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چکیده:
در تاریخ شعر فارسی،گویندگانی هستندکه در شیوة شاعری صاحب سبک وجریان ساز بودهاند.از
این جمله ،باید از خاقانی شروانی نام برد،که به داشتن سبک وطرز بیان خاص شهرت دارد.به همین
دلیل،پس از وی ،شاعران زیادی سعی داشتهاند تا ،ازشیوة سخنوری وی پیروی کنند.بدرچاچی
(متوفی  257ه.ق ،).یکی از شاعرانی است که براساس یافتههای این تحقیق ،به یقین میتوان گفت
که به کالم خاقانی توجه و رویکرد ویژه ای داشته است.دراین مقاله ،تأثیرپذیری بدرچاچی از
خاقانی ،در سه زمینة قالب،زبان وصورخیال بررسی شده است .بایدگفت،در محور قالب که شامل
وزن و قافیه و ردیف میشود،هفده مورد از قصاید ،و دو مورد ازغزلهای خاقانی را استقبال کرده
است.درمحور زبان ،شانزده مورد ازترکیبات اضافی و یازده مورد ازترکیبات وصفی خاقانی را،در شعر
خود بکار برده ،افزون بر اینکه ،ازپارهای از عبارات شعر خاقانی ،عیناً ،یا با کمترین تغییر ،استفاده
کرده و از منظرصورخیال نیز،بیشتردر زمینة استعاره،ازتصاویر خاقانی بهره برده است.
کلمات کلیدی :خاقانی ،بدر چاچی ،استقبال ،قالب ،زبان ،صورخیال

 . 1استادیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه سیستان وبلوچستان
 . 7مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زابل ،دانشجوی دکتری روزانه دانشگاه سیستان وبلوچستان
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مقدمه:
یکی ازپژوهشهای مهم انتقادی که میتواند در شعر و ادب فارسی راهگشا و ارزشمند باشد،تحقیق و
پژوهش دربارة تأثیر وتأثری است که سخنوران نسبت به آثار یکدیگرداشته اند.تحقیقاتی ازاین
دست میتواند زمینه سازشناخت بهترسبک و میزان سخنوری و توانایی شاعران در آفرینشهای ادبی
باشد.
در پیشینة شعر فارسی ،سخنورانی وجود دارندکه به دلیل قابلیت وتوانایی زیاد ،در ارائة مضامین و
تصاویر شعری،صاحب سبک وشیوة خاصی در شاعری هستند .به همین دلیل،شاعرانی بودهاندکه
سعی کردهاند،تا از طرز وشیوة سخنوری آنان پیروی وتقلیدکنند.
یکی ازشاعرانی که باید اذعان کرد،همواره مورد توجه و رویکرد سخنوران پس ازخود بوده ،خاقانی
شاعر باریکبین و مضمونآفرین قرن ششم است،که با ایجاد جریان تازهای در شعر فارسی،سبب شد
تا شاعران زیادی سعی کنند ،از سبک وشیوة سخن اوپیروی نمایند .بدیع الزمان فروزانفر،دربارة
عوامل مؤثر درجذابیت سبک خاقانی معتقداست« ،فکر بلند پرواز و قریحت معنی آفرین او،پا از
درجة تقلید برتر نهاد،وآن معانی ومضامین،که قدما از نظم کردن آن به واسطة وجود زمینه های
روشنتر تن زده ،یا برآن ظفرنیافته بودند ،به نظم آورد ،و در عرصة شاعری روش وسبکی جدید به
ظهورآورد،که مدتها،سرمشق گویندگان پارسی به شمار میرفت( ».سخن وسخنوران ،فروزانفر،
ص)515
یکی از گویندگانی،که با قاطعیت میتوان گفت به سخن خاقانی توجه ویژهای داشته است ،و ازسبک
او پیروی کرده ،بدرچاچی است.
دربارة زندگی بدر و ویژگیهای شعریاش ،درمنابع وتذکرههای متقدم مطالب زیادی ذکر نشده
است .بگونهای که گاه اطالعات دربارة او،حتی به یک سطر هم نمیرسد .از این جمله والة داغستانی
مینویسد «،از شعرای مشهور است .در هندوستان مدتها به سربرده،اشعار بسیار دارد( ».تذکره ریاض
الشعرا،واله داغستانی،ص)732
صاحب تذکرة روز روشن نیز،اکتفا میکند به اینکه «درویشی بود آزاد مشرب و نیکوسیرت( ».تذکره
روز روشن،صبا ،ص )111اماذبیح اهلل صفا ،درشرح حال او اطالعات بیشتری بدست میدهد،
فخرالدین بدرالدین محمدچاچی ،از شاعران قرن هشتم هجری است،والدت بدر در چاچ ،ناحیهای
درآنسوی سیحون ،اتفاق افتاد.اوظاهراً در اوان جوانی به هندوستان رفت ودر دستگاه سلطنت امرای
تغلقیّه واردشد.تاریخ وفاتش منحصر است بین دوسال245و257هجری،که آخرین سال حیات
محمدبن تغلق بود(.رک.تاریخ ادبیات در ایران ،صفا)257،
پیرامون شیوة شاعری بدر هم در تذکرهها مطلب روشنی دیده نمیشود،از جمله رضا قلیخان هدایت
دربارة طرز سخن بدر مینویسد«در شاعری طرزی غریب دارد( ».مجمع الفصا،هدایت)517،
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ادوارد براون ،ضمن اینکه بدرچاچی را ،همراه با امیرخسرو دهلوی وحسن دهلوی ،سه شاعری
میداند که در هندوستان اشتهار و احترامی تمام داشته اند،دربارة سبک سخن وی مینویسد«،کالم
او به اغالق واشکال معروف است(».تاریخ ادبی ایران،براون)157،
سعیدنفیسی بدر را ازشاعران سبک آذربایجان دانسته معتقداست«،قصاید و مقطعات به سبک
شعرای آذربایجان میسروده ،وی آخرین شاعربزرگیست که بدین سبک سخن سروده است(».تاریخ
نظم ونثردرایران،نفیسی )713،ذبیح اهلل صفا هم ،دربارة سبک سخنوری بدر ،ضمن اشاره به اینکه
وی،در قصایدش از مقلدان خاقانی بوده است میگوید« ،شیوة ترکیب کالم در اشعار وی عبارت است
از ،ایراد کالم منتخب جزیل ،همراه با تشبیهات متعدد و علی الخصوص بکار بردن انواع مجاز
واستعاره ،به حدّ وفور و بنحوی که سخن استادان معروف پایان قرن ششم را به خاطر میآورد».
(تاریخ ادبیات درایران،صفا،ص ) 255مصصح دیوان بدر نیز ،دربارة ویژگیهای شعری بدر همین
اعتقاد را دارد« ،بدر چاچی،یکی از تواناترین مقلدان قصاید خاقانی است ،و شیوة بیان او بیش از هر
کس به طرز خاقانی شباهت دارد( ».مقدمه دیوان بدر،گیتی فروز،ص)72
یافتههای این تحقیق نشان میدهد ،بدر چاچی نه تنها به قصاید خاقانی ،بلکه به غزلهای وی نیز
نظر داشته،و از آنها استقبال کرده است،که در ادامة مقاله به آنها اشاره خواهد شد.
پیشینة تحقیق
متأسفانه تاکنون دربارة شعر بدر چاچی،تحقیق وپژوهش چندانی انجام نگرفته است.تنها دربارة
ویژگیهای زبانی شعرش ،ازسوی علی محمدگیتی فروز،مصصح دیوان بدر،مطالبی به چاپ رسیده
است .امّا دربارة سبک شاعری وی و تأثیری که این سخنور،از سبک و طرز سخن خاقانی پذیرفته،تا
کنون مطلبی به صورت مستقل و مفصل ارائه نشده است .البته همانگونه که گفته شد،در برخی
منابع ازجمله تاریخ ادبیات درایران ،و مقدمة دیوان بدر ،تنها اشاراتی گذرا به پیروی وی از شیوة
سخن شاعر شروانی شده است.
از همینرو ،در این مقاله ،بطور مجزا و مفصّل ،تأثیرپذیری بدر چاچی از شاعر شروانی از سه منظر
قالب یعنی وزن و قافیه و ردیف،زبانی یعنی ترکیبات وعبارات یکسان ،و صور خیال به ویژه استعاره
وتشبیه،همراه با ذکر شاهد مثالهایی بررسی وتحلیل میشود.در پایان هم،سه مورد از اشعاری که
بدرچاچی،درسرودن آنها ،درهر سه زمینة قالب ،زبان و بیان ،از شعر خاقانی استقبال کرده ،ذکر
میشود.
محور قالب
این محور،تشکیل دهندة زمینة موسیقیایی شعر است،که به اصطالح موسیقی بیرونی(اوزان
عروضی) وموسیقی کناری (قافیه و ردیف) خوانده میشود.
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اشتراک در وزن و قافیه
ازاین منظر،بدر در مجموع در دوازده مورد ،از قصاید خاقانی پیروی کرده است،که بحر منسرح
مثمن مطوی مکشوف ،با شش مورد ،بیشترین اشتراک وزنی را دارد.
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن /بحرمنسرح مثمن مطوی مکشوف
بققرد بققه دسققت نخسققت هسققتی مققا را زمققا
 عشقققق بیفشقققرد پقققا بقققر نمق ق کبریقققا(خاقانی،ص)32
مارسققفید اسققت صققبح مهققرة زر در قفققا
بققازکبود اسققت چققرل بققال زنققان در هققوا
(بدر،ص)01
خیمقققة روحانیقققان کقققرد معنبقققر طنقققاب
 زد نفققس سققربه مهققر صققبح ملمّققع نقققاب(خاقانی،ص)41
کرد به یک دم زدن جیش حقبش را خقراب
نیققزه کشققید آتشققین رومققی زرّیققن نقققاب
(بدر،ص)05
خنقققده زد انقققدر هقققوا ،بیقققرق او بقققرق وار
 صبح زمشقرق چقو کرد،بیقرق نقور آشقکار(خاقانی،ص)127
خیقققز زمقققه بقققرفکن ،سلسقققلة مشقققکبار
مهچققة زرّیققن نمود،جبهققة صققبح ای نگققار
(بدر،ص)157
بلبلققه را مرغققوار ،وقققت سققماع اسققت هققم
 مرغ شد اندر سماع ،رقص کنقان صقبحدم(خاقانی،ص)750
سوی لب ما میقار ،جقز خق جقام ای صقنم
بقققر ورق الجقققورد ،نقطقققة زر شقققد رققققم
(بدر،ص)773
 دوش چو سلطان چرل ،تافت به مغقرب عنقانگشققت زسققیر شققهاب ،روی هققوا پرسققنان
(خاقانی،ص)351
سققفرة گلریققز را ،بقققاز کنققد شققب نهقققان
خور چو نهد قرص زر ،بر سر این سبز خقوان
(بدر،ص)752
 -هین که به میدان عشق ،رخقش درافکنقد یقار

بقققیش بهقققاتر زجقققان ،نعقققل بهقققایی بیقققار
(خاقانی ،ص)122

ور نقه عروسققانه چیسقت،گل زده گققرد عققذار
بققازعروس چمن،جلققوه گققری سققاخت کققار
( بدر،ص)344
مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن /بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف

تاثیرپذیری سبکی بدرچاچی از خاقانی64/

 -ای پقققنو نوبقققه کوفتقققه در دار ملقققک ال

ال در چهققار بقققالش وحققدت کشقققد تقققو را
(خاقانی،ص)3
بققر چققرل کبریققای تققو گققردون کققم از سُققها
(بدر،ص)705

 -دل صید زلف اوست به خقون در نکقوتر اسقت

وان صقید کقان اوسققت نگقون سققر نکقوتر اسققت
(خاقانی،ص)24

ای قامقققت لقققوای تقققو را سقققدره منتهقققا

کققز فقرّ عیققد وطلعققت نققوروز خوشققتر اسققت
این جشن نیست مجلس فردوس اکبر اسقت
(بدر،ص)112
کیمخققت کققوه ادیققم شققد از خنجققر زرش
 صبح از حمایقل فلقک آهیخقت خنجقرش(خاقانی،ص)71
شقققب هنقققدوی لگباچقققة گلریقققز در بقققرش
صققبح اسققت رومیققی کلققه زرد بققر سققرش
(بدر،ص)103
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن /بحر رمل مثمن سالم
 -االمان ای دل که وحشقت زحمقت آرد االمقان

برکققران شققو زیققن مغیالنگققاه غققوالن بققر کققران
(خاقانی،ص)374

شام ورقایی است مشکین بیضه ها در آشیان
صبح عنقایی سقیمین مقرغ زرّیقن در دهقان
(بدر،ص)375
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن  /بحر هزج مثمن اخرب
 -هان ای دل عبرت بین از دیقده عبقرکن هقان

ایقققققوان مقققققداین را آیینقققققة عبقققققرت دان
(خاقانی،ص)352

درکنه جالل تقو عققل و دل و جقان حیقران
ای یاد تقو روح روح وی نقام تقو جقان جقان
(بدر،ص)741
مفعول فاعالتن مفعولُ فاعالتن  /بحر مضارع مثمن اخرب
سیماب آتشین زد در بادبان اخضر
 چون آه عاشق آمد صبح آتش معنبر(خاقانی،ص)125
در آب خشققک مققا را پققیش آر آتققش تققر
چون رفت سوی ماهی از دلقو چشقمة خقور
(بدر،ص)157
اشتراک در وزن و ردیف
مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن  /بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
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مققا عشقققباز صققادق و او عشقققدان ماسققت
 شهری به فتنه شد که فالنی از آن ماسقت(خاقانی،ص)22
در جیققب صققبح تکمققة زرد قبققای ماسققت
برفقققرق مقققاه دامقققن سقققبز ردای ماسقققت
(بدر،ص)314
شعر زیر از غزلهای خاقانی است،که بدر هم در غزلهایش از آن استقبال کرده است.
ازجان گزیقر هسقت و زجانقان گزیقر نیسقت
دردیست درد عشق که درمان پذیر نیسقت(خاقانی،ص)551
بققرآتش تققو جققز دل بریققان کبققاب نیسققت
مسققتی نققرگس تققو مهققا از شققراب نیسققت
(بدر،ص)352
فاعالتن مفاعلن فعلن /بحرخفیف مسدس مخبون محذوف
مققققوی در سققققر ز طققققالع هنققققر اسققققت
 قلققم بخققت مققن شکسققته سققر اسققت(خاقانی،ص)57
قیمقققت افقققزای درّ جقققان خقققود اسقققت
هرکققققه غققققواص لجّققققة خققققرد اسققققت
(بدر،ص)115
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن /بحر رمل مثمن محذوف
 -صققبحدم چققون کلّققه بنققدد آه دودآسققای مققن

چون شفق در خون نشیند چشم خون پاالی من
(خاقانی،ص)371

قلققب شققد نقققد روان زان روی در بققازار مققن
وجقققه زر از روی دارد جقققزع لؤلقققؤ بقققارمن
(بدر،ص)751
فعالتن فعالتن فعالتن فعلن /بحر رمل مثمن مخبون محذوف
کعبققه را چهققره درآن آیینققه پیققدا بیننققد
 شب روان چون رل صبح آیینه سیما بینند(خاقانی،ص)05
درکقققف شقققاهد صقققبح آیینقققه زر بیننقققد
عاشقانی که سحر چهره به خقون تقر بیننقد
(بدر،ص)325
اشتراک در وزن وقافیه و ردیف
این محور درواقع تشکیل دهندة موسیقی بیرونی وکناری شعراست.یکسانی در وزن وقافیه و ردیف
سبب می شودتا اشعار متقابل  ،بیشترین هماهنگی واشتراک را ،ازنظرموسیقیایی داشته باشند.
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن /بحر رجز مثمن سالم
درکام صبح از ناف شب مشک است عمدا ریخته

زریقققن هقققزاران نرگسقققه برسققققف میناریختقققه
(خاقانی،ص)322

تاثیرپذیری سبکی بدرچاچی از خاقانی03/

تققا تنگققه هققای لعققل شققد برطشققت میناریختققه

بر روی روز از زلف شب مشک است هرجا ریخته
(بدر،ص)752

شعر زیرهم از غزلهای شاعر شروانی است،که بدر هم با سرودن غزل ازآن استقبال کرده است.
لعققل توسققنس سققرزنش برآفتققاب انداختققه
ای از پققی آشققوب مققا از رل نقققاب انداختققه
(خاقانی،ص)551
خقق ّ لققب تققو سققبزه را درآفتققاب انداختققه
ای زلف تو بر رنس گل مشکین نقاب انداخته
(بدر،ص)352
درپایان این بخش بایدگفت،از منظر قالب ،بدر نوزده بار از اشعار خاقانی پیروی کرده،که هفده
موردآنها از قصایدخاقانی بوده،
تنها در دو مورد از غزلهایش استقبال کرده است .دراین میان،بحر بحرمنسرح مثمن مطوی
مکشوف،با شش و بحر مضارع مثمن اخرب،با پنو مورد،بیشترین اشتراک وزنی را در اشعار این دو
سخنور دارند.
محور زبان
ترکیبات مشترک
دربارة ترکیبات مشترک دو شاعر باید گفت ،برخی از این ترکیبات در شعر سخنوران دیگر هم دیده
میشوند .ترکیباتی همچون ،کویِ عشق ،تیرِسحر ،زلفِ شب،بحرِغم .دربارة این دسته ازترکیبات
میتوان گفت که ،به صورت قالبی وکلیشه درشعر و ازجمله غزل فارسی تکرار شدهاند ،از اینرو در
این قسمت ،از ذکر چنین ترکیباتی خودداری شده است .اماپاره ای دیگر از این ترکیبات را ،شاید
بتوان گفت بدر عیناً از خاقانی برگرفته باشد،که درادامه ،در سه گروه اضافی،وصفی و عبارتهای
یکسان بیان میشوند.
ترکیبات اضافی
خوانچة خورشید(خاقانی ص،252بدرص /)173جیب صبح(خاقانی ص،137بدرص /)314قرص
زر(خاقانی ص ،572بدر ص/ )752خنجرصبح(خاقانی ص،405بدر751ص) /خوان فلک (خاقانی
ص،511بدرص /)171بستان خیال(خاقانی ص  ،332بدرص /)325شاه مشرق (خاقانی
ص،305بدرص /)153شربت جان (خاقانی ص ،112بدرص /)177بیضه های زر (خاقانی ص
،750بدرص /)173پرچم شب(خاقانی ص ،331بدرص/)05طشت زر (خاقانی ص،47بدرص/)174
خوان زر (خاقانی ص،301بدرص/)114تیغ زر (خاقانی ص،127بدرص /)102خشت زر (خاقانی
ص،301بدرص /)744عقد دُرّ (خاقانی ص،527بدرص /) )152ادهم شب(خاقانی ص،173بدر
ص.)153
ترکیبات وصفی
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جام زرافشان(خاقانی ص،423بدرص /)102رومی بچگان (خاقانی ص،322بدرص / /)752زرین
سلب(خاقانی ص ، 553بدرص  /)752زرین صدف(خاقانی ص ،320بدرص / /)752سیمرغ
زرین(خاقانی ص،322بدرص /)102مجمر زرّین (خاقانی ص ،22بدرص / /)122شیران غاب(خاقانی
ص،40بدرص / )00زرد قواره (خاقانی ص ،751بدرص /171پارة زرد(خاقانی ص،172بدرص/ )711
سپر زرد(خاقانی ص ،173بدرص / / /)125یوسف زرّین رسن(خاقانی ص ،320بدر ص.)723
باید گفت،ازمجموع بیستوهفت مورد ترکیبات اضافی و وصفی مشترک ،نوزده مورد ترکیباتی
هستندکه،در شعر خاقانی برای به تصویرکشیدن صبح وبرآمدن آفتاب به کاررفته اند.نکته مهم از
منظر سبکی ،این است که،شاعرچاچی هم این ترکیبات را در بیان طلوع آفتاب و دمیدن صبح
بکاربرده است.
عبارتهای یکسان
در موارد متعددی ،بدر عبارت و یا ترکیبی را از خاقانی گرفته،آنگاه با کمترین تغییر،دوباره آن
ترکیب را درشعر خودش بکاربرده است.این روش،سبب همانندی و نزدیکی هرچه بیشتر سبک
وشیوة شاعری بدر به شاعرشروانی شده است.شاید ازهمین روست که مصصح دیوان خاقانی معتقد
است«مانندگی شیوة سخن این دو شاعر تا به حدی است که به راحتی میتوان برخی ابیات بدر را
که در آن به استقبال قصیدهای از خاقانی رفته است ،در شعر خاقانی جای داد ،انتساب این بیت
مشهور بدر به خاقانی از شباهت مفردات وترکیبات زبان این دو شاعر حکایت دارد،
آهوی آتشین را چون برّه در برافتد کافور خشک گردد با مشک تر برابر» (مقدمة دیوان بدر،گیتی
فروز،ص)72
در اینجا به تعدادی از ترکیبات شعر خاقانی ،که بدر باکمترین تغییر،آنهارادرشعر خودبکاربرده،اشاره
میشود.
دودِ دل دروای من (خاقانی ص ) 371
ادهم شب گریخت (خاقانی ص )173
در این سراچة خاکی(خاقانی ص )015
صبح چون زلف شب براندازد (خاقانی ص)177
بلبله کبکی است خون گرفته به منقار (خاقانی ص)144

نیزه کشیدآفتاب حلقة مه در ربود (خاقانی ص)41

دودِ دل افگار من( بدر ص )751
بگریخت ادهم شب (بدر ص)153
در این سراچة فرسوده (بدر ص)330
عروس صبح برانداخت زلف شب از روی (بدر ص)122
بلبله مرغی است کش از سرمنقار خون (بدر ص)152
نیزه کشیدآتشین رومی زرّین نقاب (بدرص)05

پنو نوبت میزنقد درشقش سقوی ایقن هفقت پققنو نوبققت میزنققد در چققار بققرج شققش جهققات
خوان (خاقانی ص) 372
( بدرص)335
برخققوان فلققک جققز ایققن دو نققان نیسققت

آتشقق قخور ایققققن دو نققققان چققققه باشققققی
(خاقانی ص)511

تاثیرپذیری سبکی بدرچاچی از خاقانی00/

برخقققوان فلقققک در نظقققر مقققردم صقققائم

گه قرص درست است وگهی نیمة نان اسقت
(بدر ص)171

محورادبی
همانگونه که میدانیم « ،خاقانی عاشق صبح است،بسیاری از قصاید وی به وصف دمیدن آفتاب آغاز
میشود و اگر هم توصیفی از طلوع مهر جهانتاب ندارد ،باز بیان خود را ،ازصبح شروع
میکند(».خاقانی شاعری دیرآشنا،دشتی ،ص )155بایدگفت ،بدر هم،در قصاید متعددی ،به پیروی
ازخاقانی ،تغزل قصایدش را به توصیف صبح وطلوع آفتاب اختصاص داده است ،بگونهای
که،ازمجموع  51قصیدة کامل دیوانش 15،قصیده را با توصیف آفتاب وتصاویر مربوط به آن آغاز
میکند .این جدای از ابیاتی است که بصورت پراکنده ،در البالی قصایدش به وصف خورشید و طلوع
صبح پرداخته است .نکتة مهم این است که ،دراین توصیفات،بسیاری از صور خیال شاعر شروانی،
بویژه استعاراتش را،عیناً تقلیدکرده است .بایدگفت بدر چاچی همچون خاقانی ،شاعری استعاره
گراست ،جالب اینکه همان استعاراتی که ،خاقانی برای خورشید وآفتاب ارائه کرده ،بدر هم همان
استعارات را در توصیفاتش از صبح وطلوع آفتاب بکاربرده است .ازاین جمله ترکیبات زیراست،که
بدر هم به پیروی ازخاقانی،برای آفتاب استعاره گرفته است.
زرد قواره (خاقانی ص ،751بدرص / )171قرص زر (خاقانی ص،572بدر /)752طشت زر(خاقانی
ص،47بدر ص /)174زرّین صدف (خاقانی ص ،320بدرص /)752زرّین سلب (خاقانی ص،553
بدرص /)752پارة زرد (خاقانی ص،172بدر ص /)711سیمرغ زرّین(خاقانی ص،/322بدر ص/)102
مجمر زرّین( خاقانی ص ،22بدر ص  /)122شاه مشرق (خاقانی ص،305بدر ص /)153یوسف زرّین
رسن(خاقانی ص،320بدرص /)723تیغ زر(خاقانی ص ،127بدرص /102بیضة زر
(خاقانی ص ،750بدر ص /)153سپر زرد(خاقانی ص،173بدرص /)125خشت زر(خاقانی
ص،301بدرص.)744
درساختار تشبیه هم،که زمینة دیگری از صورخیال میباشد ،شاعر چاچی از خاقانی پیروی کرده
است ،بگونهای که ،بسیاری از تصاویر شعر بدر،که زیر ساخت تشبیهی دارند ،برگرفته از مورد
مشابهی در دیوان شاعر شروانی بوده است .همچون ابیات زیر،
تشبیه صُراحیِ شراب به مرغ ،با تصاویر وترکیبات یکسان،
کققققز دهققققنش نالققققة حمققققام برآیققققد
بلبلقه کبکقی اسقت خقون گرفتقه بقه منققار
(خاقانی ص) 144
میچکققققد ومیدمقققققد ارزنِ تقققققر براثقققققر
بلبلقه مرغقی اسقت کقش از سقرمنقار خققون
(بدرص)152
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مرغ صراحی کنده پر برداشته یک نیمه سقر

وز نققیم منقققار دگققر یققاقوت حمققرا ریختققه
(خاقانی،ص)322

جام است عیسی بی گمان نک بهر نور جسقم وجانقب

مقققرغ گلیقققنش از دهقققان یقققاقوت حمقققرا ریختقققه
(بدر،ص)721

تشیبه هالل نو به ابروی زال
عیققدهمایون فرّنگققر سققیمرغ زرّیققن پققر نگققر

ابقققروی زال زر نگقققر بقققاالی کهسقققارآمده
(خاقانی ص)322
یا یشقک سقیه پیقل شهنشقاه جهقان اسقت
یا ابروی زال اسقت کقه بقر شقهپر عنقاسقت
(بدر ص)171
حتی در تصاویر مدحی هم ،از شاعرشروانی پیروی کرده است،
هست آتش دوزل علف ،طوفان براعداریختقه
میغ درفشقانی بقه کف،تیقغ درفشقانت زتقف
(خاقانی ص)321
تیغققت شققرارات سققتم برجققان اعققدا ریختققه
ای دستت آب روی یم زان پنو در یا ریختقه
(بدرص) 723
همانگونه که گفته شد ،بدر هم همچون خاقانی،به وصف صبح و طلوع خورشید،عالقة زیادی نشان
داده است .ازهمینرو ،در موارد متعددی،تصاویرشاعر شروانی را،با همان ترکیبات و واژههایی که
خاقانی ساخته،دوباره در شعر خود بکار برده است.برای نمونه چند تصویر مشترک ،با مضمون طلوع
صبح ذکر میشود،
یکقققققی پقققققارة زرد کتّقققققان نمایقققققد
فلقققققک را یهودانقققققه بقققققر کتقققققف ازرق
(خاقانی ص)172
دم جققان بخققش چققه معنققی چومسققیحاآورد
صقققبح برکتقققف یهودانقققه زنقققد پقققارة زرد
(بدرص)311
کققرد برآهنققس صققبح جققای بجققای انقققالب
دوش برون شقد ز دلقو یوسقف زریقن نققاب
(خاقانی،ص)42
کرد به یکقدم زدن جقیش حقبش را خقراب
نیققزه کشققید آتشققین رومققی زریققن نقققاب
(بدر،ص)05
کیمخققت کققوه ادیققم شققد از خنجققر زرش
صققبح از حمایققل فلققک آهیخققت خنجققرش
چون طرّه سقربریده شقد از زخقم خنجقرش
هققر پاسققبان کققه طققرّة بققام زمانققه داشققت
(خاقانی،ص)715

تاثیرپذیری سبکی بدرچاچی از خاقانی03/

شقققب هنقققدوی لباچقققة گلریقققز در بقققرش
صققبح اسققت رومیققی کلققه زرد بققر سققرش
بیققرون کنققد زعرصققة عققالم بققه خنجققرش
رومققی همققین زمققان شققب زنگققی نققژاد را
(بدر،ص)103
کقققرد علمهقققای روز پقققرچم شقققب ناپدیقققد
کققرد قباهققای گققل خشققتک زریققن پدیققد
(خاقانی،ص)331
پققرچم شققب را گشققاد از سققر نیققزه شققهاب
از علققققم آفتققققاب قبّققققة مققققاه اوفتققققاد
(بدر،ص)05
افزون براینها ،بایدگفت در قسمت عمده ای ازابیاتی که تاکنون در دو محور موسیقیایی و زبانی
مطرح شد ،از نظر ادبی نیز میتوان،تصاویر یکسانی مشاهده کرد،که برای جلوگیری از تکرار و اطالة
کالم ،از ذکر دوبارة آنها در این قسمت ،خودداری میشود .ازهمینرو میتوان گفت،بیشترین تأثیر
پذیری بدر از خاقانی،در همین محور ادبی بوده است.
همانگونه که گفته شد ،دردیوان بدرچاچی،در سه مورد اشعاری وجود دارد که بی گمان وبه یقین
باید گفت که هریک ازآنها را در استقبال شعری ازخاقانی گفته است .دراین اشعار،آن اندازه ترکیبات
وجمله بندی ،و مضامین ومعانی،به غزل خاقانی نزدیک است که،میتوان بیتی را از شعر بدر انتخاب
کرده،در شعر خاقانی جای داد .موردنخست،قصیده ای است با مطلع،
تققا تنگققه هققای لعققل شققد برطشققت میناریختققه

بر روی روز از زلف شب مشک است هرجا ریخته
(بدر،ص)752

که در استقبال یکی از قصاید معروف خاقانی سروده است که مطلع آن چنین است،
درکام صبح از ناف شب مشک است عمدا ریخته

زریققن هققزاران نرگسققه برسقققف مینققا ریختققه
(خاقانی،ص)322

در این قصیده شاعر شروانی هر چند ردیف دشوار«ریخته» را انتخاب کرده ،با وجوداین توانسته در
ابیات زیادی ترکیبات تازه و مجازهای فعلی بدیعی راخلق کند .ازجمله بیت معروف،
طاق ابروان رامش گزین،در حسن طقاق وجفقت کقین

بققققر زخمققققة سققققحر آفرین،شققققکّر زآوا ریختققققه
(خاقانی ص) 322

که درآن ترکیب بدیع« شکّر ز آوا ریخته» را ،با استفاده از همین ردیف خلق کرده است .اتفاقاً
ازهمین ترکیب ،بدرهم تصویر زیبای دیگری درشعرش آفریده است،
چون من دوصد بلبل نگر ،شقکّر زآوا ریختقه
برالله آن بلبل نگر،در چنس زاغ آن گل نگقر
( بدرص) 727
خاقانی این قصیدة طوالنی را در 04بیت سروده است که ،سه بارهم تجدید مطلع کرده است.
سخنور چاچی،این قصیده را در 57بیت استقبال کرده ،ولی همچون شاعر شروانی سه بار تجدید
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مطلع کرده است .بدر در این قصیده در مجموع  42مورد از قافیه های خاقانی را بکار برده
است.جالب اینکه در پایان مطلع دوم قصیده،به مفاخره پرداخته ،شعر خود را برتر ازقصیدة خاقانی
دانسته است.
آب رل دیققوان او زیققن شققعر غققرّا ریختققه
افضل که از فرمان او بیقرون نشقد خاققان او
(بدرص)723
در این قصیده ،گذشته از اینکه در انتخاب وزن وقافیه و ردیف از قصیدة خاقانی پیروی کرده،به
میزان قابل توجهی هم عین ترکیبات وتعبیرات وتصاویر شعر وی را در قصیدهاش بکاربرده است ،که
درادامه بدانها اشاره خواهد شد.
شیر مصفّا ریخته(خاقانی ص ، 322بدر ص / )752برخاک و خارا ریخته(خاقانی ص، 322
بدرص)750
زِ اعضا ریخته (خاقانی ص  ، 322بدر
در پای ترسا ریخته(خاقانی ص ،322بدر ص/ )721
ص)723
دُرهای بیضا ریخته(خاقانی ص،322بدرص / )727برشاه واال ریخته( خاقانی ص ،322بدر
ص)727
اشک زلیخا ریخته(خاقانی ص ،320بدرص /) 723مشک سارا ریخته(خاقانی ص ،320بدر
ص)724
سعد موفّا ریخته( خاقانی ص ،321بدر ص / ) 727ایزد تعالی ریخته(خاقانی ص ،321بدر
ص)727
نور تجلی ریخته (خاقانی ص ،321بدر ص  / ) 727ازچشم شهالریخته(خاقانی ص،321
بدرص)721
زین شعر غرّا ریخته( خاقانی ص،327بدرص / )723شرقا وغربا ریخته(خاقانی ص ،322بدر
ص)724
لؤلؤی الال ریخته(خاقانی ص، 320بدرص.)721
افزون براینها ،بدرمطابق شیوة خودش ترکیبات دیگری را نیز،ازهمین قصیدة خاقانی گرفته،با
کمترین دستکاری ،در حدتغییر یک کلمه،دوباره در شعر خود بکار گرفته است .ازاین جمله است
عبارات زیر،
آب نژاد دیگران یا بردهای یا ریخته(خاقانی ص /) 321آب سالطین جهان یا بردهای یا ریخته(
بدرص)727
در راه طاها ریخته(خاقانی ص / ) 321برفرق طاها ریخته(بدر ص)750
برخاک غبرا ریخته (خاقانی ص / ) 320برلوح غبرا ریخته( بدر ص)752
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برروی زیبا ریخته(خاقانی ص / ) 321از روی زیبا ریخته(بدرص)721
شدآب دریا ریخته(خاقانی ص / ) 320شد آب دیبا ریخته(بدرص)752
خون دارا ریخته(خاقانی ص  / ) 321فرّ دارا ریخته (بدرص )750
برتخت مینا ریخته( خاقانی ص / ) 321برطشت مینا ریخته(بدر ص)752
کُحل مسیحا ریخته(خاقانی ص / )321آب مسیحا ریخته(بدر ص)750
بایدگفت،در منابع معدودی که دربارة سبک بدر چاچی مطلبی نوشته شده،تنها به تأثیر پذیری این
شاعر از قصاید خاقانی اشاره شده است .حال آنکه براساس یافته های این تحقیق ،با اطمینان
میتوان گفت،بدر نه تنها به قصاید ،بلکه به غزلهای شاعرشروانی نیز توجه ویژه ای داشته ،ازآنها هم
تأثیر پذیرفته است .به ویژه در دو مورد که باید گفت ،سخنور چاچی ،عیناً همان مضامین وترکیبات
خاقانی را در شعرش به کاربرده است.مورد نخست غزل زیر است که تعدادی از ابیات آن ذکر
میشود،
بققه سققحر پوشققی شققام خقق مهرافزایققت
بققه شققکر پاشققی بیجققادة پققروین زایققت
در خقققم طقققاق دو ابقققروی هقققالل آسقققایت
به دو ترک حبشی چهقره کقه دایقم مسقتند
بقققه ققققد سقققرو صقققنوبر شقققکن زیبایقققت
بققه دو بققر گققل تققازه بققه دو شققال سققنبل
شب و روزند چون من ،سقر نکشقند از پایقت
بققه دو هنققدوی قمرتققاز کققه در زنجیققرت
(بدرص)350
که استقبالی است ازشعر زیر ،که یکی ازغزلهای عاشقانة دیوان خاقانی است.
بقققه سقققه بقققوس خقققوش فنقققدق شقققکنت
بققققه دو میگققققون لققققب پسققققته دهنققققت
بققققه کمققققانکش مققققژة تیققققغ زنققققت
بققققه زره پققققوش قققققد تیققققر وشققققت
بققققه تققققرنو بققققر و سققققیب ذقنققققت
بققققه حریققققر تققققن و دیبققققای رخققققت
نققققققوبر سققققققرو صققققققنوبر فکنققققققت
بققه دو نققرگس بققه دو سققنبل بققه دو گققل
(خاقانی ص)552
بایدگفت،هردو غزل در بحر رمل مخبون ،سروده شده اند .با این تفاوت که بدر در شعرش ،یک
رکن فعالتن ،بیشتر به کار برده است.
مورد دوم هم،غزل زیر است که افزون بر مضمون ومحتوی ،در وزن و قافیه و ردیف هم از شاعر
شروانی پیروی کرده است .در اینجا هم برای پرهیز از اطالة کالم،از هردو غزل ،تنها ابیاتی که
قافیةیکسانی دارند ذکر می شود.
خ ّ لقب تقو سقبزه را بقر روی آب انداختقه
ای زلف تو بر بر گل مشکین نقاب انداختقه
هنققدوی بققا زنجیققر را در آفتققاب انداختققه
چشمت که زد صد تیر رابر دل جقوان وپیقر را
خود را زمشتی خارها بر جای خواب انداخته
ترکققی کققه از وی بارهققا مققردم کشققد آزارهققا
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رویت دوباره در نظر آمد فقزون از مقاه وخقور

حسنت دو پاره لعل تر بقر دُرّ نقاب انداختقه
(بدرص) 352

و اینک غزل خاقانی،
ای از پقققی آشقققوب مقققا از رل نققققاب انداختقققه
ای عقققاقالن را بارهقققا بقققر لقققب زده مسقققمارها
زآن نققرگس جققادو نسققب درد مققرا بگشققاده تققب
دل برخسققی بگماشققتی کققز خققاک ره برداشققتی

لعققل تققو سققنس سققرزنش بققر آفتققاب انداختققه
وی خستگان را خارها در جقای خقواب انداختقه
خواب مرا هقر نقیم شقب بسقته بقه آب انداختقه
خقققاکی دلقققم بگذاشقققتی در خقققون نقققاب انداختقققه
(خاقانی ص)551
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بررسی وتحلیل شد .بایدگفت،درمحور قالب که شامل وزن و قافیه و ردیف میشود ،درهفده مورد از
قصاید ،و یازده مورد،از غزلهای خاقانی پیروی کرده است،که در این میان ،دو بحر ،منسرح مثمن
مطوی مکشوف ،با شش و مضارع مثمن اخرب ،با پنو مورد ،بیشترین موارد اشتراک را
دارند.درمحور زبان هم،شانزده مورد ازترکیبات اضافی ویازده مورد از ترکیبات وصفی خاقانی
را،درشعرخودش به کاربرده است .ضمن اینکه پاره ای از عبارتهای شعرخاقانی را عیناً ،و یا با
کمترین تغییر،درکالم خود استفاده کرده است.درمحور زیباییهای ادبی نیزبایدگفت،ازآنجایی که
بدرهم همچون خاقانی ،به توصیف صبح و برآمدن آفتاب عالقةزیادی نشان داده ،بسیاری از صور
خیال وی را در این زمینه،درهمان معانی مورد نظر شاعر شروانی بکاربرده است.با این توضیح که
بیشتراز استعارات خاقانی تأثیر پذیرفته است.در پایان هم باید گفت هرچند مشهور است که بدر به
قصاید خاقانی نظر داشته ،از آنهاپیروی کرده اما،یافته های این تحقیق نشان دادکه وی به غزلهای
خاقانی نیزتوجه ویژه ای داشته و ازآنها تأثیر پذیرفته است.
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