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Abstract
Lyric includes a wide range of subjects and poetic formats. Specifically, it is
a type of poem in which the element of emotion is dominant and naturally it
has some components that have made it different from other types. In the
present study, the author investigated the indicators of lyrics in the story of
Homay and Homayoun by Khaju Kermani and the poet pays attention to
rhetorical principles and the relationship with the audience. Components that
this study has been written based on them are the personalization of "I" in
lyrics and introspection, being romantic-mystical, compounds of lyrics,
descriptions, and metaphors, investigation of battles and banquets, etc. which
is matched by expressing some examples of Khaju's poems. The general
purpose of the research is how these components are manifested in Homay
and Homayoun? The result of the research is that; the mighty poet has paid
attention to the form and meaning and the way they are used and their
impact on the reader. This literal type enjoys a great deal of lyrics value due
to the usage of battle and mythological elements by Khaju and ethical
points(doctrinal) that are specific to other types, and the emergence of lyrics
indicators is outstanding in the way that it covers epic and ethical indicators.
The imagination power of the poet and using these features have turned the
work into a lyric and made it a special one.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي مؤلّفههای ادب غنایي در منظومة همای و همایون
خواجوی کرماني
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی،

پروانه فریدونی


استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی،
همدان ،ایران

چکیده
ادبيات غنایي شامل طيف وسيعي از موضوعات و قالبهاي شعري ميشود؛ اما بهطور خاص شعري است
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کرماني و توجّه شاعر به اصول بالغي و ارتباط او با مخاطب پرداخته است و به این پرسش پاسخ ميدهد
که؛ کدامیک از مؤلّفههاي ادب غنایي در این اثر بازتاب پيدا کرده است؟ مؤلّفههاي محتوایي و صوري که
این پژوهش بر پایة آنها تدوین شده است؛ عبارتاند از :عاشقانه-عارفانه بودن ،شخصيشدن «من» غنایي و
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(حماسه) و نکات اخالقي (تعليمي) که خاص انواع دیگر است از ارزش غنایي بسزایي برخوردار است.
نمود شاخصهاي غنایي آن بسيار پررنگ است بهطوريکه شاخصهاي حماسي و تعليمي را پوشش
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فریدونی و رزاقپور | 621

مقدمه
در بررسي انواع ادبي ،موضوعاتي چون ساختار ،سبک ،ارزش و مالکهاي سنجش ،مادۀ
ادبيات و  ...نظریة ادبي و مطالعة اصول ،مالکهاي ادبيات و موضوعاتي از این دسته را
دربرميگيرد( .ولک )6878 ،قدما کالمي را بلي ميگفتند که متکلم آن را متناسب با حال
مخاطب بيان ميکرد و متکلم بلي هم به سبب ملکهاي نفساني بر تأليف کالم مطابق با
اقتضاي حال مخاطب قادر باشد .حال مخاطب امري بود که متکلم را واميداشت تا
کالمش را به شيوهاي خاص ایراد کند .پس در شعر سنتي بافت حاکم بر توليد متن،
محدود به حال مخاطب و حال مخاطب هم محدود به ميزان هوش و دانش او ميگردید.
(پورنامداریان)6837 ،
سرودن هر نوع ادبي متناسب با ویژگيهاي آن ،عالوه بر قرارگرفتن آن اثر در زمرۀ
نوع ادبي خود ،باعث تأثيرگذاري و لذتافزایي در خواننده ميگردد .شاخصهاي صوري
و محتوایي یک نوع ادبي آن اثر را از انواع دیگر متمایز ميکند .خواننده با درک آنها
ميتواند به تأثير دوره در شاعر ،نبوغ و حاالت روحي او پيببرد .پس سبک هر شاعر
حاکي است «از کيفيت توافقي که بين احوال نفساني او هست .آنکه عاطفهاش غلبه دارد
سبک بيانش درآگنده از جوش و التهاب است( ».زرینکوب)6836 ،
ذکر شاخصهاي محتوایي و صوري خاصّ هر نوع ،وجوه افتراق آن با دستههاي
دیگر و حدومرز هر طبقه را مشخص ميکند و موارد ابهام در تعابير را از بين ميبرد .این
پژوهش به این مهم ميپردازد که چه مؤلّفههاي صوري و محتوایي در منظومة هماي و
همایون نمود و تأثير بيشتري برخواننده دارد؟

اهداف و ضرورت پژوهش
این پژوهش از نوع کتابخانهاي بوده و اطالعات آن پس از گردآوري و دستهبندي
بهصورت توصيفي _تحليلي تدوین شده است .جامعة آماري ،منظومة هماي و همایون
خواجوي کرماني بوده و هدف ،بررسي این منظومه و مؤلفههاي صوري و محتوایي ادب
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غنایي است .تا بتوان ارزش غنایي این اثر را با توجه به استفادۀ شاعر از انواع دیگر تعيين
کرد.

پیشینة پژوهش
حسن ذوالفقاري ( )6862درکتاب «یکصد منظومة عاشقانة فارسي» به بررسي یکصد
منظومة عاشقانه و ساختار روایي آنها پرداخته است .ابتدا ،تعریف منظومة عاشقانه ،سير
تاریخي منظومهها ،مشخصات منظومههاي عاشقانه (وزن ،قالب ساختار) و طبقهبندي آنها
بر اساس نوع و جنس عشاق ،درونمایه ،منشأ تاریخي و جغرافيایي ،اصالت روایت ،پایان و
 ...ذکر شده است .همچنين نویسنده به بيان ویژگيهاي این منظومهها از منظر عناصر
داستان پرداخته است .در بخش دوم به معرفي منظومههاي عاشقانة فارسي همت گماشته
است .او ( )6865مقالهاي با عنوان «ساختار داستاني منظومههاي عاشقانة فارسي» نوشته
است .لطفعلي صورتگر ( )6835در کتاب «منظومههاي غنایي ایران» به معرفي منظومههاي
عاشقانه پرداخته است .محمّدرضا صوفي و فيروز مزدراني ( )6865مقالهاي با عنوان
«ریختشناسي داستان هماي و همایون خواجوي کرماني» ارائه دادهاند .منا احمدي ()6861
مقالهاي با عنوان «بازتاب پارهاي از عناصر اساطيري در هماي و همایون» و اميد ذاکري
کيش ( )6861مقالة «داستانهاي عاشقانه؛ گونه غنایي یا روایي؟» را نوشتهاند .در مقاالت
ذکرشده تنها به یکي از مؤلّفههاي ادب غنایي پرداخته شده است اما این مقاله که با مطالعة
کتاب ادب غنایي بروستر ( ،)6869مقاالت ذکرشدۀ فوق ،مقالة شاخصهاي صوري و
محتوایي ادب غنایي و نظریة یاکوبسن تدوین گردیده؛ به اکثر مؤلّفههاي ادب غنایي همراه
با شاهد مثال اشارهکرده همچنين بنمایههاي منظومههاي عاشقانه همراه شاهد مثال ذکر
گردیده تا ارزش غنایي این منظومه مشخص گردد.

 .1خالصة داستان همای و همایون
خداوند پس از سالها پسري هماي نام به منوشنگ ،شاه شام ،عطا ميکند .هماي پس از
مهارت پيداکردن در تمام علوم؛ از پدر رخصت شکار ميطلبد .شهریار هماي را راهي
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شکار ميکند .ملکزاده گوري ميبيند .به تعقيب آن ميپردازد .ناگهان کاخي نمایان
ميشود .هنگام تفرج چشمش به دیباي زرنگاري که تصویر پيکري پريچهره برآن
مشخص است ،ميافتد که روي آن نگاشته شده بود :این دخت فغفور چين است .هماي از
عشق آن نقش بيهوش ميگردد .هنگاميکه به هوش ميآید ،با همزاد خود ،بهزاد ،قدم
درراهي پرفرازونشيب مينهد .پس از طي مسافتي گرفتار زنگي آدمخواري ،به نام سمندون
ميشوند .ناگهان بادي ميوزد و آنها را به دریا ميافکند .پس از ماهي سرگردانشدن در
دریا به صحرایي ميرسند عدهاي گرد آنها جمع ميشوند و ميگویند« :چندي است که
شاه ما مرده و رسم ما این است که اولين کسي که وارد این سرزمين شود شاه ما گردد.
هماي بهناچار ميپذیرد .شبي خوابي همایون را ميبيند .پادشاهي را رها ميکند و به سفرش
ادامه ميدهد .صبحدم هماي کارواني ميبيند .ساالرکاروان (سعدان) هماي را از وجود
جادوگري به نام «زند» آگاه ميکند .هماي زند جادو را شکستداده و پريزاد ،خواهر
خواندۀ همایون را نجات ميدهد .او را به بارگاه فغفور ميرساند .فرداي آن روز هماي،
همایون را از فغفور خواستگاري ميکند .فغفور ناخشنود از این وصلت با طرح نقشة
دروغين مرگ همایون ،هماي را آواره کوه و صحرا ميسازد .پریزاد که از ساختگي بودن
موضوع باخب ر است این خبر را به هماي ميرساند .هماي براي نجات همایون به قصر فغفور
ميرود پس از جنگ و کشتن فغفور همایون را به عقد خود در ميآورد.

 .6مباني نظری
انواع ادبي مجموعه خصایص فنّي عامي که داراي مشخصات و قوانين ویژۀ خود هستند.
حماسه ،غنایي ،نمایش و تعليمي ،ساختمان و هندسة خاصّ خود را دارا هستند( .کدکني،
 )6872سابقة انواع ادبي مثل علوم ادبي به آثار ارسطویي و هوراس ميرسد که در فنّ شعر
ارسطو حماسه و تراژدي دو نوع عمدهاند :حماسه؛ سوگنامه یا تراژدي " ،"Tragedyشادي
نامه یا کمدي "( ."Comedyشميسا)6831 ،
ساختگرایان به ساخت انواع ادبي اهميت ميدادند .یابس از بزرگان هرمونتيک معتقد
است« :اثر ادبي همان پاسخهایي است که اثر به افق انتظار خواننده ميدهد ».جاناتان کالر،
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توانش ادبي را مطرح ميکند که «خواننده داراي استعداد و ذوق ادبي است و ميتواند
برداشتهاي متعدّدي از متن داشته باشد و آن را تفسير و تحليل کنند( .شميسا)6831 ،
تحوّل شگرفي که در طبقهبندي انواع ادبي حاصلشده ناشي از آميختگي و تحوّل انواع
ادبي است .فردینان برونتر در کتاب «تطّور انواع ادبي در تاریخ ادبيات» ميگوید« :انواع
ادبي در طي اعصار دچار تحوّل شدهاند اما اوصاف آنها آن مایه نيست( ».همان) ارنست
بووه انواع ادبي را به سه نوع تقسيم و آن را به دورههاي زندگي بشر مرتبط ميکند.
(زرینکوب)6895 ،
غناي جواني



حماسي مردي



درام پيري

اکثر اشعار فارسي ،خواه کوتاه یا بلند ،داستاني و غيرداستاني در یکي از این سه نوع قرار
دارند :ادب غنایي ،حماسي ،حکمي یا تعليمي( .پورنامداریان )6831 ،شاعر براي بيان
هرکدام از انواع ادبي هدف خاصي را دنبال ميکند .هدف ادب غنایي ،بيان احساسات
دروني گوینده به صورتي ذهني و در زمان حال ميباشد .براي تعيين نوع یک اثر باید به سه
عامل توجه کرد :پيام ،گوینده و شنونده .این سه عامل اصلي و عوامل فرعي دیگري
تعيينکنندۀ نوع ادبي یک اثر ميباشند .یاکوبسن معتقد است نقش زبان و روند ایجاد
ارتباط وقتي تأثيرگذار است که پيام ارسالي گوینده براي مخاطب معنایي داشته باشد و از
سوي گوینده ،رمزگذاري و از سوي مخاطب ،رمزگشایي شود .او شش عنصر
تشکيلدهندۀ فرآیند ارتباط یعني؛ گوینده ،مخاطب ،مجراي ارتباطي ،رمز و پيام و موضوع
را عوامل مهم نقشهاي زبانشناسي ميداند که شش کاربرد (عاطفي ،کنشي یا ترغيبي،
ارجاعي ،فرازباني ،همدلي و ادبي) دارند .در ادب غنایي شاعر خواستار انتقال احساس
دروني خویش به مخاطب در زمان حال و در قالب پيام است این نقشي عاطفي و بيانگرانه،
مربوط به تأثر گوینده در خصوص موضوع و موقعيتي است که دربارۀ آن صحبت ميکند
پس ،جهتگيري پيام بهسوي گوینده است .در کارکرد کنشي ،جهت پيام بهسوي مخاطب
است و بيشتر از افعال امري یا ندایي استفاده ميشود .در کارکرد ارجاعي ،جهت پيام
بهسوي موضوع و در کارکرد فرازباني جهت پيام بهسوي رمز و در همدلي بهسوي تماس
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است .در کارکرد ادبي جهتگيري پيام بهسوي خود پيام ميباشد که زبان داراي نقش زیبا
شناختي ميشود.

 .1-6شعر غنایي
شعر غنایي پایدارترین نوع ادب فارسي است که اشتمال بر احساسات ناب انساني دارد .این
احساسات در هر زماني حضور قطعي دارند .غنا به معني موسيقي و نواختن و آواز خواندن،
معادل لير (نوعي ساز) ميباشد .اصطالح ليریک در یونان ظهور کرد .این شعر از پيوند شعر
و موسيقي شاعر یا نوازندگان دورهگرد و عشق درباري به وجود آمد .اقسامي از قبيل
آوازهاي فردي (همانند سرودههاي «سافو») و آوازهاي دستهجمعي (همانند سرودههاي
«پندار»)( .ویلسون )2885 ،که پس از تحوّالت اجتماعي و فرهنگي به شعري که با
احساسات شخصي و «من» شاعر توأم باشد؛ تبدیل شد( .فسایي )6838 ،این شعر به شخصي
غایب یا حضوري خيالي نظر دارد؛ جنبه استداللي ندارد و ازنظر نقد ادبي برتر به شمار
آمده است( .بلوم )6676 ،شعر غنایي در دو معنا بهکار ميرود -6 :اشعار احساسي و عاطفي
 -2اشعار عاشقانه( .شميسا)6831 ،

 .3عناصر محتوایي
 .1-3شخصي شدن «من» غنایي و درونگرایي
شعر غنایي به بيان پرشور احساسات با تأکيد بر سادگي ،صراحت ،توانایي بر دروني بودن،
حيات خود را آغاز کرد .شاعر دربارۀ تجربة خویش یا با خود سخن ميگوید یا با
هيچکس در این مورد سخن نميگوید .جان استوارت ميل در «شعرچيست؟» شعر را پيش
از آنکه نوعي کالم بداندکه به مکان و شنونده مربوط ميشود ،نگاهي به درون خویشتن و
صميمانه در باب خود سخن گفتن ميشمارد( .بروستر )6869 ،نورتراپ فراي اظهار
ميدارد که در شعر غنایي ،فرد صميمانه با خویشتن سخن ميگوید ،یا درد دل ميکند.
(فراي )6697 ،پس «من» درونياش که خویشتن را مشخص ميکند ،رها ميشود.
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این شعر نوعي بازگشت خویشتن خویش و حرکت از استدالل عقلگرایانه بهسوي
درونگرایانة شاعر است( .گردي )6636 :شعر غنایي عاشقانه ،ستایش و آرمانيسازي،
قدرتي که در آن ساختار جنسيّتي پيوند ميخورد و در این منظومه فاصلة ميان عاشق و
معشوق باعث وجود این ویژگي ميگردد .کشمکش ميان «خود» ي که ميخواهد و آرزو
ميکند و «خود» ي که توجّه ميکند( .ویلسون )2885 ،این تنش و کشمکش یکي از
ویژگيهاي شعر غنایي است .زبان خواجو با بيان احساسات شخصي کارکرد عاطفي
ميیابد؛ زیرا او در بيان احواالت خود ميسراید و این امر از من دروني او سرچشمه
ميگيرد؛ جهت گيري پيام به سمت گوینده است و بالطبع در مخاطب تأثيرگذار است و
احساس دو سویه ایجاد ميکند .هماي به باغ سمنزار نوشاب (باغ همایون) ميرود .به
خاطر کشتن پاسبان و باغبان باغ همایون به زندان افکنده ميشود و سمنرخ او را نجات
ميدهد ،بنا به درخواست سمنرخ سه روز آنجا ميماند و به لهو و لعب ميپردازد .پس از
بازگشت نزد همایون متهم به بيوفایي ميشود و مورد مالمت قرار ميگيرد و رو به صحرا
مينهد .گاهي با خود و از غم دروني و گاهي با عناصر طبيعت سخن ميگوید:
گهي بــاره در رود رانـــدي ز چشـم

گهي گفتي و خـــون فشانــدي ز چشـم
(خواجو)838 :6878 ،

ایــا ابـــــر تردامــــــن تيـــــرهروي

چـــرا تيــــرهاي با من آخــــر بگـــوي

تواي برف هم چون فتــادي مــرا

نشستــــي و بـــر بـــــــــاد دادي مـــرا
(همان)836 :

گاهي خواجو از خود (من راوي) ميگوید و جهت پيام را بهسوي درونيّات عاطفي خود
ميکشاند:
کسـاني که در نيســتي خـــو کننـــد

زهســـتي تـبـرا چــو خــواجـــو کننـــد
(همان)829 :

چـو خواجوگر از خواجـوي بگذري

شـــود شــاه گـــــردون تـــرا مشـــتري
(همان)593 :
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 .6-3عاشقانه بودن
عشق از عاطفههاي مشترک ميان تمامي انسانهاست .هرقدر دایرۀ شمول مفهوم و مضمون،
گستردهتر باشد ،مورد اقبال بيشتري قرار ميگيرد( .یوسفي )6816 ،برخي همين عامل را
تنها سبب جذابيّت شعر غنایي دانستهاند .نوعي براي بيان عشق به یک موجود مادي و این
جهاني یا عشق به یک وجود برتر ،روحاني و آن جهاني .بلوینز ميگوید« :شعر عاشقانه
بيشتر بر معشوق تمرکز داشته است تا خود عشق( .بلوینز )2885 ،شعر عاشقانه از آبشخور
شعر غنایي جدانشدني است .اميلي ویلسون ميگوید« :کشمکش ميان «خود» ي که
ميخواهد و آرزو ميکند و «خود» ي که توجّه ميکند؛ یک عنصر اساسي بوده است که
از ویژگيهاي ثابت شعر غنایي عاشقانه است( ».ویلسون )2885 ،حکایت عشق آتشين
هماي به همایون دختر فغفور چين در ابيات خواجو سوزان جلوه ميکند طوري که عاشق
براي وصال یار تمام مشکالت را پشت سر ميگذارد:
بـه پرواز رفــتم بـه ایـــوان عشـــــق

گــرفتم هــــوا تـا گلستــــان عشــــــق
(خواجو)883 :6878 ،

برآنکس حـرام است دعوي عشـــق

کـــــه در خـــود نبيــند تجــلي عشـــــق
(همان)886 :

بـه نقشـي بري گشـتــه ازعقل و دین

شــده فتــنه یکبـــاره بـــر نقـش چيـــــن
(همان)861 :

دلم را نبـــاشـــد جـــزو دلپــــــذیر

کـــه از جـان گــزیرست و زو نـاگـــزیر
(همان)268 :

مهمترین بنمایههایي عشق عبارتاند از:

 .1-6-3عاشق شدن در خواب یا با تصویر
از موتيفهاي رایج در داستان هاي فارسي از دوران پيش از اسالم ،عاشق شدن از طریق
تصویر معشوق است .آغاز حادثة عشقي یا از طریق شنيدن صداست یا از طریق دیدن
تصویر معشوق .هماي هنگام شکار به دنبال گوري به قصري راه پيدا ميکند که:
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یکــي نيلگــــــون دیبــــة زرنـــگار

کشيـده برو پيــــــکري چـــــون نــگار

همـــاي اندران نقش حيــران بمــاند

برآن صـــــورت از دیده گوهر فشـــاند
(همان)236 -68 :

 .6-6-3فعال بودن عاشق و معشوق
در این منظومهها به قدري سوز و گداز عشق زیاد است که مشخص نميشود کدام یک از
طرفين عشق ،عاشق دیگري است .هماي در عشق همایون ترک وطن کرده و همایون با
دیدن هماي دل در گرو عشق او ميبندد به طوري که در قسمتي از داستان که هماي از او
دلآزرده ميگردد به دنبال او ميرود:
که چون از شه خستهدل دور مانــــد

چو باد از پياش اشک گلگــون برانـــد
(همان)832 :

 .3-6-3سفر
سفر یک کهنالگو و اولين اقدام عشاق براي دیدار یکدیگر است که با خطراتي همراه
است ،به دریا افتادن ،اسيرشدن و جنگ با موجوداتي مانند دیو و اژدها .عاشق و معشوق
ابتداي سفر با انتهاي آن متفاوتاند .آنها در پایان داستان پختهتر ميگردند:
رخآورده چــــون روزروشن به شـام

فـرس رانـــده از شـــام تــــا وقت بـــام
(همان)266 :

 .9-6-3عشق با هدف ازدواج
در منظومههاي فارسي عشق باهدف ازدواج صورت ميپذیرد .در پایان داستان عاشق و
معشوق به هم ميرسند و صاحب فرزند ميگردند( .تأکيد بر استمرار نسل) .هماي و
همایون پس از تحمل سختيها به وصال هم ميرسند و حاصل ازدواج آن دو ،پسري
جهانگير نام ميشود:
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ز بـــرج شهي اختـــــري تابنــــاک

ز درج مهـــــي گــــــوهــري آبنـــاک

جهــانجو به نامش جهـانگير خــواند

جهــــان بر جهـانبين خـــویشش نشـاند
(همان)597 :

 .5-6-3شکوهکردن
از بنمایههاي شعر عاشقانه ،شکوایيه است که انواعي دارد .یکي از این شکوهها ،از جور و
جفاي یکي از عشاق بهوجود ميآید .گاهي عاشق شکوههاي خود را با عناصر طبيعت بيان
ميکند .هماي سه روز با سمنرخ دختر سهيل جهانسوز به سر ميبرد و هنگاميکه نزد
هماي ميرود ،مورد گله و شکایت واقع ميشود که دو پادشاه در یک اقليم نميگنجد:
تـو گـویي کـه با عشــق بازي کنــي

کــــه با هـر کسي عشـــــق بــازي کني

بـــرفتي و نـــرد دغـــــا بــــاختـــي

زدي مهــره ليــکن خـــــــــطا باختـــي
(همان)876 :

 .2-6-3حضور ناصح
از بنمایههاي داستان هاي عاشقانه وجود ناصح یا ناصحاني است که عاشق را از عشق منع
مي کنند که ممکن است پدر و مادر عاشق یا همراهان او باشند که او را از عواقب عشق
آگاه ميسازند و بيم ميدهند .همراهان هماي او را از این عشق بازميدارند:
چــرا خـویش را در جنــــون افکني

دل خستـــه در بـــــحر خــــــون افکني
(همان)262 :

 .7-6-3مالقات پنهاني
در بيشتر داستانهاي عاشقانه دیدارهاي پنهاني بين عاشق و معشوق اتفاق ميافتد.
هنگاميکه هماي قصد دارد به همراه فغفورشاه به شکار رود ،تمارض ميکند و پنهاني به
دیدن همایون ميرود:
چـو بــرق درخشنـده از جــا بجست

بـــه کهپيــــکر خـــــاره سم بــرنشست

بـــه بـــاغ سمـــنزار ره برگـــرفت

دل از شـــاه و نخجيـــــرگــه برگــرفت
(همان)899 :
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 .8-6-3همدم و یاریگر
از اشخاصي که در داستانهاي عاشقانه ایفاي نقش ميکند؛ همراه و یاریگر عاشق است که
به او کمک ميرساند تا به هدف خود برسد .بهزاد ،همزاد هماي و فهرشاه پسرعموي
منوشنگ شاه در تمام مراحل سفر یاریگر او هستند:
روان گشتـــه با شـــاه گيتـي پنــــاه

گرانمـــــایه بهــزاد با فهـــــــــرشـــــاه
(همان)867 :

 .4-6-3دسیسه
این بنمایه جذابيّت داستان را دو چندان ميکند .یکي از این دسيسهها خبر دروغين مرگ
معشوق است .فغفور همایون را در سردابه پنهان و خبر مرگ دروغين او را اعالم ميکند.
همایون پس از شنيدن این خبر سر به بيابان ميگذارد:
چو گنجي به کنجي مکـان سـاختش

ز گلشن بـــــــه گلخــــن درانــداختش
(همان)568 :

همـــاي جـــگرخستــه پر باز کـــرد

بــــرد بـــــال و زان قبـــــه پرواز کــرد

ز دیوانگي ســـــر به صحــــرا نهــاد

چــــو دیوانه در کـوه و صحــــرا فتـــاد
(همان)561 :

 .14-6-3پایان خوش
اکثر منظومههاي عاشقانة ایراني داراي پایاني خوش هستند .عاقبت همة شخصيتها
مشخص و ختم به خير ميگردد .هماي و همایون ،فهرشاه و شمسة خاوري و بهزاد و
آذرافروز به وصال هم ميرسند.

 .3-3فضای غمآلود و انزواطلبي
شعر سبک عراقي درونگرا یا سوبژکتيو است و مسائل دروني (غم و شادي) را بروز
ميدهد .این اشعار که به بيان احساسات مربوط به وصال و فراق ميپردازد؛ بااینکه گاهي
مجالس بزم و عشرت را توصيف ميکند و انسان با شنيدن آنها احساس شادي ميکند اما
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نوعي غم دروني بر وجود عاشق مستولي است که بر فضاي داستان اثرگذار است .این غم
بازتاب اندوه و درد هجران شاعر است .این منظومه با مشقّتهاي بسيار جهت وصال عاشقي
به معشوقش سروده شده و باعث شده عاشق واکنشي غمانگيز به شرایط ناخوشایند نشان
دهد .او از مقام و منصب کناره ميگيرد و دل به دیگري نميبندد .وقتي اطرافيان ،هماي را
از عشقش منع ميکنند و از او ميخواهند که به امور مملکت مشغول شود؛ ميگوید:
ولـي بي همـــایـــون بت خــرگهي

نبـــــودیش پــــــرواي شـــــاهنـشـهـي

ز بس خــاطـــر شــــاه کامـــــــکار

نکــردي نظـــر ســــوي کس روز بـــار
(همان)888 :

بـري گشــته از ملک و فــرمـاندهي

مـــلـول از ســـر تخت شـــــاهـنشهـــي
(همان)825 :

 .9-3تمرکز بر روی شخصیتهای اصلي
مهارت خواجو در شخصيتپردازي باعث شده تا خواننده ،شخصيتها را در ذهن پرورش
دهد ،بپذیرد و خود نيز دگرگون گردد .ازنظر یاکوبسن پيام بين شاعر و مخاطب دوسویه
است .خواننده از طریق توصيفات ،گفتوگوها و رفتار اشخاص ارتباطي تنگاتنگ با شاعر
برقرار ميکند؛ حس شاعر و مخاطب مشترک ميشود .آنچه در اثر غنایي مهم است؛ تأکيد
و توجّه جنبههاي ظاهري و اخالقي و شخصيتي افراد ميباشد .حضور شخصيت اول این
داستان یعني؛ هماي  %78است که با عناوین ملکزاده ،هماي همایون ،شهزاده ،شهنشه و...
با ویژگيهاي؛ زیبارو ،جنگاور ،عاشقپيشه و ..ذکر ميگردد .زماني که پریزاد اورا براي
همایون توصيف ميکند ،ميگوید:
چــه گــویم جـواني چـو سـرو سهي

فــــــروزان مــــهي زآسمــــــان مــهي
(همان)887 :
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 .5-3تصاویر نرم و لطیف
تصویري که به کمک کلمات ساخته شده است ،ایماژ است .این تصاویر در ادب غنایي
نرم و لطيف است زیرا با زمينة عاطفي همراه است .هر تصویري باید عاطفه و شوري داشته
باشد .ملکليش ميگوید« :عاطفه در شعر در نفس خيالها و تصاویر نهفته است .خيالها،
یعني تجربههاي حسّي ،واسطههاي انتقال تجربههاي عاطفي هستند ،زیرا غم و شادي و هر
گونه عاطفهاي در انسان مشترک است( ».کدکني)6866 ،
در هماي و همایون توصيف صحنهها ،شخصيتها و صحنهپردازي چنان صورت
ميگيرد که این تصویرسازيها شاعر را بيشتر به ذهن مخاطب نزدیک ميکند بهطوريکه
گيرندۀ شعر صداي شاعر را ميشنود .حتي حرکات و طرز نگاه و گفتوگوهاي
شخصيتها را حس ميکند و مخاطب را به واکنش واميدارد .از نظر یاکوبسن این همان
ارتباط دوسویه ميباشد .صحنه هاي داستان هماي و همایون در دل طبيعت روي دادهاست.
مالقات دو دلداده در باغي با ختميهاي سفيد و نارنجي ،گلهاي سوسن و نسرین انجام
ميپذیرد .خودنمایي درختان با شکوفههاي سفيد و صورتي ،تجلّي شب و روز در اوج
زیبایي تصویر شده است .دیدار شبانة هماي و همایون در سمنزارنوشاب ،سپيدهدم با انوار
طالیي خورشيد و تصاویر خيالي شاعر ناشي از روایت و احساسات و عواطف لطيف
شخصي شاعر است:
ز بـاد بهــاري هــــوا مشـــک بيــــز

ز ریحــان و سنبل زمين مشــــکخيــــز

زمين از شــکوفه شـده حلّــهپـــوش

بـه آواي مـــرغان جهـــــان پرخـــروش
(خواجو)231 :6878 ،

 .2-3توصیف
خواجو از توصيف بهرۀ فراوان برده است ،توصيف عناصري چون :شمع ،ابر ،برف ،باد
صبا ،محبوب و صحنههاي عاشقانه .او با آنها گفتوگو ميکند ،خود را همانند آنها
ميانگارد .چون شمع داراي سوز جگر است ،روزگارش مانند شب سياه ،بختش چون ابر
تيره و آهش مثل برف سرد است .این امر نشاندهندۀ شخصيت رمانتيکي او ميباشد چراکه
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نویسنده علّيّت پدیده ها را نه در بطن اجتماع بلکه در شخصّيت و خصوصيّات اخالقي افراد
و ویژگيهاي اشيا جستوجو ميکند( .دقيقيان )6876 ،در گفتوگو با شمع هماي سوز
دروني و دردعشق خود را با سوختن و نابودشدن وجود شمع همسان ميکند:
نهـــاده یکـي شمع سـوزنــــده پيش

سـرافکنـده چــون شمع در پـاي خویش

زســــوز جگــر ناگــزیرم چــو تـــو

دمي گـــر نســــوزم بميـــرم چــــو تــو
(خواجو)857 :6878 ،

وقتي هماي به درخواست اهالي خاور زمين پادشاه آن سرزمين ميشود فرداي آن روز به
باغ و گلستان روانه ميشود و در عشق همایون با گلها و درختان گفتوگو ميکند:
بـه شمشـــاد گفتي دلم را هـــواست

که آن راست همچـــــو قد یـار مــاست

گــهي طعنـــــــه بر جعـــد سنبل زد

گـــهي خنــده بــر طلــــــعت گل زدي
(همان)888 :

 .9عناصر صوری
عناصر صوري حوزۀ کشف و دستيابي به روابط ميان زبان ،دستور ،صورخيال ،موسيقي
شعر و صنایع ادبي را در برميگيرد .پورنامداریان در مقالة «پيوند عين و ذهن» ميگوید:
«عناصر عيني یا بيرون از معني پيشاندیشيده با معاني از پيشاندیشيده یا بهطورکلي ذهن
همراه مي شوند تا آن را زینت دهند و در کسوتي جذاب به خواننده عرضه کنند .معني
درنتيجة این همراهي گم نميشود ،آراسته و در ميان موکبيان ميآید تا با شکوهتر جلوه
کند .همراهي «عين» با «ذهن» یا معني منظورِ نظر که در ذهن شاعر است با عناصر عيني
سبب ميشود که معني که حداقل در یک جمله  -که واحد بيان اندیشه است – شکل
ميگيرد ،همراه آرایههاي بيروني جذابتر شود و با ظهور در کسوتي زیبا هم عادي و
تکراري به نظر خواننده جلوه نکند و هم عواطف شاعر را حفظ کند و هم احساسات
خواننده را به کمک دیگر عناصر شعر برانگيزد و این شيوۀ همراهي ذهن و عين را
بهخصوص در اضافههاي تشبيهي آشکارتر ميبينيم( ».پورنامداریان )6867 ،باوجود ساختار
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ویژۀ سخن خواجو ،مخاطب ميداند که براي درک پيام باید تصویرسازيهاي برجسته
کند ،بهتناسب لفظ و معني آگاهي یابد .این صور خيال و تصویرسازيها نشان از احساس
شاعر است.

 .1-9تشبیهات و استعارات
نوع هر اثر به عصر و سبک دوره بستگي دارد .این منظومه از آثار قرن هشتم ميباشد در
این دوره قالبهاي مختلف شعري با مضامين عاشقانه رواج پيدا کرد ،بهکارگيري خاصّ
کلمات از ویژگيهاي زبان شعر این دوره است .داللت لفظ بر معني در زبان ادبي به سبک
هنرمندانهاي صورت ميپذیرد .شاعر از ميان مؤلفههاي معنایي و عاطفي انتخاب خاصّي
دارد که ممکن است با انتخاب خواننده یکي نباشد .وقتي تشبيهي در ذهن شاعر روي
ميدهد ،وظيفة خواننده پيداکردن مؤلّفههاي مشترک بين دو حوزۀ معنایي است هر چه
اختالف مشبّه و مشبّهبه بيشتر باشد تشبيه زیباتر است؛ زیرا مينمایاند که هنرمند ،حقایق
نهفته را دقيقتر ادراک ميکند( .کدکني )6866 ،تشبيهات هم باعث لذّتبخشي خواننده و
هم برجستهسازي فضاي اثر ميگردد .قدّامة بن جعفر گفته است :آنگاهکه شاعر در
تشبيهات خود لطافت بيشتري به کار برد ،نشانة آن است که شعر را از دیگران نيکوتر
شناخته است( .قدامة بن جعفر )6869 ،کاربرد تشبيه و استعاره در این منظومه بسامد باالیي
دارد .او در توصيف غراب (اسب پيشکش پادشاه عراق) ميگوید:
به پویه چـومرغ و بـه سيما چـــو زاغ

بـه باال چـــــو مي و بـه دریا چـــو مــاغ
(همان)239 :

کاربرد استعاره (مصرّحه و مکنيّه) هم بسامد باالیي دارند .استعاره در ذهن و نفس شنونده
اثر خاصّي ميگذارد .استفاده از «سرو» بهجاي قد معشوق» ،دُرّ» و «گوهر» بهجاي سخن،
»گل و الله» بهجاي «گونه»:
گــره کرده بــر اللـــه مشـک سيــاه

زشب چنـــبر افکنــد بـر قـــرص مــــاه
(خواجو)235 :6878 ،

فریدونی و رزاقپور | 611

کمـانــــدار چشمش بـه تيــــرافکني

چـــــو هنــدوش در عين قلباشــــکني
(همان)889 :

استعاره ها بيانگر اعجاب گوینده از طلوع و غروب خورشيد با بياني استعاري است که آن
را به تصویر ميکشد؛ و زبان را از طریق بيان استعاري فشرده ميکند:
چــو جمشيــد گردون زرینــه جــام

زبــون گشت بر دست ســلطــان شــــام
(همان)233 :

 .6-9کاربرد مجاز
کاربرد «چنگ و کف» بهجاي دست ،از «آب و گل» بهجاي انسان ،از صحرانشينان
نوخاسته بهجاي گياهان و:...
ز صـــحرانشينـــان نـــــوخاستـــــه

همـــه دشت چــــون جنت آراستـــــــه
(همان)231 :

 .3-9کنایه
شاعر با شيوۀ غيرمستقيم بيان آنچه در ذهن دارد عيني ميکند .خواجو با این
تصویرسازیها ،برجستهسازی میکند و مخاطب را همراه خود میسازد:
مـلک چـون بـه آموزگارش سـپـرد

ز دانشــــوران گـــــــــوي دانش ببــرد
(همان)235 :

برو ترک این هفت منـظر بگـــــوي

بيـــــا دست ازین خطــة خــاک بکـش
(همان)553 :

 .9-9بررسي عناصر بزم و رزم
عناصر بزم و رزم مربوط به مجالس بزم و ميادین جنگ ميباشد .عناصر رزم خاصّ آثار
حماسي مي باشد .در این منظومه شاعر توانسته عناصر رزم و بزم را هنرمندانه تلفيق کند.
واژههاي بزم :طرب ،لعل ،بربط ،چنگ ،سماع ،صبوحي ،قدح ،دستان و. ...
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به زرین قــدح لعـــل بيجـــاده رنگ

روان بـــرکف ســـاقي شــوخ شنــــگ

طـرب چنگ در نـاي مستـــــان زده

مغنـــي بــه صــــد دست دستـــــان زده
(همان)885 :

او عناصر رزم مانند دم کروناي ،کوهة پيل ،جنگجویان پرخاشخر ،رویينه خم ،چکاچاک
تير ،شفاشاف تي  ،خدنگ افکنان و ...را در صحنة نبرد هماي با فغفور و همایون استفاده
ميکند:
بجـــوشيـــــد ماننــــد دریـــاي نيل

بــــــزد تخت برکـــوهة ژنــــــــده پيل

همــه جنگجــویان پرخــــاشــــخر

بـــــه کين عـــدو بست هــر یک کــمر

چــــو لشـکر درآمـــد برآمــد به ابر

ز رویينـــه خـم بانــگ چــــرم هــــژبر

چـــکاچـاک تيــــر و شفاشـاف تي

زده آتـــــش ســـهم در جـــان ميــــــ
(همان)523-527 :

همایون بهطور ناشناس با هماي ميجنگد و عرصه را بر او تنگ ميکند:
بــــه هم درفتــادند چــون پيل مست

یکي تيـ و دیــگر کمنــدي بــــه دست
(همان)839 :

 .5-9بررسي عناصر صور خیال
کاربرد عناصر خيال ،در شعر اهميت بسياري دارد زیرا شعر بهتر و سریعتر در ذهن و دل
رسوخ ميکند .در نظر بسياري از اهلفن ،جوهر اصلي و فصل مقوّم شعر ،عنصر خيال
است( .کدکني ) 6838 ،یکي از مضامين ادب غنایي توصيف طبيعت است .منشأ وصف
طبيعت در اشعار غنایي احساس ازدستدادگي یا وصال به معشوق است( .شميسا)6831 ،
ذهن شاعر و تخيالت موجود در آن با طبيعت پيوند خورده و شاعر سعي ميکند عناصر و
شخصيت هاي داستان را به طبيعت پيوند بزند .وجود عناصر طبيعي :ابر ،برف ،باد ،شب،
قمر ،صبح ،سرو ،باغ ،نرگس و ...در این منظومه بسامد باالیي دارد و فضاي ذهني و خيالي
شاعر به عناصر طبيعي بسيار نزدیک است:
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ز باد بهـــــاري هـــوا مشکبيـــــــز

ز ریحـان و سنبــل زمين مشـکخيــــــز

زمين از شکـوفـــه شــده حلّهپــوش

ز آواي مـــرغان جهـــان پـرخـــــروش
(خواجو)231 :6878 ،

 .2-9بررسي عناصر انتزاعي
این عناصر شامل اسمهاي معني و مصادر ميباشد .کوشش شاعر ملموسکردن این عناصر
است .عشق اصليترین عنصر غنایي ،غم و اندوه و وصل به عناصر ملموس تشبيه ميشوند تا
این نوع ادبي را براي خواننده ملموستر و محسوستر سازند .دکتر شميسا در انواع ادبي بر
این عقيده است که در آثار غنایي غم بر شادي حاکم است( .شميسا )6831 ،نگاهي به آثار
غنایي نمایانگر این امر است چون لحظات وصل و شادي نسبت به روزها و سالهاي جدایي
کوتاهتر و گذراتر است .وجود عناصر انتزاعي ،عشق ،غم ،هجر ،وصل و ...در نوع ادبي
کاربرد بيشتري دارد:
نـــسيم شـــــميم شمــــال آمــــدي

وزان نفـــخه بــــوي وصـــال آمــــدي

گهي نوحــه ميکردوگه ميگریست

نــدانست هـــرکس که دردش ز چيست
(همان)888-882 :

 .7-9بررسي عناصر اسطورهای
اسطوره " "Mytheدر معناي عادي ،افسانهاي است که بهصورت طبيعي پاگرفته باشد و
اعتقادات جماعتي از مردم را نسبت به خدایان و شخصيتهاي فوق طبيعي یا به اصل و
نسب و تاریخشان و به قهرمانان آن یا به منشأ جهان تجسّم دهد .تصویري عيني است (یا
شخصيتهاي عيني) از آگاهي انسان نسبت به آنچه فعالً در حيطة تسلّط او نيست و باید در
زمينههایي از طبيعت و جامعه که هنوز مهار نشده است تحقق یابد( .سارتر )6657 ،در بحث
صور خيال ،عناصر اسطورهاي در فضاي ذهني شاعر شکل ميگيرند .اهریمن ،گور ،اژدها،
جادو ،چشمة آب حيات ،آزمونها ...نقش پيشبرندۀ داستان را ایفا ميکنند .گوري که
هماي در تعقيب آن به اقامتگاه پري ميرسد یا زند جادو که پریزاد را اسير کرده است از
این نمونههاست:
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یـکي گــور دید انــدران پهن دشت

که بــــر طرف نخـجيــرگه برگــذشت
(خواجو)237 :6878 ،

پدیـــد آمــــد از دامن کــوهســــار

یکي ،دیـــــو پتيـــــــاره ماننــــد قـــار
(همان)823 :

 .1-7-9اهریمن

((Demon

شيطان .اهریمن همان زند جادوست که آسایش مردم را سلب و پريزاد خواهرخواندۀ
همایون را اسير کرده است:
پـــــريزادهاي خفتــــه در گلشنــي

زبــــون گشتــــه بــر دست اهــــریمني

برآمــــد قضــا را یکي تنــد بــــــاد

ز چنــــگال آن اهـــــــرمن در فتــــــاد
(همان)881 :

 .6-7-9اژدها ()Daragon
نگاهباني سختگير ،نماد شرّ و گرایشهاي شيطاني است .نگهبان گنجهاي پنهان است که
براي دستيابي به این گنج باید بر او پيروز شد( .ژان شواليه و آلن گيربران :6839 ،ج )6
خواجو اژدها را عامل عذاب مردم معرفي کرده که داراي نفسي آتشين است او نگهبان
گنجي است که در آن دژ وجود دارد:
اگــر اژدها تحفــة گنجت دهـــــــد

مــکن تکيـه بر وي که رنـجت دهــــــد
(خواجو)586 :6878 ،

چــــو پيلي شده بــر پلنگي ســــوار

بـه دســـتش سياه اژدهایي چـــــو قـــار
(همان)823 :

 .3-7-9چشمة آب حیات ()Fountain, Source
قداست چشمه جهاني است .آن را چشمة جاودانگي ،چشمة جواني و چشمة دانش
مينامند .کسي که از آب این چشمه مينوشد؛ از مرزهاي شرایط زودگذر فرا ميگذرد و
با جواني تازهشوندهاي ،عمر جاودان را به دست ميآورد که اکسير کيميا است( .ژان
شواليه و آلن گيربران :6839 ،ج )2
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همایون ميخواهد با رسيدن به معشوق حيات جاوداني بهدست آورد ،همانطور که
خضر (قلم) وقتي به ظلمت (دوات) فرورفت به سرچشمة زندگي (دانش) رسيد و خواجو
در توصيف قلم ميگوید:
خضرچـــون به ظلمت علم برکشيــد

بــه ســـرچشمـــــة زنـدگي در رسيـــد
(همان)865 :

خواجو رسيدن به معشوق و بوسة او را به چشمة آب حيات تشبيه کرده است:
قضـــا را شبي با رخي همچـــو مــاه

درآمـــد بــه قصـــــر منـــــوشنگ شـاه

بـه لب خـــاک را رنگ عنـــاب داد

زميــــن را بــــه آب حيـــــات آب داد
(همان)239 :

خضــــــر تشنــــة چشمـــــة زندگيـــــش

ســـــــــــزد ســـــــــرو آزاد را بنــــدگيش
(همان)862 :

 .9-7-9جادو ()Magic
دژي است که هماي براي تسخير آن باید طلسمي را بشکند:
چــــــو زرّینــه دز را مســــخّر کني

طلســمش بـــه فــــــرزانگي بشـــــکني
(همان)888 :

که هشدار کين پيــکر مــانــــــوي

طلسمست بـــــر گنج کيــــــــخسروي
(همان)826 :

هنگامي که هماي شيفتة همایون ميشود اطرافيانش او را منع ميکنند و ميگویند:
ترا جـــادو از ره بــــرون ميبـــــرد

بـــدین نقش در دام خـــــــون ميبـــرد
(همان)262 :
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 .5-7-9پری ()Fairy
صاحب جادو و ظرفيتهاي طرارانة تخيل است .ميتواند تغيير شکل دهد ،یکلحظه محو
ميشود .نشانة قدرتهاي انسان در ساختن ذهني برنامههایي است که نتوانسته عيناً به تحقق
برساند( .ژان شواليه و آلن گيربران :6839 ،ج )2
پــــريوار در پـــرده رانـي ســـخن

بيـــــــا پــرده از کــــار خود بـــرفـکن
(خواجو)868 :6878 ،

زماني که فغفور چين با دسيسه همایون را در سردابه پنهان ميکند؛ ميگوید:
پـريوارش از چشـم مــردم بپـــوش

وزین چشــم بنــدانش ميدار گــــوش
(همان)568 :

 .2-7-9غول ()Monstre
نماد نگهبان گنج است .مثالً گنج جاودانگي؛ یعني؛ مشکالتي که باید بر آنها فائق شد تا
سرانجام به گنج مادي ،حياتي یا روحي دست یافت .غول باعث کوشش و قهرمانيگري
ميشود( .ژان شواليه و آلن گيربران :6839 ،ج  )5خواجو از غول بهعنوان مانعي براي
وصال هماي یاد کرده است:
بيابــان خــونخـــوار و مـــأواي دیو

ز هــــر ســــو برآورده غــوالن غـریــو
(همان)223 :

 .7-7-9وَر یا آزمونها ()Var
آزمایش یا داوري ایزدي ،آزمونهایي که در دین مزدیسنا براي اثبات حقانيت کسي
برگزیده و به اجرا گذاشتهميشد( .زاویه ،صافيتبار )6862 ،این آزمون درگذشتن هماي از
ميان شعلههاي آتش براي نجات پريزاد نمایش داده ميشود:
در آتش جهــــــاند ادهم دستــکش

گـــــذر کــرد از آتش سيـــــاوخشوش
(خواجو)827 :6878 ،
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 .8-9بررسي اسامي خاص زنان و دختران
ميزان حضور زنان در منظومة خواجو حدود  %18است .همایون ،آذرافروز ،شمسة خاوري،
پریزاد ،سمنرخ که همگي عاشق هماي ميشوند .در آثار غنایي که زیبایي و احساس
حکومت ميکند زنان نقش پررنگتري ایفا ميکنند .هنگاميکه هماي سه روز با سمنرخ
بهسر ميبرد ،همایون با ناراحتي ميگوید:
گهت شمسه بر سردرفشـد چو مهـــر

گهت آذر افـــــروز خورشيـدچهـــــــر

کنون خود سمــنرخ هـــوادار تست

گلستـــــان رویش ســـــــمنزار تـست
(همان)875 :

 .4-9صدا و خطاب در شعر غنایي
این نوع ادبي پيوند بسيار نزدیکي با صدا و نمایش دارد بهطوريکه در یونان و روم ،در
جشنها و مراسم براي بيان اهداف خود از این نوع ادبي استفاده ميکردند .اشعاري که
شاعر یا تنها با خود سخن ميگوید یا با هيچکس سخن نميگوید .اشعاري که در آنها با
بيجانها سخن ميگوید ،یا با مقولههاي مجرد یا موجودات غيرانساني سخن ميگوید؛ از
این نوعاند( .جانسون )6632 ،هماي از باد صبا ميخواهد به آهستگي به بارگاه محبوبش
بخرامد و قصّة جانکاه دردش را براي او بگوید:
بگــو اي رخت باغ رضـــوان جـــان

بــــر کـــــــوثرت رفتــــــــه آب روان
(همان)566 :

 .14-9موسیقي
با توجه به پيوند شعر غنایي و موسيقي ،این شعر هميشه معيار موسيقيایي یک نوع و
مجموعهاي از راهنمایيها براي توليد صدا نيز هست( .کورکوران )2882 ،موسيقي
برخاسته از وزن ،قوافي ،واجها و تکيه ها در خود شعر است .آهنگي که براي شعر ساخته
ميشود تا به شکل زیبا قرائت گردد( .شفيعيکدکني )6868 ،در نمونة عالي شعر ،صور
خيال ،موسيقي و زبان باید با یکدیگر هماهنگي داشته باشند تا پيام شعر را صحيح انجام
دهند .فرانسيسبري در کتاب «گرامرشاعران» ميگوید« :وزن و صور خيال همدیگر را
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تعریف و حمایت ميکنند( ».پارساپور )6838 ،شفيعي کدکني در «موسيقي شعر»
ميگویند« :ميزان آوردن ردیف به مضمون شعر بستگي دارد .هرگاه شاعر بخواهد جنبة
عاطفي شعري را تقویت کند از ابيات مردف استفاده ميکند( ».شفيعيکدکني)6868 ،
خواجو التزامي در رعایت ردیف ندارد؛ اما با آوردن آن غناي بيشتري از نظر موسيقيایي
به اثر بخشيده است .بيشتر ردیفها فعل هستند و آهنگ خاصي به اثر بخشيدهاست:
بگریيد بــــر درد پنهــان خـــــویش

بخندیـد بـــر چشم گریــــــان خــویش
(خواجو)815 :6878 ،

مقولهاي که به زبان خواجو رنگ و لعاب غنا بخشيده تکرار ميباشد .تکرار یک واژه در
ابتداي ابيات ،شعر او را از موسيقي ویژهاي بهرهمند ساختهاست .زماني که هماي ،پریزاد را
از بند زندجادو ميرهاند ،پریزاد در توصيف هماي به همایون چنين ميگوید:
یکي همچـــــو بلقيس دور از سبــــا

یکي چـــون سليمـان ز هــدهـــد جــدا

یکي همچــو مه بر ســـــر کوهســار

یکي سایهاي مـــانـده از مهــر یـــــار...
(همان)888 :

در توصيف جواني هماي ميگوید:
هنــــوز آتشش خـالي از بـــوي دود

نــــدیــده کــس از آتـــشش روي دود

هنـــوز آتشش بــــرده آب حيـــات

بـــــر آتـشش مــــــرده آب حيـــــات
(همان)862 :

با توجه به قالب مثنوي این منظومه ،دو کلمة قافيه به دليل جایگاهي که در شعر دارند در
موسيقي شعر اثرگذارند .صامتها و مصوتهاي مشترک دو واژه در تقویت موسيقي شعر
و ایجاد لذّت و انتقال حسّ شاعر به خواننده مؤثّر است .گاهي قافيهها به شکل جناس یا
سجع ظاهر شدهاند و آرایة ترصيع موجود باعث غنيسازي موسيقي شعر ميگردد:
چـو دریا سـرشکش درآمد به مــوج

چـو عنقــا خـــروشش برآمد بـــه اوج
(همان)816 :
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 .11-9جمالت سؤالي ،تعجّبي و دعایي
این نوع جمالت لحن را لطيف ميکند .خواجو با نشانههاي کالمي سخن خود ،گاهي
خبري ميدهد ،گاهي امر ،نهي و پرسشي ميکند و احساس مخاطب را برميانگيزد .پيام
بهسوي دومشخص (مخاطب) گرایش پيدا ميکند پس کارکردي ترغيبي دارد .هنگاميکه
هماي آذر افروز را ميبيند خطاب به او ميگوید:
بــــدو گفت حــوري بگو یا پــري

مـــــــه نخــــــــشب از لعــــبت آذري

نــــــدانم بهشتي بدین خـــــــرّمي

و یا حـــــــــور عين یــــــا بنيآدمــــي
(همان)887 :

تـــو در آتشي و آبت آیــــد زچشم

زهـي چشم اگر خوابت آیـد بــــه چشم
(همان)828 :

مبينــاد چشم تــــــو عين کمــــــال

ميــــــاراد حســــن تـــــــو رو در زوال

مشـــــوراد بـر نرگست خواب صبح

کـه بــــرد آتش چهـــــرهات آب صبح
(همان)887 :

 .16-9سادگي ،روشني و نرمي زبان در نمایش دادن «من»
شعر غنایي نيازمند به زباني روشن و انعطافپذیر است تا بتواند از عهدۀ بيان ماهرانة
احساسات «من» ،تعلّقات ،ستایشها و اندرزهاي اخالقي خود برآید .الفاظ چه از لحاظ
آوایي و چه معنایي در پيوند با یکدیگر فرار دارند و آهنگ آنها در القاء حسّ موردنظر
شاعر نسبت به سایر اشعار نقش بيشتري دارد .جمالت روان و بههنجارند و ميتوان آن را
با موسيقي قرین ساخت( .پارساپور )6838 ،خواجو در پایان هر قسمت از داستانش نکاتي
تعليمي و آموزنده را به زبان ادبي اما ساده در مورد ترک دنيا و نکوهش آن گفته است و
از خواننده خواسته که به این خرابآباد ،دل نبندد:
قــدم نـه برین مطــــبخ دود خـــورد

بـــــزن پــــاي بـــر کاســـــة الجــورد
(همان)562 :

 | 612متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

بـــرو تــرک این محنتآبــاد گيـــر

لب دجــــله و راه بغـــــــــداد گيــــــر
(همان)825 :

او از دنيا با عناوین «افعي پيچ پيچ»« ،شش ررواقي سراي سپنج» «خانة پر غرور» یاد ميکند.

 .13-9ترکیبات و تعبیرات غنایي
ترکيبات لطيف و غنایي شکر لبشگرفان شيرین ،تباشير و مناشير صبح ،دالرامجو،
خورشيد گردونرکيب ،قبة زرنگاراختران ،بت پرنيانپوش مشکينکمند .شراب عقيقين.
وشــاقان شيـــــرین لب بـــاده نوش

به پردهســـــرا در فکنـــدند خـــــــروش

شکـــرخنـــد ترکان آتش عـــــذار

گرفتــــه بـــــــه کف مجــمر زرنــــگار
(همان)852 :

 .19-9زیاد بودن «من» و «ما»
یاکوبسن ادعا ميکند که شعر غنایي صيغة اول شخص و زمان حال است( .ولک ،وارن،
 )6878او اولين عامل ارتباط زباني را فرستندۀ پيام ميداند که این عامل با نقش عاطفي
پيوند ميخورد .وقتي شاعر از احساسات خود ميگوید؛ ضمير اول شخص (مفرد و جمع)
بسامدي باال دارند .هماي به پاي قصر همایون ميآید و با او مخاطبه ميکند و به او
ميگوید:
شــدم در هــواي تـو رســواي دهــر

بــه دیــوانگي شهــــره گشتم به شهــــر
(همان)876 :

هماي در مناظره با همایون ميگوید:
ز دل دست شستم به خــونـاب چشم

دوانــــدم چــــــو بـاد از پيت آب چشم
(همان)877 :

 .15-9زیاد بودن واجهای (آ ،ش ،س)
بسامد واج «آ» در متون غنایي باال است و بيانگر القاي حس اندوه و آه و گاه فریاد است
که موسيقي شعر را معنا و مفهوم ميبخشد( .پارساپور)6838 ،
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چـو او ناله زایــوان به کيــوان رساند

ملک آن غــزل را بــــه پایـــــان رسـاند
(خواجو)896 :6878 ،

«ش» از واجهاي سایشي که در بيان اوج احساسات شور و شعف مؤثر است که با تأثير بر
روي موسيقي شعر به انتقال پيام کمک ميکند و از پربسامدترین واجها در نوع غنایي
ميباشد( .پارساپور )6838 ،هنگاميکه هماي به بام قصر همایون ميرود به پریزاد ميگوید
همایون را به پيش او آورد:
درخشـان رخش چشمـــــة آفتــاب

درافشــان لبش چشمــة نـــــوش نـــاب
(خواجو)868 :6878 ،

چوخورشيدرخشـــان زبرجش درآر

چـو لعل بـدخشــان بـــه درجــش درآر
(همان)816 :

شـــــکر لب لب درفشان برگشــــود

به شيـــــــرین زباني زبان بــرگشــــــود
(همان)876 :

واج «س» که به آن صامت صفيري ميگویند؛ در توصيف مجالس بزم زیبارویان کاربردي
زیادي دارد( .پارساپور)6838 ،
نبــــــودیش بــي روي آن سيمـــتن

ســر ســرو و بــرگ گل و یــاســــــمن
(خواجو)882 :6878 ،

ترنم ســـــــــرایان پـــرده ســـــراي

به پردهســــرا گشتــه پــرده ســــــــراي
(همان)885 :

بحث و نتیجهگیری
هماي و همایون ،منظومهاي با ساختار قهرماني -عاشقانه است و شبيه رومانسهاي اروپایي
که شواليهاي شهسوار به دنبال عشق آتشين خود سرگردان است؛ ميباشد .داستان داراي
پایاني بسته است .عاقبت تمام اشخاص داستان مشخص ميشود .مؤلفههاي غنایي؛
توصيفات دلکش ،زبان لطيف و جهتگيري پيام بهسوي مخاطب باعث انگيزش احساس

 | 611متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

خواننده ميشود .درونگرابودن (بيانگر عواطف دروني شاعر است) ،شخصيشدن «من»؛
جهت پيام را بهسوي من دروني سوق ميدهد و پيام کارکردي عاطفي ميیابد.
عاشقانهبودن داستان با بنمایههاي عاشقانة (عاشق شدن در خواب یا با تصویر ،فعال بودن
عاشق و معشوق ،سفر ،عشق با هدف ازدواج و )...از مهمترین شاخصة ادب غنایي ميباشد.
آرایههاي ادبي استعاره و تشبيه و  ...در حد اعالي آن بهکار رفته است .خواجو
دستاوردهایي؛ چون تصویرپردازي و هنرهاي کالمي شایاني از خود بروز داده است.
قدرت او در صنایع سخن و وسعت اطالعاتي ادبي او ،از ابيات بدیع و خالقانهاش آشکار
است .او از تمام هنرهاي خود مثل موسيقي ،نقاشي و نجوم در سرودن این منظومه بهره
گفته است .هنر نقّاشي او توانسته تصاویر شب و روز را زیبا خلق کند ،هنر موسيقي او بر
غناي موسيقيایي شعر او تأثير شگرف داشته است .او توانسته با نبوغ خاص خود عناصر
واقعي و طبيعي را که در زمان و مکاني نميگنجد بهصورت تخيّلي در کنار هم قرار دهد.
بهطورکلي ،او از تمام عناصر بالغي و محتوایي بهره برده است .بااینکه در قسمتهاي
منظومه از مؤلفههاي ادب حماسي و تعليمي استفاده کرده است و عناصر رزم و صور
اساطيري (اهریمن و شيطان و )...را ذکر کرده است؛ اما تلفيق بزم ،رزم و تعليم بهقدري
ماهرانه است که چيزي از شایستگي و خالقيت خواجو و نوع ادب غنایي این اثر نميکاهد.
ميتوان گفت او همة انواع ادب فارسي را در ادب غنایي گرد آورده است.
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