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چکیده
پژوهش درسبک شعر فارسی بویژه سبک فردی شاعران و خصوصا سبک فردی شاعران
نامداری كه كمتر بشیوة شاعری آنها پرداختهشده از اولویت خاصی برخوردار است  .یکی از
این د ست آثار ،دیوان جهان ملک خاتون ا ست .جهان ملک كه در سالهای بین725-784
میزی ست ،معا صر سعدی و حافظ وتنی چند از شاعران برج ستۀ قرن ه شتم چنانکه باید و
شاید مورد توجه پژوه شگران حوزة ادب فار سی قرار نگرفته ا ست .این پژوهش بر آن ست تا
از منظر سبک شنا سی شعر او را به لحاظ فکری ومحتوایی و ادبی – بالغی بکاود و با ارائۀ
گزارش آماری ن شان دهد كه شعر او تا چه میزان از سال ست و جزالت برخوردار ا ست و
شاااخصااههای ساابک فردی و ابتکارات و نوآوریهای لطیف ودلنشااین او در دیوانش تا چه
میزان است.
كلیدواژه  :شعر فار سی ،شعر قرن ه شتم  ،جهان ملک خاتون  ،سبک شنا سی دیوان
جهان ملک خاتون
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Style indicators of Jahan Malek Khatoon’s divan
Ravieh kordafshari, 1Ahmad Khatami (Author in Charge)2

Abstract
The research in Persian poetry style, especially the individual style of
poets, and especially the individual style of famous poets who are less
concerned with their poetic style has a special priority. One of this literary
work is Jahan Malek Khatoon’s divan. Jahan Malek, who lived between
784-725, contemporary of Saadi, Hafez and some of the prominent poets
of the eighth century, does not have to be considered by the scholars of
Persian literature. The purpose of this research is to review her mentally
and literally - rhetorically from the perspective of stylistics of poetry and
by providing statistical report shows that how much her poetry has
smoothness and constancy and to what extent is her individual style
indicators and initiatives and gentle and delicate innovations in her divan.
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مقدمه
جهان ملک خاتون ،بانوی شاعر نامور نیمۀ دوم قرن ه شتم ،معا صر و معا شر با حافظ و
خواجوی كرمانی و عبید زاكانی بود .وی دختر جالل الدین مسااعود و برادرزاده ابواسااحاق
اینجو بود.در پارهای از كتب تذكره از وی بجمال و كمال یاد كردهاند .چنانکه دولتشااااه
سمرقندی گوید :جهان خاتون نام ،ظریفه و مستعدة روزگار و جمیلۀ دهر و شهرة شهر بوده
و ا شعار دلپذیر دارد( .تذكرة ال شعرای سمرقندی )218 :و برخی نیز معتقدند كه او بدلیل
جایگاه خانوادگی و تمکن مالی از مجامع علمی و مشااااعره حمایت میکرد و الطاف و اكرام
وی بشااااعران بسااایار بود 1.بنظر میآید كه محققان و تذكره نویساااان از چگونگی زندگی او
آگاهی كامل و جامعی نیافته اند بنابراین اطالعات مربوط به احوال و زمان تولد و وفات او
ب سیار نا قص و اندک ا ست .با ا ستناد به دیباچۀ دیوان جهان ،بنابه اظهارات وی ،نخ ست در
تدوین دیوان شعر خود تردید داشته ولی با نظر و تعمق در آثار شعرای زن پیش از خود ،بر
تردیدش غالب آمده و برآن میشاااود كه دیوان شاااعر خود را گردآوری نماید 2.بنا بگفتۀ
خودش « :این ضااعیفه ،جهان بنت مسااعود شاااه  ...گاه گاه قطعهای چون حال عاشااقان
بی سامان و چون ضمیر م شتاقان پری شان و چون دل اهل نظر ،شک سته و مانند امید ارباب
هوس بر بیحاصااالی ،بساااته در عین ماللتی كه تصااااریف لیل و نهار روی مینمود از برای
مشاغولی خاطر ،امال میکرد و حقیقتی به لباس مجاز برمیآورد و به آب اظهار ،وصاف الحال
آتش غصّۀ ایام را تسکین میداد ( ....دیوان جهان ملک خاتون ،كاشانی راد و احمدنژاد)3 :
سال فوت جهان بدر ستی معلوم نی ست اما آنچه از شواهد و م ستندات تاریخی برمیآید
گویای آنست كه او تا سال  786در قید حیات بوده است زیرا به سال  784غزلی مدحی در
شهریاری احمد بهادر ایلکانی ،پ سر سلطان احمد بهادر ایلکانی سروده و بین سالهای 780
تا  786شاااه شااجاع را مدح كرده اساات 3.دكتر صاافا معتقد اساات كه او نوة دختری غیاث
الدین محمد وزیر است و وفاتش حدود سال  784ه  .ق اتفاق افتاده است4.
اشاااعار جهان بالغ بر  15937بیت و  1413غزل با احتسااااب غزلهای تکراری اسااات5.
دیوان او م شتمل ا ست بر یک دیباچه (به نثر و البهالی آن چند بیتی از ا شعار خود و دیگر
شاااعران) و مدح ساالطان احمد بهادر ایلکانی 14 ،هزار غزل ترجیعبندی مساابّع در طلب
وصاال معشااوق ،مرثیۀ فرزند دلبندش ،ساالطان بخت دارای  117بیت ،مقدار كمی مثنوی،
1برای اطالعات بیشتر ن .ک به تذكرة زنان شاعره در ایران و هند ،فخری هروی و كاكو روی :ص 23
 2ن .ک به :حافظ و جهان ملک جهان خاتون (منظور خردمند) ،دولت آبادی :ص 21
 3ن .ک به :همان :صص  21و  6تا 8
 4ن .ک به تاریخ ادبیات در ایران ،صفا 1045 : 3/2
 5ن.ک به دولت آبادی 6 :تا 7
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مقطعات با  48بیت و فرجامین سااخن او تعداد  357رباعی اساات .او از معدود شاااعران زن
ایرانی است كه به سرودن غزل اهتمام ورزیده است.
استعداد ادبی او از آبشخور اشعار شاعرانی چون سعدی ،حافظ ،خواجو ،سلمان ساوجی
و حتی پیش از آنها منوچهری دامغانی ،نظامی و انوری ،ساارشااار گردیده و بعنوان شاااعر
غزل سرای زن درخ شیده ا ست .ا شعار جهان ب سیار سلیس و روان و قابل فهم برای همگان
است از اینجهت غزلیات او را میتوان متأثر از اشعار سعدی دانست .در دیوان او شمار تعداد
غزلهایی كه به استقبال غزلیات سعدی سروده شده ،چشمگیر است و از منظر زبانی ،ا شعار
او مدیون زبان ف صیح ،سهل و ممتنع سعدی ا ست اما بیتردید ،زبان وی فاقد ف صاحت و
بالغتی ا ست كه در سخن سعدی شاهد آن ه ستیم .به هر روی او در نمونههای همجنس
خود تا اندازهای هم از نظر كمیت و هم كیفیت اشعار ،بینظیر است.
میدانیم كه سبک شناسی عبارت از دانش شناسایی كاربرد زبان در سخن یک فرد ،یک
گروه یا یک متن اسااات .با نظر به اینکه دیوان اشاااعار جهان ملک در دورههای بعد از او تا
حدودی ناشناخته مانده است و تاكنون پژوهشی جدی و دامنهدار و همهجانبهنگر با رویکرد
سبک شناسی و بررسی بسامدی و تحلیل شاخصههای سبکی دیوان او صورت نگرفته است،
بر این اساس بطور تصادفی  4800بیت از این دیوان را برگزیده و در دو سطح فکری و ادبی
بالغی (بیان و بدیع) بررساای نمودهایم تا از خالل ابیات ،افکار و اندیشااههای او را به قاطبۀ
ادب دوستان بهتر بشناسانیم.
شاخصههای فکری
شااعر جهان ملک از نظر زبانی ساااده و به دور از تصاانع و تکلف و در نهایت سااادگی و
روانی ،برآمده از روح آرام و مردانۀ بانویی ،شاااهزاده و كاخنشااین اساات .شاااعر گونههای
مختلف اشااعار خود را كه متأثر از حوادث سااخت و خشاان روزگار اساات ،صاایقل داده و
تراشاایده ،میسااراید .گویی درشااتی شااعر را سااخته و پخته و ساانجیده به جهانیان عرضااه
میدارد .وی در غزلیاتش بسان مردی تمام عیار ،اجزا و اندام معشوق مؤنث را تصویرگر است
و در جای جای غزل او نیاز مردانه به معشاااوق پرطناز زن را نظارهگریم .فقط در مرثیهاش
لطافت زنانه را میبینیم« .غزلهای او كمتر ویژگی زنانه و شاااخصااای را منعکس میکند».
(دیوان جهان ملک خاتون ،كاشانی راد و احمدنژاد )8 :تاثیر غزلهای حافظ ،سعدی و بندرت
مولوی و حتی مساامطهای منوچهری در دیوان او نمایان اساات .در عین حال از نظر زبانی
همانطور كه گفتیم ،ساده و به دور از ت صنع ا ست .در اینجا برخی از شاخ صههای محتوایی
شعر جهان را از نظر میگذرانیم.
 -1اعتقاد به ناپایداری دنیا و سستی سرای عمر
دوران مغول ،دورة ناكامی ،رنج و م صیبت بود .ت صویر زجر و شکنجۀ مردم در اشعار آن
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زمان ،بخوبی نمایان اسااات .شااااعران ،روح زخم خورده و آزردة خود را با باور به ناپایداری
جهان و گذرا بودن آن وسستی سرای عمر ،التیام میبخشیدند و بیوفایی دنیا را امری مسلم
و بدیهی میشمردند.
جااهااان پاایشاااام ناادارد اعااتااباااری

كه با كس كی به سااار برد او وفا را*1غ 8

جهان نیز با ترنم حدیث نفس ،دل خود را به خوشباشی فرامیخواند زیرا دنیا را شایستۀ
اعتماد نمیداند:
ده روزه ،ای دل آخر خوشدار خویشاااتن را

بنگر چه اعتمادی بر كار این جهانسااات *غ 200

ج هان زمانی دیگر خود را به آرامش و دوری از غم و اندوه دعوت میک ند زیرا عالم را
گذران میپندارد:
ای دل غم ایااام بگو چنااد توان خورد

ب سیار مخور غ صه كه عالم گذران ست *غ 213

باور مذكور تا جایی در روح و اندیشۀ او رسوخ مییابد كه كار عالم را هیچ و پوچ میداند:
كار عالم همه هیچساات چو هیچساات به هیچ

زین هار ای دل سااارگشااا ته كه در هیچ مپیچ* غ 391

وی در پایان پاره ای از غزلها با سااااختن ایهامی چندگانه از واژة جهان ،بر بیوفایی و
ناپایداری آن صحه میگذارد:
جهان وفا نکند با كسااای یقین میدان

نه با من و تو كه این ساافله پایدار نباشااد * غ 561

در غزلی اوج بیاعت مادی خود را ب روز گار با تمثیلی زی با فر یاد م یدارد و كار چرخ را
یکسره كله دوزی میداند زیرا دنیا با نقاب زدن بر چهرة انسانها در صدد فریفتن آنهاست:
چه اعت ماد به چرخ ف لک توان كردن

كه كار چرخ نباشاااد بجز كله دوزی* غ 1325

جهان ملک در واپساااین فرازهای رباعیات خود نتیجه میگیرد كه بیثباتی و ناپایداری
فلک در تقدیر او ست و عامل سرگ شتگی خود را ستم روزگار میداند و بدین سان تمایزی
بین چرخ (فلک) و روزگار قائل میشود.
مردی كااه بر او دل بنهااد مرد آنساااات
دوران فلک نگر كه چون گردانسااات
لیکن چه كند فلک كه او نیز چو من

بیچاره ز روزگار ساارگردانساات *رباعیات ص522

و غزلهای  1132 ، 826 ،211 ،172و  ...نیز در م ضمون بیاعتباری دنیا سروده شده
 1ارجاعات ابیات از دیوان جهان ملک خاتون با عالمت اختصاااری« غ »یعنی غزل و به همراه شاامارة غزل و
در ترجیع بند و مقطعات و رباعیها با عالمت اختصاری« ص »یعنی به صفحه آمده است.
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است.
 -2تقدیرگرایی
جهان در آغازین برگهای غزل خود نکتۀ بساایار ظریف و دقیق كالمی را یادآور میشااود
كه انسااان مجبور به اختیار و انتخاب اساات و این اختیار بر ما مقدر شااده اساات .پس بالی
عشق یار نیز بر عاشق در ازل تعیین گردیده است.
گویی بالی عشاااق تو بر ما م قدّر سااات
عشاااق رخت به دل بنهادم به اختیار
*غ 173
و جفای یار را در ذات او مقدر شده ،میداند گویا در سرنوشت او چنین رقم خورده است
كه یارش ستمگر باشد:
همانا گردش گردون برینست* غ 226
ج فا بر من بسااای كرد آن ساااتمگر
بعقیدة او ستیز با سرنوشت كاری بیحاصل است و باید چون سرو در امور جهان وارسته
بود .اندیشااۀ شاااعر در كشاااكشاای بین جبر و اختیار و حتمی و قطعی بودن ساارنوشاات
درمیماند و دلیل فراق یار را در نبودن یاری بخت میپندارد .آنگاه از این باور روی برمیتابد
و مسألۀ فراق را به اختیار یار میداند.
چو بخت یار نباشاااد ساااتیز نتوان كرد
چو ب خت یار نبودم جدا شااادی ز برم

دال ز كار جهان همچو سااارو باش آزاد* غ 400
تو را فراق من ای جان به اختیار افتاد* غ 410

ذهن نقاد و وقاد جهان در فرازی دیگر باز گرفتار تناقض جبر و اختیار میگردد .هجران
را اختیاری میداند اما در پذیرش غم عشاااق اختیاری نمیبیند و معتقد اسااات كه از بیداد
زمانه نباید شکایت كرد زیرا هر آنچه بر ما میرود ،حکم قضا و قدر است.
چه حاصاال از غم عشااقت چو اختیار نباشااد* غ 561
به اختیار به هجران بکوش چندینی
هر چه آید بر سر ما همه از حکم ق ضا ست

پس شاااکایت نتوان كرد ز بیداد زمان*مرثیه ص 512

و در فرجام دیوان ،در بخش رباعیات ،بر این باور ا ست كه چون چارهای در برابر بالهای
روزگار و ستم چرخ نیست پس همۀ آنها را باید از جانب خدا و براساس تقدیر او دانست.
مسکین دل من كه بوتۀ تیر بالست
زن هار مزن ز غم بر او كاین نه رواساااات
تا چ ند بال و ساااتم چرخ كشاااد

آری چهكنمچون همهتقدیرخداسااات*رباعیات520 ،

 -3شکایت از روزگار
یکی از ویژگیهای بارز غزل دورة مغول و تیمور ،شاااکوه از دردهای برآمده از روزگار،
رنجهای پیاپی ناشی از حمله و كشت و كشتار و ظلم و بیرحمی دیوان ددمنش مهاجم بود
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كه فریاد هر انسان آزاده عموماً و شاعران دردآگاه را خصوصاً برمیآورد و درمان این دردهای
بیپایان از یار طلب میشد و گاه نیز باد صبا محرم آنان میگردید.
آه و صااااد آه از ج فای چرخ بیسااااا مان ما
از دسااات تو ای چرخ سااا یه روی شاااب و روز
حکااایاات سااا تم چرخ بااا كااه ب توان گفاات
مگر بااه گوش فلااک از جهااان دهااد پ یغااام

دل پر از دردسااات از او ،او كی كند درمان ما*غ 40

فر یاد ج هانساااوز زنم تا به ق یا مت* غ 377
به غیر باد صاابا كو مراساات محرم راز* غ 789
كه بیش از این سااارناجنس را به خود مفراز*غ 789

 - 4اعتقاد به عشق ازلی و عهد الست

شااااعران و ساااخنوران از دیرباز عشاااق را ودیعهای الهی از زمان بیآغاز ،همزاد با آغاز
آفرینش انسان میدانستند .همانطور كه حافظ میگوید:
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد»
«در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
(دیوان حافظ)296 :
جهان ملک خاتون نیز بر این باور است كه مهر رخ یار با گل ما سرشته شده و ع شق تا
ابد در دل ما ماندگار است.
ك سی كه مهر رخت را سر شت با گل ما
هم او نهاد مگر داغ عشااق بر دل ما *غ 35
چو بگذری به سر خاک ما پس از صد سال

یقین كه مهر تو باقی اسااات در مفاصااال ما *غ 36

در نگاه او ع شق رخ یار قدیمی ا ست و ماندگارتا جاییکه در گور نیز میتوان ن سیم مهر
یار را استشمام كرد و دوام عشق از ازل تا ابد است.
مرا عشاااق ر خت یاری قدیمیساااات

غم عشااق تو دلداری قدیمیساات *غ 198

اگر به خاک جهان بگذری پس از صد سال

نسااایم مهر تو آید هنوز از كفنش *غ 826

در همین مضمونند غزلهای  795 ،221 ،35و ترجیع بند ص506
 -5گله از فراق یار و بیوفاییهایش و درخواست وصل
روح حاكم بر پارهای غزلهای جهان ،گله از بر افتادن آیین وفا و شااکوه از هجرانساات و
هماره در آرزوی آن است كه وصال یار ،آبی بر آتش فراق باشد .او خود را پروانهای كوچک،
گرد شمع روی یار میداند كه در آتش فراق میسوزد و میسازد.
جز جفا نیست نصیب من دلخسته ز دوست
برگرفتنااد ز عااالم مگر آیین وفااا *غ 1
بر نور شااامع رویاات پروانااۀ حقیرم

بر آتش جمااالاات تااا كی چنین بمیرم

تااا كی مرا بساااوزی بر آتش فراقاات

از دولت وصااالت یک لحظه دساات گیرم *غ 989

ا شتیاق او در و صال بمرتبهای میر سد كه چون قلم گرد كوی یار به فرق سر میچرخد
اما جز جفا و بیوفایی حاصلی بدست نمیآورد .پس آرزو میکند یار ،روزی بحال زارش نظری
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بیفکند و آفتاب وصالش برآید.
تااا بااه كاای چااون قاالاام تااوان جااانااا

گرد كویاات بااه فرق گردیاادن

در نااگاانااجااد بااتااا بااه مااذهااب عشااااق

از عزیزان ه مه ج فا د یدن* غ
1140

بو كه آن ماه من اندر چمن آید روزی

حااال زار منش اناادر نظر آیااد روزی

تا به كی در ظلمات شااب هجران باشاام

آفتابی مگر از وصاال برآید روزی* غ 1324

عا شق با تمام رنجی كه در فراق و جفای دلبر متحمل میگردد ،باز هم به زاری خواهش
ر سیدن به او را دارد .تا آتش هجر را به شربت و صال فرون شاند .به اعتقاد جهان ترک و صل
یار امری اجتناب ناپذیر ا ست بر این ا ساس ناتوانی خود را در رازداری و كتمان درد ع شق
ابراز میدارد.
شاااربت وصااالم بده كز جام هجر
واله و حیران و مدهوشااایم ما* غ 37
ترک وصل یار گفتن مشکل است

درد عشقش را نهفتن مشکلست* غ 188

تنها آرزوی او در جهان ،وصاال اساات پس دساات به دعا برمیدارد تا این خواسااته ،گل
اجابت بردهد چرا كه ساارافرازیش در گرو وصااال اساات و همچنین غزلهای ،44 ،15 ،1
 1151 ،189 ،179و ...دربارة گله از فراق یار و درخواست وصل هستند.
مرا كام از جهان مقصااود وصاالساات
الهی كام دل ما را روا باد *غ 394
اگر شود شب و صلت مرا شبی روزی

به اوج چرخ فلک سركشم به پیروزی* غ 1327

 -6نگرش مردانۀ حاكم بر شعر
جهان ملک در جایجای غزل تصویرگر اجزا و اندام معشوق مؤنث است (معشوق سنت
ادبی با همان ویژگیهای مع شوق ادب فار سی) گو این كه خود ،مردی ،دور افتاده از و صال
یار ست و در ح سرت و آرزوی دیدار روی و زلف و خط و خال و ابروی یار ،دلتنگیهای خود
را باز میگوید.
همچو زلف تو به گرد رخ تو بیسروپا* غ 4
من سودازده در عشق تو سرگردانم
به سرو جان تو سوگند كه باری شب و روز

كج كردهای كمان دو ابرو به تاب من

یاد لعل لب تو ورد زبانست مرا *غ 13
پیوسته ابروان تو در تاب بس خوشست غ 176

گاهی روی یار را بر ماه و لب او را بر شاااکر ترجیح داده ،بر این پایه ،تشااابیه مرجّح یا
تفضیل بر میآفریند.
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روی تو رایت قمر بشکست

لب چون قند تو شکر بشکست* غ 181

در جایی نگار را چون حوری میانگارد و خود را مردی میداند كه یارای دوری از رخ او را
ندارد و غزلهای  206 ،182 ،58و ...نیز تصویرگر اجزا واندام یار هستند.
فدای جان منست آن نگار چون حوری

بگو چگونه توان كرد از رخش دوری غ 1312

 -7راضی به رضا بودن و سرسپاری محض
خ شنود بودن به داده و سر سپاری به خوا ستۀ یار ،جزء تعالیم فکری صوفیان این دوره
ا ست .بدلیل جوّ حاكم بر آن دوران ،چون تالش مردم و مقاومت آنان در برابر غول مغول به
نتیجه نمیرسید ،لذا افکار صوفیانۀ تسلیم بودن و عدم مقاومت در برابر آنان اشاعه مییافت و
این باور كه عا شق باید تمام و كمال ،مطیع فرمان مع شوق با شد ،در شعر بازتاب مییافت تا
جایی كه عاشق حاضر بود جان و سر را در راه دلبر دربازد:
حکم و فرمان تو بر جمله روانست هنوز *غ 792
گر تو خلقی بکشی زار وگر بنوازی
گر تو گویی ز سر و جان بگذر درگذرم

بنده قربان توام گر بدهی فرمانم *غ 1032

زیرا جور از سوی یار عین عدل و بدی او نیکوست و هر چه از قضای الهی بدو ر سد در
نهایت خرسندی به تسلیم در برابر محبوب میانجامدو بدینسان عاشق بمقام رضا میرسد.
هر بد كه پسند توست نیکوست*ترجیعبند ص 507
هر جور كه آید از تو عدلست
به هر چه حکم كنی حاكمی و ما بنده
رضا رضای خداوند و بندگان تسلیم

فدای راه رضا كردهایم بود و نبود*مرثیه ص 511
بدهتو صبرجزیلم به محنت ای معبود*مرثیه ص511

شاخ صههای ادبی – بالغی  :بیان شامل ت شبیه ,ا ستعاره ،مجاز ،كنایه و بدیع شامل
آرایههای لفظی و معنوی
الف -انواع و كاربردهای تشبیه
 -1تشبیه مفرد
در دیوان  357مورد وجود دارد .مانند «رنگ چو كاه و اشااک چو خونم بود گوا /غ ،»2
و «گشتهام همچو موی /غ »172
صبح رخ تو چو آفتابست
 -2تشبیه

زلف سیه تو همچو دامست* غ 190

مركب1

در دیوان جهان فقط  2مورد از این نوع تشبیه بکار رفته است.
نقطۀ خال سیاهی كه تو بر لب داری

فیالمثل هست بهگرد شکرستان مگسی*غ 1329

 1برای اطالعات بیشتر ن .ک به  ،جرجانی:ص  115تا . 120
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 -3تشبیه بلیغ اسنادی و اضافی
تشبیه بلیغ اسنادی مانند « صبوح روی تو خورشید عالم آرایست /غ  »50و تشبیه بلیغ
اضافی مانند «ملک حسن و مالحت /غ  »173كه مجموعاً از هر دو نوع تشبیه مذكور 718
مورد یافت شد.
بلیغ اضافی :ز بهر روز میدان سعادت
بلیغ اسنادی :دل ما دُرّ و عشق او دریاست

هزارت اسب دولت زیر زین باد* غ 402

الجرم دُرّ در او نهان باشد* غ 542

 -4تشبیه مرجّح و تفضیل
ت شبیهی ا ست كه در آن م شبه ،بر م شبه به ،برتری یا ترجیح داده می شود 1.در دیوان
جهان  37مورداز این نوع یافت گردید.
گر ببیند قامت و باالی او

در چمن از قد بیفتد نارون* غ 1138

یعنی قد و قامت او از قد نارون موزونتر و متعادلتر و متناسبتر است.
 -5تشبیه جنس
در این نوع تشبیه ،مشبهٌ به ،بیانگر جنس مشبه است مانند « دلی مانند آهن /غ »226
در دیوان جهان 11مورد از این نمونهها وجود دارد .در بیت زیر ،دل را از نظر جنس به فوالد
تشبیه شده است.
هستت دل چون پوالد رحمی نبود در وی

تا چند زنم آخر فریاد ز تو فریاد* غ 396

 -6تشبیه حروفی
م شبهٌ به آن ،یکی از حروف الفبای فار سی ا ست .مانند «چون الف بود مرا قامت زیبا /
غ  11 .»184مورد از این نوع یافت گردید.
در چشم دلم روی تو چون بدر تمام است

گویی كه سواد دهنت حلقۀ میمست* غ 199

ب -انواع استعاره و كاربردهای آن
 -1استعارۀ مصرحه
ت شبیهی ا ست كه از آن فقط م شبهٌ به باقیمانده با شد( .بیان ،شمی سا 145 :تا )146
معموالً مضامین استعارههای بکار رفته در دیوان جهان ،همان مضامینی بکار رفته در دیوان
شاعران دیگر ا ست .مانند «نرگس /غ  »3ا ستعاره از چ شم «این كاخ دل افروزی /غ 791
استعاره از دنیا» .در دیوان جهان  332مورد استعارة مصرحه موجود است.
ای ماه و ای پروین من ای دنیی و هم دین من

 1ن .ک به شمس قیس رازی :ص . 310

من خوشه چین ماه تو گردیدمی در خرمنت*غ 381
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 -2استعارۀ مکینه و تشخیص
ت شبیه ف شردهای ست كه در آن ،م شبهٌ به حذف می شود و فقط م شبه باقی میماند و اگر
مشبهٌ به محذوف انسان باشد ،تشخیص یا آدمنمایی ( )Personificationگویند .نمونهها :
«در وصاال /غ  181اضااافۀ اسااتعاری و اسااتعارة مکینه« ،دساات خیال /غ  554و نیز «گل
چیدن دل و چشم بخت» در بیت زیر استعارة مکینه و تشخیص هستند 574 .مورد از این
نوع استعاره در دیوان یافت شد.
هر گلی كز باغ وصلش دل بچید

عاقبت در چشم بختم خار شد* غ 581

ج -مجاز
در ا صطالح بکار بردن لفظ در غیر معنای حقیقی آن ست همراه با قرینه و عالقه .عالقه،
پیوند و رابطه بین معنای واقعی كلمه و معنی غیر واقعی آن ا ست1.مانند «دم /غ » 177كه
مجاز از سخن به عالقۀ سببیه و «عالم /غ  »216مجاز از مرد م عالم به عالقۀ محلیه ا ست.
 202مورد مجاز یافت شد .جام در بیت زیر به عالقۀ محلیه ،محتویات جام است.
من ز خمخانۀ هستی نکنم مستی هیچ

مگر از بادة وصل تو بنوشم جامی *غ 1340

د -كنایه
مجموعاً  539مورد كنایه در دیوان جهان بکار رفته ا ست .ماند «نعل در آتش كردن /غ
 991كنایه از بیقرار كردن ،دم دركشاایدن /غ  1142كنایه از سااکوت كردن و در بیت زیر
«پای بیرون نهادن» كنایه از رفتن و ترک كردن و «ساار خاریدن» كنایه از كمترین كار را
انجام دادن است.
من به دست ناامیدی سر نمیخارم هنوز* غ 796
دلبر از كوی محبت پای اگر بیرون نهاد
بدیع شامل بدیع لفظی و معنوی
بدیع لفظی
 -1واج آرایی
تکرار یک صامت و یا م صوت كه موجب افزونی مو سیقی كالم می شود 401 .مورد یافت
شد .گاهی تکرار مصوت كسرة اضافه در بیت ،تتابع اضافات ایجاد میکند مانند «زجورم چرخم
جفاجویم دونپرور /غ  »789و تکرار صامت «س» در بیت زیر :
خلق گویندم تو را بودی سر و سامان چه شد

سر زسودا پرشد و ازدست رفت سامان من* غ 39

 -2انواع جناس و كاركرد آنها
 1برای اطالعات بیشتر ن .ک به معانی و بیان ،همایی ،1374 ،صص  172تا 173
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الف -جناس ناقص اختالفی
 140مورد یافت شااد .مانند «تقریر و تحریر /غ  ،117جمال و كمال /غ  ،177و شااام و
كام /غ »1340
هجران تو چون كوهستبیچاره منم چون كاه

ای كاه تو با كوهی تا چند كنی بازی* غ 1315

ب -جناس ناقص افزایشی
 165مورد یافت گردید .مانند «تاب و متاب /غ  ،56و مال و منال /غ  ،»1336در اغلب
موارد ،افزایش در حرف اول است.
چه شبست یارب امشبكه خروسصبح اللست

كه مرا زدردهجرانش زجانخود ماللست* غ 185

ج -جناس ناقص حركتی
 8مورد از این نوع جناس در دیوان جهان وجود دارد .مانند «گَزیدهای و گُزیدهای /غ
 ،21دُرد و دَرد /غ  »37و تََرک وتُرک
تَرک چشم مست ما چندم جفا بر جان كند

من بالتا كی كشم از دست آن تُرک ختا* غ 25

د -جناس تام
در دیوان جهان  52مورد از این نوع جناس یافت شد .مانند « هزار به معنی عدد و هزار
در معنای بلبل /غ  ،410لب بمعنی كنار جوی و لب از اجزای انساااان /غ  »1013در بیت
زیر«چنگ در معنی دست و چنگ دوم بمعنی یکی از آالت موسیقی است .در ضمن چنگ
و نواختن در مصراع دوم میتوانند ابهام تناسب نیز داشته باشند.
گرم چو دف بزنی ورچو چنگ بنوازی*غ1319
منم كه دامن وصلت ز چنگ نگذارم
ه  -جناس مركب
آنست كه یکی از دو ركن جناس ،بسیط یا در حکم بسیط و دیگری مركب باشد (فنون
بالغت و صااناعات ادبی ،همایی )53 :مجموعاً  7مورد یافت گردید .مانند «رنگ رز و رنگرز/
غ  ،209باز آر و بازار /غ »573و مهتاب ومه تاب در بیت زیر :
تا از رخ خود نبینی اندر مه تاب* رباعیات ص519
خواهم شبکی روی تو اندر مهتاب
و -جناس اشتقاق
 78مورد یافت گردید .مانند مادح و ممدوح /غ  »392و «قتیل و قاتل» در بیت زیر:
به طعنه جان طلبیدی ندارم از تو دریغ

قتیل عشق تو گشتم كجاست قاتل ما* غ 35

 -3تکرار و تصدیر
آن ست كه واژه ای در آغاز م صراع اول و پایان م صراع دوم تکرار شود كه به آن ردالعجز
علی الصدر نیزگویند و یا
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واژه در جاهای مختلف بیت تکرار شاااود1.در دیوان جهان  414مورد یافت شاااد .مانند
تکرار واژهای «رضا» و «رای» در ابیات زیر:
اگر رضای تو بر خون دل بود سهلست
رایم اینست كه جان در قدمش افشان

مقدّمست به خون دلم رضای شما* غ 34
دلبرا خوشتر از این رای چه رایی باشد* غ 555

بدیع معنوی
الف – تضاد یا طباق
 307مورد تضاد در دیوان یافت شد .مانند «بیگانه و آشنا /غ  ،2طاق و جفت /غ »374
به سخت و سست زمانه دال بباید ساخت

بساز با بد و نیکش چو روزگار نباشد*غ 561

ب – تناقض یا پارادوكس
آوردن دو واژه با دو معنی ضاااد و نقیض یکدیگر كه وجود یکی موجب نقض دیگری
با شد« .متناقض نما سخنی ا ست غافلگیر كننده و زیبا زیرا خالف روال عادی و منطق زبان
ا ست» (وحیدیان كامیار )85 :در مجموع  13مورد یافت شد .مانند «آ شنا بیگانه گ شتم /غ
 ،16رای بلند پست است /رباعیات ص  »520و «جمع پریشان» در بیت زیر كه پریشانی با
آسودگی خاطر در یک جا جمع نمیشوند.
2
به غلط گویكه اینجمع پریشانمن است
خاطرم جمع نشد تا ز برم دور شدی
* غ 223
پ – مراعات نظیر و تناسب
آوردن مجموعهای از كلمات كه از لحاظ زمان ،مکان ،نوع ،جنس ،همراهی و  ...با هم
متناسبند .این كلمات با هم شبکههایی را از قبیل شبکۀ جسمانی ،گلها و گیاهان ،آسمانی،
عناصاار اربعه و  ...تشااکیل میدهند .در دیوان جهان  462مورد از این نوع شاابکهها وجود
دارد .مانند خاک ،آب ،آتش و باد /غ  84شاابکۀ عناصاار اربعه و زلف ودساات وساار وپا /غ
 ،1132شبکۀ جسمانی هستند .در بیت زیر واژگان قبله ،محراب ،دین و كیش شبکۀ دینی
را تشکیل میدهند.
اینست همه دینم و آنست همه كیشم* غ 1005
روی تو مرا قبله و ابروی تو محراب
ت – استخدام
آن ست كه لفظی دارای چند معنی با شد و آن را طوری در نظم یا نثر بیاورند كه با یک
جمله یک معنی و با جملۀ دیگر معنی دیگر ببخشد .یا از خود لفظ یک معنی و از ضمیری
كه ب ه مان لفظ برمیگردد ،معنی دیگر را اراده كن ند( .فنون بال غت و صااا نا عات ادبی
 1ن .ک به همان  ،ص  301تا  302و همایی ،1371 ،ص  67تا 72
 2خاطر جمع بودن ،آسودگی و آرامش خاطر
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همایی 275:تا  )276مجموعاً  20مورد در دیوان یافت شاااد .در بیت زیر واژه «شاااکر» در
ن خوراكی ا ست و در ارتباط با شیرین و شکر شاهزادة
ارتباط با شیرینی ،همان شکر بلوری م
اصفهان  ،همسر خسرو پرویز است.
شیرینی قند اگر نیابی

میلی به وفا سوی شکر كن *غ 1160

ث – ایهام و ایهام تناسب
مجموعاً  172مورد از گونههای مختلف ایهام و ایهام تناساااب در این دیوان وجود دارد.
مانند « شیر گیر /غ  28كه به معانی ا ستاد شیرگیر ،شیر شکار و نیم م ست بهكار میرود،
بوی در معنی رایحه و آرزو /غ  .»35یکی از ایهام های پرتکرار در این دیوان ،واژة «جهان»
اسااات در دو معنی دنیا و مجاز ًا مردم دنیا و جهان ملک خاتون كه در معنای اخیر تخلص
شاعر است.
گر جان جهان در عوض وصل بخواهی

تركت نتوان كرد و كنم ترک تمامت *غ 378

و واژة «زدن و نواختن» در بیت زیر با توجه به «دف و چنگ» نواختن و زدن مو سیقی
است و با نظر به مصراع اول ضربه زدن و آزار دادن و یا نوازش و مورد لطف قرار دادن است.
منم كه دامن وصلت ز چنگ نگذارم

گرم چو دف بزنی ورچو چنگ بنوازی* غ 1319

ج– حسامیزی
در دیوان شاعر با  13مورد از اینگونۀ هنرمندانه روبرو هستیم مانند « شیرین سخن /غ
 »184كه شیرینی ،حس چشایی و سخن یک حس شنوایی است و «من كه بوی شنیدم از
صبا /غ  »829بو استشمام شدنی و شنیدن مربوط به حس شنوایی است.
از شکر شیرینتری ای حورزاد

از چه میگویی چنین تلخم جواب* غ 54

چ– حسن تعلیل
در دیوان ج هان  15مورد یا فت گرد ید .برای نمو نه در ب یت زیر دل یل شاااور یدگی و
سااركشاای زلف یار را  ،ساااییدن شاابانه روزی آن بر قمر و تماس زلف با ماه میداند .ضاامناً
تماس با ماه را دلیل جنون و پریشانی زلف میداند و اشارهای به باور قدما دارد كه دیوانه چو
به ماه بنگرد جنونش بیفزاید .و اینگونه دلیل تشااویش و آشاافتگی زلف یار را برای مخاطب
زیبا و پذیرفتنی ساخته است.
دو زلفش بر قمر ساید شب و روز

چنین شوریده و سركش از آنست* غ 203

ح – مبالغه و اغراق
 35مورد از این نوع ادبی یافت گردید .شاااعر در بیت زیر مدعی اساات كه آه او از فلک
هم باالتر رفته و بر چرخ نیز تأثیرگذار بوده اسات .در حالیكه جای تعجب اسات كه ذرهای
در دل یار اثرگذار نبوده .این ادعا در عالم واقع پذیرفتنی نیسااات اما ایجاد لذت و خیال
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انگیزی مینماید و این هنر اوست كه میتواند غیر ممکنی را ممکن و پذیرفتنی نماید.
آهم از چرخ فلک برشد و اینست عجب

كه درآن دل نتوانیافت بهمویی اثرش *غ 817

خ– تلمیح
در دیوان با  53مورد تلمیح روبرو هستیم.
قامت سرو بلندش به تفاخر میگفت

در دل ماء معین است همه ریشۀ ما* غ 46

«ماء معین» تلمیحی اساات به آیۀ آخر سااورة ملک «قل أرأیتُم أن أصاابَحَ ماوُكم غوراً
فمن یَأتیکُم بماءٍ معین :بگو به من خبر دهید اگر آبهای ساارزمین شااما در زمین فرو رود
چه كسی میتواند آب جاری را در دسترس شما قرار دهد».
د – لفّ و نشر
آوردن دو یا جند واژه در بخشی از كالم سپس واژگان متناسب آنها در بخش دیگر كالم
آورده شااود .رابطه واژگان اغلب بر پایۀ «مفعول و فعل ،متمم و فعل ،مشاابه و مشاابهٌ به ،
م سند و م سن ٌد الیه و ...شکل میگیرد كه به دو نوع مرتب و م شوش تق سیم میگردد .لف و
نشر مرتب هنری تر از مشوش است .در دیوان جهان تنها  6مورد یافت گردید .مانند« :موی
میانت و قد چو سرو چون شب و روزست /غ  »371و در بیت زیر «از خون دو چشم در آب
هستم و از سوز جگر در آتشم »لف و نشر مرتب است.
ز خون دو چشم و ز سوزجگر

چو من كس در آب و در آتش مباد* غ 408

ذ – ارسال المثل و تمثیل
آنسااات كه عبارت نظم یا نثر را به جملهای كه مَثَل یا شااابه مثل و متضااامن مطلبی
حکیمانه ا ست بیارایند 20.مورد از این صنعت بدیعی یافت گردید.مانند «هرگز نخوردم آب
خوش /غ  »830كه ضااارب المثل آب خوش از گلو پایین رفتن را بخاطر میآورد« .از كوزه
همان برون تراود كه در او ست» ضرب المثلی فار سی و « كلُّ اناءٍ یتر شّح بما فیه» ضرب
المثل عربی است كه جهان با تغییر واژة كوزه به شیشه در بیت زیر آن را بکار برده است.
از شیشههمانبرونتراودكه دراوست
كردند جفا بسی نه بر حق الحق
*رباعیات ص523
ر -تنسیق الصفات
 12نوع از این صنعت بدیعی یافت گردید .مانند « صنما سنگدال سروقدا مهرویا  /دلبرا
حوروشا اللهرخا گلبویا /غ .»52
نگار چابک مهروی مهوش
ز -سیاقة االعداد

بت سیمین عذار شوخ سركش* غ 820
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آن را اعداد نیز گویند .كه شاعر چند چیز مفرد پی در پی را بر شمارد سپس برای همۀ
آنها فعلی بیاورد و آنها را وصاااف كند 1.در دیوان  22مورد یافت گردید .مانند «بهشااات و
جنّت و حور و قصور بیرخ تو چگونه در نظر آید /غ »1312
سال وماه وهفته و روزت به ازنوروز باد
یار ما شبهای تاریبرتوهمچون روزباد
* غ 397
نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد كه :
از نظر فکری ،جهان بانویی اندیشااامند و متفکر و شااااعری اجتماعی اسااات كه گاهی
ب مسائل سیاسی هم نظر دارد اما كار سیاسی انجام نداده است .او در غزل از برسر كارآمدن
دولت یار و حکومت ابواسحاق اینجو شادمان است .در عین حال وزنۀ عاشقانه بودن غزل او
سنگینی بی شتری دارد .وی دارای تفکر كالمی تقدیرگرایی و معتقد به ق ضا و قدر وبه تفکر
ا شعری پایبند ا ست .در باور او ان سان مجبور به اختیار و انتخاب ا ست و اختیار بر او مقدر
شاده اسات .براین پایه هرچند از روزگار شااكی اسات و از فراق یار و بیوفاییهای او فریاد
برمیآورد اما مطابق تعالیم فکری صوفیانۀ آن ع صر ،بر را ضی به ر ضا بودن و سر سپاری به
خواستۀ یار پای میافشرد .با یادآوری ناپایداری جهان ،آالم خود را با اعتقاد به باور گذرابودن
جهان ،التیام میبخشااد و بر ابدی و ازلی بودن عشااق صااحه میگذارد تا بدین وساایله روح
دورافتاده از یار را به امید و صال آرام بخ شد .و سرانجام سخن اینکه ا شعار او كمتر ویژگی
زنانه بودن او را منعکس میکند.
به لحاظ ادبی  -بالغی باید گفت ،ت شبیه بلیغ ا سنادی و ا ضافی با  718مورد بی شترین
بسامد را داراست كه اغلب آنها ازنوع حسی به حسی هستند ،جهان در بین شاعران سبک
عراقی بی شترین كاربرد ت شبیه حروفی را با  11مورد دارا ست .طبق برر سیهای انجام شده
پس از وی جامی با  8مورد كاربرد این نوع ت شبیه ،در ردة دوم قرار دارد .جهان  574مورد
ا ستعارة مکینه و ت شخیص بکار برده ا ست كه این رقم ن سبت به دیگر موارد علم بیان قابل
توجه اساات .جهان بندرت تشاابیه و اسااتعارة ابتکاری دارد و اغلب آنها تقلیدی و تکراری
هستند و كمترین بسامد بیان در در دیوان او كاربرد مجاز است با تعداد  202مورد .در بدیع
لفظی تکرار و تصااادیرهای جهان با  414مورد و بیشاااترین بساااامد را داراسااات .این امر
همانطور كه ویژگی غزل است به همراه آرایۀ واج آرایی موجب موسیقیاییتر شدن غزلهای
او شده است كه گاه مفهوم مهر وعاطفه وزمانی شکوه وناله از بی سروسامانی وآرزو و تمنای
وصاال را القا میکند .در بخش بدیع معنوی ،بیشاترین بساامد را كاربرد شابکههای مراعات
 1ن .ک .به شمس قیس رازی :ص  235و  291و فنون بالغت و صناعات ادبی همایی291 :
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نظیر با تعداد  362دارا ست كه بی شتر آنها از نوع شبکۀ ج سمانی وگلها وگیاهان ت شکیل
میدهد و كمترین بسامد را لفّ و نشر با  6مورد داراست .در مجموع جهان ملک در كاربرد
اغلب نمونههای ا ستخراج شده ،در ا ستفاده از بیان و بدیع دنبالهرو شاعران دیگر ا ست .در
ویژگی سهل ممتنعی پیرو سعدی ا ست اما شعر او فاقد الیههای معنایی و ت صاویر هنری
موجود در اشعار سعدی است .واژگان و مضامین و گاه مصراعها وابیات تکراری در دیوان او
فراوان بچ شم میخورد با اینهمه شاید بتوان كاربرد انواع پ سوند «ک» را در واژگانی چون
شااابکی در غزلهای  823 ،545 ،372 ،29و رباعیات ص  519و دلبركی ،دمکی ،زمانکی،
تابکی و ...به ترتیب در غزلهای  830 ،811 ،580 ،368و مرثیۀص  510را شاااید بتوان از
ویژگیهای استثنایی دیوان جهان ملک خاتون دانست.
بمنظور نشاااندادن بسااامد دقیق شاااخصااههای ادبی-بالغی دیوان جهان ملک تعداد
هریک از فنون بیان وبدیع را بتفکیک در نمودارهای زیر از نظرمیگذرانیم:

بیان

تشبیه استعاره استعاره
تشبیه
تشبیه تشبیه بلیغ تشبیه
تشبیه
مفرد مرکب  2اسنادی و مرجّح و جنس  8حروفی مصرحه مکنیه و
 332تشخیص
11
اضافی تفضیل
357
574
37
718

مجاز
202

کنایه
539

بدیع لفظی

واجآرایی یا جناس ناقص جناس ناقص جناس ناقص
تتابع اضافات اختالفی  140افزایشی  165حرکتی 8
401

تکرار و جناس مرکب
اشتقاق 78
7
تصدیر 414
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