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 1 )بتالب اکبرآبادی( زادهیمحسن اکبر
 استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

 29/5/96 :مقاله رشیپذ خیتار؛  16/10/95:مقاله افتیدر خیتار

 چکیده
ی معناساز در متن، منجر به خلق سبک و معنایی جدیدد  ها کانونتغییر در زبان به عنوان یکی از  هر گونه

فُرمی و معنایی زبان، کارکرد فرازبانی آن است. در فرازبان، توجه مدتن بده    خواهد شد. یکی از شگردهای
ندایی مدتن نید     شدود و در سدا ت مع   خود زبان معطوف، و در نتیجه، بر عینیت و مادیت زبان تأکید مدی 

دهد. فرازبان در متون تعلیمی که قصد القای معنی خاصی را دارندد، از اهمیتدی معداع      یمتغییراتی رخ 
د تحلیلی و بدا   با روشی توصیفی برخوردار است. بر اساس این تمهید زبانی، در این پژوهش تالش شده تا

سعدی  گلستانرمی و معنایی فرازبان در و کارکردهای ف ها مصداقها،  یتظرفتکیه بر رویکرد فرمالیستی، 
ی، ترکید   ا جملده معنای واژگانی و  سازهای هم ینجانشدهد که  یمبررسی شود. نتایج این پژوهش نشان 
، و کارکردهدای زیباشدناختی،   گلستانی فرازبانی در ها مصداقین تر مهمنظم و نثر، گفتگو و تمثیل و... از 

 ین برآیندهای این شگرد است.تر مهمجام و تحکیم معنی، از صدایی، انس بینامتنیتی، اقتدار و تک
 

 سازی، اقتدار. ، تعلیم، جانشینگلستانفرازبان،  ی کلیدی:ها واژه

                                                           
 botlab2005@yahoo.com 
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 مقدمه د1

هددا و  ای زبددانی اسددت و هددر گوندده ادراط آن منددو  بدده شددناخت ظرفیددت یدددهپد« مدتن »
گیرد و ایدن   یمسازوکارهای زبان است. پس فهم و خوانش هر متن در بستر زبان صورت 

ی زبانی هستند که معناساز یا معناگری  خواهند بود. اغراق نیست، اگدر  ها سرنخساختارها و 
در سدطح واژه و   معتقد باشیم هر گونه تغییر در زبان، چه در سطح  رف و  رکدت و چده  

جمله، منجر به سبک و معنای جدیددی خواهدد شدد. نحدوۀ اسدتفاده نویسدنده از زبدان و        
دهدد و هدم    یمد یدری و مقصدد معناشدناختی خاصدی     گ جهدت م بده مدتن   پردازش آن، ه

کند. با قبول این امر، بحد  شدکل و    یمتأثیرگذاری و مقولۀ زیباشناختی آن را ساماندهی 
محتوا در معنای سنتی، و فرم و معنا در تلقی جدید آن به میان خواهد آمد که ریشه در دو 

. سودمندی و لذت در (188: 1389ر.ط؛ موران، ) داردادبیات « ینیآفر تلذّسودمندی و »مسئلۀ 
ها منجدر بده نقدد      قیقت دو نگرش و خوانش از ادبیات هستند که تکیه بر هر یک از آن

ی سودمند از ادبیات به بردار بهرهفرمی و معنایی خواهد شد. هرچه این خوانش در راستای 
 تدر  برجسدته و وجده معندایی    تر رنگ کمادبی باشد، زبان  مثابۀ بستر و اب ار اخالقی یا برون

یری خوانش به سمت لدذت و کشد  زیبدایی باشدد، شدکل در      گ جهتخواهد شد و هرچه 
های متنوعی  یهنظرشود. این تنازع و تنش، منجر به مکات  و  یممعنای سنتی آن برجسته 

است. تنش این دو مفهوم منجر به برنهاد و سنت ی برای دفد  و رفد  ایدن دوگدانگی      شده
فرم، نظامی است که از »که همان تلقی جدید و فرمالیستی دورۀ دوم از فرم است.  شود یم

. پدس هدر گونده    (194همدان:  )« گیرد یمکاررفته در اثر شکل  درهم تنیدگی تمام عناصر به
ی ها خوانشتغییر فرمی منجر به خلق معنایی جدید خواهد شد. این تلقی از فرم، برخالف 

دهد و متن تبدیل بده نظدامی زبدانی     یمای به زبان  یژهومیت اخالقی و سنتی از متون، اه
خواهد شد و درط آن منو  به شناخت این ساختار زبانی خواهد بود. شاید کیفیت زبدان و  

یر زیباشناختی آن در شعر، در معنای ناب و تغ لی آن بدیش از رمدان بده چشدم بیایدد؛      تأث
نی اسدت،  دال آنکده ظداهرا  در نثدر و      های زبا زدایی ییآشناچراکه در شعر، وجه غال  بر 

ای  یچده دریابند. رمان و داستان را چه  یمداستان، وجوه معنایی و ارجاعی متن نی  اهمیت 
های  قیقدی یدا خیدالی،  اصدل و نتیجدۀ       یتواقعبه جهان بیرون بدانیم و چه در خدمت 

ر از زبان و است و این متن برساخته، چی ی غی شگردهای زبانی است که نویسنده برساخته
ساختارهای زبانی نیست. توجه به کیفیت زبانی در رمان و داستان، زمانی کده زبدان دچدار    

یکدی از متدون    کند. یمای پیدا  یژهوشود، اهمیت  یمزداینده و ادبی  ییآشناهای  یبرجستگ
 یزبددانکدده در ادبیددات فارسددی، سددوای بُعددد معنددایی و تعلیمددی آن، بدده لحددا      روایددی
سعدی است. سدعدی خدود در مقدمدۀ     گلستاناست،  نظرمدّها و ادبیّت( نی   زدایی یی)آشنا
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کند و یکی از اهداف کتابت این اثر را همین فرم و زبدان   بر این موضوع تأکید می گلستان
فصلی در همان روز اتفاق بیاض افتاد در  ُسْدن معاشدرت و آداب محداورت. در    »داند:  یم

. تأکیدد  (54: 1392سعدی شیرازی، )« اف اید بالغت را مترسالن کار آید و را به متکلمان که لباسی
ناشی از توجه وی به مقوالت زبانی و فرم « لباس، مترسالن، متکلمان و بالغت»سعدی بر 
هدای زبدانی اشداره     یدت اهمضمن  کایات به ایدن   گلستانجای  کرّات در جای است که به

ند در این متن دارد. پس در ایدن مدتن،   کارکردی غال  و هدفم« زبان»رو،  ین ا ازکند.  می
توان با تکیه بر آن به کیفیدت معناسدازی    یمشگردهای زبانی جای بح  و بررسی دارد و 

( یدا  Metalanguageبرد. یکی از این شگردها، بح  فرازبدان )   یپزبان در یک متن سنتی 
ای  تدوان شدیوه   یدا فدرامتن را مدی    فرازباندر یک نگاه کلی،  ( است.Metatextualفرامتن )

ی یدا  خودارجداع آیدد و نوشدتار،  الدت     یبرمدانست که زبان درصدد توجیه و توضیح خود 
کند و مبا ثی چون زیبایی، زبان، قابلیت، اصالت، خالقیدت و... پدا بده     زبانی پیدا می درون

ی هدا  مصدداق هدا و   شود، نده مددلول   ی تأکید میزبان درونگذارد و بر وا دهای  عرصه می
چنین تأکیدی بر فرم بیان، خواننده را متوجده   .(11: 1379ر.ط؛ اسدالهی، )ینی آن خارجی و ع

کند و ندوعی شدگرد اسدت کده مدادۀ بیدان را برجسدته         ای روایت می مقولۀ زبانی و رسانه
برد. با ایدن نگداه فرازبدانی،     کار می نماید؛ یعنی نویسنده زبان را در خدمت خود زبان به می

زبانی  پردازد و متن را در خدمت یک جریان درون سیر زبان خود مینویسنده به تحلیل و تف
تواندد   کند. فرازبان در روایت، مدی  دهد و نوعی شگرد زبانی و فرمی را برجسته می قرار می

کند، بده   نوعی استراتژی روایی و معنایی باشد که در عین اینکه خواننده را متوجه زبان می
دهدد   دهد. این امر آنگاه نمود خود را نشان مدی  ا میهای خاص خود ر یریگ جهتمعنا نی  

؛ (29د28: 1391ر.ط؛ کوری، ) یمبدانی متن برونکه کارکرد غال  و معمول روایت را ارجاعی و 
محددور بددودن،  یعنددی همددان تفدداوت مدداهوی روایددت و شددعر. روایددت بدده دلیددل کددنش  

ت تا بتواند بده ارتبدا    ها و فعاسازی، ناچار از نوعی ارجاع و بازنمایی اس پردازی یتشخص
زبانی و اَنفْسی  ای درون روایی تبدیل شود، اما شعر در معنای تغ لی و ناب آن، بیشتر وجهه

کند. با این تلقی از روایت، فرازبدان در تنداقب بدا سداختار ارجداعی روایدت قدرار         پیدا می
تواندد   یمد زبدان  کند. پس فرا یمی پیدا زبان درونی ا وجههگیرد؛ چراکه در فرازبان، متن  یم

نوعی شگرد معنایی یا تفسیری و تأکیدی در روایت باشد که قصد القدای معندی خداص و    
که متنی ادبی و روایی اسدت،   گلستانبر این اساس، فرازبان در  ی معمونی دارد.ده جهت

هدای زبدانی و بالغدی     ینده زمهای گونداگونی در   برجستگی شایستۀ توجهی دارد. پژوهش
 گلسدتان است، اما هنوز به صورت ویژه و مستقل، به بح  فرازبان در  منتشر شده گلستان

است. بر مبنای همین ضرورت، در این پژوهش تالش خواهدد شدد بدا روشدی      توجّه نشده
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توصیفی و تحلیلی و با اتخاذ رویکردی فرمالیستی، انواع فرازبان، مصادیق و کارکردهدای  
 گلسدتان ت، باید دید که ایدن شدگرد بدا    بررسی شود. با این مقدما گلستانآن در  کایات 

گرا و ارجداعی اسدت، چده سدنخیتی داردا مصدادیق و کارکردهدای        سعدی که متنی واق 
ویدژه   توان فرازبان را ویژگی سبکی متدون تعلیمدی، بده    کدامندا آیا می گلستانفرازبان در 
 دانستا گلستان

 بح  د 2
 تعاری  د1د2

ابداع شد و منظدور از  « لویی یلم ل »ی به نام اسشن زبانبار این اصطالح از سوی  نخستین
آن زبانی است که به جای ارجاع و اشاره به اشیاء، توصیفات یا وقای  غیرزبدانی بده زبدانی    

دهدد. در   دیگر بپردازد؛ به بیانی دیگر، فرازبان،در باب زبانی دیگر )زبانی عینی( توضیح می
عینی و بدرای تعیدین معدانی یدا تعدابیر        قیقت، برای تبیین نمادها و قوانین تشکیل زبان

. شاید در بدو امر، چنین به نظدر برسدد   (326: 1393ر.ط؛ مقدادی، )رود  کار می جمالت آن به
تری نسبت به شعر دارد، دیدده   یارجاعاین شگرد و صناعت در داستان که کارکرد و جهت 

وجود آمد و متن مرک  و  هنشود، اما با تغییراتی که در نظریات و نقدهای بعد از فرمالیست ب
مدرن تبدیل  های پُست های روایت موضوع معنا محسوب شد، این عنصر به یکی از شاخصه

شد که در مبا ثی مانندد فراروایدت یدا فراداسدتان کده ندوعی بدرمال کدردن شدگردهای          
رو، فرازبان در روایت بیش از عناصر دیگر به  ین ا ازنویسی است، خود را نشان داد.  داستان

پردازد؛ چراکه محور ارتباطی پیام را به سمت رم گان  تقابل با واقعیت و مصداق خارجی می
زبانی، واقیت خارجی را نوعی توهم  اصل از شگردهای  ین داللت درونا کند. معطوف می

گرا و تعلیمدی کده بده قصدد      رو، شاید در متون واق  ین ا ازدهد.  زبانی و داستانی نشان می
اند، این شگرد ندوعی نقدب غدرض محسدوب      و پیام خاص نوشته شده تبلیغ یک اندیشه

« کدارکرد »است، با عندوان   ها عجین شده این اصطالح که بیشتر با نظریۀ فرمالیست گردد.
(Functionدر آرای یاکوبسن و الگوی ارتباطی او سازوکار و تعری  ویژه )  .ای به خود گرفت

ند چندین کارکرد داشته باشد که ادبیدت فقد    توا یمزمان  در نظر یاکوبسن، متن ادبی هم
گیری متن به سوی رم گدان باشدد، مدتن کدارکردی      یکی از این کارکردهاست. اگر جهت

. در ایدن تعبیدر، فرازبدان ندوعی شدگرد      (27دد 26: 1388ر.ط؛ لوتده،  )کندد   فرازبانی پیددا مدی  
 ساسدی در  بخش است که منجر به فاصله گرفتن از هدر گونده انفعدال و مغالطدۀ ا     آگاهی

ی برای ارتبا  با دنیدای  ا رسانهشود که متن صرفا   فرازبان باع  می پس شود. خواننده می
یگدر بازتداب   د انددازد. مدتن،   خارج نباشد؛ یعنی بین زبان و مصادیق خارجی آن فاصله می

دهندۀ خود اسدت.   گر و توضیح های بیرونی یا تخیلی و تجسمی نیست، بلکه توجیه واقعیت
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، ایدن شدگرد اقتعدا ات و کارکردهدای     گلسدتان گرایی چون  متن تعلیمی و واق  مسلما  در
است و  خاص خود را دارد و باید دید که چگونه این شگرد زبانی در خدمت فرم قرار گرفته

 است. سوای مقاصد فرمی، چه کارکردهای معنایی دیگری به متن بخشیده
 گلستانشگردهای فرازبانی در  د2د2
 معنا همهای  ازیس جانشین د1د2د2

فرازبان در  قیقت، نوعی رم گشایی است. در فرایند ارتبا ، نویسدنده یدا فرسدتنده بدرای     
خود و برای فهم کالم ناچار اسدت تدا بدا تأکیدد بدر رمد  و        نظرمدّتحکیم و تثبیت معنای 

 ها ین راهتر آساناست. یکی از  رم گشایی اطمینان  اصل کند که خواننده رم  او را دریافته
معناست؛ یعنی برای کلماتی که مفید معنای  های هم برای خلق این فرازبان، استفاده از واژه
ها نا ل نشدود، مترادفدی    رود که گوینده به فهم کامل آن خاصی هستند، یا ا تمال آن می
ی تطور نثر فارسی را در طدول  ها ویژگی، یکی از فن نثرذکر شود.  سن خطیبی در کتاب 

داندد و از   نوشتن و عبور از نقدل بده توصدی  مدی      یفنیسی، نو مغلقبه  زمان، روی آوردن
ر.ط؛ )کندد   ی معنایی و لفظی اشاره مدی ها تناس مصادیق زبانی این تطور، به مترادفات و 

ی معنایی، نوعی سنت ادبی و سدبک  ها تناس . پس این مترادفات و (69د51: 1375خطیبی، 
ا ، ترکیبات و تعبیرات مترادف بسیار کده بدرای   شوند. آوردن این الف ای محسوب می دوره

کندد، امدا    رود، اگرچه ظاهرا  معنی را فدای لفد  مدی   کار می بیان مفاهیم و معانی اندط به
یر تدأث نی  تحت  گلستانشود.  کردن معنی و رم گان خاص نی  محسوب می  نوعی برجسته

رو، این شدگرد در سدطح    است. از این این موج و جریان مسج  و تا  دی فنی قرار گرفته
است. خلق مترادفات و  واژگان و جمالت کاربرد فراوانی دارد که منجر به خلق فرازبان شده

 کند: ( را نمایان میSubstitutionسازی ) تر، یعنی جانشین معناها، مفهومی کلی هم
لیده ارجداع گدردد و    واژه، عنصری تکرار شود که به لحا  محتوا به عنصر او هرگاه در متن، واژه یا گروه»

ای وا د در عالم خارج از زبان ارجاع گردد، یعنی داللدت یکسدانی داشدته     یدهپدچنانچه این دو عنصر به 
سازی استفاده از الفا  مترادف  رو هستیم... یکی از شگردهای جانشین سازی روبه باشند، با مفهوم جانشین

 (.157د156: 1386ی، البرز) «داردی مختلفی ها گونهمعناهاست که خود  یا هم

وفور یافت  سازی، تقریبا  در تمام  کایات به یی و جانشینمعنا هماین فرایند  گلستان،در 
ای بر دَرِ سرای اغلمدش   زاده سرهنگ»است:  شود؛ مثال  در باب اول،  کایت پنجم آمده می

. (63: 1392)سعدی شدیرازی،   «دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زا دالوص  داشت...
در ایدن جملده و   « فهدم و فراسدت  »، «عقدل و کیاسدت  »ی هدا  واژهیی و ترادف در معنا هم
ی فرازبدانی دارندد؛ یعندی    کارکرد های متعدد، ی فراوان دیگر در  کایتمعنا همی ها جفت

نویسنده برای اطمینان از  صول معنی رم ، ناچار به خلق زبانی شاهد برای تفهدیم زبدان   
رو هستیم: نخست زبان موضوع و  پس در فرازبان با دو زبان روبه محمول یا موضوع است.
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دیگر زبان شاهد که قصد توضیح زبان موضوع را دارد. این امر،  کایت را متوجه رم گدان  
ۀ کلمد دهد که قصد تمرک  بدر   یمرا نمایش  خودارجاعکند و زبانی شارح و  درونی خود می

نا و تکرار، معندی خاصدی را بده ذهدن خوانندده      مع خاصی را دارد تا بتواند از طریق این هم
ی  به نحدوی  ن« زا دالوص »منتقل کند و در نتیجه، رسالت تعلیمی خود را ابالغ نماید. قید 

کده کدارکردی    معناهدا  هم؛ به تعبیری دیگر، معناهاست همتکرار و تأکید بر همان کارکرد 
لمده منجدر بده فعاسدازی و     کامال  فرازبانی در این  کایت دارند، از طریق تکدرار یدک ک  

هدا را بهتدر    یتشخصد اسدت عقدل و هدوش     است؛ یعنی توانسته پردازی نی  شده یتشخص
نمایش بدهد. سوای کارکرد معنایی این شگرد فرازبانی، ت یین و زیباسازی جمالت نید  از  

دومدی( بدا واژۀ   شداهد ) شود. معموال  واژۀ  ها محسوب می معنایی کارکردهای دیگر این هم
آورد که برای نمونده در   جفت معنایی بعدی، نوعی سج  و جناس را نی  به وجود میشاهد 
نکتۀ شایستۀ مال ظدۀ دیگدر در ایدن مدورد      شود. دیده می« فراست»و « کیاست» کلمۀدو 

ر.ط؛ )هسدتند   یا معناهدای گونده   ، از ندوع هدم  گلستانمعناهای موجود در  اینکه بیشتر هم

عربدی و  ) یمتفداوت معناها، متعلق بده گوندۀ زبدانی     از هم ؛ یعنی هر یک(157: 1386البرزی، 
 کننددۀ  برجستهگیرد،  فارسی( هستند. این فرازبانی که از ترکی  عربی و فارسی صورت می

یر فرهنگ غیر را نشان تأثشود و  فعای ذهنی و ساختار گفتمانی نویسنده نی  محسوب می
جدر بده غیرسدازی، تحشدیه و     تواندد من  عربدی( کده مدی   ) یگریدفارسی( و من )دهد.  می

برجستگی زبان یا فرهنگ خاصی شود، از طریق این فرازبانی به نوعی انسدجام و و ددت   
معناهای  شود. ترکی  این هم یمی، بینامتنیت خلق ا گونهمعناهای  است. پس در هم رسیده

 ؛فرهندگ اسدت   یدر قلمدرو  گلستانشکل  عور  کنندۀ یینروشنگر و تععربی و فارسی، 
گسدترۀ   معناها همتبلور رم گان فرهنگی و زبانی یک فرهنگ در  کایات. این  ۀحون یعنی

برد و  کایدت را محدل تالقدی     یمویژه زبان فارسی فراتر  متنی، به متن را از عناصر درون
کندد. کدارکرد ایدن     یمد ی فرهنگی گوناگون، از جمله فرهندگ و زبدان عربدی    ها رم گان
 فدرض  یشپد  موقعیت آن به مثابدۀ کنشدی داللتگدر،    در درون متن هرچه باشد، معناها هم

در  رامعنا متن  همی ها فرازبانپس این خود دارد. از فرهنگی دیگر را در دیگر  ییها سخن
را کده مبدیّن   فعایی خداص   دهد و در نتیجه، یمقرار  دیگری فرهنگی ها گفتمان یقلمرو

 د.کن می  کایت منتقلبه  التقا  و ترکی  فرهنگی است،
ی، نه تنها در سطح کلمات، که در سطح جمالت ا گونههای  ییمعنا ، این همتانگلسدر 
شود و بالفاصله فرازبان آن  یمذکر   یعربشود. در مواردی، یک جمله یا بیت  یمنی  دیده 
مَداذَا   ةگفت: یَا بُنَیَّ إِنَّکَ مَسؤُولٌ یَوْمَ الْقِیَامَ یهماعرابیی را دیدم که پسر را »گردد:  یمذکر 

اکْتَسَبْتَ وَ الَ یُقَالُ بِمَنِ انْتَسَبْتَ؛ یعنی تو را خواهند پرسید که هنرت چیست، نگویندد کده   
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. نکتددۀ معنددادار در ایددن کددارکرد فرازبددانی،  (158: 1392)سددعدی شددیرازی، « پدددرت کیسددت
، بنا به اهمیتی که بُعد تعلیمی و تأثیرگذاری آن گلستاناست. در  گلستانی محور مخاط 
شود. این امر، یعنی در برخی موارد، زبدان   یم  دارد، بالفاصله فرازبان نی  مطرح بر مخاط

آید و ناچار است از زبانی دیگر برای  یبرنمتعلیمی، از پسِ معنی خود  نکتۀمتن برای القای 
اسدتفاده از کدارکرد فرازبدان بدرای توضدیح ابهامدات        تفهیم و تحکیم معنی استفاده کند.

، فق  ناشی از ترکی  دو زبدان متفداوت یدا کلمدات مغلدق      گلستاندر ی ا جملهواژگانی و 
شناختی است.  یباییزیجۀ ابهامات ادبی و نتنیست، بلکه در برخی موارد، استفاده از فرازبان، 

، کنشی ارتباطی است که کارکردهای زبانی گوناگونی دارد. وجه غال  گلستانهر  کایت 
شود و بح   یمیری متن متوجه خود پیام گ جهتی این ارتبا  متوجه ادبیت متن است؛ یعن

دهد. در این نقش ادبی، پیدام   یمآید که نویسنده در آفرینش پیام به خرج  یمهنری پیش 
 گلستان  یمیتعلشود و این امر با مقصد  یمگی لف  و در نتیجه، ابهام معنایی برجستباع  

رو، ناچار بده   ین هم ازباشد.  یکه در پی القای معنی وا دی به خواننده است، در تناقب م
شود. شگردهای ادبدی نظیدر    یمی  کایت ساز شفافاستفاده از کارکردهای فرازبانی برای 

ی هستند که امر معنارسانی  کایدت را بدا   ارتباطمجاز، تشبیه، استعاره و... همگی کدهای 
ه بده مددلولی   یی هسدتند کده ند   هدا  دالها،  یهآراکنند؛ یعنی این  یمرو  اخالل و تعلیق روبه

دهندد. در چندین  دالتی، واژه تبددیل بده یدک نشدانۀ         یمخاص، بلکه به خودشان ارجاع 
دهدد. همدین امدر، زبدانی      ینمد شود که به معنی و مصداق خاصی ارجاع  یمی ارجاع درون
طلبد تا میان دال و مدلول نوعی اتصال برقرار کند. فرازبان نوعی  یمرا  تر شفافتر و  صریح

کند؛ مثال  در  کایتی از باب هفدتم کده میدان     یمت که این اتصال را برقرار همانی اس ینا
یدادۀ عداج،   پیا للعج ! » گوید: یمنشینی با عدیل خویش  افتد، کجاوه یمپیادگان  ج ن اع 

شدود کده بدود و     یمد شود؛ یعندی بِده از آن    یمبرد، فرزین  یم سر  بهچون عرصه شطرنج 
. برداشدت و تعبیدر ادبدی    (159)همدان:  « بَتَدر شددند!  پیادگان  ج بادیه بده سدر بردندد و    

  بهیادۀ عاج چون عرصۀ شطرنج پیا للعج ! » ین، مبتنی بر تشبیه و استعاره است:نش کجاوه
، اما این جمله ظرفیت القای معنی را ندارد. از ایدن رو، فرایندد   «شود یمبرد، فرزین  یم سر

یعندی بِده از   » گیرد: یمتر صورت  ی واضحا نشانهجایگ ینی و انتقال ارزش از این نشانه به 
ایدن جدایگ ینی کده بدر     «. شود که بود و پیادگان  ج بادیه به سر بردند و بَتَر شدند یمآن 

شود زبان و فرازبان، در کنار یکدیگر قرار  یمگیرد، باع   یماساس فرایند مشابهت صورت 
گیرد. در ایدن تعبیدر، فرازبدان    ینی، فرایند انتقال معنی صورت نش همگیرند و از طریق این 

شود و تعبیر  یمینی به جانشینی نش هماز سا ت  ها نشانهمحرکی است که منجر به تحول 
 پذیرد. یمنویسنده از متن تحقق  نظر مدّ
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 و تمثیل گفتگو د2د2د2
؛ یعندی در  هاسدت  آن، گفتگومحوری گلستانهای روایی  کایات  ترین ویژگی یکی از مهم

رو باشیم، ایدن گفتگوسدت کده     ی، به جای اینکه با کنش و  رکت روبههای فراوان یت کا
رود و  کایت از تعادل اولیه  یمبرندۀ پیرنگ است. در خالل گفتگو، روایت رو به جلو  پیش
یدت   کا رسد. نمونۀ اعالی این گفتگومحوری، یمشود و به تعادل نهایی و نتیجه  یمجدا 

بر مبندای اسدتدالل و گفتگدوی دو طدرف      جدال سعدی با درویش است که تمام  کایت
نهایی و پایان داسدتان،    رفت یپهستند، در  محور کنشگیرد. در  کایاتی که نی   یمشکل 
و تمثیلی دارد، بیدان   گونه لثَمَی تأثیرگذار که خاصیتی ا گفتهگیری معموال  در قال   یجهنت
ها باع  شده تدا   یت کاین ی اکوتاه بودن متن است.  یمیتعلشود که این امر ناشی از  یم

شدود تدا در    یمد رسانی مطرح شوند. همین ایجداز باعد     یمعنگفتگوها در نهایت ایجاز و 
از طریق یک تمثیل بازنمایی شود و این امر نوعی فرازبدانی را   ها گفتهتمام  فشردۀنهایت، 

د را آورد؛ یعنی هر تمثیل،  کم توضیح زبان و جملدۀ ماقبدل خدو    یمدر گفتگوها به وجود 
برای تفهیم بیشتر مطل  و روشدنگری مخاطد  و در ضدمن آن، بدرای      ها مَثَلدارد. این 

ین کارکرد مَثَل همان تفهیم مطل  تر مهمرود.  یمکار  شناختی به یباییزمال ظات هنری و 
 نکتدۀ پیشین است که دقیقا  خاصیت فرازبان را دارد؛ یعنی تمام  کایدت از یدک طدرف و    

کنند؛ بدرای نمونده، در    یمطرف دیگر، بر یک موضوع و محمول اشاره  پایانی یا تمثیل از
الصفا. گفت: کمینه آنکده   ب رگی را پرسیدم از سیرت اخوان» است:  کایتی از باب دوم آمده

: بدرادر کده در بندد خدویش     اند گفتهمراد خاطر یاران بر مصالح خویش مقدم دارد و  کما 
اسدت:   . یدا در  کدایتی از بداب هفدتم آمدده     (106 همان:) «است، نه برادر و نه خویش است

آموخت.  کیمی گفت: تو را که خانه نیین است، بدازی نده ایدن     یهمی انداز نف هندویی »
پایانی این دو  کایدت،  کدم فرازبدانی را دارد کده بده صدورت        جملۀ. (159)همان: « است

هدا،   یلتمثرفته در این کار  است. اب ارهای بالغی به تمثیلی، معمون  کایت را تکرار کرده
است. قسمت اول  ی تبدیل کردهشناخت زبانویژه سج ،  کایت را به دو پارۀ مج ا از نظر  به
تدر   یحصدر تدر و   یعلمد یجۀ پایانی، زبانی نت کایت است، به لحا  زبانی، نسبت به  تنۀکه 

ضدمنی   یهدا  داللدت تدر و   گسترده  ینظامدارد،  ال آنکه در تمثیل، این ساختار زبانی به 
ی و خودارجاعهای فرازبانی، خاصیت  یلتمثی این ها داللتخورد. از جمله  یمدیگری پیوند 

هدا   یدل تمثها از واقعیت عینی و ارجاعی است. تشبیه و سجعی که در ایدن   یری آنگ فاصله
کندد و بدا    یمد ی کالسیک خدود دور  گرا واق شود،  کایت را از کارکرد ارجاعی و  یمدیده 
ی زیباشناختی، ادبی و معمون جمله، بدر عینیدت   ها جنبهوجه مخاط  به ت کردن  معطوف

یابد و دیگدر زبدان،    یمشود و جسمیت  یمکند؛ به عبارت دیگر، زبان مادّی  یمزبان تأکید 
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ی خاص نیست، بلکه ضمن تفهدیم زبدان و معدمون    ا بژهاُی شناسا برای موضوع و ا سوژه
 کند. یمی پیدا سوژگگردد و خاصیتی  یمای برخوردار  یژهو کایت، خود از برجستگی 
بده  ددّی اسدت کده      گلسدتان های ادبی در  یهآراها و دیگر  یلتمثغلبه و چیرگی این 

هدا،   یلتمثخاصیت توضیحی و خودارجاعی  واسطۀرا به  گلستانتوان بر همین اساس،  یم
، نکته انگلستی در فرازبانچنین کارکردهای  غال   وجهمتنی فرازبان دانست. فهم و درط 

بودن سفرهای سدعدی   ی ذهنو  ی تجربتواند ن اع صدق و کذب یا  یمی است که ا لفهؤمو 
این موضوع است که سعدی پیش  دهندۀ  نشانهای فرازبانی،  یلتمثرا نی  تعدیل کند. این 
کردن و   یبالغنمایی  کایات خود باشد، در پی  یقت قیی یا نما واق و بیش از آنکه دربند 

، ضدمن اینکده واقعیدت و    گلستانهای ادبی در  یلتمثکردن زبان است؛ یعنی  ی عارجاخود
هدای   یدت واقعکنند، به همان مقددار مدتن را نید  از     یمقطعیت معمون  کایات را تثبیت 
کنند؛ به تعبیدری دیگدر، تمدام     یمی متن درونی ها نشانهبیرونی دور کرده، متوجه ادبیت و 

هاست. به همین دلیل نی  از شگردهای  ام تعلیمی آنتالش سعدی در  کایات، رساندن پی
است. اینکه  کایات و سفرهای او  قیقی یا کذب باشد، بده   فرازبانی فراوانی استفاده کرده

لحا  تعلیمی بودن متن، در رده و اولویت بعدی قرار خواهد گرفت؛ یعندی مسدتند کدردن    
ردی برای تثبیت معنای تعلیمی  کایات به  ادثۀ واقعی یا زمان و مکان تاریخی، خود شگ

ها تنها منحصر به پایان  کایات نیست، بلکه در ضمن  یلتمثکاربرد این  جهان متن است.
رود؛  یمد کدار   هایی برای تفهیم و ادبیت متن به  کایت و بنا به اقتعای داستان نی  تمثیل

مناظرۀ پدر و  از باب سوم که بخش ابتدایی و پایانی  کایت به« زن مشت کایت »مثال  در 
های فراوانی از دو سو برای متقاعدد کدردن یکددیگر     یلتمثاست،  پسر اختصاص داده شده

پدر گفت: ای پسر! خیال محال از سدر بِددَر کدن و پدای قناعدت در دامدن       »رود:  یمکار  به
 «: دولت نه به کوشیدن است. چاره، کدم جوشدیدن اسدت   اند گفتهسالمت کش که ب رگان 

سوم خوبرویی که درون صا بدالن بده مخالطدت او میدل    »یا:  .(120: 1392سعدی شیرازی، )
. مجموعدۀ ایدن   (121همدان:  )« : اندکی جمدال بِده از بسدیاری مدال    اند گفتهنماید که  کما 

است. زبدان روایدی    بخشیده گلستانی، خاصیتی استداللی به  کایات متن درونهای  یلتمث
ی دارد. از این رو، با ترکید  چندد   ساز شفافبه  ی مال ظات ادبی، نیازا پاره کایت بنا به 

شود تا این  یم کم معلوم و مستدل از طریق تمثیل، همان موضوع سابق و مشترط تکرار 
رو  بدا دو الیدۀ رم گدانی روبده     گلسدتان رم گان زبانی از ابهام خالی شود. از این نظدر، در  

و پیرنگ هسدتند و دوم  ی زبان موضوع که همان عناصر روایی ها رم گانهستیم: نخست 
یا تمثیلی که  کم زبان شاهد را دارند. مجموع این دو رم گان را که  ی فرازبانیها رم گان

نامید. « رم گان هرمنوتیکی»توان معادل  یم، به تعبیر بارت، اند گرفتهدر خدمت روایت قرار 
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صدورت   منظور از رم گان هرمنوتیکی، عبارات و رویدادهایی است که بده خواستشدان بده   
اسدت کده در    رم ی شکل گرفته، مرک یت یافته، به نظم درآمده، سپس بده تعویدق افتداده   

یی ها گرههرمنوتیک شامل معماها و  رم گان .(32: 1394ر.ط؛ بارت، )شوند  یمپایان، آشکار 
شوند. اگرچه این رم گان در  یمشوند و در پایان، باز و  ل  یمشود که در داستان ایجاد  یم

بیشتر به مبا   چرایی و چگونگی رویدادها وابسته است، اما نمدود عیندی ایدن     نظر بارت
افتد. عالوه بر این، خود زبان و عبدارات موجدود در مدتن، هدم      یمرویدادها در زبان اتفاق 

 واسدطۀ هستند؛ یعنی ممکن است بخشدی از معماهدای روایدی بده      رم گشارم ساز و هم 
از این رو، نویسنده برای تفهیم زبان و معنای روایت  های زبانی و اقتعا ات آن باشد. یباز

ناچار است از خود زبان برای رم گشایی زبان اسدتفاده کندد. بخدش عظیمدی از رم گدان      
ناشی از مبا   زبانی است. کوتاه بودن  کایدات از سدویی،    گلستانهرمنوتیکی  کایات 
صله بعد از هر ابهدام زبدانی،   ها از سوی دیگر، باع  شده تا نویسنده بالفا تعلیمی بودن آن

ها و معماهای زبانی  یچیدگیپیکی از عوامل  لّ « تمثیل»در پی توجیه و تفهیم آن برآید. 
، گلسدتان است. بر اساس تمثیالت مکرر و موجدود در  کایدات    گلستانو کنشی  کایات 

  سداز رمد هرمنوتیکی دانست؛ یعنی تنش میان زبان  توان این متن را نوعی تنش زبانی یم
در مقابل زبان علمی و غلبۀ قط  استعاری آن  گلستانو زبان رم گشا. مسلما  ادبیت متن 

های  یلتمثکارکرد فراوان این  بر قط  مجازی، بیشترین نقش را در ایجاد این تنش دارد.
کدردن سدا ت ایدد ولوژیک ایدن مدتن اسدت؛ یعندی نویسدنده بدرای            فرازبانی، برجسدته 

ی را در پدیش  زباناید ولوژیک و تعلیمی خود ترفندهای متنی و  یها چارچوبسازی  یعیطب
 واسطۀدهد. خواننده به  یمی مدنظر خود را ده جهتگرفته که به تفسیر و خوانش خواننده، 

، به گلستانی گوناگون و چندمعنایی از ها برداشتی اید ولوژیک، به جای ها فرازبانهمین 
اسدت.   ه نویسنده با اقتدار به آن جهدت داده شود ک یمشناختی رهنمون  یمعنهمان مقصد 

پس تمثیل ضمن اینکه خواننده را به مشارکت فعاالنه در ترسیم روایی یک اصل یا نکتدۀ  
کند، تالشی است جانبدارانه که نویسنده برای توضیح معدامین مددنظر    یماخالقی دعوت 

 گیرد. یمکار  خود به
 ترکی  نظم و نثر د3د2د2

هدای گونداگون روایدی و زبدانی را دارد.      یوهشقصد القای تعلیم با  ، متنی است کهگلستان
کندد؛ یعندی    یمتعلیم، هدفی است که کارکردهای گوناگون متن را به سمت خود معطوف 
اسدت. تعلدیم و    ساختار هر  کایت از طریق ارتبا  با معمون تعلیم، سازآرای زبدانی شدده  

گیدرد،   یمد ی که در این متن قدرار  است و هر عنصر گلستانارجاع  کایات  محل اخالق،
شود تدا مدتن انسدجام پیددا کندد. یکدی از شدگردها و         بافته همباید در این مجرا و مرج  
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منجر به مرک گرایی و ساختارمندی  کایات برای تثبیت معنا و  گلستانهایی که در  ویژگی
نی متفداوت  ، ترکی  نظم و نثر است. شاید در بدو امر، به واسطۀ ساختار زبدا  معمون شده

نظم و نثر این ترکی ، نوعی ساختارگری ی زبانی محسوب شدود؛ چراکده نثدر موجدود در     
ی دارد،  ال آنکه نظم و شعر به واسطۀ ادبیت ویژۀ متن برون کایات، کارکردی ارجاعی و 
ی دارد. با دقدت در ترکید  نظدم و نثدر در  کایدات      متن درونخود، کارکردی خودارجاع و 

شود، ارتبا  معنایی نظم و نثر با یکددیگر اسدت؛ یعندی     یمکه استخراج ی ا نکته، گلستان
اگرچه این دو نوع زبانی در فرم با یکدیگر متفاوتند، اما به عنوان یک کلّ وا د ادبی، یک 

ۀ نثرگوند ایدن نکتده کده غلبدۀ  کایدات بدا بُعدد         گرفتن نظرکنند. با در  یمموضوع را ادا 
توان گفت که نظم موجود در این  کایات،  کم فرازبانی را دارد که در مقام  یم، هاست آن

 کنندۀ معامین فکری و نظری قسمت منثور است. یتداعزبان ناظر و شاهد، 
ی نثدر و  ال البده اسدت: نخسدت در    عنصر نظم به دو شیوه در قسمت نثر استقرار یافته

ر میان  کایت، متوجه توضیح کنشی رفت نهایی. نظم موجود د یپمیان  کایت و دیگر در 
اخالقی و معمونی  نکتۀخاص از  کایت است، اما نظم پایان  کایت به نحوی بازآفرینی 

کلّ  کایت است. در هر صورت، وجه اشتراط این دو جایگاه نظم، همان کارکرد فرازبانی 
کرد فرازبانی را تواند این کار یمیی ها مثالکنندگی و ناظر بر موضوع نثر است. ذکر  یتتثبو 

ندیده  ها زمانیکی دوستی را که »ی موجود در ضمن  کایت: ها نظمبهتر نشان دهد.نخست 
 بودم. گفت: مشتاق بِه که ملول: بود، گفت: کجایی که مشتاق می

 دیدددر آمددددی ای نگدددار سرمسدددت  
 معشددددوقه کدددده دیردیددددر بیننددددد  

 

 زودت ندددددهیم دامددددن از دسددددت   
 «آخددر، کددم از آنکدده سددیر بیننددد...    

 (.136: 1392)سعدی شیرازی،          

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

 خداونددد مکنددت بدده  ددق مشددتغل    
 

 «ندددددده روزی، پراکندددددده دل... پراک 
 (.163همان: )                          

وضدوح از   های میانی فرازبانی است. آنچه بده  ی ترکتمام  کایات سعدی آکنده از این 
شود، این است که هر  یمها قابلیت تعمیم داردد برداشت  یت کااین دو مثال د که در تمام 

و  کایت متشکل از دو رم گان زبانی مسدتقل اسدت و مدتن از طریدق همنشدینی ایدن د      
یۀ منثدور نسدبت بده    الاست. در اغل   کایات،  رم گان نظم و نثر، تحقق عینی پیدا کرده

کدار بدرده    گری و تفسیر آن بده  تر است و نظم در ارتبا  با نثر و داللت یۀ منظوم، اصلیال
توان گفت که نثر،  کم اصدل و قدانونی را دارد کده نظدم      یماست؛ به تعبیری دیگر،  شده

یابدد. در مثدال اول،    یمد  عور در این بافت، معنی  واسطۀکند و به  یم معنای آن را تکرار
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دهند که همین دو معمون، البته  یم، معمون و نتیجۀ نثر را تشکیل «ملولی»و « مشتاقی»
آخر، کدم  »و « زودت ندهیم دامن از دست»اند.  ی زیباشناختی در نظم تکرار شدهها انگارهبا 

کنند و کدارکردی فرازبدانی بده     مشتاقی و ملولی تأکید می به ترتی  بر« از آنکه سیر بینند
و « فراغدت/ فاقده  »آورند. در مثال دوم نی  همدین قاعدده جداری اسدت. تنداقب       وجود می

« خداوندان مکنت»دقیقا  در قسمت نظم، البته با تعبیر متفاوت، مانند « جمعیت/ تنگدستی»
کردی فرازبانی دارد که بده تثبیدت   است. پس عنصر نظم، کار تکرار شده« روزی پراکنده»و 

مدتن را   های ادبی درون کند و جلوی تفسیرهای متفاوتِ ناشی از نشانه معنی نثر کمک می
های محتمل و ممکن از نثر  گیرد. عنصر نظم،  کم تصویر یا ایماژی را دارد که خوانش می

ترکید  نظدم و    یکی دیگر از موارد کند. را به خوانش مرجّح و مدّنظر نویسنده محدود می
نظم در پایان  کایدت، تفداوت    کاربرد رفت نهایی است. پایان  کایات یا همان پی در نثر،

هدای   یدت  کاای با نظم درون  کایت دارد. این قسمت منظوم در پایان  قابل تأمل و ویژه
توان  کایت منثدوری را در   قدری تأثیرگذار و از نظر نویسنده مهم است که نمی سعدی به
ی ا تجربده یافت که با نظم پایان نیافته باشدد. اندیشدۀ منددرج در روایدت منثدور،       گلستان
سنجانه، ولی مصداقی است، اما در قسمت منظوم و پایانی  کایت، بده صدورت یدک     نکته

کنندده و یدا انتقدادی     شود؛ یعنی آنچه در روایت نثر، اخباری، سرگرم  قیقت عام ظاهر می
ر.ط؛ ) یابدد  یمد روشنگرانه و کارکردِ شدناختی و منطقدی   آن اهمیت   است، در نظم یافتگی

. این نظم پایانی که کارکردی فرازبانی دارد، ضمن تأکید و تعری  دوبارۀ (56: 1388عبادیان، 
قسمت منثور، خاصیت تبدیلی نی  دارد و منجر به نوعی استنتاج و دت از کثرت و تبددیل  

یت این فرازبدان منظدوم را بهتدر نشدان     یی، اهمها نمونهشود. ذکر  یمیک تجربه به اصل 
 خواهدا گفت: آنکه دلم چی ی نخواهد. یمرنجوری را گفتند: دلت چه »دهد:  می

 معددده چددو پددر گشددت و شددکم درد خاسددت
 

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

هللا! بدا  ا و گفدت: سدبحان   ای ه ارپایی بکشت. صا بدلی بر او بگذشت بریده وپای دست» یا:
 وپایی نتوانست گریخت: دست ه ار پای که داشت، چون اجلش فرارسید، از بی

 سدددتان چددو آیدددد زِ پددس دشدددمن جددان   
 در آن دم کددده دشدددمن پیددداپی رسدددید   

 

 ببنددددددد اجدددددل پدددددای مدددددرد دوان  
 «کمدددددان کیدددددانی نشددددداید کشدددددید

 (.119)همان:                              

های مشابه، نویسدنده بده ازای هدر تجربده یدا کدنش در        کایتدر این دو  کایت و  
ییدد معدمون   تأآورد کده ضدمن اعتبدار و      کایت، فرازبانی را از طریق نظم به وجود مدی 

دهدد. بدر همدین اسداس، کدنش       یمقسمت نثر، شمول عینی و عملی آن را نی  گسترش 
بان قسمت منظوم به کشتن ه ارپا و آرزوی رنجور در این دو  کایت از طریق کارکرد فراز
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اسدت و نده تنهدا منحصدر بده یدک رنجدور یدا          تر تبدیل شده نوعی اصل اخالقی گسترده
شدود. اگدر در  کایدت اول،     بینی و تفکر مدی  وپا نیست، بلکه تبدیل به یک جهان دست بی

رنجور مصداق عینی و تجربی  کایت است، در قسمت منظوم، از جدنس تبددیل بده ندوع     
ای پُر دارند. به همدین ترتید ، در  کایدت     شود که معده یمافرادی  تمامشود و شامل  می

تر و  شود که مفهومی کلی بریده، به دشمن و ه ارپا به مرد دوان تبدیل می وپا دوم نی  دست
فرازبدان منظدوم در قسدمت پایدانی      شدوند.  به قسمت منثور محسوب می ترنسبت ملموس
شدد  ای فرعی محسوب می آمد و الیه هایی که ضمن  کایت می هاد برخالف نظم  کایت

نشدۀ قسمت نثر را تأمین  شود که انتظارات برآورده تبدیل به الیۀ اصلی زبانی و معنایی می
، در  قیقدت، ندوعی صدیرورت    گلسدتان کند. پس فرازبان منظوم نهدایی در  کایدات    می
و اسدتعاری   های نثر را از طریق ساخت منظوم شناختی است که نقصان معنایی نشانه نشانه

هدای تجربدی موجدود در     کند و در عین  ال، تفسیرپذیری را از کنش تبدیل و تکمیل می
یۀ زبانی تأثیرگذار بر النثر و نظم موجود در  کایات، دو  کند. برد و تکثیر می متن فراتر می

در دو  هدا  نشدانه . ایدن تکدرار   اندد  رفتهکار  یکدیگرند که برای تثبیت نظام ارزشی خاصی به
است که در بخش تمثیل نید  دیدده شدد. نکتدۀ       سازی ینجانشح زبانی مختل ، همان سط

ی د گذر از نثر به نظم د این است کده قاعددتا  بایدد منتظدر       شناخت نشانهدیگر در این گذار 
نوعی تغییر در اب ارها و شگردهای ادبی د و به تعبیری فرم د بود، امدا ایدن اتفداق تقریبدا        

ید ۀ  ممدر صورت بروز، آنچنان نشاندار و محسوس نیست. اگر وجده  گیرد و یا  ینمصورت 
ین تمدای   ا ،(318د303: 1393ر.ط؛ صفوی، ) یمبداننظم و شعر از نثر را توازن، مجاز و استعاره 

رود؛ یعنی به همدان مقددار کده در نثدر  کایدات،       یمدر نثر و نظم  کایات سعدی از بین 
هدا   زدایی ییآشنای نثر، مانند عدم ها ویژگیدار نی  شعریت و ادبیت وجود دارد، به همان مق

رو  شود؛ یعنی در  کایات با نظمی منثور و نثری منظوم روبه یمی در نظم دیده کاه قاعدهو 
اسدت کده    شده نشاندارهستیم. از این رو، نظم در مقام فرازبان همان نثر است که با توازن 

 دارد. البته به سب  موسیقی و ایجاز کارکرد مؤثرتری
 کارکردهای فرازبان د3

ایجداد   گلسدتان فرازبان به عنوان یک شدگرد فرمدی، کارکردهدای گونداگونی را در مدتن      
ها پرداخته شد. در این میان، کارکردهای دیگری  است که ضمن مبا   پیشین به آن کرده

 شود. یمها پرداخته  نی  وجود دارد که شایستۀ تأمل است و به آن
 صدایی دار و تکفرازبان، اقت د1د3

، متنی کالسیک و واقعگراست که در آن نویسنده تالش کدرده تدا بدا شدگردهای     گلستان
گوناگون، تعلیمی بودن ماهیت آن را تثبیت کند. فرازبان یکدی از ایدن شگردهاسدت کده     
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ی موجدود در  کایدات   هدا  نشدانه است.  ی شدهمتن درونی ها نشانهمنجر به اقتدار و تثبیت 
و ایدن   اند آمدهکه پیرامون یک معمون و مرک  گرد  اند شدهساماندهی به نحوی  گلستان

شود. برجستگی یک معمون با  یمی گوناگون فرازبانی پشتیبانی ها مصداقمرک  از طریق 
ی هدا  پدردازش ی گوناگون فرازبانی در یک  کایت و تکرار آن در یدک بداب بدا    ها واسطه

بر متن و ایجداد ندوعی اقتددار     گلستاندۀ داستانی متفاوت،  اکی از سیطره و تسل  نویسن
ای به  کایدات   یژهوبندی  روایی در سطوح داستانی است. این اقتدار روایی و زبانی، صورت

بدا آگداهی از ایدن امدر کده سداختار        یی اسدت. صددا  تکترین نمودِ آن، بروز  که مهم  داده
هدا و چده در    یتشخصد چه در سطح ها تقابل، بر پایۀ گلستانهای سنّتی، از جمله   کایت
باید شاهد ندوعی گفتگومنددی در سدطح روایدت      الجرم است، د شکل یافتهها کنشسطح 

ی ها گفتمانباشیم؛ یعنی هر کنش و شخصیت، صدا و ارزش خود را در متن نشان دهد و 
کند بدرای  قانیدت و تثبیدت     یمی، هر گفتمان تالش ا مکالمهرقی  شکل بگیرد. در متن 

کار گیدرد. در اغلد     ی تولید معنا را بهها شبکهو  ها داللتم خاصی از های خود، نظا ارزش
، این روند تنشی و رقابتی به سب  بُعد تعلیمیِ متن، بده نفد  یکدی از    گلستانهای  یت کا

است. چنین روندی  اکی از تحمیل اقتدار  یری شدهگ جهتتر،  یاخالقی معموال  ها گفتمان
 است: در  کایتی از باب سوم آمده ی نمونه،برا نویسنده بر متن است.

نمایندد کده    یهمد قیاس اندوخته بود. یکی از پادشاهان گفتش:  یبگدایی هول را  کایت کنند که نعمت »
کران داری و ما را مهمی است. اگر به برخی از آن دستگیری کنی، چون ارتفاع رسدد، وفدا کدرده     یبمال 

ق قدر ب رگ سلطان کجا باشد دست همدت بده مدال    ای خداوند روی زمین! الی گفت شود و شکر گفته.
 (.116: 1392)سعدی شیرازی، ...« ام آوردهکه جوجو به گدایی فراهم  کردن  آلودهچون من گدایی 

هاسدت، از جاند  دو    یتشخصد ی متقابلی که متناسد  بدا   ها کنشتا اینجای  کایت، 
پاسخ پادشداه نید     شود. یمگیرد و مکالمه در معنای چندصدایی آن آغاز  یمطرف صورت 

، «تتری. »(116)همان: « دهم یمگفت: غم نیست که به تَتَری » متناس  با اقتدار وی است:
ی از معدامینی  ا هالده ی خدود را دارد و  متن برونی است که گفتمان و فعای خاص ا نشانه

شخصدیت   دار جهدت کند. ایدن نگداه    یمچون دشمنی و نفرت را گرد شخصیت گدا ایجاد 
شود؛ یعنی کارکرد فرازبانی برای تثبیت و جانبدداری از   یمسوی راوی نی  دنبال  پادشاه، از

در تأیید گفتار پادشاه، راوی از  شود. یمهای پادشاه، از سوی راوی و نویسنده فعال  یشهاند
کند کده همدان معدامین     یک بیت فارسی و یک بیت عربی به عنوان فرازبان استفاده می

 پادشاه است: گفتۀ
 چدداه نصددرانی ندده پدداط اسددت    گددر آب 

 قَالُددددوا عَجِدددینُ الْکِددددلْسِ لَدددیْسَ بِطَددداهِر  
 

 شددویی چدده بدداط اسددت  یمددجهددود مددرده  
 «قُدلْندددَا نَدسُددددده بِدددهِ شُددددقُوقَ الْدمِبْددددرَزِ  

 (.117د116)همان:                              
 گیریم(. یمهای دستشویی را  ف)معنی بیت دوم: گفتند: معجون آهک پاکی ه نیست. گفتیم: با آن شکا
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شود، بلکه وقتی  ینمجا ختم   ینهماین فرازبان و تثبیت سخن پادشاه از سوی راوی به 
مَلِک فرمود تا معمون خطاب از وی بده  »شوند:  یمرو  ی گدا روبهها بهانهچشمی و  با شوخ

 زجر و توبیخ مستخلص کردند:
 بدددده لطافددددت چددددو برنیایددددد کددددار   

 شددددایدهددددر کدددده بددددر خویشددددتن نبخ
 

  رمتدددی کشدددد ناچدددار  یبدددسدددر بددده   
 «گدددر نبخشدددد بدددر او کسدددی، شددداید    

 (.117)همان:                                    

شدود، برخدورد ارزشدی و     یمد های مشدابه دیدده    یت کای که در این  کایت و ا نکته
هاسدت. راوی هدم از زبدان پادشداه بده تخرید  و        یتشخصد تحکمی نویسنده و راوی با 

ی منظوم بر این نگاه ها فرازبانپردازد و هم خود نی  از طریق  یمخصیت گدا محکومیت ش
گدذارد. ایدن بیدنش مشدترط میدان راوی یدا نویسدنده بدا یکدی از           یمد یانه صحّه آوا تک

قدری به هم ن دیک است کده   شودد به یمهاد که در بیشتر  کایات سعدی دیده  شخصیت
سازی بافت و شرای   ینهزمداد. سعدی با توان صدای نویسنده را از شخصیت تشخیص  ینم

کندد و در   یمد در این داستان، شخصیت پادشداه( راه پیددا   ) یتشخصالزم، به درون گفتار 
کند؛ یعندی ظداهرا  ایدن گفتدار بده یدک        یم( Hybridizationرا دورگه ) پایان، آوای پادشاه

جود دارد. در تکرار معامین و دو آوا و بافته هم بهگوینده تعلق دارد، اما درون آن، دو گفتار 
برد، مانند: جهود مدرده، عَجِدینُ    یمکار  هایی که نویسنده به بینی پادشاه در فرازبان و جهان

الْکِلْس و... ، دو ذهنیت و دو صدا موجود است: صدای پادشاه که پدیش از ایدن در ضدمن    
ه خاصدیت  بود و دیگری صددای نویسدنده و راوی کده بندا بد       کایت، گدا را تحقیر کرده

کند. با چنین روندی که تقریبا  در  یمتعلیمی و اخالقی متن، بخل و پستی گدا را نکوهش 
شود، در  قیقت سعدی با عینیت بخشیدن و تجسّم خود در یک  یمها دیده  یت کابیشتر 

دست  (149د148: 1391)ر.ط؛ تودورف، ( Otherness« )دیگربودگی»شخصیت خاص، به نوعی 
های خاصی اسدت کده توانسدته     یتشخصی و جانبداری از  س همز طریق یابد؛ یعنی ا یم

های خود را بروز بدهد و در طی این پیوندآفرینی است که بده ابدراز وجدود خدود و      یآگاه
ها و  پردازد. همین جریان مداوم و تعامل پیوسته میان سعدی و برخی شخصیت یمدیگری 

کندد. ایدن    یمد در طدول  کایدات تبیدین    ها را  معامین، اقتدار و نظام ارزشی مشترط آن
هدا بدا یکددیگر، معمدوال  از طریدق       صدداها و ترکید  آن   شددن   دورگده هدا و   یگربودگید

هدا بدرای    یتشخصد دهد که در خدالل  کایدت از زبدان سدعدی یدا       یمیی رخ ها فرازبان
یی گو تکشود. پس فرازبان در این نگرش، نوعی  یمبرجستگی یک معمون خاص گفته 

(Monologism)   یندی وا دد و   ب جهدان ی موجدود در آن، ذیدل   هدا  داللدت است که مدتن و
کند. شخصیت اجتمداعی و   یمهماهنگی فروکاستی قرار دارد که نویسنده به متن تحمیل 

یدری مقاصدد معناشدناختی و ارزش خاصدی در  کایدات      گ شدکل فرهنگی نویسنده باع  
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ی خود با استفاده از خاصیت اه ارزشاست؛ یعنی نویسنده در پیشبرد مقاصد و  شده گلستان
گونه آوا و صدا را  یچ هبروز  یانه را اتخاذ کرده، اجازۀگو تکای  یوهشارجاعی فرازبان،  درون
ی هدا  فرازباندر این  کایت، به واسطۀ « گدا»است. شخصیت  های دیگر نداده یتشخصبه 

لیمدی نویسدنده   هدای تع  یشده اندای فراگیر شده که بدرای تثبیدت    یهما درونمتعدّد، مغلوب 
است. نویسنده از طریق خاصیت تفسیری و توضیحی زبدان بدرای مقاصدد     ساماندهی شده

پردازد و نوعی انسجام زبانی و معدمونی را در مدتن رقدم     یمتعلیمی خود به توضیح زبان 
بده مکالمده و    گلستانی شخصیتی و کنشی در  کایات ها تناقبها و  ینتبازند. پس  می

شود، بلکه به واسطۀ اقتداری که از سوی نویسنده بر متن تحمیدل   ینمچندصدایی منتهی 
ی متدون  شناخت نشانهی ها ویژگیگردد. این گ اره یکی از  یمیی منجر صدا تکشود، به  یم

را به متنی دوقطبی تبددیل   گلستانروای،  مند جهتو  اقتدارسازی ها فرازبان تعلیمی است.
رو، با ندوعی   ین اکند. از  یمی را تقویت ساز رجستهبرانی و  یه اشفرایندهای  دا مکرده که 

روی هسدتیم. بدا ایدن     و هدم کنشدگران روبده    ها کنشنگرش مثبت و منفی هم در سطح 
هدای موجدود در    یدد ولوژی امرک سداز را دارد کده تمدام     غال   وجهتعبیرها، فرازبان  کم 

دهدد.   یمد متنی را شدکل   های نویسنده تقلیل داده، نوعی اقتدار درون یدگاهد کایات را به 
ی به  دی است که با اِعمال فشار بر عناصر روایدی و زبدانی دیگدر، هدر     ا نشانهاین اقتدار 

شدکل   مدتن  درونی در آمدد  خالفکند و  یمسل   ها نشانهگونه سیالیت مرک گری انه را از 
پسدر  ببرد.  تی در  کایاتی مانند قاضی و  سؤالگیرد که معنای مدّنظر سعدی را زیر  نمی
که نی  یک اصدل اخالقدی، قددرت خدود را از      (148دد 145: 1392ر.ط؛ سعدی شیرازی، )نعلبند 
شدود، ایدن    یمد ی تبدیل به بخشش  داکم  طبع شوخقاضی با یک  مفسدۀدهد و  یمدست 
کندد؛   یمد های مکرر است که از سوی نویسنده زمینه را برای گری  اخالقی مساعد  فرازبان
 دی از قاضی.های ظریفانۀ سع یت مایعنی 
 فرازبان و انسجام د2د3

، انسجام است. انسجام به ارتبا  ساختاری اجد ای  گلستاناز دیگر کارکردهای فرازبان در 
ها،  یوستگیپ هم بهاین  مجموعۀشود که از  یمو مفاهیم( اطالق  ها جملهیک متن )کلمات، 
  یلدخیری انسجام گ شکلگیرد. بسته به نوع متن، عوامل گوناگونی در  یممتنیت اثر شکل 
ی، هلیدی عوامل انسجام در متن را ارجاع،  ذف و جایگ ینی، شناخت زبانهستند. از دیدگاه 

ی هدا  ارجداع یی، معندا  هم. تکرار و (129: 1389ر.ط؛ ساسانی، )داند  یمرب  و انسجام واژگانی 
بد  و...  پیشرو یا پسرو، جایگ ینی عناصر به جای یکدیگر، عناصر پیوندی، مانند  دروف ر 

دهند و باع   یمهمگی عواملی زبانی هستند که عناصر گوناگون متن را به یکدیگر پیوند 
شوند. هلیدی معتقدد اسدت کده در متدون روایدی، ارجداع و        یمی متن شناخت زبانانسجام 
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خورد و  ذف و جدایگ ینی در گفتگدو چشدمگیرتر     یمهای ارجاعی بیشتر به چشم  یرهزنج
،  یشدناخت  ، ج  عوامدل زبدان  گلستانمانند   ییروا. در متون (109: 1387ر.ط؛ سجودی، )است 

های ارجاعی، عناصر روایی مانند زمان و علیت نی  که در زبان نمدود   یرهزنجمانند ارجاع و 
یری انسجام و متنیت  کایات، نقش چشدمگیری دارندد. زمدان و    گ شکلکنند، در  یمپیدا 
هستند که روایت را چون یک ساختار و طدرح   داقل در روایات کالسیک( عواملی ) یّتعل

کنند و هر عنصری که در این سداختار قدرار گیدرد، از طریدق زمدان و علیدت بده         یمارا ه 
ای داده، فرم  یژهووجهۀ  گلستانی که به  کایات ا شاخصهرسد. اما  یمپیوستگی و انسجام 

شدود و   یمد بیت دیده ادبی این  کایات است. در این  کایات، هم در نثر و هم در نظم، اد
 یژۀ خود را داشته باشد.وها، سازوکار  همین امر باع  شده تا انسجام موجود در این  کایت

ینی و نشد  هدم به تعبیر بارت، ساختار روایدت را مانندد یدک جملده، متشدکل از روابد         اگر
ایدن صدورت، روایدت نید  بدر پایدۀ محورهدای         در ،(27: 1387ر.ط؛ بدارت  ) یمبدانجانشینی 

گیدرد. در ایدن سداختار، زمدان همچدون عنصدری        یمشینی و همنشینی کلمات شکل جان
دهدد؛ یعندی    یمد  سدامان را در یک محور  ها کنشکند که  وادث و  یمساز عمل  یننش هم

، نظمی خطی گلستاندهد. پس عنصر زمان در  کایات  یم توالی و روندی افقی به  وادث
کندد و انسدجام    یمد دم و تأخر زمانی مرتّد   دارد و  وادث را پشت سَرِ هم و بر اساس تق

های معنایی همچون استعاره، تشبیه،  ی یهنجارگربخشد. از سویی، ادبیت و استفاده از  یم
 است. مجاز و... باع  تقویت محور جانشینی و جایگ ینی عناصر به جای یکدیگر شده

 کایات، یعنی  ، نوع گفتمان  اکم بر اینگلستاندر  کایات   انسجامسوای این عوامل 
اسدت؛ بده تعبیدری     گلستاندر  کایات   ترین عوامل انسجام تعلیمی بودن نی  یکی از مهم

ی و هدم پیامدد عوامدل گفتمدانی و     متند  درونیجۀ عوامدل  نتتوان انسجام را هم  یمدیگر، 
، مسدتقل از گفتمدان   رخددادها توان گفت کده تدوالی    یمی دانست. از یک طرف، متن برون

یوۀ بازنمایی( قرار دارد که زمان و علّیت بده عندوان عوامدل    شصول  اکم بر )قراردادها و ا
کنند؛ یعنی معنا در این نگدرش، برآیندد    برندۀ رخدادها، معنا را بازنمایی می انسجام و پیش

انداز معندایی   یی است که بر اساس نوعی توالی منطقی و مستقل از هر گونه چشمرخدادها
منطقدی   سفسدطۀ مندد   ایند علّی روایت را نوعی کاربرد نظدام شود. بارت این فر دریافت می

( بده صدورت   After« )بعدد از »شدود صدورت    داند که آمیختگی توالی و علّیت باع  می می
. همین امر معنا و (46د45: 1387ر.ط؛ بارت، )شود ( خوانده Caused by« )باع  شد به وسیله»

داندد و آن   ی میمتن درونی ها نشانه  اصل از رخدادها و  انسجام را نوعی سرنوشت  تمی
 تواند یممقابل این نگرش نی   نقطۀکند.  مند روایت می را تابعی از سازوکار منطقی و زمان

رخدادها و انسجام موجود در روایت، معلول گفتمان یا معنای  اکم یعنی  ؛نظر قرار گیردمدّ
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شود، دیگر رخددادها نده    می بر روایت است. در این دیدگاه که سلسله مرات  روایت وارونه
اند، بلکه به شکل محصول نیروها و یدا ال امدات گفتمدانی     آنگونه که مقرر و مفروض بوده

مدام تالش  گلستاندر این تلقی، نویسندۀ  .(307: 1388ر.ط؛ کالر، )شوند  )معنایی( مطرح می
و  هدا  کنشی ده جهتگفتمان غال (، دا م به چینش و ) یمیتعلکند برای تثبیت نکات  یم

عناصر زبانی روایت بر اساس بُعد تعلیمی و اخالقی  کایت بپردازد. یکدی از نتدایج چندین    
ی و گفتمدان  داکم بدر    متن درونی ها نشانهنگرشی، خلق فرازبان است. فرازبان راب  بین 

ی موجود در  کایت را  دول  ها کنشکند که  یمیعنی همچون عنصری عمل  متن است؛
  دهد؛ مثال  در این نمونه: یمنویسنده انسجام  معمون تعلیمی مدّنظر

     ازآن خورد که ارادت او بود و چدون بده نمداز     کمترزاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، »
 برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظنّ صالح در  قّ او زیادت کنند:

 ی اعرابددددیا  کعبددددهترسددددم نرسددددی بدددده   
 

 روی، بدده ترکسددتان اسددت یمددتددو  ره کدده نیکددا 
 

گفت: ای پدر! باری به دعوت فراست.  اولی کند. پسری داشت صا  چون به مقام خویش بازآمد، سفره خواست تا تن
کار آید. گفت: نمداز را هدم قعدا کدن کده چید ی        سلطان طعام نخوردیا گفت: در نظر ایشان چی ی نخوردم که به

 کار آید! نکردی که به
 اده بددددر کدددد  دسدددتای هنرهدددا ندددده

 تدددا چددده خدددواهی خریددددن ای مغدددرور 
 

 هدددا بددددرگرفته زیددددر بدغددددل    عیبدددد 
 روز درماندددددگی بدددده سددددیم دغددددلا  

 «(.89د88: 1392سعدی شیرازی، )        

تدوان   یمد با آگاهی از این موضوع که این  کایت در باب اخالق درویشان قدرار دارد،  
و  ها کنشکند تا  یما  نویسنده تالش دانست. قطع گفتمان  اکم بر این  کایت را درویشی

ی کند که به نتیجۀ مدّنظر خود در این باب برسدد.  ساماندهی را به نحوی متن درونعوامل 
از این رو، معنا و انسجام موجدود در ایدن  کایدت صدرفا  نتیجدۀ طبیعدی، علّدی و زمدانی         

مت و سوی ی نیست، بلکه این گفتمان  اکم است که  کایت را به سمتن درونی ها کنش
« طوالنی کردن نماز»و « نخوردن»دهد. در ابتدای  کایت، زاهد دو کنش  یمخاصی سوق 
 ازاخالقی باب، یعنی اخالق درویشان اسدت.   نکتۀدهد که کامال  در تعارض با  یمرا انجام 

شود. نویسنده برای  یمی  محسوب گر انسجامو  متن ضدّ نشانۀرو، این دو کنش نوعی  ین ا
، یعندی قسدمت   بخش انسجامن این معناگری ی، بالفاصله متوسل به عنصری برطرف کرد
شود و دیدگاه فرازبانی خود را که تأکید و توضیح معمون کلی باب اسدت، بده    یممنظوم 
نویسنده که کنش شخصیت زاهد را امری عبد  و   دار جهتکند. این فرازبان  یممتن وارد 
بدرد و از   یمت و معمون تعلیمی را از بین دهد، فاصله و گسست میان  کای یمخطا جلوه 

ین شگرد به متن و دت و ا کند. یمی کنش زاهد جلوگیری ا نشانهخاصیت فروپاشانه و ضد
گرداند. این روند در پایان  یمدهد و روایت را به  الت تعلیمی خود بر یمانسجامی انداموار 

از طریق سخنان فرزند و دو  دهد. در پایان  کایت، ریای زاهد یم کایت نی  خود را نشان 
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شود. با ایدن   یمبیت پایانی که  کم فرازبانی بر سخنان کودط را دارند، قاطعانه نکوهش 
که ممکن بدود روایدت را بده تفسدیری      ها نشانهتحکم فرازبانی، منش انتشاری و تکثیری 

ن  داکم  ی دوباره بر مدت ا نشانهشود و تعادل نهایی و انسجام  یمغیراخالقی برساند، خنثی 
ی راوی که تأییدی بر معدمون اخالقدی بداب اسدت،     ها فرازبانشود. سخنان فرزند و  یم

شود.  یمباع  نوعی همبافتگی، یکپارچگی و انسجام بین تمام عناصر برونی و درونی متن 
شدوند و   یمد دیده  گلستان، در تمام  کایات بخش انسجامی معنایی و زبانی ها فرازباناین 

 گلستان بخش انسجامتوان آن را شاخصۀ سبکی و  یممعنادار است که  این تکرار به  دی
توان فرازبان را همان بح  ارجاع هلیدی دانست که  یمی، شناخت زباندانست. در یک نگاه 
را  هدا  نشدانه دهدد و   یمد ی  کایت را به معمونی خاص ارجداع  ها کنشاز نظر معمونی، 
کندد کده    یمیری ارتباطی و پیوندی عمل کند. هر فرازبان مانند ضم یمجایگ ین یکدیگر 

 کند. یمین همنشدهد و  یمی گوناگون درونی  کایت را به هم پیوند ها بخش
 یجهنت د4

  یمیتعلاست که هم به دلیل زبان ویژه و هم محتوای   یسنتسعدی از جملۀ متون  گلستان
است. این استقبال،  های فراوانی در طول تاریخ واق  شده پردازی یرهنظخود، مورد استقبال و 

دارد کده    یزبدان بیش و پیش از آنکه مدیون محتوای این اثر باشد، ریشده در شدگردهای   
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    

اند. زبان، عنصری است که  یدهنرس گلستان، اما به اقبال اند کردهرا عرضه  گلستانمعامین 
را بایدد   گلستاناست. از این رو، اهمیت  سعدی به نحوی شایسته و معنادار از آن بهره برده
وجود دارد،  گلستانشناختی که در  یباییزدر فرم و زبان آن جست. سوای تمهیدات ادبی و 

کارکردهدای    ، توجده بده  کدرده  برجسدته نایی و فرمی که این متن را یکی از شگردهای مع
گوناگون زبانی است. یکی از این کارکردهدا، فرازبدان اسدت. سدعدی هدم بدرای نمدایش        

هدای   ی، فصا ت و بالغت خود و هم برای افادۀ معنی، در تمام  کایدات بدا روش  دان زبان
رو،  یدن  از طریق زبان بپردازد. از است به توضیح و تفهیم زبان خود ا گوناگون تالش کرده

رو هسدتیم. ایدن    هدای معندایی فراواندی روبده     ینجانشد و  معناهدا  همسعدی با  گلستاندر 
ها نه تنها در سطح واژگان، که  تی در جمالت و به نحدوی در کلّیدت هدر     سازی ینجانش

ت ، نخسد معندا  هدم هدای   سدازی  ینجانشد ین کارکردهای این تر مهمشود.  یمباب نی  دیده 
ی  نظم و نثدر از جملده مصدادیق    ترک زیباسازی فرم و آنگاه تأکید بر معنای تعلیمی است.

فرازبانی دیگر است که مکمل و متمم یکدیگرند. این ترکیبات، هم ندوعی شدگرد فرمدی    
شود و هم معنای  یمی از نظم به سمت نثر ا نشانهشود که باع  نوعی انتقال  یممحسوب 
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کنندد. همدۀ ایدن مصدادیق فرازبدانی، همدراه بدا تمثیدل، از          یم مدّنظر نویسنده را تحکیم
ترین شگردهای فرازبانی هستند که ضمن تحکیم و اقتدار سخن راوی، باع  انسجام  مهم

ایدن   گلستانهای  است. نکتۀ درخور توجه در فرازبان شده گلستانزبانی و معنایی  کایات 
شوند، امدا سدعدی    یمزبانی محسوب  ها به نحوی نوعی تکرار است که اگرچه این فرازبان

زدایی نی  خلق کدرده کده مدتن را از     با تکیه بر ادبیت زبان، در این تکرارها، نوعی آشنایی
 است. مالل تکرار برکنار داشته
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