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مقدمه
امروزه همة منتقدان و اندیشمندان ادبی بر این باورند که ادبیات «کنشی است کالمی یاا
رخدادی است متنی که انواع خاصی از توجه را برمیانگیزاند» (کالر .)38:6836 ،بار هماین
اساس ،میتوان گفت که ادبیات اصوالا پدیدهایی زبان ا کردار اسات .وقتای کاه ادبیاات را
پدیدهایی زبان ا کردار بدانیم ،مسلماا تبیین میشود که «ادبیات مشتی شبهگزارة یاوه نیست،
بلکه در میان کنشهای زبان جای میگیرد که جهان را متحول میکنند یعنای آنناه را ناام
میبرند ،به وجود میآورند» (همان.)688:
مفهوم ع لمی این مطالب ،مؤکّد این اندیشاه اسات کاه ادبیاات در بار گیرنادة اندیشاه و
حقیقتی است .لزوماا نه آن گونه حقیقتی که چون حقایق دیگر ظهوریافته و عینی باشاد و ناه
آن گونه اندیشه ای صریح که با کمترین تأمل و توجه بادان دسات یافات ،بلکاه حقیقات و
اندیشة ادبی ذور ساختار است کاه مای تاوان باا کوششای آگاهاناه و باا اساتدرا رواباط
درون متنی به آن دسات یافات ،ولای البتاه گااهی بارای اجتناار از انحاراف علمای نااگزیر
خواهیم بود که نگاهی دقیق به فراسوی متن نیز داشته باشایم .بار هماین مبناا ،آنناه در ماتن
ادبی ،در هر شکل و قالبی جای میگیارد ،بایاد آن را مقولاهای اندیشایده و باماهیات تلقای
کرد .این گونه نیست که فرد نویسنده و یا حتی شاعر بی دغدغهای ذهنی و تجربای ماوردی
را بنویسد و یا بگوید .پس واژهها گرانبار از اندوختاههاا هساتند و در دل خاود ،ارزشهاا و
مؤلفههای معرفتی فراوانی نهفته دارند .نابجا نیست که گفتاه شاده کساانی چاون فلاوبر «هار
واژه را با وسواسای تماام مایگزیاد و گااه روزهاا بار سِارم انتخاار واژههاای مناساب رنا
میکشید» (میالنی .)839:6873 ،بیتردید سعدی هم چنین اندیشیده و چنین نیز عمل کارده
است .هرگز ذهن وقّاد و مستطرف او اجازه نمیداد تا از سِرم تفنّن واژگانی را بساازد و یاا از
این سو و آن سو در متنی گرد هم آورد ،بلکه آننه وی فراهم آورده ،گنجیناة سرشااری از
معارف تاریخی ،انسانی ،دینی ،فلسفی ،فرهنگی ،زبانی و در یک کلمه ،علمی است.
حکایت «جدال سعدی با مدعی» در بیان توانگری و درویشی نیاز از ایان قاعاده باه دور
نیست .اگر چه ظاهری روایی در ترجیح غنا بر فقر است ،ولیکن پاسزمیناة آن ،جریاانی از
ایدئولوژی و ذهنیت خاص به همراه دارد که شخصیتهای توانگر و درویش اساتعارههاایی
هدفمند و معنادار هستند که این مقاله برای تحلیل همین راستا فراهم آمادهاسات .یاادآوری
میشود برای این پژوهش هیچ پیشینهای یافت نشد و فقط دو مقالاه ،یکای مرباوط باه خاانم
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دکتر مریم حسینی با عناوان « تحلیال سااختاری حکایات جادال ساعدی باا مادعی در بیاان
مهر باا عناوان «اندیشاة

توانگری و درویشی» و دیگری از آنم بیژن ظهیری ناو و عمران پا

سیاسی و حکومتی سعدی در بوستان و گلستان» است .اصوالا هایچ یاک از ایان دو مقالاه و
همننین ،طارح پژوهشای « شاناخت مفااهیم ساازگار باا توساعه در فرهناگ و ادر فارسای
(سعدی)» به سرپرستی جنار آقای حمید تنکابنی از نظر ماهیت علمی و ساختاری ،شاباهتی
با این پژوهش ندارند.

1ـ چارچوب فکری و مبانی ایدئولوژی شناختی استعاری
ایدئولوژی شاناختی یکای از الگ وهاای مطالعااتی ناوین تئاون وِن دایاک اسات .ایشاان
ایدئولوژی را «فصل مشترکی میان ساختارهای اجتمااعی ،شاناخت و گفتماان مایداناد .بار
اساس این چارچور فکری ،ایدئولوژی به عنوان اساس نمودهای اجتماعی که میان اعضای
گاروه مشاتر هساتند ،تعریاب مایشاود» ( .)Van Dijk,1998:8از ایان رو ،ایادئولوژی
« نظامی از باورهاست که این نظام ،صورت اجتماعی و کارکردی شناختی دارد به این معناا
که انسجامی ایدئولوژیک برای باورهای افراد فراهم میکند» (شهری.)16 :6866 ،
از آنجا که ایدئولوژی «متکفل باز نمودن جهان از دید منافعی خاص اسات» (فارکالف،
 .)666 :6876پس با این مشخصه ،ایدئولوژیها «اساسااا حااوی گازارههاایی ارزیاابیکنناده
هستند» (فاضلی .)68 »6838 ،با وجود این ،چون ارتباطی مفهاومشاناختی و کارکردگرایاناه
بین ایدئولوژی و باورهای اجتماعی افاراد برقارار اسات ،در ایان حالات ،ایادئولوژیهاا در
اظهار و تبیین اصالتی خودناگزیر از حضور استعاره هستند ،لزوماا بر هماین اسااس ،باین ایان
دو مقوله رابطهای ماهوی مترتب است.
مسلماا امروزه «برخالف تصور ارسطویی ،اساتعاره مسائله ای فقاط زباانی نیسات .فرایناد
تفکر بشری به صورت گستردهای استعاری است .نظام مفاهیم بشری باه گوناهای اساتعاری،
ساختاربندی و تعریب میشود .استعارهها در نظام مفاهیم جای دارناد» (Johnson,1980: 4
 .)Lakaff andهمین تلقی علمی است که اساتعارههاا ابازار و امکاانی بارای فهام محساور
میشوند ،چون «استعارهها با آفرینش مدل تازهای از واقعیت و جاایگزینی آن باا مادلهاای
قبلی میتوانند یک ایدئولوژی را به صورت ناخودآگااه وارد دساتگاه شاناختی فارد کنناد»
(شیری .)18:6866 ،بر پایة همین طرز فکر ،الزم است برای در
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باید به سراغ استعاره رفت تا آنگاه از رهگذر در

استعاره ،ایدئولوژی غالاب را دریافات.

از اینجاست کاه اغلاب گفتاه مایشاود انتخاار و گازینش اساتعارههاا از ساوی شااعران و
نویسندگان ،اصوالا بیانگر ایدئولوژی آنهاست.
نکتة شاخص و شایستة تأمل دیگر اینکه «هار ناوع مقولاهساازی از مفااهیم ،گازارههاا و
تجربهها که به وسیلة استعارهها صورت میگیرد ،با برجستهسازی ویژگایهاای مشخصای از
یک تجربه در برابر ویژگیهای دیگار ،مفهاوم جدیادی از آن تجرباه باه دسات مایدهاد»
(همان )18:و دقیقاا ایدئولوژیها با استفاده از همین رویکرد به موازات استعارهها ،احساس و
یا درکی درست و گاه نادرست برای مخاطبان خود پدید مایآورناد کاه در ایان صاورت،
نیازمند تجزیه و تحلیل خواهند بود .ناگفته نماند که در اینجا وقتی که از استفاده و کارکرد
آن سخن میگوییم ،غرض استعارههای مفهومی است ،نه استعارههای صرفاا سنّتی کاه جنباة
آیینی و گاه بالغی آنها مدّ نظر باشد .استعارههای مفهومی برآیندی زبان شناسایک هساتند
که اصوالا این مکتب در «سنّتهای اولیة روانشناسی گشاتالی ریشاه دارناد و تأکیاد اصالی
آنها بر اهمیت نقش معنا و فرایند مفهومپردازی و تجربة کالبدشده در مطالعة زبان ،ذهان و
روش تعامل آنها با یکدیگر است» ( .)Evans, 2007:22بعدها با وجه و گسترهایای دیگار،
لیکاف و ترنر به خوانش آن مبادرت جستند و در مجموعة مباحث خالقاههاای شااعرانه دو
ادعای مهم را مطرح کردند که عبارت است از6« :ا شاعران اغلب اساتعارههاای مفهاومی را
که در شعر بهکار میگیرند ،با مردم عادی شریک هساتند8 .اا خالقیات اساتعاری در شاعر،
نتیجة بهکارگیری و استفاده از چهار ابزار است :ترکیب ،گسترش ،پینیدهساازی و پرساش»
(.)Lakoff and Turner, 1989: 69
با این تفاصیل ،آننه دربارة ایدئولوژی شناختی استعاری مهم به نظر میرسد ،این اسات
که کارکردهای استعاره در یاک دساتگاه ایادئولوژیکی ،باه طارق مختلاب ظهاور و باروز
می یابند .گاه از طریق الگوسازی و شباهت سازی مفاهیم انتزاعی و ذهنی قابل در هساتند
و گاه میتوانند از روشهای بازآفرینی مفاهیم ،عاطفیسازی و برانگیختن احساسات افاراد،
ایجاد روابط همدلی و صمیمیت ،طنزآفرینی ،امور سیاسی ،تبلیغات و ...تبلور یابند.
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2ـ ابعاد تاریخی و فکری عصر سعدی
لزوماا برای اینکه قادر شویم انسجامی درست و نزدیک به قطعیات از شارایط حااکم بار
عصر سعدی به دست آوریم و چون از جنبه ای دیگر ،بااور علمای بار ایان اسات کاه زماان
مقوله ای منقطع و گسسته از هم نیست .بنابراین ،اندکی به گذشته برمایگاردیم .قادر مسالم
همه می دانیم که عصر ساامانی ،عصار تمادن ایاران ا اساالمی اسات .ایان دوره استحصاال
ایرانیان از کوششهای متمادی خود در قارن دوم و ساوم بارای بازیاافتن اساتقالل کامال و
دورة بهرهبرداری آنان از کوششهای علمی و ادبی است .آغاز این دوره تا یک قرن با غلبة
پادشاهان ایرانی نژاد همراه و در نتیجه ،دورة درخشان علم ،ادر و آزادی افااکار باود و در
اواخر این دوره که هنوز درخشااندگی تمدن ایرانی خیرهکننده و چشامگیر باود ،مقادمات
غلبه حکومت غیرایرانی فراهم آمد و دوران جدیدی در تاریخ ما آغاز شد که به دورة غلباه
سیاست دینی معروف است و طبعاا عواقب خود را در دوران بعد به جا گذارد (ر.
 ،6813ج .)19 :6

صافا،

با آغاز این دوره کاه معاروف باه دورة تسالط ترکاان سالجوقی اسات ،تبااین فکاری و
عقیدتی حاد میشود .این عصر در واقع ،عصر کشمکشهاای دو فرقاة کالمای معتزلاه و
اشاعره بودهاست که هر یک کوشیده تا مبانی فکری و عقیدتی خود را بار دیگاری تحمیال
کند .از نظر «اشعریان ،عقل ذاتاا ارزش نداشت و اعتبار آن را صارفاا باه آن مایدانساتند کاه
آگاهی نسبی به شرع با آن صورت میگیرد ،حال آنکه در نزد معتزله ،عقل و برهاان عقلای
محور اندیشه تلقی میگردید و هر حکم نقلی که عقال آن را اساتوار نمایدانسات ،ماردود
شناخته میشد» (تنکابنی و بیداد.)883 :6838 ،
در جریااان کااشوقااوسهااای فکااری و عقیاادتی ایاان دو فرقااة کالماای ،وارد عصاار
خوارزمشاهیان میشویم که به طرزی فرمانروایان این سلسلة حکومتی نیز «وامدار امپراتوری
سلجوقیان بودهاند» (ر .جعفریان و کمالی )38:6868 ،و همان عقیده و مسلک فکری را
نیز تروی می دادند .با به حکومت رسیدن سلطان محمد که «سیاست اعمال فشاار بار علماا»
(ر .مستوفی )368 :6886 ،را پیشه کرده بود ،با افکار جنگطلبانه و ساتیزهجویاناه و نیاز
اقدامات خودسرانه و نابخردانه گامبه گام ایاران را در معارض حملاة مغاول قارار دادهاسات
(ر .جعفریان و کمالی )33 :6868 ،تا اینکاه باالی بنیاانکان مغاول را بار گساترة ایاران
مسالط ماایگردانااد و آنااان همننااان فاجعااة انسااانی ،فرهنگاای ،اقتصااادی و علماای را پدیااد
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میآورند که ایران زمان مدیدی نتوانست روی آرامش و امنیات را ببیناد .عماق ایان حادثاة
تاریخی تا به حدی بوده که نظام ذهنی و جهانبینی ایرانیان را کامالا متغیار سااخته تاا جاایی
که طی سالهای متمادی روحیة یأس و استیصاال ،آناان را وامایداشات کاه فقاط باه درون
متشتت خود و مأمن اتکال روی آورند که همین امر سرآغازی دیگار را از حیاث نگارش و
فعالیت اجتماعی و فرهنگی برای آنان رقم میزند که با عنوان درونمحوری و تقادیرگرایی
از آن نام برده میشود.
ناگفته نماند مقارن حملة مغوالن در مناطقی از ایران ،حکومات در دسات اتابکاانی باود
که مطیع حکومت مرکزی بودند و خراج پرداخت مایکردناد از جملاه اتابکاان فاارس یاا
اتابکان سلغری که از سال  938تا  131بار فاارس حکومات داشاتند .در قسامت دیگاری از
فارس ،یعنی از شرق فارس تا کرمان و خلی فارس ،پادشاهان محلی دیگری باه ناام ملاو
شبانکاره بر سر کار بودند (ر .ظهیری ناو و پا مهر )6 :6837 ،و از قضا در چنین برهاه
و زمانی ،سعدی در سال  181در پناه همین اتابکان زندگی او آغاز مایشاود .اماا ایان بادان
معنا نیست که سعدی از لطمات تاریخی ایان حادثاه باه دور باوده و رنا نکشایدهاسات .از
اضالع ،نوشتهها و سرودهای وی پیداست که سیاهی این دوران ،اندیشة سخته و کمالجوی
انسانی او را عمیقاا درگیر کردهاست .از منظری دیگر ،سعدی به عناوان موجاودی اجتمااعی
هرگز نمیتوانست از ناگواریهای حاد اثر نپاذیرد .محایط در پارورش افکاار و سااختار
ذهن و روان انسان اثر میگذارد و از جاانبی باا زنادگی در جامعاه باهاجباار باا یکادیگر در
ارتباط هستند .از این رو ،از یکدیگر اثر میپذیرند و بر یکدیگر نیز تأثیر میگذارناد و ایان
همان مقولهای است که در جامعهشناسی به عنوان «خصلت پذیرا» از آن یاد میشود (ر.
مؤید حکمت و زمانی.)73 :6838 ،
به هر روی ،سعدی در کسوت یک اندیشمند جامعا طراف ،با خلق آثاار خاود فاراوان
می کوشید تا رسالت علمی خود را برای اینکه جامعه بتواند از تلقیات فردگرایی دور شود و
نظمی نوین با استنباطی جدید از فرایندشناختی و فرایندبینی بهدست آورد و در مسیر تکامل
و تحول به معنای واقعیآن گام بردارد ،ادا کند .این شیوة عمل ساعدی ،در حقیقات ،هماان
جریان فکری است که بعدها حافظ با استدرا علمی آن توانست با خلق بخشی از غزلیات
خوشباشانه که متناسبترین و سنجیدهترین وظیفه برای رهاایی جامعاة فروافتااده و درگیار
ایرانی بود ،انجام دهد.
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3ـ نظام کیفی و ساختاری گلستان
نظر متقن این است که هر پدیدة علمی و فرهنگی برآیند دو عامل اساسی «روح زماان و
روح قومی است» (اسکارپیت .)68 :6837 ،بر این مبنا ،نباید به طور مطلق و یکسویه متوقع
بود که آننه در یک نوشته و یا اثری فراهم میآید ،صرفاا بازنمودی از انگاارههاای فکاری
خود نویسانده اسات ،بلکاه نویسانده خاود کاانونی از آماوزههاا و آمیختاههاسات کاه گااه
خودآگاه و گاه ناخودآگاه در جریان نوشتههاا ظهاور ماییابناد .ایان مبحاث بیاانگر هماان
عقیدهای است که گفته میشود ساختارهای ذهنی ما با محیط اجتماعی سااخته مایشاوند و
محیط اجتماعی ،ساختارهای ذهنی ما را بازتولید می کنند .پس هر فاردی در طاول زنادگی
خود با میدان های متفاوتی از اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و علمی درگیر است و ماا بایاد باه
طرزی عمل کنیم که نویسنده و شاعر و نیز اعمال آنها در ارتباط با ساختار معنا شوند تا ناه
خودآگاهی و انتخارگری آن از میان برود و ناه تاأثیر مساائل اجتمااعی و محایط زنادگی
آنها نادیده گرفته شود (ر .بوردیو888 :6868 ،ا.)886
اکنون با حفظ اصالت علمی این مطالب ،میتوان گفت که گلستان «حاصال دریافات و
برخوردهای گوناگون مردی است با دنیا و مسائل و دشواریهاای حیاات انساان» (یوسافی،
 )876 :6817و با همة «معایب و محاسن و با تمام تضاادها و تنااقصهاایی کاه در وجاود او
هست» (زرینکور.)837 :6878 ،
شااکی نماایتااوان داشاات کااه آننااه سااعدی در قالااب حکایااتهااا در گلسااتان فااراهم
آورده است ،بر پایه امری اندیشمندانه بوده است و هرگز از سِرم تعجیال و تفانن نباودهاسات.
پس به دلیل تنوع و تعدد حکایتها نباید پنداشت که «در گلستان ،حکایاتهاا بادون هایچ
ارتباطی دنبال هم قرار گرفتاهاسات» (ماساه )816 :6816 ،و یاا مانناد «کشاکول یاا جُناگ،
مجموعه ای است از آننه سعدی در طی سای و چناد ساال سِایر و سایاحت دیاده و شانیده»
(دشتی )886 :6813 ،گرد آمدهاست.
سعدی به یمن صداقت نویسندگی ،توانسته با رعایت سانخ ساخن ماؤثر باا تلفیاق آیاه و
حدیث و شعر و مِ رل تازی و با بهرهگیری بجا و بهموقع ،نه تنها مانعی در القای اندیشه پدیاد
نیاورده ،بلکه بر رساایی ساخن افازودهاسات و آن را شایرین و نمکاین کاردهاسات (ر.
یوسفی .)897 :6817 ،این سیاق نویسندگی هرگز باعث نشده تاا ساعدی از مصاالح فکاری
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خود که همواره مدّ نظر داشته ،بازبماند .قدر مسلم اینکه «ذهنیات گلساتان ،ذهنیات ساعدی
است» (میالنی.)68 :6873 ،
نباید فراموش کرد سعدی در زمانی مینوشت «که به قاول برخای از اهال تحقیاق ،باار
اندیشة سیاسی و فلسفی در ایران بسته شده باود» (هماان .)63 :پاس ساعدی و گلساتان او را
میتوان «عصارة این عصر و بازتار مهمترین تنشها و کششهای آن دوران دانست .کمتار
کسی چون او تجسم فرهناگ زماان خاویش و طناین ذهان و زباان فارسای در آن روزگاار
پرمخاطره و در حال گذار بود» (همان .)71 :اگر او این ناوع مهندسای از زباان را برگزیاده،
در واقع ،نوعی رساالت عالماناه و تبیاین یکای از جلاوههاای ماردمشاناختی و در

وی باه

روحیات افراد بوده است .پس با نگاه به همین رویکرد ،میتوان مُصِر شد که «گلستان یاک
نمونااة کاماال و ایراناای مکتااب رئالیساام ،قباال از بااه وجااود آماادن آن مکتااب ادباای اساات»
(زرینکور.)87 :6817 ،
سرانجام اینکه باید دانست «هر عبارت به رغم نیت یاا آگااهی عباارتپارداز ،نااگزیر از
زیرساختی فکری و ایدئولوژیک است» (میالنی .)73 :6873 ،منطبق بر همین پایاه ،یکای از
شاخصهای نوشتاری سعدی در گلستان ،این است که رخدادهای و اتفاقاات واقعای و گااه
ذهنی خود را به طرزی وارد حکایتها کرده ،جنباة روایای باه آنهاا دادهاسات کاه ضامن
حفظ التذاذ لفظی و کالمی ،بتواند به طرزی اندیشه و غرض علمی خود را نیز درج سازد.

4ـ خالصه حکایت جدال سعدی با مدعی
حکایت جدال سعدی با مدعی یکی از حکایتهای بلند بار هفتم گلساتان اسات .ایان
حکایت در بیان توانگری و درویشی است و سعدی در ایان حکایات ،شخصایتی اسات کاه
بهجمد مدافع توانگری است .ایان حکایات باه سایاق مقالاهنویسای در ادبیاات عارر تادوین
شدهاست و سعدی در خلق این حکایت ،ظاهراا کوشیده تا یکی از مقولههای رایا و بسایار
مهم صوفیه ،یعنی فقر و غنا را مطارح ساازد .وی در روناد حکایات ساعی کارده تاا باه هار
طریقی غنا را بر فقر تارجیح دهاد و باا بهارهگیاری از تم یالهاای عربای و فارسای ،آیاات،
احادیث و روایات به شیوة استداللی و جدلی آن را باه اثباات رسااند کاه البتاه درویاش در
مقابل نیز چنین عمل کردهاست.
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ظاهراا سعدی در خلق این حکایت« ،به کتار احیاء علوم الدین اماام محماد غزالای نظار
داشتهاست» (حسینی .)16 :6838 ،چون غزالای «در باار منجیاات و در کتاار فقار و زهاد،
فصلی را با عنوان بیان فضیلت درویشی بار تاوانگری آورده اسات» (هماان) .در بیاان دیگار
گفته شده که سعدی با انشای این حکایت ،در حقیقت خواسته «مقالهای بنویساد کاه هام باا
شیوة داستان نویسی سازگار باشد و هم توانایی او را در فنّ مقالهنویسی باه سایاق فارسای باه
اثبات رساند» (خطیبی.)167 :6811 ،
به هر روی ،این حکایت به طرز گفتگو ( )Dialogueو با لحنی جدّی و تند فراهم آمده
که هر یک از دو طرف دعوا بهفراوانی سعی کارده اناد تاا باا ارائاة ادلاه و براهینای منطقای،
طرف مقابل را مجار سازند ،ولی چون توفیقی و اقناعی حاصل نیاماده ،بناابراین ،رضاایت
می دهند تا به حکمیت و قضاوت قاضی مسلمان تن در دهند .سرانجام ،قاضی پس از شنیدن
براهین و ادلة آن دو ،به شکلی مصلحتآمیز به ارزش وجودی هر دو نظر میدهد.

5ـ تحلیل فرایند ایدئولوژی شناختی استعاری گفتمان جدال سعدی با مدعی
5ـ )1کارکرد پنهانسازی ایدئولوژی در نظامهای استعاری
قبل از ورود به مبحث اصلی ،اگر مقدمتاا «بخواهیم دیدگاه ساعدی را در قالاب یکای از
نظریههای رای جامعهشناسی بیاان کنایم ،بایاد او را کاارکردگرا ( )Functionalistبناامیم.
سعدی م ل نقشگرایانی چون مرتون ( )Mertonمعتقد است که اگر فقر و ناابرابری از حاد
بگذرد ،دیگر نقش خود را از دست مای دهاد و در عاوض ،تنظایم جریاان اماور جامعاه باه
نابسامانی و به تعبیر مرتون ،به کارکرد نامتناسب میانجامد :فقر و نابرابری هام حادی دارد»
(محمدی و نبئی.)38 :6838 ،
پس به موازات همین شناخت ،می توان گفت که سعدی در ایان حکایات کاه اسااس و
شاکلهای گفتمانی دارد ،چنین ایاده و نظاری را پوشایده در ژرفسااخت تعقیاب مایکناد.
همین جا باید تصریح کرد ،آنگاه که سعدی برای فیصاله دادن مجادلاه باه قضااوت قاضای
مسلمان درمیدهد و قاضی به گونهای مصلحتآمیز با حفظ تعادل و حضور ارزش وجودی
هر دو (= توانگر و درویش) نظر میدهد ،نباید جریان مباح ه را تمامشده تلقای کارد ،بلکاه
در پس زمینة این ماجرا ،سعدی با فهم عقالنیت فرهنگی و در شرایط حاکم بار جامعاه و
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نیااز نااوع توقااع از وی ،آن را بااه شااکلی محافظااهکارانااه بااا اسااتنباط و هاادایت مخاطااب بااه
پیشینههای استداللی بحث به خواننده موکول میکند و به شکلی مطمئن است کاه خوانناده
به درستی با او همسو و همعقیده خواهد شد.
سعدی در فراهمآوری نظامها و روابط استعاری مربوط باه درویاش باه سابکی ساخته و
آگاهانه می کوشد تا به هر نحو ممکن ،خردِ جمعی و یاا حتای عااطفی جامعاه را نسابت باه
گفتة درویاش برانگیازد .وی از طارز عمال علمای پیشاین خاود کاه کلیّات آن مقصاور در
اخالق ،تربیت ،تعلیم ،انادرز ،انساانشناسای و عاقباتاندیشای اسات ،ساود مایجویاد و باا
همراهی آن ،پیشفرضها و پیامدهای ایدهپردازانة خود را با ارجاع باه شابکههاای مفهاومی
استعاری درویش به شکلی منطقی و ماؤثر باا رعایات چاارچوبی از رواباط اجتمااعی تبیاین
می کند .اکنون برای تأمل و استنباط صحیح از این فرایند پنهاانساازی ایادئولوژی ،باه ایان
نمونهها از شبکههای ارجاعی به استعارة درویش ،مستخرج از متن حکایت دقت کنید:
ا اینان که خرقة ابرار پوشند و لقمة ادرار فروشند.
ا درویش بیمعرفت نیارامد تا فقرش به کفر بینجامد.
ا مشغول کفاف از دولت عفاف محروم است.
ا محال عقل است اگر ریگ بیابان دُر شود ،چشم گدایان پُر شود!
ا از عقوبت ایزد نهراسد و حالل از حرام نشناسد.
ا گفت :ای مسلمانان! قوت ندارم که زن کنم و طاقت نه که صبر کنم .چه کنم؟ و. ...
استعارههای مفهومی درخور فهم این شبکههای استعاری به طور نمونه این گونه است:
ا درویش موجودی ظاهرفریب ،گرسنه و گداصفت است .پاس ،درویشای ناامعتبر و ناوعی
آسیب فرهنگی و اجتماعی است.
ا درویش از نظر بُعد در

ایمان و ساالمت تقاوا ،نااایمن اسات .پاس ،درویشای ،انحرافای

عقیدتی است.
ا درویش برای رفع نیازهای روزمره ،از عفاف و عصمت خود صارف نظار مایکناد .پاس،
درویشی ،معضلی اخالقی و رفتاری است.
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اا درویااش ،موجااودی حااریص و طماااع اساات .پااس ،درویشاای ،انحصااارطلبی و در ذات،
تمامیتخواهی است.
ا درویش پایبند اصول دیانت و مذهب نیست .پس ،درویشی ،بیسرانجامی دینی و گمراهی
است.
ا درویش ،نااستوار ،بیاراده و بیحمیت است .پس ،درویشی ،معضالی روانای ،اقتصاادی و
توجیهگرایانه است.
به هر حال ،به استناد در

دقیق همین عناصر و نظامهای استعارههای مفهومی ،میتاوان

اذعان داشت که در دستگاه فکری و عقالنیات اجتمااعی ساعدی ،درویاش اساسااا جریاانی
ممتد از نظامهای سیاسی دینی غیرایرانی بر پیکره و روان فرهنگی قوم ایرانی است که بر اثر
گذشت زمان و تماادی دوران ،باعاث تغییار مانش و ایجااد روحیاة انفعاال ،تقادیرگرایی و
اقناعپذیری شده است .افزون بر این ،در کلیت مطلب ،درویش آن بخش منفعل و ناکاراماد
و آسیب زای نهادهای فعال و پویای جامعه ،یعنی توانگری است کاه ایان چنادان باا نگااه و
ذهنیت فعال فکری و فرهنگی و نیز عدالت اجتماعی سعدی قارین و موافاق نیسات .در ایان
صورت ،نباید مهم و ضروری تلقی شود ،مگر اینکه تغییری بنیادی در جهاانبینای او شاکل
پذیرد و از جنبة انفعال و انزوا درآید تا جامعه سطح متوازن و پویای خود را حفظ کند.
البته با قدری تأمل و کنجکاوی علمی بیشتر ،حتی میتوان گفت کاه ساعدی بار اسااس
نشااانههااا و قااراین ساااختاری مااتن ،نساابت بااه آننااه گفتااه شااد ،نگاااهی سااختتاار دارد و
نادیده انگاری درویش را بیشتر در ذهن می پرورد .مجموعاة مرجاع ضامیرهای درویاش باه
تااوانگر ،صااامتهااای متکاارر بااا لحاان افتااان مربااوط بااه درویااش و نبااودِ همسااانی ارزش
زبانشناختی آنها در برابر مصاوتهاای بلناد و لحان خیازان تاوانگر و نیاز میازان فراوانای
گفته های سعدی نسبت به توانگر تا درویاش ،هماه و هماه بیاانگر ایان ادعاسات و از منظار
کارکرد ایدئولوژی شناختی ،اینها خود نوعی استعارة مفهومی محسور میشوند م الا:
«توانگران را وقب است و نذر و مهمانی

زکات و فطره و اعتاق و هِادْی و قرباانی

تو کی به دولت ایشان رسای کاه نتاوانی

جز این دو رکعت و آن هم به صد پریشانی»
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ا « یکی در صاورت درویشاان ،ناه بار سایرت ایشاان در محفلای دیادم نشساته و شانعتی
درپیوسته و دفتر شکایت باز کردهاست» (صامتهای «ش» و «س»).
ا «کریمان ،خداوندان ،گوشه نشینان ،زایران ،مساافران ،گاران ،دیگاران ،ایشاان ،پیاران،
جیران ،متعلقان ،زیردستان و =( »...مصوت «آ»).
جدول فراوانيهای زباني
درویش
سطر

88

توانگر
بیت

68

سطر

بیت

18

66

به عاالوه بایاد اظهاار داشات ،از اینکاه ساعدی خاود در قالاب شخصایت تاوانگر ظااهر
شدهاست و با کوشش و جدیت تام و تمام با بهرهگیری از اساتعارههاای مفهاومی در اثباات
ارزشی و وجودی او کوشیده ،به اصلی به نام خودشناسی همزمانی توجه عمیق داشاتهاسات.
چون خودشناسی با روح نویابی و روح نویاابی باا مفهاوم توساعهیاافتگی اخاالق اجتمااعی
پایدار مرتبط است ،چه بسا همین دیدگاه باعث شاده تاا در جاایی ،هاانری ماساه ساعدی و
اراسموس ( )Erasmusعصر تجدد اروپا را نشان قیااس پاذیر بداناد (ر .میالنای:6873 ،
.)33
ناگفته نماند در اضالع متن حکایت از مقوالتی با موتیبهای بازی شطرن که اساسای
اندیشگانی و سیاسی دارد و نیز مقولههایی از جنس ابزار و ادوات جنگی باهکارات اساتفاده
شده است .ناگفته پیداست که سعدی این بار از سِرم آگاهیهای اجتماعی و تجارر تااریخی
نوین ،طرح مسئله کردهاسات و مایخواساته باه گوناهای امار مهام اجتمااعی را و ناه صارفاا
اخالقی را پیریزد م الا:
ا « هر بیدقی که براندی ،به دفاع آن بکوشایدمی و هار شااهی کاه بخوانادی ،باه فارزین
بپوشیدمی .تا نقد کیسة همت درباخت و تیر جعبة حجت هم بینداخت».
ا «حالی که من این سخن بگفتم ،عنان طاقت درویش از دست تحمال برفات .تیاپ زباان
برکشید و اسب فصاحت در میدان وقاحت جهانید و بر من دوانید».
«هان تا سااپر نیفااکنی از حماالة فصایح

کااو را جااز آن مبالغااة مسااتعار نیساات

دین وِرز و معرفت که سخندان سجع گوی

بر در ساالح دارد و کس در حصار نیست»
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5ـ )2کارکرد شباهتآفرینی استعاری در راستای دستگاه ایدئولوژیک
اصوالا زبان با نظام مفاهیم و انگارههای ذهنی ما در ارتباط است ،چون دیگری به غیار از
خود فرد بهسهولت قادر نخواهد بود تا به شناخت محتوای ذهنی دست یاباد .بناابراین ،زباان
مبیّن نحوة تفکر و اندیشة ماست .بر پایة همین خاستگاه ،گزارههاای شاباهتساازی اگرچاه
برآیند ایماژ و خیال هستند ،ولی به نوعی زبانی هستند که زیرساختی از تفکر و کنش ذهنی
به همراه دارند.
در نگاه عمیقتار ،شاباهتساازی و یاا شاباهتآفرینای شااکلهای ارزششاناختی و بهتار
بگوییم ،پدیدارشناختی عقالنی است زیرا میتواند «چشماندازی شناختی باه مادد اساتدالل
نشااانگر» (ر .هماادانی )683 :6863 ،فاارا روی مااا بگشاااید .بایااد بپااذیریم کااه چنااین
ساختههایی نه تنها نشاندهنده ،بلکه قدرت اثبات ایدهها و شناختها را نیز خواهناد داشات،
چون گاه پیامدهای ایدئولوژیکی ممکن است از طریق تسلسل روابط استعارههاای مفهاومی
بهدرستی تبیاین نشاوند .بناابراین ،قالابهاا و سااختههاای شاباهتی ،مااهیتی تساهیلکنناده و
برجستهسازی خواهند داشت .یکی از شیوههایی که ساعدی در حکایات مطارحشاده بارای
انتقال نظرگاه و غرض ایدئولوژیکی خود بهکار بسته ،خلق گزارههای استعارههای مفهاومی
شباهتی است .اساساا بعضی مواقع شبکههاای اساتعارههاای مفهاومی مارتبط باا دساتگاههاای
ایدئولوژیکی ،برای ایجاد حس همدالنه و از سویی ،اقناع خِررد نظامهای اجتماعی ،ناچاار از
این مقولهسازی است .گزارههای شباهتآفرینی ساعدی در ایان حکایات دوقطبای هساتند،
بدین شکل:
قطب اول :ایجابی و اثباتی (توانگران)
قطب دوم :سلبی و انکاری (درویشان)
در قطبهای ایجابی ا اثباتی ،فرایناد مقولاهساازی نظاامهاای اساتعارههاای مفهاومی در
ساخت های تشبیهی ،کارکردی م بت و موجّه دارند و برعکس ،در قطب سالبی و انکااری،
فرایند مقولهسازی نظامهای استعارههای مفهومی در ساختهای تشبیهی ،کارکردی منفای و
غیرموجّه دارند .حال به این نمونهها از استعارههای مربوط به درویشان توجه کنید:
ااا «مااور گاارد آورد باااه تابساااتان
ا «ای طبل بلندبانگ در بااطن هایچ

تاااا فراغااات بُاااوِد زمسااتانااااش»
بی توشه چه تدبیر کنی وقت بسی »
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ا «تشاانگان را نمایاد اناادر خاوار

همه عالام باه چشاام چشمااة آر»

ا و محال عقل است که اگر ریگ بیابان دُر شود ،چشم گدایان پُر شود.
ا «ساگی را گار کلااوخی بار ساار آیاد
ا «چون سگ درّنده گوشت یافت نپرسد

زم شادی برجهد کاان اساتخوانی اسات»
کان شتار صالاح اسات ،یاا خار دجاال»

ا چون آزر بتتراش به حجت با پسر برنیامد ،به جنگش برخاست. ...
استعارهها عبارتند از :مور ،طبل بلندبانگ ،تشنه ،سگ ،سگ درنده و آزر بتتاراش .در
واقع ،این استعارهها که در قالب و ساختهای تشبیهی هستند ،در بافت فرهنگی و اجتمااعی
بار معنایی خاصی دارند و از جنس مقاوالتی فروکاساته و متنازل تلقای مایشاوند .باه طاور
نمونه ،شبکة مفهومی این استعاره چنین است:
ا مورچه موجودی ضعیب و ناتوان و بای مقادار اسات .درویاش چاون مورچاه اسات .پاس
درویش ،موجودی ضعیب و مستأصل و بیناره است .از ایان رو نبایاد چنادان مهام و قابال
توجه باشد .این شبکة استعارههای مفهومی عالوه بر کارکرد تشبیهی ،گاه میتوانند در نظاام
استعاری طنزی نیز به کار روند .در عرصة رقابتهای سیاسی و اجتماعی ،بعضی افراد بارای
حقیر شمردن رقیب و نیز ایجاد تزلزل روانی و ذهنی در وی از اینگونه اساتعارههاا اساتفاده
میکنند .سعدی به طرزی هوشمندانه این استعارههای مفهومی را مدّ نظر داشتهاست.
ا طبل یکی از ادوات موسیقی کوبهای است که توخالی و ظاهری مدور و بزر و صادایی
بم و بلند دارد .درویش چون طبل است که تهای از هرگوناه اراده و اصاالت اسات و صارفاا
الف و گزاف است .پس درویش ،مصداق گفتار بیکردار است و گفتار بیکاردار چنادان
به کار نیاید .مابقی شبکههای استعارههای مفهومی نیز به همین روش است.
حال اگر درویش هم برای توانگران صفتهایی منفی تشبیهی بهکار میبرد ،ولی باا ایان
مجموعه مقولهها ،هم از حیث کاربرد و هم از حیاث شاأن و جایگااه کاارکردی نظاامهاای
اجتماعی یکسان نیستند .به این نمونهها توجه فرمایید:
ا «تصور کنند که تریاقند یا کلید خزانة ارزاق ،مشتی متکبر مغرور».
ا «گر بیهنر به مال کند کِبر بر حکیم کون خرش شمار وگر گاو عنبر است».
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ا «چون ابر آزادند و نمیبارند و چشمة آفتابند و بر کاس نمایتابناد .بار مرکراب اساتطاعت
سوارند و نمیرانند».
ا «محک داند که زر چیست و گدا داند که ممسک کیست.»...
استعارههای مفهومي :تریاق ،کلید خزانة ارزاق ،کون خر ،گااو عنبار ،ابار آزار ،چشامة
آفتار ،سوار و محک .اگر
چه این شابکههاای اساتعاری در قالاب شاباهتآفرینای منفای از جاناب درویاش بارای
توانگران ذکر شدهاست ،لیکن به هیچ روی از نظر ارزش زبانشناختی اجتماعی باا آنناه از
جانب سعدی در شخصیت توانگر برای درویش گفته شده ،سنجیدنی نیست .البته فقط یاک
مورد (= کون خر) که این هم به مصداق «النّادرکالمعدوم» است.
استعارههای مفهومی تشبیهی که از زبان قاضی بیان شدهاست ،باه مراتاب بیشاتر شایساتة
توجه هستند:
ا «بدان که هر جا گل است ،خار است و با خرمر ،خمار است و بر سِرم گن  ،مار است».
ا «و آنجا که دُرّ شاهوار است ،نهنگ مردمخوار است».
ا «نظر نکنی در بوستان که بید مشک است و چور خشک».
ا «اگر ژاله هر قطرهایی دُر شدی

چو خرمهره بازار از او پر شدی».

ا «اگر به ِم رل ،باران نباارد یاا طوفاان ،جهاان باردارد ،باه اعتمااد مکنات خاویش از محنات
درویش نپرسند.»...
استعارههای مفهومي تشبیهي توانگران :گل ،خرمر ،گن  ،دُرّ شاهوار ،بیاد مشاک ،ژالاه،
دُر ،باران و طوفان.
استعاره های مفهومي تشبیهي درویشان :خاار ،خماار ،ماار ،نهناگ ماردمخاوار ،چاور
خشک و خرمهره.
قطع ااا انتخااار و کاربساات ایاان سااازههااای زبااانی باایدلیاال نیساات و لزوم ااا پیاماادهای
ایدئولوژیکی به همراه داشتهاند که حاقّ مطالب این است :توانگری ،بله و درویشی ،نه.
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5ـ )3کارکرد بازمفهومسازی استعاری از توانگر و درویش در راستای دستگاه
ایدئولوژیک
بازمفهومسازی یکی از اصطالحات زبانشناسی است که معادل آن در کتارهای نقاد و
نظریههای ادبی ،آشنازدایی و غریبه سازی است .هدف زبان ادبی با کاربست آشنازدایی این
است که « عادت ادراکی و احساسی ما را باا اساتفاده از اشاکال غریاب و غیرعاادی باه هام
میزند و از این رو شکل (= )Formرا برجساته و آشاکار مایکناد» (شمیساا.)673 :6831 ،
هرگاه هنرمند هم از یک از تصویر و منظره که جنبة روزمرگی پیدا کرده ،طرحی ناو ارائاه
کند ،در واقع ،کاری آشنازدایی کردهاست .با این توضیح ،با امکان بازمفهومسازی میتاوان
زنجیرهایی از استعارههای جدید با بهرهگیری از یک مقولة زبانی ،تجربه و یا اتفااقی پیشاین
که به دلیل حضور مداوم و متکرّر ،دیگر جنبة تأمل و توجّهانگیازی را از دسات داده ،پدیاد
آورد« .شاعر یا نویسندهای که به تولید اساتعارههاای ادبای جدیاد دسات مایزناد ،متاأثر از
مدلهای ایدئولوژیک ذهنی ،میتواند چشمانادازهای تاازهای از یاک مفهاوم را در اختیاار
مخاطب قرار دهد» (شهری.)18 :6866 ،
ال دو نشاانة تیپیاک
در این حکایت ،ساعدی باا اساتفاده از تاوانگر و درویاش کاه اصاو ا
تاریخی هستند ،به طرزی اندیشیده به بازمفهومسازی مبادرت جستهاسات .ماا مایدانایم کاه
وی «طبقات اجتماعی خود را همناون پادشااهان ،درویشاان ،زاهادان ،قاضایان ،صاوفیان و
فقیهان را از لحا روحیات اخالق و شرایط زندگی و عملکرد اجتمااعی از مقابال دورباین
نقد خود میگذراند» (ظهیری ناو و پا مهار .)66 :6837 ،باا وجاود ایان ،دساتگاه فکاری
سعدی دربارة توانگر و درویش ،رویکردی باا معناای تجرباهزیساتی جدیاد اسات .ذهنیات
ال باا نهااد فلسافی ،رفتااری و نگارش
جامعه به دلیل تماد حضور افکاار صاوفی مآباناه ،کاام ا
درویشگری هماهنگ و هم سو است و تاوانگری باه دلیال حاکمیات هماین فکار و نگااه،
بخش نفی شده و بعضاا در جنبة شدیدتر آن ،ابتذالی اجتماع بودهاسات .امّاا ساعدی باا یاک
چرخش تجربة اجتماعی ،فرهنگی و تناسب با در زمان و مقتضیات حیات بشری ،تلقیات
جامعه را دربارة این دو طبقه ،واژگون و جابهجا مایکناد یعنای کیفیات و نگااه نواندیشای
برای این دو طبقة اجتماعی بر اسااس جایگااه عملکاردی و نقاش پدیدارشاناختی آنهاا در
عرصة روابط و کنشهای اجتماعی و انسانی آنان به وجود میآورد که ایان شایوة عمال در
حقیقت ،نوعی بازمفهومسازی در راستای ایدئولوژی محسور میشود.
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ال باه تناساب مباحاث درباارة
فراموش نکنیم حاصل تمام اساتعاره هاای مفهاومی کاه قاب ا
درویشان ذکر شد ،به طور کلّی ،بیانگر این غرض و اندیشه است که ساعدی عصار خاود را
عصر انفعال و عصر ذهنیت درگیر درویشاندیشی و احتضار پویایی انسانی میداناد .از دیاد
وی ،توانگری یعنی ایجاد روح حرکت و پیوستگی امنیت روانی و فکری در گسترة اجتماع
و از بین بردن ذهنیت معیور استیصالنگری و تناقضآمیزی باه تعبیار دیگار ،بایاد درسات
اندیشید و دقیق عمل کرد و یا به عبارتی ،اینجهانی سنجید و عمل کرد و آنجهانی دیاد و
ماند تا هم سالمت جان و هم سالمت جسم ،درست برقارار ماناد .اماا اگار بخاواهیم قادری
امروزیتر قضاوت کنیم ،طرح سعدی در بازمفهومسازی استعاری از درویش و توانگر ،این
است که «خِررد سعدی میخواهد اینجهانی باشد» (مختاری.)37 :6873 ،

نتیجهگیری
استعاره ،امکان مناسب علمی برای شناخت دستگاه ایدئولوژی است .اصوالا نوع انتخار
و نحوة بهکارگیری استعارهها در متون و آثار ادبای ،بازتابناده ایادئولوژی غالاب شااعران و
ادیبان خواهد بود .گاهی شاعران و نویسندگان با در مقتضیات زمان و مکاان و نیاز روح
فرهنگی حاکم ،ضمن حفظ قواعد و اصول گفتاری و نوشتاری ،به طرز اندیشهورزاناهای از
نظام استعاری برای انتقال و ابراز ذخیرههای فکری خود استفاده مایبرناد .باه دلیال پیوناد و
ارتباط شناختی و معناداری که بین استعاره و ایدئولوژی وجود دارد ،مایتاوان در تشاریح و
تبیین مفاهیمی که در

آنها سخت و گاه مشکل باه نظار مایرساند ،بهاره جسات .هماین

مبانی و امکان باعث شدهاست که سعدی گفتمان جدلی حکایت جدال سعدی باا مادعی را
که روساختی روایی و بهظاهر ترجیح توانگر بر درویشان و یا بهتر بگویم ،ارجحیات غناا بار
فقر است ،به گونهای عالمانه پدید آورد .بر اساس اساتدالل و تحلیالهاای صاورت گرفتاه،
بهدرستی میتوان در کرد که توانگران و درویشان دو نظام استعاری مفهومی در راساتای
یک ایدئولوژی مکتوم هستند یعنی سعدی که خاود مادافع تاوانگری اسات ،باا اساتفاده از
تولید شبکههای استعارههای مفهومی با کارکردهایی از نوع پنهانساازی ،شاباهتآفرینای و
بازمفهومسازی توانسته است چشم انداز دقیقای از نگااه و فکار حااکم تااریخی عصار خاود
بهدست دهد که بر اساس تماادی دوران حکوماتهاای غیرایرانای باه وجاود آمادهاسات و
ذهنیت فرهنگی ایرانی را کامالا متغیر ساختهاست.
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در این حکایت بلند ،وی از رهگذر مجموعهآفرینای اساتعاری مبتنای بار پایاة نگرشای،
ایدئولوژی خود را نسبت به جریان حاکم بر عصر خود ظهور و بروز دهاد کاه هماان تفکار
صوفیمآبانة افاقهگرایانه است .وی این تفکر را با نگاه کارکردگرایانة خود کامالا هماهناگ
نمیبیند و محور عدالت اجتماعی و آموختههاای تجربای انساانی و علمای وی باه او اجاازه
میدهند تا این جریان تاریخی انفعال و اقناعپذیری تقدیرگرایانه را که با نظامهای اجتمااعی
پویا و متوازن و خِررد جمعی فعال هام سانگ نیسات ،زیار ساؤال بارد .برآیناد ایان پاژوهش
می نمایاند که سعدی در این حکایت ،جدلی فکری و فرهنگی با بهارهجاویی از شابکههاای
استعارههای مفهومی آغازکرده ،به نیکی از عهدة آن نیز برآمدهاست.
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