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 چکیده

متفاوت، مطرح شاد و باه    یکردیهم با رو یقیتطب اتیادب ،ییو ساختارگرا تینامتنیهمزمان با ب
هرساه باه    ت،یا و ترامتن تیا نامتنیب ،یقا یتطب اتیا کارد. ادب  تیا مساتقل اعاالم موجود   یا عنوان رشته

متفااوت کاه    یکارد یاماا باا رو   پردازناد،  یم «گرید یها متن ایمتن با متن  کی انیروابط م یبررس»
. اباد یناو ب  ییتحول و معناا  ،ییایو بسته بودن خارج شده، پو ییمعنا الت تکمتن از ح شود یم عثبا
هاا و   هاا، تفااوت   شاباهت  ،یخیروابط تاار  یها بر مبنا ملت اتیادب انیم یروابط ادب» یقیتطب اتیادب

 یمتن در سطح فراملّا  انیم یوگو گفت یهم به نوع نجایکه ا کند یم یرا بررس «یو تأثر ریرابطة تأث
دارد.  یارتبااط تنگااتنگ   تیبا ترامتن یاول قیو به طر تینامتنیبا ب جه،ی. در نتافتد یاتفام م یو فرامرز

آن  ییو در فهم بهتار ماتن و رمزگشاا    ندیآ یو مؤثر در نقد متن به شمارم دیمف یها دو از روش نیا
 انیا م )و از تیا و ترامتن تیا نامتنیب کارد یرا باا رو  یساعد  بوساتان دارند. مقالاة حاضار،    ینقش اساس
و  کناد  یما  انیا مؤثر در خلق اثر و فهام ماتن را ب   یرونیو عوامل ب یرا( بررس ها رامتنیها هم پ ترامتن
کاارکرد   کارد، یرو نیا باا ا  شادند،  ینما  یتلق تیمتون چندان بااهم ةیکه در خوانش اول ییها بخش
 .است شده  ادهنشان د یقیتطب اتیها از منظر ادب نآ  و ارتباط انیها نما آن

 ت،یی تاامتن هیا،  اامتنیی پ ،یسیعد  بوسیتا   ت،ینامتنیب ، قیتطب اتیادب ان کلیدی:واژگ
 .اامتنیشناخت، پ
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 مقدمه

شود، بلکه با استفاده از  ینمبه یاری نبوگ و اذهان اصیل نویسنده آفریده  صرفاًهی  متنی 
در  گشتِ متون و بیناامتنی  یجاآیدا به تعبیر دیگر، یک متن  یممتون از پیش موجود فراهم 

فضای یک متن مفروض است. آثار ادبی، چه در ادبیات ملّی و چه در قلمرو ادبیات جهانی 
ا  یفکرو فضای از نویسندگان  ،اند به همان اندازه که بر نویسندگان پس از خود اثر گذاشته

حاضر درصادد   ةمقال اند. یرفتهر پذاثهم  د و پیش از خودو مسائل عصر زندگی خو فرهنگی
هایی است که به دالیلی در خوانش متون، چندان ماورد توجاه قارار     یرامتنپیین بررسی و تب

ماناد، در حاالی کاه     یما ها بر خوانندگان پوشایده   گیرند. در نتیجه، نقش و کارکرد آن ینم
فرهنگای و   ا    یاجتمااع ها از نظر نقد تااریخی در شاناخت ماتن، شخصایت، محایط       یرامتنپ

یاری اثار بسایار حاائز اهمیات      گ شاکل حتّی در چگونگی  مسائل دیگر روزگار نویسنده و یا
 /Dedication« )اهاادا /تقاادیم» یااا« ساابب تااألی، »پیاارامتن  بااه عنااوان مدااال،    هسااتندا

Presentationعلام، سیاسات، تااریخ و    ةدر حاوز  نفوذ ی( اثر به یکی از اشخا  معتبر و ذ 
 هنرمناد مسائل عصر زندگی . یدبیا به حساب انگیزه و عامل خلق یا ایجاد اثر تواند یم غیره،
، پایش از خاود   فکاری  یهاا  و سرچشامه  تاون از آثاار، م  ویکه جز اثرپذیری  دهد ینشان م

کاه   گوناه   هماان  .ماؤثر باشاد   یآثاار و  ایا در خلاق اثار    تواند یمهم  بیرونی عامل یا عوامل
ود را پاردازد، راه خا   یمشناسی ساختارگرا به تحقیق در متون  کریستوا هم آنجا که در نشانه

قائل به ساختاری زبانی در متن است، ولی بااختین بار تاأثیرات    »کندا زیرا  یماز باختین جدا 
 (.683: 6868نامور مطلق، ) «ویژه جامعه و تاریخ بر متن تأکید خاصی دارد جهان بیرون، به

دهد متون  یمیری زبان و ادب فارسی نشان گ شکلنگاهی اجمالی به متون ادبی از آغاز 
نگاشاته   مدناوی یاژه در قالاب   و باه ویژه آثار منظومی که از سدة چهارم به بعد،  ، بهکالسیک
 معموالًکند. اثر  یم، ساختار مشابه دارند. این امر دربارة بعضی متون مندور هم صدم اند شده

معاراج  »نعت پیامبر، در برخی متاون  »حضرت باری آغاز و در ادامه به « توحید»با عنوان در 
اثر به یکی از اشخا  معتبر و « تقدیم/ اهدا»و « سبب تألی،»و آنگاه به « ت خلفانع»، «پیامبر
شود که در انگیزه، طرح ذهنی، قصد مؤل، در  یمنفوذ در حوزة علم، سیاست و... ختم  ذی

ی ثابت و همیشگی هساتند کاه   ها بخشایجاد اثر، نقش انکارناپذیر دارند، دو مورد اخیر از 
از منظار   هاا  ماتن ایان  شاود.   یمبه پیرامتن تعبیر  ها آنر دارند و از در غالب متون ادبی حضو
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آیند که در ادامه با  یمبا رویکرد ترامتنیت ژنت، پیرامتن به حساب  ها متنمطالعة روابط میان 
 ذکر شواهد بررسی خواهندشد.

 پژوهش ةلئو مس پرسش

عوامال تأثیرگاذار و   عامال یاا    (،Paratextuality) / پیرامتنیات (Paratexts) هاا  نپیارامت 
. گردناد  یاثار ما   خلاق موجد انگیزه شده، منجر به  وکه موجب  هستندبیرون از متن  ةسازند
بیان ارتبااط   به سپسپردازد،  یما  ی ترامتنها گونها از  پیرامتن تبیین ابتدا بهنخست  این مقاله

 ه کمک پیرامتن هابمیان جهان بیرون و درون متن را  ةد و رابطیآ میآن با ادبیات تطبیقی بر
اثار ادبای ماؤثر     یاری گ در شاکل توانند  ی)ها( میرامتنآیا پ»د که شوتا معلوم  کند یبررسی م
 یهاا  از مساائل و پرساش   یا کام در حال پااره    دسات  تواناد  یما  ها یرامتنتوجه به پ «.؟باشند
همیت و ا همچنین، .رسان باشد ویژه تاریخ ادبیات را یاری به ،ادبیات ةپاسخ مانده در حوز بی

 یک اثر ادبی/ هنری روشن کند. یریگ متن را در شکل تأثیر عامل یا عوامل برون

 پیشینه و ضرورت پژوهش

و مطالعااات بینااامتنی   یمتناا درونویااژه در حااوزة   پااژوهش در ادبیااات تطبیقاای، بااه   
رود، اما پوشیدگی و پیچیدگی آن همچنان  یمی امیداوارکننده پیش ا گونهی به فرهنگ درون
ها تا حدود زیادی  یسهمقاو  ها ملتست. البته توغّل در اصل موضوع  روابط ادبی میان باقی ا

. از ایان رو،  است آمدهمتنی مانع  پژوهشگران را از توجه به مسائل بااهمیتی نظیر عوامل برون
ی ترامتنیات ژنات، یعنای پیارامتن باه ادبیاات تطبیقای        هاا  گوناه مقالة حاضر از منظر یکی از 

 بوستانآنجا که نگارنده جستجو کرده، تاکنون دربارة مسائل پیرامتنی در کتاب نگرد. تا  یم
های مورد اشاره در این مقاله، پژوهش  یرامتنپویژه دربارة  سعدی از منظر ادبیات تطبیقی، به

 است. مستقلی انجام نگرفته

 روش تحقیق

 است. انجام گرفتهی ا کتابخانها توصیفی، و مبتنی بر پژوهش  این مقاله به روش تحلیلی
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 ساختارگراییساختار و . 1

گرایان و سااختارگراها باه ماتن و متنیات موجاب شاد چندصادا باودن و          توجه صورت
هاای   ها باه طاور مساتقل و باا روش     متن ة. مطالعکش، و آغاز شود ها متنی میان وگو گفت

هاای   ضاع، مارور    اماا باه   ،ای داشت گرچه دستاوردهای فراوان و تازه ،ساختارگرایی بسته
هاایی   شدند و محدودیت نمی ودهگش برخی از رمزگان با چنین روشی .خود را نیز نشان داد

متنیات ماورد    مرباوط باه ماتن و    هاای  رفته نظریاه  . رفتهکردند یان ایجاد مپژوهشگررا برای 
با چنین مبااحدی باود   و  ها مطرح شد بازنگری قرار گرفت و مباحدی مبنی بر ارتباط میان متن

دوره،  نیا در ا .شدباز یعنی ساختارگرایی  ،تاریخ خود ةتارگرایی وارد دومین مرحلکه ساخ
 یباز و گشوده به رو یعنوان واحد  واحد بسته و کامالً مستقل، بلکه به کیعنوان   متن نه به

مانناد   یپردازانا  هیا (. نظر881اا 888: 6868)ر. ا ناامور مطلاق،    دیا گرد یها معرف متن گرید
 نیتبااخ  لیا خائیم ژهیا و آن، باه  شمندانیو اند یشرق یاز مکاتب اروپا یریگ با بهره ستوایکر
 یعنا ی ،ییسااختارگرا  میمتعلق به دورة دوم پاارادا  تینامتنیرا طرح کردند. ب تینامتنیب ةینظر

است  نیا تینامتنیب یدارد. اصل اساس دیتأک یمتن انیم یباز است و بر وابستگ ییساختارگرا
 ایا  ماتن  شیپا  یاة بر پا یهر متن گر،ید عبارت به ردایگ یشکل نم متن شیبدون پ یمتن  یه»که 
در نقد ادبی، ساختارگرایان به جاای پارداختن باه    (. 881)همان: « استوار است ییها متن شیپ

شرح حال و عقاید نویسنده، با بررسی موشکافانة متن برای استخراج معنا به کشا، و تبیاین   
آن باا نظاام حااکم بارآن ناوع ادبای یاا کاّل ادبیاات           نظام حاکم بر یک اثر ادبی و ارتبااط 

هاای خاصای    ساختارگرایانی نظیر پراپ، تودوروف، باارت و ژنات باه داساتان    »پرداختند و 
حاکم بر یک نوع ادبای را  « قوانین عمومی»کردند تا  ها را مطالعه می پرداختند، بلکه آن نمی

قاوانین حااکم بار اثار ادبای      (. کشا،  818: 6868)مقادادی،  « در ادبیات ملتی کش، کنناد 
بررسای رواباط    منظار،  رهنمون شد. از این « روابط یک متن با متن دیگر»سرانجام به مطالعة 

های ادبی یک ملت با ملت دیگر اسات کاه از وظاای، ادبیاات تطبیقای باه شامار         میان متن
 رود. می

 مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی .2

ها بر مبنای روابط ادبای آثاار    بررسی شباهت فرانسوی ادبیات تطبیقی در آغاز به مکتب
پرداخت که از دل مکتب رمانتیسم در فرانسه است. رویکارد نحلاة فرانساوی باه ادبیاات       می
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و مقایسة متون همسان و یافتن مضامین و  (Binary Studyتطبیقی، مبتنی بر مطالعات زوجی )
ب فرانسوی، ادبیاات تطبیقای   . در مکتبود ها موضوعات مشتر  یا مشابه در آثار ادبی ملّت

ای جنبای در حاوزة    المللای باشاد، بیشاتر فراملّیتای باود و رشاته       به جای آنکه رویکردی بین
ای از تاریخ  ادبیّات تطبیقی را شاخه»آمد. ژان ماری کاره  فرانسه به شمار می« تاریخ ادبیّات»

پُال وان   ،پایش از او و تقریبااً بیسات ساالی     (68 :6873، ر. ا گویاارد ) «دانست یمادبیّات 
)ر. ا علاوش،  « ای از تاریخ ادبیّات اسات  شاخه ،ادبیّات تطبیقی»که  بود  کردهتیگم اعالم 
توان باه ایان ماوارد اشااره      (. از اصول مهم مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی می93ا91: 6631
 کرد:

 ها میان دو اثر ادبی. قرابت ها و ا بیان مشابهت

 تاریخی میان دو ادبیات یا دو اثر ادبی. ا بررسی روابط و مناسبات

 تر کردن  آن. برای غنی تالشا توجّه به اهمیت و جایگاه زبان و 

 های تطبیقی. ا تأکید بر روش تجربی و عملی در پژوهش

 های تطبیقی به بررسی تأثیر و تأثر در آثار ادبی. ا محدود بودن پژوهش

 ر. ا) هاای ادب تطبیقای   ی در پاژوهش ا توجّه به نژاد، محیط، زمان و شرایط اجتمااع 
 (.16ا 18: 6831و برسلر،  368: 6878یک، تراو

( نظار و تأکیاد   Productیاا هماان اثار )   « محصول»ا در نحلة فرانسوی ادبیات تطبیقی بر 
 .(Process) یندفراشود تا روند یا  یم

 (Intertextuality. بینامتنیت )3

« ترامتنیات »های دیگاری چاون    دیگر با عنوان بینامتنیت و مناسبات گوناگون متن با متن
سوسااور شااناختی فردینااان دو  هااای نقااد جدیااد و آرای زبااان  یااهنظرو... باار « پیرامتنیاات»
بعاد از   هاا  ساال م.( مبتنای اسات.   6679اا 6369م.( و منطق گفتگویی بااختین ) 6668ا6397)

هاة شصات در   م.( در اواخار د 6636ی نظری، سرانجام ژولیا کریساتوا ) ها چالشمناظرات و 
ارائاه  « بینامتنیات »میان بزرگانی مدل روالن بارت آن را در قالب نظریة ادبی مشخصی به ناام  

بینامتنیت کاربرد آگاهاناة تماام یاا بخشای از     »(. در واقع، 78: 6833کرد )ر. ا مکاریک، 
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(. در بررسای بیناامتنی، متاون    888: 6873)احمادی،  « یک متن پیشاین در ماتن حاضراسات   
: یا متعلق باه یاک حاوزة مشاتر  هساتند کاه در ایان        باشند داشتهدو حالت کلّی  توانند یم

ا اساطیری  با آثار حماسی و تاریخی شاهنامهفرهنگی دارندا مانند پیوند  صورت، پیوند درون
که در این  اند برخاستهی فرهنگی متفاوت ها حوزهپیش و پس از خود در ادب فارسی. یا از 

در ادبیاات   لیلای و مجناون  بیناافرهنگی اساتا مانناد داساتان      هاا  نآصورت، پیوند بینامتنی 
گیرد  یمی مشتر  شکل ا نشانهفارسی و عربی. پیوند بینامتنی میان متون یا درون یک نظام 

خوانندا مانند پیوند شاعر سابک خراساانی و عراقای باا       یم« یا نشانه درونبینامتن »که آن را 
آیاد کاه    ید مای پدی متفاوت ا نشانهن متون در دو نظام شعر دورة بازگشت ادبی. یا پیوند میا

هایی که بر اساس متون دینی یا ادبای سااخته    یلمفاندا مانند  یدهنام« ای ینانشانهببینامتن »آن را 
نظار کریساتوا و    درشاود کاه    البته یاادآوری مای   (.863: 6868، مطلق نامور )ر. ا اند شده

دهندة متن باه   ر و تأثر نیست، بلکه خود از عناصر تشکیلیقاً در معنای تأثیدقبارت، بینامتنیت 
وضاوح شناساایی    ها را به آیدا عناصری که چه بسا در خیلی موارد نتوان نشان آن یمحساب 
به عقیدة کریستوا و بارت، این بینامتنیت است که باعث پویایی و گفتگومندی ماتن و   کرد.

 (.31: 6831 ا همان، ر.) شود یمبه تعبیر باختین، چندصدایی در متن 

 سعدی و بینامتنیت بوستان. 4

با توجه به تبویب دو اثر سعدی، تنوع موضوع و مخاطاب، چندصادایی و گفتگومنادی    
دیاد.   تاوان   یما ساعدی هام    گلساتان و  بوساتان باختین را که مدّ نظر کریساتوا هام باود، در    

هایی کاه   یتحکاالب سعدی به دو شکل نمود دارد: یکی در ق بوستانموضوع بینامتنیت در 
کند، و دیگری به شکل اقتباس مایه و مضامون.   یمسعدی از منبعی )مکتوب یا منقول( نقل 

از آنجا که او بر زباان و ادب عربای و فارسای اشاراف دارد، مایاه و مضامون را از ادبیاات        
 دهد. یمگرفته، آن را در لباسی نوتر، متناسب با فرهن  ایرانی ارائه « دیگری»

را از دیگران شنیده یا از منابع دیگر اقتباس کرده، آن را برای « حکایاتش»لب سعدی غا
 11شانیدم:  »های او با عبارت فعلی  یتحکا. بسیاری از است بستهکار  تبیین مقاصد خویش به

یکی را حکایت کنند از: یک »و « حکایت شنو: پنج حکایت»و « حکایت کنند از»یا « مورد
ها  یتحکااینجا به سبب پرهیز از انباشت صفحات، از ذکر ابیات است. ما در  آمده« حکایت
کنیم و برای ذکر شواهد، تنها به شامارة صافحات و ابیاات چناد حکایات از       یم نظر  صرف
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ا 316، ب 98ا همان: 886، ب 38ا همان: 863، ب 38دهیم )ر. ا همان:  یمارجاع  بوستان
 اب دوم حکایتِ معروف:و... . در ب 968، ب 93ا همان: 338، ب 98همان: 

 یکی در بیاباان ساگی تشانه یافات    »
 

 «باارون از رمااق در حیاااتش نیافاات  
 (.39)همان:                                            

کناد، باا    یما  نقال  صحیح بخارینظیر این حکایت را از  المتنبی و سعدینویسندة کتاب 
ر. ا ) «لنگاه کفاش  »باه معناای   ، اسات  آماده « خشفّه»، «کشالگه» یجا  بهاین تفاوت که در آن 

بینایم در روایات    یما (. سرچشامة حکایات را هام کاه ردیاابی کنایم،       663: 6879محفو ، 
اسات.   که شاید منشاء حکایت سعدی هام باشاد، کفاش آماده     «اخبار یلئال»کتاب تاریخی 
رود و چااه آبای    یما ی که در بیابان بود و تشنه، به جساتجوی آب  ا بدکارهآن زن »حکایت 
بیناد کاه از تشانگی     یما آیاد، ساگی را    یما نوشد. وقتی از چاه آب بیرون  یمکند و  یمپیدا 

آورد و باا آن   یدرما کفش خود را  کند آب دهد، لنگه ینمای پیدا  یلهوسرمقی ندارد. چون 
( حکایت دیگری کاه ساعدی آن   86: 6368 ،یسرکانیتور. ا ) «کند یمحیوان را سیراب 
کند، این شاعر   یمی خود برای بیان مقصود خویش اقتباس ها خواندهها یا  یدهشنرا بر اساس 
 معروف است:

 شاابی دود خلااق آتشاای باار فروخاات  »
 یکی شکر گفت اندر آن خا  و دود

 

 شااانیدم کاااه بغاااداد نیمااای بساااوخت  
 «که دکاان ماا را گاااااااازندی نباود...    

 (.93)همان:                                                    

)ر. ا  الرسالة القشیریة(، 688: 8.، م6678خلکان،  )ر. ا ابن نوفیات اسعیادر کتاب 
(، این حکایت را باه  86: 6873)ر. ا قشیری،  رسالة قشیریهترجمة  و (66: 6831القشیری، 

گفات مان سای ساال اسات از      : »اناد  داده ( نسبتم. 896سرّی سقطی از بزرگان صوفیه )د. 
هنگاام   ؟ گفت: حریقای شاب  است بوده: چگونه کنم. گفتند یم، استغفار ام گفتهالحمدهلل که 

روی داد. بیرون رفتم تا دکان خود را ببینم. گفتناد: حریاق از دکاان تاو دور اسات. گفاتم:       
 «.اندیشی؟! ینماست، آیا به مسلمانان  الحمدهلل. سپس گفتند: فرض کن دکان تو نجات یافته

لایم یافتاه کاه بزرگاانی     یافتة نظامیة بغداد است و در فضاایی پارورش و تع   سعدی تربیت
او  گلساتان کاه از   گوناه   آناناد.   یاده گذراناناد و روزگاار    چون غزالی در آن نفس کشایده 

الدّین ابوحفص سهروردی و امام محمد غزالای بایش از هار کاس      آید، به شیخ شهاب یبرم
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( و از 633: 6813)سااعدی شاایرازی، « امااام مرشااد»ورزد، از غزالاای بااه  یماادیگااری ارادت 
 (:696ا698: 6811ر. ا لسان، کند ) یمیاد « شیخ مرشد»به  سهروردی

 مقااااالت ماااردان باااه ماااردی شااانو   »
 مااارا شااایخ داناااای مرشاااد شاااهاب    
 یکاای آنکااه در نگفْااس خااودبین مباااش 

 

 نااه ساااعدی کااه از ساااهروردی شااانو   
 دو انااااادرز فرماااااود بااااار روی آب:
 «دگاار آنکااه باار غیاار باادبین مباااش     

 (.678: 6898)سعدی شیرازی،              

کناد،   یما گیاری   یجاه نتهاایش نقال و    یدهشان ها و  یدهدذشته از حکایاتی که سعدی از گ
های اندکی  یتبدهد  یمبیتِ دیباچه( نشان  17) بوستاناند  تأملی در همان ابیات آغازین 

و حدیث نشده، یاا از کتاب مقادس، روایاات و احادیاث       قرآنهست که در آن اشارتی به 
ة منظاوم، از  ترجما ینه یا ع به، بوستاناشد. غالب مضامین ابیات قدسی و نبوی تأثیر نپذیرفته ب

و حدیث است، یا روایتی از معصوما مدال ساایر یاا از مضاامین شااعران معاروف        قرآنآیة 
کاه برگرفتاه از آیاات اول ساورة الارّحمن       بوساتان عرب از جمله متنبی. از همان بیات اول  

است و یا تلمیح به آن )نمونة بینامتنیت(  است، تا ابیات پایانی آن، یا نص صریح کالم وحی
ی هاا  نموناه  و یا به تجارب زندگی خود سعدی )ترامتنیت/ پیرامتن(. در این بخش، نگارنده

 شود: یم  بسندهفراوانی استخراج کرده بود، اما به دلیل محدودیت مقاله به ذکر برخی 

 ی بینامتنی:ها نمونه

 ناااه گردنکشاااان را بگیااارد باااه فاااور »
 

 «آوران را براناااد باااه جاااور ناااه عاااذر 
 (.88، ال،: 6816، همان)                      

 است. 683و التوبه/  673، آل عمران/ 66مضمون این بیت مأخوذ از آیات یونس/ 

 یکاای را بااه ساار باار نهااد تاااج بخاات  »
 گلساااتان کناااد آتشااای باااار خلیااال   

 

 «یکاای را بااه تخاات اناادر آرد ز  تخاات 
 «گروهاای باااار آتااش باارد زآب نیااال 

 (.83: همان)                                         

اشاره  688و اسری/  681، اعراف/ 16و بیت دوم به انبیاء/ 81بیت نخست به آل عمران/ 
 دارد.
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 اگاار بااد کناای چشاام نیکاای ماادار     »
 

 «انگاااور باااار کاااه هرگاااز نیاااارد گز  
 (.18: همان)                                        

: 8م.، ج 6389میدانی، ) «بَنگو ِ العِالشَّ نگن مِج تگالگ»است:  آمده میدانی مدالاس مجمع در
 .(637: 6877محفو ،  و ر. ا 876

ــدبیرهمااای تاااا برآیاااد باااه  »  کاااار تـ
 

 «ه از کااااااارزارماااادارای دشاااامن ب اااا 
 (.73و  78، ب: 6816)سعدی شیرازی، 

 است: نیز آمده دیوان متنبیاین مضمون در 

 ان عَجَالش اااا ةِعَاجَش ننننباااالگ قگ أیُالــــرَّ»
 

 «یانِالدَّاااا ل حَاااایَ المَوَ هِاااا لشوّأگ وَهُاااا 
 (.887: 3 ج م.،6363متنبی، )ال              

 است. تحصیل در نظامیة بغداد با اشعار متنبی آشنا بوده هنگام سعدی 

 خواجااه باااز  ر دل آمااد بَاا  ... شکسااته»
 

 «عیااان کاارد اشااکش بااه دیباچااه راز     
 (.6868 ، ال،: ب6816)سعدی شیرازی، 

 متنبی است:زیر از بیت  یادآوراین بیت سعدی، 

 هَتِااک نالبااین مُ یااومَ الحُاابِّ مُو کاااتِ»
 

 «هُمع  التگخفگاای سَاااارائِرش وَ صاااحبُ الااد   
 (.669تا:  )المتنبی، بی                          

 

العکباری  البقاء  به شرح أبی دیوان متنبی از مجلد دوم 688این مضمون در قصیدة شمارة 
تردید سعدی این مایه و مضمون را در شعر این شاعر معروف عارب دیاده،    یباست و  آمده

« فرهنگی درون»، بینامتنیت ها آنیی است که در ها نمونهاست. این موارد  آن را اقتباس کرده
ها، موضوعاتی مانند مادح، تعاالیم    ینامتنب. گذشته از این نوع است مشهود« یا نشانه درون»و 
هااا هاام باار ایاان روال  خالقاای، اناادرزها و... از مضااامین دیگااری اساات کااه سااعدی در آنا

 .است کرده عمل

 (Transtextuality) یتترامتن. 5

چگونگی ارتباط یک ماتن  »ترامتنیت در اندیشه ژنت همانند بینامتنیت کریستوا، بررسی 
از کریساتوا و روالن   تار  یافتاه  نظاام و  تار  گساترده است، با این تفاوت که ژنت « با متن دیگر
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پااردازد. مطالعااات ژناات ساااختارگرایی و پساساااختارگرایی و یااا حتاای     یماابااارت باادان 
دهد رواباط یاک ماتن را باا تماام       یمگیرد. این امر به او اجازه  یم برشناختی را نیز در  نشانه

ر. ا ) ناماد  یما متغیرات آن مطالعه و بررسی نماید. وی مجماوع ایان رواباط را ترامتنیات     
تواند پنج  یم دیگر یها متنمتن/ با  ت، یک متنژن ةاساس نظری بر(. 39: 6831امور مطلق، ن

 ،(Metatextuality) یفرامتنا  ،(Intertextuality) یناامتنی برابطاة   :گونه رابطاه داشاته باشاد   
 .(Hypertextuality)متنی  یشو ب (Archetextuality) سرمتنی ،(Paratextuality) یرامتنیپ

ژنت برخالف کریستوا و بارت، در جستجوی روابط اثرگاذاری و اثرپاذیری نیاز    » در واقع،
متنی، تأثیرگاذاری میاان دو یاا چناد ماتن را محاور اصالی         یشبیژه در نوع رابطة و بههست، 

ی هاا  گوناه نزد ژنت، ترامتنیت در بر گیرنادة تماام    (.31همان: ) «دهد یقرارممطالعات خود 
یی ها متنشود. بنابراین، مطالعات ژنت هم شامل روابط  یم ی دیگرها متنروابط یک متن با 

یی که در طول هم قرار دارند، در حالی ها متنشود که در عرض هم هستند و هم روابط  یم
یی از هاا  نموناه شاود. در اداماه،    یما  عارض  هام ی ها متنکه مطالعات کریستوایی تنها شامل 

 شود. یمتوجه به دیدگاه ژنت آورده سعدی با  بوستان های موجود در یرامتنپپیرامتن/ 

 (Paratexts)ها  یرامتنپ. 6

 هاا  آستانههمانند کنند،  می  یانباز آنجا که محتوا و مقاصد درونی نویسنده را  ها، یرامتنپ
نیّات و مقاصاد مؤلا،(   ها ) آستانهکنند و برای ورود به جهان درون متن باید از این  یم عمل

را باا   و او دبرن میمتن  جهان درون بهمخاطب را  ،که دارند یکارکرد نا بهب عبور کرد. پس
 .کنند یم آشنابهتر مانده  ناشناخته یا مغفول دنیای

، سابب تاألی، و   ها سرلوحهها،  نامه یشکشپ»توان به  یمی پیرامتنی ها حوزهین تر عمدهاز 
و تأویال ماتن    تواند در فهم یمدهد،  یمکه ژنت نشان  ی همچنانا حوزهاشاره کرد.  ها مقدمه
 ةباه دو دسات   از نظار سااختار   هاا  یارامتن پ(. Allen, 2000: 105) «باشد  داشتهی ا عمدهاثرات 

 ، ماواردی مانناد:  کتااب  باارة مادالً در  یمتن پیوسته یا درون های یرامتن: پشوند یکلی تقسیم م
 ةکتاب، کیفیت جلد کتاب، شناسانام  ةعنوان کتاب، نام مؤل،، ناشر طرح روی جلد، شیراز

 یاا کاه بیارون از ماتن     شاود  یناپیوسته به چیزهایی اطالم ما  های یرامتناما پ است. کتاب و...
ن است که مخاطب آ متنی یا برون ناپیوسته های یرامتنکارکرد این پ. پیرامون متن قرار دارند

و ماا  کنند  یرا به دنیای درون متن جلب م ویتوجه  کشیده،به درون متن  ،نموده رغیبرا ت
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هماان مداال    بارةدر .کنیم یبا دنیای درون متن ارتباط برقرارم هاست که یرامتنیق این پاز طر
، ا اجتمااعی   نویسنده، عوامل و عناصر فرهنگی ،جغرافیایی، محیط خانوادگی کتاب، محیط

 .آیند یناپیوسته به حساب م های یرامتنپ ،آموزش و... . هرچه که بیرون متن هستند

 های آن یهدرونماسعدی و  بوستانقالب . 7

. در اسات  باوده متاداول   مدنویبیان نکات اخالم و تربیتی در سنّت شعر فارسی در قالب 
شعر شاعرانی چاون ناصرخسارو، سانایی، خاقاانی و دیگاران در قالاب قصایده هام تجرباه          

است، اما قصیده انسجام و ظرفیت الزم برای اندرز و تعلایم لطاای، اخالقای را نادارد.      شده
، اناد  گرفتهاز آن بهره  اسکندرنامهو نظامی در  شاهنامهکه فردوسی در سرودن  بحر متقارب

قبل از سعدی وزن مناسبی برای تقریر نکات اخالقی تلقای شاده، حتای پایش از      ها مدتاز 
 .است بودههم در قرن چهارم و پنجم مورد توجه و استفاده  ها آن

تدبیات ایان آثاار رواج داشاته،      ی قاوام و هاا  ساال ی آثار ادبی از هماان نخساتین   بند باب
را  سراراس مخزنرا در هشت باب، نظامی  حدیقهکه سنایی  ا چناناست بودهمرسوم و معمول 
سعدی از نظر وزن و قالب ناظر باه تتباع در اخالقیاات     بوستان. است درآوردهدر بیست باب 
ی هاا  بااب . در نظاامی اسات   سارار اس مخازن آید و از حیث محتوا، یادآور  یم نظربه  شاهنامه
، بنا به ماهیت اثر و شخصیت شاعر، سعدی سعی دارد مخاطب را که مساتعد  بوستاندهگانة 

 کیمیای ساعادت تربیت استکمالی است، از آنچه در بیان ارباب وع  و زهد )مدالً غزالی در 
شاود، آگااه ساازد و بادان ترغیاب نمایاد.        یمیّات و مهلکات تعبیر منج( الدّین احیاء علومو 
 تربیات  و اخاالم و ، عرفاان  مفااهیم و مضاامین حکمات    سعدی هم اثری منظاوم باا   ستانبو

در  مدناوی شاکل سااختاری آن   . اسات  دستورهای زندگی در قالب عباراتی شیوا و دلنشاین 
بارای همااهنگی باا توقاع و عاادات اهال عصار         در انتخاب این قالاب شایخ  »بحر متقارب و 

ی ا پاره(. به استدنای باب اول که در 78)همان: « ستا ی بازمانده از قدما پیروی کردهها سنت
مخاطبی مجهول  ها باب)در سیرت پادشاهان( همسانی دارد، دیگر  گلستانموارد با باب اول 

و نامتعیین دارند. در واقع، مخاطباان ساعدی، خواننادگان کتااب او هساتند، در هار مقاام و        
 ةس و تقویات قاو  فْقوای نگ ةتصفی ،روانتربیت های تعلیمی،  مدنویهدف ی که باشند. ا مرتبه

خیال و پرورش شور و اشتیام و راهنمایی همه نوع عواط، و نیروهاایی اسات کاه بایاد در     
 باشد. راه سعادت و سالمت افراد جامعه یاریگر
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 «متنی های برون یرامتنپ»سعدی و  بوستان. 8

کاه هماواره   بلآیاد،   ینما  وجاود باه  ناگهاانی   آنای و  گااه  یک ماتن های    اشاره شد که
 یریگ شکلاثر یا  دارد که در خلق وجود هایی( یرامتنپهای ) زمینه یشو پ ، الزاماتمقدمات
هاا   یارامتن پبنادی ژنات،    گیرد. بر اساس تقسایم  یم بر متن را در یا و به گونه ر استثمؤمتن 

ر د هاای گسساته اسات.    یارامتن پهاای پیوساته و    یرامتنپ، ها آنین تر مهمانواعی دارند که از 
 .شود یم یبررس ،یبا ذکر شواهد یسعد بوستان یرامتنیمباحث پ ای ادامه، پاره

های پنهان: جامعه، محیط و عناصر فرهنگی ـ اجتماعی روزگـار    یرامتنپ. 1ـ8
 سعدی، س رها و ممدو ان

زیسات،   یمیی که سعدی در آن ها سالبنابر شواهد تاریخی، ایران دورة تاریخی بدتر از 
، کشاتار و غاارت و   هاا  کتابخاناه است. اگر ویران کردن شاهرها، ساوزاندن    از سر نگذرانیده

ایجاد رعب و وحشت در میان مردم فنّی به حساب آید، مغوالن در این فن مهاارت خاصای   
جاوینی،   اسات )ر. ا  دانست که بر مردم نازل شده یم! چنگیز خود را عذاب خدا اند داشته
حکوماات: )سااال  83باایش از  یزنگاان سااعد (. در همااین عصاار، اتابااک ابااوبکرب36: 6878
م.( توانست در آن زمانة پرآشوب، محیطی امن فراهم آورد که سعدی در مقدمة  193ا188
 گوید: بدان اشاره دارد و می گلستان

 اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست»
 

 «تا بر سرش بُاوَد چاو تاویی ساایة خادا      
 (.98: 6813)سعدی شیرازی،                     

وقتی که سراسر آشوب و پرخطر است.  نویسد یو م کند یزندگی م یا سعدی در جامعه
گذرانید، فارس درگیر آشاوب و هارج و مارج     یماو تحصیالت مقدماتی خود را در شیراز 

الدّین خوارزمشاه، به فارس  الدّین، برادر جالل بود. مقارن حملة مغول به ایران و حملة غیاو
هجری، سعدی شایراز را باه    188یباً در حدود تقربه قلعة استخر،  و پناهندگی سعدبن زنگی
العااده   مخاطبان خود را در جهاانی فاوم   نماید یو همواره سعی مکند  یممقصد بغداد تر  

بندی شده به پایداری و غلبه بر مشکالت توصایه کناد. از ایان     خطرخیز و جناح یز،آم فاجعه
باه   اناد و  ( مقایسه کردهم.6987ا6316با ماکیاولی )بعضی نویسندگان و منتقدان او را  ،منظر

 :با این تفاوت که ،(661ا669: 6816ر. ا ماسه، اند ) داده «ماکیاولی ثانی»سعدی لقب 
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سیاسای نقاش    یهاا  دار آشاوب  و گیار  که خاودش در  نویسد یماکیاولی برای فردی م»
خاود باه فرمانروایاان    اهدای دو اثر مهام   رغم یعل ،مخاطب سعدی رسد یاما به نظر م ،دارد

اناد و انتظاار دارد کاه     قدرتمند محلی، کسانی هستند که از اتفاقات و مسائل مهم دور باوده 
 :Davis, 1995)« برناد  دره زیرکی و بخات خاود بتوانناد جاان ساالم با       ةاین افراد به واسط

سافرهای   ةظاهراً نتیج شود، یدیده م ارهاکه در آثار او بهم به مدارا و تساهل  توصیه .(720
 :اوست شعر معروف ،آن ةنمونبارزترین  .اوست

 آدم اعضااااای یااااک پیکرنااااد  ینااااب»
 چاااو عضاااوی باااه درد آورد روزگاااار
 غمااای تاااو کاااز محنااات دیگاااران بااای

 

 رندایاااک گوهااا  کاااه در آفااارینش ز  
 دگااااار عضاااااوها را نماناااااد قااااارار 
 «نشاااااید کااااه ناماااات نهنااااد آدماااای

 (.86: 6839)سعدی شیرازی،                     

گذراند. دوران  یم روزگاری به ظاهر امن، ا گوشهجهان پرآشوب و در  سعدی در چنین
کودکی و نوجوانی او در زمان اتابک سعدبن زنگی است. این اتابک تاا پایاان عمار خاود،     

حاکم فارس بود. رفاتن باه نظامیاة بغاداد رویادادی اسات حیااتی در زنادگی          188یعنی تا 
ی دیگار شخصایت وی را   هاا  جنباه هم دهد و  یمسعدی که هم شخصیت هنری او را شکل 

گردد، زمان فرماانروایی ایان پادشااه     یبازمهجری به شیراز  198سازد. او که حدود سال  یم
اسات   داشتههزار دینار، فارس را از فتنة مغول در امان  یساست که با پرداخت خراج سالیانه 

 کند: یماشاره  بدان بوستان( و در 93: 6873ر. ا موحد، )

 یااأجوج کفاار از زر اساات  تااو را سااد »
 

 «اسااتنااه رویااین چااو دیااوار اسااکندر   
 (.98، ب: 6816)سعدی شیرازی،             

کاافی   ،هاا اشااره دارد   اجتماعی که اشعار ساعدی باه آن  ا   سیاسی های ینهبرای در  زم
هاا   همزمان با غارت بغداد و انقراض خالفت عباسی به دست مغاول  گلستاناست بدانیم که 
العاده از فراز و نشیب تقدیر، احتیااط   مقام، آگاهی خارم زش با افراد صاحبسا د.تکمیل ش

از دشمنان سیاسی و شخصی، ناگزیر بودن به کتماان احساساات واقعای، نصاایح حااکی از      
 پیوساته آن، از جملاه ماواردی اسات کاه      یها زیستن در فقر، به دور از مراکز قدرت جاذبه

 .گیرد یمورد توجه و تأکید سعدی قرارم
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 ،ذکر کارد  روزگار سعدی در پنهان از آن به عنوان پیرامتن شود یموضوع دیگری که م
پیچیده و خطرنا  سیاسی آن زمان است که در اشعار اهادایی ساعدی انعکااس     های یعتب

باه مادح    و اسات  سارایی کارده   عباسی مرثیه ة. سعدی از یک طرف بر مرگ خلیفاست یافته
به مداحی قاتل  ،از طرف دیگر و است قل فارس پرداختهشاه، آخرین فرمانروای مست سلجوم

 ،خااتون  فارس و آباش  گماشتگان مغول برای فرمانروای و نیزیعنی هوالکو  ،ها هر دوی آن
 ةونااخاااتون  اساات. سااعدی و آبااش دختااری ابوبکرسااعد و همساار منگوتیمااور پرداختااه ةنااو

. هاسات  وط به سازش با مغاول من ،که زنده ماندن در این دوره دانستند یابوبکرسعد، هر دو م
 یهاا  نقشهها و  ح طر ،سعدی روند اشعار خود را با ترفندهاکه  شود یاز مدایح وی استنباط م

 ااسات  باوده  ی. سعدی آماج انتقادهای بسایار تناد  کرد یسیاسی فرمانروای خود هماهن  م
و  اسات  که در رأس قدرت بوده پرداخت یهر کسی میا نصیحت چراکه آشکارا به ستایش 
هام عاقالناه و هام     هاا  یشای اند مصلحت گونه ین . اتواند باشد یچنین چیزی دور از انتظار نم

حمایات   درکه  ین محمدالدّ شمسش است. آثار ادبی عطاملک جوینی و برادر معمول بوده
 .توانند بوددیگری از این دست  یها نمونه ،اند ها بوده مغول

را  یکاه ساعد   میدانا  یما اوسات.  « تخلاص »نکته تأمل برانگیز دیگر در شناخت سعدی، 
و  شاناختند  یخود معروف گردد، با همان نام ما  یاز آنکه به نام و تخلص شاعر شیها پ سال
. اناد  آورده، نام و نسب سعدی را باا اخاتالف بسایار    اند کردهیی که از او ذکر ها کتابهمة »

در ایان   تاریخ گزیاده در  ، مانند حمداهلل مستوفیاند بودهحتی کسانی که به زمان او نزدیک 
(. عبدالعظیم قریاب هام در مقدماة مفصالی کاه بار       39: 6861)نفیسی، « اند کردهباب اشتباه 
در : کز، ماز(.  6818ر. ا قریب، است ) آورده، همة آرای متضاد را نگاشتهسعدی  گلستان

« ساعدی »م داد، او را به ناا  یم قرارشدت تحت تأثیر  یش جوانان را بهها غزلنظامیة بغداد که 
ی تااریخ  هاا  کتااب کناد. بناا بار     یم تخلص« سعدی»به  ها غزلشناختند. وی در پایان این  یم

ی پژوهشگران، سعدی تخلص خاود را از ناام   ها نوشتهو یا حتّی  ها تذکره، ها ن جُادبیات، 
 ,Davis) اسات  گرفتاه « سعدبن ابوبکرساعد زنگای  »یا « ابوبکر بن سعدزنگی»اتابک شیراز، 

ها غربت، تحصیل و مسافرت در بالد عارب و دیگار    سعدی بعد از سال .(808-809 :1995
از همان اوایل ورود به شیراز  ظاهراًگردد و  یبرمهای قرن هفتم به شیراز  یمهنها، در  ینسرزم

شاود، باه صاحبت ساعدبن اباوبکر اختصاا         یما مورد حمایت و عالقة اتابک شیراز واقاع  
شاود. اختصاا  باه ساعدبن      یما و معارف شیخ مساتفید  یابد و اتابک از دانش، صحبت  یم
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بایاد از هماین حاد     . ظاهراً اند پنداشتهابوبکر که تخلص شیخ را بعضی از همان معنی مأخوذ 
)ر. ا ساعدی   گلستان(. از حکایتی در 11ا19: 6876، کوب زرین ر. اباشد )  نگذشتهدر

اساتا   ن تخلص معروف باوده پیش به ای ها سالآید که  یبرم( هم 868ا868: 6839شیرازی، 
کاارد. از میااان اقااوال و  یماا  تخلااصکااه در بخااش قاادیمیات غزلیاااتش هاام سااعدی   چنااان
ی گوناگون، این مورد که سعدی تخلاص خاود را ناه از شاخص ساعد زنگای یاا        ها احتمال
سعد، بلکاه از ناام خانادان او کاه پادر ساعدی نیاز از نزدیکاان ساعد و درباار او            ابوبکر ابن
 نماید. یمتر  یرفتنیپذته باشد، ، گرفاست بوده

ی ترامتنیت است که به عنوان عامل بیرونی دیگر، تأثیر ها نمونههم از « سفرهای سعدی»
اسات،   سفر بسیار کارده »که  اند گفته. سعدی را است داشتهدر خلق اثر سعدی  انکارناپذیری

ز اتمام دورة تحصایل  (. پس ا963: 6879)جامی، « اقالیم گشته و بارها به سفر حج پیاده رفته
گردد. دو کتاب او  یمرود و در اقصای عالم  یماو که تاریخ آن معلوم نیست، به سیر و سفر 

ار وی، مسافرت به عارام و  ییدگی اوست. در باب سفرهای بسجهاندحاصل همین سفرها و 
 باشد، اما بسیاری دیگار از سافرهای او محال تردیاد اساتا از      شام و حجاز و مکّه مسلّم می

جمله حکایت رفتن به هند، دیدن بتخانة ساومنات و شکسساتن بُات بازرگ ایشاان )ر. ا      
(، سافر باه بامیاان، ترکساتان، آذربایجاان و آسایای       636اا 673، ب: 6816سعدی شایرازی،  

، لایکن باا   اناد  کارده صغیر، اگرچه بسیاری از این کشورها را از سخنان خود سعدی استنباط 
اعتمااد   هاا  آنتوان به درساتی   ینمی سعدی پرداز داستان توجه به قدرت تخیل، هوش و هنر

ی سعدی با مستندات و شواهد تاریخی و نیز دالیل عقلای  ها گفتهکردا چراکه بعضی از این 
در احاوال و   بعضااً آید. سعدی در سفرهایش با بسیاری از اشخا  و افراد کاه   یدرنمجور 

شنا شدا از جمله باه صاحبت شایخ    ، مالقات کرد و آاند بودهزندگی سعدی سخت اثرگذار 
کاه ساعدی در    اناد  گفتاه اسات و   الادّین رسایده، باا وی در یاک کشاتی سافر کارده        شهاب
رساید و وی را از زالل انعاام و    )ع(کرد تا به خضر یمالمقدس و بالد شام، مدتی سقایی  بیت

 (.966ا963: 6879جامی، ) «.افضال خود سیراب گردانید

« ممادوحان ساعدی  » بوساتان ی دیگر در باب سعدی و کتاب نمت بروناز عناصر پیرامتنی 
آورد  یما بنا به احصا و گزارش عالمانة محمد قزوینی، با شواهدی از سخن خود شیخ . است

هاا شاعرها    است و در توصی، و مادح برخای از آن   وپنج تن دیدار کرده که سعدی با بیست
ی جاوز  ابان بن جوزی )ناوادة  . شیخ ابوالفرج (786ا781: 6861ر. ا قزوینی، است )گفته 
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ین محماد و  الادّ  شامس الادّین ساهروردی عاارف، بارادران جاوینی )      معروف(، شیخ شهاب
 مغولیوان، هردو از وزیران دانشمند دربار د صاحبمعروف به  (ین عطاملک جوینیعالءالدّ
  ناام نفار   69از حادود   بوساتان . در داشتکه سعدی با هر دو رابطه و دوستی استوار  اند بوده
کند که مادح   یماگرچه او خود اقرار  ها داشت، ی نظر مدح نسبت به آنا گونهبرد که به  یم

آید و  یمفرهنگی عصر بر طبع سعدی هم غالب   ا   یفکربا طبعش سازگار نیست، اما فضای 
 دهد: یدرمتن  خود زمانةاو بر رسم 

 ماارا طبااع از ایاان گونااه خواهااان نبااود »
 ولااای نظااام کاااردم باااه ناااام فاااالن     

 سااعدی کااه گااوی بالغاات ربااود   کااه
 

 سَااااار  مااااادحت پادشااااااهان نباااااود  
 مگاااااار بازگااااااااویند صاااااااحبدالن
 «در ایااااام بااااوبکر باااان سااااعد بااااود 

 (.881، ب: 6816)سعدی شیرازی،         

به خوی ستایشاگری   ،بعضی پژوهشگران با اذعان به قدرت سعدی در سخنوری هرچند
 ینکاه از نظار  از اگذشته  این دست از اشعار ،انتقادها رغم یاما عل ،اند اد گرفتهرو مدایح او ای
شناسی بسیار فاخر هستند، اطالعات مفیدی هم از روزگاار ساعدی باه دسات      یباییادبی و ز

 :است اهدا شده (جوینی)مدل ابیاتی که به صاحب دیوان دربار مغول  دانده یم

 کاادام باااگ بااه دیاادار دوسااتان مانااد    »
 

 !«ماناد  بوساتان کسی بهشت نگویاد باه    
 .(693: 6839همان، )                             

سعد نیاز   ابنگذرد.  یدرمسال فرمانروایی بر اقلیم فارس  83پس از حدود ابوبکر اتابک 
در حاال   هاا  مغاول این زمانی اسات کاه    کند. یدر مقام اتابکی فرمانروایی م سال  یحدود س
و باا مارگ ایان پادر و      باود ر کردن ایران و عرام بودند. سعد هم از ارادتمندان شااع  یران و

 دهد: یمپسر، سعدی دو دوست و پشتیبان خود را از دست 

 هنوز داگ نخساتین درسات ناشاده باود    »
 

 «بنهادکه دست جور فلک داگ دیگرش  
 (.716، ب: 6816همان، )                      

 ای یهثسعدی مر بیشتر برتخت نبود.دوازده روز نیز پسر وی  پس از مرگ اتابک ابوبکر،
 118ها تا ساال )  آن ةفرمانروایی در خانواد و بند سرود هم در رثای مرگ او در قالب ترجیع

 .ها ادامه داد آن ةسرایی اعضای خانواد سعدی نیز به مدیحه و ( ادامه داشتم.6813/ م.
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 سعدی بوستانی در متن های درون یرامتنپ .2ـ8

آفرینناد، بلکاه آن را باا     ینما خاویش   مؤلفان متون خود را به یاری نبوگ و اذهان اصایل 
کنندا به تعبیر دیگر، متون برخاساته از آن چیازی    می ینتدواستفاده از متون از پیش موجود 

و  هاا  گفتماان شاودا یعنای هماة آن     یما نامیاده  « متن فرهنگی یاا ماتن اجتمااعی   »هستند که 
ا و  فرهنگای ی ساازندة  هاا  نظاام تارها و اخهای سخن گفتنای کاه باه شاکل نهادیناه سا       یوهش

این نظر، متن یک موضوع منفرد و مجرد نبوده، بلکه تدوینی  از د.نکن یماجتماعی را ایجاد 
اناد   از متنیت فرهنگی است. متن فردی و متن فرهنگی هر دو از یک بافتار متنی ساخته شاده 

از توانناد   ینما کنند که متون  یمپذیر نیستند. باختین و کریستوا تأکید  و از یکدیگر تفکیک
، منفاک شاوند. بناابراین،    هاست آنی بنا  سن ی که تر گستردهمتنیت فرهنگی یا اجتماعی 

از ساختارها و منازعات ایدئولوژیکی را با خود به هماراه دارناد کاه در     دسته  آنهمة متون 
 (.Allen, 2000:36)اند  شدهجامعه و از طریق گفتمان بیان 

مؤل، پیش از ورود باه اصال ماتن آورده،     در آثار ادبی، مجموعة مباحث و مطالبی که
دهدا مدالً آغاز کتااب، در توحیاد و نعات انبیاا و      مخاطب را در آستانة ورود به متن قرارمی

هاای آن در   آیناد کاه نموناه    ها باه حسااب مای    از پیرامتن اولیا، در مدح خلفا و سالطین و...
ساعدی از   بوساتان سعدی، بر اساس چاپ غالمحساین یوسافی چناین اسات:      بوستانکتاب 
، صافحة  «در سبب نظم کتاب» 87تا  89، صفحة «ع()فی نعت سیدالمرسلین» 89تا  88صفحة 
محمادبن ساعدبن    در مادح » 38 تاا  83، صافحة  «در مدح ابوبکربن سعدبن زنگی» 83و  87
و پایان این بخش با حکایات انادرزی کاه باه زباان مساتقیم خطااب باه          38، صفحة «ابوبکر

 ر بیان مفهوم مطیع امر خدا و در فرمان او بودن:حاکم زمان است، د

 چاااو حااااکم باااه فرماااان داور بُاااوَد   »
 

 «خاااادایش نگهبااااان و یاااااور بُااااوَد    
 (.36، ب: 6816سعدی شیرازی، )         

سعدی در تألی، دو اثر خود از متن تاریخ و فرهن  جامعة پایش از خاود متاأثر باود و     
 است. و گلستان حاصل همین تأثیر بوستانباب اول 
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هادف، غاایتی و علتای دارد. باا برررسای      ، هار آفرینشای   و تردید خلق هر اثر هناری  بی
بینایم کاه در غالاب آثاار ادبای،       یما قرن قبل و بعد از او  سه دواجمالی آثار عصر سعدی و 

ریخ بیان علت و تاا »یکی از مباحث ثابت و همیشگی که در ساختار اثر حضور دارد، عنوان  
شبستری گرفته تا آثار  گلشن رازفردوسی، آثار نظامی و  شاهنامةاثر است و از « تألی،/ نظم

اسات و   بینیم که این روند ادامه دارد. سعدی هم به رسم پیشینیان رفته یمجامی در قرن نشهم، 
ضمن بیان سبب تألی،، زمینه را برای بروز قصد مؤل، )اهدا یاا تقادیم و پیشاکش( آمااده     

کناد.   یمنماید و وارد دنیای متن  ند. با این کار، او خواننده را با خود همراه و همنوا میک یم
ی بارای باروز   ا مقدماه ، تمهیاد و  «در بیان علت یا سبب نظم و تألی، اثر»در حقیقت، عنوان  

اثر به کسی که در نیت خود دارد. در ابیاات  « اهدا/ تقدیم»قصد اصلی نویسنده استا یعنی 
 کند: یمی ضمن تمهید این مقدمه، نیت خود را نیز بیان زیر، سعد

 در اقصااااای عااااالم بگشااااتم بساااای  »
 ی یااااافتما گوشااااهتمتااااع بااااه هاااار  

 نهاااااد چااااو پاکااااان شاااایراز خاااااکی
 بااااوم تااااوالی مااااردان ایاااان پااااا  
 بوسااااتاندریااااغ آماااادم زان همااااه   

 بااااه دل گفااااتم از مصاااار قندآورنااااد
 ماارا گاار تهاای بااود از آن قنااد دساات   
 ورناد نه قندی کاه ماردم باه صاورت خ    

 چاااو ایااان کااااا  معنااای بپاااارداختم   
 

 باااه سااار باااردم ایاااام باااا هرکسااای      
 ی یااااافتما خوشااااهز  هاااار خرمناااای  

 ندیاادم کااه رحماات باار آن خااا  باااد 
 بااااارانگیختم خااااااطر از شاااااام و روم
 تهیدساااات رفااااتن سااااوی دوسااااتان 
 بااااار  دوساااااتان، ارمغاااااانی برناااااد   

 تاار از قنااد هساات  یرینشاای هااا سااخن
 کاااه اربااااب معنااای باااه کاغاااذ برناااد 

 «ز تربیاااات ساااااختم.... باااار او دَه در ا
 (.83ا87، ال،: 6816)سعدی شیرازی،  

خواهاد بار اصاول     یما از سالطین و فرمانروایان هساتند،   غالباًوی از ممدوحان خود که 
 ها عمل کنند. روند و به آن بوستانشده در ابواب کتاب مستطاب  بیان
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یبااً از  تقراسات.   و بردن ارمغان به حضور سالطین و بزرگان سانّتی مرساوم باوده   اتحاف 
قرن چهارم به بعد، در قلمرو فرهن  و ادب ایران هم شاعران و نویسندگان باه دالیلای اثار    

ی یاا  ا صاله کردناد و در مقابال آن،    یما خود را به پادشاهان یاا حکمراناان محلای پیشاکش     
امر دربارة آثار و اشخا  برجستة وقت، نشاانگر اهمیات و    کردند. این یمای دریافت  یهعط

و در ادبیات فارسی و در میان آثاار ادبای طاراز اول، تعاداد بسایار محادود و        بوداعتبار آن 
. فردوسای،  باشاد  نکارده معدودی هست که نویسنده اثرش را به سلطان یا حکمرانی تقادیم  

موار و این امار را باه سانّت ادبای تبادیل      نظامی، خاقانی و دیگران راه را بر دیگر شاعران ه
ناان در  »خواهاد   یما کرده بودند و سعدی هم بعد از عمری زندگی در سفر و حضر، اینک 

 «.تنور گرم دربندد

اسات،   کارده  ایشاان  و آثاارش را تقادیم  ا که در بررسی هویت حامیان سعدی و کسانی
. آیاد  یگی او باه دسات ما   آثار، شخصیت و فضای زند ،زندگی دربارةاطالعات  ینتر موثق
یا  ،ها پرداخته آن ازتمجید  شخصیت تاریخی وجود دارد که سعدی بهپنج  و کم بیست دست
خود از حادود پاانزده تان ناام      بوستاندر  سعدی .است کرده «پیشکش»ر خود را به آنان اآث
وی ایان  . اسات  برده ها افادهگرداند که از هر یک به نوعی  یمها  برد و قلم در ستایش آن یم

نگاارش   ازیاک ساال بعاد    د ورا به اتابک سلجوقی، ابوبکربن سعد زنگی تقدیم کار کتاب 
ساعدبن  محمادبن  یعنای   ،به پسر حااکم  را هم و آن نوشترا  گلستانش، ، اثر دیگربوستان
 کرد. اهدا بکر زنگی یاب

 گیری یجهنت

ها و  یتاقعوهر متنی گذشته از نبوگ نویسنده، محصول عناصری همچون جامعه، تاریخ، 
گفتگاو باا    آید و در حاال  یما فرهنگی است که در آن پدید  شرایط اجتماعی و نظام فکری

است. اصطالحاتی مانند تقلید، تلمیح،  یی است که در درون آن شکل گرفتهها تسنّسنّت یا 
ی مختلا،  هاا  گوناه ی ادبای از  هاا  سارقت تضمین و اقتباس، ترجمه و بازنویسای و یاا حتّای    

ها از جمله مدح، اندرز،  یّتندر مقابل، تاریخ اجتماعی، عناصر فرهنگی مقاصد و بینامتن، و 
هاا( باه حسااب     یارامتن پ  ترامتن )تعلیم، روابط اجتماعی و قوانین حاکم بر جامعه از مظاهر 

دو ماورد   یان  اهاا ا شاواهد فراوانای بار       یاات ادبآیند. غالب آثار ادبی فارسی ا و در همة   یم
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 ی وا ساتانه ی آهاا  متنتوجه به ی آشکارتر است. ا گونهسعدی به  بوستانر توان دید که د یم
اثار،   بااب در  ممکان اسات  ابهاماتی که  پنهان متن یا یانقاط تاریک  تواند یها م دریافت آن
ی را مطارح کناد کاه    ا تازهی ها پرسشرفع کرده،  ،باشد  و زندگی او وجود داشته آنخالق 

 ت.نتظار اساین همان تحول و پویایی مورد ا

آیناد.   یما ی ترامتنیات باه حسااب    هاا  گونههای ژنت، پیرامتن و بینامتن از  بندی در دسته
ی و تاأثیر و تاأثر، بلکاه بار     حضور همبه بررسی متن نه بر مبنای بینامتنی در معنای  ها یرامتنپ

متناای  پردازنااد. ایاان مساائله از عناصاار باارون    یماامبنااای ویژگاای آسااتانگی کااه دارنااد،    
ی، ماواردی کاه بیارون از    ساعد   بوساتان هاای موجاود در    یارامتن پشود. از میان  یم محسوب

تخلاص  »، «جامعاه و روزگاار ساعدی   »، مانناد  اناد  باوده محتوای متن در آفرینش اثر دخیال  
در مقالاه برسای شاد. از نتاایج آن     « ناماه  یشاکش پتقادیم یاا   »و « سبب نظم کتااب »، «سعدی
درباارة اثار و    هاا  پرساش ات، پاساخ باه بعضای    هاا در رفاع ابهاما    یارامتن پتاوان باه نقاش     یم
( سبب تألی، و تقدیم اثر به کسای  )مدالً یفرهنگاش و نیز نشان دادن برخی عناصر  یسندهنو
  کرد که در فهم درست متن بسیار مؤثرند، اما معماوالً در خاوانش ماتن چنادان بادان      اشاره
یزد کاه  برانگدیگری را  یها چالشو  ها پرسشکنند، اگرچه این امر ممکن است  ینمتوجه 

هاا،   یارامتن پی تطبیقی هام  ها پژوهشهای جدید، و از منظر  خود سرآغازی است برای یافته
 هماوار موجب در  بهتر متن شده، راه رسایدن باه شاناخت درسات اثار و صااحب اثار را        

 کند. یم

ود( نوشتة حاضر در پی آن بود تا نشان دهد سعدی به همان اندازه که در اثر )یا آثار خا 
  بینامتنت(، به همان اندازه و شاید بیش از آن تحات تاأثیر عوامال و    بوده )از دیگران متأثر 

  ترامتنیات(. سااختار   است ) بودهویژه تاریخ، جامعه و فرهن  خود  عناصر بیرون از متن، به
، بدون توجه به بینامتنیت و ترامتنیت، کارکرد و اهمیت خود بوستانبیتی  867دیباچة حدود 

انگیازد و یاا حتای بارای یاافتن پاساخ         یبرنمدهد و سؤالی هم  ینما جز از منظر ادبی نشان ر
را  هاا  متنتواند  یمشود. رویکرد بینامتنیت و ترامتنیت  ی مهم هم باعث تالشی نمیها پرسش

رساان   از نو به سخن درآورد و در بازخوانی و فهم جدید متون فارسای از منظاری ناو یااری    
ا با نگرش و تفکر امروزی دوباره به ما معرفی کند و در پرتو این رویکردهاا،  ها ر باشد و آن

های انسانی و متعاالی نهفتاه در کاالم     یشهاندها،  ارزش ادبی و هنری این آثار و در ضمن آن
 زمین آشکار، فراگیر و عملی شود. بزرگان ادب ایران
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اکبار   . ترجماة علای  هیا کار یژان ماار . باا مقدماة   ادبیات تطبیقـي (. 6873گویارد، ام. اف. )
 . تهران: پاژن 6محمدی. چ خان
 .8ج .«ذکر جمیل سعدی»در  پژوهشي در روایات و مضامین سعدی .(6811) .ینحس ،لسان

 ارشاد. وزارتتهران: 

غالمحساین یوسافی و محمدحسان     ةترجما  .یق دربـارۀ سـعدی  تحق .(6816) .یهنر ،ماسه
 توس. :تهران .8چ .هدوی اردبیلیم

 . بیااروت:حمن البرقااوقیشاارح عباادالر .یــواند .(م.6363/ م.6663) .یاابالط اباای ،المتنباای
 دارالکتاب العربی.

 . بیاروت: القااءالعکبری  بای شارح أ  .الطیـب المتنبـي   دیوان ابـي  .تا( یب)اااااااااااااااا . ااااا
 .ةدارالمعرف

 روزنه. :تهران .سعدی المتنبي و .(6877) .ینعلیمحفو ، حس

 چشمه. :تهران .(از افالطون تا امروزة نقد ادبي )دانشنام .(6868) .بهرام ،مقدادی

مهاجر و محمد   مهران ترجمة .معاصر ادبي های دانشنامه نظریه .(6833) .ایرنا ریما مکاریک،
 آگه. :تهران .نبوی

 طرح نو. :تهران .یسعد .(6873) .یاءض ،موحد
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دارالکتاب   :بیاروت  .8 ط .مثـال األ مجمع .(.م8883م./ 6389) .، ابوالفضلینیشابور میدانی
 .العلمیة

 سخن. :تهران .(و کاربردها ها یه)نظر ینامتنیتب .(6868) .نامور مطلق، بهمن
 ةپژوهشـنام  «. هاا  ماتن دیگر یت، مطالعه روابط یک متن با ترامتن» .(6831) ااااااااااااااااااا .

 .63ا38صص  .91ش .علوم انساني
 .7تا  6ی ها شماره .مهر مجلة«. خود سخنان سعدی دربارة» .(6861) .سعید ،نفیسی

 (:68/66/6863)یتسا به رجوع .(6863) .ااااااااااااااا 
http://cgie.org.ir/popup/fa/system/contentprint/. 
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