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چکیده
داد و ستدهای ادبی به شکلهای مختلف در ادبیات جهان وجود دارد و کمتر ادبیاتی را میتوان يافت که
در مداری بسته و محدود حرکت کند و از مرزهای خود پا فراتر نگذاشته باشد؛ در اين میان ،ادبیات
عربی و فارسی به علت نزديکی جغرافیايی و وجود برخی از آداب و رسوم مشترک نسبت به ساير ملل،
تبادالت فرهنگی و ادبی و علمی و اجتماعی بیشتری با يکديگر داشتهاند .سعدی شیرازی ،شاعر فارسی
زبان قرن هفتم است که در بسیاری از جهات از ادبیّات عربی تأثیر پذيرفتهاست .ازجمله شاعرانی که
سعدی به اشعار او نظر داشته است ،ابوالفتح بستی شاعر قرن چهارم میباشد که در دوران خويش به
سبب اشعار حکیمانهاش به شهرت فراوان رسیده است .در اين تحقیق که با هدف بررسی تأثیرپذيری
سعدی از ابوالفتح بستی بر مبنای مکتب تطبیقی فرانسوی نگاشته شده است ،داليل مختلف تأثیرپذيری
سعدی از بستی مورد مطالعه قرار گرفته است .يافتههای پژوهش نشان میدهد که شهرت اشعار بستی،
سفرهای سعدی به مشرق زمین و انس وی با اساتیدی که از اشعار بستی در آثار خود بهره بردهاند ،از
داليل برونمتنی تأثیرپذيری سعدی از بستی است و اين تأثیرپذيری از بعد درونمتنی در سويههای
بالغی و مضمونی شعر سعدی نیز آشکار است.

واژههای کلیدی :شعر کالسیک ،ادب قديم ،ادبیات تطبیقی ،ابوالفتح بستی ،سعدی.
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 .1مقدمه
يکی از پرطرفدارترين زمینههای تحقیق دربارة ادبیّات ،بررسیهای تطبیقی آن است.
ادبیات تطبیقی ،فلسفهای نو در ادبیات و نظريهای جديد در علوم انسانی است که
شاکلة آن بر اساس پديدة ادبی بهعنوان يک کلیّت و نفی خودکفايی فرهنگی استوار
است (يوست . )49 :1388 ،ادبیّات تطبیقی در معنای گستردة آن ،از يک سو مطالعة ادبیّات
در ورای مرزهای کشورها و ا ز ديگرسو مطالعة ارتباط میان ادبیّات و ساير حوزههای
دانش بشری است ( .)Remak, 1961:1زمینههای تحقیق در ادبیات تطبیقی بسیار گسترده
و متعدد است؛ برخی از آنها عبارتند از :بررسی سرگذشت نويسندگان و تأثیر آنها بر
ادبیات ديگر ملتها ،مطالعة منابع خارجی يک اثر يا نويسنده ،تصوير يک ملت در
ادبیات ملل ديگر و. ...
در ديدگاه نظريهپردازان ادبیات تطبیقی ،تمام ملل در اکثر ابعاد هنری و ادبی از
طريق مراودات با يکديگر به غنای هنر و ادبیات خويش کمک میکنند .در اين میان،
ادبیات عربی و فارسی به علت برخورداری از مباحث اعتقادی نزديک به هم و نزديکی
جغرافیايی نسبت به ساير ملل ،تبادالت فرهنگی و ادبی بیشتری با يکديگر داشتهاند.
سعدی شیرازی ،شاعر قرن هفتم ،است که به دلیل آشنايی با ادبیات عرب در
بسیاری از جهات از ادبیّات عربی تأثیر پذيرفته است .ازجمله شاعرانی که سعدی به
اشعارش نظر داشته ،ابوالفتح بستی شاعر قرن چهارم است که در دوران زندگی خويش
به سبب اشعار حکیمانه به شهرت رسیده است.
وجود مشابهتهای قابل تأمل اشعار ابوالفتح بستی و سعدی شیرازی از يک سو و
فقدان تحقیقی بنیادين دربارة تطبیق اشعار آنها از سوی ديگر ،نگارندگان را بر آن
دا شت تا با برپاية نظرية ادبیات تطبیقی فرانسوی به بررسی تأثیرپذيری سعدی از بستی
بپردازند .از آنجا که مضامین شعری مشترکی میان دو شاعر يافت میشود؛ نگارندگان در
جستار پیشِرو به دنبال پاسخ به پرسش اساسی زير هستند :داليل تأثیرپذيری سعدی
از ابوالفتح بستی چیست و اين تأثیرپذيری در کدام بخشهای شعر سعدی نمود
بیشتری دارد؟
پژوهش بر پاية اين فرضیه شکل گرفت که شهرت اشعار بستی ،سفرهای سعدی به
مشرق زمین و انس وی با اساتیدی که از اشعار بستی در آثار خود بهره بردهاند ،از داليل
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برونمتنی تأثیرپذيری سعدی از بستی است و اين تأثیرپذيری از بعد درونمتنی در
سويههای بالغی و مضمونی شعر سعدی ديده میشود.
دربارة هر يک از دو شخصیت بُستی و سعدی و آثار ايشان تا کنون کتابها و مقاالت
متعددی نوشته شدهاست اما تا کنون هیچ پژوهش به طور اختصاص دربارة تطبیقی بین
دو شاعر نگاشته نشده و تنها پژوهشی که بهصورت اشارهای به برخی مآخذ سعدی از
ابوالفتح بستی پرداخته کتاب متنبی و سعدی و مآخذ مضامین سعدی در ادبیات عربی
اثر حسین علی محفوظ است .در اين اثر نويسنده بدون هیچگونه توضیح و ارائة دلیلی به
شکل فهرستوار نشان میدهد که سعدی تعداد محدودی از مضامین شعری و نثری
خويش را از بستی اخذ کردهاست .پس از اين اثر ،برخی شارحان بوستان و گلستان
ازجمله غالمحسین يوسفی مطالب همان کتاب را تکرار کردند .با توجه به پیشینة فوق،
سنگ بنای مقالة حاضر شکل گرفت تا ضمن بررسی ابیات مشابه بیشتری بین دو شاعر،
داليل تأثیرپذيری برونمتنی و درونمتنی سعدی از بستی بررسی شود.
 .2معرفی شاعران
 .1-2ابوالفتح بُستی

ابوالفتح بُستی شاعر ايرانی نژاد و کاتب مشهور ديوان رسالت سلطان محمود غزنوی است
که در بُست سیستان به سال  330هجری به دنیا آمد (الفاخوري .)711 :1377 ،او به زبان
عربی و فارسی شعر سروده است .عوفی در اين باره می گويد « :او را دو ديوان است به
دو زبان يکی تازی و ديگری پارسی و من هر دو ديدهام» ( .)64 :1361بزرگترين معلم
بُستی ،ابوحاتم محمدبنحبان است که مهمترين و اثرگذارترين شخصیت علمی در
زندگی وی بوده است (ياقوت حموی .)415/1 :1979 ،از آنجا که به تصديق رأی ابوحنیفه و
دينمحمد بن کرّام پرداخته است ،او را در فقه ،پیرو ابوحنیفه و در اصول ،پیرو فرقه
کرّامیه دانستهاند (سبکی .)305/2 :1965 ،او پس از کسب علم به دبیری ديوان باتیوز،
حاکم بُست درآمد و تا زمان شکست وی به دست سپاهیان ناصرالدوله ،ابومنصور
سبکتکین ،در خدمت او بود (ثعالبی .)346/4 :1983 ،بستی دانشمندی فهیم و آراسته به
صفات اخالقی چون قناعت ،آزادگی و مناعت طبع است که در اشعار خود ،به بیان
معانی واال و ارزشمند اخالقی و حکمی میپردازد (اخلويل.)107-109 :1980 ،
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 .2-2سعدی شیرازی

سعدی شیرازی شاعر شیرينسخن پارسیزبان در حوالی سال  615 -610هجری قمری
در شیراز پا به عرصة هستی نهاد و در سال  691در همان شهر به خاک سپرده شد .او
پس از تحصیل مقدمات علوم در شیراز به مدرسة نظامیه رفت و در آنجا که مهمترين
مرکز علم و دانش آن زمان به شمار میرفت در مجالس درس استادان معروفی چون
سهروردی 1شرکت کرد .جايگاه او در نزد ادبدوستان تا بدان جاست که به وی لقب
استاد سخن ،پادشاه سخن ،و شیخ اجلّ دادهاند .او روانشناسی است که داروی تلخ
نصیحت را به شهد ظرافت درآمیخته است تا نازکطبعان و نازنینان جهان از گفتارش
مل ول نشوند؛ به همین دلیل است که دانايان سخن ،سعدی را زبدة حکمت و خالصة
معرفت میشمارند؛ چنان که آثار سعدی عالوهبر آنکه عصاره و چکیدة انديشهها,
تأمالت عرفانی و اجتماعی و تربیتی وی بوده است ،آيینة خصايل و خلق و منش ملتی
کهنسال است و از همین رو هیچ وقت شکوه و درخشش خود را از دست نخواهد داد
(رستگار فسايی .)214 :1375 ،

از آنجا که در ديوان سعدی نامی از ابوالفتح بستی ذکر نگرديده است ،بررسی
مسئلة تأثیرپذيری سعدی از بستی بنا بر مکتب تطبیقی فرانسوی مشکل مینمايد؛ ولی
داليل زير بهخوبی اين ادعا را اثبات مینمايد:
 .3دالیل برونمتنی تأثیرپذیری سعدی از بستی
عوامل برون متنی تأثیرپذيری سعدی از ابوالفتح بستی مرتبط با مسائلی تاريخی است
که در سه بخش زير قابل بررسی است:
 .1-3شهرت اشعار بستی

بستی ازجمله شاعران عربی سرايی است که با وجود دوری از بغداد ،مرکز خالفت
اسالم ی ،به دلیل حکمت و پارسايی مندرج در اشعارش ،نامش در بسیاری از کتب تاريخ
ادبیات عربی حضور دارد و اشعار حکمی وی در اقصا نقاط عالم اسالم بر سر زبانها بوده

است .چنان که آورده اند «ذاع ذکره يف اآلفاق و سار شعره يف البالد و طريقته يف احلکمة
معنی و يف التجنيس لفظا» (ابن عساکر« .)162/43 :1415 ،نام و شعرش در عالم منتشر و

روش وی ازجهت معنا در حکمت و ازجهت لفظ در جناس پخش گرديد» .در میان
اشعارش قصیده ای با نام «عنوان الحکم» از قصائد مشهوری است که ادبای هر عصر آن
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را به خاطر میسپردند و به شاگردان خويش میآموختند (دهخدا 610/1 :1372 ،و ابوغدة،

 )16 :1427و بسیار بعید مینمايد که سعدی با شاعری آشنايی نداشته باشد که قصیدة
نونیّهاش تعجب و شگفتی شوقی ضیف را برانگیخته که چگونه است شعری در دورترين
نقطة شرقی عالم اسالمی؛ يعنی«بست» سروده شده؛ در مغرب و قلب دنیای عرب در
قاهره بر زبان جوانان جاری است؟ (ضیف ،د ت .)634/5 :بستی نیز در ابیاتی به انتشار
اشعارش در شرق و غرب عالم اشاره می کند:
ک َّفيه
اَّم َدحَّتُ ََّ
ُربََّّشَّع ٍرَّ،لَم ََّ

ك َّالشمـ
ودعتُ َّهُ َّفَـلَ ََّ
فَـ َکأنِّي َّأ َ

َّ

ين َّبُعداً َّوَّقُ َّربَا
یَّالعاَّلَمَّ ََّ
َس ََّ
ار َّف َ
الد َّ َشرَّقََّاً َّو َّ َّغَربَا
س َّفََّـ َعمَّ َّالبَّ ََّ
َُّ

َّ

(بستی)29 :1410 ،

« بسا که در شعری تو را در آن مدح نمودم و در نتیجه در تمام دنیا از نزديک ترين
جا گرفته تا دورترين مکان ا نتشار يافت .گويا که من آن را بهعنوان امانت دادم و
خورشید از آن تو می باشد و در نتیجه در تمام کشورها از مشرق گرفته تا مغرب را
شامل گرديد».
 .2-3سفرهای سعدی به مشرق زمین

سعدی شاعری جهانديده و جهانگرد و سالک سرزمینهای دور و غريب بود که در اين
سو و آنسوی سرزمینهای اسالمی ،از هند در شرق تا شام و حجاز در غرب سیاحت
کرد (براون .)212 :1386 ،به گفتة خود سعدی ،وی در اقصای عالم گشته و با هر کسی
ايام را به سر بردهاست و به هر گوشهای تمتّعی يافته و از هر خرمنی خوشهای برداشته
است:
به سر بردم ايّام با هر کسی
در اقصای عالَم بگشتم بسی
تمتّع به هر گوشه يی يافتم

ز هر خرمنی خوشه يی يافتم
(سعدی)209 :1393 ،

يکی ديگر از داليل آشنايی سعدی با ابوالفتح بستی و انديشههای وی ،سفرهای
متعدد سعدی به مشرق زمین؛ يعنی محل رشد و نمو بستی است .بنا بر قول دولتشاه
در چهارده نوبت حج کرده و غزا و جهاد به طرف روم و هند و بلخ و بامیان رفته است
(سمرقندی .) 201 :1318 ،او «در اين سوی و آن سوی سرزمینهای اسالمی ،از هند در
شرق تا شام و حجاز در غرب سیاحت کرد و در اثنای اين سفرها از بلخ ،غزنه ،پنجاب،
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سومنات و گجرات ديدن کرد .برخی گفتهاند سفر او به هند و سومنات و کاشغر خیالی
است؛ اما ما به قول برخی از منتقدان نمیتوانیم عمل کنیم؛ زيرا برخی از وقايع اين
سفرها در بوستان انعکاس يافته و از سوی ديگر پذيرفتن چنین عقیدهای با مقام تقدس
و امانت اين مرد بزرگوار همخوانی ندارد» (خزائلی.)57 :1378 ،
سفرهای او تنها در جستو جوی تنوّع ،طلب دانش و آگاهی از اسالم و فرهنگهای
مختلف نبود؛ بلکه هر سفر تجربهای معنوی نیز به شمار میآمد و رهآورد اين سفرها
برای شاعر ،عالوه بر تجارب دنیوی و معنوی ،انبوهی از روايت ،قصهها و مشاهدات بود
که ريشه در واقعیت زندگی داشت .دربارة اطالعات سعدی از اخبار مشرق زمین و احوال
و اقوال بستی به داستانهايی که سعدی از سلطان محمود غزنوی و حسن میمندی در
حکايات گلستان درج کردهاست ،اشاره کنیم (سعدی22 :1393 ،و .)116اين افراد اشخاصی
بودند که ابوالفتح بستی در دربارشان يا دبیری کرده و يا با وی هم دوره بوده اند
(حسینی ،309 :1382 ،يوسفی 35 :1387 ،و مصاحب ،بی تا .) 63/1 ،عالوه بر اين در آثار سعدی
از اماکن تاريخی افغانستان از قبیل بلخ ،بامیان ،نیمروز ،بدخشان و فارياب بنا به
مناسبتهايی ذکر شدهاست.
 .3-3آشنایی سعدی با آثار حاوی اشعار بستی

سعدی شیرازی در ضمن مطالعات دامنهدار خويش عالوهبراين که به کتابهای منظوم و
منثور دری نظر داشته و از بعضی از آنها متأثر شدهاست (رستگار فسايی-215 :1375 ،
 ،)214مضامین بسیاری از اشعارش را از شعرای عرب اقتباس کرده و به بسیاری از کتب
معتبر عربی نیز توجّه نشان داده و نام بعضی از آنها را در آثارش درج کرده است
(سعدی .)33 :1379 ،دربارة آشنايی وی با زبان عربی همین بس که زبان تحصیالت وی در
نظامیّة بغداد ،زبان عربی بوده و غالب مدتی را که به سیر آفاق و انفس در بالد مختلف و
از آنجمله سرزمینهای عربی ،گذرانده ،با زبان عربی زيسته است.
عالوهبراين ،زبان وعظ او در جامعة بعلبک نیز عربی بوده و زبان معاشرت وی در
کانون خانواده و زندگی زناشويی با دختر يکی از رؤسای حلب نیز زبان عربی بودهاست
(هادیزاده)278 :1377 ،؛ بنابراين ،مطالعة کتب ادبی و ديوانهای شاعران عرب سبب شده
است که ناخودآگاه بسیاری از معانی و مضامین اشعار عربی در خاطر سعدی راه يابد
(زرينکوب .)152 :1379 ،او خود در اينباره چنین میسرايد:
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که سعدی نگويد مثالی بر آن

نگفتند حرفی زبانآوران

(سعدی)297 :1393 ،

امام محمد غزالی ازجمله افرادی است که اگرچه سعدی او را درک نکرده اما کتب
غزالی ازجمله دروسی بوده است که قرنها در نظامیّة بغداد تدريس میشد و سعدی
تحت تأثیر او بوده و در گلستان او را مرشد خود معرفی نمودهاست (ابراهیم محمد:1421 ،
 ،28عسکری130-131 :1387 ،و خزائلی .)57 :1387 ،غزالی در برخی آثار خويش اشعاری از
ابوالفتح بستی را جهت استشهاد آوردهاست؛ بهعنوان مثال در کتاب نصيحة امللوک او

چنین آمدهاست« :هر که خدمت ملوک کند او را سه چیز نبايد تا شايستة خدمت ملوک
گردد» (غزالی .)76 :1315 ،در ادامه غزالی به دو بیت زير از ابوالفتح بستی استناد میکند:
م َـن َّالتوقَّي َّأعــزَّ َّ َملبَس
َّأخرس
اَّماَّخ َ
َوَّاخرجَّإ َذ َ
رجت َ

کَّ ،فَالَّبَس
َّخ ََّد ََّ
إذا َ
الملو َ
مت َّ ُ
َّأعمی
َّعلَيهم َّو َ
فَ ُ
ادخل َ
َّأنت َ

(بستی)106 :1410 ،

«هروقت قصد خدمت سالطین و شاهان را نمودی ،سختترين و محکمترين لباس
حذر و پرهیز را بر تن کن .آنگاه که وارد درگاه ايشان شدی ،کور و زمانی که از آنجا
خارج گشتی الل شو».
سبط ابنالجوزی نیز يکی ديگر از مشايخ و مرشدين سعدی بودهاست .اين فرد نوة
ابوالفرج عبدالرحمن بن علی الجوزی واعظ مشهور و صاحب تألیفات متعدد است که

فقط در يکی از آثار ابن الجوزی بزرگ يعنی کتاب املنتظم يف تاريخ األمم و امللوک بیست و

سه بیت از اشعار بستی موجود است و در اينجا بهجهت اختصار به دو بیت اشاره
میشود:
ذهــبي
ائل َ
َّم َ
يا َ
َّعـن َ
َّأيها ّ
َّالس ُ
َّالهوى
ـيَّالع ُ
مع َ
منهاج َ
َّوَّقَ ُ
ـدل َ

َّ

ليَقتَدَّي َّفيــه َّبمنهاجي
نَّهاجَّ
َّفَ َـهلَّلمنهاجيَّم َ

(ابن اجلوزي)233-231/14 ،1412 ،

«ای پرسشگر راه و شیوهام که قصد پیروی از آن را داری! بدان که روش من عدالت و از
بین بردن هوی و هوس است .آيا تو هجو کنندهای را برای اين روش من می يابی؟».
اين ارجاعات نیز نشان از آشنايی سبط ابن الجوزی با بُستی و در نتیجه آشنايی
سعدی با بستی دارد .با توجه به آنچه گفته شد ،اگرچه بین سعدی و بستی بیش از سه
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قرن فاصلة زمانی است؛ اما سعدی اساتیدی با واسطه همچون امام محمد غزالی و
بیواسطه همچون سبط ابن الجوزی داشتهاست که با آثار ابوالفتح بستی ارتباط مستقیم
داشتهاند و اين خود حلقة واسطة ارتباط سعدی با ابوالفتح بستی است.
 .4دالیل درونمتنی تأثیرپذیری سعدی از بستی
بخشی از داليل تأثیرپذيری سعدی از ابوالفتح بستی به حوزة مضامین و مسائل بالغی
شعر اين دو شاعر برمیگردد .بهترين ابیات برای نشان دادن تأثیر و تأثّر ابیاتی هستند
که هم مشابهت مضمونی و هم مشابهت بالغی در آنها آشکار باشد .در میان اشعار
سعدی چنین مشابهت هايی با اشعار بستی وجود دارد .اين اشعار در دو حوزة زير جلوه
میکند:
 .1-4اقتباس بالغی

مطالعات سطح بالغی زبان شاعران نشان میدهد که ادبیّت يک متن از رهگذر کیفیّت
کاربردهای بالغی و صورتهای مجازی زبان تعیین میشود (فتوحی .)303 :1391 ،در اين
میان آرايه هايی ادبی که به ساختارهای معنايی درونة زبان مربوط هستند و ذهنیّات و
عواطف و تخیّالت شخصی در آنها نمودار میشود ،قابلیت اقتباس از يک زبان به زبان
ديگر را بیشتر دارا است .در شعر سعدی اقتباسهای بالغی از اشعار بستی در دو سطح
زير قابل بررسی است:
 .1-1-4تصاویر شعری
در اين شیوة تأثیرپذيری شاعر تصاوير شعری خويش را وام میگیرد (راستگو.)61 :1376 ،

تصوير در زبان در دو حیطه اتّفاق میافتد :بخشی که مربوط به زبان واقعی و
قاموسی است و به منظور انتقال يک تصوير بصری ايجاد میشود .اين بُعد تصويرگری را
نويسندگان واقعگرا برای بیان واقعیّت مورد استفاده قرار میدهند؛ بُعد ديگر
تصويرآفرينی که در واقع همان آفرينش ادبی محسوب میشود با شگردهايی چون
تشبیه ،تشخیص ،استعاره ،کنايه و ديگر صناعات ادبی ايجاد میشود و حاصل کشف
رابطه يا ايجاد پیوند میان دو يا چند امر است که به ظاهر ارتباطی با هم ندارند و اين
ارتباط فقط در خیال اتّفاق میافتد (فتوحی. ) 52 :1386 ،
از آنجا که ماهیّت بشر در همه جای جهان و در تمام ادوار ثابت بوده است ،میتوان
مشابهت افکار و اشتراک تصويرپردازی آنها را مبین وحدت نیازهای بشر و همسانی
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معضالت و معماهای آدمی و تشابه مسائل و دشواریهای ديروز و امروز او در اينجا و
آنجای گیتی دانست (دامادی .)15: 1379 ،در اين میان بررسی تطبیقی تصويرپردازیهای
دو شاعر ،میتواند عالوه بر مقايسة گسترة دايرة خیال شاعران و آشکارسازی برخی از
تمايالت و انگیزههای درونی مشترک آنها ،معیاری برای تعیین ارزشهای هنری اثر و
اثبات نوآوریهای دو شاعر از دو فرهنگ و زبان مختلف در عرصة خیال باشد.
تصاوير شعری که در شعر نخستین شاعران عرب مالحظه میگرديد ،در شعر بستی و
بالطبع ساير مقلدان آنها تکرار گرديدهاست .در فرايند تشبیهسازی امروز که ادبیات
عرب و فارسی با خزانهای از وجوه تصويری و روابط هنری جا افتاده مواجه است ،شايد
تصاوير زير ساده و مبتذل انگاشتهشود؛ اما روزگاری را بايد در نظر گرفت که اين ارتباط
هنری با عناصر طبیعت و اشیا و  ...و دادن رنگ تصاوير عاشقانه به عناصری مانند ماه،
ابر و تمثیلهای ديگر ،زمینه را برای تصويرگریهای شاعرانی چون سعدی و  ...هموار
ال وقتی که بستی میگويد:
کردهاست؛ مث ً
ٍ
َّمنَّ َشبَّهه
َّكل َ
وَّغزال ُ

َّ

ٍ
بهالل َّأو َّببد ٍر َّظلَ َمه

(ثعالبی)352/4 :1983 ،

« او غزالی است که هر کس او را به هالل يا بدر تشبیه کند ،در حقش ظلم کرده
است».
سعدی شیرازی بنا بر شیوة شاعران و اديبان همعصر خود به شگردهای شاعری
عرب؛ بهويژه تصويرپردازیهای آنان توجهی خاص نشان دادهاست و بسیاری از تصاوير
شعری خود را از اشعار عربی؛ ازجمله اشعار ابوالفتح بستی اخذ نمودهاست .اما اين به آن
معنی نیست که اين تصويرپردازیها حاصل تقلیدی محض و صرف و خالی از ابتکار
باشد .او با بهرهگیری از گنجینة شعر عربی ،زبان فصیح و شیوای خود را برای بیان
معانی و مطالب تازه به کار برده و با موفقیّت بسیار از عهدة آن بر آمدهاست .بیت زير
گواه اين اين مدعاست:
دگر آفتاب رويت منمای آسمان را

که قمر ز شرمساری بشکست چون هاللی
(سعدی)690 :1393 ،

در اين بیت نیز همانند بیت بستی ،سعدی با آوردن تشبیه تفضیلی ،محبوب خويش
را برتر از هالل ماه میداند.
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يکی ديگر از موارد مشابه تصويرسازی شعر ابوالفتح بستی و سعدی مربوط به
بهرهگیری از «ابر» در تصويرسازی گرية چشمان است .در ابیات زير بستی با استفاده از
ابر در تشبیه چشم گريان ،زمینهساز خلق جهان خیالی و ابزار انتقال تجربة حسی و
عاطفی به مخاطب گشتهاست تا صحنهای در مخیلة خواننده و شنونده ترسیم شود که
از رنگی عاطفی برخوردار است:
ٍ
َّيخفقَّمثلَّقلب ٍ
َّهائمَّ
فالبر ُق
َّوجه َّاألرض َّخدَّ َّمتيّ ٍمَّ
کأ ّن َ

ٍ
مثلَّطرف َّهامَّي
وَّالغيم َّيبکي َّ
ُ
َّدموع َّسحابه َّبسجام
وصلت
ُ
(ثعالبی)351/4 :1983 ،

«برق همچون قلب عاشق من میدرخشد و غرش میکند و ابر همانند چشمان
سرگشتهام میگريد؛ گويی زمین انسان شیفتهای است که اشکهای او (به خاطر زياد
بودن) به ابر پر باران وصل شده است».
سعدی نیز همانند بستی بیت زير را به تصويرسازی با ابر و گريه اختصاص دادهاست:
چو ابر زلف تو پیرامن قمر میگشت

ز ابر ديده کنارم به اشک تر میگشت
(سعدی)478 :1393 ،

همچنین در نگاه هر دو شاعر ،زرپاشی و صلهبخشی پیاپی و بیوقفة ممدوح ،زمینة
تصويرسازی با ريزش باران از ابر را فراهم کردهاست .تصويرهای متعددی که از ابر در
ديوان سعدی و ابوالفتح بستی وجود دارد ،نشاندهندة اين حقیقت است که در شعر اين
دو شاعر تشبیه کانون خیالهای شاعرانهای است که افق ديد و قدرت انديشة آنها را در
کشف زوايای پنهان میان ابر و پیوند آن با سخاوت ممدوح نشان میدهد .به ابیات زير
بنگريد:
نَّجوده
ياَّسيدَّاألمراءَّياَّم َُّ
ََّ

ُ
الغيث َّيُعطي َّباکيَّاً َّمتجهمَّاً

إذاَّهمی
أوفیَّعلیَّالغيثَّالمطيرََّّ ََّ
ََّ

و َّنداک َّيعطي َّضاحکَّاً َّمتبسمَّاً
(ثعالبی)364/4 :1983 ،

«ای سرور امیران! ای که بخشش بیش از ابر همیشه باران است آنگاه که ببارد! آن
ابر گريان و با حالتی عبوس میبخشد ،اما تو با خوشحالی و تبسم می بخشی».
بستی در اين ابیات نخست بخشش امیر ابونصر احمد بن علی میکالی را ابر معرفی
میکند و سپس با مقايسة آن با ابر حقیقی ،از ابر سلب امتیاز میکند و از طريق اغراق
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بخشش ممدوح خويش را بر آن برتری میدهد .مشابه اين مضمون در بیت زير از
سعدی ديده میشود:
جهان دانش و ابر سخا و کان کرم

سپهر حشمت و دريای فضل و کوه وقار
(سعدی)794 :1393 ،

در شعر سعدی نیز ابر سوية حسی تصوير است که شاعر هدف يا مشبه خود (سخاوت

ممدوح) را بهوسیلة اين واژة حسی نمايش میدهد.
 .2-1-4ضربالمثلها

بخش ديگری از اقتباسهای بالغی سعدی از بستی مربوط به ضربالمثلها است.
ضربالمثل جملهای کوتاه و شناخته شدهاست که از زبان فرهیختگان يک قوم به
فرهنگ عامه راه میيابد و به شکلی متواتر و استعارهای از نسلی به نسل ديگر منتقل و
بهعنوان بخشی از تمدن در حافظة جمعی ماندگار میشود .از آنجا که ذهن هر فرد با
تاريخ و فرهنگ او تنیده شدهاست ،بخشی از اين حافظة جمعی را میتوان از طريق زبان
فرهیختگان هر قوم به ديگر اقوام منتقل کرد .بخش قابل تأملی از ضربالمثلهای
سعدی و بستی در باطن دارای بنیانی همبستهاند که حاصل تشابه وضعیت فرهنگی و
اجتماعی محیط زندگی آنها و اشتراک زبان مادری آنها است .مشابهتهای موجود در
ضربالمثلهای دو زبان فارسی و عربی بهکار گرفتهشده در ابیات زير گواه اين مدعاست:
أَحس ْنَّإلیَّالنّاسَّتَستَعبدَّقُـلُوبََّـ ُهم

فطال َّماَّاستَعب َد َّاإلنسا َن َّإحسا ُنَّ
َ
(بستی)187 :1410 ،

«به مردم نیکی کن تا دل های آنها را بندة خود سازی ،دير زمانی است که نیکی،
آدمی را بندة خود ساختهاست».
اين ضربالمثل را سعدی در باب اول گستان آورده است:
ببخش ای پسر کادمیزاده صید

به احسان توان کرد و وحشی به قید
(سعدی)269 :1393 ،

ابوالفتح بستی در مورد اينکه اگر انسانی در يک مکانی زياد بماند ،قدر و منزلت خود
را پايین میآورد .از ضربالمثل زير استفاده کردهاست:
قامَّوَّمنَّيَـ ُقم
َّالم
لقدَّه ُ
َ
نت َّمنَّطول ُ
قره
َو َّطـ ُ
ـول َّجمام َّالماء َّفي َّ ُمستَ ِّ

کرما
طَويالًَّيَـ ُهنَّمنَّبَعد َّماَّکا َن ُ
َّم َ

طعـما
َّم َ
يُغيـُِّرهُ َّلَوناً َّو َّريحـاً َّو َ
(بستی)289 :1410 ،
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«به دلیل طوالنی شدن اقامت ،بیقدر شدم .کسی که مدتی دراز در جايی بماند،
پس از محترم بودن بیارزش می شود .زياد ماندن و تراکم آب در جايگاه خود ،رنگ و
بوی و طعم آن را تغییر میدهد».
سعدی نیز اين ضربالمثل را چنین بازنويسی کردهاست:
ز نعمت نهادن بلندی مجوی

که ناخوش کند آب استاده بوی
(سعدی)346 :1393 ،

 .2-4اقتباس مضمونی
هر متن موجود در ادبیات از همان آغاز در قلمرو قدرت گفتهها و متون پیشین است.
نظريهپردازان معاصر معتقدند که عمل خواندن هر متن در ارتباط با مجموعهای از
روابط متنی است که تفسیر کردن و کشف معنای آن متن منوط به کشف همین روابط
است ()Allen, 2000 : 1؛ بنابراين هیچ متنی ،نظامی بسته و مستقل و يکّه و تنها نیست
( )Frow, 2005 : 48و «هر متن محلّ تالقی و تقاطع متون کثیری میباشد» ( Abrams, 1993
 .):285مضامین شعری اين دو شاعر اگرچه به لحاظ صوری متفاوت به نظر میرسد؛ امّا در
باطن دارای بنیانی همبسته اند که حاصل تغذية فکری مشترک هر دو شاعر از يک منبع
اعتقادی است .اقتباسهای مضمونی سعدی شیرازی از بستی به دو بخش زير تقسیم می-
شود:
 .1-2-4مشابهت در لفظ و مضمون

در بخشی از اشعار سعدی که حاوی مضامین مشترک با ابوالفتح بستی است ،واژهها و
ترکیبهايی نیز مشاهده می شود که با اشعار بستی ارتباطی نزديک دارد .اين شباهت و
ن
اين اشتراکها در اين نمونهها ،گواهی است بر اين مدعا که در اين اشعار ،پیشمت ِ
مضمونیِ سعدی ،اشعار بستی است؛ بهعنوان مثال در بیت زير:
مَنِه در میان راز با هر کسی

که جاسوس همکاسه ديدم بسی
(سعدی)257 :1393 ،

سعدی با بهکارگیری واژة جاسوس ،تأثیرپذيری محتوايی خود از اين بیت ابوالفتح
بستی را نمايان میسازد:
َّجليسه
َّأسر َار َّال َفتَی َ
خر ُ
ج َ
يَ ُ

اسوسهَّأنيسه
ُرب َّامر ٍئ َ
َّج ُ
(التوحيدي)248 :1419 ،
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«رازهای شخص را همنشین او فاش میکند .چه بسا همدم انسان که جاسوس وی بوده
است».
عالوهبراين ،سعدی در بیت زير:
توقّع مدار ای پسر! گر کسی

که بی سعی هرگز به جايی رسی
(سعدی)292 :1393،

در مضمونی مشترک با بستی کلمات «هرگز» و «رسی» را به کار بردهاست که دقیق ًا
ترجمة «هیهات» و«نیل» است که بستی قبال آنها را در اين بیت از شعر خود بیان
کردهاست:
فواً َّبالتَـ َع ٍ
ب!
الع َ
ياَّمنَّيُسامَّي َّ ُ
َ
الَّ،ع َ

فواً َّبالتَـ َعبَّ
يه َ
َّالع َ
َه َ
يل ُ
الَّع َ
ات َّنَ ُ
(بستی)26 :1410 ،

« ای آن که به آسانی و بی هیچ زحمت خواستار بزرگی هستی ،رسیدن به بزرگی به
آسانی و بدون زحمت بعید است».
يکی ديگر از ابیات سعدی که در حقیقت بازنويسی زيبايی از شعر بستی است ،بیت
زير میباشد:
تن آدمی شريف است به جانِ آدمیّت

ن آدمیّت
نه همین لباس زيباست نشا ِ
(سعدی)866 :1393 ،

همین معنا را ابوالفتح بستی قرنها پیش از سعدی در قصیدة نونیة مشهور خويش
بهصورت ساده و بدون آرايش بیان کرده که بهخوبی وامگیری سعدی از بستی را نشان
میدهد:
لَّعلی َّالنّفسَّ،فَاستَكملَّفَضائلَها
أقب َ

أنت َّبالنفسَّ ،ال َّبالجسم َّإنسا ُنَّ
فَ ََّ
(بستی)183 :1410 ،

« اقبال و رو به نفس کن و فضائل نفس را تکمیل کن؛ زيرا تو به دلیل فضائل و
کماالت نفسانی آدم خواهی شد ،نه به تنپروری».
از ابیات ديگر بستی که مورد توجه سعدی قرار گرفته بیت زير است:
بوح َّبه
وشاء َّيَ ُ
التُودع َّالسرَّ َّ ً

اَّر َعیَّغَنَماًَّفیَّال ّد ِّو َّسرحان
فَ َم َ
(بستی)190 :1410 ،
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«اسرارت را به شخص غماز مگو که آنها را آشکار کند؛ چرا که هیچ گوسفندی را
گرگی چوپانی نکرده است».
سعدی در بیت زير گونهای ترجمه از مصراع دوم بیت بستی را ارائه داده است:
مباش غِرّه و غافل چو میش سر در پیش

که در طبیعت اين گرگ گلّه بانی نیست
(سعدی)780 :1393 ،

نمونة ديگر شعر زير است که در آن سعدی از ترکیبهای بستی به همراه مضمون
شعر او با ترجمة «سیف الصبح» به «شمشیر روز» و واژههای «سلّ» و «من غمد» از
ابیات زير بهره گرفته است:
ُربََّّل ٍ
َّإالَّ
َغم َد
َّاألنوار ّ
َ
َيلَّأ َ

قَدَّنَعمنَاَّب َدياجيهَّإلیَّأن

َّم ٍ
ـور َّثَغ ٍر َّو َّنَ ٍ
دامَّ
دام َّو ُ
َّنُ َ
يف َّالصبحَّ َّمنَّغمدالظالم
َّس ُ
ُسل َ
(بستی)176 :1410 ،

« ای بسا شبی که انوار خود را پوشانید مگر درخشش دندان يا باده يا چهره نديمان
را .به راستی که از تاريکیاش لذت برديم تا شمشیر صبح از نیام ظلمت کشیده شد».
وامگیری مضمونی خود از ابوالفتح بستی را در شعر زير کامالً نمايان میسازد:
خطیبِ سیه پوشِ شب بیخالف

برآهِخت شمشیرِ روز از غالف
(سعدی)381 :1393 ،

 .2-2-4مشابهت در مضامین حکیمانه

مهمترين متنی که اشعار حکمی مشترک ابوالفتح بستی و سعدی شیرازی ،مستقیم يا
غیرمستقیم با آن در ارتباط میباشد ،قرآن مجید است .در اين اشعار طیفهای
گوناگونی از گفتمانهای قرآنی بازنويسی شدهاست که نشانگر صداهای متکثّر معنايی
موجود در آنها است؛ براين اساس بهرهگیری سعدی از مواعظ اسالمی به وجود مضامین
مشترکی میان شعر او و بستی منجر شدهاست که از جملة آنها میتوان به موارد زير
اشاره کرد:
الف :شکرگزاری از خداوند

يکی از کارهايی که در فرهنگ اسالمی بر آن تأکید شده ،شکرگزاری از نعمتهای الهی
است .بستی با اعتقاد به اين که شکرگزاری زمینهای است برای بازافزايی نعمتهايی که

ادب عربی ،سال  ،10شمارة  ،2پاییز و زمستان 159/ 1397

خداوند به ما ارزانی داشته است ،در جای جای اشعارش به شکرگزاری از خالق خويش
میپردازد و از مخاطب خويش نیز تقاضای شکرگزاری پروردگار را دارد:
كَّنعمةًَّ
حمن َّعن َد َ
إذا َّجد َد َّالر ُ

و َّأَحسَّ ْن َّ َّقراها َّتَستقر َّفإنها
دارَّغُربٍََّة
عمةٌََّّ َ
إذا َّما َّأُحل ْ
ت َّن َ

ْرَّ
سها َّالـشـک ُ
فجد ْد َّلَها َّ ُشکراً َّليُـ ْؤن َ
هاََّّالج ْح ُدَّوَّال ُک ْف َُّر
وارَّوَّمنَّأضداد
َ
نَ ٌ
شها َّ َّال ُکفرا ُن َّآنسها َّ َِّّ
َّالذ َّْک ُـرَّ
و َّأوح َ
َ
(بستی)88 :1410،

«اگر خداوند نعمتش را بر تو افزون کند ،تو نیز بايد شکرگزاری خود را مضاعف کنی.
نعمت همانند مهمانی است؛ تو آن را خوب میزبانی کن (تا نعمت ثابت بماند)؛ زيرا نعمت
گريزپا است و ناسپاسی و کفر ،با آن همخوانی ندارد .اگر نعمت در سرزمین غربت بر تو
نازل شود ،کفران آن نعمت ،آن را تباه و شکر آن نعمت ،نعمت را افزون میکند».
اين مضمون از نتايج و لوازم تفکر و تربیت اسالمی است و درواقع از معانی مشترک
اغلب انديشمندان مسلمان محسوب میشود؛ از اينرو سعدی شکر نعمتهای الهی را
الزمة استمرار آنها میداند و معتقد است که ناسپاسی از نعمتهای الهی تباهی آنها را
به دنبال دارد .او در بخشهای مختلف آثارش بدين مهم میپردازد؛ بهعنوان نمونه در
ديباچة گلستان مدعی میشود که بر هر نفسی که آدمی میکشد ،دو نعمت موجود و
برای هر يک از اين نعمتها شکری واجب است؛ بنابراين ،هیچ کس را آنطور که شايسته
است ،يارای شکرگزاری پروردگار نیست:
از دست و زبان که برآيد

کز عهده شکرش به درآيد
(سعدی)11 :1393 ،

ب :ناپایداری دنیا

قرآن مجید براى خشکانیدن ريشة حب افراطى دنیا و يا به تعبیر ديگر «دنیاپرستى» در
وجود مؤمنان ،آيات متعددی را ارائه میکند .حضور اين مفهوم در شعر بستی و سعدی
پايبندی هر دو شاعر به اعتقادات اسالمی را نشان میدهد .بستی در بخش قابل توجهی
از اشعارش مخاطب را از دلبستگی بیوقفه به دنیا و متعلقات زودگذر و ناپايدار بر حذر
میدارد و بیوفايی دنیا را چنین متذکر میشود:
وبَّ
َ
الدهرَّخدَّ َ
اع َّةٌَّ َخلُ ُ

بَّ
شو ُ
َوص ْف ُوهُ َّبال َقذی َ
َّم ُ
(بستی)29 :1410 ،
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«روزگار فريبکار است و پاکی و زاللیاش آمیخته با خار و خاشاک است».
او در بخش ديگر اشعار خويش برای تأيید اين انديشه ،اينچنین به مقايسة انسان
قانع و حريص میپردازد:
ناعة ٍ
شتهَّ
َّراض َّفي َّ َمعي َ
ذوَّال َق َ

ضبا ُنَّ
وَّصاحب َّالح ْرص َّإ ْن َّأثری َّفَـغَ ْ
ُ
(همان)191 :

« انسان قانع در زندگی خود راضی است و فرد حريص هر چقدر هم که ثروتمند
باشد همچنان خشمگین و عصبانی است».
سعدی نیز در اشعار خويش انسان را به بیثباتی دنیا متوجه میکند تا در دام
ماديات قرار نگیرد .از منظر او دنیا بیوفايی است فانی ،که بدان اعتمادی نیست و
عاقالن و فاضالن در آن تحت امتحان و رنج و بال هستند .ابیات زير از سعدی گواهی
است بر اين مدعا:
دوام پــرورش انــدر کنــار مادر دهـر

طمع مکن که در او بوی مهربانی نیست

مباش غره و غافل چو میش سر در پیش

کـه در طبیعت اين گرگ گلهبانی نیست

چه حاجتـست عیـان را به استماع بیان؟

کـه بـیوفايی دور فلـک نـهانـی نیست
(سعدی)780 :1393 ،

ج :بشردوستی و احترام به همنوع

انسان دوستی و تکريم همنوع ،گوهر ديگری از گنجینه های حکمت است که از فروغش
آثار ابوالفتح بستی رونق و جال يافته است .انديشه های بشردوستانة او ،متأثر از اصول
اخالقی مکتبی است که از ديدگاه پیشوايان آن ،جامعة انسانی به مثابة پیکرهای واحد
است .بر اساس اين گونه جهانبینی متعالی ،تحقیر و کوچک شمردن انسانهای ديگر
نکوهیده و مذموم است:
ـت َّبهَّ
رء َّإنَّرأَي َ
الَّتَحقر َ
َّالم َ

َّشیءٌ َّعلیَّضؤولَتـهَّ
حل َّ
فالن َ

مامـة َّأو َّرثاثـة َّالُحـللَّ
َد َ
تیَّجنیَّالَعسلَّ
يشتارَّمنهَّال َف َ
(بستی)154 :1410 ،

« اگر ظاهر کسی زشت و ناپسند و لباسش را مندرس يافتی ،او را کوچک مشمار.
چرا که باوجود کوچکی و ناتوانی زنبورعسل ،انسانها از آن عسل میگیرند».

ادب عربی ،سال  ،10شمارة  ،2پاییز و زمستان 161/ 1397

ابوالفتح بستی به خلق جهان که همه يکسره نهال خدايند ،مهر میورزد .هر چند در
میان آثار او قصايدی که به سنت شاعران ستايشگر سروده شده است ،اندک نیست؛ اما
در اغلب اين اشعار بستی بهعنوان ناصحی دلسوز و بیمدهنده ،مخاطب خود را به ترک
ظلم و ستم دعوت میکند:
يت َّممل َک ًةَّ
َ
َّوَّلِّ َ
عليك َ
َّبالعدل َّإ ْن ُ
ـدل َّيُبقيه َّأنَّیَّاحتَـل َّمنَّبَـلَ ٍَّد
فالع ُ

الح َذرَّ
َّالجورَّفيهاَّغاي َّةََّ َ
وَّاح ََّذرَّم َن َ

ضرَّ
وَّالجورَّيَفنيهََّّفيَّبَ ْد ٍوَّوَّفيَّ َح َ
ُ
(همان)83 :

«اگر بر مملکت والی و پادشاه گشتی ،بر تو الزم است که به عدالت رفتارکنی و تا
جايی که میتوانی از ستم بر حذر باشی که در آن هدف تجاوز است؛ چرا که عدالت با
وجود کفر فراگیر ،باز هم باقی میماند و ستم در هیچ زمان و دورهای ماندگار نبوده
است».
سعدی نیز شاعری است که بخش قابل توجهی از موضوعات مطرحشده در آثار او بر
محور انديشة بشردوستی و بشرگرايی میچرخد .او همة انسانها را در پیشگاه خداوند
برابر میداند و دلیل اشرف مخلوقات بودن اين موجود را در مسائلی فراتر از ظواهر
جسمانی و مادی جستجو می کند .در اين موارد اقتباسات سعدی به مدد قوة ابتکار به
درجهای از کمال رسیدهاست که دارای فرديّت و تشخّص سبکی شدهاست .به ابیات زير
بنگريد:
به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد شخص

که هست صورت ديوار را همین تمثال
(سعدی)803 :1393 ،

خاک لحد

خفته اندر کلة سر سوسمار

خفتگان بیچاره در

صورت زيبای ظاهر هیچ نیست

سیرت زيبــا بیار

ای برادر

(همان)796 :

موضوع استبدادستیزی و مبارزه با ظلم و ستم در آثار سعدی نیز که خود از جملة
ستايشگران سالطین بهشمار می رود ،به شکل و زبانی صريح متجلّی است:
برآن باش تا هر چه نیت کنی

نظر در صالح رعیت کنی

اال تا نپیچی سر از عدل و رای

که مردم ز دستت نپیچند پای
(همان)216 :
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د :صبر و بردباری

انسان و محل زندگی او به نحوی آفريده شده که با آفات ،کمبودها ،موانع و مصیبتهای
فراوانی همراه است .همة اين موارد ابزار آزمايش انسان توسط خدای متعال به شمار می-
آيند  .در چنین حاالتی خداوند راه نجات انسان را با آيات قرآن تبیین نمودهاست.
َّ
ذين َآمنُوا
خداوند در قرآن کريم به ياری و کمک گرفتن از صبر امر میفرمايد« :يَا ايُّ َهاال َ
الصلوةِ اِ َّن اللّهَ مع َّ ِ
ين» (بقره  .)153 :ابوالفتح بستی در تأيید اين دستور
الص ِْْب َو َّ
استَعِينُوا بِ َّ
ْ
ََ
الصاب ِر َ
قرآنی ،نفس خويشتن و به تبع آن مخاطب خويش را دعوت به التزام صبر در برابر
شدايد میکند و میگويد در برابر حوادث روزگار صبر و تحمل داشته باش و در برابر
ستم شکیبا باش تا پاداش عملت را ببینی:
َّوَّريْبهَّ
صبراً َ
َّعلَیَّالدهر َّال َخؤون َ

یََّّإساءة َّظال ٍمَّ
ت َّعلَ
وَّإذاَّصبَـ ْر َ
َ
َ

فس َّکيـال َّتُبتَلي َّبکالبهَّ
يا َّنَ ُ
ال َّتندمي َّفَثوابُهُ َّبـك َّال َّبهَّ
(بستی)1410:227 ،

«ای نفس ،در برابر روزگار دغلکار و حوادث آن شکیبا باش ،تا به سختیهايش دچار
نشوی .هر گاه بر کارهای ناروای ستمپیشگان شکیبايی نمودی ،پشیمان مشو؛ زيرا
پاداش عملت از آن خودت خواهد بود نه از آن ستمگر».
سعدی نیز صبر در برابر حوادث را ماية رسیدن به مقصود میداند و در تأيید اين
آموزة قرآنی چنین ندا درمیدهد:
صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست

چارة عشق احتمال شرط محبت وفاست

مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست

گر بزند حاکم است ور بنوازد رواسـت
(سعدی)441 :1393 ،

 .5نتیجه
از مجموع آنچه در اين پژوهش گفته شد اين نتايج حاصل گشت که داليل تأثیرپذيری
سعدی شیرازی از ابوالفتح بستی شامل دو بخش برونمتنی و درونمتنی است .عوامل
برونمتنی مرتبط با مسائلی تاريخی است که نشان میدهد شهرت اشعار بستی و انتشار
آنها در شرق و غرب عالم از يک سو و سفرهای متعدد سعدی به مشرق زمین؛ يعنی
محلّ رشد و نمو بستی از سوی ديگر ،احتمال مطالعة آثار بستی را تقويت میکند.
عالوهبراين ،سعدی اساتیدی با واسطه همچون امام محمد غزالی و بیواسطه همچون
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سبط ابن الجوزی داشتهاست که با آثار ابوالفتح بستی ارتباط مستقیم داشتهاند و
میتوانند نقش حلقة واسطة اين ارتباط را ايفا کنند .بخشی از داليل درونمتنی
تأثیرپذيری سعدی از ابوالفتح بستی مربوط به حوزة مضامین و مباحث بالغی شعر اين
دو شاعر است .مطالعات سطح بالغی زبان هر دو شاعر نشان میدهد که در شعر سعدی
اقتباس های بالغی از اشعار بستی در دو سطح تصاوير شعری و ضربالمثلها صورت
گرفتهاست؛ اما اين به آن معنی نیست که اين اقتباسها حاصل تقلیدی محض و صرف و
خالی از ابتکار باشد .او با بهره گیری از گنجینة شعر عربی ،زبان فصیح و شیوای خود را
برای بیان معانی و مطالب تازه به کار برده و با موفقیّت بسیار از عهدة آن بر آمده است.
در بخش اقتباس مضمونی نیز اين نتیجه به دست آمد که بخش قابل توجهی از
مضامین شعری؛ به ويژه مضامین حکیمانة اين دو شاعر ،اگرچه به لحاظ صوری متفاوت
به نظر میرسد؛ امّا در باطن دارای بنیانی همبستهاند که حاصل تغذية فکری مشترک
هر دو شاعر از يک منبع اعتقادی است .در اين اشعار طیفهای گوناگونی از گفتمانهای
اسالمی بازنگاری شدهاست که نشانگر صداهای متکثّر قرآنی موجود در آنها است؛ براين
اساس ،بهرهگیری سعدی از مواعظ حکمی و اسالمی به وجود مضامین مشترکی میان
شعر او و بستی منجر شدهاست که از جملة آنها میتوان به موارد زير اشاره کرد:
شکرگزاری از خداوند ،ناپايداری دنیا ،بشردوستی و احترام به همنوع و صبر و بردباری.
پینوشت
 .1ابوحفص عمر بن عبداهلل شهابالدين سهروردی از معروفترين شیوخ تصوف است؛ که بین سالهای  542تا
 632قمری زندگی میکرده است و در سالهای ما بین  620تا  632قمری در بغداد وفات يافت و در مقبرهای به
نام ورديه دفن شدهاست .وی ساکن بغداد بودهاست .سعدی شیرازی و کمالالدين اسمعیل اصفهانی از مريدان او
بودهاند.
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