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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Image is one of the most important pillars of 
art production in literature. The analysis of the poet's imagery leads to the 
recognition of his artistic style and intellectual system. In this research, an 
attempt has been made to study the imaging structure of Khaju Kermani; In this 
regard, studies have been done by looking at the vertical and horizontal axis in 
the lyric poems of Khaju Kermani. In analyzing the frequency and explaining the 
frequency of different types of images, the details of the poet's artistic and 
intellectual style, which has led to a coherent whole of the image in the vertical 
and horizontal axis of the images, are discussed. 
METHODOLOGY:  This research was conducted by descriptive-analytical 
method. 
FINDINGS: The image in Khaju Kermani's divan is a strong element for 
expressing various themes, especially romantic and mystical themes. Most of 
the tools used by the poet to illustrate in sonnets are expressive industries such 
as simile, metaphor and irony, and novel industries such as allusion, 
contradiction, paradox, and ambiguity, and simile is at the top of them. The 
high frequency of application of this tool in illustration is due to the possibility 
of creating images and visualization of multiple dimensions of romantic and 
mystical concepts by these industries. 
CONCLUSION: In the horizontal axis of images, more objective examples have 
been used and sometimes images have been made and processed using 
abstract concepts. Khajavi Kermani is one of the few Iraqi style poets whose 
vertical axis of poetry is very strong. In some of Khaju's lyric poems, the poet's 
emotional attachment and thought cause a return and re-illustration of an 
object, word or motif. Sometimes in his poetry we encounter a conflict of 
images, which of course has not caused the weight of meaning. This has 
happened both in the horizontal and vertical axis and has doubled the 
rhetorical burden of the poem. 
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 چکیده:
 تحلیل تصویرپردازی است. ادبیات در هنری تولید اركان مهمترین از یکی یرتصو زمینه و هدف:

 ساختار است شده تالش پژوهش این در مینجامد. وی فکری نظام و هنری سبک شناخت به شاعر

 در افقی و عمودی محور به نگاهی با راستا همین در شود؛ بررسی كرمانی خواجوی تصویرپردازی

و توضیح فراوانی  بسامد تحلیل در است. درفته صورت مطالعات نی،كرما خواجوی دیوان غزلیات

سبک هنری و فکری شاعر كه به یک كل منسجم تصویری در محور  جزئیات تصویر، به انواع

 عمودی و افقی تصاویر منجر شده است، پرداخته میشود.

 ایانهتحلیلی و روش دردآوری اطالعات كتابخ -توصیفی روش با پژوهش این روش مطالعه:

  انجام شده است.

 بویژه دونادون مضامین بیان برای قوی عنصری كرمانی خواجوی دیوان در تصویرها: یافته

 زلیاتغ در تصویرسازی به آنها بوسیلج شاعر كه ابزاری است. بیشترین عاشقانه و عارفانه مضامین

ضاد، ت تلمیح، شامل یبدیع صنایع و كنایه و استعاره صنایع بیانی شامل تشبیه، است، پرداخته

 در ابزار این كاربرد باالی بسامد است و درصدر آنها تشبیه قرار دارد. ایهام و پارادوكس،

 ت.اس عاشقانه و عارفانه مفاهیم چنددانج ابعاد تجسم و تصورات ایجاد امکان بدلیل تصویرپردازی

 و است شده استفاده عینی مصادیق از بیشتر تصاویر شعری خواجو افقی محور در گیری:نتیجه

خواجوی كرمانی از . است شده پرداخته و ساخته انتزاعی مفاهیم بکاردیری با داه نیز تصاویر

معدود شاعران سبک عراقی است كه محور عمودی شعرش بسیار قوی است. در برخی غزلیات 

 اههو شیء، یک از مجدد تصویردری و بازدشت باعث شاعر اندیشگی و عاطفی خواجو، وابستگی

داه نیز در شعر او با تزاحم تصاویر مواجه میشویم كه البته موجب ثقل معنی . میگردد موتیف یا

نگشته است. این امر هم در محور افقی و هم عمودی رخ داده و بار بالغی شعر او را دوچندان 

 ساخته است.
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 مقدمه
ه در کاردیری عناصری شکل میگیرد كب جسبب خلق تصویر میشود؛ این ددردونی بوسیل ،تصرف هنرمند در زبان

دیری از این ابزار، در هنجار طبیعی زبان مجرای زبان موجود و از قابلیتهای ذاتی آن است. هنرور با كشف و بهره

 و مهم اصرعن از یکی تصویرپردازی و . تصویردست برده، بواسطج همین دستکاری، دست به آفرینش تصویر میزند

 ینا مختلف زوایای در تحقیق به همواره امروزی ناقدان و قدیم بالغت علمای است. ادبی متون تحلیل در پركاربرد

 كه نو دنق در چه و میشود نامیده «صور خیال» كلی بیانی در كه سنتی تعریف در چه تصویر، اند.پرداخته موضوع

 و انانس و طبیعت هوممف در شاعر ذهنی تصرف به» است، شده پرداخته آن به مستقل و قدرتمند عنصری بعنوان

فارسی،  شعر در خیال )صور «میشود اطالق طبیعت و انسان میان نسبت برقراری برای او ذهنی كوشش این

 مه تعریف این زبان. در خیالی تصرف هر دونه از است عبارت كاربرد رایجترین در تصویر(. »6كدكنی: ص شفیعی

 و تنوع دسترددی، (. اما11)بالغت تصویر، فتوحی: ص « است شده پذیرفته ادبی نقد در هم و سنتی بالغت در

 و تصویر تحلیل است. آورده فراهم محققان برای بحث مجال همواره كه است مسائلی جمله از عنصر این ابهام

 ردهایشگ بررسی با است شده تالش مقاله این است. در شاعر فکری نظام و ادبی سبک نمایانگر تصویرپردازی

 مدهآبدست ویژدیهای و و خصوصیات شعر افقی و عمودی محور اساس را بر كرمانی خواجوی لیاتتصویرپردازی، غز

اخصهایی ش شعر عمودی در محور جدید، و سنتی نگاه در تصویر از تعریفی با مورد تحلیل قرار داد. در این راستا ابتدا

ایم. فتهپاسخگویی به پرسش اصلی تحقیق ر تصویرسازی، و پیوند عاطفه و تصویر، به سراغ ابزار مانند تزاحم تصویر،

خواجو از چه ابزار و شگردهایی جهت تصویرسازی در محور افقی و عمودی  كه است این پژوهش این اصلی پرسش

 زلیات اوغ در تصاویر تحلیل به تحلیلی-توصیفی روش بکاردیری با منظور شعرش بهره برده است و چرا؟ بدین

 درک برای كه است شده انجام غزل شمارۀ به ارجاعات بیشتر كالم، اطالج از یریجلود برای است. شده پرداخته

 توصیه میشود. به غزل مراجعه موضوع، بهتر

 

 پژوهش سابقۀ و ضرورت

 ق،تعم است. درآمده بنگارش متعددی آثار آن، اهمیت و ادبی آثار پرورش در تصویرپردازی و تصویر نقش دربارۀ

 زوایای و جوانب نمایش به ادبی، ارزشمند آثار به مراجعه در میتواند تصویر وعموض در خالق خوانش و تجوجس

« رسیفا شعر در خیال صور» كتاب در كدكنی شفیعی باب این در بینجامد. ادبی و فکری هنری مهم و ناشناخته

 حلیلت ربارۀد متعددی مقاالت اند.پرداخته موضوع این به مفصل بطور «تصویر بالغت» كتاب در فتوحی محمود و

 دیقجح در عقل تصویرپردازی»موضوعی مانند  محوریت با فارسی ادبیات برجستج آثار در تصویرپردازی و تصویر

 نوشتج« سعدی غزلیات در آب تصویرپردازی»خالدیان و همکاران، و  به قلم محمدعلی« مولوی مثنوی و سنایی

یز در حوزۀ ابزار تصویرپردازی انجام شده است مانند اند. پژوهشهایی نمرتضی محسنی و همکاران بنگارش درآمده

 كرمانی خواجوی آثار دربارۀ از ابراهیم دانش و همکاران.« فارسی كالسیک ادبیات در تصویری بدیع شگردهای»

شده ارائه ارآث مهمترین است. موجود بسیاری شناسی، آثارسبک و نقد مانند رویکردهایی و مضامین بر تکیه با نیز

 خواجوی غزل پنجاه شناسانجسبک تحلیل»همینطور مقاالتی مانند  است. كرمانی خواجوی همایش به مربوط

 از حبیب« كرمانی خواجوی غزلیات محتوایی و سبکی بررسی»از شیرزاد طایفی و همکاران و « كرمانی

كرمانی در محور  جویخوا تصویرپردازی غزلیات ساختار تحلیل منظر از جدیداالسالمی و همکاران موجود است، اما

 .نیست دست در اثری افقی و عمودی
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 بحث و بررسی

 ارسیف لغت در خیال» میدانست. طبیعت از محاكات را شعر ارسطو همانطوركه است؛ بشر ذهنی كنشهای از تصویر

 كاغذ رب كه دویند را صورتی و است صورت واهۀ از اسم مقام در تصویر است. تصویر و شبح پرهیب، سایه، برابر با

 ربسیا نقش ذهنی؛ هایاندیشه یا تصویر جمله از میرود بکار به چند معنی Image  انگلیسی در كشند. ... و دیوار

 خیلیت ایمقایسه یا تخیلی توصیف باألخره و خاک بر آینه، در كسی یا چیزی صورت یا نقش چیز؛ هر از نزدیک

 (.434ادبی، داد: ص  اصطالحات )فرهنگ «ودمیش شنونده یا خواننده ذهن در نقشی ایجاد به منجر كه

 ت.اس شده بررسی ادبی و زبانی امکانات حیطج در همواره سنتی بالغت در تصویرسنتی:  بالغت در تصویر

 اند.ردهك بررسی «صور خیال» عنوان تحت را ادبی آثار شعری تصاویر بیانی، و بدیعی صنایع از استفاده با محققان

 میداند و ذیل مبحث تشبیه به آن اشاره میکند تصویر و بافنددی نوعی را شعر «حیوانال» كتاب در بصری جاحظ

 و هیئت نظر از را آن مختلف وجوه و تشبیه اقسام زمینج در عیارالشعر كتاب در طباطبا ابن (.436)الحیوان: ص 

-63عر: صص میکند )عیارالش بررسی هیئت و حركت و هیئت؛ و حركت و رنگ و صورت صورت؛ و صورت؛ رنگ

 تحرك و صورت و حیات رنگ نظر از آن را هفتم، فصل در تشبیه باب در الصناعتین مؤلف عسکری ابوهالل (.34

 و علم این صاحبنظران از جرجانی، (. عبدالقاهر665-649میکند )الصناعتین: صص  بندیتقسیم آن مثال و

 و ب ردازد یهیئت نمایش به كه تصویری از تشبیه، مبحث ذیل نیز اسرارالبالغه در بیان و معانی نظریج بنیانگذار

 همچنان اما شده مفهومیتر تصویر موضوع مؤخر (. در آثار434میگوید )اسرارالبالغه: ص  سخن باشد حركتی نمود

 متون رد كنایه و مجاز، استعاره، تشبیه، مانند عناصری با خیال و صور میشود بررسی بیانی و بدیعی مباحث ذیل

تصویر داه خود شعر است و تجربه. خیال یا تصویر حاصل نوعی تجربه »است.  شده مطالعه كالسیک رانشاع آثار و

  (.47)صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی: ص « ای عاطفی همراه استاست كه اغلب با زمینه

 كرده ارجخ فن یا علم تعریفات حدود از را آن تصویر، بوسیلج ناشناخته سطوح شناختنو:  نقد دیدگاه تصویر از 

 تعریفهای محتوای حفظ و تأیید با معاصر اندیشمندان شود. نزدیک خود ذات و هویت به میکند سعی است و

 جامع و لیك ایكلمه تصویر» نمودند. كندوكاو تصویر دیگر ابعاد در قدیم، بالغت فنون كتاب در موجود و كالسیک

 (.495)طال در مس، براهنی: ص « اسطوره است نوع هر سمبل، و وعن هر هر نوع استعاره، تشبیه، نوع هر شامل و

 زچی دو رابطج بیان از شعر در آنچه»اشاره میکند.  ادراک فرآیند و آداهی و شناخت جریان به نو نقد در تصویر

 (.55)صور و اسباب در شعر فارسی، نوری عال: ص  «میشود خوانده تصویر باشد، كه صورت هر به میشود، مطرح

اغلب تعابیر و تفاسیر از  است. كرده ایجاد را خود خاص جایگاه دونادون علوم در تصویر موضوع اساس این رب

 مختلف اتبو مک سینما شناسی،روان شناسی،زبان شناسی،نشانه دارد. هم وشانی و تداخل یکدیگر موضوع تصویر با

 اند.نموده بیان را زمینه این در خود خاص موضع كدام هر

 

 كرمانی خواجوی غزلیات در ساختار تصویر یلتحل
 با ویرتص است. تصویرسازی وسایل و ابزار واقع در شده، بررسی تصویر و خیال صور بعنوان پژوهشها و آثار در آنچه

 انعکاس و انتقال ابزار به»میشود.  ساخته مفاهیم انتقال و ارتباط برای مانند آنها و بدیع و بیان علم از قراردادهایی

 و تشبیه ابزارها این میگویند. كارآمدترین سازیشبیه ابزار یا Imagery ادبیات، و زبان دنیای به وجود و هانج

 ابزار، این به ازاینرو میگیرند و  Imageعکس و تصویر درون، و بیرون جهان از ابزار این با هنرمندان است. استعاره

از مهمترین ابزار بکاررفته در تصویرسازی غزلیات خواجوی (. 36)بیان، شمیسا: ص « میشود دفته نیز صور خیال
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 تشکیل را وخواج غزلیات اساسی ركن كرمانی تشبیه، استعاره، ایهام، كنایه، تضاد، پارادوكس، و تلمیح است. تشبیه

و  سوسمح امور به خواجو كه است نکته این بیانگر حسی به عقلی و حسی به حسی باالی تشبیه بسامد میدهد،

 ایهام. ستا ركن صور خیال شاخصترین وی غزلیات در استعاره تشبیه، از بعد. است داده نشان بیشتری توجه عینی

 است. برخوردار ایویژه جایگاه از وی غزل در و پارادوكس نیز آن مختلف انواع و

 

 تزاحم تصاویر در غزلیات خواجوی كرمانی

رای انباشته كردن و در كنار هم چیدن هرچه بیشتر تصویرها ای ادبی و نتیجج كوشش شاعران بپدیده رتزاحم تصاوی

وع ، اما این موضای است كه معنا را پیچیده میکندداه تزاحم تصاویر بگونه. و صور خیال در كمترین ابیات است

دربارۀ اشعار خواجوی كرمانی صدق نمیکند. شعر او ادرچه داه از تصاویر آكنده میشود، درک معنای شعر معموالً 

 رو به دشواری نمیرود.

از با تزاحم تصویر و درآمیختن با دیگر عناصر تصویرسبیت زیر كه اساس تصویر در آن بر پایج تشبیه مركب است، 

د. در اینجا خال كنار لب معشوق به مگسی تشبیه شده است كه رنگی از اغراق و مبالغه در خود دار ،نظیر استعاره

ها )در مصراع دوم( خود استعارۀ مصرحه الب توجه این است كه یکی از مشبهبر تنگ شکر نشسته است، اما نکتج ج

در اركان تشبیه و داه  و ایهام، و مجاز دخالت استعاره و تزاحم تصاویر،است؛ عقیق استعاره از لب است. در واقع 

میتواند  نیز« گتن. »حتی جانشین شدن یک واهۀ دیگر به جای مشبّه در این نمونه از تشبیه بخوبی دیده میشود

 ایهام تبادر باشد در اشاره به دهان:

 است برنشسته شکر تنگ به مگس همچون

 
 اندنشانده شکر چو بر عقیق كه خالی 

 (145)دیوان خواجو: ص                             

برو به طاق(، به شام / ااند. دو تشبیه )دیسو در بیت زیر نیز تشبیه، استعاره، تضاد، و ایهام موجب تراكم تصاویر شده

 دو استعاره )صبح از چهره / ماه از چهره(، دو تضاد، و دو ایهام )طاق و جفت( در این بیت وجود دارند.

  عقد بسته صبح تا و تو دیسوی ستشام

 
  جفت دشته ماه با و تو ابروی طاقست 

 (667)همان: غزل                                     

تنیده موجب میشود درک معنای ایهام، تضاد، كنایه، و استعاره وجود دارد. شبکج معنایی درهم در بیت بعدی نیز

« انجو»ایهام تناسب در رابطه با زال، « دستان»تشبیه بلیغ، « زال زر»شعر برای مخاطب عام تا حدی دشوار شود. 

 كنایه است.« دامن كسی را درفتن»و « دست افشاندن»دارای تضاد، و « پیر»و 

 بگیر پیران دامن و جوان بخت از بگذر

 
 دردذر دستان ز و افشان زر زال بر دست 

 (554)همان: غزل                                    

 در بیت ذیل سه ایهام، و یک تشبیه بلیغ )آتش مهر( وجود دارد:

 مهر آتش از خبر نداری ذره یک كه تو

 
 بازدذار هوابه  را سروپاذرۀ بی 

 (197)همان: غزل                                    

« یمس»و ارتباط معنایی آن با « زر»النظیر، ایهام، و تشبیه وجود دارد؛ تشبیه چهرۀ عاشق به در این بیت مراعات

در سیمگون، به خلق ایهام منجر شده است. در واقع شاعر نه از سیم، معنای واقعی آن را درنظر دارد و نه از زر. 

و هم صفت در معنای زر و « درست كردن»نیز در اینجا هم میتواند قید باشد هم جزئی از فعل مركب « رستد»

 عیار:سیم تمام
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 مهرویان سیمگون تن به یاد فلک

 
 میکرد زر چو دل مهر از من روی درست 

 (667)همان: غزل                                     

نما است. شاعر در تشبیهی هنری و پنهان، زلف یار را استعاره، تشبیه و متناقض اساس تصاویر در بیت زیر بر پایج

به شب و چهرۀ او را به خورشید مانند كرده است. شاعر آرزو میکند كه به جای زلف معشوق، در آغوش او میبود 

 تا خورشید در شب تارش طلوع كند، همچنانکه چهرۀ یار در شب تاریک زلف او نمایان میشود:

 آمدی آغوش در خورشیدم تاریک شب رد

 
 شما آغوش در شب یک بودمی ار زلف همچو 

 (699)همان: غزل                                     

 هندی سبک عیوب از را یکی اندازه از بیش تشبیهی تركیبهای و استعارات انبوهی و خیال تزاحم دیرباز از

 در كه میزانسنی ؛است نادرست نوعی میزانسن نمایانگر الواقعفی عیب نای از بخشی سینمایی زبانِ به .اندشمرده

 همجوار تصاویر تصویریِ انرهی كردنِ خنثی كارِ در مصرّانه تصویر، هر و اندپوشانده را همدیگر اشیا و آدمها آن

 ه است.(. این امر درمورد غزلیات خواجو كمتر اتفاق افتاد449است )مشت در نمای درشت، حسینی: ص  خود

 

 پیوند عاطفه و تصویر در غزلیات خواجوی كرمانی

های بشری و انسانی چراكه من باشد؛ انسانی و بشری عواطف خدمت در كه است تصاویری زنده، و مانددار تصاویر

 عنصر این در خدمت آنها یعنی باشد، فرمانروا عناصر دیگر بر عنصر این میروند. باید فراتر محدود، مکان از مرز و

 نباشد، عاطفه كه آنجا .حیات تصویری از مگر نیست چیزی شعر چراكه آنها؛ خدمت در عاطفه اینکه نه باشند

مرده )ادوار شعر فارسی،  است شعری شعر بی عاطفه، حقیقت در و ندارد وجود زنددی سریان و حیات پویایی

 كه است عاطفه و احساس نصرع شعر، و بنیادی مهم عناصر از یکی تردید (. بدون94-99شفیعی كدكنی: ص 

 (. در واقع عاطفه،94اند )همان: ص دانسته آهنگین زبانی در تخیل با آن پیوستگی به را منوط شعر دیریشکل

 عاطفه، انگیختج شعر، دیگر زبان به انگیزد؛برمی در مخاطب را عاطفه شعر، و انگیزدبرمی شعر سرودن به را شاعر

 همانگونه انگیزد؛برمی را پیامی و معنا ای،عاطفه هر مخاطب. با ارتباط عاطفه در زندۀانگی و است شاعر با ارتباط در

 با غزلیات (. خواجو در74برانگیزد )سفر در مه، پورنامداریان: ص  را ایعاطفه پیامی میتواند و معنا هر كه

 استعاره اندازۀ به میتواند هم تصاویر نوع این میدهد كه نشان آن، تنوع و تلمیحات و تشبیهات در پنداریهمذات

 متوقف بیت سطح در پویاست؛ و جاندار او شعر تصاویر باشد. نفس، اثردذار حدیث و عاطفه بیان در غنایی شعر در

 با تمام او مینشیند؛ مخاطب جان و روح در علت بهمین و مییابد ادامه هم شعر عمودی محور در بلکهنمیشود؛ 

 رنگ، صدا، انواع حركت، میگیرد. دربر را مخاطب حواس همج تصاویرش و است كرده تجربه را آنها خود حواس

 عاطفی عمیق تجربج آنها نشانگر بسامد و میدهند تشکیل را شعرش تصاویر اجزای و مانند آنها لطافت مزه، بو،

 اوست.

 محور افقی و عمودی در تصویرپردازی در غزلیات خواجو

 است شعر سازندۀ اجزای مجموع و كلی طرح سو یک در دارد؛ هنری ششكو یا و ابداع خلق، دونه دو شاعر ذهن

 خیال هحوز این در و است آورده بوجود را شعر عمومی شکل و كلی ساختمان و یافتهتركیب  یکدیگر با چگونه كه

 رحط و اصلی شکل تا بگیرد یاری است ممکن مختلف هایزمینه در خود تأثرات و یادها و هاتجربه مجموع از شاعر

ی: كدكن صور خیال در شعر فارسی، شفیعی« )آید بوجود میخوانیم، هنری اثر عمودی محور را آن ما كه شعر، كلی

. مینجامد خاص مفهومی انتقال به كه است ادبی متن بافت از نمایی و ساختار بنوعی عمودی (. محور444ص 
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 آن مواد هك میباشد آن دهندۀتشکیل عناصر به وابسته و پیچیده تصویر یک متن، بافتی تصویر یا و عمودی محور

 قیاف محور در عوامل و شکلها این .میکند برخورد آن با یافتهسازمان كل یک طی مخاطب و كرده تهیه كلمات را

 از ائیاجز بتکده، در هاییمجسمه همچون واقع در. نمیفتد اتفاق آنان در ددردونی و هستند معین و ثابت تصویر،

  .هستند كل یک
 

 تصویر در محور افقی غزلیات خواجو

ای به عناصر خیال و در شعر خود رویکرد قدرتمندانه خواجوی كرمانیشده بر پایۀ تشبیه: تصاویر ساخته

ین شاعر در كانون توجه ا تفضیل، تشبیه است و در این میان تشبیه شعر اوتصویردری دارد. مركز ثقل تصویرهای 

هی خواجو، بویژه در توصیف معشوق، از نوع تشبیه تفضیل است. خواجو عالقج بسیاری دارد. غالب تصاویر تشبیقرار 

های رایج در شعر فارسی دارد و قصد او نوآوری بهبه برتر دانستن و ترجیح معشوق بر عناصر طبیعت و یا بر مشبه

ه از ابیات ذیل، تشبی در فنون بالغی و همچنین نشان دادن درجج اعتال و برتری معشوق خود است. در بیت نخست

 تفضیل و در بیت دوم تشبیه مركب برای تصویرسازی جمال معشوق و كیفیت عشق عاشق بکار رفته است.

 بابی تو كوی سر ز رضوان روضج ای

 زلفت سر به دام افتاد دلم مرغ

 

 آبی... تو لعل لب ز كوثر چشمج وی 

 عقابی صید بود كه تذوری مانند

 (934)دیوان خواجو: ص                             

نوع دیگری از تشبیه كه پس از تشبیه تفضیل و داه به همراه آن در تصویرسازی معشوق در غزل خواجو بسامد 

باالیی دارد، تشبیه مضمر است. خواجو در بیشتر موارد تشبیه تفضیل و مضمر را درهم آمیخته و بار ادبی و 

 ابیات ذیل توجه كنید: دونج آن را دوچندان كرده است. بهاغراق

 میرفت نارون ذكر چمن در

 
 ماست بركشیدۀ دفت قامتت 

 (79)همان: غزل                                     

 آفتاب یعنی پیروزه دنبد شهسوار

 
 تست كوی سگان پای در افتاده بارها 

 (445)همان: غزل                                    

 لیکن ازین پیش تمیرف بتکده به دلم

 
 بشکست آزری بتهای همه ما خلیل 

 (419)همان: غزل                                   

در دو بیت ذیل نیز تشبیه مضمر بتنهایی بکار رفته است و خبری از تشبیه تفضیل نیست. در بیت نخست، چهرۀ 

 معشوق به جان تشبیه شده است.

 برافکن دلخواه رخ از نقاب كه دفتم

 
 جانست دیدن آرزوی مگرت دفتا 

 (449)همان: غزل                                     

به باده و چشم معشوق به شخص مخمور « خون جگر عاشق»در بیت بعدی نیز در تشبیهی از نوع مضمر مركب، 

 تشبیه شده است. 

 میطلبد جگر خون دیدۀ ما از چشمت

 
 رمخمو نخواهد باده بجز اینکه روشنست 

 (557)همان: غزل                                    

رد. های زیر میتوان اشاره كاند، به نمونهاز انواع دیگر تشبیهات در شعر خواجو كه پایج تصاویر شعری او قرار درفته

 . تالزم به ذكر است تشبیه در شعر خواجو اغلب برای توصیفات و تصویرسازیهای عاشقانه بکار درفته شده اس
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 تشبیه مفروق:

 ببالی سرو همچو تو بنالم مرغ چو ادر

 
 بخندی غنچه همچو تو بگریم ابر چو ودر 

 (914)همان: غزل                                   

 تشبیه ملفوف )و مضمر(:

 بود خواهد تو دلکش رخ و زلف حدیث

 
 ماند خواهد نهار و صحیفج لیل بر كه 

 (355)همان: غزل                                   

 تشبیه مركب:

 است چکیده خواجو رخ بر كه جگر خون

 
 اندنشانده زر در كه ئیستپاره یاقوت 

 (354)همان: غزل                                   

د و ناستعاره، هنری بیانی است كه در آن دو امر متفاوت كنار هم مینشینشده بر پایۀ استعاره: تصاویر ساخته

ه میدهد كه شنونده یا خواننده با ئبیانی از دو چیز، تعبیری تازه ارا ۀموجب وحدت میان اضداد میشود. این شیو

 مصرحه و مکنیه، ۀبه دو صورت استعار كالم خواجو غالباًاستعمال حقیقی آن را حس نمیکند. این هنر بیانی در 

 آفرینش تصاویر به غزل افقی محور در استعاره از انههنرمند استفادۀ با . خواجوی كرمانیفراوان یافت میشود

 با ست وا پرنفوذ صنعتی است. پس از تشبیه، استعاره بیشترین بسامد را در شعر خواجو داراست. استعاره پرداخته

 ردهك استفاده زمینه این در صنعت این از بخوبی خواجو و ذهن مینجامد در تصویرسازی به ذهنی، جستجوی ایجاد

لبته بخشی از استعارات او از نوآوری و خالقیت الزم تهی است. برای مثال در بیت ذیل چهار استعارۀ مصرحه است. ا

 4اند.بکار رفتهتمامی آنها بارها در شعر فارسی بکار رفته است كه 

 شود چنبر نسترن بر عنبرت دم هر كه ای

 
 شود عنبر پر خانه تا برفکن دل از سنبل 

 (445غزل كرمانی: خواجوی ندیوا)               

 هك است مادیات از كندن دل به سفارش در بیت زیر، مرغ استعارۀ مصرحه از سالک است. مقصود از این تصویر،

این تصویر نیز بارها در همین كاركرد در ادبیات فارسی مشاهده  .میدهد نشان كلیت یک در را عرفان و عشق عالم

 6شده است.

 ای نفسستهنوا چه فروبای مرغ خوش

 
 سرا نالج جرسبركش ز طرف پرده 

 (449غزل: همان)                                     

 فرش تا دفته را صبا باد فراش»استعارۀ مصرحه از چمن است؛ این بیت، عبارت « مهد زمرد»در نمونج بعدی 

آورد. سعدی بخاطر می دلستانرا از « ب رورد زمین مهد در نبات بنات تا فرموده را بهاری دابر دایج و بگسترد زمردین

 در ارتباط با غنچه استعارۀ تبعیه است.« تبسم»همچنین 

 باز و بود تبسم در زمرد مهد در غنچه

 
 بود شبگیر نالج كارش شبخیز بلبل 

 (366ص : همان)                                    

                                                      
 ا )حافظ(حال مگردان من سردردان رمضطرب/  سارا چودان عنبر ی كه بر مه كشی ازا ه:برای نمون4

 )حافظ( بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد/  بان داردسایه سنبل بتی دارم كه درد دل ز

 )مولوی( تو از كجا و ره بام و نردبان ز كجا/  چارپری تا بر آسمان پری مرغ تو2
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دری معشوق بکار رفته است. مشک استعاره از زلف، عشوه در بیت زیر سه استعارۀ مصرحه در توصیف زیبایی و

 فندق استعاره از ناخن، و بادام استعاره از چشم است:

 تاب و شکنج فندق به میفکند مشک در

 
 میشکست بادام دوشج عشوه و ناز وز 

 (667)همان: غزل                                    

« پوشمه»های بیت زیر كامالً مشهود است. در مصراع نخست، دو تركیب هنوآوری و زیبایی حاصل از آن در استعار

، تصویری از دیسوان سیاه معشوق را بنمایش میگذارند كه ماه درخشان صورت او «شب»با همرایی « قمرفرسا»و 

، سیاه نمایندۀ زلفاند. در مصراع دوم نیز ابر حال ماه آسمان را نیز به شرم و نابودی واداشتهاند و درعینرا پوشانده

 و مهتاب نمایندۀ صورت معشوق است. نکتج دیگر اینکه تشبیه تفضیل مضمر نیز در این بیت حضور دارد.

 فرسایتقمر پوشمه شب از تا باش

 
 شود مهتاب مانع سیه ابر پردۀ 

 (337)همان: غزل شمارۀ                            

ده ذكر ش« خاتون»ارائه میدهد. در مصراع نخست، سه صفت برای « شراب»بیت زیر نیز تصویرسازی زیبایی از 

لباس. خاتون كه خود استعارۀ مصرحه از شراب است، در رابطه با هریک از این اوصاف، است: بکر، مهوش، و آتش

الصفات به كمک خلق استعارۀ مکنیه آمده یک استعارۀ مکنیج جدادانه برای شراب خلق میکند. درواقع تنسیق

 .است

 را لباسآتش مهوش بکر خاتون

 
 كن نقاب زجاجی آبگون ابر از 

 (197)همان: غزل                                     

 استعارۀ مکنیه است:« چشم قلم»در این بیت 

 امبسته دفتر روی بر جگر خون از پرده

 
 امبگشوده قلم چشم از چشمج خونابه 

 (461)همان: غزل                                     

در بیت زیر نیز یک استعارۀ مصرحه و یک استعارۀ مکنیه در توصیف زیبایی معشوق آمده است. نکتج دیگر اینکه 

 تشبیه تفضیل مضمر نیز در این بیت حضور دارد.

 برمیداشت نقاب خاور شاهد كه سحر

 
 میکرد قمر با ناهید تو روی حدیث 

 (699)همان: غزل                                    

بیان صریح بعضی از معانی خوشایند نیست، ولی بوسیلج كنایه، همان معانی  شده بر پایۀ كنایه:تصاویر ساخته

را میتوان با اسلوبی مؤثر و بلیغ بیان نمود. كنایه از تصریح بلیغتر است، چراكه كنایه مانند ادعای مفهومی است با 

معنایی است تا ذهن مخاطب را از آنچه در كالم آمده، به آنچه نیامده منتقل كند. ارائج دلیل. كنایه ذكر مالزم 

ین ئاستفاده از كنایه در كالم علل دونادونی دارد كه از جملج آنها میتوان به رعایت ادب، تصویردری، استدالل، تز

در سخن خود با  خواجوسخن یا جذابیت بخشیدن به كالم اشاره كرد. یکی از انواع ابزارهای تصویرآفرین كه 

نوع  های او اغلب از. كنایهاست كنایه عتبکاردیری آن میکوشد تصورهای ذهنی خود را به تصویر مبدل كند، صن

 های رایج در ادب فارسی هستند.ایما و همان كنایه

 عاشقی رد استمرار بر تکیه با ابزار این با شاعر بودن است. زنده از كنایه «برآمدن نفس»برای نمونه در بیت ذیل، 

 حرف - 6 كردن؛ تازه نفس كشیدن، نفس -4در معانی كنایی « دم زدن»است. همچنین  پرداخته تصویرپردازی به

 كردن )فرهنگ معین، ذیل واهه( تصویر ادبی دیگری بر پایج كنایه ساخته است: ادعا - 3 زدن؛ و
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 زد باید دمی عشق از نفس برآید تا

 
  زد دبای قدمی محبت كوی سر بر 

 (45غزل: همان)                                       

 و یعاشق عالم تجسم درجهت تصویری كنایه این فشانی است.كنایه از جان« سر پیش نهادن»در این بیت نیز 

 است: ساخته عرفان

 ار پای درین راه نهی سر خود پیش نه

 
 غرق این بحر شو ار دُر تمنی طلبی 

 (341غزل: همان)                                     

 جهان القای هب كنایه از استفاده با تصاویر این كنایه از مقام قناعت و فرودذاشتن مسائل دنیوی است.« دستیكوته»

 است. كرده كمک عرفانی

 وارچو سرو آزاده دست كوته كناز دو عالم 

 
 باشد در جهان سرور شود دستكوتهكانکه  

 (445غزل :همان)                                  

كنایه از بیقرار ساختن اوست. این كنایه به تصویرسازی زیبایی معشوق پرداخته « نعل كسی را در آتش نهادن»

 است كه آشفتگی عاشق را بهمراه دارد.

 ولیک زلفت مینهد آتش در نعلم زمان هر

 
 تست جادوی غمزۀ بالی در خود ما جان 

 (664)همان: غزل                                    

نیز  «ورق شستن»كنایه از اظهار فروتنی، تسلیم و احترام دربرابر كسی است. « پیش كسی كاله بر زمین زدن»

در این بیت نیز دو كنایه پایج تصویرسازی برای وصف زیبایی معشوق  4است.« بیفایده بودن علم ظاهری»كنایه از 

 بته استعارۀ مکنیه نیز در هر دو مصراع وجود دارد.اند كه القرار درفته

 كاله رخت پیش زده زمین بر خورشید

 
 ورق خطت شرم ز شسته آب در ریحان 

 (445)همان: غزل                                    

ان رفكنایه از صرف نظر كردن و دل بریدن است كه در بیت زیر، تصویر شاعر را در عالم ع« آستین افشاندن»

 بنمایش میگذارد.

 بیخودی از امافشانده كائنات بر آستین

 
 امسوده سرایش صحن در چهره زعفرانِ 

 (461)همان: غزل                                     

 شده بر پایۀ تلمیحتصاویر ساخته

 ورمح در تصویر تساخ به است داشته وجود قبل از ذهن در كه كمک تصورات و ذخیرۀ دانشی با تلمیح صنعت 

یز مانند مینجامد. خواجو ن تصاویر كردن پربار كاربرد تلمیح به تجسم مفهوم بیت كمک میکند و به می ردازد. افقی

شاعران دیگر برای رهایی از ابتذال تکرار، تلمیح را در ساختارهای متفاوتی بکار برده است. داه تلمیحات او در 

 لیمان،س حضرت داستان به تلمیح زدایی ارائه میشوند؛ مانند ابیات زیر كهییساختاری ساده و بدون نوآوری و آشنا

 دارد: آدم حضرت خضر و حضرت

 باد به شادروان و دیو دست به خاتم ایداده

 بی دلیل كردن قطع نشاید تاریکی راه
 بایدت سلیمان ملک دیوانگی از آنگه و 

 بایدت حیوان آب در ینبردز راهی خضر

                                                      
 )حافظ( كه علم عشق در دفتر نباشد /رس مایی ادر همد اوراق بشوی1 



 643/ تحلیل ساختاری تصویر در غزلیات خواجوی كرمانی

 

 دذشت نمیاری در دندم دانه یک سر از

 
  بایدت رضوان باغ دل، نزهت برای وز

 (31غزل :همان)                                     

كاركرد ایجازی تلمیح است كه برجسته میشود؛ چراكه ازطریق یک یا دو جزء تلیمحی، به »در چنین تلمیحاتی 

و همچنین در روایت داستان تغییری ایجاد نشده است، تمام داستان اشاره میشود اما ازآنجاكه در ساختار تلمیح 

یزی انگمایه خیالمجال اندكی برای تصویرپردازی ذهنی و تداعی معانی در ذهن مخاطب ایجاد میکند كه این اندک

 (.15)بررسی و تحلیل آرایج تلمیح ...، فرخی و فهندزی: ص « هم براثر تکرار به مرور اتوماتیزه شده و ازبین میرود

، حضرت نوح، حضرت یوسف، 4از سورۀ فصلت 44ر ابیات ذیل به ترتیب، تلمیح به اویس قرنی، حضرت خضر، آیج د

و داستان خسرو و شیرین اساس تصویرسازی قرار درفته است. نکتج قابل توجه این است كه خواجو غالباً از تلمیح 

 برای تصویرسازی درمورد مضامین عرفانی بهره درفته است:

 مشامم به آید كه شتستبه انفاس

 
 خاست  قرن سوی از كه اویسست بوی یا 

 (73)دیوان خواجو: غزل                              

 اوست تشنج خضر كه حیاتی آب تا باش

 
 شود آب حیا ز نوشت سرچشمج پیش 

 (133)همان: غزل                                    

 دذشتدر دردون ز كآهم نفس هر دویم چند

 
 نیست بیش دخانی آهم آتش از كآسمان 

 (449)همان: غزل                                    

 ردنوحه دشتم و خویش بر التذر خواندم بس كه

 
 یافتم طوفان دیدهآب و نوح را خویشتن 

 (437)همان: غزل                                     

 زوستآر نوحت عمر در نیستی در شو غرقه

 
 دردذر طوفان ز و خوناب موج در خور غوطه 

 (554)همان: غزل                                   

 ما كنعان یوسف آبروی ببینی تا

 
 دردذر كنعان چاه وز زن مصر بر علم رو 

 )همانجا(                                              

 فرهاد كه مگوی سخن شیرین شکر ز برون

 
 پرویز ملکت خسروی نخرد جو نیم به 

 (534)همان: غزل                                   

تلمیح پیچیده ازطریق تصرفاتی كه شاعر در »خواجو از تلمیحات پیچیده استفاده كرده است. بیت دوم و سوم در 

(. در بیت 17خی و فهندزی: ص )بررسی و تحلیل آرایج تلمیح ...، فر« آیدتلیمحات ساده انجام میدهد، بوجود می

، به بار هنری «حیا»و « حیات»دوم شاعر آب دهان معشوق را برتر از آب حیات میداند و با استفاده از جناس میان 

ای از سورۀ فصلت كه آسمان را از دود میداند، به تصویرسازی بیت افزوده است. در بیت سوم نیز با اشاره به آیه

جو این دود را حاصل آههای متداوم خود میداند كه از دردون نیز دذشته است! او زیبایی دست زده است؛ خوا

 بدین طریق در تصاویری كه براساس تلمیح خلق كرده، نوآوری بوجود آورده است.

 تعلیم و آموزش راههای از مطابقه كه آن را تضاد و طباق نیز میگویند یکیشده بر پایۀ تضاد: تصاویر ساخته

 طالبم بهتر درک به نهایت در كه میشود ذهن در مقایسه قدرت ایجاد باعث تضاد صنعت باالی بردكار است. قیاس

مینجامد؛ شاید از اینروست كه خواجو در اغلب اشعار تعلیمی و عارفانج خود از این صنعت بهره برده است. در بیت 

                                                      
 ... هِیَ دُخَانٌ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ و1َ 
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م عرفان را به بهترین وجه بنمایش نمایی در عالذیل، اساس تصویرسازی تضاد است كه البته مصراع دوم، تناقض

 میگذارد. 

 طلبی معنی عالم ادر كن صورت ترک

 
 طلبی كسری ملکت ادر زن عزلت كوس 

 (341غزل: دیوان خواجو)                           

 یهمگ طلبیدن، عزلت طلبیدن و پادشاهی خواستن، عزلت و زدن كوس معنی، و صورت كردن، طلب و كردن ترک

 .میشود ساخته مختلف تصاویر آنها از استفاده با هستند كه تضاد و متقابلم مواردی

 نهی راه این در پایار  پیش نه خود سر

 
 طلبی تمنی در ار شو بحر این غرق 

 (همانجا)                                               

 بکار ازیتصویرس برای ابزاری بعنوان غزل ینا در كه هستند یکدیگر با تقابل در مفاهیمی بنده و شاه نفس، و خرد

 اند:رفته

 كنند كی نفس متابعت خرد اهل

 
 عسس بندۀ شود چگونه جهان شاه 

 (449غزل: همان)                                    

 هیهات تو كوی سر و خواجو منزلگه

 
 ددایان راه دهد كه سالطین بزم در 

 (734)همان: غزل                                    

 پریشانی از تو بی كنم روز كه شبی

 
 تار شب من روز تو سیاه زلف چو شود 

 (194)همان: غزل                                    

 رخت حسن و من سودای منکر شد هر كه

 
 بگذشت جاهل و كویت سر به آمد عالِم 

 (641)همان: غزل                                   

 برآی زود منی جان ادر روشن مه ای

 
 م ای دیر منی عمر ادر تیره شب وی 

 (967)همان: غزل                                    

 مباش دارو و طالب شمار مرهم را زخم

 
 دردذر درمان ز و بگذار دست از را درد 

 (667)همان: غزل                                   

یکی از ترفندهای ادبی كه موجب نوازش خاطر خواننده شده و حس شگفتی شده بر پایۀ ایهام: هتصاویر ساخت

سازی همان كاری را میکند كه شاعر در ایهام»انگیزد، ایهام و انواع آن است. و تحسین را در ذهن او برمی

(. ایهام به 61ت، انوری: ص )یک قصه بیش نیس« دشایی میکندپردازی و دره زدن و درهپرداز در داستانداستان

انگیز در ذهن خواننده ایجاد میکند؛ یعنی همان چیزی كه پیکاسو مدد چندمعنایی بودن، تصاویر چندبعدی و خیال

(. 64حال خفاش هم باشد )ر.ک: ادبیات چیست، سارتر: ص آرزوی كشیدن آن را داشت: قوطی كبریتی كه درعین

د تصویر مختلف را فراهم میکند. ازآنجاكه ایهام معموالً با صنایع بالغی دیگر در واقع ایهام امکان تجسم همزمان چن

ردی ای نیز كمک شایانی میکند. ایهام شگمانند استعاره و تشبیه پیوند میخورد، به ایجاد موسیقی معنوی و چندالیه

انواع ایهام در شعر او است كه خواجو اغلب برای تصویرسازی درمورد معشوق و عالم عشق از آن بهره برده است. 

 بکار رفته است كه ایهام تناسب در صدر قرار دارد.

این كلمه بارها  است. خورشید معنای به هم و محبت و عشق معنای به هم كه دارد ایهام «مهر» در بیت ذیل واهۀ

 در شعر فارسی برای خلق ایهام تناسب بکار درفته شده است:



 645/ تحلیل ساختاری تصویر در غزلیات خواجوی كرمانی

 

 ستنی مهر وی در كه درونی هر نبود نور

 
  شود روشنتر خانه برفروزی چون آتشی 

 (445غزل :دیوان خواجو)                            

 خوب شعر معنی به دوم در معنای و است اشک از شدن خیس معنای به شدن تر دارد. ایهام «تر»در بیت زیر واهۀ 

 .است 4ارزشمند و نافذ و

 اشک به میشویم طومار و مینویسم

 
 شود تر سوزناكم شعر آنکه امید بر 

 (همانجا)                                               

 .است شده ساخته ایوب حضرت داستان به تلمیح قرینج با كرمها و كرمان شهر معنای دو به این بیت، كرمان

 پایبند كرمانتا به كی خواجو توان بودن به 

 
 دردذر كرمانسر برآور همچو ایوب و ز  

 (457همان: غزل)                                    

 اند:انگیزی در شعر او آفریدهدر ادامه به انواع دیگری از ایهام در غزل خواجو اشاره میشود كه تصاویر خیال

 *ایهام تناسب: چین در معنای كشور / پیچ و تاب

  دل وطن شد بتان زلف سر چین تا

 
 خاست وطن حب دذر از سفرش عزم 

 (73)همان: غزل                                     

 *ایهام تناسب: مردم در معنای مردمک چشم / انسان؛ 

 ایهام ترادف: عین و چشم

 ریخت جانم خون كه چشمت مردم ز فغان

 
 آزاریستمردم عین در كه مردمیست چه 

 (495)همان: غزل                                    

 ین و چشم*ایهام ترادف: ع

 است بازیروبه عین در ار من با چشمت آهوی

 
 را رنگ نباشد طاقت هیان سرپنجج شیر 

 (41)همان: غزل                                     

 *ایهام: عمر در معنای معشوق/  عمر )روزهای زنددی(؛

 دذشتن در معنای دذر معشوق/ دذر عمر 

  میگفت تحسر به خواجو و بگذشتی دوش

 
 بگذشت باطل به كه درامی عمر ازین آه 

 (667)همان: غزل                                    

 احتماالً حافظ در بیت زیر تحت تأثیر این بیت زیبای خواجوی كرمانی بوده است:

 از سر كشتج خود میگذری همچون باد

 
 چه توان كرد كه عمرست و شتابی دارد 

 )حافظ(                                                

 *ایهام در معنای آب / رونق و اعتبار

 میزند فزاییجان الف باده در لبت با

 
 نیست آب را او كه ساعت این شد روشن ما پیش 

 (444)دیوان خواجو: غزل                           

 *ایهام تناسب در معنای آلت موسیقی / آماده و فراهم

                                                      
 )حافظ( كی شعر تر انگیزد خاطر كه حزین باشد ...1 
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 كرد اهمخو شراب عزم باز

 
 كرد خواهم رباب و چنگ ساز 

 (696)همان: غزل                                    

 *ایهام تضاد در معنای قید: بخوبی، بجا / در معنای صفت: سالم و صحیح )مقابل شکسته(

 بدرستی خواجو دل شکستی هرچند

 
 نشکستم بستم تو زلف با كه عهد كان 

 (431)همان: غزل                                     

 *ایهام تبادر در معنای فعل امر از جستن / جویبار

 میدهد دست سروقدت یار وصل در

 
 جوی جوبیار لب و برآی خوش سرو چون 

 (667)همان: غزل                                   

ه از ، برآمدعارفانهبارز كالم  بعنوان یکی از ویژدیهای ،نمامتناقضشده بر پایۀ پارادوكس: تصاویر ساخته

ست كه در پی فراتر رفتن او از دنیای مادی و مواجه با حقایق برتر بدست عارف اتجربیات و مکاشفات عمیق درونی 

كنار هم تعریف میکند و زبان  عرفان بسیاری از حقایقی را كه ما آنها را در تضاد هم میبینیم در ۀآید. دسترمی

ه عرفانی، پارادوكسیکال میشود. ب جمای تجربنن لحظات عارف است در پی خصلت متناقضعرفان كه دویای نابتری

آنان، ما را به حقیقت عرفان عملی نزدیکتر  جمل در هرفای این تقابلها و تناقضها و روابط دوسویأاین ترتیب ت

هایی از تصویرسازی بر ه نمونهخواجو بویژه در مضامین عارفانه از این صنعت بهرۀ فراوان برده است. در ادام د.میکن

 مبنای این صنعت در غزل خواجو ارائه میشود:

 غمست حاصلم از عشق و من بدین شادم

 
 كه درچه هست غمم نیست از غمم غم هیچ 

 (195)همان: ص                                     

 شما پوششب خورشید میبرد آتش آب

 
 شما نوش چشمج از حیات آب میرود 

 (36)همان: غزل                                     

 جهانیست شور شکرت چون نمک هرچند

 
 شکرینست بس نمکی لعلت لب لیکن 

 (471)همان: غزل                                   

 ناقوس زمزمج نالج از كن دوش رو

 
 آنند از واله خرد ارباب كه نکته آن 

 (667)همان: غزل                                   

 ایمساخته جان مرهم ترا شمشیر زخم

 
 ایمآمده جان به خسته دل درد از لیکن 

 (495)همان: غزل                                    

 بگذری كیوان ز تا شو مشتری را نیستی

 
 كنی سلطانی كه كن مسخر درویشی لکم 

 (454ان: غزل )هم                                    

 درنگری چون و حاضر هم و غایب هم یار

 
 اینجا حضورست ز عاری و غیبت از خالی 

 (5)همان: غزل                                       

 عجبست ناتوان توانای چشم دو آن از

 
 بیماریست غذای دالنشخسته خون كه 

 (495)همان: غزل                                   

بغیر از هفت آرایج پركاربرد در تصاویر شعری خواجوی كرمانی )شامل شده بر پایۀ عناصر دیگر: تصاویر ساخته

تشبیه، استعاره، كنایه، ایهام، تلمیح، تضاد، و پارادوكس( صورتهای دیگری از خیال نیز هستند كه اساس 

 ترین آنها اشاره میشود.اند. در ادامه به برخی از مهمتصویرپردازی در شعر او قرار درفته
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 العارفتجاهل
 دفتار یا شکرست رخسار، یا مهست آن

 
 را نیمروزی ماه دلزار یا عارضست 

 (675)همان: ص                                     

 چینست لعبت مگر پریچهره ترک آن

 
 زمینست روی بر چارده شب ماه یا 

 (471غزل  )همان:                                   

 قدح در دلرنگ می یا منست اشک

 
 برطبق خودروی دل یا تست روی یا 

 (574)همان: غزل                                    

 اسلوب معادله
 كرد نشاید دوستان از دله دشمنان به

 
 كرد نشاید بوستان صفت مهردان به 

 (144)همان: ص                                     

 دوست غیر نیاید دل در تا دربند را مچش

 
 شود در به مسجد سگ نبندی مسجد در در 

 (667)همان: غزل                                    

 تمثیل

 عشق استعداد باشد را یکی دل هزاران از

 
 شود  دوهر ئیقطره هر در صدف نگویی تا 

 (553)همان: ص                                      

 الصفاتتنسیق
 مهردسل نامهربان مه ای كه بگو

 
 عذارسیم سروقد رخالله نگار 

 (667)همان: غزل                                    

 استثنای منقطع

 ناله مگر دمی برآرم كه همدمی نه

 
 دیوار مگر غمت بگویم كه محرمی نه 

 (194)همان: غزل                                    

 را خواجو جگر خون بجز افطار وقت

 
 هست جالبی مشربه در كه م ندار تو 

 (441)همان: غزل                                   

 حسن تعلیل

 ازآنروی آیدنمی هم با لبش

 
 دل دهان در زر ایخرده دارد كه 

 (459)همان: غزل                                  

 بزارهای تصویرسازی در محور افقی شعر خواجو بنمایش درآمده است:در جدول زیر مهمترین ا

 

مهمترین ابزارهای 
تصویرسازی در شعر 

خواجو

پارادوكس ایهام تلمیح تضاد كنایه تشبیه استعاره
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 تصویر در محور عمودی غزلیات خواجو
ع امیفتد، نتیجج آوردن چندین تصویر مستقل در یک بیت یا یک مصر تراكم تصویر كه اغلب در محور افقی اتفاق

نجر میشود. شاعران اغلب برای نشان دادن قدرت به فشرده شدن تصاویر، تزاحم و ناهمخوانی آنها م است و معموالً

اند؛ درحالیکه در بسیاری از موارد این كار جز تزاحم تصاویر شاعری و قوت قریحج خود به تراكم تصویر روی آورده

و زحمت بیشتر خواننده جهت رسیدن به مقصود شاعر اثر دیگری در برنداشته است؛ اما تداوم تصویر یعنی آوردن 

 دهندۀ قدرت قوۀ خیال و قریحجدر ابیات متوالی است كه نشان فدد و مختلف از یک شیء، واهه یا موتیتصاویر متع

است كه به آوردن یک تصویر در یک  فتوانمند شاعر و وابستگی عاطفی و اندیشگی او به آن شیء، واهه یا موتی

ی است كه تداوم تصویر در محور عمودبیت بسنده نمیکند، بلکه همچنان به تصویرسازی خود ادامه میدهد. دفتنی 

 ستا هاییجنبه مهمترین از یکی عمودی محور در تصویر تداوم یکی از عوامل پیوستگی و انسجام كل شعر است.

ی تداوم تصویر در محور عمود) توجه قرار دیرد مورد منظوم اثر یک تأثیردذاری و زیبایی میزان سنجش در باید كه

(. در اینجا به تصویر در محور عمودی شعر خواجوی كرمانی 47حسینی وردنجانی: ص ، مرتضایی و قصاید خاقانی

 بیت( دارای وحدت موضوعی و تداوم تصویر است: 4پرداخته میشود. غزل زیر از خواجو به تمامی )

  ایمیخانه جدوش پیری یافتم در دوش

 بین عقلبچشم  الیعقلمستان  دفت در

 ایمن كردهدرچه ما بنیاد عمر از باده ویرا

 این كانکه از سودای او در آتشیم روشنست

 دلداری س ارد هر كه صاحبدل بوده دل ب

  چشم خویش دیدن مشکلسته ی را بیآشنا

 هر كه داند كاندرین ره مقصد كلی یکیست

 شادروان عمردل منه بر ملک جم خواجو كه 

 كه عالم صید تست چون تو شهبازیحیف باشد 

 

 یاپیمانه تیشراب نیسدر كشیده از  

 یادیوانهداری مکن انکار هر  خردور 

 یاكی بود دنجی چو ما در كنج هر ویرانه

 یاهمچو ما پروانهرا كم افتد  شمع عشقش

 یاكانکه جانی باشدش نشکیبد از جانانه

 یازانکه او دیدار ننماید بهر بیگانه

 یای برسازد از بتخانهاكعبههر زمانی 

 یایا افسانه با فسونی یا رود بر باد

 یاشده نخجیر آب و دانهدامی  در چنین

 (436)دیوان خواجو: غزل                         

در این غزل كه نصایح پیر میکده را دربر دارد، تصاویری بر پایج تشبیه، تضاد، ایهام، پارادوكس، و استعاره وجود 

علقات دنیوی تأكید دارند. غزل بعدی نیز دارای وحدت دارد كه همگی به موتیف ناپایداری دنیا و سفارش به ترک ت

موضوع و تداوم تصویر است. نکتج جالب توجه این است كه برخالف اغلب اشعار كالسیک، بسامد چنین اشعاری 

كه از یک جهت حسن شعر فارسی و عربی است، از جهت دیگر  استقالل ابیات جلئمس»در دیوان خواجو كم نیست. 

از این زیبایی و عمق و كمال بهره « شعر»همیشه زیبا و مؤثر است و عمیق اما « بیت»ونه كه دعیب است؛ بدین

 (.494: ص شفیعی كدكنیصور خیال در شعر فارسی، « )ندارد

 به غزل دیگری توجه كنید: 

 ردمکمیگذشتی و من از دور نظر می

 فرومیبردم به خونابه ابر جخرق

 رویت مانسته چون بجز ماه ندیدم كه ب

 زر وصل مهیا دردده تا مگر با تو ب

 تو میکردم یاد دهن تنگنفس كز  هر

 میکردم تارک سرهمه بر  خاک پایت 

 پر از لعل و دهر میکردم دامن كوه

 قمر میکردمه نسبت روی تو زانرو ب

 زر میکردمز سودای تو  س رخسارم

 در میکردمه ب دل تنگملک هستی ز 
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 میشد خندان چو سیراب جدهن غنچ

 فرومیشستم به خونابه باغ ۀچهر

 شرابتو میخورد  میگونیاد لب ه چون ب

 

 میکردم شکر تنگ ج چونیاد آن پست

 ردمکی تر میؤلؤپر از ل دهن چشمه

 خون جگر میکردم جام خواجو همه پر

 (415)دیوان خواجو: غزل                         

ساس تضاد، استعاره، تشبیه، و ایهام وجود دارد. در این غزل عاشقانه كه مخاطب آن معشوق است، تصاویری بر ا

پیوستگی و ارتباط تصاویر با یکدیگر رعایت شده است و روایتی بودن غزل به این مسئله دامن زده است. تمامی 

 تصاویر به توصیف زیبایی معشوق اختصاص دارند.

ع قافیه و ردیف هر بیت شامل یک تصویر ارائه شده است. در واق 43حدود « عشق»در غزل زیر نیز پیرامون واهۀ 

 استعاره یا تشبیه برای عشق است.

 سلطان عشقباز برافراختیم رایت 

 ایم وقف سر كوی یارملک جهان كرده

 رهبان دیر ۀاز سرمستی كشیم درد

 جان چه بود تا كنیم در ره عشقش نثار

 عقل درین دیر كیست مست شراب الست

 ی برلب آب حیاتاجان كه بود تشنه

 مهر زنجیر تجنکشد از كمند بسسر 

 وصل دریای نجسیر نگردد به بحر تش

 قیامت برم حسرت رخسار دوسته چون ب

 صد ره ادر دست مرگ چاک زند دامنم

 را سلوک نهایت رسد راهروانه كی ب

 مرغ سحرخوان دل نعره برآرد ز شوق

 در چو قلم تیغ تیز بر سر خواجو نهند

 

 میدان عشقبار ددر تاختیم بر سر  

 چودان عشقایم در خم دوی دل افکنده

 هستی زنیم نوبت سلطان عشق بر در

 سلیمان عشقپای ملخ چون بریم نزد 

 بستان عشقروح در این باغ چیست بلبل 

 زندان عشقی بر در ادل چه بود حلقه

 عشق پیکان جبازنگردد به تیر خست

 ان عشقطوف جروی نتابد ز سیل غرق

 عشق نعمان جاللبردمد از خاک من 

 دریبان عشقبار ددر بر زنم سر ز 

 بیابان عشقزانکه ندارد كنار راه 

 دلستان عشقمشامش رسد بوی ه چون ب

 خط فرمان عشقسر نتواند كشید از 

 (574)همان: غزل                                  

شی فرورنمایی و فضلاز مختصات سبک شخصی اوست و به احتمال زیاد نوعی هن غزلیات خواجوتداوم تصویر در 

 فمیتواند از یک واهه یا موتی ای است كهشاعر است كه میخواهد نشان بدهد قدرت شاعری و قوت قریحج او بگونه

ممتاز و متمایز  عراقیسبک غزل را از  غزل اودرپی بسازد و طبیعی است كه همین ویژدی، چندین تصویر پی

 .میگرداند

 

  گیرینتیجه
 بر كه تأثیری و تصویر اجزای سازندۀ بررسی .است مخاطب و دوینده عاطفی واسطج پیام، از بخشی بعنوان تصویر

 ماندداری موجب تصویر، پویایی و تنوع كند؛ آداه شاعر و عاطفج هیجان میزان از را ما میتواند میگذارد، مخاطب

 زبانی ایماه كه هایینظریه فبرخال خواجوی كرمانی .میگردد عاطفه بیشتر انتقال درنتیجه مخاطب و ذهن در آن

 بنمایش را هیجان خود و عاطفه عمق هم تصاویر نوع این با است توانسته سطحی میداند، را حسی تصاویر نازل و را

 . یابد راه مخاطب جان اعماق به هم و بگذارد
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 آنها یلجبوس شاعر كه ابزاری كه بیشترین داد پاسخ پژوهش سؤال اصلی به میتوان پژوهش این هاییافته اساس بر

 تلمیح، همچون بدیعی صنایع و كنایه و استعاره صنایع بیانی مانند تشبیه، است، پرداخته غزلیات در تصویرسازی به

 دلیلب تصویرپردازی در ابزار این كاربرد باالی بسامد است و درصدر آنها تشبیه قرار دارد. ایهام و تضاد، پارادوكس،

 صاویرت است. كاركرد صناعات این بوسیلج عاشقانه و عارفانه مفاهیم چنددانج بعادا تجسم و تصورات ایجاد امکان

 و معشوق تصویر به بخشیتعالی پی در میان این در داه خواجو. است ورزیعشق طریق و شرح مفهوم عشق اغلب

 می ردازد.  تصویرسازی به وادی آن در و میبخشد آن به عارفانه رنگ عشق، راه

 انتزاعی ممفاهی بکاردیری با داه نیز تصاویر و است شده استفاده عینی مصادیق از بیشتر صاویرت افقی محور در

خواجوی كرمانی از معدود شاعران سبک عراقی است كه محور عمودی شعرش بسیار . است شده پرداخته و ساخته

 یک زا مجدد صویردریت و بازدشت باعث شاعر اندیشگی و عاطفی قوی است. در برخی غزلیات خواجو، وابستگی

داه نیز در شعر او با تزاحم تصاویر مواجه میشویم كه البته موجب ثقل معنی نگشته . میگردد موتیف یا واهه شیء،

است. این امر هم در محور افقی و هم عمودی رخ داده و بار بالغی شعر را دوچندان ساخته است. الزم به ذكر است 

ان به دو دستج بزرگ عاشقانه و عارفانه تقسیم كرد. خواجو در غزلیات عاشقانه كه مضامین غزلیات خواجو را میتو

بیشتر از تشبیه و در غزلیات عارفانه از تلیمح و تضاد، برای تصویرسازی استفاده كرده است. بیش از همه، استعاره 

 اند.و تشبیه، پیوند تصاویر را در محور عمودی شعر او حفظ كرده

 

 نویسندگان مشاركت
 اهدانشگدانشکده ادبیات و زبانهای خارجی  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ نامجپایان از مقاله این 

 و داشته برعهده را نامهپایان این راهنمایی محقق مهدی دكتر آقای است. شده استخراج كرج واحد اسالمی آزاد

 دارعهده و مطالعه اصلی طراح صارمی زهره خانم تند.داش نامه نقشپایان مشاوره عنوان به نظری ماه دكتر خانم

 وهشگرپژ سه هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در بودند. پژوهش این نهایی تنظیم و تهیه

 است. بوده

 

 قدردانی و تشکر

 ترممح استادان وصبخص و پژوهشی و آموزش مسئوالن از را خود قدردانی مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان 

 ینا كیفی ارتقای و انجام در را نویسنددان كه كرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه زبانهای خارجی و ادبیات دانشکدۀ

 نمایند. اعالم دادند یاری پژوهش

 

  منافع تعارض

 صلحا و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 لیجك تحقیق این دارند. در رضایت و آداهی آن انتشار به ایشان و است نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تمالیاح تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین

 هبرعهد را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است مسئول نویسندۀ عهدۀ به پژوهش مالی حامیان و منافع

 .میگیرد
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