
 

 بررسی حُسن تعلیل و کارکردهای ادبی و هنری آن در غزلیّات کمال خجندی

 
 
 

 رامین صادقی نژاد، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر، ایران، اهر

r-sadeghinezhad@iau-ahar.ac.ir 
 رقیّه هادی پور، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

k.hadipour930@gmail.com 

 
 
 

 
 چکیده

گونه کهه از عنهوان ایهن    همان علّت ادّعایی از مباحث مهمّ ادبیّات است که جنبۀ هنری و استحسانی دارد. همان حُسن تعلیل یا
صنعت بدیعی، پیداست؛ باید علّتی مُمتنع، برای معلول ذکر شود که حقیقی نباشد تا آن علّت، جای توجیهات علمهی و منققهی   

معنهی قهراردادی و موههوش آشهنا و رابقهۀ معمهول و پ یرفتهه شهده در بهین           قرار بگیرد. از طرف دیگر، چون در علّت ادّعایی،
سازی بهه پهی    کند؛ بحثِ برجسته شود و شاعر با بر هم زدن مألوفات ذهنی مخاطب، شگوتی ایجاد میمخاطبان، دگرگون می

از این ترفند زبانی، ادبهی   آید. کمال خجندی، یکی از شاعران طراز اوّل قرن هشتم هجری قمری است که در غزلیّات خود،می
و بدیعی، به نحو احسن و با بسامد باال، برای تصویرسازی و مضمون آفرینی و تأثیرگ اری بیشهتر سهخن خهود اسهتواده کهرده      

ایهم.  تحلیلهی، بررسهی کهرده    -های ادبی حُسن تعلیل در غزلیّات کمال خجندی را به روش توصهیوی است. در این مقاله، جنبه
ههای بکهر   دهد، کمال از این امکان ادبی برای آفرین  موضوعات تازه و غریب و پرداختنِ مضمون  نشان مینتیجۀ این پژوه

تهوان آن را   سازی مقلب، استواده کرده است. بسامد این صنعت در غزلیّات کمال تا حدی است که مهی  و در یک کالش برجسته
 های سبکی شعر وی پیشنهاد کرد.به عنوان یکی از مشخّصه

  
 آشنایی زدایی، برجسته سازی، حُسن تعلیل، غزل، کمال خجندی: واژگان کلیدی

. 
 مقدمه .1

در هر اثر هنری، عنصری غالهب وجهود دارد کهه ضهمن تهأثیر بهر دیگهر         (،Roman Jakobsonبه باور یاکوبسن )
شهود )ر..  مهی ( گوتهه  Daminantآورد کهه بهه آن وجهه غالهب )    ها را زیر سهایه و غلبهۀ خهود در مهی    عناصر، آن
دهد و جنبۀ تعیهین  (. وجه غالب، جزء مرکزی اجزای سازندۀ اثر ادبی و هنری است که فرمان می953: 1931یاکبسن،

باشد. حُسن تعلیهل  (. در شعر کمال خجندی، این عنصر غالب و تعیین کننده، حُسن تعلیل می963کننده دارد )همان: 
و گسترده است که در برخی موارد، بهدون بررسهی جایگهاه و اهمیّهت آن     دار در غزلیّات کمال خجندی، آنچنان دامنه

یابی به معنی مورد نظر شاعر به کشف رابقهۀ رریهف و خیهالی    توان، معنای اصلی بیت را دریافت. چرا که دستنمی
 میان علّت و معلول در آن بیت بستگی دارد. 

 .کمال خجندی1.1

است. تولهدش   قرن هشتم هجریگوی  مال از عارفان و شاعران پارسیالدین مسعود خُجندی، معروف به شیخ ک کمال
ا از تهاریخ  امّ .او هنوز اطالعات روشن و دقیقی در دست نیستد روز تولّدر ارتباط به سال بود. ماوراءالنهر خجنددر 

وی در اوائل عههد   باشد.ه هشتم هجری در خجند به دنیا آمد ۀشود که او باید در اوایل سدمعلوش می ،خاموشی کمال
ر رهورش در زمان سلقان حسین جالیری بود و او کمال را د .شباب از خجند مهاجرت کرد و در تبریز اقامت گزید

-ه.ق. تغتام  787ای نیز برای او برپا کرد. به سالدربار خود پ یرفت و اسباب آسای  او را فراهم ساخت و صومعه

، پایتخت قبچاق رفت «سَراى»هاى تبریز، مدّت چهار سال به شهر  خان، شهر تبریز را مُسخّر کرد. کمال در پى آشوب
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عُبیدالل ّه چاچى، عارف مشهور مالقات و صحبت داشت. امّها په    و مُریدان بسیار در آنجا به دست آورد و با خواجه 
الدین خوافى و موالنا محمد شیرین مشهور به مغربى، معاصر و معاشر  ساکن شد. او با شیخ زین تبریزاز سور حج در 

اش  هزار بیت است که بخه  اصهلی   است، دیوان  مُشتمل بر حدود هشت اینکه شاعری پیشۀ اصلی او نبوده بود. با 
 838 ه.ق یها  838، 839، 739ههای  روایتهی سهال   ه.ق و بهه 737الدین مسعود خجندی در سال اوست. کمال های غزل

سهرود و گ شهته    هاى عارفانه را استادانه مى (. وى غزل1173-11911: 9،1963هجری قمری درگ شت )ر... صوا،ج
کرد، غزلیّات  همه در طول یکسان باشند، یعنى از هوهت بیهت    المقدور سعى مىاز جامى، تنها شاعرى است که حتى

های کمهال  سخن آخر این که شعر کرد. یروى مىتجاوز نکند. کمال در سرودن شعر از سبک خواجه حسن دهلوى، پ
اند که مدفن نویسان بر این عقیدهتماش ت کره است.گردآوری شده 738ریدان  به سال نخستین بار به وسیله یکی از مُ

سهامی فهی   »اسهت. در  گوید در یهزد وفهات یافتهه   که می« آتشکدۀ آذر»کمال خجندی در تبریز است به غیر از ت کرۀ 
، بر زبان  رفت، به عالم بقها شهتافت   «حسبنااهلل عنداللقاء»خواند تا لوظ م کور است: پ  از نماز، وِرد، می «االسالمی

واقهع اسهت کهه در نهیم     « ولیهان کهوه  »بودند؛ دفن کردند ایهن بهاغ در   و او را در باغ مُشجّری که بهشت نام  کرده 
 (.77: 1988فرسنگی تبریز قرار گرفته است )ر... خجندی،

 . تعلیل، تعلیل ادبی، حُسن تعلیل و انواع حُسن تعلیل2.1
 . تعلیل و تعلیل ادبی1.2.1

تعلیل، از نظر لغوی، به چیزی مشغول کردن است. مشغول کردن، کسی را به طعاش و جز آن. پیاپی میوه چیدن. پیهاپی  
ز مؤثّر به اثر است. مانند انتقال ذههن  رفتن. بیان علّت و سبب و اثبات کردن به دلیل. در اصقالح فلسوه، انتقال ذهن ا

از آت  به دود، مقابل استدالل که انتقال ذهن است از اثر به مؤثّر. در اصقالح کالش، ذکر علّتی است به خهاطر نشهان   
دادن این که حُکم، به موجب این علّت، مخالف نصّ است. مانند آنچه در قرآن از ابلی  یاد شده است که پ  از امر 

 (.  758: 1،ج1985( )ر..دهخدا،17)بقره/« أنأ خ یرٌ مِنهُ خ ل قت نی مِن نارٍ و خ ل قت هُ مِن طینٍ»دۀ آدش گوت: او به سج
شود، تعلیل در این صنعت، ربقی به تلقّی علیّت با موهوش فلسوی یا کالمی آن ندارد. چرا طور که مالحظه میهمان    

باشند تا موهوش مورد نظر خهود را  ای رریف و خیالی میان دو شیء میکه شاعران، در این صنعت، در پی ایجاد رابقه
بیافرینند. در این آفرین  خیهالی، نیهازی بهه موههوش علیّهت در معنهای        -که بیشتر هم جنبۀ شهودی و اداراکی دارد -

منققهی و   فلسوی آن که علّتی به وجود آورندۀ معلول باشد؛ نیست. زیرا شعر، مکاشوه اسهت و شهعر را بها اسهتدالل    
زدایی است. علّت زیبهایی آن،  تراشی شاعرانه و نوعی آشنایی فلسوی کاری نیست و حُسن تعلیل در شعر، نوعی دلیل

مندی از ترفندهاست؛ ثانیاً: این استدالل، اگرچه منققی نیست و با عقل سازگاری نهدارد؛ امّها بهدیع و خیهال     اواّلً: بهره
 (.  185-187: 1973شود. )ر..وحیدیان کامیار،برجستگی کالش می انگیز و دلنشین است. به عالوه موجب

 است:  شمیسا تعلیل ادبی را بر دو نوع تقسیم کرده
شود، واقعی و حقیقی است، امّا در ربط آن به معلول، ررافت و لقافتی است و این بهه وسهیلۀ   الف( علّتی که ذکر می

 گیرد. تشبیه )مُضمر و تمثیل( صورت می
شود؛ حقیقت ندارد، بلکه شاعر بر اثر تشبیهی که در ذهن او صهورت  عایی: علّتی که برای معلول ذکر میب( علّت ادّ

تر است. علّت ادّعایی را گاهی برای توجیههات علمهی بهه    کند و این نوع از قبلی هنریگرفته است؛ چنین ادّعایی می
گویند: آزادگان تهی دستند! ...گاهی علّت ادّعائی، امر غیر برند. مثالً در توجیه این که چرا سرو، میوه ندارد؛ میکار می

دهد...گاهی برای اموری که عُرفاً احتیاج به توجیه و تعلیل ندارد، توجیهه و تعلیلهی تخیّهل    ممکنی را ممکن جلوه می
 گویند:کنند. مثالً در باب علّت سیاهی زلف میمی

 تهههها چشههههم تههههو ریخههههت خههههون عشّههههاق
 

 مههههههاتم!زلههههههف تههههههو گرفههههههت رنهههههه    
 (776: 1968)خاقانی،

 گوید: از نظر شمیسا تعلیل ادبی، ممکن است زیبا باشد و ممکن است در آن لقوی نباشد. مثالً این بیت حافظ که می
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 چشههم مخمههور تههو دارد ز دلههم قصههد جگههر    
 

 تُهههر. مسهههت اسهههت مگهههر میهههل کبهههابی دارد     
 (156: 1983)حافظ،

 (.173: 1981داند )ر.. شمیسا،حُسن تعلیل میشمیسا فقط ،تعلیل ادبی را که زیبا باشد، 
 . حُسن تعلیل، تعاریف و نقد تعاریف2.2.1

انهد. در  حُسن تعلیل از دیر باز از صنایع مهم ادبی بوده و در کُتب بهدیعی، نسهبت بهه تعریهف آن مبهادرت ورزیهده      
، چون بههار و پهاییز و ماننهد    و این صنعت چنان باشد کی شاعر، چیزی را صوت کند»، آمده است: «ترجمان البالغه»

این، مر آن چیز را معنی و صوات بسیار باشد، آنگه، شاعر بعضی صوات او را به علّت بعضهی ثابهت کنهد و انهدر آن     
شود، حُسن تعلیل، صوتی (. همانقور که از تعریف رادویانی معلوش می37: 1967)رادویانی، « وصف تصرّف نیکو کند

، گوته اسهت:  «حدائق السِحر»ها در آن، تصرّف نیکویی صورت گرفته است. صاحب تاست شاعرانه که به بعضی علّ
این صنعت، چنان است که شاعر در بیت دو صوت یاد کند، یکی به علّت دیگری و غرض او خود، یاد کردن آن دو »

(. از تعریهف رشهید   88: 1967)وطواط،« صوت بود؛ امّا بر این اسلوب آن دو صوت را یاد کند تا زیباتر و بدیع تر بود
شود که وی، وجود دو صوت را که یکی علّت آن دیگری اسهت، مقهرح و بهر ایهن نکتهه      الدین وطواط نیز معلوش می

آمده اسهت:  « حدائق الحدائق»تأکید کرده است که غرض از حُسن تعلیل، بیان زیبایی و بدیع بودن آن علّت است. در 
ای کهه  (. نکته178: 1981)رامی تبریزی، « صوت کند یکی علّت دیگری این صنعت چنان باشد که شاعر، در بیت دو»

در تعریف رامی، اهمیّت دارد آن است که وی هر تعلیلی را حُسن تعلیل دانسته و تواوتی میان تعلیل و حُسن تعلیهل  
بهرای صهوتی،    و آن چنین است که ادّعا شهود »این گونه تعریف شده است: « دُرراالدب»اند! این صنعت در قائل نشده

(. در این تعریف 737: 1979)آق اولی،« علّتی که مناسب با آن باشد به یک اعتبار لقیوی، ولی در واقع آن علّت نباشد
دربارۀ صنعت حُسهن تعلیهل،   « ابدع البدایع»، شرط اصلی حُسن تعلیل، عنوان شده است. در «وجه و اعتبار لقیف»نیز 
رای چیزی، سبب و علّتی ذکر نمایند که مناسبتی لقیف داشته باشهد و بعضهی   حُسن تعلیل آن است که ب»خوانیم: می

ای که تعریف شم  العلمای گرکهانی را از  (. نکتۀ برجسته37: 1977)گرکانی، « اند که علّت حقیقی نباشدشرط کرده
، ایهن  «معالم البالغه»باشد. در کند، اشاره به حقیقی نبودن علّت لقیف در حُسن تعلیل میتعاریف دیگران برجسته می

این صنعت چنهان اسهت کهه بهرای صهوتی، علّتهی       »صنعت بدیعی با بسط و شرح بیشتری، بدین صورت آمده است: 
مناسب با آن که در حقیقت و واقع، علّت آن صوت نباشد، ادّعا نمایند؛ مبنی بر اعتباری لقیف و تخیّلی نغهز و بهدیع،   

وجب فزونی جمال و حُسن معنهی گهردد و صهوت از دو صهورت خهارج      به طوری که مشتمل بر دقّت نظر بوده و م
نیست یا صوت ثابته است و یا غیر ثابته، تعلیل در صورت اوّل، بیان علّت صوت است یعنهی ادّعهای ایهن کهه علّهت      
وجود آن صوت فالن چیز است و در صورت دوش به معنی اثبات صوت است یعنی ادّعای این که صوت موجود دلیل 

ش فالن امر است. صوت ثابته بر دو قسم است: اوّل، صوتی که برای آن عُرف و عادت، علّتی رهاهر نباشهد،   بر وجود
« انهد در کهالش آورده اسهت، رهاهر باشهد     دوش آن که برای آن در عُرف و عادت، علّتی غیهر آنچهه مهتکلّم ادّعها کهرده     

کند آن است کهه علّهت بایهد مناسهب، غیهر      ی می(. نکاتی که این تعریف را متمایز از تعاریف قبل983: 1953)رجائی،
حقیقی و غیر واقعی و ادّعایی )برخالف عُرف و عادت متکلّمان( و مبتنی بر اعتبهاری لقیهف و تخیّلهی نغهز و بهدیع      

نیز آمده است: « صناعت ادبی»باشد و پ  از دقّت نظر، موجبات فزونی جمال و حُسن معنی را واقع گردد. در کتاب 
اند، علّتی ذکر کنند که بها آن مقلهب مناسهبت لقیهف داشهته      ه برای صوتی یا مقلبی که در سخن آوردهآن است ک».. 

« هنجهار گوتهار  »(. در کتاب 763: 1967)همایی،« اند که این علّت، ادّعایی باشد تا حقیقیباشد و بیشتر اُدبا شرط کرده
تی ذکر کند که در واقع، علّت آن نباشد، بلکهه علّهت،   این صنعت چنان است که متکلّم برای امری، علّ»خوانیم: نیز می

« شهود چیز دیگر باشد یا علّت معلوش نباشد. و اگر حُسن تعلیل در تشبیه و استعاره، واقع شود؛ بر رونق او افزوده مهی 
(. آنچه در تعریف تقوی برجسته است امتیاز ایهن صهنعت در ایجهاد تشهبیه و اسهتعاره اسهت. در       716: 1967)تقوی،
حُسن تعلیل در اصقالح ادب آن است که شاعر برای مقلب خهود دلیلهی   »نیز آمده است: « اصقالحات ادبی»هن  فر

( اسهت  Conceitدلپ یر امّا نه مقابق با واقع بیاورد...در اصقالح ادبیّات انگلیسی، حُسن تعلیل از مقولۀ مَجاز بعیهد ) 
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(. آنچه که در ایهن  133: 1989)داد،« شودربط، پیوند برقرار میکه به کمک تشبیه یا استعاره، میان دو موضوع کامالً بی
توانهد باعهث ایجهاد    ربط به واسقۀ تشبیه و استعاره است کهه مهی  تعریف قابل تامّل است، پیوند دو موضوع کامالً بی

د بر این نکتهه  با تأکی« تعلیل و توجیه»، در فصلی به ناش «نگاهی تازه به بدیع»های غریب شود. شمیسا در حُسن تعلیل
توان آن را ادبی دانست...و بایهد جنبهۀ اقنهاعی و    که اگر تعلیل، در اثری لقیف نباشد یا جنبۀ علمی داشته باشد، نمی»

 (.177: 1981)شمیسا،« استحسانی داشته باشد؛ نه برهانی و علمی و مبتنی بر تشبیه باشد
 . انواع حُسن تعلیل9.2.1

به نقهل  « بدایع الصنایع»که دقیقاً همان سخنانی است که در  -« در فارسی و عربی های علوش بالغتبرابری»در کتاب 
 اند:برای حُسن تعلیل، انواع ذیل را در نظر گرفته -(187-188: 1988آمده )ر...حسینی نیشابوری،« ایضاح»از کتاب 

 .صوت، ثابت است، لیکن علّت آن آشکار نیست و بیان علّت آن، قصد گردیده است؛1
 . صوت، ثابت است ولی علّت آن در عُرف و عادت آشکار نیست. خاقانی گوید:1.1

 تهههها چشههههم تههههو ریخههههت خههههون عشّههههاق
 

 زلههههههف تههههههو گرفههههههت رنهههههه  مههههههاتم!  
 (776: 1968)خاقانی،

سیاهی موی، صوتی است ثابت که علّت آن آشکار نیست و شاعر برای آن، علتی غیر حقیقی آورده، گوید: زلهف تهو   
 چشمت کشته است؛ جامۀ سیاه ماتم پوشیده است؛در سوگ عاشقانی که 

-. صوتی است ثابت که علّت واقعی آن در عُرف و عادت آشکار است؛ امّا شاعر برای آن علّتهی غیهر واقعهی مهی    7.1

 آورد، چنان که سعدی گوید: 
 ههههههیی دانهههههی کهههههه آب دیهههههدۀ پیهههههر   
 بهههههرف بهههههر بهههههاش سهههههالخوردۀ ماسهههههت

 

 از دو چشههههههم جههههههوان چههههههرا نچکههههههد    
 ا بچکههههههههههد!آب در خانههههههههههۀ شههههههههههم 

 (688: 1986)سعدی،
صوت گریستن پیر، صوتی ثابت و علّت حقیقی آن روشن است و آن فرا رسیدن خزان زندگی امیهدها و ههرا          

باشد؛ امّا شاعر برای آن علّتی غیر حقیقی آورده، گوید: برف پیری بهر سهر بهاش شکسهته و رخنهه دار پیهر       از مرگ می
 چکد!دیدگان  فرو میهای آب شدۀ آن از نشسته و ققره

 . صوت، ثابت نیست و اثبات آن خواسته شده است؛7
 . صوت غیر ثابت، ممکن الوقوع است. مانند بیت ذیل از حافظ: 1.7

 بیهههنمز حسهههرت لهههب شهههیرین هنهههوز مهههی  
 

 دمهههد از خههها. تربهههت فرههههاد  کهههه اللهههه مهههی  
 (189: 1983)حافظ،

امّا ممکن الوقوع و علت غیر واقعهی آن، انهدوهی اسهت کهه     صوت دمیدن الله از گور فرهاد، صوتی است غیر ثابت، 
 های شیرین دارد.فرهاد از لب

 . صوت غیر ثابت، غیر ممکن الوقوع است. مانند این بیت حافظ: 7.7
 وفهههایی دههههرمگهههر کهههه اللهههه بدانسهههت بهههی

 

 کههه تهها بههزاد و بشههد جههاش مههی ز کههف ننهههاد!        
 (189)همان: 

نهد، صوتی غیهر ثابهت و نهاممکن اسهت؛     تاسر عمر خود از دست بر زمین نمیاین صوت که الله، جاش می را در سر 
 (.893-887: 1988داند )ر.. طبیبیان، وفایی دهر میلیکن شاعر علّت غیر واقعی آن را آگاهی الله از بی

 . هنجار گریزی9.1
از شهعر را بتهوان سهبب     (. شاید همین تعریف5: 1968)شویعی کدکنی،« دهدای است که در زبان رخ میشعر حادثه»

نخسهتین   (F.de saussure« )فردینهان دوسوسهور  »رسهد،  بهه نظهر مهی    اصلی توجّه زبان شناسان به شهعر دانسهت.  
زبانشناسی باشد که از این طریق، مسائل مربوط به ادبیّات را مورد توجّه قرار داد. اعتقاد به نق  ادبیِ زبان، ریشهه در  

( دارد. Shklovsky« )اشکولوفسههههکی»و  (Havranek« )هاورانههههک» ؛(Mvkarvfsky)« موکارفسهههکی »آرای 
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سهازی را بهه   سازی توجّه کرد و موکارفسکی، برجسهته   هاورانک، در مقابل فرایند خودکاریِ زبان، به فرایند برجسته
 .J« )ییله ی جوهر (. »195: 1979های دستوری زبان هنجار معرّفی کهرد )ر...صهووی،   عنوان انحراف هنری از مؤلّوه

Leech( )1363 ،) سازی، دو گونهه از ایهن فراینهد، یعنهی هنجهارگریزی و قاعهده       با بدیهی انگاشتن فرآیند برجسته
افزایهی را از جملهۀ    افزایی را از یکدیگر متمایز ساخت و با توجّه به تمایز صناعات بدیع لوظی و بدیع معنوی، قاعده

   (.195ۀ صناعات بدیع معنوی، معرّفی کرد. )ر... همان: صناعات بدیع لوظی دانست و هنجارگریزی را از جمل
 

 . پیشینۀ تحقیق4.1
نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد، در موضوعات مختلهف، در مهورد   پایان 77کتاب و  5مقاله،  67در مرور پیشینۀ این تحقیق

آبیهارکی،  ، گهردآوری شهده اسهت. )ر... حسهینی     «کتابشناسی کمال خجنهدی »کمال خجندی و شعر وی، در قالب 
قدری در زمینۀ صنایع بدیع معنوی کهه حهوزۀ   های وزین و گراننامه(. از میان این آثار، مقاالت و پایان39-38: 1938

 شود:ها اشاره میکار این تحقیق بوده به رشتۀ تحریر درآمده است که به اهمّ آن
-ن(، فرهن  تلمیحات و اشارات در دیوان کمال خجندی، به راهنمایی: باقر صدری نیا، پایها 1931اکبری، حسین،) - 

 نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب.
(، بررسی صنایع معنوی بدیع در غزلیّات کمال خجندی، بهه راهنمهایی: عبّها  نیکبخهت،     1933بهرامی راد، جواد،) -
 نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.انپای
 .65-86، صص5، متن پژوهی ادبی، شمارۀ«تلمیح و ایهاش در شعر کمال خجندی»(، 1977حسینی، سیّد محمد،) -
، مقاالت مجمع بزرگداشت کمال خجندی، تبریهز،  «شعر کمال و مقوالتی از تمثیل شناسی»(، 1975روشن، محمد،) -

 .79-37صص
، مقاالت مجمع بزرگداشت کمال خجنهدی، تبریهز،   «امثال حکم اشعار شیخ کمال»(، 1975دالقادراُف، عبدالستّار،)عب -

 .  139-133صص
-771، مقاالت مجمع بزرگداشت کمال خجنهدی، تبریهز، صهص   «ملمّعات در اشعار کمال»(، 1975غوّارآوا، امیده،) -
716  . 
 .777-783بزرگداشت کمال خجندی، تبریز، صص ، مقاالت مجمع»«(، 1975قاسم اوا، مکرّمه،) -
، مقهاالت مجمهع بزرگداشهت کمهال     «(، کمال تمثیل یا نهوعی صهنعت سهؤال و جهواب    1975یار شریف، محمد،) -

 .113-176خجندی، تبریز، صص
بررسی حُسن تعلیل و کارکردهای ادبهی  »امّا گوتنی است هیی اثر مُستقل و مختص به موضوع پژوه  حاضر، یعنی  
 ، نوشته نشده و جنبۀ نوآوری و تازگی این تحقیق مورد تأکید است.«نری آن در غزلیّات کمال خجندیو ه

 .بحث2
 . تعلیل در غزلیّات کمال خجندی1.2

شود، واقعی و حقیقی و ربط آن به معلول، توأش بها  ررافهت و   همانقور که در مقدّمه گ شت، هرگاه علّتی که ذکر می
 شود.  گیری تشبیه مُضمر یا  تمثیل میلقافت باشد، باعث شکل

 . مثال برای تشبیه مُضمر: 1.1.7
 پسههته هههر عیههد گههران بههودی و بههاداش بههه قههدر  

 

 از لههب و چشههم تههو ایههن عیههد همههه ارزان شههد      
 (185: 1983)خجندی،

گرانیِ پسته در آستانۀ عید سال نو و گرانیِ باداش در آستانۀ شب قدر، علّتی است عُرفی و منققی، چرا کهه پسهته         
شهود؛ در ایهن ایّهاش، کهاربرد     از ملزومات آجیل شب عید است و باداش که برای حلوای ن ری شب قهدر اسهتواده مهی   

آورد. امّا ارزان شدن قیمت پسته و بهاداش بهه   محصول را فراهم میبیشتری دارد و    عادتاً موجبات رونق بازار این دو 
واسقۀ رهور پسته و باداش یار که با استواده از عنصر بالغی تشبیه مُضمر به ترتیب به لب و چشهم یهار، ماننهد شهده؛     
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بهارت،  علّتی رریف و لقیف است. گوتنی است تشبیه مُضمر)ضمنی و پنهان(، تشبیهی است که در ساختار رهاهری ع 
تهرین  ترین و بهدیع همانندی آشکار نیست؛ امّا نتیجۀ سخنِ سخنور بر پایۀ تشبیه است. این تشبیه از حیث هنری عالی

 (.199: 1988هنر بیانی است.)ر...گُلی،
 . مثال برای تمثیل: 7.1.7
 کشهههد سهههر بهههه خهها.ِ پهههای تهههو زُلهههف  مههی 

 

 راسهههت اسهههت ایهههن سهههخن کهههه کُهههل  طویهههل    
 (789: 1983)خجندی،

سر به خا. کشیدن زُلف که کنایه از درازی و بلندی است، علّتی است حقیقی و واقعی. چهرا کهه عقهالً و عادتهاً         
ای بلند شود که به زیر پا افتد. امّا آنچه باعث زیبایی این بیت شده است، رنهدی و  امکان دارد که موی کسی به اندازه

کُل  طویلٍ احمقٌ الّا عُمر و کلٌّ قصهیرٍ فتنهه    »ی از حدیث نبوی زیرکی کمال خجندی و در آن است که با آوردن قسمت
( هم ضهبط شهده، از ایهن تمثیهل،     788: 1،1975)ر.. عادل،ج« القویلُ االحمقُ»، که به صورت خالصه شدۀ «الّا علی 

 ای برای بلندی زُلف یار تراشیده است.حُسن تعلیلی رریف و شاعرانه
باشیم که معنی دوش مههر، یعنهی      می« مهر»علیل ذیل، شاهد ایهاش تناسب رریوی در واژۀ عالوه بر تشبیه و تمثیل، در ت 

 خورشید با ذرّه، ایهاش تناسب زیبایی را ایجاد کرده است:  
 در دل بهههه قهههدر ذرّه نگنجهههد خیهههال غیهههر    

 

 کهههز مههههر تهههو پُهههر اسهههت ضهههمیر مُنیهههر مههها     
 (11: 1983)خجندی،

 . انواع حُسن تعلیل در غزلیّات کمال خجندی به اعتبار صفات و دالیل  2.2
 . صوت، ثابت است ولی علّت آن در عُرف و عادت آشکار نیست:1.7.7

 تهها خههوان مالحههت را آراسههت بههه سههبزی خههط 
 

 ههههاافکنهههد لهههب لعلهههت شهههوری بهههه نمکهههدان   
 (11: 1983)خجندی،

ه شاعر برای آن عنوان کرده است؛ آشکار نیست. شاعر بهرای شهوری   شوری نمک، صوتی است ثابت. امّا علّتی ک     
گوید: از زمانی که سورۀ مالحت چهرۀ یار به سهبزۀ خهط آراسهته شهده،     ها، علّتی غیر حقیقی آورده، مینمکِ نمکدان

 ها افکنده است.لبِ لعل یار شوری به نمکدان
-کار است؛ امّا شاعر برای آن علّتی غیهر واقعهی مهی   . صوت ثابت است و علّت واقعی آن در عُرف و عادت آش7.7.7

 آورد:
 هها دانی چراست همهدش خهال و خقه  بهه لهب     

 

 برخاسهههههتند از جهههههان گشهههههتند همنشهههههین    
 (166)همان: 

صوت همنشینی خال و خط، صوتی ثابت و علّت واقعی آن هم در عُرف و عادت معلوش اسهت، امّها شهاعر بهرای          
همدمی خال و خط، علّتی غیر حقیقی آورده، و آن علّت را از جان برخاستن خال و خط و نشسهتن از جهان بها ههم     

 عنوان کرده است.
 صوت غیر ثابت، ممکن الوقوع است: 9.7.7

 دیههد کههه بههر دیههده نشههاندیم دگههر   تهها قههدت  
 

 باغبهههان سهههرو سههههی را بهههه چمهههن آب نهههداد     
 (189)همان: 

صوت نشاندن قد یار بر دیده، صوتی است غیر ثابت، امّا ممکن الوقوع. شاعر در این بیت، علهت غیهر واقعهیِ آب        
عادت و نوعی هنجهارگریزی   ندادن باغبان به سرو سهی را در نشاندن قامت یار بر دیده بیان کرده که خالف عُرف و

 است.
 . صوت غیر ثابت و غیر ممکن الوقوع است. مانند این بیت:8.7.7

 مهههژدۀ آمهههدنت بهههاد بهههه بهههه گلهههزار آورد    
 

 جسههت آزاد ز جهها سههرو و بههه یههک پهها ایسههتاد!      
 (137)همان: 
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ست؛ لهیکن شهاعر   این صوت که سرو، از جای  بجهد و به یک پای بایستد، صوتی غیرثابت و غیر ممکن الوقوع ا    
 برای آن صوت، علّتی غیر واقعی نیز عنوان کرده و آن مژدۀ آمدن یار به گلزار به وسیلۀ باد است.  

 . انواع حُسن تعلیل همراه با اغراض بالغی و صنایع بدیع معنوی9.2
ههای  آرایهه های نغز و باریهک از همهراه کهردن عناصهر بالغهی و      کمال برای آفریدن مضامین جدید و تصویر پردازی

 شود.معنوی بدیع در حد باالیی استواده کرده است که برای پرهیز از اطناب، فقط به مواردی چند، اشاره می
 . حُسن تعلیل با استعاره  1.9.7

 رفههت ذکههر قامههت دلههدار مهها    در چمههن مههی 
 

 سههرو دامههن بههر زد و آمههد بههه بُسههتان راسههت پهها     
 (79)همان: 

در این بیت علّت راستی قامت سرو، ذکر انداش دلدار در چمن عنوان شده کهه ایهن علّهت، علّتهی غیهر حقیقهی و            
به سهرو، کهه فقهط از    « آمدن»، و اضافت فعل «دامن بر زدن»شاعرانه است. شاعر با نسبت دادن رفتاری انسانی، یعنی 

 است. در بیت ذیل نیز: زند، استعارۀ مکنیّۀ زیبایی را خلق کردهروح، سر میذی
 در سههر زلوههت گرفتههه اسههت آفتههاب از دیههر بههاز 

 

 ای زآن زُلهههف بگشههها تههها گشهههاید آفتهههاب حلقهههه 
 (98: 1983)خجندی،

گرفتگی آفتاب صوتی ثابت و ممکن الوقوع است. امّا علّت ارائه شده برای گرفتن آفتاب، غیرحقیقی است. در این     
استعارۀ مُصرحۀ مُجرّده، از آفتاب مصراع اوّل، روی درخشهان معشهوق را اراده    بیت، شاعر با استواده از عنصر بالغی

 کرده است.
 . حُسن تعلیل با کنایه7.9.7

 رخههان بههاغ راپیههرهن شههد چهها. بههر تههن گههل  
 

 ههها ز طیههببهه  کههه از زلههف تههو پُههر کردنههد دامههن  
 (95)همان: 

هها عنهوان   هاست، امّا علّتی که برای شکوفایی غنچهرخان باغ، کنایه از شکوفا شدن غنچه چا. شدن پیراهن گل     
باشد. یا در بیت ها از بوی خوش زُلف یار میشده علّتی ادّعایی و شاعرانه و لقیف است که همانا پُر کردن دامان گل

 ذیل: 
 بههههه دور تههههو صههههوفی قبههههاپوش شههههد    

 

 ههههها قباسههههت کههههه از جههههور تههههو پیههههرهن    
 (95)همان: 

ههای  صوفی القبا در دورۀ معشوق، صاحب قبا شده است. علّت رریف قباپوش شدن صوفی، چا. شدن پیهراهن      
 (788: 1968باشد )ر..ثروت،عاشقان از جور معشوق است. قبا شدن پیراهن، کنایه از چا. شدن آن می

 . حُسن تعلیل با مَجاز9.9.7
 تهها نگوینههد بههه پههی  تههو مههرا آبههی نیسههت      

 

 دیههده بههه بیههرون شههدنت بیههرون شههد     اشههکم از  
 (733: 1983)خجندی،

در این بیت زیبا که برای بیرون شدن اشک از دیده، علّتی غیر حقیقی و در عین حال زیبا و شهاعرانه اقامهه شهده         
 باشد. همچنین است بیت ذیل: به عالقۀ مُجانست)همجن  بودن(، مَجاز از اشک می« آب»است، واژۀ 

 آن عههارض نههاز. بههروبهه  کههه لقیههف اسههت  
 

 چکههد از دیههده آب!کنههی مههیچههون کههه نظههر مههی  
 (97: 1983)خجندی،

چکیدن آب ) مجازاً اشک به عالقۀ مُجانست(، صوتی است ثابت و عُرفی. امّا دلیل اقامه شده، یعنی لقیهف بهودن       
 چهرۀ ناز. یار، اگرچه عقالً ممکن است ولی عادتاً غیر ممکن است.

 با تشبیه . حُسن تعلیل8.9.7
 خهها. پههای تههو از آن روز کههه آمههد بههه نظههر    

 

 ههههها منّههههت سههههرمه نکشههههیدند دگههههر  دیههههده 
 (789: 1983)خجندی،
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ها از منّت سرمه  کشیدن، دلیل شاعرانه و غیر حقیقی ارائه شده که  همانا به نظهر  در این بیت برای انصراف دیده     
آنکه از ارکان تشبیه نامی برده شود، خا. پای یار به صهورت  آمدن )اعتبار و ارزش یافتن( خا. پای یار است، بدون 

 پوشیده و مُضمر به سُرمه مانند شده است. همچنین است بیت ذیل:
 چو آیم پهی  روی او بهه خهون دل وضهو سهازش     

 

 وضهو کهردن  هها سهجده نتهوان بهی    که در محراب دل 
 (988: 1983)خجندی،

وضو ساختن به خون دل، صوتی است ثابت امّا برخالف عُرف و عادت و دلیل بیان شده برای این صهوت، یعنهی       
لزوش داشتن وضو برای سجده در محراب، سببی است عُرفی و ممکن الوقوع. غهرض کمهال از آفهرین  ایهن حُسهن      

 حراب، تشبیه شده است.  تعلیل، تصویرسازی بوده است. در این بیت روی یار به صورت پوشیده به م
 . حُسن تعلیل با ایهاش5.9.7

 تهها نگوینههد بههه پههی  تههو مههرا آبههی نیسههت      
 

 اشههکم از دیههده بههه بیههرون شههدنت بیههرون شههد      
 (733: 1983)خجندی،

، ایهاش رریوی وجود دارد. چرا که آب، هم در معنای اصلی و نزدیهک خهود، همانگونهه    «آب»در این بیت در واژۀ     
 به معنای اشک است و در معنای دور خود، به معنی سنگینی و وقار و متانت است. که گ شت مَجازاً

 . حُسن تعلیل با ایهاش تناسب6.9.7
 خواسهت بهه پهابو  تهو آیهد چهون آب      سرو می

 

 لههیکن از جههو نتوانسههت بههه یههک پهها بگ شههت       
 (58: 1983)خجندی،

به پابو  آمدن سرو صوتی است غیر ثابت و غیر ممکن. سبب بیان شده برای این تقصهیر نیهز، یعنهی یهک پهای          
داشتن سرو، علّتی غیر حقیقی، شاعرانه و رریف است. در این حُسن تعلیل زیبها، عهالوه بهر اسهتعارۀ مکنیّهه در واژۀ      

باز کسی رفتن است. عالوه بر این فعلی از تهنیّت و پی  سرو که به انسانی مانند شده است، به پابو  آمدن نیز کنایۀ
دو معنی مُحصّل است. یکم: آب به معنای روان و جاری و سهریع، دوش: آب در معنهای   « آب»دو عنصر بالغی، برای 

 معمول آن یعنی ماء. این معنی اخیر با واژۀ جو، ایهاش تناسب لقیوی را به وجود آورده است.
 ا استوهاش  . حُسن تعلیل ب7.9.7

 دانههۀ خههال بههه بههاالی لبههت دانههی چیسههت      
 

 زیههن دل سههوخته دودی اسههت کههه بههر بههاال رفههت    
 (63: 1983)خجندی،

نشستن خال بر باالی لب، صوتی است ثابت و ممکن. امّا سببی که برای این باالنشینی عنوان شده غیهر حقیقهی و       
بر صتعت استوهاش تأکیدی که غرض از آن تصویر سازی غیر ممکن است. کمال، در آفرین  این حُسن تعلیل، عالوه 

و    مضمون آفرینی بوده است، خال باالی لب یار را به صورت ضمنی به دود تشبیه کرده است. ضمناً خود ترکیهب  
 نیز تشبیه صریح است.« دانۀ خال»

 . حُسن تعلیل با استخداش8.9.7
 گههر زیههر پهها دلههم نشکسههتی چههو زُلههف خههوی  

 

 دل مهههن خهههون چهههرا چکهههد   دائهههم ز شیشهههۀ   
 (777: 1983)خجندی،

چکیدن خون از دل، صوتی است ثابت و ممکن، امّا دلیل عنوان شده یعنی شکسهتن شیشهۀ دل بهه زیهر پها، غیهر           
و « دل»را در اسهتخداش دو واژۀ  « نشکسهتی »حقیقی، امّا ممکن الوقوع است. کمال، در آفریدن این حُسن تعلیل، فعهل  

است. در این مضمون آفرینی بدیع، عناصر بالغی چون: کنایۀ فعلی)دلم نشکسهتی(، تشهبیه صهریح    ، قرار داده «زُلف»
 )شیشۀ دل(، و صنعت معنوی بدیع )استوهاش توبیخی( در مصراع دوش، قابل مشاهده است.

 . حُسن تعلیل با تلمیح3.9.7
 نیلِ مصر است دو چشم من و تهو یوسهف مصهر   

 

 نیهههلبههههر نظّهههاره خهههدا را بنشهههین بهههر لهههب      
 (781: 1983)خجندی،



 3/      بررسی حُسن تعلیل و کارکردهای ادبی و هنری آن در غزلیّات کمال خجندی 

نیل شدن چشم انسان، صوتی است غیر ثابت و غیر ممکن. همچنین، یوسفِ مصر بهودن معشهوق. شهاعر در ایهن         
بیت، برای اقناع مخاطب، به حُسن تعلیلی زیبا متوسّل شده و برای مضمون آفرینهی چشهمزدی بهه داسهتان حضهرت      

 یوسف)ع( داشته است.
 ئوال و جواب. حُسن تعلیل با س13.9.7

 ای با ماه گوهتم ایهن همهه حُسهن از کجها آورده     
 

 اش بههر روی خههوی گوتهها کههه خهها. کههوی او مالیههده 
 (738: 1983)خجندی،

مَث ل بودن ماه به حُسن و زیبایی، صوتی است ثابت، عُرفی و پ یرفته، امّا علّت ارائه شده، یعنی مالیدن خها. کهوی      
یار بر روی ماه، غیر حقیقی و غیر ممکن است. کمال خجندی، برای آفرین  این مضهمون و پهرداختن ایهن تصهویر     

 زیبا، از صنعت سئوال و جواب، استواده کرده است.
 . حُسن تعلیل با استشهاد11.9.7
 ای بههر سههر خهها. از مههی عشههق افشههاندندجُرعههه

 

 عههرش و کُرسههی همههه بههر خهها. نهادنههد جبههین      
 (955: 1983)خجندی،

بر خا. جبین نهادن عرش و کُرسی، صوتی غیر ثابت و غیر ممکن است و علّتی ادّعایی که برای آن اقامهه شهده،        
ر خا.، جنبۀ استحسانی دارد. در این مضمون آفرینی و تصویرسازی بدیع که ای از می عشق بر سیعنی ریختن جُرعه

که به شهیوۀ اقتبها  و تضهمین    « کُرسی»و « عرش»بر اسا  صنعت حُسن تعلیل ایجاد شده، عالوه بر دو واژۀ قرآنی
ی آزاد اسهت از آیهۀ   (، برای تعظیم و تأکید مقاش مسند الیه استواده شده، خود بیت نیز، برداشت93: 1983)ر... راستگو،

م بهه  وَاذ قُلن ا لِلمَآلئِکهِ اسجُدُوا اآلدَشَ ف سَجدوُا الّا اِبلی َ ا بیَ وَ ا ست کبَر  وَ کان  مِهن  الکهافِرین : و هنگامیکهه گوتهی    »مبارکۀ 
« که سر پیچید و بزرگی طلبیهد و بهود از گهروه کهافران    فرشتگان به آدش سجده کنید پ  سجده کردند همه جز ابلی 

(، همراه شدن حُسن تعلیل با استشهاد قرآنی، بر عمق معنی و زیبایی هنری این بیهت افهزوده اسهت. گوتنهی     98)بقره/
است در این حُسن تعلیل زیبا چهار عنصر بالغی استعاره )تشخیص یا انسهانوارگی در دو واژۀ عهرش و کرسهی کهه     

ترکیب می عشق(، کنایه )جبین بر خها. نههادن کنایهۀ     اند(، تشبیه )تشبیه صریح درهمانند انسان جبین بر خا. نهاده
 فعلی از سجده و کُرن  و تسلیم است(، مَجاز )خا. به عالقۀ ماکان، آدمی بوده است( حضور چشم نوازی دارند.

 . حُسن تعلیل با اغراق17.9.7
 گهههر تهههو در مَجمهههرۀ غهههم دل مههها سهههوزانی  

 

 همچنههههان بههههوی تههههو یابنههههد ز خاکسههههتر مهههها 
 (17: 1983)خجندی،

یافتن بوی معشوق از خاکستر عاشق، صوتی است غیر ثابت، امّا ممکن الوقهوع. علّهت ارائهه شهده، یعنهی شهرط            
سوزاندن دل عاشق در مِجمرۀ غم نیز اگرچه بر خالف عُرف و عادت، است، امّا باز ممکن الوقوع است. شهاعر بهرای   

سازی و ترغیب مخاطب برای شنیدن، سخن  را با اغراقی رریف همراه کهرده اسهت و آن  اغهراق، چیهزی      برحسته
نیست، جز آمدن بوی معشوق از خاکستر عاشق. شاعر در این بیت از باورهای عامیانهۀ مهردش کوچهه و بهازار، یعنهی      

یار زیبا افتاده، امّا خهود را بهه رهاهر    ای که در این بیت بسسوختن سپند برای رفع چشم زخم، بهره گرفته است. نکته
باشد که به بیت معنای عمیهق و چنهد الیهه داده اسهت. فعهل      کند؛ تشبیه مُضمر دل به دانۀ اسوند میبیت تحمیل نمی

 کند.سوزندان نیز در دو وجه الزش و متعددی، با دل معنی پیدا می
 . حُسن تعلیل با تمثیل19.9.7

 از دور دیههد بعههد از آن کههان روی روشههن آفتههاب
 

 گهههر بهههر او بنهههدی در از روزن در آیهههد آفتهههاب    
 (98: 1983)خجندی،

تابیدن آفتاب از روزن، صوتی است ثابت و مقابق عُرف و عادت، امّا بیان سبب این فعل خورشهید، یعنهی از دور        
بهه وسهیلۀ    دیدن روی روشن معشوق، علّتی رریف، استحسانی و اقنهاعی اسهت. ایهن بیهت کمهال، کهه بعهد از وی       

 عبدالرحمن جامی، به این شکل درآمده است:
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 پههههههری رو تههههههاب مهجههههههوری نههههههدارد
 

 ببنهههههههههدی در سهههههههههر از روزن بهههههههههرآرد  
 (796: 1986)جامی،

راننهد از  یارو را از در می»شود: های معروف زبان فارسی است که در امروزه هم در زبان مُحاوره گوته میاز تمثیل    
 «.آیدپنجره تو می

 گیری.نتیجه 9
سازی کالش خود های ادبی، برای برجسته کمال خجندی همانند تماش شاعران دیگر، از تماش فنون و شگردها و مهارت

استواده کرده است. بدون تردید، یکی از بهترین ترفندها برای آشنایی زدایی و  ایجاد درنه  و شهگوتی در مخاطهب،    
این صنعت به کمال، امکان داده است که به اقتضای کهالش، گهاهی   استواده از امکانی به ناش صنعت حُسن تعلیل است. 

مخاطب را دچار حیرت کند، گاهی او را به سکوت وا دارد، گاهی بگریانهد، گهاهی بخندانهد و گهاهی خشهمگین و      
د، گردانه آفریند، مخاطب را شیوتۀ خود میکالفه سازد. کمال، گاهی با تصاویر زیبایی که به کمک تشبیه و استعاره می

-ها را ممکن سازد، گاهی بها اقامهۀ علّهت   بخشد، ناممکنهای بعید و غریب که به معنی عمق و ژرفا میگاهی با کنایه

جهان و غیهر ذی روح و در نتیجهه ایجهاد انسهانوارگی و      بخشی به عناصهر بهی  های ادّعایی که همواره، مُبتنی بر جان
-کردن این صنعت با اغراق و مبالغه، به گزافه گویی می تشخیص است؛ مخاطب را مسحور خود کند. گاهی با همراه

کند. گاهی با همراه گردانیدن صنعت حُسن تعلیل با ایهاش، چشم اندازهای دورتهری  پردازد و شنونده را سر در گُم می
 ههای های غریب، امکهان برداشهت  گستراند. گاهی با ترتیب دادن حُسن تعلیلاز معنی را بر روی دیدگان مخاطب می

سازد. گاهی با توأش ساختن حُسن تعلیل بها استشههاد آیهات قرآنهی، کهالش      دیگری از بیت را برای مخاطب، فراهم می
گرداند. گاهی بها همهراه کهردن ایهن صهنعت بها تلمهیح و         خود را به پشتوانۀ سخن خدا، جاودانه و عزیز و مُکرّش می

دارد. گاهی با در آمیختن باورهای مردش کوچه و بهازار در  یهای پیامبران، مخاطب را به عبرت وا مزد به داستانچشم
شهود.  های زیبای اجتماعی عصر خود را یادآور میاین صنعت، همچون: دود کردن اسپند برای رفع چشم زخم، سنّت

ی پایان است، برای بازنمایی آنچه نامعهود اسهت و رونمهای  ای بینظیر و گسترهدر هر صورت حُسن تعلیل، امکانی بی
آنچه نامعقول! به تحقیق، کمال، با وجه غالب قرار دادن صنعت حُسن تعلیل در غزلیّات خود، ثابت کرده است که در 

ههای  تواند، یکی از شاخصهبه کارگیری این امکان ادبی، مهارت و توانایی باالیی داشته و بسامد باالی این صنعت می
 سبکی شعر کمال خجندی شمرده شود.
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