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  بررسی تأثیرپذیري اشعار امیرعلیشیر نوایی از پیشینیان 

  )بر اساس نظریۀ بینامتنیت(

  دکتر فاطمه مدرسی

  استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

  فریبا ملک زاده                                                                                                                      

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده

از ترکان فارسی گوست که نیاکانش همه در خدمت تیمور و جانشینان ) ش .ه844رمضان 17(نوایی علیشیرنظام الدین امیر     

  .در شعر ترکی تخلّص او نوایی و در دیوان فارسی که قریب شش هزار بیت است تخلّصش فانی است. او بودند

بر اساس رویکرد . پردازداین پژوهش به بررسی تأثیرپذیري اشعار امیرعلیشیر نوایی از پیشینیان بر اساس نظریۀ بینامتنیت می     

زمان و پیش از خود هستند و در هم تنیدگی متون حاصل رویکرد زبان بینامتنیت، متون ادبی در تعامل طبیعی با دیگر متون هم

  . شناختی به ادبیات و نقد متن محور است

ی عالوه بر تأثیرپذیري از منابع دینی و نوایتوصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته نشانگر این است که؛  برآیند تحقیق که به شیوة     

ي آثار بزرگانی چون حافظ، سعدي، امیرخسرو دهلوي، عبدالرحمن جامی، سلمان ساوجی، کمال خجندي، عرفانی در اثر مطالعه

کس خیام، سنایی، خاقانی و فردوسی اغلب، تشبیهات و استعارات، اصطالحات و کنایات و مضامین شعر آنان را در آثار خود منع

ي در این میان نوایی بیشترین تأثیر را از حافظ پذیرفته است، امیرعلشیر شیفته و فریفته. ساخته و استادانه به کار برده است

رو بیشتر غزلیات او به تتبع و استقبال از ؛ از اینکردهخواجه شمس الدین محمد حافظ بوده و در مکتب عرفانی و ادبی او سیر می

  .بوده استغزلیات خواجه 

امیرعلیشیرنوایی، متون پیشینیان، بینامتنیت، غزل: هاکلیدواژه

  مقدمه    

اي زنده و پویاست و در مسیر پویش خود ناگزیر از اقتباس، ترکیب، تأثیر و تأثّر و بازآفرینی اي هنري و پدیدهادبیات، جوهره     

توان یافت که با متون دیگر کمتر اثري را می. گیرداز آن صورت نمیآفرینش هر متن بدون تکیه بر میراث ادبی و متون قبل . است

بنابراین هیچ متنی خودبسنده نیست؛ به این معنا که هر متنی معنا، . ها نداشته باشدکم، نظري به آنارتباط باشد و یا دستبی

-در آن شکل گرفته است، قرار دارد؛ از این اي کهمضمون و هدفی معین دارد و در تعاملی همه جانبه با محیط فرهنگی و اجتماعی

  .  دارد... ها و شگردهاي داللت معنایی واي مشخص، اعم از سنّت فرهنگی، زبان، سنّت ادبی، شیوهرو زمینه

م شکست و هاي نقد سنتی را در هاخیر به وجود آمد و چارچوب نقد به ویژه در چند دهه با پیشرفت و تکاملی که در علم     

شکنی تمایز میان سخن ادبی و نقد ادبی را از میان برداشت، یعنی شالوده«نقد وارد کرد، به عنوان نمونه  نظریاتی نو را به عرصه

: 1370احمدي، (» آن است کارش توصیف نکات دشوار و پیچیدهاین باور انکار شد که نقد ادبی زاییده یا پیوست متن ادبی است و 

هاي درونی یک اثر ادبی راه پیدا کند و مناسبات موجود بین متون را کشف و تأثیر و تأثّر آنها را به جنبه ؛ نقد ادبی توانست)460

  .شودي بینامتنی یافت میاي جدید را عرضه نماید که از آن به عنوان نظریهبر یکدیگر بررسی کند و سرانجام نظریه

راه ... هاي مختلف ادبیات و حتّی سایر هنرها همچون نقّاشی، معماري وبینامتنیت و نقد بینامتنی از مباحثی است که در حوزه     

وسیع  اند؛ گسترهمتون به کار گرفتهپردازان مختلف هر یک از منظري به بینامتنیت نگریسته و آن را در نقد نظریه. پیدا کرده است

توان گفت که بینامتنیت، به وجود آمدن یک به فراخور حال، تعاریف گوناگونی از آن ارائه شود؛ اما به اختصار می آن باعث شده تا

اي از متون متعددي است که مرزهاي آن از میان اي که متن، خالصهمتن جدید از متون گذشته یا معاصر آن متن است؛ به گونه

و چیزي جز ماده اولیه از متون گذشته باقی نمانده، آن هم به صورتی که متن اصلی  اي پیدا کرده استرفته و سبک و سیاق تازه

  . در متن جدید غایب است

پذیرند و ساخت و روساخت از یکدیگر تأثیر میها از نظر ژرفآثار ادبی میراث بر متون گذشته هستند؛ بنابراین؛ متنرو از این     

  .هایی از شبکه روابط زبانی و معنایی متون گذشته و معاصر هنرمند استواقع پیگیري سرنخ یابیم درآنچه که ما از یک متن در می

اي که با خوانش بینامتنی اثر وي، ها برده است، به گونهجامع و ارزشمند ادب فارسی بهره نوایی نیز در اشعارش از گنجینه     

دیدي نیست که بدون برخورداري از ذوق و قریحه و استعداد خداداد، تر. شودآواي بسیاري از متون گذشته از دیوان وي شنیده می
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هاي کمال و فرهیختگی، مستلزم مطالعه و آموختن مداوم و کوشش مجدانه شود ولی رسیدن به قلّههیچ هنرمندي متولّد نمی

هاي تأثر نوایی از متون نمونه. هاي این تالش در دیوان نوایی مشهود استبراي کشف راز شکوه و برجستگی شاهکارهاست؛ نشانه

... دینی و عرفانی، آثار حافظ، سعدي، امیرخسرو دهلوي، جامی، سلمان ساوجی، کمال خجندي، خیام، خاقانی، فردوسی و سنایی و

  .گواه غور و تعمق او در متون ارزشمند و شاهکارهاي ادب فارسی است

این مطلب است که نوایی از شاعران تواناي پیشین  به روشنی بازگو کننده ین شاعرانبررسی بینامتنی اشعار نوایی با آثار ا      

-غزل. هاي همسان به خوبی مشهود استها و قافیهتأثیرات فراوانی گرفته و این تأثیرات در وزن، مضمون، ترکیبات مشابه و ردیف

شود که گویی نوایی پس از خواندن غزل یک میهاي این شاعران نزدهاي نوایی در برخی از موارد چنان در وزن و مضمون به غزل

تأثیراتی که حافظ بر نوایی نهاده است و یا  اما در این میان دامنه. ده استمورد نظر، غزل خویش را به همان سبک و سیاق سرو

بستگی دارد و  افظهاي حالاقل اشتراکات بینامتنی این دو شاعر بیش از سایرین است؛ در واقع کمال سبک نوایی به تتبع غزل

هاي اي که نوایی بیشتر غزلهاي نوایی را حالوت و شیرینی بخشیده است، به گونههاي حافظ است که غزلغزل پیروي از شیوه

.شوددیوان خود را به تتبع و استقبال از حافظ ترتیب داده و توجه او به شاعران دیگر به تتبع و استقبال در چند غزل محدود می

    ۀ تحقیق پیشین -2   

بررسی تاثیرپذیري اشعار امیرعلیشیر نوایی از پیشینیان  پژوهشی مستقل و اختصاصی، دربارهکنون، اطالعات موجود تا بر پایۀ      

ضرورت این تحقیق عالوه بر نیاز پرداختن به مضامین بینامتنی که امروزه در . بر اساس نظریۀ بینامتنیت صورت نگرفته است

شود، تالشی است در جهت شناساندن بیشتر امیرعلیشیر نوایی، که متأسفانه تاکنون در مطالعات و ان احساس میمباحث ادبی فراو

  .  تحقیقات پژوهشگران جایگاهی نداشته است

هاي حکمرانی تیموریان بوده و نقش هاي سیاسی و فرهنگی واپسین دههترین شخصیتامیرعلیشیر نوایی در شمار برجسته     

را که او در تمامی رخدادهاي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وقت ایفا کرده است، نویسندگان منابع کالسیک آن دوران به پررنگی 

حضور بسیار مؤثر امیرعلیشیر نوایی در آوردگاه سیاست و وادي فرهنگ و همچنین شخصیت چندوجهی او، . اندخوبی بازتاب داده

او دست کم از  که تحقیقات دربارهاست؛ به طوريجاي جهان شده جاي ها پیش موجب عطف توجه پژوهشگران دراز مدت

از این رهگذر، شمار فراوانی مقاله و کتاب از سوي محققان غربی، پاکستانی، . ساله در اروپا برخوردار است اي یکصد و پنجاهپیشینه

زندگانی . اریخ ایران و اسالم منتشر شده استها درباره این چهره نامدار تدر خالل این سال... افغان، ازبک، ترك، روس و 

ن تاکنون هیچ کتاب امیرعلیشیر نوایی، تا به امروز آن گونه که باید و شاید مورد عنایت پژوهشگران ایرانی قرار نگرفته و از سوي آنا

دو صفحه در این باره اي در سی و اصغر حکمت، در حدود نیم قرن پیش کتابچهتنها علی. وي نوشته نشده است جامعی درباره

اند چندان شمار مقاالتی هم که ایرانیان در این زمینه نگاشته. منتشر کرد که بسیار گزیده و مختصر است و چندان راهگشا نیست

  :امیرعلیشیر نوایی عبارتند از هاي صورت گرفته دربارهاز پژوهشبرخی . افزون نیست

امیرعلیشیر دیوان . 1363امیرعلیشیر نوایی به اهتمام علی اصغر حکمت، کتابخانه منوچهري، تهران،  تذکره مجالس النفائس      

به مقدمه و تصحیح حسین امیرعلیشیر نوایی محاکمۀ اللغتین. 1375فرخ، نشر اساطیر، تهران، الدین همایوننوایی به اهتمام رکن

، مریم ناطق شریف، نامه پارسی، »رعلیشیر نوایی و تأثیر ژرف فارسی بر ترکیامی«محمدزاده صدیق، انتشارات اختر، تهران، مقاله 

.14- 19، ص 5دوره جدید، ش  2س 

  نگاهی به زندگی امیر علیشیر نوایی و شعر او -3

اویغور ترك  در شهر هرات، در یک خانواده.) م1441فوریه  9. (ق. ه 844رمضان سال  17نظام الدین امیر علیشیر نوایی در      

اش نیز پدر بزرگ مادري. الدین کیچکینه بهادر از نزدیکان ابوالقاسم بهادر حاکم خراسان بودپدرش غیاث . چشم به جهان گشود

. آمدندپدرانش در اصل جزو کارگزاران تیموري به حساب می. رفتهاي میرزا بایقرا به شمار میابوسعید چیچک از بیگلربیگی

دوستی و رفاقت آن دو، تا . ي میرزا بایقرا و فرزند امیر غیاث الدین منصور بزرگ شدراه حسین بایقرا نوهامیرعلیشیر از کودکی هم

  ).11: 1393صدیق، محمدزاده(دم مرگ دوام داشت 

د به او از همان آغاز فعالیت ادبی خو. هاي نخست نوجوانی آغاز نمودامیرعلیشیر گام نهادن در وادي فرهنگ و ادب را از سال     

  .خواندندمی» ذواللسانین«سرود؛ لذا معاصران وي، او را دو زبان ترکی و فارسی شعر می

وي در شعر «امیرعلیشیر بیشتر آثار خود را به زبان ترکی پدید آورد و آثار منظوم و منثور فراوانی به آن زبان سرود و نوشت،      

گذار واقعی شعر ترکی جغتائی گوي در این عهد، او را بنیاندیگر ترکی ترکی مقامی بس واال دارد به نحوي که با وجود شاعران
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قند . مکتب زبان و ادبیات فارسی بود ترکی شهره گشت لیکن پرورش یافتهامیر گرچه به پدر شعر ). 385: 1372صفا، (» انددانسته

عبدالرحمن جامی تعلیم یافت؛ چنانکه از پارسی را از بزرگانی چون فردوسی، سعدي، عطار، نظامی و حافظ آموخت و در مکتب 

» فانی«و در فارسی » نوایی«امیرعلیشیر در زبان ترکی . فرستادهاي خود را براي اصالح نزد او میکرد و غزلسبک او پیروي می

.کردتخلص می

  بینامتنیت-4

آنان با .در روسیه، تغییرات مهم و اساسی در ساحت ادبیات و نقد ادبی ایجاد کردند) 1914–1915(هاي روس فرمالیست     

ر شگرفی بر تأثی... زدایی، فراهنجاري، عنصر غالب ومطرح ساختن مفاهیمی چون استقالل آثار ادبی، ادبیت، زبان شعري، آشنایی

  ).64: 1390مدرسی، (بیستم گذاشتند  هاي ادبی سدهنظریه

این . کشدرا نیز پیش می "مناسبات میان متون ادبی"اند که مسئله کلی اي را مطرح کردهها در بحث از شعر نکتهفرمالیست    

مناسبات "را امروز به پیروي از باختین ) هاي متفاوتخواه متعلق به یک دوره، خواه از آن دوره(پیوندهاي درونی میان متون 

تر با او در این مقاله نشان داد که هر چه بیش. شکلوفسکی آغاز شد» هنر همچون شگرد«ا مقالهحث باین ب. خوانیممی "بینامتنی

) و به گمان ما ابداع خود شاعر بودند(ها و تصاویري که شاعر به کار برده است یابیم که انگارهشویم، اطمینان میدورانی آشنا می

کنند، بل در زبانی که به کار نوآوري شاعران نه در تصاویري که ترسیم می. اندرفتههیچ دگرگونی از اشعار دیگري وام گتقریباً بی

شوند اشعار شاعران بر اساس شیوة بیان، شگردهاي کالمی و کاربرد ویژة زبان از یکدیگر متمایز می. گیرند یافتنی استمی

  ). 58: 1370احمدي، (

هاي شخصیتی، ها، وجوه ژانري، جنبهز میان یک نظام زبانی نبوده، آنان پیرنگها اکار مؤلفان آثار ادبی صرفاً گزینش واژه     

گزینند گري و حتی عبارات و جمالت را هم از میان متون ادبی پیشین و از سنت ادبی بر میهاي روایتها، شیوهتصویرپردازي

  ).25: 1385آلن، (

تحت تأثیر مفاهیم و موضوعات موجود در سطح جهان باشد، تحت تأثیر این بدان معناست که در اثر ادبی، مؤلف بیش از آنکه      

بر اساس این . گیردگیرد و بدین صورت یک نظام ادبی شکل میها وام میمرجع مفاهیم خود یعنی متون ادبی است و از آن

-دهد که پیش از آن به گونهرویکرد، مؤلف خالق مفاهیم نو و بکر نیست، بلکه شکل دیگري از مفاهیم و موضوعات را به دست می

  .شودبا قوت بیشتري مطرح می» بینامتنیت«جاست که نظریۀ این. اي متفاوت بیان شده بودند

شصت، در آثار ژولیا کریستوا در بررسی  ، براي نخستین بار در اواخر دههبعدها این مفهوم تحت عنوان اصطالح بینامتنیت     

شد،که مؤلّف در گذشته چنین پنداشته می. او مطرح شد» تخیل گفتگویی«ژه در بحث از هاي میخاییل باختین، به ویاندیشه

اما پساساختگرایان قطعیت و . بردکند و لذت میدمد و خواننده با خواندن اثر، آن معنا را دریافت میمعنایی واحد را در اثر خود می

. را اعالم کرد» مرگ مؤلف«دان حد کم رنگ شد که روالن بارت یگانگی معنا را در هم شکستند و حضور مؤلف در درك معنا تا ب

زد؛ از این رو، دیگر معنا برد و در حین خواندن متن خود نیز به آفرینش و تخیل دست میاز آن پس، خواننده، معنا را پیش می

این عدم . ا از متن برداشت کندذهنی خود معنایی خاص ر توانست با توجه به پیش زمینهمیاسیر مؤلف نبود، بلکه هر خواننده 

هاي هنري از ي حوزهالبته، بینامتنیت تنها به ادبیات منحصر نبود، بلکه همه. قطعیت معنا به زایش رویکرد بینامتنیت منجبر شد

  .گرفترا در بر می... جمله سینما، نقاشی، معماري، عکاسی و

ي مرکزي آن در آثار فردینان دو سوسور، میخاییل باختین و هستهي سرشت ژولیاکریستوا بود، هر چند این اصطالح زاده     

  .روالن بارت شکل گرفت

اي از آواهاي پیش از خود است، که بنابراین بر اساس رویکرد بینامتنیت، هیچ متنی خودبسنده و مستقل نیست، بلکه آمیزه     

پنج دسته  مناسبات متون را به، الواح باز نوشتنیمعروف خود  ژرارژنت در کتاب. طبعاً دیوان نوایی نیز از این امر مستثنی نیست

رو ي متنی در متن دیگر است؛ از ایننخست که از دیدگاه او همان بینامتنیت است، شامل کاربرد آگاهانه تقسیم کرده است، دسته

ژنت معتقد است گاه در زبرمتن آشکارا . ردگیآمیز و نقل به معنا در همین دسته قرار میهاي ادبی، اشارات کنایهها، سرقتقولنقل

اما گاه در، پیش . اشاره کرده استادیب شاه خود به تراژدي  فن شعرکه براي نمونه ارسطو در کتاب شود؛ چناناز زیرمتن یاد می

نشده  هومر سهدیاي به اهیچ اشاره یولیسیس جیمز جویس و انه اید ویرژیل اي به پس متن نیست؛ براي نمونه درمتن هیچ اشاره

  )321-322: 1370احمدي، . (است



۴

جاي اشعار گیرد، یعنی آگاهانه از متون دیگري بهره برده و در جايبندي نخست ژنت قرار میدیوان نوایی درست در دسته     

  :کرده استها یاد کرده است، و آشکارا دلیل تتبع و استفاده از آثار شاعران پیشین را در اشعارش ذکر خود نیز از آن

  تتبع کـردن فانـــی در اشعار                   نه از دعوي و نـی از خودنمایی است

  ها گــدایی استچو ارباب سخن صاحـبدالنند                   مــــرادش از در دل

  )326: 1375نوایی، (                                                                                                         

اي از متون پیشین است، بنابراین در ادامه آواي هر با توجه به مطالبی که عنوان شد، روشن است که، متن نوایی نیز واگویه     

  .هاي بینامتنی آن ذکر خواهد شدشود مورد تحلیل و بررسی و مناسبتاز دیوان نوایی شنیده می یک از متونی که

  امیر علیشیر نوایی و قرآن و حدیث 4-1

بریم، متون دینی است، میراث دینی از از نخستین متونی که با خوانش بینامتنی به آواي حضور آن در دیوان نوایی پی می     

هاي ایشان احساسات درونی و اندیشه گیري شاعران در جهت واگویهلهامهاي شعري و از پربارترین منابع امایهترین ساختمهم

اي فیاض از تجارب و نصایح در این بین قرآن کریم و حدیث به عنوان ارزشمندترین متون دینی، چونان چشمه. گرددمحسوب می

چه بسا برخی از شاعران، با علم به . هاي ادبی بوده استدیبان در آفرینشبخش ا اخالقی و اجتماعی در طول تاریخ همواره الهام

هاي قرآنی و شان، آیات و اندیشهدستیآگاهی مخاطبان از فهم متون دینی، به منظور قداست بخشیدن به آثار خود و اثبات چیره

از جمله این شاعران، . طب، بر غناي اثر خود بیفزایندتر بر مخابخش آثار خود قرار داده تا افزون بر تأثیرگذاري عمیقدینی را زینت

جاي دیوان خود به اقتباس از واژگان و مضامین آیات قرآن و حدیث پرداخته تا به اصطالح امیر علیشیر نوایی است که در جاي

قرآنی، زوایاي درونی ذهن و  هایی از مضامینعرفا و با بارقه طب القا کند و با نگرشی به شیوهرسالت شعري و نبوغ خود را به مخا

  .اندازهاي بیرونی جهان را در اشعار خود به خوبی نشان دهدچشم

هاي ساده و آشکار و هاي متعدد از آیات قرآن کریم و حدیث تأثیر پذیرفته است گاهی به شکل اشارهها و شیوهنوایی به روش     

. هاي خود قرار داده استهاي قرآن را مبناي تفکر و اندیشهز آموزهاي اگاهی به صورت اقتباس و تضمین و تحلیل و گاهی پاره

اي زیبا و هماهنگ صورت پذیرفته و ژرفاي این تأثیرپذیري لفظی و روابط بینامتنی قرآن کریم با اشعار امیرعلیشیر نوایی به گونه

  :براي نمونه در ابیات زیر. معنوي از کالم اهللا در اشعار او کامالً نمایان است

  کسی که یافت به آن جرعه طینتش تخمیر                امین علم األسماش کرد ایزد پاك

  )303: 1375نوایی، (                                                                                                          

وعلَّم آدم األسماء کُلَّها ثُم عرَضَهم علَى الْمالئکَۀِ فَقَالَ أَنْبِئُونی بِأَسماء هؤُالء «ي ي مبارکهامین علم األسماء برآیندي است از آیه   

گویید که گر راست میا: نام همگان را به آدم آموخت، سپس آنان را بر فرشتگان عرضه کرد و گفت()31:البقرة(»إِنْ کُنْتُم صادقینَ

  ).ترجمه سید محمدرضا صفوي() ام خالفتید، مرا از نام آنان با خبر کنیدمق شما شایسته

  اي طفیلیِ طینت پاکت هزاران جان پاك                نی فدایت جسم من تنها که بل روحی فداك

  )1375302نوایی، (                                                                                                          

لَم لَوال محمد ما خَلقْت الدنیا و االخره و ال السّموات و األرض و ال العرْش و ال الکرسی و ال اللَّوح و ال القَ«: الهامی است از حدیث     

میا آد ما خَلَقْتُک دمحال ملَو و و ال النَّار 172: 1370احادیث مثنوي، فروزانفر، (» و ال الجنَّه.(  
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هاي فرهنگی و معنوي به جا مانده از حافظ یکی از پایه هاي تأثیرگذار اشعار نوایی است؛ سرمایهدیوان حافظ یکی از زیرمتن     

-گاناي از رمزي مجموعهها و فرستندهها، ساختهنشان رود؛ کالم حافظ در بردارندهمی اساسی هویت و فرهنگ ایرانیان به شمار

غزل او و چه بسا در حد تقلید  شود تا در سایهز خود، محسوب میارزشمندي براي سخنوران بعد ا هاي فکري و فرهنگی و سرمایه

-ز تأثیر حافظ در ژرفتوان یافت که ردپایی ااي که بعد از حافظ کمتر اثري ادبی را میبه گونه. سرایی کننداز سخن او، سخن

درون متنی و برون متنی  متون ادبی است که روابط گسترده اشعار نوایی یکی از این. ساخت و روساخت آن اثر وجود نداشته باشد

  .با غزلیات حافظ دارد

بی خواجه سیر الدین محمد حافظ است و در مکتب عرفانی و ادخواجه شمس فانی شیفته و فریفته«د گفت که؛ در واقع بای     

کرده و به همین دلیل بیشتر آثار او به تتبع و استقبال از غزلیات خواجه است و چون مطالب عرفانی خواجه را به بهترین می



۵

همایونفرخ، (» .تتبع و استقبال خواجه برآید ته است غالبًا استادانه از عهدهکرده، از این رهگذر توانسوجهی درك و استنباط می

1375 :24.(  

یعنی متنی که بیشترین تأثیر و . یکی از مسائلی که در کشف روابط بینامتنی اهمیت دارد، یافتن بینامتن مهم متن است     

ارتباط را با متن مورد نظر دارد؛ زیرا ممکن است پیش از آن، چندین متن وجود داشته باشد که با متن مورد نظر داراي تشابه 

با اتکا به اینکه خود آن متن، خوانندگان را به بینامتن مناسب «: دانداز طریق دو فرآیند، میسر میباشد، هارولدبلوم تعیین آن را 

رهنمون شده یا اینکه بر عکس در نبود گواه متنی مستقیم، اتخاذ تصمیمی اختیاري مبنی بر اینکه فالن رابطه بینامتنی، حائز 

  ).200: 1385آلن، (» استاي به لحاظ تأویلی، آگاهاننده اهمیت بوده و رابطه

توان به اي که حافظ را میتوان پی برد که شعر حافظ، بینامتن مهم غزل نوایی است؛ به گونهاز طریق هر دو راهکار، می     

-کش جام حافظ میدر برخی موارد گواه مستقیم متنی وجود دارد و نوایی خود را جرعه. نوایی دانست» پدر شعر«اصطالح بلوم 

  :داند

  کش حافظ و جامی                      جمشید گدایی کند از جرعۀ جامتفانی، چو شدي جرعه       

  )89: 1375نوایی، (                                                                                              

هاي دیگري از جمله تشابهات عروضی و موسیقایی، یکسانی ریق سرنخهایی که گواه مستقیم متنی وجود ندارد از طو در غزل     

  .توان تأثیرپذیري غزل نوایی را از غزلیات حافظ نشان دادبه وضوح می... ها و مضامین مشترك و مایهقافیه و ردیف، درون

موسیقی بیرونی و کناري اشعار حافظ  نوایی در سطح زبانی بیشترین تأثیر را از حافظ گرفته و در بیش از دویست غزل، محور     

نوا با حافظ هاي نرم و جویباري اشعار حافظ نظر داشته و ضرباهنگ حروف و حرکات در شعرش همرا رعایت کرده و به وزن

  .شیرازي پرداخت دلنشین یافته است

  :حافظ

  اي بــــــدرخشید و مــاه مــــجلس شد                  دل رمــیده مـــا را رفیق و مــونس شد     ستاره

  )167: 1388حافظ، (                                                                                                         

  به خلوتی که در او بـاده شمع مجلس شد                  خـوش آنکه ساقـی شوخش رفـیق و مـونس شد

  )147: 1375نوایی،(                                                                                                         

شود، بلکه اوزان نرم و جویباري محدود نمیکارگیري ه اما پیروي نوایی از حافظ در این سطح تنها به بحث وزن و موسیقی و ب     

 نیز چشمگیر بوده و در آن رابطه و پر بسامد دیوان خواجه گرایش غزل نوایی به ساخت واژگان و اصطالحات عارفانه و قلندرانه

خراج روابط که است... بینامتنی آشکاري نیز مفروض است؛ واژگانی مانند ساقی، محتسب، خرقه، باده، زهد، خواجه، میخانه و

  .بینامتنی در این امر، با دقّت در بافت کاربردي و مراعات روابط معنوي صورت گرفته است

  :حافظ

  فـداي پیرهن چــاك ماهـرویان بـاد                 هزار جامۀ تقوي و خرقۀ پرهیز

  )266: 1388حافظ، (                                                                                                      

  :نوایی

  بیار باده که عشق است و کوي رسوایی              بسوز جامۀ تقوي و خرقۀ پرهیز

  )255: 1375نوایی، (                                                                                                     

هاي حافظ در بخش فکري نیز سرمشق نوایی بوده و روابط بینامتنی  اشعار نوایی و حافظ در قالب اشترکات ها و اندیشهبنمایه     

- نسی ویژه با حافظ و شعر او داشته، که در جاياین است که نوایی ا فلسفی نشان دهندهفکري و عرفانی و اجتماعی، عاشقانه و 

- هاي فکري شعر حافظ چون اندیشهنوایی بسیاري از مشخصه. خوردحافظ، آشکار و پنهان به چشم می هاي او اندیشهجاي غزل

ا هم باید در این نکته ر. و دید انتقادي داشتن نسبت به جامعه را به اشعار خویش گره زده است هاي مالمتی، برخورد طنز گونه

  .شودتواند از تشابهات فرهنگی و سبکی نیز ناشی نظر گرفت که بسیاري از این اشتراکات در محور فکر و اندیشه می

  :حافظ

  زاهد ار رندي حافظ نکند فهم چه شد            دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

  )193: 1388حافظ، (                                                                                                    



۶

  :نوایی

  مجو حـــال رندان عـــالی ز زاهــد                کــه نـایـد ز هــــــر پشه فـرّ همـایــی

  )468غ : 1375نوایی، (                                                                                                      

گردد و از نوایی در ضمن اشعار خود به فروانی بیت یا ابیاتی را از حافظ تضمین کرده است؛ که در اینجا فقط به یک مورد اشاره می

  .شودکالم پرهیز می بیشتر به سبب جلوگیري از اطاله هايذکر نمونه

  :نوایی

  »تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود«                       که تا کی بودت مستی عشق  : خلق پرسند

  )180: 1375نوایی، (                                                                                                        

  :تضمین است از غزل حافظ به مطلع

  سر مـا خاك ره پیر مـغان خـواهد بـود                          تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بـود 

  )205: 1388حافظ، (                                                                                                        
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 دهندهاین سخن بدون شک نشان). 463: 1370احمدي، (» د شاعري دیگر یافتتوان و بایدر هر شاعري می«به نظر بلوم      

  . تأثیر شاعران در یکدیگر و تأثر آنان از یکدیگر است دهندهدیگر و به بیان دیگر نشانارتباط اشعار با یک

سرایی به ساختار، غزل نوایی در شیوهکند؛ مام پیدا میمفهوم ارجاع به متون و آثار دیگر در اشعار امیرعلیشیر نوایی مصداق ت     

اوزان عروضی و حتی محتوا و مضمون اشعار شاعران پیش از خود به ویژه سعدي نظر داشته؛ و از زبان سهل سعدي و محتواي 

  :فته استغزلیاتش به وفور تأثیر پذیرفته و چاشنی زیبایی و طراوت کالم را در غزلیات او یافته است؛ و خود او هم در این مورد گ

  فانی به ره سعدي اگر زد قدمی چند                         با او سخنش بین که چو شیر و شکر افتاد

  )162: 1375نوایی، (                                                                                                             

خورد، گذشته از مضامین شعر سعدي که در سعدي در نوایی و تأثیر این پیشواي غزل در دیوان نوایی زیاد به چشم می جاذبه     

آزمایی کرده و حدود خورد، نوایی بعد از حافظ و جامی، بیش از هر شاعر دیگري با سعدي طبعوفور به چشم میدیوان نوایی به

هاي سعدي طربناك نیست، و از حیث روانی، لها اگر چه مانند غزاین غزل. سروده استهاي شیخ غزل و قافیههفده غزل به وزن 

کشد هاي نوایی زبانه میرسد؛ با این وجود شوقی که از غزلهاي سعدي نمیشیرینی، انسجام کالم و سالمت ترکیب به پاي غزل

هاي شورانگیز سعدي را فریاد از این نظر غزلگر این معناست که نوایی چون سعدي عاشق و سرمست شراب عشق است و نشان

.آوردمی

:سعدي

آید         رود که چنین دلپذیر میآید                   که میکــه بــرگذشت کــه بــوي عـبیر مــی 

)515: 1386سعدي، (                                                                                                           

: نوایی

آید                      آیـد                   کـه سوي دلشدگـان دلپذیر میز خــاك کـوي تــو بــوي عـبیر مــی

  )                  174: 1375، نوایی(                                                                                                         

که شاعري بر حائز اهمیت این است که؛ زمانی اشعار سعدي سروده است؛ نکته  قافیههایی که نوایی به وزن و غزل در مقایسه    

که  سراید طبعًا شاعر دیگرياي که مناسب موضوع اوست غزلی میحسب الهام قریحه و در حالت روحی خاصی، به وزن و قافیه

الشعاع قرار ي خود را در همان قالب بریزد در تنگناي وزن و قافیه قرار گرفته و آزادي بیان او تحتخواهد مولود فکر و قریحهمی

. یابداو در ذهنش تداعی می ي بیانی و اندیشهاخودآگاه شیوهو به سبب آشنایی با وزن و مضامین اشعار شاعر نخست، ن. گیردمی

ها نه تنها از مضامین بخشد؛ او در این غزلح در اشعار نوایی مشهود است و تأثیرپذیري نوایی از سعدي را قوت میاین نکته به وضو

شعر سعدي استفاده کرده، بلکه در برخی موارد تصاویر شعر او را  نیز به همان صورت اولیه و یا با اندك تغییراتی در اشعارش به 

  :گویدمی کار برده است مثالً آنجا که سعدي

  چــو نیست راه بــرون آمدن ز مــیدانت                  ضرورتست چو گوي احتمال چوگانت

  )465: 1386سعدي، (                                                                                                          



٧

  :کندگونه بازآفرینی میچه بسا در حد تقلید صرف ایننوایی همین تصویر را با اندك تغییراتی و 

  اي رشتۀ جان چون پی پیچد به چوگانت                   گرنده سرم چون گو گرد سر یک رانت

  ) 102: 1375نوایی، (                                                                                                           

  :اي که نوایی به بیت زیر از سعدي نظر داشته استیا در قطعه

  اشتر به شعر عرب در در حالتست و طرب                گــر ذوق نیست ترا کــژطـبع جانوري 

  )548: 1386دي، سع(                                                                                                         

  :نوایی

  بـه نـــزد عقل ز حیوان کم است انسانی                   کــه نبــودش اثــر از دلـــپذیــري آواز

  در اشتران عـــرب بین چــه نوع پاکوبان                   به وجد و حال روند از حدي اهل حجاز

  )326: 1375نوایی، (                                                                                                        

. چرخندعناصر در غزل او، حول این محور می هایش عشق است، که بقیهاصلی غزلسعدي شاعریست که محور و مضمون      

لطیف که در وجود اوست؛ واژگانی در  او با ذوقی... عناصري چون معشوق، حسن و جمال یار، فراق و وصال، غم و شادي، دل و

افتد و این قبول آید و مقبول خاص و عام میآورد که سبک شخصی او به شمار میگیرد و ترکیباتی پدید میهایش به کار میغزل

 در فارسی، زبان غزل به نسبت... «. شودخاطر موجب جهانگیر شدن شهرت سعدي هم در زمان حیات وي و هم تا زمان حال می

تري دارد و این واژگانی است که سعدي در انتخاب و جا انداختن آن بیشترین تر و مالیمهاي نرمقصیده، واژگان محدودتر و واژه

  ).117: 1378موحد، (» سهم را داشته است

  :رسانداثبات میآید، در حقیقت پیروي او را از سعدي به توجه نوایی به ترکیباتی که جزء سبک شخصی سعدي به شمار می     

، درد )167: ن 133: س(، تیرعشق )466: ن  71: س(، ره عشق )283: ن 168: س(، بیابان عشق )146: ن 134: س(شراب عشق 

، آتش روي )293: ن 479: س(اندام ، گل)407: ن 567: س(، آفتاب رخ )422: ن 11: س(، شمع روي )49: ن 582: س(عشق 

، سنگ مالمت )36: ن 16: س(، زهر ِفراق )295: ن 380: س(، شب وصل )481: ن 23: س(، چشمۀ خورشید )177: ن 517: س(

  )365: ن 137: س(، گلِ امید )472: ن 12: س(

زبان سعدي و نوایی در عین سادگی و روانی، بسیار هنري و تصویري است؛ که همین ویژگی سخن آنان را براي خوانندگان      

  .کندر روح جان مخاطب نفوذ میسازد، و دبخش میدلنشین و لذّت

  امیر علیشیر نوایی و امیرخسرو دهلوي 4-4

امیر علیشیر نوایی با امیرخسرو دهلوي و آثار او انس و الفتی ویژه داشته و عمري را مانند او در اندیشیدن به پنج گنج نظامی و      

آثار و اسلوب دهلوي نیز بوده است و به استادي  ی و مطالعهدیشه، ناگزیر از بررسپیروي از او گذرانیده است، و براي تحقق این ان

مسلّم او در شعر فارسی پی برده است و طبیعی است تأثیر نوایی از دهلوي در آثارش به ویژه غزل، کامالً آگاهانه و هنرمندانه 

هایی است که او به غزل آید مقایسهتر شعر نوایی به کار تواند در شناخت بیشتر و بهصورت گرفته باشد، و یکی از مواردي که می

  .  اقتفا و پیروي از دهلوي سروده است؛ که این تأثّرات در محورهاي مختلف قابل بحث و بررسی است

بسیار به امیرخسرو ) قافیه و ردیف(هایش به ویژه در بخش موسیقی کناري ها و بحرهاي عروضی غزلنوایی در بکارگیري وزن     

شته است؛ گویا او به ارزش موسیقی غزلیات دهلوي به ویژه جایگاه قافیه و ردیف و نقش موسیقایی آن در اشعار و غزل او توجه دا

وي، به خوبی واقف بوده است؛ و بیست و سه غزل از دیوان خویش را در وزن و قافیه و ردیف و مضمون غزلیات دهلوي سروده 

  .است

  :دهلوي

  ناك را                   وي دیده گر صفرا کنم آبی بزن این خاك رااي بــاد بـرقع بـرفکن آن روي آتش 

  )57: 1361دهلوي، (                                                                                                         

  :نوایی

  بــه آه آتـشین نـــه پــــردة افــالك را گر پرده اندازد مهم آن روي آتـشناك را                    سـوزم 

  )5: 1375نوایی، (                                                                                                        



٨

کار رفته در دیوان شعري  مهمی که در بررسی بینامتنی اشعار دهلوي و نوایی قابل استنباط است، اوزان خوش آهنگ به نکته      

قابل تأمل، بسامد باالي اوزان دوري در  که در این میان  نکته. ی آنهاستهر دو شاعر است، که بازتاب تسلّط و تأثیر ذهن موسیقای

یا » دوري«بر اوزان خاصی به نام اوزان «هاي عروض شعر فارسی، اشتمال آن است، یکی از ویژگی. اشعار هر دو شاعر است

کامیار، وحیدیان(اول است  دوم تکرار پاره وزن پاره ، که، که در این اوزان هر مصرع از دو پاره تشکیل گردد»دوپاره«یا » ناوبمت«

1380 :50.(  

. گیرداول هر مصرع وقفه یا مکثی صورت می شود و بعد از پارهمصرع تلقی میدر اوزان دوري هر نیم مصرع در حکم یک      

  .اند، سروده شده)مفعول فاعالتن، مفعول فاعالتن(یر از دهلوي و نوایی که در بحر مضارع مثمن اخرب مانند ابیات ز

  : دهلوي

  ما را ز کــــوي جانان عزم سفر نباشد                     بی عمـر زندگانی  کس را بـه سر نباشد

  )774: 1361دهلوي، (                                                                                                       

  : نوایی

  پرستی به آنکه خودپرستیاز بهر دفـــع هستی خواهم طریق مستی                 ز آن رو کـه می

  )462: 1375نوایی، (                                                                                                      

شود، این است که حذاقت و آشنایی هر دو  شاعر دیگري که در پرتو مطالعات بینامتنی غزلیات دهلوي و نوایی معلوم می نکته     

  .باشند به هنر موسیقی سبب شده که به تأثیر هنري قافیه نیز عنایت خاصی داشته

بخشد و مفاهیم را از راه آهنگ تأثیر موسیقایی دارد، به کلمات خاص هر شعر تشخص می«اند زیرا هاي اسمی آوردهقافیه     

تر کردن موسیقی شعر خود، گاه در پایان نیم مصرع نیز هر دو شاعر براي غنی).62: 1389کدکنی، شفیعی(» کندکلمات القا می

آهنگ و دلنشین دي، بدین شیوه شعر خود را خوشاند؛ و این کاري است که اغلب شاعران بزرگ چون شیخ سعقافیه آورده

برد؛ داند که ظرفیت موسیقایی شعر را باال میدرونی را جزء تکرارهاي نامرئی در شعر می کدکنی قافیهعیاستاد شفی. اندساخته

شوند، دارند، تکرار میها که در دو کلمه یا چند کلمه اشتراك ها و مصوتاي از صامتمواردي است که مجموعه«تکرارهاي نامرئی 

  :هاي درونی در ابیات زیرهمانند قافیه). 413: همان(» بی آنکه عین آن کلمات تکرار شده باشند

  :دهلوي

  ره گم شود ادراك را دهن،اي گوئی بزن                 آیم چو نزدیک ، ور بوسهبمن هرگز لبی ندهی

  )57: 1361دهلوي، (                                                                                                          

  : نوایی

  ز آنــها من غمناك راوارهان صد غم به دل دارم نهان                 جامی بــدار ود جهان،ساقی ز بیداد 

  )5: 1375نوایی، (                                                                                                         

اي نظري نیز متوجه اهمیت ردیف استاد شفیعی کدکنی، شاید نخستین شاعر و ناقدي باشد که به گونه امیر خسرو بنا به گفته     

اي که میان شعر فارسی و عربی کرده و فارسی را به عربی رجحان داده است سه دلیل اقامه کرده ه و در مقایسهدر زبان فارسی شد

  ).134: 1389کدکنی، شفیعی(ها وجود ردیف در فارسی و فقدان آن در عربی است است که یکی از آن

نوشته  المتحیرینخمسۀکه خود در  یست؛ چناندر مهارت و آشنایی کامل امیرعلیشیر نوایی با عروض فارسی نیز شکی ن     

پس هر دو شاعر با علم و ). 37: 1381نوایی، (است که علم عروض و قافیه را در محضر نورالدین عبدالرحمن جامی آموخته است 

  .اندتر ساختن موسیقی شعر خویش استفاده کردههاي موسیقایی شعر فارسی براي غنیآگاهی کامل، از تمامی ظرفیت

هاي فعلی غزلیات دهلوي و نوایی به ترتیب داراي هشتاد و شصت و پنج درصد ردیف هستند، که در این میان بسامد ردیف     

ردیف در اشعار هر دو شاعر گاهی از یک فعل و چند کلمه ترکیب یافته . است... هاي اسمی، صفتی، ضمیري وبیش از سایر ردیف

  :ها عبارتند ازبرخی از این ردیف. لت دارداست که بر حرکت و پویایی شعر دال

، )693: همان(، باز آمد )948: همان(، نتوان کرد )1046: همان(، نیست گو هرگز مباش )1249: 1361دهلوي، (چون کنم 

ه ، چ)479: 1375نوایی، (بایستی ) 170: همان(، برگرفت )628: همان(، آورد )1274: همان(ایم ، کشیده)319: همان(انداخت 

، است )453: همان(، سوختی )243: همان(، است دگر )118: همان(، شکفت )121: همان(، ریخت )384: همان(خواهد بودن 

  ).173: همان(آید ، باز)477: همان(، سازي )249: همان(مگر 
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و عدم تحرك داللت  هاي اسنادي بر ایستاییکه در این میان فعل. هاي فعلی در اشعارشان بیشتر محسوس استاما ردیف      

  .هاي غیر اسنادي از سکوت به دوراند و بر پویایی، جهش و دگرگونی استوارنددارد و فعل

توان نشان داد تناسبات معنوي موجود در غزل دو شاعر بیشتر از آن است که در این نوشتار بگنجد؛ از این رو به اختصار می     

  :گرددرسد بیشتر به تعلّق خاطر نوایی به متن دیوان دهلوي بر میر فارسی، به نظر میهاي شعکه با وجود تعلّق اغلب آنها به سنت

  تشبیه 

  :دهلوي

  اي                    در دبستانی که پیر عقل طفل مکتب استالف دانایی مزن خسرو مــگر دیـوانه

  )187: 1361دهلوي، (                                                                                           

  :نوایی

  عقل کاز عشق گریزد چـه تعجب باشد                       پیر عـقل است بر عـشق چو طفل مکتب

  )46: 1375نوایی، (                                                                                           

تضمین

مراد از تضمین آوردن بیت یا مصرع مشهوري از شعر شاعران دیگر است، که سبب التذاذ خواننده و زیبایی شعر شود، شعر      

  :براي نمونه. هاي شعر نوایی قرار گرفته استمتندهلوي در این شگرد یکی از پیش

  :دهلوي

  آورد، از سینه دود مـــا را  غنود ما را          عشق آمــد و بـرکه چشم راحت، خوش میرفت آن

  )76: 1361دهلوي، (                                                                                          

  : نوایی

  »غنود ما رارفت آنکه چشم راحت، خوش می«آرام و خــواب از مــا اي همـدمان مـجویید          

  )6: 1375نوایی، (                                                                                           

  امیر علیشیر نوایی و جامی 4-5

شود و تأثیر و تأثري که نوایی به ویژه از غزلیات جامی گرفته هاي مهم شعر نوایی محسوب میدیوان جامی یکی از زیرمتن    

امیرعلیشیر از «کرده است؛ نیست که نوایی در شعر و شاعري پیرو جامی بوده و از سبک او پیروي میکامالً نمایان است؛ تردیدي 

-مستفیض میدوران جوانی دست ارادت و اخالص به موالنا عبدالرحمن جامی داده بود و از محضر درس استاد پیوسته مستفید و 

کرد و آزمایی میچید و به دستور استاد، طبعموالنا خوشه میجست و از خرمن فضایل استاد شرکت می شد و در مجالس مباحثه

 کرد و استاد به تقاضاي شاگرد وفادار و صمیمی خوداثري می تدعاي تحریر و تصنیف و یا ترجمهگاه نیز شاگرد از پیشگاه استاد اس

موالنا عبدالرحمن جامی را  از آثار برگزیده بان فارسی نیمیوزید و امروزه ادبیات زاو اهتمام می نهاد و در انجام خواستهقدر می

این مؤانست و الفت تا پایان عمر میان شاگرد و استاد برقرار . مدیون این عالقه و صمیمیتی است که استاد به شاگرد داشته است

  ).54: 1375همایونفرخ، (» بود

 -کندکه در آن مؤلف با ذکر نشانه مخاطب را از بینامتنیت آگاه می –بینامتنیت ضمنی  در نظر گرفتن نظریات ژنت دربارهبا     

خواهد مرجع خود را که غزلیات جامی است پنهان کند؛ بلکه خود با هایی وجود دارد که نه تنها مؤلف نمیدر دیوان نوایی نیز غزل

  :کندگواه مستقیم متنی، به این تأثیرپذیري اقرار می

  ره گو حیرت مکن          فانی چو تعلیم سخن دارد ز جامی بارهازین نظم نو چرخ کهن، یکبا

  )16: 1375نوایی، (                                                                                                       

هاي ها و قافیهن، وزن، آوردن ترکیبات، ردیفمعنا و مضمو ها در حیطهی وجود ندارد، بررسیو در جایی که گواه مستقیم متن    

معنا و مضمون باید گفت که؛ به دلیل یکسانی  ر خود جامی است؛ اگر چه در حیطهمشترك نشان از تأثر عمیق این شاعر از معاص

اشد؛ و این تواند بسیار شبیه به هم بها میهاي سبکی مشترك هر دو شاعر، فضاي فکري آنمحیط اجتماعی و فرهنگی و ویژگی

چه در تعیین در چنین شرایطی آن. فرهنگی برخوردار گرددمحتوائی معطوف به همشود که اشعار آنان از نوعی همخود سبب می

  .گشا باشد  نخست؛ بررسی صورت و ساختار شعر استتواند راهاثربخشی و اثرپذیري هر دو شاعر می
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هاي جامی رفته، که عالوه بر وزن و قافیه و ردیف مشترك، از نظر اس از غزلنوایی در بیست و شش غزل به استقبال و اقتب     

  .ها وجود داردهاي چشمگیري بین این غزلمضمون و محتوا نیز شباهت

  : جامی

  )23: 1368غزلیات، (زلــف تو بر مــه پریشان کـرد مـشک ناب را       

  :نوایی

  )14: 1375دیــوان، (     از تغـار مـی چـنـان نـوشم شـراب نــاب را    

  امیر علیشیر نوایی و سلمان ساوجی 4-6

از سلمان ساوجی به عنوان یک شاعر مقدم ... یمین ونوایی همانند بسیاري از شاعران بزرگ دیگر چون حافظ، عبید زاکانی، ابن     

  .ها برده استتأسی جسته، و در به نظم کشیدن اشعار خویش از آثار او به ویژه غزلیاتش بهره

وزن، قافیه، هایی با بارزي چون غزل براي کشف حضور ساختار غزلیات ساوجی در بطن دیوان نوایی، نخست باید در پی سرنخ     

  .ردیف و مضمون یکسان بود، که چارچوب ارجاعی مهمی است تا به یکی از آواهاي متن معنا ببخشد

باشند، به دو گروه قابل تقسیم روده و داراي وزن، قافیه، ردیف و مضمون یکسان میهایی که نوایی به اقتفاي ساوجی سغزل     

 و. هایی که نوایی مستقیمًا با رعایت وزن و قافیه و ردیف و معناي یکسان به غزلیات ساوجی نظر داشته استنخست غزل: است

هاي حافظ که در وزن، قافیه، ردیف و مضمون با غزل غیر مستقیم و با در نظر داشتن غزلیات هایی که نوایی به شیوهدوم غزل

  .سلمان یکسانند، طبع آزمایی کرده است

  :هاي با وزن و قافیه و مضمون یکسان که نوایی مستقیماً به دیوان ساوجی نظر داشته استغزل -1

  :    ساوجی

  ـانۀ خمار نیستعاشق سر مست را با دین و دنیا کـار نیست              کعبه صاحــبدالن جز خـ

  )77: 1371ساوجی، (                                                                                                            

  :     نوایی

  ي خمار نیست         تر مرا از کلبهاي خوشزاهدا در روضه گر می از کف دلــدار نیست             روضه 

  )110: 1375نوایی، (                                                                                                            

  :  ساوجی

  ب             تـا گل رنگین نـبالد، خوش ننـالد عندلیبجـان نیاید در نشاط الّا کـه بـر بـوي جبی

  )29: 1371ساوجی، (                                                                                                            

  :   نوایی

  در چـمن گـل را نظاره کـردم از روي حبیب            تازه شد جانم کازو آمد به من بـوي حبیب

  )42: 1375نوایی، (                                                                                                             

  : ساوجی

  جان شیرین گر قبول چون تـو جانانی بــود             کی به جانی باز ماند، هر که را جـانی بود؟

  )218: 1371ساوجی، (                                                                                                           

  : نوایی

  هـر کـه را دل مبتالي چون تـو جـانانی بود             هم فدا سازد گرش هر مو به تن جانی بود

  )155: 1375نوایی، (                                                                                                            

  : ساوجی

  از لب لعل تـوام کـار بـه کــام است امشب               دولــتم بنده و اقبالم، غــالم است امشب

  )28: 1371ساوجی، (                                                                                                            

  : نوایی

  مـنم و میـکـده و مـغبـچۀ مـست امشـب                هر دم از مستی او داده دل از دست امشب

  )54: 1375نوایی، (                                                                                                             
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  .هاي ساوجی سروده استغزلغیرمستقیم و به تتبع از حافظ در وزن، قافیه، ردیف و مضمون  هایی که نوایی به شیوهغزل -2

  : ساوجی

  که من از خواب گران بر خیزم               به جـمالت کــه چو نــرگس نگران برخیزمصبح محشر 

  )309: 1371ساوجی، (                                                                                                         

  :حافظ

  طایـــر قــدسم و از سـر جــان برخــیزم           مــژدة وصل تـو کـــو کـز سر جـان بـرخیزم       

  )336: 1388حافظ، (                                                                                                          

  : نوایی

  خود گو که چه سان برخیزممستم آن سان، کـه گـر از دیـر مغان برخیزم                   افتم اي مغبچه، 

  )348: 1375نوایی، (                                                                                                            

  : ساوجی

  ددام زلـف تـو بــه هـر حــلقه طنابــی دارد                    چشم مست تــو بـــه هر گوشه خرابی دار

  )271: 1371ساوجی، (                                                                                                           

  :حافظ

  آنـکـه از سنـبـل او غـــالـیـه تـابــــی دارد                  بــاز بــا دلـــشدگان نـــاز و عتابــی دارد  

  )124: 1388حافظ، (                                                                                                  

  :نوایی

  هـر کـه در دیـر مغـان جـام شرابـــی دارد                    رسدش گــر بــه فـلک ناز و عــتابی دارد 

  )177: 1375نوایی، (                                                                                                 

اند؛ این ایده که در ها، غزلی ترتیب دادهبا بررسی این دو غزل که هر سه شاعر در وزن و ردیف و قافیه و مضمون یکسان آن     

شود که هر گفتار و نوشتار رسد، و معلوم میشود کامالً متعارف به نظر میهاي دیگر ارجاع داده میتنیک متن مخاطب مدام به م

  .به یک سري خرده گفتارها و نوشتارها وابسته است

دهد؛ و هاي ساوجی و حافظ ارجاع میخوانش بینامتنی این دو غزل نوایی، مخاطب آگاه را به متون پیش از خود یعنی نوشته     

با استناد به شواهدي از قبیل نزدیکی واژگان به کار رفته در غزل نوایی و حافظ؛ به احتمال زیاد نوایی در این دو غزل از وراي شعر 

  : نویسدگونه می نزدیکی کالم سلمان ساوجی و حافظ، رشید یاسمی این درباره. ر سلمان قرار گرفته استحافظ تحت تأثیر شع

گاهی که  شود، چنانکمال رسانیده است در اشعار سلمان نیز دیده می اصطالحاتی که حافظ به درجه ت والفاظ و جمال«     

بعضی از اشعار این دو استاد به نهایت درجه به یکدیگر شباهت دارند و . دیوان حافظ مشغول است کند به مطالعهشخص تصور می

اند گفتار یکدیگر را بسیار خوانده و در صدد استقبال یا ر هم را ندیدهدهند که انس کامل به گفتار یکدیگر داشته و اگنشان می

  ).107-108: تایاسمی، بی(» .اندآمدهتقلید بر می

روابط  تر این شبکههاي عمیقبا خوانش دهد و چه بساپس تقابل متنی غزلیات حافظ و نوایی ما را به متن ساوجی ارجاع می     

بوده، ) productivity(و یک فرآورندگی ) practice(متن یک کردار «: توان گفتپس می. ز ارجاع دهدما را به متون بیشتري نی

هایی است که پیش از این وجود داشته، پس از ادا شدن نیز همچنان یابی متن از کالم و گفتهجایگاه بینامتنی آن نشانگر ساخت

  ).59: 1385آلن، (» اند» هدو آوای«استمرار یافته، و بنابراین، به تعبیر باختین 
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نوایی در سردون ). 1133: 1371صفا، (» آفرینی برخوردار استشعر کمال از لطافت کالم و رقّت معانی و دقت در مضمون«    

عالوه . سان استبا غزلیات کمال همکه پنج غزل نوایی در وزن و آهنگ و ردیف و قافیه، اشعارش تحت تأثیر وي قرار گرفته، چنان

  :اینک شواهدي از این باب. شود که تأییدي دیگر بر تأثیر و تأثّر دو شاعر استها دیده میبر آن، تعبیرات مشترك نیز در آن

  :خجندي

  دل مــن به داغ جـفا سوخـتی                         مرا مانده دل را چرا سوختی                        

  )1027: 1372خجندي، (                                                                                                 
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  : نوایی

  به عشقت من خسته را سوختی                       خسی را به برق بـال سوختی   

  )         454: 1375نوایی، (                                                                                                  

پرستی، خطرات عشق، عبرت و اعتبار در فرصت، تقابل عقل و عشق، جمالپرستی، اغتنامهاي شعر کمال، نظیر غممایهاغلب درون  

است و  اً مشرب عرفانی کمال همان عشق و رندياساس. هایی دارد که حاکی از نزدیکی مشرب معنوي استشعر نوایی نیز جلوه

  :کمال، بارها و آشکارا خود را عاشق و رند و مست و خراباتی خوانده است

  گــر شیوة کـمـال بپرسد کسی بـگــوي                      کو صوفیست و رنـد ولـی پارسانماست

  )180: 1372خجندي، (                                                                                                  

  :جاي اشعارش به رند و مستی بودن خویش اشاره داردنوایی نیز چون کمال در جاي

  شـوخی کـه التفات بـه سوي شهان نکرد                      با من که مست و رند و گدایم کجا کند

  )158: 1375نوایی، (                                                                                                   
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اي شویم که عمدتاً در مضامین عارفانه و قلندرانه سروده شده است، به گونهبا مطالعه و کمی دقت در غزلیات نوایی متوجه می      

تأثیر سنایی بر نوایی چندان از نظر صوري و ساختاري مطرح . بینیمها ردپاي تأثیر سنایی را به وضوح میغزلدر بسیاري از این 

  .سنایی غافل نمانده است ن غزل از افکار و عقاید شاعرانهنیست، بلکه بیشتر محتوایی است؛ بدین گونه که نوایی در سرود

. ظاهراً سنایی نخستین شاعري است که قلندریات عارفانه سروده و حدیث از مطرب و میخانه و خرابات در میان آورده است«     

و دردنوشی و  - شنوي و تهذیب نفس و زدودن ریابه قصد مالمت –نخستین شاعري که رندنواز است سنایی است؛ تجاهر به فسق 

» .مغان سر آغازش در شعر سنایی استآوردن به خرابات و پرداختن به مغبچه و میروي پروري و ترك مسجد و صومعه وخرابات

  )42: 1372خرّمشاهی، (

هاي صورت از جا که در آن ویژگیاین شعر از آن«. هاي عرفانی توفیق چشمگیري داشته استاین نوع شعر در سنّت غزل     

ي شاعران بعد از سنایی که کم و بیش از نوع ادبی قلندرانه تأثیر ر همهدر آثا. محتوا متمایز است به آسانی تقلیدپذیر است

در میان این شاعران در قرن هفتم عطّار، سعدي و . یابیم که آشکارا برگرفته از الگوهاي سنایی استاند شعرهایی میپذیرفته

  )114: 1375دوبرین، (» .ام بردتوان ننعمت اهللا ولی را میمولوي، سلطان ولد، عراقی و در قرن هشتم حافظ و شاه

گري، ابالینوشی و الگذارد و با تظاهر به بادهي خویش را به نمایش میهاي خویش تفکّرات قلندرانهوار در غزلنوایی نیز سنایی     

که اوست، ضمن این انهز جمله زیباترین اشعار قلندرنهد؛ غزل زیر از نوایی اخرد و درویشانه اختیار از کف میبدنامی را به جان می

  :هاي عرفانی استترین آموزهعمیق در بر دارنده

  بـا هـر قـدم چـو مـردم دیوانه افکنــم                  خـود را به هر بهانه به میخانه افکنـم

  زنان، یار و خویش را                   بـهر پـنه بــه جـانب ویـرانـه افکنـمطفالن کوي سنگ

  به اهـل زهد و ریا در نماز شب                  صـد تـفرقه بـه نـعرة مستانه افـکنـمهر شب 

  کنان آورم به بـزم                   مرغان عیش میـکده را دانــه افکنـمنقلی، که خـرقه رهن

  ام ز شیخ که هر روز خویش را                    پیمان شکسته جانب میـخانه افکنـمشرمنده

  بـازو زبـونیم همه زان یــار آشنـاست                    تهمت چـرا بـه مـردم بیگانه افـکنـم

  فانی، فنا طلب کنم از وصل شمع خویش                                  

  هــر شب که چشم جـانب پروانـه افکنـم                                 

  )361غ: 1375نوایی، (                                                                                                 

هاي دینی و نیز برانگیختن نوعی بدین ترتیب نوایی با سرودن غزل قلندرانه سعی در تخریب عادات و عبادات و باورداشت     

-اعتنایی و ترك آیین و رسوایی و میبی: د کردن مفاهیمی چوندانیم که شاعر با وارمالمت دارد که روش قلندریه است و می

  .کنداي دیگر راه وصال محبوب را طی میابالیگري، از گونهگساري و ال
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مقابل  مرگ، زندگی، حقارت وجود بشر، حیرت در برابر راز آفرینش، همچنین حساسیت شدید وي در تفکّرات خیام درباره     

ها، ظهور شبح ها و خوشیهاي زندگی، اغتنام فرصت و بهره مندي از عمر، احساس ناپایداري تمام خوبیزیبایی طبیعت، خوشی

ولی طبع معتدل و روح . همه در دیوان  نوایی منعکس است... اعتنایی به مقرّرات ومرگ در برابر ذهن بیدار او، آزادي از اوهام و بی

دشتی، (» پاشدبخش بر آن میانگاري راحتکاهد و یک نوع الابالیگري و سهلجا از تلخی و تندي این افکار میهمه «قالش نوایی 

  :براي نمونه). 258: 1381

  :خیام

  گذردگـذرد                       دریاب دمـی که با طـرب مـیایـن قافـلـۀ عمـر عـجب مـی

  گذردپیش آر پیالـه را کــه شب مـی             ساقی غـم فرداي حریفان چه خوري          

  )68: 1363خیاّم، (                                                                                                       

هاي ناشی از تنگناها و ردها و غمد دارویی براي درمان همه ت، مضمون مکرري است که به مثابهدر شعر نوایی نیز اغتنام فرص     

  :شودهاي زندگی تجویز میتلخی

  :نوایی

  کـندت پیر دیر این ارشادمـی مغانه غـنیمت شمـر ز مغبچگـان                     بیا که می

  بنوش باده، که بر عمر اعتمادي نیست                     چـنان که نیست بناي زمانه را بنیاد

  )218: 1375نوایی، (                                                                                                
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ا حدود زیادي خاقانی ت«نوایی از نظر معنا و مضمون و ایجاد ترکیبات، تأثیر فراوانی از غزلیات خاقانی پذیرفته است، چرا که      

دین و معارف اسالمی، مسیحیت، تصوف و عرفان، علوم : اش در پی ایجاد معانی و مضامین تازه استدر غزل نیز همچون قصیده

-همه چیز در شعر او به نوعی وحدت شاعرانه می... ها، فولکلور ورسوم و آیین... مختلف از طب، نجوم، منطق، طبیعیات، موسیقی و

  )59: 1383ن، حمیدیا(» .رسد

ها مریم و جز این عیسی و رشتههایش به عناصر مسیحیت در شعر خاقانی نظر داشته، از مسیح و مریم، سوزن نوایی در غزل     

-به کار می... گوید و نام عیسی را در ترکیباتی چون عیسی لب، عیسی دم، مسیحا نفس، انفاس عیسوي، مسیح دم و سخن می

  :شودخواند، او نیز براي معشوق چنین صفتی قائل میمی» لب عیسی«ی که معشوقش را گیرد و گاه چون خاقان

  :خاقانی

  است یار و دم از من دریغ داشت                    بیمار او شدم قدم از من دریغ داشت عیسی لب

  )557: 1374خاقانی، (                                                                                                         

  :نوایی

  نفست چون بــدهم جــان                     که آن معجزه از لعل سخنگوي تو یابملب عیسی پیش 

  )323: 1375نوایی، (                                                                                                         
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فردوسی است، و خواننده را به متن  ه مرجع آن شاهنامهشود کبر اساس این رویکرد عناصري در غزل نوایی مشاهده می     

واحد  و با دمیدن روح«ي شاهنامه با خلق اثر جاودانه - ور بزرگ طوسسخن -قع باید گفت، فردوسیدر وا. دهدیفردوسی ارجاع م

منظوم و متنوع و عظیمی با انسجام کامل و حفظ وحدت موضوع  چنین مجموعه این اثر بزرگ و ارائه در کالبد و اعضاي پراکنده

و صیانت از زبان و فرهنگ و هویت ایرانی، بسیاري از ادیبان و ). 12: 1369مرتضوي، (» ترین شکل و صورت قابل تصوردر عالی

  .هنرمندان ایرانی و غیرایرانی را مستقیم یا غیرمستقیم وامدار خود کرده است

ها حکمی و با تلمیح به شخصیت -شناسانه و گاه کاربرد تعلیمیگیري زیباییعناصر و مضامین شاهنامه در غزل نوایی بیشتر با بهره

-حضور شاهنامه در اشعار نوایی را می یابد و محدودهشاهنامه نمود می ادشاهان و پهلوانان اساطیري و برخی عناصر موجود درو پ

  :براي نمونه. توان به چند مورد محدود منحصر کرد

  گر دهر که چون                   رستمانند زبونش چه عجایب زالیستبین سوي پیرزن عشوه

)84: 1375نوایی، (                                                                                                  
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گر در مصرع نخست و رستم و زال در مصرع دوم، مخاطب را به خوان چهارم از هفت خوان رستم نوایی، با آوردن پیرزن عشوه     

کشد؛ نوایی براي براي دعوت مخاطب که رستم او را در خوان چهارم در طی جدالی میدهد، پیرزن یا پیر زال، جادوگري ارجاع می

-ها را مینماید و انسانگر چهره میآگاه باش که روزگار چون پیر زالی است که در لباس جادوگري عشوه: گویدخویش به تفکر می

  .را ندارندهاي دلیري چون رستم هم توان مقاومت در برابر او فریبد، و حتی انسان
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رسیم که دیوان نوایی نظامی بسته، مستقل و خودبسنده نیست؛ پیوندي تنگاتنگ با متون با خوانش بینامتنی به این نتیجه می     

در واقع، . عرفانی شده استاي مستمر میان غزل نوایی با متون کاربرد وسیع اصطالحات عرفانی، سبب ایجاد مکالمه. عرفانی دارد

نوایی . باید باور داشت نوایی چه عارف بوده باشد و چه نباشد، دیوانش به واسطه اصطالحات عرفا، از سایر متون عرفانی آزاد نیست

تفکر عرفانی، پردازد و از رهگذر این تعامل و مکالمه، الجرم، با کاربرد اصطالحات عرفا به نوعی به مکالمه تعاملی با عالم عرفانی می

  گردد تا بتوان از این زاویه نیز به دیوان نوایی نگریستچارچوب ارجاع مهمی می

که نوایی با تصوف و صوفیان هم ارتباط خوریم که متضمن رموز عرفانی است، ضمن ایندر دیوان نوایی به موارد زیادي بر می     

توان ست؛ بنابراین دیوان او را از جهاتی حتی یک اثر صوفیانه میخوبی داشته و در تصوف پیروي طریقت نقشبندیه را کرده ا

. و این گونه نتیجه گرفت که؛ عرفان براي دیوان نوایی چارچوب ارجاعی مهمی است تا به یکی از آواهاي متن معنا ببخشد. شمرد

  :براي نمونه

  نــسیم فــنا شنـیدفانـی اگـر بـقا طلبـی بـایدت نخست                 بــوي گــل تــعب ز 

  )182: 1375نوایی، (                                                                                                  

ها را به کار گرفته است؛ حضور این دو اصطالح دو اصطالح پر بسامد در دیوان نوایی است که بارها در اشعارش آن» فنا و بقا«     

عزّالدین محمود کاشانی دربارة فنا و بقا  مصباح الهدایهها در متون عرفانی است؛ در آوا با حضور آندر دیوان نوایی درست هم

فنا، عبارت است از نهایت سیر الی اهللا و بقا، عبارت از بدایت سیر فی اهللا؛ چه سیر الی اهللا، وقتی منتهی شود «: چنین آمده است

ذاتی ه قدم صدق، به یکبارگی قطع کند و سیر فی اهللا آن گاه محقق شود که بنده را بعد از فناي مطلق، وجود و که بادیۀ وجود را ب

  )296: 1389کاشانی، (» مطَّهر از لوث حدثان، ارزانی دارد تا بدان در عالم اتّصاف به اوصاف الهی و تخلّق به اخالق ربانی ترّقی کند

تواند بدون گذر از این مرتبه و داند و معتقد است که سالک نمیفنا را الزمۀ طی طریق و سلوك می نوایی نیز چون دیگر عرفا     

اي که فناي فی اهللا براي ترین ثمرهمحو صفات بشري به مقصود حقیقی خود که وصال با معشوق ازلی است دست یابد و مهم

  . یقی استآورد مرتبۀ بقاي باهللا و یکی شدن با معشوق حقسالک فراهم می

  گیرينتیجه

. آیدله تأثیر و نفوذ آثار ادبی در افکار و آثار نویسندگان و شاعران بعدي یکی از مسائل مهم در حوزه امر بینامتنی به شمار میمسئ

  .هنر و اثري ارزش و اهمیت خواهد داشت که بتواند در آثار اخالف و متأخران نفوذ کند و رد پایی از خود به جاي بگذارد

نیاز از آثار پیشینیان نبوده و بسیاري از متون قبل از خود را مطالعه کرده و در امیرعلیشیر نوایی نیز در خلق اثر خویش بی     

. کندرو متن نوایی نیز همانند سایر متون دیگر سرشت بینامتنی خویش را پنهان نمیمتن خویش به کار گرفته است از این

هاي اتّفاقی که در شعر هر شاعري در مقایسه با شعر شاعر یا شاعران دیگري ممکن است به و مشابهتنظر از تواردها بنابراین صرف

شود که هر دیده آید، از شواهدي که در خوانش بینامتنی تأثیرپذیري نوایی از پیشینیان نقل کردیم، تا حدودي معلوم می

بخشی از مقبولیت، شهرت و توفیق هنري خود را  –حافظ چه شاعر متوسطی مثل نوایی باشد و چه شاعر بزرگی مثل  –شاعري

اشارات و تلمیحات و مواد فکري و ذوقی و عناصر الهام بخش موسیقایی و آهنگ و  آثار و اشعار قبلی مایه. ان استمدیون پیشینی

  .سازنداي او ممکن میها را برها یا برتر از آنآن آورند و خلق اثري همپایهاهم میلحن کلّی کالم را براي شاعر فر

خود را عیناً یا با  بیشتر موارد، مواد مورد مطالعهدهد که؛ او در نوایی نشان می هاي الهام شاعرانهوقی و سرچشمهمروري بر منابع ذ

ناگفته کند؛ البته بندي و محتوا از آن پیروي میهاي خود درج و یا در قالب و وزن و قافیهوضوح قابل تشخیصی در ضمن سروده

نماند که نوایی در بیشتر موارد به دلیل برخورداري از توانایی ذهنی و خالقیت هنري، موادي را که به مرور زمان هضم و جذب 

ها که تقلید و تعمدي در کار باشد از آنکرده و جزو ذخایر ذوقی و هنري خویش ساخته است در هنگام خلق اثرش بدون این

  .که حاکی از تقلید باشد از توانایی بازآفرینی و ابتکار او نیز حکایت داردنوایی حالتی بینابین دارد و بیش از آنکند، و تأثرات استفاده می
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