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زبان در قالب ارتباطات کالمی ،اهداف و انگیزههایی را به دنبال دارد و این امر وابسته به قصد و
منظور گویندة ارتباط کالمی است .شاعران پارسیسرای بزرگ نیز از این امر برکنار نبودهاند و در
قالب اشعار و حکایات و منظومههای خویش از ارتباطات کالمی بهرههای متعددی بردهاند .یکی از
کارکردهایی که ارتباطات کالمی میتواند در قالب نقشهای زبان در دیدگاه یاکوبسن ،داشته باشد؛
کارکردهایی اجتماعی آن است .نگارنده در این پژوهش تالش کرده به بررسی کارکردهای اجتماعیِ
ارتباطات کالمی در حدیقه سنایی و مثنوی بپردازد .بررسی کارکردهای اجتماعیِ ارتباطات کالمی
حدیقه سنایی و مثنوی مولوی به صورت توصیفی -تحلیلی نشان داد که کارکردهای اجتماعی
ارتباطات کالمی به صورتهایی چون امر به معروف و نهی از منکر مخاطب ،ترغیب کردن او ،آگاهی
بخشی و تنبه او ،القای مفاهیم واالی تعلیمی و عرفانی و  ...نمود پیدا کرده است.
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مقدمه
توجه به نقش و کارکردهای زبان تنها منحصرر به مباح زبانشرناسری نیسرت و بررسری و تببین کارکردهای متعدد زبان
در آثار ادبی نیز شررایان توجه اسررت .یاکوبسررن در رابطه با نقشها و کارکردهای زبان به نقشهای عاطفی ،ترغیبی،
ارجاعی ،فرازبانی ،همدلی ،ادبی اشراره نموده اسرت .توجه توضریحات اراشه شردة یاکوبسرن در مورد آنها بیانگر این امر
اسرت که غالب نقشهای مطرح شرده توسرا او ،با کارکردهای اجتماعی زبان ،هم پوشرانی دارد .چرا که در هر کدام از
نقشهای مطرح شرده جهتگیری پیام یا به سروی مخاطب اسرت یا به سروی خود پیام ،این همان حلقر ارتباطِ زبان با
کارکرد اجتماعی آن اسرت .ارتباط کالمی که گویندة آن به دنبال اراشر اطالعات و تنبه مخاطب خود اسرت و یا ترغیب
و بازداشرتن او و  ...دارای کارکرد اجتماعی بوده و جهتگیری گویندة آن به سروی مخاطب و کنه موضروو و پیام ارتباط
کالمی اسرت .این موضروو در آثار شراعران و نویسرندگان مطرح ادبیات اهمیت بیشرتری دارد به عبارت دیگر تذثیرگذاری
کالم و پیام ارتباطات کالمی آنها بر مخاطب بسریار بیشرتر از سرایر افراد اسرت .این پژوهش بر آن اسرت که به بررسری و
تبیین کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی در حدیقه سرنایی و مثنوی مولوی بپردازد و به دنبال پاسرخگویی به این
سررلال اسررت که کدام نقشهای زبانی در ارتباطات کالمی موجب ایجاد کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی شررده
است؟
در رابطره برا ارتبراطرات انسرررانی کالمی و غیرکالمی پژوهشهرای متعرددی تردوین شرررده اسرررت امرا در رابطره برا تبیین
کارکردهای اجتماعی ارتباطات انسررانی به واسررطر نقشهای(ترغیبی ،ارجاعی ،ادبی ،عاطفی )... ،در حدیقه سررنایی و
مثنوی مولوی پژوهش مسررتقو و جامعی صررورت نگرفتهاسررت .از جمله پژوهشهایی که به صررورت گذرا به ارتباطات
انسرررانی در بعد کالمی در حدیقه و مثنوی مولوی اشررراره نمودهاند عبارتند از :عبداهللزاده و صرررمصرررامی( )1396در
پژوهشررری با عنوانخشررراخصرررههای ارتباط کالمی در تمثیالت مثنوی» به بررسررری موضررروو پرداختهاند .گرجی و
محمدی( )1393در پژوهشرری با عنوان خبررسرری و تحلیو مفهوم ارتباطهای چهارگانه بشررری در مثنوی معنوی» به
بررسری ارتباطات در مثنوی معنوی انواو آن پرداخته اسرت .با این تفاسریر پژوهش حاضرر به روش توصریفی و تحلیلی و
با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای در صدد واکاوی ارتباطات کالمی در حدیقه سنایی و مثنوی ممولوی است.
.1نقشها و کارکردهای زبان یا ارتباطات کالمی
یاکوبسن به هنگام طرح نقشهای زبان ابتدا نموداری کلی از روند ایجاد ارتباط به دست میدهد .به اعتقاد وی گوینده
پیامی را برای مخاطب میفرسرتد .پیام زمانی ملثر خواهد بود که معنایی داشرته باشرد و طبعام میباید از سروی گوینده
رمزگذاری و از سررروی مخاطب رمزگردانی شرررود .پیام از طریق مجرای فیزیکی انتقال مییابد (صرررفوی.)34 :1390،
یاکوبسرن شرش جزت تشرکیودهندة فرایند ارتباط یعنی گوینده ،مخاطب ،مجرای ارتباطی ،رمز ،پیام و موضروو را که
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حاصرو معنی اسرت ،تعیینکنندة نقشهای شرشرگانر زبان میداند .وی در اصرو دیدگاه بولر 1را مبنای کار خود قرار داده
و به تکمیو آن پرداخته است .این نقشهای ششگانه عبارتاند از:
به اعتقاد یاکوبسرن در نقش عاطفی از زبان ،جهتگیری پیام به سروی گوینده اسرت .این نقش زبان تذثیری از احسراس
خاص گوینده را به وجود میآورد؛ خواه گوینده حقیقتام آن احسررراس را داشرررته باشرررد و خواه وانمود کند که چنین
احسراسری دارد .در دیدگاه اراشه شرده توسرا یاکوبسرن؛ نقش صررفام عاطفی زبان در حروف ندا تظاهر مییابد ،مانند خای
وای» و یا اصرواتی مثو خن ن » و جز این .این نقش نخسرتین بار تئسا مارتی 2مطرح شد و این همان نقشی است که
مارتینه آن را اندکی گسترشخحدی نفس» مینامد (همان.)35 :
در این نقش ترغیبی جهتگیری پیام به سروی مخاطب اسرت .سراختهای ندایی یا امری را میتوان بارزترین نمونههای
نقش ترغیبی زبان دانسرت .صردو و کذ این گونه سراختها قابو سرنجش نیسرت؛ مانند خاین کتا را بخوان» ،خای
خدا» و جز این .این نقش زبان پیش از یاکوبسرن با اندکی تفاوت از سروی بولر مطرح شرده بود .آنمه مارتینه به عنوان
حدی نفس به دسرت میدهد در اصرو آمیزهای از نقش عاطفی و برخی از ساختهای ندایی مطروحه در نقش ترغیبی
اسرررت .از نظر مرارتینره صرررورتهرایی نظیر خ ای وای» و خ یرا خردا» هر دو در چهرارچو نقش حردیر نفس زبران قرار
میگیرند (همان.)36 :
در این نقش ارجاعی جهتگیریهای پیام به سرروی موضرروو پیام اسررت .صرردو و کذ گفتههایی که از نقش ارجاعی
برخوردار هسرتند به دلیو آنکه جمالت اخباری به شرمار میروند ،از طریق محیا امکانپذیر اسرت ،مانند خامروز باران
میبارد» ،خبرادرم به دانشررکده رفتهاسررت» و جز آن .یاکوبسررن بر این نکته تذکید دارد که تمایز میان نقش ارجاعی و
نقش ترغیبی زبان از طریق امکان تشررخیص صرردو یا کذ گفته مشررخص میگردد و جمالت اخباری زبان تمامام از
نقش اخباری برخوردارند .الینز 3این نقش را توصیفی و بولر آن را بیانی مینامد (همان .)36 :به اعتقاد یاکوبسن هرگاه
گوینده یا مخاطب یا هر دو آنها احسراس کنند الزم اسرت از مشرترو بودن رمزی که اسرتفاده میکنند مطمئن شروند،
جهتگیری پیام به سررروی رمز خواهد بود .در چنین شررررایطی زبان برای صرررحبت دربارة خود زبان به کار میرود و
واژگان مورد استفاده شرح داده میشود .از نقش فرازبانی بهویژه در فرهنگهای توصیفی استفاده میشود (همان.)37 :
در این نقش همدلی جهتگیری پیام به سروی مجرای ارتباطی اسرت .بنا به گفتر یاکوبسرن هدف برخی از پیامها این
اسرررت کره ارتبراط برقرار کننرد ،موجرب ادامرر ارتبراط شرررونرد یرا ارتبراط را قطع کننرد؛ برخی دیگر عمردترام برای حصرررول
اطمینان از عمو کردن مجرای ارتباط است(همان.)37 :
در نقش ادبی از زبان ،جهتگیری پیام به سرروی خود پیام اسررت .در این شرررایا پیام فیالنفسرره کانون توجه قرار
میگیرد .به اعتقاد یاکوبسرن ،پژوهش در رابطه با این نقش زبان بدون در نظر گرفتن مسراشو کلی زبان به ثمر نخواهد
رسید و از سوی دیگر بررسی زبان نیز مستلزم بررسی همهجانبر نقش شعری آن است .صفوی در کتا از زبانشناسی
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به ادبیات (نظم) در این رابطه مینویسرد :خکاربرد اصرطالح نقش شرعری و اسرتفاده از واژة شرعر میتواند سربب شرود تا
توجه تنها به بخشرری از این نقش زبان معطوف گردد .این امر در دیدگاه یاکوبسررن نیز اینگونه مطرح شررده که نقش
شعری زبان را نمیتوان محدود به شعر دانست و ساختار شعر نیز محدود به نقش شعری زبان نیست» (همان.)37 :
فالد و همکاران( )1370نیز نقشهای ارتباطی مختلفی را برای ارتباط کالمی مطرح نموده است:
نقش کنترلکنندگی ارتباط :خواست ،پیشنهاد ،امر ،اظهار عقیده ،تعیین برنامه ،اجازه ،قصد سلال به صورت درخواست
و یا اجازه در مورد قصد دیگری ،سلال در مورد توجیه کاری ،قول ،تهدید ،هشدار ،ممنوعیت ،شرط ،قرارداد ،تصدیق....،
.
نقش احساسات فرد در ارتباط :تعجب ،بیان حالت یا نگرش ،نگرش سلالی ،طعنه و تهدید.
نقش آگاه کنندة ارتباطات :بیان خبر ،سلالی(مثبت یا منفی) ،پاسخگویی.
نقش تشریفات در ارتباط :خوشآمدگویی ،خداحافظی ،صدا زدن ،سپاس ،پاسخ یا آمادگی.
نقش تصورکننده :تفسیری ،بیانی ،پیبرنده و اکتشافی.
.2معرفی نسخه مثنوی مولوی مصور موجود در آستان قدس رضوی
مولوی ،جاللالدین محمد بن محمد ،متولد  672 -604و .است .مهمترین اثر وی ،مثنوی معنوی است که نسخ مصور
متعددی از آن بر جای مانده است .یکی از این نسخ مصور در موزه آستان قدس رضوی نگهداری میشود .این نسخه
مربوط به سال 845ه.و یعنی دورة حکومت تیموریان است .این نسخه به خا نستعلیق و چهارستونه  21سطری کتابت
شده و دارای  283برگ است .جاللالدین محمد بن محمد مولوی؛ کتابت یوسف بن محمد الحسینی بن میرزا محمد
علی بن میرزا جعفر الخراسانی -.تبریز :کارخانه مشهدی کریم فرزند مال حسن 1263 -1264 ،و
 6ج ( در یک مجلد)؛  21×34 /5س .م ،رحلی
فارسی
یادداشت :خا نستعلیق؛ جلد مقوایی با روکش تیماج با نقش ترنج و سرترنج ضربی؛ کاغذ فرنگی نباتی
یادداشت :به اهتمام عبدالحسین فرزند مشهدی کریم طبع گردیده است.
یادداشت 6 :دفتر مثنوی مولوی در یک مجلد است .عنوان حکایتهای مثنوی درشت تر و متمایز از متن آمده است.
.3بررسی کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی در حدیقه
سرررنرایی در ارتبراطرات کالمی از طریق کرارکردهرای متنوو زبران از جملره کرارکرد ارجراعی ،ترغیبی ،عراطفی و  ...بره اراشرر
اهرداف ارتبراط کالمی خویش از جملره اهرداف اجتمراعی چون پنرد و نصررریحرت ،امر بره معروف و نهی از منکر ،بیران
اعتقادات دینی و عرفانی خویش ...... ،برای مخاطب خویش پرداخته است.
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سررنایی در ابیات ارتباط کالمی لیو با تکیه بر محتوا و مضررمون ارتباط کالمی ،در واقع از سررویی از طریق کارکرد
ارجاعی زبان و از سررروی دیگر جهتگیری پیام ارتباط کالمی به سررروی مخاطب از طریق کارکرد ترغیبی زبان ،هدف
اصلی ارتباط کالمی که همان القای مفاهیم عرفانی و آگاهی و تنبه مخاطب است را دنبال نموده است:
ترسم از جاهلی و نادانی

ناگهان بر صراط درمانی

جاهلی مر تو را به نار دهد

تا ترا کوو و کوکنار دهد

من بگویم ترا به عقو و به هوش

گر ببندی تو پند من در گوش

سگ و زنجیر چون به دست آری

آهوی دشت را شکست آری
(سنایی.)16-7 /30 :1359،

عالمست او به هر چه کرد و کند

تو ندانی بدانت درد کند

به ز تسلیم نیست در علمش

تا بدانی حکیمی و حلمش

خلق را داده از حکیمی خویش

هر کرا بیش حاجت ،آلت بیش

در جهان آنمه رفت و آن دید

و آنمه هست آن چنان همی باید

تو مگو هی در میانه فضول

راندة او به دیده کن تو قبول
(سنایی.)23-16 /35 :1359 ،

سنایی با تکیه بر محتوا و مضمون ارتباط کالمی خویش از کارکرد ارجاعی زبان و از سوی دیگر با توجه به جهتگیری
پیام به سرروی مخاطب به منظور هدایت و تنبه او و امر به معروف و  ...از کارکرد ترغیبی زبان به منظور نیو به اهداف
کارکرد ارتباطات کالمی استفاده نمودهاست:
آینر دل ز زنگ کفر و نفاو

نشود روشن از خالف و شقاو...

هر که اندر حجا جاویدست

مثو او چو بوم و خورشیدست...

گرت باید که بر دهد دیدار

آینه کژ مدار و روشن دار
(سنایی.)22-1 /27 :1359،

در ارتباط کالمی لیو نیز میتوان به سره کارکرد اجتماعی زبان در رسریدن به مقصرود سرنایی نام برد؛ چنانکه با توجه
به جهتگیری پیام به سروی مخاطب و تنبه و هدایت و پند و نصریحت او به کارکرد ترغیبی و از سروی دیگر با توجه به
عنایت سررنایی به محتوا و مضررمون اراشه شررده در ارتباط کالمی ،میتوان به کارکرد ارجاعی و نیز با توجه به اینکه از
قالب تمثیو و حکایت برای اراشر محتوای مورد بح و خود پیام اسرتفاده شرده میتوان به کارکرد همدلی و ادبی اشراره
نمود:
راز دل گر همی نخواهی فاش

با سیهرویی دو عالم باش
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زآنکه آنرا که آرزو طلب است

پردهدر روز و پردهدار شب است

زین هوسهای هرزه دست بدار

آرزو زهر دان و معده چو مار

افعی آرزوت اگر بگزد

با تو این کارها بپزد...

بگذار از جان و عقو یکباری

تا به فرمان حق رسی باری

میبگویم سخن ترا به غمز

لیکن از راه حق به نکته و رمز

تا زباطو بنگذری حق نیست

که از این نیمه حق مطلق نیست
(سنایی.)20-7 /38 :1359،

یکی از کارکردهای اجتماعی ارتباط کالمی ترغیب مخاطب به شرنیدن داسرتان و نتیجهگیری تعلیمی و اخالقی اسرت و
این همان کارکرد ترغیبی اسرت و از سروی دیگر به مانند اغلب ارتباطات کالمی که سرنایی در حدیقه اراشه نموده اسرت
در این ارتباط کالمی نیز جهتگیری کالم به سمت و سوی معنا و مفهوم عرفانی است که بیانگر کارکرد ارجاعی است.
از سررروی دیگر انتخرا مجرای ارتبراطی حکرایرت برای القرای معنرا و مفهوم ارتبراط کالمی نیز میتوانرد کرارکرد همردلی و
ادبی برای ارتباط کالمی باشد:
بود پیری به بصره در زاهد

که نبود آن زمان چنو عابد

گفت هر بامداد برخیزم

تا از این نفس شوم بگریزم

نفس گوید مرا که هان ای پیر

چه خوردی بامداد کن تدبیر

بازگو مر مرا که تا چه خورم

منش گویم که مرگ و درگذرم

گوید آنگاه نفس من با من

که چه پوشم بگویمش که کفن...
(سنایی.)9-1 /63 :1359،

در رابطه با اسرتفاده سرناشی از آیات و احادی به طور کلی میتوان گفت کهخاو دو نوو اسرتفاده از متن دین دارد .گاهی
غرضش بیان یک مضمونی است که در کالم اهلل و یا احادی آمده و در این موارد آن آیه یا حدی خودش هدف اصلی
اسرررت و گراهی از آیرات و احرادیر در جهرت ترذییرد یرا مسرررتردل سررراختن سرررخنران خودش بهره میگیرد»(شرررفیعی
کدکنی .)24 :1372،این گونه اسرررتفراده از آیات و احادی به منظور تذکیرد بیشرررتر و القرای پیرام ارتبراط کالمی بیرانگر
کرارکردهرای ترغیبی ،ارجراعی و نیز همردلی و ادبی زبران در جهرت رسررریردن بره اهرداف اجتمراعی چون اشررراعرر معرانی و
مفاهیم دینی و عرفانی است.
در ارتباط کالمی لیو نیز با توجه به جهتگیری پیام به سررمت پیام و محتوا و مضررمون آن از کارکرد ارجاعی و نیز با
توجه به اینکه هدف سرررنایی اراشر پیام و پند حکایت به مخاطب اسرررت میتوان گفت که جهتگیری پیام به سررروی
مخاطب است:
باز را چون ز بیشه صید کنند

گردن و هر دو پایش قید کنند
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هر دو چشمش سبک فرو دوزند

صید کردن ورا بیاموزند

خو ز اغیار و عاده باز کند

چشم از آن دیگران فراز کند

اندکی طعمه را شود راضی

یاد نارد ز طعمر ماضی...

بیریاضت نیافت کس مقصود

تا نسوزی ترا چه بید و چه عود

رو ریاضت کش ارت باید باز

ورنه راه جحیم را میساز

دیگران غافلند تو هشدار

و اندرین ره زبانت خامش دار
(سنایی.)15-1 /77 :1359،

اسرتفاده از قالب حکایت برای ارتباط کالمی و محتوای عرفانی و تعلیمی بیانگر کارکرد همدلی و ادبی زبان برای اشراعه
پند و نصیحت اخالقی و هدایت به مخاطب است:
در سخاوت چنانکه خواهی ده

لیکن اندر معاملت بسته

ستد و دانش را مباش زبون

مرده بهتر که زنده و مغبون

مرد گرد در خرد گردد

تنگ میدان به گرد خود گردد...

هر کجا رخ نهادی ای عاقو

تو به آیی چو بد نداری دل

هر که تدبیر رأی بد نکند

ستد و داد بیخرد نکند...

از خرد خواجه شو که سنگ سپید

لعو شد زیر دامن خورشید
(سنایی.)18-1 /160 :1359،

جهت گیری پیام ارتباط کالمی لیو به سروی خود پیام بیانگر نقش ارجاعی زبان در القا و اشراعه معنا و مفاهیم عرفانی
برای هدایت مخاطب است.
...نیست جز شرو و عقو و جان و دماغ

خلق را در دو خطه چشم و چراغ

عقو جز داد و کرم نکند

که اولواالمر خود ستم نکند

مده ای پور روز نیک به بد

با خرد روز آن نه با دل خود

با خرد باش و از هوا بگریز

که هوا علتیست رنگآمیز...

سخن عقو چو تمام آمد

علم را در جهان نظام آمد
(سنایی.)28-1 /164 :1359،

سررنایی مسرراشو اخالو اجتماعی را با اخالو زاهدانه و عارفانه در کنار هم میآورد و جهانی میآفریند که به گمان او،
انسرران در آن سررعادتمند و عاقبت به خیر شررود .راوی و گویندة این ارتباط کالمی ،خود سررنایی در قالب راوی سرروم
شرخص اسرت .در این گونه ابیات و ارتباطات کالمی جهتگیری پیام ارتباط کالمی به خود پیام ،بیانگر کارکرد ارجاعی
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زبران و نیز برا توجره بره هردف ارتبراط کالمی در تنبره و هردایرت مخراطرب ،میتوان بره کرارکرد ترغیبی زبران در جهرت تحقق
اهداف اجتماعی ارتباط کالمی از جمله هدایت و امر به معروف و نهی از منکر اشاره نمود(ص ،80ابیات :)10-1
هست حق را ز بهر جان شریف

اندر اثنات حکم صنع لطیف

داند آن کس که خردهدان باشد

کانمه او کرد خیرت آن باشد

نیک نز میو و بد نه ز اسبابست

بد نه از فصد لیک جالبست
(سنایی/80 :1359،

.)3-1

سرنایی در قالب حکایت لیو ،نکات عرفانی از جمله :خاموشری در طریق سرلوو ،برتری زبان حال بر زبان قال ،پرهیز از
تقلید ،لزوم علم همراه عمو و علم شررناخت خداوند را یادآور میشررود .راوی این ارتباط کالمی خود سررنایی در قالب
سرروم شررخص اسررت .در واقع سررنایی از طریق این حکایت و گفتگوهایی که میان شررخصرریتها رد و بدل میشررود،
اندیشرههای عرفانی و درونیات خود را به صرورت پند و اندرز اخالقی و تعلیمی و عرفانی به مخاطب القا میکند .تذکید
سنایی بر محتوا و پیام حکایت بیانگر کارکرد ارجاعی زبان و نقش اجتماعی ارتباط کالمی است:
...در ره او سخن فروشی نیست

در رهش بهتر از خموشی نیست

بگذر از قال و حال پیش آور

قال قیدست زو سبک بگذر

راه تقلید و قید رو بگذار

وز هوسها بجمله دست بدار

علم در مغزت و عمو در پوست

هممو نور چراغ و روغن اوست

گر برای خداست اندو بس

وز پی مال و جاه اینت هوس
(سنایی.)24-1 /170 :1359،

در ارتباط کالمی که با عنوان خفی ذم الطمع والحرص» سرنایی به قصرد نصریحت و پند مخاطب برای دوری از حرص
و طمع به نصریحت پرداخته اسرت .در ارتباط کالمی همین با سرنایی نصریحت و پند را رها کرده و برای مخاطب از
سرجایای اخالقی صروفیان صرحبت نموده اسرت .در واقع هدف از این ارتباط کالمی آشرنا نمودن مخاطب با خلق و خوی
تصروف و آیین و طریقت صروفیان به قصرد معرفی آنها و آگاه سرازی مخاطب ،اسرتفاده نمودهاسرت .در این ارتباطات
کالمی تکیه بر آگاهسررازی مخاطب و محتوا اسررت؛ این همان نقش ارجاعی زبان اسررت که بیانگر کارکرد اجتماعی آن
است
.4بررسی کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی در مثنوی مولوی مصور
ویژگیهرای ارتبراطرات کالمی در مثنوی بیرانگر آن اسرررت کره ارتبراطرات کالمی در این اثر دارای کرارکردهرایی از جملره:
کارکرد تعلیمی -تربیتی ،کارکرد بیان گفتگو ،کارکرد بیان ما فی الضرمیر و تسرکین روح ،کارکرد آمادهسرازی لهنی و
فکری و روحی برای درو معرانی و تعرالیم عرفرانی و اخالقی و ایجراد مفراهمره و تفهیم ،هردایرت و از همره مهمتر
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داسرتانپردازی که هنر برجسرته مولوی اسرت و  ...اسرت .این کارکردها در بردارندة کارکردهای اجتماعی زبان در قالب
نقش ترغیبی ،ارجاعی و  ...است.
در واقع از ویژگیهرای ارتبراطرات کالمی مثنوی ،ترذکیرد مولوی بر پیرام حکرایرت و ارتبراطرات کالمی اسرررت چنرانکره در
بسریاری موارد خود حکایت را رها نموده نموده و هدف و پیام را به صرورت مستقیم برای مخاطب بازگو نمودهاست .این
امر بیانگر نقش ارجاعی کالم و ارتباطات کالم مولوی در مثنوی اسرررت .البته دانسرررت که کالم و ارتباطات کالمی در
مثنوی دارای نقش ترغیبی و ادبی نیز میبراشرررنرد؛ چنرانکره در بسررریراری از ارتبراطرات کالمی مولوی برا جمالت امری
مخاطب را به شرنیدن داسرتان و حکایت دعوت میکند و چنانکه گفته شرده تمام امکانات زبانی در مثنوی ،همه برای
رسرراندن معانی و مفاهیم بلند عرفانی و تعلیمی و پیام نهایی آنها به خدمت گرفته شرردهاند .مولوی با دعوت مخاطب
خود که دیگران هسرتند سرعی در ایجاد مفاهمه و هدایت آنها دارد و از آنها میخواهد به حکایتی که پند و تعلیمی را
در بر دارد و حقیقت احوال درونی همه آدمیان اسررت ،گوش فرا دهند .در تصررویر شررمار( )1نمودی از تصررویرسررازی
تعلیمی مشاهده میشود.

تصویر :1نگارة مبارزه علی (و) با دشمنان ،قرن هشتم هجری ،نسخه مصور مثنوی مولوی ،مذخذ :موزه آستان قدس رضوی.

هردف مولوی در حکرایرتخ قصةةخ رورنةدةان پیة ب ةه از حرص و ترت نصةةیحة نةاصةة » اراشرر مفراهیم عرفرانی و
تعلیمی میباشرد .در این حکایت فیو تمثیلی اسرت از حضررت حق تعالی ،پیو بمگان تمثیلی اسرت از انبیات و اولیات و
انسررانهای کامو ،خورندگان فیو تمثیلی اسررت از معاندان و مخالفان انبیات و اولیات و خوردن بمه فیو نیز تمثیلی از
مخالفت و سرتیز معاندان با انبیات و اولیات .محتوای این حکایت بیانگر آن اسرت که گروهی از مسرافران به سررزمین هند
رسریدند و چون گرسرنه بودند تصرمیم به شرکار بمه فیو گرفتند اما در این میان مردی دانا با آنان روبرو شرد و از سرر
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دلسروزی آنها را راهنمایی کرد که فیوها بوی فرزندان خویش را به خوبی تشرخیص میدهند اگر شرما فیلی شرکار کنید
و بخورید قطعام گرفتار انتقام پیالن مسرت خواهید شرد .بعد از رفتن مرد دانا گرسرنگی بر آنان غلبه کرد و نصریحت او را
فراموش کردنرد و بمره فیرو فربهی را شرررکرار کردنرد و تنهرا در میران آنران یرک نفر بر هوس خود غرالرب شرررد و دهران بره
خوردن گوشررت بمه فیو نیالود .بعد از به خوا رفتن آنان فیلی خشررمگین سررر آمد و ابتدا دهان آن مرد را بویید و
سررپس به سررراغ جمع خوابیدگان رفت و از بوی دهان آنان دریافت که قاتو فرزندش همانها هسررتند و بیدرنگ آن
جمع را به هالکت رسانید.
مولوی مفاهیم عرفانی را در قالب این حکایت به مخاطب میرسرراند و به همین منظور از پیامهای کالمی و اغراض آن
بهره میگیرد.
در این حکایت در بیت اول:
آن شنیدی که تو در هندوستان

دید دانایی گروهی دوستان(مولوی.)69/3 :1393 ،

مولوی با هدف ایجاد مفاهمه و هدایت ،دیگران را مخاطب قرار میدهد و سرعی در شرناسراندن حقایق وجودی انسرانها
دارد .راوی در بیرت اول این حکرایرت ،خود مولوی اسرررت کره مفراهیم تعلیمی و عرفرانی را بره مخراطرب القرات میکنرد .بعرد
فضرای حاکم بر حکایت را از طریق گفتگو برای مخاطب به تصرویر میکشرد و از زاویه سروم شرخص به بیان این حکایت
میپردازد .به طوری که گویی مولوی به مخفیترین زاوایای روح شرخصریتها آگاه اسرت و نه تنها دربارة آنها همه چیز
را میدانرد بلکره دربرارة همره کرارهرا و اشررریرایی کره آنهرا در خالل حوادع بره نوعی برا آن درگیر میشرررونرد ،اطالو کرامرو و
تجربر وسیع دارد .تصویر شمار ( )2ارتباط میان خالق و مخلوو را به نمایش گذاشته است.

تصویر:2برگزاری از مثنوی مولوی ،سرور پس از استجابت دعا ،نسخ مصور مربوط به دوره تیموری ،قرن هشتم .مذخذ :موزه آستان قدس
رضوی.
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در ادامر این حکایت سرخن بدینجا میرسرد که مرد دانا خورندگان فیو را از خوردن بمه فیو منع میکند ،مولوی بعد
از آشرنا کردن لهن مخاطب از طریق نمایشری کردن کالم و تغییر مخاطب از سروم شرخص به اول شرخص در قالب دو
بیت با هدف تذثیر گذاری بیشرتر کالم ،شرروو به پند دادن مخاطب که دیگران هسرتند ،میکند .این تذکید او بر محتوا
و مضمون ارتباط کالمی بیانگر نقش ارجاعی و کارکرد ارجاعی ارتباط کالمی است:
اولیا ،اطفال حقند ای پسر

در حضور و غیبت ،ایشان با خبر

غایبی مندیش از نقصانشان

کو کشد کین از برای جانشان
(مولوی79/3 :1393 ،و.)80

مولوی از اراشر ارتباط کالمی خویش به دنبال کارکرد تعلیمی -تربیتی اسررت و الزم اسررت سرراختار ارتباطی زبان به
گونهای سرازماندهی شرود که عالقر مخاطب خود را به موضروو و پیام و پند مورد نظر خود برانگیزد و تذثیراتی پایدار را
بر روح و جان آنها رقم بزند .مولوی ویژگیهای شرخصریتی مخاطب خویش را در نظر میگیرد و پیام و نصریحت خویش
را منتقو میکند این همان نقش و کارکرد ارجاعی و ترغیبی زبان باشد؛ چنانمه در مثنوی خود اعالم نموده است:
بیش از این با خلق گفتن روی نیست

بحر را گنجایی اندر جوی نیست

پست میگویم به اندازة عقول

عیب نبود این بود کار رسول
(مولوی.)188 /1 /1384،

مولوی در حکرایرت خمنةازعة

اهةار که جهة

انکور کةه هر ی یبةهنةام دیکر فهم کرده بود آن را» کره بیرانگر آن

چهار نفر اسررت که هر کدام زبان خاصرری داشررتند به جایی آمدند .شررخصرری یک درم به آنها داد تا برای خود چیزی
بخرند .آنکه فارس زبان بود گفت :برویم انگور بخریم .عر زبان گفت :انگور دیگر چیسرررت؟ من عنب میخواهم .آنکه
رومی بود گفت :من نه انگور میخواهم نه عنب ،من اسررتافیو(انگور) میخواهم .آنکه ترو زبان بود گفت :من نه انگور
میخواهم نه عنب و نه اسرتافیو ،باید برویم ازوم(انگور) بخریم .سررانجام حکیمی که به هر چهار زبان آگاهی داشرت به
آنان فهماند که همر شما یک چیز میخواهید.
مولوی در این حکایت ،بار دیگر مباح عرفانی و تعلیمی را مطرح میکند و بیان میدارد که :بیشتر اختالفات رایج در
میان مردم دنیا ،لفظی اسرت .مولوی با تذکید پیام و محتوای حکایت در ارتباط کالمی ایجاد شرده از نقش ارجاعی زبان
به منظور انتقال پیام تعلیمی و امر به معروف و تهی از منکر مخاطب استفاده نموده است:
چار کس را داد مردی یک درم

آن یکی گفت :این به انگوری دهم...
(مولوی.)3681/2 :1393 ،

در میرانرر حکرایرت( )3699-3698مولوی بره نتیجرهگیری اخالقی و تعلیمی از حکرایرت میپردازد .در این ارتبراط کالمی
کره بره منظور هردایرت و مفراهمره و تفهیم و بیران مفراهیم عرفرانی و تعلیمی ،برا مخراطرب برقرار شرررده مولوی بیران میدارد
که ریای مشایخ بهتر از اخالص ناقصان است .زیرا عمو او از بینایی و روشندلی است .مولوی در ابیات ()3703-3700
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به شریوة تلمی به داسرتان حضررت سرلیمان و آموختن زبان پرندگان اشراره میکند .سرپس در بیت ( )3704با تغییر
راوی از سروم شرخص به اول شرخص ،به منظور پند و توصریه و بیان مباح عرفانی و تعلیمی با مخاطب ارتباط کالمی
برقرار میکند .مولوی در این راستا از اقتباس آیات به شیوة تضمین( )3708-3700بهره گرفته است:
تو چه موری بهر دانه میدوی

هین سلیمان جو چه میباشی غوی؟

دانهجو را ،دانهاش دامی شود

و آن سلیمانجوی را هر دو بود...
(مولوی3704/2 :1393 ،و.)3705

همر ارتباطات کالمی ایجاد شدة فوو در جهت هدایت و امر به معروف و نهی از منکر مخاطب به شیوة حکایت هستند
که همان اسررتفاده از کارکرد ارجاعی زبان در ارتباطات کالمی اسررت .در تصررویر شررماره ( )3پند دادن به عنوان نوعی
ارتباط کالمی به تصویر کشیده شده است.

تصویر:3نگاره پند دادن موسی به فرعون ،مثنوی معنوی مصور از دوره تیموری ،قرن هشتم ،مذخذ :موزه آستان قدس رضوی.
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یکی از سراختارهایی که بسریار در مثنوی به چشرم میخورد رجوو مولوی به حکایت و موضروعی اسرت که قبالم در برهر
زمانی دوری به آن اشرراره نموده که با هدف هشرردار دوباره به مخاطب و تنبه و آگاهیبخشرری به اوسررت؛ این همان
کارکرد ارجاعی زبان یا یکی از کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی اسرررت که مورد توجه مولوی بوده .نکتر دیگری
که در حیطر مخاطب در مثنوی قابو لکر اسرت این امر اسرت که اعتقاد مولوی در اسرتفاده از لفر در رسریدن به معنا و
مقصرود و اسرتفاده از سرخن برای ایجاد ارتباط اسرت .به عبارت دیگر مولوی میخواهد چشرم خواننده را به افقهای عالم
معنی بگشررراید و او را در فهم مطلب همراه خود سرررازد .به عبارت دیگر مولوی با تذکید پیام و محتوای سرررخنش در
ارتباطات کالمی به نقش و کارکرد ارجاعی زبان توجه داشرته که یکی از کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی اسرت.
لذا اگر چه مولوی در اراشر مطلب مخاطبزده نیسررت و مخاطبگرایی او را از اوجگیری سررخن باز نمیدارد اما جوهرة
زبران یعنی ارتبراط ،بره نراگزیر پلی را میران وی و مخراطبرانش برقرار میکنرد ...جرالبرر درونگرایی و کالم محوری از یرک
سرو و ارتباط با مخاطب از سروی دیگر جزر و مدی داشمی را در مثنوی به وجود آورده اسرت .از سروی باید دانسرت که
انتخا نوو راوی و گویندة ارتباطات کالمی نیز تحت تذثیر کارکردها و اهداف ارتباطات کالمی اسررت و با توجه اهداف
ارتباط کالمی نوو راوی در ارتباطات کالمی دچار نوسرران اسررت .چنانمه اغلب در ارتباط کالمی که هدف از آن القای
مفاهیم بلند عرفانی و تعلیمی و اخالقی و  ...اسرت نوو راوی به روای اول شرخص و شریوة روایت مسرتقیم تغییر کرده
اسرررت چرا کره گویرا اغلرب بیران این نکرات اخالقی و تعلیمی را بره صرررورت مسرررقیم و از زبران خود برای مخراطبش،
تذثیرگذارتر دانسته است .تصویر شماره ( )4نوعی ارتباط کالمی از نوو دستور به تصویر کشیده شده است.

تصویر :4نگاره تدبیر فرعون برای سر بریدن نوزادان پسر ،مثنوی معنوی مصور ،مربوط به دوره تیموری ،قرن هشتم ،مذخذ :موزه آستان
قدس رضوی.
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مولوی این حکایت خ اندرز کردن صةةوفی ،رادم را در تیمار داش ة

بهیمه ،و ال حوت فتد رادم :نمایشررری-

فکراهی ،بیوفرایی و غرداری مردم روزگرار را بیران میدارد .خرادم ،تمثیرو مردم فریبکرار و بیقیردی اسرررت کره برای عهرد و
قول خود هی ارزشررری قاشو نیسرررتند .هدف مولوی از این ارتباط کالمی که با مخاطب برقرار میکند ،منعکس کردن
وضعیت اجتماعی زمانر خود میباشد .بیت اول این حکایت:
صوفئی میگشت در دور افق

تا شبی در خانقاهی شد قُنُق...
(مولوی.)156/2 :1393 ،

مولوی در بیت( )159به بیان دیدگاه و اندیشرر خود دربارة صروفی میپردازد .هدف مولوی از ایجاد این ارتباط کالمی،
اثبات نظر خود و ایجاد مفاهمه و تفاهم مخاطب اسرت .در ادامر حکایت ،مولوی با تغییر راوی از سروم شرخص به اول
شرررخص ،به بیران مبراح عرفانی و تعلیمی به مخراطب در قالب پند و اندرز اسرررت و هدف از ارتباط کالمی او در این
ابیات ایجاد مفاهمه و تفهیم و هدایت مخاطب و پذیرش پند و تعلیم میباشرررد و این مفهوم عرفانی را به مخاطب القا
میکند که روح انسران کامو ،هر چیزی را که مقید به چگونگی و کیفیت اسرت ،فارغ از چگونگی و کیفیت دیده اسرت.
ضررمن اینکه مولوی در این راسررتا از تشرربیه( ،)159تمثیو( ،)187-186-185-161تضررمین( )171-165بهره گرفته
است:
با تو دیوارست ،با ایشان در است

با تو سنگ و ،با عزیزان ،گوهر است...
(مولوی.)166/2 :1393 ،

مولوی بار دیگر در ابیات( )192-188این بار در قالب راوی سرروم شررخص به منظور ایجاد مفاهمه و هدایت مخاطب و
بیان اندیشرههای خود به طرح مباح عرفانی میپردازد .بار دیگر مولوی در بیت( )199به بیان نظر خود میپردازد لذا
راوی اول شرخص را به شریوه گفتگو بر میگزیند و به طرح مباح عرفانی و تعلیمی با هدف ایجاد مفاهمه و تفهیم و
ابداو اندیشهها و معانی تازه میپردازد:
صوفی آن صورت مپندار ای عزیز

هممو طفالن تا کی از جوز و ،مویز؟

جسم ما جوز و ،مویز است ای پسر

گر تو مردی ،زین دو چیز اندر گذر...
(مولوی199/2 :1393 ،و.)200

مولوی در بیت( )250-203به حکایت اصلی باز میگردد و با نمایشی کردن در قالب راوی سوم شخص ،فضای حکایت
را برای مخاطب بیان میکند .بخشرری از گفتگوها نیز گفتگویی اسررت که شررخصرریتها با خود دارند .در این گفتگوها
مخاطب در واقع همان متکلم اسرت ،اندیشرهها و تصرورات شرخصریت بیان میشرود و از طریق آن روحیر اشرخاص فاش
میشرود .این گفتگوها عالوه بر افشرای روحیه و خلق و خوی شرخصریتها ،علت تصرمیم آنان را به عملی خاص توجیه
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میکند .این گفتگوها از یک طرف به انسرجام و روال منطقی حکایتها در شرط ظاهر مدد میرسراند و از طرف دیگر
خواننده را به تذویو حکایت بر زمینهای عرفانی وسوسه میکند.
باز میگفت :ای عجب آن خادمک

نه که با ما گشت هم نان و نمک؟

من نکردم با وی اال لطف و لین

او چرا با ما کند بر عکس ،کین؟...
(مولوی226/2 :1393 ،و.)227

مولوی در بیت( )250به نتیجهگیری از این حکایت میپردازد و به مخاطب که دیگران هسررتند هشرردار میدهد که
فریب سرخنان شریرین افراد ظاهر الصرالح را نخورند .هدف مولوی از ایجاد این ارتباط کالمی ،مفاهمه و تفهیم و هدایت
مخاطب و بیان اندیشرههای خود و بیان پند و توصریه به مخاطب اسرت .لذا راوی اول شرخص را برمیگزیند .ضرمن اینکه
در این جهت از تشبیه( ،)253-252تمثیو( ،)303-289-288تضمین( )300-298-263نیز بهره گرفته است:
آدمیخوارند اغلب مرمان

از سالم علیکِشان کم جو امان

خانر دیو است دلهای همه

کم پذیر از دیو مردم دمدمه...
(مولوی251/2 :1393 ،و.)252

مولوی با تذکید پیام و محتوای سررخنش در ارتباطات کالمی به نقش و کارکرد ارجاعی زبان توجه داشررته که یکی از
کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی اسررت.از سرروی دیگر اهتمام او در اسررتفاده از قالب حکایت نیز آرایههایی چون
تمثیو و تلمی و  ...در بیان اغراض کالمش از جمله پند و اندرز و امر به معروف و نهی از منکر و اصررالح جامعه بیانگر
کارکرد ادبی زبان ،عالوه بر کارکرد ارجاعی و ترغیبی(جهت گیری پیام به سوی مخاطب) آن است.
نتیجه یری
حدیقه و مثنوی به عنوان برجسرتهترین آثار منظوم عرفانی و تعلیمی زبان پارسی دارای ویژگیهای ارزشمندی هستند
از جمله این ویژگیها ارتباطات کالمی اراشه شررده در این آثار اسررت که غالبام با اهداف اجتماعی چون پند و نصرریحت
مخاطب و هدایت انسررران ،تنبه و آگاهسرررازی او ،امر به معروف و نهی از منکر ،نکوهش صرررفات نکوهیده و سرررتایش
خوبیها ،اشراعه و ترویج افکار دینی و عرفانی و  ...اراشه شردهاند .بررسری ارتباطات کالمی در دو اثر ارزشرمند بیانگر آن
اسرت که سرنایی و مولوی در اغلب ارتباطات کالمی ایجاد شرده ،از کارکردهای ترغیبی و ارجاعی و نیز دو کارکرد ادبی
و همدلی زبان در جهت تبیین کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی استفاده نموده اند .بدان صورت که با جهتگیری
پیام ارتباط کالمی ،به سروی مخاطب از کارکرد ترغیبی و با جهتگیری پیام به سروی مضرمون و محتوای پیام ارتباط
کالمی ،از کرارکرد ارجراعی و برا انتخرا قرالرب خراصررری مثرو حکرایرت یرا کراربرد تشررربیره و تمثیرو برای بیران پیرامِ ارتبراط
کالمی ،از کرارکرد همردلی و برا توجره بره جهرتگیری پیرام بره سررروی خود پیرام ،از کرارکرد ادبی برای تبیین اهرداف و
کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی استفاده نمودهاند.
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