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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Examining the style of poetry is a valuable 
step to recognize and analyze more accurately the poems of different periods 
and awareness of their artistic value and to understand the influence of poets 
on the works of the past and contemporaries. Amir Khosrow Dehlavi is one of 
the Persian Persian lyricists of the second half of the seventh century and the 
beginning of the eighth century AH. Therefore, in this article, the sonnets of this 
prominent poet are examined at three levels: linguistic, literary and intellectual, 
as well as special inventions of the poet, by giving examples of verses. 

METHODOLOGY: This article is a descriptive-analytical study based on library 
studies. The Statistical community is all the lyric poems included in Amir 
Khosrow Dehlavi's poetry collection, corrected by Iqbal Salahuddin. 

FINDINGS: The study of Amir Khosrow's lyric poems shows that the poet has 
created beautiful and unique lyric poems by mastering Persian language, 
mystical taste, artistic ability in using different weights and meanings and using 
various expressive and novel techniques on a large scalea and its own 
innovations. 

CONCLUSION:  The result of research shows that love and its related themes 
are the most important poetic axis of Amir Khosrow's lyric poems. At the 
linguistic level, the poet uses the various weights and variations in the use of 
side music and a variety of effective word arrays in the inner music, the stylistic 
structure of words, compositions and sentences, shows the linguistic 
prominence of his sonnets. Theology, the great influence of the Qur'an, prayer 
and supplication, love and affection, the instability of the world, belief in fate 
and destiny, skepticism, praise, folk themes, are among the most important 
intellectual components of Amir Khosrow Dehlavi that in most cases traces of 
mysticism can be seen. Also, Amir Khosrow's innovations in different linguistic, 

syntactic and literary levels have made him stand out in lyric poetry. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 غزلهای امیرخسرو دهلویبررسی سبک 

 
 خیرالنّساء محمّدپور

 ایران. تهران، دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور،

 

 چکیده:
های زمینه و هدف: بررسی سبک شعر دامی ارزشمند جهت شناخت و تحلیل دقیقتر اشعار دوره

تأثیرپذیری شاعران از آثار دذشتگان و معاصران مختلف و آداهی از ارزش هنری آنها و پی بردن به 

سدۀ هشتم  اوایل و هفتم سدۀ دوم دوی هندی نیمجاست. امیرخسرو دهلوی از غزلسرایان پارسی

هجری است. در این مقاله غزلهای این شاعر برجسته در سه سطح زبانی، ادبی و فکری و نیز 

 میشود.ابداعات خایّ شاعر، با آوردن نمونج ابیات بررسی 

 ایاست كه بر اساس مطالعات كتابخانه تحلیلی -توصیفی ایروش مطالعه: مقالج حاضر مطالعه

انجام شده است. جامعج آماری غزلهای موجود در دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی تصحیح اقبال 

 الدین است.صالح

تسلّط به زبان فارسی، مطالعه بر روی غزلهای امیرخسرو حاكی از این است كه شاعر با  ها:یافته

ذوق عرفانی، توانایی هنری در بکاردیری اوزان و بحور مختلف، و استفاده از انواع فنون بیانی و 

 نظیری خلق نموده است.غزلهای زیبا و كم بدیعی در سطح دسترده و ابداعات خایّ خود،

خسرو است. در دیری: عشق و مضامین وابسته به آن مهمترین محور شعری غزلهای امیرنتیجه

های سطح زبانی شاعر با استفاده از اوزان متنوع و تنوع در كاربرد موسیقی كناری و انواع آرایه

لفظی مؤثّر در موسیقی درونی، ساختار سبکی كلمات، تركیبات و جمالت، برجستگی زبانی 

بیانی و بدیعی، های غزلهای خود را بنمایش میگذارد. در سطح ادبی شاعر با بکار بردن انواع آرایه

 قنیایش، عش و قرآن، دعا از فراوان آفریند. خداشناسی، تأثیرپذیریتصاویری هنری، نو و بدیع می

عامیانه، از مهمترین  قدر، شکوائیه، مدح و مضامین و قضا به دنیا، اعتقاد معشوق، ناپایداری و

رفان را میتوان دید. های فکری امیرخسرو دهلوی است كه در اغلب این موارد ردّپای عمؤلّفه

همچنین، ابداعات امیرخسرو در سطوح مختلف زبانی، نحوی و ادبی سبب برجستگی وی در غزل 

 شده است.

  

 4155مهر  51 :دریافت تاریخ   

 4155آبان  54:  داوری تاریخ   

 4155آبان  49: اصالح تاریخ   

 4155دی  54: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی، غزل، امیرخسرو دهلوی، سبک

 سطح زبانی، ابداعات.
 

 :مسئول نویسنده * 

   Mohammadpour99@pnu.ac.ir
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 مقدمه
پردازی دستخوش تغییر و تحوّل دردید. شعر های سخناندک طرز افکار و شیوهاز اوایل سدۀ هشتم هجری اندک

گیزی و انتشبیه و استعاره مود توجّه بیشتری قرار درفت. خیال ساددی خود را ازدست داد و صنایع بدیعی بویژه

تراشی، ذهن دوینددان بویژه شاعران هندی را به خود مشغول خلق مضامین جدید و تازه و یا بعبارت بهتر مضمون

داشت و همین امر موجب تحوّل شعر این سده دردید. این تحوّل در هند در نخستین سالهای سدۀ هشتم، بدست 

 (. 356فارسی، مؤتمن: ی شعر یرخسرو دهلوی آغاز شد )تحولام

آور هندی است كه در سال شعرا و عرفای نامین محمود دهلوی از الدّین ابوالحسن خسروبن امیرسیفامیر ناصرالدّ

( و باآنکه از امیرزاددان دربار هند بوده، در بین 7، صفا: یامیرخسرو دهلویهجری در دهلی متولّد شد ) 454

الدّین اولیاء توجّه خاصّی به وی داشته است. شاعر در سایج صوّفج اهل هند نیز، اعتبار و اشتهار داشته و نظاممت

 وا اشعار در عرفانی و حکمی هایآموزه و دست یافت ایویژه مرتبج و مقام به تصوف در الدّین اولیاء،تربیت نظام

 ی،سعد نظامی، بخصوی فارسی ادب بزرگ استادان آثار از بهره با را هاآموزه این شاعر دهلوی. است بوضوح نمایان

 (.414، اخگر حیدرآبادی: یرسایل عرفانی جمجموعبیان نمود ) شیوایی و فصاحت نهایت در خاقانی و سنایی

های او نخستین و موفقترین شاعری است كه از نظامی تقلید نمود. همچنین بنا به نظر برخی قدما، نخستین نشانه

(. بدون شک امیرخسرو بزردترین 45ه است )مقدمج خمسه، اشرفی: یهای این شاعر دیده شددویی در سرودهعوقو

، شایستج وی است؛ زیرا به نظم و نثر فارسی تسلط كامل «سعدی هندوستان»دوی هندی است و لقب شاعر پارسی

ژه غزل، مثنوی و قصیده است. داشته و از استادان فن محسوب میشود. مهارت وی در سرودن انواع شعر بوی

 از دهقصی در سعدی بود، پیرو غزل شاهکارهای او بیشتر غزلهای عارفانه است. او آثار فراوانی در نظم و نثر دارد. در

 .(94پیروی میکرد )دنج سخن، صفا: ی دنجوی نظامی از مثنوی در و خاقانی، و سنایی

های شاعر، آداهی از ارزش هنری، پی بردن دقیقتر سرودهازآنجاكه بررسی سبک شعر دامی ارزشمند جهت درک 

به تأثیرپذیری شاعر از آثار دذشتگان و معاصران و درنهایت شناخت بهتر شاعر است، و ازآنجاكه غزل بهترین قالب 

شناسی غزلهای امیرخسرو دهلوی در بیان احساسات و عواطف، بویژه حاالت عاشقانه است، این پژوهش به سبک

است. آنچه نگارنده را بر آن داشته تا سبک غزلهای امیرخسرو را بررسی نماید، یافتن پاسخهای مناسب  پرداخته

 برای این سؤاالت است:

 های زبانی در غزلهای امیرخسرو دهلوی دیده میشود؟چه شاخصه

 ادبی غزلهای شاعر چیست؟ ویژدیهایبارزترین 

 است؟ مهمترین نکات فکری شاعر در غزلهای وی چه مواردی

 امیرخسرو در غزل چه ابداعاتی دارد؟

 

 سابقۀ پژوهش

 تحقیقات در زمینج امیرخسرو دهلوی و شعر وی متنوع است كه به مواردی اشاره میشود: 

به نقد و بررسی دیباچج « امیرخسرو دهلوینقد شعر و شاعری در هنر منثور »( در مقالج 4393تیغ )خلیلی جهان

کمال بحث بسیار مغتنمی در نقد الهغرّ جدر دیباچ این شاعر پرداخته است. در نظر نگارنده امیرخسرو الکمالغرّه

د و نق نقد و بررسی آن، مه پس از اظهارنظر درمورد شعركه در این مقدّ شعر دارد و از شگفتیهای كار او این است

( در مقالج 4399منش )كی ت شعر خود را برمیشمرد.و نقاط ضعف و قوّ ،شعر خود می ردازد به سنجش شعر عرب،

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/270947/%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%28%d8%ac%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c%29?q=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&score=5.161441&rownumber=7
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، به بررسی موسیقی درونی و بیرونی اشعار امیرخسرو دهلوی پرداخته و «و موسیقی دیوان او امیرخسرو دهلوی»

شعر  اوزانقایی میکوشد از میان امیرخسرو بیسیبب برخورداری از ذهن قوی موسیبه این نتیجه رسیده است كه 

انتخاب كیند و هنر شاعری خسرو نیز در پیوند  وزنی را كه با محتوا و حالت انفعالی شعرش هماهنگی دارد، فارسی،

« عناصر بالغی در شعر امیرخسرو دهلوی»( در مقالج 4395رئیسی بهان ). مضامین شعر با موسیقی كالم وی است

یافته با وجود تنوع عناصر بالغی در شعر امیرخسرو كه بنوعی اعنات را درپی دارد، باز پس از بررسی اشعار وی در

هم اشعار وی ساده و روان است. امّا پژوهشی كه بطور اختصاصی به سبک غزلهای وی ب ردازد، انجام نشده و مقالج 

 حاضر كاری جدید است.

 

 بحث و بررسی

 دهلوی امیرخسروغزلهای زبانی  هاییگویژ

 شناسی آواهاسبک یا آواییسطح 

غزل سروده كه تنوع اوزان در آنها بسیار است. انواع بحور رمل، هزج،  4444امیرخسرو دهلوی : موسیقی بیرونی

رجز،  متقارب، سریع، منسرح، مقتضب، خفیف، مضارع، مجتث و كامل در دیوان این شاعر بکار رفته است كه در 

 ن و نمودار فراوانی آن ترسیم میگردد.جدول زیر بسامد هریک از این بحور بیا

 

 ( اوزان بحرهای غزلیات امیرخسرو دهلوی4جدول )

نام 

 بحر

جمع  كامل مجتث مضارع خفیف مقتضب منسرح سریع متقارب رجز هزج رمل

 كل

 4444 4 614 641 443 4 11 43 34 454 576 554 بسامد

 5,455 5,55 46,4 43,6 5,4 5,55 6,6 5,4 4,4 7,4 69,4 67,9 درصد

 

 
 

و، حاكی از این است كه امیرخسرو عالقج فراوانی به بحر هزج و پس از آن به بحر غزلهای ابررسی اوزان و بحور 

درصد غزلهای  67,9غزل معادل  576درصد را در بحر هزج و  69,4غزل معادل  446رمل داشته است؛ زیرا حدود 

نی دااند. البته شاید موسیقیخود را در بحر رمل سروده است و دو بحر مقتضب و كامل تنها یک بار بکار رفته

تأثیر نباشد. امیرخسرو در موسیقی ایرانی و هندی توانا بوده و امیرخسرو در انتخاب اوزان و بحور و كاربرد آنها بی

كوب و خوشخوان بوده و آهنگهای فراوانی در راگِ هندی اع كرده است. طبلهتار )=سیتار( را اخترسازی به نام سه

 (.34-35ساخته است )امیرخسرو دهلوی طوطی هند، مشایخ فریدنی: صص

0
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فراوانی بحور غزلیات امیرخسرو دهلوی( 4)نمودار 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/270947/%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%28%d8%ac%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c%29?q=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&score=5.161441&rownumber=7
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/270947/%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%28%d8%ac%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c%29?q=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&score=5.161441&rownumber=7
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  موسیقی كناری

قافیه و تأثیر موسیقایی آن بهمراه ویژدیهایی مانند شدّت، زیر و بمی، امتداد و طنین، زیبایی معنوی، : قافیه

استحکام شعر، كمک به تداعی معانی، تناسب، القای مفاهیم ازطریق آهنگ و ... بر زیبایی شعر میفزاید )موسیقی 

 (. 43-46شعر، شفیعی كدكنی: صص

های بکاررفته در غزلهای وی از نوع اصلی هستند. انواع ده میشود. بیشتر قافیهاین ویژدی در غزلهای امیرخسرو دی

های اسمی، حرفی و فعلی در غزلهای وی مشاهده شده است. ردیف فعلی كمتر استفاده شده و اغلب مختوم قافیه

است. همچنین آشکار « َ-»و مصوّت « آ»نغمج ایجادشده از مصوّت بلند هستند. « م»و « د»، «ت»های به شناسه

و همچنین امتداد و كشش « ر»قرار درفته و نیز سکونهای روی صامت « د»سکونها و مکثهایی كه روی حرف 

 در كلمات سبب كشیددی آوا و دوشنوازی موسیقی آن میگردد. « آ»حاصل از مصوّت بلند 

 (4/64) مرا رآمد مروه چه كار است اینکه از جانان ب  /مرا  از در درآمد مرر این چه روزست اینکه یا

در بیت زیر، تأثیر موسیقایی بیت را بیشتر نموده « او»و « آ»و همچنین امتداد و كشش حاصل از مصوّت بلند 

 است.

 (5/65میرسانی به وی، ای باد صبا بوی مرا )  /ترسم از بوی دل سوخته ناخوش دردد 

یه نبوده، باوجوداین عیوب قافیه در اشعار وی امیرخسرو در سرودن غزل تکلّف نورزیده و در دیرودار وزن و قاف

، همینطور 99پرست و دست در غزل اندک است. یکی از این عیوب تکرار قافیه در یک غزل است، مانند تکرار بت

ایطای ». از دیگر عیوب قافیه در غزلهای امیرخسرو 447و غزل  44، 79، 15، 36، 4، 5تکرار قافیه در غزلهای 

شکن در عیب، قافیه فقط بر مبنای تکرار جزء دوم كلمه صورت میگیرد. مانند: شکّرشکن و بت است. در این« جلی

 و ... دیده شده است.  94، 44، 44، 45. این مورد در غزلهای 44غزل شمارۀ 

ردیف در غزل از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا برای كامل كردن قافیه بکار میرود و بندرت اتفاق : ردیف

درصد  93از میان غزلهای امیرخسرو (. 439كه غزل بدون ردیف لطفی و زیبایی داشته باشد )همان: ی میفتد

 دهندۀ زیبایی شعر امیرخسرو دهلوی است. درصد آنها بدون ردیفند و این نشان 67مردّفند و 

(، ندانم كه 45)غ(، من كجا 45(، كرد پیدا )غ95(، درفت ما را )غ44(، من بیا )غ7ردیفهای دروهی: خود را )غ

 (.679چیست )غ

(، 43615(، داشتم )غ4549(، مگذار )غ345(، دذاشتیم )غ353(، دوش كنم )غ331ردیفهای فعلی: انداخت )غ

 (.4964شوی )

( 4557(، نشان )غ4646(، طرف )غ46(، دلها )غ46و 66(، ما )45(، پیدا )غ4(، جدا )غ536ردیفهای اسمی: من )غ 

 و ... .

، 9، 7، 4، 1، 6،3بیشترین بسامد را داشته است كه نمونج آن را در غزلهای شمارۀ « را»حرف  ردیفهای حرفی: كه

 و ... میتوان دید.  64، 49، 43، 44، 4

ای نظری نیز متوجه اهمیت ردیف در زبان فارسی امیرخسرو دهلوی، شاید نخستین شاعر و ناقدی باشد كه بگونه»

ی و عربی كرده و فارسی را بر عربی رجحان داده است، سه دلیل اقامه ای كه میان شعر فارسشده و در مقایسه

 (.431ی)همان: « كرده كه یکی از آنها وجود ردیف در فارسی و فقدان آن در عربی است

های لفظی در شعر ایجاد میشود و انواع موسیقی درونی یا موسیقی لفظی كالم كه ازطریق آرایه: موسیقی درونی

 سجع، انواع جناس و انواع تکرار را در بر میگیرد. 
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  تکرار انواع

در غزلهای امیرخسرو دهلوی هم بصورت همحروفی )تکرار صامت( و هم  آراییک یا واجاتکرار و :کاتکرار و

 صوت( دیده شده است.همصدایی )تکرار م

 همحروفی:

 . (79غ/4ب) «نشان مراكه دركشد قلم این نقش بی«: »ش»تکرار صامت 

 .(4551غ/3ب)ب وش  رخ آخر خورشید، زمین زیر در مانده«: خ»تکرار صامت 

 «: ک»تکرار صامت 

 (75غ/4برسد ز جعد كمندت خم كمند آنجا )  /كجا روم كه ز كوی تو هر كجا كه روم 

 «: ت»تکرار صامت 

 (6/4546ر تركش مکن )دتا مرا جان هست در تن تیر  /زان دل سنگین چو كردی تیر پیکان مژه 

 «: د»تکرار صامت 

 (46غ/3بتا همه شب چه میرود بر دل دردناک ما )  /شاهد مست بیخبر خفته چه دارد آدهی 

 همصدایی:

 . (614غ/5ب) «شد هم نیز دیده و دل هوشم، و ضمیر و خرد«: »ُ-»تکرار مصوت كوتاه 

  .(453غ/1ب)« ح است، لیکدرجِ یاقوتِ لبِ لیلی مفرّ» :«ِ-» كوتاه مصوت تکرار

 (655غ/3بخوردَن غَمها هَمین اینجا خوش اَست ) /در غَمَت  غیری خورَد، ناخوش شدَم «: َ-»تکرار مصوّت كوتاه 

 تصدیر

 :ردالصدر الی العجز

 (4447غ/5ب) وایدر دل این است از او هیچ نخیزد جز   /كردم كه مگر غم ز دلم برخیزد  وای

 :بتداء الی العروضاإل ردّ

 (4446غ/7بزنخدانش ) هِچَ آب شد در  /دلم من دشت خون و خون  دل

 :بتداءالصدر الی اإل ردّ

 (4665غ/9بدوستان كاریست مشکل ) فراق  / تقفراندارم طاقت درد 

 العروض الی العجز:  ردّ

 (4635غ/4ب) دلاز نمکدان تو شد تازه جگرخواری   / دلرسته بودم مه من چند ده از زاری 

 

 تکرار عبارت یا جمله 
 (4754غ/4بكه آب بوالهوسان ریخت حب و منصب جاه )  /قدح باده در جهان خسرو   مجو مجو

 (475غ/4بكان كج كله بلند باالست )  /  آنجاستدل من و هم  آنجاست

 

 موازنهو ترصیع 

 در شاهدمثال اول آرایج ترصیع و در دو شاهدمثال دیگر موازنه دیده میشود. 

 (437غ/4بجفا ز یار وفادار هم نمیشاید )  /نمیآید  نوفا  ز یار جفاكار چو

 (69/غ4قدری بخند و از رخ، قمری نمای ما را  /  سخنی بگوی و از لب، شکری نمای ما را )ب
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 (449غ/4جرده ز زلف نیمتاب )بوی سراسر تاب من   /ز چشم نیمخواب  هخواب من بردای تمامی 

 

 انواع جناس 
( و 665غ/1)بدَم  (،144غ/5)بباد  ،(49غ/4)ب(، پرده 4غ/1)ب بند(، 4399/غ4جناس تام: در كلمات كام )ب

 .(4433غ/6)بخط 
 .(4446غ/1ب) بیا و بتا(، 4444/غ4)ب باز و یار :جناس خط )تصحیف(

  (. 43/غ5: خوار و خار )بجناس لفظ

 (.394/غ4( و تُرک و تَرک )ب4733/غ5جناس محرّف: مُلک و مِلک )ب

  .(4437غ/9)به ه و غصّقصّو ( 433غ/6)بناله و نامه ، (97غ/4ب)در الله و ناله  :جناس مضارع و الحق

مال و كمال ، (445غ/4باب )اطن و طناب، (157غ/46ب)رنج و نارنج  (در اول كلمه)جناس زاید )افزایشی(: 

مردم و  (در آخر كلمه)(/ 165غ/1بماهتاب )، مهتاب و (157غ/4)بپنجه و پنجاه  (در وسط كلمه)/ (157غ/3)ب

 .(4944غ/6)بمردم و مردمک  و (4467غ/9)ب(، ناز و نازش 4غ/5)بمردمی 

مانند: زمین و زمان و موسیقاییترین نوع جناس است. ت بلند اختالف مصوّدر جناس  : كهجناس اقتضاب

 (.4744/غ5( و صوفی و صفا )ب4467/غ5(، بسوز و بساز )ب477/غ5(، ناز و نیز )ب37/غ3)ب

. داه قلب در جمله است، (4454غ/6ب) شوخ و خوش، (614غ/5بخالی )و خیال مانند  :جناس قلب یا مقلوب

 .(5/4453)  «روی خود در روی من بین، روی من در روی خویش»مانند قلب در مصراع 

 : بجناس مركّ

 (4/4166نبینم )ماه تاب ودر چه ماه بتابد، به   /نبینم   ماهتابادر نه روی تو بینم، به 

(، طناب و اطناب 49غ/4)ب(، دل و دلبری 47غ/4)ب(، دل و دالب غ4/4)بدیده و دیدار : مانند جناس اشتقاق

 .(4415غ/4)ببال و مبتال  ،(4767غ/9ب)راضی و رضا  (،4664غ/7)ب(، وصال و واصل 445غ/4)ب

 

 در غزلهای امیرخسرو دهلوی لفظی های( بسامدی آرایه6جدول )

 درصد بسامد آرایه ردیف

 56,4 511 انواع تکرار 4

 17,1 145 انواع جناس 6

 455/5 4531 جمع كل 5

 

 
 

فراوانی آرایه های لفظی در غزلهای امیرخسرو دهلوی( 6)نمودار 

انواع تکرار

انواع جناس
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 فرایندهای واجی
 اوفتاد (،4347غ/7)باوفتم كلمات  است؛ مانند اشباع در ت كوتاه به بلندتبدیل مصوّكه همان اشباع 

 .(4115غ/4)ب اوستاد (،4115غ/3)ب بیوفتاد (،4115غ/4)ب
شادی (، بگ57ْغ/5)برام (، مخ57ْغ/6)بتان بسْمصوّت است: ت كوتاه یا ساكن كردن حذف مصوّتسکین كه 

 .(94غ/4)بود نبْ، (414غ/1)ب
(، 4714غ/4)بیهش ب(، 941غ/1)ببیهده ، (545غ/6)بد بُ است:ت بلند به كوتاه تبدیل مصوّكه تخفیف حركت 

  .(4595غ/7)ب(، هندستان 4767غ/3)بانده 
 .(4346غ/3)بم ببرّ، (931غ/5)بامّید ، (5/44) پرّ، (53غ/4)ب رشکّ: فتشدید مخفّ

 .(4714غ/6)بخطت  ،(691غ/3)ب(، قد 44غ/3)بحقش  :تخفیف مشدّد

 

 سطح لغوی 
ها در غزلهای امیرخسرو نشان میدهد این شاعر به سبک بررسی واهههاست. شناسی واهههمان سبکسطح لغوی 

 عراقی و هندی نظر داشته است.

در غزلهای امیرخسرو با كلمات و اصطالحات عربی مواجه میشویم كه نشان از آداهی وی از : لغات عربیفراوانی 

هستیم كه در استفاده از این واهدان این زبان بوده است. هرچند فراوان با این كلمات برخورد میکنیم، شاهد این 

(، بحمداهلل 16غ/4)ب(، روحی فداک 65غ/1)بضربت ها عبارتند از: دچار تکلّف نشده است. برخی از این واهه

 سکرات اجل (،464غ/7)باهلل تبارک (،941غ/1)ب(، دیت 944غ/4)ب(، من بعد 696غ/6)بمظلَم (، 73غ/3)ب

(، 444غ/1)باهلل (، علی4365غ/3)ب(، الغرض 4754غ/6)ب الحال(، فی4719غ/7)ب(، مستغاث 633غ/5)ب

 .(4755غ/1)باهلل عین

 .(4/494)(، تفسیده 1/4747(، خنگ 9/4519)(، دریوزه 7/4757) غلیواهان (،4/94)خس د : فارسیكهن لغات 

 

 « نه»و  «نی»كاربرد 
 داه هر دو مورد همزمان در یک بیت دیده میشوند.

 (1/4417نی مست و نه هوشیار در پیش )  /من بیهش و مست یار و یارم 
 تنهایی بکار میروند: «نه» و «نی»و داه 

 .(4761غ/1ب) (،4557غ/9ب) (،4634غ/3ب) (،379غ/4)ب(، 55غ/4ب)نی: 

 .(3/4763ب(، )4355غ/1ب(، )4649غ/7ب)(، 994/غ9)بنه: 

را بکار برده و هم از شکل كهن این واهه یعنی  «در»حرف امیرخسرو در اشعارش هم : «رد» و« اندر»كاربرد 

 استفاده نموده است. « اندر»

 (3/غ4)ب من و دردت چو تو درمان نمیخواهی دل ما را  /  مرا دردیست اندر دل كه درمان نیستش یارا

 .(4765غ/9ب). (4744غ/4ب(، )44غ/4ب(، )5/43(، )65غ/6ب) (،7غ/4بو نیز: )

نش تركیبات یکی از ویژدیهای سبک هندی و از جمله سبک امیرخسرو در غزلیات است. آفریآفرینی: تركیب

(، غربال 444/غ4(، ساقی خورشیدرو )ب44/غ1كش )ب(، طبیب خیره31/غ4دوز )بتركیباتی مانند: ناوک درون

فرسای حت(، عقل نصی4744/ 3(، نامراده )ب4/4439(، زاویج نیستی )ب754/غ6(، زندۀ پارینه )ب757/ 3صدق )ب
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 نچو غریب تركیبات. داده است نشان بسیار مهارت معنوی و لفظی هایآرایه انواع بردن بکار (. او در4447/غ4)ب

(، دیسوی كافركیش 44(، كلبج خونخواره )ب/غ19جا دریده )ب/غ(، دامن ده15مردم واالدرای )ب/غ ترک، پگاه

 فراوان بچشم او دیوان ( در54شکل قلّاشانه )ب/غ (،4914(، چتر عنبروش )ب/غ15(، فلک دیوپای )ب/غ63)ب/غ

 .میخورد

 

  سطح نحوی

 هااندیشه و عواطف نمایش کارب ادبی زبان در نحوی هایت است. سازهشناسی جمال سبکهمان سطح نحوی

 هیجانات نمایش و نقاشی دارجمالت، عهده و تركیبات و هاواهه چراكیه میکنند؛ پیدا هنری كاركرد و آیندمی

 (.44-7صص های زبانی صور خیال شعر امیر خسرو دهلوی، بارانی:توصیف سازه« )است هنرمندان روحی

 

 فعل 

، (5/14(، وادشتی )34غ/3)بدربازیم  ،(64غ/4ببرآمد )، درآمد و (7غ/1بوایافت ): كاربرد افعال پیشوندی

 ،(4795غ/6)ب ایبربسته ،(931غ/6)بوادرفت  (،444غ/4)ب(، در ده 46غ/4)ببازمدار ، (4594غ/5)بفرونایی 

  .(4795غ/4)ب ایدرپیوسته

(، برُفتم 665غ/4)ب(، بگذشت 45غ/46)ب(، بیاموز 41غ/4)ببشکفت  :فعل ماضی سادهبر سر « ب» آوردن

 و... . (4469غ/45)ب(، بمرد 4495غ/9)ب

 .(634غ/3ب)و ( 41غ/5)ب میگفت :«می»با  ماضی استمراریكاربرد هر سه شکل ماضی استمراری: 

 .(7غ6/5)بریزی همی  (،45غ/4)بآشامم همی  (،444غ/4)بدیدم همی :«میه»با ماضی استمراری

 (.4434/غ4)ب شنیدمی، (4439غ/9بكردمی )، (94غ/1ب): بودی «ی»با ماضی استمراری

ای نمرده، (4/4793ای )آموخته كه به دو شکل در غزلهای امیر خسرو بکار رفته است:: كاربرد فعل ماضی نقلی

 .(4/4416)ستم دیده، (3/4595)  ستیندیده (،5/4934)

ا بو همراه « می»با ، آغازدر « ب»بدون امیرخسرو این نوع فعل را به سه شکل بکار برده است. : كاربرد فعل امر

میکن و  (374غ/1)ب (، بریز73غ/4)بدو  ،(45غ/4ببگذار )، برو و (59غ/1بکش )، می(44غ/6ب)مانند: دار «. ب»

 .(4493غ/4)ب

 .(697غ/4)بمیا  (،91غ/9)بمبین  (،49غ/4)بگیر م: كاربرد فعل نهی

 .(4954غ/7ب)امیرخسرو برای تأكید در فعل نهی، بای تأكید را به آغاز این افعال اضافه میکند. مانند: بمکُش  بندرت

رود ، می(496غ/3بفتد )بکار میبرد. مانند: می« می»با  : كه شاعر آن را داهمضارع اخباری: كاربرد فعل مضارع

بجنباند بر سر آن میآورد: « ب»داه  (،494غ/4)ب دویم، (49غ/4بد )رَدَ، مانند: «می». داه بدون (494غ/9)ب

 .(431غ/4ب)

 (،433غ/4)ببرافشاند  ، برهاند و(374غ/45)ببکاوی : مضارع التزامی

 .(4144غ/4)بنبخشایم ، می(495غ/5بنمیگنجد ) و(، مینگنجی 456غ/4)بمین رسد  :فعل نفی
 

 حروف

 « ی»انواع

 .(4/4915) خبری (،5/4554) (، یکدمی5/4539) دشنامی، (4/14) دستوری: وحدت و نکره« ی»
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 .(4/4764ریختنی ): لیاقت« ی»

 «را»انواع 

« شکردوی كرمش كرد دل خسرو را»، (45/47) «سیر كجا كند مگس حوصلج عقاب را: »نشانج مفعولی« را»

 (.4/445)ب

 .(5/3)« كله ناده مبادا كج شود آن سروباال را: »اضافه نشانج فکّ« را»

 .(3/41) «ای سیاست سختتر پیر و جوانی چند را: »«برای» در معنای «را»

 .(66/41) «ومانی چند رادشت طوفان بالی خان» :زاید« را»

 

 سطح ادبی

غزلهای امیرخسرو فراوان و متنوع است. وی در تشبیهات خود از عناصر دونادونی بهره میگیرد. تشبیه در : تشبیه

انسان و متعلقات وی )اعضای بدن، امور عقلی و مفاهیم انتزاعی )حسن، مهر و محبت، پری، فتنه، غمزه، آه ...(، 

ان و اجرام آن، عناصر اربعه(، های طبیعی )دلها، دیاهان، درختان، حیوانات و پرنددان، آسمطبیعت و پدیده

 های آنجواهرات و سنگهای قیمتی، خوردنیها و آشامیدنیها، مکانها و زمانها، و اشیاء و ابزارها؛ كه طبیعت و پدیده

 مضمر، مركّب، و نیز انسان و متعلقات وی بیش از دیگر موارد بکار رفته است. انواع تشبیهات تفضیلی، تمثیلی،

درصد صورخیال غزلهای امیرخسرو را بخود  64,4... نیز در شعر او وجود دارد. تشبیه حدود  بلیغ و مفصّل، مجمل،

 هایی از انواع تشبیه در دیوان امیرخسرو آورده میشود:اختصای داده است. در این قسمت نمونه

 

 تشبیه تفضیل 

 (4414/غ1)ب با او؟ۀ شبرنگ باشد یک شکن ادر زان طرّ  /فلک هردز دذارد ماه را در دِرد شب دشتن 

 (.433/غ4(، )ب46/غ4(، )ب75غ/1)ب ،(67غ/4)ب ،(945غ/4(، )ب4441/غ7ها: )بدیگر نمونه

 

 تشبیه تمثیلی 
 (454/غ5دو هیزم چون بهم شد سوز، بیش است )ب  / به همدردی توان دفتن غمش، زانک 

 (474/غ4دیوانه و موسم بهار است )ب  /با تو به مثل هالک خسرو  

 .(4599/غ3(، )ب966/غ3(، )ب154/غ1(، )ب495/غ3(، )ب44/غ5(، )ب49/غ9)بها: دیگر نمونه

 

  تشبیه مضمر
 (63/غ4ارها )ببهر دمره كردن پاكانست این زنّ  /در خم دیسوی كافركیش داری تارها  

 (97/غ1در دل خود دمان برد شعلج درم الله را )ب  /سوختج رخت ادر سوی چمن دذر كند 

 .(464/غ3)ب (،46/غ3(، )ب16/غ4(، )ب4/غ4ها: )بنمونهدیگر 

 فعلی ادرچه داهی بخاطر ؛تابلوهای رنگارنگ ایستا هستند بیشتر این نوع تشبیهات، همانطوركه مالحظه میشود،

بیه مضمر تش بخصوی وقیتی، پیدا كیرده است چشمگیر كیو تحرّ پویایی ،تصویر رفته، كه در ساخت آنیها بیکار

 ؛ زیرا تکاپوی ذهن مخاطب جهت دریافت دو سوی همانندی چندبرابر میشود.شدبا
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 تشبیه مجمل
ودر نه دل كه دشمن شد مرا، چه جای تعظیمش  /   غم دل زان خورم كانجاست آن باالی چون سیمش

 (4655/غ4)ب

 (444/غ5)ب ستهاشکم كه چو لعل ناب دشت  /  مهر عارض تست دانم كه ز

 

  تشبیه مفصّل

 (637/غ6آخر آن یوسف دمگشته به زندان چونست )ب / ام دیده سفید من چو یعقوب ز دریه شده

 (4743/غ4در سینه درون نهان نشسته )ب  /  ای در دل من چو جان نشسته

 .(41/غ9(، )ب36/غ5ها: )بدیگر نمونه

 

 تشبیه بلیغ 

 كه داه بصورت اضافی است: 

 (4436/غ5خود پیشکاره كن )ب تهمّ عروسِپیش   /بگذر ز دهر و عنصر و اجرام، چرخ را 

 (4567/غ9آنجا به هوس رسید نتوان )ب / بس بلند است   ایوان مراد

 (4545/غ6انگیختن )ب عشق شکارستانِدر   /  فتنه را تنگ بستن كمیتِ

 (653/غ4طفل مکتب است )ب عقل پیرِدر دبستانی كه   /ای  الف دانایی مزن خسرو مگر دیوانه

(، 494/غ4شوق )ب آتشِ (،4159/غ9حیات )ب (، نطع36ِ/غ3دل )ب عروسِ (،7/غ6روی )ب دلِها: نمونهدیگر 

 .(4596/غ5عشق )ب (، نرد4155ِ/غ6فراق )ب (، تندباد4663ِ/غ9عشق )ب (، كمند651ِ/غ7روی )ب ماهِ

  غیراضافی: و داه

 (4434غ/6بناز تو تا كی همچنین )حسن تو تا كی همچنین، /    حسنت بال، نازت جفا، باری برآمد جان من

 (543/غ3بت جویم و محراب ندانم كه چه باشد )ب  /طاق دو ابروی تو محراب بتان شد   تا

و ه بخشید ترا قوّ خود شعراو با این كار  .بهمراه دیگر عناصر بیان آورده است را یرخسرو این تشبیهات بلیغام

 .ایجاز هنری دست یافته استبه بنوعی  یشزبان شعرو  اشیهای بیدیعی خیلق كیردهنقّ

ی بوجود كدارای بعد نمایشی و تصویری هستند و تصاویر پویا و متحرّ های اشعار امیرخسروبیشتر استعاره: استعاره

همین امر  .منجر شده استاندیشیهای جیدید معنایی در زبان شده و به مضمون دسترشجب ند كه مواآورده

روح و جان خواننده دچار التذاذ و  پس از دریافت معنای هنری، آنچنانکه ؛خواننده میشودموجب تیالش ذهنی 

بخش اعظم استعارات امیرخسرو را استعاره از معشوق تشکیل میدهد كه طیّ آن شاعر احساسات  .اعجاب میگردد

معشوق و عاشق و اعضای آنها نرم و لطیف خود را بیان میکند. عناصر استعاره در مستعار و مستعارله عبارتند از: 

)قد، لب و دهان، چشم و ابرو، خوی و عرق، زلف و طرّه، بوسه، خط، اشک، ...(، طبیعت )دلها و دیاهان، درختان، 

درصد صورخیال غزلهای این شاعر را به خود اختصای  64,6آسمانها و افالک، باران و شبنم، ...(. استعارات حدود  

 داده است.

 .(4751/غ1) «به یک خدنگ كه بگشاد نردس مستت»استعارۀ مصرّحه از چشم است:  نردس :حهاستعارۀ مصرّ

مصرحه  استعارۀ (4754/غ1)بهفت خرده و  (414/غ1)بهفت دنبد ، (97/غ6)به فلک نُ، (4645/غ6به طاق )نُ

 .(4414/غ9ب)استعارۀ مصرّحه از زلف كاله سیه، (4594/غ6ب) خداوندغیب استعارۀ مصرّحه از اط خیّاز آسمان، 
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 ماه، (496/غ3)ب «عقرب او چو حلقه میگردد: »زلفمجرّده از  مصرّحج استعارۀعقرب : دهحج مجرّاستعارۀ مصرّ

 .(4454/غ4)ب ه از یاراستعار ،قمرو  (446/غ4)ب یار ه ازاستعار ،مهر، (4754/غ3)به از یار استعار

همه كافور شد از سردی  چو مشک ما: »موی سفید از مرشّحه مصرّحج ارۀاستعكافور : حهحج مرشّاستعارۀ مصرّ

 ،هاله، (4447/غ3زلف )به از استعار ،نیلوفر، (4661/غ6موی نورستج رخ )به از استعار، سنبل، (5/غ5)ب« عالم

 .(777/غ3شراب )ب ه ازاستعار ،مریم خمزاد، (454/غ4اشک )به از استعار

فعل و صفت را استعارۀ تبعیّه میگویند. مانند دویدن اشک در بیت زیر از امیرخسرو كه : استعاره در هیّتبعاستعارۀ 

 اشک استعاره از انسانی است كه میدود.

 (544/غ7دی دلبر من سواره میرفت  /  اشکم بدوید و همعنان شد )ب

 دری آن است:یا پرده از سر برداشتن بهار استعارۀ تبعیّه از فرارسیدن بهار و جلوه

 (14/غ4ر پرده برانداخت روی نیکو را /  نمونه دشت جهان بوستانِ مینو را )ببها

خشکسالی است در این عهد وفا را ای »: اشک، استعاره از انسانی است كه مخاطب قرار درفته: هاستعارۀ مکنیّ

ش دارد و دو (454/غ4)بای كه دست دارد از انسان یا موجود زندهه استعارۀ مکنیّ، دل، (611/غ9)ب« اشک

 .(4436/غ4ب)

های صور تشخیص از زیباترین دونهبه آن انسان است. ایست كه مشبهتشخیص در واقع استعارۀ مکنیه: تشخیص

نگاری اهای انسانانگاری و جاندارانگاری بکار برده است. نمونهخیال است. امیرخسرو این آرایه را به دو صورت انسان

 در غزلهای امیرخسرو فراوان است. 

تشبیه دل به انسانی كه سؤال  (،65/غ7انگاری: تشبیه ساغر به انسانی كه از لب یار بهره میگیرد )بهای انساننمونه

تشبیه چرخ به انسانی كه  (،4/غ4تشبیه ارغوان به انسانی كه پیاله در دست میگیرد )ب (،4751/غ4میکند )ب

 .(6/غ7)بشهسوار از او عذرخواهی میکند  تشبیه فتراک به انسانی كه (،4349/غ7بازی میکند )بمهره

(، لطف به حیوانی تشبیه شده كه 493/غ7ای كه پرواز میکند )بهای جاندارانگاری: تشبیه جان به پرندهنمونه

(، جفا به جانوری 454/غ4(. محنت به حیوانی مانند شده كه چنگ دارد )ب697/غ6ركاب بر او بسته شده است )ب

 (.474/غ3)بمانند شده كه نیش دارد 

ین ا تازه انجامیده است. آفرینیكنایاتی تازه و بدیع دیده میشود كه بنوعی مضمون در شعر امیرخسرو: كنایه

درصد است و در سه نوع  44,5میشود. بسامد این آرایه در غزلهای امیرخسرو آشکار  جمله كینایات در ساخت

 كنایج اسم، صفت و فعل بکار رفته است.

(، 13/غ4، خوابگاه كنایه از قبر و آرامگاه )ب(5/غ5)ب زلف سیاهكنایه از  ،مشکنایج موصوف )اسم(: های كنمونه

 (.913/غ1(، خران، كنایه از انسانهای نادان و جاهل )ب149/غ7یک سر سوزن، كنایه از كم و اندک )ب

(، زردرو كنایه از 95بخت )ب/غروز كنایه از بد، تیره(43/غ7كنایه از بدبخت )بدلیم سیههای كنایج صفت: نمونه

(، بدمهر كنایه 343(، روسیاه كنایه از شرمسار )ب/غ441(، سبک كنایه از كمعقل )ب/غ459بیمار و بدحال )ب/غ

 (.741از بیوفا )ب/غ

داشتن  تکبر و غرور از كنایهباد در سر داشتن ، (7/غ5)بشدن  ناامید از كنایه دنانسر خارهای كنایج فعل: نمونه

آب در جگر ، (46/غ3)بكاری  از انجام شدن منصرف و دیریكناره از از كاری كنایه دست شستن، (56/غ4)ب

پای در  ،(433/غ4)بحد  از بیکاری بیش از كنایه مگس پراندن، (465/غ4)ب داشتن مالی كنایه از تواناییداشتن 

، (4349/غ1)ب آبرو كردن حفظ از نایهكروی به ط انچه سرخ كردن ، (4644/غ1)بكنایه از درفتار شدن  شدن دل
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 و داشتن راه به كنایه از چشم سفید شدن چشم، (4417/غ6)ب كاری انجام برای شدن آماده از كنایهكمر بستن 

 .(4765/غ6)ب بودن كسی انتظار در

 بعدیمچون دوهشناسی زیبایی هایفهباید دانست كه اصل در كنایه تازدی و ناآشنایی آن است كه وقتی با دیگر مؤلّ

 جکند و روح و جان برافروختیاشی متابلوی سحرانگیز نقّ آن را بصورت ی و مبهم بودن همراه باشد،ئبودن و جز

خلق  در این زمینه تابلوهای سحرانگیزی خسروو امیر نشان میدهد زبانی هینرمند را بیه بهترین شکل در نقاشی

 .نموده است

كاربردترین درصد، كم 43,4، مجاز در غزلیات امیرخسرو با داشتن بسامدی در حدود در میان انواع صورخیال: مجاز

 است.

             . الحمد مجاز از سورۀ حمد است. (53/غ9)ب« هر دم الحمد میزنم به رخت: »ذكر جزء و ارادۀ كل

سر مجاز از اندیشه . (64/غ3)ب« ن سر كه سرم در سر كار تو شوآدارم » ظرف و مظروف(:=عالقج حال و محل )

 است.
 . آب و خاک مجاز از وجود آدمی است.(46/غ4)ب «باز خدنگ شوق زد عشق در آب و خاک ما» عالقج ماكان:

 است.قیامت  مجاز از فردا. (4667/غ4)ب «خیر بادت میکنم یک سجدۀ فردا قبول: »عالقج مایکون
 . شبدیز مجاز عام از اسب است.(44/غ4)ب «راباری چو بر ما بگذری آهسته ران شبدیز : »عالقج عموم و خصوی

 سببیت: در بیت زیر سودا مجاز سببیت از دیوانگی و جنون است. عالقج

 (67/غ6در سرم در سر سودای رود نیست عجب  /  سر سودای تو دارم غم سر نیست مرا )ب

 در این قسمت جدول بسامدی و نمودار فراوانی غزلهای امیرخسرو دهلوی ترسیم میشود:

 

 ( بسامدی صور خیال در غزلهای امیرخسرو دهلوی3جدول )

 درصد بسامد آرایه ردیف

 64,4 154 تشبیه 4

 64,6 649 استعاره 6

 44,5 636 كنایه 3

 43,4 444 مجاز 1

 455/5 4155 جمع كل 5
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 بدیع معنوی

ایهامهای شاعر بیشتر ایهام در فعل و هایی است كه در غزلهای امیرخسرو فراوان بکار رفته است. از آرایه: ایهام

« برآید»تركیبات فعلی است تا اسم، شاید به این دلیل است كه فارسی زبان اصلی وی نبوده است. در این بیت فعل 

 ایهام دارد: هم به معنای برخاستن و بلند شدن است و هم به معنای مردن:

 (   554/غ4پیش آی كه بهر دیدن تو  /  جان منتظر است تا برآید )ب

 هم به معنای چرخیدن ظاهری بکار رفته است و هم به معنای تحت تأثیر قرار درفتن:« بگردد»و فعل 

 (49/غ9از آب چشم بنده بگردد، ادرچه هست /  سنگین دل تو سختتر از آسیای آب )ب

 (435/غ5او را چه توان دفت كه او مست مدام است )ب  /چشم تو ادر خون دلم ریخت عجب نیست 

 ایهام دارد. « مدام»كه واهۀ 

البتّه در غزلهای امیرخسرو انواع ایهام تناسب و تضاد هم دیده میشود كه بسامد ایهام تناسب بیشتر از ایهام تضاد 

 كه با فرهاد و خسرو تناسب دارد:« شیرین»است. مانند ایهام در كلمج 

 (47/غ4باور آید )بهای خسرو در عشق كش دفته /فرهادوار باید مشتاقِ دفتِ شیرین 

 ایهام در صبر و تناسب آن با سفوف زیره:

 (4711/غ1چشم مقامر تو از بس دغا كه دارد / مالیده صبر مارا همچون سفوف زیره )ب

 ایهام در چین و تناسب آن با زنگبار:

 (496/غ1شام زلفش چو میرود در چین / شور در زنگبار میفتد )ب

المثل به تقسیم شود و ضربآن است كه دفتاری به دو بخش مشبه و مشبه مثلالارسال: تمثیل و مثلالارسال

 ( كه این كار برای تأكید بیشتر صورت میگیرد.47فضیلت: یهای ادبی، به قرار دیرد )آرایهدر جایگاه مشبه

 (534ای نیست /  فریب صید باشد خواب صیّاد )ب/غفتنهتغافل كردنت بی 

 به واقع شده است.بّهكه مصراع دوم مثلی است كه مش

 (36/غ4شاخ نردس را ببرد اینک صبا / سهل باشد بردن از كوری عصا )ب

 (71/غ44آری سفال درم به جوش آرد آب را )ب /خسرو ز سوز دریه نیارد نگاهداشت 

 .(6/غ6(، )ب416/غ7)ب، (495/غ4)ب، (495/غ9)ب دیگر موارد:

 ج شاعر است.عامیانحکمت تجربی اسلوب معادله همان : اسلوب معادله

 (449/غ43چون شدی در تاب از من، داد دشنامم رقیب / سگ زبان بیرون كند، چون درم دردد آفتاب )ب

(، 444/غ6(، )ب45/غ3(، )ب54/غ4(، )ب995/غ4(، )ب36/غ4(، )ب41/غ5(، )ب4/غ4)بدیگر موارد: 

(، 4953/غ4، )ب(4599/غ43(، )ب567/غ3(، )ب393/غ5(، )ب374/غ3(، )ب944/غ5(، )ب616/غ6)ب

 .(4545/غ1)ب

اغراق در اشعار غنایی و توصیفات عاشقانه، غزل را شورانگیز میکند و بر حیرت خواننده میفزاید : مبالغهو  اغراق

 و زیبایی آن را چندبرابر میکند.

 (543/غ3روزی كه تو برنخیزی از خواب /  خورشید بلند برنیاید )ب

وق از خواب برنخیزد، خورشید نیز طلوع نخواهد كرد و در بیتی دیگر با در این نمونه شاعر معتقد است ادر معش

اغراقی زیبا، درد عشق و هجران خویش را آنقدر دردآور و سخت توصیف میکند كه از شنیدن نالج درد وی، مرغان 

 میکنند:های خود را رها آشیانه
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 (43/غ9شبی كردم به بستان نالج درد /  رها كردند مرغان آشیان را )ب

 .(4467/غ9)ب (،547/غ7)ب (،656/غ5(، )ب445/غ1)ب (،35/غ4(، )ب43/غ7)بدیگر موارد: 

 

 ابع اضافاتتت
 ( 4447/غ1كه چه فرق است ز نادیدن تا دیدن تو )ب /حالِ زارِ دذرِ من شبِ تیره دانی 

سگِ كویِ ترا (، 643/غ5(، الفِ جمالِ تو )ب455/غ6(، شرابِ ارغوانیِ من )ب47/غ5ساقیِ مستِ عاشقان )ب

(، فکرِ لبِ كشت و میِ ناب 535/غ45(، فدایی خاکِ پایِ آن صنم )ب141/غ4(، شرابِ لذّتِ دیدار )ب354/غ3)ب

(، غالمِ خوابِ آن و آوازِ خوشِ ساقی 945/غ5آلودِ من )ب(، غبارِ غم776/غ9(، سرِّ دلهایِ پریشان )ب566/غ5)ب

 (.4544/غ1)ب

 

 ( تضاد )طباق
 (416/غ5از وصالم /  شبم تاریک و امید سحر نیست )ب اسیر هجر و نومید

 (447/غ3جنگهای او خوش است ار آشتی را جا بود /  وز عتاب و خشم در آزار بودن هم خوش است )ب

(، غم 535/غ5(، پابسته و آزاد )ب334/غ6تیره و روشن )ب (،54غ/)ب4خوف و رجا ، (6/4645باوج )و حضیض 

سخنگو و خاموش  (،4467/غ46)بعشق و عقل (، 441/غ4ان )ب(، وصل و هجر446/غ4و خوشی )ب

 .(4467/غ46)ب(، حقیقت و مجاز 4441/غ4)ب

 

 فات الصّتنسیق

 (4443/غ4بازین دیوانه بدمستی و بدخویی و نادانی )  /مسلمانان، درفتارم به دست نامسلمانی 

 (4443/غ6به غمزه ناخداترسی، به كشتن نامسلمانی )ب  /ه آشنابندی، به خنده پارسابینی به طرّ

های بسیار پركاربرد امیرخسرو است. انواع تلمیحات اساطیری، مذهبی، تاریخی و قرآنی در تلمیح از آرایه: تلمیح

 غزلهای وی دیده شده است. 

، (4497/غ5ب)د جمشی، (941/غ7جام جم )ب، (4953/غ1اسکندر )ب ،(654/غ3آرش )بای: تلمیحات اسطوره

 .(4599/غ6رخش )ب، (15/غ4هما )ب، (36/غ1)ب سیمرغ، (951/غ1)ب ضحاک و مار، (4599/غ46)ب زال

 عذرا وامق و، (4445/غ9محمود و ایاز )ب، (4473/غ55)بفرهاد ، (444/غ4)ب خسرو و شیرینتلمیحات تاریخی: 

 .(445/غ5)ب

، (447/غ7)ب ایوب، حضرت (419/غ3)ب ابلیس، (956/غ4)ب آدم، (4593/غ3آتش خلیل )بتلمیحات مذهبی: 

، حضرت (4364/غ6طور )ب، كوه (455/غ7)ب سلیمان، حضرت (463/غ3)ب خضر، حضرت (4765/غ47)ب براق

طوفان ، (4535/غ7د )بونغمج داو، (444/غ7یوسف )ب، حضرت (4447/غ6، چشمج كوثر )ب(654/غ3)ب عیسی

 .(4447/غ6)ب . كلیم )=حضرت موسی((459/غ3)ب كهف سگ، (149/غ4اج )بمنصور حلّ، (496/غ5نوح )ب

های زیبا و خلّاقانه در بدیع معنوی است كه شاعر طی آفرینی شاعرانه از آرایهیا دلیل لیلعحسن ت: لیلعحسن ت

آن برای اثبات سخن خود، دلیلی ذكر میکند كه شاعرانه است و با موضوع شعر نیز مناسبت دارد. این آرایه موجب 

بعنوان نمونه، شاعر علّت آواز (. 434انگیزی و حیرت شعر میشود )دربارۀ ادبیات و نقد ادبی، فرشیدورد: یخیال

 بلبل را در این میداند كه یک سال تمام از دل جدا بوده است:
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 (536/غ3از آن بر دل زند فریاد بلبل /  كه او سالی تمام از دل جدا بود )ب

 (6/غ3دلرخان خونست از آنک /  بوستان زندان نماید، مردم غمناک را )بغنچج دل ته به ته بی 

(، 454/غ1(، )ب495/غ6(، )ب444/غ4(، )ب411/غ3(، )ب449/غ4(، )ب55/غ1(، )ب4/غ4)بدیگر موارد: 

 .(4443/غ4)ب

 

 عداد اإلسیاقه

شش  و و شش / كشته چو بنده هر زمان، یک دو سه چار و پنج پنج ای زده ناوكم به جان، یک دو سه چار و 

 (      4514/غ4)ب
 (4414/غ7ب)شش و پنج دل فغان، یک دو سه چار و سرو خستهخ  /آه و فغان ز مردمان بس كه همیکند دمی  

آفرینش آهنگهای دل ذیر با اعداد، كاری است كه خسرو در ادب فارسی با تسلّط بر موسیقی ایرانی و هندی به »

استادی از عهدۀ آن برآمده است.... و این آهنگی است خوش كه از حركت قطار شتران، دوش جان هر صاحب 

مینوازد و كاری است شگرف و ابتکاری و نوعی نوآوری در حوزۀ تلفیق اعداد با موسیقی در قالب غزل ذوقی را 

ش: مناو، كی دیوان موسیقی و دهلوی )امیرخسرو« فارسی و این توفیق كمتر شاعری، جز خسرو را دست داده است

 (.469ی

 (4473/غ5نج و چارش )باز شش جهات دیتی از ماه پ  / از شب اثر نماند، از شام چون بیاید

 ( 4515/غ4در كنی دشت چمن با شوخ و با شنگی دو سه /  باغ صدرنگ آورد از بوی از رنگی دو سه )ب

(، )ب 456/غ6(، )ب916/غ3(، )ب157/غ4(، )ب445/غ3(، )ب95/غ6(، )ب44/غ6)ب(، 41/غ4)بدیگر موارد: 

 .(4416/غ5)ب (،4546/غ5)ب (،4174/غ4(، )ب4575/غ3(، )ب4394/غ4(، )ب4493/غ1

 

 تناسب( ) نظیرالمراعات
 (49/غ9مجمری را )ب ای همكی چو من سوزند یاران، درچه دلسوزند، لیکن /  عود چون سوزد بود دلگرمی

 (675/غ6ماه را از رخ چون خورشیدت /  در شب چاردهم نقصان است )ب 

 (،                154/غ4ای دستت از نگار سفید و سیاه و سرخ  /  وی چشمت از خمار سفید و سیاه و سرخ )ب

، رهاوی، ساز كردن، مطرب (93/غ5)ب، شاخ، برگ، دلزار (413/غ4كعبتین )ب، دو یک، نرد ،نقش ،دو شش

(، می، 454/غ6یش، مهجور )ب(، محنت، هجران، رنج، تشو396غ/4(، بهار، شکفتن، دل، بوستان )ب437/غ4)ب

 (.447/غ3(، روی، دیده، مژه، پای )ب4517/غ1(، جراحت، دردمند، بیدرد و دوا )ب4563/غ6ساقی، مستان )ب

 ای مصراع یا بیتی به عربی و فارسی باشد. آن است كه در سرودهشعر ملمّع: 

 (654/غ9بالغدات )ب حببی یا كأسا خمار /  هات در نشینانشب شراب از

مشاهده شده است.  4713و  4744، 4754، 4545، 4543، 459، 654، 455، 51آرایه در غزلهای شمارۀ  این

 ، این آرایه بدین صورت بکار رفته كه یک بیت فارسی و یک بیت عربیست. 51همچنین در غزل 

 والنوا  هو قلبی ذاب والهوا  /  وقد سارعت دمعی اال

 (51/غ6-4دوا )ب ندیدم هردز كه دردی دلم  /  به خوبان میر ازان اسیرست

 یک مصراع فارسی و یک مصراع عربی است: 4545همچنین در غزل شمارۀ 

 (4545/ 4شدّه الندامه )ب من حیّاً لست بعد مه  /  من با است نسبتی كت دفتم الغ به روزی



 645/ بررسی سبک غزلهای امیرخسرو دهلوی

 

 در ذیل جدول و نمودار بسامدی بدیع معنوی در غزلهای امیرخسرو ترسیم میشود:

 

 ( بسامدی بدیع معنوی در غزلهای امیرخسرو دهلوی1)جدول 

 درصد بسامد آرایه ردیف

 4,1 649 ایهام 4

 4,4 449 تمثیل و مثلالارسال 6

 7,4 647 اسلوب معادله 3

 6,4 75 مبالغهو  اغراق 1

 63,4 493 ابع اضافاتتت 5

 44,7 334 تضاد 4

 6,4 93 فات الصّتنسیق 7

 45,4 346 تلمیح  9

 6,3 44 تعلیل حسن 4

 4,1 16 اإلعدادسیاقه 45

 44,4 193 نظیرالمراعات 44

 6,5 73 ملمّع 46

 5,5 41 جمع و تفریق و تقسیم 43

 455/5 6955 جمع كل 41

 

 
 

 خسرو امیر فکری دیوان سطح
ینش و ، برنگ فردی میدهداست. چیزی كه به سبک نویسنده یا از ذهن و اندیشج شاعر درفته نشئتسبک ادبی 

ی هاالیتاز فع و جدا آدمی سرمیزند ی است كه ازاقنیروی خلّبردرفته از زنددی فکری است كه نگرش و نیز سبک 

 شناختیسبک بر )درآمدیبلکه در درو تأثیری است كه از جهان بیرون می ذیرد  ،نیست وینظری و عملی 

ها و مضامین سرودن اشعار، و مهمترین درونمایههای شاعر از (. در سطح فکری، انگیزه44ساختاری، غیاثی: ی
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شعری وی، مورد تحلیل و واكاوی قرار میگیرد. مهمترین ویژدیهای فکری امیرخسرو در سرودن غزل موارد زیر 

 است:

در غزلیات امیرخسرو عشق وی به خداوند دیده میشود. در نظر امیرخسرو خداوند را نمیتوان آنگونه خداشناسی: 

 ؛ زیرا عقل درک انسان بسیار محدود است:كه هست شناخت

 هست عرفان تو به عقل چنانک  /  كوه سنجد كسی به پرّ مگس

 (4414/غ3و6از من ادراک تو بدان ماند /  كابلهی كرده باد را به قفس  )ب

 آید:از نظر او، روزی كه در آن پرستش خداوند بجای آورده نشود، آن روز، اصالً بشمار نمی 

 (15/غ5ود مشمر در شمار عمر /  الّا همانقدر كه پرستی خدای را  )بروزی كه میر

 او وحدت وجود را محور سخن خویش قرار داده و میگوید:

 (.699/غ9نقد دلی كه سکّج وحدت نیافته است  / آن قلب را بهیچ والیت رواج نیست )ب

 

 تأثیرپذیری فراوان از قرآن 
 (464/غ6فَارغَب )ب رَبِّکَ زن وَإِلَى خود مسجد در تومأذن  /   خواجج بروای شاهد، قامت و منم

 .جسته است سود خود مقصود بیان برای انشراح سورۀ 9 آیج از شاعر دوم مصراع در كه

امیرخسرو در نیایشهای خود با خالق هستی دست بدعا برمیدارد و برای رسیدن به حاجتهای خود دعا و نیایش: 

 دعا میکند:

 (346/غ9آرزوی خویش بیاب  /  باری آنچ آرزویم هست، همان خواهم یافت )بای كه دفتی به دعا 

 میخواند: یکاد داه نیز برای دفع چشم بد از چهرۀ زیبای معشوق، دعا میکند و إن

 (415/غ9به روی نکو بخواهم خواند /  نه بهر دیدۀ بد هم دعا بخواهم كرد )ب یکاد و إن

 د توجّه معشوق قرار دیرد:در اغلب موارد از خداوند میخواهد مور

 (17را )ب/غ« خدا را»دو بوسه از لب خود خسروا، خدا را خواه /  بود كه بشنود آن سنگدل 

در غزلهای امیرخسرو با روحیّج شاد وی مواجه میشویم. وزنهایی كه مورد استفاده نوشی: و باده شادی دعوت به

دنیا اشاره كرده و از مخاطبان خواسته فرصت را مغتنم  قرار درفته بیشتر شادند. وی در اشعارش به ناپایداری

 شمارند و از زنددی لذّت ببرند.

 (495/غ5سرمایج حاصل جوانیست )ب  /هر دم كه به خوشدلی برآید  

 (47/غ4وقت دل است نوش كن بادۀ چون شراب را  /   بلبل نغمه ساز كن بلبلج شراب را )ب

 (491/غ4/  هر كسی با شاهد و می راه صحرا بردرفت )بروز نوروزست و ساقی جام صهبا بردرفت  

بخش قابل توجّهی از غزلهای امیرخسرو به موضوع عشق و وصف معشوق و هجر و بیوفایی وی و معشوق:  عشق

اختصای یافته است. این یکی از ویژدیهای مکتب وقوع است. البتّه مکتب وقوع در قرن دهم پدیدار دشت. در این 

معشوق را بیان میکند )وزن شعر فارسی، ناتل خانلری:  و کایتی واقعی، ماجراهای میان عاشقمکتب شعر بشکل ح

 درصد غزلهای خود به این موضوع پرداخته است. 96(. بررسی غزلها نشان میدهد امیرخسرو در 649ی

 امیرخسرو عشق را دبستانی میداند كه پیران، شادردان و طفالن آن بحساب میآیند.

 (653/غ4ای /  در دبستانی كه پیر عقل طفل مکتب است )بزن خسرو مگر دیوانهالف دانایی م

 و معشوق را یغمادر جان و دل معرّفی میکند:



 647/ بررسی سبک غزلهای امیرخسرو دهلوی

 

 (694/غ6سرو نازم رقص رقصان دی درآمد در سماع /  حلقه حلقه عاشقان را جان و دل یغما درفت )ب

 و عاشق را غالم رایگانی معشوق میداند:

 (455/غ4كه دویی / غالم رایگانی من این است )ب بس است این قیمت خسرو

 امیرخسرو عاشق را از سگ كوی معشوق پستتر میداند:

 (4354/غ5ما كه باشیم كه ما را سگ خود نام نهی؟ /  این سخن با ددری دوی كه ما هیچ كسیم )ب

 كه كمتر شاعری پیدااعتقاد به تقدیر و نقش قسمت در سرنوشت از مسائل مهمّی است اعتقاد به قضا و قدر: 

میشود كه بدین موضوع اشاره نکرده باشد. امیرخسرو در غزلیات خود فراوان به این امر اشاره كرده و فرار از تقدیر 

 را غیرممکن و محال دانسته است:

 (443/غ4چون دریزم از جفای آسمان، چون عاقبت /  سیل كز بام آید اندر ناودان خواهد دذشت )ب

 (655/غ9از سرنوشت آسمان /   نامج دردم كه نام دوست عنوان منست )بخسرو نظمم، ولی 

 در این بیت امیرخسرو حتی شاعر شدن خود را به تقدیر نسبت میدهد.

ها از معشوق و بیوفایی او سخن میگوید و از هجر و فراق یار و جفای او ناله سرمیدهد شاعر در شکوائیه: یهئشکوا

 و طالب وصال است.

 (445/غ6خواب از غم دوست /  ز هجران سردذشتی بازمیگفت )ب آمد مرانمی

 (446/غ4در وفای یار باید باخت باری جان خویش / چونکه جان بیوفا با هیچکس پاینده نیست )ب

 (363/غ3دذشت در دل من صدهزار تیر جفا  /  كه هیچ در دل آن یار بیوفا نگذشت )ب

 (436/غ4پیش توأم دان كه زبانم به دهان نیست )ب در هجر توأم كار بجز آه و فغان نیست  /  در

 داه از هجر و رفتن عزیزان و بیوفایی یاران شکوه سرمیدهد:

 (5/غ4زمانه شکل ددر دشت و رفت آن مهربانیها /  همه خونابج حسرت شدست آن دوستگانیها )ب

 و هندی و خراسانی وسیقیم از آداهی. است امیرخسرو توجّه مورد هایزمینه از موسیقیاصطالحات موسیقی: 

 ،اوست اختراعات از تارسه میگویند. شد او طبع و ذوق پرورش سبب آهنگسازی و آوازخوانی در او درخشان استعداد

  .است نکرده اشاره آن به ابیاتش از یکهیچ در ولی

و رباب  (، نای94/غ7)ب باربد :عبارتند از رفته بکار شاعر این غزلیات در كه موسیقی اصطالحات و سازها

(، بربط 4465/غ3(، ارغنون )ب35/غ1نوا )ب(، چنگ، خوش417/غ4(، رهاوی، ساز كردن، مطرب )ب465/غ3)ب

 (.445/غ5(، دف )ب4914/غ6(، رود )ب491/غ5)ب

مدح ممدوح از دیگر ویژدیهای غزل امیرخسرو است. ممدوحان وی كه شاعر از آنها در غزل خود یاد كرده : مدح

(، 4595/غ5(، حسن وزیر )ب444/غ44( و )ب45/غ44الدین )=مباركشاه خلجی( )ببارتند از: قطباست ع

 (.4594/غ4(، عالءالدّین محمّد )ب4451/غ4(، آصف ثانی )=خسروخان( )ب4443/غ45خضرخان )ب

ه عامهای امیرخسرو استفاده از مضامین عامیانه و فرهنگ یکی از ویژدیهای برجستج سرودهمضامین عامیانه: 

 است:

 (4515/غ7من )ب ماهتاب تو روی منم، بافغان سگ كند  /  آن فغان شب همه سگ ادر ماهتاب شب در

 (4459/غ1میخوانیش )ب تب تعویذ یا بندآتش من  /  سحر سوزان دل اندر تست خط كز اینسخه

 (43/غ1آسمانها )ب ز نبارد آتش سوخت  /  چرا من چو مظلومی آه را فلک

 (47/غ6را )ب اختری مبارک جز ندهد، دست سعادت پا  /  این آن بوسم كی طالعم در زحل شد هجران ز چون
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 (4945/غ5)ب میدهی یاسین مرده دهان دزم  /  در دندانت به لب دویی چند

 (744/غ3شود )ب كور نگرد زمرّد چو افعی رقیب  /  چشم دید ترا سبز خط چو اعمی دشت

 

 غزلابداعات خاصّ امیرخسرو دهلوی در 

هایی صرف میکند كه غیرمعمول امیرخسرو در غزلیات، افعال را در صیغه های غیرمعمول فعل:كاربرد صیغه

 است. مانند: نَدَردَت بجای درد نکند:
 (144/غ9ندردت مردمان چشم خسرو  /  در آب دیده مرغ آب دیرند )ب

 یا شادیَم بجای شاد هستم:

 (449/غ3ب  /  شادیم، زیرا تو خورشیدی و من نیلوفرت )بیا زنم جامه به نیل و یا شوم غرقه در آ

 (.4459/غ4(، مخای )ب4455/غ4(، دمانید )ب445/غ7دیگر موارد: مگرید بجای نگروید )ب

ای بکار میبرد كه خایّ خود اوست، امیرخسرو برخی لغات و تركیبات فارسی را بگونهلغات و تركیبات خاص: 

ز نشر زبان فارسی فاصلج بسیار داشته و از برخی اصطالحات روزمرۀ این زبان شاید به این دلیل باشد كه از مرك

ار وآداهی نداشته است. این لغات و تركیبات خای در غزلیات امیرخسرو فراوان یافت میشود. مانند: شکسته

دنبددر (، 4949/غ3(، دیوداه )ب447/غ4(، تمنّاداه )ب1/159پیوندوار )ب(، 16/غ3وار )ب(، شرمنده154/غ6)ب

 ( و ... .353/غ4(، نویددر )ب4765/غ64)ب

 4751در این آرایه شاعر حروف یک كلمه را از هم جدا میکند. زیباترین نمونج حرفگرایی را در غزل حرفگرایی: 

 میتوان مشاهده نمود كه مصراع دوم ابیات جهت اختصار آورده میشود:
ای رویت »(، 6)ب« تا بشکند جمال تو بازار م و د )=مد(» (،4)ب« دون شده از باده ر و خ )=رخ(می ده كه الله»

ای روح و عقل مثل »(، 1)ب« كردند عاشقان تو تر رو و و ح )=روح(»(، 3)ب« آفتاب و لبت ش و ک و ر )=شکر(

تا باغ روح را دهم آبی ز م و »(، 4)ب« از شرم كارخانج صدساله ط و ی )=طی(»(، 5)ب« تو نادیده ب و ت )=بت(

 (.9)ب« بگشا به مدح خسرو آفاق ل و ب )=لب(»(، 7)ب(« ی )=می

 در این صنعت متکلّم نخست سخنی میگوید، س س آن را نقض میکند.رجوع: 
 (4435/غ6دویم )ب من و دانم من دفتم غلط كه نینونش  /   نی چون ابروی از داند دهان میم آن

 (4535/غ1ای )بنه جوزا اینه پروین هیم و خورشید كه نیشاهنشهی / نی نیکوان بر دمرهی عقل آشوب

یعنی اینکه عبارت یا بیت به دو صورت معنا شود. بعنوان مثال در بیت زیر معلوم نیست كه دردسر توجیه )ابهام(: 

دوستان موجب آه و فغان منست یا آه و فغان من موجب دردسر دوستان؛ بنابراین مخاطب در درک و معنای بیت 

 میشود.با ابهام مواجه 
 (654/غ4منست  /  كاهش جان طبیب درد نهان منست )ب فغان و آه دوستان دردسر

 و یا در این بیت مشخّص نیست كه آیا دل به سعی كسی آتش میشود یا آتش به سعی كسی دل میشود؟

 (957/غ3دمان مبر كه شود دل به سعی كس آتش  /  كه از جلیل بد آن لطف از خلیل نبود )ب

 (.4169/غ6(، )ب157/غ3(، )ب443/غ4(، )ب157/غ6)بدیگر موارد: 

مهمترین ابداع امیرخسرو در تشبیه، بکاربردن تشبیه در تشبیه است. در مصراع اول نمونج زیر، تشبیه در تشبیه: 

امیرخسرو نقطج خال معشوق را به منشور حسن مانند میکند، درحالیکه خال نیز به نقطه و حسن نیز به منشور 

 ت.تشبیه شده اس



 644/ بررسی سبک غزلهای امیرخسرو دهلوی

 

 (651/غ3نقطج خالش به رخ منشور حسن است  /  ملکِ لطفِ دلبری را روی خوبش جامع است )ب

 همچنین در مصراع اول بیت:

 (444/غ7دل ز سلطانِ خیال اقطاع غم شد، چون كنم  /  شحنج غم را ز سلطان خرد منشور نیست )ب

 اقطاع نیز صورت درفته است.دل به اقطاع غم مانند شده و در درون همین تشبیه، همانندی غم به 

 ای بکار میبرد كه خود جزئی از استعارۀ دیگر است. امیرخسرو داه استعارهاستعاره در استعاره: 
 (354/غ4از بند زلف غمزددان را سبب فرست  /  وز قندِ لعل دلشددان را طرب فرست )ب

كه هر كدام به تنهایی استعاره از لب معشوق است. « لعل»و « قند»استعاره و تركیبی است از دو كلمج « قندِ لعل»

 ( نیز استعاره در استعاره است. 493/غ6)ب« سبز خطّش بر نگینِ لعل تا برزد قدم»در مصراع « نگینِ لعل»نیز 

و آفرینش مضامین نو، بکر و تازه است. خود شاعر  یکی از نوآوریهای امیرخسرو در شعر خیالبافیسازی: مضمون

 به این ویژدی شعری خویش اشاره میکند و میگوید:
 (461/غ3همه مضمون من شهری فروخواند  /  كه مهر صبر در فرمان من نیست )ب

ه دای مضمونی لطیف خلق كرده و در آن، طیّ تشبیهی زیبا و لطیف، دریج خویش را به باران مانند كردر نمونه

 است و در این مانندسازی برای معشوق دل میسوزاند و از او میخواهد در باران بیرون نرود. 

 (.4553/غ5(، )ب4413/غ5(، )ب441/غ3(، )ب4377/غ6(، )ب436/غ1(، )ب113/غ5دیگر موارد: )ب

 

 ردّپای چند سبک در غزلهای امیرخسرو
ادر از نظر موضوعی سبک غزلهای امیرخسرو را بررسی نماییم، شاهد وجود چند سبک هستیم كه مهمترین آنها 

 عبارتند از سبکهای: 

 غنایی: كه در آن با غزلهای عاشقانج شاعر و توصیف درد هجران و فراق یار و داه وصال او مواجهیم.

(، 444(، )45و ... می ردازد كه در غزلهای شمارۀ )مدحی: كه در آن شاعر به مدح و ستایش پادشاهان، وزرا 

 ( شاهد چنین سبکی هستیم.4594( و )4451(، )4443(، )4595)

طبیعتگرا: در این سبک، همانطوركه از نامش پیداست توصیف عناصر طبیعت است؛ مانند روز و شب، طلوع و 

 غروب خورشید، بهار و پاییز و .... . 

 ها و اندرزهای اخالقی استوار است.بر تعالیم مذهبی و دینی و نیز آموزه اخالقی و دینی )تعلیمی(: كه

 از نظر سبک ادبی و شیوۀ شاعری ردّپای سبکهای زیر در غزلهای امیرخسرو دیده میشود:

 سبک هندی: بارزترین ویژدیهای این سبک در غزلهای امیرخسرو عبارتند از:

بیت در نوسان است؛ كاربرد فراوان صورخیال  35تا  5داد ابیات از محدود نبودن ابیات كه در غزلهای امیرخسرو تع

در  «باز به من بنمایید»های بدیعی بویژه ایهام، تلمیح و اسلوب معادله؛ وجود ردیفهای طوالنی، مانند ردیف و آرایه

لهای امیرخسرو با . غز375در غزل شمارۀ « جانانی»؛ فراوانی تکرار قافیه در یک غزل. مثالً تکرار قافیج 775غزل 

تأثیرپذیری از سبک هندی اغلب بر محور اصلی حکمت، موعظه و تنبیه است كه داه مضامین عشقی نیز مطرح 

 (.499میشود )آشنایی با عروض و قافیه، شمیسا: ی

 مکتب وقوع: در مکتب وقوع حاالت واقعی میان عاشق و معشوق و دلداددی آنها با با لحنی سوزان بازدو میشود. به

: 6)شعرالعجم، شبلی نعمانی، ج« دویی میگویندآید، وقوعادا كردن حاالتی كه در عشق و هوسبازی پیش می»

 دویی دانست:های اعالی واقعه(. غزلهای امیرخسرو را میتوان از نمونه466ی
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 (344/غ4جانا ادر شبیت دهنت بر دهن نهم  /  خود را بخواب ساز و مگو این دهان كیست )ب

 (4646/غ3فدات آن دم كز بعد دو سه بوسه  /  دویم كه یکی دیگر، دویی تو كه نتوانم )بجان باد 

مکتب واسوخت: چند قرن پیش از اینکه سبک هندی در شعر شاعران هند رواج یابد، تحوّل اوضاع اجتماعی، تأثیر 

های امیرخسرو این محیط جغرافیایی این سرزمین و لطافت روحی شاعران، سبب بروز سبک واسوخت شد. در غزل

سبک دیده میشود؛ بااینکه روح لطیف شاعر هردز اجازه نداد از مرز تهدیدهای غیرجدی عبور كند و بطور آشکار 

 و صریح به نفرین ب ردازد. مانند این بیت:

 (4443/غ4دعای بد نخواهم كرد، لیکن اینقدر دویم /  كه یارب، مبتال دردی چو من روزی به هجرانی )ب

 این تهدیدها و نفرینها را اغلب برای جلب نظر معشوق بکار میبرد: امیرخسرو

 (4954/غ5بی من سوخته هر شب كه حرامت بادا /  با دل و نقل تر و جام مصفّا چونی )ب

همچنین بیان ویژدیها، حاالت و روابط میان عاشق و معشوق و سوزودداز حاصل از عشق از ویژدیهای این مکتب 

 یرخسرو فراوان نمود یافته است.است كه در غزلهای ام

ساددی و روانی شعر از دیگر ویژدیهای غزلهای امیرخسرو است. شبلی نعمانی معتقد است غزلهای امیرخسرو 

اند و صاف و ساده با یکدیگر سخن میگویند )شعرالعجم، ای سروده شده كه دویی دو نفر در یک جا نشستهبگونه

 (.431: ی6شبلی نعمانی، ج

 (169/غ6آنم كه كنم جان به فدایت /  آری سر وصلم چو نداری چه توان كرد )بمن بر سر 

 و ... میتوان مشاهده كرد.4477، 4475، 443، 451، 1، 4مصداق این مکتب را در غزلهای 

 

 گیرینتیجه
 در این پژوهش سبک غزلهای امیرخسرو دهلوی ملقّب به سعدی هندوستان، شاعر توانمند نیمج دوم سدۀ هفتم و

 اوایل سدۀ هشتم، در سه سطح اصلی زبانی، ادبی و فکری بررسی شد. نتایج نشان میدهد:

در سطح زبانی امیرخسرو با آداهی و تسلط بر موسیقی فارسی و هندی، مهارت خود را در استفاده از اوزان متنوع 

فعلی( و انواع ردیف )دروهی، نشان میدهد. وی با آداهی از اهمیت قافیه و ردیف، از انواع قافیه )اسمی، حرفی و 

آید های لفظی پدید میحرفی( در زیبایی غزلیات بهره میبرد. در بخش موسیقی درونی كه از آرایه فعلی، اسمی،

( فمطرّ ومتوازی ، متوازن، انواع سجع )موازنهو ترصیع (، تکرار عبارت یا جمله، تصدیرنیز از انواع تکرار )تکرار واک، 

( و فرایندهای واجی مركبو قلب ، اقتضاب، مذیّل، وسط، مطرَف، مضارع و الحق، لفظ، خط و انواع جناس )تام،

ناسی شكه همان سبک ،سطح لغوی( بهره برده است. در تخفیف مشدّد، فتشدید مخفّ، تخفیف، تسکین، اشباع)

آفرینی كه از تركیبو  «رد» /« اندر»و  « نه»/  «نی»كاربرد  ،فارسیكهن  ، كلماتعربی فراوانلغات هاست، واهه

ی ماضانواع زمانها به اشکال مختلف ) ،فعل پیشوندیویژدیهای سبک هندی است دیده شده است. كاربرد انواع 

، و انواع حروف دیگر معانیافعال در  (، كاربردفعل مضارعو نهی،  فعل امر ،ماضی نقلیماضی استمراری،  ،ساده

 بودند. عناصر نحوی غزلیات امیرخسرو

 شبیهت ادبی غزلهای امیرخسرو دو بخش اصلی بیان و بدیع معنوی را دربر میگیرد. انواع تشبیه )تفضیل،سطح 

رّده بلیغ(، انواع استعاره )مصرّحه، مرّشحه، مج مفصّل، تشبیه مجمل، تشبیه مركب، تشبیه مضمر، تشبیه تمثیلی،

 و عامّ یکون،ما، ماكان، آلیت، حال و محل، لجزء و كو مکنیّه(، انواع كنایه )فعل، صفت و اسم( و انواع مجاز )

 یزیانگخیال در را سهم بیشترین كنایه آن از پس و تشبیه كه است افزوده غزلها انگیزیخیال و زیبایی بر( خای



 354/ بررسی سبک غزلهای امیرخسرو دهلوی

 

های متنوّع و فراوانی را بکار درفته كه امیرخسرو دهلوی برای نشان دادن مهارت و توانایی خود، آرایه .اندداشته

، لیلعن تحس، حرفگرایی، تلمیح، فاتالصّتنسیق، تضاد، ابع اضافاتتت، اسلوب معادله، تمثیل ،مثلالارسال، ایهام

 ها هستند. پركاربردترین این آرایه اغراق و  مبالغه، نظیرالمراعات ، عداداإلسیاقه

قدر،  و قضا به اعتقادمعشوق،  و نیایش، عشق و قرآن، دعا از در سطح فکری خداشناسی، تأثیرپذیری فراوان

 های فکری امیرخسرو دهلویعامیانه از مهمترین مؤلّفه موسیقی، و مضامین اصطالحات از دیریشکوائیه، مدح، بهره

است. عشق و مضامین وابسته به آن مهمترین محور فکری غزلیات امیرخسرو است كه در اغلب این غزلها روح 

غزلهای امیرخسرو را خای و زیبا نموده، ابداعات شاعر است كه در عرفانی موج میزند. آنچه بیش از هر چیزی 

، ، لغات و تركیبات خایهای غیرمعمول فعلسطوح مختلف زبانی، نحوی و ادبی صورت درفته است. كاربرد صیغه

ر دسازی مهمترین ابداعات شاعر حرفگرایی، رجوع، توجیه )ابهام(، تشبیه در تشبیه، استعاره در استعاره و مضمون

 یریبکارد در هنری توانایی عرفانی، ذوق فارسی، زبان به تسلّط با قالب غزل است. در پایان میتوان دفت شاعر

 است و سبک وی در غزلیات كرده خلق نظیریكم و زیبا غزلهای بدیعی، و بیانی فنون انواع و مختلف بحور و اوزان

 ای از سبک هندی، مکتب وقوع و واسوخت است.آمیخته
 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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