
  خاتون كاربردهای بالغى ويژه در غزليات جهان ملك

  ١بر عطرفىكعلى ا

  ٢سارا پاشا

  يدهكچ
 كبالغى موجود در پنجاه غزل منتخب از ديوان جهان مل های ويژگىدر مقالۀ حاضر 

هـا از سـه  ه ايـن غزلكـای  گونه بررسى شده است، بهاز شاعران قرن هشتم خاتون 

بر اساس بررسى صـورت گرفتـه، . اند ديدگاه بيان، بديع و معانى مورد بحث واقع شده

شـاعر را  كهستند، سبه بيشتر از نوع حسى به حسى كها،  اربرد زياد تشبيه در غزلك

 استار رفته اغلب ساده و زودياب ك های به استعاره. ندك مى كخراسانى نزدي كبه سب

هـا نيـز  های موجود در اين غزل نايهك. شود ها مشاهده نمى م تصويری در غزلكو ترا

هـای  هـا از وزن خـاتون، بـرای سـرودن غزل كجهـان ملـ. شـود مى كآسانى در به

. هـا، تناسـب دارد ه با موضوع عشـق و غـم غزلكرده كاده آهنگ و روان استف خوش

هـا رديـف  بيشتر غزل. شود مورد، مشاهده نمى كهای او جز در ي عيب قافيه در غزل

. نـدك مـى كمـكگذاری بيشـتر آن  الم و تأثيركه اين امر به افزايش موسيقى كدارند 

ات شـده و جنبـۀ لمـكهای آوايى  ار رفته، موجب هماهنگىك های بديع لفظى به آرايه

لمـات را كهای بديع معنوی، ارتبـاط معنـايى  آرايه. اند الم را افزايش دادهكموسيقايى 

خـاتون  كهـای جهـان ملـ در غزل. اند الم را باال بردهكرده و جنبۀ ادبى كتر  مكمح

. ها، اظهار انـدوه اسـت های خبری، بسامد بااليى دارند و معنای ثانويۀ بيشتر آن جمله

خاتون از علوم بالغى، در حّد اعتـدال  كهای جهان مل ه در غزلكايد گفت در انتها ب

های او زيبـايى بخشـيده و از سـادگى و  مسائل ادبى، به غزل. است شده  بهره گرفته 

  .است استه كها ن روانى آن

، بالغت، سبك غزل، شـعر فارسـى قـرن هشـتم خاتون كجهان مل :ها كليدواژه

  .های ادبى هجری، آرايه

                                                            
  .استاديار دانشگاه عالمه طباطبايى. ١

  .كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى دانشگاه عالمه طباطبايى. ٢
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  مقدمه

اگـر هـم از . متر نام برده شـده اسـتكدر طول تاريخ پربار فرهنگى و ادبى ايران، از زنان شاعر، 

هـا در  شود، شرح حال روشنى از آن عب نام برده مىكشاعرانى چون مهستى گنجوی و رابعه بنت 

بـا . يفى قابـل توجـه نيسـتندكّمى و كها نيز از نظر  تعداد اشعار باقى مانده از آن. دسترس نيست

های ادبـى ضـرورت  ه بررسى اشعار شاعران زن، در پژوهشكتوان گفت  توجه به اين موضوع مى

ه اشعار او چندان بررسـى كاز شاعرانى است ى كي –شاعر قرن هشتم – خاتون كجهان مل. دارد

وی دختر شاه مسعود اينجو، برادر بزرگ شاه شيخ ابواسحاق، ممدوح محبـوب حـافظ . نشده است

صورت چند معنـايى  رد و اين واژه را بهك خاتون در شعر، جهان، تخلّص مى كجهان مل. است بوده

  .آورد و همراه با ايهام در غزل خود مى

رســاندند و بــه ايــن  لســله نســب خــود را بــه خواجــه عبــداّهللاٰ انصــاری مىخانــدان اينجــو س

اش خواجــه رشــيد  اش شــاه محمــود اينجــو و نيــای مــادری ه نيــای پــدریكــترتيــب، جهــان 

الدين فضل اّهللاٰ بـود، بـا انتسـاب خانـدان او بـه خواجـه عبـداّهللاٰ انصـاری، از خانـدان عرفـان و 

  .آمد شمار مى ادب به

بـه فرمـان اميـر مبارزالـدين در ) شـاه شـيخ ابواسـحاق( انشـته شـدن عمـوی جهـكپس از 

ه بـرای او و خانـدانش پـيش كـالتى را كق و غلبۀ آل مظفـر بـر شـيراز، جهـان مشـ 757سال 

  .داد ين مىكوی با سرودن شعر، اندوه خود را تس. ردكآمده بود، تحمل 

ومـت كه حار آمـدن شـاه شـجاع، جهـان بـكـبا سپری شدن دوران امير مبـارز الـدين و روی 

، بيــت 7ديــوان، صــفحه  4قصــيده شــماره ( .نــدك ای مــدح مــى بنــدد و او را در قصــيده وی اميــد مى

12 (  

انى را نيـز مـدح كـجهان، عـالوه بـر شـاه شـجاع، احمـد بهـادر خـان، پسـر شـيخ اويـس ايل

بــه روايتــى جهــان، ديــوانش را بــه احمــد بهــادر و بــه  )6، صــفحه 3قصــيده شــماره ( .رده اســتكــ

  .رده استكروايت ديگری به شاه شجاع، هديه 

ه كــبخت نــامى، يــاد شــده اســت  در تعــدادی از شــعرهای جهــان خــاتون، گــاهى از ســلطان

بخت را زمــانى  ســلطان. رده اســتكــپايــان از او يــاد  ای شــديد و انــدوهى بى شــاعر بــا عاطفــه

اند، امـا بـا مطالعـۀ اشـعار جهـان در رثـای وی، ايـن احتمـال  و پنداشـتهمادر، و زمانى معشوق ا

  .ى يا نوجوانى درگذشته استكودكه در كبخت، دختر او بوده  ه سلطانكرود  مى

سـرايى بـه سـعدی نظـر داشـته و ارادت خـود را نسـبت  خـاتون، در شـيوۀ غزل كجهان ملـ

  :رده استكابراز  )91 صفحه( ،230به او در غزل شماره 
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ز شعر شيخ كه جـانم بـه طبـع دارد   به رسم تضـمين ايـن بيـت دلكـش 

شـــــكايتم همـــــه از دوســـــتان   ای دوسـتان شـكايت  ز دست دشمنم

ــر ويژگىكهــای او  در غزل ــده مى مت ــه و شخصــى دي ــاهى عواطــف  هــای زنان ــا گ شــود؛ ام

ايـن  ،)287صـفحه ( ،783در غـزل . شـاهزاده خـانم در شـعرش بازتـاب يافتـه اسـت كخاص يـ

  :شود مورد به روشنى ديده مى

ـــاز    بــه يــادم آمــد آن جــوانى و نــاز ـــران طنّ ـــا دلب  كـــه كـــرديم ب

 ...سری كاو بدی در جهـان سـرفراز     بــه پــايم نهــاده بســى ســروران

هـای حـافظ شـباهت بسـياری دارنـد، خـانم پـروين  خـاتون بـا غزل كهای جهـان ملـ غزل

ــادی در  ــام كدولــت آب ــابى بــه ن ــد منظــورت هــا را  ، بــيش از بيســت مــورد از ايــن غزلخردمن

هـا  ه مبنـای انتخـاب غزلكـهای جهـان خـاتون بـا حـافظ اسـت  همين شباهت غزل. اند آورده

  .فته استشناختى شعرهای جهان خاتون قرار گر كار بررسى سبكبرای 

ه وی پـس از سـال كـتـوان گفـت ايـن اسـت  چه درباره تـاريخ تولـد و وفـات جهـان، مى آن

زنـدگى  784م تـا سـال كـوالدت يافتـه و دسـت ) سال ازدواج پدر جهـان بـا مـادرش( ق725

ومـت كق بـه ح784ه بـه سـال كـانى، پسـر اويـس را كـرده است؛ زيرا جهان، احمد بهـادر ايلك

  .بنابراين وفات او پس از اين تاريخ بوده استرده است، كرسيده، مدح 

ديباجـه، چهـار قصـيده، حـدود هـزار و چهارصـد و  كخـاتون شـامل يـ كديوان جهـان ملـ

  .رباعى است 357بند و تعدادی شعر در رثای فرزند و حدود  ترجيع كسيزده غزل، ي

اسـت بـا ای  خـاتون، انجـام شـده، مقالـه كه دربارۀ اشـعار جهـان ملـكارهايى كاز نخستين 

، سـال "دربـارۀ حـافظ"تـاب كه در كـ، از سـعيد نفيسـى "خـاتون كعنوان حافظ و جهـان ملـ"

تـاب كه ابتـدا در كـآبـادی اسـت  اثـر ديگـر، مقالـۀ پـروين دولت. اسـت  به چاپ رسـيده 1363

منظــور "تــابى بــا عنــوان كصــورت  ، چــاپ شــده و ســپس به1367، در ســال "ســخن اهــل دل"

ــا عنــوان  زهــرا اســدی نيــز، مقالــه. اســت ر شده، منتشــ1378در ســال  "خردمنــد ــانوی "ای ب ب

هـا بـه  از ايـن پژوهش كيـ اّمـا در هيچ. اسـت ، بـه چـاپ رسـانده"غزل فارسى در عصر حافظ

. اسـت طور خـاّص پرداختـه نشـده  خـاتون، بـه كهـای جهـان ملـ مسائل ادبى موجـود در غزل

زيــادی بــا غــزل حــافظ  نــاری شــباهتكهــای وی از نظــر موســيقى بيرونــى و  برخــى از غزل

ادبــى موجــود در  هــای ويژگىهــا، بــرای بررســى  ه ايــن شــباهت معيــار انتخــاب غزلكــدارنــد، 

  .ها در اين مقاله بوده است آن



ی/   38    وم اد ی ع نا  ص   دو

  

   

  های بيانى آرايه. 1

های گوناگون است؛ مشروط بر ايـن  معنا به شيوه كهای بيانى يا علم بيان، ايراد ي منظور از آرايه

دقت در روش اداهای  )13: الف 1383شميسا، ( ديگر باشندكتخيل، متمايز از يها از نظر  ه اين شيوهك

 كسـب  هـا، تفـاوت ايـن اختالف. های شاعران اسـت معنى واحد، نشان دهندۀ اختالف در نگرش

  ) 15ص: همان( .دهد خاص شاعران و نويسندگان را نشان مى كهای مختلف ادبى يا سب دوره

ار رفتـه در اشـعار جهــان كـ نايــه و مجازهـای بـهكاسـتعاره، های بيـانى، يعنـى تشـبيه،  آرايـه

ه كـای  گونـه هـا، بررسـى شـده اسـت؛ به اربرد آنكـخاتون، با توجه بـه بيشـترين ميـزان  كمل

ــا  ــبيه ب ــتعاره 183تش ــورد، اس ــورد و  127م ــه كم ــه 76ناي ــتفاده، آراي ــورد اس ــانى  م های بي

  .ها هستند اربرد اين غزلكپر

  تشبيه

سى ديگـر، بـر بنيـاد كسى است به چيزی يا كردن چيزی يا كتشبيه در علم بيان به معنى مانند 

هدف از تشبيه، بيـان  )40: 1368ّزازی، ك( توان يافت ه به پندار شاعرانه در ميانۀ آن دو مىكپيوندی 

ميابى مشبّه كان مشبّه، بيان مقدار صفتى در مشبّه، تقرير و اثبات حال مشبّه و بيان نادرگى و كام

ها  ت بيشـتر از اسـتعارهكى به طبيعت، حركدر تشبيهات، به علت نزدي )92-90: 1386فتوحى، ( است

   )252-253: 1358نى، كدكشفيعى ( .است

  :ها به قرار زير است حاصل از بررسى تشبيه  نتايج

 حسـى بـه حسـى، حسـى بـه( ها، از نظـر اعتبـار طـرفين تشـبيه از اين تشـبيه% 52حدود ) الف

شــىء حســى بــه شــىء حســى  كتشــبيه يــ. از نــوع حســى بــه حســى هســتند) ... عقلــى و

چنـين تصــويرهايى بــه ســهولت قابــل . حســى قــرار دارد كترين ســطح ادرا ديگـر، در پــايين

ــان واژه كدر ــى مي ــاط حس ــان و ارتب ــطح زب ــوده و در س ــف مى ب ــا متوق ــوند ه ــوحى، ( .ش فت

1386 :63 (  

خراسـانى  كمـتن بـه سـب كه سـبكـشـود  بسامد باالی تشبيه حسى به حسـى، موجـب مى

خراسـانى رواج  كعراقـى شـبيه باشـد، زيـرا تشـبيه حسـى بـه حسـى، در سـب كبيشتر از سـب

ــه )36: الــف 1383شميســا، ( بيشــتری داشــته اســت ــر نمون ــه حســى  در زي ای از تشــبيه حســى ب

  :شود ار رفته، آورده مىك به

ــه  ــم ز هــوش ب ــود ازدل ــه ب  تو بـاز هـوش آمـد عنبر زلفز بوی     در رفت

       
  ) 221: 1374خاتون،  كجهان مل( 
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  .زلف از جهت سياهى و خوشبويى به عنبر تشبيه شده است

ه وجــه شــبه تــا حــّدی پوشــيده كــزمــانى . غرابــت در تشــبيه اهميــت و تــأثير بســيار دارد) ب

وشـش كمعمـوًال هـم، از . آن بـه پويـه و تـالش نيـاز دارد كاست، خـاطر شـنونده بـرای در

خـاتون، حـدود  كهای جهـان ملـ امـا در تشـبيه )64: 1346وب، كـ زّريـن( بـرد خويش لـذت مى

ها و زمينـۀ شـباهت مـورد نظـر، تـا حـدودی  ها، تحقيقـى هسـتند؛ يعنـى مايـه  شبه وجه% 77

ه تخيـل كـشـود  مـر موجـب مىايـن ا )42: الـف 1383شميسـا، ( در دو طرف تشـبيه وجـود دارد

ــز تــالش  متــری در تشــبيهك ــرای دركها مشــاهده شــود؛ مخاطــب ني ها  تشــبيه كمتــری ب

  :شود ر مىكذ  ای از اين نوع تشبيه نمونه. برد متری مىكدارد و در نتيجه، لّذت 

  چو گويىسرگشته ميدان تو گشتيم   تـو يـارا چوگان سر زلـفاز تاب دو 

  ) 504: همان( 

از نظر پـيچ و تـاب داشـتن بـه چوگـان و عاشـق هـم از جهـت سرگشـتگى بـه سر زلف يار 

  .است گوی بازی چوگان تشبيه شده

% 74ه حــدود كــار رفتــه در اشــعار انتخــابى، ايــن اســت كــهای بــه  ويژگــى ديگــر تشــبيه) ج

. شـود م تصـويری ديـده نمىكدر ايـن نـوع تشـبيه، تـرا. ها، از نوع مفرد بـه مفـرد هسـتند آن

  :مانند

ــى    نگـــارا ار هجـــرانمخـــاســـير  ــلم درآي ــز در وص ــد ك ــه باش  چ

  ) 503: همان( 

  .رسانى، به خار تشبيه شده است  هجران از جهت آزار

ها، همگـى از نـوع بسـته اسـت؛ يعنـى مشـابهت ميـان مشـبّه و  زاويۀ تشبيه در ايـن تشـبيه) د

ر كـبـاال ذ ه دركـهايى  تمـام نمونـه )45: الـف1383شميسـا، ( اسـت كمشبٌّه به، واضـح و نزديـ

  .هستند گونه اينشد، 

ــ ــه) ـه ــغ ب ــبيهى و تشــبيه بلي ــا  اضــافۀ تش ــوردار %66و % 52ترتيب ب ــااليى برخ ــامد ب ، از بس

ر كـه ادات تشـبيه يـا وجـه شـبه ذكـتشبيه بليـغ در مقايسـه بـا انـواع ديگـر تشـبيه . هستند

ــه باشــد، جنبــۀ هنــری  اگــر تشــبيه. شــود، جنبــۀ هنــری بيشــتری دارد مى ــازه و خّالقان ها ت

هرچنــد " لــب لعـل"و " قــد سـرو"هــايى ماننـد  شــود؛ اسـتفاده از عبارت تشـبيه نيــز بيشـتر مى

ه در متـون ادبـى دارنـد، جنبـۀ كـاربرد زيـادی كـهای تشبيهى هسـتند، اّمـا بـه دليـل  اضافه

  :توان به نمونۀ زير اشاره نمود عنوان مثال مى به. دهند هنری متن را افزايش نمى

  تا كى چنين بميرم آتش جمالتبر     پروانـۀ حقيـرم شـمع رويـتبر نور 



ی/   40    وم اد ی ع نا  ص   دو

  

   

  ) 360: همان(

  استعاره

ى هستند؛ اگر از جملـۀ تشـبيهى، مشـبّه و وجـه شـبه و ادات كاز نظر ماهيت ي استعاره و تشبيه، 

  ) 58: الف 1383شميسا، ( .گويند مانده استعاره مى باقىتشبيه حذف شود، به اين مشبٌّه به 

نـد، كرار كـمعنـا را در عبـارات مختلـف ت كه يـكـدهـد  ان را مىكـاستعاره به شـاعر ايـن ام

همچنـين از اسـتعاره . الم خـود بيفزايـدكـّرر بنمايـد و هـر بـار بـر قـدرت كه نـامكـای  گونه به

نمـايى و تـزيين  كوچكنمـايى،  بزرگت، كـاكبرای مقاصـدی چـون وضـوح، ايجـاز، پرهيـز از ر

  ) 93: 1386فتوحى، ( .شود الم استفاده مىك

  :دست آمد های اين شاعر، نتايج زير به های موجود در غزل از بررسى استعاره

هــا، از نــوع اســتعاره مصــرّحۀ  آن% 95ار رفتــه، يعنــى حــدود كــ های بــه بيشــتر اســتعاره) الــف

شــود، زيــرا در  ســرعت متوجــه مشــبّه مى خواننــده بهدر ايــن نــوع اســتعاره، . مجــّرده هســتند

ــه چنــدان اغــراق نشــده اســتكي ) 60: الــف 1383شميســا، ( .ســان پنداشــتن مشــبّه و مشــبٌّه ب

ــان مى ــر نش ــين ام ــد  هم ــده ــده ك ــق و پيچي ــتعاره، عمي ــن اس ه تصــويرهای حاصــل از اي

  :مانند اين مورد. نيستند

 لى مجموع و مـن خاطرپريشـانم با د    من بـا جمـع خـوش سوز شمع عالم

  ) 310: همان( 

  .شمع عالم سوز، استعاره از معشوق است

ى از انـواع كـتشـخيص، ي. نيـۀ تخييليـه اسـتفاده شـده اسـتك، از اسـتعارۀ م%39در حدود ) ب

ــتعاره م ــه اســت كاس ــه تخييلي ــني ــدهك ــوير، زن ــواع تص ــان ان ــرين  كترين و پرتحرّ  ه در مي ت

ای از ايــن نــوع اســتعاره آورده  در اينجــا نمونــه) 262: 1358نى، كدكــشــفيعى ( .ل آن اســتكشــ

  :شود مى

وقت آن اسـت كـه از خـواب گـران     من شوريده خواب رود بختچند در 

  ) 187: همان(  

  .رود ه به خواب مىكبخت به انسانى تشبيه شده 

ه كـجـا  از آن. ار رفتـه، از نـوع حسـى بـه حسـى اسـتكـ های بـه طرفين تشبيه در اسـتعاره) ج

بخــش تشــبيه آورده شــد، در ) الــف( اربرد ايــن نــوع تشــبيه و اســتعاره در قســمتكــنتــايج 

  :شود ای از آن بسنده مى ر نمونهكجا به ذ اين
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 گـوهرز هجر روی آن دلبر ز ديـده     به غم در ساغر  خون دلبگو تا چند 

  ) 396: همان( 

  .است كخون دل، استعاره از شراب و گوهر، استعاره از اش

م كه تـراكـشـود  ايـن امـر موجـب مى. استعاره از نـوع مفـرد بـه مفـرد، بسـامد بـااليى دارد) د

ــود و در ــاد نش ــر ايج ــاهيم در اث ــدگى مف ــوير و پيچي ــورت  كتص ــريع ص ــان و س ــتن آس م

  :مانند. بپذيرد

  به من از روی صفا بگشايد در فتحى    عاقبت كار فرو بسـته خـدا بگشـايد

  ) 259: همان(

نـد دِر ايـن ك ه شـاعر آرزو مـىكـدر فتح، اضافۀ استعاری است؛ فتح بـه سـرايى تشـبيه شـده 

  .سرا به روی او گشوده شود

های  تمـام اسـتعاره) وجـه شـبه( ه جـامعكـ نمايـد، ايـن اسـت  چه يادآوری آن ضروری مى آن

فهم هسـتند، زيـرا  راری و آسـانكـها ت ايـن نـوع اسـتعارهار رفته، از نوع قريب اسـت؛ يعنـى ك به

ار رفتـه، جـامع يـا كـ های بـه همچنـين در اسـتعاره. ار اسـتكربط ميان مشبّه و مشـبٌّه بـه آشـ

نـد و ك ايـن امـر نيـز، اسـتعاره را زوديـاب مـى. مـوارد، تحقيقـى اسـت% 66همان وجه شبه، در 

ه بـرای انـواع كـهايى  نمونـه. اردوشـش نـدكخواننده بـرای فهـم تصـوير حاصـل، احتيـاج بـه 

هـا  ر آنكـنـد، بـه همـين دليـل از ذك ديگر اسـتعاره آورده شـد، در ايـن مـورد نيـز صـدق مـى

  .شود پوشى مى چشم

  كنايه

اگر سخنور الزم چيزی را در سخن بيـاورد و از آن الزم، . نايه بر التزام استوار شده استكساختار 

نيـز  المكـنايه، معنای راسـتين واژه يـا كدر . رده استكاده استف  نايهكخود آن چيز را بخواهد، از 

نـد ك نايه در غزل، تقاضا و غيره، به شاعران خدمت بسيار مىك) 157: 1368ّزازی، ك( .پذيرفتنى است

وب، كـ زّريـن( .رهانـد ه گفتن حقيقت سخت اسـت، مىكجا  اب خطرها، آنكها را از ارت ه آنكو بسا 

1346 :71 (  

ــهك ــه ناي ــ های ب ــاءك ــه در اشــعار انتخــابى، همگــى ايم ــى اول و دوم ( .ار رفت ــين معن ــط ب رب

عنوان مثـال در بيـت  بـه. بوده، از نظر انتقـال مقصـود نيـز، از نـوع قريـب هسـتند) ار استكآش

  :زير

  خار چشمای دوست  شوم تا دشمن تو را     از گلشن وصال تو خواهيم رنگ و بوی

  ) 364: همان(



ی/   42    وم اد ی ع نا  ص   دو

  

   

ســى شــدن و بــرای او مزاحمــت ايجــاد كســى شــدن، يعنــى موجــب نابينــايى كخــار چشــم 

  .ردنك

  مجاز

تـرين نـوع مجـاز اسـت، مطـرح  ه مهمكبحث مجاز را در علم بيان، فقط از جهت تبيين استعاره 

با توجـه  )21: الف 1383شميسا، ( .از ميان انواع مختلف مجاز، فقط استعاره تصويرساز است. نندك مى

ش پيشين به استعاره پرداخته شد، در اين بخش از توضيح بيشـتر دربـارۀ مجـاز، ه در بخك به اين

  .شود پوشى مى چشم

  های بديعى آرايه .2

علمـى، ( های ديگـر كه از نظـر معنـى و موسـيقى، از زبـان سـبكادبى، زبانى است  كزبان سب

ه كـانحرافى ( يير هنریهرگونه انحراف و تغ. و زبان روزمّره يا استاندارد متمايز است)  ... تاريخى،

 كاز زبان عادی، چه در معنى و تصوير، چه در لفظ و موسـيقى، يـ) جنبۀ زيباشناختى داشته باشد

شدند و قدما علم بديع را بحـث  اين صنايع در قديم تزيين حساب مى. مورد يا صنعت بديعى است

ها، جزو ذات ادبيـات  از آنه برخى كاند؛ اّما امروزه مسلّم است  ردهكالم تعريف كاز وجوه تحسين 

: ب 1383شميسـا، ( .ه بسامد اين صنايع در آن زياد باشدكادبى است  المى كاز طرف ديگر، . هستند

24 (  

  بديع لفظى

  تسجيع) الف

ه سـجع متـوازی كـ با توجه به ايـن. مورد، سجع مشاهده شد 64خاتون  كّل اشعار جهان ملكدر 

 خاتون نيـز از بسـامد بـااليى  كدارد و در اشعار جهان ملالم كتأثير بيشتری در افزايش موسيقى 

  :شود آورده مى  ای از آن جا نمونه برخوردار است، در اين) %62حدود (

 انـدازيم زر سـرجای  نثار خاك پـای او بـه    سـماع دراگر قـد سـهى سـروش درآيـد 

  ) 396: همان( 

  .شود ميان در، زر، سر سجع متوازی ديده مى
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  تجنيس) ب

لّـى كطور  الم مشاهده نشد؛ اّما بهكای از تجنيس در سطح  خاتون نمونه كهای جهان مل در غزل

ه كـلمـه انـواعى دارد كتجنـيس در سـطح . مورد، از روش تجنيس اسـتفاده شـده اسـت 42در 

لمـات كى از كـدر اين نـوع جنـاس، ي. اربرد استك% 73ها، جناس زايد با حدود  اربردترين آنكپر

 ه بـه ترتيـب، مزيـدكـهايى در آغاز، وسط يا آخر، اضـافه دارد  كيا وا كديگر، وا لمۀكنسبت به 

دام از ايـن سـه نـوع، كـدر اين قسمت، برای هر . شوند جناس وسط و مذيل ناميده مى ،)مطّرف(

  :شود ای آورده مى نمونه

ـــار ـــى ي ـــالم نم ـــى در ع  كـو اغيـاروين زمـان جـز صـحبت     بينم بس

  ) 438: همان( 

  .شود لمات يار و اغيار مشاهده مىكای از جناس مزيد، ميان  در اين بيت، نمونه

 جهـانچه باشد ز سـر هـر دو  جان    پيش روی تو دلم از سر جان برخيزد

  ) 187: 1374خاتون،  كجهان مل(

خــاتون، جنــاس  كدر اشــعار جهــان ملــ. جــان و جهــان در ايــن بيــت جنــاس وســط دارنــد

ه شـاعر، كـدليـل ايـن امـر، جناسـى اسـت . ی نسـبت بـه انـواع ديگـر داردوسط بسامد بيشـتر

  .رده استكه نام و تخلّص اوست، برقرار ك" جهان"لمۀ كبا " جان"لمۀ كميان 

 كــو غمخــواربســى دارم ولــى  غــم    از غمم جان بر لب آمـد چـون كـنم

  ) 438: همان(    

  .شود مىدر اين بيت نيز، ميان غم و غمخوار، جناس مذيل ديده 

  تكرار ) ج

چه در شـعر وی  آن. مورد، از اين روش استفاده شده است 75خاتون، در  كهای جهان مل در غزل

ها  لمهكاين % 80ه كاست % 66لمه، در حدود كبسامد بااليى دارد، استفاده از اين روش در سطح 

استفاده شده % 33نيز، حدود  كرار در سطح واكاز روش ت. اند ار رفتهك نده در بيت بهكصورت پرا به

  :شود ها در زير آورده مى تعدادی از اين نمونه. است

 غـم مخـور بسـتان بـهآيـد  بـازشـوريده  بلبل    بسـاززحمـت زاغـان  باكن  صبر باغبانا

  ) 282: همان(

  .خورد به چشم مى" ب"رار صامت كدر اين بيت نيز ت

ــودم  ــه ب ــارگفت ــرم  ي ــارگي ــو ي ــون ز     ك ــان اكن ــاردر جه ــو ي ــار ك  آث

  ) 438: همان(
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رار را ايجــاد كــدر ايــن بيــت، آرايــۀ ت" يــار"لمــۀ كرار كــشــود، ت ه مالحظــه مىكــگونــه  همان

  .رده استك

   بديع معنوی

. شود الم، تعليل و توجيه ايجاد مىكارگيری روش تشبيه، تناسب، ايهام، ترتيب ك با به بديع معنوی

  .شوند ها بررسى مى ها در غزل اربرد آنكها، با توجه به ميزان  در ادامه، اين روش

  روش تناسب

لمـات، كام فرم درونى شعر است در ايـن روش ميـان كل و استحكترين عوامل تش تناسب از مهم

از انـواع . تواند تناسب منفـى باشـد، مـثًال در تضـاد اين تناسب مى. نندك تناسب معنايى ايجاد مى

خاتون  كهای جهان مل در غزل. ردكتوان به مراعات نظير، تضاد، تلميح و غيره اشاره  تناسب مى

ها پرداختـه  هايى از آن ر نمونهكجا تنها به ذ ه در اينكشود  مورد، روش تناسب مشاهده مى159در 

  .شود مى

  دتضا) الف

  :مانند. لمه استفاده شده استكاز تضاد در سطح % 52خاتون، حدود  كدر اشعار جهان مل

ـــانم در دل ز روز   پـذيرم نمى درمان وصالتجز دولت     درديســـت در جه

  ) 360: همان(

  .ميان درد و درمان، و وصال و هجران تضاد وجود دارد

  مراعات نظير) ب

صـرف . شـود ْل باشند، مراعات نظير ايجاد مىك كاجزايى از ي الم،كهای  ه برخى از واژهكزمانى 

ها و تناسـب بـين  ه بايد اين واژهكدهد، بل مجموعه، جنبۀ ادبى به اثر نمى كار بردن اجزای يك به

تر باشـد،  تر يا پيچيده مكتر، مستح هرچه تناسب و روابط گسترده. ساز باشد ها مخيل و مضمون آن

 ك، در شـعرهای جهـان ملـ%41اين آرايه در حـدود ) 115: ب 1383شميسا، ( .تر است اثر هنرمندانه

  :مانند. خاتون، استفاده شده است

جان من از گفتـۀ سـروش  گوشبه     جــوی و قــامتى لــب دســتمــده ز 

  ) 221: همان(  
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ار كـ جـا بـا هـم بـه ه در اينكـدست، لـب، قامـت و گـوش، از اعضـای بـدن انسـان هسـتند 

  .اند رفته

ــاهى  ــاتى كگ ــلم ــر آورده مىك ــات نظي ــ ه در مراع ــزای ي ــ كشــوند، اج ه كــل نيســتند، بلك

  :در بيت زير كآيند؛ مانند آب، باد، آتش و خا ه در سنن ادبى، با هم مىكلماتى هستند ك

يكسان غـم  خاكگر شود با  آبرويت    عشـقت آتـشچرخ، چون در  بادتند

  ) 282: همان( 

  تلميح) ج

ه نـه مـورد كخاتون، در يازده مورد، آرايۀ تلميح مشاهده شد  كشده از جهان مل  در اشعار انتخاب

از تلميحات داستانى، چهار مورد آن تلميح بـه . آن اشاره به داستان و دو مورد اشارۀ تاريخى است

گفتـه شـده، " مهـر و وفـا"تاب فرهنگ تلميحات شميسا در مـورد كدر . است" مهر و وفا"داستان 

 )644: ب 1386شميسـا، ( .ه داستان آنان دانسته نشده اسـتكعاشق و معشوقى است  های ظاهرًا نام

  :شود در بيت زير، اين تلميح ديده مى

 عاشــــقانه در جهــــان افراشــــتيم    مهـــر و وفـــاها تـــا رايـــت  ســـال

  ) 392: همان(

نمونـۀ آن بيـت زيـر  كه يـكـاشـاره شـده اسـت ) ع( در دو مورد، به داستان حضرت يوسـف

  :است

 غـم مخـور بسـتان بـهآيـد  بازشـوريده  بلبل    الحزن بيـتگشـتى سـاكن  يعقوبگرچه چون 

  ) 282: همان(

ــ خــاتون، در دو بيــت بــه داســتان عاشــقانۀ خســرو و شــيرين اشــاره  كدر اشــعار جهــان مل

  :شده است

  اندازيم شكّرآسا جان به تنگ  خسروبيا تا     ای دل افتد به دسـت لب يارم نمى شيريناگر 

  ) 396: همان(

  :در بيت زير

ـــّمه    ضـعيف مورپايمال شب هجران شده چون  ـــه  ش ـــۀ دردم ب ـــليمانای قص ـــيد س  نرس

  ) 263: همان(

ــليمان ــور و حضــرت س ــه داســتان م ــان . وجــود دارد ،)ع( تلمــيح ب در تلميحــات اشــعار جه

داسـتان عشـق ميـان ه مربـوط بـه كـشـود  مـورد اشـارۀ تـاريخى ديـده مى كخاتون، يـ كمل

  :محمود غزنوی و اياز است



ی/   46    وم اد ی ع نا  ص   دو

  

   

ـــا مـــا بگـــو كـــه از چـــه     غالبسـت محمودبر تخت بخت عشق، چـو  ـــازیب ـــى نمى اي  كن

  ) 494: همان(

  روش ايهام

لمات ديگر رابطه برقـرار كوسيلۀ آن معانى با  ه بهكلمات دارای معانى مختلفى هستند كدر ايهام، 

مـورد ايهـام در شـعر  85. دهـد الم روی مىكـلمه و كايهام نيز انواعى دارد و در سطح . نندك مى

ه گـاهى ك، ايهام در واژه است، % 49ها يعنى حدود  ه بيشتر آنكخاتون مشاهده شد،  كجهان مل

ه بسامد بـااليى كايهام ديگری . ند و گاه تناسبى در ميان نيستك با الفاظ ديگر تناسب برقرار مى

% 50حـدود . رده اسـتكـه شاعر با نام و تخلّص خود، يعنـى جهـان ايجـاد كاست  رد، ايهامى دا

در زيـر . وجود آمـده اسـت ار رفتـه، ايهـام بـهك لمه بهكتقريبًا هرجا اين . ها از اين نوع است ايهام

  :شود هايى از اين آرايه آورده مى نمونه

 نكــردی حمــايتى ای و معلــوم كــرده    خراب شد از جور روزگـار جهانكار 

  ) 457: همان(

 شـهبازمشـب ديـدار تـو چـون  هوایدر     هوابه هوس با دگری هست  بازتگرچه 

  ) 361: همان( 

در اين بيت، باز به معنـى دوبـاره، و هـوا بـه معنـى هـوس اسـت و در همـان حـال، بـاز بـه 

  .ايهام تناسب دارند ،)شود ه تنّفس مىكهوايى ( اری و هوا به معنى هواكمعنى پرندۀ ش

ــر دل    و نهادی داغى ندادیاز وصل  دادم ای دوســت بگــو چنــد كنــى  ب

  ) 341: همان( 

ــى  ــى در معن ــى انصــاف اســت، ول ــه معن ــل " دادن"داد ب ــا فع ــدادی"ب ــدا " ن ــام تضــاد پي ايه

  .ندك مى

  تركيب كالم

ها،  در غزل) 165: ب 1383شميسا، ( .لمات بر مبنای نظم و ترتيب خاصى استكدر اين روش ارتباط 

الصـفات  الم، تنسيقكـى از انواع ترتيب كي. الم استفاده شده استكمورد، از روش ترتيب  25در 

  :آورند، مانند بيت زير اسم، صفات متوالى مى كالصفات برای ي در تنسيق. است

 جــز بنــدگى يــار گنــاهى دگــر نكــرد    مسكين دل ضـعيف جفاديـده در جهـان

  ) 182: همان( 



ون ھان ملک خا یات  ه   ی و ی بال د  47 / کار

     

ــواع ديگــر ترتيــب  التفــات، . از آن اســتفاده شــده اســت% 84ه كــالم، التفــات اســت كــاز ان

در زيـر دو بيـت از  )171: همـان( .تغيير سخن از غيبت به خطـاب يـا از خطـاب بـه غيبـت اسـت

  :شود ه اين آرايه را دارد، آورده مىكخاتون  كجهان مل 826غزل شمارۀ 

 برون كنند به صد جور و خـواری از چمـنش    چه زند بـا تـو سـرو الف از قـد اگر چنان

 كه چو گل گويم و چو ياسـمنش چه جای آن    بـا مـاه رخـشبگو چگونـه تشـبّه كـنم 

  ) 302: همان(

  روش تشبيه

روش تشـبيه، انـواعى . خاتون، در يازده مورد از اين روش استفاده شده است كدر اشعار جهان مل

مبالغه و اغراق بيانى و همچنـين ارسـال  خاتون،  كجهان ملها در اشعار  ه پربسامدترين آنكدارد 

  .المثل است

  مبالغه و اغراق) الف

اگـر . ١يد باشـدكه در آن افراط و تأكتعريف شده است؛ توصيفى  گونه اينتاب شميسا مبالغه كدر 

در مبالغـۀ بيـانى . شـود اين توصيف مبتنى بر تشبيه و استعاره باشد، به آن مبالغۀ بيانى گفتـه مى

لـى در اشـعار وی، مبالغـۀ زيـادی كطور  به. ار رفته استك به% 36خاتون حدود  كاشعار جهان مل

  :شود ای از اين آرايه در زير آورده مى نمونه. شود ديده نمى

 وفــا ز لطــف ســوی مــا گــذر نكــرد آن بى    بگرفت اشك ما دو جهان سر به سر ولى

  ) 181: همان( 

  .ريختن زياد، مبالغه صورت گرفته است كدر مورد اش

  ارسال المثل يا تمثيل) ب

% 54خـاتون حـدود  كه در اشعار جهان ملـكى ديگر از انواع روش تشبيه، ارسال المثل است كي

  .ار رفته استك به

  :هايى از ارسال المثل موجود در اشعار انتخابى، به صورت زير است نمونه

 گه زهر آيد از زنبور و گه نـوشكـه     به هجران سـوختم بنـوازم از وصـل

  ) 306: همان(

                                                            
هـا  اين" نگاهى تازه به بـديع"در كتب سنتى ميان مبالغه و اغراق و غلّو، تفاوت قائل بودند، اما در كتاب شميسا . ١

  .است مترادف هم گرفته شده



ی/   48    وم اد ی ع نا  ص   دو

  

   

ــا ســايه ــابى و برداشــتى ز م ــو آفت  گِل به سر آفتاب نتـوان كـرداگرچه     ت

  ) 177: همان(

  تعليل و توجيه

صـورت ادبـى و  شـاعر پاسـخ آن را به  در روش تعليل و توجيه، پرسشى درون بيت نهفته است و

ه در بيت كها است  ى از انواع اين روشكحسن تعليل ي) 177: ب 1383شميسا، ( .ندك ظريف بيان مى

  :شود زير مشاهده مى

  در چمن گر قد سرو تو چمان برخيزد    پای شمشاد ز شرم تو بمانـد در گـل

  ) 187: همان( 

دهـد از  شـاعر پاسـخ مى. پرسش نهفته در بيـت چرايـى در گِـل مانـدن پـای شمشـاد اسـت

چـون قـدش در برابـر قـد تـو ( بـاغ هسـتى، شرمسـار شـدهه در حال خراميـدن در كقد بلند تو 

سـى او را نبينـد و كنـد تـا كت نكـدهـد سـر جـای خـود بايسـتد و حر و ترجيح مى) وتاه استك

  .ند تا بيش از اين شرمنده نشودكبا تو قياس ن

مـورد، مشـاهده  4مـى دارد و تنهـا كاربرد خيلـى كـخـاتون،  كاين آرايه در اشعار جهـان ملـ

  .شده است

 عانىم .3

ه اين سخن، مؤثر باشد، بايـد مطـابق مقتضـای حـال ك سخن ادبى، سخن مؤثر است و برای اين

در علم معانى از . گيرد ته در علم معانى مورد توجه قرار مىكاين ن. مخاطب و موضوع و مقام باشد

روی روند تا تأثير بيشتری  ار نمىك ه بدون قرينۀ لفظى، در معنای خود بهكشود  جمالتى بحث مى

  ) 111: الف 1383شميسا، ( مخاطب بگذارند

انــد، بــه  ار نرفتهكــ خــاتون، در معنــای اصــلى خــود بــه كه در اشــعار جهــان ملــكــجمالتــى 

صــورت زيــر  ايــن چهــار گــروه، بــا در نظــر گــرفتن بســامد به. شــوند مى  چهــار دســته تقســيم

  :هستند

 مورد 104خبری،  های جمله.  

 مورد 59پرسشى، های  جمله.  

 مورد 52امری، های  جمله.  

 مورد 24نهى، های  جمله.  



ون ھان ملک خا یات  ه   ی و ی بال د  49 / کار

     

  خبری های جمله) الف

روند، اّما گاهى مقاصـد  ار مىك ه برای انتقال پيام به مخاطب بهكجمالت خبری، جمالتى هستند 

خـاتون از جمـالت  كدر اشعار جهان ملـ. دهند الشعاع قرار مى ديگری، هدف انتقال پيام را تحت

  :شود ه به ترتيب بسامد، نوشته مىكاستفاده شده است خبری برای مقاصد زير 

ــدوه  ــار ان ــ%60اظه ــام %15، اســترحام %35ايت ك، ش ــان آســودگى و اختت ــ، بي ــاد %7ار ك ، ي

ه كـتـوان گفـت  بـا توجـه بـه ايـن بسـامدها مى%. 4و همچنـين طلـب %5، تـوبيخ %5گذشته 

فاده از جمــالت او بــا اســت. خــاتون، غــم و انــدوه اســت كم بــر اشــعار جهــان ملــكفضــای حــا

ه كـخواهـد  نـد و از معشـوق خـود مىك ه دارد، بيـان مـىكـخبری، ناراحتى خـود را از اوضـاعى 

  .توجه بيشتری به حال او داشته باشد

 كن اسـت يـكـه معنـای ثـانوی جمـالت، مـرز مشخصـى ندارنـد؛ گـاه ممكـ تۀ مهم اينكن

ل كـل ابيـات غـزل و كـ مطالعـه و آشـنايى بيشـتر بـا. جمله معانى ثانوی متعددی داشته باشـد

تر انجـام شـود؛ امـا  ه تشـخيص معنـای ثـانوی جمـالت، آسـانكـنـد ك مى كمكديوان شاعر، 

ه بـار اصـلى بيـان كـای  ل غـزل، تنهـا بـه آوردن همـان جملـهكبه دليل معذور بودن از آوردن 

  .شود عاطفه را بر دوش دارد، بسنده مى

ــنم بربــود او و رخ از مــن ــايى  بى    دل و دي ــان وف چــه كــنم عــادت جان

  ) 88: همان(

  .ايت استفاده شده استكدر اين بيت جملۀ خبری برای بيان ش

 نكند يـك شـبى از وصـل رخـش دلشـادم    كه هرگـز نـرود يـك نفسـى از يـادم آن

  ) 341: همان( 

  پرسشى های لهجم) ب

  :اند ار رفتهك خاتون، جمالت پرسشى، به ترتيب بسامد، در معانى زير به كدر اشعار جهان مل

ــالل ناشــى از  ــدوه و م ــان ان ــرت كبي ــان آرزو %74ث ــتفهام ان%6، بي ــ، اس ــوبيخ %6اری ك ، ت

در زيـــر چنـــد نمونـــه از پـــر %. 3و بيـــان عجـــز و استيصـــال % 3، اســـتفهام تقريـــری 5%

  :شود بسامدترين اين معانى، آورده مى

 گر پشت بر جفای خـود و رو بـه مـا كنـد؟    زنين چـه شـود در ميـان بـاغآن سرو نـا

  ) 229: همان( 

ــرا بى ــزی؟ چ ــن بري ــون م ــرم خ  بــه تيــغ غمــزه و چشــم غزالــى    ج

  ) 479: همان(        



ی/   50    وم اد ی ع نا  ص   دو

  

   

   

ــف سمن    چه باشد گـر شـبى بـر دسـت اّميـد ــر زل ــرم؟ س ــو گي ــای ت  س

  ) 359: همان(

  .ار رفته استك آرزو بهدر اين بيت جملۀ پرسشى در معنای بيان 

  امری های هجمل) ج

% 19، ارشاد و تشويق مخاطـب %76خاتون، جمالت امری در معنای تقاضا  كدر اشعار جهان مل

  .ار رفته استك به

 تا كنم در سر كـار تـو سـر و جـان جهـان    دل فكندم بـه بـالی سـر زلفـت بـازآی

  ) 405: همان( 

ــّور كــن    برآ به بام و رخت همچو شمع خـاور  ز آفتــاب رخــت عــالمى من

  ) 421: همان( 

  نهىهای  جمله) د

: خاتون، بـه ترتيـب بسـامد، از ايـن قـرار اسـت كاغراض ديگر جمالت نهى، در اشعار جهان مل

دام در كـهايى از هر  ه نمونهك، %12و ارشاد حدود % 37ثرت حدود ك، مالل ناشى از %50تشويق 

  :شود ابيات زير مشاهده مى

 عيــب نبــود گــر كشــند از بهــر خوبــان انتظــار    ار و مترس از هجر او مردانه باشدل قوی د

  ) 273: همان( 

ار كـ يـد بيشـتر و تقويـت معنـى تشـويق، فعـل امـر و نهـى بـا هـم بـهكدر اين بيت، برای تأ

  .برده شده است

 رخ و ســـروقد اكنـــون خشـــتند كـــه بســـا مـــاه      ای و مخور غم به جهان يك زمان بر لب كشت

  ) 224: همان( 

  .ار رفته استك در اين بيت، جملۀ نهى برای ارشاد مخاطب به

 كه جهــان ملــكــتــوان گفــت  ه جمــالت ارشــادی دارنــد، مىكــمــى كبــا توجــه بــه بســامد 

همچنـين بسـامد بـاالی بيـان انـدوه در شـعر . خاتون قصد ارشاد و نصـيحت مخاطـب را نـدارد

ردن غـم و انـدوه ناشـى كـنـد غيـر مسـتقيم، از راه بـازگو ك ه او تـالش مـىكدهد  او نشان مى

ــوجهى و بى از عشــق و بى ــراز و نشــيب  وفايى ت ــر ف ــن راه پ ــا اي هــای معشــوق، مخاطــب را ب

خود  ه جمـالت او حالـت امـری بـهكـدر جـايى هـم . لحن او ماليم و محـزون اسـت. ندكآشنا 
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وق، جــز در مــوارد صــدای معشــ. گيرنــد، وی در حــال تقاضــا و خــواهش از معشــوق اســت مى

  .رسد ى از اشعار او به گوش نمىكاند

  وزن شعر .4

هـای  ه راهكـدر مورد عوامل تمايز زبان شعر از زبان عادی، آمـده اسـت  موسيقى شعرتاب كدر 

ن است اهـل كه ممكهايى  ت را در سطوح مختلف آگاهى لماكشناخته شدۀ تمايز زبان يا رستاخيز 

  :ردكبندی  دو صورت زير طبقهتوان به  زبان داشته باشند، مى

  گروه موسيقايى) الف

  .كگروه زبان شناسي) ب

ه زبــان شــعر را از زبــان روزمــّره، بــه اعتبــار كــگــروه موســيقايى، مجموعــه عــواملى اســت 

ايـن گـروه موسـيقايى، عوامـل شـناخته شـده و قابـل . بخشـد ايجاد آهنگ و تـوازن، امتيـاز مى

  ) 8-7: 1358نى، كدكشفيعى ( افيه، رديف و غيرهتحليل و تعليلى دارد، از قبيل وزن، ق

. خـاتون، از چهـار بحـر مختلـف اسـتفاده شـده اسـت كهای انتخـابى از جهـان ملـ در غزل

  :ها از نظر بسامد به ترتيب زير هستند اين وزن

  ،مرتبه؛ 21رمل  

  ،مرتبه؛ 11مضارع  

  ،مرتبه؛ 10هزج  

  ،مرتبه؛ 8مجتث  

ه در ديوان حافظ، معموًال سـه بحـر مضـارع و كشميسا آمده است  های حافظ يادداشتتاب كدر 

وتـاه و بلنـد، كلحاظ تعـادل ميـان هجاهـای  اند، زيرا اين سه بحـر، بـه ار رفتهك مجتث و رمل، به

 كها حالت ضربى ندارند و بـه طبيعـت گفـت و گـويى آرام، نزديـ آن. ها هستند ترين وزن موزون

لحـن . صميمانه و عاشقانه و نجواگونه، بسيار مناسب هستندهستند، به همين دليل برای سخنان 

شميسـا، ( .طلبد گونه را مى ها مانند سخن گفتن عادی است و احيانًا صدايى بم و حزين و زمزمه آن

1388 :132 (  

طور عمـده، در مـورد عشـق و  خـاتون بـه كهـای جهـان ملـ ه موضـوع غزلك با توجه به اين

امًال متناسـب كـهـای وی،  ه موسـيقى بيرونـى غزلكـفـت تـوان گ غم ناشـى از آن اسـت، مى

ه مـورد كـرده كـهـايى را انتخـاب  خـاتون وزن كاز طرفـى جهـان ملـ. هاسـت با موضوع غزل

  .ذوق بوده است ها خوش توجه حافِظ آشنا به موسيقى بوده است؛ يعنى در انتخاب وزن
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  قافيه

، در 1114ست، جـز در غـزل شـمارۀ نار اكخاتون، از عيب قافيه بر كلى اشعار جهان ملكطور  به

نصيبان، لبيبـان و گريبـان  لمات رقيبان، طبيبان، غريبان، عندليبان، حبيبان، بىكه ك 403صفحۀ 

قافيـه نيسـت،  لمات همكلمۀ گريبان با بقيۀ كاگر الف و نون جمع برداشته شود، . اند قافيه شده هم

  .شود پس در اين غزل عيب شايگان مشاهده مى

  رديف

رديـف بـرای . ه در ادب فارسى، وسعت زيادی داردكهای شعر پارسى است  ى از ويژگىكيرديف 

ای بـرای  ه قدرت تخيل و نيروی ساختن تصاوير و تداعى معانى تازه داشته باشد، روزنهكشاعری 

   )226: 1358نى، كدكشفيعى ( .های بديع است خلق خيال

ه كـ. رديـف فعلـى دارنـد) %40حـدود ( خاتون، بيست غزل كاز پنجاه غزل انتخابى از جهان مل

  :آيند ترتيب بسامد در زير مى به

َنــد، برخيــزد، كهــايى ماننــد  در شــش مــورد، از فعــل مضــارع اســتفاده شــده اســت، فعل) الــف

  .نىك گيرد و نمى بگشايد، اندازيم، نمى

بـر انجـام  اگر رديف شعری، فعل مضارع باشـد، پويـايى تصـوير بيشـتر اسـت؛ فعـل مضـارع

بــه همــين دليــل، تصــوير . اری يــا روی دادن حــالتى در زمــان حــال يــا آينــده، داللــت داردكــ

  .دهد خود را از دست نمى كشود و تحرّ  شعر متوقف نمى

رد، شـده اسـت، كـدر پنج مورد، رديف شعر فعل ماضـى اسـت، ماننـد آمـد، نرسـيد، نتـوان ) ب

  .ردكن

  .د است، هست، نيست، شود، بودپنج مورد، فعل معين وجود دارد، مانن) ج

  .ن، آر، بگوكفعل امر، در سه مورد، استفاده شده است، مانند ) د

  .شود ، مشاهده مى"وك"پرسشى ضمير مورد نيز  كدر ي

خـاتون ديـده  كه در شـعر جهـان ملـكـدو رديـف اسـمى هسـتند " انتظـار"و " چشـم"رديف 

  .شود مى

  :شود های زير مشاهده مى عبارتار رفته در اشعار، ك های به در رديف

  فعل ربطى؛+ ضمير منفصل " من است"

  قيد؛+ فعل ربطى " است هنوز"

  اسم؛+ ادات تشبيه " چو شمع"
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  فعل نهى؛+ حرف ربط " ه مپرسك"

  .است" غم مخور"مورد نيز، رديف شعر جملۀ  كدر ي

ــان ــطور  هم ــه مىك ــ ه مالحظ ــان مل ــعار جه ــود، در اش ــاتون از رديف كش ــای  خ ــاه كه وت

ه مطالـب بيشـتری را در كـدهـد  ان را بـه شـاعر مىكـوتـاه ايـن امكرديـف . استفاده شده است

ــد؛ از طرفــى هرچــه رديــف  ــاهكبيــت بگنجان ــواختى كرار و يكــتر باشــد، مــالل ناشــى از ت وت ن

  .شود متر احساس مىك

  گيری نتيجه

هـا،  سـتفاده از آنخاتون از جهت استفاده از علوم بالغى، غنى اسـت و در ا كهای جهان مل غزل

های جهان  های بيانى موجود در غزل از آرايه. است الم، حفظ شدهكو سادگى و روانى   افراط نشده

ه بيشتر، از نوع حسى به حسى و مفرد به كها  اين تشبيه. اربرد بيشتری داردكخاتون، تشبيه  كمل

. شـود لى مواجـه نمىكشـهـا بـا م آن كمفرد هستند، بسيار ساده و زودياب است و خواننده در در

های  نايهك. نندك م تصويری در شعر، ايجاد نمىكبعدی هستند و ترا كار رفته نيز يك های به استعاره

ه كـهای بـديعى بايـد گفـت  از نظر آرايه. آسانى قابل دريافت هستند ها از نوع ايماء بوده، به غزل

هـا را افـزوده و  تباط معنـايى واژهالم، اركاستفاده از بديع لفظى و معنوی، ضمن افزايش موسيقى 

هـای انتخـابى، ماليـم و  ار رفتـه در غزلكـ هـای بـه وزن. اسـت رده كـجنبۀ ادبى متن را بيشتر 

هـا  ها با موضوع غزل انتخاب اين وزن. الم استكبه موسيقى طبيعى  كآهنگ بوده و نزدي خوش

. شود مورد مشاهده نمى كي عيوب قافيه، جز در. است، سازگاری دارد ه عشق و غم ناشى از آن ك

از نظـر علـم . شود الم مىكه اين امر موجب افزايش جنبۀ موسيقايى كها رديف دارند  بيشتر غزل

ها، اظهار انـدوه  ها از نوع خبری بوده و معنای ثانويۀ اغلب آن ه بيشتر جملهكمعانى نيز بايد گفت 

  .ها تناسب دارد ه با موضوع غزلكاست 

  منابعفهرست 

بهـار و ) 58، 57پيـاپى ( .نشـريه فرهنـگ". بانوی غزل فارسى در عصـر حـافظ") 1385( زهرااسدی،  .1
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  .پريس، رمنه رود، پنه
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