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دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی

یحیی طالبیان
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی
(تاریخ دریافت مقاله1396/9/30 :؛ تاریخ پذیرش مقاله)1396/11/12 :

چکیده
وحشی بافقی یکی از برجستهترین سخنسرایان سدۀ دهم هجری و از سرآمدان مکتب وقوع است کهه
در قالبهای مختلف شعری ،طبعآزمایی کردهاست و در همۀ این قالبها ،اشهعار درخهوری از خهود بهر
جای گذاشتهاست .او در منظومۀ خلد برین به مسائل تعلیمی و اخالقی اشاره میکند و در ایهن راه ،بهه
گونۀ مؤثری از ابزارهای بالغی ،بهویژه علم معانی بهره میبهرد .وحشهی بها اسهتفاده از علهم معهانی و
ابزارهای مناسب آن ،مانند جمالت امری ،خبری و پرسشی به شیوههای مؤثر ،موفق به انتقال مفهاهیم
اخالقی و تعلیم آنها به مخاطب خود شدهاست و در عین حال ،بدین شیوه حضور مخاطب را در مهتن
نیز برجستهتر نشان دادهاست .در این پژوهش ،به بررسی این دسته از جمهالت و معهانی ثانویهۀ آنهها
پرداخته شده ،لطایف و ظرایف سه مبحث از علم معانی ،یعنی جمالت امری ،خبهری و پرسشهی و نیهز
نقش و تأثیر آنها در انتقال مؤثر مضامین تعلیمی شاعر در یک متن تعلیمی شرح و تبیین شدهاست.
واژههای کلیدی :وحشی بافقی ،خبر و انشاء ،ادبیات تعلیمی ،علم معانی ،خلد برین.
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 .1مقدمه
ادبیات تعلیمی یکی از مهمترین و کهنترین انواع ادبی است کهه ههدآ آن ،آمهوزش و
تعلیم میباشد .با این تعریف ،تمام نوشتههای دینی ،اخالقی ،حِکمی ،انتقادی ،اجتماعی،
علمی و پند و اندرزها و یا حتی متونی که یک شاخۀ فنهی را آمهوزش مهیدهنهد ،جهزء
ادبیات تعلیمی محسوب میشوند (ر.ک؛ انوشه .)44/2 :1367 ،بر اساس این تعریف ،میتوان
کتابهای تعلیمی را به دو دسته تقسیمبندی نمود1 :ه ادبیات تعلیمهی در معنهی خهاص
خود که شامل دستورالعملهایی است که به آموزش یک فن یا هنر میپردازد2 .ه ادبیات
تعلیمی در معنای عام آن که به آثاری گفته میشود که موضوع آنها ،مسهائل اخالقهی
عرفانی ،مذهبی ،اجتماعی ،پند و اندرز ،حکمت و ...اسهت (ر.ک؛ نجّاریهان .)177 :1390 ،در
ادبیات فارسی ،یکی از عواملی که باعث رونهق و شهکوفایی و دوام ادبیهات تعلیمهی در
فرهنگ ایرانی گردیده ،شکلگیری عرفان و تصهوآ بهودهاسهت .عارفهان کهه فرهنهگ
کنارهگیری از دنیا را پیش گرفته بودند ،پیوسته انسانها را به ناپایداری دنیا و گذرا بودن
لذّتها و غمهای آن متوجه میکردند .ایهن تفکهر ،زمینهۀ پرهیهز از بسهیاری از رذایهل
اخالقی را پیش آورد .به همین سبب ،بسیاری از عارفان و شاعران ما در آثار خود به بیان
مسائل مذهبی ،اخالقی ،عرفانی ،اجتماعی ،پند و انهدرز و ...پرداختههانهد .از جملهۀ ایهن
شاعران میتوان به سنایی ،سعدی ،مولوی ،وحشی و ...اشاره کرد .پس آثار آنهها جهزو
ادبیات تعلیمی محسوب میشوند .یکی از شاعران معروآ قهرن دههم هجهری ،وحشهی
بافقی است .مهمترین و برجستهترین جنبۀ تعلیمی و تربیتی اشعار وحشی ،پهرداختن بهه
مفاهیم و آموزههای اخالقی است .او مانند دیگر شاعران برجستۀ ادب فارسی به اهمیت
موضوع و ارزش اخالق در ساماندهی زندگی اجتماعی انسانها کامالً واقهف اسهت .بهه
همین دلیل ،بخش عمدهای از اشعار خود را به تحسین فضایل و نکوهش رذایل اخالقی
اختصاص دادهاست .از میان آثار وحشی ،آنچه را که بتهوان اثهر تعلیمهی صهرآ نامیهد،
منظومۀ حِکمی و اخالقی خلد برین است که به تقلید از کتاب مخهزن اسسهرار نظهامی
گنجوی سروده شدهاست.
خلد برین از نظر وزن و بحر نیز شبیه منظومۀ مخزن اسسرار نظامی میباشد و 586
بیت دارد .این منظومۀ کوتاه ،شباهت هها و اشهتراکات زیهادی بها مخهزن اسسهرار دارد.
بیتردید وحشی یکی از شاعران مبرّز دوران صفوی است که بهه سهبب سهبک ویهژه و
خاص خویش در سخنوری اهمیت دارد .ارزش وحشی آن است که اندیشهها و احساسات
نازک ،عواطف ،مضمونها و نکتههای شاعرانۀ دقیق را در زبانی بسیار ساده و نزدیک به
زبان محاوره بیان کردهاست و گاهی این سادگی و نزدیکی به حدّی میرسد که گهویی
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یک گفتار روزانه است .زبان و شیوۀ بیان اندیشۀ او ریشه در چشمۀ پاک ،زسل و زاینهدۀ
زبان گفتار دارد و آنقدر صادقانه سخن میگوید که سازها ،سوزها ،رازهها و حهالهها در
کالم او بهخوبی جلوهگر میشوند .وحشی در این اثر خهود ،بهه شهیوهای هنرمندانهه بهه
مسائل تعلیمی میپردازد و در این راه از توفیق بسهیاری مهییابهد .از ابزارههای بالغهی
کارآمد که نقش عمدهای در بیان اندیشههای تعلیمی و ابالغ پیامهای اخالقی وحشی در
این اثر داشتهاست ،علم معانی است .در این پژوهش ،نقش علم معانی در انتقال پیامهای
تعلیمی خلد برین ،بررسی شدهاست تا مشخص شود هنگامی که وحشی خواستهاست در
بیان مطالب به پند و اندرز و تعلیم روی آورد ،از چه نوع جملههایی استفاده کردهاسهت و
چگونه آنها را بهکار بردهاست تا مضامین مورد نظر به بهترین شکل به مخاطب منتقل
شود .بررسی این دسته از جمالت و اغراض ثانویۀ آنها برای شناخت اندیشۀ وحشهی و
اهداآ تعلیمی او بسیار ضروری است .با بررسی نوع جمالت بهکار رفته در ابیات تعلیمی
و اغراض و معانی ثانویۀ آنها ،چگونگی پیوند زبان وحشی با اهداآ تعلیمهی او در ایهن
اثر مشخص میشود .همچنین ،در این پژوهش مشخص میشود که آیا وحشی به روش
مستقیم و با کاربرد معانی حقیقی جمالت به موعظه و تعلیم پرداخته ،یا برای تأثیر بیشتر
از روش غیرمستقیم و معانی ثانویه بهره بردهاست.
 .2پیشینۀ پژوهش
پژوهشهایی که در باب تأثیر علم معانی در ادبیات تعلیمی صورت گرفته ،محدود اسهت
که از آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
ه میرباقریفرد و محمدی ( )1389در مقالۀ «بررسی و نقش پرسش در آثار عینالقضهات
همدانی» ،بحث پرسش را در آثار تعلیمی عینالقضات بررسی کردهاند.
ه محمودی ( )1393در مقالۀ «بررسهی اغهراض بالغهی خبهر و انشهاء در سهبک تعلیمهی
ناصرخسرو» ،اشعار ناصرخسرو را از این منظر بررسی کردهاست.
ه جمالی ( ،)1395در مقالۀ «نقد و تحلیل اغراض ثانوی خبر و انشاء در علم معانی» به نقد
و تحلیل خبر و انشای طلبی پرداختهاست.
 .3اهمیت ادبیات تعلیمی در خلد برین وحشی
از جمله ویژگیهای شعر وحشهی ،توجهه بهه شهیوهههای بالغهی و علهم معهانی بهرای
تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب است .دانش معانی که از شاخههای بالغت اسالمی است،
«فنّی است که به واسطۀ آن ،احوال لفظ معلوم میشود از نظر مطابقت با مقتضای حال»
(همایی )87 :1374 ،و موضوعات مطرح در آن ،از قبیل انواع جمالت خبری و انشایی و نیز
کاربرد و معانی ثانویۀ آنها همگی در ارتباط مستقیم با سیههای درونی اندیشۀ گوینهده
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است .بنابراین ،در اصطالح علمای فن« ،علم معانی دانشی است که زیبایی و تهأثیر آثهار
ادبی را از دیدگاه ساختمان کالم مورد بحث قرار میدهد ،بدین منظور که سخن بنها بهه
مقتضای حال مخاطب ،یعنی متناسهب بها میهزان فههم و ادراک شهنونده بیهان گهردد»

(صادقیان.)57 :1371 ،
با بررسی ابیات منظومۀ خلد برین مشخص شد که از مجموع  586بیهت 100 ،بیهت
درونمایۀ تعلیمی دارد که با توجه به قرار داشتن ایهن اثهر در ژانهر تعلیمهی ،ایهن تعهداد
نشاندهندۀ اهمیت و ارزش بُعد تعلیمی اثر برای شاعر است.
همچنین ،با توجه به نتایج پژوهش ،وحشی برای بیان اندیشههای تعلیمی خهود بهه
ترتیب از جمالت خبری ،امری و پرسشی بیشترین استفاده را کردهاست .در این پژوهش،
تنها این دسته از جمالت با تکیه بر دانش معانی و اهمیت معانی ثانویهۀ جمهالت در آن
بررسی میشوند.
 .4جمالت انشائی
«انشاء» در لغت به معنای «ایجاد» است و اگهر خبهر را جملههای بهدانیم کهه در ذات آن
احتمال صدق و کذب وجود دارد و به عبارتی ،میتوان آن را راسهت یها دروغ پنداشهت:
«انشاء کالمی است که بالذّات محتمل صدق و کذب نیست» (هاشمی.)75 :1379 ،
بنابراین ،چون انشاء از واقعهای در خارج خبر نمیدهد ،نمیتهوان آن را دروغ یها راسهت
دانست:
«مطابقت خبر با واقعیت خارجی بدین معناست که جملۀ خبری از وقوع یا سوقوع امری در خهارج خبهر
میدهد ،در حالی که مطابقت نداشتن انشاء ،حکایت از وقوع یا سوقوع امری در خارج نیسهت و جهز بها
تلفظ به کلمات خاصۀ آن حاصل نمیشود؛ چنانکه طلب فعل «زدن» در لفظ بزن و طلب خودداری یها
نهی از آن در لفظ مزن .طلب محبوب در لفظ تمنّا کاشکی و کاش وجود دارد» (رضانژاد.)291 :1367 ،

به طور کلی ،انشاء به دو گونۀ طلبی و غیرطلبی تقسیم مهیشهود .انشهای طلبهی در
منابع بالغی اهمیت بسیار دارد ،به طوری که بحثهای مفصّلی دربارۀ ابواب آن در علم
معانی مطرح شدهاست ،اما در مقابل با وجود اهمیت مبحث انشای غیرطلبی ،آن را خارج
از حوزۀ بررسیهای بالغی تلقی کردهاند و در آثهار بالغهی ،تنهها بهه اقسهام آن اشهاره
شدهاست.
در بیشتر آثار بالغی ،منظور از بحث انشاء ،انشای طلبی است و انشهای غیرطلبهی را
موضوع بررسی بالغی نمیدانند .بعضی دلیل مهم تفکیک انشهای غیرطلبهی از انشهای
طلبی را «نخواستن و طلب نکردن» یا «طلب نکردن در وقتی کهه مهورد طلهب حاصهل
باشد» دانستهاند (رجایی .)132 :1359 ،اما انشای طلبی ،خواستن چیزی است به ایجهاب یها
به سلب؛ یعنی امر و نهی ،و طبق نظر قدما ،شامل تمنّی ،امر ،نهی ،استفهام ،نهدا و دعها
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میشود .با توجه به اینکه وحشی ،دو دسته از جمالت انشای طلبی ،یعنی جمالت امری
و پرسشی را برای بیان اندیشههای تعلیمی استفاده کردهاست ،در ایهن بخهش ،بهه ایهن
دسته از جمالت و اغراض ثانویۀ آنها در ابیات مربوط پرداخته میشود.
 . 1. 4جمالت پرسشی
پرسش یا استفهام یکی از اقسام انشای طلبی است که به دلیل پذیرش معانی ثهانوی و
تأثیرگذاری در نحوۀ انتقال مفهوم و عاطفهه بهه مخاطهب ،از ابهواب مههم علهم معهانی
محسوب میشود .در کتابهای بالغی فارسی نیز تعاریفی ارائه شدهاست که با توجه بهه
منابع عربی ،مباحثی دربارۀ استفهام مطرح کردهاند و در مواردی ،حتّهی الفهاظی کهه بهه
عنوان «الفاظ استفهام» معرفی شده ،عربی است .تعریفی که استاد همایی از پرسش ارائه
میکند ،نسبت به سایر منابع فارسهی ،رسهاتر اسهت« :اسهتفهام در حقیقهت ،بهه معنهای
پرسیدن است در مواردی که گوینده جاهل به امری باشد» (همایی.)105 :1374 ،
پرسش تا زمانی که به قصد طلب درک مجهول بهکار رود ،در معنای حقیقهی خهود
بهکار رفتهاست و در صورتی که گوینده انتظار شنیدن پاسخ از مخاطب نداشته باشهد ،در
معنای ثانوی خود بهکار گرفته شدهاست .این نوع پرسش را پرسش بالغی ،هنری ،ادبی،
استفهام مجازی و یا استفهام در معنای ثانویه نیز مینامند (ر.ک؛ کزازی )206 :1385 ،و «در
این موارد ،پرسشگر نمیپرسد تا بداند ،بلکهه ههدآ اصهلی کهالم او ،شهگفتی ،تهوبیخ،
سرزنش ،استرحام ،اندوه یا تمنّی است .تنوّع مقاصد ثانوی پرسش نشهان مهیدههد کهه
گوینده از این طریق ،بهتر و بیشتر میتواند پیام خود را ابالغ و اندیشههای خهود را القها
کند» (آقاحسینی و دیگران.)134 :1390 ،
بر همین اساس ،بررسی جمالت پرسشی مربوط به ابیات تعلیمی خلد برین نیز نشان
میدهد بیشتر جمالتی که در این آثار به شکل پرسشی بهکار رفته ،برای دریافت پاسهخ
از سوی مخاطب بیان نشدهاست .این گونهه پرسهشهها نهوعی تأییهد گهرفتن ذهنهی از
مخاطب است و در حقیقت ،همان شیوهای است که ارسطو در فن خطابه متذکر میشود:
«برخی تأثیرات پرسش با شیوهای که سخنرانینویسان بههکهار مهیبرنهد ،بهر مسهتمعان
گذاشته میشود تا بتواند از آگاهی دیگران بهرهای برده باشد» (ارسطو .)213 :1371 ،پرسش
چه در معنای حقیقی و چه در معنای ثانویه ،در ایجاد ارتباط متکلّم بها مخاطبهان بسهیار
مؤثر است؛ زیرا جمالت پرسشی مستقیماً مخاطب را در مرکز توجه قرار میدهند و او را
در گفتگو سهیم میکنند.
در جمالت پرسشی حیطۀ تحقیق ،گاهی وحشی بیآنکه انتظهار دریافهت پاسهخی را
داشته باشد ،با توجه به احوال مخاطب ،تنها تقاضهای تأییهد از سهوی او را دارد .در ایهن
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گونه موارد ،حتی اگر مخاطب اطالعی از موضوع نیز نداشته باشد ،وحشی با مثهال ایهن
گونه پرسشها ،به نوعی از مخاطب تأیید درونی میگیرد و مطلب را چنان بدیهی جلهوه
میدهد که ضمیر مخاطب ناآگاه را راهنمهایی مهیکنهد و او را از ایهن طریهق وادار بهه
پذیرش تعلیمات خود میکند و «این امر به فرایند آموزش و تعلیم کمهک مهیکنهد و از
آنجا که حضور مخاطب احساس میشود ،تأثیر کالم نیهز افهزایش مهییابهد» (محمهودی،
 .)256 :1393ابیات زیر نمونهای از این شیوۀ تعلهیم وحشهی از طریهق جمهالت پرسشهی
است:
«بخههت تههو بههر چیسههت چههه داری بگههو

کیسهههتی و در چهههه شهههماری بگهههو»
(وحشی بافقی.)701 : 1362 ،

«آن کههه گههذر بههر سههرِ نیکههی فکنههد

کههی رسههد از اهههل گزنههدش گزنههد»
(وحشی بافقی.)709 : 1362 ،

همچنین ،گاهی وحشی برای بیان نکات تعلیمی خود همزمان با ذکر پرسش ،پاسهخ
آن را نیز بیان میکند .این شیوۀ پرسش سبب مهیشهود کهه جسهتجو و تهالش ذهنهی
مخاطب برای یافتن پاسخ متوقف شود و تنها بر پاسخ بیانشده تمرکهز کنهد .بیهت زیهر
نمونهای از این شیوۀ تعلیم وحشی است که پس از مذمّت دنیا ،مخاطب را مهورد توجهه
قرار میدهد و خطاب به او میگوید:
«کیسههت در ایههن دیههر حههواد پههذیر

غیههر خُههم مههی کههه بُههود گوشهههگیههر»
(وحشی بافقی.)683 : 1362 ،

در مواردی نیز وحشی از طریق جمالت پرسشی انکاری به اهداآ تعلیمی خود دست
مییابد .او به یاری این دسته از جمالت پرسشی و با لحن تحکمآمیز نهفته در آنهها ،از
سویی مخاطبان آگاه به مطلب را مورد توجهه قهرار مهیدههد و از سهوی دیگهر ،از ایهن
جمالت به صورت عاملی برای گرفتن تأیید ذهنی از مخاطبان ناآشنا بهره میبرد .هدآ
اصلی در استفهام انکاری ،اثبات چیزی است که به شکل انکاری از آن پرسش میشود.
بنابراین ،وحشی از این ابزار بالغی با زیرکی برای بیان اندیشههای تعلیمهی خهود بههره
گرفتهاست و بدون اینکه به صورت مستقیم سعی در اثبات عقیدۀ خود داشهته باشهد ،بها
پرسش انکاری به این هدآ دست مییابد:
«کهههس چهههه کنهههد دشهههمنی زشهههتخو

دشهههمن او بهههس عمهههل زشهههت او»

(وحشی بافقی.)708 : 1362 ،

بیان جمالت پرسشی با اغراض ثانویه ،شیوههای متفهاوت بیهان پرسهش و در نظهر
گرفتن احوال مخاطب و استفاده از این ابزار بالغی برای انتقال پیامهای تعلیمهی اسهت،
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عالوه بر اینکه سبب ارتباط نزدیک وحشی با مخاطبان شده ،به پویایی و زنده بودن متن
نیز کمک شایانی کردهاست؛ زیرا اگر این گونه مطالب تعلیمی پیدرپی و در قالب ارشهاد
و نصیحت و نیز بدون در نظر گرفتن احوال مخاطهب بیهان شهده بهود ،بهرای مخاطهب
جاذبهای نداشت و متن را به مجموعههای از انهدرزهای خشهک و خسهتهکننهده تبهدیل
میکرد:
«این شیوه در زنده کردن متن و ایجاد ارتباط با هر خوانندهای مؤثر است؛ زیرا در جملهههایی کهه مایهۀ
توبیخ ،امر و تنبیه دارد ،اوسً موضع برتر گوینده از آن رو که مطلب را میداند ،در متن پررنگ میشود و
ثانیاً مستقیماً مخاطب را در مرکز توجه قرار میدهد .در نتیجه ،بهه القهای مفهاهیم و مطالهب آموزشهی
کمک میکند» (میرباقریفرد و محمدی.)156 :1389 ،

جمالت پرسشی بهکار رفته در ابیات تعلیمی خلد برین ،به ترتیب بسامد در اغهراض
زیر بهکار رفتهاند:
 توبیخ و مالمت:
«ایههن همههه دُرههها کههه سرشههک تههو سههود
گریهههکنههان از غههم دل تهها بههه کههی؟
هههیچ بههه گِههل چنههد نشههینی؟ بکههوش

نیسههت دلههت را چههو مفههرح ،چههه سههود؟
سههبزهصههفت پههای بههه گِ هل تهها بههه ک هی؟
زهههههر طلههههب ،در ره یهههاری بنههههوش»
(وحشی بافقی.)694 : 1362 ،

«ای زِ دمهههت رفتهههه جههههانی بهههه رنهههج

چنهههد تهههوان بهههود چهههو دم بادسهههنج»
(وحشی بافقی.)701 : 1362 ،

«چیست تهو را ای همهه تهن حهرص و آز؟
بهها همههه کههس نخههوت زردار چیسههت؟

همچهههو خُه هم زر دههههن از خنهههده بهههاز»
این همه عُجب از دو سه دینهار چیسهت؟»
(وحشی بافقی.)705 : 1362 ،

«جهههور بهههه پهههاداش وفههها مهههیکنهههی

بهههاد تهههو را شهههرم ،چهههها مه هیکنه هی؟!»
(وحشی بافقی.)708 : 1362 ،

 استفهام انکاری:
«آن کههه گههذر بههر سههرِ نیکههی فکنههد

کههی رسههد از اهههل گزنههدش گزنههد؟!»
(وحشی بافقی.)709 : 1362 ،

«گههر زِ هنههر نیسههت غههرض نههام و بههس

بِه زِ تو شهرت که دهد نام کس»
(وحشی بافقی.)708 : 1362 ،

«کههی بهههه همهههه عمهههر دم مههها کنهههد

آنچههه بههه یههک دم دمِ عیسههی کنههد»
(وحشی بافقی.)686 : 1362 ،

«بگههذر از ایههن خههاک و گِههل عمرکههاه

چنههههد کنههههی آینههههۀ دل سههههیاه؟!»
(وحشی بافقی.)685 : 1362 ،
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 هشدار:
«وحشی از ایهن دربههدری سهود چیسهت؟
بِه هه کهههه درِ خانهههه بهههرآری بهههه گِه هل

چیست از این مقصهد و مقصهود چیسهت؟
تهههها نههههروی از درِ کههههس منفعههههل»
(وحشی بافقی.)685 : 1362 ،

 تأسف:
«کههو پههرِ همّههت کههه از اینجهها پههریم؟

رخهههت بهههه سهههرمنزل عنقههها بهههریم»
(وحشی بافقی.)687 : 1362 ،

به هنگام کاربرد جمالت پرسشی ،وحشی معنای ثانویۀ توبیخ و مالمهت را بیشهتر از
سایر موارد بهکار بردهاست .در حقیقت ،او برای انتقال تعالیم اخالقی و بازداشتن مخاطب
از اشتباه ،به جای امر یا نهی مستقیم ،سعی کردهاست از طریق مقولۀ پرسش و با زبهان
عاطفی ،ساده و صمیمی مالمت ،به این مهم دست یابد .وحشی برای دل نبستن به دنیا،
توبیخ حرص و طمع ،عزلت و گوشهنشینی و ...این دسته از جمالت را استفاده میکند و
سعی میکند با ابزار بالغی پرسش خوانندگان را از معیارهای انسانی آگهاه کنهد و در راه
رسیدن به سعادت یاری دهد.
پس از توبیخ و مالمت ،بیشترین جمالت پرسشی در معنای انکار هستند و وحشی از
این طریق بدون اینکه به صورت مستقیم سعی در اثبات عقیهده خهود داشهته باشهد ،بها
پرسش انکاری به این هدآ دست مییابد .همچنین ،پرسش بالغی کهه در آن گوینهده
هیچ گونه انتظاری برای دریافت پاسخ ندارد ،یکی از راههای مؤثر برای برجسهتهسهازی
پیام است .بنابراین ،وحشی از طریق پرسش و بدون کاربرد روش مستقیم پنهد و انهدرز،
پیام اخالقی مورد نظر خود را با برجستگی و تأکید بیشتر به مخاطب منتقل میکند.
 . 2. 4جمالت امری
در معالمالبالغه ،امر به این شکل تعریف شدهاست:
«امر طلب ،حصول فعل است بر سبیل استعال؛ یعنی در حالتی که طالب خود را در شأن و مرتبهۀ بهاستر
از کسی بداند که از او طلب میکند؛ خواه در حق و واقع چنین باشد ،یا نه ،بلکه فقط به حسهب ادعهای
طالب باشد .لذا در صورت دوم ،طالب را به اسائۀ ادب موصوآ کنند» (رجایی.)149 :1359 ،

غرض اصلی از امر ،تقاضا یا دستور است ،اما در ادبیات در مقاصد مجازی هم بهکهار
میرود .این دسته از جمالت ،در انتقال اندیشههای تعلیمی وحشی نقهش بسهیار مهمهی
دارند.
در آثار بالغی معموسً معنای ثانوی جمالت امری« ،ارشاد» است ،اما در ابیات تعلیمی
که هدآ اصلی متکلّم ،تعلیم و ارشاد مخاطب است ،بهتر است ارشاد در جایگاه معنهای
اصلی و حقیقی جمله در نظر گرفته شود؛ زیرا غرض اصلی همۀ جمالت تعلیمی ،بهویژه
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در امر و نهی ،ارشاد مخاطب است .در بررسی ابیات تعلیمی خسرو و شیرین ،بسهیاری از
جمالت با معنای حقیقی و به قصد ارشاد بهکار رفتهاند ،اما وحشی عالوه بر اینکه امر را
در ابیات بسیاری به طور مستقیم و برای ارشاد و راهنمایی بهکار بهرده ،در مهواردی نیهز
عالوه بر غرض اصلی ارشاد و راهنمایی ،ابیات تعلیمهی را بها معهانی ثانویهۀ زیهر بیهان
کردهاست:
 تشویق:
«همّهههت اگههههر پایههههفزایههههی کنههههد
همّهههت اگهههر سلسهههلهجنبهههان شهههود

پشههههۀ بههههیبههههال همههههایی کنههههد
مهههور توانهههد کهههه سهههلیمان شهههود»
(وحشی بافقی.)690 : 1362 ،

 هشدار:
«خیه هز و مه هیفکن بهههه درشهههتان نظهههر

زانکهههه زیهههان بصهههر اسهههت آن نظهههر»
(وحشی بافقی.)695 : 1362 ،

 توبیخ و مالمت:
«گهههر کسهههت از راه خوشهههامد سهههتود
حههرآ خوشههامد مشههنو کههان خطاسههت

آنچهههه نباشهههی تهههو ،نبایهههد شهههنود
مضههحکۀ خلههق مشههو کههان بالسههت»
(وحشی بافقی.)702 : 1362 ،

چنانکه مالحظه میشود ،جمالت امر در معنای حقیقی ارشاد بیان شدهاند ،اما معانی
ثانویهای نیز میتوان از ابیات برداشت کرد که مهمترین آنها« ،تشویق» است .وحشی از
طریق جمالت امری مخاطب خود را برای رسیدن به آرمانها و اهداآ متعهالی ترغیهب
میکند و در درجۀ اول سعی دارد از طریق امید بخشیدن و تشویق ،مخاطب خهود را بهه
خیر و نیکی رهنمون کند .پس از کاربرد جمهالت امهری بها معنهای تشهویق ،بیشهترین
جمالت امری با معنای ثانویۀ هشدار بهکار رفتهاند .وحشی در بسیاری از ابیات سعی دارد
از طریق هشدار ،مخاطب خود را آگاه کند و مناسبترین راه برای ورود به مقولۀ هشهدار
و تحذیر را بهرهگیری از جمالت امری میداند .او با آگاهی از قابلیّت جمالت امهری در
مقولههای معنایی متفاوت ،از این جمالت و معانی ثانویۀ آنها ،مناسب با فضای اثر خود
بهره میبرد؛ به عنوان مثال ،در بخشهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مخاطب او
پادشاه و بزرگان هستند ،از جمالت امری بهره میبرد که درونمایهۀ آنهها پنهد و انهدرز
است و معنای ثانویۀ تشویق و ترغیب را در خهود دارنهد تها از ایهن طریهق بهه گونههای
محترمانه ،مخاطب را به نیکی و عدالت تشویق کند .جمالت امری کهه بها ایهن معنهای
ثانویه همراه باشند ،کالم را به سوی سادگی و بُعد عاطفی بیشتری هدایت میکند و بهر
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مخاطبان تأثیرگذارتر است .همچنین ،در بسیاری از ابیاتی که روی سخن وحشی با تمام
مخاطبان خود است ،مانند حکیمی آگاه به مسائل دینی و دنیوی سعی میکند از طریهق
جمالت امری و با معنای هشدار و تحذیر ،مخاطب خود را ارشاد و هدایت کند .گاهی نیز
برای ارشاد مخاطب از جمالت امری با معنای ثانویۀ توبیخ و مالمهت بههره مهیگیهرد.
بنابراین ،وحشی با کاربرد جمالت امری در این معنا ،مخاطب خود را به طور غیرمستقیم
از بدی بازمیدارد و به خوبی رهنمون میشود.
در مجموع ،کاربرد جمالت امری در معانی حقیقهی و ثانویهه ،بیهانگر اهمیهت آن در
اندیشۀ تعلیمی وحشی است .بسامد باسی جمالت امری در میان ابیات تعلیمی خسهرو و
شیرین نشان از اهمیت متکلّم برای حضور مخاطب در مهتن دارد؛ زیهرا ارشهاد ،هشهدار،
تشویق ،توبیخ و مالمت در صورتی از سوی متکلّم معقول است که او به حضور مخاطب
اعتقاد ،و با او ارتباط نزدیکی در متن داشته باشد .یکی از ارکان اصلی تأثیرگذاری ادبیات
تعلیمی ،تقویت ارتباط میان متکلّم و مخاطب است و متکلّم هوشیار و موفق کسی است
که از ابزارهای طبیعی مخاطبمحور در ایجاد ارتباط کالمی بهره ببرد .جمالتی کهه بهه
طور مستقیم مخاطب را مورد توجه قرار دهند ،ابزارهای طبیعهی ایجهاد ارتبهاط کالمهی
هستند .به نظر میرسد که وحشی با شناخت این ویژگی ادبیات تعلیمی و کاربرد گستردۀ
جمالت خبری طلبی ،جمالت امر و نهی و نیز جمالت پرسشی که مستقیماً مخاطهب را
مورد توجه قرار میدهند ،مطالب تعلیمی خود را به شیوهای مؤثر بیان کردهاست.
 . 3. 4جمالت خبری
در علم معانی ،جمالت به خبری و انشائی تقسیم میشوند:
«خبر ،سخنی است که مدلول آن در خارج (بیرون از ذهن) و جدای از گفتار وجود داشته باشهد .مقصهود
از راست بودن خبر ،هماهنگی آن با واقعیت و حقیقت است و مراد از دروغ بودن خبر ،ناهماهنگ بهودن
آن با واقعیت است» (هاشمی.)91 :1386 ،

بنابراین ،کالم خبری آن است که صدق و کذب را ذاتهاً در ماهیهت خهود دارد و بهه
وسیلۀ آن ،عمل اطالعرسانی صورت میگیرد؛ یعنی فرستنده ،پیام را به گیرنهده منتقهل
میکند .غرض اصلی از جملۀ خبری ،انتقال پیام به شنونده یا خواننده است ،امها در آثهار
ادبی ،غالباً خبر با انگیزههای هنری ابراز میشود و هدآ اصلی آن اطالعرسانی نیسهت،
بلکه ایراد سخن فصیح با معانی ثانویه و بنا به مقتضای حال مخاطب ،از اههداآ اصهلی
جمالت خبری در آثار ادبی است .تفتازانی جملۀ خبری را به سه نوع افادۀ حکهم ،افهادۀ
سزم حکم و اغراض دیگر تقسیم میکند (ر.ک؛ تفتازانی ،بیتا .)19 :بر همین اساس ،صاحب
هنجار گفتار معتقد است:
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«مخاطب یا عالم است به حکم کالم ،یا جاهل است و جاهل یا منکر اسهت و معتقهد بهه خهالآ و یها
متردّد است و درصدد سؤال و یا خالیالذّهن .پس اگر عالم است ،القای کالم به او لغو خواهد بود ،مگهر
آنکه مقصود ،غرض دیگری باشد ،نه افادۀ حکم» (تقوی.)21 :1363 ،

در آثار بالغی ،جملۀ خبری را به طلبی ،ابتدایی و انکاری تقسیم میکنند .پایهۀ ایهن
تقسیمبندی ،توجه به مخاطب است .منظور از مخاطب ،طرآ مقابلی است که در کهالم
وجود دارد و مؤکد بودن سخن برای او شکل میگیرد .این مخاطب با شنونده یا خوانندۀ
عمومی کالم تفاوت دارد .مخاطب جملههای خبری طلبی ،ابتهدایی و انکهاری در کهالم
حضور دارد و متکلّم برای مؤثر نمودن سخن خود ،با بهکارگیری عوامل تأکید یا بههکهار
نبستن آنها ،با توجه به وضعیت مخاطب حاضر در سخن ،کالم خود را تنظیم میکنهد.
در خبر ابتدایی که مخاطب خالیالذّهن است ،متکلّم از ترک تأکید ،در خبهر طلبهی کهه
مخاطب سائل است ،از حُسن تأکید و در خبر انکاری که مخاطب منکر است ،از وجهوب
تأکید بهره میگیرد ،اما در هر حال ،بهکارگیری عوامل تأکید در مقابل مخاطب سائل یا
منکر ،مطابق با اقتضای حال مخاطب است.
همچنین ،در کتابهای بالغی ،دربارۀ مقاصد و اغراض چنین آمدهاست:
«مقاصد و اغراض خبر ،یکی فایده و دیگری سزم فایدۀ خبر است .زمانی کهه بهه مخاطهب یها شهنونده
خبری داده شود که از آن اطالع ندارد ،فایدۀ خبر میگویند ،ولی اگهر مخاطهب از خبهر آگهاهی داشهته
باشد ،هدآ گوینده ،دادن خبر تازه به شنونده نیست ،بلکه غرض او از خبر ،یکی از لوازم حکم است که
به آن سزم فایدۀ خبر میگویند» (انزابینژاد.)61 :1367 ،

 . 1. 3. 4بررسی کارکرد خبر بر اساس حال مخاطب
گفته شد که خبر بر اساس احوال مخاطب به دو بخش ابتدایی و طلبی ،انکاری تقسهیم
میشود .در این بخش ،کارکرد انواع خبر بهر اسهاس حهال مخاطهب ،بررسهی و تحلیهل
میشود؛ زیرا طرح این موضوع بر اهمیت عکسالعمل مخاطب نسبت بهه کهالم دسلهت
دارد و میتواند نشاندهندۀ ذهنیّت متکلّم دربارۀ سطح آگاهی مخاطب و انعکاس آن در
نحوۀ بیان مطلب باشد.
 . 1. 1. 3. 4خبر طلبی
گاهی اقتضا میکند که شاعر مخاطب غیرمنکر را مردّد یا منکر فرض کند؛ بدین معنهی
که اصل اوّلیه در کالم آن است که کالم برای این گونه مخاطبهان بهدون تأکیهد آورده
شود و در حالی که مخاطب تردید و انکاری ندارد ،او را منکر فهرض کهرده ،کهالم را بها
مؤکدات مختلف میآورند.
در علم معانی ،به این حالت اصهطالحاً «اقتضهای حهال» مهیگوینهد؛ یعنهی گوینهده
مخاطب را منکر فرض میکند و سخن خود را با تأکید مهیآورد .علهت ایهن مطلهب آن
است که مخاطب به حقیقت اقرار نمیکند .در ابیات تعلیمی ،کارکرد و بسامد انواع خبهر،

 /164بیان مضامین تعلیمی در خلد برین وحشی بافقی با استفاده از خبر و انشای طلبی

دال بر اهمیت انتقال صریح پیام در زبان شاعر است و توجه به احوال مخاطب و در نظر
گرفتن سطح آگاهی او تعیینکنندۀ میزان استفاده از انواع جمالت خبری اسهت .از آنجها
که اقتضای تعلیم و آموزش بر تأکید استوار است ،وحشی برای انتقهال مهؤثرتر مفهاهیم
اخالقی ،از جمالت خبری طلبی بیشتر از خبر ابتدایی بهره بردهاست.
بنابراین ،او با در نظر گرفتن احوال خوانندگان شعر خود ،بهویژه حالت تردید یا انکهار
برخی مخاطبان ،سعی میکند جمالت خبری را با تأکید بیشتر و به شکل جمالت طلبی
بیان کند ،تا از یک سو ،بتواند اندیشههای تعلیمی خود را به شکلی قاطعتر بهه مخاطهب
منتقل کند و از سوی دیگر ،حضور فعال مخاطب را در اثر خود نشان دهد .به طور کلی،
تعاریف جمالت خبری و تقسیم این جمالت به خبهر ابتهدایی ،طلبهی و تأکیهدی نشهان
میدهد که ماهیّت این جمالت بر وجود مخاطب ،خواه درجهۀ اوّل و خهواه دوم و سهوم
استوار است ،بهویژه به هنگام کاربرد خبر طلبی ،آوردن تأکید در جمله و اصرار بر اثبهات
سخن از سوی شاعر ،زمانی منطقی خواهد بود که او به حضور مخهاطبی در مهتن خهود
اعتقاد داشته باشد و ممکن است با او هم عقیده نباشد .بنابراین ،وحشی با کاربرد هر یک
از انواع جمالت خبری به طور ضمنی بر حضور مخاطب تأکیهد مهیکنهد و در مهواردی
نشان میدهد که این مخاطب ،مردد یا منکر هم میباشد .بسامد بهاسی جمهالت خبهر
طلبی نشان میدهد که شاعر برای انتقال اندیشههای تعلیمی خود سعی داشهتهاسهت از
جمالتی بهره ببرد که تأکید و قاطعیت بیشتری دارند تا حتّی مخاطب مردد یها منکهر را
نیز وادار به پذیرش کند .از مهمترین شیوههای تأکید و آوردن خبر طلبی ،مهیتهوان بهه
موارد زیر اشاره کرد:
 استفاده از جمالت خبری با غرض امر مؤکد و در قالب تنبیه و تحذیر :ایهن سهاختار
برای جلب توجّه مخاطب استفاده میشود و بر بار تأکیدی جمله میافزاید.
«نههور فشههان گرچههه بسههوزی بههه داغ
بایه هد اگهههر سهههوخت ،بسهههاز و بسهههوز

کسههب کههن ایههن قاعههده را از چههراغ
خانههههۀ تاریههههک کسههههی برفههههروز»
(وحشی بافقی.)709 : 1362 ،

 مبالغه در وصف:
«چ هرغ کههه شههد تشههنه بههه خههون غههزال

مروحههههجنبهههان شهههود از زور بهههال»
(وحشی بافقی.)694 : 1362 ،

 استفاده از ضمیر مشترک:
«مههار کههه بههر دسههت خههودت جهها ده هی

زود بههری دسههت و بههه صههحرا بههری»
(وحشی بافقی.)695 : 1362 ،
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«چنهههد شهههوی همچهههو گهههل بوسهههتان

در صهههفت خهههویش سراسهههر زبهههان»
(وحشی بافقی.)701 : 1362 ،

 کاربرد ضمایر اشاره در ابتدای جمله:
«زان فکنههی جامههۀ اطلههس بههه دوش

تهها شههود آن بههر خریههت پههردهپههوش»
(وحشی بافقی.)699 : 1362 ،

«آنکهههه فرسهههتاد بهههه ایه هن کشهههورت

خلههههق نکههههرد از پهه هی جمههههع زرت»
(وحشی بافقی.)706 : 1362 ،

«آنکههه تههو عیههب هنههرش مههیکنههی
گههر زِ هنههر نیسههت غههرض نههام و بههس
آن هنرانهههههدیش شهههههود نامههههههدار
آن کهههه چهههو پروانهههۀ آتهههشپرسهههت

در همهههه جههها نهههامورش مهههیکنهههی
بِ هه زِ تههو شهههرت کههه دهههد نههام کههس
کههش تههو کنههی عیههب شههماری شههعار
گرد تهو گشهت از تهو در آتهش نشسهت»
(وحشی بافقی.)708 : 1362 ،

 تکرار کلمه:
«هههر کههه بههدی کههرد ،بههه جههز بههد ندیهد

کرد که یک بهد کهه عهوض سهد ندیهد»

(وحشی بافقی.)708 : 1362 ،

«شههکر و سساسههی کههه خههدا را سههزد

خههههالق مهههها ،رازق مهههها را سههههزد»
(وحشی بافقی.)681 :1362 ،

«هر که در این خاک عهداوت فهن اسهت

خههاک شههود آخههر اگههر آهههن اسههت»
(وحشی بافقی.)685 : 1362 ،

 کاربرد ادات تأکید:
«تههها نشهههوی همچهههو زمه هین پایمهههال
روی بهههه مهههردم منمههها چهههون پهههری

دور نشهههین از همهههه گهههردونمثهههال
تههها طلبنهههدت بهههه سهههد افسهههونگری»
(وحشی بافقی.)684 : 1362 ،

 تکرار ضمیر:
«تههو همههه تههن عیههب و خوشامدسههگال

نهههام نههههادت بهههه هنهههر به هیمثهههال»
(وحشی بافقی.)703 : 1362 ،

«کبر و دماغش نه بهه جهای خهود اسهت

گههر درمههش هسههت ،بههرای خههود اسههت»
(وحشی بافقی.)705 : 1362 ،

«آنکهههه چهههو پروانهههۀ آتهههشپرسهههت

گرد تهو گشهت از تهو در آتهش نشسهت»
(وحشی بافقی.)708 : 1362 ،
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 تأکید به وسیلۀ ادات قصر:
«پهها بکههش از صههحبت هههر بلهههوس

یهههار وفهههادار بهههه دسهههت آر و بهههس»
(وحشی بافقی.)695 : 1362 ،

«هههر کههه در ایهن مزرعههه شههد دانهههکههار

آرد از آن دانهههه همهههان دانهههه بهههار»
(وحشی بافقی.)707 : 1362 ،

 تقدیم آنچه باید مؤخر باشد:
تقدیم اجزایی که باید مؤخر باشد ،قابلیتی زبانی است که سبب ارتباط مؤثرتر با مخاطب
میشود و به همین دلیل ،در متون تعلیمی جایگاه ویژهای دارد؛ به عنوان مثال ،در ابیات
زیر تقدیم مسند ،سبب تأکید بر مفهوم کُل جمله میشهود و خواننهده را در همهان آغهاز
جمله به اهمیت پیام و دریافت آن راهنمایی میکند:
«سههفله کههه تیههز اسههت بههه راه سههتیز

چههون دم خههدمت زنههد ،از وی گریههز»
(وحشی بافقی.)694 : 1362 ،

«فههرض بُ هود بههر همههه شههکر و سههساس

شههکر و سساسههی نههه بههه حههدّ قیههاس»
(وحشی بافقی.)681 : 1362 ،

 تأکید با حروآ منفی که موجب قصر کالم نیز میشود:
«کههاین سههخن از اهههل خِههرد یههاد دار

دسههت مکههن بههاز بههه سههورا مههار»
(وحشی بافقی.)694 : 1362 ،

«هههههر مگسههههی را نبُههههود انگبههههین

ههههر نهههی خهههودرو نشهههود شهههکرین»
(وحشی بافقی.)695 : 1362 ،

«گههر نبُههود همّههت ازیههن نُههه صههدآ

گهههوهر مقصهههود کهههه آرد بهههه کهههف»
(وحشی بافقی.)687 : 1362 ،

«شههمع نهههای ،جام هۀ شههمعی چههه سههود

روشههههههنی شههههههمع نیایهههههد زِ دود»
(وحشی بافقی.)703 : 1362 ،

 . 2. 1. 3. 4خبر ابتدایی در ابیات تعلیمی
آن دسته از جمالت خبری که از تأکید خالی باشند« ،خبر ابتدایی» نامیهده مهیشهوند .در
این حالت ،مخاطبی در تصور متکلّم خلق شده که در برابر خبر ،حالهت شهک یها انکهار
ندارد .وحشی با در نظر گرفتن احوال مخاطب خود ،گاهی برای بیان اندیشههای تعلیمی
خویش از جمالت خبر ابتدایی بهره میبرد و از این طریق ،از مخاطبی که مردّد یا منکر
نیست ،به صورت عاملی برای گرفتن تأیید درونی و ذهنی نسبت به اندیشه و آموزههای
تعلیمی خود استفاده میکند:
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«شههکر و سساسههی کههه خههدا را سههزد
رازق مههها آنکهههه بهههه خهههوان نعهههم
هسهههت جههههان سهههفرۀ احسهههان او

خههههالق مهههها ،رازق مهههها را سههههزد
خوانههد جهههان را بههه وجههود از عهههدم
اههههل جههههان زلههههخهههور خهههوان او»
(وحشی بافقی.)681 : 1362 ،

قابلیت این دسته از جمالت خبری در پذیرش مفاهیم تعلیمی و انتقال معانی ثانوی،
امکانات گوناگونی برای وحشی فراهم آورده است تا با این جمالت ،اندیشههای تعلیمهی
خود را به شکل مؤثرتری بیان کند .به طور کلّی ،به هنگهام تعلهیم میهزان تأثیرگهذاری
نوشتار از گفتار کمتر است؛ زیرا در گفتار عواملی مانند آهنگ کالم ،تکیهها و درنگهها،
حاست دست و صورت و از همه مهمتر ،حضور مستقیم مخاطب به یاری متکلّم میآیند
تا کالمی مؤثرتر داشته باشد .بنابراین ،در متنهای تعلیمهی ،بهه سهبب حضهور نداشهتن
متکلّم و مخاطب به صورت مستقیم ،دانش و اطالعهات مهتکلّم در زمینهۀ علهم معهانی
میتواند بسیار کارگشا باشد .وحشی شاعری است که با تکیه بر ایهن دانهش و ظرفیّهت
جمالت در پذیرش معانی ثانویه ،به هنگام بیان اندیشههای تعلیمی خود ،بهرای جبهران
ضعف شیوۀ نوشتاری ،جمالت خبری را با شیوههای متفاوت و با معهانی ثهانوی بههکهار
میبرد و از این طریق ،بر مخاطب تأثیر بیشتری میگذارد .به نظر میرسهد کهه هنگهام
بیان اصول اخالقی و تعلیمی ،تمام خوانندگان این اثر در مد نظر شاعر بودهاند .به همین
دلیل ،وحشی برای تأثیرگذاری بیشتر بر این دسته از مخاطبان و انتقال پیام به آنهها ،از
روشهای متنوّعی در شیوۀ بیان خود بهره میبرد .این شیوههای متنوع در کهاربرد خبهر
ابتدایی ،سبب انتقال بهتر پیام در اثر مذکور شدهاست.
 بیان خبر ابتدایی همراه با اطناب
خبر ابتدایی در خلد برین گاهی با اطناب و شهرح در ابیهات بعهدی همهراه اسهت .شهاید
خالیالذّهن بودن مخاطب و ناآگاهی او یکی از دسیل این اطناب و شرح باشد؛ به عنوان
مثال ،شاعر در ابیاتی که در مذمت انسانهای بد و ستایش عزلت و گوشهنشهینی آورده
در چند بیت متوالی و با استفاده از جمالت خبر ابتدایی به این موضهوع مهیپهردازد و از
طریق اطنابی که در محور عمودی ابیات به وجود میآورد ،باعهث تأثیرگهذاری بیشهتر و
انتقال سریعتر پیام اخالقی خود میشود:
«بگههههذر از ایهه هن طایفهه هۀ مههههاروش
خیه هز و منهههه پههها بهههه سه هرِ راهشهههان
پهههای نهه هی در ره افعه هی بهههه خهههاک
تههها نشهههوی همچهههو زمهههین پایمهههال

بهههر صهههفت مهههار بهههه آزار خهههوش
بشهههههنو و مگهههههذر زِ گذرگاهشهههههان
لیهههک کننهههدت دم فرصهههت ههههالک
دور نشهههین از همهههه گهههردونمثهههال
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روی بهههه مهههردم منمههها چهههون پهههری
ر منمههها وز همهههه در پهههرده بهههاش
تههها چهههو کنهههد یههاد تهههو در دل گهههذار
بگههههذر از ایههههن طایفههههۀ پههههردهدر
رسهههم وفههها نیسهههت در اههههل جههههان
بههاش بههه عزلتگههه خههود پهها بههه گِههل

تههها طلبنهههدت بهههه سهههد افسهههونگری
بههههر صههههفت روز گههههذرکرده بههههاش
روی دهههههد گریههههۀ بههههیاختیههههار
پهههردهنشه هین بهههاش چهههو نهههور بصهههر
همچهههو وفههها پهههای بکهههش از میهههان
تهههها نههههروی از درِ کههههس منفعههههل»
(وحشی بافقی.)684 : 1362 ،

 استفاده از جمالت دعایی همراه با جملۀ خبری
در بررسی ابیات تعلیمی مشخص شد که گاهی شاعر برای افزایش بار عهاطفی جملهه و
تأثیر بیشتر بر مخاطب ،پیام اخالقی خود را در قالب خبر ابتدایی و همراه با جملۀ دعایی
بیان کردهاست:
«آینهههۀ دل کههههه پُهههر از نههههور بههههاد

از نفهههههس تیهههههرهدسن دور بهههههاد»
(وحشی بافقی.)686 : 1362 ،

 استفاده از حرآ پیوند «که» در جمالت اسنادی
در این دسته از جمالت ،اگرچه شاعر اندیشۀ تعلیمی خود را در قالب خبر ابتهدایی بیهان
میکند ،اما از طریق حرآ پیوند «که» به طور ضمنی برای سخن خود دلیلی میآورد و از
این طریق ،باعث جلب توجه مخاطب میشود .در علم معانی ،این کاربرد حرآ «کهه» را
میتوان نوعی اطناب و از نوع ایضاح پس از اطناب دانست:
«خیههز و مههیفکن بههه درشههتان نظههر

زانکههه زی هان بصههر اسههت آن نظههر»
(وحشی بافقی.)695 : 1362 ،

 . 3. 1. 3. 4مقاصد ثانویۀ خبر در ابیات تعلیمی ناظر و منظور
با اینکه در ابیات تعلیمی نهاظر و منظهور ،در مهواردی خبهر در معنهای حقیقهی بههکهار
رفتهاست ،اما بیشتر جمالت خبری در معنای ثانویه آمدهاست .گفته شد که معانی ثانویه
خبر ،منشاء کارکرد هنری جمله و تأثیرگذاری آن در برقراری و تحکیم ارتباط مهتکلّم و
مخاطب است؛ به عبارت دیگر ،تأثیرگذاری بر مخاطب و تقویت ارتبهاط بها او از طریهق
مقاصد ثانوی خبر میسر میشود .در بررسی ابیات حیطۀ پژوهش ،بیشترین اغراض ثانویه
خبر عبارتند از:
 ابراز تأسف و اندوه:
«نیسههت زِ رنههج حسههد امیههد زیسههت

وای بههه جههان تههو عههالج تههو چیسههت»
(وحشی بافقی.)707 : 1362 ،
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 تشویق:
«بِ هه کههه درِ خانههه بههرآری بههه گِههل

تههها نهههروی از درِ کهههس منفعهههل»
(وحشی بافقی.)685 : 1362 ،

«گر تهو برآنهی کهه بهه جهایی رسهی
صههاآدلههی را بههه مقابههل گههرای

رسههته زِ ظلمههت بههه صههفایی رسههی
تههها شهههودت زآینهههه ظلمهههتزدای»
(وحشی بافقی.)687 : 1362 ،

 هشدار:
«این همهه غهم از پهی عهالم مخهور

محنههت عههالم گههذرد ،غههم مخههور»
(وحشی بافقی.)694 : 1362 ،

«آنکههه زدی شههعلۀ خشههمش جهههان

سآ وفههایی کههه زنههد مشههنو آن»

(وحشی بافقی.)694 : 1362 ،

«لههب بههدران حههرص دهههن بههاز را
ای بههه غههم آب و علههف پههای بنههد

میهههل بکهههش چشهههم بهههد آز را
چههون سههگ نفس هت نرسههاند گزنههد»
(وحشی بافقی.)705 : 1362 ،

«زر نه متاعی است ،بالیهی اسهت زر

الحههههذر ای زرطلبههههان ،الحههههذر»
(وحشی بافقی.)706 : 1362 ،

 توبیخ:
«ای زِ حسد با همه عهالم بهه جنهگ
نیسههت زِ رنههج حسههد امیههد زیسههت

زین عمل بهد همهه عهالم بهه تنهگ
وای به جان تهو عهالج تهو چیسهت»
(وحشی بافقی.)717 : 1362 ،

«نههانِ سههرِ خههوان لئیمههان مخههور
آب بقهههها بههههاد بههههر او نههههاگوار

زهر خور و سبزی ههر خهوان مخهور
کههز پههی نههان اسههت سههگ داغههدار»
(وحشی بافقی.)704 : 1362 ،

«بخت تو بر چیست؟ چهه داری بگهو
سآ زِ بهههاسی پهههدر مهههیکنهههی

کیسههتی و در چههه شههماری ،بگههو
خههود بنمهها تهها چههه هنههر م هیکن هی»
(وحشی بافقی.)701 : 1362 ،

«مُهر خموشهی بهه لهب خهویش نِهه

پسههتی خههود را نکنههی فههاش بِههه»
(وحشی بافقی.)691 : 1362 ،

 اظهار ناتوانی و ضعف:
«گریهههکنههان از غههم دل تهها بههه کههی
پههای بههه گِههل چنههد نشههینی بکههوش

سبزهصفت پای بهه گِهل تها بهه کهی
زهههر طلههب در ره یههاری بنههوش»
(وحشی بافقی.)694 : 1362 ،
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 . 2. 3. 4اغراض ثانوی خبر
گاهی جمالت خبری از قصد اوّلیه و اصلی خود (دادن پیام به مخاطب) خارج میشوند و
برای اغراض دیگری بهکار میروند که به آن معانی ثانوی میگویند (ر.ک؛ شمیسها:1379 ،
 .)66قصد اولیه و اصلی از ایراد جمالت خبهری ،اخبهار اسهت؛ یعنهی انتقهال پیهامی بهه
مخاطب .اما از جمالت خبری برای اغراض دیگری هم استفاده مهیشهود کهه در علهم
معانی بررسی میشود .گاهی مقاصد دیگری وظیفۀ اصلی ،یعنی اخبهار را تحهتالشهعاع
خود قرار میدهد؛ بدین معنی که معانی ثانوی جملۀ خبری یکی از لوازم آن است؛ مهثالً
اگر به کسی بگوییم که «من پیر شدم» ،ممکن است مقصود ما یکی از لوازم این اخبهار،
مثالً اظهار تأسف و اندوه باشد ،نه خود نفس خبر و این بستگی به مقتضای حال و مقام
دارد .پس در هر حالی ،کالم یا خبر با توجه به اوضاع و احوال فهمیده میشود .بهر ایهن
اساس ،میتوان جملهها را به دو دسته تقسیم کرد .نخست جملههایی که هدآ از آنها،
آگاه کردن مخاطب است و دستۀ دیگر ،جمالتی که در آنها احساسات و عواطف اظهار
میشود .در نوع اول ،هدآ متکلّم فقط اعالم خبر است ،بدون در نظر داشهتن اقتضهای
حال مخاطب .اما در نوع دیگر ،گوینده مخاطب سخن را در نظر داشتهاست و سخن خود
را با توجه به او شکل دادهاست .در این دسته از جمهالت ،مهتکلّم قصهد اخبهار و اعهالم
ندارد ،بلکه احساس و عاطفۀ خود را از طریق جملۀ خبری به مخاطب منتقل میکند .در
جمالت خبری دستۀ اول ،ارتباط با مخاطب از طریهق برجسهته کهردن موضهوع شهکل
میگیرد ،اما در نوع دوم ،جهتگیری اصلی پیام به سوی فرستنده است؛ یعنی فرستنده با
بیان خبر میخواهد ،یکی از ماهیتهای درونی خود را اظهار کند .در حقیقت ،این ویژگی
خبر همان اغراض ثانویۀ خبر است که یکی از موضوعات اصلی علهم معهانی محسهوب
میشود .در بررسی اشعار تعلیمی خلد برین 69 ،درصد از پیامهای تعلیمی شاعر در قالب
جمالت خبری بیان شدهاست و این امر نشاندهندۀ اهمیهت ایهن دسهته از جمهالت در
انتقال پیامهای تعلیمی این اثر است .میتوان گفت در ابیاتی که رویکرد تعلیمهی دارنهد،
امر و نهیهای پیدرپی موجب دلسردی مخاطب میشود .به همین دلیل ،وحشی بهرای
حفظ جذابیّت اشعار تعلیمی ،کوشیدهاست بیشتر از جملههای خبری مخاطبمحور بههره
ببرد و با استفاده از روشهای متفاوت تأکید در این دسته از جمالت بهه ههدآ تعلیمهی
خود دست یابد .برای بررسی و تحلیل انواع خبر بر اساس حال مخاطب ،جمالت خبری
از نظر طلبی ،ابتدایی ،انکاری و نیز اغراض ثانویه در ایهن اثهر بررسهی شهدند .بررسهی
جمالت خبری از این منظر ،عالوه بر اینکه تصوّر ذهنهی شهاعر را دربهارۀ سهطح ادراک
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مخاطب نشان میدهد ،اههداآ او از بیهان مطلهب را تبیهین مهیکنهد و معهانی ثهانوی،
قابلیتهای خبر و کارکرد آن را نیز در برقراری ارتباط و انتقال پیام نشان میدهد.
 .5نتیجه
بررسی ابیات تعلیمی خلد برین و بسامد آنها در این اثر نشان میدههد کهه وحشهی در
اشعار خود از حکمت و پند و اندرز غفلت نمیکند و سعی مهیکنهد بهر افکهار و اندیشهۀ
مخاطبان خود تأثیر بگذارد .بسامد کهاربرد جمهالت انشهائی و خبهری در ایهن ابیهات از
روشهای مؤثر او برای ارشاد مخاطب و انتقال مفاهیم اخالقی به شیوههای گوناگون با
معانی ثانویه است .وحشی در بسیاری از ابیات سعی دارد مخاطب خود را از طریق هشدار
آگاه کند و مناسبترین راه برای ورود به مقولۀ هشدار و تحذیر را بهرهگیری از جمهالت
پرسشی میداند .او با آگاهی از قابلیت جمالت پرسشی در مقولههای معنایی متفاوت ،از
این جمالت و معانی ثانویۀ آنها مناسب با فضای اثر خود بهره میبرد .به هنگام کاربرد
جمالت پرسشی ،وحشی معنای ثانویۀ توبیخ و مالمت را بیشهتر از سهایر مهوارد بههکهار
بردهاست .در حقیقت ،او برای انتقال تعالیم اخالقی و بازداشهتن مخاطهب از اشهتباه ،بهه
جای امر یا نهی مستقیم ،سعی کردهاست از طریق مقولۀ پرسش و با زبان عاطفی ،ساده
و صمیمی مالمت به این مهم دست یابد .وحشی برای دل نبستن به دنیا ،توبیخ حهرص
و طمع ،عزلت و گوشهنشینی و ...این دسته از جمالت را استفاده میکند و سعی میکند
با ابزار بالغی پرسش ،خوانندگان را از معیارهای انسانی آگهاه کنهد و در راه رسهیدن بهه
سعادت یاری دهد .پس از توبیخ و مالمت ،بیشترین جمالت پرسشهی در معنهای انکهار
هستند .در استفهام انکاری ،هدآ اصلی ،اثبات چیزی است که به شهکل انکهاری مهورد
پرسش قرار گرفتهاست .بنابراین ،وحشی از این ابزار بالغی نیز با زیرکی در راستای بیان
اندیشههای تعلیمی خود بهره گرفتهاست و بدون اینکه به صورت مستقیم سعی در اثبات
عقیدۀ خود داشته باشد ،با پرسش انکاری به این هدآ دست مییابد .پرسش بالغی که
در آن گوینده هیچ گونه انتظاری برای دریافت پاسخ ندارد ،یکی از راههای مهؤثر بهرای
برجسته سازی پیام است .بنابراین ،وحشی از طریق پرسش و بدون کاربرد روش مستقیم
پند و اندرز ،پیام اخالقی مورد نظر خود را با برجستگی و تأکید بیشتر به مخاطب منتقل
میکند .بسامد انواع خبر در ابیات تعلیمی وحشی ،دال بر اهمیت انتقال صهریح پیهام در
زبان شاعر است .همچنین ،استفاده از انواع جمالت خبری نشاندهندۀ توجهه شهاعر بهه
احوال مخاطب و در نظر گرفتن سطح آگاهی او در بیان اندیشههای تعلیمی است .از این
رو ،وحشی در درجۀ نخست از خبر طلبی که تأکید بیشتری دارد ،برای بیان و انتقال پیام
خود بهره گرفتهاست و پس از آن ،از جمالت خبری ثانویه استفاده کردهاست .یکی دیگر
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از راههای ارشاد و تأثیرگذاری او بر مخاطب ،کاربرد جمالت امر و نهی است .این دسهته
از جمالت با توجه به محتوای ابیات در بسیاری مهوارد ،در معنهای حقیقهی ارشهاد بیهان
شدهاند .اما معانی ثانویهای نیز میتوان از ابیات برداشت کرد که مهمترین آنها ،تهوبیخ
است .وحشی از طریق جمالت امری ،مخاطب خود را برای رسیدن به آرمانها و اهداآ
متعالی ترغیب میکند و در درجۀ اول سهعی دارد از طریهق امیهد بخشهیدن و تشهویق،
مخاطب خود را به خیر و نیکی رهنمون کند.
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محمودي ،مریم (« ،)1393بررسی اغراض بالغی خبر و انشا در سبک تعلیمی ناصرخسرو (با تکیه بر
دیوان قصاید)» ،سبکشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) ،س  ،7ش ( ،2پیاپی  ،)24صص.
.266-251
میرباقري فرد ،علیاصغر و محمدي ،معصومه (« ،)1389بررسی و تحلیل نقش پرسش در آثار عین
القضات همدانی» ،مجلۀ پژوهشهاي ادبی ،سال  .7شماره  ،29ص .166
نجاریان ،محمدرضا (« ،)1390چندگانگی و چندگونگی مضمون در دیوان سعیدا نقشبندی یزدي» ،مجله
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ،سال سوم ،شمارۀ دهم.
وحشی بافقی ،کمالالدین ( ،)1362دیوان اشعار ،تصحیح م .درویش ،تهران ،جاویدان.
هاشمی ،احمد ( ،)1388جواهر البالغه ،ترجمۀ حسن عرفان ،قم ،بالغت.
همایی ،جاللالدین ( ،)1374معانی و بیان ،به کوشش ماهدخت بانو همایی ،تهران ،هما.

