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تاریخ دریافت93/9/6 :
تاریخ پذیرش94/6/18 :
چکیده
اقتباس از شعر جاهلی ،محدود به پارسی سرایان قرنهای چهارم و پنجم نمیشود ،بلکه شاعران
قرنهای ششم و هفتم و بعد از آن نیز ،با تغییر رویکرد ،به بهرهگیری از آن پرداختهاند .خواجوی
کرمانی ،شاعر مشهور قرن هشتم ،با دو رویکرد متفاوت به تأثیرپذیری از شعر جاهلی پرداختهاست؛ اول
اینکه وی در زمینهی ایستادن وگریستن براطالل و دمن ،خطاب به ساربان ،وصف سفر ،و به ویژه ،بیان
فراق و غم هجران در کوچ یاران ،با رویکردی ما ّدی و زمینی به اقتباس از شعر جاهلی پرداخته است.
هر چند که نوآوری و آفرینشهای تصویری ـ تخیّلی او در ایجاد فضای شعر جاهلی در این زمینه غیر
ب و تغ ّزل شعری با ذکر نام عروسان مشهور جاهلی،
قابل انکار است  .دوم اینکه وی در زمینهی تشبی 

و در باده سرایی و خطاب به ساقی ،با رویکردی عرفانی به تأثیرپذیری و نوآوری در این زمینه پرداخته
است ،او در این رویکرد ،معانی ما ّدی و زمینی این شعرها را به سوی نمادهای عرفانی و معنوی سوق
داده ،و تح ّولی بنیادی در این زمینه ایجاد کرده است.
واژههای کلیدی :شعر جاهلی ،خواجوی کرمانی ،نمادپردازی عرفانی ،ادبیات تطبیقی

 - 1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
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مقدمه
ساختار قصیدهی جاهلی تا حدودی یکنواخت و مشابه است؛ شاعر بدوی ،شعرش
را با ایس��تادن و گریس��تن بر اطالل و دمن و تش��بیب و نس��یب به معشوقهی عربی و
یادآوری خاطرات خوش گذش��ته آغاز میکند .س��پس به وصف سفر و ماجراهای آن
و ایس��تادگی همسفر و انیسش؛ یعنی ش��تر ،در برابر دشواریهای طبیعت میپردازد و
پس از عزم سفر به توصیف باده و ماجراهای عاشقانه میپردازد و در پایان نیز به مدح
ممدوح یا دعوت به جنگ و صلح ،پایان مییابد.
ش��اعران ایرانی ،از دیرباز ،ش��عر جاهل��ی را میخواندهان��د و آن را مورد تقلید و
اقتباس قرار دادهاند .آنان که دیوان شعر تازیان را از بر داشتهاند ،برکسانی که قصیدهی
عمروبن کلثوم را خواندن نمیدانس��تهاند ،مفاخرت میکردهاند؛ تا بگویند که دهانشان
پُر از عربی اس��ت؛ نام «امرؤ القیس»« ،لبید» و «اعش��ای قیس» را در بیتی میآوردند ،یا
در توان س��خنوری ،خود را به «امرؤالقیس»« ،طرفه» و «نابغه» و  ...تش��بیه مینمودند
(آیتی.)12:1386،
منوچهری دامغانی (ف ،)432:امیری مع ّزی (ف ،)521:عبدالواسع جبلی (ف)555:
و المعی گرگانی (ف )466 :از برجس��تهترین ش��اعران ایرانی در قرن پنجم و شش��م
هس��تند که در شعرش��ان به اقتباس از مضمونها و ساختارهای شعر جاهلی پرداختند.
از دلیلهای این امر ،نفوذ سیاسی و دینی اعراب در سرزمینهای اسالمی ،بویژه ایران،
بودهاست .ظهور اسالم و گسترش پیوندهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی و نگاه ایرانیان
به زبان و فرهنگ عربی ،نه به عنوان یک زبان بیگانه ،بلکه به عنوان زبان دینی ،اداری
و فرهنگی این امر را ش��تاب بیشتری ورزیده است .شور وگرایش شاعران ایرانی فقط
به قرن پنجم و شش��م محدود نش��د ،بلکه به قرنهای هفتم و بعد از آن نیز کش��یده
ش��د« .خواجوی کرمانی» (689-752ه.ق)شاعر برجستهی قرن هشتم ،در این دوره به
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اوج ش��کوفایی و بالندگی خود رس��یده بود .بنابراین ،وی ب��رای بیان فضل و فرهنگ
گس��تردهی شعری خویش از یک سو و از سوی دیگر ،زیبایی اسلوب و مضمون شعر
توجه پارسی سرای عارف این دوره را نیز برانگیخته بود ،توانست به روند
جاهلی ،که ّ
اقتباس از شعر جاهلی ادامه دهد.
دو پرسش اساسی این پژوهش ،عبارتند از:
 .1آیا اقتباس خواجوی کرمانی از شاعران جاهلی ،همراه با نوآوری بوده است؟ یا
اینکه در تقلید محض ،تفسیر میشود؟
 .2این ش��اعر ع��ارف ،دراقتباس از ادب جاهل��ی به کدامین جنب��هی محتوایی و
توجه بیشتر داشتهاست؟
ساختاری شعر جاهلیّ ،
دویافته و فرضیهی اساسی این پژوهش ،عبارتست از؛
 .1خواجوی کرمانی در برخی موارد ،معانی ما ّدی و زمینی شعر جاهلی را به سوی
معانی رمزی و صوفیانه سوق داده است.
 .2این ش��اعر پارس��ی سرای عارف ،س��اختارهای مشهور ش��عرجاهلی همچون
ایس��تادن وگریستن براطالل و دمن ،تشبیب و نس��یب به عروسان شعر عرب ،وصف
سفر و شراب ،خطاب به ساربان و بیان فراق و غم هجران در کوچ یاران اقتباس نموده
است ،گرچه نوآوری و آفرینشهای تصویری ـ تخیّلی او در ایجاد فضای شعر جاهلی
در این زمینه غیر قابل انکار است.

تاکنون پژوهش��ی جامع و دقیق دراین زمینه نگاشته نشدهاست ،اما برخی کتابها،
مقالهها و طرحهای پژوهش��ی ،به بازتاب مضمونها و س��اختارهای ش��عر جاهلی در
شعر فارس��ی پرداختهاند که به آنها اشاره میشود( :غنیمیهالل/259-247 :)1373( ،
بکار(/)2008زینیوند(/)1389صفا(/)1363الکک( /)1971آذرنوش( /)1374زمردی و
مح ّمدی(.)92-73 :)1384
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اما تفاوت برجس��تهی این مقاله با آثار مش��ابه در این است که به مقایسهی بازتاب
ش��عرجاهلی در ش��عر خواجوی کرمانی میپردازد که تاکنون پژوهشی مستقل در این
زمین��ه صورت نگرفتهاس��ت و از این نظر میتواند پژوهش��ی ن��و در حوزهی ادبیات
تطبیقی و عرفان اس�لامی به ش��مار آید .و از انجا که این مقاله به واکاوی جنبه های
تأثیرپذیری خواجو از ش��عر جاهلی میپردازد ،روش پژوهش آن نیز براس��اس مکتب
فرانسوی ادبیات تطبیقی است.
 .2پردازش تحلیلی موضوع
اسلوب و محتوای شعرجاهلی در چند شاخص اساسی بر شعر فارسی تأثیرگذارده
است:
			
 )1وقوف براطالل و دمن.

 )4باده سرایی و خطاب به ساقی.

 )2تشبیب ونسیب به عروسان شعرجاهلی )5 .ذکر نام شاعران عصرجاهلی.
 )3خطاب به ساربان و وصف سفر ،فراق یار )6 .ترکیبها و اصطالحات جاهلی.
در این مقاله به ش��رح هر یک موارد باال و ذکر نمونههایی از بازتاب آنها در ش��عر
خواجو خواهیم پرداخت:
2ـ .1درنگ بر اطالل و دمن و گریستن بر آثار برجای مانده از خانهی یار
یکی از بخشهای اساس��ی س��اختار قصیده در شعر جاهلی ،ایس��تادن براطالل و
دمن و گریس��تن بر نش��انههای برجای مانده از سرای محبوب اس��ت .دراین ایستادن
و گریس��تن ،شاعر با اندوه و حس��رت ،و چه بسا گریه ،به یاد روزهای خوش گذشته
و بیان روزگار فراق و هجران میپردازد .ش��اعران در این درنگ درونی به پرس��ش و
جس��تجو پرداخته ،و آن را ابزاری برای آغاز گفتگو و بیان تجربهی ش��اعر با مخاطبان
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دانستهاند( .ضیف/183:1963،الحسینی.)154: 1414،
«طرف��ه ب��ن العبد» (ر.ک :الخطی��ب التبریزی ،بی ت��ا« ،)77:زهیر بن ابی س��لمی»
(همان )120:و «امرؤالقیس» (همان )25:از مشهورترین شاعرانی هستند که در روزگار
جاهلی در وصف اطالل و دمن به این اسلوب پرداختهاند.
وصف اطالل و دمن در ش��عر فارس��ی ،تابع ش��عر عربی بوده است؛ به ویژه چنین
ساختاری از ویژگیهای فرهنگی و زبانی عرب به شمار میآمدهاست و اگر نمونههایی
از بازتاب و حضور آن در صحنهی ادب فارس��ی ،به ویژه پارس��ی سرایان قرن پنجم،
دیده میشود ،بیشتر به جهت سیادت دینی و فرهنگی قوم عرب برملتهای فتح شده،
از جمله ایران ،بوده اس��ت .ضمن اینکه اس��تعداد شگرف و نبوغ ایرانیان در استفاده از
دس��تاوردهای ادبی فرهنگ عربی و تالش برای آفرینش های تازه ،امری انکار ناپذیر
میباشد (زینی وند.)18 :1389 ،
کاربرد این س��اختار در شعر فارسی ،تابع چگونگی کاربرد آن در شعر عربی است؛
یعنی اینکه توصیف اطالل و دمن درعرصهی ش��عر فارس��ی -،به مانند ش��عر عربی-
س��اختار و غرض مستقلی به ش��مار نمیآمده ،بلکه پارسی س��رایان ،پس از مقدمهی
تحس��ری ،بالفاصله به مدح ممدوح یا بیان دیگر موضوع های اساسی قصیده
تغزلیّ -

میپرداختند (زمردی و محمدی  .)75-74 : 1384،ش��عر صدراس�لام و شاعران اموی
از این اس��لوب جاهلی بس��یار تقلید کردهاند .البته ،نوآوری در ش��عر آنها کم بود ،اما
ش��اعران عصر عباس��ی در این زمینه دارای رویکردهای مختلفی هستند؛ برخی از آنها
این مقدّ مههای سنّتی را حفظ میکردند و برخی دیگر به تغییر در آن پرداختند و رنگ
تمدن��ی و ب��دوی به آن دادند .گروه دیگر همچون ابونواس به اس��تهزا و تمس��خر آن
پرداختند (محس��نی نیا و دیگران .)188: 1390 ،شعر «اطالل و دمن» همانگونه که در
ادبیات عربی به اش��عار «وقوف و آثار» تح ّول یافت در ادبیات فارسی نیز تح ّول یافت
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(غنیمی هالل.)254: 1377،
توجه شاعر،
افزون براین ،درتوصیفهای پارس��ی س��رایان ،مکان و منظرهی مورد ّ
به طور معمول به یک مکان ثابت ،محدود میش��ود و «تعد ّد مکانی» به مانند آنچه که
در شعر شاعران عرب دیده میشود ،به چشم نمی-خورد .هر چند که همین توصیف
شاعران ایرانی از مکانهای محدود و معدود ،مت ّعدد است؛ یعنی این شاعران توانستهاند
ویژگیه��ای ی��ک صحنهی واحد از زوای��ای گوناگون را با بی��ان تعبیرهای گوناگون
توصی��ف کنند .این امر ،نش��انهای از مهارت پارس��ی س��رایان درآفرین��ش و نوآوری
باشد(زمردی و مح ّمدی.)91: 1384 ،
می
ّ

اما اطالل و دمن ،در شعر فارسی میتواند رمزی برای بیان تأ ّمل در حقیقت فناپذیر

جهان مادی باش��د؛ این آثار و نش��انهها ،رمز و تعبیری از سرا و کاشانهای است که در
حقیقت ،روزگار س��تمگر و بی وفا هیچ اثری از آن بر جای نگذاش��ته است .محبوب
ش��اعر ،یا از دنیا رفته است یا به س��رزمین دیگری کوچ نموده است .سالهای زیادی
از رفتن وی میگذرد و دسترس��ی عاش��ق بدو تا حدودی غیر ممکن اس��ت .و شاید
پرس��شهای متحیّرانهی ش��اعر که همراه با اضطراب و نگرانی است ،دعوتی حکیمانه
برای کشف معنای زندگی و تأ ّمل در تناهی هستی است( .زینیوند.)10 :1389 ،

بنابراین ،میتوان گفت :اطالل و دمن از دیرباز تح ّول بسیاری را سپری نمود است

و میتوان این سیرتح ّولی را از ابتدا تا قرن هفتم و هشتم هجری را به سه دسته تقسیم
کرد -1 :اطالل و دمن ،برای بیان غم و اندوه برجای مانده از دیار و کاشانهی معشوق،

حسی داشته
یا محبوبی که دور شدهاست به کار میرفته و تصویری از واقعیّت ما ّدی و ّ
اس��ت-2.اطالل و دمن ،رمزی برای بیان تمدّ ن و فرهنگ با ش��کوه از دست رفته ،مثل
ساسانیان و غیره ،شده که شاعران پارسی سرای قرن پنجم به خوبی ازاین تعبیر استفاده
تحسر و اندوه خود را در برابر عظمت فانی شده بیان داشتهاند.
کردهاند و در خالل آن ّ
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 -3گروه سوم ،شاعران عارفی هستند که معانی ما ّدی و زمینی آن را به رمزهای عارفانه
تبدیل کردهاند و اطالل و دمن را برای رمزی از تجلیّات و نشانههای خداوند تعالی در

هستی بیان میدارند .و میتوان گفت :خواجوی کرمانی از این دسته میباشد.

شاعر جاهلی هنگامی که قصد سرودن شعری در هر موضوعی داشته است ،ابتدا سخن
خود را با ایستادن بر اطالل و دمن خانهی یار آغاز مینمود .سپس بر آثار بر جا مانده از
محبوب میگرید و خاطرات گذشتهی خود را به یاد میآورد .گاه در یک بیت و گاه ابیاتی
چن��د به این امر میپردازد .بنابراین ،میت��وان وقوف بر اطالل و دمن را بارزترین ویژگی
ساختاری شعر جاهلی دانست .پس از این درنگ ،شاعر جاهلی ،ساربان را مورد ندا قرار
میده��د و از اندوه دل در فراق یار با او س��خن میگوی��د و از وی تمنّی دارد که کاروان
را برای لحظاتی متوقّف کند .اما در ش��عر عرفانی فارسی ،مراد از ساربان ،مرشد طریقت
است که چنانچه ساربان در کاروان ،ضبط نگاهبانی اشتران مینماید و کاروان را با احمال
و اثقال به وسیلهی شتران بار بردار به منزل میرساند ،همچنین طریقت ضبط و نگاهبانی
نفوس خالیق و تهذیب اخالق و اوصاف و اعمال مینماید(ختمی الهوری.)879:138 7 ،
خواجو از دوس��تان خود میخواهد که به س��اربان قافله بگوین��د؛ کاروان در حال
حرکت را در سرای معش��وق متوقّف سازد تا به گریه و یادآوری خاطرات عاشقانهی
خود با معشوق بپردازد:
		
بگـــــوییدای رفیـــقان ســاربان را

ک��ه امش��ب ب��از دارد کاروان را
(خواجوی کرمانی)374 : 1374،

درهمین مضمون« ،امرؤالقیس» نیز از ساربان میخواهد کاروان را نگه دارد تا دمی
در فراق و غم منزل برجای مانده از خانهی محبوبش ،بگرید:
ِ
ق ِ َفا ن َ
کری َحبي ِ ٍ
ب َو َمن ِز ِل
بـــک مِن ذِ َ

ب ِ ِس ِ
ي��ن الدَّ خُ ��و ِل َف َحو َم��لِ
��وی ب َ َ
��قط الّل ِ َ
(الخطیب التبریزی ،بی تا )24:
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هر دو ش��اعر ،اس��لوب خطابی به دوس��تان را برای متوقّف س��اختن کاروان بکار
بردهاند .خواجو در جای دیگر با الهام از مطلع معلقهی «إمرؤالقیس» از س��اربان تمنّی
دارد آهسته حرکت کند ،اما کاروان را متوقّف نسازد؛ زیرا تح ّمل غم و اندوه در منزل
محبوب ،کاری دشوار و جانفرسا است:

		
ســاربان آهســـته رو کاصـــحاب را

چش��م حس��رت در پی محم��ل بماند

		
کــی تـــواند زد قــدم با کـاروان

ناتوان��ی کــاندری��ن من��زل بـمان��د
(خواجوی کرمانی)414 :1374 ،

وی با تصویری ابداعی ،غم و هجران در مسیر رسیدن به سرای معشوق را آنچنان
س��یل آس��ا به تصویر میکش��د که موجب غرق ش��دن وی در دریای طوفانی اشکش
میش��ود ،تا آنجا که وی بر آن اس��ت تا با کش��تی خود را به منزل معشوق برساند .و
حتّی زمانی که به س��رای معشوق میرسد ،توانایی دل کندن از سرای معشوق را ندارد
و اگر از آستان محبوب گام بیرون نهد ،باز اشک امانش را نمیدهد و خاک زیر پایش
را به ِگل تبدیل میکند تا جایی که پایش در گل اش��کش فرو میرود ؛ دلیل این س��یل

ویرانگر ،یاد و خاطرهی معشوق است که در این سرا دائم ًا در مقابلش نقش میبندد:
من بار هــجر میکشم و ناقه محـــملم

برگی��ر س��اربان نفس��ـی ب��اری از دلم

طوفان آب دیده گر ازیــن صــفت رود

زین پس مگر س��فینه رس��اند ب��ه منزلم

با درد خــود مــرا بگذارید و بـگذریـد

کاینـ��دم نمان��د طاق��ت قط��ع منازل��م

گفتم قـدم برون نهـم از آســتان دوست

از آب دی��ده پ��ای ف��رو رف��ت درگل��م

هرجا که مینشینم و هر جـا کـه میروم

نقش��ش نم��یرود نفس��ـی از مقابل��م
(همان)459 :

در این ابیات ،خواجو ،از ش��دّ ت غم ،تح ّمل دل کندن از س��رای معش��وق را ندارد.

برخالف دو بیت پیش��ین ،وی از ش��دّ ت غم ،تح ّمل ماندن در سرای محبوب را ندارد.
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البته منظور از ساربان ،مرشد طریقت حضرت باری تعالی است و منظور از منازل ،آثار و
نشانههای حضرت دوست است و چون نشانههای خداوند در همه جا تج ّلی یافته است،
هیچ گاه لحظهای از یادش غافل نیست ولی همچنان در غم فراقش میسوزد .خواجو با
چنین رویکردی عرفانی به ایجاد نوآوری در فضای شعر جاهلی پرداخته است.
«امرؤالقیس» نیز ،زمانیکه بر خرابههای منزل معش��وق میایس��تد آنچنان پردههای
س��یاه غم و اندوه بر سراس��ر وجودش خیمه زده است که نزدیک است خود را هالک
کند:
		
لــي َمطيُّهم
ُوقــــوف ًا بِها َصــحبي َع َّ

س��ی و ت ََج ّم��لِ
يَ ُقولُ��ونَ لاَ تَهل��ک ا َ ً

(امرؤالقیس)8 :1990 ،

وصف ویرانی منزلگاه معش��وق از مواردی است که تقریب ًا در همهی اشعار جاهلی
به جز اشعار «صعالیک» دیده میشود.خواجو نیز به الهام از این تصویر از شعر جاهلی
میپ��ردازد؛ کبوت��ر و کالغ بر خرابههای منزل معش��وق ،نوحه و فری��اد میزنند .این
زمانی اس��ت که دیار معشوق ،خالی از سکنه شده و محل زندگی پرندگان و وحشیان
شدهاست:
		
حــــمام از قلــل بر در بام نایح

غ��راب از طل��ل در دم صب��ح ناع��ب
(همان)8 :

«طلل» از واژگان کلیدی و مش��هور ش��عر جاهلی اس��ت که معنای آن خرابههای
برجای مانده از کاش��انهی معش��وق است و «نعیب الغراب» اصطالح دیگری است که
در فرهنگ جاهلی ،نشانهی شوم و ویرانی را به ارمغان میآورد.
2ـ .2تشبیب و تغ ّزل به عروسان شعر جاهلی
تش��بیب؛ یعنی قصیدهی عاش��قانه سرودن و اش��عار خود را با یاد زنان آغاز کردن.
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این امر به وضوح در بیش��تر قصیدههای ش��اعران جاهلی دیده میشود .شاعر جاهلی
در ابت��دای قصیدهه��ای خود ،بیت یا ابیاتی را به یاد معش��وق و ذکر نام او اختصاص
میدهد؛ گاه معش��وق شخصی است خیالی ،و گاه همدم و یار اوست .اسامی عروسان
ش��عر جاهلی همچون؛ «سلمی»« ،سعاد»« ،لیلی» در شعر خواجو استعاره از محبوب و
معش��وق معنوی و ازلی میباشد .به عبارت ساده تر؛ اسامی محبوبهها و منزلهای آنان
در شعر خواجو ،رمز و نمادی از اسماء الهی و مقامهای عرفانی است:
همانگونه که شاعر جاهلی با رسیدن به منزلهای معشوق به وجد میآید ،خواجو
نیز با رسیدن به منزل محبوب به شادی و وجد میآید .ولی منازل سلمی در این شعر،
کنایه از مقامهای باری تعالی است و منظور از «سلمی» «حضرت حق» میباشد و شاعر
رویکردی عرفانی به آن دارد:
بــوی عبریســـت یا نســـیم بـــهاران

ب��اغ بهش��ت ی��ا من��ازل س��لمی
(همان)336 :

«سعدی» ببارند و بر خانهی
خواجو از ابرهای تند بامدادی میخواهد که بر خانهی ُ

«سلمی» به طواف بپردازند و به طلب سالمتی و سرسبزی برای خانهی معشوق مشغول
باشند:
َ
ز َرا َر ِ
ــارق الغ ََوادِي
ض َدارِ ُسعــدَ ی يَا ب َ

ُط��ف َح َ
ول َرب ِع َس��ل َمی يَ��ا َذارِ َع البَ َوادِي

(همان)777:

«زهیر بن ابی س��لمی» نیز طلب س�لامتی سرس��بزی برای «ربع» منزلگه محبوب
میکند:
لــت لــِربعِ َها
مـــا َع
رفـــت الدا َر ُق ُ
ُ
َف َل ّ

الربع و اس��ل ِ ِم
أَلاَ انعِ��م َصباح�� ًا دا َر اي َها ُ
(الشنقیطی)78 :1421 ،

«ربع» از واژگان پربسامد شعر جاهلی است که برای وصف منزلگه بهاری معشوق
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کاربرد داشته است.
«مجنون و لیلی» عاش��ق و معشوق عصر جاهلی هستند؛ خواجو سر زلف محبوب
خود را به لیلی تشبیه کرده که تمام جهان را مجنون و شیفتهی خود ساخته است:
ای ســر زلف تو لیلی و جهانی مجنون

عالم��ی ب��ر ش��کن زلف س��یاهت مفتون
(همان)316 :

«زلف» در معنای عرفانی بکار رفته است و مراد این است که یک جلوهی خداوند
تمامی جهانیان را به خود مشغول میسازد و واژهی «مجنون» دارای صنعت ایهام است
که یک معنای آن ،میتواند ش��اعر جاهلی «قیس بن بنی عامر» باشد و در این صورت
تش��بیه بلیغ نیز بکار برده و مردم جهان را در ش��یفتگی به خداوند به این شاعر عاشق
تش��بیه کرده اس��ت و معنای دوم آن میتواند شیدایی و حیرانی باشد و چون با واژهی
«لیلی» بکار رفته ،ایهام تناسب را تشکیل داده است.
از دیدگاه خواجو ،کس��ی میتواند ادعای مسلمانی و دیانت کند که مهر و محبّت

خدا و مردم مؤمن را با هم در دل داشته باشد؛ نه اینکه تنها به خداوند مهر بورزد ولی
کین��هی مردم دیندار در دل بپروراند؛ زیرا در غیر این صورت ،در ادعای مس��لمانی و
توحیدی وی ،تناقض پیش میآید:
مهر سلمی ورزی دعوی ســلمانی کنی

کین مردم دین شناس��ی و مس��لمانی کنی
(همان)769:

مصرحه از «ذات اقدس باری تعالی» اس��ت .وی همچنین با
«س��لمی»؛ اس��تعارهی ّ

تکرار حرف «س» ،صنعت واج آرایی ایجاد کرده و بر موسیقای شعرش افزوده است.
ش��اعر ،معش��وق و ش��راب را برای خود میخواهد و نعمتهای بهش��تی را برای
دیگری طلب میکند ،مراد از بادهی گلگون و «سلمی»؛ شراب محبّت و ذات حقّ است
که وی با دیدی عرفانی به بیان آن پرداخته است:
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ش��ربت کـوث��ر ت��را و جنّ��ت اعل��ی
(همان)336 :

در ش��عر خواجو ،تعدّ د اسامی معشوق به مانند شاعر جاهلی به تعدّ د معشوقهای
وی اطالق نمیش��ود ،بلکه همان وحدت محبوب اس��ت که به اس��ماء و جلوههای
متعدّ د نمایان میشود و محبوب خواجو ،همان ذات مقدّ س خداوند است که به اسامی
مختلف عروسان شعر جاهلی ،اما نمادین ،ظاهر شده است.
«کعب بن زهیر» دراین بیت ،نام معش��وقهی خود «س��لمی» را ذکر کرده است و
تمنّی دارد بادهای بس��یار تند وی را به معش��وقش برسانند به همان سرعتی که هرگاه
مجسم میشود:
ذهن اراده کند ،یاد «سلمی»
ّ
ـــيت َسل َمی ُکــ َّل َما َحـانَ ذِ
الاَ ل َ
کـــر َها
َ
ُ

ـ��ح
��اح الن ََواف ِ ُ
تَب ُّل ُغ َه��ا َعنّـ��ي الر ِّي ُ
(کعب بن زهیر ،بی تا)169 :

اینجا نیز خواجو از س��اربانی که با ش��تاب در حال درنوردیدن بیابانها و صحراها
اس��ت درخواست میکند وی را به س��رعت به منزل معشوق برسانند و سالمش را به
او عرضه دارند:
ســـل َمی َو ب َ ِّ
		
ـــلغ َسلاَ مِـی
إلَـــی َدار ِ َ

ب��دان گلع��ذار مسلس��ل ذوای��ب
(خواجوی کرمانی)6 :1374 ،

هر دو ش��اعر ،در طی کردن مسیر ،برای رس��یدن به معشوق ،بدون در نظر گرفتن
زمان و مکان خواهان شتاب هستند.
« دعد و رباب» ،از دیگر عاش��قان و معش��وقههای عربی هس��تند که خواجو از آن
به عنوان «اس��ماء حضرت حقّ » یا «مرش��د حقیقت» تعبیر نموده اس��ت ،زمانی «دعد»
عاشق «رباب» شد که حجابهای ظاهری از رخ معشوق برداشته شد و سیمای واقعی
وی برای عاش��ق نمایان گردید .و منظور این است زمانی انسان عاشق و شیفتهی حق

شماره  ،19بهار 1393

129

میشود که همراه شناخت و معرفت صورت گیرد:
		
دل رمیدهی دعد آنزمان برفت از چنگ

ک��ه پرده از رخ رخش��ندهی رباب افتاد
(همان)691 :

س��عادتمند واقعی کس��ی است که در دام حضرت دوس��ت اسیر شود و دل به وی
ببندد و این چنین عشقی زیبا و دلپذیر است:
خرم آن صید که در قید تو گشتست اسیر
ّ

حبذا دعد که در چنگ رباب افتادست
(همان )390:

2ـ .3وصف سفر
ش��اعر جاهلی پس از گریستن بر آثار خانهی معش��وق قصد رحیل میکند .گاه به
توصی��ف ناقهاش که بهترین انیس و رفیقش بوده و به نیروی او بیابانهای خش��ک و
بیآب و گیاه را میپیماید ،میپردازد .و گاه دش��واریهای راه و غم و فراق جدایی از
یاران قبیله را توصیف میکند .اما این موضوع در شعر فارسی ،به مانند درنگ بر اطالل
و دمن ،بیش��ترجنبهای تص ّوری و تخیّلی داش��ته و کمتر چنین س��فرهایی با آن کیفیّتی

که در ش��عر جاهلی آمده اس��ت برای شاعران فارسی زبان رخ داده است؛ زیرا اعراب
جاهلی به صورت قبیلهای زندگی می-کردند و پیوس��ته در سفر بودند .خواجو نیز در
مدح «ابوعلی»ـ از صاحب منصبان روزگار شاعر ـ به پیروی از شاعر جاهلی به وصف
دشواریهای سفر و غم و اندوه این مسیر برای رسیدن به ممدوح میپردازد:
َ
الر َکاي ِ ِ
		
ب
ُقم ال َل
صــا ِحبـِي ب َ َ
يــــل يَا َ

َ
السبَا ِس��ب
َو َق ِّط��ع أِلجلِـ��ي ال َف�َل�اَ َو َ

		
إِلَی َدارِ َســل َمی َو ب َ ّل ِـــغ َســلاَ مِي

ب��دان

		
ز مــــأوای مــألوف دورم و لیـکن

روانــ��م

		
چو شــمعم ز سـوز دل و آب دیده

رس��یده ب��ه ل��ب ج��ان و الجس��م ذائ��ب

المــ ِطيَ ِ
		
ـــرارِي
ـات ُط ُو َل البَ َ
َف ِجـب ب ِ َ

َو َدثِّ��ر َک َس��ا َء الدُ َجـ��ی َو الغَيَاهـِ��ب

گلـع��ذار مسلس��ل ذوایـ��ب
بس��وی

مـآبس��ـت

آرب
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ُـج��ومِ
ب��وة ٍ َکالن ُ
َر َ

الث ََواقِـ��ب

		
بوادی جـــواشيران رحـت َفاصعِد

َع َل��ی

		
نظر کــن بســـوی خیـــام غوانـی

گ��ذر ک��ن بک��وی عظ��ام صواحـ��ب

		
ز یــار و دیــارم خـبر ده که هستم

اس��یر غ��م هجـ��ر و العم��ر ذاهــ��ب
(خواجوی کرمانی)6 :1374 ،

قافیههای این ابیات ،واژگانی عربی است که از چیرگی وی بر زبان عربی حکایت
میکن��د .او با ذکر واژگان ش��عر جاهلی همچون (رکایب ،الفال ،السباس��ب ،المطیات،
الغیاهب ،ربوه ،خیام و غوانی) صحنهای را به تصویر میکش��د که یادآور دشواریهای
سفر در عصر جاهلی است.
2ـ .4بادهسرایی و خطاب به ساقی
در شعر فارسی پیش از رودکی ،خمریهای سراغ نداریم؛ ا ّما در شعر عربی ،وصف

شراب مث ً
ال در معلقهی «طرفة بن العبد»« ،عمروبن کلثوم» و «عنترة بن شداد» ،سابقهای
طوالنی دارد .آنچه که در ش��عر جاهلی نمود بارزتری دارد؛ آن است که شاعر جاهلی،
خمر را به عنوان وس��یلهای برای زدودن غم و تس��کین ان��دوه درونی خود بکار برده
است .خطاب به ساقی و درخواست باده از وی ویژگی دیگر شعر بادهسرایی در عصر
جاهلی بوده است.
ش��اعر از ساقی در هنگام صبح درخواست جام ش��راب را میکند و تقاضا میکند
تمامی باده را سرریز کند نه اینکه از آن باقی گذارد:
ســاقیا وقت صبوح آمــد بیار آن جام را

می پرس��تانیم در ده بادهی گلــفام را
(همان)177 :

«عمرو بن کلثوم» نیز از س��اقی درخواس��ت میکند جام بزرگ شراب را در هنگام
صبح به آنها بنوشاند و آن را باقی نگذارد:

شماره  ،19بهار 1393

131

ِ
صحــن ِ ِ
الاّ ُهــــبّـی ب َ ِ
		
بــــحينَا
اص
ک َف َ

ولاَ تَبقِـ��ي خُ مـ��ور َ
األنـدَ رِينَ��ا
َ
َ
ُ
(ابن کلثوم)77 :1999 ،

هر دو شاعر ،اسلوب خطاب به ساقی را بکار بردهاند با این تفاوت که ساقی «عمرو
بن کلثوم» خطاب به مؤنث میباشد.
خواجو در این ابیات ،با رویکردی عرفانی ،با تهیهی باده و مطرب ،بس��اط مهمانی
برپا میکند:
		
بــاده بــــسازای مــطرب مـــجلس

ب��اده بی��ارای س��اقی مس��تان
(خواجوی کرمانی)318 :1374 ،

وی از س��اقی س��پید و زیبارو ،طلب شراب میکند و از مطرب نیز درخواست ساز
و آواز میکند:
		
ســـــاقی ســـیمبر بیــــار شــراب

مط��رب خ��وش ن��وا بس��از رب��اب
(همان)377 :

رباب یکی از ابزارهای موس��یقی است که شاعر با شیوایی و زیبایی بیان و استفاده
از صنعت اس��تعارهی مکنیه ،به این آلت موسیقی ،گونهای از «تشخیص» داده است که
در آن مطرب ،گوش رباب را کش��یده؛ یعنی آنرا به صدا درآورده و در کنارش س��اقی
نیز بساط شراب را فراهم کرده است:
		
مغنــــی بمالیـده گــــوش ربـــاب

ب��ه گ��ردش درآورده س��اقی ش��راب
(همان)93 :1370 ،

«لبید» نیز هنگامی که سعی دارد با تهیهی شراب صبحگاهی و دعوت از زنان عود
نواز ،بساط می و پیمانه را برای مهمانان برپا کند ،به این مضمون اشاره میکند:
ِ
		
ـــذب َکــرِينَ ٍة
ب ِ َصـــبُو ٍح َصافِي ٍه َو َج

بِ
مــــــؤتّ�� ٍر تَـــــأتَــأل�� ُه إِبــ َها ُمـ َها
ُ

(لبید بن ربیعه)150: 1993،
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هر دو ش��اعر به مضمون گردش شراب و برپایی غنا بوسیلهی آلت موسیقی اشاره
کردهاند.
از بین بردن غم با ش��راب از جمله مضمونهایی اس��ت که هم شاعرجاهلی و هم
خواجو به آن اشاره کردهاند:
لـــ َّذه ٍ
ٍ
کــــأس
َو
شــــ ُ
ربـت َعــــ َلی َ
َ

ُ
ي��ت ُمن َه��ا ب ُ َه��ا
خ��ری تَدَ ا َو ُ
َوأ َ

(األعشی)66 :1944،

خواجو نیز در همین مضمون میگوید:
		
ز جــــام دمــــادم دمـــی دم زنیـم

ب��ه م��ی آب ب��ر آت��ش غ��م زنی��م
( خواجوی کرمانی)15 :1370 ،

نباید انکار کرد که خواجو این مضمون را با بیانی زیباتر از «أعشی» بکار برد ه است؛
زیرا وی از دو تشبیه بلیغ استفاده کرده است :یکی تشبیه شراب به آب و دیگری تشبیه
غم به آتش ،چرا که آب خنثی کنندهی آتش است.
بنابراین ،ش��اید نخستین پاسخ سؤال ذکرشده آن باشد که شراب ،رمز و نماد از آن
حالت عرفانی است که اصطالح ًا «وارد غیبی» نامیده میشود .سالک راه حق ،در درون
خ��ود «فیضان فضل حق» را در مییابد ،خود را در «مقام قرب» میبیند و معانی غیبی،

وصف را تعبیر میکند( .انوری.)92 :1379 ،
صوری یُد َر ُک َو لاَ یُ َ

یکی دیگر از نکات مهم در خصوص باده نوش��ی و باده س��رایی در عصر جاهلی،
ریختن آن بر قبر یاران بود ه که نشانهی کرم و بزرگواری صاحب قبر بودهاست .همان
کاری که برخی از جوانان «یمامه» با قبر «األعشی األکبر» انجام دادند( .الکک.)57:1986،
در عص��ر جاهلی ،جرعه بر خ��اک ریختن ،در معنای حقیقی بکار رفته در حالیکه
خواج��و آنرا ب ه عنوان رمزی عرفانی بکار گرفته که در اصطالح عرفانی ،جرعه« ،مقام
س��یر» را گویند که س��الک دریابد و نیز اسرار و مقاماتی را گویند که از سالک پوشیده
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ماندهاست (سجادی.)286 :1370 ،
ش��اعر در این بیت ،درخواست جرعهای شراب بر خاک جانش را میکند تا بدین
وسیله عاشق و شیفته شود؛ یعنی اینکه درخواست درک اسراری از حضرت حق تعالی
میکند:
		
جـــرعهای بر خاک میخوران افشان

آتش��ـی در جــ��ان هش��یاران فک��ن
(خواجوی کرمانی)482 :1374 ،

2ـ .5بیان فراق و غم هجران در کوچ یاران
از آنج��ا که اعراب جاهلی ب��ه صورت قبیلهای زندگی میکردند و مدام در س��فر
بودن��د ،گاه در پی این کوچ و س��فرها ش��اعر از محبوب خ��ود میبرید؛ این دوری و
جدایی ،پردههای اندوه را بر جان و جس��مش میکش��اند .خواجو نیز به تأثیر از ادب
جاهلی ،ابیاتی زیبا در این باره به تصویر میکشد.
زمانیک��ه کجاوههای معش��وق در روز رحیل به راه میافتن��د و در پی آن محملها
اشکهای ریزان سرازیر میشود ،زمان جدایی و هجران فرا میرسد:
		
درین تیـــره شــب کز دیــار احبّا

محام��ل روان گش��ت و الدم��ع س��اکب

		
چــو آوازهی کــوس رحلت برآمد

س��ر آمد ش��ب وص��ل و الفص��ل واجب
(خواجوی کرمانی)7 :1374 ،

«امرؤالقی��س» نیز در این بیت ،اش��ک ریزان دیدهاش را به شکس��تن دانهی حنظل
تشبیه کرده است؛ زیرا حنظل ،دانه گیاهی تند ،مانند پیاز است که موجب سرریز شدن
اشک میشود:
َّ
		
ـــأن َغدا َة البـين يَــــو َم تَح ّملوا
َک

ِ
ُ
ناق��ف َحنـظ��لِ
��ی
لَ��دی َس
��مرات َ
الح ِّ
(امرؤالقیس)9 :1990 ،
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خواجو در جای دیگر چنین میسراید:
کاروان خیمه به صحرا زد و محمل بگذشت

سیلم از دیده روان گشت و ز منزل بگذشت

ناقه بگذشت و مرا بیدل و دلبر بگذاشت

ای رفیـقان بش��تابید که محمـل بگـذشت
(خواجوی کرمانی)385 :1374 ،

خواجو با بیانی ش��یوا و نوآور ،س��یل اشکش را به رودخانهی دجله و فرات تشبیه
میکند که از خیس کردن چهره و جامه میگذرد و دامن گیر تمام جهان میشود و در
فاصلهای دور از این رودخانه؛ یعنی مس��افتی که چش��م توان دیدن آن را ندارد آتشی
فراگیر ش��ده اس��ت و این آتش ،همان سوز و آه درون شاعر است .او این صحنه را در
س��پیده دم روز کوچ به تصویر میکش��د که در این فضا ،ودا ِع یار با جان سپردن شاعر
به اتمام میرسد:
سپیده دم که برآمد خــروش بـانگ رحیل

برفت پیش سرشک من آب دجله و فرات

جهان ز گریــهام از آب گش��ت ماالمال

ز س��ـوز سیـنهام آتش گرفت میالمیــل

هالک من چو بوقــت وداع خواهد بود

بقصـد جان منای س��اربان مکن تعجیل
(همان)452 :

«اعشی» در همین مضمون نیز به وصف وداع از معشوق میپردازد که مرد را یارای
تح ّمل آن نیست:

ک��ب ُمرت َِح ُ
يـ��ر َة َّ
��ل
َودِّع
الر َ
إن َّ
هــــ َر َ
ُ

الر ُج ُ
��ل
َو َه��ل تُ ِطيـ��قُ َوداع�� ًا أيُّهـ��ا َّ
(الشنقيطی)201 :1421 ،

مجس��م ،میان آب (کنایه از اشک) و آتش (کنایه از
خواجو با تصویرس��ازی زیبا و ّ

سوز درون) صنعت طباق ایجاد کرده و زیباتر از «اعشی» غم و اندوه روز رحیل را به
تصویر کشیده است.
ویژگی اصلی و جاوید ش��عر خواجو ،این ش��اعر نقش پ��رداز ،همین نخلبندی و
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صورتگری اوست که با نمایش زیباترین تصویرهای شعری ،همواره چشم و گوش و
حس ما را در س��لطه-ی نوازش خویش داشته و
عقل و هوش و ش��ا ّمه و ذائقه و همه ّ
مش��تاقان شعر و غزل را به خوشه چینی و التذاذ از این خرمن رنگین برگماشته است.

خامهی نخلبند این ش��اعر ،هرگز از نوازش و تس��خیر هماهن��گ و همزمان عواطف
و احس��اسهای خواننده باز نایس��تاده و با تناوب اس��تفاده از عناصر زیبای دیدنی و
ش��نیدنی و بوییدنی و چش��یدنی و سرانجام دریافتنی ،هر زمان سر نخل دیگری به بند
آورده اس��ت .ش��یوههای نخلبندی خواجو در تصاویر ابداعی اوس��ت و در این ابداع،
از پدیدههای پر طنین بالغی همچون تش��بیههای توصیفی اتخاذ ش��به از پیوند عناصر
محسوس با امور معقول و یافتن امور متناقض و دور و نزدیک گرداندن آنها به منظور
ابداع ش��گفتی و اعجاب ،توس��ل به علت سازیهای شاعرانه ،اس��تخدام اصل تناسی
تشبیه در صورتگریهای بارع ،بهرهگیری از ایهام بنشسته در جناس و استعاره آرمیده
در تخییل و س��رانجام تش��بیه وجود به عدم ،تعابیری همچون «کم ز کم» همهی این
هنرها و فنون با حدیثی ذو شجون ،شیوهی نخلبندی و ابداع را معرفی میکند (تجلیل،
 ،1379ج 217 :1ـ .)218
وی با تصویر سازی اغراقی و تخیّلی از صحنهی عصر جاهلی ،کوچ یارانی را رسم

میکند که او از قافله بازمانده است و در پی این کاروان ،سیل اشکش در بیابان جاری
میشود تا جایی که شترش در این بیابان ـ که اکنون از سیل اشک دریا شده است ـ به
دنبال مروارید است .و شاعر نیز دلش همراه یاران کجاوه نشین است و روح و روانش
در خانهی مصیبت و غم ساکن گشته است:
		
رفیــــقـان بـرفتند و من بــــازماندم

دل خس��ته مش��عوف و الش��وق غال��ب

نجـــیب من از پی جــمان در بـوادی

روان گش��ته س��یل سرش��ک از جوان��ب

َص َحــــابِی َسر ُوا ب ِ
		
المـــ َهارِي َو بَـاتُوا
َ

ا ُ ّم َ
الک َواع��ب

ب ِ َأع َلــــ��ی

ذوي��رت
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روانـ��م مقیـ��م مقـ��ام مصـــای��ب
(خواجوی کرمانی)7 :1374 ،

«طرفةب��ن العبد» به توصیف کجاوههای یاران در س��پیده دم روز کوچ میپردازد و
آن را به کش��تی تش��بیه میکند که در پی آن شاعر نزدیک است از غم و اندوه خود را
هالک سازد:
عـ َل َّی َم ِط َّي ُهم
وقــوف ًا بِــ َها َصـــحــبـِي َ

َّ
وج الــ َمـال ِ ِکيّ ِة ُغـد َو ًة
َک
ـــــأن ُحــدُ َ

أس��ـی َو ت ََج ََّل�� ِد
يَ ُقولُ��ونَ لاَ تَهلِ��ک
ً

اص ِ
��ف مِ��ن َددِ
خَ لاَيَـ��ا ُس�� ُفنٍ بِالنّ َو ِ
(الخطیب التبریزی ،بی تا)77 :

خواجو باپرسش��ی که ناشی از اندوه و سرگردانی اس��ت ،میپرسد:ای راهب دیر ،آیا
کجاوهای که معش��وق در آن است از کنار تو عبور کرد؟ این در حالی است که در پی این
ناقه آنچنان اشک جاری شد که خاک زمین ،گل آلود شد و پای شتر در گل فرو رفته است:
يس َم ُ
صحابِي َولِي فِي العِ ِ
ِسری بِالعِ ِ
عشوق
يس أَ َ

فتاده ناقه در غرقاب از آب چـــشم مهـجوران

هــــل َم َّرت ب َ َ
ک الن ِ
ُوق
ب الدَ ي ِر َف
أَلاَ يَـا َرا ِه َ
َ
ات َو فِي الخَ ي َم ِ
َو َف َ
وق الن ِ
ات َم ُ
عشوق
ُوق خَ ي َم ٌ

(خواجوی کرمانی)292 :1374 ،

این غزل خواجو در فراق کوچ یاران ،سرش��ار از تصاویر و واژگان جاهلی اس��ت
و تمامی مصرعهای دوم این ابیات به زبان عربی اس��ت که از آگاهی گستردهی وی به
زبان و فرهنگ عربی حکایت میکند:
خرم رسیدی مرحبـا
طوبی لکای باد صبا ّ
یاران برون رفتند و من در بحر خون افتادهام
بار سفر بستند و من چون صید وحشی پای بند
افتان و خیزان میروم تا کی رسـم در کاروان
محمل برون بردند و من چون ناقه میراندم ز پی

بـِاهلل ِ ُقل ل ِ ُح َش َ
اشتِـي َما بَال َر ٍ
کـب َقد َس َری

جرانِهِم تَب ِکي َو َماتُغنِي البُ َکا
َطرفِـي َع َلی َه َ

َ
يع الدَّ َما
جـروا يَنَاب ِ َ
َســـا ُروا َو مِن آ َمـــاقِنَا أ ُ

الحـادِي َحدَ ا
ِيحادِ َ
کب َقد َسـا ُروا إِلی اإل َ
الـر ُ
َو َ

هرُ ،م ٍ
لق فِـي ال َه َوی
َقـلِبي َه َوی فِي ُه َّوة ٍ ِو الدَ ُ
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چون تیره نبود روز من کز آه عــالم سوز مـن
راضی شدم کز کاروان بانگ درائی بشـنوم
چون محمل سلطان شرق از سوی شام آمد برون
خواجو به شبگیر از هوا هردم نوائی میزند

ـرادق ًا أ َع َلی َش َمـارِيخَ ََّ
الذ َری
َم َّ
ـد الغِ َما ُم ُس َ
َ
َ
َ
يس تَح ِدي فِي الزبی
أکبُّوا َو أق ُفوا أث َ َر ُهم َو العِ ُ
الصبَا َسا َرت إِلَی نَجـ ٍد َو َقلبِي َقد َص َبـا
يح َّ
رِ ُ
الو ُ
ــوی
المنَـی يَت ُلو َع َلی أَهلِ ال َه َ
َو َ
رق أَو َر ُق ُ

(همان)353:

«صبَا و َه َوی» در بی��ت  5و  9صنعت «جناس تام» ایجاد کرده
خواج��و با واژگان َ

اس��ت .و در بیت « 6تش��بیه ضمنی» و نامحسوس بکار برده است که هیئت آه و نالهی
س��وزناک خود را در تیرگی و س��یاهی به هیئت ابری تشبیه میکند که بر بلندای کوه،
خیمه برپا کرده است و زیباتر آن که در درون مشبّه به نیز صنعت استعارهی مکنیه بکار
برده است که «ابر» را به «انسانی» تشبیه کرده که خیمهای بر بلندای کوهها زده است و
وجه شبه آن تاریکی و سیاهی است که بهوسیلهی سایه ایجاد شده است.
ایس��تادن بر دیار معش��وق و جاری نمودن س��یل اشک ،در ش��عر «عنتره» بازتاب
یافتهاست:
فت فِي َها َقلِيـلاَ ً
َ
		
ريـــث أســـأل ُ َها
قـــ ُ
َو َ

َفان َه َّ
نس ِ
��ح َقا
��ل َدمعِ��ی َع َل��ی الخَ دّ ي��نِ ُم َ

(عنترة بن شدّ اد)70 :1980 ،

خواجو نیز از معش��وق درخواس��ت میکند اندکی درنگ کند اما اش��ک امانش را
نمیدهد و جامهاش را خیس میکند:
يَــا َمن إ ِ َ
ليک َميلِـي قِــف َسا َع ًة ُقبَيلي

بِالدَ م�� ِع ب َ َّ
��ل َذيلِ��ي َه َ
��ذا ن َ
صي��ب لَيل��ي
ُ
(خواجوی کرمانی)778 :1374 ،

2ـ .6ذکر نام شاعران عربی و واژگان عصر جاهلی
تبحر بیشتر از آنان
ش��اعر ،اس��امی ش��اعران عرب را نام برده و خود را در فضل و ّ
معرفی میکند؛ «أعش��ی» از ش��اعران عصر جاهلی و مشهور به شعر خمر میباشد .در
ّ

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

138

بیت زیر بر این باور اس��ت که اگر در زمینهی خمریه س��رایی زورآزمایی کند ،آبروی
«أعشی» را که زبانزد همگان در شعر خمری است ،خواهد برد:
تبــــحر آرم روی
چــــون به بــــحر
ّ

حج��اج
بــــ��رود آب اعــــش��ی و ّ

آتــــــش خــــاطرم بــــرآرد دود

زجــــ��اج
فــــ��رزدق و ّ

از روان

(همان)17 :

در اینجا به فخر خود مباهات میکند که «متنبّی» ش��عر او را معجزه خوانده اس��ت،

و دیگر شاعران از آوردن مانند آن ناتوان هستند .وی این سخن را به یک شاعر عادی
عرب نسبت نمیدهد ،بلکه آن را به «متنبّی»(354-303ه.ق) بزرگترین شاعر عرب که

بر«مبرد»(-210
در هنر ش��عری ادعای نبوت و اعجاز داش��ته است ،نس��بت میدهد و
ّ

285ه.ق) معروف :

اگر به معجزه خواند حدیث من متنبّی

مب��رد
فل��ک دگ��ر نزن��د دم ز گفتهه��ای
ّ
(همان)26 :

واژگان کلیدی و محوری ش��عر جاهلی در شعرخواجو بازتاب فراوانی داشته است
که به ذکر نمونههایی از آن بسنده میکنیم:
َربع:

شــــ ُّ
نَ
		
يـــب مِن نَش ِر الخَ رامِي
الج
ـق َ
َ
ُ

ن َ ُح ُ
َ
جـ��ل فِـ��ي َرب�� ِع الغ ََوان��ي
الر
��ط َ

		
لت لِربعِـ َها
لــــ ّما َع
ــرفـت الدا َر ُق ُ
ُ
َف َ

الربع و اس��ل ِ ِم
أَلاَ انعِ��م َصباح�� ًا دا َر اي َه��ا ُ

َمغنَا:

غــــلغـِ َل ٌه إِلَــــی َمغَــن ِ
		
َاک مِنّی
ُم
َ

(همان)351 :

(الشنقیطی)78 :1421 ،
الري��اح
ُهنَ��ا مِ��ن ُمبل�� ِغ ش��روی
ّ

(خواجوی کرمانی)492 :1374 ،
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صــــا ِحـبي َقف بِالــــ َم َطايَا َسا َع ًة
يَا
َ

فِ��ي

َدارِ

َعب َل�� َة

َس��ائ ِ ً
ال

َمغنَا َه��ا

(عنترة بن شداد)66 :1980 ،

«قنادی��ل راهب»؛ یعن��ی چراغهای راهب ک��ه «امرؤالقیس» نی��ز در معلقهی خود
«مصابیح راهب» را به همین معنا بکار برده است:
		
ز طرف براقع درخــــشان دورخ شان
يح َرا ِه ٍ
		
ب
يضـــــِي ُء َسنَا ُه أَو َم َصـــاب ِ ُ

چ��و در دی��ر ه��ر ق��ل قنادی��ل راه��ب
أَ َم َ
��ال

(همان)8 :
ب ِ ُّ
الذبَـ��ا ِل

الس��ل ِ َ
يط
َّ

المفتّ��لِ
ُ

(الشنقیطي) 39 :1421 ،

«األراک» :از واژهای��ی اس��ت که در ش��عر جاهلی؛ و به معنای «درخت مس��واک»
بکار رفته اس��ت .این واژه در شعر خواجو بیان شده و میوهی آن «ربرب» است که در
معلقهی «طرفة بن العبد» ذکر شده است:
ِ
		
َـــــاف نَــــج ٍد َو بِتنَا
ــــررنَا ب ِ َأکن
َم
َ

��وادِ
بِ َ

ُ
خَ
		
بـرب ًا بِخَ ِمي َل ٍة
ــــذو ٍل ت
ُــــرا ِعـي َر َ
َ

َ
ط��ر َ
اف البَرِي�� ِر َو تَرتَ�� ِدي
تَنَ��ا َو ُل أ َ

اال َر ِ
اک

ل َ َع ّل��ي

أَ َراک

(خواجوی کرمانی)493 :1374 ،
(الشنقیطي)50 :1421 ،

خواجو به زیبایی با واژهی «اراک»جناس تام ایجاد کرده اس��ت که اولی؛ به معنای
درخت مسواک و دیگری به معنای «تو را ببینم» بکار رفته است.
نتیجه
 .1بس��امد کاربرد محتوا و واژگان ش��عر جاهلی دردیوان خواجو فراوان است .این
موضوع اگرچه بیانگر نفوذ فرهنگی ادب عربی در جهان اس�لام اس��ت ،اما از س��وی
دیگر ،بیانگر چیرگی و دانش خواجو در فرهنگ و ادب عربی است.
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 .2فراوانی س��اختاری و محتوایی اش��عار عربی به ویژه ش��اعران جاهلی در دیوان
خواجو ،اش��ارهای اس��ت به س��نّت عصر خواجو که بر پایهی آن تبعیّت از ش��اعران

کالسیک عرب ،بویژه ش��اعران جاهلی ،را افتخاری برای خود میدانستند .ا ّما نکتهای
که اهمیت این تأثیرپذیری را آش��کار میس��ازد ،نوآوریها و آفرینشهای تصویری ـ
تخیّلی از فرهنگ ادبی عصر جاهلی اس��ت که چه بسا زیباتر از شاعران جاهلی به این
امر پرداخته اس��ت و او را در این زمینه ،ش��اعری شایسته قرار داده است؛ در حقیقت،

وی ب��ا وج��ود بهرهگیری فراوان از فرهنگ و ادب جاهلی ،از تازهس��رایی و نوآوری،
غافل نبوده است.
 .3خواج��و ب��ا دو رویکرد متف��اوت به اقتب��اس از بارزترین س��اختار و مضمون
ش��عرجاهلی ،ب��ه ویژه مع ّلق��ات ،پرداختهاس��ت؛ اول اینکه وی در زمینهی ایس��تادن
وگریس��تن براطالل و دمن ،خطاب به س��اربان ،وصف سفر و به ویژه بیان فراق و غم
هجران در کوچ یاران ،با رویکردی مادی و زمینی به اقتباس از ش��عر جاهلی پرداخته
اس��ت و این را بیش��تر از باب تجربه و تفنّن ادبی انجام داده اس��ت .دوم اینکه وی در
زمینهی تشبیب و تغ ّزل شعری با ذکر نام عروسان مشهور جاهلی ،باده سرایی و خطاب
به س��اقی ،با رویکردی عرفانی به این امر پرداخته اس��ت .او در این زمینه معانی ما ّدی
و زمینی این شعرها را به سوی نمادهای عرفانی و معنوی سوق داده و تح ّولی بنیادی

در این زمینه ایجاد کرده است.
یادداشتها

«.1ترجم��ه :بایس��تید تا از یاد دی��ار و منزل محبوب ،گریه کنی��م .منزلی در اواخر
ریگزار در هم پیچیدهی در بین «دخول» و «حومل» واقع است».
«.2ترجمه :یاران من سوار بر شتران در میانم گرفته ،میگویند :صبوری و شکیبایی
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پیشه ساز و در غم و اندوه یار سفر کرده خود را هالک مساز».
« .3ترجمه:ای برق ابرهای تند بامدادی ،بر خانهی «سعدی» ببار و آن را سرسبز کن
وای طی کنندهی بیابانها بر اطراف خانهی بهاری «سلمی» طواف کن».
« .4ترجمه :چون منزلگاه معش��وق را شناختم ،درنگ کردم و گفتمای دیار متروک
یار بامدادت خوش باد و پیوسته سالمت بمان».
« .5ترجمه:ای کاش س��لمی هر زمان که یاد و نامش میآید بادهای بس��یار تند مرا
به او برسانند».
« .6ترجمه :بسوی منزل «سلمی» حرکت کن و سالم من را به آن محبوبهی پریشان
موی برسان».
« .7ترجمه:ای دوست من شب بپا خیز و به خاطر من صحراها و بیابانهای خشک
و بی آب و علف را بپیما».
« .8ترجمه :با مرکبها ،خشکیها را طی کن و پردهی تاریکی و ظلمتها را محو
و نابود کن».
« .9ترجمه :و بیابانهای جواش��یران را پش��ت س��ر بگذار و بر تپهای بلند همچون
ستارگان درخشان فرود آ».
« .10ترجمه :برخیز و با کاس��هی بزرگت به ما شراب صبحگاهی بنوشان و شراب
منطقهی اندرین را برای دیگران باقی نگذار».
« .11ترجمه :با ش��راب صبحگاهی خالص و آوردن زن آوازه خوان که انگشتانش
تارهای آن را به صدا در میآورد».
« .12ترجمه :با جام ش��رابی که از روی لذت نوشیدم غم و اندوه را به وسیلهی آن
درمان کردم».
« .13ترجمه :بامداد روز جدایی آنگاه که قبیله معشوق یار سفر بست ،من در کنار
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بوتهه��ای خار مغی�لان و مقابل خیمه گاه او ،چنان اش��ک میریختم که گویی حنظل
میشکنم».
« .14ترجم��ه« :هری��ره» را رها کن چ��را که مرکب در حال کوچ اس��ت وای مرد
(خطاب به خود) تحمل وداع را داری؟»
« .15ترجمه :یاران من با اسبها ،شبانه حرکت کردند و با دختران نار پستان بر باالی
«ذویرت» شب را به صبح رساندند».
« .16ترجمه :صبح روز جدایی کجاوه معش��وق من (از قبیله بنی ماک) بر پش��ت
ریگزار « َدد» کشتی غول پیکری را میمانست که دل دریا را میشکافد و پیش میرود».
« .17یاران من سوار بر شتر به راه افتادند و معشوق من نیز سوار بر مرکب بود.ای
راهب دیر ،آیا شترها از پیش تو گذشتند».
« .18روی شترها خیمههایی بود که در آن خیمهها معشوقهی من بود».
« .19تو را به خدا سوگند به دلم بگو مرکبی که به راه افتاد چه شد؟»
« .20چشمم در فراق آنها میگرید در حالی که گریه سودی نمیبخشد».
« .21از میان چشمهای ما عبور کردند و چشمههای خون را جاری کردند».
« .22کاروان به دنبال آواز ساربان به راه افتاد».
« .23دلم گویی در چاه عمیقی سقوط کرد و روزگار به مراد دلش رسید».
« .24ابر ،خیمهای بر قلهی کوههای بلند گستراند».
« .25و به دنبال خود گرد و غباری به راه انداختند که شتر در این غبار ناپدیدگشت».
« .26باد صبا بسوی نجد وزیدن گرفت و دل من عاشق و شیفته شد».
« .27کبوتر آرزوهای زیبا را بر عاشقان میخواند».
« .28ترجمه :اندکی در آن ویرانه درنگ کردم تا از او بپرس��م ،پس س��یل اشک بر
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گونههایم جاری شد».
« .29ترجمه:ای کس��ی که میل و اش��تیاقم به سوی توست اندکی درنگ کن قبل از
اینکه دامنم با اشک خیس شود ،در حالی که این بهرهی شب من است».
« .30به خاطر زنان نازپرورده س��ینه چاک میکنیم و مرد را از خانهی زنان زیبارو
بیرون میکشیم».
« .31وزش بادها از جانب من به سوی خانه و منزل تو در سیر و حرکت هستند».
« .32ترجم��ه:ای یار من با مرکبها س��اعتی در خان��هی «عبله» درنگ کن تا از آن
خانهی ویران او بپرسم».
« .33آذرخشی که فروغ آن پرتو افشانی میکند همانند چراغهای راهبی میماند که
بر چراغ خود روغن میافزاید».
« .34از اطراف «نجد» گذشتیم و در وادی «اراک» شب را به صبح رساندیم به این
امید که شاید تو را ببینم».
« .35ترجم��ه :آهوی برِه رها کردهای که با دیگر آهوان رمه در مرغزاری س��رگرم
چراست و کنارهی میوههای رسیدهی درخت «اراک» را میخورد و با برگهای آن خود
را میپوشاند».
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الطبعه األولی.
ب .مجالت
.18انوری ،حس��ن ( )1379طرز س��خن خواجو ،دانشگاه تربیت معلم تهران ،صص 83ـ
 100نخلبندی ش��عراء ،مجموعه مقاالت کنگره جهانی بزرگداش��ت خواجوی کرمانی،
تدوین و ویرایش؛ احمد امیری خراس��انی ،مرکز کرمان شناس��ی با همکاری دانش��کده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان .چاپ اول.
.19تجلیل ،جلیل ( )1379نخلبندی ش��عراء ،صص217ـ  224نخلبندی شعراء ،مجموعه
مقاالت کنگره جهانی بزرگداش��ت خواجوی کرمانی ،تدوی��ن و ویرایش؛ احمد امیری
خراسانی ،مرکز کرمان شناسی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید
باهنر کرمان .چاپ اول.
.20زم��ردی ،حمیرا و احمد محمدی ( )1384وصف اطالل و دمن در ش��عر فارس��ی و
تازی ،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،شماره  ،175 )2(56صص
.93 -73
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.21محس��نی نیا ،ناصر ،وحید سبزیانپور و عاطی عبیات ()1390؛ صدی المطلع الطللی و
تطوراته فی القصیده العربی ،فصلنامه لسان مبین ،دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین،
سال سوم ،شماره پنجم ،صص .168-19

