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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Welcoming means using an exemplary
poem that according to the welcoming poet has a complete form, shape and
design and has found a place among the people. The poet tries to put a new
design in it by making some changes and uses the reminder of the welcomed
poem in order to instill more meaning in the audience. However, taking
advantage and borrowing is a major feature of welcome; Benefit from music
and structure that has become familiar and well-liked over time, and words
that sit well in the sample text and harmonize with other elements of the
poem. This article shows the influence of Iraqi style poets (for example, Attar,
Saadi and Hafez) on the model poetry (poems of Sanai, Khaghani and Salman,
who is also Iraqi) on three levels of language, expression and thought and
measures whether they are consistent or not. .
METHODOLOGY: The research method in this article is analytical-descriptive.
FINDINGS: Poets who are ideologically aligned with someone, in welcoming
him, borrow the main ideas and thoughts from him and by welcoming the
main elements of structure and music of the model, like other stylistic
elements of their poetry, to highlight the content. Their words are profitable,
and many greetings are not for the sake of experimentation or empowerment
CONCLUSION: In the matter of welcoming poetry, the example is sometimes
so rhetorically effective that the borrowing poet is not looking for a new
impetus for thought and emotional issue, and if he seeks to renew meanings
and change the situational context of poetry, image, music and other
relationships and It does not change the elements of the poem much. An
interpretive poet like Hafez, in welcoming, while taking advantage of the
intertextual relationship, takes another step towards changing the texture of
speech and gives a new effect to the poem with mental interpretations.
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زمینه و هدف :استقبال یعنی بهرهگیری از یک شعر سرمشق كه از نظر شاعر استقبالكننده
فرم و شکل و طرحی كامل دارد و در میان مردمان جایگاهی یافته است .شاعر میکوشد با اعمال
برخی تغییرات طرحی نو در آن افکند و از یادآوری شعر استقبالشده درجهت القای بیشتر
مفهوم به مخاطب بهره برد .با این وصف ،بهره بردن و وامگیری خصیصۀ عمدۀ استقبال است؛
بهره مندی از موسیقی و ساختاری كه در طول زمان آشنا و پسندیده شده است و واژههایی كه
در میان متن سرمشق خوش نشسته و با دیگر عناصر شعر هماهنگ شده است .این نوشته
تأثیرپذیری شاعران سبک عراقی (برای نمونه عطار ،سعدی و حافظ) را از شعر سرمشق (اشعار
سنایی ،خاقانی و سلمان كه خود نیز عراقیسراست) در سه سطح زبانی و بیانی و فکری نشان -
میدهد و همسو بودن یا نبودن آنها را میسنجد.
روش مطالعه :روش تحقیق در این مقاله بصورت تحلیلی  -توصیفی است.
یافتهها :شاعرانی كه از نظر عقیدتی با كسی همسو و همجهتند ،در استقبال از وی ،ایدههای
اصلی و افکار را از او وام میگیرند و از استقبال عناصر اصلی ساختار و موسیقی سرودۀ سرمشق،
همچون دیگر عناصر سبکی شعرشان ،برای برجستهتر ساختن محتوای سخن خود سود
میجویند و بسیاری از استقبالها برای طبعآزمایی یا قدرتنمایی نیست.
نتیجهگیری :در مبحث استقبال شعر سرمشق گاه از لحاظ بالغی چنان تأثیرگذار است كه
شاعر وام گیرنده بدنبال محملی تازه برای اندیشه و مسئلۀ عاطفی نیست و اگر بدنبال نو كردن
معانی باشد و بافت موقعیتی شعر را تغییر دهد ،تصویر ،موسیقی و دیگر روابط و عناصر شعر را
تغییر چندانی نمیدهد .شاعر تأویلگری مثل حافظ ،در استقبال ،ضمن بهرهمندی از رابطۀ
بینامتنیت ،ق دمی دیگر درجهت تغییر بافت كالم برمیدارد و با تأویلهای ذهنی جلوهای تازه به
شعر میبخشد.
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مقدمه
«هیچ اثری منحصراً از قلم شاعر و ادیبی تراوش نمیکند و ابداع و ایجاد مطلق و بیسابقه اگر به كلی نایاب نباشد
قطعاً كمیاب است» (نقد ادبی ،زرینكوب :ص  .)454تأكید نظامی عروضی بر اینکه شاعر باید «در روزگار جوانی
بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یادگیرد و ده هزار كلمه از آثار متأخران پی چشم كند و پیوسته دواوین
استادان همیخواند و یاد همیگیرد» (چهار مقاله ،نظامی عروضی :صص  )14-7دلیلی بر این واقعیت است كه
شاعران باید از شیوه و هنر شاعری یکدیگر بهره بگیرند .دالیل تأثیرپذیری شاعران عبارتند از همفکری ،همحالی،
همشأنی ،كسب اعتبار ،برتریطلبی ،اثبات محتوا ،الگوپذیری ،مفاخره ،رد و تغییر محتوا و مجادله (ر.ک:
«شکلشناسی تضمینهای فارسی ،جدیداالسالمی و دیگران :ص .)67
یکی از گونههای قابل توجه تأثیرپذیری در شعر گذشتۀ فارسی استقبال بوده است« .استقبال در لغت به معنای
پیشباز رفتن ،روی آوردن ،روی كردن ،به پذیره شدن و پی رفتن است» (لغتنامه ،دهخدا ،ذیل واژه) و در
اصطالح ادبی آن است كه شاعری ،شعر شاعر دیگری را سرمشق قرار دهد و با تقلید وزن و قافیۀ آن شعری
بگوید یا آن است كه « گوینده ،شعری را از شاعری دیگر سرمشق خود قرار دهد و قافیه و وزن سرودۀ وی را در
سرودۀ خود بکار گیرد و ممکن است در موضوع نیز از وی پیروی كند» (فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ص
 .)153همانطوركه دو مصراع شعر از دید ضرباهنگ و چین نشانههای هجایی همخوانی دارند و این سبب
دلنشین شدن و درک و لذت موسیقیایی است ،هماهنگی موسیقیایی دو شعر كه برخاسته از تناسب آوایی و
همنوایی و بیانگر همگونی ساخت و بافت آنهاست ،سبب یادآوریهایی است كه درک را با رابطۀ بینامتنیت به
متون قبلی پیوند مید هد و ضمن احساس لذت ،باعث افزای فهم متن میشود .از این جهت شعر سرمشق تکیه-
گاهی است برای یادآوری ،درک ،بینامتنیت و محملی است برای زمینهسازی اقناع و التذاذ اذهان فرهیخته.
هرچند همۀ اشکال سود جستن از سنت ادبی استقبال نیستند ،استقبال را میتوان در دو كلمه خالصه كرد:
بهرهمندی و وامگیری .استقبال در حقیقت وامگیری و بهره مندی از وزن و قافیه و تا حدودی واژگان ،نمادها،
استعارهها و موضوع شعر استقبالشده است با تمام امکانات القایی آن .هرچند در نگاه اول استقبالهای شعر
فارسی تفنن و تشحیذ خاطر و دستگرمی بنظر برسد و در برخی موارد عرض اندام یا به رخ كشیدن توان و
قابلیتهای شاعری باشد ،اما بعضی اشعار بسبب ساختار درونی و بیرونی و قوت شعریشان چنان در ناخودآگاه
شاعران رسوخ میکرده كه بیآنکه خود بخواهند به استقبال آن روی میآوردند .در واقع اشعار استقبالی،
نگاشتهای تازه از شعر سرمشق هستند تا از جلب نظر آن شعر در موضوع و بافتی تازه سود بجویند .دشواری این
كار در ایجاد ذهنیت تازه در مخاطب است .نگاه مخاطب باید طوری حسابشده و فنی به موضوع تازه جلب شود
كه هم حالوت شعر سرمشق در مذاق او بماند و هم تجربهای تازه بنیان نهاده شود .تعابیر و بافت شعر جدید باید
الهامبخ و نویددهندۀ امری نوین باشد و فضای كنونی و بهانۀ نگاشتی تازه را تصویر كند.
اگر اشتراک در تجربه ها وجود نداشته باشد ،عمل رسانگی به هیچ روی موفق نخواهد بود .بنابراین شاعر شعر
سرمشق را تجربۀ مشترک بین خود و مخاطب فرض میکند و بر اساس این تجربه نگاشتی تازه را از موضوع
عرضه میکند (ر.ک :زبان شعر در نثر صوفیه ،شفیعیكدكنی :صص  .)33-4شاعران بطور كامل از سنتهای ادبی
دور نمیشوند و از گسست كامل از زبان و قالبها و موضوعات گذشتگان امتناع میکنند .برخی شاعران وزن و
آهنگ و عاطفه و فرم و شکل و زبان شعر شاعران پیشین را به وام میگیرند تا رابطۀ القایی كه الزم است با
مخاطب برقرار كنند ،از قبل آماده باشد و بتوانند تنها درجهت تأویل و تفسیر برآیند .بوجود آوردن بافت لفظی و
معنایی كار آسانی نیست و تمهید فضایی كه برای ایجاد رابطه و انتقال معنا مناسب باشد ،بی از هر چیزی
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ذهن نویسنده و شاعر را به خود مشغول میدارد .همچنانکه برخی از واعظان در اثنای كالم خود از شعر شاعران
بهره میبرند و سخن خوی را با سنتها ،اعتقادات و زبان مألوف پیوند میزنند ،شاعران بافت آمادۀ شاعران قبل از
خود را به وام میگیرند و با بهرهگیری از پی زمینۀ ذهنی مخاطب و بافت موقعیتی و القایی كه از پی ایجاد
شده ،سخن خود را آسانتر القا میکنند.
در نوشتۀ حاضر استقبال در شعر شاعران سبک عراقی با روش توصیفی-تحلیلی واكاوی و تبیین میشود .این
مقاله به بررسی سبک زبانی ،ادبی و فکری برخی از نمونههای استقبال شاعران برجستۀ سبک عراقی یعنی عطار
از سنایی و سعدی از خاقانی و نیز استقبالهای حافظ از شاعر دیگر سبک عراقی ،سلمان ساوجی ،میرردازد تا
نشان دهد شاعران سبک عراقی بعنوان نمونههایی از یک دورۀ مشخص تا چه اندازه از پیروی سبک اشعار
سرایندگان همفکر خود كه سرمشق قرار گرفته اند ،برای القای بهتر مفاهیم مشترک یا الهامگرفته از سرمشقها
سود جسته اند و بر معانی محوری هریک از استقبالها و شکل بهرهگیری از عناصر سبکی گوناگون در القای آن
معانی تأكید خواهد كرد تا آشکار شود كه استقبال تنها تقلید از وزن و قافیۀ پیشینیان برای عرض اندام در مقابل
آنها نبوده است.
سابقۀ پژوهش
ازجمله مقاالتی كه در این زمینه كار شده است میتوان به« :استقبال در شعر فارسی و اهمیت شعر بابافغانی از
نظر استقبال» از اكبری و قافلهباشی ()4374؛ «استقبال و جواب در شعر حزین الهیجی» از منوچهر دان پژوه
()4375؛ «معرفی صد و ده استقبال از قصیده شینیۀ خاقانی» از باقریان موحد ()4345؛ «بررسی نظیرهگویی و
استقبال خالقانۀ شهریار از غزلهای حافظ» از طاهر ()4344؛ «استقبال و تتبع شاعران از قصیده رودكی» از
پیشگر ( ) 4344اشاره كرد .شایان ذكر است كه استقبال در شعر شاعران سبک عراقی تا كنون در قالب تحقیقی
مستقل بررسی و تحلیل نشده و به روابط بینامتنی اشعار استقبالی با الگویشان نیز توجه ویژهای نشده است.
بحث و بررسی
واكاوی برخی استقبالهای عطار از سنایی
مایۀ تخیّل همان تجربه های حسی است كه فرد پیشتر آنها را آزموده و در خیال خود آنها را نگه داشته است.
فرای آن را ساختن الگوی ممکن از تجربههای بشری میداند (تخیل فرهیخته ،فرای :ص  .)437تصاویر هنری
جهانی موازی با جهانی واقعی می آفرینند و شفاف نیستند .تصویر بازنمون واقعیت نیست و در گوهر خود
«ازشکلافتادگی» واقعیت است .هر تصویر بیانی است از شکلشکنی تصویری واقعی و «مجموعه» معنای هر
واحد را دگرگون میکند ،همچون شعر كه در آن هر بیت معنای كلمات را تفاوت میدهد (از نشانههای تصویری تا
متن ،احمدی :ص  .) 19بنابراین استقبال هنری از جهتی همسویی است و از جهتی تکاملبخشی .بعنوان مثال
تصاویر شعر عطار از سویی با شعر سنایی معنا مییابد و در جهتی چون با آن همسو است ،بدان معنایی نو
میافزاید.
ارسطو در ترجیح سخن ادبی بر سخن تاریخی «فلسفیتر بودن» را معیار قرار میدهد و بر آن است كه شعر و
سخن ادبی از آنچه میتواند رخ دهد میگوید و گفتار تاریخی از آنچه رخ داده است ،و ساختن برتر و باالتر از بیان
تکرار است .چراكه پشت سر ساختن همواره تفکری مشهود است (همان :ص  .)447هنرمند با آفرین هنری
تنها به تسکین «اضطراب» ناشی از آن نیروی غالب توفیق مییابد ،نه تخریب آن .شاعری كه دچار نیروی غالبی
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به نام «عشق» شد ،با سرودن شعر و حدیث نفس در آن ،به نوعی دست به تخلیۀ عاطفی و روانی میزند تا «غم
مغلوب عشق شدن» را با «لذت آفرینندگی» تسکین دهد.
در بررسی استقبالهای عطار از سنایی این نکته را هم باید درنظر داشت كه سبک هر شاعر حاصل تجربیات هنری
و خودآگاه و ناخودآگاه اوست و از این منظر دنیای ذهنی او با دیگر شاعران متفاوت است ،مگر اینکه به تقلید
روی آورد .پس شاعری بیشترین موفقیت را در القای معانی خواهد داشت كه بتواند مشاركان مادی و معنوی
بافت هنری خود را بصورت كامل بشناسد و بهترین بهره را از آنها ببرد .افراد درگیر در تعامل وظیفه دارند كه
نهتنها آنچه را انجام میدهند نشان دهند بلکه فاصلۀ هنری را هم نشان دهند .یعنی باید رفتارشان قابل تعبیر
باشد و با عناصر پدیداری مالزم با آن رفتار نیز سازگاری داشته باشد (زبان ،منزلت و قدرت در ایران ،بیمن :ص
 .) 461مولوی ضمن استقبال از شعر سنایی و وامگیری بافت عرفانی آن ،در برخی عناصر و نگرشها با توجه به
فضایی كه در آن میزیسته ،تغییراتی را اعمال كرده است.
در دو غزل زیر از سنایی و عطار ،میبینید كه عطار از هنر سنایی الهام گرفته است و به مفهوم «سختی راه عشق
و مستی در آن» نمودی تازه بخشیده است:
پرخههون دارم دو دیههده پیهوسهت
ان چشههههم پههههر از خمههههار سرمسههههت
بهربهسهت
چههههاركهرد
زنّهههههار
بهههس كهههس كهههه ز عشهههق غمهههزۀ او
(دیوان سنایی :ص)315
دستی بر نه كه رفتهم از دسهت
مفشههان سههر زلههف خههوی سرمسههت
انصاف بده كه جای آن هسهت
دریههههاب مهههرا كهههه طاقتههههم نیهههست
از نرگس مست تو شدم مسهت
تهههها نرگهههس مسهههت تههههو بدیهههههدم
تیهز توبهه بنشسهت
كان آته
ای سههاقهههههی مهههههاهروی بهرخیهههههههز
(دیوان عطار :ص )615
وزن هر دو غزل مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) است .قافیههای «سرمست،
پیوست ،مست ،شست ،بربست ،شست ،بنشست ،هست ،دست ،بشکست» و عبارات كنایی شعر سنایی چون «زنار
چهاركرد بربست ،پرخون دارم دو دیده ،یا بر دل خسته چون زند تیر ،دارند به پای دل ازو بند ،دارند به فرق سر
ازو دست ،پیچند بر آن دو زلف چون شست» همگی در راستای تکمیل و تبیین مفهوم سختیهای راه عشق و
پایداری عاشق در تحمل آنهاست.
در بررسی زبانی شعر سنایی ،كلمات كلیدی كه مفهوم اصلی را تبیین میکنند «خمار ،سرمست ،ماه ،شراب،
مست و دل» است و تصویرهای طرحوارۀ شکار شدن عاشق به دست معشوق را «تیر ،كمان ،قبضه و شست»
كامل میکنند« .عشق ،غمزه ،زنار ،جفا ،عاشق ،زلف ،دست ،پای ،فرق سر و چشم» هم كلماتی هستند كه جفای
یار و دشواری راه عشق را بیان میدارند .قوافی مشترک «سرمست ،مست ،بنشست ،هست ،دست ،بشکست»
هستند و عالوه بر آنها اشتراک در واژههای «سرمست ،مست ،زلف ،دست ،زنار» در درون غزلها و اشتراک در
مفهوم و عبارت «زنار چهار كرد بربست» نشان از آن دارد كه اوالً عطار از جهت زبانی از شعر سنایی تأثیر
پذیرفته و در ثانی چنان كلمات در دل او نشسته است كه عیناً كلمات و عبارات را تکرار و تأكید میکند .او
كلمات كلیدی «زلف ،سرمست ،مست ،نرگس ،ساقی ،ماهروی ،توبه ،می ،بتکده ،زنار ،دُرد ،قفس و فنا» را بکار
گرفته است تا همان مفاهیم سنایی را با تأكید و اغراق بیشتری بکار ببرد .تركیبات شعر عطار همچون «نرگس
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توبه ،ننگ وجود و قفس فنا» نیز مفاهیمی

مست ،ساقی ماهروی ،آت تیز ،می كهنه ،كافر كهنه ،آت
گرفتهشده از شعر سنایی را بازتابی دوباره میدهد.
از الیۀ ادبی سبک دو سروده ،اضافههای استعاری «چشم خمار سرمست ،دل خسته ،پای دل» هم همگی نفوذ
عشق یار در عمق وجود عاشق را بیان میکند .عبارات كنایی «زنار چهارگوشه بربست ،دستی بر نه ،كه رفتم از
دست ،آت تیز توبه بنشست» هم همانند شعر سنایی و در جهت تبیین موضوع و نزدیک به شعر سرمشق
هستند.
شعر سنایی به بیان زیباییهای معشوق ،جفای او ،گرفتاری در راه عشق ،بیوفایی معشوق ،عشق رقیبان و دشواری
فراق اختصاص دارد .غزل عطار به بیان زیباییهای معشوق ،توبه شکستن در برابر دوست ،بیان وصال ،فنای فی
اق پرداخته است .مفهوم اصلی هر دو شعر جلوهگری معشوقی عرفانی است و هر دو شاعر تأكید میکنند كه
مستی تنها راه تحمل دشواریهای رسیدن به معشوق است .هر دو شاعر پیرامون مستی عارفانه طبعآزمایی
كرده اند؛ مستی در راه عشق یعنی سراندازی و اسیر عشق شدن و دادن جان در راه عشق .بدین سبب تیر غمزه و
كمان ابروان یار را تحمل میکنند و سینه را سرر بالی راه عشق میسازند.
نمونۀ دیگر تأثیرپذیری همهجانبۀ عطار در استقبالهای از سنایی این دو شعرند:
زان عشوهفروش و عشوهخر نیست
معشوقهههههه از آن ظریفتهههههر نیسههههت
(دیوان سنایی :ص )647
هههر روز مهرا دلهی دگههر نیست
دل خههون شههد و از تههوام خبههر نیسههت
گر هست سر منت وگر نیست
مهههینتهههوانم سههههههر از تهههو پیهچیهههههد
(دیوان عطار :ص )363
وزن هر دو مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) است .مفهوم این دو غزل كه تا حدودی
در غزلیات شاعران عارف میتوان آن را مشاهده كرد ،ستای «آن پنهان» است .منظور از آن معشوقهای است كه
كسی تا به حال او را ندیده است و همگان همواره آرزوی دیدار او را دارند؛ معشوقهای كه تجلّی لطف و قهر او
مشهور و مشهود است اما از شدّت آشکاری پنهان از دیدههاست.
در قلمرو زبانی شعر سنایی واژههای كلیدی عبارتند از «معشوقه ،عشوه ،شگرف ،سر ،روی ،قمر ،غم ،عشق ،دل،
سیم ،زر» .این واژهها نشان میدهند كه عاشق هرچقدر هم مفلس باشد باز خریدار معشوق است .در شعر عطار
هم «دل ،خبر ،سر ،گل ،روی ،دین ،كافر ،كفر ،عشق» در حول محور آن مفهوم اصلی در گردشند .سنایی مفاهیم
را از طریق تركیبات « شهر پرشگرف ،شمشیركشان چشم ،غم تاج سر ،دردسر ،عشق  ،سرهیچ تاجور ،حریف ما،
سیم او ،روی زر ،رد و قبول دلبران ،بالش ،روی  ،تاب دو زلف ،آفتاب روی  ،خاطرش ،چشم او ،دیدۀ عاشقان،
قمری قماردل ،والیت قمر تیرباال ،عشوهفروش و عشوهخر ،بتی شگرفتر ،مریمکدهها ،بلعجبان ،ظریف روزگاران» و
عطار از طریق «سیاهرویی ،دلی دگر ،سر من ،گلبن آفرین  ،روی تو ،پر پرتو روی ،حلقه زلف تو ،قالوز ره عشق،
عشق تو ،عالم عشق و كوی تو» به ذهن مخاطب القا میکند .كلمات مشترک این دو غزل عبارتند از «نیست،
عشق ،دل ،سر ،روی ،زلف ،زر و دگر» كه «زر» و «دگر» در قافیه تکرار شدهاند .تعداد ابیات غزل سنایی بیشتر
است .بنابراین مفاهیم در ابیات متعدد تکرار شدهاند.
در قلمرو ادبی غزل سنایی ،تشبیهات «زو هیچ بتی شگرفتر نیست ،تیر باالش ،چون نیزه همه تن كمر نیست،
قمری قمار دل را ،شمشیركشان چشم او را  /جز دیدۀ عاشقان سرر نیست ،آفتاب روی  ،چون كان همه
خاطرش گهر نیست ،دندان و لب چو سین و میم  /این نادره بین كه جز شکر نیست ،سیمبر ،روی چو زرست،

روابط بینامتنی در «استقبال» با تکیه بر نمونههایی از اشعار شاعران سبک عراقی 444/

غم تاج سرست» همگی در جهت تبیین زیباییهای معشوقی است كه دسترسی به او امکانپذیر نیست .استعاره-
های «فرزند بسیست چرخ را لیک ،قمار دل ،والیت قمر ،شمشیركشان چشم او ،جان و دل ما را كلهی نهاد
عشق » نیز نشان از مقام واالی معشوق دارد .تشبیهات شعر عطار همچون «گلبن آفرین  ،از روی تو گل
شکفتهتر ،نور دین ،حلقه زلف ،كفر است قالوز ره عشق ،همچو خاک در نیست» و كنایاتی همچون «دل خون
شد ،مینتوانم سر از تو پیچید /گر هست سر منت وگر نیست ،ذرهای اثر نیست ،از حلقه زلف تو گذر نیست،
عطار در كوی تو همچو خاک در نیست» هم نشان از مقام واال و دستنیافتنی و جلوههای آشکار دوست دارند.
از نظر فکری هر دو غزل عرفانی عاشقانه را بیان میکند .سنایی به توصیف معشوق و بیان زیباییهای او پرداخته و
عشق دوست را موجب ارزشمندی میداند .عطار از غم هجران محبوب سخن میگوید و خود را الیق دوست
نمیداند و شرط وصال را در كافری میداند كه مفهومی متناقضنماست.
غزل سنایی به مطلع:
شههههههیرینی تههههههو شههههههکر نههههههدارد
نههه ههور رخ تههه ههو قمههههههههر نههه ههدارد
(دیوان سنایی :ص )449
را عطار الگو قرار داده است:
زیههههن درد كسهه ههی خبههههههر نهه ههدارد

كیهههههن درد كسههههی دگهههههر نههههدارد
(دیوان عطار :ص )364

وزن هر دو شعر مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) و ردیف شعر «ندارد» است .در غزل
سنایی كلمات كلیدی «خوبی ،زر ،وصل ،عشق ،رخ» و تركیبات «بسزا پسر ،نور رخ تو ،شیرینی تو ،دارنده شرق و
غرب ،رضوان بهشت حق ،كام عاشق ،بی وصل تو ،عشق خوبرویی ،خوبی او» دیده میشود .عطار هم كلمات
كلیدی «اصل ،فرع ،ذره ،درد ،خبر» و تركیبات «دیدۀ دیدهور ،جای هزار و صد هزار ،سر این سفر ،ره دگر» و
مفاهیم ذرۀ هزاردر و نامتناهی و بیپاوسر بودن ذره را بکار برده است .اشتراک مفهومی «كور است كسی كه
ذرهای را  /بیند كه هزار در ندارد» نشان از این دارد كه عطار آشکارا از شعر سنایی تأثیر پذیرفته و غزل خود را
در تأیید آن س روده است .غزل سنایی عرفانی است و به بیان زیبایی و عظمت معشوق پرداخته است .شعر عطار
هم عرفانی است و در بیان مراحل سیر و سلوک و اصطالحات عرفانی است .از نظر فکری شعر عطار فلسفیتر و
دشوارتر از غزل سنایی است.
در دو غزل زیر هم سنایی و عطار به تبیین مفهوم «تجلی و حُسن» پرداختهاند:
گرد از دل عشاق به یک بار بر آمههد...
روزی بت مهن مست بهه بههازار بهرآمهههد
باز آن دو به هم كرد و خریدار برآمد
رخسار و خط بود چو دیبها و چهو عنبهر
(دیوان سنایی :ص )154
فریهاد ز كفهار به یکبهار برآمههد...
عشق تهو ز سقسیههن و ز بلغهههار برآمههد
تا چشم زدم عشق ز دیوار برآمهد
گفتم كه كهنم توبههه در عشهههق ببنههدم
(دیوان عطار :ص )547
وزن هر دو شعر مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) با ردیف «برآمد» است و از
هشت قافیۀ سنایی سه مورد «بازار ،بار ،كار» در شعر عطار نیز قافیه شده است .در قلمرو زبانی شعر سنایی
كلمات كلیدی عبارتند از «فریاد ،رشک ،بت ،شب ،شیفته ،غم ،خلوت ،عشاق ،دلشده ،شیفته ،خط» كه همه
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نشان از تجلی معشوق در نهایت ظلمت زمین دارند .تركیبات و گروههای اسمی «صد دلشده ،صد شیفته ،آن
عنبر ،دیبای نوآیین ،بت من ،دل عشاق ،غم او ،حسرت عنبر و دیبای ،رشکست بتان ،بناگوش و خط او ،برگ
گل و شب من» هم از نهایت آرزوی دیدار روی یار حکایت دارند .در قلمرو زبانی شعر عطار كلمات كلیدی
«عشق ،رخ ،عیسی ،یوسف ،منصور ،بازار ،صومعه ،توبه» و تركیبات «رخ زیبات ،صد دلشده ،رخ تو ،آن رخ ،یک
زمزمه ،صد ناله زار ،هر تار ،آراسته حسن ،دو جهان ،ذكر تو ،نعره اقرار» همه با تجلی و حُسن مرتبطند و با شعر
سنایی همسویی معنایی دارند.
در قلمرو ادبی شعر سنایی تشبیهات «رخسار و خط بود چو دیبا و چو عنبر» و استعارههای «بت من ،خریدار،
عنبر و دیبا ،بتان ،سوسن و شمشاد» و كنایات «دلشده ،گرد از دل عشاق به یک بار برآمد ،فریاد ز بزاز و ز عطار
برآمد» محتوای اصلی شعر را پرورده است .ضمن اینکه تضاد «برآمد و فروشد» و تناسب «بناگوش و خط»
همگی در جهت نشان دادن زیبایی وصفناپذیر معشوق است .در قلمرو ادبی عطار تشبیه «می وصل تو»،
استعارههای «آمدن عشق ،در عشق ،با چنگ بگفتم ،دل هر تار ،حسن تو به بازار فروشد» و كنایات «تا چشم
زدم ،نقاب از رخ زیبات براندند ،كار برآمد ،یک زمزمه ،هیاهوی ز بازار برآمد» و متناقضنماهای «وز الت و عزی
نعره اقرار برآمد و فریاد ز كفار به یک بار برآمد» و مراعات نظیرها همگی در حول محور همین مفهوم هستند .از
نظر فکری هر دو غزل بیانگر عرفان عاشقانه است و به توصیف زیباییهای معشوق در مفهوم نمادین عرفانیشان
پرداخته است.
زان راه بهههه جانههههم آتههه انههههدر زد
مهعهشهههههوق مهههههرا ره قلنهههههههدر زد
(دیوان سنایی :ص )435
تهههها دل بههههه گههههزاف الف دلبههههههر زد
عشهههق آمهههد و آتشهههی بهههه دل در زد
(دیوان عطار :ص )154
مفهوم دو غزل «عشق یار و راه زدن است» ،یا «عشق یار و سوختن» است .وزن دو غزل مفعول مفاعلن مفاعیلن
(هزج مسدس اخرب مقبوض) با ردیف «زد» است كه موسیقی درونی و آوردن مفاهیم متضاد آن را تقویت كرده
است .در قلمرو زبانی شعر سنایی ،بر روی كلمات كلیدی «قلندری ،مقامران ،ابدال ،صومعه ،عشق ،میکده ،آت ،
كوثر ،مستی و آب» و بیشتر مقامری و برد و باخت در عشق یار تأكید شده است .تركیبات «ره قلندر ،ره صالح و
دینداری ،قد من ،آت دوزخ ،آب كوثر ،آب عنب ،آب زر ،كام خوی » هم این مفهوم را تداعی میکنند .كلمات
كلیدی شعر عطار «دل ،دلبر ،آت  ،اخگر ،آتشین ،عشق ،دریا ،نگار ،حلقه و آب ،دریا و موج و گوهر» تداعیگر
عشق آفاقسوز هستند .تركیبات و كلمات مركب «سیمبر ،سیمبر نگار ،آتشیندل ،غم عشق ،شاخ طربم ،رویم،
رخ  ،عقلم ،دلم ،موج گوهر» هم بر این مفهوم مركزی تأكید دارند .تركیبات «طاووس رخ  ،عقلم چو مگس،
سیمبر نگار» هم طرحوارۀ اصلی زیبایی معشوق و ناگزیری عاشق را تصویرسازی میکنند .مشتركات بین دو غزل
چنانکه میبینید فراوان است ولی در عبارات «حلقه بر در زدن و دعوت عشق و دست بر سر زدن عاشقان»
بیشترین نزدیکی احساس میشود .در هر دو غزل ،عاشق از عشق یار همچون حلقهای خمیده شده و مانند حلقه-
ای محروم پشت در مانده است .آمدن عشق ،سوختن و سرمست ساختن دیگر مفهوم مشترک این دو غزل است.
در قلمرو ادبی شعر سنایی تشبیهات «خمیده چو حلقه كرد قد من  /وان گاه مرا چو حلقه بر در زد» و استعاره و
كنایات «دلم نخواست ،مرا چو حلقه بر در زد ،دست بر سر زد ،وز آت دوزخ آب كوثر زد ،جانم آت اندر زد و
در صومعه پای كوفت» مفهوم عشق آتشین و سوزنده را تداعیگر است .متناقضنماهای غزل هم درجهت تبیین
موضوع و جلب توجه مخاطب بدین موضوع است« :رندی در زهد و كفر در ایمان  /ظلمت در نور و خیر در شر
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زد ،وز آت دوزخ آب كوثر زد» .در قلمرو ادبی شعر عطار تشبیهات «شاخ طربم ،عقلم چو مگس ،دلم چو دریا
شد ،طاووس رخ » و استعارهها و تشخیصها و كنایات «عشق آمد و آت اندر دل زد و بر سرزدن عقل ،حلقه بر
در زد ،ز بیخ و بن بركند ،به هم بر زد ،سیمبر ،زر زد ،دست بر سر زد ،موج گوهر زد ،آتشیندل» هم طرحوارۀ
اصلی را تصویرگری میکنند.
از نظر فکری غزل سنایی عرفانی است و به توصیف عشق و ارزشمند بودن عشق الهی و تأكید بر مفهوم فنای فی
اق پرداخته است .شعر عطار هم عرفانی است .عطار از نظر معنایی و فکری در بیشتر ابیات از سنایی استقبال
كرده و ارزشمند بودن عشق را بیان میکند و كسب معرفت را توفیق خداوندی میداند .همچنین به تقابل عقل و
عشق و استغنا اشاره دارد .هر دو شاعر به توصیف عشق پرداختهاند و كلمات اشعار هم مؤید این نکته است.
واكاوی برخی استقبالهای سعدی از خاقانی
شهرت عمدۀ خاقانی در سرودن قصاید فخیم و استوار است .باریکبینی و استفاده از اصطالحات و مطالب علوم
مختلف ،شعرش را از اعتدال خارج كرده و آن را دشوار و دیرفهم ساخته است .اما زبان خاقانی در سرودن غزل،
نرمتر و سادهتر میشود و در به كمال رسیدن غزل فارسی سهم بسزایی ایفا میکند .در بررسی غزل فارسی باید به
غزلهای او توجه فراوان شود ،زیرا او نیز به مانند سنایی و حافظ هم از نظر لفظ و هم از نظر معنا مورد توجه
شاعران بوده است (سیر غزل در شعر فارسی ،شمیسا :ص .)455سعدی ،موالنا و حافظ هركدام به گونهای به آثار
و سرودههای وی نظر داشتهاند .سعدی از لحن و موضوعات غزلی خاقانی بهرهها برده است .گاه این استقبال عیناً
از وزن یا قافیه یا ردیف است و گاهی با تغییر و تصرفی زیبا همراه است.
خاقانی كه تجربۀ اشعار تعلیمی ناصرخسرو و شعر زاهدانۀ سنایی را پی روی داشته است ،در اشعار عاشقانه
سرمشق سعدی قرار گرفته است .مفهوم «اسارت و گرفتاری در عشق» را شاعران بسیاری در شعر خود بکار
میگیرند .عاشق چون خود را گرفتار معشوق میبیند ،تصویری میسازد تا آن را با زبان هنری به همگان اعالمكند.
در این تصویر اغلب گیسوی یار به زنجیر تشبیه میشود و سایر كلمات به گرد این مفهوم میچرخند كه
تداعیكنندۀ گرفتاریند« .دام و صید» هم برگرفته از همین مفهوم است:
مسکین به پای خوی بهه زنجیهر میهرود
دیوانههه شههد دلههم ره زلههف تههو برگرفههت
(دیوان امیرخسرو دهلوی :ص )54
در دو غزل زیر از خاقانی و سعدی هم میتوان این تصویر را در تقابل «عقل و عشق» مشاهدهكرد:
جهههان تحفهههۀ وصهههل توسهههت برهههذیر
دل پهههردۀ عشههههق توسهههت برگیههههههر
تقصیهههههر نمیهکنهههههی ز تقهصیهههههههر
در كهههار دلههههی كههههه گمههههره توسهههت
(دیوان خاقانی :ص )675
پهه ههای دل دوستهه ههان بههههه زنجیههههههر
آن كیسهههت كهههه میهههرود بهههه نخجیهههر
تهههدبیر تهههو چیسهههت؟ تهههرک تهههدبیر
سهههعدی چهههو اسهههیر عشهههق مانهههدی
(كلیات سعدی :ص )96
وزن این دو غزل مفعول مفاعلن فعولن (بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) است .از مجموع هشت كلمه
قافیۀ غزل خاقانی ،سعدی چهار كلمه «زنجیر ،تیر ،تدبیر و گیر» را به وام گرفته است .خاقانی برای تصویر
«اسارت و گرفتاری» واژههای «زنجیر ،تیر ،شست» را بکار گرفته است« .برگیر ،سگ ،قضای بد ،بخست ،گمره تو
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و نام نوشتن بر تیر» هم تداعیگر همین امرند .دیگر كلماتی كه سعدی برای تداعی شعر سرمشق و باالبردن
موسیقی معنوی از خاقانی به وام گرفته است عبارتند از :نخجیر ،زنجیر ،كمان ،تیر ،اسیر .از طرفی هم واژهها و
تركیباتی چون « پای دل به زنجیر بودن ،بابل (یادآور اسارت هاروت و ماروت) ،دست و بازو ،افتاده ،سختجفا،
سستپیوند ،جان ،برآمدن ،خون و ماندن» همگی تداعیگر مفهوم اسارت و گرفتاری هستند.
در كل از نظر فکری خاقانی و سعدی در این غزلها تأكید دارند كه انسان همواره اسیر عشق معشوق است و تدبیر
این كار «ترک تدبیر» است .چراكه عشق قضایی آسمانی است و معشوق هم همشیرۀ جادوان بابل و همسایۀ
لعبتان كشمیری است« .بیخویشتنی» و «سراندازی» ازجمله كارهای عاشق در راه وصول به معشوق است.
برای بررسی تأثیرپذیری سعدی از خاقانی ،توجه به این غزلهای دو شاعر نیز شایسته است:
دست گیریدم تها دسهت بهه زلفه نهزنم
یارب از عشق چه سرمستم و بیخویشهتنم
بههو كههه هشههیار شههوم بههرگ نثههاری بکههنم
گر به میهدان رود آن بهت مگذاریهد دمهی
(دیوان خاقانی :ص )44
بها وجهودش ز من آواز نیههایهد كه منهههم
تهها خبههر دارم از او بیخب ههر از خویشتن ههم
كه وجودم همه او گشت و من این پیرهنم
پیرهن میبدرم دم بهه دم از غایهت شهوق
(كلیات سعدی :ص )96
وزن غزلها فعالتن فعالتن فعالتن فعلن (بحر رمل مخبون محذوف) است .از مجموع ده واژۀ قافیه در غزل خاقانی،
سعدی ش كلمۀ قافیه «خویشتنم ،منم ،پیرهنم ،سخنم ،زنم ،شکنم» را عیناً بکار برده است .خاقانی با
آوردن كلماتی متناسب مانند «جهان /جمال» و «صورت /صفت» كالم را آهنگین و كلمات را برجسته میکند و
موسیقی شعر را باال میبرد .سعدی چون شعر خاقانی را پسندیده و بافت شعر را آمادۀ القای سخن دیده است ،در
همان وزن و قافیه و تناسبات كالم ،شعری سروده است .سعدی با تکرارهایی از قبیل «بركنم دیده كه من دیده
از او برنکنم» بر آن است كه موسیقی شعر خوی را نسبتبه شعر خاقانی باالتر ببرد.
از نظر فکری ،خاقانی مفهوم «هیچ انگاشتن خود» را با واژهها و عباراتی چون «سرمستم ،بیخویشتنم ،دست -
گیریدم ،صورت من همه او شد صفت من همه او ،نیم جان دارم ،جان سایه ندارد به زمین ،سایۀ جان است تنم،
از ضعیفی كه تنم هست نهان گشته چنانک  /سالها هست كه در آرزوی خویشتنم ،گر مرا پرسی و چیزی به تو
آواز دهد /آن نه خاقانی باشد ،كه بود پیرهنم» بیان میدارد و سعدی با الهام از شعر او با كلمات و عباراتی چون
«تا خبر دارم از او بیخبر از خویشتنم  /با وجودش ز من آواز نیاید كه منم ،كه وجودم همه او گشت و من این
پیرهنم ،گر همین سوز رود با من مسکین در گور  /خاک اگر بازكنی سوخته یابی كفنم ،گر به خون تشنهای
اینک من و سر باكی نیست» همین سخن را تکرار میکند .طرحوارۀ ذهنی خاقانی و سعدی در این دو غزل بر
یک اصل استوار است .هر دو غزل محتوای بیخویشتنی و سرمستی در راه عشق را بیان میدارند ،چنانکه با
معشوق یکی میشوند و حتی در او فنا میشوند؛ بطوریکه اثری از عاشق نمیماند جز پیرهنی.
در غزلهایی به مطلع:
زان نهههام تهههو بهههههر زبهههههان نهرانهههههم
از تههه ههفّ دل آتشیهههههههندههههانههه ههم
(دیوان خاقانی :ص )316
گهههر دسهههت دههههد هههههزار جهانهههههم

در پهههههههای مبهه ههاركت فشهههانهههههههم
(كلیات سعدی :ص )644
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با وزن مفعول مفاعلن فعولن (بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) از دوازده قافیۀ خاقانی هفت مورد در
غزل سعدی نیز مشاهده میشود .خاقانی از سوز درون میگوید و از غم فراق شکایت میکند .همین مضمون در
غزل سعدی نیز هست با این تفاوت كه سعدی ،بجهت مفاهیم مطرح در غزل عراقی ،معشوق را شاهباز میداند و
خود را خاكسار او میداند و حاضر است جانبازی كند و میدانید كه پستی مقام معشوق از ویژگیهای سبک
خراسانی و علو مقام او از مختصات سبک عراقی است (سبکشناسی نظم ،شمیسا :ص  .)441بنابراین اختالف در
این مورد فقط به سبک فردی دو شاعر برنمیگردد و البته سعدی در باال بردن مقام معشوق در سبک عراقی سهم
دارد .در آخر هم با مصراع مفاخره «من سعدی آخرالزمانم» جواب خاقانی را كه گفته است كه میگوید «من شاعر
صاحبالقرانم».
نیز در غزلهایی به مطلعهای زیر:
هههر چشههمزد ز دسههت داریههم گوشههمالی
شوریده كهرد مها را عشههق پهریجمههالی
(دیوان خاقانی :ص )15
الّا بههر آن كهه دارد بها دلبههری وصهالههی
هرگز حسد نبههردم بهر منصبههی و مهالی
(كلیات سعدی)135 :
وزن دوری مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن (مضارع مثمن اخرب) است و در قافیه از مجموع هشت كلمه در غزل
خاقانی پنج كلمه قافیه عیناً در غزل سعدی تکرار شده است و باز هر دو شاعر بر اصل شیدایی و دلدادگی و
شوریدگی عاشقان در عشق معشوق تأكید دارند .خاقانی سختی زیستن دور از معشوق را با «گفتا كه بیجمالت
روزی بود چو سالی» بیان میکند و سعدی با الهام از او با «سال وصال با او یک روز بود گویی  /و اكنون در
انتظارش روزی به قدر سالی» طرح سخن میکند.
در دو غزل زیر نیز میتوان مشتركات زیادی از شعر دو شاعر پیدا كرد:
میهههههدان دل از دو لشهههههکر آراسهههههت
شهههوری ز دو عشهههق در سهههر ماسهههت
(دیوان خاقانی :ص )94
هنگهههههام نشهههههاط و روز صحراسهههههت
بهههوی گهههل و بانهههگ مهههرو برخاسهههت
(كلیات سعدی :ص )344
وزن غزلها مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) است .از مجموع ده كلمۀ قافیه غزل
خاقانی ،سعدی پنج كلمۀ قافیه را عیناً آورده است .خاقانی با تکرار عدد «دو» و تقابلهای دوگانهای مثل «آفتاب
و بدر»« ،مغرب و مشرق» كه آورده ،به ایجاد آهنگ درونی غزل كمک كرده و سعدی این تضادها و دوگانگیها را
در غزل شاید به لحاظ كمّی و كیفی تغییر داده است« :چشم چپ خویشتن برآرم  /تا چشم نبیند بجز راست».
در واقع این «دوگانگی و دو دستگی» موتیف این غزلهاست كه با طرحوارههای متعددی در شعر دو شاعر بیان
شده است .از نظر فکری نیز خاقانی و سعدی هر دو از عشق و تناقضهای آن میگویند .با بررسی سبکشناسی
شعر این دو شاعر میتوان مشاهده كرد كه كلمات و واژههای شعر سعدی نسبتبه شعر خاقانی لطافت بیشتری
دارد و سعدی متواضعتر از خاقانی با معشوق سخن میگوید و این نشان میدهد كه مقام معشوق در شعر سعدی
باالتر از شعر خاقانی است .با توجه به نگرش شاعران عراقی به جایگاه معشوق غزلهای سعدی به نسبت خاقانی
عاشقانهتر است.
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واكاوی برخی استقبالهای حافظ از سلمان ساوجی
شعر سرمشق گاه از لحاظ بالغی چنان مبهوتكننده است كه شاعر استقبالكننده بدنبال محملی تازه برای
اندیشه و مسئلۀ عاطفی نیست و اگر بدنبال نو كردن معانی باشد و بافت موقعیتی را تغییر دهد ،تصویر ،موسیقی
و دیگر عناصر و روابط شعر را كه قبالً با مخاطب رابطۀ ذهنی برقرار كرده است و او را به درجۀ احساس لذت و
سرور از متن رسانده ،تغییر چندانی نمیدهد .اما شاعر تأویلگر ،با دقت ،ضمن بهرهمندی از رابطۀ بینامتنیت،
قدمی دیگر درجهت تغییر بافت كالم برمیدارد و با تأویلهای ذهنی شعر ،جلوهای تازه به آن میبخشد .سلمان
غزلی در بافت عاشقانه دارد:
چشم مست تو به ههر گوشهه خرابهی دارد
دام زلف تو به هههر حلقههه طنهههابی دارد
(دیوان سلمان :ص )15
كه حافظ آن بافت عاشقانه را تغییر میدهد و در بافتاری تازه بصورت شعری عرفانی میسراید:
بههاز بهها دلشهدگان نههاز و عتهههابهی دارد
آن كه از سنبهل او غالیهههه تههابههی دارد
(دیوان حافظ :ص )94
هر دو غزل بر وزن «فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن» (بحر رمل مثمن مخبون اصلم) سروده شده است .هر دو
شاعر از ردیف فعلی «دارد» استفاده كردهاند .كلمات یکسان قافیه عبارتند از «تابی ،آبی ،خرابی و جوابی».
تركیبات و كلمههای مشابهی چون «چشم مست ،بیمار ،تاب ،خراب ،آب» هم مشهود است .مصراع دوم مطلع
سلمان هم بصورت كامل در مقطع غزل حافظ تکرار شده است كه نشانگر تأثیرپذیری آشکار حافظ از فکر و طرح
و تصویر شعر س لمان است .حافظ از ردیف و قافیه و ساخت نحوی غزل سلمان بهره برده است .به عبارتی حافظ
شعر سلمان را پسندیده و طرح سرودۀ خود را بر اساس آن ریخته است .الگوی شعر سلمان به حافظ اجازه داده -
است كلمات شعرش در حوزۀ مفهومی «وصف معشوق» تداعیگر برخی كلمات باشد ،اما از نظر تکرار كلمات و
تركیبها بسبب فزونی تعداد ابیات ،حافظ انتخابهای متفاوتی نسبتبه سلمان داشته است .یعنی حافظ برخی
تركیبات را از سلمان وام گرفته است ،اما تنوع تركیبات و كلماتی چون دلشدگان ،غمزه ،سنبل غالیهتاب ،چشم
مخمور ،ترک مست در شعر حافظ سبب شده شعر او در القای مفهوم موفقتر باشد .تشبیه و استعاره پربسامدترین
آرایههای استفادهشده در دو غزل است .تشبیهها اغلب از نوع بلین و حسی است .هر دو شاعر از تشبیههای مضمر
هم بهره جسته اند كه سهم حافظ بیشتر است .حافظ عالوه بر تشبیه از تلمیح (خضر و آب حیات) حُسن تعلیل و
جناس هم استفاده كرده است .در قلمرو فکری هر دو غزل اشاره به عتابهای معشوق دارد كه سبب بیماری و
سودایی شدن عاشق شده است .حافظ در سرودن غزل مذكور عالوه بر استفاده از واژهها و صنایع ادبی غزل
سلمان ،به مفهوم شعر او هم توجه نشان داده و همچون سلمان معشوق خود را خونریز و عاشقك ترسیم كرده
كه عاشق در دام وی گرفتار است و عتابها و غمزۀ معشوق عاشق را ضعیف و بیمار گردانیده اما او باز هم به وصال
و پاسخ از طرف مشعوق امید دارد .حافظ با بهرهگیری از صفات و تركیبات و كلماتی چون سنبل غالیهتاب،
دلشدگان ،غمزه ،ترک مست ،چشم مخمور موضوع وصف معشوق و آزارش را بسط و گسترش بیشتری داده
است.
همچنین در نمونۀ زیر غزل حافظ غزل سلمان را به یاد میآورد و چون میداند مخاطب با شعر او آشنایی دارد با
استفاده از این رابطۀ القایی ،فرمی به همان نوع و بیانی تازه را ایجاد میکند كه متناسب دورۀ اوست .حافظ پا را
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از این فراتر مینهد و در تعبیری تازه ،با استقبالی از شعر سلمان مفهوم «سوختن همچون شمع» ،در راه عشق را
با مضامین تازه میررورد .غزل سلمان چنین آغاز میشود:
چند گویی با تو یک شب روز گردانم چو شهمع

من عجب دارم گر امشب تا سهحر مهانم چهو شهمع

(دیوان سلمان :ص )634
و «سوختن همچون شمع» در غزل حافظ رنگی تازه به خود میگیرد:
در وفای عشق تو مشهههور خوبهانم چهو شمهع

شبنشین كوی سربازان و رندانههم چهو شمههع

(دیوان حافظ :ص )74
وزن دو غزل فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (بحر رمل مثمن محذوف) است .در هر دو غزل ردیف «شمع»
كلماتی خاص را بر گرد خود جمع كرده است (موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی :ص  .)74در قلمرو زبانی ،كلمات
یکسان قافیه در هر دو غزل «گریانم ،برافشانم و بنشانم» است كه بر گرد مفهوم «سوختن در عشق یار» در
گردشند و كلمات یکسان «شمع ،شب ،گریانم ،برافشانم ،بنشانم» هم بر نگاه یکسانی تأكید دارند .البته در شعر
حافظ «آت  ،سوزان ،اشکباران ،نقصان ،نرم شدن ،گدازان ،منوّر و آب دیده» بیشتر و بهتر از شعر سلمان مفهوم
سوز عاشقانه را نشان میدهند.
در قلمرو ادبی سلمان در ابیات گوناگون خودش را با تشبیه ،با وجهشبههایی چون خاموشی و ازبین رفتن،
بیداری در شبها ،نوردهی در شب ،سوختن و اشک ریختن به شمع و همچنین اشکهای خود را به اشکهای شمع
در اثر سوختن در فراق یار مانند كرده است .در بیت دهم و آخر ،سلمان دوری و سرزنشهای معشوق را همچون
دمزدن بر شمع میداند كه عاشق را دل آزرده میکند .حافظ نیز در تمام ابیات خود را با وجهشبههای شبنشین
بودن ،روشن كردن شمع در شب ،اشک ریختن ،سوختن و تمام شدن و نوردهی به شمع تشبیه كرده است .در
بیت دهم هم با تشبیه مضمر معشوق خود را با وجهشبه روشنی به شمع مانند میکند .آت مهر با وجهشبه
حرارت و گرمی ،كُمیت اشک با وجهشبه تندی و تیزی و كوه صبر با وجهشبه استقامت ازجمله اركان تشبیهی
مرتبط با «همچون شمع سوختن» هستند.
مضمون غزل سلمان عاشقانه است .جانبازی و پاكبازی برای معشوق در غزل سلمان با مضامین گوناگون بارها
تک رار میشود .ایجاد غم و اندوه در عاشق از جانب معشوق و تسلیم شدن عاشق در برابر معشوق هم در بیشتر
ابیات دیده میشود .در غزل حافظ مضمون غزل عارفانه است .زار و گریان بودن عاشق در هجران و فراق یار و
امید به وصال در غزل او در چندین بیت دیده میشود .هر دو شاعر خود را در برابر معشوق ضعیف و ناتوان جلوه
میدهند و سر تسلیم در پیشگاه معشوق فرو میآورند و هر دو چون شمع اشک میریزند و در پایان نقصان پیدا
میکنند.
در بررسی شعر حافظ باید به این نکته توجه داشت كه زبان همواره رابطۀ دوسویه و آمیخته با نظریه و ایدئولوژی
دارد .زمانی كه تحولی رخ میدهد و گزارهها و نظریات تازهای جانشین گزارهها و نظریات قبلی میشود ،معانی
واژههای به كاررفته در نظریات جدید با معانی همان كلمات در نظریات قبلی متفاوت است .چیزی كه در این
جریان اتفاق میافتد ،زای شاكلۀ مفهومی نو از دل شاكلۀ مفهومی كهنه است (عرفان و تفکر ،همدانی :ص .)69
بنابراین برخی مواقع تقابلی بین كلمات و اصطالحات و درنتیجه واژههای تداعیشونده از آنها ایجاد میشود.
سلمان در شعر زیر «تقابل» را مركز معنا قرار داده و بین واژههایی خاص كه در زمانۀ او نشان از نفاق و ریا دارند،
واژهه ایی با بار معنایی مثبت آورده است .از تقابلهایی كه سلمان ایجاد كرده میتوان به تقابل بین عاشقی و
دینپرستی ،كعبه و خانه خمّار ،عاشقی و آبرو داشتن ،زهد و الابالیگری ،خرید و فروش ،بهشت و دنیای نقد ،خرد
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و عشق ،یقین و انکار ،آسودگی و انتظار ،وصل و فراق ،رازداری و نامحرمی اشاره كرد .سلمان ساوجی در كنار
هریک از این تقابلها ،طرحها و تصویرها و واژههای خاصی را مطرح كرده و «تقابل صداقت و ریا» را برجستهتر
ساخته است .حافظ با الهام از شعر سلمان و الگو قرار دادن شعر او رنگوبویی تازه به تقابلهای معنایی داده و
صریحتر به مقایسه پرداخته است:
عههاشق سرمست را بها دیهن و دنیها كار نیست
روی زرد عاشقان ،چون میشود گلگون بهه مهی

زاهههد ظاهرپرست از حههال ما آگاه نیست
در طریقت هرچه پی

سالک آید خیهر اوسهت

كعبهۀ صاحبدالن جهز خهانههۀ خمّهههار نیسهت

گر خهم خمّهار را رنگی ز لعل یههار نیست
(دیوان سلمان :ص )654
در حق ما هرچه گوید جای هیچ اكهراه نیسهت
در صراط مستقیههم ای دل كسی گمراه نیست

(دیوان حافظ :ص)364
تقابلهای حافظ بین واژه های زاهد ظاهرپرست و عارف صادق ،صراط مستقیم و گمراهی و طریقت و شریعت ،زهد
و رندی ،عرصۀ شطرنج رندان و شاه ،معما و آگاهی ،استغنا و اظهار آزردگی ،صاحبدیوانی و نشان حسبهق ،كبر
و ناز و درگاه ،میخانه و خودفروشان ،قامت ناساز و تشریف ،لطف پیر خرابات و لطف شیخ و زاهد و در نهایت
عاشق دُردیك و در بند مال و جاه است كه سعی كرده كلماتی هم كه حول این محورها میگردند ،تناسب
داشته باشند .مفهوم اصلی كل غزل حافظ «اهلیّت» است (وصل خورشید ،مظفری :ص  )44و تقابلها نشانگر این
است كه چه كسی اهلیت دارد و چه كسی اهلیت ندارد .شعر حافظ نسبتبه شعر سلمان با توجه به قافیهای كه
انتخاب كرده محزونتر است و حسرت بیشتری را دربر دارد.
وزن هر دو غزل یادشده فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (بحر رمل مثمن محذوف) است و فعل «نیست» در هر
دو غزل ردیف شعری است .در هر دو غزل ،شبکۀ معنایی در كلماتی چون خمار ،می ،رند ،عاشق ،خرابات،
میخانه ،سرمست و خم شکل میگیرد .در غزل سلمان كنایۀ «سر سودا داشتن» ،استعارۀ «آیینه»« ،شمع» و
تشخیص و همچنین در غزل حافظ تضاد میان كلمات «صراط مستقیم و گمراهی» و شبکۀ معنایی بین كلمات
«رخ ،شطرنج و شاه» و كنایۀ «سقف بلند ساده بسیار نق » باعث تداعی همین مفهومند .از لحاظ فکری ،غزل
سلمان ،جانبازی عاشق ان ،مالمت ریاكاران ،گذشتن از جان در برابر معشوق ،امید به وصال و رازداری را توصیه -
میکند و غزل حافظ بر مالمت ریاكاری زاهدان ،ایثار در راه عشق و هیچ پنداشتن خود در برابر معشوق تأكید
میکند .با این وصف حافظ خمیرمایۀ این غزل خود را از سلمان میگیرد ،اما با استفاده از كلمات و جمالتی چون
«خودفروشان»« ،زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست» و «خودفروشان را به كوی می فروشان راه نیست»
مفهوم شعر خود را گویاتر از او القا میکند.
در دو غزل زیر نیز اشتراكاتی دیده میشود:
چشهم بها مها و نظر بها دگهران میههدارد...
آن پریچههره كه مهها را نگهران میههدارد
تا چهرا اینهمه فریههاد و فغهههان میههدارد
ای گلو از حهال دل بلبهل بیچهاره برهرس
(دیوان سلمان :ص )444
روزگاریسههت كههه م هها را نگ ههران میههداری
ای كه در دلق ملمع طلبی نقههد حضهههور

مخلصان را نه به وضع دگران میداری...
چشم سرّی عجب از بیخبران میداری
(دیوان حافظ :ص )615
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وزن هر دو غزل فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن (بحر رمل مثمن مخبون اصلم) و ردیف شعری هر دو غزل فعلی
است و هر دو از فعل داشتن استفاده كرده اند ،با این تفاوت كه ردیف غزل سلمان سوم شخص مفرد اما غزل
حافظ دوم شخص مفرد است .قافیۀ هر دو غزل اسمی است و قافیۀ بیت اول در هر دو غزل (نگران ،دگران) عیناً
دیده میشود .كلماتی از قبیل «نگران ،دگران ،چشم ،غم ،گل ،گران ،بلبل ،باو و رندی» نیز با تأثیرپذیری از شعر
سلمان در غزل حافظ تکرار شده است .همچنین حافظ در استقبال از غزل سلمان عالوه بر استفاده از كلمات و
ردیفها و قافیههای شعری به آرایههای ادبی غزل سلمان هم توجه داشته است ،به گونهای كه در بیت ششم غزل
خود عبارت كنایی «سرگران كردن را» عیناً آورده است .اگر این دو غزل را از نظر فکری بررسی كنیم ،مشاهده
خواهیم كر د كه هر دو غزل عاشقانه است و هر دو شاعر از معشوق و بیتوجهی او شکوه و شکایت میکنند.
همچنین حافظ غم و اندوههایی را كه از معشوق به وی رسیده بازگو میکند .نوع كلمات مشابه و مخصوصاً شبکۀ
معنایی مشابه هر دو غزل نشان از استقبال حافظ از سلمان ساوجی دارد.
نتیجهگیری
استقبال آن است كه گوینده ،شعری را از شاعری دیگر سرمشق خود قرار دهد و قافیه و وزن سرودۀ وی را در
سرودۀ خود بکار گیرد و ممکن است در موضوع نیز از وی پیروی كند .ممکن است در نگاه اول استقبالهای شعر
فارسی تفنن و دستگرمی و گاهی فضلنمایی بنظر برسد ،ولی میدانیم كه بعضی اشعار ،بسبب ساختار درونی و
بیرونی و قوت شعریشان ،چنان در ناخودآگاه شاعران رسوخ كرده كه بیآنکه خود بخواهند ،نتیجۀ كارشان از نوع
استقبال درآمده است .در این مقاله استقبال در شعر شاعران سبک عراقی با تکیه بر استقبال مولوی از سنایی،
عطار از سنایی سع دی از خاقانی و حافظ از سلمان بررسی شد .بررسیها نشان میدهد شاعرانی كه از نظر فکری
همسو و همجهتند ،ایده های اصلی و افکار را از همدیگر وام میگیرند و الگوی شعرشان را هماهنگ با مفاهیم
محوری مطرح شده در شعر سرمشق شکل و سامان میدهند .سبک شاعرانی كه از جهت فکری همدیگر تأثیر
پذیرفته اند از هر نظر نزدیک به هم است .شاعران بافت آمادۀ شاعران قبل از خود را به وام میگیرند و چون بافت
شعر سرمشق توانسته است در مخاطب تأثیر كند ،بوسیلۀ آن معنای خود را آسانتر القا میکنند .در مبحث
استقبال شعر سرمشق گاه از لحاظ بالغی چنان تأثیرگذار است كه شاعر وامگیرنده بدنبال محملی تازه برای
اندیشه و مسئلۀ عاطفی نیست و اگر بدنبال نو كردن معانی باشد و بافت موقعیتی شعر را تغییر دهد ،تصویر،
موسیقی و دیگر روابط و عناصر شعر را تغییر چندانی نمیدهد .شاعر تأویلگری مثل حافظ ،در استقبال ،ضمن
بهرهمندی از رابطۀ بینامتنیت ،قدمی دیگر در جهت تغییر بافت كالم برمیدارد و با تأویلهای ذهنی جلوهای تازه
به شعر میبخشد.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایان نامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی شبستر استخراج شده است .سركار خانم دكتر ژیال صراتی راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته و
طراح اصلی این مطالعه بودهاند .سركار خانم فریده نادری زنوز به عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری داده ها
و تنظیم متن نهایی نق داشته اند .آقای دكتر محمد پاشایی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و
راهنماییهای تخصصی ،نق مشاور این پژوه را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و
مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
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تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
 و هیئت داوران پایان نامه كه نویسندگان را در انجام و ارتقاء كیفی،انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
. اعالم نمایند،این پژوه یاری دادند
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
این تحقیق.  و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند،فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است
 مسئولیت گزارش.طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر،تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است
.شده را بر عهده میگیرند
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