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در مثنوی گل و نوروز خواجوی و جناس  سجع یهاگونهنگاهی به 

 کرمانی

 1 یرزاییمبتول 

 ایالم –آبدانان  –دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبدانان  -ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس .1

Adab.1363@gmail.com 

 

. استفاده ادبی می گویند هایآرایهرا صنایع یا  شوندمیاموری که موجب زیبایی و آراستگی کالم  :چکیده

. آشنایی با این فنون باعث بهتر شوندمیازین فنون و صنایع باعث زیباتر شدن و مخیّل تر شدن کالم و شعر 

و بدین صورت از طریق آشنایی با این فنون آثار  شودمیشناختن و درک سریع آثار ادبی و اشعار شاعران 

و مفهوم شاعران را از ابیاتشان سریعتر و بهتر متوجه  و ما منظور ندشومیسست از آثار زیبا و مخی ّل منفک 

در مقاله حاضر سعی شده است که مثنوی گل و نوروز خواجوی کرمانی را از دیدگاه زیبایی شناسی  .شویممی

 و جناس سجع مختلف هایگونهو  دهیممورد بررسی قرار  و جناس در مقوله بدیع لفظی و در گونه مهم سجع

 .کنیمدر آن به کار برده شده ذکر  هاگونهر آن شناسایی کرده و ابیاتی را که این را د

 ، جناسبدیع لفظی، سجع، گل و نوروز، کرمانی خواجوی کلیدی: هایواژه

 مقدمه:

مه ش این جاکه در  .باشدمیخواجوی کرمانی یکی از بزرگترین شاعران قرن هشتم هجری است که دارای آثار زیبا و ماندگاری 

 و بزرگان از او. شد متولد( ق ه 689) سال دری مرشد محمود ابوالعطا نیالد مالک .کنیممیایی از زندگانی و آثار اورا ذکر 

هنوز  .دیبرگز خود تخلص به را( خواجو) نام و شد مشهور( یرمانی کخواجو) نام به بعدها لیدل نیهم به و بود رمانک خواجگان

 نقش بنا نیای وارهاید بر دهیقص نیا. یستگی خود را با سرودن قصیده تاریخ حمام یزد نشان دادبیش نبود که شاایپسر بچه

 سیر به کمال و علم کسب پی در سرگذاشت پشت خود زادگاه در را کودکی دوران آنکه از پس او .ماندی باق شهیهمی برا و شد

 ارتباط و دوستی حافظ با سالها همین در .گذراند احتسی و سیر به پیاده را اشزندگی اعظم قسمت و پرداخت وانفس آفاق

 بند نخل» شعر عالم در شیهاییهنرنما لیدل به را خواجو .گرفت پیشی حافظ بر شعری تجربه و سال به و افت نزدیکی

 نعت در یدایز یهادهیقص بعالوه و هست هم معما و نغز شامل هک است ممتاز یهاوجه یدارا او وانید. اندداده لقب« شاعران

 عنوان به حافظ از خود و کرده پیروی سعدی و عراقی سبک از غزلیاتش در .است سروده( ع) یعل حضرت باالخص و( ع) ائمه

 همراه به را زیبا عرفانی معانی خود اشعار در او. انگیزندحیرت گاه و زیبا بسیار خواجویعارفانه اشعار. بردمی نام خویش استاد

 اوحتی آثار از برخی .سرایدمی او از ترروان ولی کندمی پیروی نظامی از مثنوی در کرمانی خواجوی .کندمی ارایه ناب تصاویر

 شده سروده خواجو آثار از استقبال با حافظ غزل 1۲۰ از بیش که چنان ،است گرفته قرار حافظ چون یمبنا شاعران اقبال مورد

 یعنی گرانقدر شاعر دو زندگی زمانی یفاصله در که این جهت به اما داشته توانایی مثنوی و قصیده غزل، سرودن در وی. است

 سلطان» مداح خواجو .است نشده شناخته باید که چنان وی شاعری مقام و شده واقع گمنام ًتقریبا زیستهمی حافظ، و سعدی

 انزوا طریق و کشید ستد کار آن از مشایخ از جمعی خدمت در حضور بواسطه سپس ،بوده« یزیچنگ خان دیسع ابو
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مدفن او در  هجری است. 753در مورد سال وفات خواجو تاریخ دقیقی در دست نیست ولی حدود تقریبی وفات او  .پیشگرفت

 .باشدمیتنگ اهلل اکبر شیراز 

 آثار خواجو شامل:

 -ترکیبات -ال )قصایدغزلیات( و بدایه الجم -ترجیعات -قطعات -قصاید)دیوان اشعار که شامل دو بخش صنایع الکمال 

 - رساله البادیه - سام نامه -گوهرنامه مثنوی روضه االنوار -مثنوی گل و نوروز -مثنوی همای و همایون -رباعیات( -غزلیات

مثنوی رمز آمیز گل و )): باشدمیوهش ما ژو اما در مورد منظومه گل و نوروز که موضوع اصلی پ .باشدمیرساله سبع المثانی 

هجری به نظم کشیده است. در این مثنوی شاهزاده نوروز پسر پیروز شاه از نسل  74۲واجوی کرمانی در سال نوروز را خ

و برای به دست آوردن او  شنودمی، وصف شاهزاده خانم گل دختر قیصر روم را از بازرگانی بودهمیساسانیان در ملک خراسان 

استان عاشقانه، چندین داستان ضمنی از زبان قهرمان داستان ساخته . خواجو در جریان حوادث این دشودمیراهی دیار غربت 

اما جملگی به رمز و اشاره بیان اوضاع  ،ستنهشیرین و شنیدنی  هاییافسانهکه در ظاهر امر همه  گنجاندمیو در این منظومه 

 (6: 137۲است((. )ثروتیان،اجتماعی ایران 

 آن: هایگونهبدیع و 

. بدیع مجموعه شگردهایی است که کالم عادی را کم و بیش تبدیل کندمیجوه تحسین کالم بحث ))بدیع علمی است که ازو

بدیع شامل دو بخش اصلی . (۲۲: 139۰)شمیسا، .((بخشدمییا کالم ادبی را به سطح واالتری تعالی  کندمیبه کالم ادبی 

تعریف بدیع  می پردازیم.سجعیعنی گونه های آن یکی ازکه ما در این مقاله به بحث بدیع لفظی و  باشدمیلفظی و معنوی 

، کنندمییاافزون  آورندمیبه ابزاری که جنبه لفظی دارند و موسیقی کالم را از نظر روابط آوایی به وجود )) :و کاربرد آن لفظی

م گاهی صنعت لقظی می گویند. بدیع لفظی بحث در این گونه صنایع است. در بدیع لفظی هدف این است که متوجه شوی

 (۲3انسجام کالم ادبی بر اثر روابط متعدد آوایی و موسیقیایی در بین کلمات است((. )همان:

 :شودمیموسیقی لفظ با سه روش زیر افزون 

 روش تکرار -3 روش هم جنس سازی یا تجنیس -2 روش هماهنگ سازی یا تسجیع .1

کلمه یا در سطح دو یا چند جمله موسیقی و هماهنگی  که با اعمال آن، در سطح دو یا چند هاییروشیکی از )) روش تسجیع

مدار بحث تسجیع، دو نکته تساوی یا عدم تساوی هجاها و همسانی یا عدم  .یابدمییا موسیقی کالم را افزونی  آیدمیبه وجود 

را فقط در مورد  از قافیه است. عالوه بر این، اصطالح قافیه تریکلروّی( است. بحث سجع ) کلمههمسانی آخرین واک اصلی 

 (33((. )همان: شودیمحال آن که سجع در نثر و در حشو شعر هم واقع  برندیماواخر ابیات شعر به کار 

 سجع در ادبیات فارسی

ها، مسجع است. ، نثر کتاب در برخی بخشالصوفیهطبقاتآغاز شد. در  خواجه عبداهلل انصاریدر ادب پارسی، نثر مسجع با آثار 

اند. در ادب فارسی، نثر مسجع با دانسته دوره ساسانیدار هجایی و قافیههای هشتجه عبداهلل را تقلیدی از ترانههای خواسجع
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 جامیبه اوج خود رسید. پس از آن نثرهای مسجع به تقلید از سعدی ایجاد شدند. از آن جمله  گلستان سعدیتصنیف کتاب 

در  قائم مقام فراهانیاز سعدی تقلید کرد، با این تفاوت که سخن جامی متمایل به سادگی و روانی بود.  بهارستاندر تصنیف 

کتاب و  مقامات حمیدیها و مکتوبات خود را گرد آورد و سبک جدیدی در نویسندگی نثر مسجع پدید آورد. ، نامهمنشأت

 .از دیگر آثار نثر مسجع فارسی است پریشان

 انواع سجع از لحاظ واج

 :وجود دارد.« سجع متوازی»ها نیز یکی است؛ وزنی آورده شوند که واج پایانی آنگاه کلمات هم هر متوازی 

 :سجع مطرف»وزن نباشند، این نوع سجع را های آخر یکسان باشند ولی همهای سجع در واجپایه هرگاه مطرف »

 گویند.

 :نامیده « سجع متوازن»ی اختالف داشته باشند، روّوزن باشند اما در جایی که دو کلمه سجع فقط هم در متوازن

 شود.می

 تر است.کم هارزش موسیقایی سجع متوازی از همه بیشتر و ارزش موسیقایی سجع متوازن از هم

 روش تسجیع در سطح کلمه (1

گل  آن در مثنوی هاینمونه. شودمیکه با تغییر دادن صامت نخستین در کلمات یک هجایی حاصل  :الف( سجع متوازی

 و نوروز عبارتند از:

 (8 ب 469 ص) بس( -)کس  نماند هیچ کس و او ماند و بس کسی با او نه و او با همه کس

 (9 ب 469 ص) خار( -)مار  دهد از نیش نوش و خیری از خار نهد در نار نور و مهره در مار

 آن: هاینمونهسجع دار هم وزن نباشند.  هایواژهآن است که  ب( سجع مطرّف:

 (35۲ ب 486 ص) شوریده( -)دیده  چو خامه در سر شوریده سودا ینه بر کف و در دیده دریاسف

 (353 ب 486 ص) فروزان( -)سوزان  ز پیه دیده سر شمعم فروزان چو شمع دل ز تاب فکر سوزان

 :باشندمیهم وزن هستندو در حرف آخر متفاوت  واژه سجع دار دو :سجع متوازنج( 

 (83۲ ب 5۰9 ص)( شاهی –کاشف  –)قانون  ضمیرش کاشف علم الهی هیدلش دیباچه قانون شا

 (9۰3 ب 51۲ ص) طرف( –)طاق  هوا( -)فلک  هوا بر طرف بستانت بگرید فلک بر طاق ایوانت بگرید

 (91۲ ب 513 ص) (روی -جان ) مکش در رویم این تیغ جهان سوز مزن بر جانم این تیر جگردوز

 (915 ب 513 ص) نقد( -مگو()تیر  -)مزن  و هر نقد کان با خویش داریمگ مزن هر تیر کان در کیش داری
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 جمله( روش تسجیع در سطح ۲

مصادیق این روش  سازدمیگاهی به جای دو کلمه، دو جمله با هم هماهنگند. یعنی تقابل اسجاع دو جمله را هماهنگ 

 عبارتند از:

یکدیگر قرار گیرند. به کالم آراسته به ترصیع مرصّع گویند. حداقل در دو جمله اسجاع متوازی در مقابل )): ترصیعالف( 

. چون در این گونه جمالت معموالً تعداد هجاها مساوی و روّی کندمیترصیع از نظر موسیقیایی کالم را بسیار قوی 

به به شعر تشّ خواهدمی. از این رو ترصیع از مختصات نثر فنی است که شودمیکلمات یکسان است، کالم موزون و مقفی 

و از نظر تساوی هجایی و رَویّ و سکوت بین  کندمیکند. یعنی در واقع دو جمله یا دو فقره نثر، حکم دو مصراع را پیدا 

 (41و  4۰: 139۰)شمیسا، .((شودمیدو پاره، شعر گونه 

 (1318 ب 53۲ ص) چریدممیگهی بر راغ مینا  پریدممیگهی در باغ مینو 

 (1365 ب 534 ص) گفت اینکتهبه گستاخی نخواهم  ی سفتبه دستوری بخواهم گوهر

 (1486 ب 54۰ ص) ساز کردند هاطبقبسی با هم  بسی با هم ورقها باز کردند

هماهنگ کردن دو یا چند جمله به وسیله تقابل اسجاع متوازن است. جایز است عالوه بر اسجاع ) :موازنه یا مماثلهب( 

نوع موازنه آوردن مخلوطی از اسجاع متوازی و متوازن  ترینرایجاستفاده شود و اتفاقاً  متوازن از تقابل اسجاع متوازی نیز

 (4۲: 139۰است((. )شمیسا،

 (17 ب 47۰ ص) برانگیزد براق برق بارق برافروزد روان صبح صادق 

 (18 ب 47۰ ص) نهد بر طاق سیمین حقه زر زند زرین علم بر قصر ششدر

 (۲۰ ب 47۰ ص) ورق در دامن افشاند سمن را طبق فیروزه گرداند چمن را

 (۲5۰3 ب 589 ص) امل چون خاک ره پستی نموده اجل چون شیر نر مستی نموده

الف( تضمین المزدوج یا اعنات القرینه: )و آن هماهنگ کردن دو یا چند جمله، به وسیله رعایت قافیه در فعل آخر دو 

قرینه هم به وجود بیاید((.  هایپارهکه در هرجمله  شودمیجع باعث جمله و تقابل انواع سجع در حشو هر جمله است. س

 (44)همان:

 (5۰33 ب 713 ص) باغی( –گنجی( )طرفی  –)کنجی  به هر طرفی ازو باغی شکفته به هر کنجی درو گنجی نهفته

 (147 ب 476 ص) نشان( –زبان( )نشان  –)زبان  نشان او نشان بی نشانی زبان او زبان بی زبانی

 ب 485 ص) باران( –چوگان( )احسان  –)فرمان  جهان دشتست و احسان تو باران ین گویست و فرمان تو چوگانزم

3۲9) 
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 (1۰47 ب 519 ص) انبار( -گوهر  –)عنبر  به اشتر بار سیم و زر به خروار به دامن عنبر و گوهر به انبار

 این نوع سجعاز آن ترصیع و تضمین المزدوج، پس  باشدمیمثنوی گل و نوروز سرشاراز این نوع سجع یعنی موازنه 

 .باشدمینسبت به ترصیع و موازنه از کاربرد کمتری در این منظومه برخوردار  )تضمین المزدوج(

 روش تجنیس =جناس

))آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خود کلمات هم جنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر شبیه، ودر معنی مختلف  

 (48و کلمه متجانس را دو رکن جناس می گوییم((. )همان: باشند. د

است که در سطح کلمات یا جمالت، هماهنگی و  هاییروش))روش تجنیس یا جناس یا همجنس سازی در واقع یکی دیگر از  

 .کندمییا موسیقی کالم را افزون  آوردمیموسیقی به وجود 

 هاآنبه طوری که کلمات هم جنس به نظر آیند یا همجنس بودن  ستهاواکروش تجنیس مبتنی بر نزدیکی هر چه بیشتر  

 (49: 139۰)شمیسا، به ذهن متبادر شود. به مصادیق روش جناس نیز جناس می گویند که اقسامی دارد((.

 روش تجنیس درسطح کلمه -

واک و اختالف در معنی((. ( یکی باشد و معنی مختلف؛ یعنی اتحاد در هامصوتو  هاصامتمجموعه )))لفظ جناس تام:  -1

 (49)همان:

 (1936ب  561)ص  رود( –)رود  رخ آوردی به کوه و رود خواندی وان گشتی به دشت و رود راندیر

 (۲39۲ب  584)ص  زنگ( –)زنگ  همه عالم سپاه زنگ بگرفت فلک را تیغ مصری زنگ بگرفت

 (37۰1 ب 647 ص) هستی( –)هستی  و گر من نیستم هستی تو بادی نیم در کوی هستی در شماری

 (6۰: 1373، کزازی ))آن است که دو پایه در گفت یکسان باشند و در نوشت ناساز((.جناس لفظ:  -2

 (389 ب 488 ص) بحر( –)بهر  ز بحر شعر دری چند بگزین ز بهر خاطرم یک چند بنشین

 ته است.را دراین مثنوی داششده استفاده  نوع جناس این نوع جناس از نظر بسامد کمترین

رفو شده( از فروع جناس تام است که دو کلمه متناجنس هم هجا )هم وزن( ) مرفو)جناس مرکب یا ) جناس مرکب: -3

به آن جناس تکیه گفت(، یعنی به قول دستوریان یکی بسیط یا در حکم  توانمیهستند اما اختالف در تکیه دارند )به طوریکه 

 (5۲: 139۰بسیط و دیگری مرکب است((. )شمیسا،

 (۲191ب  573)ص  بهبود( –)به بود  و یا کارم از بهبود بگذشت که از عمر آنچه آن به بود بگذشت

 (49۲ب  491)ص  ششدر( –)شش در  دو هفته ماه ازو در ششدر افتاد چو عمر او به سال شش در افتاد
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 (5۰۰6 ب 71۲ ص) بین( خود –)خودبین  ولی هر چیز کان بینی ز خود بین مباش ای خواجه چون آیینه خودبین

آغازین بسیار کم باشد یعنی  هایصامت))و آن به قول قدما وقتی است که در سجع متوازی اختالف  جناس مضارع: -4

 (54قریب المخرج باشند((. )همان: هاصامت

 (3749ب  65۰)ص  کامی( –)گامی  مراد دل به ایامی توان یافت به هر گامی کجا کامی توان یافت

 (496۲ب  71۰)ص  باران( –)یاران  گل صد برگی از باران مپرهیز ار و از یاران مپرهیزبیا ای ی

 (87ب  473)ص  چاه( –)جاه  به جاه از چاه کنعانش رسانده عزیزش همچو یوسف پیش خوانده

طه در نقطه اختالف است و چون در قدیم نق شوندمی))بین دو کلمه که به یک شکل نوشته  جناس خط یا تصحیف: -5

بین دو کلمه یی است که  معموالً. تصحیف رسیدمی، دو کلمه هم جنس به نظر گرفتنمیگذاری به صورت دقیق صورت 

 (55سجع متوازی دارند((. )همان:

 (45۰ب  491)ص  بستان( –)پستان  ز مهدش رفت خاطر سوی بستان چو شهدش سیر گشت از شیر پستان

 (188ب  478)ص  خام( –)جام  خوار و کار ما خام حریفان پخته گریوه برگذار و بار ما جام

 (338ب  485)ص  شطری( –)سطری  قدر از بقعه قدر تو شطری قضا از رقعه جام تو سطری

 )جناس اختالف مصوت کوتاه( جناس ناقص یا محرف: -6

 و آن اختالف در مصوت کوتاه دو کلمه هم هجا و هم واک است: 

 (1۰3ب  474)ص  گ لزار( –)گٌلزار  ن گ لزار جسمانی گذر کنو زی در آن گٌلزار روحانی نظر کن 

 (۲941 ب 61۰ ص) تَرک( –)ٌترک  همه ترکان به ترک تارک ترک گرفتند از نهیب آتش مرگ

 (143۲ ب 537 ص) دُرد( –)درد  چو طاس خور درافتد طشتت از بام ز درد درد او نا خورده یک جام

 ف مصوت بلند()جناس اختال جناس اشتقاق یا اقتضاب: -7

نوع جناس اشتقاق است. )شمیسا،  ترینموسیقیاییالف( کلمات متجانس از حیث مصوت بلند با یکدیگر فرق دارند. این نوع  

 ( و دو نوع دارد:5۰: 139۰

 . مصوت بلند در آخر است:1

 (4763ب  7۰۰)ص  مینو( –)مینا  به سروستان مینو برگذشتم ز شهرستان مینا درگذشتم

 بلند در آخر نیست. . مصوت۲
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 (85۲ب  51۰)ص  کمین( –)کمان  کمین پیوسته بر مستان گشوده کمان دارش دل مردم ربوده

 (9ب  469)ص  نیش( )خیر = خار( –نور( )نوش  –)نار  دهد از نیش نوش و خیری از خار نهد در نار نور و مهره در مار

 هم اختالف دارند.ب( کلمات متناجس، در یک مصوت بلند و یک مصوت کوتاه با 

 :اندشدهدر آخر واقع  هامصوت -

 (۲47۰ب  587)ص  پیروزی( –)پیروزه  ازین پیروزه پیروزی نبینی چو فیروز ارچه با تاج و نگینی

 در آخر نیستند: هامصوت -

 (1۰45ب  519)ص  )خرگاه = خرگه( )ماه = مه( مه خرگاه زد بر خرگه ماه چو ماه بر مصر زد پیروزه خرگاه

در آغاز یا وسط یا آخر اضافه دارد، پس بر سه  هاییواکیکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری واک یا )) جناس زاید: -8

 (61: 139۰. )شمیسا،((نوع است: مختلف االول، مختلف الوسط و مختلف االخر

 مختلف االول(:) مزیدجناس مطرف یا  -

 در آغاز بیشتر داشته باشد: یکی ازکلمات متجانس نسبت به دیگری یک یا دو هجا

 (۲۲78ب  578)ص  پیکار( –)کار  نه زور آنک سازم برگ پیکار نه زر چندانک بفشانم درین کار

 (۲433ب  586)ص  قوت( –)یاقوت  بدن را روح داد و روح را قوت زمین را لعل کرد از رنگ یاقوت

 جناس مطرف )مختلف الوسط(: -

 دیگری یک مجموعه )صامت + مصوت کوتاه( در وسط اضافه دارد: الف( یکی از کلمات متجانس نسبت به

 (51ب  47۲)ص  کان( –)کمان  کمان ابروی کان قاب قوسین مراد کن فکان مقصود کونین

 (65۲ب  5۰۰)ص  جهان( –)جان  بر آتش نه چو گل جان و جهان را به هم برزن چو سنبل انس و جان را

 مصوت بلند(( در وسط اضافه دارد: جموعه ))صامت +ب( یکی از متجانس نسبت به دیگری یک م

 (1۲93ب  53۰)ص  چنین( –)چین  سخن را نقش پردازی چنین کرد کسی کو نقش پیکرهای چین کرد

 (۲۲53 ب 577 ص) جانان( –)جان  فدای جان جانان باد جانم و گر بر باد خواهد شد روانم

 جناس مذیل )مختلف االخر(: -

 اضافه در آخر باشد و بر چهار نوع است: هایواکیا  و آن وقتی است که واک 
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 اضافه دارد: e. یکی از متجانسین نسبت به دیگری یک مصوت کوتاه 1

 (4395ب  681)ص  نام( –)نامه  بگوید جمله را آغاز و انجام بخواند هر کسی را نامه و نام

 (۲49۲ب  589)ص  جام( –)جامه  یالن را درع و خنجر جامه و جام زبان تیغ را حلق سران کام

 . یکی از متجانسین نسبت به دیگری یک مصوت بلند اضافه دارد:2

 (۲711ب  599)ص  نامی( –)نام  چو شاه شرق در عالم یگانه نصیرش نام و نامی در زمانه

 (4۰91ب  666)ص  نوروزی( –)نوروز  که خوش باشد به نوروزی گلستان بیا نوروز از گل داد بستان

 (134ب  475)ص  جعفری( –)جعفر  آمد ترخالصز زر جعفری  حک جعفر آمدچو نقدش بر م

 . یکی از متجانسین یک صامت اضافه دارد:3

 (939ب  514) )سرو = سر( چو نرگس خوش برآی و سر مینداز چو سرو آزاد باش و سربرافراز

 ( اضافه دارد:(مصوت + صامت). یکی از متجانسین نسبت به دیگری یک مجموعه )4

 ف( مصوت کوتاه و صامت است:ال

 (1675ب  548)ص  انجمن( –)انجم  چو انجم انجمن در قبه نور نسیمی یافتند از روضه حور

 (357 ب 486)ص  فرقد( –)فرق  فرقد در ربوده کاله از فرق در بستان اخضر بر گشوده

 ب( مصوت بلند و صامت است:

 (۲496ب  589)ص کوهان( –کوه ) دز رویین پر از کوه رونده ز کوهه کوه کوهان دونده

 (۲947ب  611)ص  جان( –)جانان  به بوی گل وطن در بوستان کن دال در عشق جانان ترک جان کن

 (.64: 1373همایی،) .((آوردن الفاظی که حروف آنها مقلوب یکدیگر باشد)) جناس قلب یا مقلوب: -9

 (۲۰58ب  567)ص  مورق( –)مروق  به کاشانه گل میگون مورق به پیمانه می گلگون مروق 

 مشترک کلمات است و اقسامی دارد: هایواکبه عبارت دیگر جناس مقلوب، اختالف در توزیع 

 قلب بعض: -

 و آن وقتی است که جای یک صامت در کلمات هم هجا تغییر کند:

 (۲۰58ب  567)ص مورق( –)مروق  به کاشانه گل میگون مورق به پیمانه می گلگون مروق
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 (17 ب 47۰ ص) بارق( –)براق  برانگیزد براق برق بارق وان صبح صادقبرافروزد ر

 قلب کل: -

آن است که یک پایه، بدرست و یکسره، باشگونه پایه دیگر باشد؛ بدان سان که اگر یکی را از انجام به آغاز بخوانند، دیگری  

 (66کزازی، ص: ) فرادست آید.

 یدا نشد.برای قلب کل پ اینمونهدر مثنوی گل و نوروز 

آنچنان باشد که اگر آنرا باشگونه بخوانند، سخن درست برآید.  ایجمله)آن است که کلمه ایی یا ) قلب کامل یا مستوی: -

 (66قلب مستوی دشوارترین گونه باشگونگی است((. )همان، ص: 

: بیشترین نوع جناس گل و نوروزجناس در مثنوی  هایگونهدر بحث  برای این نو ع قلب پیدا نشد. اینمونهدر این منظومه  

 شامل جناس زاید، تام و مرکب است و کمترین آن شامل جناس لفظ و جناس قلب است.

 بحث و نتیجه گیری

که کمتر بیتی از  ایگونهادبی نموده است به  هایآرایهخواجوی کرمانی در مثنوی گل و نوروز توجه بسیار زیادی به 

 است.ادبی  یاین منظومه عاری از آرایه

خواجو خیالسازی را در مثنوی گل و نوروز به اوج رسانده است. استفاده از ابداعات تازه، کنایات و مجازات را به وقت 

. خوردمیخود و در جای مناسب به کار گرفته است. آوردن ابیات زیبا و بی مانند در این مثنوی به کرّات به چشم 

 .کندمیا بیش از سایر صنایع لفظی و معنوی خودنمایی تشبیهات پنهان و برتر در شکل خیالی اندامه

 .شوندمیو به صورت موجودی دیگر در صحنه ظاهر  گیرندمیمجازی گاهی شکل استعاری به خود  هایواژه

 استعارات خیالی و کنایات در ابیات مربوط به اندامها بسیار کمتر از شکلهای خیالی دیگر است.

تشبیه را در این منظومه داشته و کنایه و استعاره را  هایگونهانواع سجع و جناس و  خواجو بیشترین استفاده را از

 کمتر به کار گرفته است.

 مراجع 

 (، تذکره شاعران کرمان، تهران: انتشارات دستان1381بهزادی اندوهجردی، حسین ) -

 نوید شیراز شاراتانت ، الفبای شکل خیال در مثنوی گل و نوروز، شیراز:(1373) بهروزثروتیان،  -

 (، نگاهی تازه به بدیع )ویراست سوم(، تهران: نشر میترا139۰) سیروسشمیسا،  -

(، بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی )چاپ پنجم(، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 139۰) وحیدوحیدیان کامیار،  -

 سمت() دانشگاههاانسانی 

 الغت و صناعات ادبی )چاپ چهاردهم(، تهران: نشر هما(، فنون ب1377همایی، جالل الدین ) -
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