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 چکیده    اطالعات مقاله
است که   و احیاگری  نشده فرامتن از ژانرهای مطرح امروز و جزء ژانرهای تئوریزه  مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

آید که در هیچ ژانر و  تبدیل به سیستم شده و ساحتی از ادبیات به شمار می 

بندی نشده. فرامتن بازگشتی آوانگارد به وجوه  دیدگاه شعری و داستانی طبقه

در سنت تاریخ    -حتی منظومِ غیرشاعرانه- فراروندة تمام متون منثور مکتوب  

گاه در پارادایم  نری خود هیچادبیات ملل کهن جهان است که با تمام عظمت ه

کالم سعدی در عین ایجاز،  اند.های ادبیِ شعر و داستان تعریف نشده جنسیت 

نمای فصاحت و بالغت است. از همین رو ما در این پژوهش با روش  آیینة تمام

ای، در پی آنیم که دیباچة  خانه گیری از منابع کتاب تحلیلی و بهره   -توصیفی

اش( در شعری _طور تعلیمیِ آن )جدا از سطور داستانیگلستان و بسیاری از س

گران، معتقدیم  گیرند؟ با احترام به تمام پژوهش کدام جنسیتِ ادبی جای می 

که باید  چنانکلمه آنوجهی بوده و شأن و اصالت  آوردها تماما تککه این دست

ظر از  کلمه، متون موردنهای مکتب اصالت در آنها حفظ نشده است. بنا بر مولفه 

افزایی منسجمی هستیم های موجود فرارَوی کرده و در نهایت شاهد همچارچوبه 

های  که در یک متن عریان، خود را از قید و بندها رها کرده و از یکایک پتانسیل

روایتِ اینگونه متون هرگز در تعاریف کالسیک  برد. بنابراین بنیانکلمه بهره می

گیرند بلکه آثاری فاخر، ادبی اما خارج از  نمی  ی شعر یا داستان قرارو امروزینه

ی سیستم اند. بر همین اساس این آثار بر پایهشناسی شعری و داستانی هستی

و هیچ تعریف دیگری جز  پیشنهادینِ آرش آذرپیک در ژانر فرامتن قرار دارند  
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 . مقدمه 1

بیش از آنکه از شعر فالن شاعر معاصر نقل قول شود جمالت حکیمانة بزرگان    بینیمامروزه می

تواند چیزی باشد جز وگوی عوام جریان دارد و این آیا میوران و حتی گفتدر کالم سخن

اند در تعریف و  های محدودکننده در ادبیات معاصر از متونی که نخواستهشکست برخی الیه

 اند؟و تنها زیبا، واال و هنری نگاشته شده محدودة شعر و داستان بمانند 

شوند  نویسد: »در ادبیاتِ هر ملتی متونی یافت میآرش آذرپیک در معرفی ژانر فرامتن می

می نه  بودن  نامتعارف  علت  به  نه  که  و  دهیم  قرار  شعرمحورانه  ساحت  در  را  آنها  توانیم 

وجه مشخص نشده است  به هیچ  محورانه و جایگاهشان به ویژه در ادبیات اومانیستی داستان

شناسیک دارای وجوه هنری  شناسیک و چه از لحاظ واالییهای زیباییحال آنکه چه از جنبه

 ( 149: 1400)نوروزعلی،  ای هستند.« مایهگران
راستا با شعر و داستان دارای هویت و اعتباری  وی فرامتن را جنسیت سوم ادبیات و هم

شمار  همواره از جهت فقر ادبیت، یک گونة نازل و ناارجمند بهداند: »متن ادبی که مستقل می

تواند در صورت تبدیل به فرامتن در  لطفی قرار گرفته؛ میآمده و در حاشیة ادبیات و مورد کم

صورت ژانری ارزنده و مستقل درآید و این فرصت  محور شدن بهحدی متعالی شود که با کلمه

موهبتی قلو  ارتقای  و  رشد  برای  دلست  و  دارد  نوشتن  عشق  که  و  سپردهمی  ادبیات  ی 

 (83: 1399)موالنا، ورزی است.« زبان

های  تواند در همة شاخهنویس باشد. او مینویس الزاماً قرار نیست شاعر یا داستانفرامتن

نامه، متون حسی، علوم انسانی و حتی تجربی و در تمام انواع نوشتار اعم از خطابه، زندگی

، حیطة اندیشگانی یا  اش همان علمیخی و... قلم بزند و شالودة آغازین نوشتارینیایشی، تار

نگاه و نگرش هستی فیلسوف  باشد. مثال یک  او  به جهان  عاطفی  شناسیک اش هیچ ربطی 

شعری و داستانی ندارد بلکه تنها شیوة نگارش او در جهان ادبیات سامان یافته است یعنی آن  

خواهد متنش را شاعرانه کند نه داستانی بلکه فقط در پی این  نویس نه میفیلسوف فرامتن

است که یک متن کامال فلسفی را فقط و فقط از لحاظ نگارش، کامالً هنری و ادبی بنویسد  

ست.  مانند »چنین گفت نیچه« که از لحاظ نگرش متنی فلسفی اما از نظر نگارش کامال ادبی

این شیوة ن نام  فرامتن  فرامتنآذرپیک در دکترین  را  بیانیهگارش  های  نویسی گذاشته و در 

 گوناگون و کتب مختلف به شرح و تبیین آن پرداخته است.  
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   پژوهش . بیان مساله و سواالت 1-1

پژوهش و  تمام  مفاهیم  و  داستان  و  شعر  مباحث  به  ادبیات  حیطة  در  تالیفی  کتب  و  ها 

دنبال پاسخی مناسب  شود اما در این پژوهش بهمرتبط با این دو مقوله ختم می  های زیرشاخه

توان ژانری  شود یا میهستیم تا دریابیم که آیا ادبیات جهان فقط در شعر و داستان خالصه می

های شعری و داستانی نداشته اما شیوة نگارشش  بینیرا معرفی کرد که نگرشش ربطی به جهان

برجستة   ساحات  و  از  منتقدان  دید  از  همواره  که  سجع  آیا  باشد؟  کلمه  هنریِ  وجود 

طور  تواند ژانری مستقل در ادبیات پارسی باشد و نهایتا بهای ادبی بوده مینظران آرایهصاحب

در عرصة ادبیات ایران از گذشته تا امروز شاید  مشخص به بررسی گلستان بپردازیم چرا که  

نظران  برانگیز نبوده و با اختالف آرای منتقدان و صاحبشاثری به اندازة گلستان سعدی چال

اند که آیا شعر است  گونه که همگی در چیستیِ جنسیت ادبی آن درماندهمواجه نشده باشد آن

 یا داستان؟ 
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

برمی بررسی  این  فرامتنضرورت  ژانر  تئوریزه کردن  به ضرورت  آذرپیک    گردد  توسط آرش 

برای برخی شاهکارهای ادبی در جهان. ما در این پژوهش دیباچة گلستان سعدی و برخی از  

ایم زیرا بسیاری از شاهکارهای ادبی و در این مصداق  سطور تعلیمی آن را مصداق قرار داده

ارند  های آکادمیک ادبیات جهان قرار ندبندیمتن آغازین گلستان سعدی در هیچ یک از طبقه

ای متدیک حتی  اند به گونههای شعری و داستانی نتوانستهکدام از سیستمبه علت آنکه هیچ

فرامتن در شاکله بگویند و ژانر  به طبقهدربارة آن سخن  بندی  ای روشن، متمایز و متدیک 

های نوگرا اما  های نگارشی آن را نیز برای قلمگونه متون دست یازیده و شیوهآکادمیک این

هایی نگارشی برای تولید محتواهای ادبی پیشنهاد داده عنوان سیستمل تئوریزه کرده و بهاصی

 است.
 

   . پیشینة پژوهش1-3

های آکادمیک فراوانی ارائه شده حیدری و محمدفؤاد  دربارة شیوة نگارش گلستان سعدی مقاله

پر1397) گلستان سعدی«  اخالقی در  تحلیلی مصادیق سودگرایی  »بررسی  به  اند.  داخته(، 

جهان و  سروری  )حسینی  همین  1398شاهی  به  است؟«  مقامه  سعدی  گلستان  »آیا  در   )

داده پاسخ  )پرسش  همکاران  و  بهمن  »مؤلفه1396اند.  در  (،  مطلوب  تربیت  و  تعلیم  های 
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(، »سعدی و بزرگان ادبیات کالسیک  1396گلستان سعدی« را بررسی کرده و خداکرمی )

(، »شگردهای زبانی در گلستان  1395ه است. همچنین ذوالفقاری )زبان« را قیاس کردآلمان

کدام از آثار  سعدی« را مشخص نموده اما تا کنون از نگرگاه »ژانر فرامتن« به گلستان و هیچ

های بعدی خواهد  سعدی پرداخته نشده و این مقاله در این زمینه نوآور و مفید برای پژوهش

 بود. 
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 فرامتن ژانر سومِ ادبیات جهان. 1-2

فرهنگ بشر و  آغاز تمدن  ادب  یمتون  ، یاز  در ه   اتیدر  و هستند که  بوده  از    کدام چیجهان 

برخوردارند.    زین  یی باال  یاما از وجوه هنر  رند یگینم  ی جا  یو داستان   یشعر  یهایبندطبقه

 . است شهیمتون از آغاز تا هم  گونهنیکردن ا زهیکردن و تئور کی ستماتی ژانر فرامتن، س

ژانرها  یک ی  فرامتن ادب  یاز  در  برا  شروی پ  اتینوظهور  که  است  در    بارنیاول  یامروز 

  یشد. فرامتن ژانر  ی به جهان معرف   کیو توسط آرش آذرپ   ی ملکة هخامنش  نیآخر  ی هاعاشقانه

  است یدن  ات یدر تمام ادب  ی محور هنرکلمه  ی هالیپتانستمام    یرو نامحدود و گشوده به  ،یجهان

  ها،ک ی نبوده و نخواهد بود. تمام تکن  اتیادب  رشیدر ساحات مورد پذ  محدودآن هرگز    تیو شعر

  تِیرواانیبا حفظ اصالت و بن  یو داستان  یشعر  یهاهیو آرا  ع یبدا  ع، یها، ساختارها، صنافرم

  یایو گشوده بودن آن به دن  ی ادب  عتیز لحاظ شرو شرط بودن آن ا  دی ق یو ب  یبودگفرامتن

  گاه یجا  رانیا  اتی ادب  خی تار  یکلمه در متن، آزاد است. »شعر همواره در درازنا  یِهنر  انیپایب

  اتیادب  گر یکه بار د  خواهدیاصالت کلمه م  دگاه یشعرمحور بوده اما د  اتمان یداشته و ادب  یاژهیو

  ات یادب  ی عنیشود که هم نثر بود و هنر، هم نظم بود و هنر   شامشروطهی پ اتیسان ادببه  رانیا

نشود    فیتعر  تیو قصو  تیشعر  طة ی شعر و داستان نباشد و فقط در ح  ی هاههتنها در انحصار ال

  ب یباشد و اد  ات یادب  ندةیپا  و هم نظم چشمة هماره  اتیادب  ندةیزاهم نثر چشمة هماره    یعنی

نباشد چرا که    سانینوفقط در انحصار شاعران و داستان  ات یداشتن در ادب  ی بودن و قلم هنر

.«  اندیو... هستند سرشار از وجوه هنر  م یعظ   ی فلسف   م یمفاه  صار،که جمالت ق   یاز متون  یبرخ

  ات ی ادب  خی در دادگاه تار  شیشاپ یفرامتن پ  یِو داستانانگ  ی»نقد شاعرانگ(  18:  1401  ، ی)همت

  عتیو به تبع آن شر  یو داستان  یشعر  نیو تع  دی تعهد، تق   رایقابل قبول نبوده و مردود است ز

  (83: 1399مارال،  ،)موالنا ندارد.«  یو داستان یشعر
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  ات یادب  ان ی کردن ژانر فرامتن بر بن زهیابداع و تئور  ا، یاما مکتب اصالت کلمه با کشف، اح  و

در    ی و فاخر پارس   ی عیو زبان طب   ات ی فراروندة ادب  ی هااصالتبه    روانهشی پ  ی گرا، بازگشت کلمه

  رکاگون است. منظور ما از زبان فاخرانه، نوشتن؛ بهگونه  یهالینثر دارد که سرشار از پتانس 

را   ی سینو. سجعستیباستان ن  رانیاوستا و ا  ی می زبان قد  ا یو    یبردن واژگان نامآنوس شبه عرب

با عرب  زین و    یعن یزبان    ی. »فاخرانگمی دانینم  یکی  یسینویهرگز  زبان حافظ  ما هنوزاهنوز 

:  1397ک،ی)آذرپ .«  میفهم یکهن است م  ات ی و پشتوانة فرهنگ و ادب  ی عیرا که زبان طب   یسعد

12) 
: »در واقع فرامتن خاص  داندیم   اتیو فراتر از محدودة ادب  ی جهان  یفرامتن را ژانر  ک ی آذرپ

  ی که متن  نگ« ی که هدف الئوتسه از نگاشتن کتاب »تائو ته چ  گونه. آنستین  رانیا  ات یادب

در    ی داستان نبوده اگر چه حت  ا یاست؛  خلق شعر    ی فلسف-یگانشهیحال اند  ن یو در ع  یمعنو

محور در آن مشهود  کلمه  یهنر  ی هاییبایاز ز  ی اریباز هم بس   گریصورت برگردان به زبان د

جهان    ی ژانر ادب  ن یگفت فرامتن آزادتر  توانیجرئت م به    نیبنابرا(  85:  1400  ح،ی)مساست.«  

 .است

باشکوه    دان، یشاهکار جاو  کی که    ی گلستان سعد  ن یمتن آغاز  حات، یتوض   ن یبه ا  ت یعنا  با

 .برجسته از ژانر فرامتن است یااست نمونه یپارس ات ی در زبان و ادب لیبدیو ب

 

 فرامتن یفرم نوشتار .2-2

داده که آن هم    شنهاد ی را پ  نیچرهیفرم دا  ی ژانر ادب  ن ینوشتن متون در ا  ی برا  ک ی آذرپ   آرش

است از هم جدا شده و    د یکه نماد خورش رهیخاص خود را دارد: »سطرها با عالمت دا  ةفلسف 

و آشکار بودن است.    تیمرکز  ، یگانگینماد    دی خورش  را یز  خورندیم  وند یحال به هم پ  ن یدر ع

دا فرم  خورش  نیچرهیدر  اشعة  مانند  سطرها  از    دندیهمة  سرچشمه    ک یکه  واحد  مرکز 

 ( 22: 1398)موالنا، منسجم دارند.«  ی و ساختار رند یگیم

 

 انواع فرامتن . 3-2

 1400شعر    سانینوکوتاه  زشیو تحت عنوان خ  رانیا  سانی نوزبانه  یکه در آنتولوژ  گونهآن

رخ نموده که در    ی مختلف ادب  یهاآمده؛ فرامتن در گونه  ینوروزعل   نب یقلم زبه  سم،یانیعر
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  کی هر کدام فقط به ذکر    یوار به آن اشاره کرده و برااز اطناب، خالصه  زیپره  یبرا  نجایا

 :می کنیمثال بسنده م

 ی خواجه عبداهلل انصار هایمانند مناجات یهنر یها شیاین -

 ( نایس ی )ابوعل قظان یبن  ی ح ةمانند رسال یهنر ی متون فلسف  -

 ( یطبر نشروی بن رستم بن مرزبان ) نامهمانند مرزبان یهنر های اندرزنامه -

 ( ی هق ی)ابوالفضل ب ی هق یب خی مانند تار یهنر یِخ یمتون تار -

 ( یبلخ  نیدالدی)حم   یدیمانند مقامات حم  یهنر هایمقامه -

  1963در سال   نگ ی لوتر ک  نیمارت یمانند سخنران  یهنر ی هایخطابه و سخنران -

 ( ی شابوری)عطار ن ا االولی مانند تذکره یهنر های نامهیزندگ  -

 ناصرخسرو  ةمانند سفرنام یهنر های سفرنامه -

 ی مانند منشآت قائم مقام فراهان یهنر هاینامه -

 مارکز ا یگارس   لیمنسوب به گابر تیمانند وص یهنر هاینامهتیوص -

دارند؛    یکه جنبة هنر  هاییالمثل  ضرب  شتری مانند گفتار بزرگان و ب  یجمالت قصار هنر -

دل به  فرامتن  ژانر  پتانس  طی بس  ل یالبته  و  م  یی باال  ل یبودن  دارد  ح  تواندیکه    یها طهیدر 

 . کند دا ینمود پ زیو... ن یهنر های¬و گزارش یسینونو مانند خاطره اتیگوناگون ادب
 

 (سمیانیاز ژانر فرامتن در مکتب اصالت کلمه )عر یی هانمونه. 4-2

.  میدهیو مسجع( را ارائه م  یتغزل   ، یاز سه نوع فرامتن )فلسف یی هانمونه بخش  ی برا  نجا ی ا  در

 :یهمت  ویبه قلم آر ی فرامتن فلسف 

 •کندیم  لتسهی •را ط یکه حرکت بس یراکسی•و عشق »

آنم    بعدی   از   •   ی در تمام جهات وجود     شده    ده یحرکت شوران  برای  •را  وجود  • که در 

 •است

 در مقام متکثر  - : ذهن انسان /کلمهیجهان چهاربعد    

م عقل     تو  شومیگرا  کالس  برای•با  م  •هاستی ادراک  بتوانم    •شومیعاشق  تو  با  که 

رس  ها انسان  همة  ادراک  به•تو  با  و•...کنم  ادراک  بهتر  • را    ها ستیرومانت   • دی خواهم 

  • کنمیعشق را با تو تجربه م  ی تی کوسیدر مکز  •یرنگ  یهاسراپه  انی و م  •شومیسرخپوست م

  تاب یب  ای•ییآمی  من  به  چقدر  •  دوزمتمی  قواره  به•چوبا«وار    گوچن»   •و  در ارتفاعات تبت
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عشق!  ای   •!ییایرؤ انگشت    تحکای  به  •تعقل  قلة  در   •!احساس  همه  •!  شور  همه   •همه 

 « •...و انگشتر می رسیم

 :اثر رابعه شمس یفرامتن تغزل     

تمام    تواندیکس م  ک ی   تنها•زدیرا بر هم ر  مداران استیجهان س  تواندیم   زیچ  کی تنها  »

  شتر یاست که خلوت با کتاب را از هزاران حجله ب  ی آن زن  و•اورد یرا به زانو درب  داران هیسرما

گام با دوستش  که هم  دختری• کلمه باشد  اش یکه معشوق ابد  ی دختر  ی عنی•دوست بدارد

  و •جهان را لگدمال کند  ی هازنک خاله  ی پوشال   یا یاش دنپاره  یها کفش  ر زی•بگذاردقدم در بازار  

  را   او  دست   و•و النگوها شود  هازیرنهیبه سان تمام دختران شهر مبهوت برق س   ارشنای  آنگاه

  یی هاآن زغال  شیزرق و برق ها پ  نیتو را ببرم که تمام ا  ییبه جا  خواهمیم   دبگوی  و  بکشد

 «.خاموشند

 :مسجع اثر هنگامه اهورا فرامتن

قلندرانهآن  و» دست شاخ    ک ی دست شوکران ممات و    ک ی  القضاتنیتر از عگاه که سقراط 

باال رفت    ن یپله از نفسانفس زم پله  ات ی ح  ة را سرچشم  ت یو ابد  دانستینبات مرگ را برات م

و سرگذشتش    وانهیرفت و آنگاه که برگشت د  ایدر  ةگمشد  انیاز پر  یک یو به آنجا رفت که  

رفتن به باغ آسمان   یاست برا شانیپر ی آن پر یِقرار یهر چه توفان ب ه نقل هر افسانه شد ک

  یِ با نام نام  چونیب  ارانیباخبر بود از  یکی مجنون  شانِ یپر یخون و آن پرسقراط دل ةاز قص

کلمه نور نه که  و کلمه گفتیباغ م  یاهال  ی و عار و آتش را برا ها هیسا ة افالطون که شرح قص

 ...«گفتیفراق م  زِیخآتش ستان ی از ن گفت یچراغ مچل
 

 منتقدان  یدر آرا یگلستان سعد . 5-2

که    یماندگار و رنگ به رنگ  یشاهکارها   شماریجهان و با وجود ب  اتیادب  خی تار  تیتمام   در

  ی ادب  یبندمقوله  ک ی اند ما فقط و فقط با  نهاده  انی ملل را در اعصار گوناگون بن  یفرهنگ   راثیم

  ران یا  ات یادب  ةبه دو شاهراه شعر و داستان است. در عرص  ات یادب   م یو آن تقس  م یشویمواجه م

  ی نبوده و با اختالف آرا   زیبرانگچالش  ی به اندازة گلستان سعد  ی اثر  د یتا امروز شا  گذشته از  

آن    ی ادب  ت یجنس  یِ ستیدر چ  ی گونه که همگنظران مواجه نشده باشد آنمنتقدان و صاحب

  قتی در حق   یباور است که »سعد  نیبهار بر ا  ی مدتق داستان؟ مح   ایشعر است    ایاند که آدرمانده

نو که    یاوهیباال برده و ش   هیو ما  هیپا  ن یمختصر از صنعت و شعر به ا  ی اهیراینثر ساده را با پ

و گلستان را مقامه  (  154:  1361)بهار،  آن را شعر منثور نام داد به وجود آورده است.«    توانیم
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ثان  توانیدر واقع مقامات است و م  ی : »گلستان سعدداندیم   ی مقامات قاض   نیاثن  یآن را 

  (125)همان: شمرد.«  نیدالدیحم

  ی : »هنر بزرگ سعد داندیبه دور از تکلف و تصنع م   یگلستان را نثر  یوسفی  ن یغالمحس

  بات یزننده و کلمات و ترک  یهایشگریرا از چنگ تکلف و تصنع و آرا  ی است که نثر فارس  نیا

  ، یوسفی)است.«    ده یمطبوع و موزون بخش  ی نجات داده و بدان اعتدال  یفروش دور از ذهن و فضل

  ی : »حافظ به شعر سخن گفت و سعدندیبیم   ک ی را به شعر نزد  ینثر سعد  ینان ید(  272:  1378

ن از شعرش کمتر  نثر. نثرش  ن  ستیبه نظم و  از نثرش کمتر  ا.  ستیو شعرش    نقدر ینثرش 

داستان  هم  یبا و  ی بیخط   نیو حس(  1392  ی:نان ید  یمی)ابراهاست.«    ک ی که به شعر نزد  باستیز

  کندیم  ک یانشا و مفهوم کالم را چنان به شعر نزد  ةویش  ،از انتقال نثر به شعر  سندهیاست: »نو

و اطناب    لیتطو  ةراهیارسال و اطالق به ب  ریاز مس   یمعن   گاهچی بست و گسست ه  نیکه در ا

به طر  یبه خصوص در مواضع   افتدینم را  تتم   ل یتکم  قیکه شعر  نثر در سلک    یِمعن   مِ یو 

قطع    ةکه نشان  وندندیپیچنان به هم م  مگونه موارد نثر و نظ   ن یکه در ا  دهدیم  ی عبارت جا

که در    یادارند به گونه  ینتمام با مع  ی. اشعار، تناسب ستیو وصل در آن محسوس و نمودار ن

از رشت  شتریب برداشته شود معن   ةموارد اگر شعر  به نظر م  یعبارت  ناتمام  .«  رسدیناقص و 
 ( 613: 1375 ،یبی)خط

استقالل    نیسخن در ع  ی: »اجزاخواندیاز نظم و نثر م  یب یگلستان را ترک   یخزائل  محمد

جمعند.    یو به معن  ندینمایدارند. به صورت پراکنده م  یمعنو  یوستگ یبا هم پ  ، یو گسستگ

 ن ینثر و نظم رابطه برقرار است و در ع  ی هاقسمت انی هر جزء مرکب از نثر و نظم است. باز م

  ن یرگذارتری»گلستان تأث(  192:  1353،ی)خزائلخود مستقل و تمام است.«    ی ابه ج  ک ی حال هر  

  اتیدر آن به ذکر واقع   یگویپارس  ة سندیشاعر و نو  یاست که سعد  یفارس   اتیکتاب نثر در ادب

نثر مسجع پرداخته است.«    باچه ید  کیدر    ی اخالق   حی انسان و نصا  ی زندگ به  باب  و هشت 
 ( 484: 1397و همکاران،  یی )عال

نه نظم غالب است نه نثر بلکه    ی شاهکارِ سعدجاودان  نیو همکارانش در ا  هالمهینگرگاه    از

( از شعر در  ی)سعد  ی : »وخواندیمنظومِ منثور بودن، منثورِ منظوم م  ن یآن را توأمان در ع 

کالمش منظومِ   ی عنی سازدیشعر وارد م دانی و نثر خود را هم در م ردیگینثر کمک م ةطیح

و   است.«    بالعکسمنثور  منظوم  همکاران،    هالمهی)منثورِ  آن (  1:  1393و  نگارش  »روش 

 )همان( است.«  « ی»موزون مرسل و موزون فن  نینابی)گلستان(، سبک ب
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ذوالفقار  انیم  نیا  در د  ی حسن  به  را  چن  نیا  یباچهیتوجهش  گرانسنگ    ان یب  ن یاثر 

  باچه ی در د  نیو ا  کندیم   دایشعر منثور پ  ایغالباً خصلت زبان شاعرانه    ی: »نثر سعد کندیم

  قی: »تلف دیجویآن م   اتیو اقبالش را در زبان و حکا(  50:  1387  ،یذوالفقار) است«    رترینظرگ

  ی وارد عالم   یاز عالم   کندینظم و نثر در گلستان چنان است که خواننده حس نم  یختگیو آم

به محاوره.«   ک ی نزد ی است به زبان سهل و ممتنع و به لحن نی شده است چون نثرْآهنگ گرید

و    یاست هنر  یخود عنصر  تی است و حکا  ی جار  ات ی در بستر حکا  یسعد   ی»نثر ادب )همان(  

  ن ی: »نخست دیگویم  زیمحمدجعفر محجوب ن)همان(  .«  یسعد  ةمؤثر در تکامل نثر هنرمندان

الزم سود    ة به انداز  کیو از هر    زد یدرآم  ی را با صنعتگر  ی سادگ   یسیکه توانست در نثرنو  ی کس

  (325: 1352)محجوب،است.«  ی اجل سعد خی نرود، ش ط یو به راه افراط و تفر دیجو

  ی گلستان سعد  یدر مورد ژانرشناس  شهی قلم و اند  ی که از منظر منتقدان و اهال  یشواهد  با

نگارش  ارائه داد  یو متد  ادا کند.    چ یپرواضح است که ه  می آن  را  نتوانسته حق مطلب  کس 

عرب با نام   ک ی کالس اتی در ادب ینگارش   یاوهیبار آن را به ش  نی اول   یبرا  زیبهار ن  یالشعراملک 

  ار ی بحث بس  ی قرار گرفته و جا  سندگانیاز نو  یاریبس  رشیداده که مورد پذ  بت»مقامه« نس

صد سال  هفت  ی ست: »سعدا  ز یبرانگتأمل  ی در مورد زبان سعد  ی فروغ  یدارد. نظر محمدعل 

  ی که از سعد  ی صد سال ما به زبانما سخن نگفته است بلکه پس از هفت  ی به زبان امروز  شیپ

 .« میی گویسخن م  میاآموخته

  زندیم  وندیگاه نثر مرسل و مصنوع را به هم پ  ی: »سعدی گفتة حسن ذوالفقار  نیچنهم

 ( 50: 1387 ،ی)ذوالفقار.« آوردیم  دیپد ی ابتکار یو زبان

ابتکار زبان  نیا  و   ةباچیبه فرامتن بودن د  گرددیبرم  ک ی آرش آذرپ  دگاهیاز د  یتفاوت و 

گلستان    ی هاتیحکا  ینگارش  ةو یش  ی دارند و حت  ی می تعل  ةاز آن که جنب  ییهاگلستان و بخش

 .د یایوارد ن  یااثر خدشه  ینوشته شود و در داستانانگ  زیبه نثر مرسل و معمول ن  توانستیکه م
 

 ی از ژانر فرامتن در گلستان سعد یی هانمونه .6-2

  د ی اعتماد را نشا  ا یکه ملک و دولت دن  د یکه جانان پدر هنر آموز  دادیپسران را پند هم   یم یحک

بخورد اما    ق یخواجه به تفار  ایبار ببرد    ک ی دزد به    ایو زر در سفر بر محل خطرست    میو س

غم نباشد که هنر در نفس    فتد یو گر هنرمند از دولت ب  نده یاست و دولت پا  نده ی هنر چشمه زا

.  ندی ب  یو سخت   ندی هنر لقمه چ ی و ب  ند ی و در صدر نش  ندیدولتست هر کجا که رود قدر ب  ودخ
 باب هفتم(  ، یسعد اتی)کل



 1401 بهار، اول، شمارة سال اول، شیرین و شکر 10

 

 

 

 

 

 

 

  ر یجانوران خر و به اتفاق خر باربر به که ش  است و اذل   ریکه ش  ند یگو  وانات یسر جملة ح -

 )همان، باب اول(مردم در. 

ام نه طاعت و  آورده  د ی بضاعت، من بنده ام  ی طاعت خواهند و بازرگانان بها  ی عابدان جزا -

 همان، باب دوم( ام نه به تجارت. )آمده وزهیبه در

 )همان، باب هشتم(.  استیس  یبحث و ملک ب   ی تجارت و علم ب  ی نماند: مال ب  دار یپا  ز یسه چ -

ن - بر  است  بدان ستم  بر  آوردن  درو  کان، یرحم  بر  از ظالمان جور است  .  شانیعفو کردن 
 )همان(

 )همان( دار است. کور مشعله زگار یعالم ناپره-
 

 یسجع در گلستان سعد  .7-2

  ا ی نثر موزون    ،ینثر فارس   یهاوهیاز ش  یکی : »سدینوینثر م   یشناس در سبک  سای شم  روسیس

. نثر موزون مرسل  باشدیم   یمسجع است که بر دو گونة نثر موزون مرسل و نثر موزون فن 

و    شودیم   دهیخصوصا مناجات نامة او د  یعبداهلل انصارکه مصداق کامل آن در آثار خواجه  

  ی ک یرا بعدها به جز   وهیش  نیموجود است... ا  یدی که در مقامات حم ی فننثر موزون    یگرید

دنبال نکرد    یاالرواح، کس صاحب نزهت  ی ن یحس  ریاالسرار و ام صاحب کشف  ی بدی دو نفر، م

و نثر موزون مرسل،    ینثر موزون فن   وه،یدو ش   نیا  قیدر قرن هفتم با تلف   یاما بعدها سعد

 (34: 1387 سا،ی)شمگلستان را نگاشت.« 
 

 در مکتب اصالت کلمه  ی پارس نیسجع نو اگرانةیژانر اح .8-2

  رانیا  اتیباشکوه ادب  خ یارزندة گذشتگان تار  راثیکه م   می سجع قد  یِاگری با اح  ک ی آذرپ  آرش

  نیسپرده شده بود ژانر سجع نو  یاوراق متون کهن به فراموش  یالاندک در البهاست و اندک

 یشاعر برا  یی نما اصالت متن به قدرت  نینو  یسینومتفاوت ابداع کرد: »در سجع  یفیرا با تعر

و در هر حال    ستی ن  یپردازسجع  یوزن براو هم  ه یقاف تسلط بر کلمات هم  دن یبه رخ کش 

نه روحِ مسلط. سجع    د یآیبه شمار م  ت یاز آن ادب  ی اثر است و سجع ساحت   تِیاصالت با ادب

  ی ق ی بلکه در هر هفت دستگاه موس  افتد یفقط در ساحت منثور اتفاق نم   ی ستیانیدر آثار عر

  )همان(و نمود دارد.«   ظهورتوانش حضور و   یواژگان پارس 
 

 کیاز منظر آرش آذرپ  ن یسجع نو  ی هایژگیو .1-8-2

 آن  ی افراط ی بدون فضا لیاز بحر طو ی مندبهره- 
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  ن یو ح  نیدر ع  یسینوسجع  یبرا  رانیشعر آزاد ا  عیو تقط   یسیسطرنو  ستمی از س  یریگبهره-

 ی سینوسجع نیو ح نی در ع ی جازمندی و ا یجازمندیا

 ف یاستفاده از رد-

 بلند نبودن جمله -

 فعل   دنی به حداقل رس-

 جمله  دنی به حداقل رس-

 تتابع اضافات دنی به حداقل رس-

 متن است  یو فاخرانگ یاگرانگی خن ی هااز ساحت یک ی سجع -

 است نه سجع  تیاصل با شعر-

 ست یکوتاه و بلند ن  یخراسانجمالت مانند متون مکتب -

 ... و-

اند معتقد  نظران از گذشته تا امروز در مورد سجع گفتهبرخالف آنچه منتقدان و صاحب  یو

   یا یخن گریاست: »در باورداشتِ اصالت کلمه، سجع و به عبارت د

ما    یِذات   یعن یکلمات    ییِآوا-ی گفتار  یاز جوهره  نفک یال  ی ساحت  کلمات است.  کلمات 

که از خارج بر متن    ستیزیچ   ه یآرا  رایز  م ی دانینم   ی ادب  یاهیسجع را آرا  اکانمانیهمانند ن

خود بر خودبه می بپندار هیکلمات را آرا یاگرانهی ساحت خن نی گاه که اشده باشد و آن لیتحم

پنداشت در باورداشت ما    نیکلمه حکم داده شده که ا  ییِآوا-ی ساحت گفتار  یِعدم جوهرانگ

 )همان( .«  شودیمحکوم و غلط دانسته م ش یشاپیپ

  د یکلمات فراخوانده و از تکلف، تصنع و تق   یذات  یایو خن ی ع یادب را به سجع طب یاهال و

  یس ینوسجع  ،یزبان پارس   یعی طب   یای به خن  یکی : »ما با شعار نزدداردیبرحذر م  نهی زم  نیدر ا

به جز در چند مورد   ک ی کالس  اتیبه زعم ما سجع در ادب  رایز   می ادهی را در متون خود آغاز  نینو

  ی ع یطب  یایآنکه به خن   یزبان، ما را به جا  عتِ یو طب  یسینوتیچالة عربدر دام  شمارانگشت

ر سجع  د  ی گیقافتوازن و هم  رای قرار داد ز  ی زدگیگرداند مورد هجمة عرب  کی نزد  یزبان پارس 

نحو عرب  لیافاع   غة یبه چهارده ص  تیبا عنا و  م   یکسان  یبرا  یصرف  را    خواستندیکه  خود 

  ی به رو  یتر از درک عام نشان بدهند با شکستن سد واژگان عربفرافهم  را و متن خود    تربیاد

 .« کردند بیباتخریرا تخر ی زبان پارس یو کشتزارانِ نژاده اتیمتون مسجع وال
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واژگان    ة یو سرما  ه یبر پا  نی نو  یس ینو: »سجعسدینویم  نیدر مورد زبان سجع نو  ک ی آذرپ

در    تواندیم  ز ین  یسینواگرچه سره  ست ین  ی سینواست. قصد ما سره  یدر زبان پارس   نهیامروز

 ( 181: 1396و همکاران،  کی)آذرپ .« ردیقرار بگ نینو یسینوسجع  یهااز شاخه ی کی  انهیم نیا
 

 گیرینتیجه -3

ما در این جستار با نگاهی اجمالی اما کامال علمی و دانشورانه به بررسی ژانر فرامتن پرداخته  

های برجستة آن را در گلستان سعدی مورد واکاوی قرار دادیم. آرش  و به عنوان مثال رگه

را برای نخستین بار با سیستمی تئوریک ابداع و آثار فرامتنی را که در تمام    آذرپیک فرامتن

طور متدیک، سیستماتیک و متمایز از شعر و داستان  ملل و تاریخ ادبیات جهان وجود دارد به

ای نگارشی احیا کرد.  فرامتن حلقة گمشدة هنر مکتوب جهان و ضلع سوم  به عنوان شیوه

نار شعر و داستان در عین حال که بخش عظیمی از تاریخ ادبیات  مثلث ادبیات است که در ک

گیرد آزادترین ژانر ادبی جهان است که منحصر به جهان شعری و داستانی نمانده  را در بر می

نویس ربطی به  و فقط در شیوة نگارشی جزء الینفک ادبیات جهان است. نگرش یک فرامتن

ندارد اما شیوة نگارشش از ساحات برجستة وجود    های شعری و داستانی در ادبیات بینیجهان

برخالف فراشعر و فراداستان )از ژانرهای مکتب اصالت کلمه( که سیستم  -هنری کلمه است  

نگرشی فراشعر، شاعرانه و سیستم نگرشی فراداستان، داستانی بوده اما نگارش هر دو بر اساس  

 .-های هنری کلمه استتمام پتانسیل

ضمن بررسی فرامتن به سجع نوین نیز به عنوان یکی دیگر از ابداعات  ما در این مقاله  

ست ادبی که  آرش آذرپیک پرداختیم. سجع نوین از منظر عریانیسم نه یک آرایه بلکه ژانری

ای مستدل ثابت کردیم که که  خنیای آن ذاتیِ کلمات است. بنا بر همین اساس ما به شیوه

گلستان   تعلیمی  صرفا  سطور  و  طبقهدیباچه  از  یک  هیچ  ژانرشناسیِک  بندیدر  های 

توانیم جایگاه آن را  پیشاعریانیستیِ ادبیات تعریف نشده و صرفا با درک سیستم فرامتن می

ای دانشورانه مشخص و متعین کنیم و این مهم تا پیش از  در ادبیات ایران و جهان به گونه

 بود. این مقاله در هیچ مقالة علمی دیگری به نگارش درنیامده 
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Fara-text is one of the most popular genres today, introduced by 

Arash Azarpeyk, and is one of the non-theorized and revival genres 

that has become a system and a field of literature that is not 

classified in any genre or poetic or fictional perspective. The Fara-

text is the return of the avant-garde to the transcendental aspects of 

all written prose texts - even non-poetic poems - in the tradition of 

the history of the literature of the ancient nations of the world, 

which, for all their artistic grandeur, have never been defined in the 

paradigm of literary genres. Saadi's words are both concise and a 

mirror of eloquence and rhetoric. Therefore, in this research, by 

descriptive-analytical method and using library resources, we seek 

to understand in which literary genre the preface of Golestan and 

many of its educational lines (apart from its fiction_poetry lines) 

belong? And with respect to the achievements made by researchers 

in this work, we believe that they are completely one-sided and the 

dignity and originality of the word has not been preserved as it 

should be. According to the components of the school of word 

originality, the texts in question have transcended the existing 

frameworks, and finally we see a coherent synergy that in an Orian 

text, frees itself from the constraints and uses each of the potentials 

of the word. Thus, the basis of the narrative of such texts is never in 

the classical and modern definitions of poetry or fiction, but are 

glorious, literary works which are outside the poetic and fictional 

ontology. Accordingly, these works are based on the proposed 

system of Arash Azarpeyk in the Fara-text genre and will not accept 

any definition other than Fara-text. 
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