
 

 بررسی صورت و محتواي گوهرنامۀ خواجوي کرمانی

 
 رحمان ذبیحی

 عضو هیأت علمی دانشگاه ایالم -استادیار

 مریم کسایی
 دانشگاه ایالم -کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
) است، که در مدح بهاءالدین محمد، از اعقاب خواجه 750از خمسۀ خواجوي کرمانی (م:  ترین منظومهگوهرنامه کوتاه

الملک طوسی و وزیرِ امیر مبارزالدین محمد سروده شده است. ساختار منظومه و شیوة بیان مطالب در آن جالب نظام
ملک تا بهاءالدین محمد شامل السابقه است؛ شاعر سرگذشت اجداد ممدوح را از نظامتوجه و در مواردي بدیع و بی

-کند. منظومه با بیان حکم وزارت نظامالگوي پیر خردمند استـ طلب میافروز ـکه در حقیقت کهنهفت تن، از پیر دانش
یابد. زبانِ شعر در گوهرنامه استادانه و روان الملک و حدود اختیارات او و ذکر برخی محامد و آثارِ خیر وي پایان می

سازي و نقش آن در تکوین فرم سخن او چشمگیر است. از بعد تخیل، کثرت تصویر، شاعر به ترکیباست و گرایش 
هاي شاعر برجسته است و از جنبۀ ها، پیوند تصاویر با برخی دانش و آگاهیغلبۀ استعاره و تشخیص بر دیگر گونه

ختار بدیع منظومه و فواید تاریخی آن که موسیقیِ شعر، تالش شاعر بر رعایت حداکثرِ تناسبات لفظی و معنوي است. سا
شود و همچنین ارزش ادبی آن در الملک طوسی محسوب مییکی از اسناد مهم تحقیق در زندگی اعقاب خواجه نظام

 خور پژوهش است. امري که در تحقیق حاضر به فراخور مجال بدان پرداخته شده است.
 محتوا، زبان، تخیل، موسیقی : خواجوي کرمانی، گوهرنامه، ساختار،واژگان کلیدي

 
 درآمد
الدین ابوالعطا محمود بن علی بن محمود، مشهور به خواجوي مرشدي کرمانی و ملقّب به نخلبند شعرا در روز کمال

و نسبت  2. تخلص خواجو ناشی از انتساب شاعر به خواجگان کرمان1به دنیا آمد 689یکشنبه بیستم ذوالحجۀ سال 
)، به 1، برگ 1/352مرشدي نیز که خود در آغاز رسایل بدان تصریح کرده است (نک: خواجوي کرمانی، نسخۀ شمارة 

) مدفون در کازرون است. لقب نخلبند شعرا از روزگار شاعر 426دلیل ارادت او به شیخ ابواسحق ابراهیم بن شهریار (م: 
) و خود نیز به این امر اشاره کرده 1324، 2، ج1389و اوحدي بلیانی،  187: 1318مشهور بوده (نک: دولتشاه سمرقندي، 

مقدمات علوم «). او 14، مقدمۀ مصحح: 1387و نیز نک: خواجوي کرمانی،  480و  462: 1370است (خواجوي کرمانی، 
از دقایق موسیقی  متداول عصر، مانند صرف و نحو، لغت و ادب، قرآن و تفسیر را در کرمان خوانده، از هیأت و نجوم و

آگاهی یافته است و در شاعري نیز با آشنایی تمام با شعر سنایی، خاقانی، نظامی و سعدي به قدرت و شهرتی رسیده 
). بخش عظیمی از زندگی وي در سیر و 15(همان: » است که توجه بزرگان ادب دوست کرمان را به خود جلب کند

همواره سیاحت کردي «ه امن و ممدوحان ادب دوست گذشته است. سیاحت و کسب دانش و تجربه و جستجوي پناهگا
جا). او پس از سفر به بغداد و و نیز نک: اوحدي بلیانی، همان 249: 1318(دولتشاه سمرقندي، » و در کرمان قرار نیافتی

ظفر در تردد بود و به تبریز و ستایش شاهان و امیران آنجا به شیراز آمد و در اواخر عمر در میان دربار آل اینجو و آل م
). در باب سال 17ـ 18، مقدمۀ مصحح: 1378گفت (خواجوي کرمانی، تناسب شرایط روزگار هر دو گروه را مدح می

، مقدمۀ مصحح: 1336اند (نک: خواجوي کرمانی، ق دانسته753وفات او اختالف است؛ برخی معاصران سال وفات او را 
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ترین کس به روزگار شاعر ترین قول، قولِ مؤلف مجمل فصیحی، نزدیکدرست)، اما 552: 1387؛ اقبال آشتیانی، 82

 ).895: 3، ج1363و نیز نک: صفا،  939: 2، ج1386ق ذکر کرده است (فصیح خوافی، 750است که سال وفات شاعر را 
شعر فارسی هاي ها، موضوعات و قالبخواجو از شاعران پرکار تاریخ ادبیات ایران است. او در اغلب زمینه    
بند، رباعی، قطعه، و مستزاد است بند، ترجیعآزمایی کرده است؛ دیوان مفصل او شاملِ غزل، قصیده، مسمط، ترکیب طبع

رسایل چهارگانۀ شاعر شاملِ سراجیه، شمس و سحاب،  3الجمال تدوین شده است.الکمال و بدایعکه در دو بخش صنایع
اند (خواجوي کرمانی، نوشته شده 748جع و مصنوع، ظاهراً همه در سال شمع و شمشیر و نمد و بوریا با نثري مس

فراهم  747الغیوب گزیدة اشعار اوست که توسط خود وي در سال القلوب و مصابیح). مفاتیح37، مقدمۀ مصحح: 1387
بر وزن خسرو و  االسرار نظامی، گل و نوروزاالنوار به تقلید از مخزنآمده است. خمسۀ خواجو مشتمل است بر: روضه

 پیکر، هماي و همایون بر وزن اسکندرنامه و گوهرنامه بر وزن خسرو و شیرین.نامه بر وزن حدیقه و هفتشیرین، کمال
 

 گوهرنامه
خواجو در بحر هزج مسدس محذوف/ مقصور است که شاعر آن را  4هاي پنجگانۀترین منظومه از مثنويگوهرنامه کوتاه

الملک به نام بهاءالدین محمود بن عزالدین یوسف وزیر امیرمبارزالدین محمد و از اعقاب خواجه نظام 746به سال 
 »گوهر«ظاهراً چون منظومه در شرح نسب و مآثر نیاکان ممدوح و بیان نژاد و   5بیت سروده است. 1022طوسی در 

آنهاست به گوهرنامه موسوم گشته است. خواجو خود این منظومه را دو بار گوهرنامه و بار دیگر به ضرورت وزن 
 گهرنامه خوانده است؛

 کـه گـوهرنامۀ مـا کم بها نیست         بهایش در درج کبریایی است
 چو کردم گوهرافشان نوك خامه         گهر   نامه   نهادم   نامِ    نامه

 ). 210و نیز نک:  257و 256: 1370(خواجوي کرمانی،                                                     
 

شود و با مدح امیر مبارزالدین محمد و ذکر پیروزي او (احتماالً بر گوهرنامه با توحید و نعت رسول اکرم (ص) آغاز می
یابد، سپس پیکی از ممدوح بر شاعر که در ) ادامه می36ح: ، مقدمۀ مصح1378الدین صاین، نک:خواجوي کرمانی، رکن

نوازد و شاعر ضمن غزلی دعاي ممدوح را به جا آید و او را میور است فرود میحالی عارفانه و فضایی روحانی غوطه
ا جویا الگوي پیر خردمند است احوال ممدوح رافروز که در این منظومه نمودي از کهنآورد. آنگاه از پیر دانشمی
 گوید:شود و او در پاسخ شاعر می می

 وزیر خسرو منـصور غـازي است               همـیشه کار او چاکرنـوازي است
 شـه گــردون ز مهر دل غـالمش               بهـاءالـدیـن لقب محـمود نامش...

 الملک طوسش جد اعالست                   شود کار نظام ملک از او راستنظام
 )210(ص                                                                                       

 
گوید و کیوان بر صدق قول پیر گواهی الملک و شأن و شکوه و پایۀ بلند او سخن میافروز دربارة نظامدر ادامه پیر دانش

خواهد او نیز غزلی نهد واز او سرودي میو جامی بر کف معشوق می بردخواران پناه میدهد. آنگاه شاعر به کوي بادهمی
افروز و پاسخ او و خواند. این ساختار یعنی استفسار حال و جایگاه اجداد ممدوح از پیر دانشدر پردة راست فرو می

شود؛ چنانکه می گواهیِ یکی از سیارات بر صدق سخن وي و رفتن شاعر به میخانه و انشاد غزل تا شش بار دیگر تکرار
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الملک مسعود وزیر قزل ارسالن، الدین ابوالفتح مشهور به حمیدالملک، قوامالملک به ترتیب احوال تاجشاعر پس از نظام

فخرالدوله والدین احمد، زکی الدوله والدین محمود، عالءالدین یوسف و بهاءالدین محمود ممدوح اصلی منظومه، را از 
گوید و به ترتیب مشتري، بهرام، خوشید، ناهید، عطارد و ماه بر راستی و درستی سخن پیر میافروز باز زبان پیر دانش

دهند. شیوة شاعر در بیان سرگذشت اجداد ممدوح مبتنی بر ایجاز و اختصار است. او در ابیاتی به مهمترین گواهی می
الفتح و الدین ابینکه محل دفن تاجکند چناحوادث زندگی ممدوح و به ویژه محل درگذشت و خاکجاي او اشاره می

الدوله را در دهخوارقان بیان کند و یا قبر فخرالدوله را در سیواس و خاك زکیالملک را چرنداب تبریز ذکر میقوام
پردازد و در الدین ملکشاه صادر شده بود میالملک که از سوي جاللکند. در ادامه شاعر به فرمان وزارت خواجه نظام می

کند و ضمن لقاب، مناصب، حدود اختیارات و واگذاري بخشی از قدرت شاه به وي به نکات جالبی اشاره میباب ا
ها، احداث عمارات، تقویت مذهب شافعی و برخی الملک بعضی از مآثر وي از جمله بناي نظامیهبرشمردن محامد نظام
راهیابی به کوي ممدوح و عرض خدمت و بندگی شمارد. منظومه با مدد خواهی از نسیم براي اخبار خواجه را برمی

 یابد. شاعر به آستان او پایان می
اي سیارات هفتگانه را در ساخت و پرداخت منظومۀ خویش اگر چه پیش از خواجو نظامی در هفت پیکر به گونه    

انه در شهادت بر گشود، اما شیوة خواجو در گواه گرفتن سیارات هفتدخیل ساخته و پیشگام این امر محسوب می
ترین  سابقه و درخور توجه بسیار است. این امر اصلیافروز در ذکر مناقب اجداد ممدوح، بدیع و بیدرستی قول پیر دانش

رویکرد شاعر در ساخت منظومه است و استناد به قول اجرام فلکی به منظور اعتبار بخشیدن به سخن و قائل شدن به 
 ب بی چون و چرا آن را بپذیرد. منشأ عرشی براي آن است تا مخاط

 
 افروزپیر دانش

افروز است که نقشی اساسی در ساخت و محتواي منظومه دارد. نکتۀ بسیار مهم در گوهرنامه هویت و ماهیت پیر دانش
این که شاعر استناد به قول او و گواهی اجرام فلکی بر درستی سخن او را بی چون و چرا سند مسلم و برهانِ قاطع 
دانسته و مخاطب را به پذیرش آن قانع کرده است، حاکی از جایگاه او نزد شاعر و کارکرد وي در انسجام متن است. 

افروز پیري خواجو خود در در گل و نوروز توضیحات دقیقی در بارة هویت این پیر آورده است؛ در گل و نوروز دانش
انش یگانۀ روزگار. در اواخر داستان اینگونه از او به شاهزاده است خردمند و ساکن دیري در روم و در انواع و اقسام د

 دهند:نوروز خبر می
 

 ز نزدیکان یکی گفت اي شهنشاه
 

 در اینجا هست دیري بر سر راه... 
 

 در او فـرسـوده سالی دهـرپیماي
 

 چو مه پیک ضمیرش شهرپیماي 
 

 افروزکشیشی پـیر نامش دانــش
 

 آموزوز او عـقل مهـندس دانش 
 

 ز افالطون بـه حکمت یادگاري
 

 به میدان خـرد چابـک سواري 
 

 به محراب حـواري روي کرده  ز انـفاس مسـیحا بــوي بــرده
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 هاي سپهر از هـم گــشودهگره
 

 کـواکب را رخ از بـرقع نموده 
 

 بخواند هر کسی را نامه و نام
 

 بگوید جمله را آغاز و انجام 
 

 
 ) 245، گل و نوروز: 1350(خواجوي کرمانی،                                                                         

      
 زند:رود و بر دستش بوسه مینوروز به دیدار او می

 کـه اي جاسـوس راز آسـمانی              دلــت آییــنۀ نقـــش نــهانی
 روزان                 روان ما بــه دانش برفــروزانتو خضر وقتی و ما تیره 

 شب تار است و ما سرگشتگانیم               در این وادي به خون آغشتگانیم
 چه باشد گر به ما راهی نمایی               دهی پنـدي و بـندي برگشایی

 )246و  245(همان:                                                                                                       
پرسد و او به این آنگاه نوروز چهارده سؤال در باب منشأ و معاد، ازل و حیات و مرگ و روح، فلک و ... از او می

دد الگوي پیر داناست که در متون متع). پیر یاد شده در حقیقت کهن254ـ  246گوید(نک: همان، ها پاسخ میپرسش
پیر خردمند، تجسم اصل روحانی، معرف دانش، تأمل، بینش درونی، خرد، هوشمندي «کند؛ قهرمانان قصه را راهنمایی می

). 165: 1385گرین، »(و شهود از یک سو و از سوي دیگر کیفیات اخالقی چون حسن نیت و آمادگی براي کمک است
به بعد) از رفتن به دیر مغان و نوشیدن 14: 1387اجوي کرمانی، االنوار نیز در سابقۀ نظم کتاب (نک: خوخواجو در روضه

 قدح از دست ساقی و برداشتن آثاِر هستی سخن گفته است؛
 چون من لب تشنه رسیدم به آب               سـایۀ من مـحو شــد از آفتاب
 در دل مـن چشمۀ جان شد پدید              وز کـف خضر آب حیاتم رسید

 لب جان بخش جام               وز دهـن جـام رسـیدم بـه کامبوسه زدم بر 
 مـرهم جان یافت دل ریـش من               صورت خواجو بشد از پیش من

 )15(همان:                                                                                                          
افروز و دهد تا دِر عالم معنا را به روي وي بگشاید هویتی مشابه با پیر دانششاعر آب حیات میاین خضر که به دست 

نماید و از او از جهاتی با پیر مغان دارد و ظاهراً هم اوست که در اوایل هماي و همایون در میانۀ خواب بر شاعر رخ می
 خواهد به نظم داستان دست یازد؛می

 بهشت            ز طیبت هوایش چو اردیبهشتیکی باغ دیـدم چـو خـرم 
 چمان در چمــن لعبتی سـبزپوش           تو گفتی به مینو خرامد سروش

 ها به مشک و گالببه دستش یکی صفحه از سیم ناب          نوشته سخن
 مرا گفت کیـن لحظه کاري بـکن         برو  در   جهان  یادگاري   بکن

 ).283و  282: 1370(خواجوي کرمانی،                                                                                  
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ها به نظامی نظر داشته است که در توصیف شبی روحانی و در بزم ظاهراً خواجو در اتخاذ این رویکرد در آغاز منظومه

 ).30: 1378: همو: و نیز نک 47: 1376شنود(نظامی، دل، از هاتفی غیبی آواز می
 

 غزل در مثنوي
ترین منظومۀ موجود در این سنت گنجاندن غزل در مثنوي در همان وزن و بحر، پیش از خواجو رواج داشته است. قدیم

در «اند: زمینه ورقه و گلشاه عیوقی است که شاعر ده غزل در میانۀ مثنوي آورده است. استاد صفا در دلیل این امر گفته
گویان یی به بحر متقارب یعنی بحر اصلی منظومه آمده است که در آنها به روش غزلهاچندین بار غزل این منظومه

رعایت ایراد قوافی در اواخر ابیات شده است. این کار در ادبیات فارسی تازگی داشت و علت اصلی به نظر من آن بود 
بینیم، بیان مطلب با ذکر که در مآخذ قدیم عربی می که در اصل داستان ورقه و گلشاه یعنی عروه و عفرا به همان نحو

آوري از عروه شاعر عرب همراه بوده است و ناقل داستان به شعر فارسی هر جا که به این هاي حزنابیات عاشقانه و غزل
ها معموالً هاي ما را دارد، رسیده یک غزل در میان مثنوي گنجانیده است. این غزلابیات و اشعار عاشقانه که حکم غزل

هاي قدیم فارسی است که مقرون به روانی و انسجام لفظ و دقت و باریکی معانی انگیز و از جمله غزلبسیار لطیف و دل
). از جهت رد و بدل 9، مقدمۀ مصحح: 1343(عیوقی، » گویان در آن مؤثر نیستاست و درشتی و فخامت الفاظ قصیده

نت را باید در ویس و رامین جستجو کرد (نک: فخرالدین اسعد گرگانی، میان عاشق و معشوق یک ریشۀ این س پیام
به بعد).  305: 1378به بعد). امري که بعدها مورد توجه نظامی در خسرو و شیرین واقع شده است (نظامی،  259: 1337

و معانی سوزناك ها در همان قالب مثنوي است اما از جهت وجود سخن عاشقانه البته در هر دو مثنوي یاد شده پیام
اند از از سنت تغزلی براي بحث ما قابل توجهند. ظاهرًا سنت آوردنِ غزل در میانۀ مثنوي عالوه بر آنچه استاد صفا گفته

 تبادل پیامِ عاشقانه، که سنتی ایرانی است، نیز ناشی شده است. 
نامه که پیش مام تبریزي در مثنوي صحبتنهد؛ هها روي در فزونی میدر سدة هفتم و هشتم سرودن این نوع مثنوي    

). اوحدي 56، مقدمۀ مصحح: 1351ق سروده است، به مناسبت چهار غزل گنجانده است (همام تبریزي، 682از سال 
، 461، 459: 1340سروده، ده غزل گنجانده است (اوحدي مراغی،  706العشاق که به سال مراغی نیز در مطاوي منطق

العاشقین شاه العشاق رکن صاین هروي، روحنامۀ عبید زاکانی، تحفهتوان در عشاقمسأله را می و ...). همین 465، 463
). روشن است که خواجو نیز از 24ـ 28: مقدمۀ مصحح: 1391نامۀ ابن نصوح و ... مشاهده کرد (عطایی، شجاع، محبت

 همین سنت پیروي کرده است.  
 

 زبان شعر
دهد و در حقیقت گویندة شعر، با شعر خود اي است که در زبان روي میشعر حادثه«که  اگر در تحلیل اثر ادبی بپذیریم

(شفیعی » کنددهد که خواننده میان زبان شعري او و زبان روزمرّه و عادي... تمایزي احساس میعملی در زبان انجام می
نیم. درست است که ساحت تخیل، موسیقی، )، به ناچار باید بحث را از نقشِ زبان در ادبیت کالم آغاز ک3: 1379کدکنی،

آید اما زبان حتی پیش از وارد شدن در این ساحات نقشی اساسی در تکوین عاطفه و معنی نیز در زبان و با آن پدید می
ها و ساختارهاي زبان از زمان اراسموس سبک به معنی گزینش آگاهانه یا ناخودآگاه از شکل«اثر ادبی و سبک آن دارد. 

اي است ة شانزدهم میالدي مطرح بوده و هنوز هم در مطالعات امروزي مقبولیت زیادي دارد ... زبان نظام گستردهدر سد
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هاي کوچک و بزرگ مانند واج، واژه، عبارت، بند، گروه و الگوهاي نحوي جمله که امکان تولید متشکل از ساخت

 ). 35: 1391(فتوحی، » کندنهایت را تولید میساختارهاي بی
خواجوي کرمانی گذشته از اینکه داراي استعداد درخشان در شعر و سخن پارسی است از متتبعان سعدي و نظامی     

توان به درك درستی از زبانِ غزل وي دست شود. همانگونه که بدون بررسی تأثیرپذیريِ او از سعدي، نمیمحسوب می
-پنج گنج او (نظامی) از نظر واژه«او را در خمسه تبیین کرد.  توان زبانِ شعریافت، بدون توجه به سبک سخن نظامی نمی

). مهمترین مشخصۀ 134ـ 133: 1387(غالمرضایی، » شودهاي شعر فارسی محسوب میترین مجموعههاي جدید از غنی
یهی به بعد) به تأثیر از خمسۀ نظامی است. بد 763: 1379سازي (صدیقیان، زبانِ شعر خواجو در خمسه، کثرت ترکیب

است که ذکر این مطلب به معنی أخذ ترکیبات خاص از خمسۀ نظامی نیست بلکه بدان معناست که خواجو در مقام نظر 
سازي و اهمیت آن را از نظامی فراگرفته است. کثرت و به عنوان رویکردي مهم در تکویِن ادبیت کالم، اصلِ ترکیب

تواند آثار آن را به ه در اولین برخورد و در هر صفحه میترکیبات وصفی، اضافی و فعلی به حدي است که خوانند
وضوح مشاهده کند. نکتۀ مهم دیگر ارتباط این ترکیبات با تصاویر شعري است. در حقیقت بسیاري از ترکیبات شعر او 

سالت، رانِ میدان رشوند؛ در توصیف رسول اکرم (ص): جنیبتدر عین حال استعاره یا کنایه از موصوف نیز محسوب می
چینِ بستان جاللت، سهیل یثربی، خورشید شامی، چراغ ابطحی، شمع تهامی، سهی سروِ روان هفتمین باغ، گل شقایق
پیرايِ باغِ الیزالی، هزار آوايِ گلزارِ معالی، شه مه منظرِ انجم ثواقب، فروز هشتمین راغ، نواسازِ گلستانِ حقایق، چمنبستان

)؛ قصر ششدر، پیروزه محراب 203و  202ه شاه اقلیم دنی، شمسۀ ایوان لوالك (ص  تابنده ماه برج فاستقم، فرخند
برگ معانی بر سِر کسی ریختن: او را )؛ آبِ رخ کسی به رود دادن: آِب روي وي ریختن، سمن203، 201=آسمان(ص

کالم او در حوزة نحو، سازي، ). با وجود زبان تصویري و توجه شاعر به ترکیب205و  204غرق در معانیِ ناب کردن(ص
روان و بدون تعقید است. امري که توجه قدما را نیز جلب کرده است؛ اوحدي بلیانی از سالست و پختگی و دولتشاه از 

اقسام سخن را چنان گفته که به آن سالست و جزالت و «خوشگویی و فصاحت و بالغت شعر خواجو سخن گفته اند: 
صاحب فضل و خوشگوي است و سخن او ). «1324: 2، ج1389وحدي بلیانی، (ا» پختگی کم کسی را نظمی رخ نموده

). در بخش لغات تالش 249: 1318دارند (دولتشاه سمرقندي، نظیر میرا فاضالن و بزرگان در فصاحت و بالغت بی
ه زحمت هاي ثقیل، مهجور و متروك چشمگیر است. بهاي ساده و پرکاربرد و دوري او از واژهشاعر در گزینش واژه

-) در شعر او یافت. همین گرایش شاعر به واژه232، 221، 207هایی از نوعِ یغلق، سرجوش، مقوس (صص توان واژهمی
 هاي ساده از عواملِ روانی و انسجام شعر اوست.

 
 تخیل

موسیقی، عاطفه و ) بدانیم، صورِ خیال در کنار زبان، 44: 1389(فتوحی، » هر گونه تصرف خیالی در زبان«اگر تصویر را 
شود و در برخی ادوارِ تاریخ ادبیات و به ویژه بعضی از انواع و آثار خاص، در معنی از عناصر اصلی شعر محسوب می

ترین روزگار تا به امروز، فصل ممیز شعر از دیگر کننده دارد و به اعتقاد بسیاري از ناقدان، از کهنادبیت کالم نقشی تعیین
شفیعی کدکنی، »(هاي قدیم و جدید استخیال عنصر اصلی شعر در همۀ تعریف«آید. ن به شمار میانواع کاربردهاي زبا

). خمسۀ خواجوي کرمانی همانند الگوي اصلی خود یعنی خمسۀ نظامی از آثاري است که تصویرپردازي در آن 3: 1380
له به ویژه در مواضع توصیف چون فرا نقش اساسی دارد. نخستین نکته در تحلیل این امر، کثرت تصاویر است. این مسأ

رسیدن صبح و شام، وصف میدان نبرد، وصف شجاعت و سخاوت ممدوح و ... چشمگیرتر است. دلیل دیگر کثرت 



 
 ۸۹۳/  بررسی صورت و محتواي گوهرنامۀ خواجوي کرمانی

 
تصاویر، در مواردي گرایش شاعر به اطناب و تالش او بر ارائۀ تصاویر متعدد از یک معنی و منظره است. ابیات زیر در 

 توصیف صبح است:  
 وس ملمع بال خورشید          خرامان گشت در گلزار جمشیدچو طاو

 سپهر اکسون سیـمابی بــپوشید          می گلـگون عــنابی بــنوشـید
 پـدید آمد ز دریا زورق نـــور           جهان بگرفت یکسر گرد کافـور
 برآمد حــوري از میـنوي مینا            فلک را گشت روشن چشم بینا

 ) 208(ص                                                                                                      
شود با احتساب دو تشخیص در بیت دوم، در چهار بیت یازده استعاره(هشت استعارة مصرحه و همان گونه که دیده می

 اي دیگر:در شعر بسیار باالست. نمونهسه تشخیص) به کار برده است. کاربرد این میزان تصویر 
 شــکستمشـــکستم                   رطب را خـار در پا میدلِ لــؤلـــؤي الال می

 فــکندم...فــکندم                  سخن را طیلـسان بر میز مسـتی خامه را سر مـی
 فشاندمگــردون میجهاندم                    گهر بـر فــرق سرشک از چشم جیحون می

 چشــیدمکشــیدم                         مــیِ لعل امـانی میسر زلــف معانــی می
 ) 205(ص                                                                                                    

استعاره تصویري است موجز و فشرده و براي خواجو که به کثرت از میان صورِ خیال، استعاره پرکاربردترین است. 
تواند در کمترین فضا بیشترین تصویر را بگنجاند. دلیل دیگر گرایش مند است جاذبۀ خاصی دارد. زیرا میتصویر عالقه

صاویر بدیع و شاعر به استعاره را باید در روزگار او جستجو کرد. درست است که او در نوآوري کوشیده و در مواردي ت
زیسته که بسیاري از تصاویر شعري و روابط ممکن بین اشیا و اي میاي خلق کرده است اما از سویی در زمانهسابقهبی

اي جز بهره بردن از تصاویر دیگران نداشته است و از آنجا که ها کشف و بازگو شده بوده است و شاعر چارهپدیده
)، به اقتضاي زمانۀ خود بسیاري از تشبیهات 118: 1380است (شفیعی کدکنی، سرانجام هر تصویر به صورت استعاره 

پیشینیان را در هیأت استعاره بازگفته است. البته در این میان نباید از گرایش نظامی به استعاره و تأثیر آن بر خواجو غافل 
استعارة مصرحه است. و البته سهم  هاي بازگفته پیداست،بود. بیشترین استعارات گوهرنامه، همانگونه که از نمونه

)، در مواردي از 254و  150ـ  149تشخیص نیز کم نیست. کاربرد نسبتاً باالي تشخیص به سبب پیوند آن با فعل (همان، 
عوامل مؤثر در تحرك و پویایی و سرزندگی و طراوت عنصر تصویر در گوهرنامه است. پس از استعاره تشبیه مورد 

تشبیه در شعر او غالباً موجز یعنی فاقد ادات تشبیه یا وجه شبه و نزدیک به استعاره است. تمثیل  توجه شاعر بوده است.
 کند مورد نظر شاعر بوده است.گاه به سبب اینکه مدعا را اثبات و مخاطب را اقناع مینیز گه

طبیعت، و در مواردي رزم و هاي تصاویر گوهرنامه مدح، توصیف، بزم و ادب مغانه، ها و زمینهمهمترین سرچشمه    
توصیف میدان نبرد است. در بخش آغازین منظومه، مدح از مقولۀ توحید حق و نعت رسول اکرم (ص) است (صص 

-شود. نمونه). عاطفۀ حقیقی شاعر و همدلی مخاطب با او، سبب تأثیر باطنی این بخش در نفس مخاطب می204ـ  201
افروز در حق نیاکان ممدوح و تأیید اجرام فلکی در این باب است. ان پیر دانشهاي هفتگانه از زبهاي دیگر مدح ستایش

در این مدایح غالباً از حسب و نسب، سخاوت، شجاعت و دیگر صفات نیک یاد شده است. مدح امیر مبارزالدین و ذکر 
خیالی بزم نیز پس از  الملک نیز زمینه و سرچشمۀ بسیاري از تصاویر است. توصیف مجالسمناقب و مآثر خواجه نظام

افروز و پناه بردن شاعر به میخانه، آمده است. در این موارد شاعر از شراب گواهی اجرام فلکی بر صدق سخن پیر دانش
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و...).  229، 225، 221، 216شود (گوید و پس از آن غزلی ذکر میو ساغر و ساقی و مطرب و خرابات و مستی سخن می

 اي از تصاویر بزمی:نمونه
 کهن پیري که او همزاد نوح است           مخوان راحش که اسطرالب نوح است
 بـرآر آن آتشــین رخ را ز پـرده            بــرافــروز آتـــش از آب فــسرده

 آمـیزانـگیز             بـریز آبـی بـر این خاك غــمبــگردان آن زالل آتــش
 ) 230(ص                                                                                                          

با این که موضوع گوهرنامه تأیید نسب و برشمردن مفاخر نیاکان ممدوح است و چندان ارتباطی به طبیعت ندارد، 
أخذ عناصر و طرفین تصویر از آن کمابیش در منظومه هست و توصیف طبیعت چه به صورت مستقل و چه در هیأت 

 شود:گاه در طی توصیف طبیعت تصاویر زیبایی آفریده می
 داردار             حـدایـق را پـر از آوازه مـیشقایق را بـه جـرعه تازه مـی

 ز الله لـعل شــد پیــرامن گـل              از این پس دست ما و دامن گل
 لف ریحان را گـره کن               ز سنبل بـوستان را پـر زره کنشکنج ز

 جويبوي              سرشکم بر کنار جــوي میبه باغ آي و گل خوشبوي می
 )218(ص                                                                                                         

هاست. از آنجا باب حضور طبیعت در تصاویر شعري گوهرنامه پیوند آن با ادب بزمی، مدح و دیگر زمینهنکتۀ مهم در 
که منظومه در مدح بهاءالدین محمد و ذکر محامد اجداد اوست، طبیعی است که از شجاعت ممدوح و نیاکان وي نیز 

د امیرمبارزالدین و غلبۀ او بر دشمن نیز نمونۀ سخن رفته باشد و این امر در تصاویر شعري نیز تأثیر بگذارد. ذکر نبر
 خوبی از ادب حماسی در این منظومه است:

 خاي بـرکندبه نیرو کوه را از جاي برکند                  سرِ گـردان آهـن
 درفشان کرد ابر خونفشان را                  به هم بـرزد زمین و آسمان را

 دل نَسرین چرخ آمد به پرواز        چو شد بال عقاب یغلقش باز       
 )207(ص                                                                                                      

 
 موسیقی شعر

نی، موسیقی شعر عامل سحر و افسون و راز جاودانگی کالم شاعر و از عوامل اصلی فرم در آثار ادبی است (شفیعی کدک
). هر شاعر بسته به خالقیت فردي، سبک دوره، نوع ادبیِ متن، سنت رایج روزگار و عوامل پیدا و پنهان دیگر 76: 1391

برد. خواجو براي گوهرنامه از وزن هزج مسدس محذوف یا مقصور از موسیقی شعر در ساحات مختلف آن بهره می
هاي غنایی است و خواجو نیز این وزن بیشتر مناسبِ منظومه یعنی وزن خسرو و شیرین نظامی بهره برده است. اگر چه

گل و نوروز را در همین وزن سروده است، اما با موضوع گوهرنامه نیز متناسب است و شاعر در تناسب وزن و محتوا 
 اي که ابیات مردفدچار مشکل نگشته است. در حوزة موسیقی کناري گرایش شاعر به قافیه است تا ردیف، به گونه

سازي و منظومه بسیار کمتر از ابیات مقفی است. از عوامل مهم موسیقی شعر در گوهرنامه توجه خاص شاعر به ترکیب
آرایی طنطنۀ حاصل از آن در ایجاد موسیقی است. با اینکه رعایت انواع تناسبات لفطی و کاربرد انواع جناس، سجع و واج

اصر شعر را از دست نداده و با تلفیق مالیم موسیقی با تخیل و عاطفه چشمگیر است، اما شاعر تناسب موسیقی و سایر عن
 و معنی تعادلی در سخن ایجاد کرده است. چند نمونه:



 
 ۸۹٥/  بررسی صورت و محتواي گوهرنامۀ خواجوي کرمانی

 
 بــه افــسون دیــدة ســیاره بسته               بـه افـسانه صف گـردون شکسته

 )208(ص
 رخت چو سوي تخته آوردندش از تخت               کشیدندش به خاك اصفهان

 )211(ص
 گرو کن جامه را و جام جم خواه               مشو خالی ز جام و جامه کم خواه

 )220(ص
 ور پشت               که این بدمهر بس کس را به کین کشتبکن بـر مهر چــرخ کینه

 )223(ص
راب استگالب شیشۀ گردون گل آب است               سرِ آب جـهان یکسر سـ 

)223( 
 یـارا و بـا یـاران بـه سـر بر                مـرا از کــوي عیـّاران بـه در بــر بـیا

)222( 
در حوزة صناعات معنوي تلمیح، ایهام، تضاد و مراعات نظیر چشمگیر است. خواجو شاعري فرهیخته و صاحب 

ات در سخن اوست. در مقدمۀ هاي مختلف است و نتیجۀ این امر، وفور تلمیحات و اشارهاي فراوان در زمینه آگاهی
منظومه به اقتضاي موضوعِ سخن یعنی توحید و نعت پیامبر اکرم (ص) به آیات و احادیث بسیاري اشاره کرده است 

). دیگر زمینۀ مهم تلمیحات، فن موسیقی است. خواجو با موسیقی آشنایی کامل داشته و دیوان اشعار او 204ـ  202(
ن فن است. در گوهرنامه نیز هرچند نه به اندازة دیوان، اما باز به نام برخی از اصطالحات اي از نام اصطالحات ایگنجینه

). حوزة 252، 249، 234، 222، 221موسیقی چون راهوي، دستان، رباب، نوا، عشاق، رود، مطرب و... اشاره کرده است (
ت؛ ذکر فریدون، درفش کاویانی، مارِ ضحاك، هاي ایرانی و سامی اسها و داستاندیگرِ تلمیحات او اشاره به نام شخصیت

)، نشانۀ آشنایی شاعر با 255، 237، 230، 230، 229، 221، 206کیخسرو، پیران، کاووس، جمشید، سام و نریمان (
ها و داستانهاي سامی به سلیمان، آصف، خضر، هاي ملی و استناد به آنها براي مقاصد گوناگون است. از شخصیتداستان

). ایهام که از صنایع رایج در سبک 250، 234، 232، 210، موسی و ثعبان و نواي داوود اشاره کرده است (حاتم، مسیح
سخن خواجوست و او در دیوان به تمام و کمال و بسا بیشتر از حافظ از آن بهره برده است، در گوهرنامه نیز کمابیش به 

 کار رفته است. چند نمونه:
 بود کیداند که کیکاووس که می         اگر چـه قبلۀ کاووس مـی بـود 

)229( 
 را پاره کردم          بـه جام می طرب را چاره کردم قصببه بانگ نی 

)225( 
 قصۀ گلمگو با من برون از قـول بلبل           مخوان بر من به غیر از 

)218( 
هم هست که در گوراب به عقد رامین  هاي داستان ویس و رامینعالوه بر معنی معروف، از شخصیت» گل«در بیت آخر 

). اغراق نیز که از صنایع معنوي است و از جهتی با تصویرپردازي نیز در 243: 1337آید (فخرالدین اسعد گرگانی، درمی
هاي متعدد دارد و شاعر به اقتضاي کالم در شجاعت، ) در گوهرنامه نمونه137: 1380پیوند است (شفیعی کدکنی، 
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و...). پارادکس نیز به  227، 220، 219، 215ایگاه و علم و دانش ممدوح اغراق کرده است (از جمله سخاوت، مقام و پ

 گاه در گوهرنامه به کار رفته است:عنوان رویکردي هنري گه
 گــفتار گـفتنلب حدیث یار گفتن            پـیام دوست بیخــوشا بی
 نــشانی بــاز دادننـشان بـیزبـانی بـرگــشادن               زبـان بــی

 قـدم نگشوده و آفـاق گشـتن              در این مقصورة شش طاق گشتن...
 ز پاي افتادن و سر برکشیدن                     شراب لـعل بـی سـاغر کشیدن
 نشستن فارغ و محمل دواندن                    زبان دربستن و طومار خواندن

 )214و  213(
ی زبان، تخیل، موسیقی و موضوع و محتوا به صورت جداگانه در تحقیقات ادبی به منظور سهولت در طرح مباحث بررس

و تحلیل ابعاد مختلف هنر شاعر است نه به معنی تجزیۀ اثر هنري به اجزا. زیرا اثر ادبی به عنوان کلیتی متشکل از عناصر 
)، محسوب 38: 1389اند (فتوحی، جزء از کل اثر در مقام اهمیت گوناگون و متنوع که هر کدام به تنهایی در مقام یک

 شود و تأکید بر کلیت اثر مهمترین نکته در نقد ادبی جدید است.می
 

 نتیجه
گوهرنامه، کوتاهترین منظومۀ خواجوي کرمانی، از لحاظ ساختار، محتوا و فرم داراي اختصاصات قابل توجه است. این 

الملک است، با توحید و نعت بهاءالدین محمد، وزیر امیر مبارزالدین محمد و از اعقاب خواجه نظاممنظومه که در مدح 
افروز که یابد، آنگاه شاعر از پیر دانششود و با ذکر پیروزي امیر مبارزالدین محمد ادامه میرسول اکرم (ص) آغاز می

دهد. در شود و او بر جایگاه واالي ممدوح گواهی میالگوي پیر خردمند است احوال ممدوح را جویا مینمودي از کهن
-افروز میالملک تا بهاءالدین محمد، از پیر دانشادامه شاعر در هفت مرحله، احوال و جایگاه نیاکان ممدوح را از نظام

ماه صدق سخن  دهد و به ترتیب کیوان، مشتري، بهرام، خوشید، ناهید، عطارد وپرسد و او بر پایگاه بلند آنان گواهی می
فروش و انشاد غزل از زبان خود و یا نگار است. ادامۀ منظومه کنند. ختم هر مرحله پناه بردن شاعر به میپیر را تأیید می

الدین ملکشاه است که شاعر در این بخش در باب القاب، الملک از سوي جاللبازگویی فرمان وزارت خواجه نظام
الملک به بعضی از مآثر کند و ضمن بر شمردن محامد نظامنکات جالبی اشاره می مناصب و حدود اختیارات خواجه، به

کند. گوهرنامه از جهت حضور اجرام ها، احداث عمارات و تقویت مذهب شافعی اشاره میوي از جمله بناي نظامیه
گانه بر ه گواهی سیارات هفتهایی دارد، اما شیوة خواجو در استناد بپیکر نظامی شباهتفلکی در ساختار داستان به هفت

سابقه و از عوامل اصلی ساخت و انسجام منظومه افروز در ذکر مناقب اجداد ممدوح، بدیع و بیدرستی قول پیر دانش
سازي، ارتباط عنصر زبان و تخیل و است. در حوزة فرم، در بخش زبان شعر، نحو روان و زبان سلیس، توجه به ترکیب

هايِ ثقیل و مهجور چشمگیر است. کثرت تصویرسازي، غلبۀ استعاره و تشخیص بر دیگر گونههمچنین دوري از واژگان 
تصویر، کاربرد تشبیه و تمثیل از اختصاصات  عنصر تخیل در این منظومه است. در حوزة موسیقی شعر، رعایت تناسبات 

سازي قابل توجه است. همچنین در کیبآرایی و نوعی طنطنۀ کالم برآمده از ترلفظی از رهگذر کاربرد سجع، جناس، واج
 نظیر، اغراق و به خصوص تلمیح و اشاره بیشتر به کار رفته است.حوزة صنایع معنوي ایهام، مراعات

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نوشت:پی



 
 ۸۹۷/  بررسی صورت و محتواي گوهرنامۀ خواجوي کرمانی

 
 اـ شاعر در منظومۀ گل و نوروز تاریخ دقیق والدت خود را چنین بیان کرده است؛

 مه شده کاف                   فـکنده آهــوي شب نافه از نافشب روز الف از 
 رسیده ماه ذوالحجه به عشرین                  به بام آورده گردون خشت زرین

 ز هجرت ششصد و هشتاد و نه سال              شـده پنـجاه روز از مـاه شــوال...
 وجــودم شـد چـراگاه مــن از کتم عــدم بـرداشتم راه              سمنزار

 ) 273ـ4: 1350(خواجوي کرمانی، 
(دولتشاه سمرقندي، » زادگان کرمان بودهاز بزرگ«الشعرا به بزرگی نیاکان شاعر تصریح کرده است؛ ـ مؤلف تذکره2

 به بعد). 103: 1379). در باب خواجگان کرمان بنگرید به (باستانی پاریزي،249: 1318
الجمال و تقسیم غزلیات به سه بخشِ حضریات، سفریات و الکمال و بدایعصنایع به دو بخش ـ خواجو در تقسیم دیوان3

الحیات، الصغر، وسطشوقیات به امیرخسرو دهلوي نظر داشته است که در اواخر عمر دیوان خود را در پنج دفتر به تحفه
هاي کهن اند. در بسیاري از نسخهسعدي نظر داشتهالکمال تدوین کرد و هر دو به کلیات الکمال، بقیۀ نقیه و نهایهغره

هاي طیبات، بدایع، خواتیم و غزلیات قدیم تقسیم شده است (خواجوي کرمانی، کلیات سعدي   غزلیات او به بخش
 ).26، مقدمۀ مصحح: 1378

اند (صفا، مورد ذکر کردههاي او را شش اند و با احتساب آن عدد مثنوينامه به خواجو گفتهـ آنچه در باب انتساب سام4
)، صحیح نیست؛ زیرا 574ـ  553: 1379ها در این زمینه(رستگار فسایی، ) و برخی حدس و فرض897: 3، ج1388

هاي معتبر دیوان شاعر موجود نیست، سبک سخن آن نیز شباهتی به یک از نسخه عالوه بر این که این منظومه در هیچ
ها هم سخنی از انتساب آن به خواجو به میان نیامده است. احتماالً گویندة آن یکی طرز سخن خواجو ندارد و در تذکره

 ). 1074ـ  5: 1390خوانان و نقاالن بوده است (براي تفصیلِ بحث، عابدي، از قصه
 ـ شاعر خود عدد ابیات منظومه را اینگونه بیان کرده است؛5

 که بشماري که چند است چو این ابیات مطبوعت پسند است             اگر خواهی
 الملک بـر سـاز             وزان    مجموع    الم    و نـون بیندازحسـابی از نظـام

)256( 
 ).900: 3، ج1388ماند (و نیز صفا، باقی می 1022) را کم کن که 50) و نون (=40)، الم (=1112الملک (=یعنی از نظام
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