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استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
تاریخ دریافت مقاله 95/10/16:؛ تاریخ پذیرش مقاله96/5/29 :

چکیده
هر گونه تغییر در زبان به عنوان یکی از کانونهای معناساز در متن ،منجر به خلق سبک و معنایی جدیدد
خواهد شد .یکی از شگردهای فُرمی و معنایی زبان ،کارکرد فرازبانی آن است .در فرازبان ،توجه مدتن بده
خود زبان معطوف ،و در نتیجه ،بر عینیت و مادیت زبان تأکید مدیشدود و در سدا ت معندایی مدتن نید
تغییراتی رخ می دهد .فرازبان در متون تعلیمی که قصد القای معنی خاصی را دارندد ،از اهمیتدی معداع
برخوردار است .بر اساس این تمهید زبانی ،در این پژوهش تالش شده تا با روشی توصیفید تحلیلی و بدا
تکیه بر رویکرد فرمالیستی ،ظرفیتها ،مصداقها و کارکردهای فرمی و معنایی فرازبان در گلستان سعدی
بررسی شود .نتایج این پژوهش نشان میدهد که جانشینسازهای هممعنای واژگانی و جملدهای ،ترکید
نظم و نثر ،گفتگو و تمثیل و ...از مهمترین مصداقهای فرازبانی در گلستان ،و کارکردهدای زیباشدناختی،
بینامتنیتی ،اقتدار و تکصدایی ،انسجام و تحکیم معنی ،از مهمترین برآیندهای این شگرد است.
واژههای کلیدی :فرازبان ،گلستان ،تعلیم ،جانشینسازی ،اقتدار.

botlab2005@yahoo.com
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1د مقدمه
«مدتن» پدیدددهای زبددانی اسددت و هددر گوندده ادراط آن منددو بدده شددناخت ظرفیددتهددا و
سازوکارهای زبان است .پس فهم و خوانش هر متن در بستر زبان صورت میگیرد و ایدن
ساختارها و سرنخهای زبانی هستند که معناساز یا معناگری خواهند بود .اغراق نیست ،اگدر
معتقد باشیم هر گونه تغییر در زبان ،چه در سطح رف و رکدت و چده در سدطح واژه و
جمله ،منجر به سبک و معنای جدیددی خواهدد شدد .نحدوۀ اسدتفاده نویسدنده از زبدان و
پردازش آن ،هم بده مدتن جهدتگیدری و مقصدد معناشدناختی خاصدی مدیدهدد و هدم
تأثیرگذاری و مقولۀ زیباشناختی آن را ساماندهی میکند .با قبول این امر ،بحد شدکل و
محتوا در معنای سنتی ،و فرم و معنا در تلقی جدید آن به میان خواهد آمد که ریشه در دو
مسئلۀ «سودمندی و لذّتآفرینی» ادبیات دارد (ر.ط؛ موران .)188 :1389 ،سودمندی و لذت در
قیقت دو نگرش و خوانش از ادبیات هستند که تکیه بر هر یک از آنها منجدر بده نقدد
فرمی و معنایی خواهد شد .هرچه این خوانش در راستای بهرهبرداری سودمند از ادبیات به
مثابۀ بستر و اب ار اخالقی یا برونادبی باشد ،زبان کمرنگتر و وجده معندایی برجسدتهتدر
خواهد شد و هرچه جهتگیری خوانش به سمت لدذت و کشد زیبدایی باشدد ،شدکل در
معنای سنتی آن برجسته میشود .این تنازع و تنش ،منجر به مکات و نظریههای متنوعی
شدهاست .تنش این دو مفهوم منجر به برنهاد و سنت ی برای دفد و رفد ایدن دوگدانگی
میشود که همان تلقی جدید و فرمالیستی دورۀ دوم از فرم است« .فرم ،نظامی است که از
درهم تنیدگی تمام عناصر بهکاررفته در اثر شکل میگیرد» (همدان .)194 :پدس هدر گونده
تغییر فرمی منجر به خلق معنایی جدید خواهد شد .این تلقی از فرم ،برخالف خوانشهای
اخالقی و سنتی از متون ،اهمیت ویژهای به زبان میدهد و متن تبدیل بده نظدامی زبدانی
خواهد شد و درط آن منو به شناخت این ساختار زبانی خواهد بود .شاید کیفیت زبدان و
تأث یر زیباشناختی آن در شعر ،در معنای ناب و تغ لی آن بدیش از رمدان بده چشدم بیایدد؛
چراکه در شعر ،وجه غال بر آشناییزداییهای زبانی اسدت ،دال آنکده ظداهرا در نثدر و
داستان ،وجوه معنایی و ارجاعی متن نی اهمیت مییابند .رمان و داستان را چه دریچدهای
به جهان بیرون بدانیم و چه در خدمت واقعیت های قیقدی یدا خیدالی ،اصدل و نتیجدۀ
شگردهای زبانی است که نویسنده برساختهاست و این متن برساخته ،چی ی غیر از زبان و
ساختارهای زبانی نیست .توجه به کیفیت زبانی در رمان و داستان ،زمانی کده زبدان دچدار
برجستگیهای آشناییزداینده و ادبی میشود ،اهمیت ویژهای پیدا میکند .یکدی از متدون
روایددی کدده در ادبیددات فارسددی ،سددوای بُعددد معنددایی و تعلیمددی آن ،بدده لحددا زبددانی
(آشناییزداییها و ادبیّت) نی مدّنظر است ،گلستان سعدی است .سدعدی خدود در مقدمدۀ
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گلستان بر این موضوع تأکید میکند و یکی از اهداف کتابت این اثر را همین فرم و زبدان
میداند « :فصلی در همان روز اتفاق بیاض افتاد در ُسْدن معاشدرت و آداب محداورت .در
لباسی که متکلمان را بهکار آید و مترسالن را بالغت اف اید» (سعدی شیرازی .)54 :1392 ،تأکیدد
سعدی بر «لباس ،مترسالن ،متکلمان و بالغت» ناشی از توجه وی به مقوالت زبانی و فرم
است که بهکرّات در جایجای گلستان ضمن کایات به ایدن اهمیدتهدای زبدانی اشداره
میکند .از این رو« ،زبان» کارکردی غال و هدفمند در این متن دارد .پس در ایدن مدتن،
شگردهای زبانی جای بح و بررسی دارد و میتوان با تکیه بر آن به کیفیدت معناسدازی
زبان در یک متن سنتی پی برد .یکی از این شگردها ،بح فرازبدان ( )Metalanguageیدا
فرامتن ( )Metatextualاست .در یک نگاه کلی ،فرازبان یدا فدرامتن را مدیتدوان شدیوهای
دانست که زبان درصدد توجیه و توضیح خود برمیآیدد و نوشدتار ،الدت خودارجداعی یدا
درونزبانی پیدا می کند و مبا ثی چون زیبایی ،زبان ،قابلیت ،اصالت ،خالقیدت و ...پدا بده
عرصه میگذارد و بر وا دهای درونزبانی تأکید میشود ،نده مددلولهدا و مصدداقهدای
خارجی و عینی آن (ر.ط؛ اسدالهی .)11 :1379 ،چنین تأکیدی بر فرم بیان ،خواننده را متوجده
مقولۀ زبانی و رسانهای روایت می کند و ندوعی شدگرد اسدت کده مدادۀ بیدان را برجسدته
می نماید؛ یعنی نویسنده زبان را در خدمت خود زبان بهکار میبرد .با ایدن نگداه فرازبدانی،
نویسنده به تحلیل و تفسیر زبان خود میپردازد و متن را در خدمت یک جریان درونزبانی
قرار می دهد و نوعی شگرد زبانی و فرمی را برجسته میکند .فرازبان در روایت ،مدیتواندد
نوعی استراتژی روایی و معنایی باشد که در عین اینکه خواننده را متوجه زبان میکند ،بده
معنا نی جهتگیریهای خاص خود را می دهد .این امر آنگاه نمود خود را نشان مدیدهدد
که کارکرد غال و معمول روایت را ارجاعی و برونمتنی بدانیم (ر.ط؛ کوری28 :1391 ،د)29؛
یعنددی همددان تفدداوت مدداهوی روایددت و شددعر .روایددت بدده دلیددل کددنشمحددور بددودن،
شخصیتپردازی ها و فعاسازی ،ناچار از نوعی ارجاع و بازنمایی است تا بتواند بده ارتبدا
روایی تبدیل شود ،اما شعر در معنای تغ لی و ناب آن ،بیشتر وجههای درونزبانی و اَنفْسی
پیدا می کند .با این تلقی از روایت ،فرازبدان در تنداقب بدا سداختار ارجداعی روایدت قدرار
میگیرد؛ چراکه در فرازبان ،متن وجههای درونزبانی پیدا میکند .پس فرازبدان مدیتواندد
نوعی شگرد معنایی یا تفسیری و تأکیدی در روایت باشد که قصد القدای معندی خداص و
جهتدهی معمونی دارد .بر این اساس ،فرازبان در گلستان که متنی ادبی و روایی اسدت،
برجستگی شایستۀ توجهی دارد .پژوهشهای گونداگونی در زمیندههدای زبدانی و بالغدی
گلستان منتشر شدهاست ،اما هنوز به صورت ویژه و مستقل ،به بح فرازبان در گلسدتان
توجّه نشده است .بر مبنای همین ضرورت ،در این پژوهش تالش خواهدد شدد بدا روشدی
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توصیفی و تحلیلی و با اتخاذ رویکردی فرمالیستی ،انواع فرازبان ،مصادیق و کارکردهدای
آن در کایات گلستان بررسی شود .با این مقدمات ،باید دید که ایدن شدگرد بدا گلسدتان
سعدی که متنی واق گرا و ارجداعی اسدت ،چده سدنخیتی داردا مصدادیق و کارکردهدای
فرازبان در گلستان کدامندا آیا میتوان فرازبان را ویژگی سبکی متدون تعلیمدی ،بدهویدژه
گلستان دانستا

 2د بح
2د1د تعاری
نخستینبار این اصطالح از سوی زبانشناسی به نام «لویی یلم ل » ابداع شد و منظدور از
آن زبانی است که به جای ارجاع و اشاره به اشیاء ،توصیفات یا وقای غیرزبدانی بده زبدانی
دیگر بپردازد؛ به بیانی دیگر ،فرازبان،در باب زبانی دیگر (زبانی عینی) توضیح میدهدد .در
قیقت ،برای تبیین نمادها و قوانین تشکیل زبان عینی و بدرای تعیدین معدانی یدا تعدابیر
جمالت آن بهکار میرود (ر.ط؛ مقدادی .)326 :1393 ،شاید در بدو امر ،چنین به نظدر برسدد
این شگرد و صناعت در داستان که کارکرد و جهت ارجاعیتری نسبت به شعر دارد ،دیدده
نشود ،اما با تغییراتی که در نظریات و نقدهای بعد از فرمالیست بهوجود آمد و متن مرک و
موضوع معنا محسوب شد ،این عنصر به یکی از شاخصههای روایتهای پُستمدرن تبدیل
شد که در مبا ثی مانندد فراروایدت یدا فراداسدتان کده ندوعی بدرمال کدردن شدگردهای
داستاننویسی است ،خود را نشان داد .از این رو ،فرازبان در روایت بیش از عناصر دیگر به
تقابل با واقعیت و مصداق خارجی میپردازد؛ چراکه محور ارتباطی پیام را به سمت رم گان
معطوف میکند .این داللت درون زبانی ،واقیت خارجی را نوعی توهم اصل از شگردهای
زبانی و داستانی نشان میدهد .از این رو ،شاید در متون واق گرا و تعلیمدی کده بده قصدد
تبلیغ یک اندیشه و پیام خاص نوشته شده اند ،این شگرد ندوعی نقدب غدرض محسدوب
گردد .این اصطالح که بیشتر با نظریۀ فرمالیستها عجین شدهاست ،با عندوان «کدارکرد»
( )Functionدر آرای یاکوبسن و الگوی ارتباطی او سازوکار و تعری ویژهای به خود گرفت.
در نظر یاکوبسن ،متن ادبی همزمان میتواند چندین کارکرد داشته باشد که ادبیدت فقد
یکی از این کارکردهاست .اگر جهتگیری متن به سوی رم گدان باشدد ،مدتن کدارکردی
فرازبانی پیددا مدیکندد (ر.ط؛ لوتده26 :1388 ،دد .)27در ایدن تعبیدر ،فرازبدان ندوعی شدگرد
آگاهی بخش است که منجر به فاصله گرفتن از هدر گونده انفعدال و مغالطدۀ ا ساسدی در
خواننده میشود .پس فرازبان باع میشود که متن صرفا رسانهای برای ارتبا با دنیدای
خارج نباشد؛ یعنی بین زبان و مصادیق خارجی آن فاصله میانددازد .مدتن ،دیگدر بازتداب
واقعیت های بیرونی یا تخیلی و تجسمی نیست ،بلکه توجیهگر و توضیحدهندۀ خود اسدت.

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت  ،سال  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان 5/1397

مسلما در متن تعلیمی و واق گرایی چون گلسدتان ،ایدن شدگرد اقتعدا ات و کارکردهدای
خاص خود را دارد و باید دید که چگونه این شگرد زبانی در خدمت فرم قرار گرفتهاست و
سوای مقاصد فرمی ،چه کارکردهای معنایی دیگری به متن بخشیدهاست.

2د2د شگردهای فرازبانی در گلستان
2د2د1د جانشینسازیهای هممعنا
فرازبان در قیقت ،نوعی رم گشایی است .در فرایند ارتبا  ،نویسدنده یدا فرسدتنده بدرای
تحکیم و تثبیت معنای مدّنظر خود و برای فهم کالم ناچار اسدت تدا بدا تأکیدد بدر رمد و
رم گشایی اطمینان اصل کند که خواننده رم او را دریافتهاست .یکی از آسانترین راهها
برای خلق این فرازبان ،استفاده از واژههای هممعناست؛ یعنی برای کلماتی که مفید معنای
خاصی هستند ،یا ا تمال آن میرود که گوینده به فهم کامل آن ها نا ل نشدود ،مترادفدی
ذکر شود .سن خطیبی در کتاب فن نثر ،یکی از ویژگیهای تطور نثر فارسی را در طدول
زمان ،روی آوردن به مغلقنویسی ،فنی نوشتن و عبور از نقدل بده توصدی مدیداندد و از
مصادیق زبانی این تطور ،به مترادفات و تناس های معنایی و لفظی اشاره مدیکندد (ر.ط؛
خطیبی51 :1375 ،د .)69پس این مترادفات و تناس های معنایی ،نوعی سنت ادبی و سدبک
دورهای محسوب میشوند .آوردن این الفا  ،ترکیبات و تعبیرات مترادف بسیار کده بدرای
بیان مفاهیم و معانی اندط بهکار میرود ،اگرچه ظاهرا معنی را فدای لفد مدیکندد ،امدا
نوعی برجسته کردن معنی و رم گان خاص نی محسوب میشود .گلستان نی تحت تدأثیر
این موج و جریان مسج و تا دی فنی قرار گرفتهاست .از این رو ،این شدگرد در سدطح
واژگان و جمالت کاربرد فراوانی دارد که منجر به خلق فرازبان شدهاست .خلق مترادفات و
هممعناها ،مفهومی کلیتر ،یعنی جانشینسازی ( )Substitutionرا نمایان میکند:
«هرگاه در متن ،واژه یا گروه واژه ،عنصری تکرار شود که به لحا محتوا به عنصر اولیده ارجداع گدردد و
چنانچه این دو عنصر به پدیده ای وا د در عالم خارج از زبان ارجاع گردد ،یعنی داللدت یکسدانی داشدته
باشند ،با مفهوم جانشینسازی روبهرو هستیم ...یکی از شگردهای جانشینسازی استفاده از الفا مترادف
یا هممعناهاست که خود گونههای مختلفی دارد» (البرزی156 :1386 ،د.)157

در گلستان ،این فرایند هممعنایی و جانشینسازی ،تقریبا در تمام کایات بهوفور یافت
می شود؛ مثال در باب اول ،کایت پنجم آمدهاست« :سرهنگزادهای بر دَرِ سرای اغلمدش
دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زا دالوص داشت( »...سعدی شدیرازی.)63 :1392 ،
هممعنایی و ترادف در واژههدای «عقدل و کیاسدت»« ،فهدم و فراسدت» در ایدن جملده و
جفتهای هممعنای فراوان دیگر در کایتهای متعدد ،کارکردی فرازبدانی دارندد؛ یعندی
نویسنده برای اطمینان از صول معنی رم  ،ناچار به خلق زبانی شاهد برای تفهدیم زبدان
محمول یا موضوع است .پس در فرازبان با دو زبان روبهرو هستیم :نخست زبان موضوع و
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دیگر زبان شاهد که قصد توضیح زبان موضوع را دارد .این امر ،کایت را متوجه رم گدان
درونی خود میکند و زبانی شارح و خودارجاع را نمایش میدهد که قصد تمرک بدر کلمدۀ
خاصی را دارد تا بتواند از طریق این هممعنا و تکرار ،معندی خاصدی را بده ذهدن خوانندده
منتقل کند و در نتیجه ،رسالت تعلیمی خود را ابالغ نماید .قید «زا دالوص » نی به نحدوی
تکرار و تأکید بر همان کارکرد هممعناهاست؛ به تعبیری دیگر ،هممعناهدا کده کدارکردی
کامال فرازبانی در این کایت دارند ،از طریق تکدرار یدک کلمده منجدر بده فعاسدازی و
شخصیتپردازی نی شدهاست؛ یعنی توانستهاسدت عقدل و هدوش شخصدیتهدا را بهتدر
نمایش بدهد .سوای کارکرد معنایی این شگرد فرازبانی ،ت یین و زیباسازی جمالت نید از
کارکردهای دیگر این هممعناییها محسوب میشود .معموال واژۀ شداهد (دومدی) بدا واژۀ
شاهد جفت معنایی بعدی ،نوعی سج و جناس را نی به وجود میآورد که برای نمونده در
دو کلمۀ «کیاست» و «فراست» دیده میشود .نکتۀ شایستۀ مال ظدۀ دیگدر در ایدن مدورد
اینکه بیشتر هممعناهای موجود در گلستان ،از ندوع هدممعناهدای گوندهای هسدتند (ر.ط؛
البرزی)157 :1386 ،؛ یعنی هر یک از هممعناها ،متعلق بده گوندۀ زبدانی متفداوتی (عربدی و
فارسی) هستند .این فرازبانی که از ترکی عربی و فارسی صورت میگیرد ،برجستهکننددۀ
فعای ذهنی و ساختار گفتمانی نویسنده نی محسوب میشود و تأثیر فرهنگ غیر را نشان
میدهد .من (فارسی) و دیگری (عربدی) کده مدیتواندد منجدر بده غیرسدازی ،تحشدیه و
برجستگی زبان یا فرهنگ خاصی شود ،از طریق این فرازبانی به نوعی انسدجام و و ددت
رسیدهاست .پس در هممعناهای گونهای ،بینامتنیت خلق میشود .ترکی این هممعناهای
عربی و فارسی ،روشنگر و تعیینکنندۀ شکل عور گلستان در قلمدروی فرهندگ اسدت؛
یعنی نحوۀ تبلور رم گان فرهنگی و زبانی یک فرهنگ در کایات .این هممعناها گسدترۀ
متن را از عناصر درونمتنی ،بهویژه زبان فارسی فراتر میبرد و کایدت را محدل تالقدی
رم گانهای فرهنگی گوناگون ،از جمله فرهندگ و زبدان عربدی مدیکندد .کدارکرد ایدن
هممعناها در درون متن هرچه باشد ،موقعیت آن به مثابدۀ کنشدی داللتگدر ،پدیشفدرض
سخنهایی دیگر از فرهنگی دیگر را در خود دارد .پس این فرازبانهای هممعنا متن را در
قلمروی گفتمانهای فرهنگی دیگر قرار میدهد و در نتیجه ،فعایی خداص را کده مبدیّن
التقا و ترکی فرهنگی است ،به کایت منتقل میکند.
در گلستان ،این هممعناییهای گونهای ،نه تنها در سطح کلمات ،که در سطح جمالت
نی دیده می شود .در مواردی ،یک جمله یا بیت عربی ذکر میشود و بالفاصله فرازبان آن
ذکر میگردد« :اعرابیی را دیدم که پسر را همیگفت :یَا بُنَیَّ إِنَّکَ مَسؤُولٌ یَوْمَ الْقِیَامَة مَداذَا
اکْتَسَبْتَ وَ الَ یُقَالُ بِمَنِ انْتَسَبْتَ؛ یعنی تو را خواهند پرسید که هنرت چیست ،نگویندد کده
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پدددرت کیسددت» (سددعدی شددیرازی .)158 :1392 ،نکتددۀ معنددادار در ایددن کددارکرد فرازبددانی،
مخاط محوری گلستان است .در گلستان ،بنا به اهمیتی که بُعد تعلیمی و تأثیرگذاری آن
بر مخاط دارد ،بالفاصله فرازبان نی مطرح میشود .این امر ،یعنی در برخی موارد ،زبدان
متن برای القای نکتۀ تعلیمی ،از پسِ معنی خود برنمیآید و ناچار است از زبانی دیگر برای
تفهیم و تحکیم معنی استفاده کند .اسدتفاده از کدارکرد فرازبدان بدرای توضدیح ابهامدات
واژگانی و جملهای در گلستان ،فق ناشی از ترکی دو زبدان متفداوت یدا کلمدات مغلدق
نیست ،بلکه در برخی موارد ،استفاده از فرازبان ،نتیجۀ ابهامات ادبی و زیباییشناختی است.
هر کایت گلستان ،کنشی ارتباطی است که کارکردهای زبانی گوناگونی دارد .وجه غال
این ارتبا متوجه ادبیت متن است؛ یعنی جهتگیری متن متوجه خود پیام میشود و بح
هنری پیش می آید که نویسنده در آفرینش پیام به خرج میدهد .در این نقش ادبی ،پیدام
باع برجستگی لف و در نتیجه ،ابهام معنایی میشود و این امر با مقصد تعلیمی گلستان
که در پی القای معنی وا دی به خواننده است ،در تناقب میباشد .از همین رو ،ناچار بده
استفاده از کارکردهای فرازبانی برای شفافسازی کایت میشود .شگردهای ادبدی نظیدر
مجاز ،تشبیه ،استعاره و ...همگی کدهای ارتباطی هستند که امر معنارسانی کایدت را بدا
اخالل و تعلیق روبهرو میکنند؛ یعنی این آرایهها ،دالهدایی هسدتند کده نده بده مددلولی
خاص ،بلکه به خودشان ارجاع می دهندد .در چندین دالتی ،واژه تبددیل بده یدک نشدانۀ
درونارجاعی می شود که به معنی و مصداق خاصی ارجاع نمدیدهدد .همدین امدر ،زبدانی
صریحتر و شفافتر را میطلبد تا میان دال و مدلول نوعی اتصال برقرار کند .فرازبان نوعی
اینهمانی است که این اتصال را برقرار میکند؛ مثال در کایتی از باب هفدتم کده میدان
پیادگان ج ن اع میافتد ،کجاوهنشینی با عدیل خویش میگوید« :یا للعج ! پیدادۀ عداج،
چون عرصه شطرنج به سر میبرد ،فرزین میشود؛ یعندی بِده از آن مدیشدود کده بدود و
پیادگان ج بادیه بده سدر بردندد و بَتَدر شددند!» (همدان .)159 :برداشدت و تعبیدر ادبدی
کجاوهنشین ،مبتنی بر تشبیه و استعاره است« :یا للعج ! پیادۀ عاج چون عرصۀ شطرنج به
سر میبرد ،فرزین میشود» ،اما این جمله ظرفیت القای معنی را ندارد .از ایدن رو ،فرایندد
جایگ ینی و انتقال ارزش از این نشانه به نشانهای واضحتر صورت میگیرد« :یعندی بِده از
آن میشود که بود و پیادگان ج بادیه به سر بردند و بَتَر شدند» .ایدن جدایگ ینی کده بدر
اساس فرایند مشابهت صورت میگیرد ،باع میشود زبان و فرازبان ،در کنار یکدیگر قرار
گیرند و از طریق این همنشینی ،فرایند انتقال معنی صورت گیرد .در ایدن تعبیدر ،فرازبدان
محرکی است که منجر به تحول نشانهها از سا ت همنشینی به جانشینی میشود و تعبیر
مدّنظر نویسنده از متن تحقق میپذیرد.
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2د2د2د گفتگو و تمثیل
یکی از مهمترین ویژگیهای روایی کایات گلستان ،گفتگومحوری آنهاسدت؛ یعندی در
کایتهای فراوانی ،به جای اینکه با کنش و رکت روبهرو باشیم ،ایدن گفتگوسدت کده
پیشبرندۀ پیرنگ است .در خالل گفتگو ،روایت رو به جلو میرود و کایت از تعادل اولیه
جدا می شود و به تعادل نهایی و نتیجه میرسد .نمونۀ اعالی این گفتگومحوری ،کایدت
جدال سعدی با درویش است که تمام کایت بر مبندای اسدتدالل و گفتگدوی دو طدرف
شکل می گیرد .در کایاتی که نی کنشمحور هستند ،در پیرفت نهایی و پایان داسدتان،
نتیجه گیری معموال در قال گفتهای تأثیرگذار که خاصیتی مَثَلگونه و تمثیلی دارد ،بیدان
میشود که این امر ناشی از تعلیمی بودن متن است .کوتاهی این کایتها باع شده تدا
گفتگوها در نهایت ایجاز و معنیرسانی مطرح شوند .همین ایجداز باعد مدیشدود تدا در
نهایت ،فشردۀ تمام گفتهها از طریق یک تمثیل بازنمایی شود و این امر نوعی فرازبدانی را
در گفتگوها به وجود می آورد؛ یعنی هر تمثیل ،کم توضیح زبان و جملدۀ ماقبدل خدود را
دارد .این مَثَلها برای تفهیم بیشتر مطل و روشدنگری مخاطد و در ضدمن آن ،بدرای
مال ظات هنری و زیباییشناختی بهکار میرود .مهمترین کارکرد مَثَل همان تفهیم مطل
پیشین است که دقیقا خاصیت فرازبان را دارد؛ یعنی تمام کایدت از یدک طدرف و نکتدۀ
پایانی یا تمثیل از طرف دیگر ،بر یک موضوع و محمول اشاره میکنند؛ بدرای نمونده ،در
کایتی از باب دوم آمدهاست« :ب رگی را پرسیدم از سیرت اخوانالصفا .گفت :کمینه آنکده
مراد خاطر یاران بر مصالح خویش مقدم دارد و کما گفتهاند :بدرادر کده در بندد خدویش
است ،نه برادر و نه خویش است» (همان .)106 :یدا در کدایتی از بداب هفدتم آمددهاسدت:
«هندویی نف اندازی همیآموخت .کیمی گفت :تو را که خانه نیین است ،بدازی نده ایدن
است» (همان .)159 :جملۀ پایانی این دو کایدت ،کدم فرازبدانی را دارد کده بده صدورت
تمثیلی ،معمون کایت را تکرار کردهاست .اب ارهای بالغی بهکار رفته در این تمثیلهدا،
بهویژه سج  ،کایت را به دو پارۀ مج ا از نظر زبانشناختی تبدیل کردهاست .قسمت اول
که تنۀ کایت است ،به لحا زبانی ،نسبت به نتیجۀ پایانی ،زبانی علمدیتدر و صدریحتدر
دارد ،ال آنکه در تمثیل ،این ساختار زبانی به نظامی گستردهتدر و داللدتهدای ضدمنی
دیگری پیوند میخورد .از جمله داللتهای این تمثیلهای فرازبانی ،خاصیت خودارجاعی و
فاصلهگیری آن ها از واقعیت عینی و ارجاعی است .تشبیه و سجعی که در ایدن تمثیدلهدا
دیده میشود ،کایت را از کارکرد ارجاعی و واق گرای کالسیک خدود دور مدیکندد و بدا
معطوف کردن توجه مخاط به جنبههای زیباشناختی ،ادبی و معمون جمله ،بدر عینیدت
زبان تأکید میکند؛ به عبارت دیگر ،زبان مادّی میشود و جسمیت مییابد و دیگدر زبدان،
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سوژهای شناسا برای موضوع و اُبژهای خاص نیست ،بلکه ضمن تفهدیم زبدان و معدمون
کایت ،خود از برجستگی ویژهای برخوردار میگردد و خاصیتی سوژگی پیدا میکند.
غلبه و چیرگی این تمثیلها و دیگر آرایههای ادبی در گلسدتان بده ددّی اسدت کده
میتوان بر همین اساس ،گلستان را به واسطۀ خاصیت توضیحی و خودارجاعی تمثیلهدا،
متنی فرازبان دانست .فهم و درط وجه غال چنین کارکردهای فرازبانی در گلستان ،نکته
و مؤلفهای است که میتواند ن اع صدق و کذب یا تجربی و ذهنی بودن سفرهای سدعدی
را نی تعدیل کند .این تمثیلهای فرازبانی ،نشان دهندۀ این موضوع است که سعدی پیش
و بیش از آنکه دربند واق نمایی یا قیقت نمایی کایات خود باشد ،در پی بالغی کردن و
خودارجاعی کردن زبان است؛ یعنی تمثیلهای ادبی در گلستان ،ضدمن اینکده واقعیدت و
قطعیت معمون کایات را تثبیت میکنند ،به همان مقددار مدتن را نید از واقعیدتهدای
بیرونی دور کرده ،متوجه ادبیت و نشانههای درونمتنی میکنند؛ به تعبیدری دیگدر ،تمدام
تالش سعدی در کایات ،رساندن پیام تعلیمی آنهاست .به همین دلیل نی از شگردهای
فرازبانی فراوانی استفاده کرده است .اینکه کایات و سفرهای او قیقی یا کذب باشد ،بده
لحا تعلیمی بودن متن ،در رده و اولویت بعدی قرار خواهد گرفت؛ یعندی مسدتند کدردن
کایات به ادثۀ واقعی یا زمان و مکان تاریخی ،خود شگردی برای تثبیت معنای تعلیمی
جهان متن است .کاربرد این تمثیل ها تنها منحصر به پایان کایات نیست ،بلکه در ضمن
کایت و بنا به اقتعای داستان نی تمثیلهایی برای تفهیم و ادبیت متن بهکدار مدیرود؛
مثال در « کایت مشتزن» از باب سوم که بخش ابتدایی و پایانی کایت به مناظرۀ پدر و
پسر اختصاص داده شدهاست ،تمثیل های فراوانی از دو سو برای متقاعدد کدردن یکددیگر
بهکار میرود« :پدر گفت :ای پسر! خیال محال از سدر بِددَر کدن و پدای قناعدت در دامدن
سالمت کش که ب رگان گفتهاند :دولت نه به کوشیدن است .چاره ،کدم جوشدیدن اسدت»
(سعدی شیرازی .)120 :1392 ،یا« :سوم خوبرویی که درون صا بدالن بده مخالطدت او میدل
نماید که کما گفتهاند :اندکی جمدال بِده از بسدیاری مدال» (همدان .)121 :مجموعدۀ ایدن
تمثیلهای درونمتنی ،خاصیتی استداللی به کایات گلستان بخشیدهاست .زبدان روایدی
کایت بنا به پارهای مال ظات ادبی ،نیاز به شفافسازی دارد .از این رو ،با ترکید چندد
کم معلوم و مستدل از طریق تمثیل ،همان موضوع سابق و مشترط تکرار میشود تا این
رم گان زبانی از ابهام خالی شود .از این نظدر ،در گلسدتان بدا دو الیدۀ رم گدانی روبدهرو
هستیم :نخست رم گانهای زبان موضوع که همان عناصر روایی و پیرنگ هسدتند و دوم
رم گانهای فرازبانی یا تمثیلی که کم زبان شاهد را دارند .مجموع این دو رم گان را که
در خدمت روایت قرار گرفتهاند ،به تعبیر بارت ،میتوان معادل «رم گان هرمنوتیکی» نامید.
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منظور از رم گان هرمنوتیکی ،عبارات و رویدادهایی است که بده خواستشدان بده صدورت
رم ی شکل گرفته ،مرک یت یافته ،به نظم درآمده ،سپس بده تعویدق افتدادهاسدت کده در
پایان ،آشکار میشوند (ر.ط؛ بارت .)32 :1394 ،رم گان هرمنوتیک شامل معماها و گرههایی
میشود که در داستان ایجاد میشوند و در پایان ،باز و ل میشوند .اگرچه این رم گان در
نظر بارت بیشتر به مبا چرایی و چگونگی رویدادها وابسته است ،اما نمدود عیندی ایدن
رویدادها در زبان اتفاق می افتد .عالوه بر این ،خود زبان و عبدارات موجدود در مدتن ،هدم
رم ساز و هم رم گشا هستند؛ یعنی ممکن است بخشدی از معماهدای روایدی بده واسدطۀ
بازی های زبانی و اقتعا ات آن باشد .از این رو ،نویسنده برای تفهیم زبان و معنای روایت
ناچار است از خود زبان برای رم گشایی زبان اسدتفاده کندد .بخدش عظیمدی از رم گدان
هرمنوتیکی کایات گلستان ناشی از مبا زبانی است .کوتاه بودن کایدات از سدویی،
تعلیمی بودن آنها از سوی دیگر ،باع شده تا نویسنده بالفاصله بعد از هر ابهدام زبدانی،
در پی توجیه و تفهیم آن برآید« .تمثیل» یکی از عوامل لّ پیچیدگیها و معماهای زبانی
و کنشی کایات گلستان است .بر اساس تمثیالت مکرر و موجدود در کایدات گلسدتان،
میتوان این متن را نوعی تنش زبانید هرمنوتیکی دانست؛ یعنی تنش میان زبان رم سداز
و زبان رم گشا .مسلما ادبیت متن گلستان در مقابل زبان علمی و غلبۀ قط استعاری آن
بر قط مجازی ،بیشترین نقش را در ایجاد این تنش دارد .کارکرد فراوان این تمثیلهای
فرازبانی ،برجسدته کدردن سدا ت ایدد ولوژیک ایدن مدتن اسدت؛ یعندی نویسدنده بدرای
طبیعیسازی چارچوبهای اید ولوژیک و تعلیمی خود ترفندهای متنی و زبانی را در پدیش
گرفته که به تفسیر و خوانش خواننده ،جهتدهی مدنظر خود را میدهد .خواننده به واسطۀ
همین فرازبانهای اید ولوژیک ،به جای برداشتهای گوناگون و چندمعنایی از گلستان ،به
همان مقصد معنیشناختی رهنمون میشود که نویسنده با اقتدار به آن جهدت دادهاسدت.
پس تمثیل ضمن اینکه خواننده را به مشارکت فعاالنه در ترسیم روایی یک اصل یا نکتدۀ
اخالقی دعوت میکند ،تالشی است جانبدارانه که نویسنده برای توضیح معدامین مددنظر
خود بهکار میگیرد.

2د2د3د ترکی نظم و نثر
گلستان ،متنی است که قصد القای تعلیم با شیوه هدای گونداگون روایدی و زبدانی را دارد.
تعلیم ،هدفی است که کارکردهای گوناگون متن را به سمت خود معطوف میکندد؛ یعندی
ساختار هر کایت از طریق ارتبا با معمون تعلیم ،سازآرای زبدانی شددهاسدت .تعلدیم و
اخالق ،محل ارجاع کایات گلستان است و هر عنصری که در این متن قدرار مدیگیدرد،
باید در این مجرا و مرج همبافته شود تدا مدتن انسدجام پیددا کندد .یکدی از شدگردها و
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ویژگیهایی که در گلستان منجر به مرک گرایی و ساختارمندی کایات برای تثبیت معنا و
معمون شده  ،ترکی نظم و نثر است .شاید در بدو امر ،به واسطۀ ساختار زبدانی متفداوت
نظم و نثر این ترکی  ،نوعی ساختارگری ی زبانی محسوب شدود؛ چراکده نثدر موجدود در
کایات ،کارکردی ارجاعی و برونمتنی دارد ،ال آنکه نظم و شعر به واسطۀ ادبیت ویژۀ
خود ،کارکردی خودارجاع و درونمتنی دارد .با دقدت در ترکید نظدم و نثدر در کایدات
گلستان ،نکتهای که استخراج می شود ،ارتبا معنایی نظم و نثر با یکددیگر اسدت؛ یعندی
اگرچه این دو نوع زبانی در فرم با یکدیگر متفاوتند ،اما به عنوان یک کلّ وا د ادبی ،یک
موضوع را ادا میکنند .با در نظر گرفتن ایدن نکتده کده غلبدۀ کایدات بدا بُعدد نثرگوندۀ
آنهاست ،می توان گفت که نظم موجود در این کایات ،کم فرازبانی را دارد که در مقام
زبان ناظر و شاهد ،تداعیکنندۀ معامین فکری و نظری قسمت منثور است.
عنصر نظم به دو شیوه در قسمت نثر استقرار یافتهاسدت :نخسدت در البدهالی نثدر و
میان کایت و دیگر در پیرفت نهایی .نظم موجود در میان کایت ،متوجه توضیح کنشی
خاص از کایت است ،اما نظم پایان کایت به نحوی بازآفرینی نکتۀ اخالقی و معمونی
کلّ کایت است .در هر صورت ،وجه اشتراط این دو جایگاه نظم ،همان کارکرد فرازبانی
و تثبیتکنندگی و ناظر بر موضوع نثر است .ذکر مثالهایی میتواند این کارکرد فرازبانی را
بهتر نشان دهد.نخست نظمهای موجود در ضمن کایت« :یکی دوستی را که زمانها ندیده
بود ،گفت :کجایی که مشتاق میبودم .گفت :مشتاق بِه که ملول:
دیدددر آمددددی ای نگدددار سرمسدددت
معشددددوقه کدددده دیردیددددر بیننددددد

زودت ندددددهیم دامددددن از دسددددت
آخددر ،کددم از آنکدده سددیر بیننددد»...
(سعدی شیرازی.)136 :1392 ،

یا در کایت جدال سعدی با مدعی...« :فراغت با فاقه نپیوندد و جمعیت در تنگدسدتی صدورت
نبندد .یکی تحرمۀ عِشا بسته و دیگری منتظر عَشا نشسته .هرگ این بدان کی ماندا!
خداونددد مکنددت بدده ددق مشددتغل

پراکندددددده روزی ،پراکندددددده دل»...
(همان.)163 :

تمام کایات سعدی آکنده از این ترکی های میانی فرازبانی است .آنچه بدهوضدوح از
این دو مثال د که در تمام کایتها قابلیت تعمیم داردد برداشت میشود ،این است که هر
کایت متشکل از دو رم گان زبانی مسدتقل اسدت و مدتن از طریدق همنشدینی ایدن دو
رم گان نظم و نثر ،تحقق عینی پیدا کردهاست .در اغل کایات ،الیۀ منثدور نسدبت بده
الیۀ منظوم ،اصلی تر است و نظم در ارتبا با نثر و داللت گری و تفسیر آن بدهکدار بدرده
شدهاست؛ به تعبیری دیگر ،می توان گفت که نثر ،کم اصدل و قدانونی را دارد کده نظدم
معنای آن را تکرار میکند و به واسطۀ عور در این بافت ،معنی مدییابدد .در مثدال اول،
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«مشتاقی» و «ملولی» ،معمون و نتیجۀ نثر را تشکیل میدهند که همین دو معمون ،البته
با انگارههای زیباشناختی در نظم تکرار شدهاند« .زودت ندهیم دامن از دست» و «آخر ،کدم
از آنکه سیر بینند» به ترتی بر مشتاقی و ملولی تأکید میکنند و کدارکردی فرازبدانی بده
وجود میآورند .در مثال دوم نی همدین قاعدده جداری اسدت .تنداقب «فراغدت /فاقده» و
«جمعیت /تنگدستی» دقیقا در قسمت نظم ،البته با تعبیر متفاوت ،مانند «خداوندان مکنت»
و «پراکندهروزی» تکرار شدهاست .پس عنصر نظم ،کارکردی فرازبانی دارد که بده تثبیدت
معنی نثر کمک میکند و جلوی تفسیرهای متفاوتِ ناشی از نشانههای ادبی درونمدتن را
میگیرد .عنصر نظم ،کم تصویر یا ایماژی را دارد که خوانشهای محتمل و ممکن از نثر
را به خوانش مرجّح و مدّنظر نویسنده محدود میکند .یکی دیگر از موارد ترکید نظدم و
نثر ،در پایان کایات یا همان پیرفت نهایی است .کاربرد نظم در پایان کایدت ،تفداوت
قابل تأمل و ویژهای با نظم درون کایت دارد .این قسمت منظوم در پایان کایدتهدای
سعدی به قدری تأثیرگذار و از نظر نویسنده مهم است که نمی توان کایت منثدوری را در
گلستان یافت که با نظم پایان نیافته باشدد .اندیشدۀ منددرج در روایدت منثدور ،تجربدهای
نکته سنجانه ،ولی مصداقی است ،اما در قسمت منظوم و پایانی کایت ،بده صدورت یدک
قیقت عام ظاهر میشود؛ یعنی آنچه در روایت نثر ،اخباری ،سرگرمکنندده و یدا انتقدادی
است ،در نظم یافتگی آن اهمیت روشنگرانه و کارکردِ شدناختی و منطقدی مدییابدد (ر.ط؛
عبادیان . )56 :1388 ،این نظم پایانی که کارکردی فرازبانی دارد ،ضمن تأکید و تعری دوبارۀ
قسمت منثور ،خاصیت تبدیلی نی دارد و منجر به نوعی استنتاج و دت از کثرت و تبددیل
یک تجربه به اصل میشود .ذکر نمونههایی ،اهمیت این فرازبدان منظدوم را بهتدر نشدان
میدهد« :رنجوری را گفتند :دلت چه میخواهدا گفت :آنکه دلم چی ی نخواهد.
معددده چددو پددر گشددت و شددکم درد خاسددت

سدددود نددددارد همددده اسدددباب راسدددت»
(سعدی شیرازی.)111 :1392 ،

یا« :دستوپایبریدهای ه ارپایی بکشت .صا بدلی بر او بگذشت و گفدت :سدبحاناهللا! بدا
ه ار پای که داشت ،چون اجلش فرارسید ،از بیدستوپایی نتوانست گریخت:
چددو آیدددد زِ پددس دشدددمن جددانسدددتان
در آن دم کددده دشدددمن پیددداپی رسدددید

ببنددددددد اجدددددل پدددددای مدددددرد دوان
کمدددددان کیدددددانی نشددددداید کشدددددید»
(همان.)119 :

در این دو کایت و کایت های مشابه ،نویسدنده بده ازای هدر تجربده یدا کدنش در
کایت ،فرازبانی را از طریق نظم به وجود مدیآورد کده ضدمن اعتبدار و تأییدد معدمون
قسمت نثر ،شمول عینی و عملی آن را نی گسترش می دهدد .بدر همدین اسداس ،کدنش
کشتن ه ارپا و آرزوی رنجور در این دو کایت از طریق کارکرد فرازبان قسمت منظوم به
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نوعی اصل اخالقی گستردهتر تبدیل شده اسدت و نده تنهدا منحصدر بده یدک رنجدور یدا
بیدستوپا نیست ،بلکه تبدیل به یک جهانبینی و تفکر مدیشدود .اگدر در کایدت اول،
رنجور مصداق عینی و تجربی کایت است ،در قسمت منظوم ،از جدنس تبددیل بده ندوع
میشود و شامل تمام افرادی میشود که معدهای پُر دارند .به همدین ترتید  ،در کایدت
دوم نی دستوپابریده ،به دشمن و ه ارپا به مرد دوان تبدیل میشود که مفهومی کلیتر و
ملموسترنسبت به قسمت منثور محسوب میشدوند .فرازبدان منظدوم در قسدمت پایدانی
کایتهاد برخالف نظمهایی که ضمن کایت میآمد و الیهای فرعی محسوب میشدد
تبدیل به الیۀ اصلی زبانی و معنایی میشود که انتظارات برآوردهنشدۀ قسمت نثر را تأمین
می کند .پس فرازبان منظوم نهدایی در کایدات گلسدتان ،در قیقدت ،ندوعی صدیرورت
نشانهشناختی است که نقصان معنایی نشانههای نثر را از طریق ساخت منظوم و اسدتعاری
تبدیل و تکمیل میکند و در عین ال ،تفسیرپذیری را از کنشهدای تجربدی موجدود در
متن فراتر میبرد و تکثیر میکند .نثر و نظم موجود در کایات ،دو الیۀ زبانی تأثیرگذار بر
یکدیگرند که برای تثبیت نظام ارزشی خاصی بهکار رفتهاندد .ایدن تکدرار نشدانههدا در دو
سطح زبانی مختل  ،همان جانشینسازی است که در بخش تمثیل نید دیدده شدد .نکتدۀ
دیگر در این گذار نشانهشناختی د گذر از نثر به نظم د این است کده قاعددتا بایدد منتظدر
نوعی تغییر در اب ارها و شگردهای ادبی د و به تعبیری فرم د بود ،امدا ایدن اتفداق تقریبدا
صورت نمیگیرد و یا در صورت بروز ،آنچنان نشاندار و محسوس نیست .اگر وجده ممید ۀ
نظم و شعر از نثر را توازن ،مجاز و استعاره بدانیم (ر.ط؛ صفوی303 :1393 ،د ،)318این تمدای
در نثر و نظم کایات سعدی از بین میرود؛ یعنی به همدان مقددار کده در نثدر کایدات،
شعریت و ادبیت وجود دارد ،به همان مقدار نی ویژگیهای نثر ،مانند عدم آشناییزداییهدا
و قاعدهکاهی در نظم دیده میشود؛ یعنی در کایات با نظمی منثور و نثری منظوم روبهرو
هستیم .از این رو ،نظم در مقام فرازبان همان نثر است که با توازن نشاندار شدهاسدت کده
البته به سب موسیقی و ایجاز کارکرد مؤثرتری دارد.

3د کارکردهای فرازبان
فرازبان به عنوان یک شدگرد فرمدی ،کارکردهدای گونداگونی را در مدتن گلسدتان ایجداد
کردهاست که ضمن مبا پیشین به آنها پرداخته شد .در این میان ،کارکردهای دیگری
نی وجود دارد که شایستۀ تأمل است و به آنها پرداخته میشود.

3د1د فرازبان ،اقتدار و تکصدایی
گلستان  ،متنی کالسیک و واقعگراست که در آن نویسنده تالش کدرده تدا بدا شدگردهای
گوناگون ،تعلیمی بودن ماهیت آن را تثبیت کند .فرازبان یکدی از ایدن شگردهاسدت کده
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منجر به اقتدار و تثبیت نشانههای درونمتنی شدهاست .نشدانههدای موجدود در کایدات
گلستان به نحوی ساماندهی شدهاند که پیرامون یک معمون و مرک گرد آمدهاند و ایدن
مرک از طریق مصداقهای گوناگون فرازبانی پشتیبانی میشود .برجستگی یک معمون با
واسطههای گوناگون فرازبانی در یک کایت و تکرار آن در یدک بداب بدا پدردازشهدای
داستانی متفاوت ،اکی از سیطره و تسل نویسندۀ گلستان بر متن و ایجداد ندوعی اقتددار
روایی در سطوح داستانی است .این اقتدار روایی و زبانی ،صورتبندی ویژهای به کایدات
داده که مهم ترین نمودِ آن ،بروز تکصددایی اسدت .بدا آگداهی از ایدن امدر کده سداختار
کایتهای سنّتی ،از جمله گلستان ،بر پایۀ تقابلهاد چه در سطح شخصیتهدا و چده در
سطح کنشهاد شکل یافتهاست ،الجرم باید شاهد ندوعی گفتگومنددی در سدطح روایدت
باشیم؛ یعنی هر کنش و شخصیت ،صدا و ارزش خود را در متن نشان دهد و گفتمانهای
رقی شکل بگیرد .در متن مکالمهای ،هر گفتمان تالش میکند بدرای قانیدت و تثبیدت
ارزشهای خود ،نظام خاصی از داللتها و شبکههای تولید معنا را بهکار گیدرد .در اغلد
کایتهای گلستان ،این روند تنشی و رقابتی به سب بُعد تعلیمیِ متن ،بده نفد یکدی از
گفتمانهای معموال اخالقیتر ،جهتگیری شدهاست .چنین روندی اکی از تحمیل اقتدار
نویسنده بر متن است .برای نمونه ،در کایتی از باب سوم آمدهاست:
«گدایی هول را کایت کنند که نعمت بیقیاس اندوخته بود .یکی از پادشاهان گفتش :همدینمایندد کده
مال بی کران داری و ما را مهمی است .اگر به برخی از آن دستگیری کنی ،چون ارتفاع رسدد ،وفدا کدرده
شود و شکر گفته .گفت ای خداوند روی زمین! الیق قدر ب رگ سلطان کجا باشد دست همدت بده مدال
چون من گدایی آلوده کردن که جوجو به گدایی فراهم آوردهام( »...سعدی شیرازی.)116 :1392 ،

تا اینجای کایت ،کنشهای متقابلی که متناسد بدا شخصدیتهاسدت ،از جاند دو
طرف صورت می گیرد و مکالمه در معنای چندصدایی آن آغاز میشود .پاسخ پادشداه نید
متناس با اقتدار وی است« :گفت :غم نیست که به تَتَری میدهم» (همان« .)116 :تتری»،
نشانهای است که گفتمان و فعای خاص برونمتنی خدود را دارد و هالدهای از معدامینی
چون دشمنی و نفرت را گرد شخصیت گدا ایجاد میکند .ایدن نگداه جهدتدار شخصدیت
پادشاه ،از سوی راوی نی دنبال میشود؛ یعنی کارکرد فرازبانی برای تثبیت و جانبدداری از
اندیشه های پادشاه ،از سوی راوی و نویسنده فعال میشود .در تأیید گفتار پادشاه ،راوی از
یک بیت فارسی و یک بیت عربی به عنوان فرازبان استفاده میکند کده همدان معدامین
گفتۀ پادشاه است:
گددر آب چدداه نصددرانی ندده پدداط اسددت
قَالُددددوا عَجِدددینُ الْکِددددلْسِ لَد دیْسَ بِطَددداهِر

جهددود مددرده م دیشددویی چدده بدداط اسددت
قُدلْندددَا نَدسُددددده بِدددهِ شُددددقُوقَ الْدمِبْددددرَزِ»
(همان116 :د.)117

(معنی بیت دوم :گفتند :معجون آهک پاکی ه نیست .گفتیم :با آن شکافهای دستشویی را میگیریم).
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این فرازبان و تثبیت سخن پادشاه از سوی راوی به همین جا ختم نمیشود ،بلکه وقتی
با شوخچشمی و بهانههای گدا روبهرو میشوند« :مَلِک فرمود تا معمون خطاب از وی بده
زجر و توبیخ مستخلص کردند:
بدددده لطافددددت چددددو برنیایددددد کددددار
هددددر کدددده بددددر خویشددددتن نبخشدددداید

سدددر بددده بدددی رمتدددی کشدددد ناچدددار
گدددر نبخشدددد بدددر او کسدددی ،شددداید»
(همان.)117 :

نکتهای که در این کایت و کایتهای مشدابه دیدده مدیشدود ،برخدورد ارزشدی و
تحکمی نویسنده و راوی با شخصدیت هاسدت .راوی هدم از زبدان پادشداه بده تخرید و
محکومیت شخصیت گدا میپردازد و هم خود نی از طریق فرازبانهای منظوم بر این نگاه
تکآوایانه صحّه مدی گدذارد .ایدن بیدنش مشدترط میدان راوی یدا نویسدنده بدا یکدی از
شخصیت هاد که در بیشتر کایات سعدی دیده میشودد بهقدری به هم ن دیک است کده
نمیتوان صدای نویسنده را از شخصیت تشخیص داد .سعدی با زمینهسازی بافت و شرای
الزم ،به درون گفتار شخصیت (در این داستان ،شخصیت پادشداه) راه پیددا مدیکندد و در
پایان ،آوای پادشاه را دورگه ( )Hybridizationمیکند؛ یعندی ظداهرا ایدن گفتدار بده یدک
گوینده تعلق دارد ،اما درون آن ،دو گفتار بههمبافته و دو آوا وجود دارد .در تکرار معامین
و جهانبینی پادشاه در فرازبانهایی که نویسنده بهکار میبرد ،مانند :جهود مدرده ،عَجِدینُ
الْکِلْس و ، ...دو ذهنیت و دو صدا موجود است :صدای پادشاه که پدیش از ایدن در ضدمن
کایت ،گدا را تحقیر کرده بود و دیگری صددای نویسدنده و راوی کده بندا بده خاصدیت
تعلیمی و اخالقی متن ،بخل و پستی گدا را نکوهش میکند .با چنین روندی که تقریبا در
بیشتر کایتها دیده می شود ،در قیقت سعدی با عینیت بخشیدن و تجسّم خود در یک
شخصیت خاص ،به نوعی «دیگربودگی» (( )Othernessر.ط؛ تودورف148 :1391 ،د )149دست
می یابد؛ یعنی از طریق هم سی و جانبداری از شخصیتهای خاصی اسدت کده توانسدته
آگاهی های خود را بروز بدهد و در طی این پیوندآفرینی است که بده ابدراز وجدود خدود و
دیگری میپردازد .همین جریان مداوم و تعامل پیوسته میان سعدی و برخی شخصیتها و
معامین ،اقتدار و نظام ارزشی مشترط آنها را در طدول کایدات تبیدین مدیکندد .ایدن
دیگربودگیهدا و دورگده شددن صدداها و ترکید آنهدا بدا یکددیگر ،معمدوال از طریدق
فرازبانهایی رخ می دهد که در خدالل کایدت از زبدان سدعدی یدا شخصدیتهدا بدرای
برجستگی یک معمون خاص گفته می شود .پس فرازبان در این نگرش ،نوعی تکگویی
( )Monologismاست که مدتن و داللدتهدای موجدود در آن ،ذیدل جهدانبیندی وا دد و
هماهنگی فروکاستی قرار دارد که نویسنده به متن تحمیل میکند .شخصیت اجتمداعی و
فرهنگی نویسنده باع شدکلگیدری مقاصدد معناشدناختی و ارزش خاصدی در کایدات

 /16تحلیل فرازبانی گلستان سعدی

گلستان شدهاست؛ یعنی نویسنده در پیشبرد مقاصد و ارزشهای خود با استفاده از خاصیت
درونارجاعی فرازبان ،شیوهای تکگویانه را اتخاذ کرده ،اجازۀ بروز هیچ گونه آوا و صدا را
به شخصیتهای دیگر ندادهاست .شخصیت «گدا» در این کایت ،به واسطۀ فرازبانهدای
متعدّد ،مغلوب درونمایهای فراگیر شده که بدرای تثبیدت اندیشدههدای تعلیمدی نویسدنده
ساماندهی شده است .نویسنده از طریق خاصیت تفسیری و توضیحی زبدان بدرای مقاصدد
تعلیمی خود به توضیح زبان می پردازد و نوعی انسجام زبانی و معدمونی را در مدتن رقدم
میزند .پس تباینها و تناقبهای شخصیتی و کنشی در کایات گلستان بده مکالمده و
چندصدایی منتهی نمی شود ،بلکه به واسطۀ اقتداری که از سوی نویسنده بر متن تحمیدل
میشود ،به تکصدایی منجر میگردد .این گ اره یکی از ویژگیهای نشانهشناختی متدون
تعلیمی است .فرازبانهای اقتدارساز و جهتمند روای ،گلستان را به متنی دوقطبی تبددیل
کرده که دا م فرایندهای اشیهرانی و برجستهسازی را تقویت میکند .از این رو ،با ندوعی
نگرش مثبت و منفی هم در سطح کنشها و هدم کنشدگران روبدهروی هسدتیم .بدا ایدن
تعبیرها ،فرازبان کم وجه غال مرک سداز را دارد کده تمدام ایدد ولوژیهدای موجدود در
کایات را به دیدگاههای نویسنده تقلیل داده ،نوعی اقتدار درونمتنی را شدکل مدیدهدد.
این اقتدار نشانهای به دی است که با اِعمال فشار بر عناصر روایدی و زبدانی دیگدر ،هدر
گونه سیالیت مرک گری انه را از نشانهها سل میکند و خالفآمددی در درونمدتن شدکل
نمیگیرد که معنای مدّنظر سعدی را زیر سؤال ببرد .تی در کایاتی مانند قاضی و پسدر
نعلبند (ر.ط؛ سعدی شیرازی145 :1392 ،دد )148که نی یک اصدل اخالقدی ،قددرت خدود را از
دست میدهد و مفسدۀ قاضی با یک شوخطبعی تبدیل به بخشش داکم مدیشدود ،ایدن
فرازبان های مکرر است که از سوی نویسنده زمینه را برای گری اخالقی مساعد مدیکندد؛
یعنی مایتهای ظریفانۀ سعدی از قاضی.

3د2د فرازبان و انسجام
از دیگر کارکردهای فرازبان در گلستان ،انسجام است .انسجام به ارتبا ساختاری اجد ای
یک متن (کلمات ،جملهها و مفاهیم) اطالق میشود که از مجموعۀ این بههمپیوستگیها،
متنیت اثر شکل میگیرد .بسته به نوع متن ،عوامل گوناگونی در شکلگیری انسجام دخیل
هستند .از دیدگاه زبانشناختی ،هلیدی عوامل انسجام در متن را ارجاع ،ذف و جایگ ینی،
رب و انسجام واژگانی میداند (ر.ط؛ ساسانی .)129 :1389 ،تکرار و هممعندایی ،ارجداعهدای
پیشرو یا پسرو ،جایگ ینی عناصر به جای یکدیگر ،عناصر پیوندی ،مانند دروف ربد و...
همگی عواملی زبانی هستند که عناصر گوناگون متن را به یکدیگر پیوند میدهند و باع
انسجام زبانشناختی متن می شوند .هلیدی معتقدد اسدت کده در متدون روایدی ،ارجداع و
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زنجیره های ارجاعی بیشتر به چشم میخورد و ذف و جدایگ ینی در گفتگدو چشدمگیرتر
است (ر.ط؛ سجودی .)109 :1387 ،در متون روایی مانند گلستان ،ج عوامدل زبدانشدناختی،
مانند ارجاع و زنجیره های ارجاعی ،عناصر روایی مانند زمان و علیت نی که در زبان نمدود
پیدا میکنند ،در شکلگیری انسجام و متنیت کایات ،نقش چشدمگیری دارندد .زمدان و
علیّت ( داقل در روایات کالسیک) عواملی هستند که روایت را چون یک ساختار و طدرح
ارا ه می کنند و هر عنصری که در این سداختار قدرار گیدرد ،از طریدق زمدان و علیدت بده
پیوستگی و انسجام میرسد .اما شاخصهای که به کایات گلستان وجهۀ ویژهای داده ،فرم
ادبی این کایات است .در این کایات ،هم در نثر و هم در نظم ،ادبیت دیده مدیشدود و
همین امر باع شده تا انسجام موجود در این کایتها ،سازوکار ویژۀ خود را داشته باشد.
اگر به تعبیر بارت ،ساختار روایدت را مانندد یدک جملده ،متشدکل از روابد هدمنشدینی و
جانشینی بدانیم (ر.ط؛ بدارت  ،)27 :1387در ایدن صدورت ،روایدت نید بدر پایدۀ محورهدای
جانشینی و همنشینی کلمات شکل می گیدرد .در ایدن سداختار ،زمدان همچدون عنصدری
همنشینساز عمل میکند که وادث و کنشها را در یک محور سدامان مدیدهدد؛ یعندی
توالی و روندی افقی به وادث میدهد .پس عنصر زمان در کایات گلستان ،نظمی خطی
دارد و وادث را پشت سَرِ هم و بر اساس تقدم و تأخر زمانی مرتّد مدیکندد و انسدجام
میبخشد .از سویی ،ادبیت و استفاده از هنجارگری یهای معنایی همچون استعاره ،تشبیه،
مجاز و ...باع تقویت محور جانشینی و جایگ ینی عناصر به جای یکدیگر شدهاست.
سوای این عوامل انسجام در کایات گلستان ،نوع گفتمان اکم بر این کایات ،یعنی
تعلیمی بودن نی یکی از مهمترین عوامل انسجام در کایات گلستان اسدت؛ بده تعبیدری
دیگر ،میتوان انسجام را هم نتیجۀ عوامدل درونمتندی و هدم پیامدد عوامدل گفتمدانی و
برونمتنی دانست .از یک طرف ،میتوان گفت کده تدوالی رخددادها ،مسدتقل از گفتمدان
(قراردادها و اصول اکم بر شیوۀ بازنمایی) قرار دارد که زمان و علّیت بده عندوان عوامدل
انسجام و پیشبرندۀ رخدادها ،معنا را بازنمایی میکنند؛ یعنی معنا در این نگدرش ،برآیندد
رخدادها یی است که بر اساس نوعی توالی منطقی و مستقل از هر گونه چشمانداز معندایی
دریافت میشود .بارت این فرایند علّی روایت را نوعی کاربرد نظداممندد سفسدطۀ منطقدی
می داند که آمیختگی توالی و علّیت باع میشدود صدورت «بعدد از» ( )Afterبده صدورت
«باع شد به وسیله» ( )Caused byخوانده شود (ر.ط؛ بارت45 :1387 ،د .)46همین امر معنا و
انسجام را نوعی سرنوشت تمی اصل از رخدادها و نشانههای درونمتنی میداندد و آن
را تابعی از سازوکار منطقی و زمانمند روایت میکند .نقطۀ مقابل این نگرش نی میتواند
مدّنظر قرار گیرد؛ یعنی رخدادها و انسجام موجود در روایت ،معلول گفتمان یا معنای اکم

 /18تحلیل فرازبانی گلستان سعدی

بر روایت است .در این دیدگاه که سلسله مرات روایت وارونه میشود ،دیگر رخددادها نده
آنگونه که مقرر و مفروض بودهاند ،بلکه به شکل محصول نیروها و یدا ال امدات گفتمدانی
(معنایی) مطرح میشوند (ر.ط؛ کالر .)307 :1388 ،در این تلقی ،نویسندۀ گلستان مدام تالش
میکند برای تثبیت نکات تعلیمی (گفتمان غال ) ،دا م به چینش و جهتدهی کنشهدا و
عناصر زبانی روایت بر اساس بُعد تعلیمی و اخالقی کایت بپردازد .یکدی از نتدایج چندین
نگرشی ،خلق فرازبان است .فرازبان راب بین نشانههای درونمتنی و گفتمدان داکم بدر
متن است؛ یعنی همچون عنصری عمل میکند که کنشهای موجود در کایت را دول
معمون تعلیمی مدّنظر نویسنده انسجام میدهد؛ مثال در این نمونه:
«زاهدی مهمان پادشاهی بود .چون به طعام بنشستند ،کمتر ازآن خورد که ارادت او بود و چدون بده نمداز
برخاستند ،بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظنّ صالح در قّ او زیادت کنند:
کدداین ره کدده تددو م دیروی ،بدده ترکسددتان اسددت
ترسددددم نرسددددی بدددده کعبدددده ای اعرابددددی
چون به مقام خویش بازآمد ،سفره خواست تا تناولی کند .پسری داشت صا فراست .گفت :ای پدر! باری به دعوت
سلطان طعام نخوردیا گفت :در نظر ایشان چی ی نخوردم که بهکار آید .گفت :نمداز را هدم قعدا کدن کده چید ی
نکردی که بهکار آید!
عیبددددهدددا بددددرگرفته زیددددر بدغددددل
ای هنرهدددا نددددهاده بددددر کدددد دسدددت
روز درماندددددگی بدددده سددددیم دغددددلا
تدددا چددده خدددواهی خریددددن ای مغدددرور
(سعدی شیرازی88 :1392 ،د».)89

با آگاهی از این موضوع که این کایت در باب اخالق درویشان قدرار دارد ،مدیتدوان
گفتمان اکم بر این کایت را درویشی دانست .قطعا نویسنده تالش میکند تا کنشها و
عوامل درونمتنی را به نحوی ساماندهی کند که به نتیجۀ مدّنظر خود در این باب برسدد.
از این رو ،معنا و انسجام موجدود در ایدن کایدت صدرفا نتیجدۀ طبیعدی ،علّدی و زمدانی
کنشهای درونمتنی نیست ،بلکه این گفتمان اکم است که کایت را به سمت و سوی
خاصی سوق میدهد .در ابتدای کایت ،زاهد دو کنش «نخوردن» و «طوالنی کردن نماز»
را انجام میدهد که کامال در تعارض با نکتۀ اخالقی باب ،یعنی اخالق درویشان اسدت .از
این رو ،این دو کنش نوعی نشانۀ ضدّ متن و انسجامگری محسوب میشود .نویسنده برای
برطرف کردن این معناگری ی ،بالفاصله متوسل به عنصری انسجامبخش ،یعندی قسدمت
منظوم می شود و دیدگاه فرازبانی خود را که تأکید و توضیح معمون کلی باب اسدت ،بده
متن وارد میکند .این فرازبان جهتدار نویسنده که کنش شخصیت زاهد را امری عبد و
خطا جلوه میدهد ،فاصله و گسست میان کایت و معمون تعلیمی را از بین میبدرد و از
خاصیت فروپاشانه و ضدنشانهای کنش زاهد جلوگیری میکند .این شگرد به متن و دت و
انسجامی انداموار می دهد و روایت را به الت تعلیمی خود برمی گرداند .این روند در پایان
کایت نی خود را نشان میدهد .در پایان کایت ،ریای زاهد از طریق سخنان فرزند و دو
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بیت پایانی که کم فرازبانی بر سخنان کودط را دارند ،قاطعانه نکوهش میشود .با ایدن
تحکم فرازبانی ،منش انتشاری و تکثیری نشانهها که ممکن بدود روایدت را بده تفسدیری
غیراخالقی برساند ،خنثی میشود و تعادل نهایی و انسجام نشانهای دوباره بر مدتن داکم
می شود .سخنان فرزند و فرازبانهای راوی که تأییدی بر معدمون اخالقدی بداب اسدت،
باع نوعی همبافتگی ،یکپارچگی و انسجام بین تمام عناصر برونی و درونی متن میشود.
این فرازبانهای معنایی و زبانی انسجامبخش ،در تمام کایات گلستان دیده مدیشدوند و
این تکرار به دی معنادار است که میتوان آن را شاخصۀ سبکی و انسجامبخش گلستان
دانست .در یک نگاه زبانشناختی ،میتوان فرازبان را همان بح ارجاع هلیدی دانست که
از نظر معمونی ،کنشهای کایت را به معمونی خاص ارجداع مدیدهدد و نشدانههدا را
جایگ ین یکدیگر میکند .هر فرازبان مانند ضمیری ارتباطی و پیوندی عمل میکندد کده
بخشهای گوناگون درونی کایت را به هم پیوند میدهد و همنشین میکند.

4د نتیجه
گلستان سعدی از جملۀ متون سنتی است که هم به دلیل زبان ویژه و هم محتوای تعلیمی
خود ،مورد استقبال و نظیرهپردازیهای فراوانی در طول تاریخ واق شدهاست .این استقبال،
بیش و پیش از آنکه مدیون محتوای این اثر باشد ،ریشده در شدگردهای زبدانی دارد کده
توانسته به تعبیر خود سعدی ،نیش پند را با چاشنی نوش به مستمعان بخوراند؛ چراکه بده
لحا محتوای تعلیمی ،متون مشابه فراوانی پیش و پس از سعدی وجدود دارد کده همدان
معامین گلستان را عرضه کردهاند ،اما به اقبال گلستان نرسیدهاند .زبان ،عنصری است که
سعدی به نحوی شایسته و معنادار از آن بهره بردهاست .از این رو ،اهمیت گلستان را بایدد
در فرم و زبان آن جست .سوای تمهیدات ادبی و زیباییشناختی که در گلستان وجود دارد،
یکی از شگردهای معنایی و فرمی که این متن را برجسدتهکدرده ،توجده بده کارکردهدای
گوناگون زبانی است .یکی از این کارکردهدا ،فرازبدان اسدت .سدعدی هدم بدرای نمدایش
زباندان ی ،فصا ت و بالغت خود و هم برای افادۀ معنی ،در تمام کایدات بدا روشهدای
گوناگون تالش کردهاست به توضیح و تفهیم زبان خود از طریق زبان بپردازد .از ایدن رو،
در گلستان سعدی با هممعناهدا و جانشدینهدای معندایی فراواندی روبدهرو هسدتیم .ایدن
جانشینسازی ها نه تنها در سطح واژگان ،که تی در جمالت و به نحدوی در کلّیدت هدر
باب نی دیده میشود .مهمترین کارکردهای این جانشدینسدازیهدای هدممعندا ،نخسدت
زیباسازی فرم و آنگاه تأکید بر معنای تعلیمی است .ترکی نظم و نثدر از جملده مصدادیق
فرازبانی دیگر است که مکمل و متمم یکدیگرند .این ترکیبات ،هم ندوعی شدگرد فرمدی
محسوب میشود که باع نوعی انتقال نشانهای از نظم به سمت نثر میشود و هم معنای
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مدّنظر نویسنده را تحکیم می کنندد .همدۀ ایدن مصدادیق فرازبدانی ،همدراه بدا تمثیدل ،از
مهم ترین شگردهای فرازبانی هستند که ضمن تحکیم و اقتدار سخن راوی ،باع انسجام
زبانی و معنایی کایات گلستان شدهاست .نکتۀ درخور توجه در فرازبانهای گلستان ایدن
است که اگرچه این فرازبانها به نحوی نوعی تکرار زبانی محسوب میشوند ،امدا سدعدی
با تکیه بر ادبیت زبان ،در این تکرارها ،نوعی آشنایی زدایی نی خلق کدرده کده مدتن را از
مالل تکرار برکنار داشتهاست.
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