
 
 
 
 
 
 

  جهانملك خاتون؛ شاگرد سعدي، همدرس حافظ
   دكتر سيد محمد حسيني معصوم                                                           

  استاديار دانشگاه پيام نور خراسان رضوي
  چكيده

مهد علم و ادب و به ويژه  خاستگاه  شاعران بزرگ بوده است. سايه استاد غزل فارسي،  شيراز قرن هشتم
خواجه حافظ  چنان بر اين برهه تاريخي گسترده شده است كه شعراي ديگر با وجود آثار گرانبهايشان كمتر 

ه است، اما با نظري مجال عرض اندام يافته اند. به درستي نمي دانيم كه رابطه اين شاعران با حافظ چگونه بود
بر اثار ايشان بعضي را با حافظ نزديكتر مي يابيم. يكي از اين شاعران ارزشمند، بانو جهان ملك خاتون 

اي از خاندان اينجو از حاكمان محلي شيراز است كه ديوان غزليات او محتوي بيش از هزار وصد  شاهزاده
ر بودن جهان ملك به سعدي  است. وي بسياري از غزل است. مقايسه غزلهاي جهان با سعدي حاكي از وامدا

ابيات و مصرعهاي سعدي را عيناً و يا با اندك تغييري تضمين كرده و اشعار زيادي نيز هموزن و همقافيه با 
اشعار او اورده است. در مورد حافظ نيز مقايسه حاكي از قرابت شعري جهان با حافظ است. اين پژوهش 

ان ملك خاتون، جستاري است در ديوان اين سه شاعر بزرگ و بيان برخي شباهت عالوه بر معرفي پيشينه جه
  هاي اشعار و افكار ايشان.

 غزل -حافظ  –سعدي  –كليدي: جهانملك خاتون  هايواژه

  
  مقدمه:

ي ادبي و دانشجويان ادبيات فارسي سؤال كنيم، بسياري از آنها  شايد امروزه اگر از بسياري از اهالي جامعه
حال كوتاهي از وي در مجموعه مقاالت و  حتي نامي از جهانملك خاتون نشنيده و شمار زيادي نيز جز شرح

ته نيز ديوان اين شاعره گرانبها را مطالعه باشند. مطمئناً حتّي بسياري از اساتيد اين رش  ها نخوانده يا تذكره
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ي ادبيات دانشگاه فردوسي كه يكي از  اي مثل دانشكده اند. در اثبات اين مدعا همين بس كه در دانشكده نكرده

  اي از اين ديوان گرانبها وجود دارد. شود هيچ نسخه اقطاب ادبيات كشور محسوب مي
ي  اي است در كتابخانه ي ادب پارسي رهنمون گشته است، نسخه جينهو اما مهمترين منبعي كه ما را به اين گن

بار مورد توجه مرحوم سعيد نفيسي و هنري ماسه قرار گرفت. سعيد نفيسي در  ملّي پاريس كه نخستين
اي بسيار كوتاه، ضمن معرفي جهانملك خاتون با اشاره به همزماني و هم مكاني او با حافظ و روابط اين  مقاله

در «... كند كه حتماًًً روابط ادبي ميان اين دو شاعر وجود داشته است:  دربار شيخ ابواسحاق، استدالل ميدو با 
اند كه يا نخست  اندك رجوعي كه به ديوان جهانملك كردم ديدم كه شش غزل را به يك وزن و قافيه سروده

ك مبتكر بوده و حافظ به او اقتفا كه جهانمل حافظ غزل خود را گفته و جهانملك از آن استقبال كرده يا آن
  )1363، نقل در خداپرست،1344(نفيسي » كرده است.

ي كوتاه ديگر و به همت دكتر  خوشبختانه ديوان جهانملك خاتون با استناد به همين نسخه پاريس و دو نسخه
بيت در قالب راد و دكتر احمدنژاد به چاپ رسيده است. اين ديوان مشتمل بر بيش از پانزده هزار  كاشاني
  بند است.  غزل و تعداد اندكي قصايد و رباعيات و يك ترجيع 1413

كند از قول هنري  ي قرن هفتم معرفي مي اي كه در عنوان آن اشتباهاً جهان را شاعره پريمرز نفيسي در مقاله
عين مجموع اشعار جهان يك مديحه است در وصف عشق ـ عشقي پاك و پرشور و در «كند كه  ماسه نقل مي

كند ـ و نه آن عشق اسرارآميزي كه نبوغ حافظ را تشكيل  حال صرفاً انساني ـ نه عشقي كه سعدي بيان مي
  )1352(پريمرز نفيسي، » باشد. دهد و مخلوط مبهمي از عشق عارفانه و عاميانه مي مي

و   راقي كممعلوم نيست اين استدالل شتابزده از كجا حاصل شده است. هرچند در شعر تمام شعراي سبك ع
كه اين عشق صرفاً انساني است نوعي  هايي از عشق پاك انساني ديده شود، اما بيان اين بيش ممكن است رگه

ي مذكور است. در رد اين نظريه كافي است  سازي است كه منطبق با حال و هواي زمان نگارش مقاله ساده
ديوان خويش نگاشته است (و اين در دواوين  ي ديوان جهان بيندازيم كه خود جهان بر نگاهي گذرا به مقدمه

شناس و مدقّقان مستوي قياس  گويد: اما نزد محّققان دقيقه شود). آن جا كه مي قديم امر نادري محسوب مي
صورت آن حال و مجاري آن مقال معين و مبين آيد كه غرض از كالم، معاني ظاهر نيست، بلكه مقصود كلي 

). 3(ص» مجازات سواد ارشاد حقايق حاالت است كه: المجازه قنطرةالحقيقه... فهم سراير است و ايراد دقايق
  ي خط فكري سعدي، عراقي و حافظ را مشاهده كرد. توان ادامه نيز با نگاهي به غزليات جهان، به راحتي مي
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ي اوج هنر  دهنده نشانشود،  تر بيان مي تر و زميني  اين مفاهيم عاشقانه و عارفانه هرچند با كلماتي گاه ساده
  هاي عاشقانه و عارفانه است. مثالً اين غزل او را در نظر بگيريد: شاعري در سبك عراقي با مايه

)801 (  
  رسد دست اميد من به وصالت نمي رسد                                فكرم به منتهاي جمالت نمي

  رسد جز حسرتم ز آب زاللت نمي      همچون سكندر اربه جهان در طلب دوم                  
  رسد ام به خيل خيالت نمي دهم به بوي وصال تو و هنوز                           انديشه جان مي
  رسد بر خاطر شريف ماللت نمي                                دالن ز غمت بر فلك رسيد فرياد بي

  رسد دست ضعيف دل به نهالت نمي            ي خلد است و مشكل آن          قدت نهال روضه
  رسد مرغ دلم هواي سر كوي او گرفت                               بيچاره گشت و در پر و بالت نمي

  رسد اخالص ما به روي و ريا نيست با رخت                      زان روي چشم در خط و خالت نمي
  رسد ليكن به ابروي چو هاللت نمي                             هرچند ماه نو كه عيدند شاد از او    

  و يا غزلي كه مطلع آن اين بيت است:
  بايد مرا منّت ز هر كس                                      كه روزي ده تويي در عالم و بس نمي

مهارت جهان بيشتر در «ود كه ش راد متذكّر مي ي چاپي ديوان جهان، دكتر پوراندخت كاشاني نسخه  در مقدمه
سرودن غزل است و در شيوه غزلسرايي به سعدي نظر داشته است و به ارادت خود نسبت به او تصريح كرده 

  آورد كه: و بعد اين دو بيت را شاهد مي» است.
  ز شعر شيخ كه جانم به طبع دارد دوست  به رسم تضمين اين بيت دلكش آوردم                  

  خوست شكايتم همه از دوستان دشمن  نم اي دوستان شكايت نيست                     ز دست دشم
ي معاصران خود به خصوص خواجو و حافظ نيز چيزهايي اخذ كرده  جهان از شيوه«افزايد:  وي در ادامه مي

ه دست آورم) اي از آن ب (كه متأسفانه نتوانستم نسخه» منظور خردمند«آبادي نيز در كتاب  پروين دولت» است.
  هاي اشعار جهان و حافظ اشاره كرده است. به بيش از بيست مورد از شباهت

ها مطالبي ذكر شده است. از جمله  ها و مقاله در مورد فضل و كماالت جهانملك خاتون در بعضي از تذكره
ده و اشعار جهان خاتون نام ضعيفه مستعده روزگار و جميله دهر و شهره شهر خود بو«نويسد:  دولتشاه مي

  كند و از آن جمله اين مطلع قصيده او راست: دلپذير دارد و با ستايش خداوند آغاز مي
  سازد ي خاك آفتاب مي سازد                    ز ذره ذره مصوريست كه صورت ز آب مي
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  ) در ذيل اين شعر حافظ1377اي در مورد حافظ ( علي موسوي گرمارودي در مقاله

  چه ديد اندر خم اين طاق رنگين      دال ديدي كه آن فرزانه فرزند                             
  فلك بر سر نهادش لوح سنگين                              به جاي لوح سيمين در كنارش

ان درس ي حافظ پسر بوده است زيرا در قرن هشتم امك كند كه احتماالً فرزند از دست رفته استدالل مي
). اين 74خواندن و به خصوص مكتب رفتن و لوح سيمين داشتن براي دختران كمتر فراهم بوده است (ص

اي را از خود به يادگار  نكته عظمت شخصيت فرهنگي ملك خاتون را كه در آن روزگار چنين اثر ارزنده
  دهد. گذاشته است نشان مي

تن از كيفيت به دست آورده است، اما داراي مضامين شعر جهان هرچند، گاه كميت را به بهاي اندكي كاس
بسيار عالي و ساختاري بسيار روان و صنايع و بدايع بسيار روحنواز است. زيبايي شعر جهان با تخلّص 

شود؛  آميز او دو چندان شده است. در سراسر ديوان او نام جهان در هر غزل بارها و بارها تكرار مي ايهام
  كننده نيست. ين است و اصالً خستهتكراري كه بسيار شير

  از آن برفت چنين سر به سر قرار جهان                     چو زلف دوست برآشفت روزگار جهان
  كند ز كار جهان كجا كسي كه حذر مي                               اگرچه نيست وفا در مزاج او ليكن
  اند بدينسان مگر قرار جهان نهاده                                جهان نكرد وفا با كسي و هم نكند

  چه چاره چون كه چنينست كار و بار جهان                                وفايي او تنگ دل مشو زنهار ز بي
اي بين جهانملك خاتون و حافظ داشته باشيم و ميزان  و اما قصد ما در اين تحقيق ابتدا بر آن بود كه مقايسه

ر احتمالي اين دو را از كار يكديگر بررسي كنيم. اما در حين بررسي ديوان جهان برحسب تصادف تأثير و تأثّ
  به ابياتي برخورديم كه يادآور اشعار سعدي بود.

اي كه به ناچار  با مراجعه به ديوان سعدي و بررسي بيشتر، اين تشابهات بيش از پيش جلب نظر كرد، به گونه
انگيز بود. جهان بيش از آنچه  غزليات جهان و سعدي را مقايسه كرديم. حاصل، شگفتيكبار از ابتدا تا انتها 

اي كرده  شد به اشعار سعدي نظر داشته است. اگرچه ديگران به توجه جهانملك به سعدي اشاره تصور مي
قدمه ذكر بودند، اما شواهد بسيار بسيار بيش از آن بود كه صرفاً در تضمين يك بيت از شعر سعدي (كه در م

  شد) خالصه شود.
همين كار را در مورد ديوان حافظ نيز انجام داديم. هرچند تعداد غزليات حافظ بسيار محدودتر از جهان ملك 
و سعدي است. اما در آنجا نيز تشابهات فراواني يافتيم كه به تفضيل در ذيل خواهد آمد. اگر بعضي از 
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اند، ما در  آبادي بيست تشابه ميان جهان و حافظ يافته ولتمحققان نظير استاد نفيسي شش مورد و خانم د
  گذاري خود به حداقل هفتاد تا هشتاد تشابه برخورديم.  بررسي

سرايي است: مضمون و ساختار. در  پردازي و سخن در عالم شاعري دو امر دستمايه اصلي و كليدي براي نكته
، مدح، حماسه و مانند آن وجود دارد و هم مضامين هاي كلّي نظير عشق، عرفان بندي باب مضمون، هم تقسيم

ي نرگس براي چشم و تلميحات و بدايعي از اين  ه يار به سلسله يا استعار جزئي وظريف نظير تشبيه زلف
  دست.

هاي اصلي شعر نظير قصيده، غزل، مثنوي و رباعي، ساخت جمالت و وزن  در باب ساختار هم عالوه بر قالب
نكات مهم و قابل توجه هستند كه شعر هر شاعر را از شعر ديگر شعرا و حتّي از ديگر و قافيه و رديف شعر 

  سازند. اشعار خود او ممتاز و منحصر به فرد مي
اگر تحوالت سده اخير شعر فارسي را ناديده بگيريم كه مضامين بسيار جديد از جيغ بنفش و پوست خربزه 

شود، مضامين شعر كالسيك فارسي تقريباً مضامين  يافت ميي بانك و شوالي عرياني در آن  گرفته تا باجه
انداز باشد. مضامين شعر فارسي تكراري   ي تكراري نبايد غلط يكدست و تكراري و ثابتي است. البته واژه

كوب، نقّادان  كننده نيست. به قول استاد زرين گونه كه نفس كشيدن هم تكراري است، اما خسته است همان
هيچ اثري منحصراً «اند كه  هاي دقيق و مطالعات عميق به اين نتيجه رسيده زمين پس از بحثسنج مغرب  نكته

سابقه اگر به كلّي ناياب نباشد، قطعاً  كند و ابداع و ايجاد مطلق و بي از قلم و فكر شاعر و اديب تراوش نمي
اي باقي نمانده است،  فته). هرچند بعضي از بزرگان معتقدند كه مضمون ناگ159(نقد ادبي، ص» كمياب است.

  فرمايد: صائب مي
  در بند آن نباش كه مضمون نمانده است                 توان سخن از زلف يار گفت يك عمر مي

  ي ساختار گفته است: از مضمون كه بگذريم، شبيه اين مطلب صائب را مولوي درباره
  ويدم منديش جز ديدار منگ                                   قافيه انديشم و دلدار من

  حرف چبود خار ديوان رزان                         حرف چبود تا تو انديشي از آن
اگر با اين ديد به اشعار جهانملك، حافظ و سعدي بنگريم، نبايد هيچ يك را متهم به سرقت مضمون يا 

  ساختار يا تقليدگري بكنيم.
گمان در محيط ادبي شيراز آثار او  راز از دنيا رفته است و بيسال پيش از تولد حافظ در شي سعدي حداكثر سي

در دسترس همگان بوده است. بنابراين الگوي آغازين و افق ديد او در شعر، سخن سعدي است (گرمارودي، 



    پرنيان سخن     1316

  
طور كه  ) نيز به بررسي تأثير سعدي و عراقي بر حافظ پرداخته است. البته همان1368). دكتر سبحاني (1377

كند كشف و تباين اين تأثيرات مستلزم كوشش فراوان و فصحي دقيق است كه ممكن است در  ياو بيان م
ارزش و اعتبار اصول و موازين تأثير ميان چند نفر اختالف باشد. ممكن است تأثيري كه به نظر ما جزء 

. به هر )10-11تأثرات قطعي است در نظر يك نفر ديگر تأثيري ضعيف و يا حتي بسيار ضعيف بنمايد (صص
حال ادعاي تأثير شعر يك شاعر در اشعار ديگري به معناي ادعاي سرقت ادبي نيست، به ويژه اگر شاعر قوي 

هايي  ها و انگيزه باشد. در هر صورت آشنايي با شعر يك شاعر بلندآوازه براي شعراي ديگر الهامات، ايده
گذارد و اگر هم خودآگاه باشد، تقليد  اثر مي كند كه گاه شايد حتي به طور ناخودآگاه بر شعر او ايجاد مي

كند و به اصطالح، شعر را خاص خود  صرف نيست. بلكه بامضاميني نو صورتي جديد بر قالبي آشنا بنا مي
  كند. مي

گونه تأثير و تأثّرات خودآگاه يا ناخودآگاه، سبحاني از نوعي ديگر از اشتراك معاني موسوم به  عالوه بر اين
آن كه از شعر يكديگر آگاهي داشته باشند  آن است كه دو شاعر بي«كند كه به زعم او  اد ميتوارد نيز ي

باري در اين مقال قصد نداريم كه با » مضموني واحد بسرايند و بسا كه اين مضمون در الفاظ نيز مشابه باشد.
منظر اهل فن قرار خواهيم  الي دواوين جسته و در قطعيت حكمي صادر كنيم، بلكه صرفاً ظواهر امر را از البه

  داد.
مقال صرفاً تأثّرات ظاهري   كنيم با اين تفاوت كه به لحاظ ضيق در اين تحقيق ما از روش سبحاني استفاده مي

هاي ظاهري ميان كار دو  ايم. دريافتن شباهت را مدنظر قرار داده و به تأثّرات معنوي يا مضموني نپرداخته
ايم. مثالً در  كلمات قافيه را به عنوان معياري براي ميزان تشابه در نظر گرفتهشاعر، وزن و قافيه و خصوصاً 

  خوانيم: ديوان سعدي مي
  دراز نيست بيابان كه هشت پايانش                  خوش است درد كه باشد اميد درمانش

  كه جان سپر نكني پيش تير بارانش                  نه شرط عشق بود با كمان ابروي دوست
  كمينه آن كه بميريم در بيابانش          ز كعبه روي نشايد به نااميدي تافت
  جفاست گر مژه بر هم زنم ز پيكانش                     گر آيد از تو به رويم هزار تير جفا

  سر صالح توقع مدار و سامانش         حكيم را كه دل از دست رفت و پاي از جاي  
  گونه يافتيم: اينو نظير آن را در ديوان جهان 

  خوشا سري كه نباشد به عشق سامانش                   خوش است درد كه باشد اميد درمانش
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  قدم مزن كه نباشد حد بيابانش                      داري وصال كعبه مقصود اگر طلب
  نشست پيكانش به جان دوست كه در خون                              ز تير غمزه كه بر جان ما زدي جانا
  خوشست ليك چه حاصل كه نيست پايانش                              جهان ثبات ندارد به پيش اهل خرد

ها را  ي غزل در انجام اين تحقيق ما اشعار اين سه شاعر را از سه منبع اصلي استخراج كرديم كه شماره
  كنيم. براساس اين منابع در طول مقاله ذكر مي

  ، انتشارات زوار.1374راد و دكتر كامل احمدنژاد،  جهانملك خاتون، دكتر پوراندخت كاشانيـ ديوان كامل 1
  ، انتشارات نگاه.1372ـ ديوان سعدي، تصحيح محمدعلي فروغي، 2
  .1378ي دكتر محمدجعفر ياحقّي، انتشارات آستان قدس رضوي،  ـ ديوان حافظ با مقدمه3

هايي ميان آثار سعدي،  ذكر شود اين است كه به فرض يافتن شباهت اي كه در مقدمه بايد و اما آخرين نكته
اي نيست و هرچه بيشتر در عمق كار پيش  حافظ و جهانملك خاتون، كشف جهت اين تأثّرات كار ساده

ها روبرو  ي اين تأثيرگذاري اي از احتماالت مختلف درباره كنيم كه با شبكه پيچيده رويم، مشاهده مي مي
هاي شعر سعدي و حافظ  بحاني (تأثر حافظ از سعدي و عراقي) و نيز ديگر منابع به شباهتهستيم. كتاب س

) معتقد است كه حافظ بيش از هر شاعر ديگري از سعدي اثر برده و به 1382اند. خرمشاهي ( اشاره كرده
او را عيناً در اقتفاي بيش از صد غزل او رفته است و بسياري از مضامين او را اقتباس كرده و چندين مصراع 

هايي ميان شعر جهان با اشعار  ). در اين تحقيق نيز ما شباهت93غزليات خود درج و تضمين كرده است(
ي ميان اين سه شاعر چگونه بوده است. آيا حافظ و  ايم. اما به راستي رابطه سعدي و حافظ را ارائه كرده

كه حافظ از سعدي و جهانملك از حافظ  اند يا اين جهانملك هر دو و بدون ارتباط با هم از سعدي اثر پذيرفته
و يا حتي بالعكس؟ و احتماالت فراوان ديگري را نيز بايد از نظر دور داشت. متأسفانه اطالعات تاريخي ما در 
مورد قرن هشتم فاقد چنين جزئياتي است و اظهارنظر قاطع در اين زمينه نياز به تحقيقات فراواني دارد كه 

  تالشي در اين جهت است. تحقيق حاضر نيز
  هاي شعر جهانملك خاتون چند نكته در باب ويژگي

اگر بپذيريم كه شاعري توانسته است صرفاً در يك قالب يعني غزل بيش از پانزده هزار بيت شعر بسرايد بايد 
قبول كنيم كه حتماً شاعري توانا بوده است؛ چرا كه برخالف قالب قصيده و مثنوي كه هم به لحاظ مضمون و 

محدود و ساختاري بسيار محدودتر  هم به لحاظ ساختار بسيار گسترده است، در غزل ما با مضامين نسبتاً
ي غزليات او در حد  توان انتظار داشت كه همه روبرو هستيم. طبعاً وقتي حجم كار تا اين حد زياد باشد نمي
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عالي باشد.در ديوان جهان در كنار غزلهاي عالي و نغز، اشعار ضعيف و معمولي نيز وجود دارد كه ممكن 

  توان به اين غزل اشاره كرد. ي آنها مي ي باشد. از جملهاست مربوط به دوران ابتدايي شاعري و
  كس             فرياد خوانم بر درت آخر به فريادم برس چون من ندارم جز تو كس جز تو ندارم هيچ

  ام در كوي تو بر تو ندارم دسترس سرگشته    ام چون موي تو بر آرزوي روي تو                   آشفته
  آمد به گوشم زان دو لب گفتا كه ما از تو بس                   م يك شربت آبي ده مراا گفتم ز لعلت خسته

  كس ظلمي چنين اي نازنين جايز ندارد هيچ     اي با ما  گران            كردم جهاني در سرت سر كرده
توان  اي مي كلمه هاي جالب ديوان جهان اين است كه به دليل تعداد زياد غزليات وي تقريباً از هر از ويژگي

هاي  ها و رديف قافيه و يا رديف در آن يافت. اما همين امرگاه سبب شده است كه چند غزل مشابه با قافيه
يكسان در پي هم بيايد و گاه حتي يك كلمه قافيه چند بار در يك غزل به كار آيد. گاهي نيز ابيات يك غزل 

تا  53هاي  ري در غزل بعدي تكرار شده است. مثالً در غزل(به ويژه مطلع آن) بدون تغيير و يا با اندك تغيي
  خورد: ابيات زير به چشم مي 63
  وي ز تاب هجر تو دلها كباب                             )اي خجل از شرم رويت آفتاب53
  وي به مهر روي تو دلها كباب    )اي ز رويت خيره چشم آفتاب                         54
  گشته در غم هجر تو چون شراب              وي دل بر آتش غم عشقت شده كباب )اي ديده55
  سرگشته همچو ذره شدم پيش آفتاب                  )مهر رخت چو بر من خسته جگر فتاد55
  از ذره كي دريغ كند مهر آفتاب                  مدار از من ضعيف ) ماه رخت دريغ56
  جهان پناه                         كي داشت نور دور ز درويش آفتاب مدار اي )از ما نظر دريغ57
  از شرم روش خون چكد از روي آفتاب                  )آن ماه اگر فروكشد از روي خود نقاب58
  كم به طالع تابد از وصل آفتاب                             )نيست از بخت جهان آن باورم60
  تا ز وصلت كي بر آيد آفتاب                     زبون )حاليا در ظلمت وصلم62
  ها كباب از دل كنند آتش و از سينه                   )پيش لب چو آب حيات تو عاشقان58
  هر دم از ديده شراب آورم از سينه كباب                   )گر شبي خيل خيال تو شود مهمانم63
  رو كه خون همي رود از چشم ما چو آب زان                   )آتش گرفت در دل ما رحمتي نماي56
  رود چو آب )ياد لب چو لعل تو درآتشم نشاند                          از ديده در فراق تو خون مي57
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دوبار قافيه شده است. در بسياري از اشعار ديگر اين ديوان نيز » جواب«ي  كلمه 53ي  همچنين در غزل شماره
  .280تا  277است از جمله در غزل هاي  چنين امري مشهود

) معتقد 1382هاي اوست. خرمشاهي ( ي ديگر در مورد مضمون شعر جهان ميزان انسجام معنايي غزل نكته
هاي حافظ به نوعي است كه ابياتش از يكديگر استقالل دارد و داراي نوعي تنوع و  است كه ساختمان غزل

ايي غزل از تشبيب قصائد در اشعار انوري، سنايي تا زمان عطار و تباعد است. وي معتقد است كه از آغاز جد
مولوي و سعدي اين انسجام در اوج غزلسرايي فارسي تا حد زيادي محفوظ بوده است. اما حافظ به رغم تأثّر 
زيادي كه از سعدي گرفته است، بافت سخنش از نظر عدم تالئم و فقدان انسجام معنايي كمترين شباهتي با 

). حال با توجه به اين نكته اگر اشعار جهانملك را بررسي كنيم در 92-93نسجم سعدي ندارد (صص سخن م
هاي جهانملك نيز تا حد زيادي استقالل  يابيم كه جهانملك به حافظ نزديكتر است تا سعدي. ابيات غزل مي

ملك را در نظر بگيريم. هاي سعدي، حافظ و جهان معنايي دارند. براي تقريب اين معنا به ذهن، كافيست غزل
در غزل سعدي هر بيت همان جايي آمده است كه بايد بيايد و اگر جابجا شود ساخت معنايي غزل به هم 

توان آزادانه جاي ابيات را تغيير داد بدون اينكه معناي  خورد. اما در غزليات حافظ و جهانملك تقريباً مي مي
  شعر تغيير زيادي را متحمل شود.

ي كه اشعار جهانملك با اشعار حافظ دارد اين است كه شعر حافظ پر از تلميحات و به ويژه ا تفاوت عمده
  هاي قرآني است. اشاره

  شيوه جنات تجري تحتهااالنهار داشت          چشم حافظ زير بام قصر آن حوري سرشت     
  ات نيافتيم.گونه تلميحات و اشار ي قابلي ازاين اما در شعر جهانملك چندان كه جستيم نمونه

  
  ملك خاتون و سعدي  مقايسه اشعار جهان

در اواسط قرن هشتم هجري كه شيراز مركز علم و ادب ايران شده بود و شاعران جواني همچون جهانملك 
شك سعدي استاد بالمنازع سخن بوده است. در اين دوران كه حدود  گذاشتند، بي ي ادبيات مي پا به عرصه

سعدي گذشته بود، شعر او به حد كافي از شهرت و نام برخوردار بوده و  چهل تا پنجاه سال از وفات
هاي فراوان آن در دسترس دوستداران شعر و ادب قرار داشته است. حجم زياد غزليات سعدي كه  نسخه

توانسته براي هر شاعري الگويي تمام عيار  قريب به اتفاق آنها از غناي معنوي و ساختاري باال برخوردارند مي
اشد. جهان نيز از جمله اين شاعران است و ارادت خود به سعدي را نيز پنهان نداشته است (تضميني كه در ب
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مقدمه آمد). اما بايد گفت كه جهانملك بيش از اين يك بيت به سعدي مديون است. با مروري گذرا بر ديوان 

توان تأثّرات ديگري نيز  ت بيشتري ميها مورد تشابه يافتيم كه مطمئناً تمام مطلب نيست و در فرص اين دو ده
يافت. بعضي از اين موارد عبارت بود از تضمين يك بيت يا مصراع به صورت كامل يا با اندك تغيير و يا 

هاي سعدي. بعضي ديگر نيز عبارت بود از تشابه كامل وزن و قافيه و گاه  استقبال غزليات جهان از غزل
  كنيم. ترين آنها اشاره مي هاي اين دو. ذيالً به برجسته لاستفاده از كلمات قافيه يكسان در غز

  كز هرچه در خيال من آيد نكوتري                 رسد فكرم به منتهاي جمالت نمي       551سعدي 
  رسد دست اميد من به وصالت نمي            رسد         فكرم به منتهاي جمالت نمي        191جهان 

  كشم بارت كشم نفس و مي طاقتم چو مور ضعيف                    مي بي گرچه        36سعدي 
  كشم بارت كشم نفس و مي مي                تا به چند اي نگار شهر آشوب          81جهان 

  رود راست سروي است چنين كه مي                رود اين پسر كه برخاست خوش مي        45سعدي 
  يا رب ز كدام چشمه برخاست                    رود چنين است سرو كه ميآن           86جهان 

  دراز نيست بيابان كه هست پايانش               خوشست درد كه باشد اميد درمانش         329سعدي 
  خوشا سري كه نباشد به عشق سامانش                   خوشست درد كه باشد اميد درمانش824جهان 

  شبيست شدت هجران كه نيست پايانش               مراست درد فراقي كه نيست درمانش    825 و ايضاً لها
  كه گلي همچو رخ تو به همه بستان نيست              من دگر ميل به صحرا و تماشا نكنم           122سعدي
  ت تو هيچ سر و بستان نيستبه قد و قام          ميان صحن چمن صبحدم گذر كردم                 312جهان 

  كه چون رخ تو گلي در همه گلستان نيست                     نظر به روي گلم اوفتاد تا داني                   
  يا دل از چنبر عشق تو به من وا نرسد                     آه اگر دست دل من به تمنا نرسد     189سعدي 
  آه اگر دست و دل من به تمنا نرسد           تو جان داد دلمبه تمناي سر زلف       516جهان 

  طاقتيم پرده برافتاد از صورت بي                    ي خوبم نظر افتاد زانگه كه بر آن ديده    155سعدي 
  ي محنت به در افتاد راز دلم از پرده                    ي من بر رخ همچون قمر افتاد  تا ديده     411جهان 

  برم جور تو تا وسع و توانم باشد مي                   از تو دل بر نكنم تا دل و جانم باشد    195عديس
  نكنم ترك غمت تا دل و جانم باشد                    تا مرا طاقت هجران و توانم باشد      538جهان 

  ماللم بگرفت ز خويشتن                     باز آي كز اشتياق رويت    408سعدي 
  بگرفت ز جان خود ماللم                     باز آي كه در فراق رويت    1018جهان 
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الذكر عالوه بر اين ابيات كه عيناً در هر دو ديوان موجود است، كل غزل نيز داراي وزن و  در غزليات فوق
هاي فراوان ديگري نيز در  قافيه يكسان با معادل آن در ديوان جهان است. از اين ابيات مشابه كه بگذريم غزل

كنيم و از  هايي از سعدي است. ذيالً به مطلع هر غزل اشاره مي ديوان جهان هست كه هم وزن و قافيه با غزل
  آوريم. ي مشابه را در پي هر مطلع مي ابيات بعد صرفاً كلمات قافيه

  اند ز جگر جوش مراهوش مرا             سوز عشقت ننش تا بود بار غمت بر دل بي        16سعدي 
  گرچه كردي تو به يكبار فراموش مرا           نرود ياد تو از خاطر مدهوش مرا          15جهان 

  (آغوش ـ جوش ـ فراموش ـ نوش)
  گردردمند عشق بنالد غريب نيست           درديست درد عشق كه هيچش طبيب نيست        114سعدي 
هيچم دواي درد چو وصل حبيب           مرا گر طبيب نيست بر درد عشق دوست          272جهان 
  نيست

  (غريب ـ نصيب ـ رقيب ـ قريب ـ حبيب)
  گر اميد وصل باشد همچنان دشوار نيست       اي كه گفتي هيچ مشكل چون فراق يار نيست     117سعدي 
چون آن طبيبم را غم بيمار دردمند عشق او گشتم مرا تيمار نيست                 چون كنم      281جهان 
  نيست

  خار) بي [گل]يار ـ  [فراق](گفتار ـ 
  طاقت بار فراق اين همه ايامم نيست  خبرت هست كه بي روي تو آرامم نيست             120سعدي 
  يك نظر بر رخ جانبخش دالرامم نيست  چه كنم در شب هجران تو آرامم نيست                 307جهان 

  م)(دالرام ـ ايا
  زيرا كه نه رويي است كزو صبر توان كرد              انصاف نبود آن رخ دلبند نهان كرد  180سعدي 
  در حسرت تو خون دل از ديده روان كرد   تا چند توان درد تو در سينه نهان كرد                472جهان 

  توان ـ روان ـ آن) [صبر](
  وين طبع كه من دارم با عقل نياميزد              هشيار كسي بايد كز عشق بپرهيزد  187سعدي 
  طوفان ز غم عشقت هر لحظه برانگيزد  بي روي تو خون ريزد          ي نم ديده اين ديده   506جهان 

  (ريزد ـ آميزد ـ پرهيزد ـ برانگيزد ـ آويزد ـ بستيزد ـ بگريزد)
  م كه ز هر گوشه صد فتنه برانگيزددان    آن غمزه فتّانت از خواب چو برخيزد    507و ايضاً لها 
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  كه در خيلت به از ما كم نباشد      تو را نا ديدن ما غم نباشد         203سعدي 
  كه ما را چون تو دلبر كم نباشد              مرا با درد عشقت غم نباشد          571جهان 

  آدم ـ مرهم) (غم ـ همدم ـ بني
  دار كه خفتن حرام شد اي ديده پاس     گر به شام شدامروز در فراق تو دي        211سعدي 
  در آرزوي روي تو عمرم تمام شد     چون روز من به فراق تو شام شد         586جهان 

  خام ـ دام ـ رام) [كه در سر سوداي](تمام ـ حرام 
  رود رفتنش بين تا چه زيبا مي     رود سرو بااليي به صحرا مي       267سعدي 
  رود چون به تنها سوي صحرا مي       رود سرو سيمينم به تنها مي       677جهان 

  ما) [بر](جا ـ باال ـ 
  چشم خلقي به روي خوب تو باز                      اي به خلق از جهانيان ممتاز     310سعدي 
  به چه از ما نظر گرفتي باز            اي ز دستم باز اي كه دل برده       781جهان 

  نياز ـ نماز ـ گداز)( ناز ـ 
  خيز  هنگام نوبت سحر است اي نديم             كند اين باد مشكبيز پيوند روح مي      315سعدي 
  گر عاقلي دال به سوي بوستان گريز  كند اين باد مشكبيز مي  ديگر چه فتنه        797جهان 

  تيز ـ رستخيز ـ گريز) [تيغ](بريز ـ 
خوان از  نال اي بلبل شيرين نفس              ور پايبندي همچو من فرياد ميبوي بهار آمد ب      317سعدي 
  قفس

چون من ندارم جز تو كس جز تو ندارم هيچ كس       فرياد خوانم بر درت آخر به فريادم        802جهان 
  برس

  (برس ـ بس ـ نفس ـ پس ـ مگس ـ قفس ـ كس)
  پيراهنش                   چشم بدرا گفتم الحمدي بدم پيرامنشچون برآمد ماه روي از مطلع       328سعدي 
چكد از  صبحدم آورد بويي سويم از پيراهنش                   فاش گويم آب حيوان مي        872جهان 
  دامنش

  (گردن ـ پيرامن)
  از ذهنشكه داد خود بشانم به بوسه              كند ايام در كنار منش رها نمي         328سعدي 
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  هزار جان گرامي فداي جان و تنش            اگرچه ياد نيايد به سالها ز منش          826جهان 
  پيراهن ـ كفن) [آورد بوي](دهن ـ ياسمن ـ 

  كه عهد دوستان كردي فراموش                خطا كردي به قول دشمنان گوش      333سعدي 
  ي نوش شراب سلسبيل از چشمه          شقيامت باشد آن قامت در آغو      334سعدي 

  خواهد در آغوش يكي با آنكه مي          يكي را دست حسرت بر بنا گوش   335و سعدي 
  گرفتي ديگري جز من در آغوش           چرا كردي مرا از دل فراموش       835جهان 
  در گوش غالمي گردم از جان حلقه          گرم بوسي دهي از لعل پر نوش      836جهان 
  شدم زان بو بدينسان مست و مدهوش          ام زلف تو را دوش به خوابش ديده      837جهان 

  پوش)  ـ مدهوش ـ خاموش ـ (آغوش ـ گوش ـ نوش ـ فراموش ـ جوش ـ دوش 
  مطرب بزن آن نواي بر چنگ       ساقي بده آن شراب گلرنگ                344سعدي 
  يارا دل توست يا دل سنگ       ز روي گل رنگاي برده رخت       870جهان 

  از دست جفاي شاهدي شنگ     دردي كه مراست بر دل تنگ                      871و جهان 
  فرسنگ ـ تنگ ـ ننگ) [هزار](جنگ ـ چنگ ـ 

  كافتاد نظر بر آن جمالم                 امروز مبارك است فالم     408سعدي 
  يك لحظه نرفت از خيالم                         بدان جمالمتا هست نظر    1018جهان 

  (خيال ـ وصال ـ هالل ـ مالل)
يقيناً در جستجوي پرشتاب ما موارد زيادي از شباهت ساختاري و واژگاني از قلم افتاده است كه تحقيق در 

د تصادفي باشد. ذكر توان ها نمي شك در اكثر موارد فوق، اين مشابهت آن نياز به زمان بيشتري دارد. بي
هايي تا اين اندازه نزديك به هم، با يك وزن و قافيه احتماالً ناشي از تأثيري است كه ديوان سعدي در  عبارت

ي كامل در محصر  ملك گذاشته است. از اين رو بايد گفت كه جهان ملك يك دوره ذهن و جان جهان
  است.  سعدي تلمذ كرده و ادب آموخته و گوهر اندوخته [ديوان]

كند. كار او يك تقليد صرف نيست. در كنار  ها چيزي از ارزش كار جهانملك خاتون كم نمي اما اين يافته
هاي مشابه نيز  ي ذهن خالق خود اوست. در غزل هاي مشابه، جهان اشعار زياد ديگري دارد كه ساخته غزل

ها  ين تالش او به راحتي در بعضي از غزلي متفاوتي استفاده كند. ا كوشيده است حتي االمكان از كلمات قافيه
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قابل مشاهده است. در پايان اين بخش متن كامل يك غزل سعدي و همتاي آن در ديوان جهان را براي نمونه 

  كنيم. ذكر مي
  326سعدي 

  بركه توان نهاد دل تا ز تو واستانمش    رسد تا به تو برفشانمش           دست به جان نمي
  گرد در اميد تو چند به سر دوانمش             قوت شرح عشق تو نيست زبان خامه را  

  فارغي از فغان من گر به فلك رسانمش  ايمني از خروش من گر به جهان در اوفتد            
  چنان نيست كه وانشانمش آتش عشق آن             منند    آه دريغ و آب چشم ارچه موافق

  چكانمش خون شد و دمبدم همي از مژه مي   ي فالن حال دلت چگونه شد         هر كه بپرسد ا
  جان من است لعل تو بو كه به لب رسانمش    عمر منست زلف تو بوكه دراز بينمش               

  گر پس از اين دمي چنان يابم قدر دانمش      هاي خوش قدر نداشت پيش من          لذت وقت
  گر نه اجل فرا رسد زين همه وارهانمش              دل در كف اختيار مننيست زمام كام 

  بس نكند ز عاشقي تا ز جهان جهانمش    عشق تو گفته بود هان سعدي و آرزوي من      
  822جهان 

  چند فغان ز عشق تو تا به فلك رسانمش   چند ز ديده خون دل بر رخ جان چكانمش            
  هر دم از آب ديدگان باز فرونشانمش                ند درون جانآتش اشتياق تو شعله ز

  مردم ديده در جهان چند بسر دوانمش  اي چو تو سرو جان ما در چمن جهان خرام           
  هم به توام اميد آن هست كه واستانمش    دل بستد زدست ما برد به پاي غم فكند              

  گر پس از اين شبي دگر يابم قد دانمش               چه سودقدر وصال دوستان چون نشناختم 
  تا ز غم جهان مگر يكسره وارهانمش    بو كه شبي به دست من دامن وصلش اوفتد    

  روز جزا در آن جهان دست منست و دامنش گر ندهد درين جهان كام من رميده دل                  
  

  ي اشعار جهانملك خاتون و حافظ مقايسه
چه  اگر بپذيريم كه جهانملك خاتون تحت تأثير اشعار و افكار سعدي بوده است (كه بوده است) و نيز اگر آن

ي تأثر حافظ از سعدي گفته و نوشته شده است بپذيريم (سبحاني،  ها و مقاالت مختلف درباره در كتاب
افظ نزديك بيابيم. تقريباً گرمارودي...) طبيعي است كه بايد شعر جهانملك را با شعر ح مرتضوي، موسوي



 1325    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

گيري اين تأثرها هنوز هم محلّ بحث و تحقيق  چنين نيز هست. البته همانطور كه قبالً نيز گفته شد، جهت
ي  است. شايد اگر فصل مشترك هرسه ديوان را بيابيم بهتر بتوانيم اظهار نظر كنيم. به هر حال در مقايسه

بينيم. اما به لحاظ  وان كه در مورد سعدي مشاهده كرديم، نميهاي تكراري فرا گونه بيت حافظ و جهان، آن
هاي بسيار قابل توجه و بيش از آنچه ديگران تاكنون اشاره  وزن و قافيه و تا حدودي مضامين مشترك، شباهت

ايم. به لحاظ ساخت شعري، تقريباً تمام غزليات حافظ  اند وجود دارد كه ما در اين تحقيق به آن پرداخته كرده
ي دست نيافتني عالم شعر تبديل شده است.  ي اوج است و با تعداد محدود و كيفيت باال به اسطوره ر نقطهد

ي  كنيم كه شعر او را در مقايسه با حافظ در درجه در مقابل در ديوان جهان، افت و خيزهايي مشاهده مي
افظ وجود دارد و دكتر محمود هاي رندانه و هنري كه در شعر ح دهد. ضمناً آن ظرافت تري نشان مي پايين

كند) در شعر   ها و تكفيرها را نثار حافظ مي كند (و سيل تهمت درگاهي از آن به عنوان الهيات رندي ياد مي
  كنيم. جهان كمتر مشاهده مي

در اين قسمت نيز كل ديوان جهان با كلّ ديوان حافظ مقايسه شد و شعرهاي هم وزن و قافيه استخراج 
از اين اشعار به ويژه درمطلع مضامين نيز بسيار به هم نزديك است كه احتمال تأثير و تأثّر  گرديد. در بعضي

ي يكسان هستند.  كند. بعضي نيز صرفاً داراي وزن و قافيه و گاه كلمات قافيه (يكي از ديگري!) را تقويت مي
  كنيم. مشترك اشاره ميهاي مشابه و سپس كلمات قافيه  جا به مطلع هر غزل و يا بعضي مصرع ما در اين

  بخش و يار حور سرشت من و شراب فرح          مد از بوستان نسيم بهشت كنون كه ميد       78حافظ 
  بهشت چيست وصال نگار حور سرشت                نسيم باد بهار است يا هواي بهشت        348جهان 

  كشت ـ خشت ـ نبشت / نوشت) [لب](
  ي احزان شود روزي گلستان غم مخور ه بازآيد به كنعان غم مخور        كلبهيوسف گمگشت      252حافظ 
  اي از جور دوران غم مخور     باشد احوال جهان افتان و خيزان غم مخور اي دل ارسر گشته     769جهان 

  يوسف گمگشته باز آيد به كنعان غم مخور      الحزن گرچه چون يعقوب گشتي ساكن بيت              
  مغيالن) [خار](سامان ـ 

  ياد حريف شهر و رفيق سفر نكرد    دلبر برفت و دلشدگان را خبر نكرد      135حافظ 
  وز آه سوزناك جهاني حذر نكرد    دلبر برفت و بر دل تنگم نظر نكرد       488جهان 
  طاير قدسم و از دام جهان برخيزم  ي وصل كو كز سر جان برخيزم     مژده      334حافظ 

  تا به بويت ز لحد رقص كنان برخيزم     بر سر تربت من با مي و مطرب بنشين                    
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  جان چه باشد ز سر هر دو جهان برخيزد   (با تغيير رديف) پيش روي تو دلم از سر جان برخيزد   505جهان 

  زنان رقص كنان برخيزد نعرهاز لحد      عاشق سوخته گر بر سر خاكش گذري                               
  ميان ـ جوان) [ز](

  نشين كوي سربازان و رندانم چو شمع شب    در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع      292حافظ 
در شب تاريك هجران زار و سوزانم چو شمع   او چو گل خندان و من سوزان و گريانم چو     849جهان 
  شمع

  ن)افشان ـ گدازا [جان بر](گريان ـ 
بر اميد جام لعلت دردي آشامم                بر نيامد از تمنّاي لبت كامم هنوز                     261حافظ 
  هنوز

نگويد ترك آزارم  بارم هنوز     وان ستمگر مي در فراقش رود خون از ديده مي   796جهان (با تغير قافيه) 
  هنوز
  چون كوي دوست هست به صحرا چه حاجتست      خلوت گزيده را به تماشا چه حاجتست    33حافظ
  (ي جهان را در نظر بگيريم (اگر به جاي رديف حافظ قافيه 134و  133، 132، 131جهان
  ) آن سرو نازنين كه چه خوش راست قامتست                  چون بگذرد به باغ ز قدش قيامتست131
  زان رو كه حسن روي بت من به غايتست             ) فرياد و درد ما ز غمت بي نهايت است           132
  ) اي نور هر دو ديده جفا را نهايت است                        ما را فراق روي تو داني كفايت است134
  دل سودا زده از غصه دو نيم افتادست                تا سر زلف تو در دست نسيم افتادست      37حافظ
  افيه)  تا مرا ديده بر آن زهره جبين افتادست      دلم از دوري او سخت حزين افتادست(با تغيير ق 149جهان 
  رو كه مرا بر در او روي نيازست زان                   المنة هللا كه در ميكده باز است         40حافظ 
  سكين سر نازستهرچند تو را با من م         ما را به قد سر و تو اي دوست نياز است      175جهان 
  گداز) [در سوز و]راز ـ نياز ـ  [محرم](باز ـ 
  سلطان جهانم به چنين روز غالمست  گل در برو مي در كف و معشوق به كامست             46حافظ
  پرور تو غايت كامست دل را لب جان          ي من مهر تو اي ماه تمامست در سينه      194جهان 

  تمام ـ كالم)(كام ـ غالم ـ حرام ـ 
  لعل سيراب به خون تشنه لب يار من است        وز پي ديدن او دادن جان كار من است       51حافظ 
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  فاش شد در دو جان كاو به جهان يار من است       آفت هر دو جهان آن بت عيار من است       219جهان
  (كار ـ دلدار)

  ببين كه در طلبت حال مردمان چونست              ز گريه مردم چشمم نشسته درخونست     54حافظ 
  ز خون ديده تو گويي كنار جيحونست     بيا كه ديده ما بي رخ تو پر خونست      224جهان 

  (جيحون ـ چون ـ مجنون)
  ز كارستان او يك شمه اين است              خم زلف تو دام كفر و دين است      55حافظ 
  گويد كه زلفش عنبرين است كه مي             سين استگويد كه چشمش نرگ كه مي226جهان 

  (دين ـ آفرين ـ اين)
  رود ارادت اوست كه هرچه بر سر ما مي          سر ارادت ما و آستان حضرت دوست    57حافظ 
  هاي دشمن و دوست فراغتيست مرا از جهان و هرچه دروست        چه باك دارم از انديشه   230جهان 

  جو ـ گو ـ رو) [لب](عنبر بو 
  ساقي كجاست گو سبب انتظار چيست      خوشتر ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيست    65حافظ 
  آخر هواي آن صنم گلغدار چيست          اي باد صبحدم خبر آن نگار چيست        246جهان 

  (انتظار ـ اختيار ـ روزگار)
  بويت خوش است حال سر زلف يار چيست             اي باد صبحدم خبر آن نگار چيست   247و جهان 

  در رهگذري نيست كه دامي ز بال نيست   آن زلف دو تا نيست       كس نيست كه افتاده         69حافظ 
  يك لحظه خيالش ز من خسته جدا نيست       هر چند دالرام مرا مهر و وفا نيست       257جهان 

  شما ـ ما) [شهر]صبا ـ  [باد](
آخر ز چه رو در دل تو مهر وفا نيست        با ما ز چرا اي دل  و دين غير صفا نيست (به     258و جهان 

  همين صورت)
  كه جان بسپارند چاره نيست بحري است بحر عشق كه هيچش كناره نيست         آنجا جز آن      72حافظ
  ز فراق تو صد جامه پاره نيستشب نيست ك مارا به دردعشق تو جز صبر چاره نيست               325جهان 

  شب نيست كز فراق تو صد جامه پاره نيست       تدبير ما به عشق تو جز صبر چاره نيست     321و جهان 
  خاره) (گويي كه بحر عشق تو را خود كناره نيست) [سنگ](پاره ـ كناره ـ 

  سر مرا بجز اين در حواله گاهي نيست           جز آستان توام در جهان پناهي نيست     76حافظ 
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  ات نگاهي نيست به حال زار من خسته  اي و آهي نيست مرا به عشق تو جز ناله       337جهان 

  (نگاه ـ آه ـ پناه ـ راه)
  كه جز در تو مرا در جهان پناهي نيست     ات نگاهي نيست چرا به سوي من خسته      339و جهان 

  كار چراغ خلوتيان باز در گرفت     ساقي بيا كه يار ز رخ پرده برگرفت          85حافظ 
  جور و جفا به حال دل ما ز سر گرفت  فرياد كان نگار دل از مهر برگرفت                      368جهان 

  سر ـ دگر) [ز](
  مالمتباز آيد و برهاندم از بند              يا رب سببي ساز كه يارم به سالمت     90حافظ 
  ندامت      تا چند كنم دل ز غمم عشق مالمت  تا كي كشم اي دوست ز خود كرده     377جهان 

  انديشه نداري مگر از روز قيامت              در عشق تو تا چند شكم بار مالمت   378و جهان 
  كرامت ـ امامت ـ قيامت [لطف و](سالمت ـ قامت ـ ندامت 

  زديم بر صف رندان و هرچه باداباد     بنياد        يست كار بيشراب و عيش نهان چ    97حافظ 
  جهان كني دگر از وصل خويشتن آباد                چه باشد ار تو ز لطفم كني زماني شاد   393جهان 

  هزار جان و جهانم فداي آن دم باد    اگر دمي ز تو بويي به من رساند باد         400و جهان 
  باد ـ دلشاد) [باداهرچه ]بنياد ـ  (بي

  وان راز كه در دل بنهفتم به در افتاد          پيرانه سرم عشق جواني به سر افتاد    105حافظ 
  ي محنت به در افتاد راز دلم از پرده          ي من بر رخ همچون قمر افتاد تا ديده    411جهان 
  نقش هر پرده كه زد راه به جايي دارد          ساز و نوايي دارد مطرب عشق عجب   122حافظ 
  دردمندست و ز لعل تو دوايي دارد          دل من با سر زلف تو هوايي دارد        438جهان 

  (جا ـ گدا)
  گيرد گيرد     ز هر درميدهم پندش و ليكن در نمي دلم جز مهر مهرويان طريقي بر نمي      146حافظ 
  گيرد گيرد    به جز سوداي زلف تو مرا در سر نمي وب تو دلم دل بر نميز مهر روي خ      501جهان 

  (در ـ سر ـ زر ـ ديگر ـ دلبر)
  غالباً اين قدرم عقل و كفايت باشد       من و انكار شراب اين چه حكايت باشد       154حافظ 
  از تو شكايت باشد حاش هللا كه مرا                 گرچه بيداد جفاي تو بغايت باشد       529جهان 

  غايت ـ كفايت) [به چه](شكايت ـ عنايت ـ 
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  كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد         فروش آمد  صبا به تهنيت پير مي      171حافظ 
  كه خيز اي دل مسكين كه گل به جوش آمد            ز باد صبح حديثي مرا به گوش آمد      598جهان 

  خروش ـ نوش ـ هوش ـ فروش ـ سروش) [در]جوش ـ  [گل به](بگوش ـ 
  ايزد گنه ببخشد و دفع بال كند           گر مي فروش حاجت رندان روا كند    182حافظ 
  وفا نگار به ترك وفا كند تا چند با دل من مسكين جفا كند              آن بي      622جهان 

  كام دل ضعيف ز وصلش روا كند          باشد كه درد ما به تفقّد دوا كند    623و جهان 
  (وفا ـ ما)

  ي چشمي به ما كنند كه خاك را به نظر كيميا كنند               آيا بود كه گوشه آنان       192حافظ 
  درمان درد ما لب لعل شما كنند     درد دل مرا چو اطبا دوا كنند       635جهان 

  شايد كه خاك را به نظر كيميا كنند             آنان كه سكّه غم عشقش همي زنند                  
  (دوا ـ گدا ـ دعا)

  تا ز ميخانه و مي نام و نشان خواهد بود          سر ما خاك ره پير مغان خواهد بود      202حافظ 
  تا مدار فلك و دور جهان خواهد بود            دل من طالب وصل تو به جان خواهد بود       657جهان 

  نشان ـ روان ـ دگران) [نام و]ـ (جهان 
  وين راز سر به مهر به عالم سمر شود     ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود       222حافظ 
  چون زلف، خاطرش همه در يكديگر شود      از حال من نگار مرا گر خبر شود        678جهان 

  جگر ـ بتر ] [خون](خبر ـ 
  آيد كه بوي خير ز زهد ريا نمي     كين دلم كشد شايدي مش اگر به باده         229حافظ 
  دماغ جان من از بوي آن بياسايد      چمن به صبحدمي چون به گل بيارايد       706جهان 

  دهي شايد اگر مراد دل ما نمي      بايد       مرا وصال رخت اي نگار مي      710و جهان 
  بايد ـ بياسايد) نمي [درهيچ ]آيد ـ شايد ـ بگشايد ـ بيارايد ـ  (نمي

  ي ما بگشايند گره از كار فرو بسته      ها بگشايند بود آيا كه در ميكده  198حافظ 
  (با اندكي تغيير رديف) 707جهان 

  در فتحي به من از روي صفا بگشايد                       عاقبت كار فروبسته خدا بگشايد
  گره از كار فرو بسته ما بگشايد     بيش از اين غم مخور اي دل كه ز لطفش شايد   



    پرنيان سخن     1330

  
  (خدا ـ دعا)

  مبادا خاليت شكر ز منقار                اال اي طوطي گوياي اسرار        242حافظ 
  ز دلدارم به دل دارم بسي بار     من مسكين نه دل دارم نه دلدار       731جهان 

  به محراب دو ابرويت گرفتار     چو چشمانت منم پيوسته بيمار    732و جهان 
  (يار ـ بردار ـ بيدار ـ نگهدار)

  روي بناز       عشّاق را بناز تو تو هر لحظه صد نياز اي سر و ناز حسن كه خوش مي     255حافظ 
  سايه باز   برداشت از سر من بيچاره   سروي به خون ديده بپروردمش به ناز       780جهان 

  ز)(نياز ـ باز ـ گداز ـ را
  ام بي سر و سامان كه مپرس دارم از زلف سياهش گله چندان كه مپرس    كه چنان زو شده       268حافظ 

  كس به اميد وفا ترك دل و دين نكناد         كه چنانم من از اين كرده پشيمان كه مپرس                    
  له و شيفته و خسته هجران كه مپرسآن چنانم ز غم عشق تو حيران كه مپرس           وا   804جهان 

  آن چنانم من از اين گفته پشيمان كه مپرس     ماند   گفته بودم كه تو را روي به مه مي                
  سامان ـ چندان) [سرو بي](

  به هر شكسته كه پيوست تازه شد جانش                چو بر شكست صبا زلف عنبر افشانش     278حافظ 
  خوشا سري كه نباشد به عشق سامانش       خوش است درد كه باشد اميد درمانش      824جهان 

  پايان ـ بيابان ـ جان ـ افشان ـ پنهان) [كه نيست](
  از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه باك   اي فشان بر خاك اگر شراب خوري جرعه    297حافظ 

  گرم تو دوستي از دشمنان ندارم باك       كنند قصد هالك         هزار دشمنم ار مي   298و حافظ 
  ي صبرم ز دست هجران باك شدست جامه               به جان رسيد دل من ز گردش افالك       866جهان

  فتد ز آتش آهم غريو در افالك    اگر ز دل كشم آهي ز غم من غمناك     867و جهان 
  ك)پاك ـ فتراك ـ چاك ـ تريا [دل](باك ـ هالك ـ خاك ـ 

  شممت روح و داد شَمنت برق وصال       بيا كه بوي تو را ميرم اي نسيم شمال        301حافظ 
  به تلخي شب هجران و بامداد وصال       به هر دو نرگس جادوي دوست و آن خط و خال        874جهان 

  حال ـ حالل) [در همه](مالل ـ 
  بادم                   ناز بنياد مكن تا نكني بنيادم زلف بر باده مده تا ندهي بر     313حافظ 
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  ي عشقم و از هر دو جهان آزادم ي خود دلشادم         بنده گويم و از گفته فاش مي    314و حافظ 
  نكند يك شبي از وصل رخش دلشادم             آنكه هرگز نرود يك نفسي از يادم      935جهان 

  (ياد ـ آزاد ـ افتاد)
  كه از باال بلندان شرمسارم                ز دست كوته خود زير بارم         324حافظ 
  گذارم به سختي روزگاري مي                 نگارا از فراقت سخت زارم          956جهان 

  گذارم داني كه جز تو كس ندارم             بدين اميد روزي مي تو مي          957و جهان 
  ـ شمار ـ روزگار) (شرمسار ـ بار

  وگر تيرم زند منت پذيرم                  به تيغم گر كشد دستش نگيرم               329حافظ 
  كه پيش چشم بيمارت بميرم         مزن بر دل ز نوك غمزه تيرم     330و حافظ 

  ه جان منت پذيرمبيا جانا كه جانت را بميرم                           وگر ميرم ب         986جهان 
  ز پاي افتادم آخر دست بگيرم                  مگر لطف تو باشد دستگيرم      987و جهان 
  كه جز لطفت نباشد دستگيرم        به لطف اي دوست باري دست گيرم     988و جهان 

  (اسير ـ بگير ـ ضمير)
  فرقه و سجاده روان در بازمحاصل         در خرابات مغان گر گذر افتد بازم          331حافظ 
  شرح حالي ز سر شوق همي پردازم                  سازم مدتّي تا به غم حال جهان مي         992جهان 

  بنواز ـ راز ـ ساز) [نفسي](باز ـ پرواز ـ شهباز 
  گفت كو زنجير تا تدبير اين مجنون كنم      دوش سوداي رخش گفتم ز سر بيرون كنم    347حافظ 
  دل ز تنهايي به جان آمد ندانم چون كنم          هر زمان از آتش دل ديده را پر خون كنم      1046ن جها

  تا به چند اين ديده را در هجر تو جيحون كنم    و اين دل بيچاره را در عشق تو پر خون كنم  1047و جهان 
  نم ديده را در هجر تو جيحون كنمي  ديده     تا به كي دل را ز درد عشق تو پر خون كنم   1049و جهان 

  (گلگون ـ جيحون ـ قارون)
  ام به بد ديدن ي شهرم به عشق ورزيدن              منم كه ديده نيالوده منم كه شهره       392حافظ 
  دو لعل شكّر شيرين يار بوسيدن        چه خوش بود به چمن در صبوح گل چيدن    1145جهان 

  ن ـ چيدن ـ ديدن ـ پرستيدن)(بوسيدن ـ گرديدن ـ بشنيد
  خورشيد سايه پرور طرف كاله تو             ي چين خاك راه تو اي خونبهاي نافه   408حافظ 
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  ي زلف سياه تو كرد او وطن به سايه            آمد دل ضعيف من اندر پناه تو     1203جهان

  (راه ـ گناه ـ آه)
  صد ماهرو ز رشكش جيب قصب دريده       دامن كشان همي شد در شرب زر كشيده    423حافظ 
  نقش خيال رويت بر لوح جان كشيده  اي مثل چشم مستت ماه و فلك نديده      1244جهان 

  (كشيده ـ رسيده ـ شنيده ـ گزيده)
  شرح جمال حور ز رويت روايتي  ي بهشت ز كويت حكايتي              اي قصه      430حافظ 
  بنگر به حال زارم و فرما رعايتي             عام تو چشم عنايتيدارم به لطف      1269جهان 

  نگذاردم وفا كه نويسم شكايتي             گفتم ز جور دست بگويم حكايتي   1270و جهان 
  دردا كه نيست درد غمت را نهايتي             تا كي نباشدت سوي ياران عنايتي   1271و جهان 

  ـ حمايت ـ سرايت ـ عنايت) (روايت ـ حكايت ـ آيت ـ رعايت
  تو را كه هر چه مراد است در جهان داري        چه غم ز حال ضعيفان ناتوان داري       444حافظ 
  سر بريدن پيوند دوستان داري      دلم ببردي و دانم كه قصد جان داري      1293جهان 

  (جهان ـ ناتوان ـ سرگران)
  الهوسي               اي پسر جام ميم ده كه به پيري برسيعمر بگذشت به بيحاصلي و بو   453حافظ 
  من تو را دارم و جز لطف توام نيست كسي      در جهانم نبود غير تو فرياد رسي    1328جهان 

  ناكسم گر فكنم جز تو نظر سوي كسي               تا نفس هست به ياد تو برآرم نفسي   1329و جهان 
  (مگس ـ قفس ـ جرس ـ نفس)

  بگرفت كار حسنت چون عشق من كمالي     خوش باش زانكه نبود اين هر دو را زوالي       461حافظ 
  يا رب چه در خور آمد گردش خط هاللي  يا مسبماً يحاكي درجاً من االلي                  463و حافظ 

  در چشم ما نهاليجز قامتش نيامد              ام نيامد جز روي تو خيالي در ديده      1338جهان 
  (وصال ـ هالل ـ زوال)

  و جاوبت المثاني و المثالي     سالم اهللا ما كر اليالي     462حافظ 
  مگر در باغ با بلبل همالي            دال تا كي به درد عشق نالي    1337جهان 

  الابالي) [رند](هالل ـ آشفته حال ـ اليزال ـ 
  گرچه ماه رمضان است بياور جامي        و هر خاميزان مي ناب كز و پخته ش        468حافظ 
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  من نديدم به جهان همچو دو زلفت شامي         كيست آن كس كه بديد از لب لعلت كامي       1340جهان 
  ي اين درگاهي گفت بازآي كه ديرينه         سحرم هاتف ميخانه به دولتخواهي             488حافظ 
  ترسم آتش فكنم در دو جهان ناگاهي         كه زنم من ز فراقت آهي     هر سحرگه        1389جهان 

 
اين مقايسه كه نسبتاً طوالني و در عين حال ناقص بود نشان از نوعي همگرايي در اشعار جهانملك با حافظ 

بر دانيم كه اين همگرايي تا چه حد آگاهانه و عمدي بوده است. شايد تأثير روح سعدي  دارد به درستي نمي
شعر هر دو شاعر شيرازي باعث به وجود آمدن اين تشابهات شده باشد. به هر حال هرچه باشد حداقل اين 

شود كه نوعي ارتباط (شخصي يا ادبي) ميان حافظ و جهانملك وجود داشته است كه آثار  موضوع اثبات مي
ين زمينه بتواند ماهيت اين رابطه اين دو را تا به اين حد نزديك به هم ساخته است. شايد تحقيقات بيشتر در ا
  را بيشتر آشكار كند و اطالعات ما را در مورد شيراز قرن هشتم كاملتر نمايد.
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