیروش پژوهش به

ي کنش سخن و ي افعال گفتاري و توجه به نظریهوگوها بر پایهپس از تحلیل گفت

با  الطیرمنطقگفتارهاي سرل، به تحلیل افعال و بافت موقعیتی پاره رخدادهاي گفتاري

نظر در این نظریه، پنج کنش گفتاري اعالمی، ترغیبی، عاطفی، هاي موردتوجه به شاخصه

 اند.صورت آماري پرداختهها به اظهاري و تعهدي و تطبیق آن
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 مفاهيم و مبانی نظری تحقيق .2

 شناسی و ادبيات . کنش گفتاری در زبان1. 2

یابند. به نظر باختین گفتار در ساختار کالمی و آوایی، معنا و مفهوم میکلمه، جمله وپاره

(Bakhtin« :)هاي زبان، رود و ویژگیها به کار میها و نگرشزبان براي انتقال اندیشه

اسی شنهایی از زندگی واژه است که از مرزهاي زبانسبکی یا دستوري نیست؛ بلکه جنبه

هاي ؛ بنابراین معنی جمالت، وابسته به واژه(Bakhtin,1984: 181« )رودفراتر می

توانند کارکردهاي گوناگونی داشته ها در کاربردهاي مختلف میهاست که این واژهآن

شوند و تحلیل کارگفتی در این باره باشند که به تمایز معنایی و کنش اجرایی منجر می

 نزیال جانبازیابی معناي متن با ماهیتی کارکردي است. اگرچه  یابد که در پینمود می

(John Lyons )چامسک و( یchomskyبا بررسی حاصل فرایند کنش، به جنبه ) ي آوایی

اند و به گفتارها و جمالت در مجراي ارتباطی و کالمی توجه کردهو گفتاري پاره

اند؛ اما ي نگارشی پی بردهبا جنبهي آوایی آن و تفاوتش گفتارها در جنبهي پارهشاخصه

گفتارها به کنش اجرایی و افعال آن ها به کاربرد زبانی و آوایی پارهاین جنبه از توجه آن

(، به Grice) سیگراکه جان آستین و سرل و پیش از این دو، شود، در حالیختم نمی

حلیل معنا تنها به در توضیح و ت»اند. هرچند که گرایس ي معنایی کالم توجه کردهجنبه

هایی که گوینده براي ابراز قصد قصد گوینده توجه کرده و هیچ نقشی براي الفاظ و نشانه

(؛ اما سرل و آستین، به معنا و 63: 1387)سرل،  «برد، قائل نشده استخود به کار می

 اند.قصد گوینده توجه کرده

 . کنش گفتاری جان آر سرل1. 1 .2

در دانشگاه  1955، سال آکسفورد مکتبي یکی از فالسفهنخستین بار جان آستین، 

واقع واکنشی مخالف در» هایش معرفی کرد.ي کنش گفتاري را در سخنرانیهاروارد نظریه

شناسان منطقی، مبناي شناسان زبانی و معنیبا سه اصلی بود که معموالً در میان معنی

ه جمالت اند از: نخست اینکگرفت. این سه اصل عبارتنگرش نسبت به معنی قرار می

طریق کاربرد اصلی زبان، اطالع دادن ازه کاند؛ دوم ایني اصلی جمالت زبانخبري گونه
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« توان تعیین کردگفتارها را میجمالت است و سوم اینکه صدق یا کذب معنیِ پاره

گفتارهاي بیانی، کنش و عمل (. آستین بر آن بود که گاهی پاره174-173: 1383)صفوي، 

گفتار باید در شرایط تنها پارهدهند و مختص جمله نیستند؛ درنتیجه نهزبانی را انتقال می

گفتارها با کنش غیربیانی )فعل مضمون کارآیی ِاعمال شود؛ بلکه بر آن بود که باید به پاره

ها توجه شود؛ اما در کنش ي اجرایی آن( یا به تحلیل و جنبهIilocutionaryدر سخن: 

( و لفظی Perlocutionary actsهاي پس بیانی )فعل ناشی از سخن: به کنشگفتاري 

گفتارهاي براي این پاره»این، برشود. افزون( توجهی نمیLocutionary)فعل تلفظی: 

گردد: کنش گفتاري صریح حالتی صریح مطرح میي صریح و غیرکنشی دوگونه جلوه

صریح، فعل کنشی ر کنش گفتاري غیرشود؛ اما داست که فعل کنشی در جمله بیان می

ي کنش گفتاري و تقسیمات آستین (. اما نظریه234: 1391)پالمر، « شوددر جمله بیان نمی

هایی داشت که سرل، ها و نارساییاز دیدگاه کنش بیانی و غیربیانی تا حدي محدودیت

 ها را تعدیل کرد.آن

کایی شاگرد جان آستین م( آمری1932) (John Rogers Searle) سرل راجرز جان

گسترش نظریات  با 1969( را در سال Speech Acts)ي گفتار افعالبود. او کتاب 

هایی مندي به این نظریه داد و موضوعباره چاپ کرد که الگوي نظامایناستادش، آستین، در

)رک. بندي افعال گفتاري، افعال گفتاري غیرمستقیم و استعاره را بر آن افزود مانند طبقه

دانست )رک. همان: ي فعل میي زبان را بخشی از نظریه(. سرل نظریه70: 1387سرل، 

(. همچنین افعال گفتاري را که در ارتباط با ذهن انسان است، بر واقعیت جهان منطبق 71

 (.73دانست )رک. همان: می

اي هصورت سه سطح بیانی، قضیسرل سه سطح فعل گفتاري آستین را دنبال و آن را به

(. وي بعدها این سه سطح را 87: 1394رسانی مطرح کرد )رک. فالر و همکاران، و پیام

منظر سرل، هنگام از»ا ترغیبی، تعهدي و غیره کرد. هاي امري یگسترش داد و وارد حوزه

اند از: کنش گفتن، کنش گیرد که عبارتزمان صورت میاي، چهار کنش همبیان گفته

(. Green & LeBihan, 1991: 29)به نقل از « و کنش تأثیري اي، کنش منظوريگزاره
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هاي گفتاري با توجه به کنش مضمونی )مضمون در بندي کنشاین، او به تقسیمبرافزون

 پرداخته و پنج کنش را براي آن در نظر گرفته است:سخن یا غیربیانی( آستین 

گوینده را به صدق بندي تصریحی، )تصریحی(: طبقه . کنش اظهاري یا توصیفی1

 کند؛ مانند: ادعا کردن، تصدیق کردن و روایت کردن؛آنچه گفته است، متعهد می

دارد؛ مانند اي معین وامی. ترغیبی یا امري: گوینده مخاطب را به انجام کاري به شیوه2

 تقاضا کردن، هشدار دادن و توصیه کردن؛

سازد؛ مانند قول دادن، ، متعهد می. تعهدي: گوینده را به انجام دادن عملی در آینده3

 پیشنهاد و تهدید.

 کند؛ مانند تشکر، تبریک و عفو.. عاطفی: احساسات یا نگرش گوینده را بیان می4

کند؛ مانند محکوم . اخباري یا اعالمی )تقریري(: نوعی تغییر در جهان ایجاد می5

 (.158: 1392 آزادفر، و دوستانی میکر .کر)کردن، استعفا دادن، اخراج کردن، نامیدن 

بندي دیگري را براي کنش گفتاري به کار برده و میان کاربرد مستقیم و سرل تقسیم

که در کنش گفتاري مستقیم، میان معناي جمله غیرمستقیم آن تمایز قائل شده است، چنان

گفتاِر گونه نیست. پارهو قصد آن مطابقت وجود دارد؛ اما در کنش گفتاري غیر مستقیم این

باشد؛ اما معموالً در صورت معمول یک نوع کنش گفتاري را دارا می»غیرمستقیم 

(. 86)همان: « کندعنوان متفاوتی از کنش گفتاري، ایفاي نقش میهاي خاص بهبافت

اصطالحات دیگري چون رخداد گفتاري و کنش اجرایی )کنش درون  همچنین سرل

گفتار اجراي پاره»ي منزلهکه رخداد گفتاري، به معین کرده است گفتارسخنی( را در پاره

عنوان (. کنش اجرایی به165: 1373)یول، « شودعنوان یک کنش گفتاري تفسیر میبه

آید و میاست که تنها از نیت درون مؤلف برنمودي از عملکردي »سخن یا گفتاري، 

 (.26: 1382 فلکی،) «متعلق به جهان متن است
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 شناسی بارت و گریماسری و ارتباط با روایت. کنش گفتا2. 2

هاي کالمی و زبانی هاي زبانی در بازنمایی واقعیتدنبال دریافت توانشکنش گفتاري به

هاي زبانی هر کالم، داستان، شعر، سخن منظوم یا راستاي روایتدر است که این کنش

شود. بنا به تعبیري منثوري با مضمون فعل در سخن و کنش اجرایی کالم مرتبط می

در هر کنش کالمی همچون هر فرایند » آیند کنش کالمی است و به عبارتی:روایت، پی

 ي عناصر عاطفی رمزگان )واژگانی(، ارجاعیتواند بر پایهداللت، هر روایت نیز می

هایی از روایت به راوي و نگرش )اظهاري(، اجتماعی، شعري و فرازبانی باشد. اگر بخش

شنو متمرکز کند معطوف باشد، کارکرد عاطفی دارند، اگر بر روایتنچه روایت میاو به آ

باشند، کارکرد کرداري )اجتماعی( دارند، اگر بر رمزگان )واژگان( روایت متمرکز باشند، 

 (.124: 1391)پرینس، « بیشتر کارکرد فراروایتی دارند

ارت و گریماس، براي تحلیل شناسی بباره به بیان ارتباط کنش گفتاري و روایتدراین

روایتی داستانی  الطیرمنطقشود. پرداخته می الطیرمنطقهاي کنش کالمی و روایی جنبه

( جداي از تأکید بر رمزگان Prince) نسیپرشود و دارد که از زبان چندین رواي نقل می

وضعیت روایت داستانی باید حداقل شامل »واژگانی و کنش کالمی روایت بر آن است که 

آغازین، سپس یک رویداد و سرانجام، وضعیت سومی باشد که از آن رویداد حاصل گردد 

 (.68: 1395)مارتین، « و عکس وضعیت آغازین است

ها، در روایت داستانی و هاي روایی فارغ از تأثیر آنگونه گزارهنقش افعال در این

رفت روایت، کارکرد ت در پی، بارز و شاخص است؛ اما افعال جمالالطیرمنطق نمونهي برا

خواند، هر که متنی را می»کند: گونه مطرح میهمسانی ندارد. بارت نقش این افعال را این

اي از زنجیره آورد و این عناویناطالعاتی را تحت عناوین عامی از نوع، فعل گرد می

پذیري است و نامگذاري ي رویدادها از راه نامکنند؛ زنجیرهرویدادها را در متن مجسم می

ي بارت، رمزگان نامشی )افعال عقیده(. بهBarthes, 1974: 19) «آیندکه به وجود می

ي رفت منطقی رویدادها( امکان دگرگویی تمام رویدادهاي داستان و ارائهبیانگر پی

توصیفی منسجم از روابط معنایی و منطقی حاکم بر جهان داستان را براي خواننده فراهم 



 (53 پیاپی) 1401 پاییز ،3ی شماره ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــ  102

 

شناسی مفهوم عامی است که روایت سویی(. از116: 1395)رک. صافی پیرلوجه،  کندمی

هاي داستانی بنا نهاد ( آن را براي تحلیل روایتTodorov) تودوروفبراي نخستین بار 

-توصیف حکایت»معناي ( روایت را بهPropp) پراپ(. پیش از او، 7: 1371)رک. اخوت، 

ها و مناسبات این واحدها با یکدیگر و با کل آني دهندهها براساس واحدهاي تشکیل

 (.144: 1388)احمدي، « حکایت به کار برده است

( پس از پراپ، به سیر زایشی معنا در روایت پرداخت و سه Greimas) ماسیگر

گریماس تالش »ي میانی و روساخت را براي آن در نظر گرفت: ي ژرف ساخت، الیهالیه

اثر ادبی و ساختارهاي یک جمله، نزدیکی و پیوندي برقرار کرد که بین ساختارهاي یک 

گران همان کار را در روایت سازد. به نظر او اگر فعل، مرکز ثقل در جمله باشد، کنش

ي ساختار اثر، (. با توجه به این نظر گریماس درباره68: 1393)عباسی، « دهندانجام می

عنوان کنشگران ت که افعال و کلمات بهتوان به این نکته دست یافجمالت و افعال آن می

و کنشگران دیگر این روایت، یعنی هدهد و پرندگان جداي  الطیرمنطقروایت عطار در 

مالتی کنشگرانه، روایت متن را صورت افعال و جهاي نمادین، بهاز افعال و شخصیت

 سازند. جهت کنش گفتاري میدر

اند که این کنشگران در رسیدهع کنشگران گریماس در مدل موردنظرش به شش نو

توان گفت که اند و تا حدي میبندي کنش گفتاري سرل، به پنج مورد تقلیل یافتهتقسیم

نخستین مدل از »اند: توجهمندي اثر موردجهت روایتبندي درهر دوي این مدل تقسیم

که کننده یا مسبب است گران )نحو روایی( گریماس، کنشگر فرستنده یا تحریککنش

(. 68)همان: « دهدفرستد و دستور اجرایی را فرمان میفاعل کنشگر را به مأموریت می

این کنشگر در جمالتی با کنش گفتاري ترغیبی )پیشنهادي(، شنونده یا مخاطب را به 

کنشگر گیرنده یا سود برنده کسی »دارد. دومین: کند یا از آن برحذر میامري ترغیب می

(. این کنشگر، نقش خواننده را 69)همان: « بردنشگر سود میاست که از کنش فاعل ک

بندي سرل جایگاهی ندارد. سومین: کنشگر فاعل، او کسی کند که در تقسیمتداعی می

این کنشگر  (.همان .رک) رودطرف شیء ارزشی خود میکند و به است که عمل می
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صورت این دو را بهي کنش گفتاري اعالمی و تعهدي است و گویندگان کنندهتداعی

کنند. کنش چهارم، شیء ارزشی است که هدف اعالم، تعهد یا تهدید تبدیل به عمل می

تواند هر پنج کنش گفتاري سرل )اظهاري، تعهدي، و موضوع فاعل کنشگر است و می

اعالمی، ترغیبی و عاطفی( را در برداشته باشد؛ چون بر فعل مضمون در سخن و کنش 

شود. پنجم کنشگر بازدارنده کند که در هر پنج کنش سرل یافت میید میاجرایی گفتار تأک

که این  (همان .کر)شود تا فاعل کنشگر به شیء ارزشی برسد کسی است که مانع می و

 صورت کنش توصیفی و عاطفی در گفتارهاي هدهد و پرندگان نمود یافته است.کنشگر به

 

 . بحث3

 عطار  ريالطمنطقکنش گفتاری افعال در  .1. 3

اي تمثیلی، گونههاي ناب و نمادین عرفانی خود را در ساختاري روایی و بهعطار اندیشه

وگوهاي میان هدهد و پرندگان یا روایت گیري از گفتاي بلند با بهرهدر قالب منظومه

وگوي میان افراد یا هایی به نقل از هدهد، بنابر گفتسوم شخص )شاعر( یا حکایت

عرفانی از ارتباط  -ي تعلیمیصورت داستانی ذکر کرده است. این منظومهات به حیوان

گاه حضرت گوید که عطار در پی رساندن آنان به جلوهسالک مبتدي با مرشد سخن می

عرفانی بهره برده است.  -هاي رمزيهایی براي بیان جنبهروایتحق، از روایت و خرده

کند که در این ن هدهد و پرندگان مطرح میوگوي میااو روایت اصلی را در گفت

هاي گفتاري، هر دو را شود و نوع کنشهایی رد و بدل میها و پاسخوگوها پرسشگفت

کند؛ البته کنش بیانی غیرمستقیم صورت کنش بیانی مستقیم یا غیر مستقیم نمایان میبه

براي انتقال  الطیرمنطقهاي گفتاري ها یا کنشي معنایی کارگفت)نقل به مضمون( در دامنه

کنند: تعبیر می« دگرگویی»محتواي کالم به خواننده اثرگذار است. این نقل به مضمون را به 

وگو با گذر از نوع بیرونی است، به این معنا که موضوع گفت سازي در این شیوه،کانونی»

(. 160: 1395پیرلوجه،  )صافی «شوداز کانون ادراک راوي به عبارتی موجز دگرگویی می

سویی وگوها با بیان گفتاري جمالت همدر این دگرگویی، محتواي سخن در روایت گفت
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صورت مستقیم یا غیرمستقیم )از زبان عطار( طرفی روایت هدهد یا پرندگان بهدارد. از

شکلی هاي شخصیتی هر پرنده بهکه عطار با بیان ویژگیصورتیشود، بهمطرح می

شود و گفتمان روایی را از کند؛ سپس خارج میس در جریان روایت دخالت مینامحسو

 دهد.زبان هدهد جهت می

صورت نوشتاري، ارتباط حاصل ها بهگفتارها( و ذکر نام آنها )پارهتأکید عطار بر وادي

گفتار که که پارهصورتیدار کرده است؛ بهوگوهاي میان هدهد و مرغان را هدفاز گفت

شکل مجموعه هاي طبیعی بهآید، در کاربرد زبان( به شمار میSignاي از نشانه )مجموعه

کالمی )مضمون در سخن( نیز برخوردار است؛ ي غیرمؤلفهي کالمی، از مجموعه مؤلفه

)رک.  رودجهت معنی جمله به کار میصورت ساخت مقید درگفتار بهبه همین دلیل پاره

جهت هاي کالمی، بلکه درجهت مؤلفهتنها در گفتار نه(؛ بنابراین پاره57-55: 1391الینز، 

ي گانههاي متفاوتی را در ساختار کنش گفتاري پنجکالمی و معنایی، مفهومي غیرهامؤلفه

ي کارکردي، ها در گسترهگفتاري عنوان واديواقع معناي پارهسرل در بردارد. در

 ت.ي نوعی کنش گفتاري اسکنندهمنعکس
وگویی است، هر پرنده دیدگاه و صورت گفتکه روایت این داستان بهآنجاییاز

گفتار هر پرنده، بازتاب معنا و »کند: صورت گفتار ارتباطی بیان میي خود را بهاندیشه

وگویی متن شکل گفت -رود و از تلفیق این گفتارها، بافت رواییآواي او به شمار می

وگویی روایی، کنش ي گفت(. در این شیوه31: 1389اکبرآبادي، )رضی و بتالب « گیردمی

شود. با وجود هاي خود محقق میي اندیشهگفتاري هر پرنده، جداي از دیگري، در سایه

شود؛ ي گفتاري هدهد پاسخ داده میاین، هریک از پنج کنش گفتاري پرندگان با مواجهه

صورت عال، بیشتر با دیدي طنزآمیز بهي اقناع هدهد در این افبا این تفاوت که شیوه

ي پرندگان به گفتار هدهد بر همین اساس ترغیبی )امري( است و پاسخ کنشگرایانه

 شود؛مستقیم( مطرح میي پرسش و پاسخ )مستقیم یا غیرگیرد و روایت بر پایهصورت می
هاي هاي گفتاري و جنبهرود؛ اما بر کنشروایت ثابتی که در یک خط ممتد پیش می

 شود:تأویلی افزوده می
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 بال و َپرُپر خون، بـرآوردنـد آه  ي مرغان ز هول و بیم راه جمله

 دیـدند درمـان نـاپدیـددرد مـی  دیـدند پـایـان نـاپـدیدراه مـی

 کاسمان را پشت بشکستی در او باد استغنـا چـنان جـستی در او

 (91-90: 1389)عطار،                                                               

هاي روایی توجهی به ویژگیصورت گذرا و بیهاي این منظومه بهها و تمثیلحکایت

هر تمثیل و »و زبانی و به صرف تأیید سخن هدهد، در این منظومه درج شده است: 

طور غیر شود، ضامنی براي بیان دیگري است و به ذکر میحکایتی که در داستان اصلی 

: 1383)کهنمویی، « کندمستقیم، نوعی پیوند میان یک گفتمان و گفتمان غیر ایجاد می

ترین داستان فرعی یا خرده صنعان یا سمعان و دختر ترسا شاخص(. حکایت شیخ11-12

ایت با کنش گفتاري توصیفی و رود. روایت اصلی این حکبه شمار می الطیرمنطق روایت

هاي دلیل کنش گفتاري راویتروایت بهاظهاري بیان شده است. تعدد راویان این خرده

صورت خالصه چنین بیان کرد: توان بههاي آن را میدرونی داستان است. کل روایت

هاي صنعان از زبان شیخ، دختر و مریدان. دوم( روایتنخست( روایت اصلی داستان شیخ

ي روایت اصلی متناسب با بیان روایت رع بر اصل داستان از زبان هدهد که در ادامهف

روایت براي تأکید بر روایت اصلی داستان از زبان عطار راویان دیگر است. سوم( خرده

همراه دارد و خارج از  گیري عرفانی بهشود و نتیجهصورت درنگ توصیفی ذکر میکه به

صنعان و فدا کردن جان در مسیر جانان با تأکید بر روایت ان شیخ روایت براي تأیید داست

 هدهد است:

 اي با جان چه کارعاشقان را لحظه  عاشق را با کفر و با ایمان چه کار

 اره بر فـرقـش نهـند، او تـن زنـد  عاشـق، آتـش بر همه خرمن زند 

 (66: 1389)عطار،                                                                     

صورت توصیفی یا اظهاري، عاطفی و روایت بیشتر بههاي گفتاري این خردهکنش

هاي عاطفی و توصیفی، بیشتر از زبان شیخ و مریدان و ترغیبی یا امري است که کنش

لت امري و دستوري دارند، از زبان دختر ترسا خطاب به هاي ترغیبی که بیشتر حاکنش
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صورت توصیفی براي نقل داستان، شیخ هستند و روایت از زبان عطار و هدهد، بیشتر به

هاي تصریحی گیري پایانی صورت گرفته است. در کل گزارهي روایت و نتیجهادامه

هر فرصتی براي تعلیم و بیان کند که عطار از ثابت می الطیرمنطق)اظهاري( و ترغیبی در 

 (.94-93: 1399کرده است )شفیعی، عقاید خویش استفاده می

 ريالطمنطقکنش گفتاری هدهد در  .1. 1. 3

عنایی خاص به واژه و ي بار مصورت افادهکنش گفتاري افعال در اعمال سخن گوینده به

در کارکرد القاي » گفتاري:حقیقت کنش رود. درجهت القاي مفهوم به کار میاعمال آن در

شود که در آن باید دو شرط محقق صورت فعل مضمون در سخن نمایان میبار معنایی به

(. 169: 1387)سرل، « گردد: نخست، شرایط انجام دادن فعل و دیگر، تنسیق قواعد در آن

شود. گفتارها نمایان میاگر این دو شرط مهیا شوند، معناي فعل گفتاري در جمله یا پاره

صورت ي بار معنایی واژه، توان منظوري را بههمچنین اگر فعل مضمون در سخن در افاده

ي کنشی کالم یا کنش غیر غیرمستقیم تصریح و آشکار کند، به کنش اجرایی یا فرضیه

ي کنش شود. براساس نظریه( منجر میPerformativeHypothesisبیانی جمالت )

ها( افعال ها و تمثیلها )حکایتروایتپرندگان یا خردهکالمی سرل، عطار و هدهد یا 

اند اي غیرصریح با کنش اجرایی بیان شدهگونهگفتاري یا فعل مضمون در سخن، بیشتر به

ي بردارندهدارند و در روایت هدهد بیشتر در که در روایت عطار، حالت اظهاري)توصیفی(

هادي( هستند؛ اما روایت پرندگان بیشتر کنش گفتاري اظهاري یا ترغیبی )هشداري یا پیشن

 اند. ها بیشتر توصیفیروایتصورت اظهاري و عاطفی و خردهبه

ازطرفی فعل مضمون در سخن هدهد، بیشتر حالتی از توصیف و ترغیب را نمایان 

ها، سختی راه، ترغیب و تهدید پرندگان و هاي واديکند و در آن به شرح ویژگیمی

کند. پسین معطوف می 2دي، توجه پرندگان را به رخدادهاي گفتاريگاهی با کنش تعه

عنوان راوي دوم این منظومه و در جایگاه قدرت، بر اندیشه و فکر درواقع هدهد به

هاي امري و پیشنهادي کند و گاهی با تکیه بر کنش ترغیبی که جنبهپرندگان اعمال نفوذ می

دهد و دیدگاه به دیدگاه موردنظر خود سوق می صورت مثبت یا منفی دارد، پرندگان رابه 
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اي براي کند؛ براي نمونه پس از اینکه هریک از پرندگان، عذر و بهانهآنان را دگرگون می

هایی را آورند، هدهد با کنش گفتاري اظهاري، جملهسوي سیمرغ میخودداري از سفر به

صورت ترغیبی )امري( مطرح بهصریح و یرکند که در کنش اجرایی با بیانی غبیان می

دیگر، هدهد پرندگان را به فدا کردن جانشان در راه سیمرغ تشویق عبارتشود، بهمی

 کند:ها را از آغاز راه متوجه آخرین مرحله میکند و آنمی

 ه عاشق شد نه اندیشد ز جانـکانک هدهد رهبر چنین گفت آن زمان  

 ر فـرقـش نهــند او تـن زندــاره ب چون به ترک جان بگوید عاشقی 

 ي مـشـکل ببایـد عـشـق راقــصه ق را ـدرد و خـون دل بـباید عش

 (66: 1389)عطار،                                                                            

وگو و پرسش وگوهاي پرندگان و هدهد که گاهی در قالب گفتکنش گفتاري گفت

 شود، براساس روایت ممتد )غیرسخ یا کنش در عمل )ژست و حاالت( روایت میو پا

پردازي عطار صورت گرفته است، به این شکل که هر اصلی( و تأثیر این کنش در روایت

العمل اي ازسوي پرندگان، هدهد را قائل به کنش و عکسوگو یا بیان عذر و بهانهگفت

بیانی در صورت کنش غیرنظر سرل و بهخن ازمضمون در س صورت فعلکند که بهمی

ها القا یابد که معنا یا کنش معنایی یا اجرایی خاصی را به آنمیان سخنانش نمود می

 کند. می

 کنش گفتاری اظهاری و ترغيبی هدهد. 1. 1. 1. 3

ها و وگوها، حکایتها، جواب عذر پرندگان، گفتکنش گفتاري هدهد در بیان وادي

خواهش را  ياي کنش اظهاري و ترغیبی است تا شعلهي گونهبیشتر دربردارندهها تمثیل

ها را با توصیف مراحل )بیان واقعیت یا تأکید و تصدیق( در وجود طالبان برافروزد و آن

یا کنش پیشنهادي یا دستوري )منفی یا مثبت( به آن سمت بکشاند. درواقع در موارد ذکر 

صیفی یا تصریحی( هدهد با کنش گفتاري ترغیبی )امري(، شده، کنش گفتاري اظهاري )تو

 شود و با خط روایت اصلی همسویی دارد:آمیخته می

 صد هـزاران خـون، حالل اینجا بود تــشنــگی بـر کمــال اینجـا بود
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 دم مزن یک ساعـت از هل من یزید گـر بیـاري دست تا عرش مــجید

 ري خــاک ره بـر فــرق کنورنه با خویش را در بحر عرفان غرق کن

 خـــیـز باري مــاتـم هجـران بدار گــر نــداري شادیـی از وصل یار

 (195)همان:                                                                                 

اجرایی حال که با کنش اند، درعینعطار در این ابیات که در وادي معرفت سروده شده

پردازد، به سالکان هاي آن میبه توصیف وادي معرفت و تصدیق و تأیید مراحل و سختی

دهد و حتی گاهی با بیانی سرزنشی )ترغیبی منفی( آنان را بر آن )پرندگان( هشدار می

دارد که در این راه هشیار باشند، به پا خیزند، در این مسیر گام بنهند و سختی آن را می

د. درحقیقت هدهد در پاسخ به حکایت طوطی و عذرهایش، با کنشی به جان بخرن

 کند که جان به جانان بسپارد:توصیفی و تمسخرآمیز به طوطی پیشنهاد می

 رو کــه تو مغزي نـداري، پوستی      آب حـیوان خواهی و جان دوســتی

 در ره جانان چو مردان، جان فشان  جان چه خواهی کرد، بر جانان فشان

 (45)همان:                                                                             

 . کنش گفتاری اعالمی و عاطفی هدهد2. 1. 1. 3

وگوي هدهد با پرندگان که مبناي پرسش و پاسخ دارد و کنش گفتاري هدهد، پس گفت

کنشی اعالمی و تقریري پس پردازد، با از اینکه بیشتر به توصیف یا ترغیب پرندگان می

از تهدید یا سرزنش پرندگان و با بیانی غیرمستقیم، وضعیت روحی و مادي آنان را اعالم 

دهد. هدهد در آغاز داستان هایی خاص، دیدگاهشان را تغییر میکند و با توجه به فرمانمی

رد که کند که پادشاهی در پس کوه وجود داپس از وصف سیمرغ و مسیر سفر، اعالم می

 به ما نزدیک است؛ ولی ما از او دورِ دوریم:

 در پس کوهی که هست آن کوه قاف   خــــالفهسـت ما را پادشاهی بی

 او بــه مـا نزدیــک و ما زو دور دور    نــام او سیــمــرغ، سلـــطان طیور   

 جـان فشانـدن بایـد ایـن درگــاه را    بایــد تمـــام، ایـن راه  را مـردمی   

 (41-40)همان:                                                                            
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صورت کنش اجرایی و همچنین در پاسخ به حکایت کوف، با بیانی توصیفی که به

زر عشق داشته  کند که هرکس به گنج وشود، اعالم میفعل در مضمون سخن مطرح می

 پرست است:باشد، او بت

 استهرکه از زر بت کند او آزري  است عشق گنج و عشق زر از کافري

 (57)همان:                                                                              

ده، ترغیبی کمتر بهره برازسویی، هدهد از کنش گفتاري عاطفی به نسبت توصیفی و 

صورت فعل مضمون در سخن نیز در کنش گفتاري توصیفی که بیان عاطفی او بهصورتیبه

مطرح شده است؛ بنابراین کنش گفتاري عاطفی روایت از زبان هدهد، در حالت ایستایی 

خود خوديقرار دارد؛ اما کنش اعالمی در حد میانه پیش رفته است؛ چون روایت اصلی به

گذاري در عملکرد مطرح شده است؛ ولی این دو، نقش کمابیش اثر با کنش گفتاري اظهاري

باره از زبان هدهد اینون کنش گفتاري عاطفی و اعالمی درحقیقت چروایت دارند. در

جهت روایت اصلی داستان و تکمیل فرایند آن است که روایت اصلی شود، درمطرح می

هاي رسیدن به سیمرغ است و این کنشها براي داستان، سفر پرندگان و وصف سختی راه آن

شود، تأییدي ها ظاهر میها و تمثیلوگوي هدهد و پرندگان و حکایتگفتاري که در گفت

اي چون رمزگشایی ها موارد ویژهبراي روایت اصلی یا فرع بر آن است که کنش اجرایی آن

کند؛ اننده بازگو میمستقیم را براي خوغیر هاي بیانیمعانی پنهانی متن و دستیابی به کنش

مستقیم عاطفی را براي نمایان کردن ر بیان وادي حیرت، کنش بیانی غیربراي نمونه عطار د

 هاي احساسی هدهد در وصف این وادي نمایان ساخته است:جنبه

 هـر دمــی اینــجا دریـغی بـاشـدت   هر نفس اینــجا چو تیغی باشدت

 روز و شب باشد، نه شب نه روز هم   آه بـاشـد، درد بـاشـد، سـوز هم    

 در تـحــیر مـانـده و گـم کــرده راه   مرد حیران چون رسد این جایگاه

 وان نـدانـم هــم نـدانـم نـیـز مــن   نـدانـم چیز منگـوید اصـالً مـی    

 امنـه مسـلمـانـم نـه کـافر، پس چی   امعـاشـقـم امـا نـدانـم بـر کــی    

 ( 212)همان:                                                                            
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 . کنش گفتاری تعهدی هدهد 3. 1. 1. 3

گیرد و در در کنش گفتاري تعهدي یا تعهدآور، گوینده انجام دادن کاري را برعهده می

سخن او قدرت اجرایی بیشتري برد تا این رابطه از قول یا تهدید یا وعده و قسم بهره می

در این نوع « دهمقول می»یا « خورمقسم می»هایی مانند داشته باشد؛ براي نمونه فعل

بیانی است که فرد در اي از کنش غیرکنش، افزون بر معناي تعهدي، در کنش اجرایی گونه

خبري، امري، صورت دهد که بهآن، نهایت تعهد را با وصف یا پیشنهاد امري انجام می

هاي وگوهایش با بیان وعدههدهد در ضمن گفت پرسشی یا عاطفی امکان تحقق دارد.

هاي راه سلوک کند که سیمرغ را در صورتی که سختیاي در برابر پرندگان، تعهد میصادقانه

را تحمل و طی کنند، دیدار خواهند کرد؛ به همین دلیل کنش گفتاري تعهدي هدهد 

شود. هاي خبري و توصیفی مطرح میاي کنش غیربیانی )اجرایی( گفتهنهباره با گودراین

سلوک، کنش گفتاري تعهدي از زبان هدهد در آغاز وصف سیمرغ و حکایت سختی مسیر 

 جهت رهایی از خودپرستی و رسیدن به جانان است:بیانگر وعده و قول هدهد در

 اه و آن درگه شویدـرم آن شــــمح  لـیـک با مـن گـر شمـا همـره شـوید  

 دینی خویشر بیــی از تشویـــتا ک وارهـیـد از نـنگ خـودبینی خـویـش

 ک و بد برستــان ز نیـــدر ره جان  برستاز خود جان،هرکه در وي باخت

 (40-39)همان:                                                                         

دهد، پادشاهی کردن با که وعده می« حکایت باز»اجرایی به قول هدهد در کنش 

شک کس به شاه نزدیک باشد، بیدهد که هروجود همتا، نازیبا خواهد بود و باز قول می

 در معرض خطر خواهد ماند:

 از صفت دور و به صورت مانده باز       هدهدش گفت اي به صورت مانده باز  

 پادشـاهـی کـی بـرو زیـبـــا بــود       همـتــا بــــودگـر ا مـلـکشـاه را در  

 ترشــک بـود تـاریـککــار او بـی       تــرهـرکـه بـاشـد پیـش او نــزدیـک  

 (54)همان:                                                                         
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 ريالطمنطقنش گفتاری پرندگان در . ک2. 1. 3

صورت بیان روایت حکایت بلبل، صعوه، طاووس، هاي گفتاري پرندگان در آغاز بهکنش

ها و عذرهاي آنان از ها )ناتوانیطوطی، کوف، باز و غیره و پاسخ هدهد به این حکایت

صورت گیرد که این روایت، پس از جواب هدهد به آن عذرها بهدیدار سیمرغ( شکل می

جویی او و ناتوانی، گناهکاري، ي سبقتدیگر با هدهد دربارهپرسش و پاسخ پرندگان 

دوستی، غمگینی، هاي مختلف دیگري چون زرها و ایراد بهانهپرستی آنغرور و نفس

یابد که این روایت با حضور کنش گفتاري عشق و دلدادگی، ترس، حیرانی و... ادامه می

شود تا حدي که این روایت پس از یناپذیر مهایی از جهان داستانی راوي تفکیکگفتمان

برداري، ها و تعهد برخی دیگر از پرندگان به فرمانآن با پاسخ هدهد به این پرسش

شود؛ بنابراین روایت داستانی همتی و وفاداري در محضر سیمرغ منجر می بازي، عالیجان

پایان منظومه  مستقیم ازسوي پرندگان، دراین منظومه در این کنش گفتاري با بیانی غیر

ها، جداي گیرد که عناصر زبانی این کنشي عطار شکل میشدهصورت گفتمان بازگوییبه

هاي روایی این دو )هدهد و پرندگان(، با توجه به محتواي کنش گفتاریشان در از گفتمان

 رود.خدمت روایت اصلی پیش می

ت اظهاري و عاطفی صوروگو با هدهد، بیشتر بههاي گفتاري پرندگان در گفتکنش

صورتی است وگوهایشان در خطر روایت داستانی بهاست و نقش کنش عاطفی در گفت

که به طول و تفصیل روایت اصلی انجامیده است؛ اما تاحدي کنش گفتاري توصیفی 

صورت پرندگان با روایت همسوست. همچنین سه کنش ترغیبی، اعالمی و تعهدي به

 اند.صورت گذرا یاري رساندهوند روایت، آن هم بهچندان آشکاري به تکمیل رنه

 . کنش گفتاری اظهاری پرندگان1. 2. 1. 3

اي تأیید سخنان دیگري گونهي نوعی وصف، تصدیق یا حتی بهبردارندهکنش اظهاري در

اي در شود و هر پرندههاي روایی پرندگان این ویژگی دیده میاست که در بیشتر گفتمان

برد و با هدهد ها یا حتی تأییدهایش از این کنش بهره میعذرها و بهانه ها یابیان پرسش

پردازد و پس از کند؛ براي نمونه عطار به وصف حال بلبل در حکایتی میوگو میگفت
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کند و از عشق خود به گل و گلستان و از تاب وگو میآن، خود بلبل با هدهد گفت

این سخنان، کنش اظهاري )توصیفی( نمایان گوید که در بیشتر نیاوردن دوري از گل می

 شده است:

 در دهـم هر سـاعت آوازي دگـر بــازگویـم هر زمـان رازي دگــر     

 همچو دریـا جان مـن شـور آورد عشـق چون بر جان من زور آورد

 گرچه بس هشیار آمد، مست شـد هر که شور من بدید، از دست شد 

 تـن زنـم، با کـس نگویم هیچ راز چــون نـبینـم مـحرمی سالی دراز     

 (42)همان:                                                                          

 داند.کند که تنها خود بلبل است که راز گل و عشق به آن را میدر پایان هم تصدیق می

 عاطفی پرندگانکنش گفتاری . 2. 2. 1. 3

وگوهاي پرندگان با هدهد به این کنش پس از کنش اظهاري، بسامد فراوانی را در گفت

هاي خود، با کنشی خود اختصاص داده است؛ زیرا بیشتر پرندگان در بیان پرسش و بهانه

اي از غم و اندوه، حیرانی و اند که در آن گونهوگو با هدهد پرداختهعاطفی به گفت

شود و گویی با این بیان، قصد اثرگذاري و تغییر دیدگاه هدهد را نسبت فته میدلدادگی یا

ها را کند و آنها گوشزد میهاي قاطع و آمرانه به آنبه این سفر دارند که هدهد با پاسخ

کشاند که نظر خود میدارد و با کنشی ترغیبی به دیدگاه موردحذر میسخنان براز این 

شود؛ گفتمانی که ها تکرار میهاي واديتان تا پیش از بیان وصفاین روایت از آغاز داس

 شود:بر محور پرسش و پاسخ میان موافق و مخالف دو طرف روایت، رد و بدل می

 است بندعشـق دلـبندي مـرا کرده     ري گفتش که اي مرغ بلندـدیگ  

 عقـل من بربود و کار خویش کرد را در پیش کـردـعشق او آمد م 

 و آتـشی زد در هــمه خرمـن مرا را ـزن مـشـد خیـال روي او ره      

 کـفرم آیـد صـبر کـردن زان نـگار رارـیابم قک نفـس بی او نمیـی      

 (124)همان:                                                                          
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کند و از هدهد که ناتوانی خود را بهانه می ي دیگري استاین کنش از زبان پرنده   

ها این بهانههمچنین  .خواهد که او را معاف کند؛ چون در این راه زار زار خواهد مردمی

طریق گفتمان شکل یکسانی ازروند روایت را بهشود و از زبان دیگر پرندگان بیان می

 کند:روایی نمایان می

 این چنـین ره پیـش نـامد هرگـزم    عـاجـزمت و بـس مـن نـدارم قــوّ    

 ـر کـنـم عـزمـی بمـیـرم زار زارگ    از چو من مسکین چه خیزد جز غبار    

 (96)همان:                                                                   

 کنش گفتاری اعالمی و ترغيبی پرندگان .3. 2. 1. 3

در ضمن بیان مخالفت یا موافقت پرندگان با بیان مشکالت راه  کنش گفتاري اعالمی

مشاهده و بررسی است. در این کنش، پرندگان واکنش خود را نسبت ازسوي هدهد، قابل

که در حکایت بوتیمار، این پرنده از آغاز عذر خود را کنند؛ چنانبه تغییر امور نمایان می

کند که تنها و وابستگی به دریا بیان و اعالم میبراي نرسیدن به درگاه سیمرغ، تعلق خاطر 

 رساند:باره به کسی آزار نمیآرزویش دریاست و همواره در کنار آن آرامش دارد و دراین

 ز کسی آواي منــشنود هرگن جاي من ست خوشترلب دریا بر 

 ازارد ز من در عالمیــکس نی یـاز کـم آزاري مــن هـرگز دم     

 م نباشد، االمـانــتاب سیمرغ انـجـز غم دریا نخواهم ایـن زم     

 (    55)همان:                                                                          

کاربرد بوده است؛ چون هدهد سویی کنش ترغیبی در گفتمان پرندگان، بسیار کماز

دستور یا فرمان دادن به پرندگان براي بازگشت از این کنش را براي ترغیب، پیشنهاد، 

برد تا چیرگی و تسلطش را در گفتمان روایی نسبت هاي واهی به کار میباورها یا بهانه

 به دیگر پرندگان نشان دهد. 

 کنش گفتاری تعهدی پرندگان .4. 2. 1. 3

هدهد و  این کنش نیز همچون کنش اعالمی و ترغیبی، به نسبت کمی در گفتمان روایی

قبولی به تعهد و نسبت قابلپرندگان کاربرد داشته است؛ چون در این منظومه، هدهد به
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هایی را به آنان پس از دیدار با سیمرغ و حضور در قول دادن به پرندگان پرداخته و وعده

هاي هدهد در هنگام پیشگاهش مطرح کرده است؛ هرچند که پرندگان پس از شنیدن پاسخ

اند که در همه حال، پیرو فرمان هدهد باشند و هدهد تعهد کرده« دن )مرغان(عزم راه کر»

 را سرور و رهبر خود در راه رسیدن به پیشگاه سیمرغ بدانند:

 مینیک و بـد هرچه او بگوید آن کن   میحاکـم خـود را بـه جان فرمان کن    

 استرو هم رهبر هم درین ره پیش   عهد کردند آن زمان کو سرور است

 زو دریغی نیـست تـن، جان نیز هم   حکـم حکـم اوست، فرمان نیز هم   

 (89)همان:                                                                           

برداري کنند که کنش کنند که از سیمرغ فرمانپرندگان دیگري هم تعهد می

ي راه رسیدن به سیمرغ با سخنان پیشین هدهد دربارهگر موافقت آنان شان نمایانگفتاري

 دارد.

 

 های گفتاری هدهد و پرندگانواکاوی تقابلی کنش .2. 3

سوي سیمرغ( جداي از هاي گفتاري هدهد و پرندگان درجهت بیان روایت )سفر بهکنش

هاي توصیفی ي احوال و رفتار پرندگان و هدهد، درنگروایت داناي کل )عطار( درباره

هاي فراوانی ها و تمثیلمیان این روایت، بیان گفتمان روایی هدهد و پرندگان و حکایت

آیندي کنش که در این روایت گنجانده شده، بیانگر دیدگاه هریک از این دو گروه در پی

دیگر، سويها دارد. ازي مضمون در سخن آناجرایی این گفتارها و تأکیدي بر جنبه

ها بر مبناي نوعی رقابت کالمی و ها و پاسخندگان در پرسشگفتمان روایی هدهد و پر

نه یا پرسشی روایت داستانی را درجهت شود که هر پرنده با بیان عذر، بهامجادله مطرح می

-روایتبرد. گاهی استفاده از خردهنظر شاعر براي تبیین دیدگاه خاص خود پیش میمورد

شوند، موقعیت روایی داستان مطرح می الطیرمنطقصورت حکایت یا تمثیل در هایی که به

 دهند. و هویت راوي اصلی و دیگر راویان را شکل می
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صورت مستقیم یا و هدهد را بهعطار در این منظومه، کنش گفتاري میان پرندگان 

 دي( و گاه حتی در حین بیان خردهمستقیم )عاطفی، ترغیبی، توصیفی، اعالمی و تعهغیر

رساند. هاي درونی پرندگان میکه اوج هنر وي را در نمایاندن دغدغه ها بیان کردهروایت

هاي اجرایی و گفتاريِ اظهارات بیانی و توصیفی اي از جنبهکنش گفتاري هدهد با گونه

همراه است که در آن، احوال خود، سیمرغ، مسیر سلوک و پرندگان را وصف و به 

هاي عاطفی، کند؛ اما کنشترغیبی القا می هایی را در قالب کنشپرندگان دستورها و فرمان

اش ندارد. اعالمی و تعهدي هدهد به نسبت نزدیک به هم نقش اجرایی در گفتمان روایی

شان، بیشتر هاي بیانییکنش گفتاري پرندگان نیز با توجه به واکاوي و تحلیل نسبت

به وصف  ي کنش اظهاري پرندگان با توجهصورت اظهاري و عاطفی است که جنبهبه

هاي ها بیان شده و کنش عاطفی با پایان ویژگیها و عذرهاي آنها، پرسشاحوال و بهانه

هایشان در گفتمان روایی، نقش بسزایی داشته است؛ اما درونی و ترسیم احوال و دغدغه

صورت کنش اجرایی از جهت تأیید یا به عالمی، تعهدي و ترغیبی، بیشتر درسه کنش ا

شود؛ چون گفتمان پرندگان بر مبناي وصف ري )وصفی( برداشت میمفهوم کنش اظها

که حالیهاري و عاطفی صورت گرفته است؛ درصورت اظها و باورهایشان بهحال، نگرش

ها اعالم موقعیت و شرایط یا تعهد به امري یا ترغیب به انجام دادن کاري در این کنش

گفتاري هدهد و پرندگان در اثرگذاري هاي نمودي نداشته است. تقابل موجود میان کنش

وگوهایشان بر خوانندگان نقش داشته و سبب پیشبرد گفتمان روایی هرچه بیشتر گفت

 منظومه شده است.

 

 

 

 

 

 



 (53 پیاپی) 1401 پاییز ،3ی شماره ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــ  116

 

 ريالطمنطقبسامد کنش گفتاری هدهد در  .1. 2. 3

 
 

 ريالطمنطقبسامد کنش گفتاری پرندگان در  .2. 2. 3

 
 

 گيری. نتيجه4

ي ساختار روایی جامعی است که بافت عنوان متنی داستانی دربردارندهعطار به الطیرمنطق

اي دهی معناي گفتمان روایی نقش برجستهوگوهاي آن در شکلهاي گفتموقعیتی جمله

هاي دیگري را درون این عنوان راوي داناي کل این داستان، روایتداشته است. عطار به

چه از  ؛زندین دلیل چندگونگی روایی در آن موج میمتن روایی گنجانده است؛ به هم

سوي عطار و چه از سوي پرندگان و هدهد یا راویان دیگري چون سیمرغ یا راویان 

ي عنوان تأیید کنندهبهعطار شود. گاهی ها و تمثیل که از زبان هدهد نقل میحکایت
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دار وایتی را جهتیابد و نوع کنش رروایت هدهد، سیمرغ یا دیگر راویان حضور می

اي از مجادله و تقابل کالمی را میان پرندگان و هدهد و دیگران ایجاد سازد و گونهمی

 شکل بیان مضمونی و گاهیي قصد گوینده است که بهکنندهوگوها بیانکند. همین گفتمی

توصیف و اي در کنندهگیرد؛ افعالی که نقش تعیینمستقیم با افعال گوناگون صورت میغیر

ي خاص یا اقرار و اعالم امري در جهان خارج اخبار یا ترغیب و پیشنهاد یا دستوري درباره

هاي توصیفی، ترغیبی، ها دارد. افعال کنشیا تعهد به انجام کاري یا بیان عاطفی کنش جمله

 تعهدي، اعالمی و عاطفی را در ساختارهاي پرسشی، خبري و انشایی دارند.

اند، وگویی روایی که میان پرندگان و هدهد مبادله شدهدر گفت رالطیمنطقافعال 

ي صورت افادههاي اجرایی و بیان فعل مضمون در سخن که بهدلیل در برداشتن کنشبه

بررسی و ها و جمالت بوده، با توجه به کنش گفتاري سرل قابلبار معنایی به دیگر واژه

 مستقیم درسرل با بیانی مستقیم یا غیرتاري گونه کنش گفواکاوي بوده و هر پنج

 تحلیل وصفی و آماري قرار گرفته است. وگوهاي هدهد و پرندگان موردگفت

وگویی و کنش اجرایی بوده و صورت گفتکنش گفتاري موجود در این منظومه به

طرف  گران با پاسخفعال مطرح شده که پرسشي لفظی غیرهمراه با مباحثه و مجادله

یافته شده و پایان میها در این باره محدود میهاي آنمقابل مجاب و شک و تردید و بهانه

هاي گفتاري در پیشبرد وگوهاي این دو گروه با توجه به کنشاست. کارکرد معنایی گفت

اند. وگوها در کنار روایت اصلی نقل شدهاي داشته که این گفتروایت نقش برجسته

مستقیم در کنار روایت ي بیان مستقیم یا غیراري افعال در جریان شیوههمچنین کنش گفت

اند، عنوان شده« حکایت و تمثیل»صورت که به الطیرمنطقهاي روایتاصلی و خرده

کارکرد معنایی و مفهومی را به کل روایت وارد ساخته است. کنش گفتاري این منظومه 

ندگان با روشی تحلیل و آماري مورد بررسی وگوهاي هدهد و پرصورت مجزا در گفتبه

وگوهاي پرندگان دهد کنش اظهاري در گفتقرار گرفته که نتایج به دست آمده نشان می

هاي گفتاري تعهدي و و هدهد درصد باالیی را به خود اختصاص داده است؛ اما کنش

دنبال ان بهاند؛ چون هریک از پرندگتوجه نبودهوگوها موردمی چندان در این گفتاعال
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صورت ي خود یا توصیف دیدگاه خود از سفر بوده که بیشتر آن را بهبیان عذر و بهانه

که کنش گفتاري ترغیبی )پیشنهادي( در حالیاند؛ درتوصیفی و اظهاري بیان کرده

وگوهاي هدهد جایگاه بارزي داشته؛ چون در پی آن بوده که پرندگان را با گفت

 ه کند و به کنش گفتاري عاطفی توجه چندانی نداشته است.هاي خود همرادیدگاه

 

 هایادداشت
 شود.ي فرهنگ لغت ذکر می. معادل معنایی که براي کلمه1

2 .Speech Eevent: گفتاري که در برقراري ارتباط شنونده با گوینده با توجه به شرایط پاره

درواقع تفسیري از کنش گفتاري اجرا ي رخداد گفتاري است. شود، دربردارندهحاکم بیان می

برداشته ري چون پرسشی، عاطفی و ... را دري خبتواند معناي ثانویی از گفتهشده است که می

 (.51: 1387 سرل، .کر)باشد 

 

 منابع

 . تهران: مرکز.ساختار و تأویل متن(. 1388احمدي، بابک. )

 . تهران: فردا.دستور زبان داستان(. 1371اخوت، احمد. )

و گردآوري هوشنگ ترجمه . شناسیدرآمدي بر روایت. (1394بارت، روالن و همکاران. )

 .هرمس: رهنما، تهران

هاي عطار تحلیل ساختار روایی منظومه(. »1391بتالب اکبرآبادي، محسن؛ رضی، احمد. )

، 54ي ، شماره16 ي، دورهپژوهی ادبیمتن. «(نامهالطیر و مصیبتنامه، منطقالهی)

 .30-5 صص

مرکز : ي کورش صفوي، تهرانترجمه. شناسینگاهی تازه به معنی(. 1391. )پالمر، فرانک

 .کتاب ماد وابسته به نشر مرکز

ي محمد شهبا، ترجمه. (شکل و کارکرد روایت) شناسیروایت(. 1391. )پرینس، جرالد

 .مینوي خرد: تهران
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و ارتباط آن با طبقه اجتماعی در کنش گفتاري (. »1395جاللی، مریم؛ صادقی، معصومه. )

 .105-81 صص ،1ي ، شماره8ي ، دورهشناسی تاریخیهجامع«. نامهگرشاسب

 . «وگوییو منطق گفت الطیر عطارمنطق»(. 1389. )رضی، احمد؛ بتالب اکبرآبادي، محسن

 .46 -19 ، صص46 ي، شمارهزبان و ادب پارسی

پژوهشگاه : ي محمدعلی عبداللهی، تهرانترجمه. افعال گفتاري(. 1387. )سرل، جان آر

 .علوم و فرهنگ اسالمی

منظر الطیرهاي فارسی و عربی ازهبررسی اقتباس در روایت رسال»(. 1399. )شفیعی، سمیرا

 ، سالشناسیروایت. «ي کنش گفتار جان سرل و بیش متنیت ژرار ژنتپیوند نظریه

 .115 -81 ، صص7 ي، شماره4

 .نی: تهران. درآمدي بر تحلیل انتقادي گفتمان روایی(. 1395. )حسینلوجه، صافی پیر

ي هنري حوزه) ي مهرسوره: تهران. شناسیدرآمدي بر معنی(. 1383. )صفوي، کورش

 (.سازمان تبلیغات اسالمی

. هاي بنیادین جمله در فارسی امروزظرفیت فعل و ساخت. (1385زاده، امید. )طبیب

 .مرکز: تهران

تحلیل : تحلیل زبانشناختی روایت) شناسی کاربرديروایت(. 1393. )علیعباسی، 

 .دانشگاه شهید بهشتی: تهران. (کاربردي

صادق گوهرین، اهتمام و تصحیح سیدبه. الطیرمنطق(. 1389. )عطار، فریدالدین محمد

 .علمی و فرهنگی: تهران

ترجمه و گردآوري مریم خوران . زبانشناسی و نقد ادبی(. 1394. )همکاران فالر، راجر و

 .نی: و حسین پاینده، تهران

بازتاب : تهران. نویسییی داستانهاي پایهروایت داستان تئوري(. 1382. )فلکی، محمود

 .نگار

دانشگاه : اهواز. گرایی و ساختارگرایی در ادبیاتصورت(. 1391. )پور، قدرتقاسمی

 .شهید چمران اهواز
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: تهران. شناسیفرهنگ توصیفی معنی(. 1392) یا.ؤآزادفر، ر کریمی دوستان، غالمحسین؛

 .باور عدالت

، هاي خارجیي زبانپژوهشنامه. «آوایی در متون داستانیچند(. »1383. )کهنمویی، ژاله

 .16-5 ، صص16 يشماره

 .علمی: کورش صفوي، تهراني ترجمه. شناسی زباندرآمدي بر معنی(. 1391. )الینز، جان

 .هرمس: ي محمد شهبا، تهرانترجمه. هاي روایتنظریه(. 1395. )االسمارتین، و

ي اسماعیل ترجمه. (مبحثی در زبانشناسی همگانی) بررسی زبان(. 1373. )یول، جورج

 .مرکز ترجمه و نشرکتاب: جاویدان و حسین وثوقی، تهران

مهدیرجی و منوچهر ي محمد عموزاده ترجمه. شناسی زبانکاربرد(. 1395. )ـــــــــــ

 .سمت: توانگر، تهران
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