
  7/3/1391: تاريخ پذيرش      15/7/1390: تاريخ دريافت

ديوان سناييسرقت ادبي عبدالواسع جبلي از   

  
 1 محسن شريفي صحي

              2دخت پورخالقي چترودي دكتر مه

  چكيده

و در امنگير شاعران و نويسندگان بوده دگذشته تا امروز سرقت ادبي موضوعي است كه از 
ي شاعران ؛ حتاسته اند، رواج داشت رينش اثري درخور و شايسته نداشتهبين كساني كه توانايي آف

ضمن نشان دادن شواهد و  جستار  در اين .ادبي شده اند سرقتآور نيز گاه مرتكب  بزرگ و نام
شاعر  ،سنايي غزنوي ديوان ادبي عبدالواسع جبلي، شاعر نامي قرن ششم از هاي سرقت ،ها نمونه
تمام انواع سرقات  ايم كه در اين بررسي به اين نتيجه رسيده .واكاوي شده است، او رةدو گ همبزر
 تي از شعرقطعاوي  .توان ديد ميجبلي  عبدالواسعديوان را در  "اغاره"و  "انتحال"خصوص هو ب

 . كرده است سرقت، و بخصوص قالب قصيده و غزل ي ادبيها سنايي را در بيشتر قالب

  .حال، اغاره، استقبالتسرقت ادبي، عبدالواسع جبلي، سنايي، ان :هاكليدواژه

  مقدمه

 )250 :1382 ،گري(شود  مي به انتشار اثر ادبي يا انديشة ديگري به نام خود  اطالق 3قت ادبيسر

باز معمول بـوده اسـت   شعرا از يكديگر است كه از دير نة ي دزداها باسو اقت ها دزدي ،آنمقصود از و 
گـران قـدمتي   سرقت آثار و آراي دي " .اند ي بديعي به آن پرداختهها و در كتاب )347 :1368همايي، (

تـا مـرز ميـان    انـد   پيش، محققان و انديشمندان كوشـيده  ها به همين جهت از قرن .چند صد ساله دارد
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ال آن را از سـوي ديگـر   نگارش اصيل از يك سو و اقتباس و تقليد و عاريت گرفتن و انتحـال و امثـ  
   .)265 :1385پاينده، ( "معين كنند

ايـن   امـا  ،ي گونـاگوني داشـته  هـا  تقسـيم بنـدي  سرقت ادبي انواعي دارد كـه در كتـب مختلـف    
المعجم في شمس قيس رازي، صاحب كتاب  ؛در كليت و تعريف  با هم اشتراك دارند  ها بندي تقسيم

و بايذ دانسـت كـي سـرقات     " :سرقت ادبي  را به چهار دسته تقسيم كرده است ،معايير اشعار العجم
سـرقات ادبـي در   . )464 :1338قـيس رازي،  ( " انتحال و سلخ و المـام و نقـل   :هار نوع استچشعر 

نسخ يا انتحال، مسخ يا اغاره، سلخ، المـام و نقـل    :اند پنج بخش تقسيم شده به فرهنگ ادبيات فارسي
نسخ يا انتحال، مسخ  :اما همايي در يازده بخش به تفصيل به آن پرداخته است ؛)792 :1387شريفي، (

كاري، حل، عقـد، ترجمـه، اقتبـاس، تـوارد، تتبـع و تقليـد        و دغلادي يا اغاره، سلخ يا المام، نقل، شي
همايي پنج مورد اول را اركان اصلي سرقات ادبي و بقيه را از فروع آنها دانسـته   .)1368:357همايي، (

دانست  كه  همايي آنها "اغاره  "و "انتحال "را ترين نوع سرقات ادبيبارزترين و شايع توان  مي .است
  :ريف كرده استرا اين گونه تع

، حرف به حـرف و بـي   اًديگري را عينة در اصطالح آن است كه گفته يا نوشت :نسخ يا انتحال - 1
في كه از حدود تغيير تخلص شعري و نام كتـاب و  ركم و زياد و بدون تصرف و تغيير يا با اندك تص

  .)358 :همان(به خود نسبت دهند كند، ف تجاوز نميمؤل
دارند و در آن به تقـديم  ه اثر ديگري را از لفظ و معني برطالح آن است كدر اص :مسخ يا اغاره - 2

  .)361:همان( دف كننيا نقل كردن به مرادفات و امثال اين امور، تصر و تأخير كلمات و بسط عبارات
ي هفتم و هشتم هجـري  ها آراي همايي در باب سرقات ادبي حاصل تلفيق نظريات محققين سده

 .مطـول  و تفتـازاني صـاحب   تلخيص المفتاحالدين خطيب قزويني صاحب  كساني مانند جالل؛است
فـي   "خطيب قزويني  نوشته است در بحثي تحت عنـوان    تلخيص المفتاحتفتازاني در شرحي كه بر 

 462: 1330( به تفصيل در اين باره مطالبي آورده اسـت "السرقات الشعريه و ما يتصل بها و غير ذلك 
  ).                                           219: 1369تفتازاني، :و نيز
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  هلأبيان مس

ي زياد و قابـل تـوجه  بـه اشـعار   غزنوي جبلي و سناييعبدالواسع  ديوانبا بررسي ، در اين جستار
عدم وجود پژوهشي كه به سرقت ادبي جبلـي از   ؛استبرخورد كرديم كه در ديوان دو شاعر مشترك 

 ديـوان انگيزة پرداختن به موضوع سرقت ادبـي در   ،اين اشعار امد بااليبس سنايي پرداخته باشد و نيز 
اشتراكاتي كه در دواوين جبلي و سـنايي  صورت گرفته دربارة  هاي جستجودر  .شد جبليعبدالواسع 

توان يافت، اما طبق تعريفي كه از سرقات ادبـي   مي ادبي را ي ها تموجود است، تقريباً تمام انواع سرق
 ديـوان نـوع سـرقات ادبـي دانسـت كـه در       بـارزترين تـوان   مـي  ، انتحال و اغاره راآمدخواهد  در پي

    .شود مي عبدالواسع جبلي به وفور يافت

   تحقيقو اهداف  ها پرسش

  ؟  چيست در شعر اين دو شاعر تكرار و يكساني اشعارداليل   - 1
  ؟  ي موجود تأثير داشته استها تا چه حد در شباهتاشتباه نساخ  - 2
  ؟  در اين آثار وجود داردبر سرقت ادبي  چه داليلي دال - 3

در ايـن   .بـوده اسـت   ي باالها يي قانع كننده براي پرسشها هدف از نگارش اين مقاله يافتن پاسخ
بـا   ؛داده ايمجبلي از سنايي را نشان  ةادبي آگاهانه و عامدان سرقتمقاله با داليلي كه ارايه خواهد شد، 

افتد كه سخن دو شاعر بي آن كه از اثر يكديگر خبـر داشـته    فاق ميكه گاه ات ،تهدر نظر گرفتن اين نك
ه موارد تواردي را در نظر داشته و معتقدندكه بسـياري  علماي بالغت اين گون .شود ، نظير هم ميباشند

ا و شايع در اختيار همگان است، چنان كه سعدالدين تفتازاني نظر عبدالقاهر جرجاني راز مفاهيم رايج 
و روسـتايي و    معاني پيش پا افتاده است و عجم و عرب :آورده و نوشته است دالئل االعجازاز كتاب 

ي تصويرهاي شـاعرانه  بدون شك بسياري معاني و حت. )28 :1330تفتازاني، (شناسند بياباني  آن را مي
چـون   :مـي گويـد   الوساطهقاضي جرجاني نيز در  .را بايد در حوزة معاني و تصاوير مشترك قرار داد
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همه اموري است كه در نفوس متقرر ... بنگري، خواهي ديد كه مانند كردن زيبايي به خورشيد و ماه و
  .)183 :1951جرجاني، (است و در عقول نقش بسته و تصور سرقت در اين موارد منتفي است 

   مدخل

بـا   ؛)260 :1369فروزانفـر،  (انـد   هجري قمري دانسته 545ترين زمان فوت سنايي را سال  صحيح
ممكـن   )هفـده  :1378جبلـي،  ( سال پس از سنايي در گذشته است، 10كه جبلي  ،هله به اين مسأتوج

المعجـم  قـيس رازي در  شمس چنان كه  ؛باشد، سنايي اشعار جبلي را سرقت كرده نظر برسداست به 
  :با مطلع را زير شعر اشعار العجمفي معايير 
 )2( ملك سليمان تراست كُم مكن انكشتري  ري     ست لشكر ديو و به اذزرخت صف  كرد

   )467و  464 :1338قيس رازي، (
عصـر   آورد كه يكي از آنها مرتكب انتحال شده است، اما به دليل هـم  مي از سنايي و عمادي شاهد

  .توان گفت كدام سابق و كدام غاصب است نميدو شاعر بودن 
نه چندان معروف  عراياگر شعري از شحتي است و  به دفعات امانتداري خويش را ثابت كرده سنايي

  :دشو مي اشارهاز اين نوع يي ها شاعر را در شعر خود ذكر كرده است كه به نمونه را استقبال كرده، نام
  :استآورده  كه مقدم بر سنايي بوده، ،هاي خود ذيل بوسعيد شاعر مينوي در يادداشت
  اميزدــافيت نيـــست كه با عا را دليــم  خواجه بوسعيد است اين          جواب آن غزل

   .)130 :1375مينوي، (آمده است  416 صفحة ، سنايي، چاپ مصفا ديوانبيت باال در 
  :استذيل كيواني شاعر آورده  همچنين مينوي

  ني عالم جز از فلك گردان نيستـروش     شعر سنايي كه چو كيواني گفت    گفت اين 
 .)300 :همان(موجود است 90 صفحة ،رس رضويديوان چاپ مدبيت باال در 

 ؛امـري پوشـيده نيسـت    خود، بعـد از خـود و شـعراي ديگـر    ة ادبيات دور تأثير گذاري سنايي بر
 ،دانايي بزرگ چون استاد حقيقت بين شـرق  ":در اين باره مي نويسد )256 :1369(فروزانفر شادروان

  :فرمايد مي كرده وكر وي اذعان و اعتراف جالل الدين مولوي بلخي رومي، به حسن بيان و پختگي ف
  امــشنو تمــنوي بزام من نيم خام                 از حكيم غ ترك جوشي كرده
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  ن ـرح اين                آن حكيم غيب و فخر العالميــد شــگوي هـالهي نامدر 

زن پيـر  ةقص به زعم مينوي،براي مثال  ؛اند رفته سناييشاعران بارها به استقبال اشعار عالوه بر اين، 
 .اسـت  سـنايي  ةحديقـ  دراي  قصـه از ظاهراً تقليد  ،كه نظامي گنجوي به  آن پرداخته ،و سلطان سنجر

معنـوي   مثنـوي همچنين مأخذ بسياري از قصص  ؛)356 :1375مينوي،  :به نقل از ،357:چاپ بمبئي(
لي كه فروزانفر به آنها اشـاره كـرده   به دو نمونه از چندين مثا ؛سنايي جست آثارتوان در  مي را مولوي
  :شود مي اكتفا

  تــرد ابلوج قند خاص زفــتا خ   پيش عطاري يكي گل خوار رفت             
  :است سنايي با مطلع زير دانسته ةحديقمأخذ آن را حكايتي از  )357 :1387(فروزانفر 
  اشت در دكان ماليران دــي كــــالي             بـــخ بقـــهر بلـــود در شـــب

   :همچنين معتقد است كه  بيت )210:همان(فروزانفر 
  ي بدانديش از شقاوت وز ضاللاگفت موسي با يكي مست خيال                ك

  :ظاهراً از مضمون بيت زير ساخته شده است
  وح را باور ندارند از پي پيغمبريـگاو را دارند باور در خدايي عاميان            ن

آورده  "دهخـدا   "مينـوي ذيـل     .بهره برده اند ديوان سناييكه معاصران نيز از بل ،ها متقدماننه تن
  :است

را از سـنايي   "از يكي خم بـرآورده ده رنـگ    "مصراع  "ان شاء اهللا گربه است  "در شعردهخدا 
 :1375مينوي،  :به نقل از 6س  ؛80 :چاپ مدرس رضوي ؛17 ةحاشي :چاپ بمبئي حديقه،(.برده است

173(.  
را معاصر سلطان سـنجر خوانـده   كه مستوفي او  ،سنايية دور شاعر هم ،عبدالواسع جبلي ديواندر 
 "، والدت وي را در مشـيخه  هجـري  562و ابو سعد سمعاني متوفي در  )740 :1387مستوفي، (است

بـه اشـعاري    ، )312 :1369فروزانفـر،  : به نقـل از (ذكر كرده است  "في حدود سنة ثمانين و اربعمائه 
شـود كـه بـه زعـم      مـي  نيـز يافـت   ديوان سـنايي خوريم كه گاه تمام و گاهي  قسمتي از آن در  ميبر

جبلـي بـا    ديـوان توان آنها را مصداقي بارز براي انتحال و اغاره دانست كه در  مي نگارندگان اين مقاله
ه احتمال اشتباه ناسـخين را  بسامد بسيار بااليي وجود دارند و همين بسامد باال يكي از داليلي است ك
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همچنين تغييرات بعضي كلمات، تبديل و تغيير ضماير در شعر سنايي و سرقت باقي  ؛كند مي كم رنگ
وي مسبوق به سابقه است  ديواني مخصوص سنايي كه در ها شعر او به وسيلة جبلي، سرقت تركيب

د ديگري هستند كه بدون شـك،  و حذف تخلص سنايي و انتحال و اغارة ديگر ابيات شعر او، از موار
 .پردازيم در جاي خود به آنها ميكند كه  مي احتمال اشتباه ناسخين را بر طرف

جبلي را از شعراي زبردست و توانا دانسته كه بيشتر قدرت طبع خود را صـرف صـنايع   ، فروزانفر
را فـداي   بـه زعـم او، جبلـي اسـاس فكـر      .كرده اسـت به مضامين شعري توجه  و كمتربديعي كرده 

ين رو به نظر ا شده و از.. .بدين جهت ابياتش سراپا موازنه و مقابله و.. ." .محسنات بديعي كرده است
در  )309 :1369فروزانفر، ( "بعضي بزرگ آمده و از طراز اول شعراي فارسي محسوب گرديده است 

محسود همگنان و اقـران  به تدريج كار او به جايي رسيد كه  " :نويسد مي هفت اقليماين باره صاحب 
كه خوانده است  "تاج االفاضل  "و  " االمام االلهام "و عوفي او را  )118 :بي تا امين رازي،( "گرديد 

او را از جبلي  ديواندر مقدمة صفا همچنين ذبيح اهللا  ؛)104: 1361 ،عوفي( "جبل فضل و هنر بود "  
ك فارسي در قرن ششم دانسته كه سبب تكامـل  استادان مسلم  و از نخستين پيشروان بزرگ تغيير سب

   .)22: 1378جبلي، (شده اند  6شعر در قرن 
از جملـه   ؛اسـت  اشـعاري از او آورده  )314 :1369فروزانفر، (فروزانفر در پايان شرح حال جبلي 

  :با مطلعمعروف و بحث بر انگيز اي  قصيده
  د چو سيمرغ و كيمياوز هر دو نام مان        منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا 

قصيده  است سنايي سعي كرده ديوان از آن جبلي نيست و او با سرقت آن قصيده از گانكه به نظر نگارند 
  .گيرد مي مورد بررسي قرار ،رود مي آنها سرقتة همراه ديگر اشعاري كه شائب اين قصيده. را از آن خود كند

  :ايم سه دسته تقسيم كرده بهايي را سن ديوانجبلي از  بهره منديچگونگي  اين جستاردر 
  .حذف تخلص و تصرف اشعار – 3تصرف كامل اشعار – 2استقبال و تأثير پذيري  - 1

 و تأثير پذيري استقبال - 1

در اصطالح اهل ادب آن است كه حديثي يا آيتي از كالم اهللا مجيد يا بيت معروفي را بگيرند و  "      
هر گـاه در گـرفتن     ؛باشد قصد اقتباس است نه سرقت و انتحالچنان در نظم و نثر بياورند كه معلوم 
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  "اثري از نظم و نثر شعرا و نويسندگان، قرينه و قصد اقتباس در كار نباشد، محل تهمت سرقت است 

اسـت،  كه سنايي از ايشان اقتبـاس كـرده   را نام شعرايي ذكر توان  مي براي مثال ؛)384 :1368همايي، (
 :مثل ؛برد مي سرقت ادبي را از بينة دانست كه شبهيكي از قراين اقتباس 

  ار كوــگلنة ادـــگارا بـــهار آمد نــــو بــن  پسر پور خطيب گنجه گفت      اي    هم بدين وزن
  )876 :1336سنايي، (

در اشعاري از جبلي كه به  ،)استقبال و تأثير پذيري( در گروه اولحتي  ،اقتباسة خواهيم ديد قرين 
 .شود آيند، مشاهده نمي مي تباسظاهر اق

  اشعار سنايي ساختار از و تأثير پذيري استقبال  -1-1

مورد استقبال از شعر سنايي يافت شده است كه انواع آن با شماره صـفحه بـه    14جبلي  ديواندر 
  :استشرح زير 

  .589، 578، 541، 536، 532، 518، 510، 509، 497 :استقبال از وزن شعر :1- 1- 1
، 562، 557، 541، 536، 532، 518، 510، 509، 497، 28 :اســتقبال از رديــف و قافيــه :2- 1- 1
563 ،572 ،573 ،578 ،589.  

  .589، 578، 541، 536، 532، 518، 510، 497 :ها استقبال از مضامين و تركيب: 3- 1- 1
 ةيدمواردي كه جبلي از شعر سنايي بهره مند شده و از آن استقبال كرده است، جز يـك قصـ  همة 
، غزل هسـتند كـه سـه    )33 :1336و سنايي،   59 :1341برگرفته از سنايي،  28 :1378جبلي، (مدحي 

  .استمورد آن همراه با حذف تخلص 
ثير پذيري بسيار زياد جبلـي  أكه در پي خواهد آمد، نشان دادن ت ييها نمونهاول و ة هدف از ايجاد دست

به  موفق نبوده و ،در قياس با سنايي ،در هيچ كدامجبلي ست و وااستقبال ناشيانه از اشعار  وسنايي  ديواناز 
ـيار    تـأثير كه  به اعتبار همين گروه از اشعاراما  ؛بر نيامده است ة اقتباس و استقبال از عهدخوبي  پـذيري بس

توان اشعاري را كه در گروه  مي دهد، مي را نشانو پيش روي داشتن ديوان وي سنايي  ديوانزياد جبلي از 
عصر  حضور جبلي در زادگاه سنايي و هم .ادبي آشكار جبلي از سنايي بدانيم سرقتگنجد،  مي و سوم دوم

عبد الواسـع   ".دهد جبلي به اشعار سنايي دسترسي داشته است مي بودن دو شاعر از داليلي است كه نشان
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ث و فقه و كالم گشت و از تفسير و حدي  لطائف لسان عرب و دقائق فنون ادب نيك متفطنه جبلي چون ب
ـ    دار الملكه ورود عبد الواسع ب .غزنين شده ي اندوخت از هرات با  بهره هجـري   506سـال  ه غزنويـان ب

مسعود بن ابراهيم بن مسعود بـن محمـود بـن      ي روزگار پادشاهي عالء الدوله سلطانها قمري و در پايان
 :1336قويم الدولـه،  ( ".ازي بوده استابو نصر عبد الحميد شير ،  بزرگ ةسبكتكين و دوران وزارت خواج

ـند در   ": اگر چه گفته اند  ) 484 هيچ بعيد نيست كه دو شاعر همزمان كه اهل دو شهر نزديك به هـم باش
چـون  ": گويـد  ابو هالل عسكري نيز مـي . )45 :1410آمدي،(".بسياري از معاني با يكديگر اتفاق پيدا كنند
همان گونـه كـه    ؛و يادهاشان نزديك به هم خواهد بود ها خاطره قومي از يك قبيله  و يك سرزمين باشند،

  .   )231 :1371("سيما و اخالق ايشان نيز نزديك به هم خواهد بود 
پذيري جبلـي از سـنايي   نمونه از انواع استقبال و تأثير به آوردن چندكالم، ة براي جلوگيري از اطال

  :كنيم مي اكتفا
  :ف و بعضي از تركيبات و ساختار آن  را از سنايي گرفته استغزلي كه جبلي وزن، قافيه، ردي - 1
  :سنايي

  را زنگيان سجده برند آن زلف جان آويز         را جادوان خدمت كنند آن چشم رنگ آميز
  )793 :1341سنايي، (

      )367 :1336سنايي، ( .آمده است "چشم سحر آميز  "مصفا  ةدر نسخ
  :جبلي

  راچشم رنگ آميز وي ز شوخي مايه داده   ورانگيز را       ر بريده زلف شاي به عمدا س
  را  ف جان آويزــزلآن لب مرجان نما و          اي  تا به بد سازي و طنازي اجازت داده

 )497: 1378جبلي،( 

و انـد   سنايي، مسبوق به سـابقه  ديواندر  "زلف جان آويز  " و "چشم رنگ آميز  "دو تركيب 
  :غزل ديگر سنايي نيز جستدو وان عالوه بر اين غزل، در ت مي رد پاي آنها را

  ر چه از صد گونه رنگ آميختمـــاو         گ گ آميزـــچشم رنزم با ـــعاج
  )469 :1336سنايي،  ؛923 :1341سنايي،( 
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  قي تازه يابي در خم هر تاره ايــخون خل    او گر بنگري     زلف جان آويزهر زمان در 

  )537 :نهما ؛1015 :همان(
شـعراي قبـل از سـنايي و     هاي يواني صورت گرفته در دها در جستجوباال ي ها تركيب تصاوير و
 ديـوان  كه بيش از يـك بـار در   ،را ها وجود اين تركيب ؛ديده نشده استاز جمله جبلي معاصران وي 

    .ه كرده استجبلي از آنها استفادقبل از ذهن سنايي دانست كه ة توان ساخت مي ،اند سنايي يافت شده
  :سنايي
  ز رايـجر تو ماند ذوالفقار تــربت هــض                ه راشربت وصل تو ماند نوبهار تاز   

  )367 :همان ؛793 :همان(
  :جبلي

  و ماند ذوالفقار تيز راــوخ تــش ةوب تو ماند نوبهار تازه را                غمزـــخ ةچهر
  )497: 1378جبلي،(  

   :رد با مطلعجبلي غزلي دا
  يا دلم مشتاق آن رخسار مهوش نيست هست      ري كه عيشم بي تو ناخوش نيست هستگر تو پندا

  )509: 1378جبلي،(
  .است  استفاده كرده از ساختار و رديف به كار رفته در سه غزل سناييدر آن نيز كه 

  خواستگارم نيست هست ور چنان داني كه جز توه جز تو غمگسارم نيست هست       گر تو پنداري ك
  تــت هســاهي نيســم پادشــوبان عالـبر سر خ      ت ـگر تو پنداري تو را لطف خدايي نيست هس

  تـب كار دلم زار است گويي نيست هسـست        ز اين سبـت هـكار تو پيوسته آزار است گويي نيس
  )386 -  384 :1336سنايي، (

  :جبلي در  غزل زير با مطلع
  نباشد چاالكندر همه گيتي چو تو ا و            نباشد ناباكعالم چو تو اندر همه 

  )518: 1378جبلي،(   
  :فته استتأثير پذيردر وزن و قافيه و رديف از غزل زير 

  اك نباشدــمنـــغق ــآرام دل عاش            چاالك نباشدمعشوقه كه او چابك و     
  )416 :1336سنايي،  ؛ 856 :1341سنايي، ( 
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حـذف   ي خود عالوه بر استقبال و استفاده از اشعار سنايي، ضمنها جبلي در بعضي از غزل :2- 1
يعني در اين ابيات، نـه   ؛تخلص سنايي از بيت، آن بيت را با تغييراتي اندك به نام خود ثبت كرده است

تـوان   مـي  را بلكه حذف تخلص سـنايي ، دزدي يافت ةبراي استقبال بدون شائباي  توان قرينه تنها نمي
او در غزلي كه تقريباً تمام قـوافي و عبـارات و    .بهترين قرينه براي سرقت ادبي در اين ابيات ذكر كرد

  :ساختار غزل سنايي  را گرفته، بيت آخر و تخلص سنايي را با زيركي تغيير داده است
  :سنايي 8بيت 

  پيش و پسدودت  مي تو عشق ماست ةساي         چپ و راستبردت  مي تو حسن توست ةداي
  :بيت آخر سنايي 
  سـاُنس اَنود ــس بــطفي بــور رخ مصــن و     ـوي تـاك سر كـبس است خ سناييس ــان  

  )447 :1336سنايي،  ؛902 :1341سنايي، (
  :جبلي 4بيت 

  ش و پسـپيو از ــست پر افتادگان راه تــه          چپ و راستهست ز دلدادگان كوي تو پر 
  :جبليبيت آخر 

  سـس اَنـاُن ةت مايــكر پاش توســلعل شجان جان            ةت عاقلــس جماش توســنرگ
  )536 : 1378جبلي،(

و با تغيير كلمات اين سرقت را پنهان كرده  حذف تخلصباال  ةدر غزل زير نيز همانند قطع ،جبلي
  :استكرده 

  :سنايي
  جان دهندت باز مفروشد ـرا خريدستي دل و جان              اگر ص سنايي

  )453 :1336سنايي،  ؛909 :1341سنايي، (
  :جبلي

  مهر تو مفروش ةوان را كه بود سوخت چهر تو مگذار                ةآن را كه بود شيفت
  )541: 1378جبلي، ( 
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در اشعار خود بـه   عيناًرا  اواز يي ها راعابيات يا مصدر استقبال از اشعار سنايي جبلي گاهي :  3- 1

   :از آن شاعري ديگر است ها ذكر نكرده كه مخاطب بداند اين مصراعاي  اما قرينه ،ار برده استك
  :سنايي

  ستـــري نيـالمنته هللا كه تو را دردس   م        ــــست به رويه ابسيار جفاهات رسيد
  من بنده مقرم كه خود از من بتري نيست      خصمم به بدي گفتن من لب چه گشايد     

  )391 :1336سنايي،  ؛ 831 :1341ايي، سن(
  :جبلي

  ري نيستـو را دردســنته هللا كه تـــالم    ر من       ـــبه س ها گر چند رسيد از تو بال
  يستـمن بنده مقرم كه خود از من بتري ن     خصم تو به بد گفتن من لب چه گشايد      

  )510: 1378جبلي،( 
دوم يا سوم جاي داده نشده است، اما آنها  ةف كامل نبود در دستباال به اين دليل كه تصر نمونةسه 

توان آنها را طبق تعريف  مي حتي .اول سرقت ادبي دانست ةي دستها توان در قياس با ديگر مثال مي را
آوردن  )6(حذف تخلص  و در مثال  )5و 4(زيرا در نمونة  ؛شمس قيس رازي مصداق انتحال دانست

  .بيات را بدون قرينه شاهديمبيتي بيگانه در ميان ا
سـت و آن  ري بـر خويشـتن بسـتن ا   گـ سخن دي " :گويد مي شمس قيس رازي در تعريف انتحال

ري را مكابره بگيرد و شعر خويش سازد بي تغييري و تصرفي در لفـظ   گنان باشد كي كسي شعر ديچ
قـيس  ( "ردانـد  گص بخليا ت آردانه به ميان آن درگبيتي بي) ن كهناچ(و معني آن يا به تصرفي اندك 

  .)464 :1338رازي، 
  :فتهگي معز

  تـر دارم دست تا فرود آري دســب     تيــت برآوردســـفا دســجه ه بــچگر 
  :و رافعي از او برده

  تــا فرود آري دســبر دارم دست ت     تــصنم عشوه برساي  خذاه ين بس با ز
  :فتهگي و همچنين معز

  عيـاف ةديذه ان كند كه زمرد بـــمــه     منــدش ذهــه ديـــش بـــركاتــتواتر ح
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  :اديب صابر از او برده
  عيـــاف ةذــديه مان كند كي زمرد بــه    د توـنما آن لب چو بسـصبر من صه ـــب

  )468و  467 : همان(
   .قيس رازي حتي تصرف يك مصراع را نيز مصداق انتحال دانسته استشمس 

به همراه فهرست اشعار سنايي سنايي  ديواناستقبال جبلي از  مواردكامل فهرست  ها در يادداشت 
  )1(.ذكر شده استكه مورد استقبال جبلي واقع شده، 

تصرف كامل اشعار سنايي   -2  

كرده  سنايي سرقت ديواناز آنها را به صورت كامل موجود است كه وي جبلي  ديواندر  غزل 11
سـنايي   ديواناشعاري كه جبلي از كامل رست فه .مورد آن همراه با حذف تخلص است يككه  است

در ايـن   )2( .موجـود اسـت   ها در يادداشت سنايي ه همراه فهرست اشعار سرقت شده ازبتصرف كرده 
 :شود مي يي اكتفاها كند كه به آوردن نمونه مي موارد، جبلي تمام شعر سنايي را اغاره و انتحال

موجود است كه بـدون   )469 :1336سنايي،  ؛923 :1341سنايي، (غزلي از سنايي   :)انتحال( 1- 2
  :با مطلع ف جبلي درآمده استهيچ تغييري به تصر

  تهي دستم          كه من دل را دگر باره به دام عشق در بستم  مي ساقي دلبر مدار ازاي  اال
  )551: 1378جبلي،( 

تغيير در لفـظ، شـعر    با اندكسنايي سرقت كرده و  ديواناز  رااشعاري همچنين عبدالواسع جبلي 
  :سنايي را اغاره كرده است

سنايي نيـز آمـده اسـت     ديوانر كه د )515: 1378جبلي،(بيتي دارد  5جبلي غزلي  :)اغاره( - 2- 2
 مثالً ؛كه در ساختمان كلي غزل به چشم نمي آيند هستندقدر اندك  تغييرات آن ؛)860 :1341سنايي، (

  :در بيت آخر سنايي گفته
  در وقت مالحت ز پي فتنه و آشوب               در كام لب تو شكر و نوش نهادند

  )860 :1341سنايي، (  
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اشتباه نسـاخ در   ؛بدل كرده است "لعل "را به  "كام "و  "مزاحت  "را به  "مالحت  "جبلي تنها 

  .نمايد مي بسيار بعيد "لعل  "به  "كام  "تبديل 
ازغزل  سنايي گرفته  آمده كه كامالًديگري با مطلع زير  بيت 6غزل جبلي  ديواندر  :)اغاره( - 3- 2

  :)371 :1336سنايي،  ؛ 798 :1341سنايي،(شده است 
  م كانديشة تو هم نفس باشد مرا            يا تمناي وصال چون تو كس باشد مراا من كي

  )491: 1378جبلي،( 
و عوض كـردن دو، سـه    4و  3جاي ابيات  تنها تفاوتي كه جبلي در غزل سنايي ايجاد كرده تغيير 

  .استدر بيت سوم سنايي  "وي  "به  "او  "تبديل  :واژه مانند
اين گونـه  در دو غزل سنايي و جبلي  4براي مثال بيت كه از نوع اغاره است، غزلي ديگر در  :4- 2

  :آمده است
  سرــپاي  وقف كن ايام و ساعات       دم بزن يكبر نشاط خرمي    

  )891 :1341ي، سناي( 
  سرــپاي  اتـوقف كن ايام و ساع         از ميكدهخرمي  وبر نشاط  

  )531 :1378جبلي، (  
چـرا كـه    ؛تر از آن است كه ناسخي آن را اشتباه نوشته باشـد  ر اين گونه موارد نيز مصراع روشند

  .كند بسيار واضح هستند مي تغييرات و كلماتي كه جبلي در شعر سنايي وارد
 .شود مي ها خودداري كالم از آوردن آن ةكه به دليل اطال هستندي باال ها مثالد ديگر، همانند موار

  حذف تخلص سنايي و تصرف قطعه به سود خود  - 3

به طـوري كـه    ؛هستندادبي  سرقتكه مصداق بارزي براي  شود مي جبلي اشعاري يافت ديواندر 
در اين موارد سعي جبلي بر آن بوده اسـت   .شمار آوردتوان آنها را اشتباه ناسخان به  به هيچ وجه نمي

 ةتا شعري از سنايي را با حذف تخلص شاعري او و برگردان ضماير و تغيير آن بيت در جهت استفاد
  .دانستانتحاالت جبلي توان  مي رااين موارد  .از آن خود كند مطلوب خويش
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ـيده   :از عبارتندشعر حذف تخلص، انتحال و اغاره يافت شد كه  10در   13 :1378جبلـي،  (يك قص
برگرفتـه از    641و  640 :1378جبلي، (، يك مسمط  )24 :1336و سنايي،  48 :1341برگرفته از سنايي، 

و سـنايي،   801 :1341برگرفتـه از سـنايي،    477 :1378جبلـي،  (، يك تركيب بنـد  )660 :1336سنايي، 
  .غزل 7و  )373 :1336

سنايي تصـرف كـرده،    ديوانحذف تخلص و گاه تغيير ضماير از اشعاري كه جبلي با كامل فهرست 
 كـه بـه چنـد نمونـه از آنهـا      )3(آمده است  ها به همراه فهرست اشعار سرقت شده از سنايي، در يادداشت

  :پردازيم مي
كـه در طـي قـرون و حتـي دوران معاصـر،      در ديوان دو شاعر موجود است مشهور اي  قصيده :1- 3

سـنايي و  انـد   بعضي با داليلي كه ارائـه داده  ؛اند ب آن قصيده اختالف نظر داشتهپژوهشگران دربارة صاح
سـخن و  فروزانفر بعد از شرح حال جبلي در گفته شد كه  ؛اند گروهي نيز جبلي را سرايندة آن بر شمرده

 محيط طباطبايي نيز در مقالـة  .كه به زعم نگارندگان مشكوك است از او آورده استاي  قصيده سخنوران
ـيزدهم از مجموعـة       با ذكر داليل مختلف "اين قصيده از كيست  " از جمله مقايسـة محتـواي رسـالة س

براي نگارنده اطمينان حاصـل   " :گويد مي با نسخة چاپي قصيدة مزبور التحفه البهيه و الطرفه الشهيهعربي 
 :1339محيط طباطبـايي،  ( " .شد كه قصيدة مزبور از گفتة عبدالواسع است و ابداً به سنايي ارتباطي ندارد

سـبك سـنجي، نقـد و     "تحـت عنـوان   ديگـر  اي  در مقاله .)155 :1385 ،به نقل از ياحقي و ايزانلو ؛34
نيز سعي بر اين شـده تـا بـا     )1 :1385 ،ياحقي، ايزانلو( "بررسي شيوه آماري كيوسام در انتساب يك اثر

ـيوة   استفاده از شيوة آماري كيوسام، قصيدة مزبور را به يكي از دو شاعر منتسب كنند كه در نهايت اين ش
   .شود ص نميآماري جواب نداده و تا پايان مقاله انتساب اثر به سنايي يا جبلي مشخ

بـه تصـحيح مـدرس     ،سـنايي  ديـوان و در  )13 :1378جبلي، (بيت  49 ،جبلي ديواندر  اين قصيده
مصفا با داليلـي كـه ارائـه     ؛)24 :1336، سنايي(بيت دارد  47و مظاهر مصفا  )48 :1341سنايي، (رضوي 

كرده آن قصيده را به احتمال نزديك به يقين از سنايي دانسته، بـر خـالف مـدرس رضـوي كـه آن را از      
  .جبلي دانسته است

   :عبارتند ازكه قصيده از سنايي است  داليل مصفا مبني بر اين
  .ديگر سنايي استچون قصايد .. .شيوه و سبك قصيده از حيث بيان و معنا و )الف
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  .چرا كه جبلي به تكلف و صنعت گرايش دارد ؛سادگي و پيراستگي قصيده از تكلف و صنايع ادبي )ب
ـنايي   ؛قصيده كسي است كه مدتي در سرخس بوده و از مردمان آن ديار رنجيده اسـت  ةگويند )ج س

  .نيز مدتي را در سرخس گذرانده و از مردم آن ديار رنجيده خاطر بوده است
  .)840 :1336سنايي، (سنايي تخلص او آمده استقصيدة  38در بيت  )د

  :عبارتند ازكه قصيده از جبلي است  داليل مدرس رضوي  مبني بر اين
جبلي آمده است  و برخالف آن در اكثر نسخ سنايي مشـاهده   ديواناين قصيده در بيشتر نسخ  )الف

ملي ملك ديده، آن را در تصحيح خود  ةكتابخان قديمي ةنشده است و فقط به اين دليل كه آن را در نسخ
  .سنايي لحاظ كرده است ديوانبر 

  )48 :1341سنايي، ( داند اسلوب قصيده را از آن سنايي نمي مدرس رضوي بر خالف مصفا سبك و )ب
ـيده را از آن   مي نمايد و مي تر س محكم، نظر مظاهر مصفا در قياس با مدرگانبه نظر نگارند توان قص

منسـوخ شـد مـروت     "از محققين نامبرده كه به بررسي قصـيدة  اما موردي كه هيچ كدام  ،دانستسنايي 
ـيده را از  شايد جبلي عامدانه و آگاهانـه   ،كهاين است اند  به آن توجهي نكردهاند  پرداخته "...و  ديـوان قص

ملـي بـراي ايـن    تـوان مح  مـي  شـود  مي با داليلي كه ارائه .و در ديوان خود جاي داده استسنايي گرفته 
  :فرضيه قائل شد

ـته و بـه      ديوانجبلي هم به كه نشان داديم  سرقات ادبي جبليدر دسته بندي  )الف سـنايي نظـر داش
استقبال بسياري از اشعار او رفته است و هم بسياري از آنها را به صورت كامل و گاه با اندك تغييـري در  

اين قصيده تنها موردي نيسـت كـه در    ي بودند وادب سرقتديوان خود جاي داده است  كه مصاديقي از 
  .شود مي ديوان دو شاعر يكسان يافت

ادبي جبلي از سنايي را  سرقتيي، عامدانه و آگاهانه بودن ها در تقسيم بندي سوم، با آوردن مثال )ب
و يا   توان تمام آنها را اتفاقي آنها بيت تخلص حذف شده است و نمي بيشترچرا كه در  ؛نشان خواهيم داد

  .اشتباه نساخ دانست
ابيات به كار  اًتقريب كار برده است،ه كه سنايي تخلص خود را ب 38مزبور تا قبل از بيت  ةدر قصيد

اما در همين بيت  ؛)فقط دو بيت در سنايي بيشتر آمده است(سنايي و جبلي يكي است  ديوانرفته در 
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مدانه و با زيركي تخلص سـنايي را حـذف   جبلي آگاهانه و عا ،است 40بيت جبلي  ةكه در قصيد ،38
  :كرده و بيت را به اين صورت در آورده است

  :سنايي 38بيت 
  شتر فضول كه يابد ز ابتداــين بيا لق             زــچون كعبه نزد خ سنايي ةشد گفت

  )24 :1336سنايي،  ؛48 :1341سنايي، ( 
  :جبلي 40بيت 

  ول كه يابد به ابتداــن بيشتر قبــيا ز            ين قبل  ا نيست زاي  با اين همه مرا گله
  )531: 1378جبلي، (   

بيت  9بعد از بيت باال در هر دو ديوان  ؛شود سنايي به همين جا ختم نمي ةتصرف جبلي در قصيد
خـود   قصيدة 38سنايي در بيت  ؛بيت آن در سنايي و دو بيت آن در جبلي نيست موجود است كه دو
از ضـماير مفعـولي غايـب     ،سـخن اوسـت   ةكار برده، در تمامي ابيات بعد كه ادامـ كه تخلصش را به 
 1، "او  "بـار از ضـمير    8كه مخاطب واقع شده،  "سنايي  "يعني بعد از تخلص  ؛استفاده كرده است

هـا را بـه ضـمير     است كه جبلي تمامي آن شدهاستفاده  "ش  "بار از ضمير متصل  1و  "وي  "بار از 
 .اسـت  تغييرات ديگر محدود به تغيير بعضـي كلمـات و حـروف    )4( ؛بدل  كرده است "من  "منفصل
  .است "با  "به  "تا  "و  "بر  "به  "سوي  "، "لفظ  "به  "كلك  "تبديل  :چون

  دا ـين بيشتر فضول كه يابد ز ابتا ز  لق          ـچون كعبه نزد خ سنايي ةشد گفت
  بول كه يابد به ابتداــين بيشتر قا ز      بل     ين قا نيست زاي  گله مرابا اين همه 

  ود روا ـان بـــبزرگ به نزد  اوبازار        روان      ودــبه گاه فصاحت ب اوتا كلك 
  ان بود رواــه نزد بزرگــب منبازار     ود روان       ــب به گاه فصاحت  منتا لفظ 

  )5( .سنايي نيستقصيدة در آمده كه در قصيدة جبلي بيت  بعد از بيت باال دو
  ده رواـــعن قاـــا بود ايـــي كجـر نياورند         در دوستـــسي بـــنف اوام ـآنگه به ك

  ده رواـــعن قاـــا بود ايـــي كجـدر دوست  ياورند        ــي بر نـــنفس منوانگه به كام 
  هرباـــكشد به سوي خويش ك زان سان كه كه ن        ـويشتــدا به خــكشند به عم اوآزار 
  رباـــشد به بر خويش كهـان كه كه كــزان س  تن        ـــدا به خويشـكشند به عم منآزار 
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  ا ـــي رضـــر جانبــد ز هــدهن اوبر نقص     د      ـكنند به هر موضعي حس اودر فضل 
  ا ـــي رضـــانبر جــد ز هـدهن مندر نقص       كنند به هر موضعي حسد    مندر فضل 

بـه  شـايد   ،جبلي موجود نيسـت  ةسنايي آمده كه در قصيد ديوانبعد از بيت باال دو بيت ديگر در 
بيت ضميري كه جبلي بتواند آن را مصادره كند وجـود نداشـته، آنهـا را مـورد      در اين دو اين دليل كه

  :استفاده قرار نداده است
  ي نواـن حرف دشمنان و حسودان بــكاي      قتي     قيـــد بداند حـل كه اين شنيـعاق  

  چون عنصري ز ظلمت در جنب صد ضيا     ا شد نزديك اهل بخل    چون جوهر سخ
  :دهد مي خود را ادامه ةبيت باال شيو و بعد از دو
  فا ـود صـخ  ندــنمايـن اواق             تا دشمنان ــز نفـنگسالند ج اوتا ناصحان 
  فا ـز صـد جــننماين  مندان ـاق             با حاســز نفـد جنگسالن منبا ناصحان 
  اـره  ي كنند همه صحبتشـبي حجت     ي         ـبه همه عمر حاجت وراور اوفتد 
  اـم رهـبتـي كنند همه صحـبي حجت     تي        ــبه همه عمر حاج مراور اوفتد 

  :ايي استهنر جبلي جا به جايي كلمات سنة در بيت آخر نيز هم
  ماـما بست الجبال و ما انشقت الس      مرد آن بود كه دوستي او بود به جاي     
  ما       ــلو بست الجبال او انشقت الس      مرد آن بود كه روي نتابد ز دوستي        

بـدون   ،ابيـات بعضـي  بيت دارد، با جا به جايي  7سنايي  ديوانبيتي را كه در  6جبلي غزلي  :2- 3
و عوض كردن بعضي از كلمات و همچنين حذف تخلص سنايي از غزل، به نام خود در  هايير در آنتغ

  :كه تخلص سنايي را در خود جاي داده به اين صورت آمده است 6بيت  .كرده استديوانش ثبت 
  كز عشق تو حال من دل سوخته چون است رت هست          خب سنايياي رفته ز نزديك 

  )818 :1336سنايي، ؛ 383 :1341سنايي، (      
  :جبلي آن را به شكل زير در آورده است و

  كز عشق تو حال من دل سوخته چون است     ستــخبرت هساخته تدبير جدايي  اي 
  )505: 1378جبلي،(  
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تغيير داده شده و مصراع بعدي بـه همـان شـكل كـه در غـزل       "سنايي  "مصراع حاوي تخلص  
  .ستسنايي آمده، باقي مانده ا

در  "شمار  "به جاي  "شكار "آوردن  :را نيز، تنها با تغييراتي جزيي چون جبلي غزلي ديگر: 3- 3
  :، انتحال كرده است"سنايي"در بيت چهارم و با حذف تخلص  "ميل  "به جاي  "يار  "بيت اول و 

  رـون طبع روزگار مگيـتو كن            ستا بيداددهر  ز سنايي بر
  )445 :1336سنايي، ؛ 898 :1341سنايي، (

  يرـگـنون طبع روزگار مــتو ك              ستا بيدادروزگار  از من بر     
  )529 :1378جبلي، (  

بيت اول را بي كـم   6 اًاو تقريب .بيتي سنايي است 9بيتي دارد كه برگرفته از غزل  10جبلي غزلي :  4- 3
كه در باال ذكر شد، عالوه بر حذف تخلص اي  قصيده همانند ،اما در ابيات بعدي ،و كاست از سنايي گرفته

تغييـر داده   "مـن   "به   "او  "از   با تغيير آن مصراع، مراجع ضمير سنايي را وي، 7در بيت سنايي از شعر 
 "و  "بـود   "سنايي در غزل جبلي فقط محدود به جا به جا كـردن دو كلمـة    8همچنين تغيير بيت  ؛است

ـنايي را كـه    9جا به جايي كلمات، مصراع اول از بيت  ز جبلي با همان ترفندني 9در بيت  .است "دوش  س
  : كلمه به كار رفته است، بي كم و كاست و مصراع بعد را با تعويض ضماير سرقت كرده است 6در آن 

  وشــبع بنيـــبه ط شـــسخنرد            باري ــت مـــاز غم سناييگيرم كه 
  وشــــر از جـــهان پـــج او ةاز نال   بح         ــــبي روي تو بود دوش تا ص

  ب دوش ــگذاشت ش اوين گونه كه ا ز    رگز       ـــباد هـــيا رب شب كس م
  )456 :1336سنايي، (

  

  وش ــع بنيـــبه طب مـــسخنوش           باري ــواب من خـيرم بدهي جـــگ
  وشـــر از جــــهان پـج منة نال از    ا صبح        ــو دوش بود تـــبي روي ت

  م دوشــگذاشت منه كه ـــين گونا ز     ا رب      ـــباد يــــهرگز شب كس م
  )540 :1378جبلي، (

  :آن تخلص خود را آورده است 6بيتي دارد كه در بيت  6سنايي غزلي  :5- 3
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  يده نهادهز پي ديدن رويت                 هم گوش به در كرده و هم د سناييپيوسته 
  )532 :1336سنايي،  ؛1009 :1341سنايي، (

 ،آن 6بيتي خود و حذف بيـت   7بيت از اين غزل در غزل  5با آوردن  )577 :1378جبلي، (جبلي 
  .بار ديگر شعري از سنايي را انتحال كرده است ،تخلص سنايي

ل خـود اسـتفاده   سـنايي را در غـز   ابيات غزل  جبلي در تصرفي ديگر همانند غزل باال تمام :6- 3
  :كرده و بيت آخر را كه حاوي تخلص سنايي است تغيير داده است

  سناييبس خوبي چون شعر  زيرا كه تو         دـــبيداد مكن كز تو پسنديده نباش
  )538 :1336سنايي،  ؛1018 :1341سنايي، (

  االمرايي اجـــتگر تـــخدمو ــزيرا كه ت            دـــبيداد مكن كز تو پسنديده نباش
  )584: 1378جبلي،(   

  نتيجه

وي،  ديـوان با پيش چشم داشتن  ،سنايي ةدور شاعر هم ،همان گونه كه نشان داده شد عبدالواسع جبلي
   .به تصرف خويش در آورده استو ي مختلف سرقت كرده ها بسياري از قطعات شعري او را در قالب

ـامد بـاالي اشـعار تكـراري، حـذف       او تكرار شده ديواني مخصوص سنايي كه در ها تركيب اند، بس
ـتباه ناسـخين را بر   تخلص سنايي از شعر و تبديل و تغيير ضماير از جمله مواردي است كه ظن  طـرف اش

مي شود  جبلي يافت ديوانبه وفور در  ،ترين انواع سرقت ادبي هستندبارز كه ،انتحاالت و اغارات .كند مي
ـنايي يي از دو ديوان ها به همراه مثالاي  گانه در دسته بندي سهو در اين مقاله  چـه بـه صـورت     ،جبلي و س

چه با تصرف كامل قطعـه و چـه بـه صـورت حـذف       ،و قافيه، تركيبات و مضامين شعريرديف  اقتباس
  .از شعر به آن پرداختيمتخلص سنايي 

ورد مورد آن استقبال از اشعار سنايي است كـه در سـه مـ    13 ؛غزل موجود است 152جبلي  ديواندر 
سـرقات   ةتوان آنها را همچون گروه دوم و سـوم در زمـر   مي حذف تخلص سنايي صورت گرفته است و

مورد حذف تخلص  7و  )مورد حذف تخلص سنايي 1همراه با (مورد آن تصرف كامل  11 ؛ادبي قرار داد
و تكـراري   آمـده  )اقتباس و تأثير پـذيري (مورد آن در گروه اول  3كه  است، و برداشتن غزل به سود خود
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سنايي تصرف، انتحال و اغـاره   ديوانخود را از  ديوانغزل موجود در  152مورد از  18يعني جبلي  ؛است
قصيده دارد كه يك قصيده استقبال شده و يك قصيده همراه با حـذف   149همچنين ديوان او  ؛كرده است

ي تركيب بند ديوان، اغاره ها بندمورد مسمط، يكي از آنها به همراه يكي از  5از  ؛تخلص انتحال شده است
  .و حذف تخلص شده است

از مورد سـرقت ادبـي    21شعري،  الب هايق بيشترعبدالواسع جبلي، با احتساب  ديواندر  در مجموع
عبدالواسع جبلي و شعراي متقـدم و معاصـر او    ديوانكه بعد از بررسي اي  اما نكته ؛يافت شدسنايي  ديوان

ـنايي، بلكـه از       ،است هايي قتقرينه و سر ي بيها اقتباس ،ها قابل توجه است، تقليد كه نـه تنهـا از شـعر س
   .جداگانه به آن خواهيم پرداختاي  خورد كه در مقاله مي وي به چشم ديوانشعراي ديگر نيز در 

  ها يادداشت

ـنايي،   برگرفته 497: 1378جبلي،(،)33 :1336و سنايي،  59 :1341برگرفته از سنايي،  28: 1378جبلي،( - 1 از س
 510: 1378جبلـي، (، )386و  385 :1336برگرفته ازسنايي،  509: 1378جبلي،(، )367 :1336و سنايي،   793 :1341

ـنايي،   856 :1341برگرفته از سنايي،  518: 1378جبلي،(،  )391 :1336و سنايي،  831 :1341برگرفته از سنايي،  و س
 902 :1341برگرفته از سنايي،  536: 1378جبلي،(،  )893 :1341ي، برگرفته از سناي 532: 1378جبلي،(، )416 :1336

و  909 :1341برگرفته از سنايي،  541: 1378جبلي،(، )هم تأثير پذيري و هم حذف تخلص(  )447 :1336و سنايي، 
ـنايي،    557: 1378جبلي،(، )هم تأثير پذيري و هم حذف تخلص(  )453 :1336سنايي،  و  943 :1341برگرفتـه از س
ـنايي،    563 :1378جبلي، (، ) 982 :1341برگرفته از سنايي،  562: 1378جبلي،(،  )481 :1336سنايي،  برگرفتـه از س
ـنايي،    573و  572: 1378جبلي،(،)367 :1336و سنايي،   793 :1341 ـنايي،   1002 :1341برگرفتـه از س  :1336و س
هم ( )546 :1336برگرفته از سنايي،  589: ،1378يجبل(، )1006 :1341برگرفته از سنايي،  578: 1378جبلي،(، )525

 .)تأثير پذيري و هم حذف تخلص

ـنايي،   797 :1341برگرفته از سنايي،  491: 1378جبلي،( - 2 برگرفتـه از   515: 1378جبلـي، (، )371 :1336و س
ـنايي،    531: 1378جبلي،(،)860 :1341سنايي،  ـنايي،  برگرفتـه   539: 1378جبلـي، (، )891 :1341برگرفتـه از س از س
، )452 :1336و ســنايي،  909 :1341برگرفتــه از ســنايي،  1378:542جبلــي، (، )455 :1336و ســنايي،  912 :1341

ـنايي،   922 :1341برگرفته از سنايي،  549: 1378جبلي،( برگرفتـه از    552و  551: 1378جبلـي، (، )464 :1336و س
 :1336و سنايي،  950 :1341برگرفته از سنايي،  555: 1378جبلي،(،)469 :1336و سنايي،  924و  923 :1341سنايي، 
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برگرفته  584و  583: 1378جبلي،(، )553 :1336و سنايي،  1034 :1341برگرفته از سنايي،  580: 1378جبلي،(، )488

ـنايي،   1023 :1341از سنايي،  ـنايي،    584 :1378جبلـي،  (، )542 :1336و س ـنايي،    1018 :1341برگرفتـه از س و س
 .)هم تصرف  و هم حذف تخلص( )538 :1336

ـنايي،    1378:505جبلـي،  (، )24 :1336و سنايي،  48 :1341برگرفته از سنايي،  13 :1378جبلي، ( - 3 برگرفتـه از س
ـنايي،  818 :1341 ــي،(، )383 :1336و سـ ـنايي،   529: 1378جبل ــه از سـ ـنايي،  898 :1341برگرفت ، )445 :1336و سـ

ـنايي،   540: 1378جبلي،(، )447 :1336و سنايي،  902 :1341نايي، برگرفته از س 536: 1378جبلي،(  :1336برگرفته از س
ـنايي،   577: 1378جبلي،(، )453 :1336و سنايي،  909 :1341برگرفته از سنايي،  1378:541 جبلي،(، )456 برگرفته از س

برگرفته از  477 :1378جبلي، (، )546 :1336برگرفته از سنايي،  589: 1378جبلي،(، )532 :1336و سنايي،  1009 :1341
  . )660 :1336برگرفته از سنايي،   641و  640 :1378جبلي، ( ،)373 :1336و سنايي،  801 :1341سنايي، 
ـنايي،   و  48 :1341سنايي، (سنايي  قصيدةو )531: 1378جبلي،(شده، قصيدة جبلي   هو اشعار ارايشواهد  - 4 س
  .شود مي ها خودداري عات چند باره در ذيل آنرا مد نظر دارد و از ارجا )24 :1336
  اجرا ـــــــم ز مـــــناچار اندكي بنماي   ليكن چو صد هزار جفا بينم از كسي      - 5

  تماــــن به دوستي ز همه عالم انــــزان است غبن من كه گروهي همي كنند        با م
  )16 :1378جبلي، (   
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  .اميركبير :تهران .به تصحيح مظاهر مصفا .كليات ديوان .)1336( .مسنايي غزنوي، مجدود بن آد
  .كتابخانه ابن سينا :تهران .به سعي و اهتمام تقي مدرس رضوي .كليات ديوان .)1341(.  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .معين :تهران.چاپ دوم .فرهنگ ادبيات فارسي .)1387( .شريفي، محمد
به تصحيح محمـد قزوينـي، بـا مقابلـه و      .المعجم في معايير اشعار العجم .)1338( .دقيس رازي، شمس الدين محم
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 –  94صـص   .دورة بيست و ششـم  .11شمارة  .ارمغان ةمجل ." عبدالواسع جبلي در غزنين" .)1336( .قويم الدوله
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  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 اميركبير :تهران .پنجمچاپ  .به اهتمام عبدالحسين نوايي .تاريخ گزيده .)1387( .مستوفي، حمد اهللا

 :تهران .چاپ اول .به كوشش مهدي قريب و محمد علي بهبودي .1ج  ،ي مينويها يادداشت .)1375( .مينوي، مجتبي
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 .هما :تهران.چاپ ششم .دبيفنون بالغت و صناعات ا .)1368( .همايي، جالل الدين


