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  ضرورت تنظيم فرهنگهاي اختصاصي

  عضي از كلمات نادر در آثار خواجوبا توجه به ب
  *محمود عابدي

  
  چكيده

وجود ، است مبراي اهل زبان و ادب ضرورتش مسل آنچه امروزه، از جملة كتب مرجع
هـاي متـروك و    و حتـي واژه ، فرهنگ لغت جامعي است كه همة كلمات فعال و زنـده 

به مقدماتي نيازمند ، بديهي است كه اين كار بزرگ. مهجور زبان فارسي را شامل باشد
بـا  ، فحص و استقصاي تام در همة آثار شناخته شدة گذشتگان، است و از آن مقدمات

اي كه كلمات به خوبي شناسانده شوند و معني دقيق  گونهبه ، شيوه و تأملي ديگر است
  .آنها در دورة رواج و تداول و تغيير و تطورشان در طول تاريخ معلوم گردد

) ق750: د(نادر آثار خواجوي كرماني  لغاتوجو در  مقالة حاضر كه نتيجة جست
ي تـدوين  دهد كـه بـرا   اي از لغات خاص او نشان مي هاي نويافته است با عرضة نمونه

مندان به زبان فارسي و تـاريخ آن   فرهنگ جامع و شاملي كه بخواهد پرسشهاي عالقه
ك از مؤلفان و شاعران گذشـته در  تنظيم فرهنگي اختصاصي براي هر ي، را پاسخ دهد

ضرورت است حد.  
  .فرهنگ اختصاصي، لغات نادر، خواجوي كرماني :ها كليدواژه

  
 استاد دانشگاه تربيت معلم *                                                      
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در ، م است كه هر زبانيري مسلشناسي و ادبيات ام زبانامروز براي اهل ادب و آشنايان 
اي از ايـن   پيوسته در معرض تغيير و تطور است و بخش عمده، طول تاريخ حيات خود

ل به اقتضـاي تغييـر و تحـو   ، ها نيز تغيير واژه. هاي آن است تغيير و تطور در حوزة واژه
بـه  ، يگر و بـا اقـوام مختلـف   ت زندگي و مناسبات و روابط اهل زبان با يكدمداوم كيفي

، شـوند  ها به داليلي از صحنه خارج مـي  بعضي از واژه. گيرد هاي متفاوت انجام مي گونه
پديد آمدن عناصر و مفاهيم تـازه و  ، بعضي به سبب حس نوجويي و نوآوري گويندگان

 بعضي در عين حضور، شوند بر خزانة زبان افزوده مي، الهاي فعداد و ستد روزافزون زبان
ـ  پيدا مياي  معاني و كاربردهاي تازه، پيوسته ه و پيشـين خـود   كنند و گاهي از معاني اولي

درسـت  اينجاست كه نياز به رابطة مطمئن با آثار گذشتگان و شـناخت  . گيرند فاصله مي
دارد كـه   دوستداران ادب و فرهنگ را بر آن مي، يعناصر تاريخ و هويت و شخصيت مل

ق عيني و ثمرة نهايي بخشـي از ايـن   تحق. مام ورزنداهت، راتبه شناخت و ثبت اين تغيي
يـا   ،»فرهنگ لغت«، »فرهنگ«عمومي تدوين و تنظيم كتابهايي است كه با نام ، كوششها

  .اند شهرت يافته »لغتنامه«
ت پژوهشــگري همــ، آيــا بــراي شــناخت گذشــتة زبــان و حفــظ و پاسداشــت آن

كافي است؟ ، زماني به اندازة يك عمردر ، يا حتي گروهي متخصص و متفق، سختكوش
در گذشـتة تـاريخ مـا كمتـر     ، صاتفاق گروهي متخصـ ، واقعيت آن است كه در اين راه

در قرنهاي ، هاي متفاوت با انگيزه، فردي يا جمعي، تو آنچه اهل هم، حاصل شده است
نتوانسـته اسـت پرسشـهاي    ، با همة ارزشـهاي خـود  ، اند گذشتة زبان فارسي انجام داده

بعضي از محققان ، وزافزون آيندگان را پاسخ گويد و احساس آن نياز مبرم و روزافزونر
، تـر  ماتي سـنجيده كرده است كه با طرحي نوتر و مقد فاهل ادب را در هر عصري موظ

در طول تـاريخ زبـان   . عرضه كنند، تر و البته به آن صورت مطلوب نزديك، كاري ديگر
 دهخدا لغتنامةرا به ) ق465حدود : د(طوسي  لغت فرس اسديخط روشني كه ، فارسي

  .انگيز بوده است براي رسيدن به اين مقصود دل، پيوندد مي فرهنگ بزرگ سخنو 
اين حقيقت را خاطرنشان ، بررسي تجربة گذشته در حوزة كشف و ضبط و شرح لغات

 يا بـه اتفـاق جمعـي درصـدد تنظـيم و     ، دي كه خودكند كه امروز براي پژوهشگر متعه مي
زمينـة  ، داري مانند زبان فارسـي اسـت   تدوين فرهنگي تاريخي و جامع براي زبان پيشينه

آن است كـه  ، چرا كه الزمة ناگزير اين مهم، تحقيق بيش از آنكه تصور شود گسترده است
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بررسي شود و با  با استقصاي تام، در تمامي قلمروهاي زبان، همة آثار شناخته شدة گذشته
با عرضـة گـزارش مفهـومي و    ، موعة عناصر فعال و غيرفعال زبانكمال دقت و امانت مج

  1.مندان قرار گيرد روشن و زنده در معرض مطالعة عالقه، برابرنهاد دقيق
شك مالحظة بعضي از كاستيها در كارهاي عظيم گذشتگان كه غالباً ناشي از انواع  بي

عظيم بكاهـد؛ امـا نگـاه    آن ميراث   تواند از ارج و ارزش نمي، محدوديتهاي ناگزير است
يك  يابد كه هيچ ميدر، نگرد اي مي انداز تازه به چشم، جستجوگري كه امروز از هر جهت

هنـوز راهـي   ، توان كار نهايي تلقي كرد و تا رسـيدن بـه مطلـوب    از آن مجموعه را نمي
  .طوالني در پيش است

ـ    ، مثل هر روز، بديهي است كه امروز ه نيـاز  تأليف كتاب مرجـع جـامع و شـاملي ك
خوبي برآورده كند و پرسشهاي آنها را پاسخ  مراجعان به آثار منظوم و منثور گذشته را به

شناخت . وقفه است اي بي در گرو تأمل و تحقيقي وقتگير و مجاهده، بيش از پيش، گويد
كـه در آثـار قـدما     2»فريبكـاري «ا ام، هاي آشنا واژه، دقيق لغات و مصطلحات عصري

چنان نيست كـه  ، اند اي با معني خاصي به كار رفته اند و در هر دوره م داشتهئحضوري دا
ت همين حقيقت اسـت  درياف. سادگي و بدون استمداد از منابع مستقيم اوليه انجام گيرد به

حان متون را ملزم داشته است تا بخشي از كار خـود را بـه   كه بعضي از محققان و مصح
و در تنظـيم آن جـديتي قابـل    ، دهنـد عرضة فهرست لغات و تركيبات كتاب اختصاص 

، قابوسـنامه ، تاريخ بيهقـي نگاهي به فهرستهاي پاياني آثاري مانند . تحسين به كار دارند
رياحي  و شفيعي كدكني، يوسفي، فياض به تصحيح استادان، و مرصادالعباد ،اسرارالتوحيد

و با هر ميزاني ع در هر زمينه و موضو، دهد كه وقتي براي هر يك از متون كهن نشان مي
مات توان مقد مي، فرهنگ اختصاصي قابل اعتمادي فراهم شده باشد، تاز قدمت و اهمي
اين آرزو هر . يعني تأليف و تدوين فرهنگي مغني و جامع را انتظار داشت، آن كار بزرگ

  3.حصول آن ممكن است و زودا كه برآورده شود، چند ديرياب است
ايجي است كه نگارنده به مناسبت كـاري كـه در   به انگيزة نت، طرح اين سخن روشن

به دست آورد و بر آن شـد كـه   ، كتب باليني حافظ، از بررسي آثار خواجو، پيش داشت
شـايد ايـن نمونـه و    . اي از آن را در اينجا به حضور خوانندة محتـرم تقـديم دارد   نمونه

  .أييد كنداختصاصي را بيش از پيش تضرورت تنظيم فرهنگ  ،»بسيار«از آن » اندك«
در اصل از كرمـان   4)ق750: د(الدين محمود خواجو  يادآوري كنيم كه ابوالعطا كمال
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بند و  به شهري و شهرياري خاص پاي. شاعري سياح بود، بود؛ اما در ايام شاعري خود
از اين رو شعر . گفت گذراند و در موضوعي شعر مي هر روز در شهري مي 5.بسته نبود دل
اش  گانـه  مثنويهـاي پـنج  . تنـوعي دارد  6و هم در وزن و موسيقي، معنيهم در لفظ و ، او

خـود او مـدعي   . در حلقة پيروان نظامي به شـمار آيـد  ، سبب شده است كه از دير زمان
گاه آثار فخرالدين گرگاني و سنايي را از پيش چشم دور  اما هيچ 7،شاگردي نظامي است

ورقـه و گلشـاه   و  8سعدي بوستانثير هاي آشكاري از تأ حتي گاهي نشانه. نداشته است
و خاقاني و ظهير  10در قصيده نيز به سنايي. توان ديد را هم در بعضي از آنها مي 9عيوقي
در غزل . حال آنكه ذهن او از انوري و كمال اسماعيل هم فارغ نيست، ده خاص دارتوج

انديشد و رابطة  به سعدي مي، بيش از همه، كه بيشترين عرصة هنر او را فراهم كرده است
  11.غزل او با سعدي ترديد ناپذير است

باعث شده اسـت تـا در   ، در آفاق شعر فارسي، خالصة سخن آنكه سياحت خواجو
زمينة مناسب براي حضور انواع لغات و تركيبـات و تعبيـرات شـاعران گذشـته     ، آثار او

. برانگيخته شـود با كوششي مضاعف ، فراهم آيد و ذهن فعال او در ساختن تركيبات تازه
شاخصة برجسته و آراية غالب بـر غـزل قـرن    (سازي  گانة ايهام خاصه وقتي عناصر سه

و الفت ذهني او با موسـيقي و  ، گرايش استثنايي او به آرايش سخن و صنعتگري، )هشتم
ها و  جاذبة الزم براي دعوت و حضور بسياري از واژه، اند با يكديگر درآميخته 12،نقاشي

پديـد آمـده و شـعر او را    ، انـد  در شعر بسياري از گويندگان عصر راه نيافته تعبيراتي كه
  .اي از لغات و تركيبات تازه ساخته است گنجينه

ايـن  ، زباني خواجوي كرمـاني » بارزترين ويژگي«دادن  براي نشان، يكي از معاصران
  :او آورده است هماي و همايونابيات را از 

آفتــــاب طــــراز،مــــه قنــــدهار
  

نــــواز دلبــــر دل، دلببــــت قنــــ 
گيرمــويپــوش مــاه گــره قصــب 

  

ــل  ــدامگ ــمن ان ــرو س ــرگس ــوي ب ب
خـــرامخورشـــيد طـــوبيهفروزنـــد 

  

كـــالم طـــاووسِ طـــوطيهخرامنـــد 
ــين  ــكرريزِ نوشـ ــدشـ ــبِ قندخنـ لـ

  

ــري  ــتپ ــر ب ــكين چه ــد رويِ مش كمن
بــــر ســــروقدنگــــارينِ ســــيمين 

  

ــه  ــايونِ مـ ــره همـ ــر زهـ ــد پيكـ خـ
 

  )377 :خمسهخواجوي كرماني، (
صفت تركيبي به  بيست، بيت پنجشاعر در همين «درستي يادآوري كرده است كه  و به
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  .)786ـ  763: 1379صديقيان ( »كار برده است
كه در آن مقاله به  همايونو  همايدر مثنوي ، فراواني و گوناگوني صفات تركيبي

اما تنها نمـودار  كند؛  خود به خود مدعاي ما را تأييد مي، تفصيل نشان داده شده است
از ايـن  . بخشي از دايرة گستردة واژگان تازه و لغات و تركيبات نوساختة شاعر است

مجموعة لغـات و تركيبـات نـادري اسـت كـه غالبـاً       ، ميان گروه قابل توجهي از آن
اند و چه بسا يافتن شاهد يا شواهد ديگري بـراي آنهـا بـه     عصري و محلي، شخصي
در اين نوشته عرضة تمامي تركيبـات و حتـي   . ز داردوجو در متون ديگري نيا جست

بـه  ، كـه پـيش از ايـن گفتـيم     و چنان، آثار خواجو ممكن و مقصود نيست ۀلغات تاز
  :توان بعضي از آنها را از نظر خوانندگان گذراند تناسب حوصلة سخن تنها مي

  :ارزش و ناچيز بي، ارزش چيز بي 13:بزبها .1
  14با علو قدر و تمكين بزبهايي بيش نيست  خوردپير سالبگذر از كيوان كه آن هندوي

  )638 :ديوان، ي كرمانيخواجو(
و گاهم برزند و گاهم بركشد و گاه اندازد، از نحوست كيوان است كه هر بزبهايي 

  .)، خطينمد و بوريا رسالة(گاه با خاك برابر سازد 
با چند معنـي  ، در زبان فارسي دارد» دم«اين صفت تركيبي با قابليتي كه  :كش دم .2

  :خواجو به كار رفته استدار ايهامدر سخن متفاوت 
  :جوشان و خروشان، بلعنده؛ دمنده، فروبرنده .الف

بـردكـش آب از ابـر مـي چو بحر دم
  

بـرد  چو شير شرزه دسـت از ببـر مـي    
  )قهرمان داستان» نوروز«وصف قدرت  در( )گل و نوروز؛ 645 :خمسه، همو( 

كـش كـدام اسـتبگو كـان افعـي دم
  

ــدگي از وي حــرام اســت  كــه آب زن
  )كنايه از مرگ: كش افعي دم؛ 685 :همان( 

  يا كوه آتش است و از او چرخ پر شرار آن بحر دم كش است و از او دهر پر بخار
  )در صفت اسب( )38 :ديوانهمو، (

  :ايم يافته) تأليف نيمة اول قرن هشتم( نامة هرات تاريخاين كلمه را با اين معني تنها در 
خوار او هر يك چون  كش مردم در ميان درياست كه نهنگان دم] قلعه... [
  ....اند كوهي

شـــماركـــش در او بـــينهنگـــان دم
  

ــار    ــدا كن ــه پي ــد و ن ــرش پدي ــه قع ن
  15)283 :نامة هرات تاريخالهروي، ( 
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  :دود و دم و آتش بيرون دهنده، دار دود و دم .ب
دم اي مــاه ســحرخيز خيــز صــبح

  

ــز     ــل بري ــه و گ ــن بن ــر زري ...مجم
پـــرده برانـــداز و ســـرودي بســـاز 

  

ــر و    ــا بنگـ ــة مـ ــازگريـ رودي بسـ
17فكـن16كـشدود در اين مطـبخ دم 

 

ــن     ــش فك ــاب در آت ــف دل ت وز ت
  )58: االنوار ةروضخواجوي كرماني، ( 

  ).↓كش  شمع دم ←(ور و فروزان  شعله .ج
  )كش كبوتر دم ←(كشد  تي صدا و صوت خود را ميكه براي مدآن، خوان نغمه .د

هر دو معني را در اين عبارات خواجو كه در گزارش حال و صفت شمع و چراغ 
  :توان دريافت مي، آورده است

اختري ، ساخته دود سينه در طاق محراب انداخته و از آتش دل اوراد:] ... شمع[
  19.)يخط، شمع و شمشير رسالة(... 18كش كبوتري طيار دم، سيار مهوش

نوري ، فروز؛ ناري نورافزاي  اي حلقه مشعله، سوز نشيني مشعله حلقه:] چراغ[
رسالة (كبوتري هم دم كش و هم طيار ، زداي؛ كوكبي هم ثابت و هم سيار ظلمت
  .)ي، خطسراجيه
  

  : ريز و پر لب، سرشاركنايه از : سرسيه .3
پرسـتزنگي شب چـون سـيهي مـي

  

ــاده مســـت   ــيه افتـ ــدح سرسـ از قـ
 

  )15 :االنوار ةروض، همو(
ز طاس سرسيه گـردون شـده مسـت

  

ز مستي طشت شمعش رفته از دسـت  
 

  )گل و نوروز: 633 :خمسههمو، (
چو شب را طشت شمع از دست بفتاد

  

ز جـــام سرســـيه سرمســـت بفتـــاد 
 

  )گل و نوروز: 656: همان(
  .ايم براي اين كلمه شاهد ديگري نيافته

  
رود و در ترتيب  كه همراه عروس به خانة داماد مي) كنيزي(ظاهراً زني : سوري .4

  :دهد كارها او را ياري مي
العـروس او سـارهكهينه سـوري بيـت

  

ــه    ــة خان ــه جاري ــاجر كمين دار او ه
 

  )السالم عليها، در نعت حضرت فاطمه: 615 :ديوانهمو، (
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گل شـده سـوري و شـقايق عـروس
  

خون بـط بـاده چـو چشـم خـروس      
 

  )18 :االنوارةروض، همو(
فرو گفت در گـوش مرغـان خـروس

  

كه گل سوري است و شقايق عـروس  
 

  )هماي و همايون: 432 :خمسه، همو(
  .ايم براي اين كلمه نيز جز ابيات خواجو شاهدي نيافته

  
 20.زرد، زردرنگ، ]اند ساخته در گذشته آن را از موم ميبه رنگ شمع كه [: شمعي .5

  :از جمله، شمعي در آثار خواجو بارها به كار رفته است
در رخ شمعي خواجو چو نظـر كـرد طبيـب

  

ْلحظه كه صفراست تو را گفت شد روشنم اين 
 

  )179 :ديوانهمو، (
ــه ــي افروخت ــه م ــمعي ب ــرة ش چه

  

خــورده كبــاب از جگــر ســوخته    
 

  )14 :االنوارةروض، همو(
  :نيز آمده است) 868و  752ص (با اين معني در ديوان كمال خجندي » شمعي«

كنمهر شبي خاك درت از گريه پرخون مي
  

كـنم  چهرة شمعي به آب ديده گلگون مـي  
 

  
كار اشك از چهرة شمعي به عكس افتاده اسـت

  

21كـاه عكس باشد پـيش مـردم آب بـر بـاالي      
 

معناي ، »شمعي«گفته براي  عالوه بر معني پيش، خواجودر ابيات ديگري از 
  :نيز قابل تصور است» مشمع، موم اندود«ديگري مانند 

چرخ را در كنف جود تو از خسرو شـرق
  

مرســوم 22هــر ســحر پيــرهن شــمعي واال 
 

  )77 :ديوان، خواجوي كرماني(
جام نوشين نوشم و ساغر نبينـي در كفـم

  

در بـرم  دلق شمعي پوشم و كسوت نيـابي  
 

  )از زبان شمع: 89 :همان(
گون چو مـاهدر بر قباي شامي پيروزه

  

  چو آفتاب 23بر سر كاله شمعي زركش 

  )در توصيف معشوق: 185: همان(
  
  :مزور، رياكار: در اينجا، ساختگي و مصنوعي، تصنّعي: عملي .6

مشو به حسن عمل غرّه و به زهد مناز
  

كه خواندت خـرد پيـر زاهـد عملـي     
 

  )776:ديوانهمو، (
را در ذيل  )102 :كليات بسحاق(اين بيت بسحاق اطعمه  نامة دهخدالغتدر 
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  :اند آورده» عملي«
بــه نــزد خوشــة انگــور عقــد مرواريــد

  

و دانة عملي اسـت  24مثال جوهر اصلي 
 

  
  :تكان، جنبش و جهش، ]»به يك قطره«معموالً به صورت [ :قطره .7

ــرد آب ر ــه ب ــر چ ــيه ــخنخــت ب س
  

خيـز و بـه يـك قطـره بـه دريـا فكــن       
 

  )92 :االنوارةروضخواجوي كرماني، (
ــداز ــايش درانـ ــايي و از پـ ــزن پـ بـ

  

ــداز   ــايش دران ــه دري ــه يــك قطــره ب ب
 

  )گل و نوروز: 655 :خمسههمو، (
  :روان و جاري ،قرار شتابان و بي، ]زدن در حال قطره[= : زنان قطره

ــيل ــن سـ ــز مـ ــم گهرريـ ــان چشـ كنـ
  

ــره  ــك  قط ــان اش ــبكزن ــن  س ــز م خي
 

  )14 :االنوار ةروضهمو، (
و صائب ) ق898: د(را گويندگان قرون بعد مانند جامي » زنان قطره«و  »زن قطره«
  .اند در شعر خود به كار برده) ق1081: د(

  :جامي
ز هر محمل چو يابد بوي ليلي جاي آن دارد

  

زن دنبـال محملهـا   كه گردد اشك مجنون قطره 
 

  )147: نديوا(
  :صائب

جان روشن نكند در تـن خـاكي آرام
  

باشـد  زنان مي آب در صلب گهر قطره 
 

  )1673 :ديوان(
  
  .سبوكش، )]؟(كش  گروه[: كش كروه .8

ايـــمكـــش ميكـــدة مســـتي كـــروه
  

ــتي     ــت هس ــن مملك ــت ك ــم نيس اي
 

  )51 :االنوارةروضخواجوي كرماني، (
ــروه ــل كـ ــوا و امـ ــزم هـ ــش بـ كـ

  

ــه  ــل جرع ــا و دغ ــام دغ 25چــش ج
 

  )101 :همان(
هاي لغت نيامده است و از متون  در كتاب) گروه: يا(و كروه ، )كش گروه: يا(كش  كروه

عطار آمده است و در  الطير منطقدر » كروه«، كهن ديگر نيز تا آنجا كه سراغ داريم
كوزه و سبويي كه در ميخانه يا در ديرها راهبان ، سبو«با ، كه خواهيم ديد چنان، آنجا
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شدة  هاي موجود و شناخته ترين نسخه در كهن :عادل و مترادف استم، »اند داشته مي
و  كه اصل آنها در قونيه و ميكروفيلم و عكس آنها در كتابخانة مركزي الطير منطق

ابياتي از يك حكايت به اين صورت آمده ، دانشگاه تهران موجود است مركز اسناد
  ):ب76 برگ: 313آ؛ فيلم شمارة  73برگ : 312فيلم شمارة (است 

در عجـــم افتـــاد خلقـــي از عـــرب
  

ــب    ــم او در عج ــم عج ــد در رس مان
ــي در  ــاره م ــينظ ــرگذشــت آن ب خب

  

ــدر  ــر قلنـ ــر 26بـ ــادش مگـ راه افتـ
ديد مشتي شـنگ را نـه سـر نـه بـن 

  

هر دو عـالم باختـه بـي يـك سـخن      
ــم  ــه ك ــرهجمل ــاكزن مه ــردزد و پ ب

  

تــر در پليـدي هـر يــك از هـم پـاك     
دردي بــه دســتهــر يكــي را كــروة 

  

هــيچ دردي ناچشــيده جملــه مســت 
 

 اند تغيير داده» كوزه«را به » كروه«، الطير منطق هاي متأخر نوشته دست، گو اينكه
ديگر كه در جاي ، هاي قونيه اما با توجه به ميزان اعتبار نسخه ،)225 :الطير منطقعطار، (

به . ترديد همين ضبط صحيح است بي )14ـ1: 1386عابدي ( ايم نيز از آن سخن گفته
عالوه وجود اين كلمه در آثار خواجو و بعضي از معاصران او نيز درستي صورت و 

از صوفيان ، )ق745: د(الدين بلياني  در شعر شيخ امين. كند معني آن را تأييد مي
  :خوانيم مي، معاصر خواجو و حافظ

ســـاقيا هـــين بيـــار كـــروه درد
  

ــه  ــاتيم نـ ــه خرابـ ــومعهكـ دار صـ
به حلق خاص و عام اندر بريخت] ي[كروة درد 

  

فـروش آورد دوش  عالم و عاقـل ز مسـتي مـي    
 

  )129و  114:ديوانبلياني، (
  .توان دريافت كه اين كلمه در قرن هشتم در كرمان و فارس متداول بوده است و از اينجا مي

  
  .شود گفته مي» داربست«ظاهراً چيزي بوده است مانند آن چه امروزه : گلبار .9

ديدمش دي بر سر گلبار و گفتم راستي
  

سرو در گلبار نبود ور بود نبـود چنـين   
 

  )476 :ديوانخواجوي كرماني، (
  :اين كلمه در متون ديگر شواهدي دارد

  :فريد احول اصفهاني از شاعران قرن هفتم
فزون كن قوت و قوت را ز ياقوت روان اكنـون

  

ـ و گلـش يـاقوت ر   كه شد گلبار گلنار  انيم
 

  )202 :ديوان اصفهاني،(
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  :امة هراتنتاريخ
ــاد ــل نه ــار گ ــدة ك ــاز قاع ــوروز ب ن

  

بر سمت بـاغ رسـتة بـازار گـل نهـاد      
از آستين نافه بـرون كـرد بـاد سـنگ 

  

27آورد زيــر دامــن گلبــار گــل نهــاد 
 

  )630 :نامة هراتتاريخالهروي، (
، آيد ظاهراً اصفهاني نيز همين معني بر ميشاعر ، از اين بيت عبدالطيف خان تنها

  :گويد وي در دلتنگي خود از هند مي
كي به هند از هوس سير صفاهان تنها

  

28زخم پرخون دلم كوچة گلبـار نبـود   
    

  نوشتها پي
  ).109 /مهمقد :هنام لغتدهخدا، : نك( از جملة وظايف فرهنگستان اول چنين كاري بوده است. 1
هايي را كه در طول زمان معاني گوناگون  واژه) 20(:  )گيالني(سالها پيش استاد احمد سميعي  . 2

  .ناميده بود» ناشناسهاي آشنانما، هاي فريبكار واژه«، اند يافته
مانند ، پيش از اين بعضي از محققان با تأليف فرهنگهايي براي متون قدر اول نظم فارسي. 3

  .اند عمالً لزوم اين كار را نشان داده، ديوان صائبو  مثنوي، شاهنامه
  .اين سال را براي درگذشت خواجو آورده است) 2/939( مجملفصيح خوافي در . 4
» ت كردي و در كرمان قرار نيافتيهمواره سياح) خواجو(او «: گويد دولتشاه سمرقندي مي. 5

  .)277 :الشعرا ةتذكرسمرقندي، (
گو تنها اوزان شعر موالنا از او  وزن شعر سروده است و در ميان شاعران فارسي 47خواجو در . 6

گفتني آنكه بعضي از اين وزنها مختص اوست و در شعر فارسي نظيري ندارد . بيشتر است
  .)1054ـ  1039 :1379ماهيار  :نك(

  :گويد مي) 714 :خمسه( گل و نوروزدر . 7
  نظرفلك تا ازرقي باشد به م

  

جهان تا عنصري باشد به جوهر 
نبيند نظم در شيرين كالمي 

  

چو خواجو هيچ شاگرد نظامي 
  :269: )هماي و همايون(خمسه : كن، به عنوان يك نمونه. 8 

  مرا با مديح كسان كار نيست

  

كه هر كس مر آن را سزاوار نيست 
  ):38 :بوستانآغاز (و بسنجيد با  

  خواهان نبودمرا طبع از اين نوع

  

ودــان نبــاهــت پادشــدحــر مـس 
به شام  گلشاهو رفتن ) 412: هماي و همايون، خمسه(ماجراي مرگ دروغين همايون : بسنجيد. 9 

احتماالً اين ارتباط و بعضي مشابهتهاي ديگر باعث شده ، )118: ورقه و گلشاه(و بقية داستان 
ابياتي از  )41 :چاپيورقه و گلشاه : كن(ورقه و گلشاه است كه در آغاز تنها نسخة خطي 

  .را بياورند) 269ـ261 :خمسه(هماي و همايون 
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توجه خواجو به شعر سنايي تخميس ابياتي از قصيدة معروف او آشكار هاي  از جمله نشانه. 10
  ).355 :ديوانخواجو،  :نك( است) 196 :ديوانسنايي، ... رفتار وشخطلب اي عاشقان (

حيدر شيرازي معروف است كه او را ، سخن خشمگينانه و خصمانة شاعر معاصر خواجو. 11
  .)95 :ديوانحيدر شيرازي، : كن(گفته است » دزدي از ديوان سعدي«

بوي ، يعني خواجو، از نقّاشك كرمان«: يكي از گويندگان قرن هشتم گفته است، مظفر هروي. 12
از اين  .)296:الشعرا تذكرةسمرقندي، (» رسيداما از ظاهر به معني سخن ن، آيد سخنوري مي

/ مقدمة مصحح :االنوارةروضخواجوي كرماني، : كن(سخن و بعضي از اشارات وي در ديوان 
  .شود اشي تأييد ميآشنايي خواجو با نق) پاي صفحه، ص پانزده

  .اند نياورده» بزبها«شاهدي براي  نامة دهخدالغتدر  .13
يكي از دو ) بزغاله(رنگ و برج جدي  سياه، اهل تنجيم در فلك هفتمدر زبان ) زحل(كيوان . 14

  .خانة زحل و نحس اكبر است و شاعر در اين بيت به همة اين مناسبات اشاره دارد
به ربيعي پوشنجي از شاعران معاصر مؤلف نسبت ) 284ص ( نامة هراتتاريخبيت در متن . 15

  .داده شده است
  .كنايه از آسمان است، در اينجا، »كش مطبخ دم«. 16
  .آن را سوزاندن و تباه كردن، به آن آتش زدن و دود از آن برپا كردن: دود در جايي افكندن. 17
  .دهخدا نامةلغت. »انكش دم«و » كش دم« ابسنجيد ب. 18
نگارنده آنها را تصحيح و ، اند به طبع نرسيده، رسالة شمع و شمشيراز جمله ، ل خواجوئرسا. 19

  .است  پ كردهآماده چا
  .اند آورده» سبز تيره«را معادل » شمعي«رنگ نامة دهخدا لغتدر . 20
  ):554 :ديوان(با توجه به اشك و چهرة زردرنگ از خاقاني است » كاه زير آب«تصوير . 21

  رويم ز گريه بين چو گلين كاه زير آب

  

  از شرم روي توست رخ ماه زير آب 

اي از اطلس  نيز گونه» چرخي«[، چنان كه در اين بيت، استنوعي پارچة ابريشمي » واال«. 22
  ):در توحيد، مقدمه 94 :ديوان، ي كرمانيخواجو] (سفيد است) پارچة ابريشمين(
زيور ابداع تو در جلوه نيايد  بي

  

روي فلك در تتق چرخي واالمه 
خاقاني، ( اند يافتهاي  قاني هم چنين رابطهپيش از خواجو در شعر خا، كاله و زركش، آفتاب. 23 

  ):908و  149  :ديوان
امكرد آفتاب و صبح كاله و لباچه... 

  

اين زركش مغرّق و آن زرنگار كرد 
كاله از زركش خورشيد سازم 

  

قبا از ازرق گردون فرستم 
  ):600: ديوان سلمان(در اين بيت سلمان آشكارتر است ، خواجو» كاله زركش«دار  و صورت ايهام 

جو نخرندزركش نرگس به نيمكاله 
  

اند زر به كاله تو آن مبين كه بدو داده 
: در آن بيت مشهور سنايي» سنگ اصلي«مانند . گوهر حقيقي، جوهر اصيل: جوهر اصلي. 24 

» يا عقيق اندر يمن لعل گردد در بدخشان/ ها بايد كه تا يك سنگ اصلي ز آفتاب سال«
  .)485 :ديوان(
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  :باشد» كروه«نيز همان ) 292 :ديوان(در اين بيت خواجو » گرده«رسد  به نظر مي. 25
  از سرمستي كشيم گردة رهبان دير

  

  بر در هستي زنيم نوبت سلطان عشق 

  .)406: الطير منطق عطار،(چنان كه پيداست در اينجا نام محل است ، قلندر. 26
و اگر ، اند داده نسبت »ولوالجي«به ) 630ص ( نامة هراتتاريخاين ابيات را در متن چاپي . 27

شاعر عهد ، غير از ابوعبداهللا ولوالجي» ولوالجي«ظاهراً اين ، چنين نسبتي صحيح هم باشد
آمده ) 2/22 :االلباب لبابعوفي، ( االلباب لبابساماني است كه وصفي از او و شعرش در 

اين شواهد نتيجة اشارات ايشان  اشرف صادقي كه يافتن با تشكر از استاد دكتر علي[ .است
  .]است

نام « ن راآآورده و » كوچة گلبار«اين بيت را در ذيل ) 674 :الشعرا مصطلحات(سيالكوتي . 28
  .گفته است، در عين حال به معناي مراد ما نيز ايهام دارد» اي است در صفاهان محله
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