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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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زمینه و هدف :خواجوی كرمانی یکی از شاعران نامدار ایران در قرن هشتم است كه با سرودن
منظومه های داسیییتانی و غنایی به تقلید از نظامی پرداخت .در این مقاله به بررسیییی ویژدیهای
سبکی در خمسج خواجو در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری پرداخته شده است.
روش مطالعه :این پژوهش كه به شیوۀ تحلیل محتوا و كتابخانهای انجام شده ا ست ،به برر سی
ساختار و مهمترین ویژدیهای سبکشناسی خمسج خواجوی كرمانی در سه سطح فکری ،ادبی و
زبانی می ردازد.
یافتهها :خواجوی كرمانی شاعری درجهاول و جزو نوابغ ادب فار سی مح سوب نمی شود ولی در
برخی موارد شاعری مبدع است و ابیات نادر و بدیع زیادی در خمسهاش دیده میشود .او شاعری
ا ست كه برای نوآوری در شعر و كاربرد ترفندهای بیانی و بدیعی ،ب سیار تالش میکند و چندان
به اح ساس و عاطفه در ا شعارش توجهی ندارد ،به همین دلیل ا شعارش چندان مورد پ سند قرار
نگرفته ا ست .بنابراین یکی از مهمترین خ صو صیات ا شعارش ،كاربرد فراوان صنایع و مت صنعانه
بودن لفظ و زبان شعر وی است .باوجود این زبان وی ساده و روان است ،اما داه اصرار بر نوآوری
و خلق مضامین جدید ،شعر وی را بسمت تکلف و تصنع میکشاند.
نتیجهگیری :در میان صناعات لفظی بیشتر به جناس و در میان صناعات معنوی بیشتر به تلمیح
و مراعات نظیر و تضاد عالقه نشان داده است .خواجو تشبیهات و خصوصاً استعارات خود را بدون
پیرایه نمیآورد و همواره آنها را در كنار دیگر عناصر خیال استفاده میکند .مجاز در خمسج او
چندان جنبج هنری ندارد و كنایات در خمسج او عموماً تکراری است و ادر كاربرد آنها سبب
زیبایی خاصی شود ،بعلت چگونگی بکار درفتنشان در ساختار بیت است .خمسج خواجو عصارۀ
فرهنگ و تمدن ایرانی  -اسالمی را بنمایش میگذارد و خواجو آداه از علوم و فنون ادبی ،حکمت
و نجوم و مسلّط بر علوم دینی از جمله روایت احادیث است ،به همین دلیل اشعار او نیز سرشار
از تلمیحات و اشارات متنوع است .همچنین او شاعری عارفمسلک و راوی داستانهایی است كه
در آنها عشق مایج اصلی و محرّک نخستین است و در كنار داستانهای عاشقانه و مضامین خای
آن ،به ادبیات تعلیمی و اخالقیات و عرفان نیز پرداخته است.
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مقدمه
منظومههای دا ستانی بخش قابلتوجهی از آثار ادب فار سی مح سوب می شوند« .دا ستان سرایی در شعر فار سی از
انواعی ا ست كه بسیار زود مورد توجه شاعران قرار درفت و علت اساسی آن وجود دا ستانهای عاشقانه در ادبیات
پهلوی و سرایت آن به ادب فارسی بوده است (تاریخ ادبیات ایران ،رضازاده شفق :ی .)544نخستین كسی كه در
زبان فارسییی ،طرح مثنوی را ایجاد كرده و سییرودن داسییتانهای قدیمی ایران را آغاز نموده رودكی بوده اسییت
(دا ستانهای منظوم غنایی از آغاز شعر فار سی دری تا ابتدای قرن ه شتم ،غالمر ضایی :ی  .)15از میان این آثار،
دا ستانهایی كه از بنمایج ع شق برخوردارند و در واقع جزو دا ستانهای منظوم عا شقانه ب شمار میآیند در نزد مردم
دارای جایگاه ویژهای هستند.
دا ستان سرایی منظوم در ادب فار سی بو سیلج نظامی دنجوی به اوج ر سید ،آنچنانکه سرم شق شاعران بعد از خود
قرار درفت و مثنویهای او در تاریخ شعر فار سی نقطج آغاز پدید آمدن جریان نیرومندی به نام «خم سه سرایی»
دردید و شاعران بسیاری بعد از وی به نظیره پردازی خمسج او برآمدند .برحسب تاریخی بعد از امیرخسرو دهلوی،
دومین شییاعر معروفی كه به سییرودن نظیرههایی دربرابر خمسییج نظامی اقدام كرد ،كمالالدین ابوالعطا محمودبن
علی معروف به خواجوی كرمانی ا ست .مثنویهای خواجو را میتوان به دو دروه تق سیم كرد :آنچه به سبک نظامی
سروده شده و دا ستانهای عا شقانه و قهرمانی در این دروه جای میگیرند كه شامل همای و همایون ،دل و نوروز
هسییتند و بنظر میرسیید یاددار نیمج اول عمر او باشییند و دروه دوم منظومههایی كه در سییلوک و موعظه و حکم
سروده و به سبک سنایی هستند و شامل كمالنامه ،دوهرنامه و روضهاالنوار هستند و مربوط به نیمج دوم زنددی
او ست ،یعنی زمانی كه به شیخ مر شد ابوا سحاق كازرونی ارادت ن شان داده و خود نیز دارای م شرب عرفان شده
است.
باریکاندیشی و مضامین و اندیشههای واالی وی و استادی او در استفاده از آرایهها باعث شده در تذكرهها از او با
القابی چون ملکالکالم ،اف صحالمتکلیمین ،خالقالمعانی و نخلبند شعرا یاد شود .اما با وجود این القاب ،وی را در
خمسییه سییرایی مقلد نظامی میدانند .در تعیین نوع و میزان این تقلید بین ادبا نظرات مختلفی وجود دارد .صییفا
اعتقاد دارد خواجو «در مثنویهای خود بر روی هم شیییوۀ نظامی و مثنویدویان قرن هفتم را دنبال كرده ولی این
متابعت تنها در شیوۀ كار ا ست نه در اساس و مبادی آن و نباید تصور كرد كه او مقلد تمامعیاری از نظامی است
بلکه داستانهای او مطلقاً تکرار داستانهای نظامی نیست» (تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج :3ی .)454نفیسی نیز
معتقد ا ست « در مثنوی سبک نظامی را دنبال كرده و در ب سیاری موارد از او روانتر سروده ا ست» (تاریخ نظم و
نثر در ایران ،نفیسی ،ج :4ی.)655
در این مقاله ق صد تعیین موارد و میزان تقلید خواجو از سبک نظامی را نداریم و تنها به برر سی سبک شنا سی
خم سج او در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری می ردازیم تا بدین طریق ارزش خم سج او و ویژدیهای سبکی خای
آن آشکار شود.
بحث و بررسی
سطح فکری
خم سج خواجو درحقیقت تلفیقی از دا ستانهای عا شقانه ،مبانی عرفانی ،تاریخی ،مو سیقی ،نجوم و هنر شاعرانه
هستند كه تبحر و ذوق خواجو را بنمایش میگذارند.
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ع شق :محور ا صلی در خم سج خواجو خ صو ص ًا در دو منظومج همای و همایون و دل و نوروز ،ع شق ا ست .در این
منظومه ها ع شق مقدس ا ست و مع شوق جایگاه واالیی دارد .این دیدداه متأثر از سبک عراقی ا ست كه بر ادبیات
عصر خواجو حاكمیت داشته است.
اخالق و ادبیات تعلیمی :ارزشمندترین و سودمندترین موضوعات مطرح در متون ادب فارسی ،توصیههای اخالقی
و اندرزهایی اسییت كه در البالی آثار تعلیمی و غیرتعلیمی وجود دارد« .اكثر نویسیینددان و شییاعران بزرگ برای
ادبیات ،م سئولیت و تعهد اجتماعی قائل شده اند و شعر و ادب را از آن جهت كه باعث هدایت اخالقی و اجتماعی
افراد جامعه میشود ،تحسین كردهاند .در میان آثار شاعران و نویسنددان ایران آنچه متعلق به جنبههای اجتماعی
اسیییت غالباً یا رنگ دینی و اخالقی دارد و یا انگیزۀ ملی و میهنی» (شیییعر بی دروغ ،شیییعر بینقاب ،زرینكوب:
ی.)43
خمسج خواجو با اینکه داستانهایی غنایی هستند ،مملو از حقایق سودمند اخالقی و ارزشهای اجتماعی هستند .در
واقع جوهر اصلی شعر او بیان مضامین عاشقانه همراه با مسائل اخالقی و اجتماعی است .ستایش خداوند ،توفیق
خوا ستن از خداوند ،ستایش پیامبر ،طلب شفاعت از او ،بیان ویژدیهای دنیا نظیر ناپداری و واب سته ن شدن به آن،
نکوهش آن ،غنیمت شمردن عمر و فضیلت قناعت و صبر از جمله مضامین اخالقی هستند كه در سراسر خم سج
او پراكنده شده ا ست .از منظر ب سامدی مو ضوع ناپایداری جهان و مو ضوعات واب سته به آن بی شترین سهم را در
خمسیج خواجو داراسیت :در دذر از ملک سیلیمان چو باد (روضیهاالنوار ،ی ،)64جهان دنده پیری اسیت ناپایدار
(همای و همایون ،ی ،)149در این بیغوله نتوان خواب كردن (دل و نوروز ،ی ،)754در این دردابه نتوان غوطه
خوردن (دوهرنامه ،ی ،)669چرخ معلق ،ورقی بیش نیسییت (روضییهاالنوار ،ی ،)19جهان خاک اسییت و خواهد
رفت بر باد (دل و نوروز ،ی ،)417ز دهر سفله یک رنگی نیاید (دل و نوروز ،ی .)545چ شم بهی زین ده ویران
مدار (روضهاالنوار ،ی.)17
عرفان :ادرچه زرینكوب خواجو را مرید صییوفی و زاهد معروف ركنالدین عالءالدولج سییمنانی میداند (سیییری در
شعر فارسی ،زرینكوب :ی .)351با اینهمه مشکل میتوان او را به معنی اصطالحی و دقیق كلمه ،عارف و صوفی
دان ست ،اما به هرحال بینش عرفانی دارد ،جهان را چنان میبیند كه عرفا تر سیم میکنند و رابطج ان سان با خداوند
را چنان باور دارد كه عرفان توضیییح میدهد (نخلبند شییعرا ،امیری خراسییانی :ی « .)97در آثار خواجو سییخنان
ب سیاری میتوان یافت كه ن شان دهد وی به ت صوف میاندی شیده ا ست ،اما جایجای آن آثار خاطرن شان میکند
درایش او به ت صوف و حتی به فرقج مر شدیه و امینالدین بلیانی عالوه بر اقت ضای طبیعت و مزاج آن روز ،در حد
الفت دایم با آثار سنایی و عراقی و اشتغال به اندیشههای شاعرانج آنهاست و رابطه و آشنایی با صوفیانی كه در آن
سالها در شهرهایی مانند شیراز و كرمان حضور فعالی داشتند و در میان عامج مردم و طبقج حاكمه از تاثیر و نفوذ
خاصی برخوردار بودهاند» (خواجوی كرمانی در آثارش ،عابدی :ی.)34
عرفان خواجو را باید مانند سعدی تحت تاثیر ج ّو جامعه دان ست ،زیرا ع صر او ادامج همان و ضعی را دا شت كه از
زمان مغول آغاز شییده بود و علل و عوامل مختلفی باعث ایجاد روحیج بدبینی و ناامیدی در بعضییی از قشییرهای
جامعه -از جمله شعرا و دروهی از عرفا -شده بود .خواجو هم از زمرۀ همان شعرایی ا ست كه روح بدبینی و یأس
و انزواطلبی و اعراض از دنیا در ا شعارش میتوان م شاهده كرد .در واقع «آنچه از ا صطالحات و تعبیرات و واهههای
عرفانی و صوفیانه در شعرش دیده میشود ،همان چیزی است كه در شعر غالب شعرا دیده میشود» (نخلبند شعرا،
امیری خراسانی :ی.)366
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از میان خمسییج خواجو ،دل و نوروز و همای و همایون منظومههایی عاشییقانه هسییتند و بجز قسییمت تحمیدیه،
مطلب عرفانی خا صی در آن دیده نمی شود .منظومج دوهرنامه نیز تنها به بیان سل سلهن سب «بهاءالدین محمود
وزیر» از اعقاب خواجه نظام الملک اختصای داده شده است .اما خواجو با طرح موضوعات و حکایات زیبا با معانی
عمیق بلند عرفانی ،در روضییهاالنوار و كمالنامه ،چهرۀ انسییان كامل و آرمانی را بتصییویر میکشیید« .درمورد عرفان
خای خواجو ،آنچه در مثنوی روضیییهاالنوار كه یک مثنوی اخالقی -عرفانی اسیییت و همچنین در مثنویهای
ال صیییورت عرفانی محض دارد»
دوهرنامه و كمال نامه و همچنین در غزلهای خواجو میتوان مشیییاهده كرد كام ً
(همان :ی .)366مرحوم صفا نیز مو ضوع رو ضهاالنوار را «اخالق و عرفان و و صف حالی از خود شاعر» میداند
(تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج :6ی.)454
خواجو در تحمیدیههای منظومههایش دورۀ كوتاهی از خداشییناسییی را بنظم میکشیید .درایش وی در افکار و
عقایدش ب سوی زهد و تقوا ست و یکی از موارد تمایل و رغبت او به عرفان ،وجود نیایش و دعا و مناجات در آغاز
منظومهها در بخشی تحت عنوان تحمیدیه است.
نیایش خواجو در كمالنامه حول محور عرفان و خواستههای عرفانی و معنوی صورت میگیرد .انواع خواستههای
معنوی از جمله توبه ،دریز از دناه ،عفوخواهی ،رهیابی به وحدت ،در این تحمیدیه دیده میشییود .در ابتدا خود را
چون مرده ای می ندارد و از خداوند میخواهد كه به این مُرده حیات عطا كند:
وز غییم نیییسییییتییی نییجییاتییی بییخییش
میین دلییمییرده را حیییییاتییی بییخییش
(كمالنامه ،ی)451
این حیات خواهی ،طلب زنددی و حیات مادی نی ست ،بلکه ازآنجاكه خود را در زمینج معنوی و عرفانی ضعیف
میداند ،از خداوند میخواهد دین و معرفت به وی ارزانی دارد ،یقین را بر دلش وارد سازد تا هرچه بهتر به شناخت
خداوند توفیق یابد:
میییییییوه از بیییوسیییییتیییان دیییینیییم ده
شییییربییت از مشییییرب یییقییییینییم ده
رخیییتیییم از كیییاردیییاه تیییوفیییییییق آر
نیییزلیییم از بیییاردیییاه تیییحیییقیییییییق آر
ره اییییوان وحیییدتیییم بییینیییمیییای
در تییوحییییید بییر دلییم بییگشیییییای
(كمالنامه ،ی)451
خوا ستههای او در بخش تحمیدیه از خداوند نیز مو ضوع دیگری ا ست كه در تحمدیههای او دیده می شود ،بعنوان
مثال در كمال نامه با تشییبیه اشییعارش به زبور از خداوند طلب لحن داوودی میکند .در سییایر منظومههایش نیز از
پرورددار طلب عفو بخشییایش میکند .او در تحمیدیههایش پس از مناجات به درداه الهی ،به نعت پیامبر پرداخته
و ضمن درود به آن پیامبر اعظم (ی) از او د ستگیری میطلبد تا او را شفاعت كند ،حتی در دوهرنامه پیامبر را
میانجی و واسیییطج خویش قرار میدهد و پرورددار را به حرمت و عزتش سیییودند میدهد كه از دناهان او چشیییم
ب وشد.
مناجات خواجو در همای و همایون دو قسیییمت دارد ،در بخش اول از یگانگی خداوند و بیمثال بودن وی و از
قدرت بی چون او صییحبت میکند و در بخش دوم مناجاتش ،امیدواری خویش به كرم خالقش را بر زبان میراند تا
امید به لطف و بخشییش او را به اجابت برسییاند .از مباحث عرفانی در این مناجات ،در خواسییت خواجو از خداوند
برای دا شتن صبر ،ر ضا و فراغت از دنیا ست .او همانند یک عارف میخواهد د ست از تمام مادیات و عالم ه ستی
شسته و از آن بینیازی جوید:
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بیییرآور امیییییییدی كیییه دارم بیییه تیییو
الیییهیییی چیییو امیییییییدوارم بیییه تیییو
زنییم دم بییه دم در رضیییییای تییو دم
رهییی پیییشییییم آور كییه در هییر قییدم
صییییبییوریییم ده چییون فییرسییییتیییییم رنییج
درآمیوز شییییکیرم چیو بیخشییییییم دینیج
بییه غییم شییییاد دییردان دل پییرغییمییم
فییراغییت ده از مییلییکییت عییالییمییم
(همای و همایون ،ی)649
او در دوهرنامه برای برآورده شدن حاجاتش ،خداوند را به حرمت و عزت پیامبر سودند میدهد و در دل و نوروز
به حق نیکمردان كه شییاید منظورش عارفان باشییند سییودند میدهد ،زیرا قبل از این مناجات در احوال بایزدی
بسطامی سخن میگوید.
كییه احییوال بییدم را نیییییک دییردان
خییداونییدا بییه حییق نیییییک مییردان
(دوهرنامه ،ی)177
اما عرفان در منظومج رو ضهاالنوار پررنگتر از سایر منظومههای خواجو ست .او در ابیات آغازین رو ضهاالنوار كه آن
را «مخزن ا سرار حقیقی» و «رو ضج انوار الهی» مینامد ،به مو ضوع وحدت وجود ا شاره میکند ،در نظر او ان سان
مادامی كه در عالم كثرت زنددی میکند ،خود را هسیییت می ندارد و به معنای وحدت وجود و یگانج هسیییتی پی
نمیبرد:
رایییحییج دییلشییییین وحییدت نیییییافییت
كییان كییه رخ از عییالییم كییثییرت بییتییافییت
(روضهاالنوار ،ی)5
در ابیاتی پایانی تحمیدیج این منظومه ،با نیایش از خداوند طلب رحمت و بخشیییایش میکند تا پرورددار با ازبین
بردن عصیان او ،مانعی در راه انجام دناه ایجاد كند و با بخشیدن قدرت و ذوق به كالمش ،اشعارش را مقبول طبع
سازد:
كییركییس طییغیییییان مییرا پییر بییکیین
ارقییم عصیییییییین مییرا سیییییر بییکیین
و آب حیییییاتییی بییه روانییم رسیییییان
ذوق مییعییانییی بییه بیییییانییم رسیییییان
(همان ،ی)5
خواجو در روضییه االنوار ،ابیاتی شیییوا در بیان آفرینش دل سییروده اسییت .او دل را «شییمع شییبسییتان» و «دوهر
درخ شان» تن خاكی مینامد و معتقد ا ست كه چون خداوند چون وجود را آفرید ،دل شن دل را از جگر آب داد و
باد هوا را در چمن دل دمید:
داد بییه دییل ،دییوهییر رخشیییییان دل
كیرد ز دل شییییمیع شییییبسییییتییان دییل
(همان ،ی)3
وز عیییدم آورد جیییهیییان را پیییدیییید
واجییب مییطییلییق چییو وجییود آفییرییید
دیییلشییییین دل را ز جیییگیییر آب داد
سییییُنییبییل جییان را بییه خییرد تییاب داد
(روضهاالنوار ،ی)91
دییینیییج روان در دل وییییران نیییهیییاد
خییون عییقیییییق از جییگییر كییان دشییییاد
(همان ،ی)6
خواجو ابیات بسیاری دربارۀ دل سروده است:
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صییییدرنشیییین شیییید دل سیییوداپرسییییت
روح چو در تن بییه خالفییت نشیییسییییت
بییر در دل چشییییم فییراسییییت دشییییود
عییقییل كییه اقییلیییییم ریییاسییییت دشییییود
(همان ،ی)44
بییلییکییه نییظییردییاه الییهییی دلسیییییت
شیی ی مع سییییرا پردۀ شییییا هی دلسییییت
(همان :ی)47
بییه دل بخشییییییده صییییدر پییادشییییاهی
بییه عییقییل آمییوخییتییه عییلییم الییهییی
ز دییییده روزنیییی در دل دشیییییاده
ز دل دیینییجییی در آب و دییل نییهییاده
(دل و نوروز ،ی)174
وی ز دییل كییرده بییرج اخییتییر دل
ای ز دل كییرده شییییمییع میینییظییر دییِل
(كمالنامه ،ی)453
نییهیید در دییل تیییییره از دل چییراغ
خییرد را ریییاسیییییت دهیید در دمییاغ
(همای و همایون ،ی)646
آنجا كه به شرح آیت عشق و ماهیت آن می ردازد اشارهای به دل نیز دارد:
تییخییم هییوا در دل عییالییم بییکشییییت
آنییکییه بییه قییدرت دییل آدم سییییرشییییت
دییوهییر جییان در صیییییدف دل نییهییاد
تیییییر نییظییر بییر هییدف دییِل دشییییاد
(همای و همایون ،ی)646
خواجو در یکی از مقاالت رو ضهاالنوار با عنوان « در كمال مراتب ب شری و ف ضیلت نوع ان سان بر سیر حیوانات»
موضیییوع كرامت انسیییان را ذكر میکند .عالوه بر این مقاله ،ابیات بسییییاری در این منظومه وجود دارد كه حاوی
موضوع عظمت انسان است.
شیییاد بننشیییسیییت و به غم برن خاسیییت
چون تو و جودی بییه عییدم بر نخییاسییییت
(همان ،ی)64
سیییییر چیییه بیییه آفیییاق فیییرود آوری
چییون تییو بییه رفییعییت فییلییکییی دیییگییری
(همان ،ی)17
وی كییه دری چون تو درین درج نیسییییت
ای كییه مهی چون تو برین برج نیسییییت
(همان ،ی)95
یکی از موضییوعاتی كه خواجو در خمسییج خود بدان اشییاره نموده «آفرینش انسییان» اسییت كه در آثار شییعر و
نویسنددان ادب فارسی نیز جلوهای خای داشته است و آنان با الهام از كتاب آسمانی ،احادیث و روایات اسالمی،
در قالب تشبیهات و تمثیالت بدیع به آن پرداخته است.
او جان درفتن جسم و قالب خاكی انسان را به استناد «و نفخت فیه من روحی» چنین بیان میکند:
تییین خیییاک آب روان ییییافیییتیییه
ازو قیییالیییب میییرده جیییان ییییافیییتیییه
(همای و همایون ،ی)646
درج بییدن جییوهییر جییان از تییو یییافییت
میییزرع دل آب روان از تیییو ییییافیییت
(روضهاالنوار :ی)1
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كه یادآور این جمله از شیییخ نجمالدین رازی اسییت كه میگوید« :همچنین چهل هزار سییال قالب دم میان مکه و
طائف افتاده بود و هر لحظه از خزائن مکنون غیب ،دوهری لطیف و جوهری شیییریف در نهاد او تعبیه میکردند تا
هرچه از نفایس خزاین غیب بود ،جمله در آب و دل آدم ،دفین كردند» (مرصادالعباد :ی .)13
او ج سم بیجان را كه هنوز به میزبانی روح مفتخر ن شده «ظلمت سرا» و روح را كه مهمان ا ست «خ ضر» مینامد
كه به نور عقل آن ظلمت را بدل به روشنایی میکند:
خییییرد پیییییییییر را دمییییاغ دهیییید
در دمیییاغ از خیییرد چیییراغ نی یهییید
(كمالنامه ،ی)456
دیییدۀ جییان بییه عییقییل روشیییین كییرد
روح را خضیییییر ظییلییمییت تیین كییرد
(همان ،ی)453
در ادامه روح را «مهدی مهد خاک» معرفی میکند و در تشبیه دیگری روح را به مائدۀ آسمانی مانند میکند:
فییایییدۀ عییقییل نییهییی در سیییییخیین
میییائیییدۀ روح رسیییییانیییی بیییه تییین
(روضهاالنوار ،ی)1
در دل و نوروز ،در آن ق سمت از دا ستان كه نوروز به دیر دانش افروز میر سد و سؤال و جوابهایی بین آنها مطرح
میشود ،در سؤال شاهزاده نوروز دربارۀ روح و جواب دانش افروز به او ،روح را دلبردی از باغ الهی میداند كه وصف
او از رنگ و بو برون است و روشنی دیدۀ دل از اوست:
چیینییان كییز دل ،هییوای خییانییج دییل
بیییدو دیییردد مییینیییور دییییدۀ دل
روانیییش نیییام كیییردنییید اهیییل دانیییش
چییو بییاشیییید بییر بییدن ،فییرمییان روانییش
كییه فیییییض او حیییییات جییاودانیییسییییت
بییدان روشیییین كییه آب زنییددییانیییسییییت
(دل و نوروز ،ی)497-494
توصیف :یکی از راههای رایج پروردن مطالب كه خصوصاً در آثار منظوم داستانی بکار میرود توصیف است .شاعر یا
نوی سنده از و صف چونان حربه ای جهت عینیت بخ شیدن به آنچه در اثر آمده ا ست سود میجوید« .و صف بعنوان
عنصییر مهم در شییعر ،عاملی قوی برای كمال بخشیییدن به آن بوده كه همواره مورد اهتمام و توجه شییاعران قرار
درفته ا ست و جهت ا شتمال ی كه بر بی شتر ابواب سخن دارد از جایگاه واالیی در شعر برخودار ا ست .و صف در
حقیقت مج سم نمودن و تر سیم كردن م شهودات و مح سو سات طبیعی مانند تو صیف مناظر مختلف طبیعت و
مجالس بزم و رزم یا حاالت روحانی و تاثیرات درونی ا ست و بهترین و صف آن ا ست كه مو صوف در برابر خواننده
مجسم و مشخص شود» (توصیف و تصویردری در منظومج حماسی علینامه ،طغیانی :ی.)64
توصیفات در خمسج خواجو شامل وصف اشخای ،اماكن ،لحظات پرسوزودداز عاشقانه ،رویارویی عاشقان ،وصف
مجالس عا شقانه ،تو صیف عنا صر طبیعی خ صو ص ًا شب و روز و بهار ،تو صیف لحظههای هجران و و صال ا ست .از
نظر ب سامد ،پس از تو صیف حاالت عا شقی ،تو صیف عنا صر طبیعی رتبج دوم را درا ست؛ خواجو در تو صیفات ،هر
موردی را منا سب و ضعیت او و صف میکند و وجه شباهت و همانندی در تمام ت شبیهها و ت صویرها منا سب و
درخور است .بعنوان مثال ،ادر از همای و دل سخن میگوید با تركیباتی مانند لب لعل ،ابروی كمان وصف میکند،
اما در تو صیف ا شخای دیگری مانند شبل زنگی كه مانع ر سیدن به معا شیق در منظومج دل و نوروز ا ست از
تركیبات طغار شکم ،نفس تون ،چنارقد ،دهانی مانند م سلخ ،ابرویی كمان زه د س سته ا ستفاده میکند .یا در آغاز
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دا ستان دل و نوروز ،مژدۀ تولد ن وروز در ف صل بهار به شاه پیروز داده می شود .یا در تو صیف شب از كلمات مفید
معنای سیاهی یا از اصطالحات نجومی بهره میبرد:
شیییییب قیییییردییون دم زد از قیییییروان
چیو زریین عیلیم شیییید ز عییالیم نیهییان
(همای و همایون ،ی)344
وی همانند شاعران پیشین ،از تصاویر متداول و قدیمی و پركاربردی چون لب لعل ،كمان ابرو ،كمند زلف استفاده
میکند و از این نظر برتری خاصی به دیگر همعصران خویش یا پیشینیان ندارد؛ اما آنگاه كه چند تصویر را درهم
میآمیزد و چندین آرایج هنری را بکار میگیرد ،ثابت میکند كه شییعرش از شییاعران پیشییین خویش ،بهتر و برتر
اسییت « .خواجو مثل اسییتادش سییعدی ،از تصییویرهای عام و شییایع كه ناظر به تداعیهای مانوس ذهن خواننددان
است ،استفاده میکند :قد سرو ،لب لعل ،چشم مست تصاویری هستند كه كم و بیش در دیوان هر شعری نظیرش
را میتوان یافت و در دیوان خو اجو نیز فراوان اسییت؛ اما تصییویرهای حاصییل از كاربرد و آرایههای بدیعی و درهم
بافتن چند آرایه درهم كه بعض ًا به تراكم تصویر هم كشیده میشود ،چیزی است كه از ویژدیهای شعر خواجوست،
ولی در این راه نیز آنقدر افراط نمیکند كه شعر او را پیچیده و مغلق سازد؛ البته تنوع و انبوهی ت صویر در شعر
امتیازی ب شمار نمی آید ،آنچه مهم ا ست آن ا ست كه شاعر در بکاردیری ت صویر بتواند بی شترین معنی و طیف
معنایی را به شعر بدهد و از این طریق بی شترین قدرت القایی را به زبان ببخ شد .خواجو در این زمینه تا حدودی
موفق اسیییت و آنچه به طرز خواجو معروف اسیییت و شیییکل تکامل یافتج آن را در حافظ میبینیم نتیجج همین
توفیقست» (نخلبند شعرا ،امیری خراسانی :ی.)44
عوامل مؤثر در تو صیف -4 :ت صویر :یکی از عنا صر مهم تو صیف ،ت صویر ا ست .خواجو با ا ستفاده از ت صویر سازی،
توصیفات خود را غنا بخشیده و بر تأثیر آن افزوده ا ست« .تصویرسازی شاعرانه ،به تجسم موضوع و القای معنی
كمک میکند و قدرت تببین اندی شه و فکر شاعرانه را و سیعتر می سازد .دذ شته از آن كالم را از حد عادی خارج
میکند و فضییای واقعی شییاعرانه را بوجود میآورد .با این همه ،تصییویر شییاعرانه وقتی تأثیر عمیق از خود بجای
میگذارد كه در پشت سر آن اندیشه و احساس انسانی و كشف و خالقیتی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت
چیزی اسییت رنگین و زیبا اما توخالی و كماثر» (مجموعه مقاالت ،زرینكوب :ی .)441آنچه شییاعر را در جهت
تصویرسازی یاری میکند تشبیه است .خواجو نیز در اكثر توصیفات خود از تشبیه استفاده كرده است.
 -6صفت :خواجو با یافتن صفات زیبا و پیوستن آن به كلمات مناسب ،كالم خود را هرچه بیشتر جذاب و جاندار
ساخته است .استفاده از صفات باعث میشود توصیفات وی از رنگ و جالی بهتر و چشمگیرتری برخوردار شود و
بدین و سیله مطالعج اثر خود را برای خواننده دلن شینتر می سازد« .یکی از نق شهای شاعرانج صفت ،جان دادن و
شخصیت بخشیدن بی جانهاست .شاعر با آوردن اینگونه صفات كه اختصای به انسان و جانداران دارد ،به ابر و باد
و ماه و دل و دل و اشک جان میدهد .بی شک ارزش شاعرانج چنین صفاتی به مراتب بیش از آنهایی است كه این
نقش را ندارند» (نمیرم از این پس كه من زندهام ،ستوده :ی .)449
 -3استعاره :زمانی كه خواجو در آن میزیست و شاعری میکرد ،زمانی است كه هنرورزی در شعر سیار رایج بوده
ا ست و سخنوران ایرانی میکو شیدهاند كه سرودههای خود را با آرایههای بدیعی هرچه بی شتر بیارایند؛ خواجو نیز
از این رویکرد و پسییند روزدار بركنار نمانده اسییت و یکی از مهمترین آرایههای ادبی كه برای توصیییف اشیییاء و
اشخای از آن استفده میکند ،استعاره است.
تلمیح :صنعت تلمیح یکی از بارزترین مشخصههای خمسج خواجو است .او با مهارت و زیبایی ،به داستان پیامبران
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و به شخ صیتهای ادبی ،تاریخی و ا ساطیری ،شخ صیتهای سامی و نیز به شخ صیتهای آریایی ا شاره میکند .از
شخ صیتهای سامی :آدم ،آذر ،ایوب ،بلقیس ،حاتم طایی ،خ ضر ،ابراهیم خلیل ،سلیمان ،قارون ،مو سی ،یعقوب و
یوسف و از شخصیتهای ایرانی و آریایی :انوشیروان ،بیژن ،پرویز ،پیران ،جمشید ،ویسه ،خسرو ،دارا ،ر ستم و زال
موردعالقج او ه ستند و طبق معمول زمانش ،تخلیط شخ صیتها مثال ن سبت دادن او صاف سلیمان به جم شید و
بالعکس نیز در شییعر او عادی اسییت .از معاشیییق افرادی مانند خسییرو ،فرهاد ،شیییرین ،عذرا ،وامق ،ویس ،رامین،
یوسف و زلیخا در اشعارش بسامد بیشتری دارد و خواجو در بیان مفاهیم عاشقانه از این نامها بهره میجوید.
هدف وی از ذكر تلمیحات در اشعارش تنها تداعی معانی بسیار با الفاظ كم یا ا شاره به یک حادثه نیست ،بلکه
در اكثر موارد ق صد وی ایجاد یک ت شبیه ا ست .از آن حادثه و اتفاق موردنظر بعنوان م شبهبه ا ستفاده میکند تا
وضعیت و حال مشبه را به آن تشبیه و همانند سازد.
سیییییییییاوش فیییرود غیییالمیییان تیییو
تییویییی آصییییف و مییلییک جییم زان تییو
(همای و همایون ،ی)676
در عصر خواجو « بسبب رواج علوم دینی و غلبج روحیج مذهبی ،اشارات و تلمیحات قرآنی و دینی در آثار شاعران
و نوی سنددان فراوان ا ست» ( سبک شنا سی شعر فار سی از رودكی تا شاملو ،غالمر ضایی :ی  .)449تلمیح به
دا ستانهای مذهبی و قرآنی در شعر خواجو رنگ و جالیی دیگر دارد كه از آ شنایی او به معارف ا سالمی حکایت
دارد و طبیعتاً با در نظر درفتن موضوع ،در منظومههای روضهاالنوار و كمالنامه بسامد بیشتری دارد .اما داه اشارۀ
مستقیمی به آیه یا لفظی از قرآن مجید یا احادیث نشده بلکه به مفهوم آن اشاره شده است:
دیییل تی یییییره را داده آب حیییییییات
ز بیییاران فیییرسیییییتیییاده آب نیییبیییات
(همان :ی)646
كاربرد احادیث در خم سج او اندک و محدود ا ست و وی بی شتر از قرآن تأثیر پذیرفته ا ست و برخی مفاهیم مانند
روز ال ست ،ح ضرت خ ضر ،معراج پیامبر(ی) ،ح ضرت عی سی در خم سج خواجو به فراوانی بکار رفته و تکرار شده
است .بیشتر آیات و احادیثی كه به اقتباس یا تلمیح در خمسج او آمده سرشار از مفاهیم عرفانی است« .قصههای
مربوط به زنددی پیامبران ،نام قهرمانان قومی ،نام انبیای قرآن كریم ،اشیییخای و همچنین آیات قرآنی از جمله
تلمیحاتی هستند كه در شعر شاعران به خصوی شاعرانی كه اشعار شان با چا شنی عرفان همراه ا ست با بسامد
باال بکار رفته است (مجموعه مقاالت ،زرینكوب :ی.)655
چییو عیییسییییی تییبییرا كیین از كییاییینییات
بشیییو چون خضیییر دسییییت از آب ح یات
(همان ،ی)677
ادرچه شمیسا تلمیح اساطیری را «در آثار شاعرانی چون رودكی ،شهید بلخی ،دقیقی و فردوسی بیشتر میداند و
كاربرد آن را از قرن ش شم به بعد ،یعنی در سبک عراقی ،كمرنگ میداند» (بیان و معانی ،شمی سا :ی  .)44اما
اینگونه تلمیحات نیز در خمسییج او بسییامد قابل توجهی دارند .او در بسیییاری از موارد ،برای اشییاره به اسییاطیر به
تو صیف دقیق و شرح همج جزئیات نمی ردازد؛ بلکه با مدد از حافظج كلی و ناخودآداه جمعی ،ا شارهای هنری به
آن را كافی میداند .جلوههای ارز شی تجلی شاعرانج عنا صر ا سطورهای از یک سو و سبک و سیاق تأثیر كاربردی
این عناصر خیالانگیز و مضمونآفرین ،خمسج او را طراوتی خای بخشیده است .وی در اشارات خود به عناصر و
بنمایههای اسییطوره ای و كاربرد هنرمندانج آنها ،نه تنها آشییناییش با دذشییتج فرهنگی و تاریخی را اثبات میکند،
بلکه با نوع بهره مندی كمی و كیفی خود ،آن را سند هویت و افتخار ملی و میهنی خویش قرار میدهد.
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جمشید را میتوان مطرحترین شخ صیت اساطیری ایران در دیوان خواجو دانست ،زیرا شاعر در موارد متعددی از
او یاد میکند .این دسییترۀ توجه و تصییویر ،احتماالً تا حدودی از آن رو باشیید كه شییخصیییت جمشییید ،ظرفیت
تلمیح پذیری و چندبعدی قابل توجهی در شییعر فارسییی دارد و خلط و آمیزش شییخصیییت اسییاطیری جمشییید با
سلیمان هم مورد دیگری ا ست تا طیف این توجه شاعرانه خواجو ن سبت به جم شید را و سعت بی شتری دهد
(نخلبند شعرا ،امیری خراسانی :ی.)449
خواجو اصل داستان دل و نوروز را كتابی با «لفظ هندوی» كه «داستانپردازان بابل» آن را ترتیب دادهاند معرفی
میکند (ی .)61-63اما آنچه از ظاهر داستان برمیآید مادۀ اصلی آن مانند همای و همایون بردرفته از افسانههای
ایرانی است و شاعر آن را با پارهای داستانهای متعدد درآمیخته است (مقدمج روضهاالنوار ،عابدی :ی .)31بنابراین
در این دو منظومج همای و همایون و دل و نوروز ا شارات فرهنگ ایران قدیم دیده می شود ،عنا صری مانند :پیکر
مانوی 36( :و  ،)97لعبت مانوی )445( :پیر مغان ،)444( :زندخوان )444 ( :در همای و همایون و آوای مغانی:
( ،)6141زندخوان 6141( :و  ،)6154موبد ،)6156( :هیربد )6156( :در دل و نوروز.
كاركردهای تلمیح در خمسج خواجو
 -4معنیآفرینی (مضمونآفرینی) :خواجو با استفاده از تلمیحات به معانی و مضامین تازهای د ست مییابد و یا از
آنها معانی تازهای میآفریند:
چییو عیییسییییی تییبییرا كیین از كییاییینییات
بشیییو چون خضیییر دسییییت از آب ح یات
(همای و همایون ،ی)677
 -6ایجاد زبان شعری (زبان آفرینی) :او در اشعارش با استفاده از تلمیح به زبان شعری خاصی دست یافته ا ست ،و
با ایجاد بازیهای زبانی با عناصر و واهدان تلمیح زیبایی آن را دوچندان میسازد:
جییهییانییگیییییر دیییییری سییییکیینییدر دری
میینییوچییهییر چییهییری فییریییدون فییری
(همان ،ی)339
 -3تصویرآفرینی:
چییو بیییییژن بییه زنییدان افییراسیییییییاب
بییه زنییدان مییغییرب اسیییییییر آفییتییاب
(همان ،ی)696
 -1ایجاز :داه با استفاده از یک جزء تلمیحی تمام مقصودش را بیان میکند:
كه از هسییتیش هسییت شیید هر چه هسییت
بییه نییام خییداونیید بییاال و پسیییییت
(همای و همایون ،ی)644
 -5نماد و الگوسازی:
بییرییین دیییر دایییر عییلییم بییركشیییییی
چو عیسیییی همییان بییه كییه دم دركشیییی
(همان ،ی)346
-4مدح:
سیییییریییر افییروز مییلییک لییی مییَعَاهلل
شیییهنشییییاه رُسییییُل سیییرخیییل دردییاه
(دوهرنامه ،ی)656
-7پند و اندرز:
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ز چشیییییمییت كییوكییب دُرّی بییر آییید
چییو مشییییکییاه دلییت پییرتییو نییمییاییید
(دل و نوروز ،ی)461
كاربرد علوم مختلف :با مطالعج اجمالی خم سج خواجو م شخص می شود كه وی از بی شتر علوم رایج روزدار خویش،
اعتقادات ،آداب و ر سوم و ا ساطیر برخودار بوده و از این معلومات در سخن سرایی بخوبی بهره برده و خ صو صاً در
نجوم و موسیقی تبحر داشته و بازتاب این دانشها در خمسج او آشکارا جلوهدر است .صفا در این مورد مینویسد:
« خواجو بنابه روش ادیبان زمان از بیشتر دانشهای ع صر خود بهره داشت و در بعضی مانند نجوم و هیئت ذیفن
بود» (تاریخ ادبیات در ایران ،صفا :ی  .)459این ویژدی موجود در ا شعار وی «داه شعر او را متکلف و م صنوع
ساخته است» (مقدمج خمسه ،نیاز كرمانی :ی .)69
ا صطالحات علوم مختلف از نظر خواجو د ستاویزی برای بازیها و ظرافتهای زیبای شاعرانه ا ست .بعنوان مثال ،وی
اصطالحات مختلف موسیقی را به نحو شگرفی و آمیخته با آرایههای زیبای ادبی به خدمت میگیرد ،بطور مثال در
نمونههای زیر ،بین اصطالحات موسیقی و واهههای دیگری جناس میسازد :زده چنگ در چنگ رامشگران (همای
و ه مایون ،ی .)365مه چ نگ زن چ نگ در چ نگ زد (ه مان ،ی .)354مرا در پرده خوا ند و پرده بگشیییاد
(دوهرنامه ،ی.)669
او داه ا صطالحات علوم مختلف را به همراه ایهام ا ستفاده میکند .راه نهاوند حجاز من ست (رو ضهاالنوار ،ی،)64
نماندست ره زن بجز چنگ و دف (همای و همایون ،ی ،)673زده چنگ در زهره آوای رود (همان ،ی.)355
در مواردی در بیان ا صطالحات مو سیقی د ست به ابداع زده و ا صطالحاتی را پدید آورده كه شاید در عر صج شعر
بی سییابقه باشیید .مانند اصییطالحات زیر در همای و همایون :ترنم نواز ،)7( :دسییتان نواز ،)65( :عودسییاز،)445( :
نواساز ،)65( :و دستان سرا ،)695( :ترنم ساز )157( :در دوهرنامه.
اهداف و نحوۀ استفاده از اشارات علمی
 -4بیان م ضامین عا شقانه :خواجو از اطالعات علمی خود در زمینج علوم مختلف خ صو ص ًا نجوم و پز شکی سود
جسته و با اشاره به آنها ،مضامین عاشقانه را به نحوی زیبا بیان كرده است.
دو چشییییم سییییاحییرش هییاروت بییابییل
دو زلیییف كیییافیییرش زنیییار هیییرقیییل
(دل و نوروز ،ی)149
 -6سیییتایش خداوند :وی در آغاز منظومه هایش به توحید مییردازد و مطالبی را در مورد یگانگی خداوند بیان
میکند ،در این بخش نیز با اسییتفاده از اطالعات علمی خویش ،موضییوع سییتایش خداوند را بگونهای زیباتر مطرح
میکند كه عمدۀ این اطالعات علمی ،شامل اطالعات دینی و مذهبی است.
و ادهیییم ابیییر بیییر فیییلیییک رانیییی
سیییییورۀ رعییید بیییر هیییوا خیییوانیییی
(كمالنامه ،ی)455
 -3نعت پیامبر اسالم:
نییوبییت نییعییت تییو زنیید در حییجییاز
م ن طق ( خوا جو) چو شیییود ن غمییهسییییاز
(روضهاالنوار ،ی)9
 -1مدح:
میییبیییاد اخیییتیییر دولیییتیییت را وبیییال
میییبییییییینیییاد روز تیییو روی زوال
(همای و همایون ،ی)673
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 -5موعظه و اندرز:
مشییییو مینیکیر میی پیرسییییتییان عشییییق
 -4خلق تصاویر:
چییو كییردی فییروزان بییه شییییطییرنییج رخ
 -7بازیهای زبانی:
روان را ز ییییاقیییوت لیییب قیییوت داد

مزن سییینییگ بر جییام مسیییتییان عشیییق
(همان ،ی)345
شیییییه چییرخ را مییات كییردی بییه رخ
(همان ،ی)695
عییقیییییقییش طییراوت بییه یییاقییوت داد
(همان ،ی)344

سطح زبانی
مو سیقی بیرونی :منظور از مو سیقی بیرونی شعر ،جانب عرو ضی وزن شعر ا ست كه بر همج شعرهایی كه در یک
وزن سیروده شیده اند قابل تطبیق اسیت .موسییقی شیعر باید متناسیب با معنی و مضیمون شیعر باشید .به دفتج
«تی.اس.الیوت» مو سیقی شعر از شعر همانقدر جدانا شدنی ا ست كه معنی از شعر (تولد شعر ،الیوت :ی.)467
یعنی همانگونه كه مفهوم و م ضمون شعری باع ث انتقال حس شاعر به خواننده می شود ،مو سیقی آن شعر نیز به
همان اندازه در انتقال حس و تخیل شاعر مؤثر است .خواجو در انتخاب وزن منظومههایش بر تقلید استوار است و
درنتیجه طبیعتاً انتخاب این اوزان با موضوع منظومهها متناسب و سازدار است .دل و نوروز و دوهرنامه را بر وزن
خ سرو و شیرین نظامی ،كمالنامه را بر وزن بهرامنامج نظامی ،رو ضهاالنوار را بر وزن مخزناال سرار نظامی و همای
و همایون را به بحر متقارب سروده ا ست .این اوزان انتخابی پیش از خواجو چندین بار تو سط شاعران پیش از او
در منظومههای عاشقانه و عارفانه به محک آزمون درآمده بودند.
مو سیقی كناری :جلوه های مو سیقی كناری ب سیار ا ست و آ شکارترین نمونج آن قافیه و ردیف و تکرار ا ست .قافیه
پس از وزن تأثیری عمده در حفظ تنا سب مو سیقایی شعر دارد« .قافیه همان وزن ا ست و یا بهتر بگوییم مکمل
وزن است زیرا در هر قسمت ،مانند نشانهای ،پایان یک قسمت و شروع قسمت دیگری را نشان میدهد» (موسیقی
شعر ،شفیعی كدكنی :ی.)15
كاركردهای قافیه در خم سج خواجو -4 :برج ستگی و ت شخص :خواجو به واهههای قافیه نه بعنوان كلماتی ساده
برای پایانبندی ابیات ،بلکه بعنوان ركنی برای بخ شیدن برج ستگی و ت شخص بهره درفته ا ست .بعنوان نمونه در
بیت زیر ،واهههای مقدار و جهاندار بعنوان كلمات قافیه ،با آمدن در پایان بیت بصورت برجسته مشخص شدهاند تا
مقام واالی ممدوح را تأكید كنند.
غیییییاث الییدوییلییه دسییییتییور جییهییانییدار
بییه نییام آصییییف جییمشییییییید مییقییدار
(دوهرنامه ،ی)634
 -6كمک به انتقال مفاهیم و مضامین :قافیه ،افزون بر تأثیر موسیقیایی شگرفی كه در شعر دارد ،از رهگذر آهنگ
واهه ها به استواری شعر و سامان دادن اندیشه و احساس شاعر و باز رساندن مفاهیم نیز یاری میرساند.
ولییی كییس نییبییییینیید بییه شییییب آفییتییاب
خوشییییا طل عت دوسییییت د یدن به خواب
(همای و همایون ،ی)364
 -3ساختن تصاویر:
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بیه خیط شیییمس جییب صیییبح بردو خت
فلییک چون مشیییعییل مشیییرق برافروخییت
(دل و نوروز ،ی)544
كاركردهای ردیف در خمسیییج خواجو -4 :نقش موسییییقایی ردیف :مهمترین نقش ردیف ،قبل از هر چیز ،نقش
موسیقایی و صوتی آن است .یکی از عمدهترین روشهای ایجاد موسیقی در شعر ،تناسب حركات و حروف ردیف با
حروف یا اصوات در سطح بیت ا ست كه نوعی مو سیقی ایجاد میکند كه از آن بعنوان مو سیقی درونی یاد میشود
كه این امر باعث دوشنوازی شعر میشود .هم خوانی حروف قافیه و ردیف و روابط صامتها و مصوتهای آن با تمامی
بیت ،از نکاتی ا ست كه باعث خو شنوایی و مو سیقیاییتر شدن برخی ا شعار او شده ا ست .بعنوان مثال در نمونج
زیر ،عالوه بر اینکه واهههای ردیف و قافیه ،دارای صامت «م» و «ن» ه ستند ،پراكنددی این دو صامت در سطح
بیت عالوه بر افزایش موسیقی ،واجآرایی را نیز ایجاد كرده است:
قیییییییامیییت نیییمیییوداری از رزم مییین
ارم نیییقشیییییی از رزمیییج بیییزم مییین
(همای و همایون ،ی)334
خواجو در خمسیییهاش ،وقتی كه از ردیف «من» اسیییتفاده میکند ،هماهنگی بین حروف قافیه و ردیف بچشیییم
میخورد:
تییویییی جییان میین مییرهییم جییان میین
چییه درمییان چو درد اسییییت درمییان من
(همان ،ی)349
 -6همراه كردن مخاطب با شیییاعر :وقتی خواننده در یک شیییعر میتواند پس از یک بیت یا عبارت در موقعیتی
خای ،كلمه یا عبارتی را حدس بزند ،خواه ناخواه خود را با شیییاعر در آفرینش شیییعر شیییریک می ندارد و لذت
بیشتری میبرد .در این حالت شنونده در متن ماجراست پس شعر تأثیر بیشتری بر روی او خواهد داشت (تکرار،
ارزش صوتی و بالغی آن ،متحدین :ی .)547یکی از راههای همراه كردن مخاطب با شعر ،ا ستفاده از ردیفهای
طوالنی است ،زیرا ردیف هرچه طوالنیتر باشد خواننده با پیشبینی آن لذت بیشتری خواهد برد.
بییازی اییین بییاز تییو دانییی و میین
سییییوزش اییین سییییاز تییو دانییی و میین
(روضهاالنوار ،ی)35
 -3برج سته سازی یک ت صویر یا م ضمون :شاعر برای برج سته كردن یک واهه یا م ضمون ،با تکرار آن در فوا صل
مختلف شعر ،آن را مهمتر جلوه میدهد .تکرار باعث تمركز بی شتر روی یک مو ضوع خای میگردد و به نوعی به
برجسته سازی آن كمک میکند (بررسی كاركردهای تکرار در شعر معاصر ،روحانی :ی  .)457این در حالی است
كه ادر آن واهه یا جمله  ،در وسیییط كالم یا اول كالم متکرر شیییود ،چندان جلب نظر نمیکند .ولی موقعیت خای
ردیف در پایان شعر و مکثی كه بعد و داهی قبل از آن ایجاد می شود ،تأكید و تمركز را بر روی آن بی شتر میکند
(ارزش چندجانبج ردیف در شعر حافظ ،طالبیان و اسالمیت :ی.)45
ز دولییت بییی خییبییر وز بییخییت شیییید دور
ز م لک و مال و تاج و ت خت شیییید دور
(دل و نوروز ،ی)549
ردیف آغازین :پیشینج این عنصر موسیقایی به صنعت بدیعی سؤال و جواب كه با «دفتم ،دفت و »...آغاز میشود
برمیگردد .تکرار جمله در ابتدای ابیات عالوه بر اینکه نوعی طناب را ایجاد میکند  -كه البته مفید و دلنشیییین
است -موسیقی زیبایی نیز ایجاد میکند.
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زنیید بییر سیییییراپییردۀ ویییس تییخییت
خوش آن دم كییه رامین بردشیییتییه بخییت
رسیییید از لییب لعییل شییی یر ین بییه كییام
خوش آن دم كییه فرهییاد دم دشیییتییه نییام
كیینیید بییر سییییر كییوی لیییییلییی قییرار
خوش آن دم كییه م ج نون شیییوریییدهكییار
زنیید بر سییییر ز لف د ل چ هر دسییییت...
خییوش آن دم كییه اورنییگ انییدهپییرسییییت
(همای و همایون ،ی)156
از نظر د س توری فعل در پایان جمله قرار میگیرد ،اما تکرار متوالی آن در ابتدای ابیات ،عالوه بر افزایش مو سیقی
سخن ،تأكید و اهمیت مطلب از سوی شعر را به خواننده نیز القا میکند.
نییژاد از كییه داری و نییام تییو چیییسییییت
ب گ فتییا بیید ین جییای كییام تو چیسییییت
هییمییی خییواهییم از داددییر كییام خییویییش
بییگییفییتییا كییه دییم كییرده ام نییام خییویییش
ددییر رای قصیییییر هییمییایییون كیینییی
ب گ فتییا كییه ت یره شییییبییان چون ك نی
نیم هسیییت بل هسیییتیم جم له اوسیییت...
بییگییفییتییا كیییییم تییا كیینییم رای دوسییییت
(همان ،ی)391
داه با تکرار قید در ابتدای ابیات باعث برجستهسازی كالم شده است:
دییهییی از دییلشیییینییم بییویییی رسییییانیید
دییهییی آب دییلییم بییر رخ فشیییییانیید
دییهییی خییاكییم كیینیید پییاک از رخ زرد
دییهییی چییون بییادم از رخ بسییییتییرد دییرد
د هی دسیی ی تم بمییالیید بر دل خو یش...
د هی دسیی ی تی نهیید بر ا ین دل ر یش
(دل و نوروز ،ی)544
خواجو از حرف اضییافه نیز بعنوان ردیف آغازین اسییتفاده كرده اسییت كه البته هدف وی ایجاد تأكید در سییخن و
افزایش موسیییقی كالم اسییت .خواننده با تکرار حرف اضییافه عالوه بر اینکه از این تکرار احسییاس لذت میکند ،به
اهمیت مطلب نیز پی میبرد.
بییه دارا یی كییه م ل کش م ن ت هی نیسییییت
بییه دانییایی كییه علمش مبتییدی نیسییییت
بییه قییدر شییییام عییییید و صییییبییح نییوروز
بییه بییخییت نیییییکییروز و تییخییت پیییییروز
بییه درج نییقییره پییوش و صییییحیین زنییگییار
بییه طشییییت هفییت جوش و طییاس زركییار
به ان فاسیییی كه عیسیییی از دم اوسییییت...
بییه دریییایی كییه عییا لم شیییبنم اوسییییت
(همان ،ی)546
موسیقی درونی
جناس « :زیباییهای جناس و جنبج هنری آن ناشی از چند چیز است -4 :تداعی معانی ،دریافت همگونی میان دو
واهه مو سیقی دوشنوازی ایجاد میکند -6 .ك شف ابهام شگفتانگیز میان دو واهۀ متجانس كه در عین یکی بودن
متفاوت هسییتند؛ یعنی وحدت لفظی و تفاوت معنای (كثرت در عین وحدت) شییادیآور اسییت -3 .غرابت واههای
متجانس ،ناشییی از وجود وحدت در عین كثرت ،سییبب برجسییتگی لفظی و حتی معنایی آنها میشییود (بدیع از
دیدداه زیباییشناسی ،وحیدیان كامیار :ی .)61-63
جناس فراوانترین نوع صنعت بدیعی در خمسج خواجو است .از میان انواع جناس ،جناس مطرف در آغاز و جناس
ملحق به مذیل و اشتقاق بیشترین بسامد را دارند.
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تکرار :تکرار در ادبیات و بخصییوی در شییعر نقشییی بسییزا دارد و در صییورت كاربرد مناسییب میتواند بر جنبج
زیبایی شنا سی و هنری یک اثر بیفزاید« .تکرارهای هنری ،تکرارهایی ا ست كه در ساختمان شعر ،نقش خالق
دارند و با اینکه الزمج تکرار ،ابتذال ا ست و ابتذال نفی هنر ،تأثیر دونههایی از تکرار در تركیب یک اثر هنری ،داه
تا بدان پایه است كه در مركز خالقیت هنری دوینده قرار میگیرد» (موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی :ی.)159
واجآرایی :در واج آراییهای وی بجز بازی با الفاظ و تکرارهای مبتذل چیز دیگری دیده نمیشیییود و هدف او تنها
نشان دادن قدرت شاعری است.
خیییط آورده لیییولیییو بیییه الالئیییییییش
ره كییهییکشیییییانییش ره كییه كشیییییان
بییت شیی ی کر ین لعییل شیی ی یر ین زبییان
پس آنگییه شیییکرخییای شییییرین سیییخن
غیییزالیییی غیییزالیییه غیییزل دیییوی او
نییگییارا سیییییمیین عییارضیییییا دلییبییرا

خییرد مییعییتییرف بییر تییوانییائیییییش
(همای و همایون ،ی)644
سیییرش سیییر بسیییر بر سیییر سیییركشیییان
(همان ،ی)364
شیی ی کر خنییده ای كرد و دفییت ای جوان
(همان ،ی)335
شیییکر ریخییت از شیییهیید شیییکر شیییکن
(همان ،ی)334
هییژبییران شیییییده صیییییییید آهییوی او
(همان ،ی)311
بیییتیییا میییاه روییییا پیییری پیییییییکیییرا
(همان ،ی)354

رد الصدر الی العجز:
بیییه دردیییاه او پیییادشیییییاهیییان دیییدا
دییدای درش بییر شییییهییان پییادشییییا
(همان ،ی)646
مییگییر لییطییف تییو دییردد عییذرخییواهییم
چییه عییذر آورم چو از حیید شیییید دنییاهم
(دل و نوروز ،ی)179
موازنه :موازنه معموالً با تکرار نحوی همراه اسییت و به همین علت زیبایی آن را دوچندان میسییازد .از طرف دیگر
موازنه با نوعی تکرار مضییمون همراه اسییت و این خود سییبب تأكید مطلب میشییود .به هر حال موازنه ادر بطور
طبیعی و به ضرورت تأكید مضمون بیاید دوشنواز و دلنشین است.
دیینییاهییم را بییه خییاک كییوی او بییخییش
روانیییم را بیییه آب روی او بیییخیییش
(همان ،ی)177
ضیییییمیییییرش مییهییب ریییاح كییمییال
جییینیییابیییش میییحیییط رحیییال جیییالل
(همای و همایون ،ی)674
سبکشناسی واژهها
واهدان كهن :در شعر شاعران قرن هشتم یا سبک عراقی ،میتوان دفت كه زبان از دیدداه خوانندۀ امروز مأنوستر
است ،لغات فارسی اصیل كم شده و بجای آن لغات عربی جایگزین شده است (سبک شناسی شعر ،شمیسا :ی
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 .) 659در خم سج خواجو نیز به ن سبت ب سیار اندكی شاهد لغات كهن ه ستیم .لغاتی مانند :4پیل ( ،) 634ایچ:
( ،) 634مه ،)631( :میغ ،)641( :اورنگ ،)634( :و. ...
كاربرد لغات در معنای خای :شیوۀ استعمال زبان و حوزۀ معنایی واهدان از دذ شته تا به حال د ستخوش تغییر و
تحوالت بسیاری شده است .دذشته از متروک و مهجور شدن بسیاری از واهدان كهن و به عکس ،مصطلح شدن
بسییییاری واهدان جدید كه در قاموس لغ وی قدمای ما وجود نداشیییت بسییییاری از واهدان از نظر كاربرد و حوزۀ
معنایشییان به آن صییورت كه در دذشییته مصییطلح بودند ،نسییبتبه زبان امروز تغییر یافتند و همین تغییر حوزۀ
معنایی و كاربردی برخی واهدان میتواند یکی از عوامل غرابت معنایی و نامفهومی متون نظم و نثر كهن دردد.
لغاتی مانند :جناب:درداه /13 :زخم :ضربه /74 :خسته :زخمی /76 :بریدن :طی كردن /459 :دذاشتن :رها كردن:
 /459میان :كمر /464 :بوی :امید /464 :آب :آبرو /634 :صییدا :پژواک /636 :آهو :عیب /637 :ریش :زخم/664 :
درفتن :آغاز كردن /649 :مدام :شراب /643 :كنار :آغوش 411 :و. ...
واهدان عربی :خواجو در قرن هشتم ،عصری كه كاربرد زبان عربی در آثار نویسنددان و شاعران برای اظهار فضل و
اثبات هنرمندی ،روزبروز در حال افزایش بود ،زنددی میکرد .باوجوداین خواجو با هنرنمایی خود ،زبان فارسییی را
با زبان عربی درآمیخته ا ست و در آن مهارت خا صی دارد .او در خم سج خود از واهدان رایج عربی ا ستفاده كرده،
واهدانی كه رنگوبوی فار سی به خود درفته و تقریباً برای همج فار سیزبانان قابل فهم ا ست .از قبیل :و صل ،عهد،
روح ،بقا ،ماهیت ،تعظیم ،مخدوم و. ...
وی از واهههای عربی خصییوص یاً در بخش تحمیدههای منظومههایش بسیییار اسییتفاده كرده اسییت .بسییامد كاربرد
واهدان عربی در كمالنامه و دوهرنامه به ن سبت دیگر منظومهها بی شتر ا ست و در همای و همایون ن سبتبه دیگر
منظومه ها ،درصد لغات عربی كمتری استفاده شده است كه شاید دلیل آن خاستگاه مربوط به فرهنگ ایران قبل
از اسالمِ این منظومه باشد.
تركیب سازی :عنا صر ت شکیل دهندۀ تركیبات در شعر خواجو ب سیار ساده و زودفهم ا ست .لطف سخن در نحوۀ
تركیب این عناصر است ،زیرا كه از تلفیق آنها تركیب خاصی بوجود میآید كه بر محتوای كالم و در نهایت ایجاز
و اختصار میافزاید .این تركیبات از نظر معنا در سطح عالی است ،یعنی چنان نیست كه خواجو از به هم پیوستن
كلمات سادۀ خوشفهم ،تركیبی دور از فهم ب سازد كه هم از نظر لفظ سنگین با شد و هم از معنی بیمحتوا ،بلکه
معنای این تركیبات از عنا صر ت شکیلدهندۀ خود به مراتب غنیتر ا ست .بعنوان مثال در منظومج در دل و نوروز:
آب آتشر نگ ( ،)541ار باب ادراک ( ،)445براق وهم ( ،)573پیروزه دلشییین ( ،)171پر ند بیرق ( ،)449پیروزه
دوالب ( ،)447جام زرنوش ( ،)764چراغ سیییندروسیییی ( ،)764زلف سییییه داغ ( ،)471طاس زركار ( ،)756
عنبرینجعد ( ،)444كمیت اشک ( ،)544معمورۀ علوی (.)743
نحو و دستور زبان :شیوۀ بکاردیری زبان و مختصات نحوی از دیرباز تاكنون دستخوش تغییرات زیدی شده است.
بسیاری از قواعدی كه امروز بر دستورزبان حاكم است در دذشته وجود نداشته و برعکس بسیاری از قواعدی كه
در نحو قدیم وجود داشته امروز از رسمیت افتاده است.
كاربرد دو حرف اضافه؛ كاربرد واو عطف در آغاز مصرعها؛ تقدیم صفت تفضیلی نسبتبه موصوف؛ افزودن «ی»
به آخر صییفات پیدرپی؛ كاربرد «را» در معنای مختلف؛ جمع بسییتن كلمات عربی (بیشییتر جمع مکسییر) با ادات
جمع فارسییی؛ اسییتفاده از نشییانج جمع «ان» در مقابل «ها»؛ ایجاد فاصییله بین فعل و پیشییوند «می» و «همی»؛
 .4تمامی نمونههای این بخش از منظومج همای و همایون انتخاب شده است.
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كاربرد قید سبک ،سخت و نیک برای تأكید؛ ات صال ضمیر به حرف مو صول «كه»؛ جهش ضمیر؛ ات صال ضمیر
مفعولی به فعل؛ جدا كردن پی شوند نفی «نه» از فعل؛ كاربرد افعال پی شوندی؛ كاربرد انواع «ی»؛ كاربرد فعل امر
بدون «ب» مهمترین مختصههای نحوی در خمسج خواجو هستند.
مختصات آوایی :منظور از مختصات آوایی ،تغییراتی است كه در طی تلفظ واهدان دیده میشود .همج این تغییرات
به ضرورت وزنی بوجود آمده اند كه یا در حد حذف و اضافج واجها هستند یا اسکان آنها یا با تبدیل مصوتهای بلند
به كوتاه و بالعکس و یا در حد تشیییدید و تخفیف در تلفظ كلمات اسیییت .داهی هم نوعی تلفظ متفاوت قدما
نسبتبه تلفظ امروزی ما ،باعث تغییراتی در سطح آوایی واهدان میشود (كلیات سبکشناسی ،شمیسا :ی .)497
كاربرد ت شدید مخفف :خطّ ،)645( :میّ ،)443( :ایّ ،)443( :امّید )646( :شکّر )645( :ابدال :برک ( ،)17فیروز:
( ،)19سرافگنده /)46( :تغییر مصوت كوتاه :كَهُن ،)79( :سَخن /)635( :افزایش :قباه ( /)661ساكن كردن مصوت:
فلکشان /)7( :اسکان ضمیر متصل :فروخواندت )7( :پربسامدترین مختصاد آوایی در خمسج خواجو هستند.
سطح ادبی
در سبک شناسی منظور از عناصر خیالی آنهایی است كه تصویرآفرینی میکنند .این تصاویر هرچه بکرتر و بدیعتر
با شد قدرت تأثیر دذاری شعر به همان اندازه بی شتر و عمیقتر ا ست .دفتنی ا ست كه صرف وجود این عنا صر در
اثری مورد توجه نمیبا شد بلکه میزان و چگونگی بکاردیری ویژدیهای آنها ست كه موردتوجه علم سبک شنا سی
است (شرح آرزومندی ،ابراهیمی :ی .)643
صورخیال در شعر خواجو ،متنوع ،دویا و ابتکاری است اما روانی و پختگی این صورتها چندان نیست كه دل ذیر و
شیییرین بنظر آید .پیداسییت كه خواجو در مضییمونیابی و آوردن صییورتهای خیال از دقت اندیشییه و نازكی خیال
برخوردار بوده ولی همچون هر نوآور دیگری ،ادر به مرز كمال رسیییده ،به اوج آن دسییت نیافته اسییت« .خواجو را
باید شاعری دانست كه به اقتضای طبیعت كالم ،به صناعات بدیعی روی آورده و در پی تکلف و تصنع نبوده و در
صییناعات بدیعی بیشییتر به جناس و تلمیح و تناسییب عالقه نشییان داده اسییت (نخلبند شییعرا ،امیری خراسییانی:
ی.)953
تشبیه :تشبیهات در خمسج خواجو همچون داستانهای غنایی دیگر ،آمیزهای از تشبیهات نو و كلیشهای هستند.
ت شبیه بلیغ بی شترین و ت شبیه معکوس كمترین ب سامد را دارا ه ستند .حدود  45در صد ت شبیهات در خم سج
خواجو از نوع ا ضافج ت شبیهی ه ستند البته معدودی از این تركیبات ،بدیع ه ستند و ب سیاری از آنها كلی شهای و
تکراری ه ستند« .ا ضافههای ت شبیهی بخ صوی ا ضافهای كه در آن م شبهبه ،به م شبه ا ضافه می شود از زیبایی
بیشتری برخوردارند و به استعاره نزدیکند» (فنون ادبی ،احمدنژاد :ی .)99
تشبیه لب به لعل یا در شکل اضافج تشبیهی آن كلیشهایترین نوع تشبیه در خمسج اوست .اما برخی تشبیهات
تکراری و كلیشییه ای كه زیبایی نسییبی نیز ندارند و شییعر تنها برای پر كردن وزن و قافیه مجبور به اسییتفادۀ آنها
شده است:
درآمیید بییه سیییوی شیییهنشییییه چو بییاد
چو چشیییمش بر آن شییییاه شییییامی ف تاد
(همای و همایون ،ی)369
سییییواری بییرآمیید ز صییییحییرا چییو بییاد
چو شییی هزاده رخ سیییوی صییی حرا نهییاد
(همان ،ی)341
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ت شبیهات او در عین ساددی بعلت بیان به شیوه ای خای دارای زیبایی خا صی ه ستند .او معموالً از ادات ت شبیه
استفاده نمیکند و درعوض از بیان غیرمستقیم و مضمر برای بیان تشبیهاتش استفاده میکند.
سییی ی ییهییرسیییییت یییا قییبییج بییاردییاه
بهشییییتسییییت یییا روضییییج پییادشییییاه
(همان ،ی)674
خواجو از ت شبیهات معقول به معقول كمتر ا ستفاده كرده و ت شبیه مح سوس به مح سوس در تو صیفات دا ستان
نمود فراوانی دارد .بسامد باالی تشبیهات برونگرا در خمسج خواجو بیانگر این نکته است كه وی بیشتر به توصیف
امور محسییوس و عینی توجه دارد .درواقع او با اسییتفاده از عناصییر طبیعی در تشییبیهات سییعی در مادی كردن
بسیاری از معانی و حاالت دارد.
پییری دخییتییی چییو خییرم نییوبییهییاری
كییه قیییصییییر در رحییم دارد نییگییاری
(دل و نوروز ،ی)145
ت شبیه مركب ب سامد باالیی در منظومهها دارد .ت شبیه مركب حکایت از خالقیت و پیچیددیهای ذهنی و تخیلی
شیاعر دارد و نشیان میدهد شیاعر از مفاهیم سیاده و تکراری میگذرد و اندیشیههای خود را بصیورت پیچیدهتری
مطرح میکند.
آوردن صییفات مركب تشییبیهی نظیر ماهرخ ،زهرهجبین ،دلرو ،پریرخ نیز از دیگر ویژدیهای كاربرد تشییبیه در
اشعار اوست .همچنین تشبیه در تشبیه یا استعاره در تشبیه نیز در اشعار خواجو فراوان است ،بدین صورت كه در
درون یک تشبیه ،تشبیه دیگری یافت میشود ،یعنی طرفین تشبیه خود تشبیه مستقلی را تشکیل میدهند .این
كاربرد داه بر زیبایی بیت می افزاید و داه فهم تشبیه را با دشواری روبرو میکند.
درخشییینییده ه م چون سییی هیییل از ی من
مییی چییون عییقیییییق انییدران انییجییمیین
(همای و همایون ،ی)351
افزودن و همراه ساختن ت شبیه با صناعات دیگر باعث زیبایی دوچندان برخی ابیات شده ا ست .بعنوان مثال در
بیت زیر كاربرد «باد» در شکل جناس تام باعث افزایش زیبایی بیت شده است:
كییه شییییاهییا بییقییای تییو جییاوییید بییاد
سییییواری خییطییایییی درآمیید چییو بییاد
(همان :ی)145
تشبهات عقلی در خمسج خواجو بسیار زیباتر از تشبیهات حسی بکار رفته است ،در این نوع تشبیه نیز در جاهایی
كه عالوه بر تشبیه شاهد آرایج دیگری نیز با همان كلمات تشکیلدهندۀ تشبیه هستیم ،زیبایی تشبیه دوچندان
میشود:
ز مییرجییانییش آوازۀ جییان درسیییییت
بییه ك فر سییییر ز ل فش ا یمییان درسییییت
(همان ،ی)111
او حتی تشبیهات كلیشهای را نیز با این شگرد ،زیبا میسازد:
عییقیییییقییش طییراوت بییه یییاقییوت داد
روان را ز ییییاقیییوت لیییب قیییوت داد
(همان ،ی)344
ا ستعاره :خواجو در خم سه اش از ا ستعارۀ م صرحه ب سیار ا ستفاده كرده اما در خلق ت صاویر ا ستعاری موفقیت
چندانی ندارد .به عالوه اكثر استعارهها در خمسج او تکراری هستند :بعنوان مثال استعارۀ نردس :ز نردس می اندر
قدح ریخته (همای و همایون ،ی ،)355نردسییت مسییت باده مازاغ (كمالنامه ،ی ،)457بازدشییا نردس مازاغ را
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(روضهاالنوار ،ی ،)9یا استعاره هایی برای افالک كه خواجو از افالک همیشه بصورت استعاری یاد میکند و همواره
عدد افالک را بعنوان قرینج صییارفه در نظر میگیرد :هفت بختی (همای و همایون ،ی ،)646هفت فغفور (همای و
همایون ،ی ،)645هفت طیاره (همای و همایون ،ی.)149
اما با وجود تکراری و سییهل بودن ،داه شییاهد تعابیر و اسییتعارههای زیبایی هسییتیم ،بعنوان مثال برای «ماه»
اسییتعارات زیر را خلق كرده اسییت :شییاه فلک (روضییهاالنوار ،ی ،)4شییاه حبش (روضییهاالنوار ،ی ،)9شییاه چین
(كمالنامه ،ی )444و ...یا ا ستعارۀ خور شید :موبد زرد (همای و همایون ،ی ،)141سلطان زرینه تاج (همای و
همایون ،ی ،)695شهنشاه قصر مینا رنگ (كمالنامه ،ی ،)445شیر س هر (روضهاالنوار ،ی.)45
این استعاره های تکراری در ظاهر و بدون درنظر درفتن اجزای دیگر بیت ،تکراری و فاقد زیبایی خاصی هستند؛
ا ما آنچه به اشییعار خواجو جلوۀ هنری بخشیییده اسییت ،بکاردیری این اسییتعارات به ظاهر تکراری در كنار دیگر
آرایه های ادبی اسیییت ،بعنوان مثال ،اسیییتعارۀ ماه و چاه در بیت زیر هنگامی كه در جایگاه قافیه و بعنوان جناس
بکار رفتهاند زیبایی بیت را دوچندان ساختهاند:
زنخ سییی یب و در سییی یب سییییمینش چاه
سییییییه ز لف و در ز لف مشییی ک ی نش مییاه
(همای و همایون ،ی)345
اسییتعارۀ مکنیه و تشییخیص :خواجو در منظومههای عاشییقانج خود ،هنگامی كه میخواهد همج عناصییر طبیعی و
غیرطبیعی را در غم دو دلداده شریک كند ،به آنها جان میبخ شد .و برعکس در هنگام شادی دلداددان نیز همج
عناصر طبیعت را غرق شادی میکند .او در استعارههای مکنیه و جانبخشی به اشیاء بیشتر اعضای بدن انسان را
مد نظر قرار میدهد و استعارۀ مکنیه و تشخیص در كوتاهترین شکلش ،بصورت استعارۀ مکنیج تخییلی و در شکل
د ستردهاش ب صورت او صافی كه از طبیعت ارائه میدهد ،نمود پیدا كرده ا ست ،آنجا كه جزجزء طبیعت در چهرۀ
انسان وصف میشود و سرشار از حیات انسانی میگردد .غنچه بخندید چو رویم بدید (روضهاالنوار ،ی ،)45قطره از
چ شم خامهام میریخت (كمالنامه ،ی ،)459صبح چو از صدق نفس برد شاد (رو ضهاالنوار ،ی ،)54دهن جام
(روضهاالنوار ،ی ،)41چشم هستی (كمالنامه ،ی ،)414دامن ادب (كمالنامه ،ی )419و. ...
ایهام :ایهام ظریفترین و رازناكترین شیییگرد شیییاعرانهای اسیییت كه شیییاعران ظریفكار و هنرور با بکاردیری آن،
هنریترین و بهترین سرودههای خویش را پرداخته و از آن برای ساخت و پرداخت سخنانی شبکهوار ،رازناک و
تودرتوی و به همین دلیل شگفتیآمیز و ذهنانگیز بهره درفتهاند ،بیشتر ادیبان و سخن سنجان نیز به اینکه ایهام
بدیعترین آرایج بدیعی و شیرینترین شیوۀ شاعری ا ست خ سته شده اند و رازناكی و فرازمندی آن را پذیرفتهاند.
خواجو با تکیه بر تجربههای خ اقانی و نظامی از یک سو و دلبستگی به شعر شیرین و رسای سعدی از دیگر سو،
ایهام را رازناک و تودرتوی ،اما به ظهر آشییکار و بیابهام به دسییترددی محور سییخن خویش سییاخت و طرحی
درانداخت كه شاعران بزردی چون سلمان ساوجی ،عماد فقیه كرمانی ،كمالخجندی ،نا صر بخارایی ،ابن یمین و
بویژه خواجه شمس الدین حافظ شیرازی نیز آن را شیوۀ شاعری خویش ساختند و مکتبی نیک و سبکی بکر و
بدیع در شییعر فارسییی پدید آوردند كه البته خواجج شیییراز در اینجا نیز چونان هر جای دیگر ،دوی سییبقت از
همگنان ربود و سمند سخن تا آ سمان ر ساند و این نکتهای ا ست كه حافظپژوهان و حافظ شنا سان همه برآنند
(ایهام در شعر فارسی ،راستگو :ی .)9-7
ایهام بخاطر بار معنایی خا صی كه به كالم میبخ شد ،برج ستگی و زیبایی خا صی در منظومههای خواجو دارد.
وی تقریباً از انواع دونادون این آرایه اسییتفاده كرده اسییت .از نظر بسییامد ،در بین دونههای مختلف ایهام از ایهام
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تناسییب ،مطلق و دودانه خوانی اسییتفاده كرده اسییت .ایهام تناسییب با ایجاد مناسییبتهای لفظی و معنوی كه میان
واهه های یک بیت ایجاد میکند دارای زیبایی خا صی ا ست كه هم به مو سیقی لفظی و هم به مو سیقی معنوی آن
می افزاید و از این لحاظ دارای اهمیت خا صی ا ست .خ واجو با آداهی از این منا سبتها و زیباییهای لفظی و معنوی
واهه ها از ایهام تنا سب بی شترین ا ستفاده را نموده ا ست .ایهام مطلق نیز از نظر ایجازی كه در شعر ایجاد میکند و
با ذكر یک واهه كه همزمان دو یا چند معنای آن مورد توجه نیز هسیییت دارای اهمیت زیادی اسیییت .ایهام
دودانه خوانی (اتساع) با خواجو این امکان را داده است كه از یک عبارت ،بطور همزمان دو یا چند معنی اراده كند.
(و آب رخش رفته ز دستان رود) (روضهاالنوار ،ی.)53
زیبایی ایهام در خم سج او هنگامی كه با ا ستفاده از معلومات وی همراه می شود جلوۀ خا صی مییابد ،وی با آداهی
از ا صطالحات و تعابیر علوم مختلف خصوصاً نجوم و هئیت ،پزشکی و موسیقی به معانی مختلف آنها نظر داشته و
ایهامهای بدیع و زیبایی خلق كرده است .ددرباره سازی به قانون بساخت (همای و همایون ،ی ،)354شهان پیش
اسبش فتاده به رخ (همای و همایون ،ی ،)339رخ بگردان ز كیش و قربان شو (كمالنامه ،ی.)414
همچنین وی به بار معنایی حروف توجه داشته است و در مواردی با تناسب آنها با سایر واهههای بیت ایهامهای
ظریفی ساخته است:
نییقییطییج دل را زده بییر جیییییم جییان
رانییده قییلییم بییر خییط تییعییلیییییم جییان
(روضهاالنوار ،ی)57
یکی از مواردی كه در خمسج او بسیار كاربرد دارد ،ا ستفاده از ا سامی ا شخای و افراد ا سطورهای و دا ستانی برای
خلق ایهام ا ست .خ سرو ،شیرین ،د ستان ،زال ،پیران ،فرود و ...ا سامی ه ستند كه در خلق ایهام از آنها ا ستفاده
كرده ا ست .لب شیرین و جام خ سروانی (دوهرنامه ،ی ،)649چو خ سرو ز شیرین لبان خوا ست جام (همای و
همایون ،ی  )136همچو بیژن به چه فرود شده (كمالنامه ،ی ،)465سیاوش فرود غالمان تو (همای و همایون،
ی ،)676بود بیژن فرودش داه جوالن (دل و نوروز ،ی.)556
داه از اسامی برخی كشورها و شهرها مانند چین ،س اهان ،نهاوند ،و ...ایهام خلق میکند:
راه نیییهیییاونییید حیییجیییاز مییینسیییییت
آه دل سییییوخییتییه سییییاز میینسییییت
(روضهاالنوار ،ی)64
یکی دیگر مواردی كه خواجو بسیییار بدان توجه داشییته و آن را محور بسیییاری از ایهامهای دلانگیز خود سییاخته
اعضای بدن است ،قلب ،كمر ،خط و ...از اعضای بدن هستند كه خواجو با آنها ایهامهای زیبایی ساخته است:
بییه ت یغ زر شییییکسییییتییه قلییب ب هرام
عییلییم بییرده شییییه سیییییییاره بییر بییام
(دل و نوروز ،ی)195
مجاز :مجاز در اشعار او كاربرد هنری ندارد مگر جایی كه در خدمت سایر آرایهها قرار میگیرد .در واقع انگیزۀ وی
در كاربرد مجازها ،رعایت نوعی تناسب و مراعات نظیر میان كلمات است.
بییه دسییییتییان از كف دردییان برسیی ی تم
چو یوسییییف از چییه ك نعییان برسییی تم
(همان ،ی)565
كنایه :كنایه یکی از صورتهای بی ان پوشیده و اسلوب هنری دفتار است .بسیاری از معانی را كه ادر با منطق عادی
دفتار ادا كنیم لذتبخش نیسییت و داه مسییتهجن و زشییت مینماید ،از رهگذر كنایه میتوان به اسییلوبی دلکش و
موثر بیان كرد .جای بسیییاری از تعبیرات و كلمات زشییت و حرام را میتوان از راه كنایه به كلمات و تعبیراتی داد
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كه خواننده از شنیدن آن هیچگونه امتناعی نداشته باشد و شاید سهم عمده در استعمال كنایات در همین حوزۀ
مفاهیمی با شد كه بیان م ستقیم آنها مایج تنفر خاطر ا ست ( صور خیال در شعر فار سی ،شفیعی كدكنی :ی
.)414-415
كنایههایی كه خواجو در خم سه ا ستفاده كرده ،كنایاتی ا ست كه قبل از او در شعر فار سی تکرار شده ا ست و
خواجو در این زمینه چندان دسییت به نوآوری و ابتکار دسییت نزده اسییت .بعنوان مثال در همای و همایون :كله
دو شه بر اوج افالک زدن ( ،)645رعد در سینه دا شتن ( ،)649علم بر افالک زدن ( ،)694رخت برب ستن (،)693
علم بركشیییدن ( ،)393قلم كردن قلم ( ،)146مهره از چشییم مار درآوردن ( ،)143عنان تاب دادن ( ،)164پردۀ
نسیییترن دریدن ( ،)155خیمه بر فلک زدن ( ،)154خار در دسیییت فرورفتن (دوهرنامه ،ی ،)651چارطاق زدن
(كمالنامه ،ی )469كاله ربودن از( ...دل و نوروز ،)194 ،رنگ برآوردن (دل و نوروز ،ی.)744
اما كنایات وی هنگامی زیباتر می شوند كه همراه با دیگر آرایههای ادبی آورده شوند .بعنوان نمونه ،در بیت زیر،
كنایج نعل در آتش انداختن ،در خدمت جناس قرار درفته است:
فییتییاده نییعییل مییه در آتییش تیییییز
ز نیییعیییل تیییازییییان آتیییشانیییگیییییییز
(دل و نوروز ،ی)594
نتیجهگیری
در دا ستان سرایی عدۀ زیادی از شاعران سعی در تقلید و نظیره سازی از خم سج نظامی كردند كه از این میان
خواجوی كرمانی یکی از موفقترین افراد اسییت .یکی از مواردی كه خواجو در خمسییهاش به آن توجه زیادی دارد،
استفاده از صنایع لفظی است .داه چندین آرایه را در یک بیت و در كنار هم بکار میبرد تا جایی كه برخی ابیاتش
جنبج تکلف یافته است .در منظومه های خواجو با بسامد باالی ترفندهای بدیعی و بیانی روبرو هستیم كه بیشترین
سهم به ت شبیه اخت صای دارد .خواجو در بکاردیری صور خیال و دیگر آرایههای ادبی ب سیار چیرهد ست ا ست و
علیرغم ا ستفادۀ فراوان از شگردهای ادبی مختلف مانند ت شبیه ،ا ستعاره ایهام و جناس و ...كمتر تکلف به خرج
داده ا ست ،البته داهی ا ستفادۀ فراوان از یک تعبیر یا تعبیر خای در ا شعارش آن را در حد ابتذال فرود میآورد.
استعارههای او تازدی و زیبایی خاصی ندارند مگر آنکه در كنار دیگر آرایههای لفظی و معنوی دیگر بکار روند تا با
جلب توجه مخاطب ،به بازیهای كالمی حا صل از آن ،تکراری و كلی شهای بودن ا ستعارهها را تا حدودی رفع كند.
خواجو در پرداختن مضییمونها و مطلبها از علوم و معارف و فرهنگ عصییر خود بهرهجویی میکرده اسییت ،ازاینرو
پارهای از واهههای مغلق و مهجور و داهی بیتی كه حاكی از فضل فروشی است در آثارش بنظر میرسد .یکی دیگر
از مخت صات سبکی خواجو آوردن غزل در مثنوی ا ست كه در مثنوی دوهرنامه م شهود ا ست و در این روش از
عیوقی صییاحب مثنوی عاشییقانج ورقه و دلشییاه تقلید كرده اسییت .تلمیحات وی به داسییتانهای مذهبی و قرآنی و
عرفانی و تاریخی و اسیاطیری اسیت .از یوسیف و داوود و نوح درفته تا منصیور و بر دار رفتن او و از انوشییروان و
كیقباد و محمود تا افرا سیاب و بیژن و منیژه ،نامی ،ا شارتی یا روایتی منقول ا ست .محور تفکرات و بنمایج ا شعار
خواجو در منظومههایش بر پایج موضوع عشق است .وی در جایجای منظومههایش ضمن بیان ماجراها و توصیف
حاالت و تر سیم سیمای قهرمانان عا شق ،تو صیهها و د ستورالعملهای اخالقی ب سیاری را ذكر كرده كه بردرفته از
قرآن و تعالیم ا سالمی ه ستند و از منظر ب سامد مو ضوعات پرهیز از حب دنیا ،ف ضیلت قناعت و صبر ،دعوت به
توكل ،لزوم عفو و دذشییت ،تحمل سییختیها ،دعوت به سییخاوت و ...بسییامد بیشییتری دارند .ادرچه او را مرید
امین الدین بلیانی و جزو فرقج مرشییدیه میدانند ،نمیتوان او را به معنی اصییطالحی و دقیق كلمه ،عارف و صییوفی
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دان ست؛ چنانکه در خم سهاش خ صو صاً در رو ضهاالنوار نیز در حد ذكر ا صطالحات عرفانی فراتر نمیرود و داهی
نکات و تعالیم عرفانی را در قالب حکایات بیان میکند.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ساوه استخراج شده است .سركار خانم دكتر منیژه فالحی راهنمایی این پایاننامه را بر عهده داشته
و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .سركار خانم دیتا پورباقر به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و
تنظیم متن نهایی نقش داشته اند .آقای دكتر رضا فهیمی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای
تخصصی ،نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه
پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
با تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته آقای دكتر امید مجد كه در چاپ این مقاله مرا یاری فرمودند.
تعارض منافع
نوی سنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ ن شریه داخلی و خارجی به چاپ نر سیده و حا صل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته ا ست .م سئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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روضییه االنوار ،خواجوی كرمانی ،ابوعطا كمالالدین ،)4397( ،مقدمه و تصییحیح و تعلیقات محمود عابدی ،تهران:
میراث مکتوب.
سبکشناسی شعر فارسی از رودكی تا شاملو ،غالمرضایی ،محمد ،)4377( ،تهران :جامی.
سیری در شعر فارسی ،زرینكوب ،عبدالحسین ،)4343( ،تهران :نوین ،ی .351
شرح آرزومندی ،ابراهیمی ،مختار ،)4395( ،تهران :معتبر.
شعر بی دروغ ،شعر بینقاب ،زرینكوب ،عبدالحسین ،)4374( ،تهران :مهارت.
بیان و معانی شمیسا ،سیروس ،)4393( ،چاپ هشتم ،تهران :فردوس.
سبکشناسی شعر ،شمیسا ،سیروس ،)4374( ،چاپ سوم ،تهران :فردوس.
تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ذبیحاهلل ،)4396( ،چاپ دوازدهم ،تهران :فردوس.
صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی ،محمدرضا ،)4344( ،تهران :آداه.
فنون ادبی ،احمدنژاد ،كامل ،)4391( ،چاپ دوم ،تهران :پایا.
كلیات سبکشناسی ،شمیسا ،سیروس ،)4375( ،چاپ چهارم ،تهران :فردوسی.
مجموعه مقاالت ،زرینكوب ،حمید ،)4347( ،با مقدمج عبدالحسین زرینكوب ،تهران :علمی و فرهنگی.
مرصییادالعباد من المبدی الی المعاد ،رازی ،شیییخ نجمالدین ،)4343( ،به سییعی و اهتمام شییمسالعرفا ،كتابخانج
سنایی.
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. آداه: تهران،)4344( ، محمدرضا، شفیعی كدكنی،موسیقی شعر
، مجموعه مقاالت كنگرۀ جهانی بزردداشییت خواجوی كرمانی،)4374( ، احمد، امیری خراسییانی،نخلبند شییعرا
. مركز كرمانشناسی:كرمان
. دانشگاه تهران: تهران،)4371( ، غالمرضا، ستوده،نمیرم از این پس كه من زندهام
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