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 چکیده :

رمانی کیان بدانیم بی گمان دیوان خواجوی اگر شاهنامه را سند هویت و شناسنامه فرهنگ و زبان ایران
سرایندگان ادب پارسی همچون شاعر و عارف بزرگ قرن هشتم هجری قمری در کنار دیگر دواوین 

کار گیری تمامی شود .بجمعی ما آرییان محسوب می سروده های حضرت حافظ ، حافظه قومی و
شارت به تاریخ و اسطوره ایرانی و بهره مندی از شخصیت های ملی و اامکانات فکری و زبانی و 

است تا عالوه  بر آندر این مقاله تالش واجو را اصالتی خاص بخشیده است.سروده های خ ،حماسی
 کاون در سروده های خواجو مورد کندوکیفی آزتاب کمی وباای هعناصر اسطور بر بررسی اساطیر و

هدف یا  -1:لی و پاسخگویی به آنها ازاهم موضوعات این جستار استاص سواالت طرحقرار گیرد . لذا
موفقیت  میزان آگاهی و -2ت ؟ اسچه بوده خواجو دراشعار ای هعناصر اسطور تاثیرکاربردی استفاده از
آیا خواجو باپشتوانه  -3؟  چه کیفیت و کمیتی داشته استای هعناصر اسطورخواجو در بهره مندی از
 ت؟ه اسدربیان مفاهیم ذهنی و ارائه مضامین و تصاویر شاعرانه موفق بودای هقرار دادن عناصر اسطور

ندیشه های بلند عرفانی ، آشنایی عمیقی با فرهنگ ضمن برخورداری از اخواجو  میتوان گفت از این رو
ه زو تاریخ دیرینه قوم ایرانی داشته و با پشتوانه قرار دادن آن توانسته است به بیان اندیشه ها و آمو

و شخصیت های ملی و حماسی را به عنوان ای هچنین عناصر اسطورهمها و تعالیم خود بپردازد.
 شاعرانه داشته باشد .ای هاستفاد ،و خیال انگیز عناصر مضمون آفرین ازای همجموع
 : اسطوره ، حماسه ، خواجو ، عنصر ، رستم ، افراسیاب  کلیدی کلمات
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 مقدمه :

وتحقیق و مطالعه آن عمق ا یکی از مهمترین مباحث ادبی است درآثار ادب از آن جا که تجلی اسطوره
غنای فکری و فرهنگی آفرینندگان آن را نشان می دهد ونیز موفقیت آنان را در بیان اندیشه ها و 

سیمای  بررسی "آموزه ها و آفرینش مضامین اخالقی و هنری برمی تاباند ؛ این جستار باعنوان 

به جلوه های ارزشی اساطیرایرانی  تابرآن است  "خواجوی کرمانی اشعاردیوان  اساطیر ایرانی درآیینه
عناصر خیال انگیز ومضمون آفرین  ق و تاثیر کاربردی کمی و کیفی آنها به منزلهسبک وسیا؛ و 

بپردازد به طوری که بتوان دانست خواجو تا چه اندازه درتسریع القای مفاهیم ذهنی و تعالیم اخالقی 

جهت پژوهشی علمی و دستیابی به نتایجی  ن روازای وتربیتی وخلق مضامین شاعرانه موفق بوده است.

 اصلی ، ضرورت، شیوه و پیشینه تحقیق ضروریست. سواالتبهتر، در نظر داشتن 

 سواالت تحقیق:

 بوده است؟ای هاسطوره ایرانی چه انداز جو با فرهنگ غنی ودیرینگیمیزان آشنایی خوا  -1
ا درارائه اندیشه ه مندی از اساطیرایرانی واجو در بهرهتاثیر کاربردی وموفقیت کمی و کیفی خ  -2

 فس فردی چه بوده است؟وتعالیم تجربیات آفاق وان

رینش مضامین شاعرانه وخیال انگیزچه کمیت و کیفیتی در در آف بردی اساطیر ایرانیتاثیر کار-3
 سروده های خواجو داشته است؟

ای فکری وامکانات هنری ویی پرسش های فوق شناخت تنوع زمینه هپاسخگبدیهی است بررسی و 

را در بخش های پسین اهداف خود  را می طلبد . از این رو این مقالهوقابلیت های عاطفی خواجو 

 کند.جستجو می

 ضرورت تحقیق:

به عنوان یکی از  مطالعه وتحقیق آناز دیرباز موضوع اسطوره درآثار ادبا کاربردی دیرینه داشته و
کاربران آن را نشان داده است به همین خاطر تا  و فرهنگی عمق غنای فکریمباحث ادبی، مهمترین

امروز تحقیقاتی پیرامون این عرصه در سه گستره ادبیات حماسی، غنایی و نمایشی به عمل آمده 

ر ،این مقاله بادبیگستردگی جنبه های نقد  توجه به ن پردازی صرف بااصرف نظر ازداست است.لذا

ادبی یعنی بررسی جلوه های ارزشی اساطیر ایرانی و سبک و سیاق آنست تا به یکی از جلوه های نقد 
اجوی ویال انگیزومضمون آفرین در دیوان خجمله عناصرخو تاثیر کاربردی کم و کیفی آن به منزله 

که بتوان دریافت که او چه اندازه در تسریع القای مفاهیم ذهنی وتعالیم ای هه گونکرمانی بپردازد ب

 ق بوده است.رینش مضامین شاعرانه موفاخالقی وتربیتی وآف

 شیوة تحقیق :
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شیوة تحقیق در این جستار شیوة نظری بوده است یعنی نوعی پژوهش بنیادی که از روشهای 

ازحوزه اساطیری واشارات ای هاستداللی و تحلیل عقالنی استفاده شده، وبرپایۀ مطالعۀ کتابخان

 مطالب به عمل آمده است.دردیوان خواجوفیش نویسی وتدوین ای هاسطور

 پیشینة تحقیق :

تجلی رمز  "برپایه آنچه که از نظر گذشت تاکنون تحقیقاتی باچنین رویکردی درآثارعطار نیشابوری
رانه تجلی شاع "، دیوان خاقانی شروانی "دکتر رضا اشرف زاده"تالیف  "وروایت درشعرعطارنیشابوری

به عمل آمده؛ یا  "دکترسیدعلی اردالن جوان"از "اساطیروروایات تاریخی ومذهبی دراشعارخاقانی

درشعرخواجوازمولفانی ای همبنی براشاراتی مختصربه چهره های اسطورتی مقاالمحدود جز

رو می  از ایناست. مدهنیامانند:دکترمحمدغالمرضایی،دکترکتایون مزداپورودکترعباس سلمی به عمل 
ایه براین پدر دیوان اشعار خواجو انجام پذیرد. طلبید تا پژوهشی بنیادین درراستای اهداف تحقیق 

 این مقاله در سه فصل:کلیات،ارائه تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری تدوین شده است.

 فصل اول : -3

 جهان اسطوره شناسی :و (  Myth) اسطوره  -3-3
 در سپیده دمانِ ،اساطیر ملل .برخوردارندای هفرهنگ ملت ها ، اسطوره ها از جایگاه ویژو در تاریخ 

شوند به همین دلیل امروزه اسطورشناسی شاخه مهمی از معرفت پیش از تاریخ هر قوم محسوب می

رود و با منابع بزرگی که همواره با شناخت اساطیر جهان در اختیار علوم اجتماعی به شمار می شناسیِ

نان را در حیات اقوام توان به شناخت اسطوره های ایرانی پرداخت و نقش آمردمان امروز است می
 بهاسطوره و  جهان شناسیاسطوره وارزشمندی که درباره رسی نمود . با وجود تحقیقات ایرانی بر

قرن اخیر پیش روی در یک ا به ویژه گنجینه فرهنگی ر ازاینای هتازجلوه های عمل آمده میتوان 

ب تواند داشته باشد ، بر حسامر میی وره با همه غرابتی که مسأله در بادتعریف اسط» جهانیان گشود. 
 (. 11: ص دانش اساطیر، باستید« ) آن که از چه دیدگاهی در آن نظر شود فرق می کند 

اسطوره حکایتی موهوم و شگفت ، دارای منشأیی مردمی و نا اندیشیده است که در آن عامالنی که 

به سیمای اشخاص نمودار گشته و اعمال  نیستند و غالباً قوای طبیعتندص در زمره اشخا
داستانی  سطوره به معنای واقعی و دقیق کلمه،ا( .» 12) همان ، ص  .وماجراهایشان معنای رمزی دارد

 ل مناسکی به دنبال دارد و مجبوریم که به آنخام و بی پرده و رک و راست است که علی االصو

ود ش. خدایی زاده میان و سرمدی تصویر شده است در عالم جاوید که اعتماد کنیم . بر خالف افسانه

«  و ابدی است گذارد این ها بر وفق معتقداتی است که ازلیبه جهان می رسد و دوباره پاو به قتل می
تصویری علمی از » اسطوره را تجسم آرمانی آینده دانسته یعنی  "سارتر"از نگاه (. 12) همان ، ص 

تسلط او نیست و باید در زمینه هایی از طبیعت یا آگاهی انسان نسبت به آن چه که فعال ً در حیطه 

ای هاین تعریف تا انداز(  232: ص  ادبیات چیست،سارتر« )جامعه که هنوز مهار نشده است تحقق یابد 
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وزه از اسطوره وجود دارد منطبق تر است . اگر به اسطوره به معنی افسانه و قصه با برداشتی که امر

ست رو به اساطیر دریچه ای» ی ندارد زیرا های پوچ داده اند این تا حدودی با تعریف فوق منافات

 "ر قالب قصه بیان شده استنهفته انسان ها ، که د یرزو هاگذشته های دور ، غم و شادی و آ
 ( . 5ص )اساطیر،مارکیش:

ت ی به غایاسطوره واقعیت فرهنگ: » تری در این باره اذعان داشتهمل بیشالیاده با تعمق و تامیرچا

قل کننده ناسطوره گردد ف ومکمل یکدیگر بررسی و تفسیر میست که از دیدگاه های مختلپیچیده ای

مان شگرف بدایت همه چیز رخ ، زکه در زمان اولینای هراوی واقع ،سرگذشتی قدسی و مینویست
ان و های نمایچگونه از دولت سر و به برکت کار کند که. به بیان دیگر اسطوره حکایت می داده است

، ای هچه کل واقعیت کیهان ، یا جزیی از واقعیت جزیر –برجسته موجودات مافوق طبیعی واقعیتی 

پا به عرصه وجود نهاده است . بنابراین اسطوره همیشه  –نوع نباتی خاص ، سلوک و کرداری انسانی 
آمده ، موجود گشته و هستی خود متضمن روایت یک خلقت است یعنی میگوید چگونه چیزی پدید 

 ( . 12: ص  چشم اندازهای اسطوره، میرچاالیاده)« غاز کرده است را آ

ان تومیی که از ان به عمل آمده یفاز اسطوره و تعار یشایان ذکر است با وجود دیدگاه های گوناگون

زبان  ی وگزارش بلند باالیی از نظریات مکاتب مختلف روان شناسی ، انسان شناسی ، جامعه شناس
.. را ، اشاعه و .مانند ساختارگرایی ، پدیدار شناسی ، تطور گرایی  شناسی در مکتب های گوناگونی

ق جایگزین قدرت خلیی شرح اسطوره نتوانسته تواناظاهراً « روژه کایوا » نیز اضافه نمود. به گفته

اهتمام در شرح و تفسیر اسطوره همواره تقریباً اسطوره یا زیستن با اساطیر شود . دست کم باید گفت 
الیه » در هم آمیخت« تروا » شهر ناکام مانده ، زیرا همان گونه که در طول زمان الیه های مختلف 

)جهان اسطوره شناسی،کایوا « اند هم انباشته شده چ تمیزی،براسطوره ها نیز بی هیهای ویرانه های 

 (. 16: ص 

 اسطوره و عناصر اساطیری :  -3-2
توان شناخت و به ژرفای آن دست یافت مگر آنکه ریشه باورهای آنان را بی گمان هیچ ملتی را نمی

بررسی  جای گرفته است مورد انشن قوم که در فراسوی حافظه فرهنگیدر انگاره های اساطیری آ
ینی شاهدات عمتر گفته آمد اگر باور کنم جهان بینی هر قوم مبتنی بر قرار داد . براساس آنچه پیش

توان اسطوره را گاه میبا جهان درون خویش است آنو برداشت عقالنی از عینیات و در آمیختن آن 

که به عنوان عناصر و بن  جزا و ارکانیرا شامل اآن قوم در طول اعصار دانست و آن معرف جهان بینی
اریخ از تتمام نمای ای هیا آیین یبرشی عرض در واقع دهنده اساطیر قومی موسومند.مایه های تشکیل 

ی طبیعی یدایش پدیده ها؛ تصویری از سرگذشت آفرینش ، پ یا تاریخ قبل از تاریخ یک ملتنخستین 

پدیده ها و اشیای فرا طبیعی و مینوی ، داستان مرگ و زندگی ، پدر و مادر نخستین ، خدایان آسمانی،

، نیروهای خیر و شر ، زمان و مکان ، شخصیت ها ، اعم از پادشاهان و پهلوانان و قهرمانان ، جنگ و 
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 گی، تاریخ و دیرین تکثر و تنوع آنهاشایان ذکر است دالوری ها ، پایان هستی و داوری جهان و ... 

. تعدد و پرباری این عناصر در فرهنگ اساطیری  را عمیق تر و پربار تر نمایان میسازدفرهنگ هر قومی 

و قابل توجه به جمله آثار ادبی بخشیده خاص ای هبازتاب آن در ادب پارسی جلوو ایران و بهره مندی 
 .است

 اساطیر ایرانی و بن مایه های آن :  -3-1 

دیدگاه های ایرانیان بر جای مانده است ای هکه از گذشتۀ افسانای هاسطوربن مایه ها و عناصر 

م ت که این مردسداشته و در بردارنده نگرش هایی سازد که در آغاز به آن تعلقرا منعکس میای هجامع

داشته اند ای ههای قهرمانان و موجودات افساندایان و دالورینسبت به رویارویی خیر و شر ، اعمال خ

پیش از ای ه. بن مایه های اسطور از زرتشت بودهپیش و پس  شامل دو حوزه زمانیِن عناصر . ای
ه تصور کاز جهان بینی ایرانیان باستان استای همجموع وآن شودتشت که به دوران باستان مربوط میزر

قهرمانان  و دینیهای ایان باستانی ، خدایان مرتبط با آیینو تلقی آنان را از آفرینش ، تصویر عالم ، خد

روایات ملی ، اساطیر دینی  پس از زرتشت ، شاملای هکند . و بن مایه های اسطورایزدی و ... بیان می
، حقایق تاریخی ، سرگذشت پهلوانان ایران ، یادگاری های پیش از مهاجرت و خاطرات دوران زندگی 

ان هنر نمایی ها و پهلوانی ها در آسیای مرکزی ، شرح لشکر کشی ها و مبارزات و مدافعات ، داست

ردند کعظمتی که ذاتاً برای خود تصور میدر کشوران نواحی مختلف ایران ، غرور و کبریای نژاد آریا و 

 .  شدندیان پنداشته میعالقه شدید به عقاید مذهبی به ایزدان و امشاپسندان که همه حامی ایران

 فصل دوم : -2

 خواجو و اسطوره های ایرانی :  -2-3
و عارف قرن هشتم هجری در  تر گفته آمد دیوان اشعار خواجوی کرمانی شاعرهمان گونه که پیش

ای ههنرمندان و جمعی ماست چرا که بابهره جوییِ دیگر سروده های ادب پارسی حافظه قومیکنار
ی و لامکانات فکری و زبانی ، و اشارت به تاریخ و اسطوره ایرانی و استفاده از شخصیت های م ازتمام

که اوضاع و احوال سیاسی و  2در عصری را اصالتی ویژه بخشیده است.حماسی سروده های خویش 

                                                                 
عصری که حکومت در دست ترکتازی ایل خانان مغول ودست نشاندگان آنان بود که سرانجام با مرگ ابوسعید بهادر  -3

گردید  محلیقدرتشان به پایان رسید . ضعف و زبونی و انحطاط اواخر عصر ایل خانان ، سبب باال گرفتن کار حکومت های 

و سرانجام در نیمه دوم این دوران ) نیمه دوم قرن هشتم ( بساط حکومت ایل خانان بر چیده شد . اوضاع سیاسی و 

احوال اجتماعی ایران در این عهد بسیار آشفته و نابسامان بود زیرا عالوه بر ضعف حکومت مرکزی زنان و خاتون های 

ا نقش بسیار حساسی یافته بودند و همین امر حوادثی را آفریدکه شیرازه ایل خانان نیز در سیاست و سیاست گذاری ه

 ( .2دیوان حافظ،انجوی شیرازی،ص « ) امور مملکت از هم پاشیده شد 

انتقادات صریح عبید زاکانی بازتاب چنین شرایطی است و در آثار دیگر خردمندان این عصر تأثیر و عکس العمل این 

 ن و طنز های موجود در دیوان حافظ معمول چنان اوضاعی است :حاالت را می توان دید ، طع
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ای هاجتماعی ایران بسیار آشفته و نابسامان بود و شیرازه امور مملکت ازهم پاشیده شده بود ، در هنگام

 زدند و بامی دّشکستند و می خوارگان را حکردهو خم شراب می که پادشاهان مستبد و فاسد توبه 

د دادنچند هزار جلد کتاب فرمان میصبات عامیانه و تزویر های آزادی کش به سوزاندن و شستن تع
ا هر شد تگرفتند و این باعث میکران و شاعران جیره خوار قرار میو مورد ستایش دانشمندان و روشنف

ین دروغنان را به ستایش آیک از حاکمان محلی شاعران و نویسندگان را به دستگاه خود بخوانند و 

ن ، ضمای هنیز با پرداختن به اساطیر و یادکرد بن مایه های اسطور .خواجوترغیب کننددر حق خود 

ا ر مرور و زنده نگه داشتن آنها ، عمق غنای فکری و فرهنگی و میزان کمی و کیفی موفقیت خویش
ر این شاعرانه در معرض نمایش قرفرینش مضامو آموزه های اخالقیو تربیتی و آیان اندیشه ها در ب

تهای شخصیها یاد و نام نگامه بازار تاریخ و فقدان مردمیها و مردانگین هداده است . به عبارت دیگر در آ

نچه را که در گذشته می زیرا هر آاز ذهن و زبان شاعری چون خواجو زدودنی نبود  آرمانی و حماسی
ایده  وییگهای پیشینیان نشانی نمی دید اقتها و صدصالبت کرد و از شکوهیافت در حال مشاهده نمی

وان راز بزرگ پشتوانه تصاویر و کرد به همین دلیل میتدر گذشته جستجو می صرفاً های خود راآل

از سویی موهبت تولد و زندگی در این .  جستجو نمود تعابیر اساطیری دیوان خواجو را در این نکته
ادبیات مکتوب ، به آدمی این سعادت را ارزانی میدارد تا بتواند سیر سرزمین پهناور با چند هزار سال 

حیات و دگردیسی مخلوقاتی را از نزدیک بشناسد به طوری که آفریده ذهن و ضمیر انسان هاست و 

از این آفرینش زنده و جاندار ، دارای ای هدر درون فرهنگ جامعه پدید آمده و تکوین یافته اند . پار

واقعیت فرهنگی اند و هنوز در فرهنگ عامیانه ایران به حیات خود ادامه می دهند هستی ملموس و 
. گاهی این انگاره های کهنسال اجتماعی و فرهنگی تا اعمال ضمیر جامعه ریشه دوانده و گاهی به 

صورت مفاهیمی پنهان در ضمیر ناخود آگاه جمعی زنده مانده اند و می توان جلوه پرشکوه آن ها را 

ای هار جاودان هنری بازیافت ، بخشی از این افرینش فرهنگی را انگاره ها و بن مایه های اسطوردر آث
و قسم دیگر را شخصیتهای داستانی و داستان مایه های باستانی تشکیل داده اند که بنابر عادت آنها 

ان داست را اساطیر یا عناصر اساطیری گفته اند . در شناخت و توصیف این عناصر و شخصیت ها و

های آنان از دو جهت می توان رهیابی داشت و به آنها پرداخت . نخست آن که می توان سبقه تاریخی 

و دیرینگی آنها را کاوید و کهن ترین صورت اصلی شان را دریافت و تغییر شکل و دگردیسی لغزنده 
ه تنها کار رفته است نآ نها را باز شناخت به شکلی که در یک پیکر زبانی و داستانی مفاهیمی که به 

اعتبار عام و ارزش جهانی تاریخی خود را حفظ کرده بلکه ارزش و بعد فردی و شخص آفریننده اثر 

                                                                 
 پیر می فروش  صبحدم از    کردم سوال           و قاضی و شرب الیهودشان   احوال شیخ 

 درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش            گفتا نگفتنی است سخن گر چه محرمی   

 (3/111)دیوان حافظ،
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و راوی را نیز منظور می نماید زیرا آفریننده هر بار با کاربرد هر مفهوم مهر و نقش شخصی خود را 

دارد خود نیز چنان آن را باز آفرینی  نیز بر ان میزند و با تعبیری که شخصاً از آن انگاره اجتماعی

میکند و به کار میبرد که بی گمان باید گفت آن را از نو باز آفریده است بنابراین در هر روایت و 
 اشارتی باز آفرینی و خلقی تازه در کار است و همه مفاهیم یک بار از آغاز باز آفریده میشود . 

از افریدون ، ایرج ، بهرام  سروده های او مشاهده کرد.در ن میتوافهرستی از نام های کهن را از این رو 

که در رأس آن ها در « سام » ، بیژن ، سیاوش ، جمشید ، ضحاک و کاووس و کیقباد گرفته تا 
بسامد نام ه است. فصیل درباره او زندگانی اش سخن به میان آوردبه تخواجو « سام نامه » منظومه 

به چشم می خورد گویای توجهی است که او به این قهرمانان اشعار اوکه به کرات در ای ههای اسطور

بهره مندی خواجو را در پشتوانه های  برآنست تا این جستار لذاو پهلوانان اساطیری داشته است .

ربیتی نی بلند اخالقی و تتصویری و آفرینش مضامین متنوع شاعرانه و بیان مفاهیم ذهنی و تعالیم معا
غلو شاعرانه و قهرمانان پروری ) ب( تصویر آفرینی و الگو سازی : الف( نماد ازای هاندرجلوه های شاعر

، تشبیه ممدوح به قهرمانان و شخصیت های اساطیری و اغلب توفق و برتری بر آن ( ج( مضمون 

د بررسی رمو ،م و تربیتبر هویت های اساطیری ( ه( تعلیآفرینید ( زبان آوری ) ترکیبات ویژه مبتنی 
 .قراردهد

 : نماد و الگو سازی-2-2

شخصیت اساطیری را به عنوان الگو و نماد یکی از ویژگی های مثبت  نه،اشاعر خواجو در این جلوة
استفاده ازشخصیت هایی مانند رستم ، قرارداده است که خود گویای تلقی او از آن شخصیت هاست .

 مطلب است.اسفندیار، کیخسرو ، سیاوش ، افراسیاب و... مبین این 

 رستم : -3

شخصیت های اساطیری به عنوان پهلوان ملی و میهنی و یکی از برجسته ترین  نام رستم انسان آرمانی

در بسامد  گشایی ها که رنمونه بارز پهلوانی و جنگ آوری صاحب رشادت ها و ایثارگری ها و کشو
و به عنوان الگو و نماد پهلوانی آرمانی جهت آفرینش  خواجو قرار گرفته بسیار باالیی مورد استفاده

 است . تصاویر و مضامینشاعرانهتوجه او را به خود جلب کرده 

 رستتتم ستترخاب گیر و بیژن دستتتان فرود  

 

شان         شین و کسری خسرو ن  خسرو کسری ن

 ( 533، ص  22ب،  خواجو ) دیوان
( ممدوح را در جنگ آوری و شجاعت  ساختگیای ها مضمونی حماسی ) حماسبیت بدراین خواجو 

 با غلوی شاعرانه به رستم سرخاب گیر تشبیه کرده است.

 
یار خون دل خوردم     یدم و بستتت  ستتتفر گز

 

 چو در مصتتیبت ستتهراب رستتتم دستتتان    

(323،6) 



ر به خاطر روزگارسفری به رغم میل باطنی اش ونی غنایی خواجو اوج اندوه خود را ددراین بیت بامضم

 و مردم زمانه، به غم و اندوه رستم درمصیبت از دست دادن سهراب تشبیه کرده است. 

تکتتاور شتتتتوی ستتتتوار        خش  فراز ر  چو 
 

 گویی تهمتن استتتت که آید ز ستتتیستتتتان 
(132،12)

 جمشید : -3

طیری ایران در دیوان مطرح ترین شخصیت اساجمشید را ای هشاید بتوان در میان عناصر اسطور 

. زیرا در مواضع متعددی به بهانه هایی متأمالنه از او یاد می کند به گمانی این عرصه خواجو دانست

ی هعدی قابل توجتوجه و تصویر از آن رو باشد که شخصیت جمشید ظرفیت تلمیح پذیری و چند ب

ا ت او با سلیمان نیز مورد دیگری بوده و تخلیط و آمیزش شخصیت اساطیری در شعر فارسی داشته
ی چون:جام ، از این رو موارد.بخشدبشاعرانه خواجو را نسبت به جمشید وسعت بیشتری  طیف نگاه

را مجذوب خود شاعر حشمت و معدلت جمشیدی ازنمایه های الگویی بوده کهتخت ، فر،قدر، بزم،

 وزیر او را به آصف مانند کرده است : جمشید و گاه مالزمات ممدوح را به  تاجایی که، ساخته است.

قام     بت ، برجیس مریخ انت  قطب گردون مرت

 

 خسترو کیخسترو آیت کستری جمشتید جام    

(3  ،151) 

 و هرمزکستتتری نشتتتان دارا نشتتتین بهمن

 

 جمشتتتیتتد قتتدروگیو گودرز انتقتتام  حتتاتم

(32،1)
پای  ا   فتاد  جمشتتتید فر  آصتتتف ستتتبدر 

 

نردبتتان چرخ    قصتتترِاز  شتتتش دریچتته نتته 

(16/13) 

 بیژن :  -2

ای همندانة هنر ن در سروده های خود به نوعی تاریخ و هنر شعری را به شیوخواجو در اشارت به بیژ

ان داستده از این عنصر خیال انگیز ،طوری که ضمن تصویر آفرینی در استفاببه هم در آمیخته، 
 افراسیاب و زندانی کردن بیژن را در چاه به ذهن متبادر میکند.

مروز         ی ن فروز  تش رخ مشتتترق   خستتترو آ

 

یاب    چه افراستتت  همچو بیزن ستتتر برآورد از 

(2/512) 

 فتنته را متاننتد بیزن در چته افراستتتیتاب     
 

ته           یاف ندان  به ز مت  یا  چرخ رویین تن درا
(23/635) 

 فریدون : -1

با جایگاهی واال در تاریخ اساطیر ایران با هویتی ای هآبتین از چهره های برجسته اسطور فریدونِ

قدرت نمایی و ظلم ی بوده است . نمادین خواجوی کرمان الگوهایمعنوی از جمله برجسته ترین 

که نگاه خواجو را به خود جلب نموده است. دژخیم ازجمله ویژگیهایی بوده ستیزی و مبارزه با دشمن
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هان     این دم  یدون شتتتد از ج  که جم و فر

 

نگین و ستتتزاوار گتتاه کو        ؟شتتتتایستتتتتته 

(12/156) 

 تتتن دارا در افتتریتتدون فتتر هتتمتتتتتنای تتت
 

یژن         ب بود گتتاه شتتتجتتاعتتت  تو  فرود   کتته 
(11/136)

 اسکندر : -4

با هویتی دوگانه به طوری که در تصویر سازی های خواجو  است از شخصیت هایی کامالً ویژهاسکندر

در هم  مله کرده و پادشاهی هخامنشی راتاریخی به ایران حای ههمانند جمشید ، از یک سو چهر

ه گجستکوبیده ، اوستا را آتش زده ، تخت جمشید را نابود ساخته و به این شکل فردی ملعون و 

د ؛ شوی عالم و حکیم و دادگستر مبدل میز اسالم به شخصا ، پسگردد اما از سوی دیگرمعرفی می
را به خدمت به دیدار حضرت خضر در می آید و او مده و ن ذکر آن آی که در قرآهمان ذوالقرنینیعنی 

خواجو با اشارت به اسکندر و ذکر قرینه های موجود شود .و به سر چشمه آب زندگانی روان میگیرد می

 در اشعارش تفکیک هر یک از این دو هویت را برای خوانندگان سروده هایش آسان نموده است . 
 خضتتر شتتمشتتیرش که آب زندگانی می برد 

 

کارزار      لب دارا بردرد در  ندر ق  چون ستتتک

(23/13) 

گر     تو ز  چون  یی   زمتتانتته  برون آ  دستتتپتته 

 

ندر          مد ستتتک مت برآ که ز ظل مان برد   گ

(11/532) 

  آرش : -1

ورده ن او در سروده هایش سخن به میان آنمادیو تیر ز آرشدر استفاده از عناصر اسطوره ای، اخواجو 
مامیت مظهر از خود گذشتگی که به خاطر عشق به وطن و حفظ تاست آرش نماد قدرت و ایمان و 

کند . خواجو در عشق وکمال جویی قداست و صداقت آرش را در نظر ارضی جان خود را قربانی می

زوی رعاشقی وطن پرست که برای آرمان و آباشد .  نمادین داشته تا جملۀ عاشق پیشگان را الگویی
ت نمادین بوده ، طبق روای ی. تیر او نیز الگوی مینماید طر نوشهادت را با طیب خاخود شهد شیرین ش

کند . این موضوع بی ت آن را همراه با کمانش سفارش مییکی از فرشتگان ساخ شتها اسفندارمذی

ی که تیر او تیر و کمانست تیر گز نبوده و این خود مبین آنبه توصیه سیمرغ جهت ساخت شباهت 

 ینی بوده است . نمادین و آی
بگشتتتتود            مزه اش  غ گی کتته  ن  هر ختتد

 

 نستتتتبتتتتتش دل بتته تتتیتتر آرش کتترد   

(5/261) 

 یخواجو قدرت نفوذ وتاثیرگذاری تیر غمزه محبوب را به نیروی تیر آرش تشبیه کرده است از سوی
 .خود رقم میزنددیگر تیرنگاه مقدر محبوب گویی قلب عنایت عاشق وارسته را در سرنوشت ازلی 
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 گر بگتذرد ز جوشتتتن جتانم عجتب متدار    

 

که چون تیر آرشتتتستتتت     کان غمزه تو   پی

(6/132) 

 کیخسرو : -6

یکی از برجسته ترین چهره های اساطیری  ان است.ایرانی در دوران کیانی پهلوانپرآوازه ترین پادشاه و

ه اپادشخوی، ژدف بسیاری از پادشاهان بدنام و کیخسرو برخالکه از مجموعه روایات برمی آید، ، چنان
ی همه جهان نماست که با چشم های ی)دلی(. او مانند جمشید دارای جام بوده استی کامل انسان و

شاهنامه نیز این آیینه را به او نسبت داده که  رازدان عین بینایی و دل آگاهی است .ی بینشبین و 

ند. در یبینه گیتی نمای در اقصای توران مییو بیژن را به یاری همین آ ار بودهفت کشور در آن پدید

 گاهیل آاشارت خواجو به کیخسرو نشانه های بنیادینی مانند دلیری ، شکست ناپذیری ، عرفان و د
 خورد . و جاودانگی او به چشم می

 دلیری و شجاعت :
بر           یخستتتروی  ک یغ  ت  ستتتر آرد  چو او 

 

لرزد          ب یران شتتتته شتتترق را ستتتر  پ  چو 

(1/21) 

 م :شَهیبت اتباع و شکوه حَ
 خستتترو غتازی محمتد حتامی ملتک عجم    

 

 ستتام کیخستتروحشتتم دارای افریدون حشتتر

(3/26)

 عزت و جایگاه : 
 دین یزدان را مبتارز شتتتمع ملتت را فروغ  

 

 حیدر ثانی محمد خضتتتر کیخستتترو مکان     

(1/536) 

 تصویر آفرینی :  -2-2

به عنوان یکی از جمله عناصر خیال انگیز در غلوی شاعرانه ای ههای اسطوربه چهره خواجو در اشارت 
 به قهرمان اساطیری ، اغلب ساختگیای هانندگی ممدوح در حماسو برتر ، ضمن مبا تشبیه تفضیل 

 خود را نسبت به او برتری داده است . ةمانند

 بهمن : -3

یت هزار قیصتتتر       گدا قان   به روز بزم  خا  و 

 

 بته گتاه رزم استتتیرت هزاران بهمن و دارا  

(3/13) 

که بل ؛ممدوح را مضمرآ در زور و جنگ آوری به بهمن تشبیه کرده است نه تنها که دراین بیت خواجو
 او را در تشبیهی تفضیلی نسبت به او برتری داده است.



 
 

 
 
 

 
 
 

 103/سیمای اساطیر در آیینۀ دیوان اشعار خواجو

 زیبدشتتبرنگ مخدومی که میمگر نعل ستتم 

 

چاکرش بهمن     خادمش بهرام وکمتر  نه   کمی

(2/33) 
حاتم      بذل چو بهمن فستتترده پیش تو  قت   به و

 
 به گاه کینه چو پیران شتتکستتته پیش تو رستتم 

(1/21) 

نشان داده است . در واقع بهمن در این بیت  را با واژة بهمن خواجو دراین بیت هنر واژه ورزی خود

انبوه برف یخی است که با وجود کلمه رستم ضمن تبادر بهمن پسر اسفندیار ، با آن ایهام تضاد 

 .ساخته است

 سام : -3

 کی کمان چرخ پر دستتتان رویین تن کشتتد 
 

 آن که پیچید پنجۀ استتکندر و بازوی ستتام  
(12/32) 

 کیقباد: -2

باد صتتتد یزد کمترین موالی او   جرد و کیق

 

 الی او صتتتد هرمز و نوشتتتیروان کمترین ال

(15/533) 

 بهرام :

 ی که میزیبدمگر نعل ستتم شتتبرنگ مخدوم 

 

 بهرام و کمتر چاکرش بهمن ش کمینه خادم  

(2/33) 

 اسکندر: -1

یافته        ندر  لک ستتتک گل بین اگر م  خستتترو 
 

پیکر یتتافتتته         لبتتل بتتاغ را طتتاووس  ب  بتتاز 
(11/151) 

 کی کمان چرخ پردستتتان رویین تن کشتتد 

 

 آن که پیچد پنجۀ استتتکندر و بازوی ستتتام

(12/32) 
ابیات که ترجیح ممدوح به قهرمانان حماسی نسبت به  است دربعضی ابیات این نکته قابل تامل البته

ر ت ستایشی بوده مخصوصاً دنسو این امر بیشتر به اقتضای یک  دیگر کمتر موردتوجه قرارگرفته

 . ای استبه شخصیت های اسطوره خواجو ه این خود نیز نمود دیگری از عنایتک؛ مدحی قصاید 

 بتتتنتتتدة زال زر اگتتتر نشتتتتتتدی  
 

 م بتتودیهتتتتتصتتتتد غتتالمتتش چتتو گستتت 
(1/163) 

پی آ      ین زمتتان ز  کنتتدر ا گ استتت  یب زنتتد

 

پذیر نیستتتتت       که دارا  پاه   بیرون برد ستتت

(22/156) 

 تلمیح یا اشارت روایی و داستانی :  -2-1
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ورد او آن چهره را ممرتبط با یکی از مالزمات داستانی به شخصیت های اساطیری  خواجو در اشاره

عد به عبارت دیگر بُا در چند کلمه روایت نموده است .به شکلی فشرده قصه ر توجه قرار داده و

رستم و اسفندیار و قصه هفت  :مانند .داستان بیشتر از خود شخصیت مورد نظر بوده است تلمیحی
یاوش و پیران و روایات مرتبط ، س افراسیاب خوان ، رستم با دیوان مازندران و دیو سفید، بیژن و چاه

 و ...جمشید و جام جم و خاتم ، بهرام و شکار گور  ودابه و سیاوش ، کاوه و قیام او ،سنها، با آ

 رستم و دیو سپید:

ند       دیو ستتتپیتدبود ستتتپیتده کته خون برا

 

چرخ         مروز بتته متتازنتتدران  ی ن  زو شتتتتاه 

(12/13) 

 رستم و هفت خوان ، رستم و جنگ دوازده رخ :
 منستتتوخ کرده قصتتتته یتتک روزه رزم تو 

 

 رخ و نتتاموس هفتتت خوان    جنتتگ دوازده  

(12/132) 
یافت      تهمتن از غم این هفت خوان خالص ن

 

 ستتیامک از کف این دیو کینه جوی بجستتت

(1/153) 

 بیژن و چاه افراسیاب : 

 بیژن کجتاستتتتت ورنته چو نیکو نظر کنی  

 

خاک   چاه بیژن استتتت  این   توده تیره تر از 

(1/112) 

 فتنته را متاننتد بیژن در چته افراستتتیتاب     
 

ته          یاف ندان  به ز مت  یا  چرخ رویین تن در ا
(2/633)

 کاوه و قیام او :
می بستتتتت         فعتتل او  بنتتدی کتته   نعتتل 

 

 و ستتتتتنتتدانتتش کتتاوه آورد پتتتتتک   

(2/163) 

 بهرام و شکار گور :
 چو خستتتروان جوان بخت صتتتید گور کنند

 

گورش آیتتد یتتاد             هرام  ب یر ز  پ هر  پ  ستتت

(12/526) 

 ...وجمشید و جام و جم و خاتم 
جان بودم   یاوش زآ تا   ن می چون خون ستتت

 

نفروشتتتم  جتتامی بتته همتته مملکتتت ج          م 

(13/121) 
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یدون می     ید بر فرق فر ند افستتتر جمشتتت  نه

 

ننتتد               یز م یوان دارا  بر ا ین  ن قر ل  تختتت ذوا

(16/523) 

بود        بتته ختتاتمی کتته ملتتک بتتدو پتتایتتدار 
 

 م به خاک در افتاد و شتتد به باددستتت جاز 
(12/113) 

با ج    که منش می طلبم   م نیستتتتآن نگینی 

 

 وآن مستتیحی که منش دیده ام از مریم نیستتت 

(1/131) 

 پیران و داستان هایش :
به جوانی      که قتلش  یاووش  ند  آن ستتت  کرد

 

 خونش این طتتایفتته امروز ز پیران طلبنتتد

(21/22) 
بر ستتتر آرد            یخستتتروی  ک یغ  ت  چو او 

 

لرزد          ب یران شتتتته شتتترق را ستتتر  پ  چو 

(1/21) 

 سیاوش :
یا نی ستتترخاب      آن خون ستتتیاوش استتتت 

 

 ان داریدر دور تتتو آب شتتتتد ز متتیتتد  

(211/552) 
باب شتتتوق را       جام جم ار بده ز   ستتتتاقی 

 

 ستتتآن می که در پیاله چو خون ستتیاوشتت 

(5/132) 

 ( : ای همبتنی بر هویت های اسطورخواجو زبان آوری ) ترکیب سازی  -2-4
از اشارات داستانی و تلمیحی نسبت قهرمانان اساطیری خواجو با هنر مندی قابل توجهی با بهره مندی 

توان او را در زمره ترکیب ساز از این نظر میکیب های شاعرانه را آفریده است. و حماسی زیباترین تر

 ین شاعران ادب پارسی معرفی نمود. ترکیباتی مانند:تر

 گودرز انتقام ، دارانشین ،کسری نشان ، جمشید قدر:

 بهمن دارا نشتتتین و هرمز کستتتری نشتتتان 
 

قام        قدر و گیو گودرز انت ید   حاتم جمشتتت
(1/32) 

 گستهم پیکار :

 به صتتتد صتتتاحب اقلیم بخش کشتتتور گیر   
 

 پیکار صتتتف جستتتم بزم گستتتتهم  به قدر آ  
(2/52)

 کیخسرو حشم ، افریدون حشر:
 غتازی محمتد حتامی ملتک عجم    خستتترو 

 

 ستتام کیخستترو حشتتم دارای افریدون حشتتر

(22/53) 
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 ،سلیمان قدر ،موسی کف ،خضرعمر،سکندر در،محمدخلق،عیسی دم،علی جود:تهمتن تن 
ضر عمر     سی کف، خ سکندر در سلیمان قدر، مو  ، 

 
 ، علی جود ، تهمتن تنمحمد خلق، عیستتتی دم 

(6/133) 

 ،اسکندرجالل،دارا اثر:بهمن پیروز بخت ،بهمن مهابت
پیروز روز            بهمن  بهمن مهتتابتتت   کستتتری 

 

ندر دار     ندر جالل استتتک  اثرا خضتتتر استتتک

(13/53)

 همچنین ترکیب هایی نظیر :

 16/13( ، جمشید فر)22/53( ، افریدون حشر )5/532و )( 11/136،  12/33افریدون )فریدون ( فر )
ا ( ، دار2/132، جمشید معدلت )(  15/131( ، جم نشین )3/151( ، جمشید جام ) 12/33،  3/53، 

( ، کیخسرو مکان 2/113( ، کیخسرو آستان )13/132( کسری فر )1/32( ، دارانشین )23/53اثر)

( ، بهمن مهابت  23/53( ، بهرام سطوت )11/132( ، بهرام سوز ) 22/535( ، سرخاب گیر )1/536)
 ( و ...  12/122( ، جم جام )2/52( ، جم بزم )23/53) 

 مضمون آفرینی :  -2-1
دیگر در میان بهانه های بهره مندی خواجوی کرمانی از عناصر اساطیری و شخصیت های ای هانگیز

، آفرینش مضامین متنوعی اعم از حماسه و اخالق و عشق و عرفان بوده است ای هحماسی و اسطور

دن اطالعات تاریخی و مندانه با پشتوانه قرارداخواجو با گرایشاتی هنربه عبارت دیگر ذهن خالق 

 مقاصد درونی خویشمفاهیم و  ضمن آفرینش مضامینی شاعرانه موفقیت الزم را جهت ارائه اطیریاس
 عشقی، عرفانی ، حماسی ، اخالقی ومضامین اجتماعی ، جمله  کسب نموده است . از این رهگذر

 توان نام برد . را می و... مضامین مرتبط با این مبحث تربیتی

 :  اخالق و عرفان
که این پیران رویین تن به ملک جم مشتتتو غ    ره 

 

ستان  ستانی   به د ست آرند اگر خود پور د  ت به د

(1/251/131) 

ت ناپذیر معرفی طریقت را پیرانی رویین تن و شکس مرشدان و پیران عرفانیای هخواجو در تجرب
بهی نیست اما او سعی کرده  بی ارتباط به اسفندیار حامی و نگهبان دین نموده اگر چه این موضوع

از نگاهی دیگر ان خود راهنمایی سازد .سالکان طریقت را به حرف شنوی و اطاعت محض از مرشدتا 

هر حالی ، کند که آدمی در غرور و خود پرستی را یاد آوری میدوری از ذکری اخالقی ، تنبیه و تدر
 در امان نیست.دستان روزگار  از اما؛ ل فن باشد و شکست ناپذیرهر اندازه که اه

 دون دوانیش از این کیخسرو ار شبرنگ بر جیح  پ

 

 اشتتتک ما راند به قطره دم به دم گلگون بر آب     

(2/13/631) 
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خونین شوق خود را در مسیر کمال در سیل اشک ن بزرگداشت کیخسرو ، در چنین تصویری ضم

ای هو سیر خود را حماس عرفان وارگی کیخسرو تشبیه کرده افزونی و قداست به بزرگی و تقدس و

 طرناک و پر فراز و نشیب عبورنمودهم دنیا از عقبات خداده که در میدان پر تالطم و تزاحبزرگ جلوه 
 عظیم را آفریده است . ای هو رو به کمال ، حماس

ست   کاف و نون جزوی از اوراق کتب خانه ما

 

 قاف تا قاف جهان حرفی از افستتانه ماستتت  

(1/32/131) 
ویر صالبرز کوه برابر تنمادِ  ،کوه قاف همان البرز کوه مرکز جهان است که با اسطوره بهشت قاف یا

 ههستی را تشکیل داد« کن» از قدرت الیزال الهی که با کلمۀ یبخش به شده است . خواجو با اشاره

عالم گیر  را عارفانه سخن عشق تعبیرییا همان قاف اسطوره ای، درجهان توسط البرز کوه احاطه و 

 سر دنیا مثالی از این ماجرا تصویر کرده است.سراخود رادر  آوازه عشق ا مصور ساخته وو آشکار
نه چو         یا قاف هوای تو آشتتت به  قا کنم   عن

 

باشتتتم        یان تو  که مرغی از آشتتت ید   بدان ام

(3/22/136) 

 عالمی که جایگاههمان عالم باال باشد به کار برده، ش که این بیت قاف را در معنای عرفانیخواجو در 
 سیمرغ حقیقت و عنقای جان است . 

 دارد و لیک داستتتتان قاف و عنقا شتتتهرتی    

 

قای من        قاف و خرد عن جان را منم   عالم 

(22/632) 

ت. اسدر این بیت حقیقت نفس ناطقه و اثبات آن از عنصر قاف در معنای کنایی آن استفاده شده 
جان و عنقای عالم کبریایی و عالم جان را پیدا کرده به طوری که سیمرغ  یِقاف همان مفهوم کنای

 است .  کردهلم جان و خرد را عنقا تصویرکنند خواجو وجود خویش را عامعنا در آن زندگی می

 حماسه :
ر غلوی شاعرانه ممدوح بر ساخته دای هخواجو در مدح ممدوح به شکل قابل توجهی در خلق حماس

 ون رستم ، کیخسرو وشجاعت و جنگ آوری به شخصیت هایی چ ، عرفان ، عزت و را در تنومندی
 تشبیه کرده است .اسفندیار

 رستم :
 ر عمر ، سکندر درسلیمان قدر ، موسی کف ، خض

 
 محمد خلق ، عیستتتی دم ، علی جود ، تهمتن تن

(6/133) 

ایل بهترین ها ن در این بیت اغراق به اوج شاعرانه خود رسیده ، ممدوح در چند تصویر پیاپی به غایتِ

 تهمتن تصویر شده است .  چون رستمِمشکست ناپذیری ه تا جایی که در تنومندی و آمده
 طتایی چتاکر   ای تو را گتاه ستتتختا حتاتم   

 

 غتا رستتتتم دستتتتتان بنتده   وی تو را روزو

(15/122)
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 . 

 گودرز ، کاووس :
نتقتتام             بهرام ستتتطوت گیو گودرز ا  هرمز 

 

ید فر       حاتم جمشتتت بت  کاووس رت  رستتتتم 

(12/53 ) 

 مضمون اجتماعی : 
 ستتتتتچنتتان کتته بتته زال مشتتتتابهت اگر 

 

فتتتاده گتتذار      تش از چتته ستتتیتتاوش   بر آ

(21/15) 

تش ، از مردم زمانه خود شکایت میکند از آخواجو در این تصویر با تلمیحی به داستان گذر سیاوش 
 اهیشود و مردم به غلط از کسانی خون خوه خونش بی گناه بر زمین ریخته میسیاوش مانندی ک

؛ همچون پیران ویسه که درکلیت نمایند که در ماجرا جز نقشی مثبت نقش دیگری نداشته اندمی

یی مثبت نقش آفرینی کرده اما متاسفانه خیرخواه ومظهرخرد بوده و به عنوان نیروای هداستان چهر
 . اوست که نشانه تیر کینۀ انتقامجویان قرار میگیرد و از او خونخواهی میشود

ند       به جوانی کرد که قتلش  یاووش   آن ستتت

 

 خونش این طتتایفتته امروز ز پیران طلبنتتد

(23/22) 
آدمی  از روزگار و مردم زمانه مخاطبان خود را تذکر و اندرزی شاعرانه داده است کهخواجو در شکایت 

ز چاله و به مصداق ار نباید گرفتار ترکستان گمراهی شودبا مشکالت اجتناب ناپذی با وجود روبرویی

 بدترین را انتخاب کند. ،بدتر بد و   میان شایسته نیست  ؛بیرون آمدن و در چاه گرفتار آمدن
 تو را خون ستتیاوش گر چه دامن گیر شتتد لیکن

 
چه بیژن         تا نیفتی در  نه رخ  تان م  به ترکستتت

(3/33) 

 عشق و عرفان :
یافت      تهمتن از غم این هفت خوان خالص ن

 

 ستتیامک از کف این دیو کینه جوی بجستتت

(1/153) 

افر وکه با دل آگاهی کامل و عشقی  تهمتن کنایه از سالک الی اهلل بودهدر این بیت منظور خواجو از 

دیو کینه جوی همان نفس شود . د تا به مقام بقای بااهلل نایلنههفت وادی سلوک را پشت سر می
ندازد و د و هر لحظه او را به مخاطره می اگذارک را در هیچ موقعیتی در امان نمی که سال اماره است

چون حضرت موالنا نفس خواجو در بیان این اصل عرفانی همست وا آن کنترل مطلق تنها راه رهایی از

  . از او گرفت را هان مهیا نمود بلکه باید موقعیتبرای آای هداند که نباید بهانمی اماره را اژدهایی
 نفس اژدرهتتاستتتتت او کی مرده استتتتت      

 

 از غتتم بتتی آلتتتتتی افستتتترده استتتتت   

 نریمان :
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نریمتتان ز کریمتتان خواهنتتد           دیتتت خون 

 

 حاصتتل ملکت ستتاستتان ز خراستتان طلبند  

(13/22) 

گله می نماید که متأسفانه خون بهای  از خالف آمد کار از آنها شکایت از مردم زمانه نیزخواجو در 
 بزرگان و پهلوانانی چون نریمان وقت را از کریمان زمان می جویند . 

ب            ح م کمتتال  چون ز  مراد   تستتتتتترک 

 

یاز بود        خاتم ن به  که  مان مبر   جستتتم را گ

(1/132/133) 
مهم  هبیش نیست تا جسم یا سلیمان را عاملی برای پادشاهی باشد آنچای هاز نظر خواجو خاتم بهان

یزلی است.عشق باشد همه چیز هست،وقتی خدا باشد همه  است عشق حقیقی و کمال لم

 ."ما را جهاز مهرتوما را جواز و  الهی نام تو "به قول خواجه عبداهلل انصاری:. چیزمهیاست

 گه نبود عقل  آو صتتتید عشتتتق اوشتتتد   دل
کت   ج جام ممل  م را چو گشتتتت بی خبر از 

 

نداشتتتت   افتاد جام    وخرد شتتتد و جم خبر 
 خاتم ز دستتت رفت و ز خاتم خبر نداشتتت  

(6/53/331)

 کستتی که ملک خرد باشتتدش به زیر نگین  
 

جام می  ع      ز  هد جر کت ج   ای هند  مبه مل
(2/132/125) 

اند دهیچ ارزش دنیایی قابل مقایسه نمیعشق یا عشق راستین ، آن را با شراب  خواجو در قدر و منزلت

ملکت از آن نوشیده باشد حتی مای هو به قول او هر کسی که ارزش آن را درک کرده باشد و جرع

 کند . معاوضه نمی جمشیدی را با آن
یار   جام می   هر کو ز دستتتت  ته استتتت   گرف

 

 روشتتتن بدان که مملکت جم گرفته استتتت

(5/31/325) 

و عزت پادشاهی است . به  شق الزمه ارزش واقعیدولت عشق است و ع راستینبه قول خواجو دولت 
 . وقتی عشق باشد همه چیز هست.« چون که صد آمد نود هم پیش ماست » گفته حضرت موالنا : 

 از اشارات و تعابیری بود که خواجو در میان جملهای هتا این جایگاه آن چه از نظر گذشت فشرد

ه عنوان نها بتواند بگیری از آ داشت تا با بهرهای هوراساطیر ایرانی نسبت به شخصیت های اسط عناصر

از این .فاهیم ذهنی و تعالیم خود بپردازدیکی از جمله عناصر خیال انگیز و مضمون آفرین به بیان م
 د.ه این جستار خالصه کرنتیج در را میتوان رو تاثیر کاربردی و میزان کمی و کیفی موفقیت خواجو

 فصل سوم : -1

 نتیجه :  -1-3

در آثار ادبا یکی از مهمترین مباحث ادبی بوده و ای هاساطیر و عناصر اسطوراز آن جا که سیمای 
را نشان میدهد و نیز موفقیت آنها را در بیان اندیشه  مطالعه آن عمق فکری و فرهنگی آفرینندگان آن

در این جستار با عنوان سیمای  منعکس میسازد؛ ی و هنریها و آموزه ها و آفرینش مضامین اخالق



 
 
 
 
 
 
 

 33زمستان-26شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/316

 

ی اهسویی به جلوه های ارزشی تجلی شاعرانه عناصر اسطور شعار خواجو ،ازدر آیینه دیوان ااساطیر 

ن یسبک و سیاق و تأثیر کاربردی این جمله عناصر خیال انگیز و مضمون آفربه ، و از سوی دیگر 

ز ه اک با در نظر گرفتن فرضیات و پرسش های تحقیقاتی این مقاله نتایجیبراین پایه  پرداخته شد.
 ریخ کهن ایران والف ( میزان کمی و کیفی آشنایی خواجو با دیرینگی تا نظرمیگذرد بدست آمد.

با مطالعه و تأمل و تعمق در اشعار خواجو به روشنی می توان دریافت خواجو با  ، کهاساطیر ایرانی

ها نه از آنو کاربرد های متنوع و هنرمندانه ای هجمله اشارات خود به عناصر و بن مایه های اسطور

هره بآگاهی داشته بلکه با نوع تنها نسبت به گذشته فرهنگی و تاریخی این سرزمین کهن و پهناور 
است . چرا که  خویش دانسته یآن را سند هویت و افتخار ملی و میهن ،خود مندی کمی و کیفی

 انهرا نشان می دهد و خوشبخت و هویت خود عمق کیفی فرهنگ ،از چنین غنایی برخورداری ملتی

 ب ( چندی و چونی استفاده خواجو از .پیوسته به خود بالیده است ارزشی قوم ایرانی با وجود چنین
دردیوان خواجو  لوه های شاعرانه عناصر اساطیریج با نگاهی به عناصر و بن مایه های اسطوره ای، که

را در کنار دواوین دیگر سرایندگان ادب پارسی مانند دیوان خواجه شیرازی وان سروده های او میت

با به کار گیری این توفیق را به دست آورده تا حافظه قومی و جمعی قوم ایرانی دانست . خواجو 
تمامی امکانات فکری و زبانی و اشارت به تاریخ و اسطوره ایرانی و بهره مندی از شخصیت های 

شه یضمن برخورداری ازانده ببخشد . خواجو ی سروده های خویش را اصالتی ویژو حماسای هاسطور

با فرهنگ و تاریخ دیرینه قوم ایرانی داشته که با پشتوانه قراردادن  یهای بلند عرفانی ، آشنایی عمیق

 آن توانسته است به بیان اندیشه ها ، آموزه ها و تعالیم خود بپردازد و آن جمله عناصر را به عنوان
تأثیر کاربردی و میزان کمی و میتوان و یال انگیز به کار گیرد . از این رعناصر مضمون آفرین و خ

نمادو  عرصه هایدرای هصر و شخصیت های اسطورموفقیت خواجو را در استفاده از عناکیفی 

اشارات یا  تلمیح ،زبان آوری ) ترکیب سازی مبتنی بر هویت های اساطیری( ،تصویرآفرینی، ،الگوسازی
سروده های خواجو دلیلی حاصل سخن این که  و...مشاهده نمود. مضمون آفرینی،روایی و داستانی

بزرگ بر موفقیت چشمگیر او درجهت نیل به اهداف وآرزوی علمی وهنری است به شکلی که دیوانش 

ن شاعرانه تریدر اشاراتی بی شمار به هنرمندانه ترین و ای هبه منزله یک فرهنگ نامه بزرگ اسطور

عناصر و بن مایه های اساطیری ، دیرینگی تاریخ و  ی از سیمایدرخشان سیاق شعری ضمن تجلی
 است .  ساطیری این سرزمین را منعکس ساختهعناصر فرهنگ ا
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