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 جنیتا خاوريچ

 

« گلستان»تحت تاثير  -ميراث بوشنياکها به زبان فارسی  ۀگنجين - فوزی موستاری «نبلبلستا»

 جامی« بهارستان»و  سعدی

 

 
گنجينۀ ملی بوسنی به  به عنوان وتنها اثر ميراث منثور بوشنياکها به زبان فارسی است  ميالدی( ۱٨) قرن فوزی موستارینوشتۀ « بلبلستان» :چکیده

در موستار به اتمام رسيده و به مثابۀ بازتابی از اوضاع اجتماعی و سياسی حاکم بر بوسنی آن زمان شناخته شده  ۱۳۷۱این اثر در سال  .شمار می رود

بوده اند، از « بلبلستان»جامی، دو اثری که الگوی فوزی هنگام تاليف « بهارستان»سعدی و « گلستان»فوزی موستاری را با « بلبلستان»است. این مقاله 

دهد که این اثر  نشان می« بلبلستان»کند و با تأمل بر ساختار، قالب و فرم، محتوا و مضامين، و زبان و سبک  متنيتی بررسی و تحليل میدیدگاه رابطۀ بينا

 جامی تأثير پذیرفته و فوزی موستاری به واسطۀ آن مقلد سعدی نيز بوده است.« بهارستان»نویسنده بيشتر از 

 سبکی -ساختاری، سطح زبانی -جامی، بينامتنيت، سطح محتوایی« بهارستان»سعدی، « گلستان»  ،«لستانبلب»فوزی موستاری،  واژه های کلیدی:

 

Riassunto: Il Bolbolestān, di Fowzi Mostari (XVII sec.), è l’unica opera in prosa del lascito in lingua persiana dei 

bosniaci e viene considerato un vero tesoro nazionale. Quest’opera fu terminata a Mostar nell’anno 1739 e notoriamente 

riflette le condizioni sociali e politiche vigenti nella Bosnia del tempo.  L’articolo analizza e compara  dal punto di vista 

dei rapporti intertestuali il Bolbolestān di Fowzi Mostari, con il Golestān di Sa‘di e il Bahārestān di Jāmi, due testi che 

sono stati un modello per Fowzi all’epoca della composizione del Bolbolestān. Inoltre, attraverso una indagine sulla 

struttura, le forme, i temi e il contenuto, la lingua e lo stile dell’opera, cerca di mostrare che l’Autore è stato influenzato  

maggiormente dal Bahārestān di Jāmi e che Fowzi, attraverso di lui, è stato pure un imitatore di Sa‘di. 

Parole chiave: Fowzi Mostari, Bolbolestān, Golestān di Sa‘di, Bahārestān di Jāmi, intertestualità, livello 

contenutistico-strutturale, livello linguistico-stilistico. 
 

 

     زندگی فوزی موستاری

 

شيخ فوزی موستاری، نویسنده و شاعری که به زبان ترکی و فارسی می نوشته است، جایگاه برجسته ای ميان 

آثار فرهنگی بوشنياکها خالقانی دارد که با استفاده از زبانهای شرقی به
1
کمک مشهودی کرده اند. بر اساس مرثيه ای  

                                                 
بوشنياک نام ملی مسلمان است. 1
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که فوزی به مناسبت فوت شيخ یویه موستاری
2
تاليف کرده می توان نتيجه گيری کرد که وی در  ۱۳۷۳در سال  

در بالگای متولد شده است. فوزی تحصيالت ابتدایی و متوسطه خود را در بوسنی و  ۱۷۳۳و  ۱۷۳۷فواصل سالهای 

ه احتمال زیاد در شهرهای بالگای و موستار و تحصيالت عالی را در استانبول گذرانيد. وی مدت طویلی را در ب

استانبول و در تکيه مولوی در گاالتا سپری کرد و در همانجا با تصوف و دراویش فرقه موالنا آشنا شد. پس از 

س در کرسی مثنوی مولوی که در قرن شيخ تکيه مولوی شد و تدری ۱۳۷۳بازگشت به موستار در حدود سال 

شانزدهم توسط درویش پاشا بيازیت آگيچ
3
در  ۱۳۷۳تاسيس شده بود، را بعهده گرفت. فوزی موستاری حدود سال  

 موستار دیده از جهان فرو بست. 

شيخ فوزی یک صوفی واقعی محسوب می شود و این امر بخوبی از آثار و طریقه زندگی وی مشهود است. تاثير 

ق جالل الدین محمد، مشهور به مولوی، موالنی، رومی، و فرقه دراویش مولویه، که سهم بسيار زیادی در حفظ و عمي

 گسترش زبان فارسی و ادبيات عرفانی فارسی در بوسنی داشته اند، در کليه آثار او مشهود می باشد. 

 

 

 «بلبلستان»دربارۀ 

 

وازه کرد و در عين حال تنها اثر نثر فارسی تاليف شده در این اثری است که فوزی را مشهور و بلند آ« بلبلستان»

در موستار به اتمام رسيده و انعکاسی است از اوضاع  ۱۳۷۱کشور نيز محسوب ميشود. می دانيم که این اثر در سال 

رچند بنوعی نشان دهنده فضای آن زمان است ه «بلبلستان»اجتماعی و سياسی حاکم بر بوسنی در اوایل قرن هجدهم. 

اسالمی، که فوزی اثر خود را در آن خلق کرد، نيز مشهود می باشد. این دوره، دنيای  -که در آن تاثير تمدن ترکی

دروایش، دیدگاههای آنها، ایده آلها و روش تفکر آنها را شاهد بوده است. فوزی در اثر خود در درجه اول سعی می 

 ر گذاشتن بر تغيير روابط اجتماعی معرفی کند. کند شرایط اجتماعی آن زمان را با تالش جهت تاثي

 

این  تربيتی )پند و اندرز( که در شرق و ادبيات اسالمی بسيار گسترده است، تعلق دارد -به ادبيات اخالقی« بلبلستان»

« بلبلستان»درحاليست که ادبيات تربيتی درغرب با چنين ویژگيهایی هنوز توسعه نيافته است. به یمن وجود فوزی و 

او، این سبک ادبی در غرب و در بوسنی که در آن زمان بخشی از قلمرو عثمانی محسوب می شد و از اینرو از 

، شناخته شد. با اطمينان می توان گفت که وجود ادبيات و فرهنگ بسيار توسعه یافته اسالمی برخوردار بود

با انگيزه « بلبلستان»شاهدی است بر نفوذ و تاثير ادبيات و فرهنگ غنی ایران در اروپا و غرب. ساختار « بلبلستان»

های اجتماعی در هم آميخته است وهمين مسئله تربيتی و عقالنی بودن این اثر را نشان می دهد چرا که فوزی سعی در 

صيف زندگی سخت مردم عادی برخوردار از فضيلتهایی همچون درایت و شکيبایی دارد و در مقابل آن از زندگی تو

 شاهانی که به ترور و خشونت می پردازند سخن می گوید.

 

مجموعه ای از داستانها یا بعبارت دیگر مجموعه ای از حکایات اخالقی و تربيتی است که با اشعاری که « بلبلستان»

به واسطه آنها دیدگاهها و نتيجه گيریهای خود را بيان ميکند، در هم آميخته است. اشعار، در واقع بمنزله پيام فوزی 

اصلی کالم مولف است. در این اثر نثر و غزل، رباعی و قطعه های شعر جای خود را به یکدیگر می دهند. فوزی بر 

بيان می « بلبلستان»عرفانی خود نسبت به جهان را در  اساس اصول و قواعد عرفانی تربيت شده و از اینرو دیدگاه

 کند. 

 

فوزی یا بعبارت دیگر دست نوشت او تا به امروز یافت نشده است. بموجب تحقيقات کنونی « بلبلستان»نسخه اصل 

وجود دارد، دو دست نوشت در کتابخانه براتيسالو در ميراث صافت بيگ باشاگيچ « بلبلستان»هشت دست نوشت 

چهار دست نوشت در مجموعه شرقی آرشيو فرهنگستان علم وهنر کرواسی در زاگرب و دو دست نوشت در است، 

 کتابخانه ی دانشگاه در استانبول نگهداری می شود. 

                                                 
شيخ یویه 2

 )
١۱۵١٧̶ ١۷٧

(
اند، دارد.جایگاه برجسته ای ميان نویسندگان بوسنی و هرزگوین که به زبانهای عربی، ترکی و فارسی نوشته  

 
  

  ميالدی  در شهر موستار زندگی می کرد.  ۱۷درویش پاشا بيازیت آگيچ بزرگترین شاعر بوشنياکها در ادبيات ترکی عثمانی است که در اواخر قرن 3
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، دو «بلبلستان»درست معين نشده است. بدین ترتيت عالوه بر این شش دست نوشت « بلبلستان»اما تعداد نسخه های 

شده است و در استامبول نگهداری مي شود.دست نوشت دیگر یافته 
4

 

 

کتابت شده توسط مصطفی بن صالح نعيمی م در شهر موستار  ۱۳٤۳که در سال «بلبلستان»قدیمترین نسخه خطی 

 م ۱۳٤۳سال. امروز در مجموعه شرقی کتابخانه آکادمی علوم و هنر کرواسی در شهر زاگرب نگهداری می شود

معناست که این دست نوشت بالفاصله پس از وفات وی، احتماال از نسخه اصل آن  سال وفات فوزی است و این بدان

 تهيه شده است هرچند که هيچ مدرکی جهت تایيد آن وجود ندارد.

برگ نستعليق با قطع متوسط، بسيار خوانا و با جوهر سياه است که آغاز مصراعها و برخی  ۷٨این نسخه دارای 

ست نوشت از دست نوشت های دیگر قدیمی تر،  زیباتر و از نظر زبانی صحيح تر جمالت با قرمز نوشته است. این د

 است.

 

 

 «بلبلستان»ساختار و محتوای 

 

بيشتر سخن خواهم گفت. هدف ازاین کار ایجاد تصویری از این اثر و « بلبلستان»در این بخش از ساختار و محتوای 

 درک هرچه بهتر آن است. 

فصل یا بعبارت دیگر خلد و خاتمۀ کوتاه تشکيل شده است. در ادبيات دیوانی خلد یکی از از مقدمه، شش « بلبلستان»

می باشد. فوزی نيز در مقدمۀ کتاب خود می گوید که هر خلد همچون بهشتی  هشت در بهشتی و یکی از هشت بهشت

 است: 

 

  انواع شکوفه پرداخته...هر خلدی بهشت آیين به درختهای گوناگون و برگهای رنگاور و نهال و شاخهایش و 

[fol. 2b]
5
   

 

صفحه دست خطی می باشد. مقدمه سه ونيم صفحه، بخش  ۱٩برگ یا بعبارت دیگر  ۷٨شامل « بلبلستان» در کل

صفحه می باشد و نویسنده در خاتمه کتاب نتيجه گيری و مثنوی یک و نيم  ۱۷دارای شش خلد و « بلبلستان»اصلی 

صفحه ای را تحریر کرده است.
6
  

 

ساده و شيواست بجز مقدمه کتاب و مقدمه هر فصل. چرا که فوزی در آغاز هر فصل « بلبلستان»کال، زبان و سبک 

یک مقدمه کوتاه تاليف کرده و با سبک نوشتاری مشکل، مصنوع و پرآرایش خواننده را به موضوع بخش هدایت می 

بسيار پرطرفدار بود و نویسندگان مقدمه های آثار خود  در ایران ۳کند. ویژگی نوشتن مقدمه هنری و آراسته در قرون 

را با چنين سبکی تحریر می کردند که از ویژگيهای نثر فنی است، و خود اثر را به زبانی ساده )از ویژگيهای سبک 

(.۱۷۷، ص ۱۷٨۷ساده( یا سبک غير مزین )نثر مرسل( تحریر می کردند )شميسا 
7

 

 

نی بودن تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند. باید گفت که هر داستان شامل چند بيت از نظر طوال« بلبلستان»داستانهای 

شعر به زبان فارسی بوده و برخی از داستانها دارای ابياتی بيشتر و برخی دارای ابياتی کمترند. در این کتاب اشعار 

                                                 
   : در این باره نک 4

 Karahalilović, Namir, 2014. Kritičko izdanje djela Perivoj slavuja (Bolbolestān) autora Fevzija Mostarca. 

Sarajevo: Filozofski fakultet. pp. 33-38. 
  در این مقاله برای ذکر نمونه ها از متن مصّحح بلبلستان به کوشش دکتر نامير کاراخاليلویچ استفاده می کردم. 5

م در شهر موستار کتابت شده و امروز در مجموعه شرقی  ۱۳٤۳که در سال) OZ-6(قدیمترین نسخه خطی بلبلستان  بر اساساین شماره صفحه  6

 .کتابخانه آکادمی علوم و هنر کرواسی در شهر زاگرب نگهداری می شود

 :در این باره نک   7

 ۱۷۳٩حسين خطيبی، فّن نثر در ادب پارسی، انتشارات زّوار، تهران،  

 ۱۷۳٩، بهار، محمد تقی، سبک شناسی،  مؤسسۀ انتشارات امير کبير، تهران 
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 .به فارسی، عربی و همچنين در دو سه جای کتاب به زبان ترکی عثمانی نوشته شده است

 

فوزی در کل کتاب به بيان تعدادی از آیات قرآن، احادیث و ضرب المثلها به زبان عربی نيز پرداخته است. وی در  

استفاده از آیات و احادیث از یک قاعده کلی استفاده نکرده است. برخی اوقات آیه یا حدیث را به زبان عربی آورده، 

ات نيز به تفسير آن پرداخته یا بعبارت دیگر با جمالت خود به برخی اوقات ترجمه آن به زبان فارسی و برخی اوق

 بيان اصل و محتوای حدیث پرداخته است. 

بجز آیات، احادیث و ضرب المثلها به زبان عربی، در این کتاب تعداد زیادی واژه کوتاه، نيمه جمله های دعایی و 

 تعداد زیادی واحد واژگانی به زبان عربی نيز به چشم می خورد. 

 

شامل سه صفحه است که به اشعار فارسی آراسته شده است. فوزی در مقدمه کتاب با زبانی دشوار « بلبلستان»مقدمه 

و مرصع به سپاس و ستایش خداوند متعال، محمد عليه السالم و دیگر اصحاب پرداخته و در مورد هدف و قصد اثر 

بی به زبان عربی نيز دیده می شود. فوزی در ادامه خویش توضيح می دهد. در مقدمه کتاب تعداد زیادی واژه مذه

را به کسی که از او تقدیر می کند تقدیم می نماید اما از ذکرنام او خودداری کرده و تنها « بلبلستان»تذکر می دهد که 

ن مقدمه با به نام مستعار او اشاره می کند. وی با کلماتی زیبا و اشعاری بليغ به شکرگزاری از او می پردازد. در پایا

 می پردازد. « بلبلستان»زبانی تمثيلی و استعاره ای به توصيف 

 

، بخش باغ والیت یا بعبارت دیگر دوستی با خداست. در این بخش از کرامات، ویژگيهای فوق «بلبلستان»اولين بخش 

 ۱۷این بخش شامل طبيعی دراویش، شيوخ، بزرگان تصوف و کسانی که خداوند آنها را پاداش داده، سخن گفته است. 

داستان است که از نظر اندازه متوسط می باشند و هر یک از این داستانها با اشعار زیبای فارسی آراسته شده، بجز 

یک داستان که در آن اشعار ترکی بکار رفته است. فوزی مرید فرقه مولوی است از اینرو قابل درک است که وی در 

طبيعی بودن  مولوی که با کيمياگری عشق خاک را به گوهر تبدیل می کند، فوق  -اولين بخش کتاب به معرفی کرامت

 بپردازد. همچون این اشعار:

 

 ای عاشقان، ای عاشقان، من خاک را گوهر کنم         ای مطربان، ای مطربان، دف شما پر زر کنم  

 [fol. 3b] 

 

داستان، اما از سوی دیگر تنوع  ۱٢در مقایسه با فصل اول داستانهای کمتری دارد، جمعا « بلبلستان»دومين فصل 

موضوع در این فصل بيشتر است. در این فصل موضوعاتی همچون سرنوشت، علم و دانش غالبند. فوزی در این 

درهای باغ حکمت را می گشاید. بدین ترتيب، خود را باغبان گلستان عشق )به خدا( نام می دهد و « بلبلستان»فصل 

این فصل قبل از هر چيز به افراد با ذکاوت اختصاص دارد، منظور دانش اندوختگان و دانش آموختگان و اندیشمندان 

است. شيخ فوزی معتقد است که علم و دانش راهبر زندگی است و انسان از طریق علم به جاودانگی می رسد، آنچنان 

 ت می گوید:که در این بي

 

 هر آن یک قطره می نوشد حيات جاودان یابد گر آب زندگی جویی ز علم ]و[ معرفت جویی است

  [fol. 27b] 

 

در داستانهای آموزنده این فصل ایده اجتناب ناپذیری سرنوشت و مقدر بودن وقایع و غيرممکن بودن تغيير آنها مطرح 

پذیرفت چرا که انسان نمی تواند با سعی و تالش خود در آنچه  می شود. فوزی معتقد است که می بایست سرنوشت را

 برای او مقدر شده تغييری ایجاد کند. آنچنان که در این بيت آمده است:

 

 با کوشش و زوری نشود حکم دیگرگون   ای گول و دنی چون کنی امر خدا را  

 شفتن نکنی گر بَودت رأی فالطون      هر آینه خواهد رسدت کار نوشته 

 [fol. 20b–21a] 
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شيخ فوزی نصيحت می کند که هيچکس با سرنوشت مبارزه نکند، سعی در تغيير آن ننماید، چرا که اینکار بيهوده بوده 

و چيزی جز تلف کردن وقت و نيرو نيست. بعنوان مثال داستانی که در آن از شاهی که سعی دارد از مرگ بخاطر 

 ته بودند، فرار کند اما در اینکار موفق نمی شود:نيش عقرب، آنطور که پيشگویان به او گف

 

 از این ره یا نمی دانی رها یابی نخواهد شد صدای طبل مرگ آمد ز آمادن چرا دوری 

 که مسموم اجل کرده دوایابی نخواهد شد اگر لقمان باز آید ترا از آن چيزی نمی آید 

 [fol. 14b] 

 

طوالنی است. فوزی باغبان در فصل سوم درهای اخالص و باغ   شامل هفت داستان نيمه« بلبلستان»سومين فصل 

صراط المستقيم را می گشاید. نویسنده در این داستانها از ميان فضيلتها اخالص را برمی گزیند، اخالصی که در 

نگارش فوزی جایگاه بلندی دارد، چرا که داشتن آن برای کسی که خدا را می جوید و کسی که دعایش اجابت می 

 ، کافيست. آنچنانکه در بيت زیر آمده است:شود

 

 نشکند با ردّ اجابت حّق تعالی شان را        باز شد باب اجابت بر دعای مخلصان 

 [fol. 36a] 

 

فوزی عقيده دارد که انسان خالص از خدا مدد گرفته و می تواند هرکاری که بخواهد انجام دهد. به عقيده فوزی عمل 

 که بخاطر خدا انجام می شود. خالصانه تنها عملی است 

 

را به بزرگان فرهنگ اسالمی و فلسفه تاریخی اختصاص داده است.  این بخش هيچ « بلبلستان»فوزی چهارمين فصل 

ندارد. فوزی در این فصل داستان ننوشته و هدف اخالقی و تربيتی ندارد بلکه « بلبلستان»شباهتی با دیگر بخشهای 

بوسنيایی را معرفی می کند که به زبان فارسی شعر ساخته اند. زبان فارسی در بين عثمانی و -یازده شاعر ترک

نویسندگان معرفی شده در این فصل تنها زبان مادری مولوی است و دقيقا این خلد با اشعار رومی شروع ميشود که از 

د.تاثير زیاد این شاعر بزرگ صوفی بر فوزی و احترام ژرف فوزی به اشعار او حکایت دار
8

   

ارزش این فصل با توجه به این واقعيت که فوزی با بيشتر شاعران معرفی شده در این بخش هم دوره بوده و از اینرو 

با آنها و اشعارشان بخوبی آشنا بوده، بيشتر می شود. پس از معرفی هر شاعر و نقد شعر او، فوزی تعدادی از اشعار 

شعر هر یک از این شاعران نظر می دهد. این فصل بخاطر نقد و  او را نقل کرده و سپس در مورد زندگی، سبک و

نظر شاعر و انتخاب اشعار هر یک از شاعران از ارزش و اهميت زیادی از حيث تاریخ ادبيات و نقد ادبی برخوردار 

خود در مورد برخی از این « بلبلستان»است. ارزش و اهميت این بخش بدین خاطر است که آنچه که فوزی در 

ران از جمله درویش پاشا زاده نوشته، تنها چيزی است که در مورد آنها می دانيم و این امر در بررسی ميراث شاع

 فرهنگی ما به زبانهای شرقی بسيار پرارزش است. 

 

درفصل پنجم فوزی به کمک شش لطيفه از مردم پاکدل از معنویت و هوشياری سخن می گوید. در این بخش تمایل 

ی فقير و کوچک و دراویشی که ثروتمند نبوده اما آراسته به ثروت معنوی و فضيلتها هستند، نيز دیده فوزی به انسانها

می شود. از سوی دیگر فوزی جمع شاهان و ثروتمندانی که به بی عدالتی و خشونت روی می آورند را دوست ندارد 

 و آن در بيت زیر مشخص است:

 

                                                 
در گروه بزرگان فرهنگی تاریخی اسالمی در کنار موالنا، سلطان بيازیت پسر سلطان سليمان بزرگ، خليلی شاعر عثمانی قرن شانزدهم، باکی   8

شاعر ترک و مهمترین نماینده شعر درباری، درویش پاشا شاعر موستاری قرن شانزده و پسرش درویش پاشا زاده که او نيز شاعر است، خسرو 

پاشا شاعر بوسنيایی االصل، شاعر روملی و درویش خایالی افندی، فتوحی شاعر عثمانی، روشدی شاعر موستاری و آذری شاعر ترک نيز وجود 

 دارند. 
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 سيه دلی نزاید بجز کبر و  به قرب شه رود از دست تواضع 

 تشّکر با رضا دل را فزاید    ولی با انس درویشان دمادم 

  [fol. 28b] 

 

فوزی با این داستانها بطورغيرمستقيم اوضاع اجتماعی آن زمان را بيان می کند. اینجا دراویش و مسافرین معنویت  

می خورند. بعضی اوقات مجبورند برای غذا و پول از اغنيا درخواست می کنند و گاه به افرادی بسيار بد و خسيس بر

سيرکردن شکم گرسنه خود از عقل و ذکاوت خود کمک بگيرند. از سوی دیگر نشان می دهد که چطور شاهان و اغنيا 

 نمی دانند چگونه از اموال و ثروت خود شادی و لذت ببرند. 

 

برمکيان که در تاریخ بسيار معروفند تنها یک داستان دارد که از سرنوشت دردناک خانواده « بلبلستان»فصل ششم 

سخن می گوید. فوزی با روشی هنری و با بيان داستان جنایات انجام شده عليه برمکيان، از جوانمردی و سخاوت 

سخن می گوید. نکته این داستان این است که والدین خوب فرزندان خوب تربيت می کنند و والدین بد و خسيس نيز 

 ش می دهند. فرزندانی بد و خسيس پرور

 

را بيان می کند و در همان حال موضوع و دیدگاه صوفيه بر « بلبلستان»فوزی در این شش فصل پيام اخالقی تربيتی 

 این اثر غالب است. 

فوزی در پایان کتاب نتيجه گيری خاصی را ارائه می دهد. او اثرش را با مثنوی نيم صفحه ای به پایان می برد که در 

 ا ذکر کرده و نيز از مشکالت خود در تاليف کتاب سخن می گوید.آن نام شيخ خود ر

فوزی در خاتمه کتاب از خوانندگان دعای خير می خواهد و از آنها خواهش می کند تا گناهان او را ببخشند. در ادامه  

 نيز خدا را شکر کرده و تاریخ تاليف کتاب را قيد می کند. 

 

 َخاتَِمةُ أْلِکتَابِ 

ينان گلگشت معرفت، و از نکته دانان گلشن سرای منقبت، هر آنگه که نظر پاک ایشان در این ریاض التماس از خردب

 . افتد، قصور خدمت باغبانش را به عفو رسم قدیم بزرگان بپوشند

[fol. 48a] 

 

 

 «بلبلستان»در  (Intertextualityبینامتنیت ) آمیزه های 

 

با آثار کالسيک دیگری از ادبيات فارسی یعنی « بلبلستان»همچون دراین بخش سعی می شود تا یک اثر کالسيک 

در دیالوگ بينامتنيت« بهارستان»و « گلستان»
9
قرار داده شود. این دو اثر الگو و ایده آل فوزی در هنگام تاليف  

سيک نيز حضور بوده اند. هرچند که بينامتنيت به قرن بيستم مربوط می شود باید گفت که در آثار دوره کال« بلبلستان»

داشته است اما استفاده از آن در آثار کالسيک با آثار مدرن تفاوت داشته است. وقتی که از بينامتنيت در اثر کالسيک 

سخن می گویيم قبل از هر چيز به رابطه این اثر با سنن فکر می کنيم بعبارت دیگر به تالش برای رسيدن به الگوها و 

                                                 
ود دارد. ( تمایز وجtranstextuality( و دگرمتنيّت  )intertextualityدر این زمانه، در بعضی از نویسندگان معاصر بين واژه های بينامتنيت )   9

واژه ای که این نویسندگان معتقدند که دگرمتنّيت واژه ای است که بمعنی رابطه مستقيم بين چند متن و تاثير یک متن بر دیگری می باشد و بينامتنيت 

، ٢۷۷٩ره )لشيچ ، اقتباسی و غي(replicaبمعنی حضور ردپای دیگر متون در یک متن خاص می باشد آنهم به شکل یادآوری، تلميح، اثر تکراری )

یا تعالی متنيتی متن است که تعریف آن این است همه  دگرمتنيّتمعتقد است که موضوع ادبيات شناسی  Palimpsests(. ژرار ژنت در اثر ۱۷ص 

ينامتنيت  می شناسد: ب( transtextuality) دگرمتنيّتیچيزهای پنهان و آشکاری که متن را با دیگر متون ارتباط ميدهد. او پنج نوع رابطه 

(intertextuality) ،)بعنوان حضور واقعی یک متن در متن دیگر)تقليد، اقتباس، تلميح ( پيرامتنّيتparatextuality )  بعنوان رابطه ای که در آن

بمعنای رابطه تحليل و متنی  ( metatextualityفرامتنّيت)اجزاء مختلف درون متن به یکدیگر وصل می شوند )عناوین، زیرعناوین، بين عناوین(، 

بمعنای رابطه ای که متن را با انواع گفتمانهایی که از آن شکل گرفته وصل می کند )تعلق ژانری(  ( arhitextualityسرمتنيّت )که تحليل می شود، 

ن( بدون اینکه آنرا تحليل کند )ژنت ( جهت تقليد یا تغيير متن دیگر )پس متپيش متنبعنوان ویژگی یک متن ) (hipertextualityفزون متنيّت )و 

 (. ۳-۱، ص ۱۱۱۳
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يت در آثار کالسيک غالبا با تقليد و تغيير موضوعات و انگيزه های شناخته شده، و از ایده آلهای آن. رابطه بينامتن

طریق  اقتباس و تلميح  بدست می آید. روشن است که در متون کالسيک نمی توان از بينامتنيتی که در متون مدرن 

ی که تلميحات از آن اقتباس شده نوشته شده بر اساس اقتباس وجود دارد و برای فهم صحيح آن به آشنایی با دیگر متون

نياز است، سخن گفت چرا که می دانيم که هر متن "یک بافت تازه از اقتباسات گذشته، بخشهایی از رمز، فرمول و 

  (.۱، ص ۱۱٨٨استفاده اجتماعی  کلمات است" )بکر 

ی است که سعی داشتند با اش الگو و ایده آل بسياری از پيروان مکتب و« گلستان»درادبيات فارسی سعدی، به ویژه 

تقليد از او تا آنجا که می توانستند خود را به آن الگو نزدیک کنند. اینگونه تقليد آثار کالسيک فارسی در بوسنی و 

هرزگوین نيز انعکاس داشته است. بطوریکه در طول حکومت پانصدساله عثمانيها در بوسنی و هرزگوین در تکایا و 

«  گلستان»موالنا، « مثنوی»آثار بزرگان عرفان ایران، بخصوص اثر عرفانی  جمع دراویش، مساجد و مدارس

جامی و سایر آثار، قرائت و تفسير می شد. دوستداران این « بهارستان»حافظ، « دیوان غزليات»سعدی، « بوستان»و

ز آن الگوها پرداخته و شاعران و پيروان شعر صوفيه تنها به خواندن آثار آنان اکتفا نکرده بلکه خود نيز به تقليد ا

 نوشتن به زبانهای شرقی را آغاز کرده و بدین وسيله افکار و دانسته های خود را بيان کرده اند. 

را از خود بجای گذاشت، اثری که « بلبلستان»بی شک فوزی موستاری یکی از برجسته ترین شاعرانی است که اثر 

 حت تاثير بزرگان یادشده ادبيات فارسی خلق شد.  از اهميت و ارزش فوق العاده ای برخوردار است و ت

« بلبلستان»در هر اثر ادبی با ایجاد ارتباط بينامتنيت بين الگوها و مراجع در واقع با سنن گفتگو برقرار ميشود. اثر 

دی نيز بدین طریق با الگوهای خود رابطه بينامتنيت برقرار می کند، برای یافتن این الگوها نياز به جستجوی زیا

« گلستان»تذکر می دهد که این اثر از آثار معروف ادبيات فارسی از جمله « بلبلستان»نيست چرا که فوزی در مقدمه 

ابن کمال پاشا زاده، « نگارستان»جمال الدین گورانی و « سنبلستان»جامی و « بهارستان»سعدی، « بوستان»و 

 این آثار ارزنده می نویسد:شاعران ترک، تاثير پذیرفته است. شيخ فوزی با تقدیر از 

  

قدّس هللا سّره فی  –روزی به کتاب بهارستان که متبّرکۀ استاد سخن سازان و گزیدۀ ارباب عرفان، مالّ جامی عبدالّرحمن 

است، ورقی چند بتحسين و آفرین همی خواندمی. در آن هنگام به دل آمد که بوستان و گلستان را شيخ  –کّل حين و آن 

 –قدّس هللا تعالی سّرهم  –ن را کمال پاشازاده، و سنبلستان را شيخ شجاع سعدی، و بهارستان را مالّ جامی، و نگارستا

ساختند، و هر یکی تخم معرفت را به مزرع کشتند. اساس ایمان و قيام کون و مکان بر شش است، و این پنج کتاب 

ه نغمه های عندليب اند ایرا نزهت هنگام بهار و رونق گل و سنبل و جویبار ب «بلبلستان»مستطاب در هر حالی محتاج 

 است.

[fol. 2a] 

 

  است که عاشق را به این اثر داده که معنای آن "باغ بلبل" است.  چرا که "بلبل" نماد "عاشقی"« بلبلستان»فوزی نام 

"گل" است و گل نيز نماد "معشوق" است. بلبل یعنی عاشق همواره از طریق شعر خود در غم گل است و در انتظار 

(. ۷۱، ص ٢۷۷۳وقتی که بهار می آید و گل شکفته می شود او شعرعاشقانه می سراید. )نامتاک شکفتن آن است و 

 در خاتمه عاشق به هدف می رسد، با معشوق یکی شده و در ذات واحد او محو می شود. 

 

نام می  با اینکه فوزی در مقدمه کتاب از چهارشاعر بزرگ یعنی سعدی، جامی، کمال پاشا زاده و شجاع الدین گورانی

 اهميت زیادی داشته اند. « بلبلستان»جامی در خلق « بهارستان»سعدی و « گلستان»برد باید گفت که 

الگو گرفته اند، چرا که عموما « گلستان»نيز از « نگارستان»و « سنبلستان»، «بهارستان»با توجه به این واقعيت که 

ب او بشمار می روند، ميتوان گفت که دراینجا تنها کافی کليه شعرایی که پس از سعدی می زیسته اند از پيروان مکت

جامی در بعضی ابعاد در مقایسه با الگوی خود « بهارستان»مقایسه کرد. اما « گلستان»را با « بلبلستان»است که 

سعدی( جلوتر قدم بر داشته است. به این دليل بعضی از مؤلفين بعدی این نوع آثار،  بيشتر به « گلستان»)یعنی 

که فوزی نيز یکی از آنهاست. در واقع، می توان گفت که فوزی  بوسيله « گلستان»نظر داشتند تا به « بهارستان»

 سعدی را تقليد کرده است. « گلستان»جامی، « بهارستان»

 

در درجه اول خود را با تقليد، نقل قول و تلميح نشان می دهد، که به واسطه آنها حضور « بلبلستان»بينامتنيت در 
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با آنها به گفتگوی متقابل می پردازد، نيز مشخص می شود. در ادامۀ این مقاله در « بلبلستان»ردپای سایر متنها که 

 مورد تقليد سخن می گویيم.

 

 

 تقلید

 

مقایسه کنيم در سطح آميختگی بينامتنيتی این « بهارستان»و « گلستان»را با الگوهای ادبی آن یعنی « بلبلستان»اگر 

 سبکی تجلی می یابد، خواهيم دید.  -ساختاری و زبانی -آثار شباهتهای زیادی را که در سطوح محتوایی

 

 محتوايی متن -سطح ساختاری 

تا چه حد از الگوهایی خود تقليد کرده، باید قبل از هر چيز این سه اثر « بلبلستان»بمنظور آگاهی از اینکه فوزی در 

 محتوایی هر اثر توجه داشت.-را با یکدیگر مقایسه کرد و بخصوص به ویژگيهای اصلی ساختاری

 

داستان  نثر درهم آميخته به نظم می باشند که تعداد زیادی« بهارستان»و « گلستان»، «بلبلستان»هر سه اثر یعنی 

کوتاه، حکایات و پند در آنها وجود دارد. هر داستان با اشعار مناسبی که در واقع خالصه ای از تفکرات شاعر و 

دیدگاههای او نسبت به زندگيست، توصيف شده است. داستانها بوسيله موضوعات خاص هر فصل به یکدیگر مرتبط 

 شده اند. 

 

در سالهای بلوغ ادبی خود  ۱٢٩٨ج شهرت قرار داشتند. سعدی در سال هر سه شاعر در زمان تاليف این آثار در او

را « بهارستان»جامی نيز که در اوج بلوغ ادبی خود بود  ۱۷٨۳را نوشت. دو قرن پس از او در سال « گلستان»

 خود را که اوج بلوغ ادبی او بشمار می رود،  به اتمام رسانيد. « بلبلستان» ۱۳۷۱نوشت و فوزی نيز در سال 

 

با بسياری از آثار الگوهای مشهور او اختالف زیادی ندارد. اختالف آنها « بلبلستان»ساختار، موضوع، انگيزه و پيام 

تا چه حد با الگوهای « بلبلستان»تنها در زمان خلق آنهاست. در اینجا بمنظور نتيجه گيری هر چه بهتر در مورد اینکه 

 هر اثر چندی سخن خواهم گفت. خود شبيه است و این شباهتها در کجاست، از

 

حکایاتی است نوشته شده به سجع با نکته های اخالقی و نتيجه گيریهای نوشته شده به نظم. این اثر جزء « گلستان»

آثار ادبی تربيتی یا تعليمی است که به پند واندرز معروف می باشند و در ایران خلق و ایجاد شده اند. این سبک بر 

 ر برابر سوء استفاده ها  و خشونت جامعه فئودالی شکل گرفته است. اساس ایده مقاومت د

خود زندگی را با واقعيات آن، بدون تخيالت ناالزم و نااميدی و تلخی توصيف می کند. او « گلستان»سعدی در 

می  خشونت و طمع حاکمان، وزیران و تجار و همچنين عادالن و عاقالنی که می بخشند و پاداش می دهند را توصيف

 کند. او همچنين بر سلوک و دورویی، شهوت و زیبایی، ثروت و فقر، جوانی و پيری تأمل دارد. 

از مقدمه و هشت باب تشکيل شده است: در سيرت پادشاهان، در اخالق درویشان، در فضيلت قناعت، در « گلستان»

 کوتاه.   خاتمۀ بت وفواید خاموشی، درعشق و جوانی، درضعف و پيری، در تاثير تربيت، در آداب صح

 

« گلستان»همچون « بهارستان»جامی، نثر آميخته به نظم، تاثير گرفته است. « بهارستان»از « گلستان»فوزی بيش از

آموزنده یا باصطالح پند واندرز یا ادبيات تربيتی است که از ویژگيهای ادبيات فارسی یا -از نوع آثار سرگرم کننده

تمدنی ایرانی بشمار می رود. این کتاب شامل حکایات و نيز داستانهایی است که از بعبارت دیگر دایره فرهنگی ـ 

شود و با نثری مسجع و نکته هایی نوشته شده به نظم  تدوین شده است. این اثر عرفانی است و  زبان حيوانات گفته می

ات مختلف دیدگاه صوفيانۀ این کامال مشهود است چرا که جامی خود یک عارف بود. در واقع، جامی از طریق حکای

 خود را بيان می کند و جانب مستضعفين جامعه را گرفته و با دورویی و بی عدالتی زمان خود مبارزه می کند. 

ر ذکر مشایخ از مقدمه و هشت فصل یا روضه تشکيل شده است. فصلهای کتاب او: د« گلستان»، همچون «بهارستان»
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دربارٔه اسرار حکومت و حکایات ، و مواعظ و حکایت، مناسب مقام متضمن حکم، صوفيه و اسرار احوال آنان

در شعر و ، حاوی مطایبات و لطایف و ظرایف، ر تقریر حال عشق و عاشقان، ددربارٔه بخشش و بخشندگان، شاهان

 و خاتمه ای کوتاه است. ر حکایتی چند از زبان احوال جانوران، دبيان حال شاعران

 

سعدی نيز در این « گلستان»جامی تقليد کرده در حاليکه تاثير « بهارستان»اش کامال از « بلبلستان»فوزی در ساختار

 الگو و ایده آل آثار بعدی این ژانر است. « گلستان»اثر دیده می شود و این قابل درک است چرا که 

است. فصلهای آن:  دارای مقدمه، شش فصل یا خلد و خاتمۀ کوتاه« بهارستان»و « گلستان»نيز همچون « بلبلستان»

در بارۀ شيوخ، در بارۀ کرامت آنان، در بارۀ توبه و ذکاوت، در بارۀ صداقت و عدالت، مجموعه کوتاه شعر، لطيفه و 

یک داستان در بارۀ سخاوت است. عنوان بعضی فصلها نيز همچنين "جایگاه قوی متن" بشمار می رود و شباهت آن با 

 دارد، بار دیگر گفتگوی بينامتنی فوزی با الگوهای خود را نشان می دهد.  عنوان اثری که در جایگاه الگو قرار

« بهارستان»را به شيوخ یا بعبارت دیگر کرامات آنها اختصاص می دهد و این را از « بلبلستان»فوزی فصل اول 

سعدی اولين  به شيوخ و رهبران معنوی می پردازد اما« بهارستان»گرفته است، از آنجاکه جامی نيز در فصل اول 

داستان در باره ی عادالن و ظالمان،  ۷۱خود را به شاهان اختصاص داده است. سعدی از طریق « گلستان»فصل 

حاکمان خسيس و ثروتمند، وزیران و ثروتمندان سخن می گوید. جامی نيز فصل سوم خود را به شاهان اختصاص داده 

نيات آنها سخن می گوید و ایدۀ حاکم ایده آلی که افراد خوب و  داستان و جمالت خردمندانه و فلسفی از ۱٨و از طریق 

پرکار در حکومت آنها خوشبخت شده اند و جنایتکاران و ظالمان در ترس زندگی می کنند را بيان می کند. اما فوزی 

صاص با وجود اینکه در ساختار کتاب خود از الگوهایش پيروی کرده، هيچ بخشی از کتاب خود را به حاکمان اخت

 نداده است و این به دليل زمانی است که در آن زندگی می کرده است. 

 

در مورد ذکاوت است اما سعدی هيچيک از فصول کتاب خود را کامال به « بهارستان»و « بلبلستان»دومين فصل 

رس و از این موضوع سخن گفته است چرا که هر داستان او در خود د« گلستان»ذکاوت اختصاص نداده ولی در کل 

 ذکاوت دارد. 

 

نيز از این موضوع سخن رفته « گلستان»در مورد عدالت است و در کل « بهارستان»و « بلبلستان»سومين فصل 

 است. 

 

می باشد و اختالف آنها تنها در توزیع و ترتيب چيدن « بهارستان»شبيه « بلبلستان»موضوع دیگر بخشهای 

ا که به شاعران و بزرگان فرهنگ تاریخی اسالمی اختصاص دارد، ر« بلبلستان»بخشهاست. مثال فوزی فصل چهارم 

 آورده است. « بهارستان»با تقليد از جامی نوشته است، با این تفاوت که جامی همان موضوع را در  فصل هفتم 

 

در شش حکایت از معنویت و هوش افراد پاکدل سخن می گوید و جامی نيز در فصل « بلبلستان»فوزی در فصل پنجم 

 لطيفه معنوی نوشته است.  ٩۷ششم 

 

« بهارستان»از سخاوت و جوانمردی سخن می گوید که به تقليد از فصل چهارم « بلبلستان»آخرین یا ششمين فصل 

داستان از این موضوع سخن می گوید اما فوزی تنها  ۱۷، در «بهارستان»صل از نوشته شده است. جامی در این ف

 یک داستان طوالنی در مورد فضل برمکی آورده است. 

از نظر موضوعی شبيه هستند و اختالف آنها در این است که « بهارستان»و « بلبلستان»بنابراین، فصلهای 

 آن در مورد حاکمان و دربارۀ حيوانات است. دارد و « بلبلستان»دو فصل بيشتر از « بهارستان»

 

ها  می توان نتيجه گرفت که شباهتهای آن« بلبلستان»و  «بهارستان»، «گلستان»محتوایی  -بر اساس توصيف ساختاری

 بدین گونه هستند:

 هر سه اثر به ادبيات تربيتی یعنی ادبيات پند و اندرز تعلق دارند.  -
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 با نظم نوشته شده اند. هر سه اثر به سبک مسجع درآميخته  -

 خاتمۀ کوتاه تشکيل شده است.  ساختار هر سه اثر یکی است، یعنی اینکه از مقدمه، چند فصل و -

 موضوع هر سه اثر به یکدیگر شبيه و یکی است.  -

 

 سبکی متن -سطح زبانی 

توان تشخيص داد روشن شدن شيوۀ نگارش مؤلف، یعنی روشن شدن سبک او بسيار مهم است، زیرا از این طریق می 

 .که شاعران کالسيک فارسی، نظير سعدی و جامی، تا چه حدّ فراتر از مرزهای ایران مورد تقليد بوده اند

سعدی و « گلستان»و الگوهای آن در به وام گرفتن سبکهای مشابه یا واحد از « بلبلستان»رابطه بينامتنيتی 

جامی ایجاد می شود. در دوره های متعارف« بهارستان»
10
"برخی از آثار به منظور دیالوگ تقليد نشده بلکه بر این  

اند که گمان می رفته است که در فعاليتهای سبکی الگو، اسرار و ارزشهای جهانی دارای ارزشی پایدار  باور تقليد شده

« انگلست»(. بهمين دليل این عقيده وجود دارد که در ادبيات فارسی ۱۷۷، ص ۱۱٨٨و هميشگی هستند" )پاوليچيچ 

جامی شعر و نثر فارسی را تا باالترین درجه بالغت باال برده اند و فعاليتهای سبکی موجود در « بهارستان»سعدی و 

 آنها به عالی ترین حد رسيده و از اینجاست که نسلهای بعدی از آن پيروی کرده اند. 

 

سطوح گوناگون سبک شناسی اعم از سبک از الگوهای آن در « بلبلستان»به وام گرفتن سبکهای زبانی مشابه یا واحد 

شناسی آواها )استفاده از قافيه و بحر مشابه یا واحد( سبک شناسی واژه ها )شباهت در بکاربردن واحد واژگانی(،  

و  سبک شناسی صرفی )استفاده از کلمات با سازه شناسی مشابه یا واحد، مقوله سازه شناسی شخص، زمان، عدد

حد کلمات مرکب(، سبک شناسی نحو )نوع واحد زنجيره، ساختار جمله و جمله بندی( و در  وجه، اشکال مشابه یا وا

 سبک شناسی معنا )استفاده از صنایع معنوی مشابه یا واحد( قابل مطالعه است. 

 

« بهارستان»را با مقدمه « بلبلستان»سبکی مقدمه  -جهت روشن کردن بخشی از استفاده های مشابه روشهای زبانی

بسيار « بهارستان»را برای مقایسه انتخاب کرده ام چرا که این بخش با مقدمه « بلبلستان»ه می کنم. عمدا مقدمه مقایس

یعنی « بلبلستان»های  است. در بقيه بخش« بهارستان»شبيه است و با اطمينان می توان گفت که سخن از تقليد مقدمۀ 

 یده نمی شود بجز در بخشهای موضوعی.در بخشهایی که پس از مقدمه آمده اند، تقليد روشنی د

 

 دو مقدمه در بخشهای زیر به هم شبيه هستند: 

 کامال به یک اندازه است.« بهارستان»و « بلبلستان»طول مقدمه در  -

 است با دو بيت مثنوی، با همان قافيه، واحد واژگانی و معنا. « بهارستان»شبيه « بلبلستان»شروع  -

 شروع ميشود: با این مصرعها« بهارستان»

 

نه از نيروی حمد آید به پرواز                چو مرغ امر ذیبالی ز آغاز                 

 به مقصد نارسيده پر بریزد                فتد ز آن سان که دیگر بر نخيزد         

[ : «بهارستان 25»] 

 

 با این مصرعها:« بلبلستان»و 

 

 به مدح ایزدش آمد به آواز               چو گلبنگ هزار دل ز آغاز 

 از آن شایستۀ گلزار عشق است               چو با وی ذکر حّق انواع مشق است

[fol. 1b :«بلبلستان»] 

 

                                                 
( که به رنسانس، کالسيسم و conventionalاز نظر بينامتنيتی دو نوع دوره در تاریخ ادبيات تعریف  می شود، یکی دورۀ متعارف )سنتی( ) 10

( که در منریسم، رمانتيسم و در مکتبهای مختلف آوانگارد قرم بيستم  شکل  unconventionalرئاليسم اختصاص دارد و دیگری دورۀ نا متعارف )

 گرفته است.
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مشخص است که قافيه هر دو مصراع اول در این ابيات یکی است یعنی مصرعهای بيت اول با قافيه هایی که با هجای 

 " تمام ميشوند. آواز" "،آغاز، ""پرواز"، "آغاز": "از"

 

 عالوه بر این، هر دو بيت بحر "رجز مسدس مقصور" دارد و در مصراع رکنهای یکسان تکرار می شود:

                   مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل            مفاعيلن مفاعيلن  مفاعيل  

 

پس از اشعار، هر دو اثر با نثر ادامه می یابند که موضوع آنها شبيه به هم است و فوزی حتی از همان واحد  -

 واژگانی استفاده می کند یا اینکه کلمات مترادف آنرا استفاده می کند. 

 همچون مثال زیر:

 

و  اصواتبه حسن  فضل و احساناغصان  وفا که از منابرزبان مرغان بهارستان عشق و  ثنا ازدستان حمد و  هزار

 . و به مسامع حاضران مجامع قدس و ناظران مناظر انس علی مّر الّشهور و االعوام رسانند علی دوام خوانندطيب الحان 

 [«بهارستان»: 26]

 

به آرایش  ذوالفضل و االحسانتوحيد یزدان  وفا که از منابرصدق و  «بلبلستان»دهان شاعران  ثنا ازو قصاید مدح  هزار

و به گوشهای نکته شناسان محافل قربت نگاهنده گان روزن گلشن سرای علویت در  علی الدّوام خوانندوجدآور  اصوات

 همه صبح و مسا عرضه دارند.

 [1b :«بلبلستان»] 

 

از جمالت فوق دیده می شود که فوزی از نظر سازه شناسی، نحوشناسی و واژه شناسی از جامی تقليد کرده است. 

یعنی اینکه جمالت هردو اثر از نظر سازه شناسی شبيه به یکدیگر هستند. سپس فوزی از نحوشناسی یکسان یا مشابه 

استفاده می کند و واحدهای واژگانی یا یکسان بوده و یا اینکه قالب واژگانی مترادف با آن انتخاب شده است. بدین 

هزار، ثنا، از، وفا که از منابر، فضل و احسان، اصوات، ود: وسيله واحدهای واژگانی یکسانی در دو جمله دیده می ش

 علی الدّوام خوانند.

 

 جامی همچون فوزی در مقدمه خود از الگوهایی که در نوشتن کتاب از آنها تقليد کرده، می گوید:

 

و استاد بزرگوار از برای تلطيف سّر و تشحيذ خاطر وی گاه گاهی از کتاب گلستان که از انفاس متبّرکۀ شيخ نامدار  …

 مصلح الدین سعدی شيرازی است...

سطری چند خوانده می شد. در آن اثنا چنان در خاطر آمد که تبرکا بانفاسه و تتبعا الشعاره اللطيفته ورقی چند بر آن 

 اسلوب ساخته شود و جزوی چند بر آن منوال پر داخته گردد، تا حاضران را داستانی باشد و غائبان را ارمغانی.

 [«بهارستان»: 26–25] 

 

قدّس هللا سّره فی  –روزی به کتاب بهارستان که متبّرکۀ استاد سخن سازان و گزیدۀ ارباب عرفان، مالّ جامی عبدالّرحمن 

است، ورقی چند بتحسين و آفرین همی خواندمی. در آن هنگام به دل آمد که بوستان و گلستان را شيخ  –کّل حين و آن 

 –قدّس هللا تعالی سّرهم  –مالّ جامی، و نگارستان را کمال پاشازاده، و سنبلستان را شيخ شجاع  سعدی، و بهارستان را

ساختند، و هر یکی تخم معرفت را به مزرع کشتند. اساس ایمان و قيام کون و مکان بر شش است، و این پنج کتاب 

ل و سنبل و جویبار به نغمه های عندليب مستطاب در هر حالی محتاج بلبلستان اند ایرا نزهت هنگام بهار و رونق گ

 است.

[2a :«بلبلستان»] 

 

به هشت فصل سخن می گوید و فوزی نيز همين کار را با استفاده « بهارستان»همچنين جامی در مقدمه اثر از تقسيم 

 از همان کلمات یا مشابه آنها و همان ساختار نحوشناسی انجام می دهد:
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روضه اتفاق افتادست، هر روضۀ بهشت آیين مشتمل بر رنگ دیگر از شقایق و بوی و ترتيب این بهارستان بر هشت 

 دیگر از ریاحين.

 [«بهارستان»: 26]  

 

 . هر خلدی بهشت آیين به درختهای گوناگون و برگهای رنگاور... افتادبه شش خلد دوچار  «بلبلستان»و ترتيب این  

 [2b :«بلبلستان»] 

 جامی است، که می گوید:« بهارستان»ليدی از نيز تق« بلبلستان»آخر مقدمه 

 

التماس از تماشایيان این ریاض خالی از خار مالحظۀ اغراض و خاشاک مطالبۀ اعواض آنکه چون به قدم اهتمام بر 

اینان بگذرند و به نظر اعتبار در اینها بنگرند، باغبان را که در تربيتشان خون جگر خورده است و در تنميتشان جان  

 .بر لب آورده به دعایی یاد کنند و به ثنایی شاد گردانند شيرین

 [«بهارستان»: 27]  

 

 فوزی همچون جامی در پایان مقدمه می گوید:

 

التماس از جالسان این باغچۀ فرج انجام، و از تماشييان این روضۀ خوش اندام که از خار غرض ]و[ عوض پاک 

باغچه بانی که به ترتيب هر گياهی عمر گران مایه کاهيده، و پرورش  مبّراست؛ هر آن دمی که به نگاه اعتبار بنگرند

 هر درختی خون دل او باریده، از اثمار باغچۀ سبع المثانی شادی بخشایند و به دعایی یاد گردند.

 

 در همه دم به وی باد عون عطای دیّان  پرورده این درختان فوزیگویند که بنده 

 [3a :«بلبلستان»] 

 

فوزی و جامی هر فصل خود را با توصيفهای «. بهارستان»مقدمه، بلکه آغاز هر فصل هم تقليدی است از  اما نه تنها

مختلف طبيعت شروع کرده و از زبانی مزیّن استفاده می کنند یعنی اینکه از تعداد زیادی استعاره و تمثيل استفاده می 

قدمه ها یکی است با این فرق که فوزی بخشهای مقدمه کنند که در هنگام ترجمه می تواند ابهام ایجاد کند. موضوع م

 را گسترش داده است. جهت اثبات این واقعيت از مقدمه بخش اول هر دو اثر مثالی می آورم:« بلبلستان»

 

 درنشر ریاحين چيده از بساتين دوربينان راه هدایت و صدرنشينان بارگاه والیت. 

 [«بهارستان»: 29] 

 

شکفتن غنچه های سربستۀ کرامت، و نکهت بویای عاليشان شان را به مشاّم بلبالن ترنّم شناسان اّمت، برای رسانيدن 

 باغبان خامۀ نهال پروار، باب نخستين باغچۀ والیت را باز کرد. 

 [3a :«بلبلستان»] 

 

و فکر و موضوع گرفته است.  جامی برای داستانهای خود ایده« نفحات االنس»از « بهارستان»همچنين عالوه بر 

« کشف المحجوب»اثر فریدالدین عطار، « تذکرة االولياء»بجز این آثار انگيزه و موضوع را از دیگرمنابع همچون 

اثر معروف صوفی از علی بن عثمان هجویری و تاریخ زبانی شرقی نيز گرفته است. فوزی همه این داستانها و 

در اثر خود جا داده است. بجز این هر داستان را با دیالوگها و اشعار  موضوعات را با گسترش سبکی و موضوعی

وجود دارد. می دانيم «  بلبلستان»غنی کرده است. دیگر اینکه بعضی موضوعات و انگيزه های قرآن و حدیث نيز در 

ک مورد که موضوع بعضی داستانهای قرآنی بيشتر در آثار کالسيک ادبی شاعران ونویسندگان عرب، فارس و تر

 استفاده قرار گرفته است. 
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 نتیجه گیری

 

« گلستان»جامی و « بهارستان»بيشتر از « بلبلستان»با توجه به نوشته های باال می توانيم نتيجه بگيریم که فوزی در 

ر سعدی پيروی کرده است. این دو کتاب الگو و ایده آل او بوده اند. در مورد استفاده از انگيزه ها و موضوعات دیگ

« گلستان»جامی استفاده کرده است هرچند که موضوعات مشابه با « بهارستان»آثار باید گفت که فوزی عموما از 

 سعدی نيز در اثر او وجود دارد.

کامال « بلبلستان» محتوایی در می یابيم که –در سطح ساختاری « بهارستان»و « گلستان»، «بلبلستان»بعد از تحليل 

سعدی نيز در این اثردیده می شود. و این قابل درک است « گلستان»تقليد کرده، در حاليکه تاثير جامی « بهارستان»از 

سبکی شباهتهای فراوانی بين  -سطح زبانی  الگو و ایده آل آثار بعدی این ژانر است. همچنين در« گلستان»چرا که 

 وجود دارد.« بهارستان»و « بلبلستان» متنهای

، انگيزه ها و موضوعات از آثار ذکر شده نشان می دهد که فوزی بسيار فرهيخته بوده و به وام گرفتن موضوع اصلی

که دارای ویژگی « بلبلستان»توجه بسيار زیادی به آثاری که موضوع آنها تصوف بوده، داشته است و همين مسئله در 

 صوفيانه است، نيز منعکس شده است. 

آیات و احادیث نشان می دهد که فوزی با قرآن و حدیث آشنا بوده وجود انگيزه و موضوعات قرآنی و حدیث و نقل 

 است.

بجز انگيزه ها و موضوعات گرفته شده از آثار مختلف، نمی توان اصيل بودن فوزی را نيز نفی کرد چرا که  

ط بينيم که در این اثر نویسنده شرای محصول زمانی است که فوزی در آن زندگی می کرده است و می« بلبلستان»

 آنها را تغيير دهد.« بلبلستان»اجتماعی زمان خود را آورده است و نيز روابطی را که فوزی سعی کرده بوسيله 

دوچندان را ارزش آن طبعا از آنجا که فوزی این اثر را به زبانی غير از زبان مادری خود نگاشته است، و باید افزود 

 . کرده است
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