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چکیـده | بـاغ در شـعر سـعدی کالبـد چهاربخشـی یا دوبخشـی از گیـاه، آب و 
کوشـک کـه امـروز متخصصان علـوم مـدرن در مقیـاس دانه های معمـاری و یا 
شـهر تبییـن می کننـد نیسـت؛ بلکـه فهـم و منظومـه ای معنایی اسـت که یک 
مقـام عالـی به صـورت بی واسـطه در انسـان ایرانـی را تداعـی می نمایـد. درواقع 
پیـش از آنکـه یـک نمـود باشـد یـک مفهـوم عالی اسـت کـه هـم منظم کنندۀ 
سـایر مفاهیـم درون و هـم عامـل منظـم کننـدۀ بیـرون اسـت. نمـوِد بیرونـی 
ایـن فهـِم مـدام نـو شـونده از عالـم به صـورت یـک مقـاِم عالـی در پـِس ذهـِن 
هنرمنـد ایرانـی اسـت )باغ( کـه تحت تأثیـر خوِد انـواِع باغ ها، شـعرها، فرش ها، 
و به طورکلـی انشـاهای ایرانـی )تجربه هـای زیسـته(، خـود به صـورت پیوسـته 

پدیدآورنـدۀ آنهـا نیز بوده اسـت.
»آشـنا بـودن«، یکـی از کیفیت هـای اصلـی قابل شناسـایی در شـعر سـعدی از 
مقـام بـاغ اسـت کـه در ایـن مقالـه بـه شـرح ایـن کیفیـت پرداختـه می شـود. 
نتایـج نشـان می دهد »آشـنا بـودن« کیفیتی اسـت که سـعدی از طریـق تذکر 
متعـدد بـه بین االذهانی ترین عناصـر، روابط، وقایـع و رفتارهای معمـوِل مرتبط 
بـا بـاِغ »فعلیـت یافتـۀ زمـان« خـود، بـه فهـم و بیـان تلویحـِی لـزوِم اندیشـۀ 
سـرزمینی و تفاوت گـذاری از بیگانـه به عنـوان اصـِل بنیـادی در ایـن کیفیت از 
مقـام بـاغ پرداخته اسـت. در سـایه چنین کیفیتـی، امکان حمایـت از هویتی نو 
شـونده و فعال شـدِن بُعد معنایی و اشـتراِک اجتماعی-  ملی در زندگی جمعی 
در بـاغ ایرانـی فراهـم می شـود. اصلـی کـه امـروز با عنـوان لـزوم پیوسـتگی با 
زمینـه و جلوگیـری از عینی پنـداری حقیقـت نـزد دیگـری )عمدتـاً غـرب( در 
طراحـی از آن یـاد می شـود و البتـه کمتـر بـه ریشـه و محتـوای تأمین کننـده 

چنیـن کیفیتی پرداخته شـده اسـت.

واژگان کلیدی | مقام باغ ایرانی، آشنا بودن، هویت، نو شوندگی.
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مقدمـه | امـروز حداقـل در میـان معمـاران منظر، بـاغ ایرانی 
یـک الگـوی ثابت شـکلی-عینی نیسـت و جنبه هـای معنایی 
آن هم تـراز نمودهـای عینـی اش باعـث بالیدن و تأکید اسـت. 
بـاغ ایرانـی پیـش از آنکـه یـک دانۀ معمـاری و یا سـاختاری 
شـهری باشـد، یـک مقام و حـوزه معنایی در قالـب یک منظر 
کـه فهـم و تجربـه حـال عالـی و خـوب را بازنمایـی می کنـد 
»عالقـه  البتـه   .)1395 هاشـمی زادگان،  و  )فرزیـن  اسـت 
ایرانیـان بـه خاطـرۀ باسـتانِی خـود و بالیـدن بـه آن را نبایـد 
بـا حافظـۀ تاریخـی اشـتباه کرد. حافظـۀ تاریخـی، خاطرهای 
ناروشـن و پریشـان از گذشـته نیسـت، بلکـه شـالوده آگاهـی 
تاریخـی اسـت و می توانـد بـه آگاهـی ملـی تبدیـل بشـود« 
)طباطبایـی، 1395(. ازاین رو شـناخت دقیق مقـام باغ منوط 
حـوزه  تعریف کننـده  کیفیت هـای  تبییـن  و  شناسـایی  بـه 
معنایـی آن اسـت کـه در فعـال کـردن ایـن پدیـدۀ شـاخِص 
کیفیت هـای  ایـن  از  یکـی  دارد.  اهمیـت  ایرانـی  منظریـِن 

اصلـی، »آشـنا بودن« اسـت.
به عنـوان یک ضعـِف معرفت شـناختی، پرسـش و آگاهی پیدا 
کـردن نسـبت بـه سـنت در قالـب پرداختـن به یـک بحران، 
خطـا پنداشـته می شـود. ازایـن رو  نقدهـاِی حاصـل از وجود 
تضـاد  در  اتهـام  بـه  بـا گذشـته  کنونـی  دوران  تفاوت هـای 
پنداشـتن بـا هویـت و فرهنـگ، مغفـول می مانـد. این طـور 
اسـت کـه حقایق یا پاسـخ هایی ثابـت و همیشـه مجرد/ موفق 
از میان گذشـته جسـت وجو می شـود که عماًل به کار واقعیت 
عملـی کنونـی نمی آیـد. بـا ایـن مقدمـه و بـا توجـه بـه آنکه 
بـاغ ایرانـی پیـش از تعلـق به یـک کالبـد، یک مقام اسـت از 
میـان کلیـات سـعدی بـه ایـن پرسـش پرداخته می شـود که 
»آشـنا بـودن در بـاغ از نـگاه سـعدی چگونـه تعریـف  شـده 
اسـت؟«. هـدف نه تدویـن تمـام مصادیـق صحنه پردازی های 
آشـنای بـاغ ایرانی در شـعر سـعدی؛ بلکه پرداختـن به روش 
و معنایـی بـوده کـه ایـن مصادیِق آشـنا را توصیـف و مطالعه 
کـرده اسـت. تالش برای تفسـیِر نوِع نگاهی کـه در آن دوران 
به صـورت مولـد، فعـال بـوده و بـاغ ایرانی را به صـورت حافظه 
تاریخـی زنـده نگـه می داشـته اسـت؛ نـه عالقه های باسـتانی 

ناروشـن کـه خـود بالقـوه عاملی برای شکسـت هسـتند.
بررسـی کیفیـت »آشـنا بـودن« در دو بخـش اصلـی »نمـود 
فعلیت یافتـه« و »نهفتگی معنایی« با روش توصیفی- تحلیلی 
انجـام شـده اسـت. در بخش نخسـت با اشـاره بـه نمونه هایی 
»روش  سـعدی،  کلیـات  در  موجـود  صحنه پردازی هـای  از 

هنـگام  در  بـاغ«  مقـام  آشـنای  پدیده هـای  صورت بنـدی 
سـاخت حوزهـای معنایـی در قالـب یـک روایـت، شناسـایی 
شـده اسـت. در بخش »معنای آشـنایی« و سیاسـتی که برای 
زایایـی فرهنگ اسـتفاده می شـده اسـت شناسـایی می شـود. 
بخـش اول متعلـق بـه فضـا زمـان خـود اسـت و تنهـا پس از 
فهـم به صـورت یـک »نهفتگـی معنایـی« می توانـد »مادهای 

بـرای تولیـد نو« بـه حسـاب آید. 

نمود فعلیت یافته
بـا ایـن فـرض کـه پرداختـن بـه بـاغ در اشـعار بـا هـدف 
از طریـق تذکـِر  بـرای مخاطـب  نـو  تصویرکـردن مفهومـی 
بـا  مرتبـط  و رخدادهـای  زمان هـا  فضاهـا،  خاطره سـاز ترین 
آن در سـطح »نمـود فعلیـت یافتـه« امکان پذیـر اسـت و بـا 
توجـه بـه ارتبـاط معنایـی هنرهـای یـک فرهنـگ، می تـوان 
انتظـار داشـت که تذکرهـای انجام شـده، پدیده های آشـنایی 
کـه در بـاغ تفسـیر و بـه صورتـی انشـایی بازنمایـی شـده اند 
را نمایـان سـازد. چراکـه شـعر فارسـی نظـم و ناحیـه ای در 
ادب نیسـت، بلکـه بیـان خاطـرۀ قومـی مردمانـی اسـت کـه 
جـان و روح قومـی خـود را در زبـان ملـی دمیده انـد. ایـن 
بازنمایی ها در سـه دسـتۀ فضا، زمان و انسـان پیگیری شـده 
اسـت. توجـه بـه »نقـش موجـودات زنـده در روحیـه شـهر« 
و »جـور دیگـر دیـدن« از نمونـه تالش هـای تشـخیص نموِد 
فعلیـت یافتـۀ امروزِی »آشـنا بودگی« اسـت )جمشـیدیان به 

نقـل از سـادات نیـا، 1391؛ جـوادی، 1392(.

• فضا )جمادات، گیاهان و جانوران(
توصیــف و تفســیر جنبه هــای شــکل دهندۀ فضــای بــاغ 
در شــعر ســعدی بــا اشــارت متعــدد بــه جمــادات، گیاهــان 
ــان  ــع در آن زم ــه به تب ــت ک ــه اس ــام گرفت ــی انج و جانوران
ــن  ــی از ای ــه نمونه های ــتند. در ادام ــن هس بین االذهانی تری
اشــارت بیــان شــده اند تــا نحــوۀ نــگاه، تفســیر و اشــارات او 
ــرای ســاخت حــوزه معنایــی و انتقــال کیفیتــی از فضــای  ب

آشــنای فعلیــت یافتــه شــرح داده شــود.
خرامیـدن پرندگان بر سـر دیـوار : در بـاِب پنجِم گلسـتان 
حکایـت 13، روایـت احـوال درونـی طوطـی و زاغـی بیـان 
می شـود کـه در یک قفـس مشـترک زندانی شـده اند. در این 
مجـاورت، طوطـی از شـمایل زاغ و زاغ از رفتار طوطی ناراضی 
اسـت و هـردو آرزوی رهـا شـدن از ایـن مجـاورت می نمایـد. 
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در ایـن حـوزه معنایـی اشـاره به دیوار بـاغ که زاغ هـا بر روی 
لبـه آن نشسـته و یـا راه می رفته انـد به عنـوان ترسـیم یـک 
تصویـر آشـنای عینیـت یافته مورداسـتفاده قرارگرفته اسـت.

او  مشـاهده  قبـح  از  و  کردنـد  قفـس  در  زاغ  بـا  »طوطیـی 
مجاهـده میبـرد و میگفـت ایـن چـه طلعـت مکروهسـت و 
هیـأت ممقـوت و منظـر ملعـون و شـمایل نامـوزون یـا غراب 
البیـن یـا لیـت بَینـی و بَْیَنـَک بُعـَد المشـرقین... عجـب آنکه 
غـراب از مجـاورت طوطـی هم بجـان آمده بود و ملول شـده، 
الحـول کنـان از گـردش گیتی همـی نالید و دسـتهای تغابن 
بـر یکدیگـر همـی مالیـد کـه ایـن چـه بخـت نگـون اسـت و 
طالـع دون و ایـام بوقلمـون الیـق قـدر مـن آنسـتی کـه بـا 
زاغـی به دیـوار باغی بـر خرامـان همی رفتمـی« )مصلح الدین 

سـعدی، 1385(.
درختان سـیب در دسـترس : در باب اول گلسـتان، حکایت 
فرمانـی کـه پادشـاه به سـپاهیان خـود در مورد لـزوم رعایت 
حـق مـردم می کند بیان و سـپس با اشـاره به درختاِن سـیِب 
بـاِغ رعیتـی کـه در دسـترس اسـت ولـی شـاه از آن چیـزی 
نمی چینـد بـه تصویرسـازِی مفهومـی اخالقی پرداخته شـده 
اسـت. در ایـن صحنه پـردازی، باِغ سـیِب در دسترسـی که در 

اذهان آشناسـت کانـون حـوزه معنایی قرارگرفته اسـت.
»اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی 

بر آورند غالمان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد 

زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ« )همان(.
ــارم بوســتان،  ــاب چه ــاغ : در ب ــوار ب ــه دی ــدن از کران ران
حکایــت پادشــاهی بیــان می شــود کــه صبحــگاه در لبــاس 
ــازار  ــوی و ب ــه سرکشــی در ک ــش ب ــا غالم ــراه ب ــدل هم مب
می پــردازد کــه در ایــن میــان گفت وگــوی دو درویــش 
ــته و  ــرد گذش ــب س ــان از ش ــنود. درویش ــوا( را می ش )بین
ســختی آن می گفتنــد و مجــاورت خــود در بهشــت بــا 
پادشــاهانی کــه ظالمانــه عیــش و نــوش می کننــد را خــالف 
ــد. پادشــاه کــه گفت وگــو  عدالــت در روز محشــر می خواندن
را می شــنود طبــق ماجرایــی آنــان را بــه کاخ بــرده و 
ــه در  ــود. آنچ ــت ش ــرت حمای ــا در آخ ــد ت ــت می کن حمای
ــاغ  ــوار ب ــود دی ــه، وج ــون قرارگرفت ــردازی کان ــن صحنه پ ای
و تعریــف شــدن خــود از دیگــری به واســطه آن اســت. ایــن 
ــه، مــورد  ــدن از کران ــرای اجــازۀ ران ــارِی آشــنا ب نشــانۀ رفت

ــه اســت.  ــر قرارگرفت تذک

»گر این پادشاهان گردن فراز
که در لهو و عیشند و با کام و ناز

درآیند با عاجزان در بهشت
من از گور سر بر نگیرم ز خشت

بهشت برین ملک و مأوای ماست
که بند غم امروز بر پای ماست

...
اگر صالح آن جا به دیوار باغ 

برآید، به کفشش بدرم دماغ« )همان(.

• زمان
نمایـان شـدن متفـاوت پدیده هـا در شـب : در بـاب سـوم 
بوسـتان، حکایـت پرسـش های پسـری از پـدرش کـه رئیس 
دهـی اسـت در هنـگام مواجه شـدن بـا شـاهی پـر شـوکت 
روایـت  شـده اسـت. پسـر کـه همیشـه پـدر را بزرگ تریـن 
می دانسـت از ترسـیدن پـدر و بـه کنجـی فـرار کـردن او در 
هنـگام روبه رو شـدن با شـاِه سـوار بـر مرکب، همـراه غالمان 
فـراوان و لباس هـای فاخـر متعجـب شـد. پسـر از پـدر علـت 
تـرس را بـا وجـود بـزرگ ده بـودن جویـا می شـود. سـعدی 
بـرای تفهیـم علـت، از اشـاره بـه کـرم کوچـک شـب تاب و 
تفاوت درخشـش آن در تاریکی شـب در باغ و راغ در مقایسـه 

بـا روز بـرای صحنه پـردازی اسـتفاده می کنـد.
»مگر دیده باشی که در باغ و راغ
بتابد به شب کرمکی چون چراغ

یکی گفتش ای کرمک شب فروز
چه بودت که بیرون نیایی به روز؟

ببین کآتشی کرمک خاک زاد
جواب از سر روشنایی چه داد

که من روز و شب جز به صحرانیم
ولی پیش خورشید پیدا نیم« )همان(.

جـور باد خـزان : در غزلـی از دیـوان اشـعار، حالی عاشـقانه 
توصیـف شـده اسـت. درون مایـه ایـن بیان عاشـقانه با شـرح 
فراوانـی فکـر و سـخنانی کـه معشـوق می خواهـد بگوید ولی 
هیـچ زبانـی تـوان بیـان آن را نـدارد آغـاز می شـود. سـپس 
بـه بیـان ماللـت و سـختی های او کـه در ایـن دوری کشـیده 
داسـتان  لحظـه اش  هـر  دوری  ایـن  در  می شـود.  پرداختـه 
مفصلـی اسـت کـه نشـان دهنده تأثیـر ادراک انسـان در فهم 
زمـان دارد. در ادامـه اعتـراض به معشـوق با اتهـام آنکه خود 

جستار
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او سـبب دوری و سـختی اسـت ترسـیم می شـود. نهایتاً ابراز 
پشـیمانی از این ناشـکیبایی نسـبت بـه یار و اذعـان به اینکه 
الزمـه فراهـم شـدن وصال شـاید دوری اسـت و اینکه شـرط 
عشـق واقعـی بر زبـان نیاوردن شـکوائیه اسـت پایـان مییابد. 
در تصویرسـازی پـردۀ آخـِر ایـن غـزل شـورانگیز از بهـار و 
خـزان به عنـوان دو پدیـده آشـنا و منظریـن کـه بـا حیـات و 

مـرگ مرتبط اند اسـتفاده شـده اسـت. 
»خطا گفتم به نادانی که جوری می کند عذرا

نمی باید که وامق را شکایت بر زبان آید
قلم خاصیتی دارد که سر تا سینه بشکافی

دگربارش بفرمایی به فرق سر دوان آید
زمین باغ و بستان را به عشق باد نوروزی
بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید

گرت خونابه گردد دل ز دست دوستان سعدی
نه شرط دوستی باشد که از دل بر دهان آید« )همان(.

• انسان )رفتار و ادراک(
بساط افکندن به مثابه فرش دیبا : در غزل دیگری از دیوان 
اشعار، وصفی عاشقانه از برتری یار صحنه پردازی شده است. 
قامتی تشبیه شده است که به صحرا  بلند  به سرِو  زیبارویی 
با  او  این پرسش که  با  )در مقابل شهر( می رود و تمام شهر 
این زیبایی به کدام باغ کمالی می رود محو تماشای زیبایی او 
برتری سرو،  دادن  نشان  برای  این صحنه پردازی  در  هستند. 
اشارت متعددی به عناصر آشنای آن دوران مانند راه، خاک، 
آن  نظایر  و  آفتاب  شهر،  اهل،  پری،  سنگ،  مسیح،  داستان 
شده است. آفتاب و سرو که به یار حسودی می کنند به صورت 
یک عیِن آشناِی تماشاگر، برای تفسیِر خوِد محبوب به شکل 
»آفتابی سروباال« استفاده شده است که نمونه ای از غلبۀ معنا 
به عینیت است. همچنین بساط افکندن، یک رفتار آشنا بوده 
که ترسیم کردن زیبایِی معنایِی فرش دیبا از برگ های الوان 

را ممکن ساخته است.
»سروباالیی به صحرا می رود 

رفتنش بین تا چه زیبا می رود
تا کدامین باغ از او خرمترست

کو به رامش کردن آن جا می رود
...

هر که را در شهر دید از مرد و زن
دل ربود اکنون به صحرا می رود

آفتاب و سرو غیرت می برند
کآفتابی سروباال می رود

باغ را چندان بساط افکنده اند
کآدمی بر فرش دیبا می رود« )همان(.

طبـع شـکرگفتار در بـاغ  : در غزلـی دیگـر از دیوان اشـعار، 
اسـتفاده از دو عنصـر آشـنای بسـتان و گل بـه ترتیـب بـرای 
تصویرپـردازی کیفـی ضمیـر و معنـی )طبـع( و همچنیـن 
بلبـل و بوتیمـار )حالـی در طبـع(، دو حیـوان آشـنا اسـتفاده 
شـده اسـت. همچنیـن در این غـزل به عنوان یک نـوِع خاص 
از صفت هـا کـه در واقـع نوعـی تجربـه درونـی و کیفیتـی 
بی واسـطه تجربه شـده را منتقـل می کند به شـیرینِی سـخن 
و مرغـان شـکرگفتاری کـه در بـاِغ طبـع وجـود دارند اشـاره 
شـده اسـت. در واقـع تجربۀ چند حسـِی ترکیبـی در باغ، یک 

تجربـه و فهم آشناسـت.
»سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی

باغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند
تا به بستان ضمیرت گل معنی بشکفت

بلبالن از تو فرومانده چو بوتیمارند« )همان(.

نهفتگی معنایی
• آشنا

به عنـوان  فعلیت یافتـه  نمونه هـای  از  آنچـه  اسـاس  بـر 
بـرای توصیـف  بـاغ  بـا  رابطـه  بین االذهانـی در  پدیده هـای 
چگونگـی تعریف یک حوزه معنایـی و بیان تجربۀ فهم جمعی 
بـه دیگـران، کـه همـان فضـای آشناسـت، در بـاال بیان شـد 
بـه نظـر می رسـد کـه پدیده هـای بین االذهانـی تفاوت هـای 
هویت سـاز را آشـکار و در مخاطـب فعـال می نماینـد. در واقع 
تنهـا بـا ارجاع بـه عناصـر هویتی و اشـتراکی کـه تفاوت های 
»نویـی«  می تـوان  می دهنـد  نمایـش  را  فرهنگی-بومـی 
قابل پذیـرش پدیـد آورد به طوری کـه پویایـی زندگـی جمعی 
به عنـوان یـک ملـت را افزایـش دهـد. نـه چنـان گسسـته و 
نـه چنـان تکـراری. بنابرایـن بـه نظـر می رسـد این اشـتراک 
معنایـی، مفهـوم آشـنا بودن اسـت و صـرِف در یک جـا با هم 
بـودن، ایـن آشـنایی را به خودی خـود ایجاد نمی کنـد. حضور 
تجربه هـای  دربـاره  و گفت وگـو  دقـت  آگاهـی،  معنـای  بـه 

مشـترک، ایـن آشـنا بودگـی را فراهـم می سـازد. 
»یکـی را از مشـایخ شـام پرسـیدند از حقیقـت تصـوف گفت 
پیـش ازیـن طایفـه ای در جهـان بودند بـه صورت پریشـان و 

آشنایی، جلوۀ مقام باغ در شعر سعدی
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بـه معنـی جمـع اکنون جماعتی هسـتند به صـورت جمع و به 
معنا پریشـان ...

از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است
پیغام آشنا نفس روح پرور است

هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای
من در میان جمع و دلم جای دیگر است

شاهد که در میان نبود شمع گو بمیر
چون هسـت اگر چراغ نباشد منور است« )همان(.

از مضمــون حکایــت فــوق، نکوهــش ایــن امــر کــه »مفهــوم 
ــت  ــر آن به صــورت ثاب ــی ظاه ــه ول ــان رفت ــای از می پدیده
حفظ شــده« نیــز قابل شناســایی اســت. نبــود معنــا و حفــظ 
ــودن«  ــودن« و »یک شــکل ب ــه ب ــر، آســیب های »بیگان ظاه
ــداد  ــا تع ــه ب ــان ک ــد زب ــع مانن ــی دارد. در واق فضــا را در پ
ــوم  ــزاره و مفه ــت گ ــزه وار بی نهای ــرف، معج ــدودی ح مح
تولیــد می کنــد )ابراهیمــی دینانــی، 1394(، بــاغ نیــز چنیــن 
ــر و  ــن عناص ــه بی ــی ک ــق ارتباط ــه از طری ــت ک ــی اس زبان
ــد  ــرار می کن ــان برق ــده انس ــف تجربه ش ــای مختل کیفیت ه
ــوان  ــت ت ــام اس ــک مق ــان ی ــم و بی ــی فه ــه در پ مادامی ک
ــال  ــد فع ــد دارد. تحقــق فضــای آشــنا نیازمن ــی و تولی زایای
شــدن خاطــره تاریخــی و هویــت ملــی اســت و محصــول آن 
زایایــی متکثــر در عیــن وحــدت به صــورت چنــد فرهنگــی 

)نــه نســبی نگری و جهان روایــی( اســت.
تفاوت گـذاری بیـن »آشـنا و غریبـه« و سـپس موضوعاتـی 
خـود«  بـه  »توجـه  یـا  و  آن هـا«  بـه  »بی توجهـی  ماننـد 
مسـئله ای اسـت که به تشـخیص آشـنا بـودن و ایجـاد هویت 
از طریـق تفاوت هـا مربـوط اسـت. بنابراین در هویت، مسـئله 
»تفاوت هـا« اصـل اسـت نـه »این همانی هـا«. این همانـی بـه 
یکسان سـازی )جهان روایـی( ختـم می شـود و نسـبی نگری 
بـه فقـدان پیوسـتگی تاریخی و به تبـع عدم زایایـی فرهنگی. 
حـق و باطـل بـدون فرهنـگ معنـا نـدارد. مصادیـق حـق و 
باطـل در فرهنگ نمـود می یابند )ابراهیمـی دینانی، 1394(. 
»تاریـخ بـا تفکـر تحقـق می یابـد و تحقـق آن فرهنگ اسـت. 
اگـر فرهنـگ را نوعـی جریـان معنـی میـان شـماری از افراد 
دانسـت کـه از رهگـذر آن فهـم جدیـد کـه در آغـاز وجـود 
نداشـت حاصـل آیـد، بنابرایـن فرهنـگ محل ظهـور و امکان 
تجلـی تفاوت ها اسـت« )صدقـی، 1395(. تعریف »آشـنایی« 
کـه محصـول پیوسـتگی )نـه تصلـب( تاریخـی، فرهنگـی و 
تفکـر اسـت در مقابـل بیگانـه در نمونه زیـر بـا تفاوت گذاری 

»اهـل دانـش« و »دیوانـه« نمایان اسـت.
»ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه ایم

با خرابات آشناییم از خرد بیگانه ایم
...

اهل دانش را درین گفتار با ما کار نیست
عاقالن را کی زیان دارد که ما دیوانه ایم

گر چه قومی را صالح و نیکنامی ظاهرست
ما به قالشی و رندی در جهان افسانه ایم

اندرین راه ار بدانی هر دو بر یک جاده ایم
واندرین کوی ارببینی هر دو از یک خانه ایم
خلق می گویند جاه و فضل در فرزانگیست

گـو مبـاش اینهـا کـه مـا رنـدان نافرزانه ایـم« )مصلح الدیـن 
سـعدی، 1385(.

• غریب آشنا
مفهوم فضای آشنا با هویت، فرهنگ، تاریخ و تفکر گره خورده 
تنها با »دیگری« قابل تعریف  است و از آنجا که این ها اساساً 
هستند، ارتباطی که به سبب چندفرهنگی بودن اقوام و ملل 
مختلف در دنیای امروز به وجود می آید، بسیار بااهمیت است 
ویژه می نماید؛ چراکه ملل مدام  را  فلسفه سیاسی داشتن  و 
با تفاوت ها و تغییر در احوال مواجه هستند )ونتوری فریولو، 
1391(. رابطۀ آشنا با بیگانه و چگونگی ارتباط بین تفاوت ها 
در مفهوم غریِب آشنای سعدی نهفته است. در سرآغاز بوستان، 
به روی شاخه  تفاوت ها و هویت ملی شبیه  به  نکردن  توجه 
نگاه،  این  در  است.  شده  دانسته  بریدن  خود  بن  و  نشستن 
دیوانی،  طبیعی،  اموِر  از  مختلفی  جنبه های  به  کردن  توجه 
تا  مواجه اند  آن  با  هرروز  آنچه  هر  و  حقوق،  بازار،  رفتارهای 
ویژگی های درونی، بارز است و با دستگاهی ارزشی که همان 
از دیگری تعریف  تفاوت گذاری شده و خویش  فرهنگ است 
می شود. در این تعریِف هویت، بهره گیری از خودی و دیگری 
شده  تعریف  جایی  تا  آن  حدود  و  شده  شمرده   رسمیت  به 
نبرده  بین  از  را  از دیگری  تمایز تکینی خود  است که دفعتاً 
تمام  دقیِق  با مشاهدۀ  آشنا(. حدود  )غریب  ارتقاء دهد  بلکه 
جوانب، فراتر از آنچه مستقل از انسان وجود دارد، از فلسفه 
مورد  و  شود  تفسیر  مدام  باید  حقوق  و  سیاست  تا  تاریخ  و 
گفت وگو قرارگیرد. بحث های جدالی در قالب موافق و مخالف 
و غیرفعال  ولی بی طرف  است؛  برنده  بلکه پیش  نیست  مانع 

بودن مخدوش کننده است.

جستار
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»رعیت چو بیخند و سلطان درخت
درخت، ای پسر، باشد از بیخ سخت

مکن تا توانی دل خلق ریش
وگر می کنی می کنی بیخ خویش

...
غریب آشنا باش و سیاح دوست

که سیاح جالب نام نکوست
نکودار ضیف و مسافر عزیز

وز آسیبشان بر حذر باش نیز
ز بیگانه پرهیز کردن نکوست

که دشمن توان بود در زی دوست

قدیمان خود را بیفزای قدر
که هرگز نیاید ز پرورده غدر

....
غریبی که پر فتنه باشد سرش
میازار و بیرون کن از کشورش

تو گر خشم بروی نگیری رواست
که خود خوی بد دشمنش در قفاست

وگر پارسی باشدش زاد بوم 
به صنعاش مفرست و سقالب و روم
هم آن جا امانش مده تا به چاشت

نشاید بال بر دگر کس گماشت« )مصلح الدین سعدی، 1385(.

فهرسـت منابع 

ــن 1393(.  ــه(. )8 فروردی ــان برنام ــین )مهم ــی، غالمحس ــی دینان • ابراهیم
متــن آغازیــن گلســتان ســعدی، منــت خــدای را عزوجــل...، برنامــۀ تلویزیونــی 

معرفــت. شــبکه چهــار ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران.
ــران :  ــن«. ته ــز »م ــن« و ج ــین. )1394(. »م ــی، غالمحس ــی دینان • ابراهیم
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آشنایی، جلوۀ مقام باغ در شعر سعدی

ــد،  ــک کالب ــاغ پیــش از ی ــگاه ســعدی ب ــری | در ن نتیجه گی
ــن کیفیت هــای آن  ــام اســت کــه یکــی از عالی تری ــک مق ی
آشــنایی اســت. آشــنا بــودن هــم در کالبــد و هــم در اندیشــه 
ــری  ــود از دیگ ــز خ ــرای تمای ــه را ب ــد و زمین ــود می یاب نم
ــام  ــودن در مق ــنا ب ــی آش ــوزه معنای ــازد. ح ــم می س فراه
ــرزمینی  ــای س ــر در پدیده ه ــت نظ ــی حاصــل دق ــاغ ایران ب
اســت کــه در یــک پیوســتگی عمیــق، »ُمولــِد نــو بــا نــگاِه به 
قدیــم« اســت. حافــظ و ســعدی و یــا بــاغ شــازده و بــاغ فین 
بــا وجــود تفاوت هــا، آشــنا و پیوســته هســتند و بیگانگــی در 
آن دیــده نمی شــود. بــاغ ایرانــی شــخصیتی کامــاًل متفــاوت 
ــرورش  ــل پ ــه حاص ــازی دارد ک ــنت های باغس ــر س از دیگ
پیوســته و مــداوِم آشــنا بودگی اســت. امــروز تشــخیص 
مصادیــق آشــنا در حــوزه اندیشــه و به تبــع کالبــد، بــا 
ــاغ  ــام ب ــودن مق ــنا ب ــت آش ــد کیفی ــی بای ــی پی درپ بازبین
ــی  ــِت جهان ــرِی ورِق کامپوزی ــد. فراگی ــظ نمای ــی را حف ایران
ــتگِی  ــدوِن پیوس ــاً و ب ــی دفعت ــدۀ روم ــان هرس ش و درخت
ــر،  ــور تفک ــع موت ــا و در واق ــه تفاوت ه ــی ک تاریخی-فرهنگ

ــن  ــف در تأمی ــرده نتیجــه ضع ــن ب ــت را از بی ــخ و هوی تاری
ایــن کیفیــت اســت.

بــاغ ایرانــی در نــگاه ســعدی، بهــار و خــزان را نمایــان 
ــد،  ــردازی می کن ــش را صحنه پ ــه منظرین ــازد، آن وج می س
تفــاوت شــب و روز و ارزش ســایه و درخــت انگــور در این بوم 
را بــا ظرافتــی خــاص و تفســیری نشــان می دهــد. در واقــع 
پدیده هــای تکینــِی ســرزمینِی مشــترک کــه وجــود دارد را 
برجســته و انشــاء می کنــد. چــه در مقیــاس معمــاری و چــه 
ــتگِی  ــِی »پیوس ــه معن ــودن« ب ــنا ب ــهر، »آش ــاس ش در مقی
فرهنگــی و تقویــِت تفاوت هــا و تکینــی بــودِن انشــا«، 
یکــی از کیفیت هــای حفــظ مقــام بــاغ اســت. ایــن کیفیــت 
ــه »نســبی نگری«  ــی« اســت و ن محصــول »چندفرهنگ گرای
یــا »جهان روایــی«. پدیده هــاِی تکینــِی منظــر فــراوان 
هســتند، کــه در بــاغ قاب بنــدی و تجربــه می شــوند تــا 
درباره شــان گفت وگــو شــود و حــس جمعــی تقویــت گــردد. 
ــود و  ــه نم ــنایی توج ــده آش ــای تأمین کنن ــه تفاوت ه ــد ب بای
ایــن مــدام هــم تولیدکننــده و هــم باعــث تــوان تولیــد اســت.




