
 

نویسنده شماره 4

  شاعران  ترینبزرگ  از  یکی  کرمانی   خواجوی  به  مشهور   محمودبن  علیمحمودبن  الدین کمال  ابوعطا   

  و   استادی  به   شعری  های گونه  و   هاپیکره  همة   در   که   است؛  پارسی   ادب   عارفان   و

  بایسته   که چنان  زمین   ایران   ادب  پهنة  در   اگرچه .  است  نموده   آزمایی طبع  ایمالحظهقابل ِتوانمندی

  روزگاری  تجربه  واسطةبه  قطعاً  هم  آن  که  است  نشده   گزارده  او  حق  و  نیامده  میان   به  سخن   او  از  اوست

  خداوندگارِ   رندان،  خواجة  و  داشته  خویش  پس  در  را  سعدی،  اجل،  شیخ  سخن،  استاد  ازسویی  که  بوده

  و  گرفته  قرار  آنان   سایة  در  خواجو  جهت   این  از  رو،  درپیش   را  حافظ   عارفانه،  و  عاشقانه  غزلِ

  با .  نماید  خودنمایی   ها آن  اشعارجاودانه  کنار  در  نتوانسته  نماید، می  شایسته  که  گونهآن  هایشسروده

، «الفضالملک : »چون  القابی  با  گو  پارسی  شاعران   میان   در  هنرورز  شاعری  عنوان   به  خواجو  حال،این

پژوهش حاضر به روش   .است  کرده  کسب  را  «شعرا  نخلبند»  ویژة  لقب  ،«المعانیخالق»، «الکالمملک »

  هایگزاره  توانمی  ای انجام شده است. اگرچههای منابع کتابخانهتوصیفی و تحلیل و با تکیه بر داده

  هایمؤلفه  اما  کرد؛   جستجو  او  شاعرانه  هنر  و  عارفانه  بلند  اندیشة  در  را  خواجو  نخلبندی  مقام 

  جایگاهی  از  خود  معنوی،  و  لفظی  های آرایه  از  او  مندیبهره  مهارت  و  تصویرآفرینی  و  گریصورت

  آیینه  در   را   خواجو  « نخلبندی»  سیمای   تا   برآنست  جستار   این   رو،این  از .  است  برخوردار  تأمل   قابل

 . نماید بررسی هایشسروده  مصور نسخة هاینگاره با  تطبیق در  ادبی،  های آرایه و صورخیال 
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 بهمن مدیری 

 مقدمه 

ایرانی در سدة هشتم  مشهور به خواجوی کرمانی از شاعران و عارفان بزرگ  ،  محمودبنعلیالدین ابوالعطا محمودبنکمال

هجری قمری است. دوران حیات او با اواخر زندگانی سعدی و اوایل جوانی حافظ مصادف بود. این نزدیکی باعث آمد تا  

توان بیش از همگان  که میطوریثیر بگذارد. به أخواجو ت  هم شیوة شاعری سعدی بر  ، هم اوضاع اجتماعی آن روزگار

سیاقِ شعری به سعدی مشاهده کرد. خواجو پیش از   و معانی، بلکه در ظواهر و سبک و اقتدای او را نه تنها در مفاهیم  

او با ظاهری فرهیخته و  سرا باشد مانند بسیاری از شاعران سبک عراقی قصیده میآن که غزل سرود، قصاید متعدد 

بعضاً به قصاید منوچهری و ازنظر    رود؛ که ازنظر کاربرد لغات دشوار عربیشمار میهای خواجو به استوار یکی از هنرنمایی

ماند. خواجو با گذر از قصیده به غزل روی آورده و سعدی را پیشرو  سرای بزرگ میشیوة بیان به سخن خاقانی قصیده

بر  ثیر از بزرگان ادب نشان داده است؛ عالوهأعنوان شاعری کثیرالشعر با تمسک و تو الگوی خویش قرار داده است. او به

توان این  تر اثرگذار بوده است؛ که میاز خود بعضاً با شدتی افزون  فت میراث ادبی گذشتگان، بر شاعران بعد حفظ و دریا

نویسان او را لقب  غالب تذکره،  روسزای او در تکامل شعر فارسی درنظر داشت. از اینهنشانه را دلیل روشنی از سهم ب

داده مهم  _ اند»نخلبند شعرا«  و  استترین عنومشهورترین  داده شده  نسبت  به خواجو  که  القابی  .  ان، درمیان جمله 

  ی ورزیهآرارابطة   است؟  ینآفریرگر و تصوخواجو صورت  یا آ  اند از:سؤاالتی که پژوهش حاضر حول آن شکل گرفته عبارت

استفاده    یو معنو  یلفظ یعشاعرانه و صنا  یراز تصاوتا چه حد  خواجو    یست؟چ   یخواجو در شعر با نخلبند  یگرو صورت

 صورخیال چه بازتابی در نگاره های نسخه مصور خواجوی کرمانی داشته است؟   است؟کرده 

های نخلبندی شعر خواجوی  بر شناسایی جلوههای تحقیقاتی این جستار، هدف کلی این پژوهش عالوهدر راستای پرسش

  ی هابا نگاره  یقخواجو در تطب   بایی و آراستگی سخن زیو شناخت    یبررس ورزی،  های خیال و آرایهکرمانی در آیینه صورت

د استاشعار  یواننسخه مصور  با    .ش  آن  رابطه  زیبایی سخن،  عناصر  تا ضمن شناخت  منظور ضروریست  به همین 

 نخلبندی در کالم شعری و انتساب لقب »نخلبند« به خواجو نمایان گردد.  

گری خواجو با نخلبندی او در  ورزی و صورتی رابطه آرایهبررس   سازدیم  یان را نما  یق ضرورت تحق پژوهش    ین در ا  آنچه

  یگاه جامیزان کمی و کیفی موفقیت خواجو در این مهم، در ارزشیابی  شناخت    برعالوه  کلی که  های اوست به شسروده

متناسب با موضوع پژوهش، روش    .دکن یم شایانی  کمک  گو  و مقام نخلبندی او در میان شعرای پارسی  یو شاعر  شعر

ر از  بنیادی که خود  نوعی پژوهش  یعنی  بوده است.  نظری  تحقیق، شیوه  این  و عقالنی  جاری در  استداللی  وشهای 

پایة مطالعه کتابخانهکراستفاده   بر  زیباده و  از دیوان خواجوی کرمانی فیشییای در حوزة  نویسی و بررسی  شناسی 

 ورزی را به عمل آورده است. های صورتگری و آرایهجلوه 

به شکل کل  تاکنون  رویمبن  ی اگرچه  تحریر    ی پژوهش، مقاالت  ین ا  یکرد بر  به رشتة  بررسی سبک شاعری خواجو  در 

شناسانه پنجاه غزل خواجوی  ای با عنوان »تحلیل سبک ( در مقاله1390)  برای مثال طایفی و کمالخانی  درآمده است؛

خواجو از    یمند و بهره  ی صورتگر  ی هادر نمونه  ی گلگشتلذا    کرمانی« به بررسی سبک شعری خواجو پرداخته است. 

پژوهش در سه    ینرو ایناست. از ا  یابیتوجه و ارزش  یانشا  یقتحق   یناهداف ا  یدر راستا  ی، معنو  و  ی لفظ  هاییهآرا

 است.  یافته ینو تدو یم تنظ  یری گیجهها و نتداده یلو تحل  یه، ارائه تجزیاتبخش کل
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 نخلبند و نخلبندی  اصطالح  .1

های  درخت خرما یا تابوت بزرگی که با پارچهایست مرکب از دو جزء »نخل« به معنای مطلق درخت،  »نخلبند« کلمه

علی )ع( در  بنعنوان تابوت حسینها و خنجرها و شمشیرها نصب نمایند و روز عاشورا بهبرآن آیینه؛  ین کنند ئقیمتی تز

(روی هم  25  :1946)معین،  معنای ساختن و بستن»بند« مخفف صفت فاعلی )بندنده( به  ها حرکت دهند. ومیان دسته

کاغذ نخل پیوندد    صفت جانشین اسم؛ یعنی کسی که در باغ نخل کارد یا از مواد پارچه و   علی مرکب مرخم، صفت فا

ذیل    عفیفی:  )فرهنگ جهانگیری،  های گوناگون درختان را از موم سازد یا سازد. در اصطالح کنایه از کسی که صورت

برخی واقعی و قابل    آمیز به شعرا و ادبا داده شده؛اغراقها درمیان القابی که اغلب به شکلی  نخلبندی(. در اکثر تذکره

 مل هستند. أت

 نخلبندی خواجو  .2

ماید؛ چراکه خواجو  اند و به شایستگی برازنده او مینلقب »نخلبند« نیز از جمله عناوینی است که به خواجو نسبت داده

از درختان زیبا را بازآفرینی نموده است.  ذوق هنری خود در اشعارش گلستانی    با استفاده از تمامی امکانات زبانی و 

های آن، آهنگ جاودانگی سر  نمایی داشته و طنین لحن واژهکه پیوسته برتری طراوت و سرسبزی آن جلوهطوریبه

 های خود به لفظ نخلبندی اشاره کرده است: خواجو نیز درسروده دهد.می

 پیر خرد  دانش  آموختم   چراغ دل  از آتش افروختم           به                

 ام نخلبندی نمود           به نخل سخن سربلندی نمود       نِی خامه               

 (235: )همای وهمایون                                                              

خن به نخل جزالت و سربلندی آن  در این بیت به زیبایی و آراستگی کالم خواجو اشاره شده است مانندگیِ تشبیه س

تئوری وجود  با  رازی:است.  احمد  مانندگفته  شده  ارائه  خواجو  نخلبندی  انتساب  دربارة  که  بسیاری  در   های    »چون 

شعرا خوانده اشعارخود همه نخلبند  اورا  غیرمتعارف کرده  الفاظ  تالشِ  نظر خواندمیر  273  :1390،)رازی  اند«جا  یا   .)

السیر« و قول ابوطالب خان در»خالصه االبکار«: »چون خواجو در تزیین الفاظ و ترکیبِ عبارات جهدِ  درتاریخ »حبیب  

او را نخلبند شعرا ملقب ساخته افاضل عصر  اینکه چون    42  :1369ی،  )سهیلی خوانسار  اند« بلیغ داشته  یا  مقدمه(. 

زل از سعدی تقلید کرده است به این عنوان  غ  های خود از نظامی و درنامه« از فردوسی و در مثنویخواجو در»سام

که نخستین شاعری بوده که از سبک و سیاق و مضامین و اندیشه های دیگر بزرگان  جاییموسوم گشته است. یا از آن

سازی و بازآفرینی پرداخته به این نام مشهور شده است. اما در  هایش به شبیهشعر و ادب به شکلی گسترده در سروده

هایش آشکاراست؛ باید گفت خصیصه اصلی و  اند، بر پایه قراینی که از سرودهبارة آوردهظراتی که در اینکنار همه ن

آفرین با نمایش زیباترین  چراکه این شاعر تصویرگرِ نقش  جاویدان شعر و شاعری خواجو نخلبندی و صورتگری اوست.

هایش را در سلطه نوازش خویش درآورده و  ههوش مخاطبان و خوانندگان سرود  تصاویر شعری چشم و گوش و عقل و
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به دیگر سخن    چینی و التذاذ از آن گلستان رنگین و پرنقش و نگار برگمارده است.مشتاقان شعر و غزل را به خوشه

انگیز و ارائه معانی  های خیالسایه روشن  بیان مضامین دلنشین و تشبیهات بدیع و  برتلفیق الفاظ وتالش خواجو مبنی

رو خواجو را  از این  سازد و لقب نخلبندی را شایسته گردد.  های او را ممتازنقاشی طبیعت، باعث آمده تا سرودهبلند و  

های بدیعی روی  باید شاعری دانست که به اقتضای طبیعت کالم  فارغ از هرگونه تکلف و تصنعی به صورخیال و آرایه

های اخالقی و هنری خویش را ارائه نماید. به همین خاطر  زهآورده است تا هرچه زیباتر و نافذتر مفاهیم ذهنی و آمو

ثر لفظی و معنوی  ؤهای مکید بر آرایهأزیباشناسی با ت  ةاندازی بر حوزهای او را در چشماین جستار برآنست تا هنرنمایی

بی شعر و شاعری  فروغ بر انتساب شایسته عنوان نخلبندی و ارزشیا  ای روشن و پربکاود. امید است دستاورد آن دریچه

 خواجو باشد.

 های مصور دیوانش .زیبایی و آراستگی در شعر خواجوی کرمانی و بازتاب آن در نگاره3

نقشهمان در  خواجو  اساسی  ویژگی  آمد  گفته  پیشتر  نظر  طورکه  از  او  اشعار  دیوان  اوست.  تصویرآفرینی  و  پردازی 

از غنی فارسی است. بههای  ترین دیوانترین و متنوعتصویرشناسی یکی  او را  شیوه  ،عبارت دیگرشعر  های نخلبندی 

های پرطنین بالغی مانند: تشبیهات توصیفی  در این ابداع از پدیده هایش جستجوکرد.ابداعیِ سروده  توان در تصاویرمی

ت ابداع  زدیک کردن آن جهنو اخذ وجوه شبه از پیوند عناصر محسوس و معقول و یافتن امور متناقض گرفته تا دور و 

استعاره درتخییل    ایهام موجود در جناس،   ایهام،  استخدام،   های شاعرانه،سازیانگیز، همچنین پرداختن به علتشگفت

به عنوان مثال خواجو در ابیات زیر »عقیق سحرخیز« و »کمند دالویز« یار را برترین خنده و    توان مشاهده نمود.و...می 

را از »اطلس گلریز« خوشتر داشته است. الفاظ زیبای او از» لؤلؤ منثور« و    »حلقه« و »تکیه گاه خاک دردمند« عشق 

 انعکاس »رخ دلدار« در »شکن طره دیجور« گوی سبقت را ربوده است:

 در خنده آن عقیق سحرخیز خوشترست        در حلقه آن کمند دالویز  خوشترست 

 س گلریز  خوشترست برروی خاک  تکیه گه   دردمند   عشق         از خوابگاه اطل

 منثور خوشترست  بیمارچشم مست تو رنجور خوشترست         لفظ خوشت ز لؤلؤ

 عکس رخ تو   در شکن طره       سیاه         از نورشمع درشب دیجورخوشترست 

 (206)دیوان خواجو،                                                                       

 خواجو با هنرمندی قابل توجهی در این بیت تشبیه تفضیل را درون تشبیه عکس منعکس ساخته است.

 چرا   خورشید   روزافزون  رویت           نهان درچین شبگون سایبانست 

 چشم  دلکشت را           خدنگ غمزه دایم  در کمانست   کمان داران     

 ز زلفت مو به مو خواجه نشان داد            از آن  انفاس او  عنبر فشانست     

 (103)دیوان،                                                                       
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زیبایی و جمال یار دانسته است. چراکه خورشید عالم افروز سیمای    های خود را معلول ثیر جامهأخواجو عنبرافشانی و ت

او در چین گیسو سایه گرفته وکمان داران دیدة دلکش یار خدنگ غمزه را در کمان انداخته است. با این تصویر هنر 

علت در  را  خواجو  میسازیتصویرپردازی  او  شاعرانه  کرد.های  مشاهده  )  توان  شماره  تصویر  می1در  بازتاب  تو(  ان 

 تصویرگری خواجو از عشق همای و همایون را مشاهده کرد. 

 

 (1379ق. مأخذ: )پاکباز: 799دیدار عاشقانه همای و همایون، دیوان مصور خواجوی کرمانی، مکتب جالیری،    -1تصویر

 

 ز تیر غمزة عاشق کش تو ایمن نیست     وگرنه  هندوی  زلفت   چرا    زره پوشست 

 کنش نگرخواجو    که همچوبخت تودرعین خواب خرگوشست   دو چشم آهوی شیراف

 (314)دیوان،                                                                                    
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تصویر شده است وچشمان    در این ابیات زره پوشی هندوی زلف یار را معلول عدم امنیت از تیر غمزه عاشق کش او 

حافظ چنین تصویری را از خواجو   کنش را که به خواب خرگوشی رفته به بخت خویش تشبیه کرده است.آهووش شیراف 

 وام گرفته است: 

 خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت          به  قصد  جان  من  زار  ناتوان  انداخت

 وجود، هم تعبیر به عدم نماید:از شگردهای شگفت انگیز خواجو یکی آن بوده که موی میان را هم تشبیه به 

 هم عدمست       دو زلف افعی ضحاک وچهره جام جمست    تو را که موی میان هم وجود و

 ( 319)دیوان،                                                                                           

ر شده ازسویی دو مار رسته بر دوش ضحاک مانند دو زلف  موی میان همچون دو زلف افعی ضحاک مصو  ،در این تصویر

اند. آیینه روی یار همچون جام جمشیدی درخشان و پرتو انداز  آرمیدهتصویر گردیده که گاهی آشکار شده و گاهی می

ضاد  آفرینی خواجو انتظار است ارائه تگونه که از هنر نقشانگیزی آنتصویر به شکل شگفت  ،گشته است. در این تزاحم

اند.  چهرة زایندة غم گرد هم آمده  عین همسری و همبری است ضمن آنکه افعی ضحاک در زلف تابناک و جام جم در 

 توان ابیات زیر را مورد توجه قرار داد: از وجوه دیگر بالغت و نخلبندی خواجو می

 دوست عنبرست آن دام یا زلف عنبرسای دوست             شکرست آن جام جان یا لعل شکر خای

 پرتو  مهرست  یا  مهر  رخ زیبای     یار             قامت   سروست   یا   سرو  قد رعنای   دوست

 (210)دیوان،                                                                                                    

شاعر با وجود آگاهی الزم اما جهت زیبایی سخن تناسی تشبیه و تجاهل العارف نموده است. در کالم     ،در این ابیات 

ح همراه است؛ شاید بتوان گفت اکثر تلمیحات او بر پایة مراعات نظیر یا  خواجو تناسب یا مراعات نظیر بیشتر با تلمی

 اصل تناسب بنا شده است: 

 آید سوی بیت الحزن از مصر بوی پیرهن      جان عزیز من  مگر  دیگر  به کنعان می رسد 

    مرغان  مگر  باز هوا  مانند  بلبل در  نوا       گویی که بلقیس از سبا سوی سلیمان می رسد  

 ( 422)دیوان،                                                                                           

»جان عزیز« مراعات نظیر وجود دارد و به شکلی   »مصر«، »کنعان«،  »بوی پیراهن«، این ابیات میان »بیت الحزن«، در

ر او جاری شده بیان گردیده است. با چنین هنرنمایی ازخواجو  فشرده در تلمیح روایی داستان یوسف و سرگذشتی که ب

تاز عرصة تلمیح و اشارات روایی معرفی کرد؛ تلمیحات او به اسطوره و روایت تاریخی و مذهبی از  توان او را یکهمی

ن تلمیحات  نوح تا منصور حالج و ابرهیم ادهم و حاتم طایی همچنی  جمشید و رستم و اسکندرگرفته تا یوسف و داوود و 
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قرآنی که خود حکایت از آشنایی عمیق و گسترده او نسبت به معارف اسالمی وتاریخ و فرهنگ دیرینه اساطیری دارد؛  

 این مدعاست. دلیلی بس بزرگ بر

 زمانه چون تو ز گرد سپه برون آیی       گمان برد که ز ظلمت برآمد اسکندر               

 ( 592)دیوان،                                                                                      

فضای    خواجو دراین بیت در اشاره به اسکندر و برآمدن او از تاریکی، پیروزی و سربلندی ممدوح را در بیرون آمدن از

 میدان جنگ تصویر نموده است.

القای معنای ثانوی دراشعار او به قصد تشبیه یا تلمیح بوده، گاهی  های شعر خواجو خیال انگیز و زیبا بوده اغلب  ایهام

 وجود آورده است:معانی ثانوی با کلمات دیگر ایهام تناسب را به

 گر گفتن که چین در شام نبود        نظر کن در خم گیسوی ترکان         و

 (220یوان ،  ) د                                                                

معنای    کار رفته است. واژة چین ایهام داشته؛ هم در معنای کشور چین، و هم درهایهام به قصد تشبیه ب  ،در این بیت

 بوده است. کار رفته، که درواقع تشبیه خم گیسوی یار منظور شاعرشکنج موی یار به

 کری دارد     فرهاد صفت خواجو دور از لب شیرینت      آن خسرو بت رویان شیرین ش 

 ( 441)دیوان،                                                                                       

ایهام دارند. لب شیرین هم    »خسرو بت رویان«  و  »شیرین شکر«  در این بیت ایهام به قصد تلمیح بوده، »لب شیرین«،

موصوف مقلوب است    بوب خسروپرویزست. شیرین شکر هم صفت و لب شیرین مزه است هم حکایت از لب شیرین، مح

خسرو بت رویان هم پادشاه زیبا رویان است    شیرین با او ازدواج کرد.  هم شکر اصفهانی است که خسروپرویز پیش از

کار  هبغالباً ایهام در بیان خواجو همچون نمونه باال به جهت ایهام تناسب  هم حکایت از خسروپرویز عاشق شیرین دارد.

 رفته است:

 روز نوروزت مبارک باد تا در مطبخت           بره را قربان کند گردون به تیغ  آفتاب      

 (  576)دیوان،                                                                                    

ای از  صویر کردن ازدواج همای و همایون، به مرحلهاز دیوان مصور خواجوی کرمانی نیز کوشیده  با ت  2تصویر شماره  

 عاطفة میان این دو اشاره کند. 
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 (1384ق. مأخذ: )آژند،  798نگارة ازدواج همای و همایون. دیوان خواجوی کرمانی، مکتب آل جالیر.    -2تصویر شماره 

رفته است که با آفتاب در معنای نجوم آن  کار  هبرج حمل ب  واژة »بره« در این بیت ایهام دارد هم خود بره بوده هم در

هایی  تضاد و طباق نیز از جمله آرایه های معنویست که خواجو به آن توجه داشته است. نمونه  ایهام تناسب ساخته است.

  (،482دیوان:  )   »ازل و ابد«   (،536  دیوان:»روز و شب«)  (،578دیوان:)  خطا«   »صواب و  (، 583)دیوان، چون:»پیر و برنا«

 و بیگانه« و...              »خویش

 هایش:های فراوان در میان سرودهال و جوابؤهای نخلبندی خواجو در شعر و شاعری اوست. همچنین سلفهؤازجمله م

 گفتمش روی تو   صد ره   ز قمر  خوبترست          گفت  خاموش  که  آن   فتنة   دور       قمرست    

 گفتم آن زلف و جبینم  به  چنین  روز  نشاند          گفت کان زلف وجبین نیست که شام و سحرست               

 (206)دیوان،       

های خواجو  گونه ابیات در میان سرودهال و جواب آمده است و اینؤصورت سبه  این ابیات بخشی از غزلی است که کامالً 

ال و جواب مطرح شده؛ سپس قول متکلم را به خالف مقصودش منظور داشته است.  ؤکم نیستند. سخن به شکل س

شام و سحر باهم تضاد پیدا کرده و برای زلف و جبین استعاره شده اند و بدین صورت صنعت لف ونشرشکل گرفته  
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و تقریر در ذهن،    العارف شعری نیز به منظور اغراق و غلو شاعرانه در مدح یا تشبیباغراض خواجو را در تجاهل.  است

 توان مشاهده نمود: یا جهت تشبیه و تناسی تشبیه می

 این باد کدامست که ازکوی شما خاست      وین مرغ چه نامست که ازسوی سبا خاست  

 باد  سحری نکهت  مشک ختن   آورد       یا  بویی  از آن   سلسلة   غالیه سا   خاست     

 ( 190)دیوان،                                                                                       

 توان به جهت اغراق در مدح و تشبیب و تقریر در ذهن مخاطب درنظر گرفت. که در این ابیات تجاهل را می

 یا:          

 مشکست یا خطست یا شام شب نمای      ماهست یا رخست یا صبح شب نمای              

 ( 187)دیوان،                                                                                            

تابد تصویر کرده  در این بیت خواجو به نیت تشبیه، که سیمای یار را ماه تابان و صبحی که از شب سیاه گیسوان او برمی

درت خالقه و تصویر آفرین خویش را آشکار نموده است.  نما مصور ساخته؛ ق و خط رخسار یار را مشک سیاه یا شام شب

 ای بس زیبا و شاعرانه از نخلبندی در شعر اوست.این نمونه

کاربستن وجوه گوناگونی از نقشبندی و تحسین کالم موجب شده تا حد بالغتِ سخن خود را در  تسلط خواجو در به

 ای از خاقانی:  مقام حدیث نفس به استقبال قصیدهجایگاه بزرگانی چون خاقانی و انوری بداند؛ تاآنجاکه در 

 »صبحدم چون کله بندد آه دودآسای من      چون شفق درخون نشیند چشم شب پیمای من« 

 سروده است: 

 الف خاقانی زنم در ملک معنی زآن که هست        گرمی  بازار شمس از انوری رای من    

 ( 114)دیوان،                                                                                        

انگیز به معراج و صعود  گونه حدیث نفس و مفاخره سرانجام به مفاخره برین یا مفاخره عرفانی با تصاویر شگفتغالباً این

 ابیات زیرنیز مبین این حقیقت است: ، قله عشق انجامیده است

بتابد                  گَرَم   به  تیغ  برانی کجا روم که  اسیرم                   نظیرنیست        اسیر  قید    محبت    سر از  کمند

تورا در جهان به حسن ولطافت                چنانک گاه لطایف به عهد خویش نظیرم            قلم چو شرح دهد وصف   

ه جای  صریرم           منم دراین چمن آن مرغ کز نشیمن  گلستان جمالت                  نوای نغمه  بلبل  شنو  ب

 وحدت                 بیان  عشق حقیقی  بود   نوای  صریرم 
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این توصیف  تصاویری مانند: گلستان جمال چنان اوج گرفته است که    ،»اسیر قید محبت«،»صاریر و نغمه بلبل« در 

. شایان ذکراست اگرچه تجزیه و تحلیل مراتب گسترده  خواجو خویش را مرغ خوش صفیر در نشیمن وحدت می یابد

مل در شواهد زیر به عنوان  أمفاخرات شاعرانه و عارفانه درخصوص نخلبندی خواجو از ظرفیت این مقال خارج است اما ت

 نماید: نمونه جلب توجه می

 چه کند گر نکند  شرح جمالت خواجو         که به وصف تو رسانده ست سخن را به کمال  

 (267)دیوان،                                                                                           

 برسرکوی توچون خواجو اگرخاک شوم        به      نسیم     تو    مگر  زنده    کند     باد          

 ( 178)دیوان،                                                                                           

 شکر بود مرا  چشم خوش و لعل لب تو       نقل مجلس همه بادام و یاد باد آنکه ز

 یاد باد آنکه ز روی تو و عکس می ناب       دیده پرشعشعه شمس و قمر بود مرا 

 در دیده گهر بود مرا          یاد باد آنکه چو خواجو ز لب و دندانت       در دهان شکر و

 ( 181)دیوان،                                                                                

نیروی خالقه ذهن خود را به رخ کشیده است. صنایع لفظی، ابزارهایی    های لفظی نیز هنرورزی وخواجو درحوزة آرایه

آهنگ کالم آمده و درشعر خواجو به وفور استفاده شده است. صنعت ترصیع و  هستند که بیشتر به کار موسیقی و  

کلمات را گزینش نموده و صیقلی شده در جای خود جواهرنشان    خورد؛ گویی شاعرموازنه در شعر او بسیار به چشم می

ده و ترصیع که تکلف  توان دریافت توازن کلمات در اشعار خواجو بیشتر بوهای آن میهای نمونهکرده است. با بررسی

 شود.بیشتری درآن وجود دارد کمتر دیده می

 ای بس پر دلست ای بس دلرباست       سنبلش شوریدهنرگسش خونخواره

 هرچه گفتیم جز ثنایش ضایعست       هرچه بستم جز رضایش باطلست      

 (13)دیوان،                                                                           

 کار رفته است. هدر این بیت آرایه ترصیع با ظرافتی بس شاعرانه ب

 ز چشمت رفته خواب از چشم خواب       وآب رویت  برده  آب  از   آب                 

 ( 186)دیوان،                                                                                  
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  »آ« )همصدایی( و   یت آرایه موازنه خود بُعدِ موسیقیایی سخن را افزایش داده ضمن آن که تکرار مصوت بلنداین ب  در

یکی دیگر از ارکان موسیقی    »جناس« نیز  حروفی(  این مطلب را نیروی بیشتری بخشیده است.صامت »ب« )هم  تکرار

 لفظی سخن خواجوست. 

 مانند پری چهره زمن پنهان داشت      آن ترک پریچهره که قصد جان داشت          

 ( 525)دیوان،                                                                             

 جناس مرکب مفروق ساخته است.  »پریچهره« با »پری« و »چهره« ترکیب

 که نرگس مخمور وزلف مهپوشست       وفا و عهد  قدیمت  مگر   فراموشست       تو را

 ز شور زلف تو دوشم شبی دراز گذشت       اگرچه زلف سیاهت زیادت از دوشست  

 ( 208)دیوان،                                                                                    

ای نهفته در ایهام و استعاره  ا استفاده از واژة »دوش« در معنای »شانه« و »دیشب« جناس شاعرانهدر این ابیات خواجو ب

 ساخته است. 

کید و تثبیت  أعنوان نوعی تکرار الفاظ از عوامل موسیقیایی سخن بوده؛ که غالباً تدر شعر خواجو »تصدیر« و انواع آن به

 تقریر و تصریح مطلب ازآن افاده شده است. و

 گفت ای جوانان بنگرید       کان جوان خسته خاطردرمحبت پیر بود   دیدم  دوش می پیر

 ( 233)دیوان،                                                                                      

 جز بیت مورد نظرِ شاعرست.سازنده »ردالصدرعلی العجز« در این شعر در صدر و تکرار آن در ع  ةذکر کلمه »پیر« به منزل

 یا:            کام من بود که جان بر تو فشانم      تا عاقبت از لعل توام کام  برآمد        

 (241)دیوان،                                                                                                    

الصدرعلی العجز را ساخته است.    آرایه رد  در بیت فوق دارای موقعیت تکرار بوده و  کلمه »کام« نیز مانند کلمه »پیر«

  »طرد   و  »ردالقافیه«   های موسیقیِ شعر به شکل »ردالمطلع«،لفهؤیکی ازجمله م  ة شایان ذکر است موضوع تکرار به منزل

 و...نیز در نخلبندی خواجو از جایگاه خاصی برخوردارست. عکس« و

 بگو  بر چه  مقیمند        ور زآن که مقیمند بگو در چه مقامند      گر اهل  مقامند  

 ( 21)دیوان،                                                                              

 دهد. که گوش مخاطب و خواننده را نوازش میطوریبه ،بیت دارای طرد و عکس شاعرانه است



 1401  آذر، 47، شماره 19دوره  557 
546 -  563  

توان گفت بخش زیادی از غزلیات  عوامل دیگر موسیقی سخن در کالم خواجوست؛ از این رهگذر می»ردیف« نیز از  

دوهجایی و چندهجایی؛ اگرچه تکرار با محدویت تعداد ابیات غزل    های یک هجایی،است. آوردن ردیف  »مردف«  خواجو

 عنوان مثال:ههای او داده است. بآور نبوده بلکه زیبایی و شور خاصی به غزلتنها ماللنه

 هنوزت نرگس اندر عین خوابست        هنوزت  سنبل  اندر  پیچ  و تابست 

 هنوزت خال هندو  بت  پرستست        هنوزت چشم جادو مست خوابست          

 (198)دیوان،                                                                         

به عنوان نمونه   صورت »صدا معنایی« ایجاد کرده است.ا نیز در اشعار خواجو زیبایی خاصی بههها و مصوتتکرار صامت

های بلند در غالب کلماتش عظمت و بلندی  »خ« در شعر زیر، همچنین توالی مصوت  »ق«،  »ض«،  »ص«،   تکرار»ط«،

 را القا نموده است.  

 او خسرو خطة خطا      منهدم از عروج او قبه قصر قیصران           منهزم از خروج

 ( 539)دیوان،                                                                             

رسد شروع سه کلمه پایان  نظر میکند؛ بهکه آشکاراست همسانی حروف کلمات در این بیت جلب توجه میطوریهمان

ه پایانی مصرع دوم با حروف »خ« خواریِ شکست را متبادر  آغاز سه کلم  »ق« شکوه پیروزی، و  حرف  مصرع اول با

 سازد.می

 صبح صادق شام را     شام را از صبح صادق بازنشناسم ز شوق       چون مهم پرچین کند بر

 ( 177)دیوان،

دریافت این  توان  آرایی( با کمی دقت میکند )واج»شراب« توالی شور و شادمانی را القا می  »شمع«و   در کلمات »شب«،

 انگیز در سخنِ شعریست.هایی ملیح و زیبا هستند که خود پرتوی از انوار خیالکلمات خود استعاره

های او را در کاربرد صنایع لفظی و معنوی  های خواجو نوآوریهای بدیعی در سرودهنظر از بسیاری متنوع آرایهصرف

او را میهای هنرورزی و  توان درنظر گرفت یکی ازجمله نمونهمی رباعی زیر  توان  در گونهنوآوری  از مستزاد در  ای 

 مشاهده کرد: 

 دی صبحدم آن غیرت  سروچمنی        با من به سر کرشمه از کبر و منی        میگفت به  چشم 

 کای  مردم  دیدة تو سقای    رهم       بازآی که تا خاک رهم    آب زنی        گفتم که به چشم 

 ( 639)دیوان، 

 آوازیش با سازست: مونه دیگری از نوآوری او در همراهی و همن
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 چون اسیر است درآن زلف سمن سای  دلم       چه کند گر نکند در شکنش  جای دلم 

 بشد از دست  من  بی سرو  بی پای     دلم       دلم ای وای به دل وا دلم ای وای  دلم 

 با من خسته  بسازید و مالمت   مکنید آخر ای  همنفسان  یک  نفس  ار  یار  منید       

 دلم  از  پرده   برون می رود    آخر   بزنید       دلم ای وای به دل وا دلم ای وای  دلم 

 ( 437)دیوان،                                                                                      

قدرت تصویرگری خواجو را    این سروده برای همسرایی گفته شده است.پیداست که پارة چهارمینِ هریک از بندهای  

از نسخة مصور دیوانش به خوبی موفق   3می توان در مضامین با اجتماعی و سیاسی نیز مشاهده کرد. در تصویر شماره

 ایجاد صور خیال برای به تصویر کشیدن رابطة و گفتگوی شاه و پیرزن شده است. به 

 

 (. 1379حکایت پیرزن با سلطان ملکشاه بن ارسالن. دیوان خواجوی کرمانی. منبع: )پاکباز:    نگارة  -3تصویر
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های بدیعی است. درواقع مشخصة  های خواجو درکاربرد آرایههای عینی از نوآوریتزاحم تصویر نیز یکی دیگر از مثال

مفهوم و طیف معنایی را به شعر داده و  اصلی غالب تصاویر شعری خواجو؛ جالب توجه این که این مطلب بیشترین  

 قدرت القایی را به زبان بخشیده است.

 تو چون قربان نمی گردی کجا هم کیش ما باشی        به ترک خویش و بیگانه بگو تا خویش ما باشی 

 (776)دیوان،                                                                                                        

»کیش« رابطة بدیعی    و  اگرچه ظاهراً در روساخت شعر میان »قربان«  ؛نمایدتزاحم در این تصویر بسیار برجسته می

سازند. همچنین  نظیر میهایی دارند و در الیة غیرمعنایی شعر با هم مراعاتبتوجود ندارد اما در معانی دیگر با هم مناس

کلمه »بیگانه« بنابر تداعی معنایی با    در مصراع دوم بنابر تداعی ساختاری »کیش«،»خویش« سجع متوازی داشته و 

 اول بر پایه اصل  »خویش«ِ  »خویش« اول تضاد پیدا کرده و در مرحله پایانی »خویش« دوم بر اساس تداعی معنا و

 مجاورت و کلمه »بیگانه« براصل تضاد جای خود را باز یافته است.

 های خواجو را به مصداق:ها و نوآورینمونة پایانی از انواع هنرورزی

 آب دریا را اگر نتوان کشید             هم به قدر تشنگی باید چشید                      

توان با نگاهی کلی به قصیده معروف و موسوم  های بدیعی و تصاویر شاعرانه، میاو از آرایهمندی  در مقام نخلبندی و بهره

اند. اما سروده خواجو به »شتر حجره« مشاهده نمود. قصیده ای پرآوازه و برجسته که بسیاری آن را باز آفریده و سروده

های هنر خواجو از ویژگی  ای به رشته نظم درآمده است.هنرمندانهدستی  های دیگر به روانی و چیرهدر مقایسه با سروده

نماید به  »حجره« را که ناساز و رمنده از یکدیگر می  و  قصیده دو واژة »شتر«   در این قصیده یکی آنست که در سراسر

گمان شاعری  دد بیکار بنهکار گیرد. اگر کسی بتواند چنین هنری را در شعر بههم ب  ترین صورت ممکن در کنار شاعرانه

خصوصیات شتر حجرة خواجو روانی و شیوایی سخن و موسیقی کالم او در این سروده است. همچنین    از دیگر  تواناست.

صاحب    که نگاه هرطوریهای متنوع بدیع لفظی و معنوی؛ بهترکیبات تازه و استفاده از آرایه  استعارات و  تشبیهات و

های دیگر شاعرانی مانند: »ترشیزیِ  یسه بخشی از این قصیده با برخی از سرودهنماید. مقا ذوقی را به خود جلب می

  »هاللی جغتایی« پرتوی از این مدعاست.  و »جامی« »ابن حسام«، نیشابوری«،

 حسام:های آغازین منظوم »شتر حجره« از ابنبیت

 ر جان  ز حجرة  تن شترسوارِ  قضا  می رسد به  حجرة  من                 که از شتر  بنهد  با

 چو پیش حجره رسید از شتر فرود آید                  برونِ حجره شتر را ببسته دست و دهن  

 گونه آغاز کرده است:سخنور نامبرداری چون کاتبی ترشیزیِ نیشابوری سروده خود را این

 و  حجرة  من   مرا غمی است شتروارها به حجرة تن                    شتر دلی  نکنم   غم کجا

 گریزم  از شترانِ سپهر و حجرة  خاک                   که حجره راست شترهای مست  پیراهن
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 سرای بزرگ سدة نهم هجری آورده است: جامی نیز سخن

 نگار من  شتر انگیخت  رو  به     حجره من               پذیرة  شترش رفت  جان  ز حجرة  تن

 زحجره چون شترش دیده  شد قطار سرشک              چوسرخ مو شتران قطره زن ز حجرة تن            

 زند  ز  حجره   مرا  سیل  خون دل   شترک               ز حجره کی شترش را رسم  به  پیراهن

 شتر گردن چگونه پی بریم  از حجره راست تا   شترش               که  تاویم بود از حجره  صد 

 زدن به حجره درون  زآن    شتر سوار  نفس               به بام حجره  بود  از  شتر نشان  جستن

 گر او  شتر  به    در حجره ام        بخواباند               شتر صفت شوم  او را ز حجره زانو  زن 

 شتر صبر  کرد  پاره  رسن   به سوی حجره من  تافت  چون    زمام شتر               به  حجره ام

 هاللی جغتایی نیز در قرن نهم هجری گفته است: 

 شتر  کشیدی   اگر بار دل  ز حجرة    تن                شدی   نزار شتر  زیر  بار  حجرة  من    

 شتر به  باد رود    حجره  نیز خاک   شود               گَرَت شتر بود ازسنگ و حجره از آهن    

 اجل به   حجره گیتی عجب شتر جانیست               که محمل شتر اوست حجره های  بدن     

 به حجره و شتر ارکان دین چو قائم نیست               قوائم  شتر  و رخت حجره  را  بشکن    

دستی و  چیره  هااما خواجو با شیوایی و سالست قابل توجهی شتر حجره را سروده است و در مقایسه با دیگر سروده

 های ادبی آشکاراست:ها و استفاده از آرایهتوانمندی هنرِ شعری او در تصویرسازی

 به  نوروزی  بیا  یارا      بیارا     اشتر   و   حجره             

 ره که   آرایند   از   بهر  تماشا   اشتر  و  حج                                                            

 مران چون صالح و یوسف حدیث از ناقه و  زندان 

 که  نبود   پای بندِ   مردِ  دانا    اشتر و حجره                                                            

 ز ابر  چشمِ  گوهر بار  و  موجِ  ُقلزمِ         طبعم 

 حجرهکشد  سیاره  در لؤلؤی ال ال    اشتر و                                                             

 به  یاد  منزل  مألوف  و  روی  یار  گل      رویم 

 نگرچون باد صبح و روی صحرا اشتر و حجره                                                            
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 رفیقان را  به دشت و شهر  بین  کز سرعت طیبت 

 ین فرسا شده است وجنت آسا اشتر و حجرهزم                                                            

 چو طاووس است درجوالن و باغ ِ خلد در نزهت

 به   دورانِ   جمال ِ دین و دنیا  اشتر و حجره                                                            

 شهِ     گردن کشِ  عادل،   ابواسحقِ       دریا دل 

 که کمتر چاکرش بخشند گدا را اشتر و حجره                                                            

 جهانداری که   گر حفظش  نگشتی راعی و حامی 

 نماندی  در جهان امروز برجا  اشتر و حجره                                                            

 زبان  آرَم شود  هر دَم  که   نامِ  بزم و رزمش  بر   

 چو  رخشِ  رستم و ایوانِ دارا اشتر و حجره                                                            

توان به وزن و موسیقی روان و دلنشین، قدرت تصویرگری و  های برتری شتر حجره خواجو میدر این خالصه از مؤلفه

معنوی، ترکیبات زیبا، تلمیحات و اشارات  شاعرانه و ترکیب    های لفظی و آرایهمندی از  انگیز، بهرهتشبیهات و صورخیال

توان قدرت ایجاد  از دیوان مصور خواجو نیز می  4در تصویر شمارة  و تلفیق و آفرینش مضامین رزمی و بزمی اشاره نمود.  

 صور خیال را مشاهده کرد.  

 

 (. 1379. منبع: )پاکباز:  831ب هرات اول.  نگارة شکار. دیوان مصور خواجوی کرمانی. مکت  -4تصویر
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 گیری نتیجه 

عنوان یکی از بزرگان شعر و ادبِ قرن هشتم هجری قمری در میان شاعران پارسی  پایة آنچه از نظر گذشت خواجو به   بر

عرفان ایران  ای برخوردار است. اگرچه تقدیرش برآن بوده تا حیاتش میان تبلور دو شاعر بزرگ ادب و  گو از جایگاه ویژه

تنهایی به منزلة یکه تاز شعر و غزل عرفانیِ زمان،  بسا اگر آن دو نبودند خواجو به زمین سعدی وحافظ رقم بخورد؛ چه

حکایتی دیگر پیدا مینمود. با این وجود خواجو کسی است که حافظ قافله ساالر شعر و ادب عاشقانه و عارفانه اقتدای  

 اند :دانسته است به طوریکه درباره او آوردهخویش را به او از افتخارات خود 

 استاد غزل سعدیست نزد همه کس اما           دارد  سخن حافظ  طرز  غزل  خواجو        

جایگاه ادبی خواجو باید گفت او در تکامل غزل  فارسی سهم بزرگی داشته    گذاری شعر و شاعری وبه راستی در ارزش

هم در شعر و ادب    .ثیر بپذیردأمیراث ادبی گذشتگان را به خوبی حفظ نماید و از آن ت  ای که توانسته است هم گونه به

افزون با شدتی  از خود  باشد. تذکرهپس  اثرگذار  را لقب »نخلبند« دادهتر  او  و گزارشگران شعر خواجو،  و نویسان    اند 

توان شایسته و برازندة خواجو  ب را میگونه که از این جستار برآمده است با بررسی و هنرسنجی کالم او این لق همان

آفرینی او جستجو کرد یعنی خصیصة اصلی و جاوید اشعار این شاعر  گری و نقشدانست. لقبی که آن را باید در صورت

مندی  ترین دواوین تصاویر شعرپارسیست. خواجو ضمن بهره متنوع ترین وت دیوان شعر او از بزرگ أتصویرآفرین، به جر 

ور ادبی و عرفانی، به تلفیق الفاظ و بیان مضامین دلنشین و تشبیهات بدیع و خیال انگیز و ارائه معانی بلند  از معارف بار

هایش دلیلی بزرگ  های کالمی سرودهرو مشاهدة برشی عرضی از تصاویر و زیباییاز این  و نقاشی طبیعت پرداخته است. 

های بدیعی روی  آرایه  گونه تکلف و تصنعی به صورخیال واین مدعاست. او به اقتضای طبیعت سخن به دور از هر  بر

ست خواجو پیش از آنکه  ا  شایان ذکر  آورده تا بتواند هرچه زیباتر و نافذتر مفاهیم و مقاصد درونی خود را ارائه نماید.

های قصیده  هنرنماییگو قصیده سرا بوده ، با ساختاری دشوار که یکی از سرا باشد مانند بسیاری از شاعران پارسیغزل

ای به قصاید منوچهری  آمده است قصاید فراوانی را سروده است و از نظر شکل شناسی زبان تا اندازهشمار میسرایان به

 و خاقانی شباهت دارد.  

چراکه از سویی به تدریج قصیده جای خود را به غزل داده و آرام آرام    ؛سرایی به غزل روی آوردخواجو پس از قصیده

بازار غزل رونق یافته، و از سوی دیگر غزل سعدی خود به تنهایی چنان جلوه و جمال پیدا نموده که شعر وشاعری زمان  

تر از دوران  تر و موفقابرو خواجو با اقتدا به سعدی، کامی الشعاع انوار درخشان خویش قرار داده است. از اینرا تحت

 سزا گذارده است.  هثیری بأسرایی ضمن استحکام جایگاه ادبی خود؛ در آیندگان شعر و ادب پارسی تقصیده
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 نشر قطره. :تهران یدیان،حم یدبه کوشش دکتر سع .ینظام هسخم یاتکل  (.1370) .وحید ی،دستگرد

 .یانتشارات طهور :تهران ی، عرفان یراتاصطالحات و تعب فرهنگ لغات و   (.1370. )یدجعفرس ی، سجاد

 .نشر آگاه تهران: ی،در شعر فارس  یال صورخ (.1386)  .محمدرضا ی، کدکن  شفیعی

 .انتشارات فردوس :تهران یان،ب (.1371) .سیروس شمیسا،

 . یزدانتشارات دانشگاه  :تهران ی،فارس   یعسخن در بد یورز  (.1367)  .محمدعلی یان،صادق 

 . انتشارات فردوس تهران: ،3ج .یراندر ا یات ادب یختار (.1387)  اهلل. ذبیح صفا،

 .انتشارات دانشگاه مشهد : مشهد یری، (. فرهنگ جهانگ1351 -54)  .رحیم عفیفی،

 .انتشارات پاژنگ  :تهران ی،خوانسار یلیسه احمد یح تصح اشعار،  یوان د (.1369) .خواجو کرمانی،

 یادفرهنگ.انتشارات بن :تهران ینی، کمال ع یح و توض یح به تصح  .یونو هما ی (. هما1370) .خواجو کرمانی،

 نشر مرکز. تهران: (، 3)یسخن پارس   یشناس یباز (.1381. )ینالدجالل میر  ی،کزاز

 نشر احرار. :تهران ی،جعفر ینبه اهتمام حس یع، ابدع البدا (.1377. )ینحاج محمدحس ی، گرگان

زهرا    ترجمه  ی،نقد ادب   یکردهای رو  ی راهنما  (.1370)  . یل  مورگان،   ی،ج یبرارل  ل.جان.ار  یلینگهام،و  ..الویلفرد  ین،گور

 تهران: انتشارات اطالعات.  دوست.یهنم

 یرکبیر.انتشارات ام  :تهران ی، (. فرهنگ فارس1371)  .محمد معین،

 . نشر هما :تهران ی، (. فنون بالغت و صناعات ادب1380) .ینالدجالل همایی، 

 . نشر هما :تهران یان،و ب یمعان (.1370) .ینالدجالل همایی، 

  تهران:  ی، کزاز  ین الدیرجاللم   یراسته و  .االشعار  یع صنا  ی االفکار فیعبدا  (.1369)  ین.حسیرزام  ی، سبزوار  یواعظ کاشف

 نشر مرکز.


