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ّ
تتبعات برندق خجندی از حافظ شیرازی
امید ُسروری
چکیــده :در میــان اشــعار بــه جــای مانــده از برنــدق بــن نصــرت خجنــدی پنــج غــزل وجــود
دارد کــه او در ســرودن آنهــا بــه غزلیــات حافــظ نظــر داشــته و خواســته تــا برتــر از حافــظ
غزلســرایی کنــد .هــر چنــد وی در ایــن برتریجویــی خــود موفــق نشــده ،میــزان و نــوع ّ
توجــه
او بــه غزلیــات حافــظ اهمیــت دارد؛ زیــرا وی از نخســتین متتبعــان حافــظ اســت و بررســی ایــن
پنــج غــزل ،نقطــۀ شــروع تأثیــر حافــظ رابــر غــزل فارســی نشــان میدهــد.
کلیــدواژه :برنــدق خجنــدی ،ابــن نصــرت ،حافــظ ،غزلیات ،خالصةاالشــعار ،تقی کاشــی،
شــمسالدین صاحبدیــوان ،ســلمان ســاوجی ،جهانملــک خاتــون ،ناصــر بخارایــی.
تقليد برندق اخلجندي ألشعار حافظ الشيرازي
ُ
أميد ُسروري

ّ
اخلالصــة :توجــد بــن القصائــد الشــعر ّية الــي خلفهــا برنــدق بــن نصــرت
اخلجنــدي مخســة مقاطــع من الغــزل حاكى فهيــا ّ
غزليــات الشــاعر اإليراين
ً
ّ
حماوال إثبات ّ
تفوقه عليه يف هذا ّ
الشعري.
الفن
حافظ الشيرازي
ّ
إال ّأن مدى ّ
وكيفيــة اهتمامه
ورغــم فشــله يف ســعيه لتحقيق هــذا اهلــدف،
ً
ُ ّ ً ًّ
ّ
مهما ،نظرا لكونــه من أوائل امللتفتني إىل حافظ،
بغزليــات حافــظ يعد أمرا
حيث تشــير دراســة هذه املقاطع ّ
الغزلية اخلمس إىل نقطة البداية يف مسيرة
تأثير حافظ عىل الغزل الفاريس.

ّ
األساســية :برنــدق اخلجنــدي ،ابــن نصــرت ،حافــظّ ،
الغزليــات،
املفــردات
خالصــة األشــعار ،تــي الــكايش ،مشس الديــن صاحــب الديوان ،ســلمان
الساوجي ،جهان ملك خاتون ،ناصر البخارايئ.

Berandeq Khojandi›s Immitation from Hafiz
Shirāzi
By: Omid Soruri
Abstract: Among the poems left from Berandeq
bin Nosrat Khojandi, there are five ghazals in whose
composing he tried to imitate Hafiz›s poems and
even intended to be better than him. Although he
did not succeed, the level and kind of attention he
paid to Hafiz›s poetry is considered to be really
important. Since he is one of the first imitators of
Hafez, the study of these five ghazals shows the beginning of the influence of Hafiz on Persian poetry.
Key words: Berandeq bin Nosrat Khojandi, bin
Nosrat, Hafiz, ghazals, Kholāsat ol-Ash›ār, Taqi
Kāshāni, Shamsoddin, Salmān Sāvoji, Jahān Malek
Khātoon, Nāser Bokhārāie.

تتبعات برندق خجندی
از حافظ شیرازی

امید ُسروری

مقدمه
شرح احوال برندق خجندی

از منابــع و تذکرههــا ّاطــاع چندانــی در مــورد وی به دســت نمیآید .نامش چنانکه در اشــعارش ثبت شــده
«برنــدق» (کاشــی ،بــرگ  )175و لقبــش «بهاءالدیــن» (همــان) اســت و در اشــعارش هــم «برنــدق» و هم «ابن
ّ
نصرت» تخلص کرده و گاهی هم هر دو را با هم به کار برده است( .همان ،برگهای )196-177
پدرش امير نصرتشاه در ابتداى حکومت تيمور صاحباختیار والیت خجند بوده (همان ،برگ  )175و بیش
از این ّاطالعی از او در دســت نیســت .برندق براســاس قطعهای که در وصف زندگانی خود سروده ،در محرم
ّ
758ق متولــد شــده ،در بیستویکســالگی بــرای اولین بار به دربار ســاطین راه یافته ،در سیودوســالگی
شهرتش در همه جا پیچیده و هرگز ازدواج نکرده و فرزندی نداشته است( .همان ،برگ )193
از آنجــا کــه برنــدق در  21ســالگی بــه دربــار ســاطین راه یافتــه ،بایســتی در ایــن زمــان جوانــی پختــه و ادیب
بــوده باشــد .در تأییــد ایــن گفته در اشــعار وی نشــانههایی دیده میشــود که بر ّ
تبحر ،اســتادی و اشــرافش بر
علــوم مختلــف ادبــی و علمی اشــاره دارد( .همــان ،برگهای  )196 -177وی حتى در ســن  30ســالگی (به
ســال 788ق) ّادعــای اطــاع از علــم طب نموده ونیز مدعى اســت كه زبــور (= كتب عهد عتيــق) را به خط
عبرى مىخوانده و با انجيل به زبان ســريانى آشــنايى داشــته اســت( .همان ،برگ  )189همچنین از آنجا که
معاصرانش او را در زمان حیات «استاد» خطاب میکردهاند ،ادعاهای او قابل اعتنا به نظر میرسد( .همان،
برگ  ،175نوایی ،ص  ،19دولتشاه ،ص )371
برندق شــاعری ّ
ســیاح بوده و در طول زندگانی به خوارزم ،تبریز ،ماوراءالنهر ،ســمرقند ،دهلیّ ،قنوج ،ملتان،
ّ
بغداد ،مکه ،مدینه ،خراسان و عراقين سفر کرده است (دولتشاه ،ص 372-371؛ کاشی ،ص )196 -175
ممدوحین برندق شامل شاهزادگان ،امرای تیموری و امرای محلی کرمان ،شبهقاره ،ماورالنهر و تبریز هستند
و در اشعار باقیماندۀ وی ستایشی از تیمور دیده نمیشود (کاشی ،برگهای )196 -177
زندگی برندق داریم این اســت کــه در دو نوبت به زندان افتاده ،یکی به ســال 781ق در
ّاطــاع دیگــری کــه از
ِ

شهر بلخ به مدت یک شبانهروز و به دستور جاللالدین امیرانشاه و دومبار در شهر اندکان به دستور شخصی
ّ
نامعلوم و در زمانی نامشخص( .همان ،برگهای )196-177
وفات برندق در ســالهای 806ق (همان ،برگ )177و 812ق (همان) گزارش شــده ،ولی اگر گفتۀ صاحب
لطایــف الطوایــف درســت باشــد که برنــدق را مالزم ســلطان بایقرا (حکومــت در 817ق و م 820ق) دانســته
(فخرالدین صفی ،ص( )253-252زیرا در مدح این شــخص شــعری در اشــعار موجود برندق نیست) ،این
ّ
شــاعر باید تا 817ق زنده بوده باشــد .به هر حال آخرین خبر موثق نشــاندهندۀ زندهبودن او در 807ق اســت
ً
که در اشعار خود برندق ثبت شده و احتماال باید درستترین تاریخ نیز همین باشد.
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اگرچــه برنــدق بــه آثــار منظــوم و منثــور خود در اشــعارش اشــاره کــرده ،ولــی آنچــه از وی تاکنون یافت شــده،
تنها حدود  2000بیت از اشــعار اوســت که تقی کاشــی در خالصة االشــعار (خطی104 ،ب دانشــکدۀ ادبیات
دانشگاه تهران) گرد آورده است.
برنــدق شــاعری اســت کــه تتبــع از گذشــتگان همــواره مدنظرش بــوده و بــه ترتیــب از خاقانی ،انــوری ،ظهیر
فاریابی ،کمالالدین اسماعیل ،ابوالمفاخر رازی ،بدر چاچی و حافظ پیروی کرده است ،ولی در میان همۀ
اینها به خاقانی بیش از همه نظر داشته و او را استاد خود خطاب کرده است( .همان ،برگهای )180-178

بررسی شباهتهای و تفاوتهای اشعار حافظ و برندق
برنــدق در دوازده غزلــی کــه از او بــه جــای مانده در پنج غــزل از حافظ پیروی کرده که اگر اولین شــخص این
ّ ً
حوزه نباشــد ،مســلما از نخســتین متتبعان اوســت .در این مقایســه در ابتدا متن غزلها را آورده و ســپس در
ّ
گیری کلی
دو ســطح صوری و محتوایی به بررســی شــباهتها و تفاو 
تهــا پرداختهایم و در پایان هــم نتیجه ِ
آمده است.

غزل نخست
حافظ
عيب رنــــــــــدان مکن ای زاهد پاکيزهسرشـــ ـ ـ ــت

که گناه دگـ ـ ـ ـ ــران بر تـ ـ ـ ـ ــو نخواهند نوشـ ـ ـ ـ ــت

من اگــــــــــر نيکم و گــــــــــر بد تو برو خــــــــــود را باش

هر کسـ ـ ـ ـ ــی آن درود عاقبت کار که کشـ ـ ـ ـ ــت

همـه کـس طالـب يارنـد چـه هشـيار و چـه مسـت

همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

ســــــــــر تســــــــــليم من و خشــــــــــت در ميکدهها

مدعی گر نکند فهم سـ ـ ـ ـ ــخنگو سـ ـ ـ ـ ــر و خشت

نااميــــــــــدم مکــــــــــن از ســــــــــابقه لطــــــــــف ازل

تـو پـس پـرده چـه دانی که که خوب اسـت و که زشـت

نــــــــــه من از پــــــــــرده تقوا بــــــــــه درافتــــــــــادم و بس

پدرم نيز بهشـ ـ ـ ـ ــت ابد از دسـ ـ ـ ـ ــت بهشـ ـ ـ ـ ــت

حافظــــــــــا روز اجل گــــــــــر به کــــــــــف آری جامی

يکسـ ـ ـ ـ ــر از کوی خرابات برندت به بهشـ ـ ـ ـ ــت
(حافظ شیرازی ،ص)249



برندق
هرکه رخســــــــــار تــــــــــو بیند نکند یاد بهشـــ ـ ـ ــت

و آن کــه دل داد بــه تــو جان خود از دســت بهشــت

نیســــــــــت یــــــــــک ّ
ذره ز مهر تو وجــــــــــودم خالی

مگرم خالـ ـ ـ ـ ــق بیچون به هوای تو سرشـ ـ ـ ـ ــت

هر که را طــــــــــاق خم ابروی تو محراب اســـ ـ ـ ــت

نه سـ ـ ـ ـ ــر و کار به مسـ ـ ـ ـ ــجد بودش نه به کنشت

ابــــــــــن نصــــــــــرت نتواند بــــــــــه قلمدادن شـــ ـ ـ ــرح

آنچه بـ ـ ـ ـ ــر دل ز غمت کاتب تقدیر نوشـ ـ ـ ـ ــت



(کاشی ،برگ )195

 .1در سطح صوری

ً
 هر دو غزل در وزن و قافیه کامال بر هم منطبق هستند. واژههای مشــترک :بهشــت ،بهشــت (از مصدر هشــتن) ،از دســت ،سرشــت (برندق :از مصدر سرشــتن وحافظ :در ترکیب پاکیزهسرشــت) ،مســجد ،کنشت ،نوشــت .از این موارد سه واژۀ نوشت ،بهشت و کنشت
با هم قافیه شدهاند و در نگاه نخست پیروی برندق از حافظ را به ذهن میرسانند.
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 واژگان حافــظ خوشتراشترنــد و درجۀ ایهام در آنها بیشــتر و همچنین بیت دوم برندق تعقید معنوی داردو واژۀ خالق بیچون نوعی حشو دیده میشود.
 غزل برندق تنها  4بیت است ،البته احتمال بیشتر بودن آن میرود؛ زیرا نسخۀ کاملی از دیوانش در دستنیست و آنچه وجود دارد انتخاب تقی کاشی است.

 .2در سطح معنایی و محتوایی
برندق در مطلع غزل خود به بیت ششــم غزل حافظ نظر داشــته ،همراهی مضمون در این بیت اگرچه اندک
اســت ،از هر دو نتیجهای مشــابه اراده شــده و هر دو شــاعر بهشــت را بیاعتبار دانســتهاندّ ،اما تفاوتهایی
نیز در مضمونپردازی آنها وجود دارد ،در بیت حافظ ،آدم(ع) بهشــت ابد را به ســبب دوری از تقوا از دســت
بیت برندق ،عاشق از جان خود به اختیار گذشته
داده و رنگی از اجبار در بیت دیده میشود ،حال آنکه در ِ
است .هر چند نتیجهای که برندق گرفته قویتر و عقالنیتر است ،بیت حافظ در مصراع ّاول رنگی قلندرانه
دارد .همچنیــن نحــوۀ بیان حافظ هنریتر و شــاعرانهتر اســت و تلميح آن در مصــراع دوم بهخوبی با صنعت
حسن تعليل پيوند خورده و موجب هماهنگی زيبايی ميان دو مصراع شده است.
برندق در بیت سوم به سومین بیت غزل حافظ نظر داشته است ،میان این دو بیت تضادی معنوی ،در دل
ّ
شــباهت صــوری دیــده میشــود ،حافظ دو حکم کلی را بــا دو ضمیر مبهم صادر کرده  ،ولــی برندق تنها یک
حکم با یک ضمیر مبهم داده اســت .همچنین برندق بر خالف حافظ که با نگاه وحدت وجودی ،همه جا
از جمله مســجد و کنشــت را خانۀ عشــق و خدا دانســته ،میگوید که «کســی که طاق خم ابروی تو محراب
اوســت ،دیگر به مســجد و کنشــت کارش نمیافتد» .در ابیات حافظ و برندق دو نوع دید متفاوت و مشــرب
ً
فکــری مختلــف وجود دارد (هر چند که این نشــاندهندۀ آن نیســت که هر دو شــاعر دقیقا بــه آنچه گفتهاند
معتقدند)؛ نخستین بر اساس نظریۀ وحدت وجود و دومین رنگی قلندرانه دارد.
در غــزل برنــدق اثــری از تخطئۀ زاهد نيســت ،نكتهای که ســبب ّ
قــوت غزل حافظ شــده و حافظ در خطاب
بــا زاهــد ،عقايــد رندانــۀ خود را به شــكلی هنرمندانهتر بيان كرده اســت ،در حالی که در شــعر برندق از زاهد و
اینگونه خطابها بدو خبری نيست.
در مجموع مضمون عشق در غزل برندق بیشتر زمینی است و ایهام چندانی ندارد و مفاهیم کمتری را عاید
خواننــده میســازد .همچنیــن بنا بر اندکتربــودن ابیات برندق ،او به گســتردگی و قدرت حافظ نتوانســته به
بیان مطلب بپردازد.

جدول تقابل واژهها
حافظ

برندق

پاكيزهسرشت

سرشتن

همهكس

هركه

چه مسجد چه كنشت

نه مسجد نه كنشت

زاهد

Ø

غزل دوم:
حافظ
ســــــــــالها دل طلب جــــــــــام جم از مــــــــــا میکرد

وان چه خود داشــــــــــت ز بيگانـ ـ ـ ـ ــه تمنا میکرد
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گوهری کــــــــــز صدف کون و مکان بيرون اسـ ـ ـ ـ ــت

طلـ ـ ـ ـ ــب از گمشـ ـ ـ ـ ــدگان لـ ـ ـ ـ ــب در يـ ـ ـ ـ ــا میکرد

مشــــــــــکل خويش بر پيــــــــــر مغان بــــــــــردم دوش

کـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـ ــه تأیید نظـ ـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ــ ــل معمـ ـ ـ ـ ــا میکرد

ديدمش خــــــــــرم و خندان قدح باده به دسـ ـ ـ ـ ــت

و انـ ـ ـ ـ ــدر آن آينه صـ ـ ـ ـ ــد گونه تماشـ ـ ـ ـ ــا میکرد

گفتـم ايـن جـام جهانبیـن بـه تـو کـی داد حکيـم

گفـ ـ ـ ـ ــت آن روز که ايـ ـ ـ ـ ــن گنبد مينـ ـ ـ ـ ــا میکرد

بــــــــــی دلی در همــــــــــه احــــــــــوال خدا بــــــــــا او بود

او نمیديـ ـ ـ ـ ــدش و از دور خـ ـ ـ ـ ــدا را میکـ ـ ـ ـ ــرد

اين همه شــــــــــعبده خويش که میکــــــــــرد اینجا

سـ ـ ـ ـ ــامری پيـ ـ ـ ـ ــش عصا و يـ ـ ـــ ــد بيضـ ـ ـ ـ ــا میکرد

گفــــــــــت آن يــــــــــار کز او گشــــــــــت ســــــــــر دار بلند

جرمش ايـ ـ ـ ـ ــن بود که اسـ ـ ـ ـ ــرار هو يـ ـ ـ ـ ــدا میکرد

فيــــــــــض روحالقــــــــــدس ار بــــــــــاز مــــــــــدد فرمايد

ديگـ ـ ـ ـ ــران هم بکننـ ـ ـ ـ ــد آنچه مسـ ـ ـ ـ ــيحا میکرد

گفتمش سلســــــــــله زلف بتان از پی چيسـ ـ ـ ـ ــت

گفـ ـ ـ ـ ــت حافظ گل ـ ـ ـ ـ ـهای از دل شـ ـ ـ ـ ــيدا میکرد
(حافظ شیرازی ،ص)289



برندق

ّ
صبحــــــــــدم دل هــــــــــوس جام مصفــــــــــا میکرد

بــــــــــود دریــــــــــا قــــــــــدح بــــــــــاده و دل ّ
غواصی

طلـ ـ ـ ـ ــب سـ ـ ـ ـ ــاقی سرمسـ ـ ـ ـ ــت دلآرا میکرد
بهـ ـ ـ ـ ــر ُدردانـ ـ ـ ـ ــه از آن میـ ـ ـ ـ ــل به در یـ ـ ـ ـ ــا میکرد

سـر مسـتی سـاقی
مشـکل ایـن اسـت کـه دوش از ِ

در صـ ـ ـ ـ ــف اهل صفا شـ ـ ـ ـ ــرح ّ
معمـ ـ ـ ـ ــا میکرد

صورتــــــــــی را که خیالــــــــــش ز نظر بــــــــــود نهان

روشـ ـ ـ ـ ــن از آینـ ـ ـ ـ ــۀ جـ ـ ـ ـ ــام تماشـ ـ ـ ـ ــا میکـ ـ ـ ـ ــرد

گفتـم ایـن جـام َ
جمـت کـی بـه کـف آمـد؟ گفتـا:

پیش از آن دم که فلک سـ ـ ـ ـ ــاغر صهبا میکرد

دم شــــــــــعر گرش یــــــــــار بــــــــــود روحالقدس
در ِ

ابـ ـ ـ ـ ــن نصرت بکنـ ـ ـ ـ ــد آنچه مسـ ـ ـ ـ ــیحا میکرد
(کاشی ،برگ )195



 .1در سطح صوری

ً
 هر دو غزل در وزن ،قافیه و ردیف کامال بر هم منطبق هستند. واژگان مشــترک :میکرد (=ردیف) ،طلب ،جام ،دریاّ ،معما ،تماشــا ،مســیحا ،آینه ،آنچه ،گفتم ،مشــکل.
چهار واژۀ دریاّ ،
معما ،تماشا ،مسیحا ،همسو با حافظ در قافیه به کار رفتهاند.
 -غزل برندق شش بیتی است و چهار بیت کمتر از غزل حافظ دارد.

 .2در سطح محتوايی و معنايی

در مطلــع برنــدق هماننــد مطلــع حافــظ ،نهــاد جملــه «دل» اســت كــه طلــب جــام میكنــدّ ،اما بــار معنايی
ّ
«سالها» ،از «صبحدم» و «جام جم» از «جام مصفا» فراتر است .برندق واژۀ «هوس» را جايگزين واژۀ «طلب»
كرده كه در نتيجه از ايهام بیت كاســته شــده و غزل سمتوســوی خمريهگونه گرفته ،مضمونی كه در ابيات

بعد هم برندق بر آن تأ کید كرده است .همچنين مصراع دوم برندق تنها توصيفی ساده از ساقی است كه در
مقايسه با مصراع دوم حافظ تحليلپذيری چندانی ندارد.
در بيــت دوم غــزل برنــدق باز نهاد جمله «دل» ّ
غواصی اســت كه به دنبال دردان ـهای در دريای باده میگردد.
تصويــر «دريــای بــاده» تكــراری اســت و «دردانــه» هــم توصيــف نشــده و همــان معنــای واقعــی از آن دريافت
ی کــه حافــظ نهــاد (همــان «دل») را در بيــت دوم نيــاورده تــا ايهام بيشــتری بــه بيت خود
میشــود ،در صورتــ 
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وصــف «از صدف كــون و مكان
ببخشــد .همچنيــن گوهــری كــه «دل» در بيــت حافــظ به دنبال آن اســت با
ِ
بيرون بودن» توصيف شده كه دایرۀ معنای گستردهای دارد.
در بيت ســوم برندق میگويد« :مشــكل اين اســت كه دوش ساقی از سر مستی در صف اهل صفا شرح معما
ّ
كرده است» .وی بدون هيچ مقدمهچینی ناگهان به اين مطلب وارد شده و گسست معنايی در بين ابيات
ّ
روی داده اســت .از طــرف ديگــر حافظ ماهيت «مشــكل» را مشــخص نكرده و آن را اختصــاص به خود داده
اســت و گفتــه «مشــكل خويــش را بر پير مغان بــرده؛ زیرا که او به تأییــد نظر حل ّ
معما میكرده اســت» ،برندق
«ساقی» را در برابر «پير مغان» قرار داده تا مضمون خمريهرنگ خود را در محور عمودی حفظ كند ،ولی عمل
«ســاقی» كــه «شــرح ّ
معماكردن در صف اهل صفاســت» ،از نظــر مفهومی گنگ اســت ،در صورتی كه حافظ

«حل ّ
معما كردن» را از ويژگيهای «پير مغان» برشــمرده و غیرمســتقیم اميدوار اســت كه مشكلش حل شود.
او از رابطۀ معنايی مشكل و حلمعماكردن استفاده كرده تا به خواننده اين معنا القا شود ،هر چند که ميان
واژگان فاصله افتاده باشد.

در بيــت چهــارم غــزل برندق «ســاقی صورتی كه خيال آن هم از نظر پنهان اســت روشــن و واضح در آينه جام
تماشــا میكند» و حافظ در مقابل میگويد« :پير مغان (يا معشــوق) ّ
خرم و خندان قدح باده به دست داشت
و در آينه صد گونه تماشــا میكرد» ،در بيت برندق خبری از توصيف ســاقی نيســت و تنها ميگويد كه او در
آینــه جــام صورتی را كه خيال آن هم از نظر پنهان اســت به صورت واقعی و روشــن ميبيند ،توصيف صورت
هم چندان شاعرانه نيست و آینۀ جام تركيبی است كه تازگی ندارد و پيش از او نيز كاربرد داشته است ،وی
اين تركيب را برای حفظ محور عمودی و مضمون خمری ابياتش انتخاب كرده ،در مقابل حافظ صحبت از
صد گونه تماشاكردن در يك آینۀ واحد میكند و عبارت «اندر آن آينه» را برندق به «از آينه» تغيير داده است
كه از بار معنايی ،تخصيص و تفخيم عبارت كاسته شده است.
در بيــت پنجــم برنــدق پرســش و پاســخی همانند آنچــه در غزل حافظ مطرح شــده ،بيان میكند و از ســاقی
میپرسد« :این جام جم کی به کف تو آمد؟» گفت« :پیش از آن دم که فلک ساغر صهبا میکرد» .در مقابل
حافظ میگويد« :اين جام جهانبين را حكيم به تو كی داد؟ گفت آن روز که اين گنبد مينا میکرد» .برندق
فعــل «میكــرد» را در همــان معنايی كه حافظ به كار بــرده ،اراده كرده و «جام جم» را در برابر «جام جهانبین»
قرار داده که هر دو دایرۀ معنایی مشترکی دارند ،ولی در تقابل با او نهاد بیت حافظ« ،حکیم» را حذف کرده،
ّ
ولی غیرمستقیم در مصراع دوم مخاطب را متوجه آن نموده است .در بیت حافظ رویداد زودتر اتفاق افتاده،
ولــی در بیــت برنــدق «گنبد مینایــی» (که آن را به «فلک» تغییر داده )،آفریده شــده و خود هنوز دســت به کار
ســاخت ســاغر صهبا نشــده اســت .به همین دلیل بیت حافظ شاعرانهتر و تحلیلپذیرتر شــده؛ زیرا اشاره به
داستان ازل ،امانت و عهد الست هم دارد و از آن به صورت «آن روز» یاد کرده ،در حالی که بیت برندق بعد
از این وقایع روی داده و وی زمان را به صورت «آن دم» محدود کرده است .همچنین او باز به رعایت مضمون
کلمات جام ،ساغر ،صهبا را به خدمت گرفته است.
خمری ابیاتش در محور عمودی نظر دارد و
ِ
دوم
شــرطی کالم به همــراه تضمین بخشــی از مصـ
در بیــت آخــر غــزل برنــدق ،پیــروی از مضمــون و وجــه
ِ
ـراع ِ
ِ
دم شــعر یار من باشــد ،آنچه
ِ
آخر ِ
بیت یکی به ِ
غزل حافظ دیده میشــود .برندق میگوید« :اگر روحالقدس در ِ
را مســیحا میکــرد مــن هــم میتوانم انجام دهــم» ،در مقابل حافظ ،ســخنی از خودش نیاورده و بــا آوردن واژۀ
«دیگــران» بــار معنایی بیتش را گســترش داده و نــوع کاری را هم که «دیگران» میتواننــد انجام دهند ،نگفته
اضطــراب تأثیر بوده و در تقابل
تــا تحلیــل بیشــتری برای مخاطب ایجاد شــود در حالی که برندق دچار نوعی
ِ

با حافظ« ،خود» را در جایگاه «دیگران» و شــعرش را در جایگاهی همانند معجزۀ مســیح قرار داده اســت که
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البته تشبیهش پرکاربرد و ّادعایش تنها به سبب تقابل است و بار تفاخر دارد تا رنگ واقعیت.
در میان غزلیات برندق ،بیشــترین شــباهت و تقلید در این غزل دیده میشــود .وی حتی قســمتی از مصراع
حافظ را تضمین کرده ،او در این غزل به تعارض و مقابله با حافظ پرداخته و خواسته تا با سرودن شش بیت
در مقابــل ده بیــت ،غــزل حافظ را جوابی درخــور دهد ،ولی در عمل تنها به رعایــت محور عمودی کالم خود
پرداخته و چهار بیت خوب حافظ را بیپاســخ رها کرده اســت .او ســعی دارد مضمون کمرنگی از خمریه در
ابیاتــش رعایــت کند تــا محورعمودی منســجمی ترتیب دهد و به نوعــی از پراکندگی مضمــون حافظ دوری
ً
کنــد ،ولــی عمال به تکرار واژگان مرتبط با این مضمون دچار شــده و حتــی در بیت آخر محور عمودیاش را از
دست داده و ابیاتش را فدای تقابل و پاسخ به حافظ کرده است.

جدول تقابل واژهها
حافظ

برندق

سالها

صبحدم

دل

دل

طلب
جام جم

هوس
ّ
جام مصفا

از ما

[از] ساقی

بيگانه

Ø

گوهر

ُدردانه

پير مغان

ساقی

به تأييد نظر
شرح ّ
معما

از سر مستی
ّ
حل ّ
معما

آينه

آینۀ جام

جام جهانبين

جام جم

حكيم

فلک

فيض

دم شعر
ِ

روحالقدس

روحالقدس

مدد فرمايد

يار بود

ديگران هم بكنند

ابن نصرت بكند

غزل سوم:
حافظ
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دوش در حلقــــــــــه مــــــــــا قصۀ گيســــــــــوی تو بود

تا دل شب سـ ـ ـ ـ ــخن از سلسـ ـ ـ ـ ــلۀ موی تو بود

دل کــــــــــه از ناوک مژگان تو در خون میگشـــ ـ ـ ــت

بـ ـ ـ ـ ــاز مشـ ـ ـ ـ ــتاق کمانخان ـ ـ ــ ــۀ ابروی تـ ـ ـ ـ ــو بود

هــــــــــم عفــــــــــااهلل صبا کز تــــــــــو پيامــــــــــی میداد

ور نه در کس نرسـ ـ ـ ـ ــيديم که از کـ ـ ـ ـ ــوی تو بود

عالم از شــــــــــور و شر عشــــــــــق خبر هيچ نداشت

فتنهانگیـ ـ ـ ـ ــز جهان غمـ ـ ـ ـ ــزۀ جـ ـ ـ ـ ــادوی تو بود

من سرگشــــــــــته هــــــــــم از اهل ســــــــــامت بودم

دام راهـ ـ ـ ـ ــم شـ ـ ـ ـ ــکن طـ ـ ـ ـ ــرۀ هندوی تـ ـ ـ ـ ــو بود

بگشــــــــــا بنــــــــــد قبــــــــــا تــــــــــا بگشــــــــــايد دل من

که گشـ ـ ـ ـ ــادی که مرا بـ ـ ـ ـ ــود ز پهلـ ـ ـ ـ ــوی تو بود

سالبیستونهــم،مشـارۀششم،بهمنواسفنـــــــــــد1397
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بــــــــــه وفای تــــــــــو که بــــــــــر تربت حافــــــــــظ بگذر

کــــــــــز جهــــــــــان میشــــــــــد و در آرزوی روی تو بود
(حافظ شیرازی ،ص)335



برندق

ســــــــــر حال خرد در صف میدان الســــــــــت
از
ِ

عالــــــــــم عشــــــــــق ّ
معطر همــــــــــه از بوی تـ ـ ـ ـ ــو بود
َ
همایون ســـــــــ ِـر کـ ـ ـ ـ ــوی تو بود
ِگلــــــــــش از گــــــــــرد
ِ
َ
ســــــــــر من در خم میــــــــــدان جفا گـ ـ ـ ـ ــوی تو بود

پیش از آن دم کــــــــــه حریم حــــــــــرم کعبه نبود

قبلۀ جــــــــــان و دلم طــــــــــاق دو ابـ ـ ـ ـ ــروی تو بود

ســــــــــر زلــــــــــف بتان
در ازل مایــــــــــۀ ســــــــــودای
ِ
ُ
پیش از آن روز که آراســــــــــته شــــــــــد خلد برین

چین ســـــــ ــر موی تـ ـ ـ ـ ــو بود
همــــــــــه از سلســــــــــلۀ ِ
دل من شــــــــــیفتۀ نرگــــــــــس جادوی تـ ـ ـ ـ ــو بود

روز ّاول کــــــــــه خط ُحســــــــــن بتان بنوشــــــــــتند

ابن نصرت هــــــــــم از آن روز دعا گـ ـ ـ ـ ــوی تو بود

ُحســــــــــن بــــــــــاغ ازل از بــــــــــرگ گل روی تو بود

شــــــــــرف آدم از آن بــــــــــود که در روز نخســــــــــت
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 .1در سطح صوری

ً
ـ هر دو غزل در وزن ،قافیه و ردیف کامال بر هم منطبق هستند.
ـ واژگان مشترک :تو بود (=ردیف) ،روی ،جادوی ،کوی ،ابروی؛ برندق همۀ این واژهها را همسو با غزل حافظ
در قافیه استفاده کرده است.
ـ هر دو غزل در هفت بیت سروده شدهاند.

 .2در سطح محتوا و مضمون
یشــود.
در این غزل برندق شــباهت و همراهی مضمون تنها در بیت شــش برندق و بیت چهار حافظ دیده م 
عهد
به نظر میرســد وی این مضمون حافظ را پســندیده و هفت بیت در این مضمون ســروده اســت .مضمون ِ
الســت ،عشــق ازلی و روز نخســت آفرینش که در محور عمودی آن را تکرار کرده اســت .برندق در بیت ششــم
میگوید« :پیش از اینکه خلد برین آراسته شود ،شیفتۀ نرگس جادوی یار بوده است» .در مقابل حافظ میگوید:
«هنوز عالم از شــور و شــر عشق هیچ خبری نداشت که غمزۀ جادوی یار ،فتنهانگیز جهان بود»« .فتنهانگیزی»
بار معنایی فاعلی دارد و «شیفته» بار مفعولی و به همین نسبت «فتنهانگیزی» تأثیر غمزۀ معشوق را بهتر نمایان
کرده است .همچنین تصویر «غمزۀ جادو» هنریتر از تصویر تکراری «نرگس جادو» است .از طرف دیگر «زمانی
ً
که عالم از شور و شر عشق هنوز هیچ خبر نداشته»؛ یعنی تلویحا آفریده نشده بوده ،قبل از زمانی است که برندق
آن را مطرح کرده؛ یعنی «زمانی که هنوز خلد برین آراسته نشده بوده» .به همین دلیل از ّ
توسع معنایی آن کاسته
شــده اســت .همچنیــن حافظ «غمزۀ جادوی یــار را فتنهانگیز جهان دانســته» ،ولی برندق «دل خود را شــیفتۀ
نرگس جادوی یار» .درنتیجه ّ
توسع معنا و تحلیل گفتۀ حافظ به مراتب بیشتر است.

جدول تقابل واژهها
حافظ

برندق

غمزۀ جادو

نرگس جادو

جهان

دل

فتنهانگیز

شیفته
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غزل چهارم:
حافظ
يوسـف گمگشـته بـاز آيـد بـه کنعـان غـم مخـور

ٔ
کلبه احزان شـ ـ ـ ـ ــود روزی گلسـ ـ ـ ـ ــتان غم مخور

ای دل غمديده حالت به شــــــــــود دل بد مکن

و يـن سـر شـوريده بـاز آيـد بـه سـامان غـم مخـور

گر بهار عمر باشــــــــــد بــــــــــاز بر تخــــــــــت چمن

چتـر گل در سـر کشـی ای مـرغ خوشـخوان غـم مخـور
ً
دائما يکسـ ـ ـ ـ ــان نباشـ ـ ـ ـ ــد حال دوران غم مخور

هـان مشـو نوميـد چـون واقـف نـهای از سـر غيـب

باشـ ـ ـ ـ ــد اندر پرده باز یهای پنهـ ـ ـ ـ ــان غم مخور

ای دل ار ســــــــــيل فنــــــــــا بنياد هســــــــــتی برکند

چون تو را نوح اسـت کشـتيبان ز طوفان غم مخور

در بيابان گر به شــــــــــوق کعبــــــــــه خواهی زد قدم

سـ ـ ـ ـ ــرزنشها گر کند خار مغيـ ـ ـ ـ ــان غم مخور

گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعيد

هيـچ راهی نيسـت کان را نيسـت پايـان غم مخور

حال مــــــــــا در فرقــــــــــت جانان و ابــــــــــرام رقيب

لگـردان غـم مخـور
جملـه میدانـد خـدای حا 

حافظــــــــــا در کنج فقر و خلوت شــــــــــبهای تار

تـ ـ ـ ـ ــا بود وردت دعـ ـ ـ ـ ــا و درس قـ ـ ـ ـ ــرآن غم مخور

دور گــــــــــردون گــــــــــر دو روزی بر مــــــــــراد ما نرفت

(حافظ شیرازی ،ص)365



برندق
ای دل از آســــــــــیب دور چرخ گردان غم مخور

صحبـت جانـان گز یـن وز جـور دوران غـم مخـور

گــــــــــر دو روز عمــــــــــر باشــــــــــد باز بر اوج شـــــ ـ ــرف
ُ
ور کمالـی یافـت فرقـت بـی وصالش با ک نیسـت

اختر طالع شـ ـ ـ ـ ــود یـ ـ ـ ـ ــک روز تابـ ـ ـ ـ ــان غم مخور
هر کمالی را بـ ـ ـ ـ ــود امکان نقصـ ـ ـ ـ ــان غم مخور

گردد این شــــــــــام فراق از مغــــــــــرب دل ناپدید

بردمد صبح وصال از مطل ـ ـ ــ ــع جان غم مخور

گرچـه بـس دشـوار باشـد بیوصالـش بـار هجـر

بر تو روزی گردد این دشـ ـ ـ ـ ــوار ،آسان غم مخور

گـر چـو یوسـف سـلطنت خواهـی تو ای جـان عزیز

مصر عشـ ـ ـ ـ ــق از بند و زندان غم مخور
در میان ِ

ابن نصرت! گرچه درد هجــــــــــر داری ،عاقبت

شـ ـ ـ ـ ــاد گردی از دوای وصل جانـ ـ ـ ـ ــان غم مخور
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از آنجا که حافظ خود در ســرودن این غزل به غزل شــمسالدین محمد صاحبدیوان (م 683ق) (قزوینی،
ً
ص 71-60؛ افشــار ،ص  )14-13و احتمــاال ســلمان ســاوجی (ســلمان ســاوجی ،ص  )481و جهانملــک
خاتــون (جهانملــک خاتــون ،ص  182و 282؛ اشــرفزاده ،ص  )32-28نظر داشــته و شــباهتهایی میان
یتــوان در مورد پیروی برنــدق در این غــزل از حافظ با
یشــود ،نم 
غــزل ایــن چهار شــاعر و غــزل برندق دیده م 
قطعیت صحبت کرد ،ولی روشــن اســت که برندق حداقل در دو بیت خود به غزل حافظ و در یک بیت به
غزل شمسالدین صاحبدیوان نظر داشته و قسمتی از آن را تضمین کرده است .قبل از ورود به این بحث
الزم است غزل صاحبدیوان نیز ذکر شود:
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کلبۀ احزان شــــــــــود روزی گلســــــــــتان غم مخور

لهـای وصـل از خـار هجـران غـم مخـور
بشـکفد گ 

گر چو گــــــــــردون از بد دوران او سرگشــــــــــتهای

آید این سرگشـ ـ ـ ـ ــتگی روزی به پایان غم مخور

در خم چوگان او چون گوی ســــــــــرگردان مباش

هسـت هـم در حـال ،ایـزد ،حالگـردان غـم مخـور
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هر غمی را شــــــــــادیای در پی بود دل شاد دار

هیـچ دردی نیسـت کـو را نیسـت درمـان غـم مخـور

آیۀ ﴿التقنطــــــــــوا مــــــــــن رحمة اهلل﴾ یــــــــــاد کن

هســــــــــت التقنط امیدی بس فراوان غم مخور

بی ســــــــــحر هرگز نماند شــــــــــام بیصبری مکن

هرچه دشوار اسـ ـ ـ ـ ــت گردد روزی آسان غم مخور

تیره گردد روز خصم از یا رب شــــــــــبهای من

تیر یا رب بگذرد از ســــــــــنگ و سندان غم مخور
(گلستانه ،ص 394؛ آملی ،ص )252



 .1در سطح صوری

ً
ـ هر سه غزل در وزن ،قافیه و ردیف کامال با یکدیگر منطبق هستند.
ـ واژههــای مشــترک غــزل برنــدق و صاحبدیوان :غم مخور (=ردیف) ،دشــوار ،آســان ،گــردان ،هجر ،دوران،
روزی گردد.
واژههــای مشــترک غــزل برنــدق و حافــظ :غم مخــور (=ردیــف) ،یوســف ،ای دل ،دور ،دو روز ،عمــر ،گردان،
دوران ،باز.
ـ تعداد ابیات غزل برندق با غزل صاحبدیوان برابر است.

 .2در سطح محتوایی و معنایی
مضمــون و محتــوای اصلــی هر ســه غزل یکســان ،ولی نوع بیــان و انتخاب واژههــا متفاوت اســت .برندق در
گردان آسیبزننده» را در برابر «دور گردون بر مراد
«دور چرخ
مطلع غزل خود به بیت چهارم حافظ نظر دارد و
ِ
ِ ِ
نرونده» قرار داده که واژۀ «گردان» حشو است و گویا برای پرکردن قافیه به کار رفته و ترکیب «آسیبزننده» در
معنایی کمتری با «چرخ» و «گردون» دارد .همچنین «جور دوران»
مقایســه با ترکیب «بر مراد نرونده» ،ارتباط
ِ
در برابر «حال دوران» یک معنا بیشتر ندارد.

در بیت دوم غزل برندق ،شــباهت با بیت ســوم غزل حافظ بیشــتر دیده میشود .در این بیت برندق همانند
حافــظ بیــت را شــرطی شــروع میکند و عبارت «دو روز عمر» را جانشــین «بهار عمر» کــرده و محل وقوع فعلی
اصلــی را بــر «اوج شــرف» در مقابــل «تخــت چمن» قرار داده اســت .وی خواســته تا با تغییر محــل وقوع فعل،
مضمونی قویتر از حافظ بسراید ،ولی در مقایسه« ،چتر گل در سرکشیدن مرغ خوشخوان» هنریتر و شاعرانهتر
از «تابانشــدن اختــر طالــع بر اوج شــرف در یک روز» اســت .همچنین ترکیــب «بهار عمر» که تشــبیه مقلوب
ّ
اســت هــم بیانگــر کوتاهــی ،زیبایی و  ...عمر اســت و معانــی متعددی را به ذهــن میرســاند و تحلیلپذیرتر
از ترکیــب «دو روز عمــر» اســت کــه تنها بیانگر کوتاهی آن اســت .اشــتراک هر دو شــاعر هــم در صنعت ایهام
تناسب در واژۀ «باز» جالب است.
برندق در بیت پنجم غزل خود به بیت ششــم غزل شــمسالدین صاحبدیوان نظر داشــته و قسمتی از آن را
با تغییراتی تضمین کرده اســت و این خود دلیلی اســت بر اینکه برندق در پیروی خود از حافظ به این غزل
نیز نظر داشته و از آن بهره گرفته است.

جدول تقابل واژهها
شمسالدین صاحبدیوان

حافظ

برندق

گردون

دور گردون

چرخ گردان

بد دوران

حال دوران

جور دوران
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Ø

بهار عمر

دو روز عمر

Ø

تخت چمن

اوج شرف

غزل پنجم:
حافظ
در وفای عشــــــــــق تو مشــــــــــهور خوبانم چو شمع

شبنشین کوی سـ ـ ـ ـ ــربازان و رندانم چو شمع

روز و شـب خوابـم نمیآيـد بـه چشـم غمپرسـت

بس که در بيماری هجر تو گريانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع

رشــــــــــتۀ صبرم به مقراض غمت ببريده شـ ـ ـ ـ ــد

همچنان در آتش مهر تو سـ ـ ـ ـ ــوزانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع

گــــــــــر کميت اشــــــــــک گلگونم نبــــــــــودی گرم رو

کـی شـدی روشـن بـه گيتـی راز پنهانـم چـو شـمع

در ميان آب و آتش همچنان ســــــــــرگرم توست

ايـ ـ ـ ـ ــن دل زار نزار اش ـ ـ ـ ـ ـکبارانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع

در شــــــــــب هجران مرا پروانۀ وصلی فرســـ ـ ـ ــت

ور نه از دردت جهانی را بس ـ ـ ــ ــوزانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع

بـی جمـال عالـمآرای تـو روزم چـون شـب اسـت

با کمال عشـ ـ ـ ـ ــق تو در عين نقصانم چو شمع

کـوه صبـرم نـرم شـد چـون مـوم در دسـت غمـت

تا در آب و آتش عشـ ـ ـ ـ ــقت گدازانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع

همچـو صبحـم يـک نفـس باقیسـت بـا ديـدار تـو

چهره بنما دلبرا تا جان برافش ــ ـ ـ ــانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع

ســــــــــرفرازم کن شــــــــــبی از وصل خود ای نازنين

تا منور گـ ـ ـ ـ ــردد از ديدارت ايوانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع

آتش مهر تــــــــــو را حافظ عجب در ســــــــــر گرفت

آتش دل کی به آب ديده بنشـــ ـ ـ ــانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع
(حافظ شیرازی ،ص)392



برندق
گرچـه دل میسـوزد از سـودای جانانـم چـو شـمع

در هوای عشـ ـ ـ ـ ــق جان را میبرافشانم چو شمع

پیش مهمــــــــــان خیالش از پی ســــــــــوز و گداز

هر شـ ـ ـ ـ ــبی باشـ ـ ـ ـ ــد دلم پروانه و جانم چو شمع

در دلم هست آن خیال امشـ ـ ـ ـ ــب که بر یاد ُرخش

رشـ ـ ـ ـ ــتۀ جان را ز سر تا پای سـ ـ ـ ـ ــوزانم چو شمع

چـون در ایـن نیلیلگـن هجـران او جانـم بسـوخت

زندهبـودن بـی وصالـش بیـش نتوانـم چـو شـمع

دیده اشــــــــــک آتشــــــــــین میبارد و مــــــــــن در نظر

بر سـ ـ ـ ـ ــر پا ایسـ ـ ـ ـ ــتاده زرد و لرزانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع

عاقبت ترســــــــــم بگیــــــــــرد دود آهــــــــــم دامنش

بـس کـه شـعله میکشـد سـر از گریبانـم چـو شـمع

من کــــــــــه ابــــــــــن نصرتــــــــــم ســــــــــوز دل پروانه را

روشـن از نـور صفـای عشـق میدانـم چـو شـمع



(کاشی ،برگ )195

در دیــوان ســلمان ســاوجی (ســاوجی ،ص  )202و دیــوان ناصــر بخارایــی (بخارایــی ،ص  )315نیــز غزلــی با
ً
ایــن وزن ،قافیــه ،ردیــف و مضمــون وجــود دارد کــه احتماال حافظ در ســرودن غزلش بــه آنها نیز نظر داشــته.
شباهتهایی که میان این سه غزل وجود دارد ،کار مقایسۀ غزل برندق و حافظ را دشوار میکند و نمیتوان
به قطعیت در پیروی برندق از حافظ رســید .تنها دلیل موجه این ّ
تتبع این اســت که برندق در دوازده غزلی
که از او به جای مانده در چهار غزل از حافظ پیروی کرده و بنابراین بســامد احتمال تقلید او در این غزل نیز
از حافظ میرود.
در این قســمت ،غزل ســلمان ســاوجی و ناصر بخارایی به همراه واژگان مشــترک برندق با غزل هر سه شاعر و
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ّ
جدول تقابل واژههای هر چهار غزل ذکر میشود تا میزان اشتراکات و تغییرات تا حدی روشن شود:

سلمان ساوجی
چنـد گویـی بـا تـو یـک شـب روز گردانـم چـو شـمع

من عجب دارم گر امشـب تا سـحر مانم چو شـمع

رشـتۀ عمـرم بـه پایـان آمـد و تابـش نمانـد

چـارهای اکنـون بـه جـز مـردن نمیدانـم چـو شـمع

میدهـم سررشـتۀ خـود را بـه دسـت دوسـت بـاز

گـر چـه خواهـد کشـت میدانم بـه پایانم چو شـمع

آبـم از سـر درگذشـت و مـن بـه اشـک آتشـین

سرگذشـت خـود همـه شـب بـاز میرانم چو شـمع

دامنت خواهم گرفت امشب چو مجمر ور به من

برفشـانی آسـتین مـن جـان برافشـانم چـو شـمع

بنـد بـر پـای و رسـن در گـردن خـود کـردهام

گـر بخواهـی کشـتنم برخیـز و بنشـانم چـو شـمع

گـر سـرم بـرداری از تـن سـر نگردانـم ز حکـم

ور نهـی بـر پـای بنـدم ،بنـد فرمانـم چـو شـمع

احتـراز از دود مـن میکـن کـه هـر شـب تـا بـه روز

در بـن محرابهـا سـوزان و گریانـم چـو شـمع

رحمتـی آخـر کـه مـن میمیـرم و بـر سـر مـرا

نیسـت دلسـوزی به غیر از دشـمن جانم چو شمع

مدعـی گویـد کـه سـلمان او تـو را دم میدهـد

گـو دمـم مـیده کـه مـن خـود مـردۀ آنـم چـو شـمع
(سلمان ساوجی ،ص )202



ناصر بخارایی
بسکههرشبسرگذشتخویشمیرانمچوشمع

سر به سر رخت وجودم را بســـــــ ــوزانم چو شمع

شــــــــــام میســــــــــوزم ز هجر و روز میمیرم ز شوق

چونکـه میسـوزی در آخـر زنـده گردانـم چـو شـمع

ّ
بــــــــــری زبانــــــــــم را به تیغ
دم نیــــــــــارم زد اگــــــــــر

ســــــــــر نتابم گر بسوزی رشــــــــــتۀ جانم چو شمع

جانم از تاب شــــــــــب هجران تو بر لب رســــــــــید

زرد و لرزان و گدازان و هراســــــــــانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع

از لب میگون و چشــــــــــم مست شــــــــــورانگیز تو

گاه خندانم چو ســــــــــاغر ،گاه گریانم چو شمع

رشــــــــــتۀ جانم به پایــــــــــان آمد از ســــــــــوز غمش

تا چه آید بر ســــــــــرم دیگر نمیدانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع

گـر بسـوزی همچـو عـودم بـا تـو در سـازم چـو چنگ

ور ببری ســــــــــر به تیغم رو نگردانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع

بر درت چون حلقه دائم من به ســــــــــر گردیدهام

خیـز و یـک سـاعت میان حلقه بنشـانم چو شـمع

نیســــــــــت از آه جهانسوزم کســــــــــی از همدمان

تا که بفروزد دمی بزم شبســــــــــتانم چو شـ ـ ـ ـ ــمع

چهرۀ شــــــــــمعی ناصر بین که خون شد اللهوار

بسکـه بـر رخسـار چـون زر گوهرافشـانم چـو شـمع
(بخارایی ،ص )315



ـ واژگان مشــترک غزل برندق و حافظ :ردیف :چو شــمع (= رديف) ،جان ،برافشــانم ،عشــق ،ســوزانم ،پروانه،
شب ،گداز ،هجران ،سر.
واژگان مشترک غزل برندق و سلمان :چو شمع (=رديف) ،جان ،برافشانم ،دامن ،دود  ،رشته ،سوزان ،جانم،
میدانم ،اشک ،آتشين ،سوز ،سر ،پا ،شب.
واژگان مشــترک غزل برندق و ناصر بخارایی :چو شــمع (=رديف) ،شــب ،سر ،سوز ،افشانم ،رشته ،جان ،آه،
سوزانم ،هجران ،لرزان ،گداز ،میدانم.
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جدول تقابل واژهها
سلمان

ناصر بخارایی

حافظ

برندق

رشتۀ عمر

رشتۀ جان

رشتۀ صبر

رشتۀ جان

رشتۀ عمرم به پایان آمد و
تابش نماند

گر بسوزی رشتۀ جانم

رشتۀ صبرم به مقراض
غمت ببريده شد
رشتۀ جان را ز سر تا پای
همچنان در آتش مهر تو
سوزانم
سوزانم

اشک آتشین

Ø

اشک گلگون

اشک آتشین

دامنت خواهم گرفت

Ø

Ø

ترسم بگیرد دود آهم
دامنش

جان برافشانم

گوهرافشانم

جان برافشانم

جان را میبرافشانم

بنشانم (امر)

میان حلقه بنشانم

به آب ديده بنشانم

Ø

نتیجه

برنــدق بــه عنوان یکی از ّاولین ّ
متتبعان حافظ شــیرازی ،شــاعری قصيدهسراســت که در عرصۀ غزلســرایی
ّ
موفق نیست ،تعداد اندک غزلياتش هم این گفته را تأیید میکند .او در پیروی و ّ
تتبع از حافظ دچار
چندان
اضطراب تأثیر بوده و همواره خواســته تا برتر از وی بســراید ،ولی هرگز نتوانســته فراتر و بهتر از حافظ باشــد .هر
عمودی اســتوار باشــند و ایجاز را رعایت کند ،ولی چون
چند برندق تالش کرده تا غزلیاتش حول یک محور
ِ
غزلیاتــش ّ
تنــوع مضمون ندارند و تصاویری که ســاخته از جنس تصاویری اســت کــه در قصاید به کار برده و
ً
صوری غزلیات حافظ و برخی
غالبا تکراری است ،در عمل تنها دنبالهرو موسیقی بیرونی و کناری و شکل
ِ
از مضامین او شده است.
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