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وزن سنت ادبی در خواجوی کرمانی از رهگذر تصویر"نخلبند"
1

 

 

 نوروزیناهید 

 

به خویش نسبت داده است، و همچنین با تحلیل و رونمایی « همای و همایون»این مقاله با موشکافی انتقادی لقب "نخلبند شعرا"، که خواجوی کرمانی نیز در منظومه ی عاشقانه ی  چکیده:

هایی موازی در ادبیات  در شاعرمی پردازد. نویسنده ی مقاله همچنین با بحث پیرامون نمونهها، روش نگارش و رویکرد ادبی، به اهمیت سنت  عالئم و شواهد گوناگون درتمایالت، بن مایه

توان خواجو را مقلد خشک و خالی گذشتگان دانست بلکه وی شاعری آگاه بر نقش خود به عنوان نگهبان سنت و در عین حال وارث اصیل  قرون وسطای اروپا، تالش دارد نشان دهد که نمی

 ی باشد. هویتی ادبی م

 ،سنت ادبی، ادبیات کالسیک فارسی«همای و همایون»: خواجوی کرمانی، "نخلبند شعرا"، منظومه ی عاشقانه، های کلیدی واژه

Riassunto: Questo articolo, a partire dall’analisi critica dell’epiteto di “ghirlandaio dei poeti” che lo stesso Khwāju di Kerman si attribuisce nel 
poema romanzesco Homāy e Homāyun, intende sottolineare la rilevanza della tradizione letteraria persiana nel dettato del poeta. L’autrice con un 

esame attento di indizi e testimonianze rintracciabili nei temi e motivi tradizionali presenti in Khwāju, e citando alcuni significativi paralleli europei, 

cerca di mostrare quanto egli sia, non banale imitatore dei predecessori, ma piuttosto un poeta consapevole del suo ruolo di guardiano e insieme 
originale erede di un’identità letteraria plasmata dalla tradizione. 

Parole chiave: Khwāju di Kerman, “ghirlandaio dei poeti”, poema romanzesco persiano, Homāy e Homāyun, tradizione letteraria, letteratura persiana 

classica 

 

 

 

 

و ملقب به "نخلبند  خواجومعروف و مخلص به کمال الدین ابو العطا محمد ابن علی ابن محمود مرشدی کرمانی 

ق هجری قمری  750در کرمان زاده شد و در شیراز به سال  689المعانی" در سال  شعرا"، "ملک الفضالء" و "خالا

 این شاعر کرمانی به دلیل زیستندر تنگ هللا اکبر مشرف بر دروازه قرآن شیراز مدفون گردید. در گذشت و همانجا 

و در  آل مظفرو  ایلخانیان در روزگاری آشفته به ناچاراز درباری به دربار دیگر رانده می شد ولی بیشتر در دربار

.استشهرهای بغداد و شیراز فعال بوده 
2
خواجو عالوه بر دیوان غزلیات و دو مناظره و آثار دیگر، به منظومه ی  

                                                 
نگاهی بر خواجوی کرمانی از زاویه ی تصویر "نخلبند" در "همای و »این مقاله تکمیل شده و بسط یافته ی سخنرانی ای ست تحت عنوان  1

 20اثر خواجوی کرمانی )در شهر کتاب تهران به تاریخ « همای و همایون»که به مناسبت رونمایی ترجمه ی ایتالیایی منظومه ی  «همایون"

 ( به قلم اینجانب نگاشته و در غیاب بنده به لطف دکتر علی اصغر محمدخانی به نمایندگی خوانده شد.1396اردیبهشت 

، انتشارات فردوسی، تهران 3/2، «تاریخ ادبیات در ایران»رجوع شود: ذبیح هللا صفا،  درباره ی خواجوی کرمانی به منابع ذیل 2
12

، صص 1382

و مقدمه ی  23ـ5، صص1374، انتشارات بهزاد، تهران «دیوان کامل خواجوی کرمانی»؛ مقدمه ی سعید قانعی در خواجوی کرمانی،  950ـ886

، صص 1386، دنیای کتاب، تهران « سام نامه»صص سه تا شانزده؛ مقدمه ی میترا مهرآبادی در خواجوی کرمانی، « همان»حسن انوری در 

http://meykhane.altervista.org/chisiamo.html
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«سام نامه»روایی هم پرداخته و منهای مثنوی 
3
، نظامی گنجویکه به وی منسوب است از طرفی تحت تأثیر خمسه ی  

«(گوهر نامه»، «کمال نامه»، «گل و نوروز»، «همای و همایون»، «نوارروضة اال)»گانه  مثنوی های پنج
4
آفریده  

و از طرفی دیگر فنون ادبی و سبک غنایی اش تأثیر قابل است که اصوالً جنبه ی عرفانی و تمثیلی ـ نمادین دارند 

داشته است شیراز حافظتوجهی بر 
5

ً در زمان مابین حیات .   676ـ606)مولوی ه.ق.( و  690ـ606)سعدی طبیعتا

های ادب فارسی زیستن امکان و فرصت  ه.ق.(، این قله 796ـ767) حافظو  ه.ق.( 706/716ـ535) نظامی ه.ق.( و 

و البته منظورمان بر این نیست که خواجو از شاعران . جلب توجه مخاطبان را از خواجوی کرمانی سلب کرده است

 ری شاعران دیگر که از او شناخته ترند بی شک کمتر نیست. نامبرده از جنبه ی هنری برتر باشد ولی از بسیا

 

اخیراً در مطالبی که پیرامون خواجو گفته شده صحبت از"نخلبند شعرا" بودن وی به میان می آید
6

و گاه آن به عنوان   

دادن  لقبی ناخوشایند مطرح می شود. در این مقاله تالش ما بر این است که با حربه ی تصویر "نخلبند" و نشان

پی ببریم.  پیش « همای و همایون»پرمحتوی بودنش، به برخی از ویژگی های این شاعر کرمانی با تمرکز بر کتاب 

 از هر چیز ببینیم نظرخود شاعر در این مورد چیست:  

 

 سخن را بدین طرز کردم طراز               چو زلف عروسان کشیدم دراز

 ببستم تب محرق آفتاب         ببردم ز صبح فروزنده آب             

 علم بر در شاه اختر زدم                        سراپرده بر طاق اخضر زدم

 شکستم شه آسمان را سپاه                       ز اکلیل بر سر نهادم کاله

 زدم پنج نوبت برین هفت بام                   چشیدم می روشن از هفت جام

 م به طور               چو داود بر ساز کردم زبورچو موسی نشیمن گرفت

 گرفتم به خلوتگه قطب جای                     زدم محور چرخ را پیش پای

نی خامه ام نخلبندی نمود                        به نخل سخن سربلندی نمود
7

 

 

آمده است، خواجو خود به خامه ی خویش صفت « همای و همایون»در بیت آخر این بریده ی کوچک که در ختم کتاب 

دهد و با در نظر گرفتن این مهم که در بیتهای پیشین و پسین از طرز سرودن و کار هنری اثر خویش به  نخلبند می

نیست که این، تعبیر به مثبت بودن "نخلبندی" باشد. بیت تمجید کرده است، بیجا  113درازا سخن گفته و از خود در 

چراکه می بینیم که "نخلبندی نمودن" در کنار "آبروی صبح را بردن"، "علم بر در شاه اختر زدن"، "سپاه شه اختر 

را شکست دادن"، "در خلوتگه قطب جای داشتن" و بسیار توصیفات دیگر آمده است که حیرت خواننده را در این 

                                                                                                                                                                  
 ؛ همچنین از منابع غیر فارسی رجوع شود به22ـ13

De Bruijn J.T.P., K
v
aju Kermani, in “Encyclopaedia Iranica” (6009): http://www.iranicaonline.org/articles/kvaju-

kerman-poet-and-mystic; Rypka J., History of Iranian Literature, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1968, 

pp. 260-261 e 163; Arberry A.J., Classical Persian Literature, Curzon Press, Richmond 1998, pp. 316-319; 

Bausani, La letteratura neopersiana, in Bausani A. e Pagliaro A., La letteratura persiana, Sansoni-Accademia, 

Firenze-Milano 1960, pp. 751-752; Bürgel J.C.,“Humāy and Humāyūn”: A Medieval Persian Romance, in G. 

Gnoli, A. Panaino (eds.), Proceedings of the First European Confrence of Iranian Studies Held in Turin, September 

7-11. 1987 by the Societas Iranologica Europaea, vol. II, Middle and New Iranian Studies, Istituto italiano per il 

Medio ed Estremo Oriente, Rome 1990, pp. 347-57; Norozi N., Introduzione a Khwāju di Kerman, Homāy e 

Homāyun. Un romanzo d’amore e avventura dalla Persia medievale, presentazione di J.C. Bürgel, traduzione 

introduzione e note a cura di N. Norozi, presso Ed. Mimesis, 2017, pp. 23-77. 

، در مجله «سام نامه از کیست؟»به خواجوی کرمانی رجوع شود به وحید رؤیایی و سید عباس محمدزاده، « سام نامه»درباره ی منسوب بودن  3

توجه است که نظر ایران شناسان . این مقاله ازین جهت قابل 174ـ159، صص. 1386، پاییز 158دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره 

 اروپایی و ایرانی را در صحت و سقم این انتساب، با منابع مربوطه آورده است.

خمسه ی »برای جدیدترین گردآوری خمسه ی خواجو، که در این مقاله از آن به عنوان منبع ابیات خواجو استفاده شده است، رجوع شود به:  4

 .1370از کرمانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ، به کوشش سعید نی«خواجوی کرمانی

1382، 3/2، «تاریخ ادبیات در ایران»صفا،  ذبیح هللانگ به  5
12

، صص سه «دیوان کامل خواجوی کرمانی»مقدمه ی حسن انوری در و  903، ص 

 تا شانزده.

به صورت اصوالً درس گفتار درباره ی خواجوی کرمانی به هایی  تهران برنامه« شهر کتاب»از اوایل زمستان گذشته تا اوایل پاییز امسال در  6

 که کمک بسزایی در شناساندن این شاعرتوانا ولی نسبتاً گمنام کرده است.  نی برگزار شدکوشش و همت دکتر علی اصغر محمدخا

 . 4328؛ 4326؛ 4325ـ4319، ابیات: 462ـ461، به کوشش سعید نیاز کرمانی، صص. «خمسه ی خواجوی کرمانی»همای و همایون" در " 7

http://www.iranicaonline.org/articles/kvaju-kerman-poet-and-mystic
http://www.iranicaonline.org/articles/kvaju-kerman-poet-and-mystic
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ن خواجو برمی انگیزد؛ گرچه این خود ستودن ها از شاخصه های  معمول سنت ادبی فارسی ست. شاعر خود ستود

در مبالغاتش مقام خویش را همسان با مقام معنوی موسی و موسیقی اثرش را هم آهنگ زبور داود نبی می داند. او 

آسمان قرار می دهد و پس از اینها  خود را بسان شاهان اساطیری بلند مایه می خواند و جایگاه خویش را در هفت

همه،  به نخلبند بودن خویش اشاره می کند. بنابراین این صفت برای خواجو و همدوره گانش باید امری بهین و مثبت 

 بوده باشد. 

نخلبند معنی "باغبان" را هم دارد، پس مقام خواجو در عین حال به عنوان نگهبان و پرده « نامه ی دهخدا لغت»بنا به 

دار گنجینه ی شعر و ادب فارسی کالسیک هم می تواند باشد، و این امر نشان می دهد که او تا چه حد در انتقال هنر 

 ادبی می توانسته است نقش داشته باشد. 

های باغ دیگران نخلبندی هنری بیآفریند و  برخالف تصور بعضی و جدای از سلیقه ی ادبی مدرن، اگر شاعری از گل

از تجارب پیشینیان اثری ادبی بسازد، نه تنها کاری بی ارزش نکرده است بلکه، از آنجا که در راستای با برخورداری 

سنت ادبی قرار دارد، قابل ستایش نیز می باشد. بی مورد نیست که شاعر پس از اشاره به موسی و داود و جمشید و 

نظامی گنجوی ت سده ی پنجم ه.ق.( و )نیمه ی نخس گرگانی فخر الدین اسعدغیره اثرش را در راستای آثار 

 6ـ 5ه.ق.( قرار می دهد؛ دو استادی که با درج نام شخصیت های داستانشان )در طول این مثنوی  607/612ـ535)

 بار از آنها یاد شده است( بزرگشان می دارد:  

 

 چو ویسش چه در خانه خواهی نشاند               به رامین سپارش چو موبد نماند

سروان را بود این هوس                      که شیرین بودشان دمی هم نفسبسی خ
8

 

 

بینیم که خواجو با آوردن نام عشاق و با اشاره به منظومه های عاشقانه ی فارسی، خود را نگهبان  و  و همچنین می

 وارث هویتی ادبی دانسته که از سنتی دیرپا برآمده است، و بر آن تأکید می کند:

 

 باشد آن دم که یاران غار               علم بر فرازند در کوی یار چه خوش

 تخت ویسبر گشته بخت              زند بر سراپرده ی  رامینخوش آن دم که 

 به کام شیرینگم گشته نام                 رسد از لب لعل  فرهادخوش آن دم که 

 قرار   لیلیر سر  کوی  شوریده کار              کند  ب مجنونخوش آن دم که 

 دست گلچهرانده پرست                زند بر سر زلف   اورنگخوش آن دم که 

پیامی رسد وامق به    عذراخوش آن دم که یاری به کامی رسد               ز 
9

 

 

اهده کنیم. متون توانیم مش وزن سنت ادبی، یا به عبارتی دیگر همین به اصطالح "نخلبندی" را در فرهنگ اروپا هم می

( در کتاب بسیار معروف و مهم خود با عنوان 1557ـ رم  1887)َآلتساس  ارنست روبرت کورتسیوس شناس رمانس

«ادبیات اروپا و ادبیات قرون وسطای التین»
10
ساختاری و  تطبیقی  ،پژوهش گسترده ای بنا بر متودولوژی تاریخی 

انجام داده ودر آن به تحلیل تصاویر و موتیف ها، استعارات و تمثیالت، و مباحث مربوط به علم بدیع، فلسفه و فن شعر 

و غیره پرداخته و نشان داده است که چگونه این موارد  که بطور مستمر از قدیم االیام تا عصر مدرن به نحوی از 

اند، به مدد عنصر مشترک زبان و ادبیات التین، گنجینه ی محفوظ  اروپایی تکرار شدههای گوناگون  انحاء در زبان

نامه ای بر  اند و بسان شناس آیند؛ تداوم این فرهنگ را تضمین کرده سنت ادبی مشترک فرهنگ اروپا به شمار می

 وراثت فرهنگ و ادب مشترک اروپایی گواهی می دهند. 

ت که  در گذشته علم و هنر بیشتر سینه به سینه می گشت و امکانات مطبوعاتی باید این مهم را نیز در نظر داش

امروزه بسیار کمتر در دسترس بوده است، پس وفادار بودن به سنت در واقع حفظ و نگهداری دانسته های گذشته را 

 ت. تضمین می کرد، و بنابراین سنت نقش حافظه ی مشترک تاریخ و علم وهنر یک ملت را به عهده داش

 

                                                 
 .4351ـ4350، ابیات: 463همانجا، ص.  8

 .4103، 4101ـ4097، ابیات: 452همانجا، ص.  9

10   Curtius E.R., Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Francke Verlag, Bern 1948.  
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را در نظر داشته است و در الگو بودن نظامی )و حتی  نظامی گنجویطبیعی ست که خواجوی کرمانی در ذهن خود 

( بویژه در منظومه های پنجگانه هیچ شکی نیستگرگانی
11
و این انتخاب خواجو را می توان پاس نهادن به مقام استاد  

خواجو که بر منظومه های عاشقانه ی نظامی در ژانر و « همای و همایون»نیز دانست؛ ولی منظومه ی عاشقانه ی 

ً نیز در تصاویر هم راستاست، به قدر کافی متفاوت است که آن را سوای  خسرو و »دربرخی بن مایه ها و طبیعتا

و می بینیم که کل داستان و «( خسرو و شیرین»تر است به  خواجو نسبتاً نزدیک« گل و نوروز»بدانیم )البته  « شیرین

امیر فرق دارند و تقلید خواجو از نظامی مانند تقلید « خسرو شیرین»رمانانش و نیز ماجراها و خیلی عناصر دیگربا قه

ه.ق.( از نظامی نیست که شالوده های موضوعی و ساختاری خمسه اش را از خمسه ی  665ـ751)خسرو دهلوی 

 نظامی اقتباس و حتی در عنوانشان نیز تقلید کرده باشد. 

 

نکته ی مهم و قابل توجه دیگری که باید افزود این است که خواجو در جنبشی میان ـ ژانری و در نوسانی بین عقل و 

دل، بین هیجان زمینی و عشقی معنوی به یک تعادل متعالی رسیده است که جلوتر از آن سخن خواهیم گفت. اهمیت 

ر مشخصات اساسی مربوط به ژانرهای هر پنج اثر در این است که بطورکلی این اث« همای و همایون»منظومه ی 

خمسه ی نظامی را در بر دارد. این منظومه هم عاشقانه هم عارفانه هم حماسی و هم اخالقی ـ تعلیمی ست و در جای 

جایش می توان به نکته های آموزشی گوناگونی برخورد، گرچه جنبه ی عاشقانه، همانطور که از عنوانش می توان 

د، بر دیگر جوانب می چربد. و شاید به خاطر همین خاصیت گلچیدن از چند بوستان و همین بهره پیش بینی کر

 برداری ادبی از چند ژانر هم باشد که خواجو قلمش را بسان نخلبندی می داند. 

، که یک منظومه ی عاشقانه است، برخی خصوصیات ژانرهای دیگر را هم در خود «همای و همایون»البته اینکه 

ته باشد امری غریب نیست. به عنوان نمونه در ادبیات اروپاهم این اختالط انواع ادبی را می بینیم. پژوهش گر داش

آنجا که به ویژه گی های منظومه های یونانی می پردازد، « زیبایی شناسی و رمان»روسی میخائیل باختین در کتاب 

برهمین آمیختگی های ژانری تأکید دارد
12

ک فارسی هم می توان ازنمونه های زیادی یاد کرد. مثالً . در ادبیات کالسی

ه.ق.( ـ که درحماسی بودنش شکی نیست ـ می بینیم که البالی روایات تاریخی  416ـ 329) فردوسیی « شاهنامه»در 

 جنگ ها و رویدادهای گوناگون شاهان ایرانی، داستان های عاشقانه هم گنجانیده شده و لطف و جذابیت اثر را بیشتر

طراحی شده « شاهنامه»ی حتی قبل از قصد نگارش  بیژن و منیژهکرده  است. برخی ازین داستان های عشقی مثل 

بودند
13

به صورت منظومه ی عاشقانه ی مستقل در آمد و دیگر شاعران با  خسرو و شیرین. داستان هایی دیگر مثل 

الهام از آن هر کدام با نگرش خاص خویش بهره برده و با افزودن و کاستن برخی جوانب جلوه ی دیگری به آن داده 

ان بازی می کند یکس« خسرو و شیرین»با ُرلی که این شاه دخت ارمنی در « شاهنامه»اند. مثالً نقش شیرین در 

به شیرین به عنوان شخصیت اصلی  یک منظومه ی عاشقانه نگاه می کند و برای همین هم می بینیم که  نظامینیست. 

تغییراتی زن ستایانه نسبت به شیرینی که در فردوسی می شناسیم ایجاد کرده است و در واقع با بهره بردای از خالقیت 

داخته استخود، نظامی پرسوناژی نوین و ایده آل ساخته و پر
14
چراکه ژانر رمان یا منظومه ی عاشقانه این اجازه را  

به شیرین نگاه واقع گرایانه و تاریخی ست و وظیفه ی او به عنوان  فردوسیبه او می داده است، در حالیکه نگاه 

استان ها، حماسه سرا نمی توانست چیزی جز بیان آنچه از روایات در دست داشته است، باشد.عالوه بر گنجاندن این د

فردوسی هر از گاهی نظر شخصی و اخالقی خود را گاه به صورت آشکار گاه به تلویح آورده است ولی طبعاً آن را 

                                                 
11  Norozi N., Introduzione a Khwāju di Kerman, Homāy e Homāyun... cit., pp. 59-70. 

12 Bachtin M., Voprosy literatury i estetiki, Izdatel’stvo «Chudožestvennaja literatura», 1975; (tra. ital.) Estetica e 

romanzo, Biblioteca Einaudi, Torino 2001, pp. 235-236. 

1390، نشر قطره، تهران «برگردان روایت گونه ی شاه نامه ی فردوسی به نثر»دکتر محمد دبیر سیاقی در  13
11

در این باره می گوید:  172، ص. 

ند که آور ینزد محققان مشهور شده است و قراینی را از قبیل فراوانی ِ الف ِ اطالق یا اشباع در پایان قوافی برخی ابیات و غیره به عنوان تأیید م»

به رشته ی نظم کشیده  دقیقیدر دنبال کار  ابو منصوریپیش از برگرداندن شاهنامه ی نثر  فردوسیداستان بیژن و منیژه نخستین داستانی است که 

اند نیز  ادهعنوان د« شب فردوسی»گردند که از آنچه شاعر در آغاز این داستان در سبب نظم آن آورده است و اصطالحاً بدان  است و نیز یادآور می

 همین معنی ُمستفاد می شود.

14 Cfr. Bürgel J.C., “Il discorso è nave, il significato un mare”. Saggi sull’amore e il viaggio nella poesia persiana 

medievale, a cura di C. Saccone, Carocci, Roma 2006, pp. 149-196; Orsatti P., L’innamoramento di Husraw e Širin 

nel poema di Nizami e la funzione psicagogica della parola, in “In memoria di Francesco Gabrieli (1904-1996)”, 

Supplemento N° 2 alla Rivista degli Studi Orientali, 71 (1997), pp. 129-145; Orsatti P., Ḵosrow o Širin, in 

“Encyclopaedia Iranica online” (6006): http://www.iranicaonline.org/articles/kosrow-o-sirin.; Neẓāmi, Khosrow e 

Širin. Amore e saggezza nella Persia antica, a cura di D. Meneghini, Ariele, Milano 2017. 

http://www.iranicaonline.org/articles/kosrow-o-sirin
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 به این دلیل نمی توان اثری اخالقی یا تعلیمی دانست.

ی و هما»اما ویژگی در آمیختن عناصر ادبی ژانرهای متفاوت در خواجوی کرمانی بسیار پررنگتر از دیگران است. 

قطعه های غنایی )لیریک( هم بسیار دارد؛ حتی خواجو در این مثنوی روایی غزل هم گنجانیده است، البته « همایون

ها کم هم نیستند، ولی در هر حال دلیل بر این  در مقدمه اش، گرچه این هم خاصه ی خواجو نیست و پیش از او نمونه

ی وجود خود پرورده است. وی  به عالم درونی و روانی شخصیت  دارد که تا چه حد داستان این دو عشاق را در آینه

هایش بسیار توجه دارد و داستانش حاوی مونولوگ های زیادی ست که مواد گوناگونی  برای خوانشی روانشناختی در 

اختیار خواننده می گذارد، گرچه عمق و نوآوری آنها به پای شگردهای نظامی نمی رسد. گاهی برخی مونولوگ ها 

بطور پارادوکس در دیالوگ با اشیاء بی جاِن شخصیت داده شده مثل شمع و باد و برف و باران صورت می پذیرد. 

ولی طبعاً  این شاعر است که در غالب ژانر غنایی و در لباس  شخصیت اصلی داستان ـ چه زن باشد چه مرد ـ ، درد 

دانی بین قهرمان زن و مرد در داستان حس نمی شود دل خود را می گوید. شاید به خاطر همین هم باشد که فرق چن

چراکه اینجا خوِد غنایی شاعر مطرح است. زیبایی زن و مرد تقریباً به طور یکسانی توصیف شده است و همینطور 

ی نیست که قهرمانانه می هما احساسات و عواطف و حتی دینامیزم پرسوناژها در تغییر روند داستان. مثالً این فقط

، گرچه شاهدختی ست که  در ناز و نعمت پرورده شده است، از قهرمان مرد در دلیری چیزی کم همایونکه جنگد بل

 نمی آورد.

این ویژگی های غلیظ غنایی در غالب منظومه ای روایی نوعی تناقض زیبا و ادبی ایجاد می کند. تناقضی که شاید در 

بوده است. خواننده امروزی برای شناخت و لذت از یک عصر ما چندان زیبا نباشد ولی در دوره ی کالسیک چنین 

اثر قدیمی  باید خود را به زمان و مکان گذشته منتقل کند، لباس گذشتگان را بپوشد، هوای تاریخ اجتماعی آن دوره را 

 استنشاق کند و سپس با مقیاس های آن دوره اثر را نقد کند.

 

وجود دارد که به این مثنوی ارزش خاصی داده است « ی و همایونهما»باید اضافه کرد که فرم دیگری از تناقض در 

و آن هم تناقض درآمیختگی مضمون های زمینی و آسمانی اثر می باشد و این پرسش را بر می انگیزد که آیا عشقی 

ح می دود و در متن داستان مطرح است، جنبه خاکی دارد یا عرفانی و آیا طر« همای و همایون»که در خون و روان 

 این پرسش اصالً درست است یا نه. برای پاسخ به این پرسش نخست برخی جنبه های عرفانی اثر را بر می شمریم. 

 

های قهرمانان داستان همای و همایون )که در عین حال عنوان کتاب هم می باشد(  پیش از هر چیز هم ریشه بودن اسم

می کند، به همان رو که سفر از غرب به شرق تمثیلی از  امری تصادفی نیست و میل وصول به اصلی یگانه را تداعی

اشراق و بازگشت به منشأ نور الهی و سلوکی ازغرب ماده )مونث( به شرق روح )مذکر( است
15

. بی جا نیست که 

خواجو نام مذکر همایون را برای معشوقه و نام مونث را برای همای عاشق انتخاب کرده است و این تغییر جنس اسم 

معشوق به احتمال خیلی قوی عمدی ست و تمثیل روحانی داستان عاشقانه را پررنگتر می کند، چراکه نفس عاشق و 

 مونث است و خدا مذکر.

یکی دیگر از عالئم متعددی که جنبه عرفانی این اثر را نشان می دهد انتخاب غریبی ست که خواجو در دیباچه ی 

ر نعت های مختلف بر خدای تعالی، بر خاتم النبیین  و دیگر ممدوحان می کند مبنی بر اینکه در کنا« همای و همایون»

رایج در آثار ادبی، و نیز پرداختن به سابقه و نظم کتاب و احوال خویش، شاعر دو بند مهمی را بر این مقدمه ی 

و بند دیگر کتابش می افزاید که بندرت در منظومه های دیگر می توانشان یافت. نخستین در باب شراب و مستی است 

 مدحی ست بر مقربان حضرت الوهیت. 

در باب مستی و اینکه شراب چه معنی هایی در ادبیات کالسیک فارسی می تواند داشته باشد بسیار سخن رفته است و 

جای بحثی نمی گذارد. ثابت شده است که معموالً "می" را باید در شاعران عارف به صورت معنوی خواندش و 

اعراِن متمایل به تصوف و عرفان  نظر بر دوری از عقل و نزدیکی به دل و روح است و گاه "مستی" در مکتب ش

                                                 
 ( و نیز:587ـ549اثر شیخ االشراق شهاب الدین سهروردی )« غربت الغربیه»به  نگ 15

 Bürgel J.C., “Il discorso è nave, il significato un mare”. Saggi sull’amore e il viaggio nella poesia persiana 

medievale, cit., pp. 262-263. 
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نیز با مرام مالمتیه آمیخته است
16

.  ولی خواجو در این بند بیشتر در معنی شراب واقعی و شراب تمثیلی در نوسان 

خش از این ابهام دست می کشد و است. گویی به عمد می خواهد خواننده را به شبهه بیاندازد ولی در پایان این ب

 منظورش را آشکارا می گوید:

 

 بده ساقی آن گوهر کان جان                       می آتشی آب حیوان جان

 اگر هوشمندی برو مست شو                      قدح گیر و در نیستی هست شو

 روشکه هر دم که مطرب برآرد خروش              ندا در دهد سوی جانم س

که خواجو که در عالم جان رسید                چو از خود برون شد به جانان رسید
17

 

 

شاعر در این ابیات می خواهد تأکید کند که شراب را برای رسیدن به نیستی یا "فنا" می نوشد تا راه رسیدن به جانان 

قبل از آنکه مرگ به سراغتان »ها برده اند  را هموار کند. و ما را به یاد آن حدیث می اندازد که صوفیان از آن بهره

«آید بمیرید
18

 . 

این بخش در عین حال چیزی مثل ساقی نامه است که شاعر در منظومه اش  "نخلبندی" کرده است و این امر 

 همانطور که درباره ی آمیختگی ژانرها و مضامین گفتیم، از ویژگی های برجسته ی خواجوست. 

 

به "مقربان" تقدیم شده است، منظور خواجو از مقربان، عارفان برجسته و مردان تصوف در بخش دیگر دیباچه که 

می باشد و در آن اشارات مستقیم و بیشتر تلویحی به صوفیان  در تصاویری که آنها هم  بر حول و حوش تناقض می 

 چرخند فراوان است:

 

 د و بلندان پست خوشا سرفرازان کوتاه دست                          بزرگان ُخر

 سالطین نشانان خلوت نشین                          اقالیم گیران عزلت گزین

 صبوحی کنان شراب الست                           امیران مأمور و هشیار مست

 نخورده می و سرگران از شراب                    درون کرده معمور و بیرون خراب

 خموش                      چو به خوش نفس لیک پشمینه پوشچو سوسن زبان آور اما 

فلکشان  شراع  سر  بارگاه                            ملکشان  گدای  در  خانقاه
19

      

 

مثنوی نویسان عارف در ادبیات فارسی بسیارند و سرشناس ترینشان مولوی و عطار و سنایی که در عرفانی بودن 

لی می بینیم که در دیباچه شان بخشی در مدح عارفان و مقربان نیآورده اند. خواجو در مثنوی آثارشان شکی نیست، و

)سده های  ابویزید بسطامیهای دیگرش حتی اسم شیوخ صوفیه را در بخش های بیشتر آغازین کتاب آورده است مثل 

ابو )سده های هفتم ـ هشتم ه.ق.(، عالء الدوله سمنانی )سده ی هفتم ه.ق.(، سیف الدین باخرزی دوم ـ سوم ه.ق.(، 

)سده های هفتم ـ هشتم ه.ق.( و این دو آخری شیوخ  امین الدین بلیانی،  )سده های چهارم ـ پنجم ه.ق.(اسحاق کازرونی 

مکتب مرشدیه  یا  کازرونیه هستند، که به گفته ی استاد ذبیح هللا صفا، خواجو به آن ایمان و ارادت داشته و پیروش 

بوده است
20

 . 

 

می اندازد  همایون، قهرمان داستان، هنگامی که نخستین نگاهش را بر تصویرشاهدخت چینی همایاز ابتدای منظومه 

دهد که این تصویر را نباید با "نگاه َسر" یا  شنود که به او هشدار می را می سروشو سخت عاشقش می شود، صدای 

" یعنی با نگاه باطنی و معنوی بنگرد:  نگاه ظاهری بلکه با "نگاه ِسرا

                                                 
16 Cfr. Bausani A., Persia religiosa. Da Zaratustra a Bahā’ullāh, Lionello Giordano Editore, Cosenza 1999, pp. 324-

336; Saccone C., Il maestro sufi e la bella cristiana. Poetica della perversione nella Persia medievale, 

presentazione di J.C. Bürgel, Carocci Editore, Roma, 2005, pp. 91-155. 

 .339، 334ـ333، 331، ابیات: 277، به کوشش سعید نیاز کرمانی، صص «خمسه ی خواجوی کرمانی»همای و همایون" در " 17

1381، انتشارات امیر کبیر، تهران «احادیث و قصص مثنوی»نگ به بدیع الزمان فروزانفر،     18
2

، که در خصوص دفتر ششم مثنوی  370، ص. 

 ، آمده است.«دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی / که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از مابمیر ای »معنوی موالنا با مطلع: 

 .118، 111، 106، 102، 100، 98، ابیات: 266، به کوشش سعید نیاز کرمانی، صص «خمسه ی خواجوی کرمانی»همای و همایون" در " 19

1382، 3/2، «تاریخ ادبیات در ایران»صفا در  ذبیح هللا 20
12

 .886ـ870و  888، صص. 
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 معنی دروست  نه هر صورتی را توان داشت دوست      درین نقش بین تا چه

 صورت پرست به معنی دهد صورت دوست دست         نه چون خویش بینان

 ز صورت ببر تا به معنی رسی            چو مجنون شوی خود به لیلی رسی

ولی نقش خود گر نبینی نکوست           چو از خود گذشتی رسیدی به دوست
21

 

 

کند و در  بنابراین خواجو پیش از پرداختن به فراز و فرود داستانش، ذهن خواننده را به خوانشی روحانی آماده می

در پیش گرفته است، در واقع نمادیست از  همایدهد که این راه پر پیچ وخمی که شاهزاده  ی اثرش  نشان میجای جا

 همایونمنازل و مقامات یک سلوک درونی که در آن، خود خویشتن را نخست باید فنا کند تا به خودی واالتر که همان 

یی و گاه به کمک دوستان و ازهمه مهمتر گاه به همت بخت باشد، ره یابد. و نیز شایان توجه است که همای، گاه به تنها

آید و تنها پس از پشت سر گذاشتن موانع گوناگون  ازلی و دخالت نیروهای ماورایی، از پس همه ی آزمون ها برمی

داستان عشق همای  شود. اعم از مادی، عاطفی و روحانی به وصل با یارش نایل می آید و شاهنشاه سرزمینی وسیع می

ه همایون در واقع به تصویر کشیدن از خود گذشتن است. برای مثال آنجا که همای سلطنت را رها می کند تا به ب

سفرش در راه وصول به معشوق ادامه دهد. و یا آنجا که در فراق معشوق به صحرا می گریزد و مجنون وار با 

 وحوش همخانه می شود.

 

تالیایی برخی دیگر ازاین عالئم تمثیلی بودن اثر را برشمرده ایمبه ای« همای و همایون»در مقدمه ی ترجمه ی 
22

. ولی 

سخن اینجا به ختم نمی رسد و نمی شود این عالئم ِ گر چه بسیار قانع کننده را عجوالنه دلیل بر معنوی بودن صد در 

ی سوق می دهد که صد اثر دانست، چراکه این کتاب عالئم دیگری هم دارد که خواننده را به خوانش مادی و زمین

مهمترین آنها وصف دیدارهای عاشقانه بین قهرمانان اصلی و نیز فرعی داستان می باشد، به ویژه شب زفاف همای و 

همایون که به آن شاعر بیت ها ی زیادی را با دقت یک جراح نه تنها به وصف زیبایی اجزای بدن عشاق اختصاص 

بیت به توصیف اعمال آنها هم می پردازد می دهد بلکه در تصاویری متحرک در حدود نود
23

هم در  نظامیو  گرگانی. 

ی )و تا حدی کیفی( گوی سبقت را از این دو می رباید. البته این  این زمینه ابیاتی دارند ولی خواجو از لحاظ کما

حال خواننده را به تصاویر بسیار پوشیده، زیبا و َوزینند و هرگز نمی توان آنها را هزل یا زننده دانست، ولی در عین 

دلیل این چرخش و یا دوسوگری متحیر می کنند. پس با این وجود آیا اصوالً درست است که بپرسیم که عشق همای و 

 همایون زمینی ست یا آسمانی؟ 

با شواهدی که به چکیده ذکر شد دیدیم که این کتاب هر دو جوانب را در بر دارد و بیشک در این نکته هم باز خواجو 

ناقض زیبای ادبی را حفظ کرده است. ولی باید خاطر نشان کرد که نه تنها جنبه های زمینی هرگز جنبه های آن ت

معنوی و روحانی را حذف نمی کنند، بلکه یکی در خدمت دیگری ست، یکی در کنار دیگری همدیگر را تکمیل می 

. در گوشه گوشه ی ادبیات مان به مکمل کنند. ضد و نقیض در یک سیستم قرار دارند و هر دو الزم و ملزوم همند

بودن جسم و روح بر می خوریم، به یاری دادن  جسم به روح و روح به جسم. صحبت از گناه نیست و این نوسانات 

را شاعر به عنوان وسوسه به شر و یا به خیر نمی بیند و احساس نیاز به توبه هم می بینیم که به ندرت پیش می آید. 

ی ادبی ست که بیشتر از دیگر آالت علم بدیع مورد استفاده ی ایرانیان قرار گرفته است و نمی توان ابهام از شگردها

آن را فقط و فقط وسیله ای برای دور زدن سانسور و پوشیده سخن گفتن دانست، چراکه این دوالیته در روح ایرانی 

دآگاه جمعی" جای خوش کرده است. به آن ریشه دوانده است، از منشأیی دور آب می خورد و در گوشه ای از "ناخو

در مباحث مربوط به دین مزدایی هم بر می خوریم، آنجا که گیتیک و مینوک در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و 

هر دو از مخلوقات الهی به حساب می آیند و هر کدام مکان و نقش دقیق خود را در کاینات دارند
24
و تحقیری هم در  

ه.ق.( 618ـ540) نجم الدین کبری اثر« فوائح الجمال و فواتح الجالل» اهایی دیگر درکار نیست. در ج
25
عبهر »و در  

                                                 
 .584ـ581، ابیات: 289، به کوشش سعید نیاز کرمانی، ص. «خمسه ی خواجوی کرمانی»همای و همایون" در " 21

22   Norozi N. Introduzione a Khwāju di Kerman, Homāy e Homāyun... cit., pp. 32-58.  

 .4002ـ3911، ابیات: 447ـ443، به کوشش سعید نیاز کرمانی، ص. «خمسه ی خواجوی کرمانی»"همای و همایون" در  23

24 Cfr. Bausani A., Persia religiosa, cit., pp. 67-75. 

 . 84و  83، بخش 40ـ39، صص. 1957، تصحیح فریتز مائر، آلمان «فوائح الجمال و فواتح الجالل» نجم الدین کبری،  25
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«کمدی الهی»ه.ق.( می بینیم، همچنان که در  601ـ522)روزبهان بقلی شیرازی  «العاشقین
26

زندگانی »و در  

«نوین
27

م.( پیش می آید، که زیبایی زمینی به پلکانی تبدیل می شود برای عروج 1321ـ1265)دانته   
28

. عارف 

اش زیبایی زمینی را بازتابی از زیبایی الهی می « سوانح العشاق»ه.ق.( در  520ـ452) احمد غزالیمشهور ایرانی 

بیند
29
دوم، کتاب دوازدهم: ، باب «احیاء علوم الدین»ه.ق.( در 505ـ450)ابو حامد محمد غزالی و برادرعالمش،  

"کتاب اآلداب النکاح"، لذت جنسی را فرصتی کوتاه برای چشیدن گوشه ای از لذت های بهشت می داند
30

. این گرایش 

دوگانه کهن دوره و این روح متناقض در فرهنگ ایرانی، که جا دارد پیرامون دالیل روانشناختی اجتماعی اش 

ه.ق.(  309ـ244) حسین ابن منصور حالجو  ابویزید بسطامین پژوهش شود، زمینه را برای ظهور مردانی چو

فراهم ساخته است. ما زیباترین شطحیات تصوف اسالمی را بیشتر در ایرانیان  یا تازیانی که در ارتباط نزدیک با 

 بهان بقلیروز« شرح شطحیات»ایرانیان بوده اند مثالً در عراق می یابیم. نمونه های قابل توجه و متفاوتی از آنها در 

آمده است
31

 . 

 

در مورد گردش موتیف ها و تقلید و یا به دیگر سخن "نخلبندی" که مورد بحث ماست، در ادبیات اقصا نقاط جهان به 

طور کلی و به ویژه در ادبیات کالسیک ایران جای تردیدی نیست و اشاره به آن تکرار مکررات است. ولی نکته ی 

د شباهت و گاه یکسانی بن مایه ها در مباحث تطبیقی میان فرهنگی ی مکث شوجالب توجهی که خوب است بر آن کم

«فهرست تامسون»ست. در 
32
بسیاری ازین موتیف های مشترک متعلق به فرهنگ های مختلف دور و نزدیک آمده  

است و برای محققین مطالعات تطبیقی آشناست. ولی اکثریت این بن مایه ها تقلیدی نیستند بلکه مربوط می شوند به 

مانی که زیسته موضوعات مشترکی که ذهن بشری را از دیرگاه به خود مشغول داشته است، ـ در هر کجا و هر ز

باشد، فرقی نمی کند ـ چراکه ویژگی های مردمان ممالک مختلف به طورکلی اگر یکی نباشند، بسیار شبیه به هم اند، 

موتیف ها و بن مایه های « زیبایی شناسی و رمان»در کتاب  میخائیل باختینچراکه فطرت انسانی یگانه ست. 

ره های کالن تاریخی بر شمرده استمشترکی را در رمان های دنیای غرب در برخی دو
33

. چندی ازین موتیف هایی 

 هم می توان یافت به ترتیب ذیل فهرست وارمی آوریم: « همای و همایون»را که مشترکاً در 

 

زیبایی خارق العاده و توانایی های ویژه ی قهرمان های داستان؛ عاشق شدن ناگهانی حتا تنها با دیدن تصویر معشوق؛ 

ابه ی بیماریی غیر قابل عالج مطرح می شود؛ وجود موانعی که رسیدن به معشوق را دشوار می کند: عشق که به مث

عاشق و معشوق که هم دیگر را از دست می دهند و یا دوری طاقت فرسایی را متحمل می شوند و دوباره همدیگر را 

ن معشوق؛ فرار قهرمان و موانع می یابند؛ ربودن معشوق در حول و حوش ازدواج؛ سفر دراز قهرمان برای یافت

طبیعی مثل توفان و غرق شدن در امواج دریا؛ تهاجم راهزن ها، سیاهچال و نجات معجزه آسا در موانع مختلف؛ 

مبازرات و جنگ هایی که قهرمانان داستان به جان می خرند؛ آمادگی برای قربانی و تحمل رنج؛ آزمون هایی که 

لصشان باید پس دهند مثالً پیرامون  مسئله ی وفاداری ، و باالخره وصال و عاشق و معشوق برای اثبات عشق خا

 ازدواج آنها.

از عناصری که ساختمان داستان را شکل می دهند می توان از برخورد غیر منتظره با  دوستان و دشمنان، که معموالً 

دل آگاهی  شخصیت های داستان از وقوع  پایان داستان را به تعویق میاندازند، نقش خواب ها و پیش بینی ها و رؤیا و

                                                 
26 Dante Alighieri, Divina Commedia.  

27 Dante Alighieri, Vita Nuova.  

28 Cfr. Foti S., Aspetti dell’amore mistico nella Vita Nuova di Dante e nel ‘Abhar al-’āsheqin (Il gelsomino dei Fedeli 

d’Amore) di Ruzbehān Baqli di Shiraz, in Saccone C. (ed.), Sguardi su Dante da Oriente, «Quaderni di Studi Indo-

Mediterranei» IX (6016), Edizioni dell’Orso, Alessandria 6017, pp. 151-178. 

29 Cfr. Saccone C., La “via degli amanti”: l’erotologia di Ahmad Ghazāli nel trattato mistico Savāneh ol-’Oshshāq, 

in Ahmad Ghazāli, Delle occasioni amorose, Carocci, Roma 2007, pp. 9-87. 

30    Al-Ġazālī, Libro del matrimonio, a cura di Y. Tawfik e R. Rossi Testa, Lindau, Torino, 1995, p. 31. 

 .1382، به تصحیح و مقدمه ی هنری کربن، انتشارات طهوری، تهران «شرح شطحیات»شیخ روزبهان بقلی شیرازی،  31

32 Thompson S., Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, 

fables, medieval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends, Indiana University Press, Bloomington 

1955-1958. 

33 Bachtin M., Voprosy literatury i estetiki, Izdatel’stvo «Chudožestvennaja literatura», 1975; (tra. ital.) Estetica e 

romanzo, Biblioteca Einaudi, Torino 2001, pp. 233-258. 
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حادثه ای و نیز وجود پدیده های ماوراء الطبیعی مانند جادو و اعجاز نام برد. از نکات مشترک دیگر عدم روشنی 

حدود زمانی و مکانی وقوع حوادث داستان می تواند باشد. همچنین عباراتی مثل "ناگهان این اتفاق افتاد که... "؛ 

و چنان مسئله پیش آمد ..."؛ "از قضا جریان این بود..."؛ "از قضا حادثه ای غیر منتظره پیش آمد ..." "تصادفاً چنین 

 این عبارات بسیار در ساختار داستان  به عنوان عناصر مربوط کننده و کاتالیزور نقش دارند.

 

نشان دهیم به چه اندازه منظور از یادآوری این نقاط مشترک در قالب موتیف ها و شگردهای ادبی این است که 

ً می بایست  فرهنگ های گوناگون می توانند شبیه هم باشند، و این دلیل بر این نمی تواند باشد که به حتم و لزوما

ارتباطاتی تاریخی بین آنها وجود داشته باشد، بلکه همانطور که گفتیم مسائلی که انسان ها با آن مواجهند و مشکالتی 

 رم می کنند از سرچشمه هایی مشابه بر می آیند و ذات انسانها از خمیرمایه ای یگانه می باشد.که با آن دست و پنجه ن

 

اگر بخواهیم از منظومه ی عاشقانه در ادبیات اروپای قرون وسطی به ویژه از آن نوعش نمونه بیاوریم که در 

تریستان و »انیم قبل از همه از عنوانشان مانند رمان های منظوم فارسی کالسیک نام های عشاق موجودند، می تو

می باشد و حتی چند محقق « ویس و رامین» از سده ی دوازدهم میالدی نام ببریم. رمانی که بسیار شبیه « ازوت

« تریستان و ایزوت»منشأ و مدل  گرگانیمعتقدند که منظومه ی گاله،  پیِرها متون شناس رمانس  اروپایی، در رأس آن

است
34

طرد شده است بیورگلز جانب چندی دیگر از قبیل پروفسور ، گرچه این نظریه ا
35

 . 

خسرو و »هم، که داستان اصیلش از انگلستان بر می آید، مانند « تریستان و ایزوت»بنا بر آنچه پیشترصحبتش رفت، 

ادامه ی خود را در ادبیات اروپا یافت و دیگران به تقلید و بازنویسی  نظامی)هفت پیکر( « بهرام نامه»و یا « شیرین

به زبان فرانسوی، آلمانی ، ایتالیایی و اسپانیایی هم « تریستان و ایزوت»آن بر آمدند و بعد از چندی از خلق این اثر، 

بازنویسی شد
36

ی دهد، بازتابی در که بن مایه ی اصلی داستان را تشکیل م« مرگ و عشق». این رمان با موتیف 

(1863) سوینبورناثر « پیروزی زمان»
37
( به 1865) واگنراثر « تریستان و ایزولده»داشته است که برای مثال در 

 اوج می رسد و در هنر نقاشی و نیز سینما هم تا عصر حاضر انعکاس یافته است.

میالدی( است و  1190ـ1135)تق.  ِد ترواِکِرتیِن در اروپای قرون وسطی منظومه پنجگانه نیز وجود دارد و آن اثر 

یا « پرسوال»، «شوالیه ی ارابه سوار»یا « النسیلوت»، «اِِرک و انید»، «ایوان یا شوالیه ی شیر»در پنج منظومه ی 

را در بر دارد« کلیژس»و «  کنت گرال»
38
که با خمسه ی نظامی در تجربه گرایی اش قابل مقایسه می باشد. 

 39
 

در زمینه ی خمسه اش تقلید نشده است ولی هر کدام از داستان های این "خمسه" به  نظامیمانند  کرتین دترواگرچه 

انحایی اعم از موتیف ها، برخی شخصیت ها و اسطوره ها در ادبیات اروپا انعکاس یافته اند. البته این تقلیدها فقط در 

شعر غنایی و حماسی و تئاتر وغیره نیز بازتاب زمینه ی منظومه اتفاق نیافتاده است، بلکه در ژانرهای دیگر مثل 

 داشته است. 

بهره ببریم که در پاسخ به این پرسش که  منظومه نویسان  ماریو َمنچینی خوب است در اینجا از سخنان پروفسور

های رمانس دوره ی قرون وسطی چه آثاری را برای آیندگان و نیز معاصران به ارث گذاشته اند، چنین می  زبان

 د:گوی

 

                                                 
34 Cfr. Gallais P., Genése du roman occidental. Essais sur “Tristan et Iseut” et son modéle persan, Térte de Feuilles 

et Éditions du Sirac, Paris 1974.  

35 Bürgel, J. C. [1976], recensione a Gallais P., Genése du roman occidental. Essais sur “Tristan et Iseut” et son 

modéle persan, Térte de Feuilles et Éditions du Sirac, Paris 1974, in «Fabula», XVII, pp. 100-103. 

36 Cfr. Dallapiazza M. (ed.), Tristano e Isotta. La fortuna di un mito europeo, Edizioni Parnaso, Trieste 2003. 

37 Algernon Charles Swinburne. 

 را به عنوان نمونه می آوریم: کرتین د تروا از معتبرترین تصحیح های مدرن از اثر پنجگانه ی  38

 Chrétien de Troyes, Erec et Enide, M. Roques (ed.), CFMA, Paris 1952: Cligès, A. Micha, CFMA, Paris 1957 

(ed.); Le chevalier de la charrete, M. Roques (ed.), CFMA, Paris 1958; Le chavalier au lion (Yvain), M. Roques 

(ed.), CFMA, Paris 1960; Le conte du Graal, F. Lecoy, 2 vols., CFMA, Paris 1973-75 

 رجوع شود به مصاحبه اینجانب با متون شناس زبان های رمانس، پروفسور ماریو َمنچینی که به فارسی هم ترجمه شده است   39

 “Biblioteca Medievale”. Le letterature islamiche e l’eredità del medioevo romanzo. Intervista a Mario 

Mancini, a cura di Nahid Norozi, (italian and farsi text) in “Rivista di Studi Indo-Mediterranei” III (6013), pp. 1-24.  
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اورالنددر اینجا فقط به اقباِل پر غوغا و بی سابقه ی شخصیت »
40
اشاره ای می کنم. از این شخصیت،  با  

بویاردوتغییراتی قطعی و دلپذیر، در منظومه های شوالیه اِی 
41
آریوستوو  

42
استفاده شده است. بر خالف آنها  

کرتین دو تروا
43
وش شده بود، ولی نه به لحاظ بن مایه های برای زمانی طوالنی به عنوان منظومه نویس فرام 

"گرال مقدس"ادبیش. مثالً بن مایه ی 
44

«کنِت گرال»که درکانون  
ً یکی از شایعترین  45 قرار دارد، مطلقا

«پارسیفال»اسطوره هاست. به عنوان نمونه یک اثر بسیار مهم که در آن موتیف گرال مطرح است 
46
 واگنراثر  

«شوالیه ی ناموجود»توانیم از ( می باشد، ولی می 1882)
هم یاد کنیم ، با آن ایتالو کالوینو ( از 1973) 47

آونگ »از "گرال مقدس" در اومبرتو اکو کاریکاتوِر شوالیه های جنگهای صلیبی اش؛ و یا از اخذ ماهرانه ی 

«فوکو
48

ر هذیان گو با آن هراس وسواس گونه شان از دسیسه، د "مریدان نقابِ "( و داستان 1988) 

«باودولینو»
49

تنزل یافته است. و همین طورتجربه های  "ناچیزی"( که در آن، گرال به کاسه ی 2000) 

«شوالیه های میز گرد»جسورانه ای را در حول و حوش گراِل مقدس در فرانسه داریم: پس از 
50
( از 1937) 

«شاه ماهی گیر»، این اسطوره با ژان کاکتو
51
هم میرسد.طبیعتاً نمی توان از  به تئاترژولین گراک  ( اثر1948) 

«رمز داوینچی»
52
«یاد نکرد. در روزگار خودمان دان بروانکار  (2003) 

53
 

 

بنابراین می بینیم که تنها در ادبیات کالسیک فارسی نیست که  با بازنویسی، با الهام و گاه با تقلید، و یا به عبارتی با  

ها بر حسب شاخصه های زمانی و مکانی بر عالیق و تمایالت  "نخلبندی" و استفاده از سنت ادبی مواجهیم بلکه این

گیری،  اند. انتخاب هایی که در درازای تمدن بشری در شکل را رقم زدهشخصی افراد اثر گذاشته و برخی انتخاب ها 

 تداوم و بالیدن هویت ادبی جمعی نقش بسزایی داشته و دارند.

 

خالصه کالم در هنرهای سنتی فرهنگ های مختلف جهان به ویژه در هنر ایرانی، تنها نوآوری ارزش شمرده نمی 

رداری از گنجینه ی سنت ادبی و توانایی شخصی در چیدمان عناصر آن شده بلکه کمال و تنوع و مهارت در بهره ب

نیز نقش مهم خود را ایفا می کرده است. ولی آن هنرمند پیروزتر است که مانند خواجوی کرمانی در جهت سنت 

ی اش توانسته باشد چیزی از خود به آن گنجینه بیافزاید و در اثرش بتوان روح ویژه ی وی و نیز شیوه اصیل و شخص

را حس کرد و از همه مهم تراینکه، اثر مورد نظر در وجدان ها و عواطف بشری متاثر و تکان دهنده ی روح 

 مردمان باشد و بدین سان بتواند در قرون جاودان مانده و در رده آثار کالسیک قرار گیرد.

 

 
 

                                                 
40  Orlando. 

41   Boiardo. 

42   Ariosto. 

43   Chrétien de Troyes. 

نوشید که به ایمان و عتقاد مسیحیان خون حضرت مسیح می باشد.  کاسه  یا جام معجزه گری که حضرت عیسی در شام آخر از آن شراب مقدسی را 44

 این جام در فرهنگ اروپا جنبه ی قدسی ـ جادویی به خود گرفته است و در علم ازوتریسم مقام واال و پر معنایی دارد

45   Conte du Graal. 

46   Parsifal. 

47   Il cavaliere inesistente. 

48   Il pendolo di Foucault. 

49   Baudolino. 

50   Chevaliers de la Table Ronde. 

51   Le roi pêcheur. 

52   Da Vinci Code. 

53   “Biblioteca Medievale”. Le letterature islamiche e l’eredità del medioevo romanzo. Intervista a Mario Mancini, a 

cura di Nahid Norozi, (italian and farsi text) in “Rivista di Studi Indo-Mediterranei” III (6013), p. 19.  


