بررسی کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی حدیقه سنایی در تطبیق با مثنوی
مولوی مصور موجود در آستان قدس رضوی
چکیده
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
صورت هایی 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.
اهداف پژوهش:
 .1بررسی کارکردهای اجتماعی ارتباطِ کالمی حدیقه سنایی.
 .2بررسی تطبیقی کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی در حدیقه سنایی با مثنوی مولوی مصور در آستان قدس
رضوی.
سؤاالت پژوهش:
 .1در حدیقه سنایی و مثنوی مولوی کدام کارکردهای اجتماعی ارتباط کالمی وجود دارد؟
 . 2کارکردهای اجتماعی ارتباط کالمی در حدیقه سنایی و مثنوی مولوی مصور در آستان قدس رضوی چه مختصاتی
دارند؟
کلیدواژهها :ارتباطات کالمی ،کارکردهای اجتماعی ،ترغیبی ،ادبی ،حدیقه سنایی و مثنوی مولوی.

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 بازداشتن او و  ...دارای کارکرد اجتماعی بوده و جهتگیری گویندة آن به سوی مخاطب و کنه موضوع و پیام ارتباط
کالمی اسرت .این موضروع در آثار شراعران و نویسرندگان مطرح ادبیات اهمیت بیشرتری دارد به عبارت دیگر تأثیرگذاری
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 مسرتق و جامعی صرورت نگرفتهاسرت .از جمله پژوهشهایی که به صرورت گذرا به ارتباطات
انسررانی در بعد کالمی در حدیقه و مثنوی مولوی اشرراره نمودهاند عبارتند از :عبداهللزاده و صررمصررامی( )1396در
پژوهشررری با عنوانخشررراخصرررههای ارتباط کالمی در تمثیالت مثنوی» به بررسررری موضررروع پرداختهاند .گرجی و
محمدی( )1393در پژوهشرری با عنوان خبررسرری و تحلی مفهوم ارتباطهای چهارگانه بشررری در مثنوی معنوی» به
بررسی ارتباطات در مثنوی معنوی انواع آن پرداخته است .با این تفاسیر پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و
با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای در صدد واکاوی ارتباطات کالمی در حدیقه سنایی و مثنوی ممولوی است.
نتیجهگیری
حدیقه و مثنوی به عنوان برجسرررتهترین آثار منظوم عرفانی و تعلیمی زبان پارسررری دارای ویژگیهای ارزشرررمندی
هسررتند از جمله این ویژگیها ارتباطات کالمی اراشه شررده در این آثار اسررت که غالبا با اهداف اجتماعی چون پند و
نصرریحت مخاطب و هدایت انسرران ،تنبه و آگاهسررازی او ،امر به معروف و نهی از منکر ،نکوهش صررفات نکوهیده و
سرتایش خوبیها ،اشراعه و تروی افکار دینی و عرفانی و  ...اراشه شردهاند .بررسری ارتباطات کالمی در دو اثر ارزشرمند
بیانگر آن اسررت که سررنایی و مولوی در اغلب ارتباطات کالمی ایجاد شررده ،از کارکردهای ترغیبی و ارجاعی و نیز دو
کارکرد ادبی و همدلی زبان در جهت تبیین کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی اسرتفاده نموده اند .بدان صرورت که

برا جهرتگیری پیرام ارتبراط کالمی ،بره سررروی مخراطرب از کرارکرد ترغیبی و برا جهرتگیری پیرام بره سررروی مورررمون و
محتوای پیام ارتباط کالمی ،از کارکرد ارجاعی و با انتخاب قالب خاصری مث حکایت یا کاربرد تشربیه و تمثی برای
بیران پیرامِ ارتبراط کالمی ،از کرارکرد همردلی و برا توجره بره جهرتگیری پیرام بره سررروی خود پیرام ،از کرارکرد ادبی برای
تبیین اهداف و کارکردهای اجتماعی ارتباطات کالمی استفاده نمودهاند.
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