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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
های شاخص ادب فارسی در قرن هشتم، با پیروی از خواجوی كرمانی یکی از چهرهزمینه و هدف: 

پرداخته تا « نامهكمال»و « دوهرنامه»، «االنوارروضج»هایی از قبیل نظامی دنجوی به سرودن منظومه

های اخالقی را با بیانی منظوم و دلنشین به مخاطب انتقال از این طریق به شیوۀ پیشینیان خود آموزه

ها بصورت دهد. وی در این زمینه به دو شیوۀ متفاوت عمل كرده است؛ به این معنا كه داهی این آموزه

داستانی مطرح شده مستقیم و از زبان خود شاعر و داه نیز بصورت غیرمستقیم و از زبان شخصیتهای 

نظامی  االسرارمخزنای عرفانی، اخالقی و اجتماعی در بحر سریع، بر وزن منظومه« االنوارروضج»است. 

و در بیست مقاله تدوین شده كه هریک از آنها در موضوع خاصی است و با حکایتی تبیین و تأیید 

 میشود. 

ده ای انجام شدیری از منابع كتابخانههرهتحلیلی و با ب-پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی روش مطالعه:

 است. 

به آرایش لفظ و آوردن كنایات و استعارات تازه و « االنوارروضج»خواجوی كرمانی در منظومج  ها:یافته

دانه اهتمام كرده و میل به هنرورزی با هر شیوه و شگرد ممکن، نو در مقدمه و سرآغاز مقاالت بیست

در این منظومه با توصیف احوال و روحیات شخصیتها، حکایات را، كه  در اثرش مشهود است. خواجو

بیت روایت میکند.  14غالباً از حد پرسش و پاسخی نمیگذرد، بسط میدهد و دفتگو را داهی تا 

ها و تناسب واجها، صفت شاخص و محسوس در این اثر آوایی واههدلبستگی به موسیقی كلمات و هم

ها آغاز میکند. اهتمام به هیی اندیشج شاعر حركت خود را از موسیقی واهخواجو است؛ تا آنجا كه دو

دونه و كاربرد مثل را هم باید از ویژدیهای اصلی این منظومه برشمرد. آمیز و مثلایراد سخنان حکمت

های ادبی در حوزۀ بدیع بیش از هر های پژوهش نشان میدهد كه نخلبند شاعران در میان آرایهیافته

های بیانی نیز آرایی، انواع تکرار، تأكید و تضاد تمایل دارد و در سطح آرایهر انواع جناس، واجچیز ب

 تشبیه و استعارۀ مصرحه در كالم وی بیشترین بسامد را دارند. 

از طریق آمیختن مضامین اجتماعی و اخالقی « االنوارةروض»خواجوی كرمانی در منظومج گیری: نتیجه

به منظومج خود بخشیده و شخصیتهای وی در « صوفیانه»وبویی های عرفانی، رنگبا مفاهیم و آموزه

شده هستند، بعنوان ابزاری برای ترغیب مخاطب و تأثیر این این حکایات، كه اغلب از صوفیان شناخته

اند. البته ذكر این نکته نیز ضروری است كه خواجو در این ها بر روح و جان وی به كار رفتهآموزه

های غنایی غفلت نکرده و شخصیتهایی مانند پردازی منظومهومه نیز از شیوۀ خود در شخصیتمنظ

 آفرینی میکنند.نیز در برخی حکایات این منظومه در ردیف شخصیتهای اصلی نقش« لیلی و مجنون»

 

 4154تیر  03 :دریافت تاریخ   

 4154مرداد  04:  داوری تاریخ   

 4154مرداد  20: اصالح تاریخ   

 4154مهر  51: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 های تعلیمی، خواجوی كرمانی، منظومه

-های اخالقی. سییبکاالنوار، آموزهروضییه

 شناسی.
 

 :مسئول نویسنده * 

    h.ranjbar@ut.ac.ir

 77546711 (64 49)+  

 



JSPPP, (16)87: 35-54, August 2023 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

A stylistic study of the educational-mystical Manzoome Rozeh al-Anvar Khajooye 
Kermani 
 
Gh. Khodayar, A. Hasani Ranjbar*, A. Shibani Aghdam 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, 
Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Khajo-ye Kermani, one of the leading figures of Persian 
literature in the 8th century, followed Ganjavi's method to compose poems such as 
"Rouzeh al-Anwar", "Goharnameh" and "Kamalnameh" in order to express his style in this 
way. His predecessors should convey their moral teachings to the audience with an orderly 
and pleasant expression. He has acted in two different ways in this field; In the sense that 
sometimes these teachings are presented directly from the poet's own language and 
sometimes indirectly from the language of fictional characters. "Rouzeh al-Anwar" 
mystical, moral and social systems in the fast sea, based on the weight of military secrets 
and compiled in twenty articles, each of them is on a specific topic and is explained and 
confirmed with an anecdote. 
METHODOLOGY: The present research was carried out in a descriptive-analytical manner 
using library resources. 
FINDINGS: Khajo-ye Kermani, in the "Rouzeh al-Anwar" system, paid attention to the 
arrangement of words and bringing in new and new allusions and metaphors in the 
introduction and beginning of twenty articles, and the desire to be artistic in any possible 
way is evident in his work. In this poem, Khajo expands the stories that often do not exceed 
the limit of questions and answers by describing the states and moods of the characters, 
and narrates the conversation sometimes up to 49 verses. The attachment to the music of 
words and the harmony of words and the appropriateness of expressions is a significant 
and noticeable feature in this work of Khajo. As if the poet's thought starts its movement 
from the music of words. Paying attention to the use of wise words and similes and the use 
of similes should be considered as one of the main features of this system. The findings of 
the research show that Nakhleband poets among the literary arrays in the domain of 
innovation tend more than anything to all kinds of puns, phonemes, repetitions, emphasis 
and contrast, and at the level of expressive arrays, simile and the metaphor of the 
expression have the highest frequency in his words. 
CONCLUSION: The results of this research indicate that Khajo-ye Kermani in the "Rouzeh 
al-Anwar" system, by mixing social and moral themes with mystical concepts and 
teachings, gave a "mystical" color to his system and his characters. In these anecdotes, 
which are mostly from well-known Sufis such as Bayazid Bastami, Junaid Baghdadi and Abu 
Bakr Shebli, they are used as a tool to persuade the audience and the effect of these 
teachings on his soul and soul. Of course, it is also necessary to mention that in this poem, 
Khajo did not neglect his style of characterization of lyrical poems and characters like "Laili 
and Majnoon" also play a role in some of the stories of this poem among the main 
characters. 
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 مقدمه
های اخالقی، اجتماعی به آن دسته از آثار ادبی اطالق میشود كه محتوای آنها آموزه« اندرزی»یا « ادبیات تعلیمی»

های بشر تعلیم و تربیت همواره یکی از نخستین دغدغهیا علمی است و با هدف تعلیم و تربیت آفریده میشوند. 

بوده و اصوالً رسالت پیامبران و نقش آنها در زنددی انسانها برای رسیدن به این هدف بوده است. بتدریج با پیدایش 

رورشی پ هایو تکامل ادبیات و تقسیم آن به انواع مختلف بسیاری از ادیبان بر آن شدند تا با درآمیختن ادب و آموزه

ترتیب ادب تعلیمی شکل درفت؛ بنابراین منظور از ادبیات تعلیمی راه را برای رسیدن به این امر هموار كنند و بدین

ادبیاتی است كه نیکبختی انسان را در بهبود منش اخالقی او میداند و خود را متوجه پرورش قوای روحی و تعلیم 

خای خود شامل دستورالعملهایی بوده كه به آموزش یک فن یا اخالقی انسان میکند. ادبیات تعلیمی در معنای 

« نصاب الصبیان»های بسیاری دارد از جمله: هنر خای اختصای داشته است. این نوع ادبیات در زبان فارسی نمونه

در معنای عام نیز به آثاری دفته میشود كه  .میسری در داروشناسی و طب« دانشنامج»ابونصر فراهی در لغت، و 

امروزه وقتی از ادبیات تعلیمی . ضوع آن مسائل اخالقی، عرفانی، مذهبی، اجتماعی، پند و اندرز، حکمت و... استمو

زبان در سرودن شعر سخن میگویند، منظور ادبیات تعلیمی در معنای عام است. به نظر میرسد شاعران فارسی

ثر بوشکور ا« نامهآفرین»ان ساسانیان نوشته شده بود. هایی باشند كه قبل از اسالم در دورتعلیمی متأثر از اندرزنامه

های منظوم رودكی كه بیتهایی پراكنده از آنها باقی مانده است، از قدیمترین نمونج منظومه« كلیله و دمنه»بلخی و 

 تعلیمی است كه در زبان فارسی دری بجا مانده است؛ اما نخستین اثر منظوم و مستقل فارسی در اخالق، پندنامج

در قرن پنجم، ناصرخسرو با سرودن  .نوشیروان است كه بدایعی بلخی، معاصر سلطان مسعود، آن را سروده است

قصاید طوالنی در وعظ و حکمت، و بیان اعتقادات دینی و انتقادهای سخت اجتماعی از مشهورترین شاعران، در 

اترین سعدی از زیب بوستانمولوی و  مثنوینظامی،  مخزن االسرارسنایی،  حدیقجالحقیقهقلمرو شعر تعلیمی است. 

و پرمعناترین اشعار تعلیمی هستند كه در آنها از داستان و حکایت و تمثیل برای بیان مفهوم استفاده شده و به 

های اخالقی و مذهبی و عرفانی است ولی شعر تعلیمی در قدیم شامل سروده .شیوۀ پند و اندرز غیرمستقیم است

ه بعد مسائل سیاسی و اجتماعی وارد آن میگردد و آن را غنیتر میسازد و ادبیات را بسوی تعهد از انقالب مشروطه ب

و مسائل اجتماعی سوق میدهد. آنچه باعث رونق و شکوفایی و دوام ادبیات تعلیمی دردید، شکلگیری عرفان و 

ایداری ودند، مرتب انسانها را به ناپدیری از دنیا را پیش درفته بتصوف در فرهنگ ایران بود. عارفان كه فرهنگ كناره

ترین سهم را در ادبیات تعلیمی ایران دنیا و دذرا بودن لذتها و غمهای آن متوجه میکردند؛ بنابراین عرفان عمده

دارد. از آنجا كه مخاطبان شعر تعلیمی مردم عادی هستند، زبانی كه برای بیان این نوع ادبی به كار برده شده، 

فهم همگان است. خواجوی كرمانی كه همواره از او بعنوان پیرو و مقلد نظامی دنجوی و کان قابل ساده و تا حد ام

تأثیر اوضاع اجتماعی قرن هشتم و رواج و دسترش عرفان و تصوف های غنایی یاد میشود، تحت سرایندۀ منظومه

-وضجر»هایی مانند ته و در منظومهوهوای عرفانی و صوفیانه نیز درایش داشهای تعلیمی با حالبه سرودن منظومه

با زبان ساده و روان در قالب حکایات كوتاه و دزینش شخصیتهای داستانی از میان پیشوایان تصوف مانند « االنوار

های اخالقی مدّنظر خود پرداخته است. تأكید بر ناپایداری دنیا و جنید بغدادی و بایزید بسطامی به بیان آموزه

 های وی در این منظومه هستند.و اتکا به خداوند در تمام امور، مهمترین آموزه پیروی از عقل و خرد

درفتن آن در زمرۀ نوع ادبی  بر قرارها و ویژدیهای آن اثر عالوه بدیهی است سرودن هر نوع ادبی متناسب با مؤلّفه

شاخصهای صوری و محتوایی افزایی در خواننده میگردد. پس هر نوع ادبی دارای خود، باعث تأثیردذاری و لذت

كردن نوع هر اثر ادبی باعث  ها، از انواع دیگر متمایز میگردد. مشخصخایّ خود است كه به موجب آن مشخصه
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بردن به تأثیر دوره و اجتماع و حوادث زمانه در كالم شاعر، بتواند به خالقیت و بر پی میشود كه خواننده عالوه 

آورد. عمل ببرد. همچنین میتوان نقد و داوری درستی از آن شعر به پی  روانی شخصیت-نبوغ و حاالت روحی

-بنابراین متون حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی هر كدام ساختمان و هندسج خایّ خود را دارا هستند )شفیعی

ارسطو،  شعرفنّ (. سابقج انواع ادبی مانند علوم ادبی به آثار ارسطویی و هوراس میرسد كه در 4: 4376كدكنی، 

هر یک (.  34: 4399اند: حماسه؛ سودنامه یا تراهدی، شادینامه یا كمدی )شمیسا، حماسه و تراهدی دو نوع عمده

بوی واند كه به اثر آنها رنگهایی بهره درفتهاز دوینددان ادبیات تعلیمی به اقتضای درونمایج اثر خود از مؤلفه

های كاربرد عناصر تعلیمی در هریک آثار ادبی متمایز ساخته است. شیوه اخالقی و آموزشی بخشیده و آن را از سایر

-مخزن»خواجوی كرمانی كه به تقلید از « االنوارروضج»مثنوی  های ادب فارسی متعدد و متنوع است.از منظومه

مشاهده بل قا های ادبیات تعلیمی در آنهایی است كه اغلب مؤلفه، ازجمله منظومهتدوین شده« االسرار نظامی

 خواجو بر« سطح فکری»بندی كرد. در طبقه« فکری، زبانی و ادبی»ها را میتوان در سه سطح است. این مؤلفه

ند، اپردازی و كنشها و دفتار شخصیتهای اصلی است كه غالباً از میان مشایخ صوفیه انتخاب شدهشیوۀ شخصیت

ها و ها در جهت هموار و محسوس ساختن اندیشهمتمركز شده است. تمام كنشهای این افراد و سایر شخصیت

لی تحلیلی به این پرسش اص-پژوهش حاضر تالش میکند به شیوۀ توصیفیهای اخالقی و صوفیانه هستند. آموزه

 هاییهای اخالقی و مضامین عرفانی و صوفیانه از چه مؤلفهپاسخ دهد كه: خواجوی كرمانی با هدف ابالغ اندیشه

 انی و ادبی بهره درفته است؟در سه سطح فکری، زب

 

 روش مطالعه
است. تحلیل محتوا شگردی تحقیقی است كه برای تشریح عینی، منظم « محتوایی»روش تحقیق در این پژوهش 

و مقداری محتوای آشکار ارتباطات به كار میرود و به شناخت و برجسته ساختن محورها یا خطوط اصلی متن یا 

با استفاده از این روش، وجود معانی و روابط واهه یا مفاهیم را با توجه به معیارهایی  متون كهن میپردازد. پژوهشگران

اند بطور كلی بررسی و تحلیل میکنند و سپس درمورد پیامهای نهفته در متنها یا پیامهای مؤلفان یا كه بردزیده

وا بازنمایی و دزارش دقیق مخاطبان و حتی فرهنگ و زبان، به تفسیر این پیامها میپردازند. هدف تحلیل محت

ها و دیدداههای آفرینندۀ اثر بصورت موضوعی )محتوایی( بررسی میشود. هاست كه در آن اندیشهای از دادهمجموعه

 مراحل انجام تحلیل محتوا به شرح ذیل است:

 تعریف و تعیین مجموعه اسنادی كه محتوای آنها قرار است تحلیل شود؛ 

 «مبانی نظری و متون موردتحلیل»دست اول پژوهش: آوری منابع جستجو و جمع

 بندی شود؛ها براساس آن كددذاری و طبقههایی كه دادهتعریف متغیرها و رده

 ها؛تعیین شاخصها و قواعدی برای قرار دادن واحدهای محتوا در رده

 های ادب تعلیمی در سطح حکایاتخوانش متن و شناسایی انواع مؤلفه

 كه میتواند كلمه، عبارت، مضمون، جمله، بند نوشت و... باشد.تعریف واحد تحلیل 

 ؛«زبانی، فکری، ادبی»بندی انواع ویژدیهای سبکی متن در سطح طبقه

 ها.دیری از مجموعه اسناد یا جامعج آماری و كددذاری دادهنمونه

 « هاها در ردهدادن دادهجای »بندی رده

 وشتن دزارش. ها و نتحلیل آماری و تفسیر كیفی داده
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 سابقۀ پژوهش
 شناسی منظومج تعلیمیسبک»شده به نظر میرسد تا كنون پژوهشی با تمركز بر با توجه به بررسیهای انجام

انجام نشده است؛ اما برخی پژوهشها تا حدودی با موضوع پژوهش « زبانی، فکری و ادبی»در سه سطح « االنوارروضج

« االنوارتحلیل تشبیهات روضج»( در پژوهشی با عنوان 4343لو )ز جمله نبیحاضر در برخی موارد اشتراک دارند. ا

پرداخته است. مشهور و « موضوعی»و « ساختاری»بندی انواع تشبیهاتِ این منظومه از لحاظ به بررسی و طبقه

رار نظامی االنوار خواجوی كرمانی از مخزن االستأثیرپذیری تعلیمی روضج»( در پژوهشی با عنوان 4345جلیلی )

 اند. ذاكریهای اخالقی مشترک در این دو اثر و میزان تأثیرپذیری خواجو از نظامی را بررسی كرده، آموزه«دنجوی

 به بررسی برخی« سیمای فرهنگ عامه در آیینج شعر خواجوی كرمانی»( نیز در پژوهشی با عنوان 4341و چراغی )

( نیز در پژوهشی با عنوان 4345اند. حاتمی و میراحمدی )های فرهنگ عامه در این منظومه توجه كردهجلوه

های اخالقی در دو منظومج غنایی به بررسی انواع آموزه« های بزمی خواجوی كرمانیرویکرد اخالقی منظومه»

 اند. پرداخته« دل و نوروز»و « همای و همایون»

 

 بحث و بررسی

 انواع ادبی و تاریخچۀ آن
ساختگرایان كه به ساخت توجّه داشتند به انواع ادبی اهمیّت میدادند. یابس، از بزردان هرمونتیک، معتقد است:  

جاناتان كالر، توانش ادبی را مطرح میکند «. اثر ادبی همان پاسخهایی است كه اثر به افق انتظار خواننده میدهد»

د برداشتهای متعدّدی از متن داشته باشد و آن را تفسیر و خواننده دارای استعداد و ذوق ادبی است و میتوان»كه 

بندی انواع ادبی حاصل شده ناشی از آمیختگی (. تحوّل شگرفی كه امروزه در طبقه39: 4399)شمیسا، « تحلیل كند

ر طی د انواع ادبی»میگوید: « تطّور انواع ادبی در تاریخ ادبیات»و تحوّل انواع ادبی است. فردینان برونتر در كتاب 

شعر غنایی، »(. ارنست بووه در كتاب 16)همان: ی « اند، اما اوصاف آنها آن مایه نیستاعصار دچار تحوّل شده

شر های زنددی بانواع ادبی را به سه نوع تقسیم میکند و آن را به دوره« حماسی و نمایشی، قانونی در تطوّر ادبی

، انواع ادبی را كمدی، تراهدی، رمانس، و هجو دانسته كه «ل نقدتحلی». نورتروپ فرای نیز در كتاب مرتبط میداند

است: غنایی: بهار؛ كمدی: تابستان؛ حماسی: زمستان؛ هجو: پاییز. هر كدام را به یکی از فصول سال مربوط كرده 

، داستانی دنظر از قالب شعر، به شعر فارسی بنگریم اكثر قریب به اتفاق شعر فارسی خواه كوتاه و خواه بلنادر صرف

 و غیرداستانی را میتوان در یکی از این سه نوع قرار داد كه عبارتند از: ادب غنایی، حماسی، حکمی یا تعلیمی.

 

 و سبک شاعری وی « خواجوی كرمانی»معرفی اجمالی 

آزمایی كرده و در موضوعات مختلف سخن دفته و در بعضی خواجوی كرمانی در بسیاری از قالبهای شعری طبع

اع آن نوآور است. از تازدیهای شعر او میتوان به غزلهای نابی كه بعضی از آنان در ردیف بهترین غزلهای فارسی انو

: 3، ج 4347انکاری كه در شعر شاعر بزرگ معاصر خود حافظ )براون، است اشاره كرد كه تأثیر آشکار و غیرقابل 

ابداع اوزان تازه و متنوع و متعدد كه در شعر فارسی ( برجای نهاده است؛ اشعاری با وزنهای خای،  343-344صص 

ای در نسب خاندانی (؛ ساختن منظومه355مانند است )نک: دیوان، خواجوی كرمانی: یكمسابقه و بیمانند، یا كم

نانی الدین كوبمعروف و مؤثر در تاریخ ایران و ستایش بزردان و مشایخ دردذشته مانند ابواسحاق كازرونی، برهان

از جانب دیگر، خواجو با شعر بیشترِ سخنسرایان  .ق( 454الدین باخزری )متوفی ق( و سیف549حکایت  فی)متو
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پردازی خاقانی و دقت خیال كمال اسماعیل اصفهانی و بیش از همه به فارسی آشناست. اندیشج او به قصیده

او هم در دورۀ شاعری همواره در  های سعدی معطوف است. خودهای نظامی و عاشقانه، قصههای سناییعارفانه

(. 677الشعرا: ی سفر است. در هیچ شهری و به دفتج دولتشاه سمرقندی، حتی در كرمان قرار نمیگیرد. )تذكرۀ

تأثیر ، دذشته از شاعران پیشین تحت ممدوحان او و مخاطبان شعرش متعددند. در انتخاب موضوع و نوع شعر

الب اعتنایی كند. انواع تفنن در قهای آنان بیاست به خواسته داهی نتوانستهپسند ذوق دونادون مخاطبان است و 

( حاكی از تسلیم ذوق و هنر 79در قافیه و ردیف و اقسام التزامها )نک: خواجوی كرمانی، دیوان: ی  و وزن، تکلف

ابایی  تکرار مضمون از این دذشته، ذوق هنری او، داهی حد اعتدال نمیشناسد. از آمد دیگران است.او به خوش

، مانند سعدی و نظامی، و خواه از ابداعات خود بارها تکرار میکند. در ندارد و مضمون را خواه مأخوذ از دیگران

عرصج شگرد خای بالغی یا اظهار مهارت علمی و ادبی نیز چنین است. در كاربرد اصطالحات موسیقی، اسامی 

، بعضی صور و خیال مبتنی بر استعاره و ، معاشیق عربی و فارسینقهرمانان شاهنامه و شخصیتهای ویس و رامی

  نیز داهی اصرار میورزد. نماتعابیر متناقض
ین در تزی»اند: عبدالرحمن جامی كوشش و اصرر او را سخنان دونادونی دفته« نخلبند شعرا»دربارۀ شهرت او به 

تقلید او از »كوب و زرین« در فصاحت و بالغت»ا ، دولتشاه سمرقندی بیمانندی او ر«الفاظ و تحسین عبارات

 توصیف كرده است« نخلبندی»، خود را به ، پیش از دیگراناند؛ اما او خودرا سبب آن دانسته« دونهای دوناشیوه

( كه با بعضی 644الشعرا: ی(. بعالوه رابطج او با نقاشی )تذكرۀ195و ی  146)خمسه، خواجوی كرمانی: ی 

( تأیید میشود، این احتمال را قوت 44، 56، خواجوی كرمانی: یتوجه او در اشعارش )نک: دیوان اشارات قابل

«( نخلبندی»، نک: دهخدا، ذیل «صورت دل یا درخت و میوه از موم ساختن« )= »نخلبندی»میبخشد كه او با 

 هم آشنایی داشته است.

 

 و محتوای آن« االنوارروضۀ»منظومۀ 
عنوان برا « سراییخمسه»ظامی، در تاریخ شعر فارسی، نقطج آغاز جریان نیرومندی است كه مثنویهای پنجگانج ن

موضوعی دلنشین برای شاعران همج قرون پدید آورده است. دهها دویندۀ نامی، در قلمرو زبان فارسی با پیروی از 

و آشکارا خود را وامدار و شادرد  اندهایی پدید آوردهای بسازند و چه بسا كه منظومهاند كه خمسهنظامی خواسته

بل داستانسرای دنجه قا« پنج دنج»اند. در میان این خیل عظیم پیروان، آثار بعضی از آنها با نظامی معرفی كرده

مقایسه است و مثنویهای خواجوی كرمانی از آنهاست. وی برحسب ترتیب تاریخی، بعد از امیرخسرو دهلوی، دومین 

هایی در برابر آثار نظامی اقدام كرده است؛ با این تفاوتِ آشکار كه خواجو، سرودن نظیره شاعر معروفی است كه به

در دورۀ شاعری خود، نه در كرمان، بلکه در هیچ شهری قرار نمیگرفته است و شرایط زنددی و احوال او، با تغییر 

خوش یا ناخوش، بماند و وهوایی یکسان، ممدوح و مخاطب، دستخوش ددردونی میشده و نمیتوانسته در حال

ن ، به سعدی، سنایی، فخرالدی«كعبه و میخانه»اوقات را تنها در جاذبج شعر نظامی بگذراند. بنابراین در دذار میان 

« ماهیت»و « موضوع»اسعد دردانی و حتی عیوقی هم دلبستگیهایی داشته است. به این دلیل انواع فرازوفرودها در 

در میانج داستانهای عاشقانه، سخنانی آمده است كه تأمالت خلوتی روحانی را به های او پیداست؛ داهی منظومه

آورد و باید آنها را در دفتگو از احوال اهل معرفت جستجو كرد، یا در ضمن آنچه موعظه و حکمت و حکایت یاد می

نج یابد.  وی در زمیمشایخ صوفیه است، بآسانی شکایت از روزدار و سختی و ناخوشی احوال دوینده، مجال طرح می

تمركز داشته، بطوری كه یکی از مقالتهای بیستگانج « ورزیخرد و اندیشه»های اخالقی بیش از هر چیز بر آموزه
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سروده است. به باور وی مرغ معانی در سایج « در بیان عقل و حیا و كیفیت آن»را با عنیوان « االنوارروضج»منظومج 

بمثابج دلیل و راهنما در شبهای تار عمل میکند و سبب كاهش ارتکاب خطا در آدمی عنصری كه  خرد بارور شیده؛

 ور میکند.های الهی است و شعلج دانش را در دل و جان آدمی شعلهكنندۀ آیهمیشود. از دید او عقل تبیین

خواجوی كرمانی را سروده و پس از آن « االنوارمطلع»از میان مقلدان نظامی، ابتدا امیرخسرو دهلوی است كه 

عرفانی كه به پیروی از مخزن االسرار سروده -را به رشتج تحریر درآورده است. این دو مثنوی اخالقی« االنوارروضج»

ای دارند، اما تمایزاتی نیز در بافت ادبی مالحظهاند، هرچند در ساختار و محتوا شباهتها و همانندیهای قابلشده

، در بحر سریع مقطوع مکشوف یا موقوف، ای عرفانی و اخالقی و اجتماعیار، منظومهاالنوروضج. آنها به چشم میخورد

ای برای آن، در بیست مقاله است. تدوین آن و موضوع و شیوۀ سخن شاعر، بر وزن مخزن االسرار نظامی و نظیره

ر نه و حکایت مشایخ دهای صوفیااالسرار نزدیک است. اندیشهدر آوردن اشعارات و كتابات رنگین بسیار به مخزن

ه نما، شیوۀ معمول در آثار سنایی را ب، بخصوی عرضج معانی با تعابیری متناقصاین منظومه غلبه دارد و این شیوه

االنوار چند بار در ایران به طبع االنوار به بعضی احوال خود نیز اشاره میکند. روضجآورد. خواجو در روضجیاد می

بیت است  6537شمسی چاپ شده دارای  4397كوشش محمود عابدی در سال  ای كه بهرسیده است. نسخه

بیت نقل كرده  6534ای كه در خمسج خواجو آمده این مثنوی را در (. نسخه57: 3، جاالنوار، عابدی)مقدمج روضج

(. این مثنوی در 34و بطور كلی این مثنوی در مواعظ و حکم و سیروسلوک است )دیوان خواجوی كرمانی: ی

موعظه، حکم و سیروسلوک است و دارای بیست مقالت و بیست حکایت است. درونمایج كلی منظومه، تعلیم اخالق 

، مقامات عرفا و عرفان است و بیان نکاتی در این خصوی مانند این مضامین: حقیقت سخن از جای دیگری است

، لطف خدا مورد اعتماد است. دعای اهل دل ، نیت صالح فضیلت دارد، برای عارف غیری وجود نداردبا هم متفاوتند

 ، امیری ملکای نیست، بین عاشق و محبوب فاصله، لطف خدا در كودكی همج عمر انسان را در بر میگیرداثر دارد

، عقل و حیا مهمترین ، چشمپوشی از عالئق دنیوی، توجه به حق راهگشاستدل بر پادشاهی جهان از حج است

، تأثیر فراوان ، دوری از غرور یا ناامیدی، ارجمندی جود و كرمآوردعدالت عاقبت بخیری می عامل سعادت انسان،

 ، تعظیم مهمان و، ناكافی بودن عقل در درک ماهیت اشیا، زشتی طمعکاریلقمج حالل، بد بودن تصنع در سلوک

 توجه به او. 

 

 نو شخصیتهای داستانی آ« االنوارروضه»بخشهای مختلف منظومه 

بیت )هشتادوسه  4499بیت )هفده درصد( مقدمه و  317بیت دارد كه  6535االنوار درمجموع  منظومج روضج

پردازی بیست حکایت دارد كه اكثر داستانها دارای دو شخصیت اصلی است درصد( این منظومه از نظر شخصیت

ن وجود دارد. بطور كلی یک حکایت كه معموالً یکی نقش مرشد و راهنما دارد و داهی تنها یک شخصیت در داستا

با یک شخصیت دو درصد، ده حکایت با دو شخصیت پنجاه درصد، چهار حکایت با سه شخصیت بیست درصد، و 

 وپنج درصد و یک حکایت با هشت شخصیت دو درصد.پنج حکایت با چهار شخصیت بیست

 

 « االنوارروضۀ»درونمایه و شخصیتهای اصلی حکایات مثنوی 

 شخصیتها )اصلی و فرعی( نمایۀ حکایتدرو ردیف

حقیقت سخن از جای دیگر است و ما شنوندۀ سخنی هستیم كه فکر  4

 میکنیم خود میگوییم.

 شخص دانا -طوطی 
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تفاوت مقامات اولیا و مقربان حق كه در بیان آنها خویش را آشکار  6

 میکند.

 ابوبکر شبلی -جنید بغدادی 

ندارد و آنکه به توحید رسید همه جا برای عارف حقیقی غیری وجود  3

 حق را مییابد.

 بایزید بسطامی

 حسن بصری –حبیب عجمی  فضلیت نیست بر عبارت درست در مناجات و دفتگو با خداوند. 1

 4خواجوی كرمانی –پادشاه كرمان  در ددردونی امور دنیا تنها لطف خداست. 5

چیز عراض از همه تأثیر دعای اهل معرفت در سعادت دناهکاران و ا 4

 جز خداوند.

 حبیب عجمی –قاتلی كه به دار میشود 

 حورالعین -

لطف الهی در كودكی مسیر زنددی را تغییر میدهد و انسان را به  7

 مقامات بلند میرساند.

ای كه در فرشته –خواجوی كرمانی 

 آید.خواب به دیدار او می

او و معشوق غیرت عاشق صادق هیچگاه از محبوبش جدا نیست و بین  9

 ای نیست.و فاصله

شخصی كه به  –لیلی  –مجنون 

 –مجنون مژدۀ آمدن لیلی را میدهد 

 حیوانات همراه لیلی

 ارسطو -اسکندر  تصرف ملک دل و درون ارجمندتر از درفتن و تصرف دنیاست 4

 نامشخص بی –خداوند  –مطرب پیر  توجه به خدا در هر مرحله و جایی راهگشاست و نجاتبخش. 45

چشمپوشی از عالیق و درک كمال با نائل شدن به دولت عشق ممکن  44

 است.

 رابعج عدویه –حسن بصری 

ز جویی ابعد از پیامبران و كتب آسمانی آنچه نجاتبخش است، بهره 46

 عقل و باحیا بودن است.

 –خداوند  –شخص پرسشگر  –ارسطو 

 عقل و حیا

 –پیرزن  –سلطان ملکشاه سلجوقی  پادشاهان است و ظلم نابودكننده است.عدالت و داددری نجاتبخش  43

فلک  –چهار یتیم  –چوپان  –دهقان 

 مردم -

 شخص مأمور –ساربان  –مسافر  ارزش خود و كرم و ارجمندی آن در همه حال 41

معلوم نیست عاقبت بخیری برای انسان رقم بخورد. نباید ناامید یا  45

 مغرور باشیم.

 –پیر صوفی  –وی كرمانی خواج

 مغنیان -حریفان  –ساقیان 

پاک و حالل خوردن و آشامیدن انسان را سعادتمند میکنند و مقامات  44

 او را متعالی میسازد.

شخص جوان كه دچار  –ابراهیم ادهم 

 شبهه شده است.

 –پادشاه كرمان  –سالک تارک دنیا  نکوهش طمع و دوست داشتن دنیا 47

 شخص بیگناه

عقل نمیتواند ماهیت اشیا را درک كند و احاطج جزو بر كل محال  49

 است.

 6فاخته

 اهل –رسوالن  –بزردمهر  –انوشیروان  ستایش داددری 44

 معنی

سربازان  –شخص مجرم  –معتصم  تمجید و بزردداشت داد و دهش 65

 خلیفه

                                                      
 نشسته او را نصیحت میکند.. شاعر كه به مالقات پادشاه كرمان میرود و بر مسند وعظ 4
 اما آرزوی رسیدن به زر و طال زهد او را آلوده کرده است. شخصیت منفی است. ،که چیزی از دنیا ندارد. 2 
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 « االنوارروضۀ»بررسی ویژگیهای سبکی منظومۀ 

 سطح زبانی 

، كه همان آموزش فضایل اخالقی و عرفانی به «االنوارروضج»به هدف خواجوی كرمانی از سرایش منظومج  با توجه

مخاطب است، زبان شعری وی در این منظومه بسیار ساده و به دور از هر دونه پیچیددی و ابهام است و مخاطب 

واجو برخالف بسیاری از سراینددان وی با هر سطحی از آداهی، در خوانش و فهم كالم وی دچار مشکل نمیشود. خ

شعر فارسی كه شعر را محملی برای بیان اظهار فضل و اثبات سخنوری خود قرار میدهند، با دزینش زبانی ساده 

های بیگانه از جمله ای ایجاد نکرده و مخاطب را بآسانی با خود همراه ساخته است. واههبین خود و مخاطب فاصله

های تعلیمی خواجو شتم بوفور در دیوان شعرای این عهد، مشاهده میشود در منظومهعربی و تركی كه در قرن ه

ها و تركیبات رایج زمان خود در جایگاهی ندارند. خواجو در این منظومه بیشتر از واهه« االنوارروضج»و بطور خای 

تازۀ  نباید از سبک و بیان ساختار اشعارش بهره درفته است. وی ادرچه از پیشینیان خود تقلید و استقبال كرده،

به شیوۀ سایر شعرای سبک عراقی، از ورود لغات متداول « خواجو»بطور كلی زبان شعری   وی نیز چشمپوشی كرد.

در زبان مردم )عامیانه( به دور نمانده است و زبان شعر وی خالی از پیچیددی و ابهام است و اصطالحات فلسفی، 

ن به چشم میخورد. ویژدیهای زبان شعری وی را میتوان در مواردی شامل كالمی، نجومی یا علمی بندرت در آ

و امثال این موارد خالصه « زبان ساده و به دور از ابهام»،  «های كهنه و نوآمیختگی واهه»، «تركیبات و لغات تازه»

تن ساده به سخن دفبا زبانی « افشا نکردن سرّ ربوبیت برای نااهالن»در مثال زیر وی با هدف بیان ضرورت  كرد.

 با مخاطب پرداخته است. 

 دردذر از شرح اشارات دوست

 قصج او حاجت تقریر نیست

 سرّ معانی ز بیان كس نیافت

 شرح هدایت به تصلّف مخوان

 نغمج این مرغ ز دستان جداست

 حال نه قال است كه دفتن توان

 در نظر عامه چه كشف و چه كفش 

 

 كاین همه خود رمز و عبارات اوست 

 و آیت او قابل تفسیر نیست

 علم حقیقی به نشان كس نیافت

 درس الهی به تکلّف مران

 غنچج این دل ز دلستان جداست

 وجد نه نجد است كه رفتن توان

 در بر جهّال چه جدّ و چه حَفش
 (35)همان: ی                                           

 نیز در ساختار« قوافی»و « ردیف»كاردیری انواع در به« سینویساده»روش موسیقی كناری )ردیف، قافیه(: 

خواجو بیشتر تمایل به استفاده از قوافی ساده و به دور از « موسیقی كناری»متنی این اثر صدق میکند. در حوزۀ 

ت داش تکلف دارد. وی این قوافی را در عین ساددی با دقت و مهارت فراوان به كار برده است. از این رو باید اذعان

 تأكید داشته و سعی نکرده با انتخاب قوافی« معنا»كه وی از جمله شعرایی است كه در اثر تعلیمی خود بیشتر بر 

پیچیده و دور از ذهن، توجه مخاطب را به ظاهر كالم و سخنوری خود جلب كند. در زمینج انتخاب ردیف نیز بمثابج 

یری از دقی كناری بر غنای موسیقی شعر آداه است. وی با بهرهنظامی، تبحر بینظیری دارد و بخوبی از تأثیر موسی

بر ایجاد جنبش و پویایی در شعر خود، به اهداف محتوایی و معنایی نیز توجه داشته است.  ردیفهای متنوع عالوه

دی بندسته« فعل، اسم، قید، صفت و ضمیر»هایی مانند ردیف در این منظومه از لحاظ ساختمان دستوری در مقوله

نوع  كدكنی اینهستند. از دیدداه شفیعی« فعلی»میشود. یکی از انواع پركاربرد ردیف در كالم خواجو، ردیفهای 
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ردیف به فضای شعر پویایی و حركت میبخشد و در مقابل ردیفهای اسمی و فعلی سبب ایستایی شعر میشوند. 

 بیرات خای زبان شعری دارد. بر این یکی از نقشهای ردیف، تأثیری است كه در ایجاد تععالوه 

 االنوارهای دستوری در منظومۀ روضۀبراساس مقوله« انواع ردیف»جدول بسامد 
 «فعل، اسم، قید، صفت»

 ردیف ضمیری ردیف صفتی ردیف قیدی ردیف اسمی ردیف فعلی نوع ردیف

 % 3 %5 %4 %34 %17 درصد

 

 االنوارمنظومۀ روضۀ های دستوری دربراساس مقوله« انواع قافیه»جدول بسامد 

 «فعل، اسم، قید، صفت»

 قافیج صفتی قافیج قیدی قافیج اسمی قافیج فعلی نوع قافیه

 % 46 % 44 % 31 % 37 درصد

 

 رانده قلم بر خط تعلیم جان

 تخت نه و ملک جهان زانِ او

 دفت كه ای دوهر بحرِ قدم

 از چه محل قرب خدا یافتی؟

 امیافتنیها همه دم كرده

 این دستگهِ پرنگاراز سر 

 

 نقطج دل را زده بر جیمِ جان 

 حکم نه و دهر به فرمانِ او 

 كرده طواف تو ز حرمت حرم

 وین همه دولت ز كجا یافتی؟...

 امراه بدو از پیِ آن برده

 تا نگذشتم نرسیدم به یار

 (74)همان: ی                                  

نظر چنانکه اشاره شد خواجو از جایگاه و اهمیت واالی موسیقی كناری در شعرش آداه است و دزینشها و دقت  

مشاهده است. در مثال زیر برخی از انواع ردیف و قافیه االنوار قابلهوی در این زمینه بوضوح در ساختار متنی روض

 نشان داده شده است. « ضمیر» و« اسم»، «فعل»های دستوری مختلف اعم از در قالب مقوله

 

 سطح ادبی 

خواجو به تبعیت از نظامی، در این منظومه به آرایش لفظ و آوردن النظیر: آرایی، تناسب، مراعاتتکرار، واج

كنایات و استعارات تازه و نو در مقدمه و سرآغاز مقاالت بیستگانه پرداخته و میل به هنرورزی با هر شیوه و شگرد 

اثرش مشهود است. خواجو در این منظومه با توصیف احوال و روحیات شخصیتها، حکایات را كه غالباً ممکن، در 

بیت )مقالت سیزدهم و  14از حد پرسش و پاسخی نمیگذرد، بسط میدهد و متورم میکند و دفتگو را داهی تا 

صوالً دزارش احوال شاعر و ا« مقالت پانزدهم و هفدهم»چهاردهم( روایت میکند. برخی از این حکایات ازجمله 

ها و تناسب واجها صفت شاخص و محسوس در این آوایی واههخاطرات اوست. دلبستگی به موسیقی كلمات و هم

ها آغاز میکند. اهتمام به ایراد سخنان اثر خواجو است؛ تا آنجا كه دویی اندیشج شاعر حركت خود را از موسیقی واهه

 ثل را هم باید از ویژدیهای اصلی این منظومه برشمرد. آمیز و مثلگونه و كاربرد محکمت

یکی از ویژدیهای اصلی كالم خواجو است. این روش بصورت متنوعی در ساختار « تکرار»در حوزۀ موسیقی درونی 

حکایات این منظومه به كار رفته و داهی در قالب تکرار یک عبارت، تکرار یک جمله، تکرار یک واهه، تکرار ضمیر، 
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، پردازان شعر فارسییک حرف و یا تکرار ساختار نحوی جمالت محقق شده است. بسیاری از بزردان و نظریه تکرار

ردن بر ایجاد تأثیر موسیقیایی و آهنگین كتکرار را از قویترین عوامل تأثیر و القای فکر میدانند. فایدۀ تکرار عالوه

، «ادتض»، «آراییواج»های بدیع لفظی شامل ربرد آرایهكالم، پیوند دادن كلمات كلیدی است. در مثالهای زیر كا

 نشان از سبک خواجو در این زمینه دارد: « نظیرمراعات»و « تکرار»، «جناس»

 كاین الف منحنی سالخورد

 مرغ نشاطم ز چمن بازماند

 هیچ نکشتم كه به بار آیدم

 اینیست در این كاخ مرا دوشه

 تخم نیفشانده چه شاید درود

 به سیاهی رسید روز سپیدم

 چون بدن از پای درآمد مرا

 چند كشد در لگدم چرخ پیر

 

 وار مرا دال كردقدّ الف 

 طوطی نطقم ز سخن بازماند

 هیچ نهشتم كه به كار آیدم

 اینیست ازین شاخ مرا خوشه

 ماه فرورفته چه بتوان نمود

 كشتی عمرم به تباهی رسید

 دور جوانی به سر آمد مرا

 ستگیرآه ادرم كس نشود د

 (43)همان:                                          
 

 خلق و كرم كار كریمان بود

 نزد خرد عفو به از انتقام 

 در حرم قدس تحشّم نکرد

 ای كه غم دل بودت بیشمار 

 بنده درش هیچ نخیزد ز دست

 

 قصد و ستم خوی لئیمان بود 

 یک نظر مِهر به از ملک شام

 نکرد آنکه دنه دید و ترّحم

 شادی ادر غم خوردت غم مدار

 سهل بود چون كرم شاه هست

 (449)همان:                                               

 شیرسوار فلک تیزپوی                    

 تیغ زر از قله برافراخته

 چیندشته به داس مه نو خوشه

 من چو درین بادیه میتاختم

 حلج این غالیه میبافتم

 كفم این دوهر واال بریختاز 

 غوطه به دریای معانی زدم

 

 ده خویش رویتافته از جلوه 

 بر بنه تیر كمین ساخته

 دان مشک چینریخته از غالیه

 خانه درین مرحله میساختم...

 دیسوی این جاریه میتافتم

 و آب رخ لؤلؤ الال بریخت...

 خیمه به صحرای امانی زدم

 (444)همان:                                               

یکی دیگر از صنایع بدیعی پركاربرد در كالم خواجو است. انواع جناس « جناس»در حوزۀ موسیقی درونی، انواع 

اعم از جناس تام، جناس افزایشی، جناس اختالفی و جناس اشتقاقی در ساختار متنی این حکایات بیستگانه 

و « آراییواج»و به موسیقی و وسعت دامنج لغات در كالم وی است. مشاهده میشود كه نشان از توجه خواج

در قالب تکرار یک صامت یا مصوت یکی دیگر از عناصر بدیعی مورد توجه این شاعر است. همانگونه « همحروفی»

 كه تکرار یک واهه باعث میشود موسیقی و آهنگ شعر غنیتر شود، تکرار واج هم باعث آهنگین شدن كالم و افزایش

 دارد.« نبه حقیقت نگریست»و « رنگ»تأكیدی بر واهۀ « گ»موسیقی شعر میشود. در ابیات زیر تکرار پیاپی صامت 
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 این صور مختلف رنگ رنگ

 چون به حقیقت نگری در جهان

 

 رنگ تو دارند درین دیر تنگ 

 این همه رنگند و تو بیرنگ آن

 (64)همان:                                            

نیز بعنوان یکی از عناصر بدیعی پربسامد در این منظومه مطرح است. تلمیح به آیات قرآنی، « تلمیح»تلمیح: 

احادیث نبوی و شخصیتهای تاریخی و اساطیری. حضرت سلیمان نبی )ع(  و یوسف )ع( از شخصیتهای تاریخی 

 ن منظومه چندین مرتبه نامشان به میان آمده است.هستند كه در ای

 

 حکم نه و زیر نگین ملک جم

 هیچ نه و دنج فریدون به دست

 سرو روانند و ز بستان بری 

 

 

 
 

 

 عالمیان زیرنشین علم

 دست نه و دامن دردون به دست...

 دنج نهانند و ز ویران عری

 (67)همان:                                             

 لعبت این پرده ز مردم بپوش

 در ره عرفان چو شدی راهجوی

     

 منزل این ماه ز انجم بپوش 

 بجوی« من عرف اهلل»معرفت از 

 (35)همان:                                          

 تویی« انَا اَملح»یوسف مصر 

 عالم جان حضرت اعالی توست

 را« ما زاغ»بازدشا نردس 

 

 تویی« انَا اَفصح»مهدی مهد  

 منزلِ ادنای توست« دَنی»صدر 

 و آب ببر خوش نظر باغ را

 (45)همان: ی                                    

 

 «االنوارهروض»در منظومۀ « بدیع لفظی»های جدول بسامد انواع آرایه

نوع بدیع 

 لفظی

 مراعات نظیر تلمیح آراییواج جناس تضاد تکرار

 %46 % 3 %45 %65 %44 %14 بسامد

 

ردهای یکی دیگر از شگتضاد نیز یکی دیگر از صنایع بدیعی مورد توجه خواجو است. تضاد و تقابلهای معنایی: 

دودانه در سطح واهدان  4سازیهایهای تعلیمی و اخالقی، كاربرد تضاد و تقابلخواجوی كرمانی برای بازنمایی آموزه

ای از كنشهای رفتاری و دفتاری و معانی است. او میکوشد با ذكر موضوعات اندرزی و اخالقیِ مطلوب، مجموعه

نیک را به مخاطب انتقال دهد و در ادامه، متضاد آن مسائل را بازنمایی كند تا بر قدرت ممیزۀ اخالقی مخاطبانش 

 و... :« جان و روح»، «فنا و بقا»، «نور و ظلمت»، «جسم و جان»، «معناصورت و »تقابلهایی مانند  بیفزاید.

                                                      
یی كلّی اههمراه است. این بایدها و نبایدها تقابل «نبایدها»و  «بایدها»ای از بویژه آنجا كه مبتنی بر پند و اندرز است، با مجموعه تعلیم،. 4 

میگیرد تا بتواند هنجارها و ناهنجارها را به مخاطب دوشزد و از این راه  كه داه شاعر برای وضوح مطلب، این امور متقابل را به كارهستند 

 همسو است. ف تعلیمی وی اهدابا  خواجوبخشی از تقابلها و تضادّهای شعر  از این رووی را به سمت و سوی درستی هدایت كند. 
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 غرق فنا درد و بقا را طلب

 سر نکشید آنکه به سر بازماند

 پیش مگو آن بت یغما و من

 

 دردذر از خویش و خدا را طلب 

 سکه نزد هر كه به زر بازماند

 در ره وحدت نبود ما و من

 (14)همان:                                               

 با دل من كینج مهر از چه خواست

 مهر فلک كین و نشاطش غمست

 هر نفسم زو ضرری میرسد

 درچه ندارم به جُوی دسترس

 

 و این ستم و جور سپهر از چه خواست 

 سورِ جهان نزد خرد ماتمست

 شکر كه رزق از ددری میرسد

 هست امیدم به خداوند و بس

 (11)همان:                                                   

با توجه به درونمایج تعلیمی منظومج « تأكید»های علم معانی، عنصر در میان مقولهتأكید و انواع روشهای آن: 

« كیدأت»ای دارد كه به روشهای مختلفی در ساختار حکایات به كار رفته است. مالحظهبسامد قابل « االنوارروضج»

است. كاربرد نحوی تأكید دو نوع لفظی و معنوی است كه برای « محکم كردن و استوار ساختن»در لغت به معنای 

تثبیت مفهوم متبوع یا برای فرادیر بودن حکم است كه شامل همج اجزای پیش از خود میشود )التعریفات، جرجانی: 

تمکین یک معنا و مفهوم در ذهن مخاطب و تقویت و  تثبیت و»(. تأكید به بیان دیگر عبارت است از: 55: 4ج 

دیری از ادوات و تعمیق آن برای رفع هر دونه شک و تردید و ابهام نسبت به آن معنا و مفهوم مورد نظر، با بهره

(. این اسلوب بیانی از دیدداه فرشیدورد نیز اینگونه تعریف میشود: 553: 4396)فاضلی، « اسلوبهای خای بیانی

آن است كه سخنی را اعمّ از كلمه یا جمله یا دروه، با وسایل دستوری یا معنایی به منظورهای بالغی مورد تأكید »

توجه قرار دهیم و به آن شدّت، یا كمال و یا روشنی بخشیم. تأكید داهی برای كلمه و جمله، و داهی نیز برای 

 (.  344: 4343)فرشیدورد، « واره و دروه استجمله

در كالم، یکی از موضوعات مهم در علم معانی است. از آنجا كه در علم معانی، اقتضای حال مخاطب مبحث تأكید  

و موضوع كالم مطرح است و تأثیردذاری كالم و معانی ثانوی آن را بر این اساس مورد بررسی قرار میدهد، تأكید 

د تأكید در كالم با توجه به حال در كالم اهمیت مییابد. در مبحث مربوط به جمالت خبری در علم معانی، نمو

مخاطب نسبت به جملج خبری، مورد بررسی قرار میگیرد. در این مبحث دفته میشود كه مخاطب با توجه به 

. نسبت 3. نسبت به مضمون خبر حالت انکار ندارد. 6. از مضمون جمله آداه است. 4مضمون خبر چهار حالت دارد: 

. نسبت به مضمون خبر منکر است. درمورد حالت اول و دوم نیازی به 1. به مضمون خبر حالت شک و تردید دارد

 سازی خبر وتأكید در كالم نیست. ادرچه در برخی موارد در حالت دوم كالم مؤكد میشود كه میتواند برای تازه

ی طلبمهم جلوه دادن آن و یا جلب توجه مخاطب باشد. در حالت سوم ممکن است دوینده سؤال كند كه به آن خبر

میگویند. در خبرطلبی هم میتوان خبر را بصورت مؤكد بیان كرد و هم غیرمؤكد. در حالت چهارم خبر باید حتماً 

مؤكد بیاید. به این نوع خبر خبر انکاری میگویند. دفته میشود در زمینج ادات تأكید، در كنار واهدانی چون همانا، 

(. در مباحث مختلف 71و  73: ی 4373توان استفاده كرد )شمیسا، البته، مسلماً، هر آینه و غیره از سودند نیز می

االنوار از این موارد علم معانی، شگردهایی نیز برای مؤكد كردن كالم آمده كه از آن میان خواجوی كرمانی در روضج

صر ح»، »پرسشی»و « جمالت امری»، «جابجایی اجزای نحوی جمله»، «جمع بستن»، «انواع تکرار»بهره درفته: 

 و... از جملج این روشها هستند.« و قصر
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 االنوارجدول بسامد انواع روشها و عناصر مؤكد ساختن كالم در منظومۀ روضۀ

روش 

 تأكید

جمع  تکرار

 بستن

مقدم 

 داشتن

عناصر 

 نحوی

 مؤخر كردن

 عناصر نحوی

جمالت 

 امری

حصر و 

 قصر

جمالت 

 پرسشی

 % 45 % 46 % 45 % 4 % 4 % 9 % 37 بسامد

 

خواجو بخوبی آداه است كه زمانی كه سخن با تأكید مناسب همراه میشود، در جان شنونده تأثیر عمیقتری دارد و 

ابهامی در ذهن او باقی نمیگذارد؛ زیرا بالغت اقتضا میکند كه كالم به مقتضای حال و مناسب مقام دفته شود. 

غیربلیغ است. به این معنا كه ممکن است رعایت مقتضای حال درحقیقت معیاری برای شناخت كالم بلیغ از 

سخنی مقتضای حالی باشد اما همان سخن برای حال و موقعیتی دیگر مناسب نباشد. از این رو خواجو از تأكید 

مقتضای حال بستگی به زمان و »بعنوان یکی از روشهای اصلی آموزش اندیشج تعلیمی خود استفاده كرده است. 

اندازۀ انکار او ضرورت دارد و خاطب دارد. ادر شنونده منکر است، تأكید كالم بهمکان و حالت روحی متکلم و م

(. در نمونج زیر كه با هدف 419: 4341مقدم،  )علوی« چنانچه انکارش شدیدتر است، تأكید هم باید بیشتر باشد

د اعم از ع روشهای تأكیبر سایر موجودات بیان شده، تأثیر و كاربرد انوا« فضیلت انسان»و « خودشناسی»تأكید بر 

 مشاهده است: تکرار بوضوح قابل 

 ای به خرد ناظر نُه بارداه

 دلبن جان، خوش نظر باغ تو

 طبع تو را ننگ سبکساری است

 جای تو جایی است كه آن جای نیست

 سورت توحید تو خوانی و بس

 

 وی به نظر مشرفِ شش كارداه 

 اللج دل، سوختج داغ تو...

 درانباری استرخت تو را عیب 

 رای تو رایی است كه آن رای نیست

 و آیت تفرید تو دانی و بس

 (64)همان:                                               

مشاهده قابل « االنوارروضج»و موارد مشابه آن كه بوفور در « تشبیه»در مثال زیر بسامد فراوان تشبیه و انواع آن: 

دیری از انواع آن با هدف ملموس ساختن كالم خود برای مخاطب عنصر تشبیه و بهرههستند، توجه خواجو به 

بوضوح مشخص است. در این میان بیشترین بسامد با توجه به درونمایج تعلیمی اثر، متعلق به تشبیه حسی به 

د كه با ارودو درصد است و كمترین میزان فراوانی هم به تشبیه عقلی به عقلی اختصای دحسی با بسامد شصت

بینی است. تشبیهات حسی به حسی هرچند پیشتوجه به هدف تعلیمی اثر و توجه به سطح آداهی مخاطب قابل 

الزمج ایجاد آنها فعالیت ذهنی »ترین نوع تشبیه به شمار میروند، ارزش هنری خای خود را دارند؛ زیرا ساده

(. بطور كلی تشبیه 94: 4357)پورنامداریان، « باط استارتنویسنده برای برقراری ارتباط میان دو شیء ظاهراً بی

لی بعنوان كانون اص« بهمشبه»در این منظومه بصورت فشرده و دسترده به كار رفته است. وسعت دایرۀ واهدانی 

حسی »تأمل است. در كاربرد ادات تشبیه توجه به زیبایی و آراستگی كالم مورد توجه است و تشبیهات تشبیه قابل 

ین تمثیل نیز در موارد محدودی در ب« تشبیه»و « تشبیه مركب»بر این بیشترین بسامد را دارند. عالوه « یبه حس

تصاویر تشبیهی مشاهده میشوند. تشبیه در این منظومه در كنار سایر صور خیال، ابزاری كارآمد در خدمت بیان 

 شناسی این تصاویر نیز غافل بود. یباییهای زعرفانی است؛ البته نباید از جنبه-اندیشه و مفاهیم تعلیمی
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 فروز     دهِ لعبت دیتیجلوه

 خازنِ دنجینج اسرارِ جان

 سازفشانِ فلکِ حقهمهره 

 تیغ برآرندۀ روز از نیام  

 

 كشِ پردۀ زربفت روز ریشه 

 جوهریِ رستج بازارِ كان

 بازآموزِ مهِ حقهشعبده

 دم از نان شامروز ده صبح

 (3)همان:                                          

 االنواردر ساختار حکایات بیستگانۀ منظومۀ روضه« تشبیه»جدول بسامد انواع 

 «از دیدداه حسی یا عقلی بودن»                                                                                            

 عقلی به عقلی عقلی به حسی عقلی حسی به حسی به حسی نوع تشبیه

 %6   % 46 %61 % 46 بسامد

تمثیل كه همواره در آثار تعلیمی و عرفانی از سوی بزردان شعر فارسی مانند موالنا و عطار بعنوان یکی از  تمثیل:

های اخالقی است. تمثیل را عناصر كلیدی به كار رفته است، در این منظومه نیز دستاویز خواجو برای بیان آموزه

اخالقی، عرفانی، دینی، اجتماعی، سیاسی یا جز آن را  اند كه فکر یا پیامیحکایت یا داستان كوتاه یا بلندی دفته

یک تمثیل اخالقی از اجزا و عناصر بسیار زیادی تشکیل شده است. كل  (.417: 4375بیان میکند )پورنامداریان، 

ها و آیند و پیام طرف دوم تصویر. قصه با تمام تشبیهصورت قصه با تمامی اجزایش یک طرف تصویر به حساب می

ها یک تصویر تمثیلی است. صورت قصه یک رسانه است برای پیام یعنی مفهوم نهفته در زیرساخت قصه هاستعار

(. در 54-57: صص 4395)فتوحی، « آیدكه در موازات صورت آن حركت میکند و طرف دوم تصویر به حساب می

سفر میکند و به  الحانی صبحدم از هندوستان آهنگسیما و خوشاالنوار، طوطی خوشحکایت نخست روضج

زبانان را بدهد. شخص دانایی آید و آنجا درفتار در قفسی میشود؛ اما قادر نیست جواب فارسیسرزمین فارسی می

یک آینه جلو او میگذارد و شروع به سخن دفتن میکند. طوطی تصویر خویش را در آیینه میبیند اما فکر میکند 

رایش پیامی آورد. آنچه میشنود همان را به او پاسخ میدهد و یک طوطی زیبای دیگری از هندوستان آمده تا ب

همان لهجه را تقلید میکند. او خود را دیگری تصور میکند و به اشتباهش واقف نیست؛ درحالیکه درحقیقت طوطی 

(. هدف تعلیمی خواجو در این حکایت عبارت است از: حقیقت سخن 64-65االنوار: دیگر وجود نداشت )نک: روضج

 ای دیگر است و ما شنوندۀ سخنی هستیم كه فکر میکنیم خود میگوییم:از ج

 فامدر قفسِ ششدر آئینه

 هر كه درین نُه قفسِ آبنوس

 این صور مختلف رنگ رنگ

 چون به حقیقت نگری در جهان

 دهر خیال تو نماید به تو

 نماستهرچه درین دنبد دستان

 

 همچو تو یک مرغ نیفتد به دام 

 د جز فسوسچون تو سراید نبو

 رنگ تو دارند درین دیر تنگ

 این همه رنگند و تو بیرنگ آن

 نقش جمال تو نماید به تو

 زمزمج توست و تو دویی صداست

 (64)همان: ی                                        

 سطح فکری
ترین انواع شعری ادب فارسی است. اشعار و آثار تعلیمی داهی بصورت مستقل و شعر تعلیمی یکی از دسترده

ها و داستانها و قطعاتی كه منحصراً به تعلیم و پند و حکمت و اخالق میپردازد و داه جدادانه است، همانند منظومه

اهیم و مضامین اخالقی، حکمی، مذهبی و پندیات در در میان دیگر آثار ادبی پراكنده است. بدانگونه كه داهی مف
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، آثار را كم نمیکند تنها جنبج شاعرانج اینهای غنایی و حتی حماسی یا قصاید مدحی به كار رفته كه نهمنظومه

بلکه با شور و احساس خاصی باعث جذابیت آنها میگردد. خواجو شاعری اخالقگراست كه در تبیین مضامین اخالقی 

« لذت»و « آموختن»در اشعار خود با مهارت و فصاحت تمام عمل كرده است. این شاعر زبردست،  و تعلیمی

هایش قرار داده است. بخشیدن را دو عنصر متقابل و متعامل ادبیات میداند و زبان شعر را در خدمت بیان اندیشه

عام خود بسیار اهتمام ورزیده های وی نشان میدهد وی به تعلیم مخاطبِ بررسی اشعار خواجو در اغلب منظومه

است. خواجوی كرمانی در سطح فکری و محتوایی این منظومه در هر یک از حکایات، نکات اخالقی و اجتماعی 

مختلف و متعددی را مدّنظر قرار داده و با تركیب این نکات با تصاویر شاعرانه، زبانی نرم و لطیف را برای بیان هدف 

-رفتای سرشار از  معاالنوار بنگریم، به دنجینهیچج ادبیات تعلیمی به منظومج روضجخود بردزیده است. ادر از در

ای كه هر كدام از این مفاهیم و شناسی عرفانی و مواعظ، نکات تربیتی و اخالقی ارزشمند برمیخوریم، بگونه

دوار قرار بگیرد. از جملج های تعلیمی او میتواند سرمشقی برای زنددی علمی و عملی جامعج انسانی در تمام اآموزه

به چشم تعظیم »، «ترجیح عالم معنا بر عالم صورت»، «آداب سخن و رعایت ادب»این فضایل اخالقی میتوان به 

ی از دوستی و دستگیرنوع»، «امید به كرم پرورددار»، «ترجیح نیت مطلوب بر حسن عبارت»، «در مردم نگریستن

 اشاره كرد:« مردم

 عالم صورت:ترجیح عالم معنا بر 

 ای كه ازین چشمه نَمی یافتی       

 روضج معنیست بهشت و تو حور

 شمع نه نور است ولی نور ازوست

 

 كی طلبیدی كه نمییافتی 

 عالم صورت ظلمات و تو نور

 روضه نه حور است ولی حور ازوست

 

 به چشم تعظیم در مردم نگریستن:

 پشّه ندیدی كه كند صید پیل

 فراوان بودمور ادر زانکه 

 چشم حقارت ز جهان بازدیر

 

 سیل ندیدی كه برد آب نیل 

 از پی تنبیه سلیمان بود

 تا نشوی پیش جهانی حقیر

 (15)همان: ی                                       

 «:حُسن عبارت»بر « نیت مطلوب»ترجیح 

 كای حَسَن از حُسن عبارت تو راست

 تیر فضیلت شدت اكنون ز شست

 چه باشی به عبارات خویش غرّه

 نوازهست زبان بلبلِ دستان

 

 صحت نیت ز عبارت جداست 

 یافته بودی بدادی ز دست

 ناشده كشّاف اشارات خویش

 دل، دل صدبرگ دلستان راز

 (44)همان: ی                                        

 امید به كرم پرورددار و خائف بودن از پایان كار:

 نایاب و مرا دیده تارره شده 

 از عقبم آتش و از پیش آب

 خایف از آنم كه به وقتی چنین

 مال حاللم به حرامی رسد

 راه دذر سنگ و مرا شیشه بار 

 دزد كمین كرده و من مست خواب

 دشمن رهزن بگشاید كمین

 داوِ امیدم به تمامی رسد
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 چون كنم آن لحظه ادر داددر

 مرشد من آنکه خرد نام اوست

 دفت كه خوش باش، به انجام كار

 

 نفکند از لطف به حالم نظر

 سالک دل تابع احکام اوست

 رنج تو ضایع نکند كرددار

 (63)همان:                                           

 طبع واال و علّو همت:

 كز چه سبب چشم دل تابناک

 عرصج آفاق چو این بیش نیست

 حیف بود تیغ برافراختن

 همّت عالی خجلام از دشته

 جام فلک الیق جمشید نیست

 خیز و كنون ملکت باقی طلب

 

 تیره كنم در پی یک مشت خاک 

 تختگهم روی زمین بیش نیست

 وز پی نخجیر چنین تاختن...

 كز چه دوم در پی این دوی دل

 سایج شب درخور خورشید نیست...

 می چه كنی؟ طلعت ساقی طلب

 (44)همان: ی                                         

 اعراض از دنیا و تعلقات آن:

 هاتفِ جان را هدف دل مکن

 شیفتج طبع مهندس مگرد

 دستخوش فکرِ سبکسر مباش

 شعبده با چرخ مشعبد مباز

 دست بر این دامن پرخاک زن

 بگذر ازین دایرۀ دیرپای

 چند درین دستگه سرسری

 بازمهر مجوی از فلک مهره

 

 مکندوهر كان را صدفِ دل  

 همنفس نفس مهوِس مگرد

 سپرِ وهم سبکپر مباشپی

 عربده با دهر معربد مساز

 پای بر این سركش بیباک زن...

 زور مکن تا نشوی زیر پای

 دهرۀ این دهر ستمگر خوری

 سازدل بگسل زین خزفِ مهره

 (1)همان: ی                                         

 گیرینتیجه
به آرایش لفظ و آوردن كنایات و استعارات تازه و نو در مقدمه و سرآغاز « االنوارروضج»نظومج خواجوی كرمانی در م

مقاالت بیستگانه اهتمام ورزیده و میل به هنرورزی با هر شیوه و شگرد ممکن، در اثرش مشهود است. خواجو در 

پرسش و پاسخی نمیگذرد، بسط  این منظومه با توصیف احوال و روحیات شخصیتها، حکایات را كه غالباً از حد

بیت روایت میکند. برخی از این حکایات اصوالً دزارش احوال شاعر و خاطرات  14میدهد و دفتگو را داهی تا 

ها و تناسب واجها، صفت شاخص و محسوس در این اثر خواجو آوایی واههاوست. دلبستگی به موسیقی كلمات و هم

میز آها آغاز میکند. اهتمام به ایراد سخنان حکمتركت خود را از موسیقی واههاست؛ تا آنجا كه دویی اندیشج شاعر ح

د های پژوهش نشان میدهد نخلبندونه و كاربرد مثل را هم باید از ویژدیهای اصلی این منظومه برشمرد. یافتهو مثل

رایی، انواع تکرار، تأكید و تضاد آهای ادبی در حوزۀ بدیع بیش از هر چیز، به انواع جناس، واجشاعران در میان آرایه

 و استعارۀ مصرحه« حسی به عقلی»و « حسی به حسی»های بیانی نیز تشبیه اعم از تمایل دارد و در سطح آرایه

در كالم وی بیشترین بسامد را دارند. زبان ساده و به دور از هر دونه ابهام خواجو در این منظومه نشان از توجه وی 

ما نو تالش برای انتقال اندیشج تعلیمی خود دارد. از این رو عناصری مانند ایهام، متناقضبه سطح آداهی مخاطب 
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توجهی ندارند. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد كه خواجوی های دور از ذهن در كالم وی جایگاه قابل و استعاره

های عرفانی، القی با مفاهیم و آموزهاز طریق آمیختن مضامین اجتماعی و اخ« االنوارروضج»كرمانی در منظومج 

شده به منظومج خود بخشیده و شخصیتهای وی در این حکایات، كه اغلب از صوفیان شناخته« صوفیانه»وبویی رنگ

ا همانند بایزید بسطامی، جنید بغدادی و ابوبکر شبلی هستند، بعنوان ابزاری برای ترغیب مخاطب و تأثیر این آموزه

اند. البته ذكر این نکته نیز ضروری است كه خواجو در این منظومه نیز از شیوۀ خود به كار رفتهبر روح و جان وی 

ات نیز در برخی حکای« لیلی و مجنون»های غنایی غفلت نکرده و شخصیتهایی مانند پردازی منظومهدر شخصیت

ابزاری  در كنار سایر صورخیال آفرینی میکنند. تشبیه در این منظومهاین منظومه در ردیف شخصیتهای اصلی نقش

صاویر شناسی این تهای زیباییعرفانی است؛ البته نباید از جنبه-كارآمد در خدمت بیان اندیشه و مفاهیم تعلیمی

 نیز غافل بود.
 

 مشاركت نویسندگان
در  انسانیاین مقاله حاصل دستاورد رسالج دورۀ دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی است. آقای دكتر احمد حسنی رنجبر راهنمایی این رساله را بر عهده 

اند. آقای غالمحسین خدایار نیز بعنوان پژوهشگر این رساله، در دردآوری داشته و طراح اصلی این مطالعه بوده

خانم اشرف شیبانی اقدم نیز نقش مشاور این پژوهش را ایفا اند. سركار ها و تنظیم نهایی متن نقش داشتهداده

 كردند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر است.

 

 تشکر و قدردانی 
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر و قدردانی خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی و همچنین داوران رساله كه نویسنددان را در انجام و ارتقای  علوم انسانی

 كیفی این پژوهش یاری دادند، اعالم كنند.

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این پژوهش در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

شی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این پژوهش طبق فعالیتهای پژوه

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

ا بر موارد ذكرشده ر احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج

  عهده میگیرند.
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