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چکیده
بررسی ساختار متون ادبی ،راهی است برای درک شیوههای ایجاد و انتقال معناا در ایا
متون .حکایتهای تعلیمی از پرکاربردتری انواع روایی در متون داستانی کها اارسای
هستند که مهمتری رسالت آنها انتقال پیام و ترغیب مخاطب بوده است .بهنظر میرساد
نویسندگان متون تعلیمی حکایتها را با توجه به ساختارهایی منطبق بار اهاداغ غاایی
خود مورد استفاده قرار مایدادهاناد .در ایا مقالاه باه بررسای و معراای سااختارها و
الگوهای روایی مورد استفاده در حکایاتهاای تعلیمای اارسای پرداختاه شاده اسات.
پرکاربردتری الگوهای روایی ای متون عبارتند از :نخست ،الگوی سرپیچی کنشگار از
قانون و مجازات شدن وی (مجازات کالمی یا کنشی)؛ و دوم ،الگوی پایبندی کانشگار
به قانون و پاداش گرات وی .ای الگوها اازون بر اینکه ژرغساختی بارای بسایاری از
حکایتهای تعلیمی هستند ،الگویی برای تفسیر و خوانش راوی نیز محسوب میشوند؛
چنانکه راوی برای تفسیر حکایت ،آن را بهصورت خطای داساتانی منطباق بار یکای از
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همی دو الگو در نظر میگیرد .ای مقاله با استفاده از نتایج بررسایهاای سااختاری در
تحلیل تفسایر حکایاتهاای تعلیمای ،در پای آشکارساازی الگوهاای حااکم بار اهام
حکایتهای تعلیمی است .در نوشتار حاضر ،نقش ای الگوها در انتقال و شاکلگیاری
مفاهیم و وجه غالب متون تعلیمی نیز بررسی شده اند.
واژههای كلیدی
حکایتهای تعلیمی ،ساختار ،الگوی روایی ،تفسیر.
 .1مقدمه
داستانها و حکایتهای تعلیمی را باید جزو مهمتری بخشهاای ادبیاات روایای کها
اارسی دانست .ای آثار هرچند موضاوعات و حاوزههاای مختلفای را در برمایگیرناد
(مشاارغ ،)11 :1389 ،باایش از همااه نمااودار ماااامی اخالقاای هسااتند .تقساایمبناادی
موضوعی ای آثار موجب شده است تا اغلب پژوهشها به بررسی محتاوای ایا متاون
بپردازند ،در حالی که بررسیهای شکلی و ساختاری نیز میتوانند از اهداغ و شیوههای
بیان در ای آثار پرده بردارند .پیش از ای  ،آزاد ( ،)1388پارسا و طاهری ( ،)1391علای
اکبااری و همکاااران ( ،)1393نااورایی و عزیاازی ( ،)1394پارسااا و صاالواتی (،)1389
تمیمداری و عباسی ( )1393به بررسی تعدادی از حکایاات تعلیمای باا پیاادهساازی و
تطبیق یکی از نظریات روایتشناسی از جمله نظریات تودوروغ و پراپ پرداختاهاناد.1
برخی ویژگیهای مشترک پژوهشهای اخیار عبارتناد از :بررسای تعادادی محادود از
حکایتها (مربوط به نویسنده یاا کتاابی خااص) ،تمرکاز بار نظریاهای خااص و گااه
پیادهسازی مکانیکی و غیرانتقادی آن و بیتوجهی به اهداغ تعلیمی متون بررسی شاده.
از آنجا که هر یک از موارد یاد شده کاستیهایی دارند ،در مقالة حاضر برآنیم تا با پرهیز
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از ای کاستیها ،به بررسی الگوهای روایی حکایات تعلیمای بپاردازیم .بناابرای مقالاة
حاضر از نظر روش بر نکات زیر استوار است:
الف) مجموعة حکایات تعلیمی (با تأکید بر گلستان و بوستان سعدی ،مرزبان ناماه،
کلیله و دمنه و جوامع الحکایات عوای) را به عنوان موارد مطالعة خود ماورد نظار قارار
میدهد .گفتنی است به دلیل برخی تفاوتهای بنیادی  ،حکایاات عرااانی از ایا میاان
حذغ و در پژوهشی مستقل به آنها پرداخته خواهد شد.
ب) ای مقاله بدون محدود شدن باه نظریاهای خااص و باا بهارهگیاری از روش و
مفاهیم اصلی روایتشناسی ساختارگرا تالش خواهد داشت تا باه جاای پیاادهساازی و
تحمیل نظریههای مرسوم ،با نگاهی مت محور ،به استخراج ویژگیهای متنی دست یابد.
ج) ای مقاله بهدلیل در نظار گارات حکایاات ماورد بحاو همچاون حکایااتی از
مجموعة ادبیات تعلیمی ،بهطور صریح یا ضمنی به شباهتها و تفاوت های ایا گوناه
از حکایات با دیگر حکایات ادبیاات کها اارسای توجاه کارده اسات .از جملاة ایا
توجهات ،دخالت دادن تفاسیر و نحوة مرسوم خوانش ای حکایات در سنت حکمای و
تعلیمی که خواهد بود.
بنابرای با در نظر گرات اهداغ مت  ،خوانش راوی را از حکایات باهعناوان عااملی
تعیی کننده در استخراج الگوهای مورد استفاده در ادبیات تعلیمی در نظر گراتاه اسات.
به همی دلیل ساختارهای روایی مورد بحو از میان چندی ساختار روایای موجاود در
ای حکایتها و با راهنمایی اهداغ ،تفاسیر و ناوع خاوانش راوی شناساایی و معراای
خواهند شد.
 .2حکایات تعلیمی و پیام متن
حکایات تعلیمی محصول یک تقسیمبندی محتوایی از انواع داساتانی اسات .باه همای
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دلیل معموالً تعلیمی بودن یک حکایت از میان پیام نهفته در آن دریااته میشود .ای پیام
که به یکی از گفتمانهای اخالقی ،دینی ،عراانی و جز آن ها تعلق دارد ،از نظار عناصار
زبانی و روایی در متون که معموالً به سه طریق بازنمایی میشود:
الف -تفسیر :مقصود از تفسیر گزارههایی است که از سوی راوی و معموالً در انتهای
حکایت جدای از مت اصلی برای توضیح اهاداغ و محتاوای حکایات نقال مایشاود.
مهمتری ویژگی گزارههای تفسیری ،خروج آنها از باات روایی حکایت است .به همی
دلیل در نگاهی ژنتی ،ای بخشها با عناوان درنا( ( )pauseخاارج از زماان گفتماان
روایی قرار میگیرند (ر.ک .قاسمیپور.)78 :1391 ،
انتقال پیام تعلیمی حکایت از طریق تفسیر داستان مرساومتاری شایوه بارای تبادیل
حکایت به متنی تعلیمی در متون که اارسی بوده است .از جمله حکایاتی کاه کااربرد
گزارههای تفسیری در آنها نقشی محوری دارند ،حکایات تمثیلی هستند .تفسیر در ایا
گونه حکایات ،گاه مفهومی دور از ظاهر داستان را نیز به مخاطب منتقل مایکناد (ر.ک.
پارسانسب )52 :1390 ،به همی دلیل گاه حکایااتی کاه ظااهری غیرتعلیمای دارناد باا
تفسیری خاص میتوانند در گروه حکایات تعلیمی بگنجند.
ب -گفتگو :یکی دیگر از روشهای انتقال پیام نهفتاه در مات  ،گفتگوهاای داساتانی
است .ای بخشهای داستانی بهویژه گفتگوهایی کاه در پایاان حکایات گشاایندة گاره
داستانی محسوب میشوند ،حامل پیام اخالقی و تعلیمی مت هستند .الگوی شکلگیری
بسیاری از حکایات تعلیمی که  ،الگویی تقابلی در مفاهیم ،نمادها و شخصیتها است.
ای تقابل در هر حکایت با معرای دو دسته شخصیت ،به صورت ناوعی (تیپیاک) یاک
گروه را همسو با اهداغ و پیام تعلیمی مت پیش میبرد .نویسندة مت تعلیمی گااه پیاام
خود را نه به صورت گزارههای تفسیری بلکه به صورت گزارههای گفتگویی و در پا
کالم شخصیت مثبت داستان پنهان مایکناد .ایا شایوه نیاز باه ناوعی خوانناده را باا

الگوهای روایی در حکایت های تعلیمی 173 /
موضعگیری مشخص و صدای تحکمآمیز راوی روبرو میکند با ای تفااوت کاه باه لحاا
داستانی پیام مت از درون الگوهایی روایی و درونداستانی منتقل میشاود .آنچاه معماوالً در
متون تعلیمی تحت عنوان برآمدن صادای راوی از گفتگوهاای شخصایت داساتانی خواناده
میشود (ر.ک .طغیانی و نجفی ،)106 :1387 ،مربوط به همی شیوة انتقال پیام است.2
ج -کنش داستانی :اگرچه معموالً حکایتها تعلیمی پیام خود را باه صاورت کالمای
(تفسیر راوی یا گفتگوهای میان شخصیتها) به مخاطاب انتقاال مایدهناد ،گااه طار
داستان نیز خود به تنهایی میتواند ای پیام را منتقل کند .در ایا حالات طار داساتان
بیش از آنکه بر گفتگو تکیه داشته باشد ،بر کنشهای داستانی متکی است .البته در پایان
بسیاری از ای حکایت ها ،تفسیر راوی یا گفتگوی پایانی ،از پیام نهفته در حکایت پرده
برمیدارد ولی مبتنی بودن بر کنشها و طر داستانی موجب میشود تا مخاطاب اغلاب
بدون نیاز به ای تفاسیر نیز پیام مت را درک کند.
اگر با معیار میزان آشکارگی پیام تعلیمی مت  ،به حکایتهای تعلیمی نگاه کنیم ،ایا
نوع حکایتها کمتری میزان آشکارگی را دارند .تا جایی که گاه در نگاه اول نمایتاوان
پیامی آشکار از مت دریاات کرد و الزم است تا با در نظر گرات باات تعلیمی حکایات
بتوان به آن پی برد .ای نوع حکایتها به دلیل ویژگیهای روایی ،از جمله خالی باودن
از گزارهها و گفتگوهای تفسیری ،امکان برداشتهاای متفااوتی را پایش روی ماا قارار
میدهند و در زمینههای متنی و معنایی مختلف ،بار معنایی آنها تغییر خواهد کارد (ر.ک.
پارسانسب .)33 :1390،به همی دلیل در ای گونه حکایات ،ممک اسات تفاسایر ارا اه
شده از سوی نویسندهای خااص ،تعجاب مخاطاب را برانگیزناد؛ چنانکاه تأویالهاای
حکمی و عراانی مولوی از حکایات هزلآمیز چنی است.
 .3وجه ترغیبی زبان در حکایتهای تعلیمی
وجه غالب ( ،)dominantمفهاومی اسات کاه بایش از هماه یاادآور نظریاة ارتبااطی
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یاکوبس دربارة اجزاء و جهتگیریهای زبان است .وی هر پیاام را دارای شاش جازء
میدانست که جهت گیری زبان به سوی هر یک از آنها ،آشکار شدن وجهای از زباان را
در پی دارد .برجستهتری وجه زبان در یک مت خاص ،وجه غالب زباان در آن مات را
نشان میدهد .به عبارت دیگر یک مات باا توجاه باه جهاتگیاریهاای زباان ،وجاوه
گوناگونی را آشکار میکند که برجستهتری آنها وجه غالاب نامیاده مایشاود .یکای از
کاربردهای ای تقسیمبندی ،ردهبندی متون و انواع ادبای اسات .ماثالً یاکوبسا مفهاوم
ارمالیستی ادبیّت ( )literarinessرا ویژگی متونی میدانست کاه در آنهاا وجاه ادبای
( ،)poeticوجه غالب مت باشد (ر.ک .یاکوبس 1388 ،ب .)114 :با ایا نگااه ،متاون
تعلیمای را بایاد دارای وجاه غالاب ترغیبای ( )conativeدانسات .در وجاه ترغیباای،
جهتگیری پیام بیشتر به سوی مخاطب است تا سایر اجازاء (ر.ک .هماان1388 ،الاف:
 .)96اهداغ آموزشی ای متون نیز نشان از غلبة ای وجه بر دیگار وجاوه زباان دارناد.
ساختهای ندایی و امری از مهمتری مواردی هستند که نشاان از جهاتگیاری زباان باه
سوی مخاطب دارند (همانجا) .حکایتهای تعلیمی اارسای نیاز بایش از هماه در پای
برانگیخت مخاطب در رویآوردن به اماری یاا پرهیاز از اماری هساتند ،از ایا رو باه
صورت صریح (الگوهای دستوری) یا ضمنی (با توجه به آنچاه در علام معاانی معناای
ثانوی خوانده میشود) از ای دو ساخت دستوری بهره میگیرند.
غلبة وجه ترغیبی در یک مت تا حد زیادی در گرو معنای آن مت اسات .باه همای
دلیل با توجه به ویژگیهای زباانی ،بااال راات شافاایت زباان و قادرت رساانایی آن،
میتواند در خدمت انتقال محتوای مت و یاری رساندن به ترغیب مخاطب تلقای شاود.
ای موضوع در مطالعات ارمالیستی و ساختاری ادبیات ،موضاوعی محاوری باود .ماثالً
مفاهیم آشناییزدایی و برجستهسازی بهعنوان معیار ادبیت ،با ناآشناکردن زبان ،از قدرت
رسانایی آن میکاهد و در نتیجه خاود زباان و اجازای صاوری آن را در کاانون توجاه
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مخاطب قرار میدهد .از جمله عناصری که موجب برجستگی زبان میشوند میتوان باه
شگردهای ادبی -هنری اشاره کرد .به همی دلیل برجساته شادن تکنیاک در هنرهاایی
چون شعر ،داستان و حتی نقاشی و هنرهای نمایشی ،بیش از همه مخالفات گاروههاا و
مکاتبی را برمیانگیزد که در پی انتقال پیامی روش و مشخص به مخاطاب و بارآوردن
عک العملی آشکار از سوی او هستند .در ادبیات تعلیمی نیز بهدلیل اهمیت پیاام نهفتاه
در مت  ،میتوان شاهد تقابلی ضمنی میان دو وجه ترغیبی و ادبای زباان باود .از جملاه
عواملی که توجه ادبیات تعلیمی به اهمیت رسانایی زباان را آشاکار مایساازد ،کااربرد
حکایت و تمثیل در ای متون است .حکایت و تمثیل  -چنانکه نویساندگان ایا متاون
نیز برآن تأکید دارند -راهی بوده اسات بارای ساهولت انتقاال مفااهیم و تاالش بارای
تأثیرگذاری بر مخاطب و ترغیب وی (ر.ک .اتوحی .)273 :1389 ،با توجاه باه اهاداغ
مشترک نویسندگان متون تعلیمی در کاربرد حکایت در بخشهای بعدی تالش خواهاد
شد تا الگوهای روایی مورد توجه در متاون تعلیمای و چگاونگی کااربرد آنهاا در ایا
حکایات معرای شود.
 .4ساختار و الگوهای روایی
در کانون بسیاری از نظریههای ساختاری درباارة داساتان و حکایات ،مساألة پیرنا( و
ساختمان داستان قرار دارد .بسیاری از تالشهای ساختارگرایان برای توصیف چگونگی
عملکرد روایت نیز با مفهوم پیرن( در ارتبااط اسات (ر.ک .لنسار.)917 -918 :1993 ،
یکی از اصطالحاتی که در سنت روایتشناسی ساختگرا ،برای بررسی ای امار اساتفاده
می شود «پیرات» است .با گذر از تعابیر متفاوتی کاه از ایا مفهاوم شاده ،پیراات را
میتوان نتیجة کنشی دانست که به تغییر وضعیت اولیة یاک کنشاگر مایانجاماد (ر.ک.
تایسون .)368 :1387 ،پیرات را معموالً به شکل یک توالی از گزارهها نشان میدهند که
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برخی از آنها مانند گزارههای اول و آخر به توصیف موقعیتی خاص و برخای دیگار باه
شر تغییر یاک حالات باه حاالتی دیگار مایپردازناد (ر.ک .تاودوروغ.)91 :1382 :
گزارههای نوع دوم (گزارههای اعلی یا کنشی) که عمومااً باه بارهم خاوردن تعاادل یاا
وضعیت اولیه و ورود نیرویی برای برقراری مجدد تعادل مربوط میشوند ،از بخشهای
اصلی ساختمان پیرات هستند که حاورشان برای شکلگیری پیراتها و پیرنا( کلای
حکایت ضروری است .از میان قوانی مختلف حااکم بار ایا گازارههاا و تاوالیهاای
حاصل از آنها ،میتوان به روابط سببی اشاره کرد که در آن ،گزارههاا باا سایری منطقای
یکدیگر را ارا میخوانند.
از منظری روایتشناختی ،وجه ترغیبای در حکایاتهاای تعلیمای در گارو تغییار و
تبدیلی بنیادی در گزارههای حاضر در یک توالی خاص است .ای تغییر هماان عااملی
است که موجب بر هم خوردن تعادل اولیه و تالش برای ایجااد تعاادل مجادد و کامال
شدن پیرات میگردد .برای شر ای مطلب ،تودوروغ گزارههای روایی را از نظر وجه
( )modeبه انواع گونااگونی تقسایم کارده اسات .در میاان ایا وجاوه ،وجاه الزامای
(تحکمی) مهمتری نقش را در شکلگیری ساختار ،تفسیرها و غایات حکایات تعلیمای
اارسی ایفا میکند« .تحکمی وجه گزارهای اسات کاه بایاد اتفااب بیفتاد و خواسات و
ارادهای است رمازی شاده و غیرااردی کاه قاانون یاک جامعاه را تشاکیل مایدهاد»
(تودوروغ .)71 :1388 ،ای قانون در حکایات کها  ،گااه قاانونی نانوشاته اسات کاه
معموالً ذکری از آن به میان نمیآید ولی حتی هنگامی که اجرا نمیشود نیز میتاوان باه
حاور آن پی برد (ر.ک .همان جا).
با توجه به مطالب گفته شده در حکایاات تعلیمای کها اارسای ،وجاه تحکمای و
چگونگی قرار گرات آن در تاوالیهاای روایای ،موجاب شناساایی دو الگاوی روایای
میشود :الگوی مبتنی بر تخلف از قانون نهفته در وجاه تحکمای؛ و الگاوی مبتنای بار
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پایبندی به آن.
 -1-4تخلف از وجه تحکمی
تخلف از وجه تحکمی ،پرکابردتری عامل ایجاد توالیها در حکایات تعلیمی اسات.
تخلف از قانون میتواند گزارههایی چون مجازات ،ارار ،اریب و جز آن ها را به دنباال
داشته باشد و با ارا ة توالیهایی منطقی از گزارهها و رویدادها ،به گسترش داساتان نیاز
بینجامد .تخلف از قانون هم در وجه دستوری گزارهها تغییر ایجاد میکند و هم از نظار
روایی به عدم تعادل میانجامد .آنچه در ای میان مهم است ،چگونگی حرکت به ساوی
تعادل مجدد و تکمیل پیرات است .ای ارایند به صاورتهاای متفااوت در گوناههاای
روایی مختلف ظاهر میشود .باه همای دلیال جباران عادم تعاادل معماوالً باا عناوان
«گزارههای بدیل» خوانده میشود .گزارههایی که «تنها یکی از آنها میتواناد در نقطاهای
از پیرات وجود داشته باشد و البته وجودش الزامی اسات» (تاودوروغ .)75 :1388 ،از
بررسی راههای مختلف ایجاد تعادل ،میتوان به بخشای از ویژگایهاای روایای متاون،
دورهها و گونههای ادبی مختلف دست یاات.
در حکایات تعلیمی که  ،برقراری مجدد تعادل از دست راته (به دلیل نقض قانون)،
با مجازات خاطی امکانپذیر میشود .به عبارت دیگر در ای متون ،از میاان گازارههاای
بدیل ،معموالً گزارة دال بر مجازات خاطی موجب حرکت روایات باه ساوی پایاان آن
میشود .بنابرای ساخت اصلی ای حکایات به صورت زیر است:
الف باید به قانون عمل کند.

الف از قانون سرپیچی میکند.
الف مجازات میشود.
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ای دسته از حکایات ،به شیوههای مختلف میتوانند تقسیمبندی شوند ولای معیااری
که برای مقالة حاضر اهمیت دارد ،دستهبندی آنها با توجاه باه کانشهاای نشااندهنادة
مجازات است .بر ای اساس میتوان دو گونة مهم از ای حکایات را شناسایی کرد:
الف -حکایاتی که جبران تعادل از دست راته در آنها با کنشهایی نشان داده میشود
که نتیجة از پیش معلوم ،برنامهریزی شده ،علت و معلولی و یا طبیعی تخلاف از قاانون
هستند .مثالً سقوط و مرگ سن( پشت در اثار تخلاف از قاانون وضاع شاده از ساوی
مرغابیها در «حکایت بط و باخه» از کتاب کلیله و دمنه ،نمونهای از ای حکایات است
(ر.ک .نصراهلل منشی .)93 -94 :1380 ،در ای حکایت ،قاانون مات  ،عباارت اسات از
ممنوعیت سخ گفت  .سن( پشت با جمالت خود ای قانون را نقض میکند و به ایا
ترتیب با بر هم زدن تعادل ساختاری ،تغییر بنیادی روایات را رقام مایزناد .در پایاان،
سقوط و مرگ سن( پشت به عنوان مجازات نقض قانون ،نیرویای بارای ایجااد تعاادل
مجدد محسوب میشود .در ای حکایت ،مجازات نتیجة طبیعی نقض قاانون محساوب
میشود که به صورت کنش یا حادثهای عینی رخ میدهد.
«برزیگری در دام کوهی با ماری آشنایی داشت  ...روزی برزیگر به عاادت گذشاته
آنجا رات .مار را دید از ارط سرمای هوا کاه یااتاه باود  ...بیهاوش ااتااده .برزیگار را
سوابق آشنایی و بواعو نیکوعهدی بر آن باعو آمد که مار را برگرات و در توبره نهااد
و بر سر خر بیاویخت تا  ...او را با حال خویش آورد  ...چون ساعتی بگذشت گرمی در
مار اثر کرد  ...شرّ طبیعت در کار آورد و زخمی جانگزای بر لب خر زد و بر جای سرد
گردانید و با سوراخ شد» (وراوینی.)101 -103 :1383 ،
در ای نمونه نیز مجازات نتیجة قابل پیشبینی و شبهطبیعی خطای برزیگر بوده است
که بهشکل کنشی عینی رخ میدهد.3
نکتهای که در ای دسته از حکایات باید به آن توجه کرد ای است کاه نقاض قاانون
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گاه بهطور مستقیم به مجازات نمیانجامد و با کنشهاا و گازارههاایی میاانی باه تاأخیر
میااتد .مثالً در بسیاری از حکایات مرزباننامه اریبکاری برای ارار از مجازات ،عااملی
است برای به تأخیر انداخت مجازات که به گسترش روایت نیز میانجامد (ر.ک .پارساا
و طاهری .) 6 :1391،با وجود ای  ،آنچه در ای میان اهمیت دارد ختم شدن ایا دساته
حکایات به مجازات خاطی است .گفتنی است در ای دسته از حکایات ،حالت اخیر باه
ندرت روی میدهد .به ای موضوع در بخش آخر باز خواهیم گشت.
ب -دستة دوم شامل حکایاتی است کاه جباران تعاادل از دسات راتاه در آنهاا ،باا
کنشها و گزارههایی نشان داده میشود که از نوع کنشهای کالمی و گفتگویی همچون
تخطئه ،مالمت و پرخاشگری هستند .در ای نوع حکایات ،خطای ارد خطاکاار (تغییار/
برهم خوردن تعادل) با مالمت و نصیحتگری ارد مقابل روبرو میشود (نیاروی ایجااد
کنندة تعادل مجادد) .باه طاور خالصاه ،مجاازات در حکایاات دساتة نخسات ،باا کنشای
غیرکالمی نمایان میشود که نتیجة طبیعی ،منطقی یاا قاانونی خطاا اسات ،در حاالی کاه در
حکایات دستة دوم ،کنشی مبتنی بر کالم و گفتگو اسات کاه نشااندهنادة گازارة مجاازات
است:
« زاهدی مهمان پادشاهی بود چون به طعام بنشستند کمتر از آن خاورد کاه ارادت او
بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او تا ظ ّ صاالحیت در حاق او
زیادت کنند.
ترسممن سرسممی بممه كعبممه ای اعرابممی

كین ره كه تو می روی به تركستان اسمت

چون به مقام خویش آمد ،سفره خواست تاا تنااولی کناد .پساری صااحب اراسات
داشت .گفتا پدر باری به مجل

سلطان طعام نخاوردی گفات در نظار ایشاان چیازی

نخوردم که به کار آید ،گفت نماز را هم قاا ک که چیزی نکردی که به کار آید.
ای هنرهمما سدمماده بممر كممف دسممت

عیممم هممما را سدممماده زیمممر ب ممم
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تمما چممه خممواهی خریممدن ای م ممرور

روز درماسممد ی بممه سممین دغمم »
(سعدی.)71 -72 :1376،

در ای حکایت وجه تحکمی بر قانونی اخالقی و دینی داللت دارد که بر صاداقت و
دوری از ریا و خودنمایی تأکید میورزد .زاهد با زیر پا گذاشت ای قاانون ،هرچناد در
ظاهر به هدغ خود دست مییابد در پایان با مجازاتی کالمی از سوی ارزنادش روبارو
میشود .در ای گونه حکایات ،مجازات کالمی موجب همسویی کاالم راوی و مالمتگار
میشود ،به همی دلیل پیام مت آشکارا در خود داستان نیاز گنجاناده شاده اسات .ایا
موضوع موجب آشکارگی پیام مت و در نتیجه غلبة بیش از پیش وجه ترغیبی میگردد.
حکایات ای بخش براساس تقابلی دوگانه میان نیروها و مفاهیم شکل میگیرناد کاه
کنش خطا و سرپیچی از قانون ،همسو با معرای نیروهای منفی پیش میروند .درک ایا
تقابل به ویژه در نوع دوم ای حکایات (مجازات کالمی) آسانتر است .در ای گاروه از
حکایات ،نصیحتگر به عنوان نیروی مثبت و خطاکار باهعناوان نیاروی منفای معراای
میشوند .در حالی که در دستة نخست ،چون معموالً مجازاتکنندهای در کاار نیسات و
مجازات نتیجة طبیعی یا قانونی خطاست ،در بسیاری اوقاات باا نیرویای مثبات مواجاه
نیستیم .مثالً در حکایت سن( پشت و بط ،مجاازاتکنناده بارخالغ خااطی مشاخص
نیست .در مقابل در حکایت نقل شده از گلستان ،به دلیل آشکار بودن مجاازاتکنناده و
همسویی او با راوی و پیام داستان میتوان از تقابلی صریح میان نیروهای مثبت و منفای
سخ گفت .معیار ای تقسیمبندی نیز همان اصل تعلیمی است که حکایت بر اساس آن
شکل می گیرد :لزوم پرهیز از نیروهای منفی و گرایش به نیروهای مثبات .ایا تقابال را
میتوان بهطور مستقیم در ارتباط با تقویت وجه ترغیبی زبان مت دانست .به همی دلیل
است که حکایات مبتنی بر مجازات کالمی معموالً اثر بیشاتری در انتقاال پیاام تعلیمای
مت نیز دارند:
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«شممبی دود خلممش ترممی بر روخممت

شممنیدم كممه ب ممداد سیمممی بسمموخت

و دود

كممه دكممان ممما را گسممدی سبممود

یکی شکر فت اسدر ن خما

جداسدیممدهای فممتا ای بوالدممو

تو را خود غن خویرتن بمود و بم

پسمندی كمه شممدری بسموزد بمه سممار

ا رچمممه سمممرایت بمممود بركنمممار

بممه جممگ سممنگدد ساكنممد معممده تنم

چو بیند كسان بر شمکن بسمته سمن

دد پادشمممماهان شممممود بمممماركا

چممو بیننممد در مم خممر خمماركا»
(سعدی.)80 -81 : 1372 ،

در ای نمونة ساده مجازات کالمای غیار از پایاان دادن باه حکایات ،باار معناایی و
تعلیمی آن را نیز به دوش میکشد و به دلیل اینکه شخصیت خاطی (و خوانناده) را باه
طور مستقیم مخاطب قرار میدهد ،قدرت بیشتری در انتقال پیام دارد.
در بسیاری از نمونههای الگاوی خطاا -مجاازات (باهویاژه در حکایاات مبتنای بار
مجازات کالمی) ،تقابل میان دو گروه از شخصیتها و مفاهیم آشکار است ولای تأکیاد
ای حکایتها بیشاتر بار خطاکااری و سارپیچی از قاانون (نیروهاای منفای) اسات تاا
نیروهای مقابل .به عبارت دیگر از آنجا که اصلیتری بخاش سااختاری ایا حکایاات
تغییر مبتنی بر سرپیچی از قانون و کانش ایجادکننادة تعاادل مجادد (مجاازات) اسات،
تفسیر حکایت نیز متناظر با توالی همی رویدادها و با محوریت کانش سارپیچی شاکل
میگیرد .بنابرای در ای گونه حکایتها ،میتوان گفت که خطاکار ،شخصیت محوری و
پیشبرندة داستان محسوب میشود .پیام تعلیمی مت نیز در مجازات سارپیچی از قاانون
نهفته است .در ای نمونهها ،کنش مالمتگری ،پرخااش و نصایحت از ساوی شاخص
دوم ،همسو با تفسیر راوی و اهداغ تعلیمی داستان و باه منظاور ترغیاب مخاطاب باه
همسویی نداشت با ارد خطاکار شکل میگیرد4؛ نکتاهای کاه در حکایااتی باا مجاازات
کالمی آشکارتر است.
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 -2-4پایبندی به وجه تحکمی
دومی دستة بزرگ از حکایتهای تعلیمی که اارسی ،حاصل عمل کردن شخصیت
اصلی به قانون نهفته در وجه تحکمی است .در ای گونه حکایتهاا ،شخصایت اصالی
هنگام مواجهه با قانون الزامآور ،بهجای سرپیچی به آن عمل میکند .5ساخت اصلی ایا
گونه حکایتها به شکل زیر است:
الف باید به قانون عمل کند.

الف به قانون عمل میکند.
[الف پاداش میگیرد].

اگر ای الگو را با الگوی مربوط به حکایتهای دستة نخست مقایسه کنیم ،چند نکته
را میتوان دریاات:
 -1در حکایتهای بخش حاضر ،از نظر ارایند قصهپاردازی ،عنصار تغییار و تبادیل
چندان خودنمایی نمیکند .به همی دلیل نقطة بحرانای آشاکاری نیاز در آن باه چشام
نمیخورد ولی اگر بر آن باشیم تا با توجه به وجوه ااعال باه بررسای تاوالی یااد شاده
بپردازیم ،خواهیم دید که تغییر در ای توالی تنها تغییری در صایغة اعال اسات؛ تبادیل
اعل التزامی به ماارع .همچون بخش پیشی  ،در حکایات مربوط به بخاش حاضار نیاز
تفسیر و اهداغ غایی حکایت یعنی ترغیب مخاطب به عمل کردن به قانون ماورد نظار،
از دل همی تغییر بر میآیند .آشکار است که در چنی حکایاتی شخص عامل به قاانون
در مرکز کنشها ،توالیها و تغییر و تبدیل مرکزی قرار دارد ،بناابرای تفسایر راوی نیاز
همسو با کالم ای کنشگر به پیش خواهد رات:
«آوردهاند که مأمون خلیفه رضی ا ...عنه با قاضای یحیای با اکاثم باه نظاارة بااغی
می رات .در وقت رات مأمون در سایه بود و در وقت بازگشت یک طرغ ساایه باود و
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یک طرغ آاتاب .مأمون در آاتاب رات گرات و قاضی را گفت :تو در سایه رو که ما
در وقت رات در سایه بودم و اگر نه چنی کنم عدل نباشد و در آخر بازخواسات باود.
قاضی خدمت کرد و گفت :یا امیرالمومنی م سالها در سایة الطاغ دولت تو مایباشام
اگر یک ساعت در آاتاب روم چه زیان دارد امیرالمومنی او را از ای ساخ محمادت
گفت اما در آاتاب رات و او را در سایه بداشت و ای کمال تواضع و غایت بزرگای او
بود» (عوای.)25 :1386 ،
در ای حکایت جمالت مأمون مبنی بر اینکه «م در وقت رات در سایه بودم و اگر
نه چنی کنم عدل نباشد و در آخر بازخواست بود» بر عمل کاردن کنشاگر باه قاانونی
اخالقی داللت دارد که آشکارا با تفسیر و توضیح پایانی راوی نیز همسو است.
 -2گزارة «الف پاداش میگیرد» طبق تعاریف ارا ه شده در نظریاات روایاتشناسای
جزو گزارههای اختیاری محسوب میشاود یعنای گازارههاایی کاه جاای مشخصای در
حکایت ندارند و الزامی نیز بر وجود آنها نیست (ر.ک .تودوروغ .)75 :1388 ،ماثالً در
حکایت باال گزارة پایانی (پاداش عمل به قانون) محذوغ است،6در حالی کاه در برخای
دیگر از حکایت ها ،همچون حکایتی از باب دوم بوستان که در آن اردی با تالش خاود
سگی در حال مرگ را نجات میدهد ،گزارة پایانی نیز ذکر شده است:
« یکی در بیابان سگی تشنه یاات /برون از رمق در حیاتش نیاات /کلاه دلاو کارد آن
پسندیدهکیش /چو حبل اندر آن بست دستار خویش /باه خادمت میاان بسات و باازو
گشاد /س( ناتوان را دمی آب داد /خبر داد پیغمبر از حال مرد /که داور گناهان ازو عفو
کرد» (سعدی.7)154 :1372 ،
چنانکه مشاهده میشود در حکایت باال بیت پایانی گویای گزارهای اسات کاه تاوالی
مربوط به الگوی دوم را تکمیل میکند.
 -3انواع مختلف تغییارات و کانشهاای منتهای باه تعاادل ثاانوی ،از نظار قادرت
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شکلدهندگی با یکدیگر برابر نیستند .قدرت شکلدهندگی «قابلیتی است که یک تغییار
در دگرگون کردن یک پیرات دارد» (تودوروغ .)74 :1387 ،باه عباارت دیگار برخای
تغییرات قدرت بیشتری برای برهم زدن تعادل و تولید نیروهای پیشبرندة روایت دارند.
به نظر میرسد از میان تغییراتی که میتوان در حکایات یاات ،تغییر صیغة اعل کمتاری
قدرت شکلدهی را داراست .به همی دلیل تودوروغ حکایاتی که در آنهاا تنهاا تغییار
صیغة اعل به چشم میخورد را بیشتر به کتابهای تربیتای و اخالقای شابیه مایداناد تاا
حکایت (ر.ک .همان .)75 :به نظر میرسد یکای از دالیال سااختاری کاماارو باودن
حکایات مبتنی بر تغییر صیغة اعل را باید عدم توانایی ای تغییار در سااخت نیروهاا و
گزارههای متااد دانست؛ نکتهای که در بسیاری از تغییرات بنیادی حکایتها به چشام
میخورد .شاید به همی دلیل است که برخی از نویساندگان حکایاات تعلیمای در ایا
دسته از حکایات ،گفتگویی چالشی را نیز میان دو نفر شکل میدهناد .ایا گفتگاو هار
چند در نگاه اول میتواند حامل گزارههایی اختیاری باشد ،از سوی دیگر شگردی است
برای جبران خأل نیروهای متااد و برجستگی تغییر بنیادی حکایت:
«آوردهاند که امیر اسماعیل احمد سامانی پادشاه خراسان بود و برادر بزرگتار او امیار
اسحاب بود و پیوسته در خدمت او بودی .روزی یکی از علمای آنجا به نزدیاک وی باه
مهمی آمد .او را تبجیل نمود و به جایگاهی نیکو بنشاند و چون ساخ خاود بگفات و
بازگشت ،امیر ا سماعیل هفت گام دیگر بر عقب او برات .امیر اسحاب بارادر را مالمات
کرد و گفت :تو را حد هر ک

نگاه باید داشت .امیر اسماعیل گفت :شرغ علام بسایار

است و عذری تمهید کرد چون آن شب بخفت امیر اسماعیل مصطفی را علیه السالم باه
خواب دید ( »...عوای.)22 -21 :1386 ،
ای حکایت با پاداش پیامبر به امیر اسماعیل (به عنوان گزارهای اختیااری) باه پایاان
می رسد .ولی آنچه در مقایسه با حکایت پیشی اهمیت دارد ،حاور گفتگویی میاان دو
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نیروی متااد است .کارکرد روایی ای گفتگو عبارت اسات از ایجااد تقابال باه منظاور
برجسته کردن تغییری سوای تغییر کمرن( در صیغة اعل .ای موضوع ،در حکایتهاای
ای بخش از اهمیتی قابل توجاه برخاوردار اسات و مجموعاهای از شاگردها را بارای
شکلگیری ای تعارض (که خود از گزارههای اختیاری ولی همسو باا اهاداغ تعلیمای
است) معرای میکند .از جملة ای شگردها نقل سخ شخص الف به شخص ب است.
در ای شگرد پرکاربرد ،شخص الف معموالً قاانونی را نقاض مایکناد ولای محوریات
حکایت با کارکرد شخص ب در پایبندی به قاانون و هادغ تعلیمای مات اسات .تنهاا
کارکرد ای نقل سخ  ،اازایش غلظت رویارویی نیروهای متااد اسات کاه معماوالً در
حکایتهایی مبتنی بر تغییر صیغة اعل به حداقل میرسد.8
 .5حکایت تعلیمی؛ ساختار و تفسیر
آنچه تاکنون بررسی شد ای تصور را به ذه میآورد که سااختارها و الگوهاا باهطاور
عینی در مت موجودند ولی به نظر میرسد کنشهای اصلی و توالیها و رواباط منطقای
میان آنها ،تا حدی نیز وابسته به عواملی برونمتنی هستند .ای نکته است که میتواناد رابطاة
میان الگوهای ساختاری روایت و اهداغ آموزشی و محتوایی را در حکایات تعلیمای نشاان
دهد .در بخش حاضر به نقش الگوهای روایای یااد شاده در خاوانش و تفسایر حکایات از
سوی نویسندگان متون تعلیمی خواهیم پرداخت .ایا روش و نتاایج آن باه وجاه اشاتراک
ساختارگرایی با نظریههای خوانندهمحور اشاره دارد :جستجوی «چگونگی تولید معنا» (کاالر،
 .)165 :1389از ای منظر در بررسی ساختار مت همچون بسیاری از مطالعاات سااختاری از
دو سو پای مسایل برونمتنی را نیز به پژوهش میگشایند:
نخست هنگامی که از پیرن( ،توالی حوادث و گزارهها سخ به میان مایآیاد ،نقاش
بسیاری از قوانی و روابط سببی طر میشود که ردّی آشکار از آنها در مت نمایتاوان
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یاات .ای موارد همگی برآمده از پیشارضها و زمینههای ارهنگی و عُرای هستند کاه
ممک است حتی در مسایلی چون اخالب نیز تاحدّی تابع نسبیت ارهنگی باشاند .ماثالً
هرچند در بسیاری از حکایات ،ذکری از قوانی تشکیلدهندة الگوهای روایای باه میاان
نمیآید ،ای قوانی را چندان جهانشمول و بدیهی نیز نمیتاوان پنداشات .باه عباارت
دیگر نشانههایی که ما را به کشف قوانی نهفته در میان گزارهها رهنمون مایشاوند ،تاا
اندازة زیادی وابسته به ارهن( ،زمانه و اهداغ و زمیناههاای مات هساتند .بناابرای در
اینگونه بررسیهای ساختاری نباید از پیوند ویژگیهای مت و برونمت غاال بود (ر.ک.
اسکولز .)164-165 :1383 ،مارتی ( )1386در بررسای یکای از داساتانهاای چاوسار
نشان داده است که چگونه بررسی ساختاری پیراتها و قوانی موجاود میاان گازارههاا
می تواناد از مساایل و قواعاد اقتصاادی و اجتمااعی درباارة ازدواج ساردرآورد (ر.ک.
مارتی .)75 :1386 ،
دوم ،در بسیاری از موارد ،کشف ساختار داستان در گرو ای نکته است کاه خوانناده
از میان امکاناتی که مت در اختیار وی میگذارد ،کدام خط سیر را باهعناوان خاط سایر
اصلی و تعی کنندة آغاز و پایان مت و روابط زمانی و علّی میان آن برمیگزیند .بنابرای
غایتمندی و درک شمّی خواننده ،بادون وجاود نشاانههاایی صاریح در سااختار مات
چندان راه به جایی نخواهد برد؛ چنانکه اهاداغ مات باا همااهنگی نسابی باا سااختار
میتوانند موجب پدید آمدن نمودی عینی از ویژگیهای متنی باشند .غفلت از ای نکتاة
مهم موجب راه یاات ضعفهایی در برخی نظریات روایاتشناساان شاده اسات .ماثالً
وابسته بودن نامگذاری کارکردها یا نقشمایهها به اهاداغ و غایاات خاوانش در نظریاة
بارت (ر.ک .ریمون کنان )25-26 : 1387،یا امکان تغییر توالیها و پیراتهای قصاه باه
دلیل وابسته بودن نقاط آغاز و پایان به اهم خوانناده (ر.ک .ماارتی  )93 -94 :1386 ،و
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یا مبتنی بودن مفاهیم ساختاری پراپ به مدلهای ارهنگی (ر.ک .توالن)57 -59 :1386 ،
از جملة ای اشکاالت هستند.
در ای میان آنچه به مقالة حاضر مربوط میشود نکتهای است که پیش از ای نیاز باه
آن اشاره شده است؛ یعنی اهم و دریاات ساختار داستان با توجه باه غایاات و اهاداغ
آن .هرچند اجزای روایت یکای پا

از دیگاری روایات مایشاوند و یکادیگر را اارا

میخوانند ،به نظر میرسد خواننده در حرکتی معکوس و از پایان باه آغااز باه خاوانش
آنهااا ماایپااردازد (ر.ک .مااارتی  .)93 :1386 ،بااه هماای دلیاال اساات کااه بساایاری از
بررسیهای ساختاری روایت ،ناگزیر با نگاهی غایتنگر به بررسی متون پرداختهاند.
در مورد حکایات تعلیمی ای غایات بیش از همه به اهاداغ تعلیمای و درونمایاهای
مت مربوط میشوند .به عبارت دیگر ،تعلیمی بودن داستان ،ناوع خاصای از خاوانش را
بر آن تحمیل میکند که توالی خاصی از گزارهها و روابط سببی را نیاز باه دنباال خاود
می آورد .در مورد حکایات تعلیمی اارسی که همواره تفسیر راوی را نیز به دنباال خاود
دارند ،ای بخشهای تفسیری میتوانند راهنمایی برای دستیابی به نوع خاوانش راوی
از حکایتی خاص باشند .9به عبارت دیگر خوانش حکایت از سوی نویسندة مات و باه
دنبال آن ارا ة تفسیری از حکایت ،مبتنی بر الگوهایی روایی است که در سانت ادبیاات
تعلیمی معتبرند .ای الگوها بیش از همه در تفاسایر و ناوع خاوانش نویساندگان متاون
تعلیمی آشکار میشوند ،هرچند نشانههای آن را در خود مت نیز مایتاوان یااات .ایا
همان نکتة روششناختیای است که امکان حرکت روایتشناسی ساختارگرا باه ساوی
عوامل خارج از مت را نیز اراهم کرد .بنابرای بخش حاضر نشاندهندة اهمیت تفاسایر
در دستیابی به الگوهای رایج در کاربرد و اهم حکایات تعلیمی است .به ایا ترتیاب
برای دستیابی به الگوهای روایی در متونی با تقسیمبندی محتوایی ،توجه به ماامی و
محتوای ای آثار اجتنابناپذیر است .در حکایات تعلیمی نیز ای تفسیر راوی است کاه
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پرده از الگوهای خاص مورد استفاده در متون تعلیمی بر میدارند.
کاربرد نکات گفته شده در بخش حاضر ای است که با نگاهی به مجموعة حکایاات
تعلیمی ،نمونههایی را میتوان یاات که از الگوهای گفته شده پیروی نمیکنند ولی با در
نظر گرات ارایند و شیوههای خوانش و ارا ة تفسیر از سوی راوی میتوان باه یکای از
الگوها و ساختارهای گفته شده دست یاات .به عبارت دیگر برخی از حکایات موجاود
در متون تعلیمی ممک است از دو الگوی یاد شده در بخشهای پیشای تبعیات نکنناد
ولی نویسنده تفسیر خود از حکایت را بر مبنای یکی از ای دو الگو ارا ه میکند .یعنای
ای الگوها بیش از آنکه در صورت حکایات (الیاة اول) یااات شاوند در شاکلگیاری
تفسیر و خوانش حکایت از سوی نویسنده (الیة دوم) حاور مییابند.
شاید آشکارتری مثال ای نکته را در حکایااتی مایتاوان دیاد کاه از تعاداد زیاادی
خطوط داستانی و پیراتها تشکیل شدهاند .در ایا مواقاع نویسانده باا انتخااب خاط
داستانیای منطبق با یکی از الگوهای معرای شده در بخشهاای پیشای  ،تفسایرخود را
ارا ه می دهد .مثالً در باب دوم مرزبان نامه ،حکایت غالمی نقل شده است که اربابش او
را به سفری تجاری میارستد تا در بازگشت او را آزاد کند .غالم باه راه مایااتاد ولای
کشتی به دلیل طواان غرب میشاود و تنهاا غاالم باا تختاهپاارهای خاود را باه سااحل
جزیرهای میرساند .ساکنان جزیره به استقبال او میآیند و وی را پادشاه خود مایکنناد.
غالم که از هیچ چیز خبر ندارد ،روزی از امی خود راز ای کار را مایپرساد و متوجاه
میشود که ساکنان جزیره در ابتدای سال اولی مساار را به حکمرانی برمیگزینناد و در
انتهای سال وی را میکشند .غالم تدبیری میاندیشد و یک کشتی بازرگ حااوی اناواع
وسایل و کارگران به جزیرهای دیگر میارستد و دستور آباد کردن آنجا را مایدهاد .در
پایان سال هنگامی که ساکنان جزیره ،غالم را به قصد کشت در کنار دریا رها مایکنناد،
او خود را به جزیرة آبادشده میرساند و از مرگ میرهد (ر.ک .وراوینای-119 :1383 ،
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 .)104آشکار است که ای حکایت را نمیتاوان باهطاور قطاع در یکای از دو الگاوی
معرای شده در بخشهای پیشی جای داد ولی با نگاهی باه هادغ بیاان ایا حکایات
میتوان دریاات که نویسنده در خوانش و تفسیر حکایت تنها به بخشی از آن نظر داشته
که با الگوی دوم مقالة حاضر سازگار است« :دولت آنجهاانی را اسااس در ایا جهاان
نهید و کسب سعادت باقی هم در ای سرای اانی کنید و کار اردا امروز سازید چنانکاه
آن غالم بازرگان ساخت» (همان .)104:به عبارت دیگر تفسیر و هدغ ارا ه شده ،چنی
الگویی از داستان را در نظر داشته است:
«غالم باید به اکر آینده باشاد ← غاالم آیناده نگاری مایکناد ← غاالم از مارگ
میرهد».
یکی از پرکاربردتری خطوط روایی در حکایتهای تعلیمی عبارت است از« :ااردی
که باید قانون را رعایت کند ،از قانون سارپیچی مایکناد و در معارض مجاازات قارار
میگیرد .وی برای ارار از مجازات تدبیری میاندیشد و سرانجام از مجازات میگریزد».
ای توالی که از سوی تودوروغ و کلود برمون نیز مورد اشااره قارار گراتاه اسات ،باا
وجود اینکه در حکایتهای تعلیمی به چشم میخورد ،10جزو الگوهای معرای شاده در
مقالة حاضر نیست .در اینجا نیز با الگویی در مت روبروییم که در خاوانش و تفسایر از
سوی نویسنده ،به یکی از دو الگوی یادشده تبدیل میشود .یکی از نموناههاایی خاوبی
که با آن میتوان ای حالت را توضیح داد ،حکایت سه ماهی در کلیله و دمنه است:
«آوردهاند که در آبگیری  ...سه ماهی بود  ...روزی دو صیاد بار آن گذشاتند باا یاک
دیگر میعاد نهادند که جال بیارند و هر سه ماهی بگیرند .ماهیاان ایا ساخ بشانودند.
آنکه حزم زیادت داشت  ...سبک ،روی باهکاار آورد و از آن جاناب کاه آب درآمادی
براور بیرون رات .در ای میان صیادان برسیدند و هر دو جانب آبگیر محکام ببساتند.
دیگری هم غوری داشت  ...خویشت مرده ساخت و بر روی آب ستان میراات .صایاد
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او را برداشت و چون صورت شد که مرده است بینداخت .به حیلت خویشت در جوی
انداخت و جان به سالمت ببرد و آنکه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در ااعاال وی
ظاهر بود ،حیران و سرگردان و مدهوش و پایکشان ،چپ و راست میرات و در ااراز
و نشیب میدوید تا گراتار شد» (نصراهلل منشی.)93 -94 :1380 ،
در ای حکایت ،ماهی نخست که پیش از رسیدن صیادان میگریزد و ماهی سوم کاه
به دلیل غفلت به دام میااتد ،بهترتیب نمایانگر الگوی دوم (پایبندی به قاانون و گارات
پاداش) و الگوی اول (خطا و مجازات) هساتند .در ایا میاان ،مااهی دوم کاه پا

از

رسیدن صیادان و بسته شدن راه خروج آبگیر ،به اشتباه خود پی میبرد و بارای اارار از
مجازات تدبیری میاندیشد و مواق به ارار میشود ،از هیچ یک از ای دو الگوی اصلی
حکایات تعلیمی پیروی نمیکند بلکه بر الگویی منطبق اسات کاه در چناد ساطر پایش
معرای شد .در اینجا نیز همچون حکایت غالم در مرزباننامه ،نویسنده در تفسایر خاود
الگوی مربوط به ماهی دوم را بهصورت یکی از الگوهای اصلی معرایشده میخواناد و
تفسیر میکند .وی قانون نهفته در وجه تحکمی را بهصاورت «اارد اگار باه اشاتباه در
خطر ااتاد باید خود را برهاند» در نظر میگیرد .بنابرای خط سیر مربوط باه مااهی دوم
به ای شکل تبدیل به الگوی دوم (پایبندی به قانون و گرات پاداش) مایشاود« :مااهی
دوم باید اشتباه خود را جبران کند ← ماهی دوم اشتباه خود را جبران میکند ← ماهی
دوم نجات مییابد»؛ خوانشی که تفسیر ارا ه شده از سوی نویسانده را نیاز برمایساازد:
«[ صاحب رای] چون بال بدو رسد دل از جای نبرد ،و دهشت و حیرت را باه خاود راه
ندهد و وجه تدبیر و عی صواب بر وی پوشیده نماند.جایی که چو زن شود همی مرد/
آنجا مرد است بوالفاایل» (همان.)92 :
بنابرای اگرچه در ساختار حکایت با الگوی اارار از مجاازات روبارو هساتیم ،ایا
حکایت آنگاه که به مثابه حکایتی تعلیمی مورد استفاده قرار میگیرد ،از سوی نویسانده

الگوهای روایی در حکایت های تعلیمی 191 /
و مفسّر ،بهصورت توالیهایی مجزا و با تأکید بر یکی از تغییر و تبادیلهاا و الگوهاای
مربوط به حکایات تعلیمی خوانده میشوند .به همی دلیل باید گفت تمایز میان بررسی
یک حکایت به مثابه حکایتی در مجموعة متون ادبی با بررسی همان حکایات همچاون
حکایتی در مجموعة متون تعلیمی تمایزی روششناختی و حیاتی است .پا

الگوهاای

یاد شده در ای مقاله اازون بر شکلگیری مت  ،شکلگیری تفسیر حکایتهاای تعلیمای
را نیز تبیی میکنند.
ستیجه
دو الگوی پرکاربرد در شکلگیری حکایتهای تعلیمای نقاش دارناد :نخسات ،الگاوی
سرپیچی کنشگر از وجه تحکمی و مجازات شدن وی؛ دوم ،پایبنادی کنشاگر باه وجاه
تحکمی و پاداش گرات وی .ای دو الگو در بسیاری از حکایتهای کوتاه باه روشانی
یااته میشوند ،بهطوری که کنشهای اصلی که با تغییر در وضعیت ابتدایی ،خط اصالی
حکایت را میسازند ،برآمده از تغییرات نهفتاه در همای الگوهاا هساتند .ایا تغییار و
تبدیلها ،در راستای تأکید بر نکتهای هستند که وجه ترغیبی زبان در حکایاات تعلیمای
را برجسته میکنند .به عبارت دیگر ،وجه تحکمیای کاه کنشاگر باا پاینادی باه آن یاا
تخلف از آن به پاداش یا مجازات میرسد ،همان نکتة اخالقیای است کاه حکایات در
پی ترغیب مخاطب به انجام دادن یا ندادن آن است.
در نگاه مقالة حاضار ،سااختار ادبیاات تعلیمای اراتار از الگوهاای موجاود در مات
حکایات ،الگوهای تفسیر ،خوانش و اهم مت را نیز در بر میگیرد .به عبارت دیگار در
برخی حکایات از جمله حکایات بلندتر ،الگوهایی متنوع یا گاهی متفاوت از دو الگوی
معرایشده میتوان دید .در ای موارد الگوهای حکایتهای تعلیمای ،باه خاوانش مات
معطواند نه شکلگیری عینی مت  .چنانکه در نمونهها دیده شد ،نویسانده بارای تفسایر
حکایت ،یکی از دو الگوی یاد شده را پیش چشم دارد .حتی اگر مت حکایت باهطاور
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خالص معرغ هیچیک از آن الگوها نباشد ،نویسنده تفسیر خود را مبتنی بار یکای از آن
دو خواهد ساخت .دلیل ای امر باز هم به نقاش ایا دو الگاو در غلباة وجاه ترغیبای
حکایات تعلیمی بازمیگردد .بنابرای با نگاهی برآمده از روششناسی ساختاری میتوان
شیوة تشکیل و مهمتر از آن ،شیوة خوانش و تولید معانی در حکایتهای تعلیمی را پای
گرات .ای روش با تأکید بر ارتباط میان ساختار و محتوای حکایات ،مایتواناد معارّغ
راهی نو در دستهبندی حکایات در متون و انواع ادبی گوناگون باشد.
پیسوشتها:
 -1در ای میان میتوان مقالة پارسا و طاهری ( )1391را مقالهای قابل توجهتر دانست.
 -2گفتنی است در برخی متون مانند متون عراانی نیز تداخل صدای راوی و شخصیت موجب
تاعیف صدای راوی در برابر صدای شخصیت میشود .در صدر ای گونه روایات ،روایتگری
مثنوی است .در مثنوی درآمیخت ایا دو صادا موجاب تقویات صادای شخصایت داساتانی
میشود (ر.ک .توکلی .)124 -134 :1391 ،ای نکته نتیجة تفاوت بنیادی روایتگاری مثناوی و
برخی دیگر از متون عراانی با دیگر متون تعلیمی است که گاه با تعبیر چند صادایی در مثناوی
نیز از آن یاد شده است.
 -3از دیگر نمونههای ای شکل روایی میتوان به موارد اشااره کارد :داساتان ماوش و عقااب
(وراوینی ،)125 -130 :1383 ،داستان مرد طامع با نوخرّه (همان ،)130 -136 :داستان دهقان با
پسر خود (همان )161 -167 :و  ...در مرزبانناماه؛ حکایات دزد (نصاراهلل منشای-54 :1380 ،
 ،)53حکایت بازرگان و جواهرساز (همان ،)55 -56 :حکایت بوزینه و درودگار (هماان-67 :
 )66و  ...در کلیله و دمنه؛ حکایت دزد و پارساا (ساعدی ،)68 -69 :1376 ،حکایات عاباد و
پادشاه (همان )79 -80 :و  ...در گلستان سعدی.
 -4بهعنوان نمونههای دیگری از ای شکل روایی میتوان باه ایا اغلاب حکایاات بوساتان و
گلستان سعدی اشاره کرد.
 -5نمونههای منطبق بر ای الگو در بوستان سعدی و جوامعالحکایات عوای اراوانند :حکایات
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با مطلع :ز دریای عمان برآمد کسی (سعدی ،)46 -61 :1372 ،حکایات باا مطلاع :کسای دیاد
صحرای محشر به خواب (همان ،)186 -187 :حکایت با مطلع :شنیدم که مردیست پاکیزه باوم
(همان ،)164 -165 :حکایت مأمون و یحیی (عاوای ،)11 -12 :1386 ،حکایات انوشایروان و
معشوب (همان ،)13 -14 :حکایت پیامبر و جبر یل (همان )20 -21 :و ...
 -6البته میتوان گفتار مامون را با ای مامون که «رعایت نکردن عدل و تواضع ،عاقبت بادی
در آخرت دارد» به عنوان گزارهای در نظر گرات که بهطور ضمنی بر پاداش پایبندی باه قاانون
داللت دارد.
 -7آشکار است که در ای حکایت میتوان وضعیت نبود تعادل را همان آغاز قصه (ساگی کاه
در حال مرگ است) در نظر گرات و تغییر را نیز بهصورت حرکت از آشفتهحاالی باه بهباودی و
نجات تعریف کرد ولی آنچه مشخص است ای تغییر کاه در بررسایهاای سااختاری و نحاوی،
«نفی» نامیده میشود (ر.ک .تودوروغ )66 :1387 ،در نتیجهگیری و اهداغ غایی حکایت دخالتی
ندارد تا ویژگیهای ساختاری با توجه به اهداغ و کارکردهای مت توصیف و معرای شوند.
« -8در حکایات حلم اسکندر آوردهاند که وقتی یکی از خواص در خدمت او تقریار کارد کاه
االن ک

دختر تو را دوست میدارد .اسکندر گفت با وی چاه بایاد کارد گفات او را ببایاد

کشت .پ

اسکندر گفت که با وی دشمنی نیست اگر هر که ما را دوست دارد ما او را بکشایم

و هرکه ما را دشم دارد او را بکشیم در جهان هیچ ک

زنده نماند و از ای کلمه کمال حلام

او معلوم شد» (عوای.)89 :1386 ،
 -9در متون که چون اغلب حکایات بیش از آنکه از سوی نویسنده خلاق شاوند ،بازنویسای
شدهاند ،نویسنده را میتوان به عنوان خواننادة نخسات حکایات و برگزیننادة ناوع خاوانش و
خطوط سیر و تغییرات بنیادی مت معرای کرد.
 -10مانند حکایت گرگ خنیاگر دوست با شبان (وراوینی )68 -73 :1383 ،و حکایات شاگال
خر سوار (.)81 -91
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