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  پیشگفتار

  

پژوهشی که پیش روي دارید، در پی بررسی تأثیر غزل سـعدي و خواجـوي کرمـانی بـر                     

غزل حافظ است و در آن از جنبه هاي گوناگون به این تأثیرپذیري نگریسته شده و در تمام فـصل           

  .ها، سعی بر آن بوده است که نمونه هایی از این تأثیرپذیري ارائه گردد

شنهاد استاد راهنماي فرزانـه ام جنـاب آقـاي دکترابراهیمـی انتخـاب              این موضوع را به پی      

بر این بنیاد با توجه به دریافت هاي حاصل شده از مـتن غـزل هـاي ایـن سـه شـاعر و بـا                          . کردم

  .راهنمایی استادان محترم راهنما به دستاوردهایی توفیق یافته که در این رساله عرضه می شود

دیوان چندین بار مطالعه می شد و بی گمان قسمت اعظـم و             در ابتداي کار، ابیات هر سه         

بسیار مشکل این رساله خواندن دیوان ها و جمع آوري شواهد بود که بـا کمـک هـا و راهنمـایی                      

هاي بی دریغ استادان راهنمایم جناب آقاي دکتر امامی و آقاي دکتر ابراهیمـی بـه انجـام رسـید و               

اري از طـوالنی شـدن کـار، از همـه ي آنهـا اسـتفاده                شواهد بسیاري به دست آمد که براي خودد       

  .نکردم

در فرایند نگارش این رساله، مشکالت و سختی هاي زیادي، مانع از انجام کار می شـد و             

گاه در آن وقفه ایجاد می کرد ولی با دل گرمی استادان راهنما و خانواده ام و با پـشتکار و ایمـانی                   

  .پایان رساندم و خداوند را بدین جهت سپاس گزارمکه از خود سراغ داشتم رساله را به 

به جاست که از تمام استادان خوبم که در این هفت سال تحصیل در دانشکده ي ادبیـات،       

خـصوص اسـتادان    بـه   . با صبر و طاقت بسیار مرا با خطاها و اشتباهاتم تحمل نمودند تشکر کـنم              

بزرگ و گرامی ام که راهنمایی این رساله را پذیرفتند جناب آقاي دکتر امامی که با راهنمایی هـاي        

سودمندشان مرا بهره مند ساختند و جناب آقاي دکتر ابراهیمی که وقـت و بـی وقـت مزاحمـشان                   

سوزم سـرکار خـانم     از استاد مهربان و دل    . بودم و ایشان همیشه با رویی گشاده مرا پذیرا می شدند          

دکتر گلی زاده نیز سپاس گزارم که نه تنها در این رساله بلکه در تمام این رساله ها مرا از پنـدهاي             

  .می نمودند سودمند خود بهره مند

افراد دیگري نیز در این سفر طاقت فرسا، یار و غمخوارم بودند کـه جـا دارد از آنهـا نیـز           

کسته ي زندگی ام، همسرم که در تمام مدتی که بر روي این مادرم، این گوهر معنا و ش. یادي شود
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رساله کار می کردم، یاري گر و شریک واقعی من در سختی ها بـود و فرزنـد دوسـت داشـتنی و                       

  .م بود و مرا به آینده امیدوار و دل گرم می کردبی بخش قلمکوچکم که وجودش گر

ورد لطف استادان گرامی و داوران      مل بودنش ندارم م   امید است که این رساله که ادعاي کا         

  .بزرگوار قرار گیرد

  

  اهواز                       

  1388شهریور                                                                                                             



  

  

  

  

  

  

  مقدمه

  

  

  :تأثیرپذیري شعر حافظ

حافظ شاعر پرآوازه ي قرن هشتم، بلکه تمام دوره هاي پس از آن، یکـی از آن شـاعرانی                     

او نه تنها در دوردست ترین نواحی ایران بلکه در .است که در ایام حیات خود نیز شهرت یافته بود    

سیار دارد؛ چنان که سیه چـشمان  اي دیگر نیز اسم و رسم بهمیان اهل ادب و سخن شناسان کشور   

 در مورد (de monar)دومنار. کشمیري و ترکان سمرقندي به شعر او می رقصیدند و می بازیدند

حـافظ کـه صـاحب      . حافظ بی گمان بزرگترین گوینده ي غنایی ایـران اسـت          «  :می نویسد  حافظ

در آتن یا روم چشم بـه       تخیلی بسیار باریک و حساسیتی دل انگیز در قبال طبیعت و هنر بود، اگر               

حافظ از دیـدگاه    .  می شد  Tibulled یا تیبول    Anacre'onمی گشود، همارود آناکرئون          دنیا  

ما نمونه ي برجسته ي طبع حساس و سریع التأثیر و جمال پرست شرقی اسـت کـه سرمـست از                     

»باده ي شعف در قالب یک شعر جمال صورت و کمال مطلوب را بیان می کند
1
.  

ت خواجه ي شیراز در میان دیگر آثار اندکش بیشتر درخشیده تا آنجا ه حافظ را بـا                  غزلیا  

  ، ساقی نامه، قطعه ها و رباعی هایش شاعري غزل سـرا            )آهوي وحشی (وجود قصیده ها و مثنوي      

حافظ شیراز در غزلیات خود از شاعران پیش و یا معاصر خود تأثیرهاي فراوان گرفته و                . می دانند 

از آنجا که حافظ شاعري دقیق نظر بود، آثار شاعران پیش از خـود را             . بال آنها رفته است   یا به استق  

بسیار مطالعه می کرد و گاه گاه خواسته یا ناخواسته نه تنها واژگـان و ترکیبـات، بلکـه  مـضامین،                    

و باید دانست کـه تـأثیر   « . موسیقی و یا قوافی اشعارشان را نیز در غزل هاي خود انعکاس می داد        

دواویـن شـعرا مـی تـوان        تأثر به معنی اعم آن در ظاهر شعر خالصه نمی شود بلکه مـضامینی در                

  .در سفینه ي شعر شاعري متقدم نیز آمده است) یا بدون تغییر(یافت که همان معنی با اندك تغییر 
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را در این باره، در کتب ادبی و شعر به تفصیل سخن رفته است و در کتاب هاي بدیع این تـأثرات                  

به نام هاي مختلف آورده تقسیماتی کرده و براي هر یک حدودي قایل شـده انـد؛ مـثالً در کتـاب       

»نام برده شده است» انتحال، سلخ، المام، نقل« از » المعجم«
2
.  

. شاید شاعري نباشد که در آثارش به تمامی مبتکر باشد، اگر هم باشد بسیار انـدك اسـت                   

« .  شاید باید بسیاري از شاه کارهاي ادب پارسی را نادیـده بگیـریم        اگر هم تأثیر و تأثر را نپذیریم،      

به نظر می رسد که باید پذیرفت اثر ابداعی اگر نایاب نباشد قطعاً کمیاب است ولی باید گفت کـه                    

اگر ما وسعت دایره ي ادب و هنر را تا این اندازه محدود کنیم که نتوانیم اثري بیـابیم کـه ابـداعی                

یم که گویندگان بزرگ و سازندگان آثارگران بهاي گذشته را به این اتهام کـه در        باشد و مجبور شو   

به وجودآوردن آن قصور و پرداختن آن کوشک هاي مزین و آراسته از سنگ و گـل یعنـی همـان                     

الفاظی که سازندگان پیشین با آن بنایی ساخته اند طرد کنیم، باید احـساس و خیـال را نیـز مجـرم             

اهد بود که شاهنامه ي فردوسی، لیلی و مجنون نظامی و ویس و رامین فخرالدین              بدانیم و الزم خو   

در این صورت هیچ از هنري نخواهیم یافت که ابتکاري . نی را به سرقت از اسالف متهم کنیماگرگ

»باشد حتی خیال انگیزترین ابداعات شاعران
3
.  

قلید باشد، جاي انتقاد دارد تأثیرپذیري از آثار شاعران دیگر اگر دست نخورده و براساس ت     

اما شاعري چون حافظ که با ذوق و استعداد خارق العاده اش، شعر دیگران را شکل و رنگی دیگر                   

می داد، نه تنها این تأثیر و تأثر بی عیب می نماید بلکه نهایت رندي و هنر این شاعر را به تـصویر           

مهم این نیست که آیا شـاعري       « : داستاد علی دشتی در کتاب در قلمرو سعدي می نویس         . می کشد 

از شاعر دیگر رنگ و الهام پذیرفته است یا نه، بلکه این است که آیا اثرهایی که از دیگـري گرفتـه      

است، به همان شکل خام پس داده و یا اینکه در بوته ي ذوق و قریحه ي خویش آن را گداخته و                      

»استبا سایر تأثرات دیگر مخلوط کرده و عنصر جدیدي آفریده 
4
.  

این نکته مسلم است که شاعران براي سبزنگه داشتن باغ ذوق شاعرانه ي خود و یا بـراي                    

سیراب کردن عطش عشقشان به ادب، آثار و کتب شاعران دیگر را مطالعه می کنند و از این دریـا                    

واژگان، آرایه ها و مضمون ها و حتی گاهی موضوع اندیشه یکی            . براي شعر خود بهره می جویند     

ست اما نتیجه اي که از خواندن شر ایجاد می شود یکی نیست و این ویژگی شخـصی اسـت کـه                   ا

  .شاعران را از یکدیگر متمایز می کند

براي ایجاد یک اثر و بیـان خواسـته هـاي           « : در چهار مقاله ي نظامی عروضی آمده است         

که به هنرمنـد    ین روست   شاید از ا  . درون از آنچه شنیده یا خوانده شده است، استعداد باید جست          

و شاعر فرصتی داده اند که از شعر دیگران بخواند و کتب سرقات را به دقت مطالعه کند تـا بـدان                      

درجه رسد که در صحیفه ي روزگار مسطور باشد و بر السنه ي احرار مقروء و بر سفاین بنویسند                   
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شـباب و در روزگـار جـوانی        و در مداین بخوانند و اما شاعر بدین درجه نرسد االّ که در عنفـوان                

بیست هزار بیت از شعار متقدمان یادگیرد و ده هزار کلمه از متأخران پیش چـشم کنـد و پیوسـته                     

همی خواند و یاد همی گیرد که درآمد و بیرون شد ایـشان از مـضایق و دقـایق                      دواوین استادان   

و عیب و هنـر شـعر بـر        سخن بر چه وجه بوده است تا طرق و انواع شعر در طبع او مرتسم شود                 

»صحیفه ي خرد او منقش گردد تا سخنش روي در ترقی دارد و طبعش به جانب علو میل کند
5
.  

پیش از خود تأثیرهـا گرفتـه امـا از ایـن میـان سـهم سـعدي و                  حافظ شیراز از شاعران   

زمـان  شاید از دالیل این تأثیرپذیري، یکی نزدیک بودن     . خواجوي کرمانی بیش تر به نظر می رسد       

این شاعران به حافظ و دیگر شهرت و مقام ادبی آنها و سه دیگر نزدیکی دیدگاه غنایی حـافظ بـه                

  .سعدي و خواجو باشد

خواجو شاعري است که غزلیاتش در مسیر تحول غزل میان سعدي و حافظ قـرار داشـته                   

مـشهور  چنـان کـه   . است یعنی مضمون غزلیاتش عرفانی و اندرزي و در عین حال عاشقانه اسـت        

  :است و برخی در آثارشان آورده اند حافظ با توجه به غزل خواجو و گرایش به آن گفته است

  استاد غزل سعدي است پیش همه کس اما    

دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو          
6

  

تأثر حافظ از شیوه ي خواجو مخصوصاً از غزل هاي بدایع الجمال یعنی بخش دوم دیوان خواجو «

 ها و مصراع ها و بیت هاي خواجـو را نیـز بـه وام       و در بسیاري از موردها، واژه     بسیار شدیدست   

گرفته و با اندك تغییر در غزل هاي خود آورده است، و این غیر از استقبال هاي متعددي است که                    

حافظ از خواجو کرده است، اما دیوان او به قدري از بیت هاي بلند و غزل هاي عـالی و مـضمون     

»ت که این تقلیدها و تأثرها در میان آنها کم و ناچیز می نمایدپر اسهاي نو 
7
.  

  

  :سبک حافظ

        آنان که شعر حافظ و سعدي را می شناسند می دانند که خواجه تمام آثار شـیخ شـیراز را                      

      این نشان گر تیزنگري خواجه ي شیراز است که سعی          . خته است و به آنها نظر داشته است       امی شن 

بـدیهی اسـت کـه مقـصود از         .  نکته هاي آثار و ناب را در غزلیات مبتکرانه اش بگنجانـد            می کرد 

گفتنی است کـه تنهـا غزلیـات سـعدي          . اصطالح مبتکرانه، ساختار تعبیري تازه است نه چیز دیگر        

نیست که می توان اثر آن ها را در غزل حافظ یافت بلکه می توان ردپاي تمام آثـار سـعدي را در                       

سعدي استاد مسلّم غزل عاشقانه ي فارسی است ولی عناصر غیـر عاشـقانه   « .  پیدا کرد غزلیات او   

هوشمندي و هنرشناسی حافظ در این بوده اسـت         . ي هنري غزلش به اندازه ي غزل حافظ نیست        

که به خوبی و به زودي دریافته بوده است که در غزل عاشقانه و حدیث مهر و وفا فراتر از سعدي      
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 به جاي محال اندیشی و رشک و رقابتهایی که خوشبختانه در نهادش نبـوده بـه                 نمی توان رفت و   

این از خوش ترین بخت یـاري  . راه و روش دیگري رفته است و به اوج دیگري دست یافته است         

هاي تاریخ شعر فارسی است که حافظ با آنکه از شعر و هنر سعدي بسی تأثیر برده، ولی از سبک                    

، و گرنه سـعدي واژه کمرنگـی از خـود بـه جـاي مـی                 لید نکرده است  و سیاق و سلیقه ي وي تق      

»گذاشت
8
.  

حافظ هوشمندانه با ابداع هاي گوناگون، ذوق تنوع طلب، استعداد فطـري و تأثیرپـذیري                 

مکتبی که تمام حـافظ شناسـان       . هاي هنرمندانه اش مکتبی ایجاد کرده است که تنها خاص اوست          

ود این است که هنوز بسیاري از ظرافت هاي بالغـی و اندیـشه              مقص. با گوشه هایی از آن آشنایند     

دلیل این مطلب، جـاودانگی غـزل حـافظ اسـت کـه بـراي همـه ي                  . اي حافظ کشف نشده است    

روزگاران حرفی براي گفتن دارد، حرفی از آن دست که آگاهی دهنده است براي دانایـان و غافـل        

دکتر معـین در کتـاب حـافظ        . ران فارسی زبان  گیرنده است براي هنرمندان و شاعران به ویژه شاع        

می توان گفـت کـه در قـرن هـشتم خواجـو، سـلمان سـاوجی، کمـال                « : گویندشیرین سخن می    

بایـد  » مکتـب حـافظ   «خجندي، عماد فقیه و حافظ در غزل سرایی مکتبی ایجاد کردنـد کـه آن را                 

سعدي است که پایه ي آن      اگر چه حافظ بالنحصار موجد این مکتب نبود، بلکه در حقیقت            . نامید

استاد غزل سعدي است پـیش همـه کـس، و خـود اشـعار سـعدي را             : را بنیاد نهاد و حافظ فرمود     

مستقیماً تتبع یا تضمین کرده است و از طرف دیگر با تتبع و اقتفاي اشعار خواجو که او خود پیرو                    

ی و ذوق لطیف و سـلیم  سبک سعدي بود، مع الواسطه نیز این سبک را پیروي کرده، با مذاق عرفان  

 اصول و مبـادي مکتـب مزبـور را بـه اوج کمـال               - که منطبق بر ذوق مردم قرن هشتم بود        –خود  

 به عـشق کـامالً      - که بر پایه ي عشق ساده بنا شده بود         -رسانید، یعنی از خاصه ي غزلیات سعدي      

»عرفانی عروج کرد  
9

 کـه   –دکتـر معـین     البته نتیجه گیري مطلق گونه این دست که در کالم استاد            . 

 به نظر می رسد در شیوه ي نقد ادبـاي امـروزه بـه تمـامی                 -خود از حافظ شناسان بنام بوده است      

پذیرفته نیست چرا که هم سعدي غزل هاي بسیار هنرمندانه اي در رموز و دقـایق عرفـانی دارد و                    

مینی مـی    همان عشقی که بسیاري آن را عشق مجازي یا ز          –هم حافظ غزل هاي فراوان در عشق        

شمارند، و از سوي دیگر با توجه به آثار دیگر سعدي که به عرفان و ساحت بـی کـران آن نظرهـا            

داشته است نمی توان عشق او را عشقی ساده شمرد و حافظ را به کمال رسـاننده ي آنـدر عرفـان              

دانست، بهتر آن است که در این گونه موارد براي هر شـاعر بزرگـی بـه ویـژه شـاعرانی همچـون           

سعدي و حافظ سبک جداگانه اي در نظر گرفت، دلیل این موضوع تقلید و تأثیرپذیري شاعران از                 

  .شیوه گونه گون سعدي و حافظ در دوره هاي پسین ادبیات است
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  غزل

تأثیر و تأثر شاعران را در غزل بیشتر می توان دید، زیرا هر بیت براي خود معنایی مستقل                  

 احساسات عمیق و سرشاري پنهاننـد کـه مـی تواننـد در شـاعران           دارد؛ به عالوه ي اینکه در غزل      

  . یکسان باشند و این باعث تأثیر، تضمین و استقبال می شود

انسانی داراي احساساتی عمیق می شود،      . غزل یکی از قدیمی ترین شکل هاي شعر است        

ن را در الفـاظ     جنس دیگر و این استعداد فطري و ذاتی را دارد که این آتشفشان درو             احساساتی از   

  .غزل شرح ماجراهاي روح و غرق شدن دل در دریاي مواج عشق و عواطف است. و ابیات بریزد

او میـان غـزل عاشـقانه و        . غزل غنایی را سدي مستقل کرد وحافظ آن را بـه اوج رسـاند             

غزل غنایی و توصـیفات و تـصاویرش را مـی       . عرفانی پلی ایجاد کرد و این دو را به هم پیوند داد           

این همان غزلی است که غزل سـعدي و حـافظ   . وان در همین جهان ماده با طبیعت فرسایش دید      ت

همچنان که در عرفان دو جنبه ي بنیادین آفاقی و انفسی وجود دارد، می              «. را به هم پیوند می دهد     

یـرد یـا    توان گفت که در غزل عرفانی یا عارفانه نیز به اعتبار این که عالم آفاق مبنا یا مبدأ قـرار گ                    

  :می آید     عالم انفسی، دو شیوه ي کلی پدید 

  )سعدي و حافظ( غزلی که از حیث میان بیشترین توجه را به آفاق یا عالم بیرون دارد -1

عطار و موالنـا، اگـر چـه جنبـه ي           ( غزلی که بنیاد را بر نفس و عالم صغیر روح قرار می دهد               -2

ــسی  ــت    ح ــار اس ــر از عط ــوي ت ــسیار ق ــا ب ــزل موالن ــاقی در غ ــورد اول  ) و آف ــه در م   ک

غزلی که شاعر براي جهات و جوانب هنـري و شـاعرانه ي آن،              ): شعر سعدي و حافظ می گوید     (

یعنی براي زیبایی خود شعر به همان انـدازه اهمیـت قایـل اسـت کـه بـراي متعلـق توصـیفات و                        

  . تصویرها

عبارت دیگر، شـاعر طبیعـت درون شـعر را هـم     ...ر عالم برون و آفاق  یعنی همان زیبایی موجود د    

همان قدر زیبا، سخته و پرداخته می خواهد که جلوه هاي زیبایی برونی را، یعنی شعري هنرمندانه                 

»سعدي و حافظ در غزل مظهر رویکرد هنرمندانه اند. به تمام معنی
10
.  

ام اشـکال شـعر و نثـر در زمـره ي     تأثیر شاعري بر شاعر دیگر چه در غزل و چـه در تمـ       

تأثیر غزلیات سعدي و خواجو بر غزل حافظ نیز می تواند نـوعی از              .  قرار می گیرد   تطبیقیادبیات  

ادیبات تطبیقی باشد، البته در تعریف ادبیات تطبیقی آمده اسـت ایـن تأثیرهـا میـان شـاعران ملـل                     

داللـت و مفهـومی تـاریخی دارد و         ادبیات تطبیقـی    «. مختلف اتفاق می افتد نه شاعران یک کشور       

 پژوهش در موارد تالقی ادبیات در زبان هاي مختلف،   :موضوع تحقیق در این علم عبارت است از       

یافتن پیوندهاي پیچیده و متعدد ادب در گذشته و حال، و به طور کلی ارائه ي نقشی که پیوندهاي  

نی در انـواع مکاتـب ادبـی و چـه از     است، چه از جنبه هاي اصول فتاریخی در تأثیر و تأثر داشته       
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ادبیـات تطبیقـی در کلیـه ي زمینـه هـایی کـه در ارتبـاط بـا طبیعـت                     . دیدگاه جریان هاي فکري   

موضوعات و مواضع اشخاص قرار می گیرد، و صورت یک بیان ادبی پیدا می کند بحث می نماید                

در . ثر ادبی مـی پـردازد  و به بررسی ساخت هاي هنري هر اثر و یافتن افکار جزیی در ایجاد یک ا           

ادبیات تطبیقی، انواع ادبی که مختص بعضی از ملت ها است ولی انعکاس آن را در ادبیـات سـایر           

»ملل می بینیم، تحقیق می شود
11
.  

هیچ کتابی یافت نـشد کـه   . در اینجا گفتنی که در این رساله کتاب هاي زیادي مطالعه شد            

تمام منابع جز توضیحی کوتـاه و شـواهدي         .  باشد در مورد این موضوع به طور مفصل سخن گفته        

بنـابراین در   . شواهد اندکی که در کتاب ها تکرار شده اند        . اندك در این موضوع چیزي نیاورده اند      

واژگـان،  . آغاز کار جدي، دیوان شاعران مورد بحث به دقت هـر کـدام چنـدین بـار مطالعـه شـد               

إثیر پذیرفته آمده اند در نظر نگارنده، تأثیر قطعـی را  که در این رساله به عنوان موارد ت   ... مضامین و 

این نکته را باید در نظـر       «. نشان می دهند، در صورتی که براي شخصی دیگر شاید این طور نباشد            

داشت که چنین بحثی مستلزم کوشش فراوان و فحص دقیقی است زیـرا تحقیقـات روان شناسـی                  

 دوبار یک اثر ادبی یـا  یـک شـعر را بـر یـک گونـه                   این نکته را تأیید می کند که هرگز نمی توان         

خواند، زیرا در فاصله ي این دو نوبت که به قرائت یک متن اختصاص داده ایم خاطره و شعور و                     

به طور کلی وجود ما تحولی قطعی پیدا کرده و در این تغییر و تبدل وجـود و اندیـشه مـا نیـز در                         

  .تغییر بوده است

ه در اولین مطالعه در ذهن مانده است و روي آن بحث و فحص کرده و            بنابراین مفهوم و معنایی ک    

خواهد داشت و در این صورت شناختن  ... نظر داده ایم تفاوتی با قرائت دوم و همین طور سوم و             

روي این اصل . و دریافتن و بیرون کشیدن تأثر از اسالف در یک دیوان بس مشکل و پیچیده است         

ممکـن  .  و اعتبار اصول و موازین تأثر میان چند نفر اخـتالف باشـد           نباید تعجب کرد که در ارزش     

است تأثري که به نظر ما جزو تأثرات قطعی است در نظر یک نفر دیگر تأثري ضعیف و یـا حتـی                  

»بسیار ضعیف می نماید زیرا ادراك واقعات در همه یکسان نیست
12
.  

 آن هم در مورد حافظ که شعرش در اینجا باید اعتراف کرد که بحث در مورد تأثیر و تأثر،  

چنـین تحقیقـی    «: در جایی خواندم  . اوج عشق و احساسات عمیق انسانی است بسیار مشکل است         

در دیوانی که در ایام شباب نغمه هاي عشق مجازي را در گوش ما زمزمه کرده و پیرانـه سـر هـم                

»نفخه عشق حقیقی در قالب روح و دل ما می دمد، بسی دشوارتر است
13
.  

ر این رساله دیوان غزلیات سعدي بـه تـصحیح شـادروان فروغـی، غزلیـات حـافظ بـه                    د  

تصحیح قزوینی و غنی و غزلیات خواجوي کرمانی به تصحیح حمید مظهري مطالعه شـد و تمـام                  
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در مواردي که بیت حافظ در تـصحیح قزوینـی و   . ار از این دیوان ها داده شده است      عارجاعات اش 

  .داده شده از دیوان غزلیات حافظ انجوي بیان شده استغنی پیدا نشده است ارجاع 

گفتنی است که به هنگام بررسی دیوان غزلیات خواجو به مواردي چنـد از کاسـتی هـایی                 

  :برخوردم که ذکرشان در اینجا شاید خالی از فایده نباشد

  

  

  

   در بیت زیر مصرع دوم -1

  مرا دلی است که تا جان برون نمی آید    

          جانان برون نمی آید تاب طره   

  .صحیح تر است» زتاب«

  .به نظر می رسد واژه اي کم است. مصرع دوم بیت زیر نیز نیاز به تصحیح دوباره دارد -2

   چو سایه بر رهت افتاده زیر دیوار    منم زمهر رخت روي کرده در دیوار

  )228ص/خواجو(                

  .ال داردچنانکه مالحظه می شود، مصراع دوم به لحاظ وزنی اشک

  : مصرع دوم بیت زیر نیز نیاز به تصحیح دارد-3

  شی است که از پرده ي غیب قصورت عشق چه ن

  هر زمانی بدگر نیگ برون می آید          

  )212ص/خواجو(              

  .صحیح است» دگر رنگ«در اینجا 

 در دو بیت زیر یک مصراع دوبار تکرار شده و روشن است که مـصحح دچـار سـهو و اشـتباه         -4

  .ده استش

  طوطی شیرین سخن را بی شکر بگذاشتند    شمع را در آتش و سوز جگر بگداختند

  طوطی شیرین سخن را بی شکر بگذاشتند    بلبل شوریده دل را از چمن کردند دور

  )170ص/خواجو(                  

  برخی از ویژگی هاي سبکی خواجو

  :اده می کندبسیار استف» ظاهر آن است که« خواجو در غزلیات خود از عبارت -1

  ظاهر آن است که از خون دل فرهادست 

  آن همه الله که بر کوه و کمر می روید         

  )219ص/خواجو(              

  اشارات متعدد به ویس و رامین -2
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  شمه یی از ویس گلعذار بگوید       لطف کند وز براي خاطر رامین 

  )219ص/خواجو(                

  هرآنچه گوید از اوصاف دل براي دل رامین 

  زحسن ویس گل اندام گلعذار بگوید         

  )220ص/خواجو(            

  :بر سبیل تمثیل» زیره به کرمان بردن و شکر به مصر بردن« تکرار بسیار -3

  

  ان آردـستـل به گلـرد گـشکر به مصر ب   سی که وصف لب و عارض کند خواجو ک

  )126ص/خواجو(                  

  ه کسی قند به سوي شکرستان نبرد گرچ  شکر از گفته ي خواجو به سوي مصر برند 

  )128ص/خواجو(                  

  ه کرمان آرد ـره بـرد و زیـا بـه دریـدر ب  ـن خـار سـهر که با منطق خواجو کند اظه

  )126ص/خواجو(                  

  برد ـان نـرمـهمه دانند که کس زیره به ک  جان چه ارزد که برم تحفه به جانان هیهات

  )127ص / خواجو(                  

  فرهاد و شیرین و شکر، شراب و کباب:  تکرارهاي واژگانی نظیر-4

  رون گرا و محسوس شبیه به سبک خراسانی ب کاربرد تشبیهات -5

  د ـچار طاق لعل بر خضرا زدن    د ـرا زدنـخیمه ي نوروز بر صح

  د ـکرسی از یاقوت بر مینا زدن    ان ـرشیـی عـالله را بنگر که گوی

  د ـارا زدنـه خـعــآل زر بر رق    ـل ــزرد گار از ـهــارداران بـک

  حرا زدند ـر صـلریز بـخرگه گ    ن ـمـان چـنـارم نشیـرم طـاز ح

  خنده ها بر چشم هاي ما زدند     شم ابرـگوشه هاي باغ از آب چ

  ان پرده ي عنقا زدند ـیبـدلـنـع    د ـدنـمطربان با مرغ همدستان ش

  د ـلی زدنـارم اعـدر طلفل انـف    د ـهـد عـدر هواي مجلس جمشی

  اال زدند ـم بـالـان در عـدسیـق    دا ـن نـایـباد نوروزش همایون ک

  د ـا زدنـویـبل گـطعنه ها بر بل    قـطـاه نـطوطیان با طبع خواجوگ

  )171ص/خواجو(                

      در پایان این مقدمه براي نشان دادن حال و هواي غزل سرایی این شاعران، از هر یک غزلی آورده                    

  :می شود تا گویایی شعر و سخن آنان باشد
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  :سعدي

  

  من از آن روز که در بند توام، آزادم

  پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم         

  همه غم هاي جهان هیچ اثر می نکند

  در من، از بس که به دیدار عزیزت شادم         

  خرم آن روز که جان می رود اندر طلبت 

  به مبارك بادم تا بیایند عزیزان         

  من که در هیچ مقامی نزدم خیمه ي انس 

  پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم         

  دانی از دولت وصلت چه طلب دارم؛ هیچ

  یاد تو مصلحت خویش ببرد از یادم         

  به وفاي تو، کزان روز که دلبند منی

  دل نبستم به وفاي کس و در نگشادم         

  ر من است تا خیال قد و باالي تو در فک

  گر خالیق همه سروند، چو سرو آزادم         

  به سخن راست نیاید که چه شیرین سخنی 

  ...وین عجب تر که تو شیرینی و من فرهادم         

  )292سعدي، ص(              

  

  :خواجو

  ی دادم ـاد مـه بـو گرنه از چه سبب دل ب  ـادم دم بـحـبـو آورد صـوي تـه بـبدان ک

  ولی چه سود که در دست نیست جز بادم   دسـت داد کـنـون نـان بـاد نـخـواهـم زع

  ادم ـتـبه پاي خویش چو در دام عشقت اف  ـاد د یـرك آمـرغ زیــت آن مـکایـرا حـم

  ادم ـریـت دل به فـه از دسـمـه هـر چـاگ  زدست دیده دلم روز و شب به فریاد است 

  نهادم ـاي بـو پـن ره چـریل دـد وصـیـام  ـم هـنـر نـن زسـه مـم ورنـمگر که سربده

  دادم ـغـم بـسیـدم آرد نـحـبـاد صـه بـک  ـیبـارم درآرزوي شـنـت کـچو دجله گش

  ادم ـی از یـتـرفـی نـتـرفـه بـم ارچـزپیش  ـات هـت هیـردمـگمان مبر که فراموشی ک

  و تویی کی رسی به فریادم ـر تـه گـرنـوگ  ـاد د بـانـن رسـاد مـریـمگر به گوش تو ف

    )294خواجو، ص(                  
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  :حافظ

  بنده ي عشقم و از هر دو جهان آزادم       فاش می گویم و از گفته ي خود دل شادم 

  ادم ـون افتـه چـادثـکه درین دامگه ح      راقـرح فـم شـه دهـطایر گلشن قدسم چ

  ادم ـراب آبـر خـــن دیــآدم آورد دری      ود ـرین جایم بـمن ملک بودم و فردوس ب

  ادم ــت از یــرفـو بـرکوي تـواي سـه هــب      وضـب حـویی حور و لـجـایه ي طوبی و دلس

  ادمـتـداد اســچه کنم حرف دگر یاد ن      ت ـت دوسـف قامـنیست بر لوح دلم جز ال

   زادم طالعه ـه چـیارب از مادر گیتی ب      ت ـناخـشـم نـجـنـچ مـکوکب بخت مرا هی

  ادم ـارك بـمی از نو به مبـر دم آید غـه      قـشـنه ي عتا شدم حلقه به گوش در میخا

  که چرا دل به جگر گوشه ي مردم دادم       ت ـزاسـمی خورد خون دلم مردمک دیده س

  ادم ـنیـرد بـبـادم بـل دمـیـن سـورنه ای     ک ـف زاشـپاك کن چهره ي حافظ به سرزل

  )216حافظ، ص(                  
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  پی نوشت ها 

، جالل ستاري، مجلـه ي مهـر، شـماره          »مقام سعدي در ادبیات فرانسه    «اله ي    رنان؛ ارنست، مق   -1

  .122، ص1344، تهران 2ي

  .10، ص1368 سبحانی؛ توفیق، تأثر حافظ از عراقی و سعدي، پیک ترجمه و نشر، تهران -2

  .23 تأثر حافظ از عراقی و سعدي، ص-3

ارت فرهنـگ و هنـر، بـی تـا،      دشتی؛ علی، قلمرو سعدي، چاپ چهارم، اداره کـل نگـارش وز      -4

  .94ص

  .47-48 معین؛ محمد، چهار مقاله ي عروضی، صص-5

 خرمشاهی؛ بهاء الدین، حافظ نامه، چاپ چهاردهم، بخش اول، انتـشارات علمـی و فرهنگـی،                -6

  .68، ص1383تهران 

  .187، ص1381 صفا؛ ذبیح اهللا، تاریخ ادیات در ایران، چاپ چهاردهم، ج دوم، فردوس تهران-7

  .60حافظ نامه، ص-8

، 1370، معـین تهـران    2 معین؛ محمد، حـافظ شـیرین صـخن، مهـدخت معـین، چـاپ دوم، ج                -9

  .528ص

  .188-9، صص 1383 حمیدیان؛ سعید، سعدي در غزل، قطره، تهران -10

، 1373 غنیمی هالل؛ محمد، ادبیات تطبیقی، مرتـضی آیـت اهللا زاده شـیرازي،امیرکبیر، تهـران               -11

  .32ص

  .9فظ از عراقی و سعدي، ص تأثر حا-12

  .11 تأثر حافظ از عراقی و سعدي، ص-13
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  مشابهت ها و تأثیرپذیري هاي زبانی

  

    در این بخش تأثیر عناصر زبانی غزلیات سعدي و خواجو بـر غزلیـات حـافظ نـشان داده              

تأثیرهایی که حافظ نه به تقلید بلکه به طرزي بسیار هنرمندانه و به قول خودش رندانه از    . می شود 

ها به این تأثیر و تأثرها خرده نمـی گیـرد           به طوري که خواننده ي شعرش نه تن       . آن بهره برده است   

نقـشی  به گفته ي دشتی در کتاب . بلکه به هنر بزرگ خواجه ي شیراز بهتر و روشن تر پی می برد    

تأثیر گویندگان بزرگ از یکدیگر معنایش تقلید و یا پیروي نیست، بلکـه ایـن نکتـه ي                  « از حافظ   

اگـر سـعدي از متنبـی       : یقه وجود داشـته اسـت     دقیق را نشان می دهد که میان آنها تشابه فکر وسل          

شاعر بزرگ عرب و منوچهري از شعراي جاهلیت متأثیر شده اند براي این است کـه همـان نـوع                    

احساس و ذوق قریحه ي آنان را به کار انداخته است یا اگر متفکر بزرگ آلمان دیوان شرقی خود                   

ز فکر گوته و حـافظ تـشابهی موجـود     می آفریند، از این روست که میان طر        را تحت تأثیر حافظ     

می خورد بـه     هم چنین اگر آثاري از ابوالعالء معري و افکاري از خیام در حافظ به چشم       . است

این سبب است که در مغـز وي همـان اندیـشه هـا و در وجـود او همـان روح ابـوالعالء و خیـام              

.»سرکشی کرده است
1

  

  : به سه بخش تقسیم می شود،این فصل

   واژگان ساده:بخش اول

  ترکیب ها : بخش دوم

   ساختار نحوي: بخش سوم

 یعنی واژگان ساده اي که در بیت حافظ تکرار بخش اول شامل تشابهات واژگانی است؛

شده اند و تأثیر شعر سعدي و خواجو را به خوبی بر شعر حافظ نشان می دهند البته در این بخش             

  .پرهیز شده استاز آوردن واژگان بی اهمیت و پیش پا افتاده 

 قسمت الف شامل ترکیبات وصفی و اضافی      :فصل دوم از دو قسمت تشکیل شده است       

شامل کلماتی است که در بیـت  ) تناسب هاي واژگانی(یا کلمات به هم پیوسته است و قسمت ب  

  .از هم گسسته اند ولی در مجموع به هم مرتبط اند
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شـامل ابیـاتی    ) جملـه هـا   (الف قسمت   : نیز از دو قسمت تشکیل یافته است       فصل سوم 

حافظ گاهی از جملـه     . فعلی به هم شبیه یا از هم تأثیر پذیرفته اند          مله یا ج که در استفاده از      است

جمله هاي او مـنظم و مطـابق نـرم اسـت،            . به تمامی و گاهی تنها از قسمتی از آن بهره برده است           

حافظ چه در جمله هاي سـاده و  « سند می نوی» شعر رندانه«     چنانکه استاد ادیبم در کتاب خود       

. چه در مرکب بر آن بوده است که شعرش به آسانی و مطابق طبیعت زبـان فارسـی خوانـده شـود             

، سعدي ازحد اعتدال زبان خارج نمی شـود       » استاد سخن « بنابراین حافظ در ترکیب کالم به مانند        

»او از این نظر هم صاحب سبک است
2
.  

مـی   نش ادبی، شرایط،موضوع و حاالت روحی از واژگـان بهـره  شاعر با توجه به میزان دا     

ا با بار معنایی خود قادر به نشان دادن غم ها و انـدوه هـا و یـا شـادي و شـادمانی هـا          هواژه  . برد

بعضی از شاعران در گزینش واژه دست به ترکیب سازي مـی زننـد و واژگـان تـازه مـی                     «. هستند

یان کنند و بعضی هم با بهره بردن از پیشوندها و پـسوندهاي             سازند تا بتوانند دید تازه خویش را ب       

باستانی واژه هاي ترکیبی می آفرینند و بعضی هم از واژگان ساده و معمول در همان عصر خویش           

همان روشـی  . اما قلمرو معنایی آنها را یا گسترش می دهند یا تغییر می دهند     . می کنند      استفاده  

. ن موضوع به دیدگاه شاعر و محیط فرهنگی و اقلیمی او بر می گـردد که حافظ برگزیده است و ای    

به سخن دیگر عوامل مختلف بر گزینش شاعر تإثیر می گذارند و هر چـه شـاعر از نظـر دیـدگاه،                   

بینش گسترده تر و عمیق تري داشته باشد واژگان شعرش هم به همان میزان گسترده و پر معنا می                   

».شوند
3

  

ی نمونه هابه این نتیجه می توان دست یافت که ترکیب هـا در شـعر            در این فصل با بررس      

خواجـه شـیراز    .  جمله ها و تعبیرات از بسامد بیشتري برخوردارنـد         ،حافظ نسبت به واژگان ساده    

عالوه بر اینکه خود ترکیب ساز ماهري است از ترکیب سازي هاي شاعران پیش از خـود نیـز بـه                

  . استطور بسیار هنرمندانه اي سود برده

  سادهواژگان :  اولبخش

ایی در یـک مـصرع یـا        هـ  منظور از واژگان، واژگان ساده اي است که بـه تن           بخشدر این     

این واژگان و تکرار آنها در شعر سعدي، خواجو و حافظ می            . چندین بار در بیت تکرار می شوند      

 شاعران آن دوره ها تواند نشانگر مشابهت هاي سبکی این شاعران باشد؛ یعنی واژگانی که در میان           

  .متداول بوده است و گاهی این واژه هاي مشترك، مضمون هاي مشترکی می ساخته است

 این واژگان و مشابهت هاي آنان در ابیات، بر اسـاس حـروف الفبـا تنظـیم                  بخشدر این     

الزم به ذکر است که واژگانی انتخاب شده اند که چشم گیر بوده، از اهمیت بیشتري      . گردیده است 

برخوردارند و نمایان گر تأثیرپذیري حافظ از سعدي و خواجو هستند و از ذکر واژگـان پـیش پـا                    
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...) روي، چشم، لعل و : مانند(افتاده که در شعر هر شاعري و به وفور مورد استفاده قرار می گیرند 

  .پرهیز شده است

  

  واژگان ساده

  آستان

  گرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت : سعدي

  میرم بر آستان عبادت؟نروم که کجا         

  )28ص/ سعدي(              

  جز آستان توام در جهان پناهی نیست: حافظ

  سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست        

  )53ص / حافظ(              

  اشک

  راز عشاق چو از اشک نماند پنهان: خواجو

  ده برانند او را یفرض عین است که از د        

  )19ص/ خواجو(              

  ر سرخ برآمد چه عجبااشک غماز من : حافظ

  خجل از کرده خود پرده دري نیست که نیست        

  )51ص / حافظ(                

  گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق: حافظ

  غماز بود اشک و عیان کرد راز من         

  )276ص / حافظ(            

  

  چه گویمت که زسوز درون چه می بینم : حافظ

  یم غماز ز اشک پرس حکایت که من ن        

  )175ص / حافظ(              

  الست 

  به محشرم زلحد بی خبر برانگیزند: خواجو

  بدین صفت که شدم بی خود از شراب الست        

  )63ص / خواجو(                

  مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست : حافظ

  به پیمانه کشی شهره شدم روز الست         

  )18ص / حافظ(              


