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چکیده
همزمان با بینامتنیت و ساختارگرایی ،ادبیات تطبیقی هم با رویکردی متفاوت ،مطرح شاد و باه
عنوان رشتهای مساتقل اعاالم موجودیات کارد .ادبیاات تطبیقای ،بینامتنیات و ترامتنیات ،هرساه باه
«بررسی روابط میان یک متن با متن یا متنهای دیگر» میپردازناد ،اماا باا رویکاردی متفااوت کاه
باعث میشود متن از حالت تکمعنایی و بسته بودن خارج شده ،پویایی ،تحول و معناایی ناو بیاباد.
ادبیات تطبیقی «روابط ادبی میان ادبیات ملتها بر مبنای روابط تااریخی ،شاباهتهاا ،تفااوتهاا و
رابطة تأثیر و تأثری» را بررسیمیکند که اینجا هم به نوعی گفتوگوی میان متن در سطح فراملّای
و فرامرزی اتفام میافتد .در نتیجه ،با بینامتنیت و به طریق اولی با ترامتنیت ارتبااط تنگااتنگی دارد.
این دو از روشهای مفید و مؤثر در نقد متن به شمارمیآیند و در فهم بهتار ماتن و رمزگشاایی آن
نقش اساسی دارند .مقالاة حاضار ،بوساتان ساعدی را باا رویکارد بینامتنیات و ترامتنیات (و از میاان
ترامتنها هم پیرامتنها را) بررسی و عوامل بیرونی مؤثر در خلق اثر و فهام ماتن را بیاان مایکناد و
بخشهایی که در خوانش اولیة متون چندان بااهمیت تلقی نمایشادند ،باا ایان رویکارد ،کاارکرد
آنها نمایان و ارتباط آنها از منظر ادبیات تطبیقی نشان داده شدهاست.

واژگان کلیدی :ادبیات تطبیق  ،بینامتنیت ،بوسیتا سیعدی ،پییاامتنهیا ،تاامتنییت،
شناخت ،پیاامتن.

E-mail: m_pirani@sbu.ac.ir
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مقدمه
هی متنی صرفاً به یاری نبوگ و اذهان اصیل نویسنده آفریده نمیشود ،بلکه با استفاده از
متون از پیش موجود فراهم میآیدا به تعبیر دیگر ،یک متن جایگشتِ متون و بیناامتنی در
فضای یک متن مفروض است .آثار ادبی ،چه در ادبیات ملّی و چه در قلمرو ادبیات جهانی
به همان اندازه که بر نویسندگان پس از خود اثر گذاشتهاند ،از نویسندگان و فضای فکریا
فرهنگی و مسائل عصر زندگی خود و پیش از خود هم اثر پذیرفتهاند .مقالة حاضر درصادد
بررسی و تبیین پیرامتنهایی است که به دالیلی در خوانش متون ،چندان ماورد توجاه قارار
نمیگیرند .در نتیجه ،نقش و کارکرد آنها بر خوانندگان پوشایده مایماناد ،در حاالی کاه
پیرامتنها از نظر نقد تااریخی در شاناخت ماتن ،شخصایت ،محایط اجتمااعی ا فرهنگای و
مسائل دیگر روزگار نویسنده و یا حتّی در چگونگی شاکلگیاری اثار بسایار حاائز اهمیات
هسااتندا بااه عنااوان مدااال ،پیاارامتن «ساابب تااألی »،یااا «تقاادیم /اهاادا» ( Dedication/
 )Presentationاثر به یکی از اشخا معتبر و ذینفوذ در حاوزة علام ،سیاسات ،تااریخ و
غیره ،میتواند انگیزه و عامل خلق یا ایجاد اثر به حساب بیاید .مسائل عصر زندگی هنرمناد
نشان میدهد که جز اثرپذیری وی از آثاار ،متاون و سرچشامههاای فکاری پایش از خاود،
عامل یا عوامل بیرونی هم میتواند در خلاق اثار یاا آثاار وی ماؤثر باشاد .هماان گوناه کاه
کریستوا هم آنجا که در نشانهشناسی ساختارگرا به تحقیق در متون میپاردازد ،راه خاود را
از باختین جدا میکندا زیرا «قائل به ساختاری زبانی در متن است ،ولی بااختین بار تاأثیرات
جهان بیرون ،بهویژه جامعه و تاریخ بر متن تأکید خاصی دارد» (نامور مطلق.)683 :6868 ،
نگاهی اجمالی به متون ادبی از آغاز شکلگیری زبان و ادب فارسی نشان میدهد متون
کالسیک ،بهویژه آثار منظومی که از سدة چهارم به بعد ،باهویاژه در قالاب مدناوی نگاشاته
شدهاند ،ساختار مشابه دارند .این امر دربارة بعضی متون مندور هم صدم میکند .اثر معموالً
با عنوان در «توحید» حضرت باری آغاز و در ادامه به «نعت پیامبر ،در برخی متاون «معاراج
پیامبر»« ،نعت خلفا» و آنگاه به «سبب تألی »،و «تقدیم /اهدا» اثر به یکی از اشخا معتبر و
ذینفوذ در حوزة علم ،سیاست و ...ختم میشود که در انگیزه ،طرح ذهنی ،قصد مؤل ،در
ایجاد اثر ،نقش انکارناپذیر دارند ،دو مورد اخیر از بخشهای ثابت و همیشگی هساتند کاه
در غالب متون ادبی حضور دارند و از آنها به پیرامتن تعبیر میشاود .ایان ماتنهاا از منظار
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مطالعة روابط میان متنها با رویکرد ترامتنیت ژنت ،پیرامتن به حساب میآیند که در ادامه با
ذکر شواهد بررسی خواهندشد.

پرسش و مسئلة پژوهش
پیارامتنهاا ( /)Paratextsپیرامتنیات ( ،)Paratextualityعامال یاا عوامال تأثیرگاذار و
سازندة بیرون از متن هستند که موجب و موجد انگیزه شده ،منجر به خلاق اثار مایگردناد.
این مقاله نخست ابتدا به تبیین پیرامتنا از گونههای ترامتنا میپردازد ،سپس به بیان ارتبااط
آن با ادبیات تطبیقی برمیآید و رابطة میان جهان بیرون و درون متن را به کمک پیرامتن ها
بررسی میکند تا معلوم شود که «آیا پیرامتن(ها) میتوانند در شاکلگیاری اثار ادبای ماؤثر
باشند؟» .توجه به پیرامتنها مایتواناد دساتکام در حال پاارهای از مساائل و پرساشهاای
بیپاسخ مانده در حوزة ادبیات ،بهویژه تاریخ ادبیات را یاریرسان باشد .همچنین ،اهمیت و
تأثیر عامل یا عوامل برونمتن را در شکلگیری یک اثر ادبی /هنری روشن کند.

پیشینه و ضرورت پژوهش
پااژوهش در ادبیااات تطبیقاای ،بااهویااژه در حااوزة درونمتناای و مطالعااات بینااامتنی
درونفرهنگی به گونهای امیداوارکننده پیش میرود ،اما پوشیدگی و پیچیدگی آن همچنان
باقی است .البته توغّل در اصل موضوع روابط ادبی میان ملتها و مقایسهها تا حدود زیادی
پژوهشگران را از توجه به مسائل بااهمیتی نظیر عوامل برونمتنی مانع آمدهاست .از ایان رو،
مقالة حاضر از منظر یکی از گوناههاا ی ترامتنیات ژنات ،یعنای پیارامتن باه ادبیاات تطبیقای
مینگرد .تا آنجا که نگارنده جستجو کرده ،تاکنون دربارة مسائل پیرامتنی در کتاب بوستان
سعدی از منظر ادبیات تطبیقی ،بهویژه دربارة پیرامتنهای مورد اشاره در این مقاله ،پژوهش
مستقلی انجام نگرفتهاست.

روش تحقیق
این مقاله به روش تحلیلیا توصیفی ،و مبتنی بر پژوهش کتابخانهای انجام گرفتهاست.
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 .1ساختار و ساختارگرایی
توجه صورت گرایان و سااختارگراها باه ماتن و متنیات موجاب شاد چندصادا باودن و
گفتوگوی میان متنها کش ،و آغاز شود .مطالعة متنها باه طاور مساتقل و باا روشهاای
ساختارگرایی بسته ،گرچه دستاوردهای فراوان و تازهای داشت ،اماا باه مارور ضاع،هاای
خود را نیز نشان داد .برخی از رمزگان با چنین روشی گشوده نمیشدند و محدودیتهاایی
را برای پژوهشگران ایجاد میکردند .رفتهرفته نظریاههاای مرباوط باه ماتن و متنیات ماورد
بازنگری قرار گرفت و مباحدی مبنی بر ارتباط میان متنها مطرح شد و با چنین مبااحدی باود
که ساختارگرایی وارد دومین مرحلة تاریخ خود ،یعنی ساختارگرایی باز شد .در ایان دوره،
متن نه به عنوان یک واحد بسته و کامالً مستقل ،بلکه به عنوان واحدی باز و گشوده به روی
دیگر متنها معرفیگردیاد (ر .ا ناامور مطلاق888 :6868 ،اا .)881نظریاهپردازانای مانناد
کریستوا با بهرهگیری از مکاتب اروپای شرقی و اندیشمندان آن ،باهویاژه میخائیال بااختین
نظریة بینامتنیت را طرح کردند .بینامتنیت متعلق به دورة دوم پاارادایم سااختارگرایی ،یعنای
ساختارگرایی باز است و بر وابستگی میانمتنی تأکید دارد .اصل اساسی بینامتنیت این است
که «هی متنی بدون پیشمتن شکل نمیگیردا بهعبارتدیگر ،هر متنی بر پایاة پایشماتن یاا
پیشمتنهایی استوار است» (همان .)881 :در نقد ادبی ،ساختارگرایان به جاای پارداختن باه
شرح حال و عقاید نویسنده ،با بررسی موشکافانة متن برای استخراج معنا به کشا ،و تبیاین
ل ادبیاات
نظام حاکم بر یک اثر ادبی و ارتبااط آن باا نظاام حااکم بارآن ناوع ادبای یاا کا ّ
پرداختند و «ساختارگرایانی نظیر پراپ ،تودوروف ،باارت و ژنات باه داساتانهاای خاصای
نمیپرداختند ،بلکه آنها را مطالعه میکردند تا «قوانین عمومی» حاکم بر یک نوع ادبای را
در ادبیات ملتی کش ،کنناد» (مقادادی .)818 :6868 ،کشا ،قاوانین حااکم بار اثار ادبای
سرانجام به مطالعة «روابط یک متن با متن دیگر» رهنمون شد .از این منظار ،بررسای رواباط
میان متن های ادبی یک ملت با ملت دیگر اسات کاه از وظاای ،ادبیاات تطبیقای باه شامار
میرود.

 .2مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی
مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی در آغاز به بررسی شباهتها بر مبنای روابط ادبای آثاار
میپرداخت که از دل مکتب رمانتیسم در فرانسه است .رویکارد نحلاة فرانساوی باه ادبیاات
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تطبیقی ،مبتنی بر مطالعات زوجی ( )Binary Studyو مقایسة متون همسان و یافتن مضامین و
موضوعات مشتر یا مشابه در آثار ادبی ملّتها بود .در مکتب فرانسوی ،ادبیاات تطبیقای
به جای آنکه رویکردی بینالمللای باشاد ،بیشاتر فراملّیتای باود و رشاتهای جنبای در حاوزة
«تاریخ ادبیّات» فرانسه به شمار میآمد .ژان ماری کاره «ادبیّات تطبیقی را شاخهای از تاریخ
ادبیّات میدانست» (ر .ا گویاارد )68 :6873 ،و تقریبااً بیسات ساالی پایش از او ،پُال وان
تیگم اعالم کرده بود که «ادبیّات تطبیقی ،شاخهای از تاریخ ادبیّات اسات» (ر .ا علاوش،
91 :6631ا .)93از اصول مهم مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی میتوان باه ایان ماوارد اشااره
کرد:
ا بیان مشابهتها و قرابتها میان دو اثر ادبی.
ا بررسی روابط و مناسبات تاریخی میان دو ادبیات یا دو اثر ادبی.
ا توجّه به اهمیت و جایگاه زبان و تالش برای غنیتر کردن آن.
ا تأکید بر روش تجربی و عملی در پژوهشهای تطبیقی.
ا محدود بودن پژوهشهای تطبیقی به بررسی تأثیر و تأثر در آثار ادبی.
ا توجّه به نژاد ،محیط ،زمان و شرایط اجتمااعی در پاژوهشهاای ادب تطبیقای (ر .ا
تراویک 368 :6878 ،و برسلر18 :6831 ،ا .)16
ا در نحلة فرانسوی ادبیات تطبیقی بر «محصول» یاا هماان اثار ( )Productنظار و تأکیاد
میشود تا روند یا فرایند (.)Process

 .3بینامتنیت ()Intertextuality
بینامتنیت و مناسبات گوناگون متن با متن دیگر با عنوانهای دیگاری چاون «ترامتنیات»
«پیرامتنیاات» و ...باار نظریااههااای نقااد جدیااد و آرای زبااانشااناختی فردینااان دو سوسااور
(6397ا6668م ).و منطق گفتگویی بااختین (6369اا6679م ).مبتنای اسات .ساالهاا بعاد از
مناظرات و چالشهای نظری ،سرانجام ژولیا کریساتوا (6636م ).در اواخار دهاة شصات در
میان بزرگانی مدل روالن بارت آن را در قالب نظریة ادبی مشخصی به ناام «بینامتنیات» ارائاه
کرد (ر .ا مکاریک .)78 :6833 ،در واقع« ،بینامتنیت کاربرد آگاهاناة تماام یاا بخشای از
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یک متن پیشاین در ماتن حاضراسات» (احمادی .)888 :6873 ،در بررسای بیناامتنی ،متاون
میتوانند دو حالت کلّی داشتهباشند  :یا متعلق باه یاک حاوزة مشاتر هساتند کاه در ایان
صورت ،پیوند درونفرهنگی دارندا مانند پیوند شاهنامه با آثار حماسی و تاریخیا اساطیری
پیش و پس از خود در ادب فارسی .یا از حوزههای فرهنگی متفاوت برخاستهاند که در این
صورت ،پیوند بینامتنی آنهاا بیناافرهنگی اساتا مانناد داساتان لیلای و مجناون در ادبیاات
فارسی و عربی .پیوند بینامتنی میان متون یا درون یک نظام نشانهای مشتر شکل میگیرد
که آن را «بینامتن دروننشانهای» میخوانندا مانند پیوند شاعر سابک خراساانی و عراقای باا
شعر دورة بازگشت ادبی .یا پیوند میان متون در دو نظام نشانهای متفاوت پدید مایآیاد کاه
آن را «بینامتن بینانشانهای» نامیدهاندا مانند فیلمهایی که بر اساس متون دینی یا ادبای سااخته
شدهاند (ر .ا نامور مطلق .)863 :6868 ،البته یاادآوری مایشاود کاه در نظار کریساتوا و
بارت ،بینامتنیت دقیقاً در معنای تأثیر و تأثر نیست ،بلکه خود از عناصر تشکیلدهندة متن باه
حساب میآیدا عناصری که چه بسا در خیلی موارد نتوان نشان آنها را بهوضاوح شناساایی
کرد .به عقیدة کریستوا و بارت ،این بینامتنیت است که باعث پویایی و گفتگومندی ماتن و
به تعبیر باختین ،چندصدایی در متن میشود (ر .ا همان.)31 :6831 ،

 .4بوستان سعدی و بینامتنیت
با توجه به تبویب دو اثر سعدی ،تنوع موضوع و مخاطاب ،چندصادایی و گفتگومنادی
باختین را که مدّ نظر کریساتوا هام باود ،در بوساتان و گلساتان ساعدی هام مایتاوان دیاد.
موضوع بینامتنیت در بوستان سعدی به دو شکل نمود دارد :یکی در قالب حکایتهایی کاه
سعدی از منبعی (مکتوب یا منقول) نقل میکند ،و دیگری به شکل اقتباس مایه و مضامون.
از آنجا که او بر زباان و ادب عربای و فارسای اشاراف دارد ،مایاه و مضامون را از ادبیاات
«دیگری» گرفته ،آن را در لباسی نوتر ،متناسب با فرهن ایرانی ارائه میدهد.
سعدی غالب «حکایاتش» را از دیگران شنیده یا از منابع دیگر اقتباس کرده ،آن را برای
تبیین مقاصد خویش بهکار بستهاست .بسیاری از حکایتهای او با عبارت فعلی «شانیدم11 :
مورد» یا «حکایت کنند از» و «حکایت شنو :پنج حکایت» و «یکی را حکایت کنند از :یک
حکایت» آمدهاست .ما در اینجا به سبب پرهیز از انباشت صفحات ،از ذکر ابیات حکایتها
صرف نظر میکنیم و برای ذکر شواهد ،تنها به شامارة صافحات و ابیاات چناد حکایات از
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بوستان ارجاع میدهیم (ر .ا همان ،38 :ب 863ا همان ،38 :ب 886ا همان ،98 :ب 316ا
همان ،98 :ب 338ا همان ،93 :ب  968و . ...در باب دوم حکایتِ معروف:
«یکی در بیاباان ساگی تشانه یافات

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

نویسندة کتاب المتنبی و سعدی نظیر این حکایت را از صحیح بخاری نقالمایکناد ،باا
این تفاوت که در آن به جای «کشالگه»« ،خشفّه» آمادهاسات ،باه معناای «لنگاه کفاش» (ر .ا
محفو  .)663 :6879 ،سرچشامة حکایات را هام کاه ردیاابی کنایم ،مایبینایم در روایات
تاریخی کتاب «لئالی اخبار» که شاید منشاء حکایت سعدی هام باشاد ،کفاش آمادهاسات.
حکایت «آن زن بدکارهای که در بیابان بود و تشنه ،به جساتجوی آب مایرود و چااه آبای
پیدا میکند و مینوشد .وقتی از چاه آب بیرون مایآیاد ،ساگی را مایبیناد کاه از تشانگی
رمقی ندارد .چون وسیلهای پیدا نمیکند آب دهد ،لنگهکفش خود را درمایآورد و باا آن
حیوان را سیراب میکند» (ر .ا تویسرکانی )86 :6368 ،حکایت دیگری کاه ساعدی آن
را بر اساس شنیدهها یا خواندههای خود برای بیان مقصود خویش اقتباس میکند ،این شاعر
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»...
(همان.)93 :

در کتاب وفیات اسعیان (ر .ا ابنخلکان6678 ،م ،)688 :8 ،.الرسالة القشیریة (ر .ا
القشیری )66 :6831 ،و ترجمة رسالة قشیریه (ر .ا قشیری ،)86 :6873 ،این حکایت را باه
سرّی سقطی از بزرگان صوفیه (د 896 .م ).نسبت دادهاناد« :گفات مان سای ساال اسات از
الحمدهلل که گفتهام ،استغفار میکنم .گفتند :چگونه بودهاست؟ گفت :حریقای شابهنگاام
روی داد .بیرون رفتم تا دکان خود را ببینم .گفتناد :حریاق از دکاان تاو دور اسات .گفاتم:
الحمدهلل .سپس گفتند :فرض کن دکان تو نجات یافتهاست ،آیا به مسلمانان نمیاندیشی؟!».
سعدی تربیتیافتة نظامیة بغداد است و در فضاایی پارورش و تعلایم یافتاه کاه بزرگاانی
چون غزالی در آن نفس کشایدهاناد و روزگاار گذرانیادهاناد .آن گوناه کاه از گلساتان او
برمیآید ،به شیخ شهاب الدّین ابوحفص سهروردی و امام محمد غزالای بایش از هار کاس
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دیگااری ارادت مایورزد ،از غزالاای بااه «امااام مرشااد» (سااعدی شاایرازی )633 :6813 ،و از
سهروردی به «شیخ مرشد» یاد میکند (ر .ا لسان698 :6811 ،ا:)696
«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»
(سعدی شیرازی.)678 :6898 ،

گذشته از حکایاتی که سعدی از دیدهها و شانیدههاایش نقال و نتیجاهگیاری مایکناد،
اند تأملی در همان ابیات آغازین بوستان ( 17بیتِ دیباچه) نشان میدهد بیتهای اندکی
هست که در آن اشارتی به قرآن و حدیث نشده ،یاا از کتاب مقادس ،روایاات و احادیاث
قدسی و نبوی تأثیر نپذیرفته باشد .غالب مضامین ابیات بوستان ،بهعینه یا ترجماة منظاوم ،از
آیة قرآن و حدیث است ،یا روایتی از معصوما مدال ساایر یاا از مضاامین شااعران معاروف
عرب از جمله متنبی .از همان بیات اول بوساتان کاه برگرفتاه از آیاات اول ساورة الارّحمن
است ،تا ابیات پایانی آن ،یا نص صریح کالم وحی است و یا تلمیح به آن (نمونة بینامتنیت)
و یا به تجارب زندگی خود سعدی (ترامتنیت /پیرامتن) .در این بخش ،نگارنده نموناههاای
فراوانی استخراج کرده بود ،اما به دلیل محدودیت مقاله به ذکر برخی بسنده میشود:

نمونههای بینامتنی:
«ناااه گردنکشاااان را بگیااارد باااه فاااور

ناااه عاااذرآوران را براناااد باااه جاااور»
(همان ،6816 ،ال.)88 :،

مضمون این بیت مأخوذ از آیات یونس ،66 /آل عمران 673 /و التوبه 683 /است.
«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»
(همان.)83 :

بیت نخست به آل عمران 81 /و بیت دوم به انبیاء ،16/اعراف 681 /و اسری 688 /اشاره
دارد.
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کاااه هرگاااز نیاااارد گزانگاااور باااار»
(همان.)18 :

در مجمعاسمدال میدانی آمدهاست« :الگتگجن مِنگ الشَّو ِ العِنگبَ» (میدانی6389 ،م ،.ج :8
 876و ر .ا محفو .)637 :6877 ،
«همااای تاااا برآیاااد باااه تـــدبیر کاااار

ماااادارای دشاااامن باا اه از کااااااارزار»
(سعدی شیرازی ،6816 ،ب 78 :و .)73

این مضمون در دیوان متنبی نیز آمدهاست:
«الـــرَّأیُ قگبااالگ شنننجَاعَةِ الشاااجَعَان

هُااااوَ أگوّلش وَ هِاااایَ المَحَاااال الدَّااااانِی»
(المتنبی6363 ،م ،.ج .)887 :3

سعدی هنگام تحصیل در نظامیة بغداد با اشعار متنبی آشنا بودهاست.
« ...شکسااتهدل آمااد بَاار خواجااه باااز

عیااان کاارد اشااکش بااه دیباچااه راز»
(سعدی شیرازی ،6816 ،ال :،ب .)6868

این بیت سعدی ،یادآور بیت زیر از متنبی است:
«و کاااتِمُ الحُاابِّ یااومَ البااین مُنهَتِااک

وَ صاااحبُ الاادمع التگخفگاای سَاااارائِرشهُ»
(المتنبی ،بی تا.)669 :

این مضمون در قصیدة شمارة  688از مجلد دوم دیوان متنبی به شرح أبیالبقاء العکباری
آمدهاست و بی تردید سعدی این مایه و مضمون را در شعر این شاعر معروف عارب دیاده،
آن را اقتباس کردهاست .این موارد نمونههایی است که در آنها ،بینامتنیت «درونفرهنگی»
و «دروننشانهای» مشهود است .گذشته از این نوع بینامتنها ،موضوعاتی مانند مادح ،تعاالیم
اخالقاای ،اناادرزها و ...از مضااامین دیگااری اساات کااه سااعدی در آنهااا هاام باار ایاان روال
عملکردهاست.
 .5ترامتنیت ()Transtextuality

ترامتنیت در اندیشه ژنت همانند بینامتنیت کریستوا ،بررسی «چگونگی ارتباط یک ماتن
با متن دیگر» است ،با این تفاوت که ژنت گساتردهتار و نظاامیافتاهتار از کریساتوا و روالن
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بااارت باادان ماایپااردازد .مطالعااات ژناات ساااختارگرایی و پساساااختارگرایی و یااا حتاای
نشانهشناختی را نیز در بر میگیرد .این امر به او اجازه میدهد رواباط یاک ماتن را باا تماام
متغیرات آن مطالعه و بررسی نماید .وی مجماوع ایان رواباط را ترامتنیات مایناماد (ر .ا
نامور مطلق .)39 :6831 ،بر اساس نظریة ژنت ،یک متن با متن /متنهای دیگر میتواند پنج
گونه رابطاه داشاته باشاد :رابطاة بیناامتنی ( ،)Intertextualityفرامتنای (،)Metatextuality
پیرامتنی ( ،)Paratextualityسرمتنی ( )Archetextualityو بیشمتنی (.)Hypertextuality
در واقع« ،ژنت برخالف کریستوا و بارت ،در جستجوی روابط اثرگاذاری و اثرپاذیری نیاز
هست ،بهویژه در نوع رابطة بیش متنی ،تأثیرگاذاری میاان دو یاا چناد ماتن را محاور اصالی
مطالعات خود قرارمیدهد» (همان .)31 :نزد ژنت ،ترامتنیت در بر گیرنادة تماام گوناههاای
روابط یک متن با متنهای دیگر میشود .بنابراین ،مطالعات ژنت هم شامل روابط متنهایی
میشود که در عرض هم هستند و هم روابط متنهایی که در طول هم قرار دارند ،در حالی
که مطالعات کریستوایی تنها شامل متنهای هامعارض مایشاود .در اداماه ،نموناههاایی از
پیرامتن /پیرامتنهای موجود در بوستان سعدی با توجه به دیدگاه ژنت آورده میشود.
 .6پیرامتنها ()Paratexts

پیرامتنها ،از آنجا که محتوا و مقاصد درونی نویسنده را بیان میکنند ،همانند آستانههاا
عملمیکنند و برای ورود به جهان درون متن باید از این آستانهها (نیّات و مقاصاد مؤلا)،
عبور کرد .پس بنا به کارکردی که دارند ،مخاطب را به جهان درون متن میبرند و او را باا
دنیای ناشناخته یا مغفولمانده بهتر آشنا میکنند.
از عمدهترین حوزههای پیرامتنی میتوان به «پیشکشنامهها ،سرلوحهها ،سابب تاألی ،و
مقدمهها اشاره کرد .حوزهای همچنانکه ژنت نشان میدهد ،میتواند در فهم و تأویال ماتن
اثرات عمدهای داشته باشد» ( .)Allen, 2000: 105پیارامتنهاا از نظار سااختار باه دو دساتة
کلی تقسیم میشوند :پیرامتنهای پیوسته یا درونمتنی مادالً درباارة کتااب ،ماواردی مانناد:
عنوان کتاب ،نام مؤل ،،ناشر طرح روی جلد ،شیرازة کتاب ،کیفیت جلد کتاب ،شناسانامة
کتاب و ...است .اما پیرامتنهای ناپیوسته به چیزهایی اطالم مایشاود کاه بیارون از ماتن یاا
پیرامون متن قرار دارند .کارکرد این پیرامتنهای ناپیوسته یا برونمتنی آن است که مخاطب
را ترغیب نموده ،به درون متن کشیده ،توجه وی را به دنیای درون متن جلب میکنند و ماا
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از طریق این پیرامتنهاست که با دنیای درون متن ارتباط برقرارمیکنیم .دربارة هماان مداال
کتاب ،محیط جغرافیایی ،محیط خانوادگی ،نویسنده ،عوامل و عناصر فرهنگی ا اجتمااعی،
آموزش و . ...هرچه که بیرون متن هستند ،پیرامتنهای ناپیوسته به حساب میآیند.

 .7قالب بوستان سعدی و درونمایههای آن
بیان نکات اخالم و تربیتی در سنّت شعر فارسی در قالب مدنوی متاداول باودهاسات .در
شعر شاعرانی چاون ناصرخسارو ،سانایی ،خاقاانی و دیگاران در قالاب قصایده هام تجرباه
شده است ،اما قصیده انسجام و ظرفیت الزم برای اندرز و تعلایم لطاای ،اخالقای را نادارد.
بحر متقارب که فردوسی در سرودن شاهنامه و نظامی در اسکندرنامه از آن بهره گرفتهاناد،
از مدتها قبل از سعدی وزن مناسبی برای تقریر نکات اخالقی تلقای شاده ،حتای پایش از
آنها هم در قرن چهارم و پنجم مورد توجه و استفاده بودهاست.
باببندی آثار ادبی از هماان نخساتین ساالهاای قاوام و تدبیات ایان آثاار رواج داشاته،
مرسوم و معمول بودهاستا چنانکه سنایی حدیقه را در هشت باب ،نظامی مخزناسسرار را
در بیست باب درآوردهاست .بوستان سعدی از نظر وزن و قالب ناظر باه تتباع در اخالقیاات
شاهنامه به نظر میآید و از حیث محتوا ،یادآور مخازناسسارار نظاامی اسات .در باابهاای
دهگانة بوستان ،بنا به ماهیت اثر و شخصیت شاعر ،سعدی سعی دارد مخاطب را که مساتعد
تربیت استکمالی است ،از آنچه در بیان ارباب وع و زهد (مدالً غزالی در کیمیای ساعادت
و احیاء علومالدّین) منجیّات و مهلکات تعبیر میشاود ،آگااه ساازد و بادان ترغیاب نمایاد.
بوستان سعدی هم اثری منظاوم باا مفااهیم و مضاامین حکمات ،عرفاان و اخاالم و تربیات
دستورهای زندگی در قالب عباراتی شیوا و دلنشاین اسات .شاکل سااختاری آن مدناوی در
بحر متقارب و «در انتخاب این قالاب شایخ بارای همااهنگی باا توقاع و عاادات اهال عصار
سنتهای بازمانده از قدما پیروی کردهاست» (همان .)78 :به استدنای باب اول که در پارهای
موارد با باب اول گلستان (در سیرت پادشاهان) همسانی دارد ،دیگر بابها مخاطبی مجهول
و نامتعیین دارند .در واقع ،مخاطباان ساعدی ،خواننادگان کتااب او هساتند ،در هار مقاام و
مرتبهای که باشند .هدف مدنویهای تعلیمی ،تربیت روان ،تصفیة قوای نگفْس و تقویات قاوة
خیال و پرورش شور و اشتیام و راهنمایی همه نوع عواط ،و نیروهاایی اسات کاه بایاد در
راه سعادت و سالمت افراد جامعه یاریگر باشد.
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 .8بوستان سعدی و «پیرامتنهای برونمتنی»
اشاره شد که یک ماتن های گااه آنای و ناگهاانی باه وجاود نمایآیاد ،بلکاه هماواره
مقدمات ،الزامات و پیشزمینههای (پیرامتنهایی) وجود دارد که در خلق اثر یا شکلگیری
متن مؤثر است و به گونهای متن را در بر میگیرد .بر اساس تقسایمبنادی ژنات ،پیارامتنهاا
انواعی دارند که از مهمترین آنها ،پیرامتنهاای پیوساته و پیارامتنهاای گسساته اسات .در
ادامه ،پارهای مباحث پیرامتنی بوستان سعدی با ذکر شواهدی ،بررسی میشود.

8ـ .1پیرامتنهای پنهان :جامعه ،محیط و عناصر فرهنگی ـ اجتماعی روزگـار
سعدی ،س رها و ممدو ان
بنابر شواهد تاریخی ،ایران دورة تاریخی بدتر از سالهایی که سعدی در آن میزیسات،
از سر نگذرانیدهاست .اگر ویران کردن شاهرها ،ساوزاندن کتابخاناههاا ،کشاتار و غاارت و
ایجاد رعب و وحشت در میان مردم فنّی به حساب آید ،مغوالن در این فن مهاارت خاصای
داشتهاند! چنگیز خود را عذاب خدا میدانست که بر مردم نازل شدهاسات (ر .ا جاوینی،
 .)36 :6878در همااین عصاار ،اتابااک ابااوبکربن سااعد زنگای باایش از  83سااال (حکوماات:
188ا 193م ).توانست در آن زمانة پرآشوب ،محیطی امن فراهم آورد که سعدی در مقدمة
گلستان بدان اشاره دارد و میگوید:
«اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست

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

سعدی در جامعهای زندگی میکند و مینویسد که سراسر آشوب و پرخطر است .وقتی
او تحصیالت مقدماتی خود را در شیراز میگذرانید ،فارس درگیر آشاوب و هارج و مارج
بود .مقارن حملة مغول به ایران و حملة غیاوالدّین ،برادر جاللالدّین خوارزمشاه ،به فارس
و پناهندگی سعدبن زنگی به قلعة استخر ،تقریباً در حدود  188هجری ،سعدی شایراز را باه
مقصد بغداد تر میکند و همواره سعی مینماید مخاطبان خود را در جهاانی فاومالعااده
فاجعهآمیز ،خطرخیز و جناحبندی شده به پایداری و غلبه بر مشکالت توصایه کناد .از ایان
منظر ،بعضی نویسندگان و منتقدان او را با ماکیاولی (6316ا6987م ).مقایسه کردهاناد و باه
سعدی لقب «ماکیاولی ثانی» دادهاند (ر .ا ماسه669 :6816 ،ا ،)661با این تفاوت که:
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«ماکیاولی برای فردی مینویسد که خاودش در گیار و دار آشاوبهاای سیاسای نقاش
دارد ،اما به نظر میرسد مخاطب سعدی ،علیرغم اهدای دو اثر مهام خاود باه فرمانروایاان
قدرتمند محلی ،کسانی هستند که از اتفاقات و مسائل مهم دور باودهاناد و انتظاار دارد کاه
این افراد به واسطة زیرکی و بخات خاود بتوانناد جاان ساالم باه در برناد» ( Davis, 1995:
 .)720توصیه به مدارا و تساهل هم که در آثار او بارها دیده میشود ،ظاهراً نتیجة سافرهای
اوست .بارزترین نمونة آن ،شعر معروف اوست:
«بناا ایآدم اعضااااای یااااک پیکرنااااد
چاااو عضاااوی باااه درد آورد روزگاااار
تاااو کاااز محنااات دیگاااران بااایغمااای

کاااه در آفااارینش ز یاااک گوهاااارند
دگااااار عضاااااوها را نماناااااد قااااارار
نشاااااید کااااه ناماااات نهنااااد آدماااای»
(سعدی شیرازی.)86 :6839 ،

سعدی در چنین جهان پرآشوب و در گوشهای به ظاهر امن ،روزگار میگذراند .دوران
کودکی و نوجوانی او در زمان اتابک سعدبن زنگی است .این اتابک تاا پایاان عمار خاود،
یعنی تا  188حاکم فارس بود .رفاتن باه نظامیاة بغاداد رویادادی اسات حیااتی در زنادگی
سعدی که هم شخصیت هنری او را شکل میدهد و هم جنباههاای دیگار شخصایت وی را
میسازد .او که حدود سال  198هجری به شیراز بازمیگردد ،زمان فرماانروایی ایان پادشااه
است که با پرداخت خراج سالیانه سیهزار دینار ،فارس را از فتنة مغول در امان داشتهاسات
(ر .ا موحد )93 :6873 ،و در بوستان بدان اشاره میکند:
«تااو را سااد یااأجوج کفاار از زر اساات

نااه رویااین چااو دیااوار اسااکندر اساات»
(سعدی شیرازی ،6816 ،ب.)98 :

برای در زمینههای سیاسی ا اجتماعی که اشعار ساعدی باه آنهاا اشااره دارد ،کاافی
است بدانیم که گلستان همزمان با غارت بغداد و انقراض خالفت عباسی به دست مغاولهاا
تکمیل شد .سازش با افراد صاحبمقام ،آگاهی خارمالعاده از فراز و نشیب تقدیر ،احتیااط
از دشمنان سیاسی و شخصی ،ناگزیر بودن به کتماان احساساات واقعای ،نصاایح حااکی از
زیستن در فقر ،به دور از مراکز قدرت جاذبههای آن ،از جملاه ماواردی اسات کاه پیوساته
مورد توجه و تأکید سعدی قرارمیگیرد.
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موضوع دیگری که میشود از آن به عنوان پیرامتن پنهان در روزگار سعدی ذکر کارد،
بیعتهای پیچیده و خطرنا سیاسی آن زمان است که در اشعار اهادایی ساعدی انعکااس
یافتهاست .سعدی از یک طرف بر مرگ خلیفة عباسی مرثیهسارایی کاردهاسات و باه مادح
سلجومشاه ،آخرین فرمانروای مستقل فارس پرداختهاست و از طرف دیگر ،به مداحی قاتل
هر دوی آنها ،یعنی هوالکو و نیز گماشتگان مغول برای فرمانروای فارس و آباشخااتون،
نااوة دختااری ابوبکرسااعد و همساار منگوتیمااور پرداختااهاساات .سااعدی و آبااشخاااتون ناوة
ابوبکرسعد ،هر دو میدانستند که زنده ماندن در این دوره ،منوط به سازش با مغاولهاسات.
از مدایح وی استنباط میشود که سعدی روند اشعار خود را با ترفندها ،طرحها و نقشههاای
سیاسی فرمانروای خود هماهن میکرد .سعدی آماج انتقادهای بسایار تنادی باودهاساتا
چراکه آشکارا به ستایش یا نصیحت هر کسی میپرداخت که در رأس قدرت بودهاسات و
چنین چیزی دور از انتظار نمیتواند باشد .این گونه مصلحتاندیشایهاا هام عاقالناه و هام
معمول بودهاست .آثار ادبی عطاملک جوینی و برادرش شمسالدّین محمد که در حمایات
مغولها بودهاند ،نمونههای دیگری از این دست توانند بود.
نکته تأمل برانگیز دیگر در شناخت سعدی« ،تخلاص» اوسات .مایدانایم کاه ساعدی را
سالها پیش از آنکه به نام و تخلص شاعری خود معروف گردد ،با همان نام مایشاناختند و
«همة کتابهایی که از او ذکر کردهاند ،نام و نسب سعدی را باا اخاتالف بسایار آوردهاناد.
حتی کسانی که به زمان او نزدیک بودهاند ،مانند حمداهلل مستوفی در تاریخ گزیاده در ایان
باب اشتباه کردهاند» (نفیسی .)39 :6861 ،عبدالعظیم قریاب هام در مقدماة مفصالی کاه بار
گلستان سعدی نگاشته ،همة آرای متضاد را آوردهاست (ر .ا قریب :6818 ،کز ،ماز) .در
نظامیة بغداد که غزلهایش جوانان را بهشدت تحت تأثیر قرار میداد ،او را به ناام «ساعدی»
میشناختند .وی در پایان این غزلها به «سعدی» تخلصمیکناد .بناا بار کتاابهاای تااریخ
ادبیات ،جُن ها ،تذکرهها و یا حتّی نوشتههای پژوهشگران ،سعدی تخلص خاود را از ناام
اتابک شیراز« ،ابوبکر بن سعدزنگی» یا «سعدبن ابوبکرساعد زنگای» گرفتاهاسات ( Davis,
 .)1995: 808-809سعدی بعد از سالها غربت ،تحصیل و مسافرت در بالد عارب و دیگار
سرزمینها ،در نیمههای قرن هفتم به شیراز برمیگردد و ظاهراً از همان اوایل ورود به شیراز
مورد حمایت و عالقة اتابک شیراز واقاع مایشاود ،باه صاحبت ساعدبن اباوبکر اختصاا
مییابد و اتابک از دانش ،صحبت و معارف شیخ مساتفید مایشاود .اختصاا باه ساعدبن
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ابوبکر که تخلص شیخ را بعضی از همان معنی مأخوذ پنداشتهاند .ظاهراً بایاد از هماین حاد
درنگذشته باشد (ر .ا زرینکوب19 :6876 ،ا .)11از حکایتی در گلستان (ر .ا ساعدی
شیرازی868 :6839 ،ا )868هم برمیآید که سالها پیش به این تخلص معروف باودهاساتا
چنااانکااه در بخااش قاادیمیات غزلیاااتش هاام سااعدی تخلااص م ایکاارد .از میااان اقااوال و
احتمالها ی گوناگون ،این مورد که سعدی تخلاص خاود را ناه از شاخص ساعد زنگای یاا
ابوبکر ابن سعد ،بلکاه از ناام خانادان او کاه پادر ساعدی نیاز از نزدیکاان ساعد و درباار او
بودهاست ،گرفته باشد ،پذیرفتنیتر مینماید.
«سفرهای سعدی» هم از نمونههای ترامتنیت است که به عنوان عامل بیرونی دیگر ،تأثیر
انکارناپذیری در خلق اثر سعدی داشتهاست .سعدی را گفتهاند که «سفر بسیار کاردهاسات،
اقالیم گشته و بارها به سفر حج پیاده رفته» (جامی .)963 :6879 ،پس از اتمام دورة تحصایل
او که تاریخ آن معلوم نیست ،به سیر و سفر میرود و در اقصای عالم میگردد .دو کتاب او
حاصل همین سفرها و جهاندیدگی اوست .در باب سفرهای بسیار وی ،مسافرت به عارام و
شام و حجاز و مکّه مسلّم میباشد ،اما بسیاری دیگار از سافرهای او محال تردیاد اساتا از
جمله حکایت رفتن به هند ،دیدن بتخانة ساومنات و شکسساتن بُات بازرگ ایشاان (ر .ا
سعدی شایرازی ،6816 ،ب673 :اا ،)636سافر باه بامیاان ،ترکساتان ،آذربایجاان و آسایای
صغیر ،اگرچه بسیاری از این کشورها را از سخنان خود سعدی استنباط کاردهاناد ،لایکن باا
توجه به قدرت تخیل ،هوش و هنر داستانپردازی سعدی نمیتوان به درساتی آنهاا اعتمااد
کردا چراکه بعضی از این گفتههای سعدی با مستندات و شواهد تاریخی و نیز دالیل عقلای
جور درنمی آید .سعدی در سفرهایش با بسیاری از اشخا و افراد کاه بعضااً در احاوال و
زندگی سعدی سخت اثرگذار بودهاند ،مالقات کرد و آشنا شدا از جمله باه صاحبت شایخ
شهاب الادّین رسایده ،باا وی در یاک کشاتی سافر کاردهاسات و گفتاهاناد کاه ساعدی در
بیتالمقدس و بالد شام ،مدتی سقایی میکرد تا به خضر(ع) رساید و وی را از زالل انعاام و
افضال خود سیراب گردانید»( .جامی963 :6879 ،ا.)966
از عناصر پیرامتنی برونمتنی دیگر در باب سعدی و کتاب بوساتان «ممادوحان ساعدی»
است .بنا به احصا و گزارش عالمانة محمد قزوینی ،با شواهدی از سخن خود شیخ مایآورد
که سعدی با بیستوپنج تن دیدار کردهاست و در توصی ،و مادح برخای از آنهاا شاعرها
گفته است (ر .ا قزوینی781 :6861 ،ا .)786شیخ ابوالفرج بن جوزی (ناوادة ابانجاوزی
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معروف) ،شیخ شهابالادّین ساهروردی عاارف ،بارادران جاوینی (شامسالادّین محماد و
عالءالدّین عطاملک جوینی) معروف به صاحبدیوان ،هردو از وزیران دانشمند دربار مغول
بودهاند که سعدی با هر دو رابطه و دوستی استوار داشت .در بوساتان از حادود  69نفار ناام
میبرد که به گونهای نظر مدح نسبت به آنها داشت ،اگرچه او خود اقرار میکند که مادح
با طبعش سازگار نیست ،اما فضای فکری ا فرهنگی عصر بر طبع سعدی هم غالب میآید و
او بر رسم زمانةخود تن درمیدهد:
«ماارا طبااع از ایاان گونااه خواهااان نبااود
ولااای نظااام کاااردم باااه ناااام فاااالن
کااه سااعدی کااه گااوی بالغاات ربااود

سَااااار مااااادحت پادشااااااهان نباااااود
مگاااااار بازگااااااااویند صاااااااحبدالن
در ایااااام بااااوبکر باااان سااااعد بااااود»
(سعدی شیرازی ،6816 ،ب.)881 :

هرچند بعضی پژوهشگران با اذعان به قدرت سعدی در سخنوری ،به خوی ستایشاگری
و مدایح او ایراد گرفتهاند ،اما علیرغم انتقادها ،این دست از اشعار گذشته از اینکاه از نظار
ادبی و زیباییشناسی بسیار فاخر هستند ،اطالعات مفیدی هم از روزگاار ساعدی باه دسات
میدهندا مدل ابیاتی که به صاحب دیوان دربار مغول (جوینی) اهدا شدهاست:
«کاادام باااگ بااه دیاادار دوسااتان مانااد

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

اتابک ابوبکر پس از حدود  83سال فرمانروایی بر اقلیم فارس درمیگذرد .ابنسعد نیاز
حدود سی سال در مقام اتابکی فرمانروایی میکند .این زمانی اسات کاه مغاولهاا در حاال
ویران کردن ایران و عرام بودند .سعد هم از ارادتمندان شااعر باود و باا مارگ ایان پادر و
پسر ،سعدی دو دوست و پشتیبان خود را از دست میدهد:
«هنوز داگ نخساتین درسات ناشاده باود

که دست جور فلک داگ دیگرش بنهاد»
(همان ،6816 ،ب.)716 :

پس از مرگ اتابک ابوبکر ،پسر وی نیز دوازده روز بیشتر برتخت نبود .سعدی مرثیهای
هم در رثای مرگ او در قالب ترجیعبند سرود و فرمانروایی در خانوادة آنها تا ساال (118
م6813 /.م ).ادامه داشت و سعدی نیز به مدیحهسرایی اعضای خانوادة آنها ادامه داد.
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8ـ .2پیرامتنهای درونمتنی در بوستان سعدی
مؤلفان متون خود را به یاری نبوگ و اذهان اصایل خاویش نمایآفرینناد ،بلکاه آن را باا
استفاده از متون از پیش موجود تدوینمیکنندا به تعبیر دیگر ،متون برخاساته از آن چیازی
هستند که «متن فرهنگی یاا ماتن اجتمااعی» نامیاده مایشاودا یعنای هماة آن گفتماانهاا و
شیوههای سخن گفتنای کاه باه شاکل نهادیناه سااختارها و نظاامهاای ساازندة فرهنگایا و
اجتماعی را ایجاد میکنند .از این نظر ،متن یک موضوع منفرد و مجرد نبوده ،بلکه تدوینی
از متنیت فرهنگی است .متن فردی و متن فرهنگی هر دو از یک بافتار متنی ساخته شادهاناد
و از یکدیگر تفکیکپذیر نیستند .باختین و کریستوا تأکید میکنند که متون نمایتوانناد از
متنیت فرهنگی یا اجتماعی گستردهتری که سن بنای آنهاست ،منفاک شاوند .بناابراین،
همة متون آن دسته از ساختارها و منازعات ایدئولوژیکی را با خود به هماراه دارناد کاه در
جامعه و از طریق گفتمان بیان شدهاند (.)Allen, 2000:36
در آثار ادبی ،مجموعة مباحث و مطالبی که مؤل ،پیش از ورود باه اصال ماتن آورده،
مخاطب را در آستانة ورود به متن قرارمیدهدا مدالً آغاز کتااب ،در توحیاد و نعات انبیاا و
اولیا ،در مدح خلفا و سالطین و ...از پیرامتنها باه حسااب مایآیناد کاه نموناههاای آن در
کتاب بوستان سعدی ،بر اساس چاپ غالمحساین یوسافی چناین اسات :بوساتان ساعدی از
صفحة  88تا « 89فی نعت سیدالمرسلین(ع)» ،صفحة  89تا « 87در سبب نظم کتاب» ،صافحة
 87و « 83در مدح ابوبکربن سعدبن زنگی» ،صافحة  83تاا « 38در مادح محمادبن ساعدبن
ابوبکر» ،صفحة  38و پایان این بخش با حکایات انادرزی کاه باه زباان مساتقیم خطااب باه
حاکم زمان است ،در بیان مفهوم مطیع امر خدا و در فرمان او بودن:
«چاااو حااااکم باااه فرماااان داور بُاااوَد

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

سعدی در تألی ،دو اثر خود از متن تاریخ و فرهن
باب اول بوستان و گلستان حاصل همین تأثیر است.

جامعة پایش از خاود متاأثر باود و
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8ـ .3در سبب نظم کتاب
بیتردید خلق هر اثر هناری و هار آفرینشای ،هادف ،غاایتی و علتای دارد .باا برررسای
اجمالی آثار عصر سعدی و دو سه قرن قبل و بعد از او مایبینایم کاه در غالاب آثاار ادبای،
یکی از مباحث ثابت و همیشگی که در ساختار اثر حضور دارد ،عنوان «بیان علت و تااریخ
تألی /،نظم» اثر است و از شاهنامة فردوسی ،آثار نظامی و گلشن راز شبستری گرفته تا آثار
جامی در قرن نشهم ،میبینیم که این روند ادامه دارد .سعدی هم به رسم پیشینیان رفتهاسات و
ضمن بیان سبب تألی ،،زمینه را برای بروز قصد مؤل( ،اهدا یاا تقادیم و پیشاکش) آمااده
میکند .با این کار ،او خواننده را با خود همراه و همنوا مینماید و وارد دنیای متن میکناد.
در حقیقت ،عنوان «در بیان علت یا سبب نظم و تألی ،اثر» ،تمهیاد و مقدماهای بارای باروز
قصد اصلی نویسنده استا یعنی «اهدا /تقدیم» اثر به کسی که در نیت خود دارد .در ابیاات
زیر ،سعدی ضمن تمهید این مقدمه ،نیت خود را نیز بیان میکند:
«در اقصااااای عااااالم بگشااااتم بساااای
تمتااااع بااااه هاااار گوشااااهای یااااافتم
چااااو پاکااااان شاااایراز خاااااکینهاااااد
تااااوالی مااااردان ایاااان پااااا بااااوم
دریااااغ آماااادم زان همااااه بوسااااتان
بااااه دل گفااااتم از مصاااار قندآورنااااد
ماارا گاار تهاای بااود از آن قنااد دساات
نه قندی کاه ماردم باه صاورت خورناد
چاااو ایااان کااااا معنااای بپاااارداختم

باااه سااار باااردم ایاااام باااا هرکسااای
ز هاااار خرمناااای خوشااااهای یااااافتم
ندیاادم کااه رحماات باار آن خااا باااد
بااااارانگیختم خااااااطر از شاااااام و روم
تهیدساااات رفااااتن سااااوی دوسااااتان
بااااار دوساااااتان ،ارمغاااااانی برناااااد
سااخنهااای شاایرینتاار از قنااد هساات
کاااه اربااااب معنااای باااه کاغاااذ برناااد
باااار او دَه در از تربیاااات ساااااختم»....
(سعدی شیرازی ،6816 ،ال87 :،ا.)83

وی از ممدوحان خود که غالباً از سالطین و فرمانروایان هساتند ،مایخواهاد بار اصاول
بیانشده در ابواب کتاب مستطاب بوستان روند و به آنها عمل کنند.
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8ـ .4اهدای کتاب ( )Dedication/ Presentationو امیان سعدی
اتحاف و بردن ارمغان به حضور سالطین و بزرگان سانّتی مرساوم باودهاسات .تقریبااً از
قرن چهارم به بعد ،در قلمرو فرهن و ادب ایران هم شاعران و نویسندگان باه دالیلای اثار
خود را به پادشاهان یاا حکمراناان محلای پیشاکش مایکردناد و در مقابال آن ،صالهای یاا
عطیهای دریافت میکردند .این امر دربارة آثار و اشخا برجستة وقت ،نشاانگر اهمیات و
اعتبار آن بود و در ادبیات فارسی و در میان آثاار ادبای طاراز اول ،تعاداد بسایار محادود و
معدودی هست که نویسنده اثرش را به سلطان یا حکمرانی تقادیم نکاردهباشاد .فردوسای،
نظامی ،خاقانی و دیگران راه را بر دیگر شاعران هموار و این امار را باه سانّت ادبای تبادیل
کرده بودند و سعدی هم بعد از عمری زندگی در سفر و حضر ،اینک مایخواهاد «ناان در
تنور گرم دربندد».
در بررسی هویت حامیان سعدی و کسانی که او آثاارش را تقادیم ایشاان کاردهاسات،
موثقترین اطالعات دربارة زندگی ،آثار ،شخصیت و فضای زندگی او باه دسات مایآیاد.
دستکم بیستوپنج شخصیت تاریخی وجود دارد که سعدی به تمجید از آنها پرداخته ،یا
آثار خود را به آنان «پیشکش» کردهاست .سعدی در بوستان خود از حادود پاانزده تان ناام
میبرد و قلم در ستایش آنها میگرداند که از هر یک به نوعی افادهها بردهاسات .وی ایان
کتاب را به اتابک سلجوقی ،ابوبکربن سعد زنگی تقدیم کارد و یاک ساال بعاداز نگاارش
بوستان ،اثر دیگرش ،گلستان را نوشت و آن را هم به پسر حااکم ،یعنای محمادبن ساعدبن
ابیبکر زنگی اهدا کرد.

نتیجهگیری
هر متنی گذشته از نبوگ نویسنده ،محصول عناصری همچون جامعه ،تاریخ ،واقعیتها و
شرایط اجتماعی و نظام فکریا فرهنگی است که در آن پدید میآید و در حاال گفتگاو باا
سنّت یا سنّتهایی است که در درون آن شکل گرفتهاست .اصطالحاتی مانند تقلید ،تلمیح،
تضمین و اقتباس ،ترجمه و بازنویسای و یاا حتّای سارقتهاای ادبای از گوناههاای مختلا،
بینامتن ،و در مقابل ،تاریخ اجتماعی ،عناصر فرهنگی مقاصد و نیّتها از جمله مدح ،اندرز،
تعلیم ،روابط اجتماعی و قوانین حاکم بر جامعه از مظاهر ترامتن ( پیارامتنهاا) باه حسااب
میآیند .غالب آثار ادبی فارسی ا و در همة ادبیااتهاا ا شاواهد فراوانای بار ایان دو ماورد
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میتوان دید که در بوستان سعدی به گونهای آشکارتر است .توجه به متنهاای آساتانهای و
دریافت آنها میتواند نقاط تاریک یا پنهان متن یا ابهاماتی که ممکان اسات در بااب اثار،
خالق آن و زندگی او وجود داشته باشد ،رفع کرده ،پرسشهای تازهای را مطارح کناد کاه
این همان تحول و پویایی مورد انتظار است.
در دستهبندیهای ژنت ،پیرامتن و بینامتن از گونههاای ترامتنیات باه حسااب مایآیناد.
پیرامتنها به بررسی متن نه بر مبنای بینامتنی در معنای همحضوری و تاأثیر و تاأثر ،بلکاه بار
مبنااای ویژگاای آسااتانگی کااه دارنااد ،ماایپردازنااد .ایاان مساائله از عناصاار باارونمتناای
محسوبمیشود .از میان پیارامتنهاای موجاود در بوساتان ساعدی ،ماواردی کاه بیارون از
محتوای متن در آفرینش اثر دخیال باودهاناد ،مانناد «جامعاه و روزگاار ساعدی»« ،تخلاص
سعدی»« ،سبب نظم کتااب» و «تقادیم یاا پیشاکشناماه» در مقالاه برسای شاد .از نتاایج آن
میتاوان باه نقاش پیارامتنهاا در رفاع ابهاماات ،پاساخ باه بعضای پرساشهاا درباارة اثار و
نویسندهاش و نیز نشان دادن برخی عناصر فرهنگی (مدالً سبب تألی ،و تقدیم اثر به کسای)
اشاره کرد که در فهم درست متن بسیار مؤثرند ،اما معماوالً در خاوانش ماتن چنادان بادان
توجه نمیکنند ،اگرچه این امر ممکن است پرسشها و چالشهای دیگری را برانگیزد کاه
خود سرآغازی است برای یافتههای جدید ،و از منظر پژوهشهای تطبیقی هام پیارامتنهاا،
موجب در بهتر متن شده ،راه رسایدن باه شاناخت درسات اثار و صااحب اثار را هماوار
میکند.
نوشتة حاضر در پی آن بود تا نشان دهد سعدی به همان اندازه که در اثر (یا آثار خاود)
از دیگران متأثر بوده ( بینامتنت) ،به همان اندازه و شاید بیش از آن تحات تاأثیر عوامال و
عناصر بیرون از متن ،بهویژه تاریخ ،جامعه و فرهن خود بودهاست ( ترامتنیات) .سااختار
دیباچة حدود  867بیتی بوستان ،بدون توجه به بینامتنیت و ترامتنیت ،کارکرد و اهمیت خود
را جز از منظر ادبی نشان نمیدهد و سؤالی هم برنمیانگیازد و یاا حتای بارای یاافتن پاساخ
پرسشهای مهم هم باعث تالشی نمیشود .رویکرد بینامتنیت و ترامتنیت میتواند متنهاا را
از نو به سخن درآورد و در بازخوانی و فهم جدید متون فارسای از منظاری ناو یااریرساان
باشد و آنها را با نگرش و تفکر امروزی دوباره به ما معرفی کند و در پرتو این رویکردهاا،
ارزش ادبی و هنری این آثار و در ضمن آنها ،اندیشههای انسانی و متعاالی نهفتاه در کاالم
بزرگان ادب ایرانزمین آشکار ،فراگیر و عملی شود.
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