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 چکیده:
خواجوي کرمانی یکی از شاعران نامدار ایران در قرن هشتم است که با سـرودن  زمینه و هدف:

هاي داستانی و غنایی به تقلید از نظامی پرداخت. در این مقالـه بـه بررسـی ویژگیهـاي منظومه
 است.  سبکی در خمسۀ خواجو در سه سطح زبانی، ادبی و فکري پرداخته شده

اي انجام شده است، به بررسـی یل محتوا و کتابخانهاین پژوهش که به شیوة تحل  روش مطالعه:
شناسی خمسۀ خواجوي کرمانی در سه سطح فکري، ادبـی ساختار و مهمترین ویژگیهاي سبک

 و زبانی میپردازد. 
اول و جزو نوابغ ادب فارسی محسوب نمیشـود ولـی در خواجوي کرمانی شاعري درجه  ها:یافته

اش دیـده میشـود. او نـادر و بـدیع زیـادي در خمسـهبرخی موارد شاعري مبدع است و ابیـات  
شاعري است که براي نوآوري در شعر و کاربرد ترفندهاي بیانی و بدیعی، بسیار تالش میکنـد و 
چندان به احساس و عاطفه در اشعارش توجهی ندارد، به همین دلیـل اشـعارش چنـدان مـورد 

ات اشعارش، کاربرد فـراوان صـنایع و پسند قرار نگرفته است. بنابراین یکی از مهمترین خصوصی
متصنعانه بودن لفظ و زبان شعر وي است. باوجود این زبان وي ساده و روان است، اما گاه اصرار 

 بر نوآوري و خلق مضامین جدید، شعر وي را بسمت تکلف و تصنع میکشاند. 
یشـتر بـه در میان صناعات لفظی بیشتر به جناس و در میان صـناعات معنـوي ب  گیري:نتیجه

تلمیح و مراعات نظیر و تضاد عالقه نشان داده است. خواجو تشبیهات و خصوصاً استعارات خـود 
آورد و همواره آنها را در کنار دیگر عناصر خیـال اسـتفاده میکنـد. مجـاز در را بدون پیرایه نمی

ربرد آنها خمسۀ او چندان جنبۀ هنري ندارد و کنایات در خمسۀ او عموماً تکراري است و اگر کا
سبب زیبایی خاصی شود، بعلت چگونگی بکار گرفتنشان در ساختار بیت است. خمسـۀ خواجـو 

اسالمی را بنمایش میگذارد و خواجو آگاه از علوم و فنون ادبـی،  -عصارة فرهنگ و تمدن ایرانی 
یز حکمت و نجوم و مسلّط بر علوم دینی از جمله روایت احادیث است، به همین دلیل اشعار او ن

مسلک و راوي داسـتانهایی سرشار از تلمیحات و اشارات متنوع است. همچنین او  شاعري عارف
است که در آنها عشق مایۀ اصـلی و محـرّك نخسـتین اسـت و در کنـار داسـتانهاي عاشـقانه و 

 مضامین خاص آن، به ادبیات تعلیمی و اخالقیات و عرفان نیز پرداخته است. 

 1399آبان  05 :دریافت تاریخ   
 1399آذر    08:   داوري تاریخ   
 1399آذر  23: اصالح تاریخ   
 1399بهمن   08: پذیرش تاریخ   

 
 :کلیدي  کلمات  

 شناسی، خمسه خواجوي کرمانی، سبک
 سبک عراقی، سطح زبانی، سطح ادبی،  

 سطح فکري.
 

 :مسئول نویسنده * 
    saveh.ac.ir-Fallahi@iau 
 542433033 )25 98(+   

 



JSPPP, (١٤)٦٠-٣٥ :٦٨, January ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: https://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Stylistic study and analysis of "Khamseh Khajavi Kermani" 
 
G. Pourbagher, M. Fallahi *, R. Fahimi 
Department of Persian Language and Literature, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran. 
 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Khajavi Kermani is one of the famous poets 
of Iran in the eighth century who imitated Nezami by composing fictional and 
lyrical poems. 
METHODOLOGY: This research, which has been done through content 
analysis and library, examines the structure and the most important stylistic 
features of Khamseh Khajavi Kermani at three levels of thought, literature and 
language. 
FINDINGS: Khajavi Kermani is not a first-rate poet and one of the geniuses of 
Persian literature, but in some cases he is an innovative poet and many rare 
and original verses can be seen in his Khamseh. He is a poet who tries hard to 
innovate in poetry and use expressive and rhetorical tricks, and does not pay 
much attention to emotion in his poems, which is why his poems are not very 
popular. Therefore, one of the most important features of his poems is the 
extensive use of industry and the artfulness of his words and the language of 
his poetry. 
CONCLUSION: Conclusion: Among the verbal industries, he has shown more 
interest in puns and among the spiritual industries, he has shown more 
interest in allusions and observance of similarities and contradictions. The 
permissible in his khums is not very artistic and the allusions in his khums are 
generally repetitive, and if their use causes a special beauty, it is because of 
how they are used in the structure of the verse. 
Khamsoo Khajou shows the essence of Iranian-Islamic culture and civilization 
and Khajou is aware of literary sciences and techniques, wisdom and 
astronomy and is fluent in religious sciences, including the narration of 
hadiths. For this reason, his poems are full of various allusions and allusions. 
Is. He is also a mystic poet and narrator of stories in which love is the main 
motive and the first motivator, and in addition to love stories and their 
specific themes, he has also dealt with educational literature, ethics and 
mysticism. 
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 مقدمه
توجهی از آثار ادب فارسی محسوب میشـوند. «داستانسـرایی در شـعر فارسـی از بخش قابل  هاي داستانیمنظومه

انواعی است که بسیار زود مورد توجه شاعران قرار گرفت و علت اساسی آن وجود داستانهاي عاشـقانه در ادبیـات 
نخستین کسی که در ).  561پهلوي و سرایت آن به ادب فارسی بوده است (تاریخ ادبیات ایران، رضازاده شفق: ص

زبان فارسی، طرح مثنوي را ایجاد کرده و سرودن داستانهاي قـدیمی ایـران را آغـاز نمـوده رودکـی بـوده اسـت 
). از میان ایـن آثـار، 45(داستانهاي منظوم غنایی از آغاز شعر فارسی دري تا ابتداي قرن هشتم، غالمرضایی: ص  

آیند در نـزد مـردم واقع جزو داستانهاي منظوم عاشقانه بشمار می  داستانهایی که از بنمایۀ عشق برخوردارند و در
 اي هستند.    داراي جایگاه ویژه

داستانسرایی منظوم در ادب فارسی بوسیلۀ نظامی گنجوي به اوج رسید، آنچنانکه سرمشق شاعران بعـد از خـود 
سـرایی» نیرومندي بـه نـام «خمسه  قرار گرفت و مثنویهاي او در تاریخ شعر فارسی نقطۀ آغاز پدید آمدن جریان

پردازي خمسۀ او برآمدند. برحسب تاریخی بعد از امیرخسرو دهلوي، گردید و شاعران بسیاري بعد از وي به نظیره
الـدین ابوالعطـا محمـودبن هایی دربرابر خمسۀ نظامی اقدام کرد، کمال دومین شاعر معروفی که به سرودن نظیره

است. مثنویهاي خواجو را میتوان به دو گروه تقسیم کرد: آنچه به سبک نظـامی   علی معروف به خواجوي کرمانی
سروده شده و داستانهاي عاشقانه و قهرمانی در این گروه جاي میگیرند که شامل هماي و همایون، گـل و نـوروز 

ظـه و حکـم هایی کـه در سـلوك و موعهستند و بنظر میرسد یادگار نیمۀ اول عمر او باشند و گروه دوم منظومه
االنوار هستند و مربوط به نیمۀ دوم زنـدگی نامه، گوهرنامه و روضهسروده و به سبک سنایی هستند و شامل کمال 

اوست، یعنی زمانی که به شیخ مرشد ابواسحاق کازرونی ارادت نشان داده و خود نیز داراي مشـرب عرفـان شـده 
 است. 
ها از او با ها باعث شده در تذکرهو استادي او در استفاده از آرایههاي واالي وي  اندیشی و مضامین و اندیشهباریک

المعانی و نخلبند شعرا یاد شود. اما با وجود این القـاب، وي را در المتکلیمین، خالقالکالم، افصحالقابی چون ملک
وجـود دارد. صـفا  سرایی مقلد نظامی میدانند. در تعیین نوع و میزان این تقلید بین ادبـا نظـرات مختلفـیخمسه

گویان قرن هفتم را دنبال کرده ولی ایـن اعتقاد دارد خواجو «در مثنویهاي خود بر روي هم شیوة نظامی و مثنوي 
عیاري از نظامی اسـت متابعت تنها در شیوة کار است نه در اساس و مبادي آن و نباید تصور کرد که او مقلد تمام

). نفیسی نیـز 901: ص3هاي نظامی نیست» (تاریخ ادبیات در ایران، صفا، جبلکه داستانهاي او مطلقاً تکرار داستان
معتقد است «در مثنوي سبک نظامی را دنبال کرده و در بسیاري موارد از او روانتر سروده است» (تـاریخ نظـم و 

 ). 200: ص1نثر در ایران، نفیسی، ج
شناسـی در این مقاله قصد تعیین موارد و میزان تقلید خواجو از سبک نظامی را نداریم و تنهـا بـه بررسـی سبک

خمسۀ او در سه سطح زبانی، ادبی و فکري میپردازیم تا بدین طریق ارزش خمسۀ او و ویژگیهاي سـبکی خـاص 
 آن آشکار شود. 

 
 بحث و بررسی

 سطح فکري
داستانهاي عاشقانه، مبانی عرفانی، تاریخی، موسـیقی، نجـوم و هنـر شـاعرانه   خمسۀ خواجو درحقیقت تلفیقی از

 هستند که تبحر و ذوق خواجو را بنمایش میگذارند. 
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عشق: محور اصلی در خمسۀ خواجو خصوصاً در دو منظومۀ هماي و همایون و گل و نوروز، عشـق اسـت. در ایـن 
رد. این دیدگاه متأثر از سبک عراقی است که بـر ادبیـات ها عشق مقدس است و معشوق جایگاه واالیی دامنظومه

 عصر خواجو حاکمیت داشته است. 
هاي اخالقی اخالق و ادبیات تعلیمی: ارزشمندترین و سودمندترین موضوعات مطرح در متون ادب فارسی، توصیه

و شـاعران بـزرگ بـراي   و اندرزهایی است که در البالي آثار تعلیمی و غیرتعلیمی وجود دارد. «اکثر نویسـندگان
اند و شعر و ادب را از آن جهت که باعث هدایت اخالقی و اجتمـاعی ادبیات، مسئولیت و تعهد اجتماعی قائل شده

هاي اجتماعی اند. در میان آثار شاعران و نویسندگان ایران آنچه متعلق به جنبهافراد جامعه میشود، تحسین کرده
کـوب: نقـاب، زریندارد و یا انگیزة ملـی و میهنـی» (شـعر بـی دروغ، شـعر بیاست غالباً یا رنگ دینی و اخالقی  

 ).  93ص
خمسۀ خواجو با اینکه داستانهایی غنایی هستند، مملو از حقایق سودمند اخالقی و ارزشـهاي اجتمـاعی هسـتند. 

یش خداونـد، در واقع جوهر اصلی شعر او بیان مضامین عاشقانه همراه با مسائل اخالقـی و اجتمـاعی اسـت. سـتا
توفیق خواستن از خداوند، ستایش پیامبر، طلب شفاعت از او، بیان ویژگیهاي دنیا نظیر ناپداري و وابسـته نشـدن 
به آن، نکوهش آن، غنیمت شمردن عمر و فضیلت قناعت و صبر از جمله مضامین اخالقی هستند که در سراسـر 

داري جهان و موضوعات وابسته به آن بیشترین سـهم خمسۀ او پراکنده شده است. از منظر بسامدي موضوع ناپای
)، جهـان گنـده پیـري اسـت 29االنـوار، صرا در خمسۀ خواجو داراست: در گذر از ملک سلیمان چو بـاد (روضـه

)، در ایـن گردابـه 709)، در این بیغوله نتوان خواب کـردن (گـل و نـوروز، ص418ناپایدار (هماي و همایون، ص
)، جهان خاك اسـت 48االنوار، ص)، چرخ معلق، ورقی بیش نیست (روضه228نامه، صنتوان غوطه خوردن (گوهر

). چشم بهـی زیـن 560رنگی نیاید (گل و نوروز، ص)، ز دهر سفله یک 647و خواهد رفت بر باد (گل و نوروز، ص
 ).47االنوار، صده ویران مدار (روضه
الدولۀ سـمنانی میدانـد (سـیري در الدین عالءرکن  کوب خواجو را مرید صوفی و زاهد معروفعرفان: اگرچه زرین
همه مشکل میتوان او را به معنی اصطالحی و دقیق کلمه، عارف و صوفی ). با این304کوب: صشعر فارسی، زرین

دانست، اما به هرحال بینش عرفانی دارد، جهان را چنان میبیند که عرفا ترسیم میکنند و رابطۀ انسان با خداونـد 
). «در آثـار خواجـو سـخنان 87باور دارد که عرفان توضیح میدهد (نخلبند شعرا، امیـري خراسـانی: ص  را چنان  

جـاي آن آثـار خاطرنشـان میکنـد ندیشیده است، اما جاي ابسیاري میتوان یافت که نشان دهد وي به تصوف می
طبیعت و مـزاج آن روز، در حـد  الدین بلیانی عالوه بر اقتضاي گرایش او به تصوف و حتی به فرقۀ مرشدیه و امین

هاي شاعرانۀ آنهاست و رابطه و آشنایی با صوفیانی که در آن الفت دایم با آثار سنایی و عراقی و اشتغال به اندیشه
سالها در شهرهایی مانند شیراز و کرمان حضور فعالی داشتند و در میان عامۀ مردم و طبقۀ حاکمه از تاثیر و نفوذ 

 ).  36اند» (خواجوي کرمانی در آثارش، عابدي: صهخاصی برخوردار بود
عرفان خواجو را باید مانند سعدي تحت تاثیر جوّ جامعه دانست، زیرا عصر او ادامۀ همان وضـعی را داشـت کـه از 
زمان مغول آغاز شده بود و علل و عوامل مختلفی باعث ایجاد روحیـۀ بـدبینی و ناامیـدي در بعضـی از قشـرهاي 

شده بود. خواجو هم از زمرة همان شعرایی است که روح بدبینی و یـأس   -شعرا و گروهی از عرفا  از جمله-جامعه  
هـاي و انزواطلبی و اعراض از دنیا در اشعارش میتوان مشاهده کرد. در واقع «آنچه از اصطالحات و تعبیرات و واژه

عرا دیده میشود» (نخلبند شعرا، عرفانی و صوفیانه در شعرش دیده میشود، همان چیزي است که در شعر غالب ش
 ). 322امیري خراسانی: ص
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هایی عاشـقانه هسـتند و بجـز قسـمت تحمیدیـه، از میان خمسۀ خواجو، گل و نوروز و هماي و همایون منظومه
نسـب «بهاءالـدین محمـود مطلب عرفانی خاصی در آن دیده نمیشود. منظومۀ گوهرنامه نیز تنها به بیـان سلسله

الملک اختصاص داده شده است. اما خواجو با طرح موضوعات و حکایات زیبا با معانی اعقاب خواجه نظاموزیر» از  
نامه، چهرة انسان کامل و آرمانی را بتصـویر میکشـد. «درمـورد عرفـان االنوار و کمال عمیق بلند عرفانی، در روضه

انی اسـت و همچنـین در مثنویهـاي عرفـ-االنوار کـه یـک مثنـوي اخالقـی  خاص خواجو، آنچه در مثنوي روضه
نامه و همچنین در غزلهاي خواجو میتـوان مشـاهده کـرد کـامالً صـورت عرفـانی محـض دارد» گوهرنامه و کمال 

االنوار را «اخالق و عرفان و وصـف حـالی از خـود شـاعر» میدانـد ). مرحوم صفا نیز موضوع روضه322(همان: ص
 . ) 159: ص2(تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ج

هایش دورة کوتاهی از خداشناسـی را بـنظم میکشـد. گـرایش وي در افکـار و هاي منظومهخواجو در تحمیدیه   
عقایدش بسوي زهد و تقواست و یکی از موارد تمایل و رغبت او به عرفان، وجود نیایش و دعا و مناجات در آغـاز 

 ها در بخشی تحت عنوان تحمیدیه است. منظومه
هاي عرفــانی و معنــوي صــورت میگیــرد. انــواع نامــه حــول محــور عرفــان و خواســتهر کمال نیــایش خواجــو د   

هاي معنوي از جمله توبه، گریز از گناه، عفوخواهی، رهیابی به وحدت، در این تحمیدیه دیده میشـود. در خواسته
 د: اي میپندارد و از خداوند میخواهد که به این مُرده حیات عطا کنابتدا خود را چون مرده

ــش ــاتی بخـــ ــرده را حیـــ ــن دلمـــ ــش   مـــ ــاتی بخـــ ــتی نجـــ ــم نیســـ  وز غـــ
 ) 104نامه، ص(کمال                              

خواهی، طلب زندگی و حیات مادي نیست، بلکه ازآنجاکه خود را در زمینۀ معنوي و عرفـانی ضـعیف این حیات   
میداند، از خداوند میخواهد دین و معرفت به وي ارزانی دارد، یقین را بر دلش وارد سازد تا هرچه بهتر به شناخت 

 خداوند توفیق یابد: 
ــنم ده ــرب یقیـــــ ــربت از مشـــــ  شـــــ

 ه تحقیــــــــق آرنــــــــزلم از بارگــــــــا
  در توحیــــــد بــــــر دلــــــم بگشــــــاي 

ــنم ده  ــتان دیــــــ ــوه از بوســــــ  میــــــ
 رخــــــــتم از کارگــــــــاه توفیــــــــق آر
ــدتم بنمــــــــاي  ــوان وحــــــ  ره ایــــــ

 ) 104نامه، ص(کمال                                
هاي او دیده میشود، بعنـوان هاي او در بخش تحمیدیه از خداوند نیز موضوع دیگري است که در تحمدیهخواسته

هایش نیـز از نامه با تشبیه اشعارش به زبور از خداوند طلب لحن داوودي میکند. در سـایر منظومـهمثال در کمال 
ناجات به درگاه الهی، به نعت پیامبر پرداختـه هایش پس از مپروردگار طلب عفو بخشایش میکند. او در تحمیدیه

و ضمن درود به آن پیامبر اعظم (ص) از او دستگیري میطلبد تا او را شفاعت کند، حتـی در گوهرنامـه پیـامبر را 
میانجی و واسطۀ خویش قرار میدهد و پروردگار را به حرمت و عـزتش سـوگند میدهـد کـه از گناهـان او چشـم 

 بپوشد. 
مثـال بـودن وي و از در هماي و همایون دو قسمت دارد، در بخـش اول از یگـانگی خداونـد و بیمناجات خواجو  

چون او صحبت میکند و در بخش دوم مناجاتش، امیدواري خویش به کرم خالقش را بر زبان میراند تـا قدرت بی
اسـت خواجـو از خداونـد امید به لطف و بخشش او را به اجابت برساند. از مباحث عرفانی در این مناجـات، در خو

براي داشتن صبر، رضا و فراغت از دنیاست. او همانند یک عارف میخواهد دست از تمـام مادیـات و عـالم هسـتی 
 نیازي جوید: شسته و از آن بی
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ــو ــه تـــ ــدوارم بـــ ــو امیـــ ــی چـــ  الهـــ
 رهــــی پیشــــم آور کــــه در هــــر قــــدم
 درآمــــوز شــــکرم چــــو بخشــــیم گــــنج
ــالمم ــت عـــــ ــت ده از ملکـــــ   فراغـــــ

 کــــه دارم بــــه تــــوبــــرآور امیــــدي  
 زنـــــم دم بـــــه دم در رضـــــاي تـــــو دم
 صـــــبوریم ده چـــــون فرســـــتیم رنـــــج
ــرغمم ــردان دل پــ ــاد گــ ــم شــ ــه غــ  بــ

 ) 268(هماي و همایون، ص                    
او در گوهرنامه براي برآورده شدن حاجاتش، خداوند را به حرمت و عزت پیامبر سوگند میدهد و در گل و نـوروز 

منظورش عارفان باشند سوگند میدهد، زیرا قبـل از ایـن مناجـات در احـوال بـایزدي به حق نیکمردان که شاید  
 بسطامی سخن میگوید. 

ــردان ــک مــ ــق نیــ ــه حــ ــدا بــ ــردان   خداونــ ــک گــ ــدم را نیــ ــوال بــ ــه احــ  کــ
 ) 477(گوهرنامه، ص                              

االنوار کـه آن هاي خواجوست. او در ابیات آغازین روضهمنظومهاالنوار پررنگتر از سایر  اما عرفان در منظومۀ روضه
را «مخزن اسرار حقیقی» و «روضۀ انوار الهی» مینامد، به موضوع وحدت وجود اشـاره میکنـد، در نظـر او انسـان 
مادامی که در عالم کثرت زندگی میکند، خود را هست میپندارد و به معناي وحـدت وجـود و یگانـۀ هسـتی پـی 

 نمیبرد:
ــت ــرت بتافـ ــالم کثـ ــه رخ از عـ ــان کـ ــت   کـ ــدت نیافـــ ــن وحـــ ــۀ گلشـــ  رایحـــ

 ) 5االنوار، ص(روضه                              
در ابیاتی پایانی تحمیدیۀ این منظومه، با نیایش از خداوند طلب رحمت و بخشایش میکند تا پروردگار بـا ازبـین 
بردن عصیان او، مانعی در راه انجام گناه ایجاد کند و با بخشیدن قدرت و ذوق بـه کالمـش، اشـعارش را مقبـول 

 طبع سازد: 
ــن ــر بکـــ ــرا ســـ ــین مـــ ــم عصـــ  ارقـــ
  ذوق معــــــانی بــــــه بیــــــانم رســــــان

 کـــــرکس طغیـــــان مـــــرا پـــــر بکـــــن 
ــان ــم رســـ ــه روانـــ ــاتی بـــ  و آب حیـــ

 ) 5(همان، ص                                      
االنوار، ابیـاتی شـیوا در بیـان آفـرینش دل سـروده اسـت. او دل را «شـمع شبسـتان» و «گـوهر خواجو در روضه

درخشان» تن خاکی مینامد و معتقد است که چون خداوند چون وجود را آفرید، گلشـن دل را از جگـر آب داد و 
 باد هوا را در چمن دل دمید: 

 داد بـــــه گـــــل، گـــــوهر رخشـــــان دل    کـــــرد ز دل شـــــمع شبســـــتان گـــــل
(همـــــــان،                                        
 ) 3ص

ــد ــود آفریــ ــو وجــ ــق چــ ــب مطلــ  واجــ
نبل جــــان را بــــه خــــرد تــــاب داد   ســــُ

ــان را پدیـــــــد   وز عـــــــدم آورد جهـــــ
 گلشــــــــــن دل را ز جگــــــــــر آب داد

 ) 84االنوار، ص(روضه                           
 گــــــنج روان در دل ویــــــران نهــــــاد   خــــون عقیــــق از جگــــر کــــان گشــــاد

 ) 2(همان، ص                                      
 خواجو ابیات بسیاري دربارة دل سروده است: 
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ــت ــت نشسـ ــه خالفـ ــن بـ ــو در تـ  روح چـ
ــود ــت گشــ ــیم ریاســ ــه اقلــ ــل کــ   عقــ

ــت  ــد دل سوداپرســــ ــین شــــ  صدرنشــــ
 بـــــر در دل چشـــــم فراســـــت گشـــــود

 ) 19(همان، ص                                    
ــت ــاهی دلســـ ــراپردة شـــ ــمع ســـ ــاه الهــــــی دلســــــت   شـــ ــه نظرگــــ  بلکــــ

 ) 17(همان: ص                                     
 بـــــه عقـــــل آموختـــــه علـــــم الهـــــی
ــاده ــل نهـــ ــی در آب و گـــ   ز دل گنجـــ

 بـــــه دل بخشـــــیده صـــــدر پادشـــــاهی 
 ز دیـــــــده روزنـــــــی در دل گشـــــــاده

 ) 471(گل و نوروز، ص                            
ــل ــر گِــ ــمع منظــ ــرده شــ  وي ز گـــــل کـــــرده بـــــرج اختـــــر دل    اي ز دل کــ

 ) 103نامه، ص(کمال                           
ــاغ ــد در دمـــ ــت دهـــ ــرد را ریاســـ ــراغ   خـــ ــره از دل چـــ ــل تیـــ ــد در گـــ  نهـــ

 ) 262(هماي و همایون، ص                     
 اي به دل نیز دارد: آنجا که به شرح آیت عشق و ماهیت آن میپردازد اشاره

 آنکــــه بــــه قــــدرت گــــل آدم سرشــــت
  تیــــر نظــــر بــــر هــــدف گِــــل گشــــاد

ــت  ــالم بکشـــ ــوا در دل عـــ ــم هـــ  تخـــ
 گـــــوهر جـــــان در صـــــدف دل نهـــــاد

 ) 262(هماي و همایون، ص                      
ن «در کمال مراتب بشري و فضیلت نوع انسـان بـر سـیر حیوانـات» االنوار با عنواخواجو در یکی از مقاالت روضه

موضوع کرامت انسان را ذکر میکند. عالوه بر این مقاله، ابیات بسـیاري در ایـن منظومـه وجـود دارد کـه حـاوي 
 موضوع عظمت انسان است. 

ــت   چــون تــو وجــودي بــه عــدم برنخاســت ــم برنخاسـ ــه غـ ــت و بـ ــاد بننشسـ  شـ
 ) 29(همان، ص                                     

ــري  ــی دیگـ ــت فلکـ ــه رفعـ ــو بـ ــون تـ ــرود آوري    چـ ــاق فــ ــه آفــ ــه بــ ــر چــ  ســ
 ) 47(همان، ص                                    

ــرج نیســت ــرین ب ــو ب ــت   اي کــه مهــی چــون ت ــن درج نیس ــو دری ــون ت ــه دري چ  وي ک
 ) 85(همان، ص                                    

یکی از موضوعاتی که خواجو در خمسۀ خود بـدان اشـاره نمـوده «آفـرینش انسـان» اسـت کـه در آثـار شـعر و 
است و آنان با الهام از کتاب آسمانی، احادیث و روایات اسالمی، اي خاص داشته  نویسندگان ادب فارسی نیز جلوه

 در قالب تشبیهات و تمثیالت بدیع به آن پرداخته است. 
 جسم و قالب خاکی انسان را به استناد «و نفخت فیه من روحی» چنین بیان میکند:   او جان گرفتن

ــه   ازو قالــــــب مــــــرده جــــــان یافتــــــه ــاك آب روان یافتــــــ ــن خــــــ  تــــــ
 ) 262(هماي و همایون، ص                      

ــت ــو یافــــ ــزرع دل آب روان از تــــ ــت   مــــ ــو یافـ ــان از تـ ــوهر جـ ــدن جـ  درج بـ
 ) 4االنوار: صضه(رو                             
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الدین رازي است که میگوید: «همچنین چهل هزار سال قالـب دم میـان مکـه و که یادآور این جمله از شیخ نجم
طائف افتاده بود و هر لحظه از خزائن مکنون غیب، گوهري لطیف و جوهري شریف در نهاد او تعبیه میکردنـد تـا 

 ).43گل آدم، دفین کردند» (مرصادالعباد: ص هرچه از نفایس خزاین غیب بود، جمله در آب و 
سرا» و روح را که مهمان است «خضـر» مینامـد جان را که هنوز به میزبانی روح مفتخر نشده «ظلمتاو جسم بی

 که به نور عقل آن ظلمت را بدل به روشنایی میکند: 
 خـــــــرد پیـــــــر را دمـــــــاغ دهـــــــد   در دمـــــاغ از خـــــرد چـــــراغ نهـــــد

 ) 102نامه، ص(کمال                             
ــرد ــن کـــ ــت تـــ ــر ظلمـــ ــرد   روح را خضـــ ــن کـ ــل روشـ ــه عقـ ــان بـ ــدة جـ  دیـ

 ) 103(همان، ص                                  
 در ادامه روح را «مهدي مهد خاك» معرفی میکند و در تشبیه دیگري روح را به مائدة آسمانی مانند میکند: 

ــن ــه تــــ ــانی بــــ ــدة روح رســــ  فایــــــدة عقــــــل نهــــــی در ســــــخن   مائــــ
 ) 4االنوار، ص(روضه                             

افروز میرسد و سؤال و جوابهایی بـین آنهـا مطـرح در گل و نوروز، در آن قسمت از داستان که نوروز به دیر دانش
افروز به او، روح را گلبرگی از باغ الهی میداند که وصـف میشود، در سؤال شاهزاده نوروز دربارة روح و جواب دانش

 او از رنگ و بو برون است و روشنی دیدة دل از اوست: 
ــدة دل  ــور دیــــ ــردد منــــ ــدو گــــ  بــــ
ــش ــان روانـ ــدن، فرمـ ــر بـ ــد بـ ــو باشـ  چـ
ــت ــه آب زندگانیســ ــن کــ ــدان روشــ   بــ

ــل  ــۀ گــ ــواي خانــ ــز دل، هــ ــان کــ  چنــ
ــش ــل دانــ ــد اهــ ــام کردنــ ــش نــ  روانــ
 کــــه فــــیض او حیــــات جاودانیســــت

 ) 687-686(گل و نوروز، ص                     
آثار منظوم داستانی بکار میرود توصیف است. شاعر یا هاي رایج پروردن مطالب که خصوصاً در توصیف: یکی از راه

اي جهت عینیت بخشیدن به آنچه در اثر آمده است سود میجوید. «وصـف بعنـوان نویسنده از وصف چونان حربه
عنصر مهم در شعر، عاملی قوي براي کمال بخشیدن به آن بوده که همواره مـورد اهتمـام و توجـه شـاعران قـرار 

شتمالی که بر بیشتر ابواب سخن دارد از جایگاه واالیـی در شـعر برخـودار اسـت. وصـف در گرفته است و جهت ا
حقیقت مجسم نمودن و ترسیم کردن مشهودات و محسوسات طبیعی مانند توصـیف منـاظر مختلـف طبیعـت و 

اننـده مجالس بزم و رزم یا حاالت روحانی و تاثیرات درونی است و بهترین وصف آن است که موصوف در برابر خو
 ).26نامه، طغیانی: صمجسم و مشخص شود» (توصیف و تصویرگري در منظومۀ حماسی علی

توصیفات در خمسۀ خواجو شامل وصف اشخاص، اماکن، لحظات پرسوزوگداز عاشقانه، رویارویی عاشـقان، وصـف 
ل اسـت. از هاي هجـران و وصـامجالس عاشقانه، توصیف عناصر طبیعی خصوصاً شب و روز و بهار، توصیف لحظه

نظر بسامد، پس از توصیف حاالت عاشقی، توصیف عناصر طبیعی رتبۀ دوم را دراست؛ خواجو در توصـیفات، هـر 
ها و تصـویرها مناسـب و شـباهت و هماننـدي در تمـام تشـبیه  موردي را مناسب وضعیت او وصف میکند و وجه

اتی مانند لب لعل، ابروي کمان وصف میکند، درخور است. بعنوان مثال، اگر از هماي و گل سخن میگوید با ترکیب
اما در توصیف اشخاص دیگري مانند شبل زنگی که مانع رسیدن به معاشـیق در منظومـۀ گـل و نـوروز اسـت از 

تون، چنارقد، دهانی مانند مسلخ، ابرویی کمان زه گسسته اسـتفاده میکنـد. یـا در آغـاز ترکیبات طغارشکم، نفس
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ولد نوروز در فصل بهار به شاه پیروز داده میشود. یا در توصیف شـب از کلمـات مفیـد داستان گل و نوروز، مژدة ت
 معناي سیاهی یا از اصطالحات نجومی بهره میبرد: 

ــان  ــالم نهـ ــد ز عـ ــم شـ ــن علـ ــو زریـ ــروان   چـ ــون دم زد از قیــــ ــب قیرگــــ  شــــ
 ) 369(هماي و همایون، ص                     

متداول و قدیمی و پرکـاربردي چـون لـب لعـل، کمـان ابـرو، کمنـد زلـف وي همانند شاعران پیشین، از تصاویر  
استفاده میکند و از این نظر برتري خاصی به دیگر همعصران خویش یا پیشینیان ندارد؛ اما آنگاه که چند تصـویر 

ر و آمیزد و چندین آرایۀ هنري را بکار میگیرد، ثابت میکند که شعرش از شاعران پیشین خویش، بهترا درهم می
برتر است. «خواجو مثل استادش سعدي، از تصویرهاي عام و شایع که ناظر به تداعیهاي مانوس ذهن خواننـدگان 
است، استفاده میکند: قد سرو، لب لعل، چشم مست تصاویري هستند که کم و بیش در دیوان هر شعري نظیرش 

هاي بـدیعی و درهـم اصل از کـاربرد و آرایـهرا میتوان یافت و در دیوان خواجو نیز فراوان است؛ اما تصویرهاي ح
بافتن چند آرایه درهم که بعضاً به تراکم تصویر هم کشیده میشود، چیزي است که از ویژگیهاي شعر خواجوست، 
ولی در این راه نیز آنقدر افراط نمیکند که شعر او را پیچیده و مغلق سازد؛ البته تنوع و انبـوهی تصـویر در شـعر 

آید، آنچه مهم است آن است که شاعر در بکارگیري تصـویر بتوانـد بیشـترین معنـی و طیـف میامتیازي بشمار ن
معنایی را به شعر بدهد و از این طریق بیشترین قدرت القایی را به زبان ببخشد. خواجو در این زمینه تا حـدودي 

ینـیم نتیجـۀ همـین یافتـۀ آن را در حـافظ میبموفق است و آنچه به طرز خواجـو معـروف اسـت و شـکل تکامل
 ).  96توفیقست» (نخلبند شعرا، امیري خراسانی: ص

تصویر: یکی از عناصر مهم توصیف، تصویر است. خواجـو بـا اسـتفاده از تصویرسـازي،   -1عوامل مؤثر در توصیف:  
 توصیفات خود را غنا بخشیده و بر تأثیر آن افزوده است. «تصویرسازي شاعرانه، به تجسم موضوع و القـاي معنـی

کمک میکند و قدرت تببین اندیشه و فکر شاعرانه را وسیعتر میسازد. گذشته از آن کالم را از حـد عـادي خـارج 
آورد. با این همه، تصویر شـاعرانه وقتـی تـأثیر عمیـق از خـود بجـاي میکند و فضاي واقعی شاعرانه را بوجود می

یتی وجود داشته باشد؛ در غیر این صـورت میگذارد که در پشت سر آن اندیشه و احساس انسانی و کشف و خالق
). آنچـه شـاعر را در جهـت 194کـوب: صاثر» (مجموعه مقاالت، زرینچیزي است رنگین و زیبا اما توخالی و کم

 تصویرسازي یاري میکند تشبیه است. خواجو نیز در اکثر توصیفات خود از تشبیه استفاده کرده است. 
و پیوستن آن به کلمات مناسب، کالم خود را هرچه بیشتر جذاب و جانـدار صفت: خواجو با یافتن صفات زیبا    -2

ساخته است. استفاده از صفات باعث میشود توصیفات وي از رنگ و جالي بهتر و چشمگیرتري برخوردار شـود و 
و بدین وسیله مطالعۀ اثر خود را براي خواننده دلنشینتر میسازد. «یکی از نقشـهاي شـاعرانۀ صـفت، جـان دادن  

جانهاست. شاعر با آوردن اینگونه صفات که اختصاص به انسان و جانداران دارد، به ابر و باد شخصیت بخشیدن بی
شک ارزش شاعرانۀ چنین صفاتی به مراتب بیش از آنهایی است که این و ماه و گل و دل و اشک جان میدهد. بی

 ). 198ام، ستوده: ص نقش را ندارند» (نمیرم از این پس که من زنده
استعاره: زمانی که خواجو در آن میزیست و شاعري میکرد، زمانی است که هنرورزي در شعر سیار رایج بـوده   -3

هاي بدیعی هرچه بیشتر بیارایند؛ خواجو نیـز هاي خود را با آرایهاند که سرودهاست و سخنوران ایرانی میکوشیده
هاي ادبـی کـه بـراي توصـیف اشـیاء و و یکی از مهمترین آرایـهاز این رویکرد و پسند روزگار برکنار نمانده است 

 اشخاص از آن استفده میکند، استعاره است. 
هاي خمسـۀ خواجـو اسـت. او بـا مهـارت و زیبـایی، بـه داسـتان تلمیح: صنعت تلمیح یکی از بارزترین مشخصه
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پیامبران و به شخصیتهاي ادبی، تاریخی و اساطیري، شخصـیتهاي سـامی و نیـز بـه شخصـیتهاي آریـایی اشـاره 
خلیل، سلیمان، قـارون، موسـی، میکند. از شخصیتهاي سامی: آدم، آذر، ایوب، بلقیس، حاتم طایی، خضر، ابراهیم 

یعقوب و یوسف و از شخصیتهاي ایرانی و آریایی: انوشیروان، بیژن، پرویز، پیـران، جمشـید، ویسـه، خسـرو، دارا، 
رستم و زال موردعالقۀ او هستند و طبق معمول زمانش، تخلیط شخصیتها مثال نسبت دادن اوصاف سـلیمان بـه 

ست. از معاشیق افرادي مانند خسرو، فرهاد، شیرین، عذرا، وامـق، ویـس، جمشید و بالعکس نیز در شعر او عادي ا
رامین، یوسف و زلیخا در اشعارش بسامد بیشـتري دارد و خواجـو در بیـان مفـاهیم عاشـقانه از ایـن نامهـا بهـره 

 میجوید. 
ادثه نیست، بلکـه هدف وي از ذکر تلمیحات در اشعارش تنها تداعی معانی بسیار با الفاظ کم یا اشاره به یک ح   

به اسـتفاده میکنـد تـا در اکثر موارد قصد وي ایجاد یک تشبیه است. از آن حادثه و اتفاق موردنظر بعنوان مشـبه
 وضعیت و حال مشبه را به آن تشبیه و همانند سازد. 

ــو   تــــویی آصــــف و ملــــک جــــم زان تــــو ــان تــــ ــرود غالمــــ ــیاوش فــــ  ســــ
 ) 272ص(هماي و همایون،                      

در عصر خواجو «بسبب رواج علوم دینی و غلبۀ روحیۀ مذهبی، اشارات و تلمیحات قرآنی و دینی در آثار شـاعران 
). تلمـیح بـه 168شناسی شعر فارسی از رودکـی تـا شـاملو، غالمرضـایی: ص  و نویسندگان فراوان است» (سبک

که از آشنایی او به معـارف اسـالمی حکایـت   داستانهاي مذهبی و قرآنی در شعر خواجو رنگ و جالیی دیگر دارد
نامـه بسـامد بیشـتري دارد. امـا گـاه االنوار و کمال هاي روضهدارد و طبیعتاً با در نظر گرفتن موضوع، در منظومه

 اشارة مستقیمی به آیه یا لفظی از قرآن مجید یا احادیث نشده بلکه به مفهوم آن اشاره شده است: 
ــات ــتاده آب نبـــــ ــاران فرســـــ ــات   ز بـــــ ــره را داده آب حیـــــ ــل تیـــــ  گـــــ

 ) 262(همان: ص                                   
کاربرد احادیث در خمسۀ او اندك و محدود است و وي بیشتر از قرآن تأثیر پذیرفته است و برخی مفاهیم ماننـد 
روز الست، حضرت خضر، معراج پیامبر(ص)، حضرت عیسی در خمسۀ خواجو به فراوانی بکار رفته و تکـرار شـده 

هاي ه سرشار از مفاهیم عرفانی است. «قصهاست. بیشتر آیات و احادیثی که به اقتباس یا تلمیح در خمسۀ او  آمد
مربوط به زندگی پیامبران، نام قهرمانان قومی، نام انبیاي قرآن کریم، اشخاص و همچنین آیـات قرآنـی از جملـه 
تلمیحاتی هستند که در شعر شاعران به خصوص شاعرانی که اشعارشان با چاشنی عرفان همراه اسـت بـا بسـامد 

 ).  200کوب: صوعه مقاالت، زرینباال بکار رفته است (مجم
ــات   بشـــو چـــون خضـــر دســـت از آب حیـــات ــن از کاینــ ــرا کــ ــی تبــ ــو عیســ  چــ

 ) 277(همان، ص                                  
اگرچه شمیسا تلمیح اساطیري را «در آثار شاعرانی چون رودکی، شهید بلخی، دقیقی و فردوسی بیشتر میدانـد و 

). امـا 19به بعد، یعنی در سبک عراقی، کمرنگ میداند» (بیان و معـانی، شمیسـا: ص   را  از قرن ششم  کاربرد آن
اینگونه تلمیحات نیز در خمسۀ او بسامد قابل توجهی دارند. او در بسیاري از موارد، بـراي اشـاره بـه اسـاطیر بـه 

اي هنـري بـه ی، اشارهتوصیف دقیق و شرح همۀ جزئیات نمیپردازد؛ بلکه با مدد از حافظۀ کلی و ناخودآگاه جمع
سو و سبک و سـیاق تـأثیر کـاربردي اي از یکهاي ارزشی تجلی شاعرانۀ عناصر اسطورهآن را کافی میداند. جلوه

آفرین، خمسۀ او را طراوتی خاص بخشیده است. وي در اشارات خود به عناصـر و انگیز و مضموناین عناصر خیال 
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آنها، نه تنها آشناییش با گذشتۀ فرهنگـی و تـاریخی را اثبـات میکنـد،   اي و کاربرد هنرمندانۀهاي اسطورهبنمایه
 مندي کمی و کیفی خود، آن را سند هویت و افتخار ملی و میهنی خویش قرار میدهد. بلکه با نوع بهره

جمشید را میتوان مطرحترین شخصیت اساطیري ایران در دیوان خواجو دانست، زیرا شاعر در موارد متعـددي از 
یاد میکند. این گسترة توجه و تصـویر، احتمـاالً تـا حـدودي از آن رو باشـد کـه شخصـیت جمشـید، ظرفیـت او  

پذیري و چندبعدي قابل توجهی در شعر فارسی دارد و خلـط و آمیـزش شخصـیت اسـاطیري جمشـید بـا تلمیح
شـتري دهـد سلیمان هم مورد دیگري است تا طیف این توجه شاعرانه خواجـو نسـبت بـه جمشـید را وسـعت بی

 ).698(نخلبند شعرا، امیري خراسانی: ص
اند معرفی پردازان بابل» آن را ترتیب دادهخواجو اصل داستان گل و نوروز را کتابی با «لفظ هندوي» که «داستان

آیـد مـادة اصـلی آن ماننـد همـاي و همـایون برگرفتـه از ). اما آنچـه از ظـاهر داسـتان برمی24-23میکند (ص
االنـوار، عابـدي: اي داستانهاي متعدد درآمیخته اسـت (مقدمـۀ روضـهانی است و شاعر آن را با پارههاي ایرافسانه

). بنابراین در این دو منظومۀ هماي و همایون و گل و نوروز اشـارات فرهنـگ ایـران قـدیم دیـده میشـود، 34ص
) در همـاي و 119زنـدخوان: ( )،  119) پیـر مغـان: ( 110)، لعبت مانوي: ( 87و    32عناصري مانند: پیکر مانوي: ( 

 ) در گل و نوروز. 2452)، هیربد: ( 2452)، موبد: ( 2451و  2414)، زندخوان: ( 2414همایون و آواي مغانی: ( 
 کارکردهاي تلمیح در خمسۀ خواجو

ز اي دست مییابد و یـا اآفرینی): خواجو با استفاده از تلمیحات به معانی و مضامین تازهآفرینی (مضمونمعنی  -1 
 آفریند: اي میآنها معانی تازه

ــات   بشـــو چـــون خضـــر دســـت از آب حیـــات ــن از کاینــ ــرا کــ ــی تبــ ــو عیســ  چــ
ــایون،                         ــاي و همـــ (همـــ

 ) 277ص
است، و   آفرینی): او در اشعارش با استفاده از تلمیح به زبان شعري خاصی دست یافتهایجاد زبان شعري (زبان  -2

 انی با عناصر و واژگان تلمیح زیبایی آن را دوچندان میسازد: با ایجاد بازیهاي زب
 جهــــــانگیر گیــــــري ســــــکندر دري    منـــــوچهر چهـــــري فریـــــدون فـــــري 

 ) 338(همان، ص                                  
 تصویرآفرینی: -3

ــاب ــیر آفتــ ــرب اســ ــدان مغــ ــه زنــ ــیاب   بــ ــدان افراســ ــه زنــ ــژن بــ ــو بیــ  چــ
 ) 282(همان، ص                                  

 ایجاز: گاه با استفاده از یک جزء تلمیحی تمام مقصودش را بیان میکند: -4
 که از هسـتیش هسـت شـد هـر چـه هسـت   بـــــه نـــــام خداونـــــد بـــــاال و پســـــت

 ) 261(هماي و همایون، ص                      
 نماد و الگوسازي: -5

ــه  ــان ب ــی هم ــو عیس ــیچ ــه دم درکش  بــــرین دیــــر دایــــر علــــم برکشــــی   ک
 ) 392(همان، ص                                  

 مدح:-6
ل ســـــرخیل درگـــــاه  اهللاســــریر افــــروز ملــــک لــــی مَــــعَ   شهنشـــــاه رُســـــُ
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 ) 202(گوهرنامه، ص                              
 پند و اندرز:-7

ــد ــو نمایــ ــت پرتــ ــکاه دلــ ــو مشــ ــر آیـــــدز چشـــــمت کوکـــــب    چــ  دُرّي بـــ
 ) 624(گل و نوروز، ص                            

کاربرد علوم مختلف: با مطالعۀ اجمالی خمسۀ خواجو مشخص میشود که وي از بیشتر علوم رایج روزگار خـویش، 
در سرایی بخوبی بهره بـرده و خصوصـاً اعتقادات، آداب و رسوم و اساطیر برخودار بوده و از این معلومات در سخن

گر است. صفا در این مـورد مینویسـد: نجوم و موسیقی تبحر داشته و بازتاب این دانشها در خمسۀ او آشکارا جلوه
فـن «خواجو بنابه روش ادیبان زمان از بیشتر دانشهاي عصر خود بهره داشت و در بعضی مانند نجوم و هیئت ذي 

جود در اشعار وي «گاه شـعر او را متکلـف و مصـنوع ). این ویژگی مو158بود» (تاریخ ادبیات در ایران، صفا: ص  
 ).28ساخته است» (مقدمۀ خمسه، نیاز کرمانی: ص 

اصطالحات علوم مختلف از نظر خواجو دستاویزي براي بازیها و ظرافتهاي زیباي شاعرانه است. بعنوان مثـال، وي 
دبی به خدمت میگیرد، بطور مثال در هاي زیباي ااصطالحات مختلف موسیقی را به نحو شگرفی و آمیخته با آرایه

هاي دیگري جناس میسازد: زده چنگ در چنگ رامشگران (هماي هاي زیر، بین اصطالحات موسیقی و واژهنمونه
-). مرا در پرده خواند و پرده بگشاد (گـوهر359). مه چنگ زن چنگ در چنگ زد (همان، ص320و همایون، ص

 ).228نامه، ص
)، 29االنوار، صعلوم مختلف را به همراه ایهام استفاده میکند. راه نهاوند حجـاز منسـت (روضـهاو گاه اصطالحات  

 ).305)، زده چنگ در زهره آواي رود (همان، ص273نماندست ره زن بجز چنگ و دف (هماي و همایون، ص
اید در عرصـۀ شـعر در مواردي در بیان اصطالحات موسیقی دست به ابداع زده و اصطالحاتی را پدید آورده که ش

)، 165)، عودسـاز: ( 20)، دسـتان نـواز: ( 7سابقه باشد. مانند اصطالحات زیر در هماي و همـایون: تـرنم نـواز: ( بی
 ) در گوهرنامه.457)، ترنم ساز: ( 285)، و دستان سرا: ( 20نواساز: ( 

 اهداف و نحوة استفاده از اشارات علمی
ت علمی خود در زمینۀ علوم مختلف خصوصاً نجـوم و پزشـکی سـود بیان مضامین عاشقانه: خواجو از اطالعا  -1 

 جسته و با اشاره به آنها، مضامین عاشقانه را به نحوي زیبا بیان کرده است. 
 دو چشــــم ســــاحرش هــــاروت بابــــل   دو زلـــــف کـــــافرش زنـــــار هرقـــــل

 ) 498(گل و نوروز، ص                           
هایش به توحید مییردازد و مطـالبی را در مـورد یگـانگی خداونـد بیـان ستایش خداوند: وي در آغاز منظومه  -2

اي زیبـاتر مطـرح میکند، در این بخش نیز با استفاده از اطالعات علمی خویش، موضوع ستایش خداوند را بگونـه
 . میکند که عمدة این اطالعات علمی، شامل اطالعات دینی و مذهبی است

ــوانی ــوا خـــ ــر هـــ ــد بـــ ــورة رعـــ ــی   ســـ ــک رانـــ ــر فلـــ ــر بـــ ــم ابـــ  و ادهـــ
 ) 105نامه، ص(کمال                             

 نعت پیامبر اسالم:  -3
ــاز   ســـازمنطـــق (خواجـــو) چـــو شـــود نغمـــه ــد در حجــ ــو زنــ ــت تــ ــت نعــ  نوبــ

 ) 8االنوار، ص(روضه                              
 مدح:      -4
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ــو  ــاد روز تـــــــــ ــال    روي زوال مبینـــــــــ ــت را وبــــ ــر دولتــــ ــاد اختــــ  مبــــ
 ) 273(هماي و همایون، ص                      

 موعظه و اندرز:    -5
ــر می ــو منکـــ ــقمشـــ ــتان عشـــ ــق   پرســـ ــتان عشـ ــام مسـ ــر جـ ــنگ بـ ــزن سـ  مـ

 ) 395(همان، ص                                 
 خلق تصاویر:  -6

ــطرنج رخ ــه شـ ــروزان بـ ــردي فـ ــو کـ  مــــات کــــردي بــــه رخشــــه چــــرخ را    چـ
 ) 285(همان، ص                                   

 بازیهاي زبانی:   -7
ــوت داد ــب قــــ ــاقوت لــــ  عقـــــیقش طـــــراوت بـــــه یـــــاقوت داد   روان را ز یــــ

 ) 391(همان، ص                                   
 سطح زبانی

وزن شعر است که بر همۀ شعرهایی کـه در یـک موسیقی بیرونی: منظور از موسیقی بیرونی شعر، جانب عروضی  
اند قابل تطبیق است. موسیقی شعر بایـد متناسـب بـا معنـی و مضـمون شـعر باشـد. بـه گفتـۀ وزن سروده شده

). 127قدر جداناشدنی است که معنی از شعر (تولد شـعر، الیـوت: ص«تی.اس.الیوت» موسیقی شعر از شعر همان
شعري باعث انتقال حس شاعر به خواننده میشود، موسیقی آن شعر نیـز بـه یعنی همانگونه که مفهوم و مضمون  

هایش بر تقلید استوار اسـت همان اندازه در انتقال حس و تخیل شاعر مؤثر است. خواجو در انتخاب وزن منظومه
نامـه را بـر ها متناسب و سازگار است. گل و نـوروز و گوهرو درنتیجه طبیعتًا انتخاب این اوزان با موضوع منظومه

االسـرار نظـامی و االنوار را بـر وزن مخزننامۀ نظامی، روضهنامه را بر وزن بهراموزن خسرو و شیرین نظامی، کمال 
است. این اوزان انتخابی پیش از خواجو چندین بار توسط شاعران پیش   هماي و همایون را به بحر متقارب سروده

 بودند. به محک آزمون درآمدههاي عاشقانه و عارفانه از او در منظومه
هاي موسیقی کناري بسیار است و آشکارترین نمونۀ آن قافیه و ردیف و تکرار اسـت. قافیـه موسیقی کناري: جلوه

پس از وزن تأثیري عمده در حفظ تناسب موسیقایی شعر دارد. «قافیه همان وزن است و یا بهتر بگـوییم مکمـل 
اي، پایان یک قسمت و شروع قسمت دیگري را نشان میدهد» (موسیقی انهوزن است زیرا در هر قسمت، مانند نش

 ).  40شعر، شفیعی کدکنی: ص
هاي قافیه نه بعنـوان کلمـاتی سـاده برجستگی و تشخص: خواجو به واژه  -1کارکردهاي قافیه در خمسۀ خواجو:  

است. بعنوان نمونـه در گرفته  بندي ابیات، بلکه بعنوان رکنی براي بخشیدن برجستگی و تشخص بهره  براي پایان
اند هاي مقدار و جهاندار بعنوان کلمات قافیه، با آمدن در پایان بیت بصورت برجسته مشـخص شـدهبیت زیر، واژه

 تا مقام واالي ممدوح را تأکید کنند.  
ــدار ــید مقــ ــف جمشــ ــام آصــ ــه نــ ــدارغیاث   بــ ــتور جهانـــــ ــه دســـــ  الدولـــــ

 ) 239(گوهرنامه، ص                               
کمک به انتقال مفاهیم و مضامین: قافیه، افزون بر تأثیر موسیقیایی شگرفی که در شعر دارد، از رهگذر آهنگ   -2

 ها به استواري شعر و سامان دادن اندیشه و احساس شاعر و باز رساندن مفاهیم نیز یاري میرساند. واژه
ــت  ــا طلع ــوابخوش ــه خ ــدن ب ــت دی ــاب   دوس ــب آفتـ ــه شـ ــد بـ ــس نبینـ ــی کـ  ولـ
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 ) 321(هماي و همایون، ص                      
 ساختن تصاویر: -3

ــت   فلـــک چـــون مشـــعل مشـــرق برافروخـــت ــبح بردوخ ــب ص ــمس جی ــیط ش ــه خ  ب
 ) 591(گل و نوروز، ص                            

موسیقایی ردیف: مهمترین نقش ردیـف، قبـل از هـر چیـز، نقـش نقش    -1کارکردهاي ردیف در خمسۀ خواجو:  
ترین روشهاي ایجاد موسیقی در شعر، تناسب حرکات و حروف ردیف با موسیقایی و صوتی آن است. یکی از عمده

حروف یا اصوات در سطح بیت است که نوعی موسیقی ایجاد میکند که از آن بعنوان موسیقی درونی یاد میشـود 
خوانی حروف قافیـه و ردیـف و روابـط صـامتها و مصـوتهاي آن بـا نوازي شعر میشود. همعث گوشکه این امر با

تر شدن برخی اشعار او شده است. بعنـوان مثـال در تمامی بیت، از نکاتی است که باعث خوشنوایی و موسیقیایی
پراکندگی ایـن دو صـامت در   هاي ردیف و قافیه، داراي صامت «م» و «ن» هستند،نمونۀ زیر، عالوه بر اینکه واژه

 آرایی را نیز ایجاد کرده است:سطح بیت عالوه بر افزایش موسیقی، واج
ــن   ارم نقشـــــی از رزمـــــۀ بـــــزم مـــــن ــوداري از رزم مـــــ ــت نمـــــ  قیامـــــ

 ) 339(هماي و همایون، ص                      
حـروف قافیـه و ردیـف بچشـم اش، وقتی که از ردیف «من» استفاده میکنـد، همـاهنگی بـین  خواجو در خمسه

 میخورد:
ــن ــان م ــت درم ــو درد اس ــان چ ــه درم ــن   چ ــان مـ ــرهم جـ ــن مـ ــان مـ ــویی جـ  تـ

 ) 368(همان، ص                                   
همراه کردن مخاطب با شاعر: وقتی خواننده در یک شعر میتواند پـس از یـک بیـت یـا عبـارت در مـوقعیتی   -2

زند، خواه ناخواه خود را بـا شـاعر در آفـرینش شـعر شـریک میپنـدارد و لـذت خاص، کلمه یا عبارتی را حدس ب
بیشتري میبرد. در این حالت شنونده در متن ماجراست پس شعر تأثیر بیشتري بر روي او خواهد داشت (تکـرار، 

ي ). یکی از راههاي همراه کردن مخاطب با شعر، اسـتفاده از ردیفهـا517ارزش صوتی و بالغی آن، متحدین: ص
 بینی آن لذت بیشتري خواهد برد.طوالنی است، زیرا ردیف هرچه طوالنیتر باشد خواننده با پیش

ــن ــی و مـ ــو دانـ ــاز تـ ــن سـ ــوزش ایـ  بــــازي ایــــن بــــاز تــــو دانــــی و مــــن   سـ
 ) 30االنوار، ص(روضه                            

واژه یا مضـمون، بـا تکـرار آن در فواصـل سازي یک تصویر یا مضمون: شاعر براي برجسته کردن یک برجسته  -3
مختلف شعر، آن را مهمتر جلوه میدهد. تکرار باعث تمرکز بیشتر روي یک موضوع خاص میگردد و بـه نـوعی بـه 

). این در حالی اسـت 157سازي آن کمک میکند (بررسی کارکردهاي تکرار در شعر معاصر، روحانی: ص  برجسته
کالم یا اول کالم متکرر شود، چندان جلب نظر نمیکنـد. ولـی موقعیـت خـاص که اگر آن واژه یا جمله، در وسط  

ردیف در پایان شعر و مکثی که بعد و گاهی قبل از آن ایجاد میشود، تأکید و تمرکز را بر روي آن بیشـتر میکنـد 
 ).15(ارزش چندجانبۀ ردیف در شعر حافظ، طالبیان و اسالمیت: ص

ــت بی   ز ملــک و مــال و تــاج و تخــت شــد دور ــد دورز دولــ ــت شــ ــر وز بخــ  خبــ
 ) 518(گل و نوروز، ص                           

ردیف آغازین: پیشینۀ این عنصر موسیقایی به صنعت بدیعی سؤال و جواب که با «گفتم، گفت و...» آغاز میشـود 
لبتـه مفیـد و دلنشـین کـه ا-برمیگردد. تکرار جمله در ابتداي ابیات عالوه بر اینکه نوعی طناب را ایجاد میکنـد  
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 موسیقی زیبایی نیز ایجاد میکند.  -است
ــت ــته بخ ــین برگش ــه رام ــوش آن دم ک  خ

 گشــته نـــامخــوش آن دم کــه فرهــاد گم
 کــارخــوش آن دم کــه مجنــون شــوریده

ــده ــگ انـ ــه اورنـ ــوش آن دم کـ   پرســـتخـ

ــس تخــــت  ــراپردة ویــ ــر ســ ــد بــ  زنــ
ــام ــه کـ ــیرین بـ ــل شـ ــب لعـ ــد از لـ  رسـ
ــرار ــر کــــوي لیلــــی قــ ــر ســ ــد بــ  کنــ
ــت... ــر دسـ ــف گلچهـ ــر زلـ ــر سـ ــد بـ  زنـ

 ) 452(هماي و همایون، ص                     
از نظر دستوري فعل در پایان جمله قرار میگیرد، اما تکرار متوالی آن در ابتداي ابیات، عالوه بر افزایش موسـیقی 

 سخن، تأکید و اهمیت مطلب از سوي شعر را به خواننده نیز القا میکند. 
ــت ــو چیسـ ــام تـ ــاي کـ ــدین جـ ــا بـ  بگفتـ

ــرده ــم کـ ــه گـ ــا کـ ــویشبگفتـ ــام خـ  ام نـ
 شــــبان چــــون کنــــیبگفتــــا کــــه تیره

ــتبگ ــنم راي دوســ ــا کــ ــیم تــ ــا کــ   فتــ

ــت  ــو چیسـ ــام تـ ــه داري و نـ ــژاد از کـ  نـ
ــویش ــام خـ ــر کـ ــواهم از دادگـ ــی خـ  همـ
ــی ــایون کنـــ ــر همـــ ــر راي قصـــ  دگـــ
ــت... ــه اوس ــتیم جمل ــل هس ــت ب ــیم هس  ن

 ) 384(همان، ص                                   
 سازي کالم شده است:گاه با تکرار قید در ابتداي ابیات باعث برجسته

ــی آب ــاند گهـــ ــر رخ فشـــ ــم بـــ  گلـــ
ــرد ــترد گـ ــادم از رخ بسـ ــون بـ ــی چـ  گهـ
  گهـــی دســـتی نهـــد بـــر ایـــن دل ریـــش

ــاند  ــویی رســـ ــنم بـــ ــی از گلشـــ  گهـــ
ــاك از رخ زرد ــد پــ ــاکم کنــ ــی خــ  گهــ
ــویش... ــر دل خـ ــد بـ ــتم بمالـ ــی دسـ  گهـ

 ) 516(گل و نوروز، ص                           
خواجو از حرف اضافه نیز بعنوان ردیف آغازین استفاده کرده است که البته هـدف وي ایجـاد تأکیـد در سـخن و 
افزایش موسیقی کالم است. خواننده با تکرار حرف اضافه عالوه بر اینکه از این تکرار احسـاس لـذت میکنـد، بـه 

 اهمیت مطلب نیز پی میبرد.  
ــه دانــایی کــه علمــش مبتــدي نیســت  ب

ــه بخــــت ــروز بــ ــروز و تخــــت پیــ  نیکــ
ــار ــاس زرک ــوش و ط ــت ج ــت هف ــه طش  ب
ــت ــبنم اوسـ ــالم شـ ــه عـ ــایی کـ ــه دریـ   بـ

 بــه دارایــی کــه ملکــش منتهــی نیســت 
ــوروز ــبح نـ ــد و صـ ــام عیـ ــدر شـ ــه قـ  بـ

ــه درج نقره ــاربــ ــحن زنگــ ــوش و صــ  پــ
ــت... ــی از دم اوسـ ــه عیسـ ــی کـ ــه انفاسـ  بـ

 ) 592(همان، ص                                   
 موسیقی درونی

تداعی معانی، دریافـت همگـونی میـان  -1جناس : «زیباییهاي جناس و جنبۀ هنري آن ناشی از چند چیز است: 
انگیز میان دو واژة متجـانس کـه در عـین یکـی کشف ابهام شگفت  -2نوازي ایجاد میکند.  دو واژه موسیقی گوش

غرابـت  -3آور اسـت. شـادي  بودن متفاوت هستند؛ یعنی وحدت لفظی و تفاوت معناي (کثرت در عـین وحـدت) 
اي متجانس، ناشی از وجود وحدت در عین کثرت، سبب برجستگی لفظی و حتی معنایی آنها میشـود (بـدیع واژه

 ). 24-23شناسی، وحیدیان کامیار: ص از دیدگاه زیبایی
و جناس   جناس فراوانترین نوع صنعت بدیعی در خمسۀ خواجو است. از میان انواع جناس، جناس مطرف در آغاز

 ملحق به مذیل و اشتقاق بیشترین بسامد را دارند. 
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تکرار در ادبیات و بخصوص در شـعر نقشـی بسـزا دارد و در صـورت کـاربرد مناسـب میتوانـد بـر جنبـۀ   تکرار:
شناسی و هنري یک اثر بیفزاید. «تکرارهاي هنري، تکرارهایی است که در سـاختمان شـعر، نقـش خـالق زیبایی

هایی از تکرار در ترکیب یک اثر هنري، گاه ه الزمۀ تکرار، ابتذال است و ابتذال نفی هنر، تأثیر گونهدارند و با اینک
 ).  408تا بدان پایه است که در مرکز خالقیت هنري گوینده قرار میگیرد» (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص

ز دیگري دیده نمیشـود و هـدف او تنهـا آراییهاي وي بجز بازي با الفاظ و تکرارهاي مبتذل چیدر واج  آرایی:واج
 نشان دادن قدرت شاعري است.

ــیش ــه الالئـــ ــو بـــ ــط آورده لولـــ ــائیش   خـــ ــر توانــــ ــرف بــــ ــرد معتــــ  خــــ
 ) 261(هماي و همایون، ص                     

ــان ــه کشـــــ ــانش ره کـــــ ــان   ره کهکشـــــ ــر سرکشـ ــر سـ ــر بـ ــر بسـ ــرش سـ  سـ
 ) 329(همان، ص                                 

ــان  اي کـــرد و گفـــت اي جـــوانشـــکرخنده   بــــت شــــکرین لعــــل شــــیرین زبــ
 ) 330(همان، ص                                   

ــخن ــیرین سـ ــکرخاي شـ ــه شـ ــس آنگـ  شـــکر ریخـــت از شـــهد شـــکر شـــکن   پـ
(همــــــــــان،                                    

 ) 331ص
ــید آهـــــوي او   غزالــــــی غزالــــــه غــــــزل گــــــوي او ــده صـــ ــران شـــ  هژبـــ

 ) 344(همان، ص                                   
ــرا ــا دلبــــ ــمن عارضــــ ــارا ســــ ــرا   نگــــ ــري پیکـــ ــا پـــ ــاه رویـــ ــا مـــ  بتـــ

 ) 356(همان، ص                                  
 رد الصدر الی العجز:

ــا ــهان پادشـــ ــر شـــ ــداي درش بـــ  بــــــه درگــــــاه او پادشــــــاهان گــــــدا   گـــ
 ) 262(همان، ص                                  

ــاهم ــد گن ــد ش ــو از ح ــذر آورم چ ــه ع ــذرخواهم   چ ــردد عــ ــو گــ ــف تــ ــر لطــ  مگــ
 ) 478(گل و نوروز، ص                            

موازنه: موازنه معموالً با تکرار نحوي همراه است و به همین علت زیبایی آن را دوچندان میسـازد. از طـرف دیگـر 
موازنه با نوعی تکرار مضمون همراه است و این خود سبب تأکید مطلب میشود. بـه هـر حـال موازنـه اگـر بطـور 

 ضرورت تأکید مضمون بیاید گوشنواز و دلنشین است. طبیعی و به 
ــش ــه آب روي او بخــــ ــم را بــــ ــاك کـــوي او بخـــش   روانــــ ــاهم را بـــه خـ  گنـ

 ) 477(همان، ص                                  
 ضـــــمیرش مهـــــب ریـــــاح کمـــــال    جنـــــابش محـــــط رحـــــال جـــــالل 

 ) 271(هماي و همایون، ص                     
 هاواژهشناسی  سبک

واژگان کهن: در شعر شاعران قرن هشتم یا سبک عراقی، میتوان گفت که زبان از دیدگاه خوانندة امروز مأنوسـتر 
شناسـی شـعر، شمیسـا: ص است، لغات فارسی اصیل کم شده و بجاي آن لغات عربی جایگزین شده است (سبک
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)، ایـچ:   236: پیـل ( 1ستیم. لغـاتی ماننـد). در خمسۀ خواجو نیز به نسبت بسیار اندکی شاهد لغات کهن ه258
 )، و... .236)، اورنگ: ( 214)، میغ: ( 234)، مه: (   236( 

کاربرد لغات در معناي خاص: شیوة استعمال زبان و حوزة معنایی واژگان از گذشته تا به حال دستخوش تغییـر و 
واژگان کهن و به عکس، مصـطلح شـدن تحوالت بسیاري شده است. گذشته از متروك و مهجور شدن بسیاري از  

بسیاري واژگان جدید که در قاموس لغوي قدماي ما وجـود نداشـت بسـیاري از واژگـان از نظـر کـاربرد و حـوزة 
به زبـان امـروز تغییـر یافتنـد و همـین تغییـر حـوزة معنایشان به آن صورت که در گذشته مصطلح بودند، نسبت

یکی از عوامل غرابت معنایی و نامفهومی متون نظم و نثـر کهـن گـردد.   معنایی و کاربردي برخی واژگان میتواند
/ گذاشتن: رها کردن: 108/ بریدن: طی کردن:  72/ خسته: زخمی:  71/ زخم: ضربه:  43لغاتی مانند: جناب:درگاه:  

/ 221/ ریش: زخـم:  237/ آهو: عیب:  232/ صدا: پژواك:  231/ آب: آبرو:  126/ بوي: امید:  126/ میان: کمر:  108
 و... . 144/ کنار: آغوش: 213/ مدام: شراب: 218گرفتن: آغاز کردن: 

واژگان عربی: خواجو در قرن هشتم، عصري که کاربرد زبان عربی در آثار نویسندگان و شاعران براي اظهار فضـل 
هنرنمایی خود، زبـان فارسـی و اثبات هنرمندي، روزبروز در حال افزایش بود، زندگی میکرد. باوجوداین خواجو با  

را با زبان عربی درآمیخته است و در آن مهارت خاصی دارد. او در خمسۀ خود از واژگان رایج عربی استفاده کرده، 
زبانان قابل فهم است. از قبیل: وصل، عهـد، وبوي فارسی به خود گرفته و تقریباً براي همۀ فارسیواژگانی که رنگ

 مخدوم و... .روح، بقا، ماهیت، تعظیم،  
هایش بسـیار اسـتفاده کـرده اسـت. بسـامد کـاربرد هاي منظومههاي عربی خصوصاً در بخش تحمیدهوي از واژه

به دیگـر ها بیشتر است و در هماي و همایون نسبتنامه و گوهرنامه به نسبت دیگر منظومهواژگان عربی در کمال 
که شاید دلیل آن خاستگاه مربوط به فرهنگ ایران قبـل ها، درصد لغات عربی کمتري استفاده شده است منظومه

 از اسالمِ این منظومه باشد.
دهندة ترکیبات در شعر خواجو بسیار ساده و زودفهـم اسـت. لطـف سـخن در نحـوة سازي: عناصر تشکیلترکیب

ر نهایت ایجاز آید که بر محتواي کالم و دترکیب این عناصر است، زیرا که از تلفیق آنها ترکیب خاصی بوجود می
افزاید. این ترکیبات از نظر معنا در سطح عالی است، یعنی چنان نیست که خواجو از به هم پیوستن و اختصار می

محتوا، بلکـه فهم، ترکیبی دور از فهم بسازد که هم از نظر لفظ سنگین باشد و هم از معنی بیکلمات سادة خوش
د به مراتب غنیتر است. بعنوان مثال در منظومۀ در گـل و نـوروز: دهندة خومعناي این ترکیبات از عناصر تشکیل

)، پیـروزه 698)، پرنـد بیـرق ( 474)، پیـروزه گلشـن ( 573)، براق وهم ( 665)، ارباب ادراك ( 564رنگ ( آب آتش
)، 702)، طــاس زرکــار ( 674)، زلــف ســیه داغ ( 721)، چــراغ سندروســی ( 721)، جــام زرنــوش ( 697دوالب ( 
 ).713)، معمورة علوي ( 569)، کمیت اشک ( 666جعد ( عنبرین

نحو و دستور زبان: شیوة بکارگیري زبان و مختصات نحوي از دیرباز تاکنون دستخوش تغییرات زیدي شده است. 
بسیاري از قواعدي که امروز بر دستورزبان حاکم است در گذشته وجود نداشته و برعکس بسیاري از قواعدي کـه 

 امروز از رسمیت افتاده است. در نحو قدیم وجود داشته 
به موصوف؛ افـزودن «ي» کاربرد واو عطف در آغاز مصرعها؛ تقدیم صفت تفضیلی نسبت کاربرد دو حرف اضافه؛

درپی؛ کاربرد «را» در معناي مختلف؛ جمع بستن کلمات عربی (بیشـتر جمـع مکسـر) بـا ادات به آخر صفات پی

 
 هاي این بخش از منظومۀ هماي و همایون انتخاب شده است. . تمامی نمونه1
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مقابل «ها»؛ ایجاد فاصله بـین فعـل و پیشـوند «مـی» و «همـی»؛   جمع فارسی؛ استفاده از نشانۀ جمع «ان» در
کاربرد قید سبک، سخت و نیک براي تأکید؛ اتصال ضمیر به حرف موصول «که»؛ جهـش ضـمیر؛ اتصـال ضـمیر 
مفعولی به فعل؛ جدا کردن پیشوند نفی «نه» از فعل؛ کاربرد افعال پیشوندي؛ کاربرد انواع «ي»؛ کاربرد فعل امـر 

 هاي نحوي در خمسۀ خواجو هستند.مهمترین مختصه بدون «ب»
مختصات آوایی: منظور از مختصات آوایی، تغییراتی است که در طی تلفظ واژگان دیده میشود. همۀ این تغییرات 

اند که یا در حد حذف و اضافۀ واجها هستند یا اسکان آنها یا با تبدیل مصوتهاي بلند به ضرورت وزنی بوجود آمده
و بالعکس و یا در حد تشدید و تخفیف در تلفظ کلمات اسـت. گـاهی هـم نـوعی تلفـظ متفـاوت قـدما   به کوتاه

 ).187شناسی، شمیسا: ص به تلفظ امروزي ما، باعث تغییراتی در سطح آوایی واژگان میشود (کلیات سبکنسبت
)، فیـروز: 47) ابدال: بـرك ( 215) شکّر: ( 212)، امّید: ( 163)، اّي: ( 163)، میّ: ( 215کاربرد تشدید مخفف: خطّ: ( 

خُن: ( 78)/ تغییر مصوت کوتـاه: کَهُـن: ( 92)، سرافگنده: ( 48(  )/ سـاکن کـردن 224)/ افـزایش: قبـاه ( 235)، سـَ
) پربسـامدترین مختصـاد آوایـی در خمسـۀ خواجـو 7)/ اسکان ضمیر متصـل: فروخوانـدت: ( 7مصوت: فلکشان: ( 

 هستند.  
 سطح ادبی

تر ناصر خیالی آنهایی است که تصویرآفرینی میکنند. این تصاویر هرچه بکرتر و بـدیعشناسی منظور از عدر سبک
گذاري شعر به همان اندازه بیشتر و عمیقتر است. گفتنی است که صرف وجـود ایـن عناصـر در باشد قدرت تأثیر

شناسـی سبک  اثري مورد توجه نمیباشد بلکه میزان و چگونگی بکارگیري ویژگیهاي آنهاست که موردتوجـه علـم
 ). 213است (شرح آرزومندي، ابراهیمی: ص  

صورخیال در شعر خواجو، متنوع، گویا و ابتکاري است اما روانی و پختگی این صورتها چندان نیست که دلپذیر و 
یابی و آوردن صورتهاي خیـال از دقـت اندیشـه و نـازکی خیـال شیرین بنظر آید. پیداست که خواجو در مضمون

ولی همچون هر نوآور دیگري، اگر به مرز کمال رسیده، به اوج آن دست نیافتـه اسـت. «خواجـو را   برخوردار بوده
باید شاعري دانست که به اقتضاي طبیعت کالم، به صناعات بدیعی روي آورده و در پی تکلف و تصنع نبوده و در 

شـعرا، امیـري خراسـانی: صناعات بدیعی بیشتر به جناس و تلمیح و تناسـب عالقـه نشـان داده اسـت (نخلبنـد  
 ).  803ص

اي هسـتند. اي از تشبیهات نو و کلیشهتشبیهات در خمسۀ خواجو همچون داستانهاي غنایی دیگر، آمیزه  تشبیه:
درصـد تشـبیهات در خمسـۀ   60تشبیه بلیغ بیشترین و تشبیه معکوس کمترین بسـامد را دارا هسـتند. حـدود  

اي و عدودي از این ترکیبات، بدیع هسـتند و بسـیاري از آنهـا کلیشـهخواجو از نوع اضافۀ تشبیهی هستند البته م
به، بـه مشـبه اضـافه میشـود از زیبـایی اي که در آن مشـبههاي تشبیهی بخصوص اضافهتکراري هستند. «اضافه

 ).88بیشتري برخوردارند و به استعاره نزدیکند» (فنون ادبی، احمدنژاد: ص 
ایترین نوع تشبیه در خمسۀ اوست. اما برخی تشبیهات افۀ تشبیهی آن کلیشهتشبیه لب به لعل یا در شکل اض   

اي که زیبایی نسبی نیز ندارند و شعر تنها براي پر کردن وزن و قافیه مجبـور بـه اسـتفادة آنهـا تکراري و  کلیشه
 شده است: 

ــاد   چــو چشــمش بــر آن شــاه شــامی فتــاد ــو بـ ــه چـ ــوي شهنشـ ــه سـ ــد بـ  درآمـ
 ) 328(هماي و همایون، ص                      

ــاد ــحرا نهـ ــوي صـ ــهزاده رخ سـ ــو شـ ــاد   چـ ــو بــ ــحرا چــ ــد ز صــ ــواري برآمــ  ســ
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 ) 314(همان، ص                                   
اي خاص داراي زیبایی خاصی هستند. او معمـوالً از ادات تشـبیه تشبیهات او در عین سادگی بعلت بیان به شیوه

 استفاده نمیکند و درعوض از بیان غیرمستقیم و مضمر براي بیان تشبیهاتش استفاده میکند.  
ــت ــاهبهشــ ــۀ پادشــ ــا روضــ ــت یــ ــاه   ســ ــۀ بارگــــ ــا قبــــ ــت یــــ  سپهرســــ

 ) 271(همان، ص                                   
خواجو از تشبیهات معقول به معقول کمتر استفاده کرده و تشبیه محسوس بـه محسـوس در توصـیفات داسـتان 
نمود فراوانی دارد. بسامد باالي تشبیهات برونگرا در خمسۀ خواجو بیانگر این نکته است که وي بیشتر به توصیف 

اسـتفاده از عناصـر طبیعـی در تشـبیهات سـعی در مـادي کـردن امور محسوس و عینی توجه دارد. درواقع او با  
 بسیاري از معانی و حاالت دارد. 

ــاري    کـــــه قیصـــــر در رحـــــم دارد نگـــــاري  ــرم نوبهــ ــو خــ ــی چــ ــري دختــ  پــ
 ) 495(گل و نوروز، ص                            

ها دارد. تشبیه مرکب حکایت از خالقیت و پیچیدگیهاي ذهنـی و تخیلـی تشبیه مرکب بسامد باالیی در منظومه
تري هاي خـود را بصـورت پیچیـدهشاعر دارد و نشان میدهد شاعر از مفاهیم ساده و تکـراري میگـذرد و اندیشـه

 مطرح میکند. 
رخ نیـز از دیگـر ویژگیهـاي کـاربرد تشـبیه در پري   جبین، گلرو،آوردن صفات مرکب تشبیهی نظیر ماهرخ، زهره

اشعار اوست. همچنین تشبیه در تشبیه یا استعاره در تشبیه نیز در اشعار خواجو فراوان است، بدین صورت که در 
درون یک تشبیه، تشبیه دیگري یافت میشود، یعنی طرفین تشبیه خود تشبیه مستقلی را تشکیل میدهنـد. ایـن 

 افزاید و گاه فهم تشبیه را با دشواري روبرو میکند. بایی بیت میکاربرد گاه بر زی
ــهیل از یمــــن   مــــی چــــون عقیــــق انــــدران انجمــــن  درخشــــنده همچــــون ســ

 ) 304(هماي و همایون، ص                     
افزودن و همراه ساختن تشبیه با صناعات دیگر باعث زیبایی دوچندان برخی ابیات شده اسـت. بعنـوان مثـال در 

 بیت زیر کاربرد «باد» در شکل جناس تام باعث افزایش زیبایی بیت شده است: 
ــاد ــو بــ ــد چــ ــایی درآمــ ــواري خطــ  کــــه شــــاها بقــــاي تــــو جاویــــد بــــاد   ســ

 ) 415(همان: ص                                  
تشـبیه نیـز در تشبهات عقلی در خمسۀ خواجو بسیار زیباتر از تشبیهات حسـی بکـار رفتـه اسـت، در ایـن نـوع 

دهندة تشبیه هسـتیم، زیبـایی تشـبیه جاهایی که عالوه بر تشبیه شاهد آرایۀ دیگري نیز با همان کلمات تشکیل
 دوچندان میشود:

ــت ــان درسـ ــش ایمـ ــر زلفـ ــر سـ ــه کفـ ــت   بـ ــان درســــ ــانش آوازة جــــ  ز مرجــــ
 ) 444(همان، ص                                  

 با این شگرد، زیبا میسازد: اي را نیزاو حتی تشبیهات کلیشه
ــوت داد ــب قــــ ــاقوت لــــ  عقـــــیقش طـــــراوت بـــــه یـــــاقوت داد   روان را ز یــــ

 ) 391(همان، ص                                   
اش از استعارة مصرحه بسیار استفاده کـرده امـا در خلـق تصـاویر اسـتعاري موفقیـت استعاره:  خواجو در خمسه

ها در خمسۀ او تکراري هستند: بعنوان مثال اسـتعارة نـرگس: ز نـرگس مـی اکثر استعارهچندانی ندارد. به عالوه  
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)، بازگشا نرگس مـازاغ 107نامه، ص)، نرگست مست باده مازاغ (کمال 305اندر قدح ریخته (هماي و همایون، ص
عاري یـاد میکنـد و هایی براي افالك که خواجو از افالك همیشـه بصـورت اسـت)، یا استعاره8االنوار، صرا (روضه

)، هفـت فغفـور 262همواره عدد افالك را بعنوان قرینۀ صارفه در نظر میگیرد: هفت بختی (هماي و همـایون، ص
 ).418)، هفت طیاره (هماي و همایون، ص265(هماي و همایون، ص

ال بـراي «مـاه» هاي زیبـایی هسـتیم، بعنـوان مثـاما با وجود تکراري و سهل بودن، گاه شاهد تعابیر و استعاره   
)، شـاه چـین 8االنوار، ص)، شـاه حـبش (روضـه6االنوار، صاستعارات زیر را خلق کرده است: شـاه فلـک (روضـه

)، سلطان زرینه تـاج (همـاي و 414) و... یا استعارة خورشید: موبد زرد (هماي و همایون، ص111نامه، ص(کمال 
 ).10االنوار، ص)، شیر سپهر (روضه190نامه، ص)، شهنشاه قصر مینا رنگ (کمال 285همایون، ص

هاي تکراري در ظاهر و بدون درنظر گـرفتن اجـزاي دیگـر بیـت، تکـراري و فاقـد زیبـایی خاصـی این استعاره   
هستند؛ اما آنچه به اشعار خواجو جلوة هنري بخشیده است، بکارگیري این استعارات بـه ظـاهر تکـراري در کنـار 

ان مثال، استعارة ماه و چاه در بیت زیـر هنگـامی کـه در جایگـاه قافیـه و بعنـوان هاي ادبی است، بعنودیگر آرایه
 اند: اند زیبایی بیت را دوچندان ساختهجناس بکار رفته

ــاه ــکینش مـ ــف مشـ ــف و در زلـ ــیه زلـ  زنـــخ ســـیب و در ســـیب ســـیمینش چـــاه   سـ
 ) 310(هماي و همایون، ص                     

هاي عاشقانۀ خود، هنگـامی کـه میخواهـد همـۀ عناصـر طبیعـی و خواجو در منظومهاستعارة مکنیه و تشخیص:  
غیرطبیعی را در غم دو دلداده شریک کند، به آنها جان میبخشد. و برعکس در هنگام شادي دلدادگان نیـز همـۀ 

انسـان را   بخشی به اشیاء بیشتر اعضاي بدنهاي مکنیه و جانعناصر طبیعت را غرق شادي میکند. او در استعاره
مد نظر قرار میدهد و استعارة مکنیه و تشخیص در کوتاهترین شـکلش، بصـورت اسـتعارة مکنیـۀ تخییلـی و در 

اش بصورت اوصافی که از طبیعت ارائه میدهد، نمود پیدا کرده است، آنجا کـه جزجـزء طبیعـت در شکل گسترده
)، 15االنوار، صخندید چو رویم بدیـد (روضـهچهرة انسان وصف میشود و سرشار از حیات انسانی میگردد. غنچه ب

)، دهـن 51االنوار، ص)، صبح چو از صدق نفس برگشاد (روضه108نامه، صام میریخت (کمال قطره از چشم خامه
 ) و... .148نامه، ص)، دامن ادب (کمال 141نامه، ص)، چشم هستی (کمال 14االنوار، صجام (روضه

کـار و هنـرور بـا بکـارگیري آن، اي اسـت کـه شـاعران ظریـفن شگرد شاعرانهایهام: ایهام ظریفترین و رازناکتری
وار، رازنـاك و هاي خویش را پرداخته و از آن براي ساخت و پرداخت سـخنانی شـبکههنریترین و بهترین سروده

اینکه ایهام   سنجان نیز بهاند، بیشتر ادیبان و سخنانگیز بهره گرفتهآمیز و ذهنتودرتوي و به همین دلیل شگفتی
انـد. اند و رازناکی و فرازمنـدي آن را پذیرفتـهبدیعترین آرایۀ بدیعی و شیرینترین شیوة شاعري است خسته شده

هاي خاقانی و نظامی از یک سو و دلبستگی به شعر شیرین و رساي سعدي از دیگـر سـو، خواجو با تکیه بر تجربه
ابهام بـه گسـتردگی محـور سـخن خـویش سـاخت و طرحـی و بیایهام را رازناك و تودرتوي، اما به ظهر آشکار  

خجندي، ناصر بخارایی، ابن یمـین و درانداخت که شاعران بزرگی چون سلمان ساوجی، عماد فقیه کرمانی، کمال 
الدین حافظ شیرازي نیز آن را شیوة شاعري خویش ساختند و مکتبی نیـک و سـبکی بکـر و بویژه خواجه شمس

دید آوردند که البته خواجۀ شیراز در اینجا نیـز چونـان هـر جـاي دیگـر، گـوي سـبقت از بدیع در شعر فارسی پ
شناسـان همـه برآننـد پژوهـان و حافظاي است که حافظهمگنان ربود و سمند سخن تا آسمان رساند و این نکته

 ). 8-7(ایهام در شعر فارسی، راستگو: ص 
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هاي خواجـو دارد. شد، برجستگی و زیبایی خاصی در منظومـهایهام بخاطر بار معنایی خاصی که به کالم میبخ   
هاي مختلـف ایهـام از ایهـام وي تقریباً از انواع گوناگون این آرایه استفاده کرده است. از نظر بسامد، در بین گونه

خوانی استفاده کرده است. ایهام تناسب با ایجاد مناسـبتهاي لفظـی و معنـوي کـه میـان تناسب، مطلق و دوگانه
هاي یک بیت ایجاد میکند داراي زیبایی خاصی است که هم به موسیقی لفظی و هم به موسیقی معنـوي آن واژه
افزاید و از این لحاظ داراي اهمیت خاصی است. خواجو با آگاهی از این مناسبتها و زیباییهاي لفظی و معنـوي می
مطلق نیز از نظر ایجازي که در شعر ایجاد میکنـد و ها از ایهام تناسب بیشترین استفاده را نموده است. ایهام  واژه

با ذکر یک واژه که همزمان دو یا چنـد معنـاي آن مـورد توجـه نیـز هسـت داراي اهمیـت زیـادي اسـت. ایهـام 
خوانی (اتساع) با خواجو این امکان را داده است که از یک عبارت، بطور همزمـان دو یـا چنـد معنـی اراده دوگانه

 ).53االنوار، صته ز دستان رود) (روضهکند. (و آب رخش رف
زیبایی ایهام در خمسۀ او هنگامی که با استفاده از معلومات وي همراه میشود جلوة خاصی مییابد، وي با آگـاهی 
از اصطالحات و تعابیر علوم مختلف خصوصاً نجوم و هئیت، پزشکی و موسیقی به معانی مختلف آنها نظر داشته و 

)، شهان پیش 356سازي به قانون بساخت (هماي و همایون، صایی خلق کرده است. دگربارهایهامهاي بدیع و زیب
 ).149نامه، ص)، رخ بگردان ز کیش و قربان شو (کمال 338اسبش فتاده به رخ (هماي و همایون، ص

هاي ت ایهامهاي بیهمچنین وي به بار معنایی حروف توجه داشته است و در مواردي با تناسب آنها با سایر واژه   
 ظریفی ساخته است: 

ــان   رانـــده قلـــم بـــر خـــط تعلـــیم جـــان ــیم جـــ ــر جـــ ــۀ دل را زده بـــ  نقطـــ
 ) 57االنوار، ص(روضه                            

اي و داسـتانی بـراي یکی از مواردي که در خمسۀ او بسیار کاربرد دارد، استفاده از اسامی اشخاص و افراد اسطوره
شیرین، دستان، زال، پیران، فرود و... اسامی هستند که در خلـق ایهـام از آنهـا اسـتفاده   خلق ایهام است. خسرو،

)، چو خسرو ز شیرین لبـان خواسـت جـام (همـاي و 218کرده است. لب شیرین و جام خسروانی (گوهرنامه، ص
و همایون،   )، سیاوش فرود غالمان تو (هماي 120نامه، ص) همچو بیژن به چه فرود شده (کمال 432همایون، ص  

 ).502)، بود بیژن فرودش گاه جوالن (گل و نوروز، ص272ص
 گاه از اسامی برخی کشورها و شهرها مانند چین، سپاهان، نهاوند، و... ایهام خلق میکند:   

ــت ــاز منســـــ ــوخته ســـــ ــت   آه دل ســـــ ــاز منســــــ ــد حجــــــ  راه نهاونــــــ
 ) 29االنوار، ص(روضه                            

انگیـز خـود سـاخته مواردي که خواجو بسیار بدان توجه داشته و آن را محور بسیاري از ایهامهـاي دل یکی دیگر  
 اعضاي بدن است، قلب، کمر، خط و... از اعضاي بدن هستند که خواجو با آنها ایهامهاي زیبایی ساخته است:

ــام ــر بــ ــیاره بــ ــه ســ ــرده شــ ــم بــ ــرام   علــ ــب بهــ ــته قلــ ــغ زر شکســ ــه تیــ  بــ
 ) 480(گل و نوروز، ص                            

ها قرار میگیرد. در واقع انگیزة وي که در خدمت سایر آرایه  مجاز در اشعار او کاربرد هنري ندارد مگر جایی  مجاز:
 در کاربرد مجازها، رعایت نوعی تناسب و مراعات نظیر میان کلمات است. 

 مبــــه دســــتان از کــــف گرگــــان برســــت   چـــو یوســـف از چـــه کنعـــان برســـتم
 ) 525(همان، ص                                  
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کنایه: کنایه یکی از صورتهاي بیان پوشیده و اسلوب هنري گفتار است. بسـیاري از معـانی را کـه اگـر بـا منطـق 
بخش نیست و گاه مستهجن و زشت مینماید، از رهگذر کنایه میتوان به اسلوبی دلکش عادي گفتار ادا کنیم لذت

میتوان از راه کنایه به کلمات و تعبیراتـی داد  و موثر بیان کرد. جاي بسیاري از تعبیرات و کلمات زشت و حرام را
که خواننده از شنیدن آن هیچگونه امتناعی نداشته باشد و شاید سهم عمده در استعمال کنایات در همین حـوزة 
مفاهیمی باشد که بیان مستقیم آنها مایۀ تنفر خاطر است (صـور خیـال در شـعر فارسـی، شـفیعی کـدکنی: ص 

140-141 .( 
که خواجو در خمسه استفاده کرده، کنایاتی است که قبل از او در شـعر فارسـی تکـرار شـده اسـت و هایی  کنایه

خواجو در این زمینه چندان دست به نوآوري و ابتکار دست نزده است. بعنـوان مثـال در همـاي و همـایون: کلـه 
)، 283)، رخت بربسـتن ( 281)، علم بر افالك زدن ( 268)، رعد در سینه داشتن ( 265گوشه بر اوج افالك زدن ( 

)، پـردة 429)، عنـان تـاب دادن ( 413)، مهره از چشم مار درآوردن ( 412)، قلم کردن قلم ( 383علم برکشیدن ( 
)، چارطـاق زدن 254)، خار در دسـت فـرورفتن (گوهرنامـه، ص456)، خیمه بر فلک زدن ( 455نسترن دریدن ( 

 ).716)، رنگ برآوردن (گل و نوروز، ص486) کاله ربودن از... (گل و نوروز، 128نامه، ص(کمال 
هاي ادبی آورده شوند. بعنوان نمونه، در بیت زیـر، اما کنایات وي هنگامی زیباتر میشوند که همراه با دیگر آرایه   

 کنایۀ نعل در آتش انداختن، در خدمت جناس قرار گرفته است:  
ــش ــان آتــــ ــل تازیــــ ــزز نعــــ  فتـــــاده نعـــــل مـــــه در آتـــــش تیـــــز   انگیــــ

 ) 589(گل و نوروز، ص                           
 

 گیرينتیجه
سازي از خمسۀ نظـامی کردنـد کـه از ایـن میـان سرایی عدة زیادي از شاعران سعی در تقلید و نظیرهدر داستان

اش به آن توجـه زیـادي دارد، خواجوي کرمانی یکی از موفقترین افراد است. یکی از مواردي که خواجو در خمسه
استفاده از صنایع لفظی است. گاه چندین آرایه را در یک بیت و در کنار هم بکار میبرد تا جایی که برخی ابیاتش 

هاي خواجو بـا بسـامد بـاالي ترفنـدهاي بـدیعی و بیـانی روبـرو هسـتیم کـه جنبۀ تکلف یافته است. در منظومه
دسـت هاي ادبی بسیار چیرهل و دیگر آرایهبیشترین سهم به تشبیه اختصاص دارد. خواجو در بکارگیري صور خیا

است و علیرغم استفادة فراوان از شگردهاي ادبی مختلف مانند تشبیه، استعاره ایهام و جناس و... کمتر تکلف بـه 
خرج داده است، البته گاهی استفادة فراوان از یک تعبیر یا تعبیر خاص در اشـعارش آن را در حـد ابتـذال فـرود 

هاي لفظی و معنوي دیگر بکـار هاي او تازگی و زیبایی خاصی ندارند مگر آنکه در کنار دیگر آرایهآورد. استعارهمی
ها را تا حـدودي اي بودن استعارهروند تا با جلب توجه مخاطب، به بازیهاي کالمی حاصل از آن، تکراري و کلیشه

جویی میکـرده اسـت، نگ عصر خود بهرهرفع کند. خواجو در پرداختن مضمونها و مطلبها از علوم و معارف و فره
ست در آثـارش بنظـر میرسـد. هاي مغلق و مهجور و گاهی بیتی که حاکی از فضل فروشی ااي از واژهازاینرو پاره

یکی دیگر از مختصات سبکی خواجو آوردن غزل در مثنوي است که در مثنوي گوهرنامه مشهود اسـت و در ایـن 
ۀ ورقه و گلشاه تقلید کرده اسـت. تلمیحـات وي بـه داسـتانهاي مـذهبی و روش از عیوقی صاحب مثنوي عاشقان

قرآنی و عرفانی و تاریخی و اسـاطیري اسـت. از یوسـف و داوود و نـوح گرفتـه تـا منصـور و بـر دار رفـتن او و از 
فکـرات و انوشیروان و کیقباد و محمود تا افراسیاب و بیژن و منیژه، نامی، اشارتی یا روایتی منقول است. محـور ت

هایش ضـمن بیـان جـاي منظومـههایش بر پایۀ موضوع عشق اسـت. وي در جاي بنمایۀ اشعار خواجو در منظومه
ها و دستورالعملهاي اخالقـی بسـیاري را ذکـر ماجراها و توصیف حاالت و ترسیم سیماي قهرمانان عاشق، توصیه
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مد موضوعات پرهیز از حب دنیا، فضیلت قناعـت کرده که برگرفته از قرآن و تعالیم اسالمی هستند و از منظر بسا
و صبر، دعوت به توکل، لزوم عفو و گذشت، تحمل سختیها، دعوت به سخاوت و... بسامد بیشتري دارند. اگرچه او 

الدین بلیانی و جزو فرقۀ مرشدیه میدانند، نمیتوان او را به معنی اصطالحی و دقیـق کلمـه، عـارف و را مرید امین
االنوار نیز در حد ذکر اصطالحات عرفـانی فراتـر نمیـرود و اش خصوصاً در روضهنانکه در خمسهصوفی دانست؛ چ

 گاهی نکات و تعالیم عرفانی را در قالب حکایات بیان میکند. 
 

 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه آزاد   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  نامهپایان  از  مقاله  این

 داشته   عهده  بر   را  نامهپایان  این  راهنمایی  سرکار خانم دکتر منیژه فالحی.  است  شده  استخراجساوه  اسالمی واحد  
 و   هاداده  گردآوري   در  رساله   این  پژوهشگر  عنوان  به  سرکار خانم گیتا پورباقر.  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و

 راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  آقاي دکتر رضا فهیمی.  اند  داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم
  سه   هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،
 .است بوده پژوهشگر

 
 قدردانی  و تشکر

 آقاي دکتر امید مجد که در چاپ این مقاله مرا یاري فرمودند.با تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته 
 

 منافع  تعارض
 حاصـل و نرسـیده چـاپ بـه  خـارجی  و  داخلـی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیـق  ایـن  .دارنـد  رضـایت  و  آگـاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گـزارش  مسـئولیت.  اسـت  نگرفتـه  صـورت  تقلبـی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه  طبق
 ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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