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 شناسی نظم و نثر فارسینشریه علمی سبک

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
سعدی شیرازی از غزلسرایان برجسته است كه ویژدی سبکی منحصربفرد و  زمینه و هدف:

نظیر به شمار میرود. سعدی اشعار خویش را شاخصی دارد. وی در غزلیات عاشقانه از شعرای بی

در نهایت ساددی، با فصاحت و جزالت خاصی میسراید كه این امر باعث شهرت و بلند آوازدی 

ی است كه بر شاعران بسیاری چون ناصر بخارایی، خواجوی وی شده است. همچنین سعدی شاعر

كرمانی، همام تبریزی و... تأثیر نهاده است. پژوهش حاضر میکوشد كه چگونگی تأثیرپذیری ناصر 

بخارایی از سعدی را بوسیلج وجوه همسان در محورهایی نظیر موسیقی بیرونی و كناری، زبانی و 

 اثبات كند.  تركیبات، ادبی و محتوایی را بررسی و

 ای، تأثیراتتحلیلی و براساس مطالعات كتابخانه–این پژوهش به روش توصیفی روش مطالعه:

 بخارایی از سعدی را در محورهای مذكور واكاوی و تحلیل میکند. 

چهاردانج  دستاوردهای این پژوهش نشان میدهد سعدی و بخارایی در محورهای ها:یافته

موسیقی بیرونی و كناری، زبانی و تركیبات، ادبی و در نهایت محور محتوایی وجوه همسان و 

هایی چون وزن و قافیه )در شانزده غزل( و در مشتركی دارند كه در محور نخست یکسانی مؤلفه

رد. یمحور دوم همسانی تركیبات اضافی و وصفی با پیوند به مضمون مشترک عاشقانه را در بر میگ

همچنین در محور ادبی همانندی تشبیهات و استعارات و در محور محتوایی مضامین مشترک 

عاشقانه )مخصوصاً زیبایی معشوق(، عارفانه، ساقینامه و... وجود دارد. بنابراین از رهگذر مشتركات 

 برد.در این محورها میتوان به تأثیرپذیری بخارایی از سعدی پی 

متابعت از سعدی در محورهای مذكور، بخارایی ساددی و روانی غزل  بر عالوه گیری:نتیجه

سعدی را اصل و الگویی برای سرایش غزلیات خویش قرار داده است. دفتنی است غزلیات سعدی 

در شیرینی و سالست بر غزلیات بخارایی رجحان دارد و ساددی و روانی غزلیات بخارایی، غزلیات 

ونه بخارایی نام خویش را در میان شاعران غزلسرای ادب فارسی گنآورد كه بدیسعدی را فرایاد می

 جاودان كرده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sa’di is a prominent ghazal-writer whose 
poetry has unique and distinctive stylistic characteristics. He is one of the 
outstanding poets in writing love ghazals. Sa’di writes his poems with absolute 
simplicity and distinctive eloquence. These characteristics have made him a 
pre-eminent poet in Persian literature. Also, he has influenced many poets such 
as Nasser Bokharaei, Khajouy-e Kermani, and Homam-e Tabrizi. The present 
study uses a descriptive-analytical method to demonstrate how Bokharaei is 
influenced by Sa’di by the use of similar aspects in axes such as external and 
marginal music, language, literary devices, literary aspects and content. 
METHODOLOGY: This study uses descriptive-analytical methodology and 
library research to analyze and interpret Sa’di’s influences on Bokharaei in the 
above-stated axes. 
FINDINGS: The findings of this research show that Sa’di’s and Bokharaei’s 
ghazals have common and similar aspects in four axes of external and marginal 
music, language and literary devices, literary aspects and content: in the first 
axis, elements such as rhythm and rhyme (in sixteen ghazals); in the second 
axis, the similarity of descriptive combinations and their relationship with the 
common love theme; in the third, literary axis, the similarity between similes 
and metaphors; and in the fourth, thematic axis, the similar love themes 
(specially the beauty of the beloved), and mystical themes and Saqi-nameh. 
These similarities attest to the influences of Sa’di on Bokharaei. 
CONCLUSION: Bokharaei not only follows Sa’di in writing ghazals, but also 
regards Sa’di’s simplicity and fluency in his ghazals as a model for writing his 
own ghazals. It should be noted that Sa’di’s ghazals are sweeter and subtler 
compared to Bokharaei’s; however, the simplicity and fluency of Bokharaei’s 
ghazals reminds one of Sa’di’s ghazals. As a consequence, Bokharaei has 
managed to make his poetry enduring and eternal. 
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 مقدمه
است؛ غزلهایی كه در نهایت  ای است كه بخش اعظم شهرتش مرهون غزلهای عاشقانهسعدی، شاعر بلندآوازه

غزلهای وی ترسیمگر دنیای عاشقان با آن  اند.فصاحت و شیوایی در وصف زیباییهای عشق و معشوق سروده شده

ای را با خود همراه میکند ای از هر عصر و دورهكشیدهای است كه دل هر عاشق درد هجرانددازهای صادقانه و سوز

های و بیانگر عشقی پاک و به دور از آالیشهای نفسانی است؛ عشقی كه از خود حکایت میکند و فارغ از سایر نحله

های عشق و دلداددی منتزع از هر عبارت دیگر میتوان دفت غزل سعدی نابترین جلوهاست. به  فکری و فلسفی

داه از دید»های فلسفی، اجتماعی و سیاسی بعنوان وظیفج اصلی بر غزل است. دونه اندیشج دیگری مانند ایده

، بم عوالم دوستداری و دلداددی سعدی تنها وظیفج مهمی كه برای غزلیات باقی میماند بیان خلُّص كار و بار و زیر و

های میان طرفین رابطه، منشأ و سابقج لطف و رحمت، رسوخ به زوایای پنهان و باریک محبت، چگونگی وصف واقعه

حركت و تحرُّک روح انسان با این محرُّک عظیم در خاموشترین و تنهاترین حاالت، شادی و غم شاد و دردی لطیف 

(. اما باید در نظر داشت كه نگاه سعدی به عشق در غزلیاتش 444: 4343ان، )حمیدی« و دریزان از درمان بود

نگاهی دذرا و سطحی نیست؛ بلکه وی نگرشی نقادانه به زنددی و عشق دارد؛ نگرشی كه سازنده و مؤثر است؛ 

رک. ) بخشی، غزل عاشقانه را به دنیای عرفان میکشاندكردن زیباییهای عشق و حس تعالی نگرشی كه با برجسته

 ( و از عشق زمینی پلی بسوی عشق الهی میزند.443-445: صص 4376عبادیان، 

غزل  ای كه ادبیاناز دیگر ویژدیهایی كه غزل سعدی را ممتاز و ویژه میکند، ساددی هنرمندانج كالم اوست؛ بگونه

زیرا سخن او اصالتاً هنری های ادبی زیباست، درفتن از آرایهبدون یاری »وی را سهل و ممتنع میدانند. غزل سعدی 

دمان آفرینش چنین كالمی ور است كه نیازی به لوازم آرایش ندارد. بیاست و اصالت هنری سخن او آنقدر مایه

(. اما این 74: 4394لی، )حسن« های ادبی بخواهد آراسته شودبسیار هنریتر است از كالمی كه با ترفندها و آرایه

دیری از عناصر فرهنگ عامه و با اشراف نظم تنزل نمیدهد بلکه سعدی با بهره ساددی كالم، غزل او را در سطح

ای به رشتج نظم درمیکشد و آن را با دنیای ملموس پیوند كامل بر زبان و فرهنگ فارسی واهدان و مفاهیم را بگونه

حدود ای مرا نیز تا اندازهراه را بر تصویرهای تمثیلی و ایهامی میبندد و دایرۀ كاربرد تصویر شاعرانه »میزند كه 

 (.449-447: صص 4376)عبادیان، « میکند

اند با تقلید از وی و طرز با توجه به قدرت سعدی در غزلسرایی و آوازۀ بلند او در این حوزه شاعران زیادی كوشیده

ی ی خودنمایغزل سعدیوار، جایگاهی در سپهر ادب فارسی برای خود بیابند؛ این تقلید در تمامی ابعاد غزل سعد

میکند. به نظر میرسد ناصر بخارایی یکی از شاعران دمنام و مهجور ادب فارسی است كه شیوۀ سرایش غزل سعدی 

را پسندیده و از آن تأثیر پذیرفته است. وی عارفی پاكباز، وارسته و معاند با ریا بود كه در غزلیات خویش با زبانی 

عرفان، پند و اندرز، اجتماعیات و اخالقیات میپردازد كه به لحاظ روان به بیان مسائلی چون عشق، وصف شراب، 

تركیبات، مضامین و محتوا، سالست و نرمی كالم متأثر از سعدی بوده است. غزلهای ناصر ادرچه بیشتر عاشقانه 

نچه است، مضامین اخالقی و اجتماعی و پند و اندرز نیز دارد؛ همانطور كه در غزلهای سعدی و حافظ میبینیم. آ

در غزلهای او بیشتر میتوان یافت، مضامین شیرین شورانگیز عارفانه و توجه به مبدأ و تحری حقیقت و بیان عشق 

 و ایمان است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیرپذیری بخارایی از سعدی در محورهای موسیقی بیرونی و كناری، محور زبانی و  

توایی است و میکوشیم به سؤاالتی چون تأثیرپذیری بخارایی از شناسی ادبی و محور محتركیباتی، محور زیبایی

سعدی چگونه و به چه لحاظ بوده است؛ تأثیرپذیری ناصر بخارایی از غزلیات سعدی در محور زبانی چگونه بوده 
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است؛ تأثیرپذیری وی از غزلیات سعدی در محور صور خیال با چه شگردهایی انجام شده است؛ تأثیرپذیری از 

سعدی در محور فکری و محتوایی به چه صورت است؛ پاسخ دهیم. برای پاسخ به این پرسش، با اساس  غزلیات

 قرار دادن غزلیات سعدی میکوشیم چگونگی تأثیرپذیری بخارایی از سعدی را بررسی میکنیم.
 

 سابقۀ پژوهش

ا تا كنون پژوهشی مستقل پژوهشهای متعددی دربارۀ سعدی و ناصر بخارایی بطور جدادانه صورت درفته است؛ ام

ه شده بای از پژوهشهای انجامو جامع دربارۀ تأثیرپذیری ناصر بخارایی از غزلیات سعدی انجام نشده است. نمونه

 شرح ذیل است: 

آفرین نیست؛ بلکه در بیان معتقد است سعدی در غزل مضمون« قلمرو سعدی»( در كتاب 4339علی دشتی )

ای با ( در مقاله4356همتاست. مجید یکتایی )مندیهای جان پر از شوری بیحاالت مختلف عشق و شرح آرزو

به  شرح و توضیح مباحثی چون انسانیت و آدمیت، تزكیج نفس، پیوند شریعت و دانش « بینی سعدیجهان»عنوان 

ای قاله( در م4356بعنوان جهانبینی سعدی میپردازد و سعدی را مصلح اجتماعی و پنددو مینامد. رشید عیوضی )

به اشتراكات سعدی و همام تبریزی میپردازد؛ بدینگونه كه « تأثرات همام تبریزی از سعدی شیراز»با عنوان 

شباهتهای مستقیم )اشعار دارای وزن و قافیج مشترک؛ تتبع و اقتفا( و غیرمستقیم )محتوا و مضمون مشترک( 

 میان آنان بررسی مینماید. 

بطور مفصل احوال و زنددینامج ناصر بخارایی « دیوان اشعار ناصر بخارایی»تاب ( در مقدمج ك4353مهدی درخشان )

را شرح میدهد و مختصری از آثار و سبک اشعار وی را با ذكر شواهد و قرائن بررسی مینماید و نتیجه میگیرد ناصر 

محمود عبادیان در غزل پیرو سعدی، سلمان ساوجی و خواجوی كرمانی و در قصیده پیرو سنایی و انوری است. 

پس از تبیین تعریف غزل، به نقش سعدی و شاهکار وی در تغییر « تکوین غزل و نقش سعدی»( در كتاب 4376)

و تحول غزل میپردازد. سعدی در غزل به وصف كمال و جمال بدون رنگ و بوی عرفانی میپردازد و غزل را با 

اردرفته در غزلیات سعدی ملموس و عینی و در قالب دوستی همراه مینماید و تصاویر بکمسائل اجتماعی و انسان

حدیث خوش »( در كتاب 4374كوب )المثل است كه منشأ آنان طبیعت و عناصر آن است. عبدالحسین زرینارسال

سعدی را در تمام فنون )قصاید، غزلیات، هجو و...( توانا و سرآمد شعرا میخواند و عمدۀ شهرت سعدی را «  سعدی

( در 4394تا آنجا كه مایج رشک همام تبریزی و دیگران معاصران وی شده است. اكبر صیادكوه )در غزل میداند 

عوامل مؤثر بودن سخن سعدی را حسن تعبیر، شیوۀ « شناسی سعدیای بر نقد زیباییمقدمه»كتاب 

آمیزی طیبتنظر، بیان منطقی، لحن صمیمانه و رعایت مقتضای حال مخاطب میداند و ویژدی آفرینی، دقتمضمون

 و شیرینی را  از ویژدیهای مهم سخن میخواند.

ضمن توضیحی بر پیشگامان غزل )سنایی، انوری( و تأثیرات « سعدی در غزل»( در كتاب 4343سعید حمیدیان )

از  %17آنان بر سعدی سعی دارد اغلب غزلیات سعدی را بصورت مضامین عارفانه مطرح كند. وی معتقد است 

آن غزلیات عاشقانه است. نورعلی نورزاد  %45انه و دوسوم آن، غزلیاتی با حال و هوای عارفانه و غزلیات سعدی عارف

ضمن تبیین شهرت و آوازۀ سعدی در فرارود، به تأثیر « سعدی و ادبیات فرارود»ای با عنوان ( در مقاله4345)

میپردازد. وی شرح میدهد  سعدی بر شعرای فرارودی مخصوصاً سیف فرغانی و كمال خجندی و ناصر بخارایی

 اند. اند و داه ابیاتی نیز از سعدی تضمین نمودهشعرای مذكور به استقبال غزلیات سعدی رفته

با وجود آثار متعدد دربارۀ سه شاعر مذكور، تا كنون پژوهشی جامع و كامل دربارۀ تأثیرپذیری ناصر بخارایی از  

وهش به تأثیرپذیری ناصر بخارایی از غزلیات سعدی در سطوح غزلیات سعدی صورت نگرفته است. لذا در این پژ
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 موسیقی بیرونی و كناری، زبانی و تركیبات، ادبی و فکری میپردازیم. 

 بحث و بررسی
ناصر بخارایی در غزلیات خویش از سعدی و ابیات وی یادی نکرده است؛ با وجود این مشتركات غزلیات آنان 

ثیرپذیری بخارایی از استاد مسلم سخن سوق میدهد. بر این اساس در این انگیز است و ذهن را بسوی تأشگفت

جستار، به مشتركات آنان در محورهای مركزی نظیر موسیقی بیرونی و كناری، محور زبانی و واهدانی، محور ادبی 

 و محور محتوایی پرداخته میشود. 

 محور موسیقی بیرونی و كناری
 یکسانی وزن، قافیه و ردیف 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن

 ای ساربان آهسته ران كآرام جانم میرود

 

 وآن دل كه با خود داشتم با دلستانم میرود 

 (564)كلیات سعدی: ی                                

 چون چنگم از غم سرنگون كان دلستانم میرود

 

 نالند ردها در تنم كز سینه جانم میرود 

 (693)دیوان بخارایی: ی                               

 مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن 

 مشتاقی و صبوری از حد دذشت یارا 

 

 در تو شکیب داری طاقت نماند ما را  

 (156)كلیات سعدی: ی                            

 آیینج خدایی رخسار توست یارا

 

 بگذار تا ببینیم در آینه خدا را  

 (459)دیوان بخارایی: ی                            

 فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن   

 هركه مجموع نباشد به تماشا نرود

 

 یار با یار سفركرده به تنها نرود 

 (561)كلیات سعدی: ی                            

 یار تنها شد و آن به كه به تنها نرود

 

 جان من رفت بدو تا تن تنها نرود 

 (696)دیوان بخارایی: ی                            

 فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن  

 ای هست به بستان نرودهركه را باغچه

 

 هركه مجموع نشسته است پریشان نرود 

 (565)كلیات سعدی: ی                              

 هردزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

 

 زلف پریشان نرودهردز از یاد من آن  

 (691)دیوان بخارایی: ی                             

 الن فاعالتن فعالتن فعالتن فع     

 نفسی وقت بهارم هوس صحرا بود

 

 با رفیقی دو كه دائم نتوان تنها بود 

 (565)كلیات سعدی: ی                             

 دوش در فکر من آن شکل قد و باال بود

 

 نظر همت من از طرف باال بود 

 (671)دیوان بخارایی: ی                            

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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 راستی دویم به سروی ماند این باالی تو 

 

 در عبارت مینیاید چهرۀ زیبای تو  

 (435)كلیات سعدی: ی                              

 ای بالی عاشقان باالی سروآسای تو 

 

 كار ما باال درفته از قد و باالی تو 

 (341)دیوان بخارایی: ی                            

 لن فاعالتن فعالتن فعالتن فع  

 آیدآن نه عشقست كه از دل به دهان می

 

 آیدوان نه عاشق كه ز معشوق به جان می 

 (534كلیات سعدی: ی )                            

 آیدتن سردشته ز هجر تو به جان می

 

 آیدهمچو شمع آتشم از دل به زبان می 

 (641)دیوان بخارایی: ی                            

 یکسانی وزن و قافیه 

 مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن     

 جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت

 

 جهانتمویی نفروشم به همه ملک  

 (175)كلیات سعدی: ی                              

 جان جوهر پاک است و تن از سرو روانت

 

 تن پیش تنت ریزم و جان بر سر جانت 

 (666)دیوان بخارایی: ی                            

 مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیل 

 زآنگه كه بر آن صورت خوبم نظر افتاد

 

 طاقتیم پرده برافتادبیاز صورت  

 (175)كلیات سعدی: ی                              

 جان بر لب لعلش چو مگس بر شکر افتاد

 

 با وصل تو دل چون شبهی در دهر افتاد 

 (664)دیوان بخارایی: ی                              

 مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعالت                         

 بیدل دمان مبر كه نصیحت كند قبول

 

 من دوش استماع ندارم لمن یقول 

 (547)كلیات سعدی: ی                              

 رفتم در ز نشستن ما میشوی ملول

 

 زین در كجا روم كه بیابم قبول 

 (361)دیوان بخارایی: ی                            

 فعالتن مفاعلن فعالت 

 متقلب درون جامج ناز 

 

 چه خبر دارد از شبان دراز 

 (517)كلیات سعدی: ی                             

 پیش ما خاک آستان نیاز 

 

 بهترست از چهاربالش ناز  

 (356)دیوان بخارایی: ی                              

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالت  

 وصالجزای آنکه نگفتیم شکر روز 

 

 شب فراق نخفتیم الجرم ز خیال 

 (544)كلیات سعدی: ی                             



 35/ های تأثیرپذیری سبکی ناصر بخارایی از سعدیدونه

 

 نمود صبح ازل آفتاب روز وصال

 

 هوای عشق مرا درربود ذره مثال 

 (349)دیوان بخارایی: ی                            

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن   

 بلبلمرا رسد كه برآرم هزار ناله چو 

 

 كه احتمال ندارم ز دوستان ورقی دل 

 (545)كلیات سعدی: ی                            

 بیا كه باغ به صد برگ میرسد از دل

 

 چمن هزار نوا دارد از دم بلبل 

 (363)دیوان بخارایی: ی                           

دفته در محور موسیقی بیرونی و كناری، اوزان عروضی مذكور را میتوان به دو بخش های ازپیشبا توجه به نمونه

نظام ایقاعی افاعیل عروضی آنان »اوزان خیزابی و جویباری تقسیم كرد. منظور از اوزان خیزابی اوزانی هستند كه 

ر ذهن شنونده ایجاد میکند و غالباً از ركنهای سالم یا ای است كه در مقاطع خای نوعی نیاز به تکرار را دبگونه

سالم و مزاحفی تشکیل شده كه حالت ترجیع و دور در آنها محسوس است. درست به مانند خیزابهای دریایی كه 

 ای خایدر یک فاصلج زمانی معین و حتی فاصلج مکانی معین چشم و دوش انتظار تکرار شدن آنها را بگونه

(. اوزان جویباری برخالف اوزان خیزابی، اوزانی نرم و 341-343: صص 4346كدكنی، شفیعی« )احساس میکند

به  بودن، شوقاز تركیب نظام ایقاعی خای حاصل میشود كه با همج زاللی و زیبایی و مطبوع »مالیم هستند كه 

ی است كه ركنهای عروضی اشود و ساختار عروضی افاعیل نیز در آنها بگونهتکرار در ساختمان آنها احساس نمی

)همانجا(. بر این اساس وزنهای خیزابی مزبور در غزلیات سعدی و بخارایی اوزانی نظیر « در آن عیناً تکرار نمیشوند

« اعالتنمفعولُ فاعالتن مفعولُ ف»و « مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن»، «مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»

تن فعالتن فاعالتن فعال»، «فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن»، «فعالتن فعالتن فعلن فاعالتن»و اوزان جویباری نظیر 

مفعولُ » ،«مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیل»، «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالت»، «فاعالتن فاعالتن فاعالت»، «فعالن

باری ت مربوط به اوزان جویبوده كه بیشترین بسامد مشتركا« فعالتن مفاعلن فعالت»و « فاعالتُ مفاعیلُ فاعالت

و مالیم است. با اندک تأمل در مضامین ابیات مزبور میتوان اینگونه استنباط كرد كه معموالً پربسامدی این میزان 

كه  ایجویباری میتواند بیانگر این مطلب باشد كه بخارایی همانند سعدی دارای روحیج مالیم و آرام است؛ روحیه

دداز  و درد عشق مبتال بوده و با وزن جویباری  و ای عبور كرده است و به سوزانهاز هر تالطم و هیجان عاشق

واقع بخارایی در غزلیات تتبعی خویش از سعدی، میکوشد تا اغلب غزلیاتی با اوزان  منطبق و هماهنگ است. در

دداز عاشقانه، بیان هجر  و جویباری را پیروی كند؛ زیرا وی نیز مانند سعدی از اوزان جویباری در بیان حاالت سوز

و حسرت ناشی از دوری معشوق بهره میگیرد و از مختصج اصلی آن كه ضرباهنگ مالیم و نرمی دارد سود میجوید 

 تا تسلیم عاشق در برابر تقدیر مقدَّر )دوری از معشوق( را نشان دهد.

 

 محور زبانی )تركیبات(
های سعدی این مهمترین نکته در بحث واهه»هستند كه  رسا و ساده سازندۀ تركیبات هایهدر غزلیات سعدی واه

دزینی او بحدّی است كه ادر آن است كه از نظر دزینش لغت و نقش آن بهترین انتخابها را به عمل آورده است؛ به

واهه را برداریم و هر چیز دیگر از مترادفات و مشابهات و معانی و مفاهیم نزدیک به جای آن قرار دهیم، دیگر آن 

خاشاک  و طف و زیبایی و آن رسایی و تکامل را ندارند، دیگر كالم سعدی نیست و مثل آب زاللی است كه با خسل

(. میزان تأثیرپذیری تركیباتی بخارایی از سعدی فراتر است از آنچه در این 649: 4379)نشاط،  «آلوده شده باشد
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ته است كه در غزلیات سعدی بسامد بیشتری داشته نظر قرار درف پژوهش ذكر میشود؛ در این پژوهش تركیباتی مد

 كه این تركیبات در بخش عاشقانه بیشتر بوده است.

، ب: 754(، خالف عهد )س: 365، بخارایی: 537یکسان: طرۀ طرار )سعدی:  اسمی)موصوف و صفت( دروههای

(، 653، ب: 445 (، پیغام دوست )س:653، ب: 114(، كام دوست )س: 645، ب: 594(، چین سر زلف )س: 454

(، غمزۀ 445، ب: 164(، شهرۀ شهر )س: 664، ب: 553(، كشتج تیر عشق )س: 653، ب: 111محبت دوست )س: 

(، دوی سعادت 644، ب: 444(، تیر مالمت )س: 344، ب: 154(، باغ وصل )س: 356، 444، ب: 134خونریز )س: 

، ب: 555(، مصر دل )س: 641، ب: 154)س (، دفتر دانایی 645، ب: 114(، باغ عشق )س: 644، ب: 444)س: 

دفتر »چون  دروههاییمذكور مخصوصاً  عبارتهایبه  ( و... . با توجه649، ب: 563( و خار جفا )س: 349، 477

كه در غزلیات سعدی یا پربسامد هستند یا نوین و با كنار هم « مصر دل»، «كام دوست»، «پیغام دوست»، «دانایی

 مون عاشقانه به ذهن القا میشود كه سعدی استاد زبردست این غزلیات عاشقانه است. نهادن این تركیبات، مض

تدبیر )س: (، پیر بی654، ب: 151(، چشم جادو )س: 444، ب: 116تركیبات وصفی یکسان: شمایل موزون )س: 

، ب: 117(، مرغ زیرک )س: 351، ب: 155(، ناوک دلدوز )س: 635، ب: 537(، زلف مشکین )س: 447، ب: 151

وصف زیبایی معشوق را متبادر كرده نهادن این تركیبات ساده و روان، مضمون عاشقانه چون ( و... . كنار هم 369

و این امر ذهن را بسوی تركیبات عاشقانج سعدی سوق میدهد كه از یک سو زیبایی معشوق در آن پربسامد و از 

 دیگر سو تركیباتی ساده و روان هستند. همچنین اینگونه تركیبات مشترک در مقایسه با تركیبات اضافی از

میتوان علت آن را این امر دانست كه بخشی از تركیبات اضافی مربوط به اضافات دفته میزان كمتری دارند كه پیش

تشبیهی است كه به معشوق تعلق دارد، پس دویی بخارایی همانند سعدی با استفاده از اضافج تشبیهی میکوشد 

 معشوق را ملموس و عینی وصف كند.

ینش و چینش خاصی در كنار یکدیگر قرار و تركیبات سعدی با دز لغاتنکتج درخور توجه این است كه      

ن یکی از شگردهای شیری»ای كه بهترین واهه و تركیب در محور همنشینی به كار رفته است. اند؛ بگونهدرفته

ا ها را نیز در پیوند با هم برمیگزیند و آنها رترین واههها و تركیبهاست. ذوق سلیم او  شایستهینی واههبهگزسعدی، 

(. به دیگر سخن، دفتار سعدی با شیوۀ 14: 4394لی، )حسن« ایی مناسب در رشتج سخن میکشدچون مرواریده

سهل ممتنع به زبان مردم كوچه و باز میماند؛ ولی حسن تعبیر و انسجام تلفیق و ذوق انتخاب كلمه، سخن وی را 

( همچنین شایان 445: 4357منسجم و در سطحی فراتر از سخن مرسوم و محاورۀ مردم قرار میدهد )رک، دشتی، 

بر سطح لفظی دارای سطح معنوی نیست. یعنی با دانستن مفردات و تركیبات اشعار سعدی عالوه»ذكر است كه 

رسانندۀ غزل لفظی و عاشقانه در نظر رو سعدی را باید بعنوان به اوجآن میتوان به معنی شعر دست یافت. از این 

( بر این اساس، در 46: 4377)شمیسا، « كننده استتر لفظ مجذوبدرفت نه غزل فکری. در غزلیات سعدی بیش

بخش تركیبات زبانی دفتنی است كه با توجه به اینکه سعدی استاد مسلم غزلیات عاشقانه بوده و تركیباتی با 

ر دمضامین عاشقانه )مخصوصاً معشوق( را دارد، میتوان اینگونه استنباط كرد كه بخارایی با استفاده از تركیبات 

 ای مشترک با تركیبات سعدی، از وی در بخش تركیبات تبعیت و پیروی كرده است.پیوند با مضامین عاشقانه

 

 شناسی ادبی محور زیبایی

شناسی در غزلیات سعدی است كه سعدی با استفاده از تشبیه: تشبیه مهمترین و پربسامدترین ویژدی زیبایی

فهم میپردازد. بر اساس بررسیهایی كه در این پژوهش صورت درفته تشبیهات روان و ساده به خلق تصاویر قابل



 37/ های تأثیرپذیری سبکی ناصر بخارایی از سعدیدونه

 

« شوقمع»هایی مربوط به مضمون عاشقانه مخصوصاً های یکسان در غزلیات دو شاعر، مشبهاست، بیشترین مشبه

هایی نظیر چهره، زلف، لب، قد، ابرو، زنخدان، مژه، و خط ریش وجود دارند كه با بهو وصف وی هستند؛ مشبه

 به میپردازیم.اند كه از میان اینان نیز به پربسامدترین مشبه و مشبههایی یکسانی همراه شدهبهبهمش

(، حور )س: 447، ب: 147(، خورشید )س: 345، ب: 415هایی مانند دلشن بستان )س: بهبا مشبه« چهره»مشبه  

(، 664، ب: 143قج دام بال )س: هایی چون حلبا مشبه« زلف»( مشبه 341، ب: 151(، شمع )س: 534، ب: 643

(، 644، ب: 114(، چودان )س: 341، ب: 117(، شام )س: 444، ب: 164(، عنبر )س: 633، ب: 544سنبل )س: 

(، 669، ب: 465(، پسته )س: 347، ب: 134هایی چون لعل )س: بهبه مشبه« لب»(، مشبه 634، ب: 149مار )س: 

هایی نظیر محراب )س: بهبا مشبه« ابرو»( و مشبه 347، ب: 549(، غنچه )س: 496، ب: 167چشمج خضر )س: 

( به كار 645، ب: 514( و كمانخانه )س: 664، ب: 159(، كمان )س: 657، ب: 154(، ماه نو )س: 346، ب: 144

مهمترین تشبیهات مشترک دو شاعر « عشق»اند. البته دفتنی است كه پس از وصف معشوق، وصف درفته شده

اند و نمونج دیگر ( به كار رفته495، ب: 135( و زندان )س: 344، ب: 114هایی چون دریا )س: بههاست كه با مشب

 آنان:

 كرد  ددویند روی سرخ تو سعدی چه زر

 

 بر مسم افتاد و زر شدم اكسیر عشق 

 (574)كلیات سعدی: ی                          

 عشق را اكسیر ادر دویند وجهی ظاهر است

 

 از چهرۀ زردست در اكسیر ماوجه زر  

 (447)دیوان بخارایی: ی                          

 المثلضرب

 در برانی نرود ور برود بازآید 

 

 نادزیر است مگس دكج حلوایی را  

 (655)كلیات سعدی:ی                            

 در دهی بوسه ز پیشت نرود ناصر زود 

 

 ندهدبه كه در كام مگس لذت حلوا  

 (673)دیوان بخارایی: ی                          

المثلها زیرساختی تشبیهی دارند كه در غزلیات سعدی در خلق تصاویر دونادون نقش بسزایی دارند. ضرب

المثل مقدمه در بیت نمایان نمیشود و تصویر به مدد ضربتصویرهای تشبیهی سعدی اغلب تکمیلی است و بی»

(. در غزلیات سعدی و بخارایی بطور مشترک 467: 4376)عبادیان، « را دسترش میدهد توصیف مصرع نخست

المثل با زیرساخت تشبیهی یافت میشود كه مگس را عاشق و حلوا را معشوق به مدد ضرب« مگس و حلوا»تصویر 

بسامد ها و تصاویر پرالمثل و تصویر مگس و حلوا  كه از شگردهای وی میدانند كه استفادۀ بخارایی از ضربیا بوسه

در غزلیات سعدی است، نمیتواند تصادفی باشد و این امکان را به خواننده میدهد كه تقلید بخارایی از سعدی را در 

 این زمینه بپذیرد. 

استعاره: در غزلیات سعدی پس از تشبیه، استعارات ساده و روان در تصویرآفرینی نقش دارند. براساس مطالعج این 

كاررفته در غزلیات سعدی و بخارایی، به بخشهای محتوایی نظیر بیان كرد كه استعارات مشترک به آثار میتوان

پیوند میخورند كه بیشترین میزان آنان، مربوط به محتوای عاشقانه )مخصوصاً « ساقینامه»و « مفاخره»، «عاشقانه»

(، ماه 345، ب: 454س )س: هایی چون شمع مجلمعشوق و زیبایی وی( است كه در وصف معشوق مستعارمنه

، ب: 464(، در وصف چشم معشوق، مستعارمنه نردس مخمور )س: 665، ب: 154(، سرو )س: 614، ب: 151)س: 
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، ب: 497(، در وصف زلف مستعارمنه مار )س: 654، ب: 536(، در وصف لب معشوق مستعارمنه لعل )س: 363

 د. ان( در غزلیات سعدی و بخارایی همسان استفاده شده343

د اشاره نمو« یاقوت روان»و در بخش ساقینامه به مستعارمنه « دهر»در بخش مفاخره نیز میتوان به مستعارمنه 

 ای از آن بصورت زیر است: كه نمونه

 یاقوت روان استعاره از شراب

 ساقی بده آن كوزۀ یاقوت روان را 

 

 یاقوت چه ارزد بده آب روان را  

 (159)كلیات سعدی: ی                             

 روساقی سبک آن رطل دران را به من آ

  

 قوت دل و یاقوت روان را به من آور 

 (644)دیوان بخارایی: ی                           

های تشبیهی و استعاری مذكور میتوان دریافت كه پربسامدترین آنان با مضمون زیبایی با اندک تأمل در نمونه

زیبایی آن است كه عین یا موضوع آن محسوس باشد؛ یعنی »اند. هگل دربارۀ زیبایی میگوید: پیوند خورده معشوق

چیزی كه واقعی باشد كه به حواس درآید. ... زیبایی امری تجریی و انتزاعی نمیتواند باشد. پس زیبایی خود را بر 

وجود حسی محض به خودی خود زیبا نیست، حواس عرضه میکند، ولی بر ذهن یا روح هم جلوه میفروشد؛ زیرا 

« باومگارتن»( اما 449: 4354)ستیس، « بلکه فقط هنگامی زیبا میشود كه ذهن پرتو فروغ مثال را از خالل آن ببیند

موضوع معرفت منطقی حقیت است؛ موضوع علم الجمال یا معرفت حسی، زیبایی است. »دربارۀ زیبایی معتقد است 

ت كه به مدد احساس شناخته شود. باومگارتن زیبایی را با توازن بین نظام اجزاء و نسبت زیبایی كامل مطلق آنس

متقابلج آنها و نسبت به تمام زیبایی تعریف كرده است. منظور و هدف زیبایی، ترضیه و تحریک رغبت و اشتیاق 

ء تی است كه در یک شی(. به عقیدۀ باومگارتن منشأ زیبایی حسی است و زیبایی صف64: 4396)تولستوی، « است

متجلی میگردد و به همین دلیل امری كامالً ذهنی نیست و نادزیر در لحظج دریافت هم با احساس و هم با ادراک 

ارتباط دارد. به نظر میرسد این رویکرد باومگارتن با رویکرد سعدی نیز منطبق باشد كه سعدی زیبایی را امری 

جمال و كمال موجود منجر به ایجاد »داند. همچنین توجه سعدی به صوری )حسی( و عشق را برخاسته از آن می

نوعی عشق و دوستی خالص و هرف میگردد كه در غزلهایش به توصیف و تبیین آن پرداخته است. داه چنان مؤثر 

ن ایكه خواننده را فارغ از توانمندیهای صوری اشعارش تنها به اندیشج پیرامون باور و هرفای كالم وی وامیدارد و 

(. پس جمال و وصف محسوس آن در غزلیات سعدی پربسامد 654: 4344)نیازكار، « هنر و شگردی است خای او

و امری بنیادین بوده كه تکرار تشبیهات و استعارات سعدی در غزلیات بخارایی با مضمون جمال معشوق، 

تعارات دونه تشبیهات و اسفاده از اینبیانی دیگر بخارایی با استمیکند؛ به تأثیرپذیری وی از سعدی را برجسته

 مشترک، افکار و باورهای سعدی را تکرار میکند. 

 

 محور محتوایی 
های دیگر نظیر اندیشج فلسفی و عرفانی در حاشیج شاخصج منظومج فکری سعدی در غزلیات، عاشقانه بوده و اندیشه

سخن او از عرفان خالی نیست، »بیانی دیگر آن حركت میکنند كه اندیشج عرفانی وی، ملموس و عینی است؛ به 

فهم و حتی عطار، بلکه عرفانی ملموس و قابل ولی نه عرفان غلیظ و خام سنایی و نه عرفان عالی و پختج مولوی

(. پس موضوعات غزلیات 99: 4374)شمیسا، « عموم كه غالباً در حیطج عشق و زیباییهای صوری بیان میشود

های مشترک سعدی و بخارایی نظیر سعدی، همان موضوعات شعر غنایی است كه اكنون به برخی از درونمایه



 34/ های تأثیرپذیری سبکی ناصر بخارایی از سعدیدونه

 

قانه و ترتیب عاش قینامه و اندیشج خیامی پرداخته میشود كه پربسامدترین آنان بهدرونمایج عاشقانه، عارفانه، سا

 سپس عارفانه است. 

عاشقانه: ازجمله مضامین مشترک عاشقانه میتوان به زیبایی معشوق و وصف وی، تضاد عقل و عشق، تضاد صبر و 

اند. نکتج شایان ذكر این است كه عشق، و تقدیردرایی اشاره كرد كه با عبارات همسان یا مشابه بیان شده

عدی دانی سپرستی از بنیادیترین محور اندیشهپربسامدترین آنان وصف جمال و زیبایی معشوق است كه جمال

 هایی از مضامین عاشقانج مشترک عبارتند از:است. نمونه

 برتری بر ماه و سرو

 ماه را مانی ولیکن ماه را دفتار نه

 

 ا رفتار نیستسرو را مانی ولیکن سرو ر 

 (157)كلیات سعدی: ی                              

 مه تو را ماند  ادر ماه به دفتار آید

 

 ادر سرو به رفتار آیدتو راست سروی  

 (699)دیوان بخارایی: ی                             

 برتری چهرۀ معشوق بر حور بهشتی

 حور فردا كه چنین روی بهشتی بیند
 

 انصاف بود معترف آید به قصوردرش  

 (516)كلیات سعدی: ی                                

 فردا ادر به ناز درآیی تو در بهشت

 

 حوران نهند پیش رخت روی بر زمین 

 (343)دیوان بخارایی: ی                               

 زیبایی  و حیرت 

 هیچ نقاشت نمیبیند كه نقشی بركند
 

 ایدید از حیرتش كلک از بنان افکندهوآنکه  

 (57)كلیات سعدی: ی                                 

 همه از خامج نقاش ازل حیرانند

 

 زآنکه در نقش رخت داد نکویی دادست 

 (496)دیوان بخارایی: ی                               

 چکیدن خال معشوق

 خط مشکبوی و خالت به مناسبت تو دویی
 

 قلم غبار میرفت و فروچکید خالی 

 (494)كلیات سعدی: ی                               

 آن خال روشن تو كه چون نور دیده است

 

 خالیست كز سیاهی چشمم چکیده است 

 (441)دیوان بخارایی: ی                               

بر حور بهشتی، زیبایی  و حیرت، چکیدن خال معشوق(، ابیات مذكور )برتری بر ماه و سرو، برتری چهرۀ معشوق 

ای زیبایی و جمال معشوق را وصف میکنند كه یکی از مفاهیم كلیدی و بنیادین در غزلیات سعدی، هر یک بگونه

سعدی در هر حال و مقامی عشق و »پرستی است كه در تمامی غزلیات وی سایه دسترده است كه جمال

پرستی و نظربازی به معنی التذاذ هنری از نگریستن به ن و حس بشریت میداند و جمالپرستی را الزمج انساجمال

( و مقصود سعدی از 59-57: صص 4391)انوری، « چهرۀ زیبا از موضوعاتی است كه در غزلیات به چشم میخورد

( و 491 :4344)نیازكار، « زیبایی طبیعی موجود در طبیعت است كه برساختج دست انسان نیست»جمال همان 

زیبایی و توجه به آن امری فطری در نهاد آدمی است كه زیبایی مطلق و نسبی را در بر میگیرد. زیبایی مطلق 

(. در 495مربوط به خداوند و تجلیات وی است و زیبایی نسبی مربوط به زیبایی آفرینش است. )رک، همان: 
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ورت برتری معشوق به ماه، سرو، حور در بهشت غزلیات سعدی و بخارایی، این زیبایی و جمال در وصف معشوق بص

انگیزد و حركت و... یا وصف زیبایی ظاهری معشوق چون خال وی، خود را نشان میدهد كه حیرت همگان را برمی

از زیبایی و جمال بسوی حیرت نمایان است؛ بنابراین میتوان اینگونه استنباط كرد كه این نوع زیبایی، مربوط به 

 های خداوند است، میپردازد.كه به وصف زیبایی صوری معشوق، كه یکی از آفریده زیبایی نسبی است
 بودن فاصلج عشق و عقل فرسنگی 

 عشق آمد و عقل همچو بادی
 

 رفت از بر من هزار فرسنگ 

 (541)كلیات سعدی: ی                               

 هركه نزدیک به عقلست بود دور از عشق

 

 عشق بسی فرسنگستكه میان خرد و  

 (655)دیوان بخارایی: ی                              

واه، اندیش، خیرختصویری كه سعدی در غزلهای خویش از عقل به خواننددان انتقال میدهد، تصویر موجودی عاقبت

ست ناتوان اتوانمند و شایسته است كه با تمامی اوصافش در برابر جادوی عشق، جز دعوی به بطالن نمینماید و 

(. درواقع سعدی در غزلیات مضمون كشمکش عشق و عقل را بازتاب میدهد و  اظهار میدارد 473: 4344)نیازكار، 

كه میان عقل و عشق مسافت و بُعدی طوالنی وجود دارد كه این همان عقل معاشی در زنددی است. عقل معاشی 

عقلی است كه به درجج كمال نایل نشده و میکوشد  معیار سنجش سود و زیان است؛ پس در اینجا منظور از عقل،

 تا عشق و محبت را با ترازوی سود و زیان بسنجد كه در عشق مسئلج منفعت یا زیان مقامی ندارد.

 صبر و عشق

 دفتیم عشق را به صبوری دوا كنیم
 

 هر روز عشق بیشتر و صبر كمتر است 

 (136)كلیات سعدی: ی                                

 بکاهد صبرم و عشقت فزاید

 

 رود ماهی و خورشیدی برآید 

 (645)دیوان بخارایی: ی                              

سعدی در غزلیات به طرق دونادون عاشق را به شکیبایی و صبر فرامیخواند و صبر را چاره و درمان عشق میداند؛ 

است. همین مضمون در غزلیات بخارایی یافت میشود؛ كردن از شروط اصلی عشق و صبوری به دیگر سخن تحمل

شعر یا نثری كه در آن، دو چیز یا دو كس، در مقابل هم قرار »اما در غزلیات بخارایی به شیوۀ ادبی مناظره كه 

به كار ( 15: 4393، )داد« دیرند و بر سر موضوعی با هم بحث و دفتگو كنند، تا سرانجام یکی بر دیگری غالب آید

ست كه بیان مطلب با استفاده از مناظره، متن را بلیغتر و مؤثرتر میکند و پویایی و حركت به آن میبخشد رفته ا

كه این مسئله میتواند امتیاز بخارایی نسبت به سعدی باشد. همچنین هر دو شاعر به كاستن صبر و افزدون عشق 

 میکنند یا صبر توسط بالی عشق نابود و تباه اشاره میکنند كه با استفاده از آرایج تضاد، تأثیر مطلب را مضاعف

 صبری و ناشکیبایی میگردد. دیگر سخن عشق، باعث بیمیشود؛ به 

 جان و دلستان رفتن

 ای ساربان آهسته ران كآرام جانم میرود
 

 وان دل كه با خود داشتم با دلستانم میرود 

 (649)كلیات سعدی: ی                                

  میرود رنگون كان دلستانمس غمچون چنگم از 

 

 نالند ردها در تنم كز سینه جانم میرود 

 (693)دیوان بخارایی: ی                              

 دود از قلم برآمدن



 14/ های تأثیرپذیری سبکی ناصر بخارایی از سعدیدونه

 

 هر دم ز سوز عشقت سعدی چنان بنالد
 

 كز شعر سوزناكش دود از قلم برآید 

 (533)كلیات سعدی: ی                               

 به خامه راز خود دفتم برآمد از سرش دودی

 

 ی در آتش سوزنده بنهفتن نمیشایدین 

 (644)دیوان بخارایی: ی                              

 رفت به سرخامه را ز آتش من دود همی

 

 نامه بر خویشتن از درد دلم میپیچید 

 (644)همان: ی                                         

، «دود از قلم برآمدن»مضمون سوز عاشق، ازجمله مضامینی است كه در غزل هر دو شاعر با عبارات مشتركی چون 

به فحوای متن، از یک سو با توجه « دود از قلم برآمدن»یافت میشود. عبارت « دلستانم میرود»و « جانم میرود»

دداز عاشق در عشق است و از دیگر سو میتوان بیان كرد شاعر سیاهی نوک  و سوز میتوان اظهار داشت كنایه از

قلم )مركب و دوات( را به دودی تعبیر كرده است كه از شدت آه و سوز عاشق است كه این تعبیر با شگرد بدیعی 

 سوز درونش سعدی عاشقی راستین بوده، چراكه»حسن تعلیل، میتواند برای مخاطب جذاب و دیرا باشد. درواقع 

 چیزی نیست و بهكه در سخنش جاری است از چیزی خبر میدهد؛ به دفتج خودش سعدی، این نالج دلسوز تو بی

جا خود را بروز قول حافظ: آری آری سخن عشق نشانی دارد، كه این نشان در سخن سعدی هست و در  همه

كه عاشق، معشوق را جان خویش میداند  (. شدت این سوز عشق، زمانی آشکار میشود57: 4391)انوری، « میدهد

بر تقلید این مضمون و عبارات از سعدی، وزن آن را كه در حال رفتن است. دفتنی است كه بخارایی عالوه

قرار میدهد كه سعدی این وزن پویا را برای مضمون سوزودداز كه مضمونی نرم و مالیم است به كار « مستفعلن»

پدید آورده است. بر این اساس میتوان اینگونه استنباط كرد كه بخارایی نیز به برده و ناهماهنگی وزن و محتوا 

 تأثیر از سعدی همین امر را تکرار كرده است. 

  بیچاردی در برابر تقدیر

 رویان بدوزای كه دفتی دیده از دیدار بت
  

 هرچه دویی چاره دانم كرد جز تقدیر را 

 (151)كلیات سعدی: ی                               

 من هرچه جعد و سعی بود میکنم ولی

 

 تغییر در نصیب مقدر نمیشود 

 (697)دیوان بخارایی: ی                               

یکی از مضامینی كه در غزلیات سعدی سایه افکنده است، مضمون تقدیردرایی و ناتوانی انسان در مبارزه با آن 

سعدی در مدرسج نظامیج بغداد و به اقتضای فرهنگ غالب زمان خود، در كالم اشعری تربیت یافته بود. »است. 

مهمترین اصل كالمی اشعریان اعتقاد به جبر است كه جهان آفریدۀ خداست و هرچه بخواهد با آن میکند. هیچ 

ول اشاعره، قضا و قدر الهی و یکی از بنیادیترین اص»(. پس 451: 4373)موحد، « چرا نیستوكس را حق چون

(. انسان در برابر این تقدیر 59 -57: صص 6، ج4344)مطهری، « مختار نبودن بشر و خدا مخلوق اعمال بودن است

ها و مشیت الهی تسلیم میشود كه در غزلیات دو شاعر این تقدیردرایی در مسائل عاشقانه نمودار میشود و عاشقانه

 د كه بر این اساس میتوان وی را نیز مانند سعدی پیرو مذهب كالمی اشاعره دانست.در مركز و اصل آن قرار دارن

 شدن عاشق زنده 

 بوی محبوب كه بر خاک احبا دذرد
 

 نه عجب دارم ادر زنده كند عظم رمیم 

 (459)كلیات سعدی: ی                               
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 ناصر آن روز كه در خاک بود عظم رمیم

 

 سر خاكش بنهی زنده شودقدمی بر  

 (694)دیوان بخارایی: ی                              

قالَ مَن یَحیی العِظامَ و هی رمیم، قُل یَحییها الذی أنشاها أوّلَ مَرُّه و هُوَ بِکُلِ خَلق »این مضمون به آیج قرآنی 

د استخوان پوسیده را زنده میکند، سعدی ( تلمیح دارد كه در این آیه بیان میکند خداون74و  79یس/ آیج « ) عَلیم

این مضمون دینی را برای مضامین عاشقانه به كار میبندد و بدین ترتیب عاشق كه به عظم رمیم یا استخوان 

ه دارد ای فراتر اشارپوسیده تبدیل شده است، ادر معشوق بر خاک وی عبور كند زنده میشود. این مضمون به نکته

ی بسیار واالمقام است كه دویی صفات خدایی دارد و قدرتی چون قدرت و توان خداوند كه معشوق در غزلیات سعد

 دارد.

 داشتن باد در چنگ 

 به یاددار كسی دامن نسیم صبا
 

 ایم و دریغا كه باد در چنگ استدرفته 

 (134)كلیات سعدی: ی                               

 همه تا باد صبا زلف تو دارند به چنگ

 

 به جز از من كه مرا باد صبا در چنگست 

 (444)دیوان بخارایی: ی                              

در غزل هر دو شاعر به منظور دله و شکایت از عدم وصال به كار رفته است كه « داشتنباد در چنگ »مضمون  

نایه از تهیدستی عاشق از وصال بیانی دیگر این عبارت كدویی عاشق از وصال با معشوق باد در چنگ دارد؛ به 

 است كه آن را با دالیه و سوز بیان میکند.

دد های متعاست كه به دونه« مبارزه با زهد ریایی»عارفانه: از مشتركات محتوای عارفانه در غزل سعدی و بخارایی 

 د:در عبارات مشترک آن را به كار میگیرند كه در بخش ذیل با ذكر نمونه تحلیل و بررسی میشون

 خرقه فروختن

 مرا جامی بده وین جامه بستان
 

 مرا نقلی بنه وین خرقه بفروش 

 (554)كلیات سعدی: ی                               

 حلقج زلف تو در صوفی صافی بیند

 

 خرقه بفروشد و در حلقج زنار آید 

 (694)دیوان بخارایی: ی                              

 پروردبادۀ عیسی در به سرحلقه دهی

 

 خرقه بفروشد و در حلقج زنار آید 

 )همانجا(                                                  

خرقه كه یکی از مقدسات است، در غزلیات سعدی نمادی از ریاكاری است و تکرار آن در غزل، مسائل اجتماعی  

ای را ترتیب سعدی خرقهآن زمان را منعکس میکند كه دویی در دوران سعدی ریاكاری شیوع داشته است. بدین

ا از خویش دور كند و بیزاری خویش را از كه ریا در آن نهفته است، میفروشد و با فروختن آن میکوشد ریاكاری ر

یکی از اقدامات مهم و مؤثر سعدی در راه طریقت خود، در دو مرحلج »آن آشکار كند. بطور كلیتر میتوان دفت 

سوم و چهارم زنددی، مبارزه با متشرعین منافق و زهد ریایی بوده است كه جامعه را نامتوازن و ناموزون ساخته 

و پس از تسلط آنان بر شیراز، سنتها متزلزل و فرهنگ دستخوش پریشانی دشته؛ در نتیجه  بود. با ورود مغوالن

 (.644: 4394)بیانی، « تزویر، ریا و دروغ دسترش یافته بود كه دروهی از روحانیون به ریا روی آورده بود

 برتری باده بر مقدسات 



 13/ های تأثیرپذیری سبکی ناصر بخارایی از سعدیدونه

 

 دلق و سجادۀ ناموس به میخانه فرست
 

 تمنا آیندتا مریدان تو در رقص و  

 (565)كلیات سعدی: ی                                

 ببر سجادۀ تقوی و رهن ساغر می كن

 

 بگیر این خرقج ناموس و بر بانگ ربابی ده 

 (344)دیوان بخارایی: ی                              

مضمون دیگری كه در غزلیات سعدی برای مبارزه با ریا از آن استفاده میشود، برتری باده بر دلق، سجاده، تقوی و 

بیانی دیگر این مقدسات توسط دینداران ریایی آنقدر به ریا آلوده  ناموس است كه با لحنی طنزآمیز بیان میشود؛ به

وقتی كسانی در دفتار و كردار ظاهر پاسدار و مدعی حقایق »اند كه می و میخانه بر آنان رجحان دارد؛ پس شده

متعالی و الهی مینمایند كه خود جوهر تزویر و تقلب و دنائتند بتدریج ارزش و حقانیت آن حقایقی مشکوک میشود 

تا آنجا كه حتی همقدمی و همصدایی ظاهری با مدافعان دروغین حقیقت بیش از آنکه دفاع از شرف و حیثیت 

شدن شرف و حیثیت شخص را از طریق قرار درفتن در جردج ریاكاران است، در این حال  شد، ساقطحقیقت با

اهر و اظهار میشود نه انکار حقایق كه انکار اصرار ظاهری بر نفی حقایقی كه از دست و دهان آوردۀ ریاكاران ظ

در غزلیات خویش به تکرار از  (. سعدی149: 4396)پورنامداریان، « مدافعان خودخواه و ریاكار آن حقایق است

قلندرانه و مقیمان میکده و خرابات را ستوده و اینکه -خرابات، میکده و مستی دفتگو كرده است. مجالس صوفیانه

(. نکتج 656: 4394ندوشن، اسالمیاره تزویر میکنند، مالمت و سرزنش نموده است )بیانیبداه خود و دیگران دراین

اند، ر، این است كه میتوان می و باده را نماد پاكی در تضاد با مقدسات كه آلوده شدهدیگر در مضمون ابیات مذكو

دانست و میخانه را نیز مکانی پاک و منزه از ریاكاری. پس دویی معنای می و میخانه واال و مقدس انگاشته شده 

 عصبات خشک مذهبی، اظهار بهدانست كه برای مبارزه با ریاكاری و ت« قلندری»است كه اینگونه اشعار را میتوان 

 كردن بر ضد عاداتتخریب ظاهر و تحصیل بدنامی و عمل»خواری میکنند و  اینگونه اشعار در وصف دناه و شراب

می ناو رسوم سروده شده و درین غزلیات است كه شاعر از مسجد به میخانه و كلیسا میرود و رسوایی را بر نیک

 (.455: 4394)شمیسا، « ترجیح میدهد

 رند در معنای پاكباز 

 غالم همت رندان و پاكبازانم
 

 كه از محبت با دوست دشمن خویشند 

 (546)كلیات سعدی: ی                              

 رندی كه پر از بادۀ صافی بود چو جام 

 

 بهتر ز صوفئی كه نباشد صفا در او 

 (343)دیوان بخارایی: ی                             

 سعدی ادر نام و ننگ در سر او شد چه شد
 

 مرد ره عشق نیست كش غم ننگ است و نام 

 (573)كلیات سعدی: ی                                  

 عاشق سردشته را پروای ننگ و نام نیست

 

 دل جز خام نیستدستگیر عاشقان خسته 

 (644)دیوان بخارایی: ی                                 

نیز در غزلیات سعدی، افرادی پاک و مصفا تلقی میشوند كه عاشقانی وارسته و حقیقی هستند كه « رند»واهۀ 

ا اتکا برخالف كسانی كه تنها ب»نام ندارند كه سعدی میکوشد غالم و تابع آنان قرار دیرد و بدینگونه وپروای ننگ

ل شوند، ترک ریا و تزویر را اصل وصول به حقیقت و محبت به اذكار و اوراد میخواهند به مقامات واالی انسانیت نائ

(. پس رند در غزلیات سعدی بار معنایی مثبت دارد و چنین به نظر میرسد 356: 4355)رستگار فسایی، « میداند

كه این تحول معنایی، در جهت مبارزه و نفی ریاكاری است كه در غزلیات سعدی در لفافه بیان میگردد؛ اما در 
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خواره را برتر از صوفی ریاكار میداند. این ابیات نیز در تابعیت همان مضامین بخارایی با صراحت رند شرابغزلیات 

 ایم.قلندریوار هستند كه در مضامین پیشین به آن پرداخته

 در سرای خای جای عام نبودن

 آشنایان ره بدین معنی برند

 

 در سرای خای جای عام نیست 

 (154)كلیات سعدی: ی                                

 نیست ره در بزم رندان زاهدان خشک را

 

 مجلسی كان جای خاصانست بار عام نیست 

 (644)دیوان بخارایی: ی                            

یکی از مباحث مهم در عرفان این است كه در محفل خاصان بارداه الهی، مقام و جایگاهی برای غیرخاصان یا مردم 

عامی وجود ندارد كه اسرار الهی نیز تنها با خاصان در میان نهاده میشود و آنان تنها آن را درک میکنند. این 

دی آشنایان درداه حق و در غزلیات بخارایی رندان مضمون در غزلیات دو شاعر نیز وجود دارد كه در غزلیات سع

 وارسته همان خاصان آستانج باری تعالی هستند كه در محفل آنان عامیان یا زاهدان ریایی اجازۀ بار ندارند.

 نامهساقی

 ساقی بده و بستان داد طرب از دنیا
 

 كاین عمر نمیماند وین عهد نمیپاید 

 (534یات سعدی: ی )كل                              

 ساقی می باقی ده عقل از سر ما كم كن

 

 سرمایج شادی را قوت دل پر غم كن 

 (357)دیوان بخارایی: ی                            

سعدی ساقی را مورد خطاب قرار میدهد و از وی شراب برای دفع غم و اندوه خواستار است كه به اینگونه اشعار 

ثباتی حیات دنیوی و پند و اندرز و حکمت به ساقی كند و مضامینی در یاد مرگ و بیان بیدر آن شاعر خطاب »كه 

به شراب و فواید آن چون دفع غم و اندوه »ها ( ساقینامه دویند كه در ساقینامه654: 4395)رستگار، « و غیره آورد

برای دفع اندوه( را تکرار میکند، )همانجا(. بخارایی نیز همانند سعدی همین مضمون )طلب شراب « نیز میپردازند

 ای سوقبعالوه هر دو شاعر بیت را با خطاب به ساقی آغاز میکنند كه ذهن در همان ابتدا بسوی اشعار ساقینامه

 مییابد و همچنین تأثیردذاری آن را دوچندان میکنند.

 تفکر خیامی

 اغتنام فرصت  

 كسی را كاختیاری هست و محبوبی و مشروبی
 

 بخت و حظ از عمر و مقصود از جهان داردمراد از  

 (194)كلیات سعدی: ی                              

 درت ز دست برآید قدح بگیر چو الله

 

 به پای سرو و صنوبر كه دور عمر نپاید 

 (644)دیوان بخارایی: ی                              

مهمترین ابعاد آن ابهام در كار جهان، شاد بودن، دم را غنیمت اند كه برخی افکار به تفکرات خیامی شهرت یافته

ای مشترک وجود ( كه در غزلیات سعدی و بخارایی نیز بگونه615-414: صص 4376شمردن است )رک، شمیسا، 

ای فلسفی دارند و بدلیل ناپایداری عمر، انسان را به شادی و اغتنام فرصت دعوت میکند؛ دارد كه اغلب سرچشمه

ای بیابد. پس به یانی دیگر، غم ناپایداری عمر در وجود انسان رخنه كرده است و خردمند باید برای آن چارهببه 

از فرصت و دم، شادی و لذات خویش  را درمان خویش میبیند كه بدینگونه با بهره« می»میکده پناه میبرد و داروی 

 را واكاوی كند.



 15/ های تأثیرپذیری سبکی ناصر بخارایی از سعدیدونه

 

 گیرینتیجه
دفته در محورهای موسیقی كناری و بیرونی، زبانی و تركیبات، ادبی و محتوایی میتوان ازپیشبا توجه به مشتركات 

ت كه های دونادون بیشتر از آن اساستنباط كرد بخارایی از سعدی تأثیر پذیرفته است. این تأثیرپذیری در زمینه

ن، ی نظیر وزن و قافیه و داه وزهایدر یک مقاله بگنجد. در بخش موسیقی بیرونی و كناری كه با یکسانی مؤلفه

غزل( از رهگذر اشتراک  44ترتیب دفتنی است كه برخی غزلیات بخارایی )قافیه و ردیف مواجه میشویم كه بدین

وزن و قافیه به تتبع و اقتفا از سعدی سروده شده است كه هنگام مطالعج این غزلیات بخارایی با داشتن اندک 

وی غزلیات سعدی حركت میکند. در محور موسیقی بیرونی و كناری، دفتنی آشنایی با غزلیات سعدی، ذهن بس

است اوزان جویباری مشترک در غزلیات دو شاعر بسامد بیشتری نسبت به اوزان خیزابی داشته كه علت آن میتواند 

نطبق ری ماین امر باشد كه بخارایی نیز همانند سعدی به مضمون سوزناک فراق و دالیج عاشقانه كه با وزن جویبا

بر پیوند است، بیشتر عنایت نظر دارد. در محور زبانی و تركیبات نیز تركیبات اضافی و وصفی مشترک كه عالوه

پرستی غزلیات سعدی در آنان چشمگیر است. در خوردن آنان با مضامین عاشقانه، مفاهیم كلیدی و بنیادین جمال

المثلهای مشترک وجود دارد. درخور ت، استعارات و ضربشناسی ادبی نیز به ترتیب بسامد تشبیهامحور زیبایی

؛ این اندرؤیت معشوق پیوند خوردهتوجه است كه تشبیهات و استعارات مشترک سعدی با محتوای زیبایی قابل

باومگارتن منطبق است كه بخارایی نیز با استعارات و تشبیهات تقلیدی « زیبایی محسوس»دونه از زیبایی با نظریج 

تر میکند. همچنین دو با محتوای زیبایی محسوس معشوق، تأثیرپذیری خویش از سعدی را برجسته از سعدی

در غزلیات سعدی از ویژدی شاخص ادبی محسوب میشود. نکتج شایان توجه « المثلتشبیه و ضرب»شگرد ادبی 

و  ای كه ساددیبگونه این است كه بخارایی همانند سعدی این شگردهای ادبی را ساده و روان بکار درفته است؛

آورد. در محور محتوایی نیز عدم پیچیددی این شگردهای ادبی، زبان و سبک ادبی سعدی را به یاد خواننده می

 امه و اندیشج خیامینها چون عارفانه، ساقیمحتوای مشترک عاشقانه در مركز و اصل قرار میگیرد و دیگر درونمایه

های مشترک نیز مفاهیم مربوط به جمال و جمالپرستی بسامد بیشتری دارد هدر حاشیه قرار میگیرند كه در عاشقان

ها به شمار میرود. پس از آن، مفهوم مشترک تقدیردرایی كه كه این مفهوم در غزلیات سعدی از بارزترین مشخصه

ها كه در هپرستی و تقدیردرایی در عاشقانبیانی دیگر دو مضمون جمالدر غزلیات سعدی سایه دسترده است؛ به 

غزلیات سعدی اصل و مركز بوده، در غزلیات بخارایی نیز شاخص است. در محور عارفانه بیشترین بسامد مشتركات 

ر مضمون بمربوط به نفی ریاكاری و انتقاد از آنان است كه با زبان طنزدونه بیان میشود. در بخش محتوایی، عالوه

ت مشترک نیز یافت میشود. بر این اساس، به نظر نگارنده این و درونمایج یکسان، عبارات و تركیبات یا جمال

مشتركات در محورهای دونادون نمیتواند تصادفی یا توارد باشد و درمجموع میتوانند تأثیرپذیری ناصر بخارایی از 

 استاد مسلم سخن را شدت بخشند و بدینگونه بخارایی از مقلدان غزلیات سعدی به شمار رود.

 

  اننویسندگ مشاركت

شده استخراجیزد دانشگاه زبان و ادبیات دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این
سركار اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییآقای دكتر محمدرضا نجاریان   است.

اند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانخانم سارا درامی 
ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده علی اصغر پهلوان حسینی

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درداشته
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  قدردانی و تشکر

بان و زنویسنددان بر خود الزم میدانند كه مراتب تقدیر و تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ 
اند، یزد و همچنین آقای دكتر امید مجد كه نویسنددان را در ارتقای كیفی این پژوهش یاری داده ادبیات دانشگاه

 اعالم نمایند.
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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