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  چكيده

هاي شعر فارسي در بيان مضامين مختلف، بويژه مضامين غزل از مهم ترين قالب

هاي بسياري را پشت سر و نشيبعاشقانه و عارفانه است كه درطول تاريخ خود، فراز 

هاي غزل فارسي از قرن هفتم به بعد سعدي يكي از بلندترين قله. گذاشته است

وي بر شعر بسياري از شاعران بعد از خود، بويژه بر شعر شاعران قرن . شودمحسوب مي

تأثير ... هشتم، مانند خواجه حافظ، خواجوي كرماني، عماد فقيه، جالل عضد و 

  . گذاشته است

الدين الدين بن سيد عضدسيد جاللترين پيروان سعدي در غزل، يكي از موفق

،از شاعران قرن هشتم هجري و » جالل«و متخلص به » جالل عضد«يزدي، معروف به 

-با غزل» جالل عضد«هاي دراين مقاله، غزل. از معاصران خواجه حافظ شيرازي است

 از اين پژوهش، س نتايج به دست آمدهبر اسا. اندمقايسه و تطبيق شده» سعدي«هاي

هاي گوناگون مضامين، هاي جالل عضد از سعدي شيرازي در حوزهتأثيرپذيري

بررسي تطبيقي .ها ، وزن، قافيه و رديف فراوان استتصاوير، تعابير، واژگان و تركيب

غزليات سعدي با جالل عضد، به منظور شناخت بيشتر غزليات دو شاعر و تحليل ميزان 

هاي جالل عضد در حوزة غزل صورت پذيرفته است و مي تواند وفقيت و نوآوريم

  .بحثي نو در زمينة ادبيات تطبيقي به شمار آيد

                                                 
*
  30/7/91:تاريخ پذيرش نهايي مقاله      29/8/90:تاريخ ارسال مقاله  

 ak_sayad@yahoo.com:پست الكترونيك نويسنده 
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  .هاسعدي شيرازي، جالل عضد، غزليات، تأثيرپذيري: واژه هاي كليدي

  مقدمه-1
ر ها و از جمله شعر و ادبيات، يك امتأثيرپذيري و تأثيرگذاري در بسياري از حوزه

در حوزة ادب پارسي، بيشتر شاعران و نويسندگان كالسيك . بسيار معمول و متداول است
گويا . ما در پديد آوردن آثار خود، نظر بةك يا چند تن از بزرگان پيش از خود داشته اند

اي ارزشمند مي يافتند و آن را مبناي آفرينش آثار خود قرار      كار و آثار آنان را نسخه
اي موجب شده كه كار آنان يكسره البته نمي توان ادعا كرد كه چنين انگيزه. مي دادند

ها و ظرافت هاي فراوان به چشم همچون آثار قبلي شود بلكه در همين آثار نيز نوآوري
  . اي مهم براي پژوهش بر روي آثار آنان استخورد كه خود انگيزهمي

-زرين. اند را نيزمستحسن دانستهبرخي از انديشمندان، تقليد خوب و نيكو از بزرگان

نقل و أخذ : اندكوب دربارة توجه سعدي در خلق آثار خويش به پيشينيان چنين گفته
چنان با تصرف همراه شده است كه حتي در اين ) سعدي ( مضمون ديگران در نزد وي 

هاي او شهگونه موارد هم غالباً بي هيچ انديشه و تأمل، برتري او بر آنان كه پيش از او اندي
اين نكته، حقيقتي بس شگرف را  ). 93: 1379زرين كوب، . ( شوداند، روشن ميرا داشته

نماياند كه حتي سعدي نيز در عين ايستادن بر تارك ادب فارسي، خود وامدار پيشينيان مي
گيرد كه گويا است اما او چنان با سحر بيان خويش اين مضامين را با تعبيرات زيبا به كار مي

  . شوندنخستين بار در كالم او ديده مي
توان او را اولين در زمينه تأثير پذيري شاعران و نويسندگان از سعدي شيرازي كه مي

هاي متعددي درخشش خورشيد ادبي و فرهنگي شيراز و فارس دانست،  تاكنون پژوهش
خود كشيده در حوزة شعر و نثر، سعدي، افراد فراواني را به دنبال . صورت پذيرفته است

است؛براي نمونه، در حوزة نثر پارسي، بيشتر نويسندگان بزرگ ما از قرن هفتم به بعد، از 
-سبك« بهار دركتاب ارجمند . شيوة بيان و زبان شيخ اجل در گلستان تأثير پذيرفته اند

موجب ) گلستان ( اين حسن شهرت « خويش، به اين موضوع اشاره كرده است؛ » شناسي
عي از نويسندگان فاضل، به تقليد گلستان برخاسته در ايران و عثماني و آن آمد كه جم

تر از همه، نگارستان معيني جويني و بهارستان ها بدان شيوه نوشتند كه معروفهند كتاب
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ها و مراسالت خود جامي و پريشان قاآني شيرازي است و هزاران دبير و مترسل در نامه
  ) 156: 3، ج 1375، بهار ( ».از آن شيوه پيروي كردند

هايي كه در ادبيات عثماني از گلستان همچنين، براي آگاهي از ميزان تقليدها و نظيره
اهميت آثار سعدي در امپراتوري «توان به مقالة تحسين يازيچي با نامپديد آمده است، مي

  .مراجعه كرد» 1364عثماني و در دوران جمهوريت تركيه، 
عدي بر شاعران بعد از خود، در زمينة شعر و از جمله در باب ميزان تأثير گذاري س

بناي تحول و : غزل سعدي«آقاي خائفي در مقالة . غزل نيز بسيار سخن گفته شده است
اندكه پيروي ازسعدي و شيوة كاربرد او،تنها با حافظ خالصه آورده»تجلي درغزل فارسي

اجو، عماد فقيه و ديگر اغلب شاعران قرن هشتم،مثل سلمان، كمال خجندي، خو.شودنمي
نشاط . كنندشاعران تا قبل از سبك هندي يا اصفهاني،متعادل و گاه بسيار ناشيانه تقليد مي

اي اصفهاني شاعر بازگشت، دنباله رو سعدي است و سيطرة غزل سعدي در هيچ دوره
ن ترين پيروااما يكي از موفق )95: 1381خائفي، ( » .گريبان مقلدان را رها نكرده است

الدين عضد يزدي است كه تاكنون دربارة وي، سعدي در حوزة غزل فارسي،سيدجالل
در ادامه، پس از نگاهي اجمالي بر احوال و آثار اين . پژوهشي صورت نگرفته است

هاي مختلف تأثيرپذيري وي از شيخ اجل در حوزة غزل الدين عضد، به گونهشاعر،جالل
ها و ميزان دخالت ذوق وچون اين تأثيرپذيريخواهيم پرداخت و در ضمن آن، به چند 
  .اين شاعر و موفقيت وي اشاره خواهد شد

   سيد جالل الدين عضد يزدي-2

ي هشتم هجري ي سدهالدين عضد يزدي، يكي از شاعران ناشناختهسيد جالل
ترين دولتشاه سمرقندي، از نزديك. است كه از وي فقط ديواني بةادگار مانده است

ن نزديك به حيات وي است كه مطالبي دربارة اين شاعر در تذكرة خود تذكره نويسا
» الدين بن عضدذكر مفخرالسادات سيد جالل«وي در ذيل عنوان.كرده استثبت

الحسب است و اصل او از دارالعبادةزد بوده النسب و فاضل شريفسيد صحيح«:آورده
  )328: تاتشاه سمرقندي، بيدول(» ...وپدر او سيدعضد به روزگار محمد مظفر وزير بود

سيد جالل « :بعد از دولتشاه، امين احمد رازي در تذكرة هفت اقليم آورده است كه
عضد، از وزيرزادگان آل مظفر بود اما وي استعفاي از مالزمت خواسته، طاير همت خود را 
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كلفي تافراشت و همواره ، بر وسادة بيدر هواي تحصيل كمال طيران داده، لواي عافيت مي
» .شعرش اگر چه مدون است، متداول نيست. متكي بوده، با شعرا و اهل علم صحبت داشت

  )144: 1378رازي، (
در يزد به وزارت آل مظفر : نويسندة تذكرة آتشكده، دربارة جالل عضد مي نويسد

مدينة و صاحب تذكرة  ) 103:1387آذر،(اشتغال داشته و ديوان او چهار هزار بيت است

: 1376مصاحبي نائيني، .(الدين عضد را از نوابغ عصر خود دانسته استد جالل، سياألدب
306(  

تر رسد، آنچه مرحوم صفا دربارة اين شاعر آورده، به واقعيت نزديكو اما به نظر مي
هاي ايشان بسنده باشد كه براي پرهيز از درازآهنگي سخن، به نقل محورهاي مهم، گفته

از جواني به شاعري «؛».خن ايران در قرن هشتم هجري استاز شاعران نيكو س«: شودمي
اينجو بر فارس، در شيراز به سر برده و در شمار پرداخته بود، در اوان تسلط چوپانيان و آل

در زماني كه اميرمبارزالدين براي خود در كرمان و يزد دست و «؛»مداحان آنان بوده است
 ستايش پير حسين و شيخ ابواسحاق بوده كرد، جالل عضد سرگرمپاي امارت و سلطنت مي

الرسم به اشتباه چنين آمد ها،عليگذشته از اين در تذكره...است نه كودك و شاگرد مكتب
كه جالل عضد، ازجمله مداحان آل مظفر بوده و اين هم صحيح نيست زيرا در ديوان او 

  )926 - 925: 3، ج1373صفا،(» .اثري از مدح آل مظفر نيست
 ه 758و754هاي جالل عضد معلوم نشده است ولي وفات او را ميان سالتاريخ تولد 

-هاگان براي فوت شاعر در ميان سالشايد دليل نويسند)4:1366كرمي،.(اندحدس زده
و  ه  754، غافلگير شدن ممدوح شاعر، يعني شيخ ابواسحاق، در سال ) ه 758ـ754(ي

 باشد چون شاعر بعد از آن 758 سپس هالك شدن او به دست امير مبارزالدين در سال
  .پادشاه هنرپرور، به مدح امير مبارزالدين و جانشينان او، نپرداخته است

تواند يگانه منبع موّثق زندگي او باشد، اشارات بسيار اندكي  در اشعار جالل عضدكه مي
هاي ها  وكتابآنچه از فحواي تذكره.شود از زندگي شخصي و خصوصي او يافت مي

پدرش سيد عضدالدين، از عمال اواخر عهد بيات به دست آمده، اين است كه تاريخ اد
سيد عضد نيز شاعر بوده و ). 221: 1373صفا، (ايلخاني و متصدي شحنگي فارس بوده است

هاي او نيز از حيث سبك، يكسان و الحق همة غزل.كرددر همة اشعارش، عضد تخلص مي
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. شيخ اجل در غالب آنها آشكار استانگيز و نفوذ لطيف و مطبوع و فصيح و دل
  ) 921:همان(

سيد عضد، سند باد نامة منظومي نيز دارد كه دكتر محجوب آن را تصحيح و چاپ 
هاي خوب زبان فارسي توان در شمار منظومهوي معتقد است كه اين اثر را مي. كرده است

زاده، م آقاي قوجهالبته پژوهشگر ديگري به نا). 718: 1383محجوب، (» ...در شمار آورد 
انتساب اين اثر را به سيدعضد،پدر جالل، با توجه به تاريخ حيات وي مردود شمرده 

  ). 20:1389رك قوجه زاده،(است
تنها أثري كه از جالل عضد، در دست است، ديوان اشعار اوست كه مشتمل بر يازده 

 بيت پراكنده قصيده، سه تركيب بند، پنجاه رباعي و دو بيتي،هفت قطعه، بيست و يك
جالل عضد در تمامي غزلياتش، تخلص .همراه معما و دويست و پنجاه و هفت غزل است

دربارة شيوه و سبك وي، صفا در . را كه از اسمش گرفته شده، به كار برده است» جالل«
شيوة اشعار جالل عضد، درقصايد بر نسق اشعار : نظر كرده استتاريخ ادبيات چنين اظهار

و در  ) 929:1373صفا،(آغاز قرن هفتم و سخنش يك دست و منتخب است گويان قصيده
هاي خود، شيوة سعدي را دنبال كرده وگاه، همان زبان و لطافت را در اين دسته از غزل

هايش، منتخب ودلپذير و حاوي افكار عاشقانه و در تمام غزل. اشعار خود نشان داده است
  )929: همان. (هاي عرفاني استانديشهعين حال، متضمن ذوق صوفيانه و تجليات 

آيد، افزون بر داشتن ذوق صوفيانه ،  ردپايي هاي اين شاعر بر ميبر اساس آنچه از گفته
توان گفت محورهايي از شود و ميهاي خيامي و قلندري نيز در آثار وي ديده مياز انديشه

ها اشاره از اين گونه انديشهدر زير به برخي . اين گونه انديشه، در آثار وي متمايزتر است
  :شودمي

   هيچ شمردن عمر و جهان- الف
  است و آن دم هيچ استاي دوست جهان دمي 

 

  بر عمر مبند دل كه آن هم هيچ است
 )259: 1366جالل عضد،                       (

   دم را غنيمت شمردن- ب
 تا چند جالل فكر فردا

 

  خوش باش به نقد حالي امروز 
 )112: همان                         (       
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  هاي زمانه  توجه به خمر و ستايش باده، مي نوشي و فراموشي غم- ج
  ساقي به مي از لوح دلم عقل فرو شوي

  
ساقي بده به باده خالصم ز چنگ غم   

 

  تا چند غم عالم و اندوه زمانه 
   )178: همان                                             (

  بنماي رنگ شادي و بزداي زنگ غم
 )143: همان                                             (

   اهل تسليم و جبري بودن- د
  ناصحم گويد بةكبار اختيار از دست مگذار

 

  اين نصيحت گو كسي را كن كه دارد اختياري
 )183: همان                                       (

  و متحير بودن حيران - ه
  خلق به حيرت ز گونه گونه رياحين

 

  حيرت مخلوق بين و قدرت خالق 
 )126: همان                                      (

  :هاي ديگر شعر جالل عضد عبارتند ازبرخي از محورها و انديشه
    زهد ستيزي و صوفي ستيزي- الف

نفرتش از متظاهران و زهدورزان شود كه در ديوان جالل عضد، مواردي نيز ديده مي
 وار، به وصف مي مغان و رندان – شود و حافظريائي ومتصوفان خشك مسلك، ديده مي

  :شوداي از اين طرز فكر درا بيات زير مشاهده ميپردارد؛نمونهخراباتي مي
  شكر است كه سجاده درافتاد ز دوشم

 

  تا من نتوانم كه دگر زهد فروشم 
 )133: جالل عضد                   (                  

  از يارب صوفي كه به سالوس زند به
 

  رندي كه به سوز از در خمار بنالد 
 )65: همان                                             (

   هجو برخي از شاعران- ب
در بيت زير، شاعر، . شوددر اشعار جالل عضد، گاهي هجو ديگر شاعران  ديده مي

  :داندهاي ديگران مياجوي كرماني را دزد گفتهخو
  جالل هر چه بگويد تمام گفتة اوست

 

  نه دزد گفتة مردم به سان خواجويم
 )141: جالل عضد                                    (

اي در مدح سحبان وائل ،مداح پيامبر، نيز از تيغ زبان شاعر نرسته است و در قصيده
  :ويدگممدوح، چنين مي
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  هاي ضميرمدر مدح تو با صوت جرس
 

  سحبان به مثل همچو درا هرزه درايد 
 )215:همان                                            (

  : تفاخر- ج
وي هم در . مفاخره و خودستايي نيز از ديگر موضوعات شعري جالل عضد است

  :پردازدغزليات و هم در قصايد، به تمجيد و ستايش اشعار خويش مي
  جز كه در بستان شعر پر رياحين جالل

  

  به سخن نام تو شد زندة جاويد جالل 
 

  اي در گلشن اشعار سبز كس نديده است قطعه 
  )105: همان                                               (

  تا نشاني ز جهان هست تو را نامي هست  
 )22: همان     (                                         

  هاي تأثير پذيري جالل عضد از شيخ اجل شيوه-3

هاي هاي مختلف تأثيرگذاري اين مقاله است، به گونهاين بخش كه مهم ترين بخش
محورهاي اصلي اين بحث . سعدي بر جالل عضد در حوزة غزل، اختصاص يافته است

هاي حوزة واژگان و أثير پذيري ت-هاي معنايي و مضموني، ب تأثيرپذيري-الف: عبارتند از
 تأثيرپذيري در حوزة صور -،د)وزن و قافيه و رديف(  مشتركات موسيقيايي- تركيبات، ج

نمايد كه نقل همة شواهد به يادآوري اين نكته ضروري مي. هاي ادبيخيال و آرايه
 در نمايد و بر همين اساس،انجامد و فراتر از تنگناي يك مقاله ميدرازآهنگي سخن مي

  .شودبسياري از موارد به ذكر نشاني شواهد بسنده مي
  :هاي معنايي و مضموني تأثيرپذيري-الف

روند، بحث معني از جمله مواردي كه شاعران به اقتفاي يكديگر در سرودن اثر خود مي
ها را به گيرند كه گاهي ،آن معني و مضمونهايي است كه از شاعران ديگر ميو مضمون

برند و گاهي، اين مضامين را با قدرت و هنر مبتذل در اشعار خود به كار ميصورت خام و 
  .بخشندكنند و به آنها لطف و هنر خاصي ميها و تعبيرات زيبا همراه ميخويش،با تركيب
ي شيخ اجل از مضامين شاعران پيشين و قدرتي كه كوب ، دربارة استفاده  دكتر زرين

نقل وأخذ مضمون ديگران در نزد وي    : ان داده، گفته استدر تحول اين مضامين از خود نش
، چنان با تصرف همراه شده است كه حتي در اين گونه موارد هم، غالباً بي هيچ )سعدي (

.      شوداند، روشن ميهاي او را داشتهانديشه و تأمل، برتري او بر آنان كه پيش از او انديشه
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هاي شعري جالل عضد، كه وجه برتري او را بر ژگييكي از وي ) 93: 1379زرين كوب، ( 
سازد، عالوه بر ، آشكار ميكساني كه همانند او به اقتفا و پيروي از شيخ اجل رفته اند

استفادة از مضامين سعدي و همچنين زبان و تعبيرات و الفاظ او، ابتكارهايي است كه از 
اند؛ ابله با اشعار سعدي سروده شدهبسياري از اشعار جالل عضد،در مق. خود نشان داده است

 خود، ديوان غزليات سعدي را مقابل خود داشته و يا هايگويا اين شاعر هنگام سرودن غزل
چنان آنها را خوانده كه ملكة ذهن او شده و در بيشتر موارد، بسيار خوب از عهدة كار       

  .كنداشعار سعدي برابري ميبر آمده است ؛ به گونه اي كه در بعضي موارد، اشعار او با 
هاي متفاوتي صورت گرفته است ؛ از نحوة تقليد و تتبع جالل عضد از سعدي، به شيوه

هاي فراواني از سعدي را در شعر خود ها يا بيتاست؛ وي مصرع» تضمين «جملة آنها شيوه
گويندة گاه اسمي از هايي كه جالل عضد از پيشينيان كرده، هيچدر تضمين. گنجانده است

گويا . ها صوررت گرفته استاصلي آنها نبرده و بدون ذكر اسم گوينده اصلي، اين تضمين
  .ها نبوده استي اصلي آناند كه نيازي به اسم گويندهاين اشعار، چنان معروف بوده

              حديث دوست بگويش كه جان برافشاندچه حاجت است به شمشير قتل عاشق را
  * )490: سعدي( 
در بيت زير، جالل عضد مصراع اول غزل سعدي را بدون بردن نامي از شيخ اجل،  

  :تضمين كرده است
  چه حاجت است به شمشير قتل عاشق را

 

  كه نيم جان مرا يك كرشمه بس باشد
�)62:جالل(

 

، به زيبايي )حديث دوست بگويش كه جان برافشاند(و در برابر مصرع دوم بيت سعدي
  : صراع دوم را سروده استبيت زير و بخصوص، م

  ز زلف خويش نسيمي فرست عاشق را
 

  حديث به بوي تو جان برافشاندكه بي
 )64: جالل                   (

  مطرب بزن آن نواي بر چنگ  ساقي بده آن شراب گل رنگ: يا

                                                 

 .لي فروغي، شماره صفحه استسعدي به اهتمام محمد عها در غزليات سعدي بر اساس كليات  نشاني بيت-*

ي آن ذكر الدين عضد يزدي به كوشش احمد كرمي، كه شماره صفحهالدين عضد يزدي بر اساس ديوان جاللها در غزليات جالل نشاني بيت-†

  .شده است
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 )537: سعدي                                   ( 

شراب گرفتن از دست «سعدي را كه در موضوع    در بيت زير جالل عضد، مطلع غزل 
بياورد ، در بيت خود به كار ) سعدي( است، بدون اينكه اسمي از گويندة اصلي آن» ساقي

  . برده است
  ساقي بده آن شراب گل رنگ

  

  پيش ما رسم شكستن نبود عهد وفا را:يا

  

  نشكند عهد و وفاي تو جالل ار تو شكستي
 

  ام دگر بارمن توبه شكسته
  )103: جالل                                              ( 

  اهللا اهللا تو فراموش مكن صحبت ما را
  )413: سعدي                                                 (

  را پيش ما رسم شكستن نبود عهد وفا

 )11: جالل                                                    (

 نيز جالل عضد در اشعار خود، ابيات سعدي را با كمي تغيير تضمين كرده و آنها  گاهي
دهندة احاطة او بر لغات، تعابير و دستور خاص سعدي است، در كالم اي كه نشانرا به شيوه

  .خود جاي داده است
  حاللش باد اگر خونم بريزد

 

  كه سردر پاي او خوشتر كه بر دوش
)                  534: 1363سعدي،           (                        

جالل عضد در مصراع دوم بيت زير، مصرع اول بيت شيخ اجل را با تغييري مختصر، 
  .نيز يكي است) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل(تضمين كرده است و وزن هر دو بيت

  بزن تيغ و مكن تيزي و تندي
  
  پايت بگذار تا ببوسم: يا

  
  ك پايتزين پس سر ما و خا

 

  حاللت باد اگر خونم بريزي

  )197: جالل                                   (

  رسد به آغوشچون دست نمي
  )534: سعدي                                 (
  رسد به دامنچون دست نمي

 )162: جالل                                   (

  سر سعدي چو خواهد رفتن از دست
 

  ن بهتر كه در پاي تو باشدهما

 )485: 1363سعدي،                            (

  :جالل عضد در بيت زير، بيتي از سعدي را اقتباس و تضمين كرده است
  سر از دستم بخواهد رفت روزي

 

  همان بهتر كه در پايت فشانم 
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 )143: جالل                                     (

هاي مضموني در ديوان سعدي و جالل ونه، به چند مورد از شباهتدر اينجا، براي نم
در بعضي از اين شواهد، آشكار است كه جالل عضد از همان زبان و . كنيمعضد اشاره مي

  .طرز تعبير سعدي نيز استفاده كرده است
   در بيان عظمت معشوق-

 نيز به سعدي نظر  از لحاظ شيوة تعبير و بيان، جالل عضد عالوه بر مضمون،در بيت زير
  . داشته است

  چون تويي را چو مني در نظر آيد هيهات
  

  هيهات كه نامم به زبان تو برآيد
 

  كه قيامت رسد اين رشته به هم يا نرسد
  )479: سعدي                                (

  يا همچو تويي را چو مني در نظر آيد
 )51: جالل                                 (

   جبر و تسليم-

.      كارها استآيد ، تقديري بودناي كه از مطالعة اشعار دوشاعر به دست مينكته
اي نكته«در غزليات سعدي ،گفته است»زشتي و زيبايي تقديري«با عنوانصيادكوه،در مبحثي

. آيد، تقديري بودن آنهاستكه از مطالعة آثار سعدي دربارة زشتي و زيبايي به دست مي
خوريم،درچنين جهان بيني هاي جبرگرايانة وي برميآثار سعدي،مكرر به رد پاي انديشهدر 

طبيعي است كه زشتي و زيبايي و حتي برداشت از آنها نيز رنگ جبري و تقديري به خود 
سعدي و حسن «اي با عنوان همچنين، احمدي، در مقاله) 98: 1386صيادكوه، (» ... .گيردمي

ز داليل قطعي بودن مذهب اشعري سعدي را اعتقاد او به قضا و قدر ، يكي ا»و قبح افعال
گلستان، بوستان، ( حتمي بر جهان،جبر مطلق و سرنوشت محتومي كه  در سراسر آثار خود 

هاي هايي از انديشهدر زير، نمونه) 79: 1366احمدي،.(داندبه كار برده،مي)قصايد و غزليات
  :شودهر دو شاعر در اين مضمون آورده مي

  رويان بدوزاي كه گفتي ديده از ديدار بت
     )415:سعدي(                                                           

  ظاهر آن است كه با سابقة حكم ازل
  )548:همان                    (                                

ك بار اختيار از دست مگذار   ه يناصحم گويد ب

  هر چه گويي چاره دانم كرد جز تقدير را
                                                               

  هد سودي نكند تن به قضا در دادمج    
                                                       

  كه دارد اختياريگو كسي راكناين نصيحت
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  )183:جالل                                                (
  اي ناصح از اين بيش مالمت مكنم زانك 

 )30:همان                                              (

  
  در پردة تقدير كسي را چه مجال است؟

                                                     

  ر معشوق عيب نگرفتن كسي بر عاشق به علت زيبايي بسيا-

هاي جمال در اشعار سعدي و جالل عضد، زيبايي و حسن فراوان معشوق يكي از جلوه
هايي از در زير،بيت. تواند برعاشق عيبي بگيرداست تا جايي كه بر اثر اين زيبايي،كسي نمي

  :شوددو شاعر در اين مضمون آورده مي
  تا همه خلق ببينند نگارستان را

  ان راتا دگر عيب نگويند من حير
 )417: 1363سعدي،                                    (

  تا نديده است تو را بر منش انكاري هست
 )452: همان                                              (

  كاشكي پرده برافتادي از آن منظر حسن
  همه را ديده در اوصاف تو حيران ماندي

  
  گويدهر كه عيبم كند از عشق و مالمت 

 

  بوسيد پاي من كه بلي حق به دست توست
 )22: جالل                                                 (

  يك نظر بر جمال او انداز
 )110: همان                                               (

  هر كس كه كرد سرزنشم چون تو را بديد
  

  اي كه عيبم كني همي در عشق
 

  ني بودن شب فراق طوال-

اين مضمون در ديوان سعدي و جالل عضد ، بسيار به كار رفته ولي جالل عضد، بيش 
از سعدي، سخن از فراق و هجر گفته است و كمتر اثري از وصال در غزليات او ديده    

غزليات سعدي را «: گويدرستگار فسايي ، دربارة اين وجه  در غزليات سعدي مي. شودمي
تر و پرتأثيرتر از غزليات فراقي و وصالي تقسيم كرد و فراقيات سعدي، سوزناكتوان به مي

شب «و» شب وصل«:و كاتوزيان نيزگفته است)25: 1380رستگار فسايي،(».وصاليات اوست
سعدي  )320: 1385كاتوزيان،(».،مضامين غالب در شعر عاشقانة قديم فارسي است»هجر

هايي كه پيروزي گذشته از اين، غزل.زياد داردبرخالف بيشتر شاعران ، غزل در شب وصل 
تر، قانع كنند، از اشعار مشابه شاعران ديگر، واقعيو كاميابي و وصل و ديدار را شرح مي

در زير، اشعاري از هر دو شاعر دربارة شب فراق و )325 و 324همان، .(تر و مؤثرترندكننده
  :طوالني بودن آن آمده است
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  ست يلدائي استشب فراق تو هر شب كه ه
 )452: 1363سعدي،  (

  ها رود كه گويي، هرگز سحر نباشدشب
  )482: همان                  (

  چراغ صبح همانا بمرد از دم سردم
  )158: جالل                           (

  آخر شب هجران تو را خود سحري نيست
 )31: همان                               (

  هر بامداد نوروزي استنظر به روي تو 
  

  تو مست خواب نوشين تا بامداد و بر من
  

  شب فراقم از اين سان كه بوي صبح ندارد
  

  در آرزوي صبح وصال تو بشد عمر
 

   طلعت و روي دوست را اثري از صنع خدا پنداشتن-

واپسين نكته در باب اشتراكات مضموني و معنايي سعدي و جالل عضد، اين است كه 
سد جالل عضد، از نظر شيوة نگرش به هستي، بسيار به سعدي نزديك است و به نظر مي ر

كند؛براي نمونه، شايد همين عامل، زمينة اشتراكات بيشتر را بين اين دو شاعر ايجاد مي
  :سعدي اعتقاد دارد كه همة هستي اثر صنع خداوند است

  چون آب در آبگينه پيداست  
 )427: 1363سعدي،                    (

  نگرمدر حقيقت اثر لطف خدا مي
  )556: همان                                            (

  خط همي بيند و عارف قلم صنع خدارا
 )413: همان                          (

  چوندر روي تو سرّ صنع بي
  

  نگرمگر به رخسار چو ماهت صنما مي
  

  چشم كوته نظران بر ورق صورت خوبان
 

  :ل عضد نيز در ابيات زير،چنين اعتقادي را بيان كرده استجال
  آن چه روي است كه آيينة الطاف خداست

 )37: جالل                              (

  ايكنم از دور در صنع خدا نظارهمي
  )182: همان                                              (

  اطلعت دوست كه تا سجده كند صنع خدار
 )10: همان                           (

  اين چه نور است كه انديشه در او حيران است
  

  بخت آنم نيست كز نزديك بينم روي تو
  

  به سرانگشت نما زاهد انگشت نما را
 

افزون بر موارد ياد شده، اشتراكات فراواني در حوزة مضمون و معنا، بين اين دو شاعر 
كند؛ ي يك مقاله، فرصت مطرح كردن آنها را سلب ميشود كه تنگناي فضاديده مي
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شايان ياد است كه در برخي از موارد، جالل عضد افزون بر تقليد، ذوق و سليقة خود را 
به نيكي به كار گرفته و تعابيري زيبا خلق كرده است ؛ بيشتر شواهد نقل شده در اين مقاله، 

  .تا حدودي گواه اين ادعاست
  حوزة واژگان و تركيباتهاي  تأثير پذيري-4

  

اي كه تأثيرگذاري شيخ اجل بر جالل عضد، در آن آشكار    هاي گستردهيكي از حوزه
ترين وجوه قدرت و هنرنمايي سعدي است،بخش تركيبات و تعبيرات است كه از اصلي

شايد بتوان گفت « :گويديوسفي، دربارة قدرت سعدي در استفادة از تعابير و زبان مي. است
اي در تاريخ زبان و ادبيات فارسي، به اندازة سعدي بر زبان و طرز  شاعر و نويسندههيچ

  ) 245: 1371يوسفي، (» .تعبير و تحرير فارسي حكومت نداشته است
هاي ابيات سعدي تحقيقي انجام داده و يكي از پژوهشگران ايتاليايي، بر روي واژه

تري در غزل سعدي دارند، بخش عمده را هايي كه بسامد بيشاز ميان واژه«آورده است كه 
دل، چشم، روي، سر، : دهد كه مربوط به اعضاي بدن انسان هستندكلماتي تشكيل مي

اند كه مربوط به بدن هايي آمده بار واژه690در هزار بيت از غزليات سعدي، . دست و غيره 
ها، به همين  بسامد دارند و باالترين10 اسم كه بسامد بيش از 85انسان هستند و از ميان 

، روي، رخ، چهره و صورت 103، سر125كلمات تعلق دارد ؛ به عنوان مثال، دل با بسامد 
 و اين در حالي است كه بيشترين بسامد مربوط به 32 و پاي 64، دست 78، چشم و ديده 97

 و 29 است و بعد از آن، سرو كه 31عناصر طبيعت خارج از انسان، به گل تعلق دارد كه 
  )19: 1370مانوكيان، (» . است25 كه آب

هاي دويست بيت اول غزليات جالل عضد انجام شده،  اي كه بر روي واژه با بررسي
باالترين بسامد واژگان در غزل جالل عضد نيز به اعضاء بدن : اين نتيجه حاصل شد كه

جالل ( بار 55دل : شود؛ آمار و بسامد اين واژگان،به ترتيب،اين گونه استانسان مربوط مي
، )نيز دارد كه جزء اين دويست بيت آمارگيري شده ،نيست» چو دل«عضد غزلي با رديف

 و بيشترين بسامد مربوط 19، پاي 22، دست 28، روي،رخ و چهره 29، چشم و ديده 35سر 
 غزل خود 257جالل عضد دو غزل از ( بار10بار و گل 18به عناصر غير طبيعت انسان،به باد 

، تعلق )سروده است كه اين دو غزل نيز جزء ابيات آمارگيري شده ،نيست» گل«را با رديف 
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 بار به 24نيز » جان«شايان يادآوري است كه كلمة .  است10دارد و بسامد باقي كلمات، زير 
  . كار رفته است

رسد وي، تحت شود كه به نظر ميدرغزليات جالل عضد، تركيبات فراواني يافت مي
تواند به صورت غير اگر چه اين امر مي. اي سعدي ،آنها را به كار برده باشدهتأثير سروده

ارادي هم اتفاق بيفتد ،برخي تركيبات چنان همانند تركيبات شعر سعدي است كه به نظر 
اين تركيبات . رسد جالل عضد،آگاهانه و به تقليد از شيخ اجل،آنها را به كار برده باشدمي

  :ل است؛ براي نمونهمشترك ،گاهي به صورت كام
  نام من برود بر زبان دوستاين بس كه 

 )449:سعدي          (

  نام من برود بر زبان دوستباشد كه 

 )42: جالل                                  (

  هيهات كام من كه برآيد در اين طلب
 

  بگذار تا بميرم بر آستان دوست
 

  :  و گاهي با اندكي تفاوت؛ براي نمونه
  به كام دوستان و رغم دشمن

 )575: 1363سعدي،         (

  ولي خورشيد كي پنهان برآيد
 )78: جالل                            (

  شبي خواهم كه مهمان من آيي
  

  شبي خواهم كه تنها پيشم آيي
 

هاي جالل عضد از سعدي كه به حوزةتركيب و تعبيرها     در ابيات زير،به تأثيرپذيري
  . شودي ساختار سخن مربوط است، پرداخته ميو گاه

  سست عهدي كه تحمل نكند بار جفا را
 )413: 1363سعدي،                 (

  تحمل نكنم بار جفا رامن نه آنم كه 
 )11: جالل                         (

  قيمت عشق نداند قدم صدق ندارد
  

  تو جفا كن و گرت ميل وفا نيست چه باك
 

   در كوه و كمر بازپسانندآهسته كه
 )501: 1363سعدي،                       (

  آهسته كه اين باديه را نيست نهايت
 )24: جالل                            (

  چنين گرم چه راني؟اي قافله ساالر 
  

  چنين گرم چه راني؟اي راهرو عشق 
 

  من آن نيم كه به جور از مراد بگريزم  مرغ پاي بسته به دامبه آستين نرود 
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  )543: 1363سعدي،                (                  
  مرغ پاي بسته به دامكجا خالص شود 

 )154: جالل                        (

  
  دل جالل به زنجير عشق در بند است

 

  گواهي به جنونمگو تا بنويسند 
  )567: سعدي                                              (

  گواهي به جنونمدادند همه خلق 
 )142: جالل                            (

  آنانكه شمردند مرا عاقل و هشيار
  

  در هجر تو زين گونه كه بي صبر و سكونم
 

  هرگز قدمي پيش تو رفتن نتواند
 )490: 1363سعدي،                (

  شكفاندباالي تو سروي است كه گل مي
 )71: جالل             (               

  به باالي تو ماندآن سرو كه گويند 
  

  به باالي تو ماندمن سرو نديدم كه 
 

عالوه بر موارد باال، تركيبات مشترك ديگري در غزليات دو شاعر وجود دارد كه نقل 
شود؛ از ها بسنده ميهمين علت، به ذكر نشاني آنانجامد؛ به  ميها به دراز دامني سخنآن

، 415: س(،جان سپر كردن)17: ،جالل عضد413: سعدي(سرانگشت به دندان گرفتن: هجمل
،  )170: ، جل423:س(، دل، سپند شدن)156: ، جل416: س(، پاي درگل بودن)144: جل

،             )31: ، جل482: س(،شب را سحر نبودن)66: ، جل476: س(آتش در دل زدن
ياد گدا ، )84: ، جل497: س(معشوق را ديدن، روي )135: ، جل488: س(كردنجان فشاني

، 505: س(، پروانه صفت)58: ، جل504: س(ترك جان گفتن ، )77: ، جل501: س(كردن
: ، جالل509: سعدي(، دل خون شدن )200: ، جل508: س(، از پي خوبان نرفتن)13: جل
: جل، 521: س(، دور بودن چشم بد از معشوق)172: ، جل520: س(، قامت كمان بودن)95

، )153:، جل547:س(، به گريه سنگ سفتن)158: ، جل539: س(، ترك دوست گفتن)104
، 574: س(، ترك يار نگفتن)143: ، جل566: س(به غير از نام دوست بر زبان شاعر نبودن

  ...و) 189: ، جل622: س(، چاره جز زاري نداشتن)172: جل
اند و به  د كه سعديانهشودر ديوان غزليات جالل عضد، گاه ساختارهايي ديده مي

ها در كالم خود، آنها را ويژة خود اي شيخ اجل با به كار گرفتن هنرمندانة اين ساختگونه
  .شوددر زير به برخي از اين ساختارهاي مشترك، اشاره مي. كرده است
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را ) بس... نه(شيخ اجل در بيت زير، با به كار گرفتن زيباي الفاظ، ساخت كالمي 
  .جالل عضد نيز بيت خود را در اين ساخت زيبا به كار برده است. استبرجسته كرده 

  كه چو من سوخته در خيل تو بسياري هست
 )452: 1363سعدي،                                       (

  كاين حديثي است كه از طالع ما نيز كنند
  )77: جالل                                                   (

  هيچ سر نيست كه در عشق تو سودايي نيست
 )48: همان                                               (

  بسورزم و من خام طمع عشق تو مينه 

  

  بس سر زلف تو شوريده لقب دارد و نه

 

  ورزم وبسنه من سوخته سوداي تو مي
 

  : از شيخ اجل سروده باشدرسد كه جالل عضد، بيت باال را در مقابلة بيت زيربه نظر مي
  كه هر سري كه تو بيني رهين سودايي است

 )453: سعدي                                      (

  نه خاص در سر من عشق در جهان آمد
 

، از )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن(    ابيات زير نيز عالوه بر شيوة تعبير، تركيب و وزن
هاي برجستة سعدي به شمار م انكاري است كه از شيوهلحاظ ساختاري به صورت استفها

  :رودمي
  سازي؟چه دشمني است كه با دوستان نمي

  )627: 1363سعدي،                                     (
  چه اوفتاد كه از ما عنان بپيچيدي؟

  )198: جالل                                                (
  ؟از دوستان تو ببريديچه دشمني است كه 

 )198: همان                                              (

  گويي؟چه جرم رفت كه با ما سخن نمي
  

  چه جرم رفت كةكباره مهر ببريدي؟
  

  پرسي؟چه حالتي است كه احوال ما نمي
 

هاي مشترك و وزن يكسان در بيت زير جالل عضد، عالوه بر به كار رفتن واژه
در كالم، » واو در معني معيت و همراهي«، از لحاظ به كار بردن )التن مفاعلن فعالتفاع(

  .ساختار سخن خود را به سعدي نزديك كرده است
  روي محمود و خاك پاي اياز

  )525: 1363سعدي،                           (
  سر محمود و آستان نياز

  دست مجنون و دامن ليلي
  

  گوش مجنون و حلقة ليلي
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  )110: جالل                                        (

  )وزن و قافيه و رديف(  مشتركات موسيقيايي-5

 شاعران از يكديگر ، مربوط به موسيقي هايديگري از تأسي و تأثيرپذيريبخش 
هاي دو شاعر را داشته هر منتقد ادبي نيز كه قصد مقايسة ميان روايت. بيروني و كناري است

هاي معنوي و موضوعي، هيچ گاه بي نياز از مقايسة ميان اين بخش  صرف نظر از جنبهباشد،
مهم و ستودني زبان شعر، يعني بررسي وزن و قافيه و رديف كه در نهايت به موسيقي شعر 

هاي ديگر، ممكن است بر خواننده پوشيده اگر چه تأثيرپذيري در حوزه. انجامد، نيستمي
همچون (اكثر شاعراني .  اين تأثيرپذيري آشكارتر خواهد شدبماند،درحوزة موسيقايي

اند، عالوه بر تأسي از شيخ اجل در ديگر كه به اقتفاي سعدي رفته...) حافظ، خواجو و
، براي زيباتر نمودن موسيقي اشعار خود،  ناگزير به ...)مضمون، صورخيال و( هاحوزه

  . تأثيرپذيري از او به لحاظ موسيقايي نيز شدند
كه دكتر شفيعي كدكني با عنوان ) وزن ، قافيه و رديف(در اين قسمت، چند عامل 

عوامل تشكيل دهندةگروه موسيقايي از آنها نام برده اند، در اشعار دو شاعر بررسي       
كند كه جالل عضد با تأثيرپذيري از شيخ اجل، به بررسي اين عوامل، روشن مي. شوندمي

شعار خود، موسيقي و لطافت خاصي بخشيده است؛ از سوي موسيقي بيروني و كناري ا
هاي شيخ اجل سروده است، ها كه جالل عضد در وزن و قافيه غزلديگر، تعدد اين غزل

  .كندفرض توارد را بعيد مي
     براي اينكه شيوة تأثيرپذيري جالل عضد از شيخ اجل روشن شود، در زير غزلياتي 

اين غزليات، گاه در . ه كه به اقتفاي شيخ اجل رفته استاز ديوان جالل عضد برگزيده شد
وزن بيروني و گاه در وزن كناري و در بعضي موارد، از هر دو لحاظ، به شيوة سعدي 

داوري دربارة ميزان هنر جالل عضد در اين غزليات را به خوانندگان گرامي .اندسروده شده
زل به طور كامل، به منظور فراهم شود كه علت نقل اين دو غيادآور مي. گذاريموا مي

  .نمودن زمينة اين مقايسه بوده است
  :غزل سعدي

  به كسان درد فرستند و دوا نيز كنند
  صيد را پاي ببندند و رها نيز كنند

  خوبرويان جفاپيشه وفا نيز كنند
  پادشاهان مالحت چو به نخجير روند
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  به ضعيفان نظر از بهر خدا نيز كنند
  سر و زر هر دو فشانند و دعا نيز كنند
  كاين گناهي است كه در شهر شما نيز كنند

  تاعي است كه بخشند و بها نيز كنندكاين م
  كان كه از اهل صوابند خطا نيز كنند
  پادشاهان به غلط ياد گدا نيز كنند
  ما كه باشيم؟ كه انديشة ما نيز كنند

 )501: سعدي                              (

  ه كه ارباب كرمنظري كن به من خست
  عاشقان را ز بر خويش مران تا بر تو
  گر كند ميل به خوبان دل من عيب مكن

  اي ز ان دهن تنگ بدةا بفروشبوسه
  اي، از تو خطا نيست عجبتو خطا بچه

  گر رود نام من اندر دهنت باكي نيست
  سعديا گر نكند ياد تو آن ماه مرنج

 

  :غزل جالل عضد
  ز كنندسست عهدان جفاكار وفا ني

  ليكن از نوش لب لعل دوا نيز كنند
  كاين ثوابي است كه از بهر خدا نيز كنند
  در سراپردة قدس اهل صفا نيز كنند
  كاين حديثي است كه از طالع ما نيز كنند
  اهل دل فاتحه خوانند و دعا نيز كنند
  دوستان را به هم آرند و جدا نيز كنند
  كاين شكاري است كه گيرند و رها نيز كنند
  بر هدف تير نشانند و خطا نيز كنند
  سرو و گل نشو نمايند و نما نيز كنند
  نزد شاهان جهان ياد گدا نيز كنند
  مهربانان نپسندم كه جفا نيز كنند

 ) 76: جالل عضد                                  (

  گر چةاران وفادار جفا نيز كنند
  بر دل خسته دالن نيش زنند از غمزه

  نة دل خسته به آبي دريابحلق اين تش
  ذكر حسن تو نه تنها بكنند اهل نظر
  نه سر زلف تو شوريده لقب دارد و بس
  گر ببينند خم ابروي محراب وشت
  مكن آهنگ جدايي كه خود اجرام فلك
  دلم از بند برون آر و به من باز فرست
  تير تو نيست خطا گر چه كه تيراندازان

  الكي به باال و عذار تو رسد گر صد س
  پيش او عيب نباشد كه رود ذكر جالل
  با منت گر سر مهر است مكن قصد جفا

 

هاي مختلف شود كه جالل عضد،يك غزلِ شيخ اجل را دوبار و به شيوه ديده ميگاه
  :جواب گفته است؛ از جمله غزل با مطلع زير از سعدي

  سرشك روان بر رخ زرد من
 )585: 1363سعدي،                          (

  گواهي امين است بر درد من
  
 

) متقارب مثمن محذوف : فعولن فعولن فعولن فعل(و وزنِ) من(جالل عضد، با رديف
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غزل سعدي و تغيير قافية آن، غزل زيباي زير را سروده كه بعضي ابيات آن، همانند 
  :ابياتِ غزل سعدي است

  مكن بيش از اين قصد آزار من
  به گوشت رسد نالة زار من

  ز اين به انداز در كار مننظر 
  ز طوفان اين چشم بيدار من
  كه زرد است چون شمع رخسار من
  نپرسي كه چون است بيمار من
  اگر تو ملولي ز ديدار من
  نه جز غم كسي هست غمخوار من
  دريغ اين همه سعي بسيار من

 )161: جالل                              (

  اال اي گل الله رخسار من
   در دل آيد اگرهمت رحمتي

  امتو سلطاني و من تو را بنده
  ايتو در خواب نازي و آگه نه

  هم از پرتو آتش سينه است
  دهممن اندر فراق تو جان مي

  مرا جان و دل آرزومند توست
  نه جز ناله يك دم مرا همدمي است
  نشد كام حاصل به سعي اي جالل

 

زرد من، گرد من، ، سرد ( هايفهمچنين جالل عضد در غزلي ديگر، اكثر قافيه و ردي
سعدي . غزل سعدي را به كار برده ولي آن را در وزني ديگر ريخته است) من، خورد من 

را تكرار كرده و جالل عضد ) درد من(در غزل خود، در مصراع اول و آخر، قافيه و رديف 
  :ه استرا تكرار كرد) پرورد منغم(نيز در مصراع اول و آخر غزل خود، قافيه و رديف 

  بر حذر باش از سرشك گرم و آه سرد من
  ترسم از اين پس طلب داري نيابي گرد من
  گر بداني حال من رحم آوري بر درد من
  خود همي گويد سرشك سرخ و روي زرد من
  عمر اگر بي دوست باشد نيست اندر خورد من
  در سر سوداي او اين است خواب و خورد من

  پرورد منتا ابد سوداي او و اين جان غم 
 )169: جالل                                     (

  پرورد مناي وصالت آرزوي جان غم
  زودتر درياب اين رنجور گردآلوده را
  نيست درد من تو را معلوم از آنت نيست رحم
  حال درد اندروني حاجت تقرير نيست
  گر نخواهد بود وصلش زندگاني گو مباش

   غم خورمگاه مدهوش اوفتم گاهي نشينم
  ورزي جاللخلق گويندم كه سودايش چه مي

 

شواهد در اين قسمت، بسيار است ولي نظر به اينكه آوردن تمامي شواهد از گنجايش 
اين مقاله بيرون است، ابتدا به ذكر مطلع دو غزل و سپس، به نشاني شواهد ديگر بسنده   

  .شودمي
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  :مطلع دو غزل
  ت بوسي به كام دل ندهي بر دهان دوس

 )449: 1363سعدي،                             (

  باشد كه نام من برود بر زبان دوست 
 )42: جالل                                          (

  ها كمر نكني بر ميان دوستتا دست
  

  بگذار تا بميرم بر آستان دوست
 

ان دوست، كمان دوست، زبان دوست، آستان دوست، عن: هاي مشترك دو غزلقافيه و رديف
  .نشان دوست، نامهربان دوست

  :مطلع دو غزل
  از صورت بي طاقتيم پرده بر افتاد 

 )468: 1363سعدي،                                (

  ز آنگه كه بر آن صورت خوبم نظر افتاد
 

  آتش عشق توام در جگر افتاد 
 )53: لجال                                            (

  چون مرا بر رخ خوبت نظر افتاد
 

  .نظر افتاد، سر افتاد، در افتاد، بي خبر افتاد: هاي مشترك دو غزلقافيه و رديف
را يك بار با حرف اضافه و يك بار بدون »نظر افتاد«سعدي در غزل خود، قافيه و رديف

  :ا كرده استكار برده ؛ جالل عضد نيز اين كار رحرف اضافه و در دو معني مختلف به
  از صورت بي طاقتيم پرده بر افتاد

 )468: 1363سعدي،                          (

  از نظر افتادكه اول نظرم هر چه وجود 
  )468: همان                                (

  آتش عشق توام در جگر افتاد 
  )53: جالل                                    (

  از نظر افتادگوهر اشك خودم 
 ) 53: همان                                     (

  نظر افتادز آنگه كه بر آن صورت خوبم 
  

  نيكم نظر افتاد بر آن منظر مطبوع
  

  نظر افتادچون مرا بر رخ خوبت 
  

  چون گهر رستة دندان تو ديدم
 

، 552، 545، 533، 521، 517، 498، 490، 449، 441، 415، 413: هايهاي صفحهغزل
 سعدي شيرازي ،به ترتيب، با 639، 632، 626، 621، 620، 612، 601، 579، 578، 567
، 165، 142، 146، 154، 114، 104، 102، 69، 71، 42، 37، 11، 10: هايهاي صفحهغزل
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 جالل عضد، از لحاظ وزن، قافيه و رديف 192، 184، 36، 104، 201، 198، 195، 166
  . در اين غزليات، به غزليات شيخ اجل نظر داشته استمشابه هستند و جالل عضد

، 522، 513، 499، 475، 467، 463، 454، 444، 425: هايهاي صفحههمچنين غزل
 سعدي 649 و 625،634، 621، 603، 595، 592، 587، 575، 566، 560، 541، 535، 533

، 116، 104، 51، 59، 87، 38، 29، 15، 40، 44: هايشيرازي، به ترتيب، با غزليات صفحه
 جالل عضد، 191و 193 ، 189، 183، 185، 178، 175، 163، 162، 142، 133، 155، 115

هاي مشترك بسياري در يكي هستند و قافيه و رديف) با تغيير وزن(از نظر قافيه و رديف 
  .شودها ديده مياين غزل

  هاي ادبي   تأثيرپذيري در حوزة صور خيال و آرايه-6

 تأملي كه در اشعار دو شاعر انجام گرفت، اين نتيجه حاصل شد كه جالل با بررسي و
هاي ديگر، از شيخ اجل تأثيراتي پذيرفته است كه به عضد، در اين حوزه نيز همچون حوزه

نمايد كه بحث در يادآوري اين نكته ضروري مي. برخي از آنها در زير اشاره خواهد شد
دكتر . ت و نبايد جانب احتياط را رها كردحوزة صورخيال مشترك، امر دشواري اس

هاي شاعران از يكديگر در حوزة صور خيال ها و سرقتشفيعي كدكني، دربارة تأثيرپذيري
شفيعي (».ترين حوزة سرقات شعري، حوزة تصويرها و صورخيال استوسيع«: گويندمي

سرقات و اخذ، در محور افقي خيال، يعني در حوزة تصويرها، مسئلة «)206: 1370كدكني، 
،چندان وسيع و گسترده است كه اگر در شعر فارسي، بخصوص از نيمة دوم قرن پنجم، 
بخواهيم داخل جزئيات بحث شويم، بسياري از شاعران معروف، از قبيل معزي، جز سرقت 

موضوع اخذ و سرقت در قلمرو صور خيال، چنان رايج و عام بوده . اندكاري انجام نداده
پوشي كرد و اين امر در طول تاريخ و ادب ح كردن آن به طور دقيق، چشمكه بايد از مطر

  )207 و 206: 1370همان، (» .فارسي ،سيري محسوس به خود دارد
 قابل مالحظه است،     آنچه از مقايسة بين صورخيال سعدي و جالل عضد به دست آمده و
اندن صور خيالي كه اين است كه جالل عضد نيز همچون سعدي،تمايلي در آوردن  وگنج

دهد و كند، نشان نمياندازد و فهم شعر را براي خواننده دشوار ميگوينده را به تكلف مي
به ندرت براي نمايش اقتدار خود در اين حوزه،به سرودن غزليات يا ابياتي دشوار         

ه به موسيقي هايي است كو بيشترين عالقة او، به مانند شيخ اجل، گنجاندن آرايه. پردازدمي
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النظير، تكرار و بازي با كلمات و ساير هايي مانند تناسب يا مراعاتافزايد؛ آرايهكالم مي
  . گرددهايي كه بيشتر به بديع لفظي مربوط ميتناسب

هاي به كار رفته در در زير، براي پرهيز از درازآهنگي سخن، فقط به چند نمونه از آرايه
  :شودترك نيز دارند، اشاره ميغزليات دو شاعر كه كاربرد مش

  كه سراپاي بسوزند من بي سر و پا را
  )413: سعدي                                            (

  مردنم افسردن است سوختنم زندگي است
 )45: جالل                                       (

  كندم شمع صفت پيش وجودتآرزو مي
  

  و در سينه استشمع صفت تا مرا سوز ت
 

به،    مشبه: مشبه،شمع: من:اركان تشبيه عبارتند از.كار رفته استدر دو بيت،تشبيه مفصل به
  .سوختن: صفت و وجه شبه: ادات

  چون تير ناگهان ز كنارم بجست يار
  )520سعدي،                                            (

  وين سخن با آن كمان ابرو بگو
 )172: جالل                     (          

  چون قامتم كمان صفت از غم خميده ديد
  

  قامتم بين چون كماني در غمش
 

در بيت سعدي، تشبيه به صورت مفصل و مرسل آمده ولي جالل عضد، همان كلمات 
  .  به كاربرده است) بدون ذكر وجه شبه(تشكيل دهندة تشبيه سعدي را به صورت مجمل 

  ست بدرد قفاور چو دفم پو
  )412:سعدي                                         (

  نواززن و گه ميگاه مرا مي
 )112: جالل                           (

  سر نتوانم كه بر آرم چو چنگ
  

  پيش تو سر بر نكنم همچو چنگ
 

ترفند سعدي، عالقة فراواني به كاربرد تشبيه تفضيل دارد و جالل عضد نيز از اين 
در ابيات زير، اين مشابهت در زمينة برتري قد معشوق، در . شاعرانه بسيار بهره جسته است

  : شودقالب تشبيه مالحظه مي
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  يا مه به صفاي رخ زيبا كه تو داري 
  )623: سعدي                                      (

  سرو باالي تو را سرو به باال نرسد
  )479: همان                 (                        

  سرو و گل نشو نمايند و نما نيز كنند
  )77: جالل                                            (

  سر به باال كن كه آن باال كجاست
)                                    41: همان                               (

  داريهرگز نبود سرو به باال كه تو 
  

  سرو باالي منا گر به چمن برگذري
  

  كي به باال و عذار تو رسد گر صد سال
  

  نيستي اي سرو هم باالي دوست
 

  :ي معشوق برتر از آفتاب، تصوير شده استي زير چهرهو در نمونه
  برقع فرو هلد به جمال آفتاب را

  )414: 1363سعدي،                (
  يتا آفتاب غوطه خورد زير موج خو

 )184: جالل                          (

  گر ماه من برافكند از رخ نقاب را
  

  برقع ز ماه چهره برانداز يك نفس
 

  :اندي زير هر دو از ترفند تشبيه مركب بهره جستهو در نمونه
  همي كنم به ضرورت، چو صبر ماهي از آب

 )420:يسعد                                                   (

  از آب برآري و طپيدن نگذاري
 )194: جالل                                      (

  اگر چه صبر من از روي دوست ممكن نيست
  

  از من طمع صبر چنان است كه ماهي
 

  :اند تشبيه مضمر هر دو به تصويرگري پرداختهةو در دو بيت زير به شيو
  سكون شودسيماب طرفه نبود اگر بي

  )509: سعدي                                      (   
  كاين خاصيت اندر تن سيماب نباشد

 )60: جالل                            (

  شود نفسي آب چشم منساكن نمي
  

  گر اشك مرا نيست سكون طرفه مداريد
 

گرفته هاي به كار رفته در غزليات دو شاعرصورت با بررسي كه بر روي مجازها و كنايه
اين نكته به دست آمده كه بسياري از كنايه و مجازهاي به كار رفته در غزليات جالل 

ي اين مقاله عضد، كاركردي مشابه با غزليات سعدي دارندكه پرداختن بدان از حوصله
براي نمونه سعدي با . هاي ادبي نيز صادق استاين مطلب در استفاده از آرايه. بيرون است



 33ية ادب و زبان                                                  شماره                                                                      نشر

 

178

كاري را جالل عضد ابيات زير را بسيار پرتأثير كرده است، اين ظريف» رس«ي تكرار كلمه
  :هاي زير از اين حيث قابل توجه هستندنيز موفق شده به كار گيرد؛ نمونه

  تا بگويند پس از من كه به سر برد وفا را
  )413: سعدي                                               (

  نيست مراسر سوداي تو دارم سر سر 
  )13: جالل                                                   (

  در زمانةك سر مو رايگان ننهاده است
 )24: همان                                                     (

  رود از عهد تو سر باز نپيچمگر سرم مي
  

  گر سرم در سر سودات رود نيست عجب
  

  لف تو آوردم به دستسر نهادم تا سر ز
 

  نتيجه

 
دامنة استقبال از . تأثيرگذاري عميق سعدي بر شاعران بعد از او، غير قابل انكار است

شعر شيخ اجل به حدي گسترده است كه بسياري از شاعران بعد از او، بويژه شاعران قرن 
يخ اجل، اگر چه داوري دربارة جايگاه استقبال كنندگان از ش. گيردهشتم را در بر مي

كاري بس دشوار است و نيازمند مطالعة آثار ديگر مقلدان شيخ اجل است ، با توجه به 
توان وي را يكي از مقلدان هاي غزليات وي، ميكارياشعار جالل عضد و دقت در ريزه

هاي جالل هاي شيخ سعدي با غزلاز مقايسه و تطبيق غزل. موفق غزليات سعدي دانست
 :رسدتر به نظر ميعضد، نتايج زير مهم 

آورند، موضوع هجر و سرا در غزليات خود مي يكي از مضاميني كه شاعران غزل-
در ديوان سعدي و جالل عضد، اين مضمون بسيار به كار رفته ولي جالل . وصل است

عضد، بيش از سعدي، سخن از فراق و هجر گفته است و مضمون شب وصل در غزليات 
  .خورداو، كمتر به چشم مي

رسد كه جالل عضد، از نظر شيوة نگرش به هستي، به سعدي بسيار نزديك  به نظر مي-  
است؛ براي نمونه، سعدي اعتقاد دارد كه طلعت و روي دوست، اثري از صنع خداوند است 

  . و جالل عضد نيز در غزليات خود، بارها چنين اعتقادي را مطرح كرده است
أثيرپذيري جالل عضد از شيخ اجل در آن هايي كه تترين حوزه يكي از گسترده-

ترين وجوه قدرت و هنرنمايي  و تعبيرهاست كه از اصليآشكار است، بخش تركيب
  .سعدي نيز هست
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هاي جالل عضد از لحاظ وزني و موسيقيايي، هاي شيخ اجل با غزلاز مقايسة غزل
  :نتايج زير به دست آمد

ه و هفت غزل جالل در مجموع، بيست و چهار غزل از دويست و پنجا -1
 هم به لحاظ همانندي در وزن و هم قافيه( عضد، از نظر موسيقي بيروني و كناري

جالل عضد، گاهي نيز يك غزل . ، تحت تأثير غزليات شيخ اجل است)و رديف
  .هاي مختلف، استقبال كرده استاز سعدي را چند بار و به شيوه

ي شيخ اجل، هاغزل درديوان جالل عضد،با غزل» سي وسه«حدود -2
  .  مشترك هستندداراي قافيه و رديف

هاي غزل% 85از لحاظ موسيقيايي وزني، اين نتيجه به دست آمد كه  -3
سروده %) 14(و مضارع%) 18(، مجتث%)22(، هزج%)31(رمل: سعدي در بحرهاي

باقيمانده به ترتيب بحرهاي خفيف، رجز، منسرح، سريع و متقارب % 15شده و 
اي از اي است كه گويي نسخههاي جالل عضد نيز به گونهغزلآمار اوزان . دارند

هاي جالل عضد وزن غزل% 84: هاي سعدي را پيش روي داشته استاوزان غزل
باقيمانده % 16و %) 10(، مضارع%)13(، مجتث%)30(، رمل%)31(در بحرهاي هزج

غزليات خود را در اين بحر % 5هر دو شاعر تقريبا (به ترتيب بحرهاي خفيف
  .، متقارب، منسرح، سريع و رجز دارند)اندسروده
 كه از لحاظ رديف در غزليات سعدي و جالل عضد به ا نجام در بررسي -4

ششصد و سي (هاي سعديرسيده، اين نكته قابل توجه است كه تقريباً از كل غزل
هاي داراي رديف، اند و از اين غزلمرَدف% 45، )و هفت غزل به اهتمام فروغي

دويست و پنجاه و (هاي جالل عضداز كل غزل. رديف فعلي دارند% 79حدود 
هاي اند كه از اين غزلمرَدف% 67، حدود )هفت غزل به كوشش احمد كرمي

همچنين از مقايسة رديف در اشعار . رديف فعلي هستند% 76داراي رديف، 
سمي هاي ارسيم كه جالل عضد، در رديفسعدي و جالل عضد، به اين نتيجه مي

چشم، : چون(هاي دشوار و صفتي خود، در مقايسة با شيخ اجل، بيشتر از رديف
استفاده ) طمع، چو دل، خيال، زنجير، هرگز، سفيد، سبز، دوشينه، عاشقان، غريبان

  .كرده است
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