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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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ظم و نثر فارسیشناسی ننشریۀ علمی سبک

 )بهار ادب(

 پژوهشیمقاله 
هایی از اشعار شاعران سبک عراقیبا تکیه بر نمونه« استقبال»روابط بینامتنی در 

 6محمد پاشایی، *4ژیال صراطی، 4فریده نادری زنوز
 .ایران شبستر، ،، دانشگاه آزاد اسالمیشبسترواحد  ،زبان و ادبیات فارسی گروه -4
 .ایران آذربایجان، آذربایجان،شهید مدنی دانشگاه  ،گروه زبان و ادبیات فارسی -6

چکیده:
كننده گیری از یک شعر سرمشق كه از نظر شاعر استقبالاستقبال یعنی بهره زمینه و هدف:

است. شاعر میکوشد با اعمال فرم و شکل و طرحی كامل دارد و در میان مردمان جایگاهی یافته 

شده درجهت القای بیشتر برخی تغییرات طرحی نو در آن افکند و از یادآوری شعر استقبال

برد. با این وصف، بهره بردن و وامگیری خصیصۀ عمدۀ استقبال است؛ مفهوم به مخاطب بهره 

هایی كه و واژهمندی از موسیقی و ساختاری كه در طول زمان آشنا و پسندیده شده است بهره

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 

-سراست( در سه سطح زبانی و بیانی و فکری نشان سنایی، خاقانی و سلمان كه خود نیز عراقی

 دهد و همسو بودن یا نبودن آنها را میسنجد. می

 توصیفی است. -روش تحقیق در این مقاله بصورت تحلیلی : مطالعه روش

های شاعرانی كه از نظر عقیدتی با كسی همسو و همجهتند، در استقبال از وی، ایده ها:یافته

موسیقی سرودۀ سرمشق، اصلی و افکار را از او وام میگیرند و از استقبال عناصر اصلی ساختار و 

تر ساختن محتوای سخن خود سود همچون دیگر عناصر سبکی شعرشان، برای برجسته

 آزمایی یا قدرتنمایی نیست.میجویند و بسیاری از استقبالها برای طبع

در مبحث استقبال شعر سرمشق گاه از لحاظ بالغی چنان تأثیرگذار است كه  :گیرینتیجه

گیرنده بدنبال محملی تازه برای اندیشه و مسئلۀ عاطفی نیست و اگر بدنبال نو كردن شاعر وام

معانی باشد و بافت موقعیتی شعر را تغییر دهد، تصویر، موسیقی و دیگر روابط و عناصر شعر را 

مندی از رابطۀ نمیدهد. شاعر تأویلگری مثل حافظ، در استقبال، ضمن بهرهتغییر چندانی 

ای تازه به دمی دیگر درجهت تغییر بافت كالم برمیدارد و با تأویلهای ذهنی جلوهبینامتنیت، ق

 شعر میبخشد.

4344خرداد  45: دریافت تاریخ

 4344تیر  65: داوری تاریخ  

 4344مرداد  46 :اصالح تاریخ  

4344 شهریور 65: پذیرش تاریخ  

 :كلیدی كلمات 

،شعر سرمشق ،سبک عراقی ،استقبال

 محتوا.  ،ساختار ،بینامتنیت

:مسئول نویسنده * 
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 مقدمه
نمیکند و ابداع و ایجاد مطلق و بیسابقه اگر به كلی نایاب نباشد  از قلم شاعر و ادیبی تراوش هیچ اثری منحصراً»

در روزگار جوانی »نظامی عروضی بر اینکه شاعر باید كید أت. (454 ص كوب:زریننقد ادبی، ) «كمیاب است قطعاً

خران پی  چشم كند و پیوسته دواوین أبیست هزار بیت از اشعار متقدمان یادگیرد و ده هزار كلمه از آثار مت

( دلیلی بر این واقعیت است كه 14-7 صص نظامی عروضی:چهار مقاله، ) «استادان همیخواند و یاد همیگیرد

، همحالی، همفکری دالیل تأثیرپذیری شاعران عبارتند از بگیرند. یوه و هنر شاعری یکدیگر بهرهشاعران باید از ش

، الگوپذیری، مفاخره، رد و تغییر محتوا و مجادله )ر.ک: اثبات محتوا، طلبیبرتری ،همشأنی، كسب اعتبار

 (.67فارسی، جدیداالسالمی و دیگران: ص  هایتضمین شناسیشکل»

استقبال در لغت به معنای »توجه تأثیرپذیری در شعر گذشتۀ فارسی استقبال بوده است.  ی قابلهایکی از گونه

ذیل واژه( و در  )لغتنامه، دهخدا،« پیشباز رفتن، روی آوردن، روی كردن، به پذیره شدن و پی  رفتن است

ن و قافیۀ آن شعری اصطالح ادبی آن است كه شاعری، شعر شاعر دیگری را سرمشق قرار دهد و با تقلید وز

گوینده، شعری را از شاعری دیگر سرمشق خود قرار دهد و قافیه و وزن سرودۀ وی را در »بگوید یا آن است كه 

، همایی: ص فنون بالغت و صناعات ادبی« )سرودۀ خود بکار گیرد و ممکن است در موضوع نیز از وی پیروی كند

های هجایی همخوانی دارند و این سبب گ و چین  نشانههمانطوركه دو مصراع شعر از دید  ضرباهن (.153

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 

-هد و ضمن احساس لذت، باعث افزای  فهم متن میشود. از این جهت شعر سرمشق تکیهمتون قبلی پیوند مید

 سازی اقناع و التذاذ اذهان فرهیخته. گاهی است برای یادآوری، درک، بینامتنیت و محملی است برای زمینه

كرد:  ههرچند همۀ اشکال سود جستن از سنت ادبی استقبال نیستند، استقبال را میتوان در دو كلمه خالص

مندی از وزن و قافیه و تا حدودی واژگان، نمادها، . استقبال در حقیقت وامگیری و بهرهوامگیری و مندیبهره

شده است با تمام امکانات القایی آن. هرچند در نگاه اول استقبالهای شعر ها و موضوع شعر استقبالاستعاره

برخی موارد عرض اندام یا به رخ كشیدن توان و فارسی تفنن و تشحیذ خاطر و دستگرمی بنظر برسد و در 

قابلیتهای شاعری باشد، اما بعضی اشعار بسبب ساختار درونی و بیرونی و قوت شعریشان چنان در ناخودآگاه 

آوردند. در واقع اشعار استقبالی، آنکه خود بخواهند به استقبال آن روی میمیکرده كه بیشاعران رسوخ 

سرمشق هستند تا از جلب نظر آن شعر در موضوع و بافتی تازه سود بجویند. دشواری این نگاشتهای تازه از شعر 

شده و فنی به موضوع تازه جلب شود كار در ایجاد ذهنیت تازه در مخاطب است. نگاه مخاطب باید طوری حساب

و بافت شعر جدید باید ای تازه بنیان نهاده شود. تعابیر كه هم حالوت شعر سرمشق در مذاق او بماند و هم تجربه

 الهامبخ  و نویددهندۀ امری نوین باشد و فضای كنونی و بهانۀ نگاشتی تازه را تصویر كند. 

ها وجود نداشته باشد، عمل رسانگی به هیچ روی موفق نخواهد بود. بنابراین شاعر شعر اگر اشتراک در تجربه

ساس این تجربه نگاشتی تازه را از موضوع سرمشق را تجربۀ مشترک بین خود و مخاطب فرض میکند و بر ا

(. شاعران بطور كامل از سنتهای ادبی 33-4كدكنی: صص شفیعیزبان شعر در نثر صوفیه، عرضه میکند )ر.ک: 

میکنند. برخی شاعران وزن و  دور نمیشوند و از گسست كامل از زبان و قالبها و موضوعات گذشتگان امتناع

زبان شعر شاعران پیشین را به وام میگیرند تا رابطۀ القایی كه الزم است با آهنگ و عاطفه و فرم و شکل و 

مخاطب برقرار كنند، از قبل آماده باشد و بتوانند تنها درجهت تأویل و تفسیر برآیند. بوجود آوردن بافت لفظی و 

بی  از هر چیزی  معنایی كار آسانی نیست و تمهید فضایی كه برای ایجاد رابطه و انتقال معنا مناسب باشد،
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ذهن نویسنده و شاعر را به خود مشغول میدارد. همچنانکه برخی از واعظان در اثنای كالم خود از شعر شاعران 

میبرند و سخن خوی  را با سنتها، اعتقادات و زبان مألوف پیوند میزنند، شاعران بافت آمادۀ شاعران قبل از  بهره

زمینۀ ذهنی مخاطب و بافت موقعیتی و القایی كه از پی  ایجاد ی از پی گیرمیگیرند و با بهره خود را به وام

 شده، سخن خود را آسانتر القا میکنند.

تحلیلی واكاوی و تبیین میشود. این -در نوشتۀ حاضر استقبال در شعر شاعران سبک عراقی با روش توصیفی

ال شاعران برجستۀ سبک عراقی یعنی عطار های استقبمقاله به بررسی سبک زبانی، ادبی و فکری برخی از نمونه

از سنایی و سعدی از خاقانی و نیز استقبالهای حافظ از شاعر دیگر سبک عراقی، سلمان ساوجی، میرردازد تا 

هایی از یک دورۀ مشخص تا چه اندازه از پیروی سبک اشعار نشان دهد شاعران سبک عراقی بعنوان نمونه

گرفته از سرمشقها اند، برای القای بهتر مفاهیم مشترک یا الهامرار گرفتهسرایندگان همفکر خود كه سرمشق ق

گیری از عناصر سبکی گوناگون در القای آن اند و بر معانی محوری هریک از استقبالها و شکل بهرهسود جسته

ض اندام در مقابل معانی تأكید خواهد كرد تا آشکار شود كه استقبال تنها تقلید از وزن و قافیۀ پیشینیان برای عر

 آنها نبوده است. 

 

 سابقۀ پژوهش
استقبال در شعر فارسی و اهمیت شعر بابافغانی از »است میتوان به: ازجمله مقاالتی كه در این زمینه كار شده 

 پژوهمنوچهر دان از « استقبال و جواب در شعر حزین الهیجی»(؛ 4374باشی )از اكبری و قافله« نظر استقبال

گویی و بررسی نظیره»(؛ 4345از باقریان موحد )« معرفی صد و ده استقبال از قصیده شینیۀ خاقانی»(؛ 4375)

از « رودكی قصیده از شاعران تتبع و استقبال»(؛ 4344از طاهر )« حافظشهریار از غزلهای  ۀاستقبال خالقان

( اشاره كرد. شایان ذكر است كه استقبال در شعر شاعران سبک عراقی تا كنون در قالب تحقیقی 4344پیشگر )

 ت. ای نشده اسمستقل بررسی و تحلیل نشده و به روابط بینامتنی اشعار استقبالی با الگویشان نیز توجه ویژه

 

 بحث و بررسی

 واكاوی برخی استقبالهای عطار از سنایی
است. های حسی است كه فرد پیشتر آنها را آزموده و در خیال خود آنها را نگه داشته مایۀ تخیّل همان تجربه

(. تصاویر هنری 437فرای: ص  تخیل فرهیخته،های بشری میداند )فرای آن را ساختن الگوی ممکن از تجربه

آفرینند و شفاف نیستند. تصویر بازنمون واقعیت نیست و در گوهر خود ازی با جهانی واقعی میجهانی مو

معنای هر « مجموعه»شکنی تصویری واقعی و واقعیت است. هر تصویر بیانی است از شکل« افتادگیازشکل»

های تصویری تا نشانهواحد را دگرگون میکند، همچون شعر كه در آن هر بیت معنای كلمات را تفاوت میدهد )از 

بخشی. بعنوان مثال (. بنابراین استقبال هنری از جهتی همسویی است و از جهتی تکامل19متن، احمدی: ص 

تصاویر شعر عطار از سویی با شعر سنایی معنا مییابد و در جهتی چون با آن همسو است، بدان معنایی نو 

 میافزاید. 

را معیار قرار میدهد و بر آن است كه شعر و « فلسفیتر بودن»ارسطو در ترجیح سخن ادبی بر سخن تاریخی 

است، و ساختن برتر و باالتر از بیان سخن ادبی از آنچه میتواند رخ دهد میگوید و گفتار تاریخی از آنچه رخ داده 

(. هنرمند با آفرین  هنری 447ان: ص تکرار است. چراكه پشت سر ساختن همواره تفکری مشهود است )هم

ناشی از آن نیروی غالب توفیق مییابد، نه تخریب آن. شاعری كه دچار نیروی غالبی « اضطراب»تنها به تسکین 

http://ensani.ir/fa/article/author/43997


 447/ هایی از اشعار شاعران سبک عراقیبا تکیه بر نمونه« استقبال»روابط بینامتنی در 

 

غم »شد، با سرودن شعر و حدیث نفس در آن، به نوعی دست به تخلیۀ عاطفی و روانی میزند تا « عشق»به نام 

 تسکین دهد. « رینندگیلذت آف»را با « مغلوب عشق شدن

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 

در القای معانی خواهد داشت كه بتواند مشاركان مادی و معنوی  روی آورد. پس شاعری بیشترین موفقیت را

بافت هنری خود را بصورت كامل بشناسد و بهترین بهره را از آنها ببرد. افراد درگیر در تعامل وظیفه دارند كه 

ل تعبیر دهند بلکه فاصلۀ هنری را هم نشان دهند. یعنی باید رفتارشان قابمیدهند نشان تنها آنچه را انجام نه

من: ص باشد و با عناصر پدیداری مالزم با آن رفتار نیز سازگاری داشته باشد )زبان، منزلت و قدرت در ایران، بی

(. مولوی ضمن استقبال از شعر سنایی و وامگیری بافت عرفانی آن، در برخی عناصر و نگرشها با توجه به 461

 است. فضایی كه در آن میزیسته، تغییراتی را اعمال كرده 

سختی راه عشق »در دو غزل زیر از سنایی و عطار، میبینید كه عطار از هنر سنایی الهام گرفته است و به مفهوم 

 نمودی تازه بخشیده است:« و مستی در آن

 ان چشههههم پههههر از خمههههار سرمسههههت 

 او ۀبهههس كهههس كهههه ز عشهههق غمهههز   

 

 تهوسهده پیههون دارم دو دیههپرخ 

 تهسهربهرد بهاركهههار چههههههزنّ

 (315)دیوان سنایی: ص                     

 مفشههان سههر زلههف خههوی  سرمسههت    

 ستهم نیههههههه طاقتهرا كهههاب مههههههدری

 دمهههههو بدیههههت تهس مسههها نرگههههههت

 زهههههههرخیهروی باههههههی مهههههاقههای س

 

 تهم از دسهدستی بر نه كه رفت 

 تهانصاف بده كه جای آن هس

 تهاز نرگس مست تو شدم مس

 تهه بنشسهتوبز ه  تیهكان آت

 (615)دیوان عطار: ص                       

سرمست، »های قافیهاست.  (محذوف مقبوض اخرب مسدس هزج)فعولن  مفاعلن مفعول هر دو غزل وزن

 زنار» كنایی  شعر سنایی چون عباراتو « مست، شست، بربست، شست، بنشست، هست، دست، بشکست پیوست،

 سر فرق به بند، دارند ازو دل پای به تیر، دارند زند چون خسته دل بر دیده، یا دو دارم بربست، پرخون چهاركرد

همگی در راستای تکمیل و تبیین مفهوم سختیهای راه عشق و « شست چون زلف دو آن بر دست، پیچند ازو

 پایداری عاشق در تحمل آنهاست. 

خمار، سرمست، ماه، شراب، » میکنندكلمات كلیدی كه مفهوم اصلی را تبیین در بررسی زبانی شعر سنایی، 

« تیر، كمان، قبضه و شست»است و تصویرهای طرحوارۀ شکار شدن عاشق به دست معشوق را « مست و دل

هم كلماتی هستند كه جفای « عشق، غمزه، زنار، جفا، عاشق، زلف، دست، پای، فرق سر و چشم»میکنند. كامل 

 «دست، بشکست هست، سرمست، مست، بنشست،»قوافی مشترک میدارند. دشواری راه عشق را بیان  یار و

لها و اشتراک در در درون غز« سرمست، مست، زلف، دست، زنار»های هستند و عالوه بر آنها اشتراک در واژه

نی از شعر سنایی تأثیر نشان از آن دارد كه اوالً عطار از جهت زبا« بربست كرد چهار زنار»مفهوم و عبارت 

 اوپذیرفته و در ثانی چنان كلمات در دل او نشسته است كه عیناً كلمات و عبارات را تکرار و تأكید میکند. 

را بکار « روی، توبه، می، بتکده، زنار، دُرد، قفس و فنازلف، سرمست، مست، نرگس، ساقی، ماه» كلمات كلیدی

نرگس » تأكید و اغراق بیشتری بکار ببرد. تركیبات شعر عطار همچون گرفته است تا همان مفاهیم سنایی را با



 434-414، صص 4155/ اردیبهشت 45/ شماره پیاپی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(و تحلیل متون سبک شناسی / 449

نیز مفاهیمی  «آت  توبه، ننگ وجود و قفس فنا مست، ساقی ماهروی، آت  تیز، می كهنه، كافر كهنه،

  شده از شعر سنایی را بازتابی دوباره میدهد.گرفته
هم همگی نفوذ « دل خسته، پای رمست، دلس خمار چشم»های استعاری از الیۀ ادبی سبک دو سروده، اضافه

 از رفتم كه نه، بر بربست، دستی چهارگوشه زنار» عبارات كناییعشق یار در عمق وجود عاشق را بیان میکند. 

هم همانند شعر سنایی و در جهت تبیین موضوع و نزدیک به شعر سرمشق « بنشست توبه تیز دست، آت 

 هستند.

معشوق، جفای او، گرفتاری در راه عشق، بیوفایی معشوق، عشق رقیبان و دشواری بیان زیباییهای به شعر سنایی 

 فی فنای معشوق، توبه شکستن در برابر دوست، بیان وصال، زیباییهای بیان عطار به غزل اختصاص دارد. فراق

کنند كه گری معشوقی عرفانی است و هر دو شاعر تأكید میاست. مفهوم اصلی هر دو شعر جلوهاق پرداخته 

آزمایی مستی تنها راه تحمل دشواریهای رسیدن به معشوق است. هر دو شاعر پیرامون مستی عارفانه طبع

اند؛ مستی در راه عشق یعنی سراندازی و اسیر عشق شدن و دادن جان در راه عشق. بدین سبب تیر غمزه و كرده

 میسازند. میکنند و سینه را سرر بالی راه عشق كمان ابروان یار را تحمل

 جانبۀ عطار در استقبالهای  از سنایی این دو شعرند:نمونۀ دیگر تأثیرپذیری همه

 ر نیسههههتهه از آن ظریفتهههههمعشوقهههه

 
 خر نیستفروش و عشوهزان عشوه 

 (647)دیوان سنایی: ص                      

 ز تههوام خبههر نیسههت  و ادل خههون شههد  

 دهههههچیهو پیهر از تهههههههههنتهههوانم سمهههی

 

 ر نیستههی دگهرا دلهروز مر ههه 

 گر هست سر منت وگر نیست

 (363)دیوان عطار: ص                       

مفهوم این دو غزل كه تا حدودی است.  (محذوف مقبوض اخرب مسدس هزج) فعولن مفاعلن هر دو مفعولوزن 

ای است كه ر از آن معشوقهاست. منظو« آن پنهان»كرد، ستای   در غزلیات شاعران عارف میتوان آن را مشاهده

ای كه تجلّی لطف و قهر او است و همگان همواره آرزوی دیدار او را دارند؛ معشوقه كسی تا به حال او را ندیده

 هاست. مشهور و مشهود است اما از شدّت آشکاری پنهان از دیده

عشق، دل، معشوقه، عشوه، شگرف، سر، روی، قمر، غم، »كلیدی عبارتند از  هایواژه سنایی زبانی شعر در قلمرو

میدهند كه عاشق هرچقدر هم مفلس باشد باز خریدار معشوق است. در شعر عطار ها نشان این واژه«. سیم، زر

سنایی مفاهیم  در حول محور آن مفهوم اصلی در گردشند.« دل، خبر، سر، گل، روی، دین، كافر، كفر، عشق»هم 

شهر پرشگرف، شمشیركشان چشم، غم تاج سر، دردسر، عشق ، سرهیچ تاجور، حریف ما، »یبات را از طریق ترك

سیم او، روی زر، رد و قبول دلبران، بالش، روی ، تاب دو زلف، آفتاب روی ، خاطرش، چشم او، دیدۀ عاشقان، 

و « روزگاران عجبان، ظریفها، بلشگرفتر، مریمکده خر، بتیعشوه و فروشقمری قماردل، والیت قمر تیرباال، عشوه

 عشق، ره تو، قالوز زلف روی، حلقه پرتو تو، پر روی آفرین ، من، گلبن دگر، سر رویی، دلیسیاه»عطار از طریق 

، نیست»كلمات مشترک این دو غزل عبارتند از  به ذهن مخاطب القا میکند.« تو كوی عشق و عالم تو، عشق

تعداد ابیات غزل سنایی بیشتر  اند.در قافیه تکرار شده« دگر»و « زر»كه « عشق، دل، سر، روی، زلف، زر و دگر

 اند. است. بنابراین مفاهیم در ابیات متعدد تکرار شده

نیست،  كمر تن  همه نیزه چون باالش، نیست، تیر شگرفتر بتی هیچ زو»تشبیهات  در قلمرو ادبی غزل سنایی،

 همه كان چون روی ، نیست، آفتاب سرر عاشقان دیدۀ جز / را او چشم را، شمشیركشان دل قمار قمری

زرست،  چو بر، روینیست، سیم شکر جز كه بین نادره این میم / و سین چو لب و نیست، دندان گهر خاطرش



 444/ هایی از اشعار شاعران سبک عراقیبا تکیه بر نمونه« استقبال»روابط بینامتنی در 

 

-استعارهپذیر نیست. همگی در جهت تبیین زیباییهای معشوقی است كه دسترسی به او امکان« سرست تاج غم

 نهاد كلهی را ما دل و جان او، چشم شمشیركشان دل، والیت قمر، قمار لیک، را چرخ بسیست فرزند»های 

 گل تو روی از آفرین ، گلبن»تشبیهات شعر عطار همچون نیز نشان از مقام واالی معشوق دارد. « عشق 

 خون دل»كنایاتی همچون و « نیست در خاک همچو عشق، ره قالوز است زلف، كفر دین، حلقه تر، نورشکفته

نیست،  گذر تو زلف حلقه نیست، از اثر اینیست، ذره وگر منت سر هست گر پیچید/ تو از سر نتوانممیشد، 

 های آشکار دوست دارند.نیافتنی و جلوههم نشان از مقام واال و دست «نیست در خاک عطار در كوی تو همچو

معشوق و بیان زیباییهای او پرداخته و سنایی به توصیف هر دو غزل عرفانی عاشقانه را بیان میکند.  از نظر فکری

محبوب سخن میگوید و خود را الیق دوست عطار از غم هجران  میداند. عشق دوست را موجب ارزشمندی

 نماست.نمیداند و شرط وصال را در كافری میداند كه مفهومی متناقض

 غزل سنایی به مطلع:

 داردهر نهههههههههههههو قمهور رخ تههههههنههههه

 
 شههههههیرینی تههههههو شههههههکر نههههههدارد 

 (449)دیوان سنایی: ص                             

 است:را عطار الگو قرار داده 

 داردهر نههههههههههی خبهزیههههن درد كسهههه

 
 در نههههدارهن درد كسههههی دگهههه هكیهههه 

 (364دیوان عطار: ص )                      

غزل  . دراست« ندارد»شعر  ردیفو  (محذوف مقبوض اخرب مسدس هزج) فعولن مفاعلن مفعول وزن هر دو شعر

 و شرق دارنده تو، شیرینی تو، رخ نور پسر، بسزا» تركیباتو « خوبی، زر، وصل، عشق، رخ» كلمات كلیدی سنایی

كلمات  هم دیده میشود. عطار« او خوبی خوبرویی، عشق تو، وصل بی عاشق، كام حق، بهشت رضوان غرب،

و « دگر سفر، ره این هزار، سر صد و هزار جای ور،دیده دیدۀ» تركیبات و «اصل، فرع، ذره، درد، خبر» كلیدی

 كه كسی است كور»مفهومی  اشتراکاست. را بکار برده  ذره پاوسر بودنمفاهیم ذرۀ هزاردر و نامتناهی و بی

نشان از این دارد كه عطار آشکارا از شعر سنایی تأثیر پذیرفته و غزل خود را « ندارد در هزار كه را / بیند ایذره

روده است. غزل سنایی عرفانی است و به بیان زیبایی و عظمت معشوق پرداخته است. شعر عطار در تأیید آن س

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.

 اند:پرداخته« حُسن تجلی و»در دو غزل زیر هم سنایی و عطار به تبیین مفهوم 

 دههه رآمهازار بهن مست بهه به  هروزی بت م

 رخسار و خط  بود چو دیبها و چهو عنبهر   

 

 ...دههگرد از دل عشاق به یک بار بر آم 

 هم كرد و خریدار برآمده باز آن دو ب

 (154)دیوان سنایی: ص                     

 دهار برآمه ههه ن و ز بلغهعشق تهو ز سقسیه  

 دمهق ببنه ههه ه در عشهگفتم كه كهنم توبه  

 

 ...دههار برآمهبیک ار بههاد ز كفهفری 

 دهتا چشم زدم عشق ز دیوار برآم

 (547)دیوان عطار: ص                       

است و از « برآمد»با ردیف  (محذوف مکفوف اخرب مثمن هزج) فعولن مفاعیل مفاعیل مفعول هر دو شعر وزن

 شعر سنایی زبانی در قلمرودر شعر عطار نیز قافیه شده است. « بازار، بار، كار»هشت قافیۀ سنایی سه مورد 
كه همه « عشاق، دلشده، شیفته، خطفریاد، رشک، بت، شب، شیفته، غم، خلوت، »كلمات كلیدی عبارتند از 
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 شیفته، آن دلشده، صد صد»و گروههای اسمی رند. تركیبات نشان از تجلی معشوق در نهایت ظلمت زمین دا

 برگ او، خط و بتان، بناگوش ستدیبای، رشک و عنبر او، حسرت عشاق، غم دل من، بت نوآیین، دیبای عنبر،

كلمات كلیدی  شعر عطار زبانی در قلمرو هم از نهایت آرزوی دیدار روی یار حکایت دارند.« من شب گل  و

 رخ، یک تو، آن دلشده، رخ زیبات، صد رخ» تركیبات و« منصور، بازار، صومعه، توبه یوسف، عشق، رخ، عیسی،»

همه با تجلی و حُسن مرتبطند و با شعر « اقرار تو، نعره جهان، ذكر حسن، دو تار، آراسته زار، هر ناله زمزمه، صد

 سنایی همسویی معنایی دارند.

من، خریدار،  بت» هایو استعاره« عنبر چو و دیبا چو بود ط خ و رخسار» تشبیهات شعر سنایی ادبی در قلمرو

 عطار ز و بزاز ز برآمد، فریاد بار یک به عشاق دل از دلشده، گرد»كنایات و « شمشاد و دیبا، بتان، سوسن و عنبر

 «خط و بناگوش» تناسب و« برآمد و فروشد»محتوای اصلی شعر را پرورده است. ضمن اینکه تضاد « برآمد

 ،«تو وصل می»تشبیه  عطار ادبی ناپذیر معشوق است. در قلمروهمگی در جهت نشان دادن زیبایی وصف

 چشم تا» كنایات و« فروشد بازار به تو حسن تار، هر دل بگفتم، چنگ آمدن عشق، در عشق، با»های استعاره

 عزی و الت وز»نماهای و متناقض« برآمد بازار ز هیاهوی زمزمه، یک برآمد، كار براندند، زیبات رخ از زدم، نقاب

از و مراعات نظیرها همگی در حول محور همین مفهوم هستند. « برآمد بار یک به كفار ز برآمد و فریاد اقرار نعره

عرفان عاشقانه است و به توصیف زیباییهای معشوق در مفهوم نمادین عرفانیشان  غزل بیانگر نظر فکری هر دو

 پرداخته است. 

 در زدهههههههرا ره قلنهههههوق مهههههشهعهم

 
 در زدهم آتههه  انههه هزان راه بهههه جانههه  

 (435)دیوان سنایی: ص                              

 عشهههق آمهههد و آتشهههی بهههه دل در زد   

 
 تهههها دل بههههه گههههزاف الف دلبههههههر زد  

 (154)دیوان عطار: ص                              

 مفاعیلن مفاعلن مفعول وزن دو غزلاست. « عشق یار و سوختن»، یا «عشق یار و راه زدن است»مفهوم دو غزل 

است كه موسیقی درونی و آوردن مفاهیم متضاد آن را تقویت كرده « زد»با ردیف  (مقبوض اخرب مسدس هزج)

مقامران، ابدال، صومعه، عشق، میکده، آت ، قلندری، » كلیدی كلمات زبانی شعر سنایی، بر روی در قلمرو است.

و  صالح ره قلندر، ره» تركیبات است.و بیشتر مقامری و برد و باخت در عشق یار تأكید شده « مستی و آب كوثر،

كلمات  هم این مفهوم را تداعی میکنند. «خوی  كام زر، آب عنب، آب كوثر، آب دوزخ، آت  من، قد دینداری،

تداعیگر « دلبر، آت ، اخگر، آتشین، عشق، دریا، نگار، حلقه و آب، دریا و موج و گوهر دل،» شعر عطار كلیدی

 رویم، طربم، شاخ عشق، دل، غمنگار، آتشین بربر، سیمسیم» سوز هستند. تركیبات و كلمات مركبعشق آفاق

 مگس، چو عقلم ،رخ  طاووس»هم بر این مفهوم مركزی تأكید دارند. تركیبات « گوهر موج دلم، عقلم، رخ ،

هم طرحوارۀ اصلی زیبایی معشوق و ناگزیری عاشق را تصویرسازی میکنند. مشتركات بین دو غزل « نگار سیمبر

« زدن عاشقان سر بر زدن و دعوت عشق و دست در بر حلقه»عبارات   چنانکه میبینید فراوان است ولی در

-ای خمیده شده و مانند حلقهق یار همچون حلقهمیشود. در هر دو غزل، عاشق از عش بیشترین نزدیکی احساس

  است. آمدن عشق، سوختن و سرمست ساختن دیگر مفهوم مشترک این دو غزل است.ای محروم پشت در مانده 

استعاره و  و« زد در بر حلقه چو مرا وان گاه من / قد كرد حلقه چو خمیده» تشبیهات ادبی شعر سنایی قلمرودر 

زد و  اندر آت  زد، جانم كوثر آب دوزخ آت  زد، وز سر بر زد، دست در بر حلقه چو مرانخواست،  دلم» كنایات

نماهای غزل هم درجهت تبیین متناقض مفهوم عشق آتشین و سوزنده را تداعیگر است.« كوفت پای صومعه در

 شر در خیر و نور در ظلمت ایمان / در كفر و زهد در رندی»موضوع و جلب توجه مخاطب بدین موضوع است: 



 464/ هایی از اشعار شاعران سبک عراقیبا تکیه بر نمونه« استقبال»روابط بینامتنی در 

 

 دریا چو دلم مگس، چو عقلم طربم، شاخ» تشبیهات عطار ادبی شعر در قلمرو «.زد كوثر آب دوزخ آت  زد، وز

 بر حلقه عقل، عشق آمد و آت  اندر دل زد و بر سرزدن»تشخیصها و كنایات  ها وو استعاره« رخ  طاووس شد،

هم طرحوارۀ « دلآتشین زد، گوهر موج زد، سر بر دست زد، زر سیمبر، زد، بر هم به بركند، بن و بیخ ز زد، در

 اصلی را تصویرگری میکنند. 

عرفانی است و به توصیف عشق و ارزشمند بودن عشق الهی و تأكید بر مفهوم فنای فی سنایی  غزل فکری از نظر

سنایی استقبال  عرفانی است. عطار از نظر معنایی و فکری در بیشتر ابیات از عطار هم شعراق پرداخته است. 

كرده و ارزشمند بودن عشق را بیان میکند و كسب معرفت را توفیق خداوندی میداند. همچنین به تقابل عقل و 

 است. اند و كلمات اشعار هم مؤید این نکتهعشق و استغنا اشاره دارد. هر دو شاعر به توصیف عشق پرداخته

 

   خاقانی  ازسعدی واكاوی برخی استقبالهای 
و استفاده از اصطالحات و مطالب علوم  بینیاست. باریکفخیم و استوار  قصاید خاقانی در سرودن عمدۀ شهرت

در سرودن غزل،  خاقانی زباناما . ساخته استرا دشوار و دیرفهم  آنو  كرده را از اعتدال خارجش شعرمختلف، 

و در به كمال رسیدن غزل فارسی سهم بسزایی ایفا میکند. در بررسی غزل فارسی باید به  تر میشودنرمتر و ساده

غزلهای او توجه فراوان شود، زیرا او نیز به مانند سنایی و حافظ هم از نظر لفظ و هم از نظر معنا مورد توجه 

ای به آثار ركدام به گونهسعدی، موالنا و حافظ ه(. 455، شمیسا: صسیر غزل در شعر فارسیشاعران بوده است )

 ده است. گاه این استقبال عیناًرها باز لحن و موضوعات غزلی خاقانی بهره سعدیاند. های وی نظر داشتهو سروده

 است.  همراهو گاهی با تغییر و تصرفی زیبا است از وزن یا قافیه یا ردیف 
است، در اشعار عاشقانه خاقانی كه تجربۀ اشعار تعلیمی ناصرخسرو و شعر زاهدانۀ سنایی را پی  روی داشته 

شاعران بسیاری در شعر خود بکار  را «اسارت و گرفتاری در عشق»مفهوم سرمشق سعدی قرار گرفته است. 

كند. ا با زبان هنری به همگان اعالممیگیرند. عاشق چون خود را گرفتار معشوق میبیند، تصویری میسازد تا آن ر

میشود و سایر كلمات به گرد این مفهوم میچرخند كه در این تصویر اغلب گیسوی یار به زنجیر تشبیه 

 هم برگرفته از همین مفهوم است:« دام و صید»ۀ گرفتاریند. كنندتداعی

 دیوانههه شههد دلههم ره زلههف تههو برگرفههت   

 
 مسکین به پای خوی  بهه زنجیهر میهرود    

 (54)دیوان امیرخسرو دهلوی: ص               

 كرد:مشاهده« عقل و عشق»و سعدی هم میتوان این تصویر را در تقابل  خاقانیزیر از غزل در دو 

 دل پهههردۀ عشههههق توسهههت برگیههههههر  

 در كهههار دلههههی كههههه گمههههره  توسهههت 

 

 جهههان تحفهههۀ وصهههل توسهههت برهههذیر    

 تقصیهههههر نمیهکنهههههی ز تقهصیهههههههر  

 (675)دیوان خاقانی: ص                           

 ود بهههه نخجیهههرمیهههرآن كیسهههت كهههه 

 سهههعدی چهههو اسهههیر عشهههق مانهههدی   

 

 رههههههان بههههه زنجیهای دل دوستهههههپهههه 

 تهههرک تهههدبیر  ؟تهههدبیر تهههو چیسهههت  

 (96 )كلیات سعدی: ص                             

كلمه  هشت از مجموعاست.  (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف)بحر  مفعول مفاعلن فعولن این دو غزل وزن

خاقانی برای تصویر  است.به وام گرفته را « زنجیر، تیر، تدبیر و گیر»كلمه  چهارغزل خاقانی، سعدی  ۀقافی

برگیر، سگ، قضای بد، بخست، گمره  تو »است. را بکار گرفته « زنجیر، تیر، شست»های واژه« اسارت و گرفتاری»



 434-414، صص 4155/ اردیبهشت 45/ شماره پیاپی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(و تحلیل متون سبک شناسی / 466

كه سعدی برای تداعی شعر سرمشق و باالبردن  دیگر كلماتیمین امرند. هم تداعیگر ه« و نام نوشتن بر تیر

ها و موسیقی معنوی از خاقانی به وام گرفته است عبارتند از: نخجیر، زنجیر، كمان، تیر، اسیر. از طرفی هم واژه

جفا، ، سختپای دل به زنجیر بودن، بابل )یادآور اسارت هاروت و ماروت(، دست و بازو، افتاده»تركیباتی چون 

 همگی تداعیگر مفهوم اسارت و گرفتاری هستند. « پیوند، جان، برآمدن، خون و ماندنسست

و سعدی در این غزلها تأكید دارند كه انسان همواره اسیر عشق معشوق است و تدبیر  خاقانی در كل از نظر فکری

است و معشوق هم همشیرۀ جادوان بابل و همسایۀ  است. چراكه عشق قضایی آسمانی« ترک تدبیر»این كار 

 ازجمله كارهای عاشق در راه وصول به معشوق است. « سراندازی»و « خویشتنیبی»لعبتان كشمیری است. 

 برای بررسی تأثیرپذیری سعدی از خاقانی، توجه به این غزلهای دو شاعر نیز شایسته است:

 خویشهتنم یارب از عشق چه سرمستم و بی

 میهدان رود آن بهت مگذاریهد دمهی     گر به

 

 دست گیریدم تها دسهت بهه زلفه  نهزنم      

 بههو كههه هشههیار شههوم بههرگ نثههاری بکههنم

 (44)دیوان خاقانی: ص                               

 مهر از خویشتنهههتهها خبههر دارم از او بیخبهه

 بدرم دم بهه دم از غایهت شهوق   یپیرهن م

 

 مههه د كه منهایههودش ز من آواز نیها وجهب 

 دم همه او گشت و من این پیرهنمكه وجو

 (96)كلیات سعدی: ص                               

قافیه در غزل خاقانی،  واژۀ دهاز مجموع محذوف( است.  مخبون )بحر رمل فعالتن فعالتن فعالتن فعلن هاوزن غزل

خاقانی با ت. اس بکار برده را عیناً« خویشتنم، منم، پیرهنم، سخنم، زنم، شکنم»قافیه  ۀكلم ش سعدی 

و كلمات را برجسته میکند و  آهنگین را كالم« صورت/ صفت»و « جهان/ جمال»كلماتی متناسب مانند  آوردن

است، در  چون شعر خاقانی را پسندیده و بافت شعر را آمادۀ القای سخن دیده سعدی موسیقی شعر را باال میبرد.

 دیده من كه دیده بركنم». سعدی با تکرارهایی از قبیل استهمان وزن و قافیه و تناسبات كالم، شعری سروده 

 به شعر خاقانی باالتر ببرد.بر آن است كه موسیقی شعر خوی  را نسبت« برنکنم او از

-خویشتنم، دست سرمستم، بی»ها و عباراتی چون را با واژه« هیچ انگاشتن خود»از نظر فکری، خاقانی مفهوم 

من همه او، نیم جان دارم، جان سایه ندارد به زمین، سایۀ جان است تنم،  گیریدم، صورت من همه او شد صفت

گر مرا پرسی و چیزی به تو ، سالها هست كه در آرزوی خویشتنم/  از ضعیفی كه تنم هست نهان گشته چنانک

باراتی چون بیان میدارد و سعدی با الهام از شعر او با كلمات و ع« آن نه خاقانی باشد، كه بود پیرهنم/ آواز دهد

كه وجودم همه او گشت و من این ، با وجودش ز من آواز نیاید كه منم/  خبر از خویشتنمتا خبر دارم از او بی»

ای گر به خون تشنه، خاک اگر بازكنی سوخته یابی كفنم/  گر همین سوز رود با من مسکین در گور، پیرهنم

همین سخن را تکرار میکند. طرحوارۀ ذهنی خاقانی و سعدی در این دو غزل بر « اینک من و سر باكی نیست

چنانکه با  را بیان میدارند، عشق در راهخویشتنی و سرمستی هر دو غزل محتوای بییک اصل استوار است. 

 اند جز پیرهنی. یمبطوریکه اثری از عاشق نم ؛وندمیش معشوق یکی میشوند و حتی در او فنا

 ی به مطلع:در غزلهای

 مهانههههههههدهنهههههههدل آتشی فّهاز تههههه

 
 مهههههرانهان نهههههر زبهههههو بهام تههههزان نههه 

 (316)دیوان خاقانی: ص                             

 مهههههانهزار جهگهههر دسهههت دههههد هههه  

 
 مهههههههانهههاركت فشهای مبهههههههههههدر پ 

 (644)كلیات سعدی: ص                             



 463/ هایی از اشعار شاعران سبک عراقیبا تکیه بر نمونه« استقبال»روابط بینامتنی در 

 

( از دوازده قافیۀ خاقانی هفت مورد در اخرب مقبوض محذوف هزج مسدسبا وزن مفعول مفاعلن فعولن )بحر 

 در مضمون میکند. همین شکایت فراق غم از و میگوید درون خاقانی از سوزغزل سعدی نیز مشاهده میشود. 

 و میداند شاهباز را معشوق سعدی، بجهت مفاهیم مطرح در غزل عراقی، كه تفاوت این با هست نیز سعدی غزل

كند و میدانید كه پستی مقام معشوق از ویژگیهای سبک  جانبازی است او میداند و حاضرخاكسار  را خود

(. بنابراین اختالف در 441شناسی نظم، شمیسا: ص خراسانی و علو مقام او از مختصات سبک عراقی است )سبک

این مورد فقط به سبک فردی دو شاعر برنمیگردد و البته سعدی در باال بردن مقام معشوق در سبک عراقی سهم 

من شاعر »كه میگوید  است تهفجواب خاقانی را كه گ «من سعدی آخرالزمانم» مفاخره هم با مصراعر آخر د دارد.

 «. القرانمصاحب

 نیز در غزلهایی به مطلعهای زیر:

 الیهجمه ق پهری هشوریده كهرد مها را عشه   

 
 زد ز دسههت  داریههم گوشههمالیهههر چشههم 

 (15دیوان خاقانی: ص )                        

 ی و مهالی هردم بهر منصبه  ههرگز حسد نبه 

 
 یهاله هری وصهر آن كهه دارد بها دلبه   ها به الّ 

 (135)كلیات سعدی:                                  

كلمه در غزل  هشتقافیه از مجموع اخرب( است و در  مثمن )مضارع فاعالتن مفعولمفعول فاعالتن  دوریوزن 

و باز هر دو شاعر بر اصل شیدایی و دلدادگی و  است در غزل سعدی تکرار شده كلمه قافیه عیناً پنجخاقانی 

جمالت گفتا كه بی»شوریدگی عاشقان در عشق معشوق تأكید دارند. خاقانی سختی زیستن دور از معشوق را با 

و اكنون در /  سال وصال با او یک روز بود گویی»میکند و سعدی با الهام از او با  بیان« روزی بود چو سالی

 طرح سخن میکند. « قدر سالیانتظارش روزی به 

 در دو غزل زیر نیز میتوان مشتركات زیادی از شعر دو شاعر پیدا كرد:

 شهههوری ز دو عشهههق در سهههر ماسهههت   

 
 میهههههدان دل از دو لشهههههکر آراسهههههت  

 (94دیوان خاقانی: ص )                        

 بهههوی گهههل و بانهههگ مهههرو برخاسهههت  

 
 هنگهههههام نشهههههاط و روز صحراسهههههت  

 (344)كلیات سعدی: ص                           

قافیه غزل  ۀكلم دهاز مجموع  ( است.هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) مفعول مفاعلن فعولن هاغزل وزن

 آفتاب»مثل  ایدوگانه هایتقابل و «دو» عدد تکرار با خاقانی است.آورده  عیناً قافیه را ۀكلم پنجخاقانی، سعدی 

 را دوگانگیها و تضادها این و سعدی ردهك كمک غزل درونی آهنگ ایجاد به آورده، كه «مشرق و مغرب» ،«بدر و

 «.راست بجز نبیند چشم تا /برآرم  خویشتن چپ چشم»: است تغییر داده كمّی و كیفی لحاظ به شاید غزل  در

در شعر دو شاعر بیان  های متعددیحوارهكه با طر ستهاموتیف این غزل «دستگیدوگانگی و دو »در واقع این 

شناسی با بررسی سبکو سعدی هر دو از عشق و تناقضهای آن میگویند. خاقانی نیز  از نظر فکری شده است.

به شعر خاقانی لطافت بیشتری های شعر سعدی نسبتشعر این دو شاعر میتوان مشاهده كرد كه كلمات و واژه

گوید و این نشان میدهد كه مقام معشوق در شعر سعدی دارد و سعدی متواضعتر از خاقانی با معشوق سخن می

باالتر از شعر خاقانی است. با توجه به نگرش شاعران عراقی به جایگاه معشوق غزلهای سعدی به نسبت خاقانی 

 تر است. عاشقانه
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 واكاوی برخی استقبالهای حافظ از سلمان ساوجی
كننده بدنبال محملی تازه برای كه شاعر استقبالكننده است شعر سرمشق گاه از لحاظ بالغی چنان مبهوت

اندیشه و مسئلۀ عاطفی نیست و اگر بدنبال نو كردن معانی باشد و بافت موقعیتی را تغییر دهد، تصویر، موسیقی 

است و او را به درجۀ احساس لذت و و دیگر عناصر و روابط شعر را كه قبالً با مخاطب رابطۀ ذهنی برقرار كرده 

مندی از رابطۀ بینامتنیت، متن رسانده، تغییر چندانی نمیدهد. اما شاعر تأویلگر، با دقت، ضمن بهرهسرور از 

ای تازه به آن میبخشد. سلمان قدمی دیگر درجهت تغییر بافت كالم برمیدارد و با تأویلهای ذهنی شعر، جلوه

 غزلی در بافت عاشقانه دارد:

 ابی داردههه ه طنهر حلقه هدام زلف تو به هه 

 
 ی داردهه خرابهر گوشهچشم مست تو به ه 

 (15)دیوان سلمان: ص                                 

 كه حافظ آن بافت عاشقانه را تغییر میدهد و در بافتاری تازه بصورت شعری عرفانی میسراید:

 ی داردهابهههاز و عتههدگان نها دلشههاز بههب        ی داردههابههه تهههل او غالیهآن كه از سنب

       (94)دیوان حافظ: ص                                                                                              

)بحر رمل مثمن مخبون اصلم( سروده شده است. هر دو « لنفاعالتن فعالتن فعالتن فع»هر دو غزل بر وزن 

«. تابی، آبی، خرابی و جوابی»لمات یکسان قافیه عبارتند از اند. كاستفاده كرده« دارد»شاعر از ردیف فعلی 

هم مشهود است. مصراع دوم مطلع « چشم مست، بیمار، تاب، خراب، آب»های مشابهی چون تركیبات و كلمه

سلمان هم بصورت كامل در مقطع غزل حافظ تکرار شده است كه نشانگر تأثیرپذیری آشکار حافظ از فکر و طرح 

لمان است. حافظ از ردیف و قافیه و ساخت نحوی غزل سلمان بهره برده است. به عبارتی حافظ و تصویر شعر س

-است. الگوی شعر سلمان به حافظ اجازه داده شعر سلمان را پسندیده و طرح سرودۀ خود را بر اساس آن ریخته 

نظر تکرار كلمات و  تداعیگر برخی كلمات باشد، اما از« وصف معشوق»است كلمات شعرش در حوزۀ مفهومی  

است. یعنی حافظ برخی به سلمان داشته تركیبها بسبب فزونی تعداد ابیات، حافظ انتخابهای متفاوتی نسبت

تاب، چشم است، اما تنوع تركیبات و كلماتی چون دلشدگان، غمزه، سنبل غالیهتركیبات را از سلمان وام گرفته 

او در القای مفهوم موفقتر باشد. تشبیه و استعاره پربسامدترین شعر  مخمور، ترک مست در شعر حافظ سبب شده

های مضمر ها اغلب از نوع بلین و حسی است. هر دو شاعر از تشبیهشده در دو غزل است. تشبیههای استفادهآرایه

ل و اند كه سهم حافظ بیشتر است. حافظ عالوه بر تشبیه از تلمیح )خضر و آب حیات( حُسن تعلیهم بهره جسته

هر دو غزل اشاره به عتابهای معشوق دارد كه سبب بیماری و  است. در قلمرو فکریجناس هم استفاده كرده 

ها و صنایع ادبی غزل مذكور عالوه بر استفاده از واژه است. حافظ در سرودن غزل سودایی شدن عاشق شده

 ك  ترسیم كردهخود را خونریز و عاشقسلمان، به مفهوم شعر او هم توجه نشان داده و همچون سلمان معشوق 

كه عاشق در دام وی گرفتار است و عتابها و غمزۀ معشوق عاشق را ضعیف و بیمار گردانیده اما او باز هم به وصال 

تاب، گیری از صفات و تركیبات و كلماتی چون سنبل غالیهو پاسخ از طرف مشعوق امید دارد. حافظ با بهره

ت، چشم مخمور موضوع وصف معشوق و آزارش را بسط و گسترش بیشتری داده دلشدگان، غمزه، ترک مس

 است. 

همچنین در نمونۀ زیر غزل حافظ غزل سلمان را به یاد میآورد و چون میداند مخاطب با شعر او آشنایی دارد با 

حافظ پا را رۀ اوست. استفاده از این رابطۀ القایی، فرمی به همان نوع و بیانی تازه را ایجاد میکند كه متناسب دو
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، در راه عشق را «سوختن همچون شمع»از این فراتر مینهد و در تعبیری تازه، با استقبالی از شعر سلمان مفهوم 

 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     

 (634دیوان سلمان: ص )                     

 در غزل حافظ رنگی تازه به خود میگیرد: «سوختن همچون شمع»و 
 عهم چهو شمه  هنشین كوی سربازان و رندانه شب  عهو شمهانم چهور خوبههدر وفای عشق تو مشه

 (74دیوان حافظ: ص )                        
« شمع»فاعلن )بحر رمل مثمن محذوف( است. در هر دو غزل ردیف  وزن دو غزل فاعالتن فاعالتن فاعالتن

(. در قلمرو زبانی، كلمات 74، شفیعی كدكنی: ص موسیقی شعراست ) كلماتی خاص را بر گرد خود جمع كرده

در « سوختن در عشق یار»است كه بر گرد مفهوم « گریانم، برافشانم و بنشانم»یکسان قافیه در هر دو غزل 

هم بر نگاه یکسانی تأكید دارند. البته در شعر « شمع، شب، گریانم، برافشانم، بنشانم»لمات یکسان گردشند و ك

بیشتر و بهتر از شعر سلمان مفهوم « باران، نقصان، نرم شدن، گدازان، منوّر و آب دیدهآت ، سوزان، اشک»حافظ 

 سوز عاشقانه را نشان میدهند. 

هایی چون خاموشی و ازبین رفتن، شبهون خودش را با تشبیه، با وجهسلمان در ابیات گوناگ در قلمرو ادبی

بیداری در شبها، نوردهی در شب، سوختن و اشک ریختن به شمع و همچنین اشکهای خود را به اشکهای شمع 

است. در بیت دهم و آخر، سلمان دوری و سرزنشهای معشوق را همچون در اثر سوختن در فراق یار مانند كرده 

نشین های شبشبهآزرده میکند. حافظ نیز در تمام ابیات خود را با وجهن بر شمع میداند كه عاشق را دلزددم

است. در  شدن و نوردهی به شمع تشبیه كرده كردن شمع در شب، اشک ریختن، سوختن و تمام بودن، روشن

شبه میکند. آت  مهر با وجه شبه روشنی به شمع مانندبیت دهم هم با تشبیه مضمر معشوق خود را با وجه

شبه استقامت ازجمله اركان تشبیهی شبه تندی و تیزی و كوه صبر با وجهحرارت و گرمی، كُمیت اشک با وجه

 هستند. « همچون شمع سوختن»مرتبط با  
مضمون غزل سلمان عاشقانه است. جانبازی و پاكبازی برای معشوق در غزل سلمان با مضامین گوناگون بارها 

رار میشود. ایجاد غم و اندوه در عاشق از جانب معشوق و تسلیم شدن عاشق در برابر معشوق هم در بیشتر تک

میشود. در غزل حافظ مضمون غزل عارفانه است. زار و گریان بودن عاشق در هجران و فراق یار و  ابیات دیده

 ا در برابر معشوق ضعیف و ناتوان جلوهامید به وصال در غزل او در چندین بیت دیده میشود. هر دو شاعر خود ر

میآورند و هر دو چون شمع اشک میریزند و در پایان نقصان پیدا میدهند و سر تسلیم در پیشگاه معشوق فرو 

 میکنند. 

در بررسی شعر حافظ باید به این نکته توجه داشت كه زبان همواره رابطۀ دوسویه و آمیخته با نظریه و ایدئولوژی 

میشود، معانی ها و نظریات قبلی ای جانشین گزارهها و نظریات تازهمیدهد و گزاره زمانی كه تحولی رخدارد. 

است. چیزی كه در این كاررفته در نظریات جدید با معانی همان كلمات در نظریات قبلی متفاوت های بهواژه

(. 69كهنه است )عرفان و تفکر، همدانی: ص  افتد، زای  شاكلۀ مفهومی نو از دل شاكلۀ مفهومیمیجریان اتفاق 

 شونده از آنها ایجاد میشود.های تداعیبنابراین برخی مواقع تقابلی بین كلمات و اصطالحات و درنتیجه واژه
هایی خاص كه در زمانۀ او نشان از نفاق و ریا دارند، و بین واژه را مركز معنا قرار داده« تقابل»سلمان در شعر زیر 

ایی با بار معنایی مثبت آورده است. از تقابلهایی كه سلمان ایجاد كرده میتوان به تقابل بین عاشقی و هواژه

، خرید و فروش، بهشت و دنیای نقد، خرد گریپرستی، كعبه و خانه خمّار، عاشقی و آبرو داشتن، زهد و الابالیدین
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و نامحرمی اشاره كرد. سلمان ساوجی در كنار و عشق، یقین و انکار، آسودگی و انتظار، وصل و فراق، رازداری 

تر را برجسته« تقابل صداقت و ریا»كرده و  های خاصی را مطرحهریک از این تقابلها، طرحها و تصویرها و واژه

و  وبویی تازه به تقابلهای معنایی دادهساخته است. حافظ با الهام از شعر سلمان و الگو قرار دادن شعر او رنگ

 است:مقایسه پرداخته  صریحتر به
 ا كار نیستهن و دنیها دیهاشق سرمست را بههع

 مهی  هروی زرد عاشقان، چون میشود گلگون به 

 

 ار نیسهت ههه خمّ هۀانه هز خهصاحبدالن ج هۀكعب 

 ار نیستههار را رنگی ز لعل یهم خمّهگر خ

 (654)دیوان سلمان: ص                             
 نیست ال ما آگاهههد ظاهرپرست از حههزاه

 در طریقت هرچه پی  سالک آید خیهر اوسهت  
 

 در حق ما هرچه گوید جای هیچ اكهراه نیسهت   

 م ای دل كسی گمراه نیستههدر صراط مستقی

 (364دیوان حافظ: ص)                      

د های زاهد ظاهرپرست و عارف صادق، صراط مستقیم و گمراهی و طریقت و شریعت، زهتقابلهای حافظ بین واژه

ق، كبر دیوانی و نشان حسبهو رندی، عرصۀ شطرنج رندان و شاه، معما و آگاهی، استغنا و اظهار آزردگی، صاحب

و ناز و درگاه، میخانه و خودفروشان، قامت ناساز و تشریف، لطف پیر خرابات و لطف شیخ و زاهد و در نهایت 

ی هم كه حول این محورها میگردند، تناسب ك  و در بند مال و جاه است كه سعی كرده كلماتعاشق دُردی

( و تقابلها نشانگر این 44مظفری: ص  وصل خورشید،است )« اهلیّت»باشند. مفهوم اصلی كل  غزل حافظ داشته 

ای كه به شعر سلمان با توجه به قافیهاست كه چه كسی اهلیت دارد و چه كسی اهلیت ندارد. شعر حافظ نسبت

 و حسرت بیشتری را دربر دارد. انتخاب كرده محزونتر است

در هر « نیست»و فعل  وزن هر دو غزل یادشده فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن )بحر رمل مثمن محذوف( است

دو غزل ردیف شعری است. در هر دو غزل، شبکۀ معنایی در كلماتی چون خمار، می، رند، عاشق، خرابات، 

و « شمع»، «آیینه»، استعارۀ «سر سودا داشتن»ان كنایۀ در غزل سلم میخانه، سرمست و خم شکل میگیرد.

و شبکۀ معنایی بین كلمات « صراط مستقیم و گمراهی»تشخیص و همچنین در غزل حافظ تضاد میان كلمات 

فکری، غزل  مند. از لحاظباعث تداعی همین مفهو« نق  سقف بلند ساده بسیار»و كنایۀ « رخ، شطرنج و شاه»

-ان، مالمت ریاكاران، گذشتن از جان در برابر معشوق، امید به وصال و رازداری را توصیه سلمان، جانبازی عاشق

میکند و غزل حافظ بر مالمت ریاكاری زاهدان، ایثار در راه عشق و هیچ پنداشتن خود در برابر معشوق تأكید 

ده از كلمات و جمالتی چون میکند. با این وصف حافظ خمیرمایۀ این غزل خود را از سلمان میگیرد، اما با استفا

« خودفروشان را به كوی می فروشان راه نیست»و « تزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیس»، «خودفروشان»

  مفهوم شعر خود را گویاتر از او القا میکند.

 در دو غزل زیر نیز اشتراكاتی دیده میشود:

 داردها را نگهران میه  ههره كه مهچهآن پری

 رسهاره برهل بیچهبلبال دل های گلو از ح

 

 ...داردها دگهران میه  ها و نظر بها مهم بهچش 

 داردهان میه ههه اد و فغهرا اینهمه فریه هتا چ

 (444)دیوان سلمان: ص                             

 ران میههداریها را نگهههروزگاریسههت كههه مهه

 ورههه د حضههای كه در دلق ملمع طلبی نق

 

 ...مخلصان را نه به وضع دگران میداری 

 خبران میداریی عجب از بیسرّچشم 

 (615)دیوان حافظ: ص                      
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لن )بحر رمل مثمن مخبون اصلم( و ردیف شعری هر دو غزل فعلی وزن هر دو غزل فاعالتن فعالتن فعالتن فع

غزل  اند، با این تفاوت كه ردیف غزل سلمان سوم شخص مفرد امااست و هر دو از فعل داشتن استفاده كرده

حافظ دوم شخص مفرد است. قافیۀ هر دو غزل اسمی است و قافیۀ بیت اول در هر دو غزل )نگران، دگران( عیناً 

نیز با تأثیرپذیری از شعر « نگران، دگران، چشم، غم، گل، گران، بلبل، باو و رندی»دیده میشود. كلماتی از قبیل 

ستقبال از غزل سلمان عالوه بر استفاده از كلمات و سلمان در غزل حافظ تکرار شده است. همچنین حافظ در ا

ای كه در بیت ششم غزل های ادبی غزل سلمان هم توجه داشته است، به گونههای شعری به آرایهردیفها و قافیه

عیناً آورده است. اگر این دو غزل را از نظر فکری بررسی كنیم، مشاهده « سرگران كردن را»خود عبارت كنایی 

د كه هر دو غزل عاشقانه است و هر دو شاعر از معشوق و بیتوجهی او شکوه و شکایت میکنند. خواهیم كر

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. 

 

 گیرینتیجه

استقبال آن است كه گوینده، شعری را از شاعری دیگر سرمشق خود قرار دهد و قافیه و وزن سرودۀ وی را در 

ممکن است در نگاه اول استقبالهای شعر سرودۀ خود بکار گیرد و ممکن است در موضوع نیز از وی پیروی كند. 

یم كه بعضی اشعار، بسبب ساختار درونی و نمایی بنظر برسد، ولی میدانفارسی تفنن و دستگرمی و گاهی فضل

آنکه خود بخواهند، نتیجۀ كارشان از نوع كرده كه بیبیرونی و قوت شعریشان، چنان در ناخودآگاه شاعران رسوخ 

سنایی،  استقبال درآمده است. در این مقاله استقبال در شعر شاعران سبک عراقی با تکیه بر استقبال مولوی از

دی از خاقانی و حافظ از سلمان بررسی شد. بررسیها نشان میدهد شاعرانی كه از نظر فکری عطار از سنایی سع

های اصلی و افکار را از همدیگر وام میگیرند و الگوی شعرشان را هماهنگ با مفاهیم جهتند، ایدههمسو و هم

مدیگر تأثیر شده در شعر سرمشق شکل و سامان میدهند. سبک شاعرانی كه از جهت فکری همحوری مطرح

میگیرند و چون بافت اند از هر نظر نزدیک به هم است. شاعران بافت آمادۀ شاعران قبل از خود را به وام پذیرفته

شعر سرمشق توانسته است در مخاطب تأثیر كند، بوسیلۀ آن معنای خود را آسانتر القا میکنند. در مبحث 

گیرنده بدنبال محملی تازه برای گذار است كه شاعر واماستقبال شعر سرمشق گاه از لحاظ بالغی چنان تأثیر

اندیشه و مسئلۀ عاطفی نیست و اگر بدنبال نو كردن معانی باشد و بافت موقعیتی شعر را تغییر دهد، تصویر، 

نمیدهد. شاعر تأویلگری مثل حافظ، در استقبال، ضمن موسیقی و دیگر روابط و عناصر شعر را تغییر چندانی 

ای تازه از رابطۀ بینامتنیت، قدمی دیگر در جهت تغییر بافت كالم برمیدارد و با تأویلهای ذهنی جلوهمندی بهره

 به شعر میبخشد. 

 

 نویسندگان مشاركت
آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی سركار خانم دكتر ژیال صراتی. است شده استخراج شبستراسالمی 

 ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به فریده نادری زنوز سركار خانم. اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز پاشاییآقای دكتر محمد . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم و

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت
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 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و ،شبسترآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این. دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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