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 چکیده:
خواجوی كرمانی یکی از غزلسرایان معروف قرن هشتم و اصطالحاً از شاعران گروه تلفیق 

ه ای و بو الگوی اصلی حافظ در جریان غزلسرایی است. در این مقاله كه به روش كتابخانه

مانی شناسی غزلیات خواجوی كر تحلیلی نوشته شده است به بررسی سبک-شیوۀ توصیفی

این مقاله بررسی و تعیین ویژگیهای سبکی و محتوایی در غزلیات هدف اصلی ایم.  پرداخته

بحر رمل از میان یازده بحری كه خواجوی كرمانی است. نتایج تحقیق نشان میدهد كه 

خواجو غزلیات خود را در آن اوزان سروده است، بسامد بیشتری دارد.استفاده از تشبیهات 

ت گوناگون،از جمله ویژگیهای غزل خواجو حسی به حسی، ایهام در انواع مختلف آن، تلمیحا

در سطح ادبی هستند. وجود تعداد بیشمار اسلوب معادله، تشخیص و پارادوكس در غزلیات 

وی نشان میدهد كه خواجو از نخستین كسانی است كه قدمهای آغازین را برای پیدایش 

س دهد و پسبک هندی برداشته است.عشق، بخش مهمی از مضامین غزلیات او را تشکیل می

 از آن مضامین عرفانی در غزل او نمود بیشتری دارد. 

 : سبک شناسی،خواجوی كرمانی، غزلیات، سطح ادبی، سطح فکری كلمات كلیدی

                                                      
سال       -4 شور از ابتدای  شی ك ستور   49تمام مجالت علمی پژوه وزارت علوم به مجالت علمی تغییر نام  به د

 .اندداده

  دانش آموخته دكتری ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، ایران -1

(jila.rigi@iauzah.ac.ir) 
 ادبیات فارسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان استادیار -3

(h.jadidolesalami@iauzah.ac.ir) 

 (Keikhafarzaneh@lihu.usb.ac.ir) دانشیار دانشگاه زاهدان -1



 4344/ مهر 53/ شماره پیاپی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(سبک شناسی / 69

 
 

A Study of the Style and Content of Kerman Khaji's Ghazals 

 

Jila Rigi4, Habib jadidol-Islami1(Corresponding Author), 

Ahmadreza Keikha Farzaneh3 

 

Abstract: 

Kamaluddin Abu al-Atta Mahmoud bin Ali bin Mahmoud Kermani, 

known as "Khawaju" and known as "Khawaji Kermani", is one of the 

eighth-century famous poets and so-called Hafiz poets in the Ghazal al-

Ghazali period. In this paper, which is written in a descriptive-analytical 

way, we have studied the stylistics of Kermani's sonnets. The main 

purpose of this article is to investigate and determine the style and content 

characteristics of Kermani sonnets. The results of the study show that the 

Ramal bhajr is more frequent than the eleven bhaju at which its sonnets 

are composed. The use of sensory-to-sensory similes, ambiguity in its 

various forms, various implications, including the characteristics of the 

sonnets at the literary level. are. The numerous patterns of equation, 

diagnosis and paradox in his sonnets indicate that Khaju was one of the 

first to take the first steps in the emergence of the Indian style. Love forms 

an important part of his sonnets and then the mystical themes in the 

sonnets. He has more appearance. He is, of course, a professional mystical 

poet because he is only interested in mystical themes and themes. In some 

cases the combination of love and mysticism and the combination of the 

two with elements of Randy and Calandari worlds has given special 

prominence to his words. 
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 64/ غزلیات خواجوی كرمانیبررسی سبکی و محتوایی 

 بیان مساله-9

در یک نگاه كلی، شعر را به سه نوع تمثیلی، غنایی و حماسی تقسیم بندی میکنند و 

نام دارد. غزل از منظر خاستگاه، سه دورۀ شاخص را « غزل»ترین نوع ادب غنایی برجسته

به معنای امروزین. نوع  -3به معنای تغزل قصاید -1به معنای اشعار ملحون  -4دربرمیگیرد:

ای امروزی در قرن ششم شکل گرفت و تحوالتی را پشت سرگذاشت. سوم، یعنی غزل به معن

در این قرن عرفان و مدح به غزل وارد میشود و در قرن هفتم غزل عارفانه و عاشقانه توسط 

سعدی و حافظ به اوج میرسند. قرن هشتم،نیز  قرن رواج غزل است، شاعران غزلسرای این 

 اوج این تلفیق را در غزل حافظ میتوان یافت.  اند كهنامیده« شاعران گروه تلفیق»قرن را 

اما یکی از شاعران گروه تلفیق كه به رغم سرودن اشعار فاخر، شهرتش به واسطۀ حضور 

حافظ شیرازی كمرنگ شده است، خواجوی كرمانی است. بخش اعظم دیوان خواجو را 

ج شاعری او در او» غزلیات تشکیل میدهد و به راستی جلوۀ اصلی هنر او غزلسرایی است. 

غزل است. در میان غزلهای او، بسیاری غزل میتوان یافت كه از انسجام، جزالت، ساللت، 

عذوبت و حسن تاثیر برخوردارند. بسیاری از آنها در سادگی معنی و لفظ و روانی و سهولت 

 داگر نه از آثار درجه اول بلکه از بهترین غزلهای زبان فارسی به شمار تواند رفت.) نخلبن

-ای و به شیوۀ توصیفی( در این مقاله كه به روش كتابخانه96: 4شعرا، امیری خراسانی،ج

هدف ایم. شناسی غزلیات خواجوی كرمانی پرداختهتحلیلی نوشته شده است به بررسی سبک

 اصلی این مقاله بررسی و تعیین ویژگیهای سبکی در غزلیات خواجوی كرمانی است.

 

 روش تحقیق-9-9

 . تحلیلی انجام شده است-ای و به شیوۀ توصیفیبراساس مطالعات كتابخانه این مقاله

 

 پیشینۀ تحقیق-9-6

های زیادی به بررسی اشعار خواجوی كرمانی و آثار وی پرداخته شده در مقاالت و رساله

است. اما در مورد غزلیات خواجو، تحقیقات زیر شاخص هستند: امیری خراسانی، احمد) 

نخلبند » ( مجموعه مقاالت كنگرۀ جهانی بزرگداشت خواجوی كرمانی را با عنوان4314

بررسی عناصر » ( در پایان نامۀ خود با عنوان4314محسن)  به چاپ رساند. نجاتی،« شعرا

شاخصترین عناصر تصویرساز در غزلیات خواجو را « تصویر ساز در غزلیات خواجوی كرمانی

تلمیح در غزلیات » نامۀ خود با عنوان( در پایان4394معرفی كرده است. طارمی، مریم) 

بندی و معرفی كرده خواجو را دسته ساز در غزلیاتتمامی عناصر تلمیح« خواجوی كرمانی

مقایسۀ سطح فکری غزلیات سعدی » نامۀ خود با عنوان( در پایان4394است. لطفی، سمانه) 

 به مقایسۀ سطح فکری غزلیات سعدی و خواجو پرداخته است. « و خواجو
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 ویژگیهای سبکی و محتوایی غزلیات خواجوی كرمانی  -6

 سطح زبانی-6-9

ای موسترین عنصر موجود در هر اثر ادبی است. سطح زبانی، مقولهزبان، سطحیترین و مل

 گسترده است، بنابراین آنرا به سه سطح كوچکتر: آوایی، لغوی و نحوی تقسیم میکنند: 

 سطح آوایی-6-9-9

مورد  آفریندر سطح آوایی كه به آن سطح موسیقایی نیز گفته میشود، عوامل موسیقی

ه سطح موسیقی بیرونی)وزن(، موسیقی كناری) ردیف و توجه قرار میگیرند و خود بر س

 قافیه( و موسیقی درونی) انواع سجع و تکرار( را شامل میشود. 

 موسیقی بیرونی: وزن

نظم و تناسب خاصی » آفرین شعر فارسی است و وزن یکی از مهمترین عوامل موسیقی

( وزن در زیبایی و دلنشینی شعر 11نگاهی تازه به بدیع، شمیسا:«) است در اصوات شعر

نقش مهمی دارد و شاعران معموالً جهت تاثیرگذاری بیشتر اشعار خود اوزان مناسب و 

 موردپسند را انتخاب میکنند. 
بحر استفاده كرده  44وع وزن در غزلیات خواجو زیاد است. خواجو در غزلیات خود از تن

است. خواجو از میان بحور عروضی از بحر رمل كه از اوزان نرم و سنگین است و در معانی 

است. همچنین از بحر مرثیه، هجران، درد و حسرت و گله به كار میرود، بیشتر استفاده كرده

ر نسبت به بحور دیگ ، متناسب با مضامین عاشقانه و غم و حسرت است هزج و مجتث نیز كه

 بیشتر بهره برده است. 

 جدول اوزان مورد استفاده در غزلیات خواجوی كرمانی
نام 

 بحر

 متدارک مقتضب سریع منسرح متقارب رجز خفیف مضارع مجتث هزج رمل

 1 3 6 41 14 16 34 441 451 491 361 تعداد

 %14/1 %33/1 %61/1 %91/4 %15/1 %19/1 %41/1 %14/41 %19/46 %11/11 %14/34 درصد

اسب انگیز متنخواجو بیشتر از اوزانی استفاده كرده است كه برای مسائل سنگین و غم

 است و به اصطالح از اوزان جویباری و مالیم محسوب میشوند. 

 اوزان نادر در غزلیات خواجو 

ل ) سیر غزاشاره كرده است، « سیر غزل در شعر فارسی»همانگونه كه شمیسا در كتاب 

خواجو در غزلیات خود از اوزان تازه و نادری استفاده میکند ( 441در شعر فارسی، شمیسا: 

، كه باید وزن 11سابقه است. به طور مثال در غزل شمارۀ كه قبل از او در شعر فارسی بی

خواجو با حذف یک هجای بلند از آخر، وزن  ، باشد« ن، مفعول فاعالتنمفعول فاعالت»دوری 

موارد دیگر: مفاعیل مفتعالتنا مفاعیل « مفعول فاعلن، مفعول فاعلن.»تازه ای میسازد: 

(ا فاعالتن مفاعالتنا فاعالتن 316(ا مفعول مفاعالنا مفعول مفاعالن)331مفتعالتن)



 14/ غزلیات خواجوی كرمانیبررسی سبکی و محتوایی 

(، مفتعالتن فعالتن فع 194التن مفتعلن)(،  مفتعالتن مفتعلنا مفتع343مفاعالتن)

(.به نظر میرسد برخی از اشعار وی با این اوزان خاص، برای سرود یا تصنیف 145مفتعالتن)

 ذكر شده است.  « سرود» شده، چنانکه در باالی یکی از این اشعار،عنوانساخته می

 موسیقی كناری: قافیه و ردیف

آورد و اگر نااستوار باشد مایۀ قافیه طرح و پیکرۀ صوری و صوتی شعر را به وجود می

ها در غزلیات خواجو  ( بیشتر قافیه93ضعف سخن میشود.) موسیقی شعر، شفیعی كدكنی:

درصد( از دیگر نکات مورد توجه در مورد قافیه باید به ردالقافیه و تکرار 91اسمی هستند )

 جو اشاره كرد. قافیه در غزلیات خوا

 رد القافیه  

یکی از نکاتی كه در بررسی قافیه در غزلیات خواجو باید به آن اشاره كرد، ردالقافیه است. 

 غزل، از ردالقافیه بهره جسته است.  94خواجو در غزلیات خود در 

 تکرار قافیه

) كه یاتخواجو در غزلیاتش به كرات قافیه را تکرار میکند، ولی از آنجاییکه در این غزل

با تکرار قافیه همراه است( ردیف وجود داردا این تکرار چندان به چشم نمیآید. به طور مثال 

 11و  41را تکرار كرده است. یا در غزل شمارۀ « تیغ بال»و « دوا»قافیۀ  1در غزل شمارۀ 

در « حبیب» ، تکرار 9در غزل شمارۀ « دوستان »تکرار شده است. یا  تکرار «  رنگ»قافیۀ 

 و... 14غزل شمارۀ 

 انتخاب كلمات عربی در جایگاه قافیه

شفیعی كدكنی یکی از عیوب قافیه را آوردن كلمات عربی در جایگاه قافیه میداند و 

از جمله عیبهایی كه قافیه در شعر فارسی ایجاد كرده، مسئلۀ قافیه آوردن كلمات » مینویسد:

موسیقی ) هرگز به گرفتن آنها نیازی نداشت. بسیار عربی است كه اگر به خاطر قافیه نبود زبان

( در غزلیات خواجو نیز كلمات عربی بسیاری در جایگاه قافیه وارد 443شعر،شفیعی كدكنی: 

كلمات محجوب، مکتوب، یعقوب، قلوب، و.. به  ،  55اند. به عنوان مثل در غزل شمارۀشده

خواجو از كلمات عربی معدود، مقصود، ممدود،  441اند. یا در غزل شمارۀ عنوان قافیه آمده

از كلمات : جراحت، راحت،  64محمود، و..به عنوان قافیه استفاده كرده است.یا در غزل شمارۀ 

هایی هستند كه در كلمات از نوع واژه سباحت، مالحت، و... استفاده كرده است.  البته این

 زبان فارسی مورد استفاده قرار میگیرند و نامانوس نیستند.

ردیف جزئی از شخصیت غزل است و غزل موفقی كه ردیف نداشته باشد كم داریم و »

ردیف بگویند، موسیقی ردیف را از رهگذری دیگر اند غزل بیاگر گاهی شاعران بزرگ خواسته

( درصد باالیی از غزلیات خواجو  416نگاهی تازه به بدیع، شمیسا:«) اند.كرده در شعر ایجاد

 جمله( پربسامدترین نوع ردیف در غزلیات وی است. مردف است و ردیف فعلی و جمله)شبه
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نوع 

 ردیف

ردیف 

 فعلی

ردیف 

 اسمی

ردیف به 

 صورت قید

ردیف به 

 صورت ضمیر

ردیف به 

 صورت جمله

ردیف 

 حرفی

 45 44 14 1 36 151 تعداد

مورد(، بسامد ردیفهای غیرربطی نسبت به ردیفهای  151از مجموع ردیفهای فعلی) 

مورد مربوط به  411مورد مربوط به ردیفهای غیر ربطی و   351ربطی بیشتر است، تعداد 

مورد( بسامد 431«) كردن» ردیفهای ربطی است. از میان افعال غیر ربطی، مشتقات فعل

و مشتقات « بودن»مورد(  11و مشتقات آن)  «است»طی بیشتری دارد و از میان افعال رب

 مورد( یافت شد.4)گشتنمورد(، 1و مشتقات آن)  «شدن»مورد(  11آن)

مورد(، 1مورد(، اینجا،  چشم)3مورد(، عشق)5: دل) واژه ها از میان ردیفهای اسمی، 

 شراب، مصطفی، درخواب، غریب، ز دستت، دوست، باز، عزیز، مشک، نمک، جمال، منزل،

گل، خم، محروم، جان، امشب، همه شب، امروز، هنوز، خوش، تركان، روشن، بیرون، خرخشه، 

شیشه، می، در آب، درباز، از دیده، از موی)هركدام یک مورد( در جایگاه ردیف قرار گرفته 

مورد(، 1مورد(، خویش) 1او)  ، مورد(5مورد(،تو) 3اند.ردیف به صورت ضمیر شامل: كو)

مورد(میشوند. ردیفهای تركیبی با تركیب ضمیر و فعل غیر 1مورد(،ما)1مورد(، هیچ)3شما)

مورد(، 4مورد(، تو را) 1مورد( ما را)4ربطی، ضمیر با حرف، ساخته شده اند و  شامل: او را)

 مورد(میشود. 45« )را»مورد( میشوند.ردیف حرفی نیز، تنها شامل حرف3مرا) 

 انتخاب ردیفهای طوالنی

) سیر غزل در شعر كتاب سیر غزل در شعر فارسی ذكر میکند، همانطور كه شمیسا در 

( در غزلیات خواجو گاه قوافی مشکل و ردیفهای بلند به چشم میخورد.  441فارسی، شمیسا: 

(، از دست 161(، چه كار دارد، )149(، میتوان یافت) 45به عنوان مثال: نکند حجاب است) 

برون  (،345) (،نکند چون نکند،343نکند، ) (، چه كند گر391(،چون نکند)341بیرون شد، )

(، هذا نصیبی لیلتی، 149(، كه میدانم من و تو،)111(، نبود ور بود نبود چنین،)154آید )نمی

 (و...936)

 ردیف آغازین  

 «ردیف آغازین »گاهی شعرا كلماتی را در آغاز ابیات تکرار میکنند كه میتوان آنها را 

ا افعال: كه ب« سوال و جواب»و موسیقایی به صنعت بدیعی  نامید. پیشینۀ این شگرد ادبی

گفتم، گفت و.. آغاز میشود برمیگردد.  استفاده از ردیف آغازین عالوه بر افزودن بر غنای 

زبان، باعث افزایش موسیقی، القای معانی خاص شاعر و تاكید و اهمیت گفتار میشود. خواجو 

(، 31) استفاده كرده است: ای دل نگفتمت غزل از غزلیات خود از دریف آغازین 43در 

(، آن رفت) 115( به )414(، گفتا)911و  111(، گفتمش) 469و  419( گفتم) 49هنوزت)

 ( 164(، تحیتی چو) 133(، باش تا)115(، مشنو كه) 114
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 موسیقی درونی

مهمترین قلمرو موسیقی است كه استواری و انسجام  ، این قلمرو موسیقی شعر

 سیاری از شاهکارهای ادبی در همین نوع از موسیقی نهفته است. شناسی بجمال

 تجنیس: 

مفهوم جناس، هر نوع اشتراک در مصوتها و صامتهای كالم است كه در طرحهای »

گوناگون میتواند خود را نشان دهد. در ذات و طبیعت هر زبان، جناس خود را به عنوان یک 

 ( 314، شفیعی كدكنی:موسیقی شعر«) قانون زیباشناسی نشان میدهد.

بسامد جناسهای قلب، مركب)مرفو( و لفظ در اشعار خواجو اندک است و شاعر بیشتر از 

جناسهای مذیل، مطرف، اشتقاق و تام و الحق برای افزایش آهنگ و موسیقی شعر خویش 

 استفاده كرده است. 
نوع 

جن

 اس

ناق تام

 ص

خ

 ط

لف

 ظ

مطر

 ف

مزی

 د

وس

 ط

مذی

 ل

مرک

 ب

الح

 ق

اشتق

 اق

شبه 

اشتق

 اق

قل

 ب

95 تعداد

6 

44 63 66 945 16 991 636 49 951 966 34 91 

: جان جناس مركب(/4ب44صبا)  -: )سباجناس لفظ/ (5ب1روی) -روی جناس تام:

 -: عُقارجناس ناقص(/4ب14باز)  -: بارجناس خط(/ 4ب49جان شیرین)  -شیرین

 -(امتحان5ب14ماغ)  -(میغ3ب35صوفی)  -: صافیجناس اشتقاق( /5ب19عقار) 

 -: جمالجناس قلب( /6ب11ناف)  -: نافهجناس زاید مذیل( /9ب39ممتحن) 

 (1ب11مجال) 

 سجع

در تکرار الگوی نحوی چون ویژگیهای بخش یا »به تسجیع تکرار نحوی نیز گفته میشود

ازی سمصراع دوم، اولی را تداعی میکند، ذهن از این دریافت لذت میبرد. تکرار نحوی، قرینه

بدیع از دیدگاه زیباشناسی، وحیدیان كامیار: «) سازی دیگر زیباست.است و مانند هر قرینه

56 ) 
 سجع متوازن سجع مطرف سجع متوازی انواع سجع

 165 154 956 تعداد

(، 1ب444بوستان)  -دوستان(، 5ب13باده)  –(، الله 1ب5خام)  -: دامسجع متوازی

 (و...1ب441یاد)  -شاد ، (6ب114بازار)  -بیزار

 (،1ب11) مژگان -(، جان5ب11) جهان -هجران(، 5ب11) نفس -سپس: سجع مطرف

-(، جان4ب313پرنیان)  -مژگان (،6ب164) ریش -درویش(، 3ب449دخان)  -مغیالن

 (و...1ب111بلبل)  –گل  ، (9ب111حیوان) 
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 -(، صبر1ب34مروه)  -زمزم(5ب31سیاف)  -صیاد ، (1ب1لطف) -صنع: سجع متوازن

 -(، جان1ب111اسرار) -(،  اصحاب4ب441آستان)  -(، آستین9ب43عشق) 

 ( و...3ب194جام) 

  موازنه:

مورد از موازنه استفاده كرده است. در غزلهای شمارۀ  436خواجو در غزلیات خود تعداد 

 اكثر ابیات دارای آرایۀ موازنه هستند.  991و  554، 144، 314، 411، 11

 كفر سرررر زلف تو ایمرران مرراسررررت      

 

ماسررررت      مان   درد غم عشرررق تو در

 (4ب4)                                      

 شرهری شرکسرته اسرت    به عشروه توبۀ  

 

 برره غمزه پردۀ خلقی دریررده اسررررت 

 (1ب411)                                   

 هر چه گفتم جز ثنایش ضرررایع اسرررت

 

ست       ضایش باطل ا ستم جز ر  هرچه ج

 (1ب456)                                  
 به عکس روی چو مه قبلۀ مسیحایی است

 
ست       سلمانی ا سیه فتنۀ م  به كفر زلف 

 (1ب441)                                  

 تکرار

آورد یا افزون میکند، سومین روشی كه در بدیع لفظی، موسیقی كالم را به وجود می»

روش تکرار است. تکرار واک، هجا، واژه، عبارت، جمله یا مصرع. روش تکرار معموالً در سطح 

صدایی، تکرار حروفی، هماز مصادیق  آن میتوان هم( »13كالم بررسی میشود.) بیان، شمیسا:

 ( 93س و..را نام برد. تکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی است. )همان: واژه، طرد و عک
مصادیق 

 تکرار

هم 

 حروفی

هم 

 صدایی

تکرار 

 هجا

تکرار 

 واژه

ردالصدر 

 الی العجز

رد 

العجز 

الی 

 الصدر

تشابه 

 االطراف

طرد و 

 عکس

 اعنات

 41 31 431 19 311 954 14 53 61 تعداد

 آراییتکرار واج: واج

 مورد(44هم حروفی ) -الف
 ای جان جهان، جان و جهان برخی جانت       

 
میررانررت            كنرراری ز  منررای  ت یم   دار

 (4ب414)                                  

 گرچه بفزود حرارت ز شررکر خسرررو را 

 

 از سرش شور شکرخندۀ شیرین كه برد     

 (6ب419)                                   

 سررود چهره بر خاک در سرریمبری باید

 

صنمی باید زد         سرای  صحن  سه بر   بو

 (1ب411)                                   
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شوریده حال    - شیرین من   خونبهای جان 

 
شت       سر باید نو شیرین پ    بر لب یاقوت آن 

 (5ب146)                                   

 مورد(53آوایی )هم-ب

نان حجاب اسرررت     -  دال جان در ره جا

 

جان حجاب اسرررت    غم دل در    جهان 

 (4ب45)                                   
ست     - شانه ا سکن و كا  هر كرا بینی در اینجا م

 
  جای ما جائیست كانجا مسکن و كاشانه نیست     

 (1ب411)                                  

 باالی بلندت كه ازو كار تو باالسرررت      -

 

   باالش نگویم كه بالی دل و دین اسررت 

 (9ب411)                                  

به كفر زلف تو اقرار كرده  - ما   ایمچون 

 

 ایمتسررربیح و خرقه در سرررر زار كرده   

 (6ب614)                                    

/ 3ب91/ 9ب94/ 3ب991/  6ب961/ 1ب119/ 1ب514/ 1ب111/ 6ب113)موارد دیگر:  

 و...

 مورد(     61تکرار هجا: )

 شررکر یاگفتار خواجو  یاآب حیوان اسررت 

 
 بناگوش شررما یاگل  یاماه تابان اسررت  

 (6ب14)                                     

 نالم  چواز ناله دل شرررد     چونالم   چه 

 

 مویم چواز مویه تن شرد   چوچه مویم  

 (1ب319)                                  

 141/  4ب  144/  6ب  451/  1ب  11/  6ب  16 / 4ب  31/  3ب  14موارد دیگر: 

 /و... 1ب 

 مورد( 151تکرار واژه:  )

شم تو  -  ببرد گو ببر خوابخواجو اگر ز چ

 
  را خوابنماند  خوابزانکه ز عشررق نرگسررش  

 (6ب44)                                    

ست دل دیوانه چه -  جایتكه باشرد   جای
 

   ترا جاست كنی  جایبر سر و چشمم اگر    

 (1ب41)                                    
 نیسررت غمام ار پسررت  گشررته غمبه زیر بار -

 
كه ترک شرررتر كرده   بار  مرا   غمچه   غمام ز 

 (6ب311)                                   
 چه جویم  نشییانبه كجا روم چه گویم ز رخش    -

 
   شنشان ندهد كسی   نشانی كه برون ز بی  

 (1ب155)

/ 4و6و1ب 45/ 4و5ب41/ 6ب41/ 9و5و1ب1/44و6ب41/ 4ب4/ 3ب6موارد دیگر: 

 / و...9و1و5و1ب41/ 4و5و1و3ب46
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 مورد(     364رد الصدر الی العجز : )

 شرررما ورد جان بود چه عجب دعایگرم -

 
شب اوراد من     ست روز و     شما  دعایكه ه

 (9ب31)                                   

كاتی گر -  بود این نعررت زیبررایی را ز

 

جه        یک نظر از و ما  با بن  زكات روی زی

 (9ب59)                                         

 تو كند مرهم ریشرررم خیالگفتم كه -

 

   تاسررر خیاللیکن چو نظر میکنم این نیز  

 (3ب11)                                     

مار پیش آن نرگس -  بمیرد خواجو بی

 

یده بر آن نرگس    مار اگرش د تد  بی  اف

 (4ب449)                                 

ب  45/  4و  6ب  41/  1و 4ب  43/  1ب  41/  6و  1ب  44/  3ب  9 موارد دیگر:

 و... 4ب  14/ 6و5ب  11/  9ب  46/  6

 خواجو،گاه بین كلمات تکرار شده در صدر و عجز،  جناس تام نیز برقرار میکند:

 را آهنگآن دارد دلم كز پرده بیرون افتد     مطرب گر این ره میزند گو پست گیر  آهنگ

 ( 3ب43)                                                                                              

 ( 6ب411نگارد)  چنگهمه از پردۀ عشاق سراید       گر نقش نگارین تو بر  چنگی

 مورد(19)رد العجز الی الصدر :  

غداد    -  تا دور شررردی از برم ای طرفۀ ب

 تو فردا بروم داد بخواهم       دسیییتاز 

 

 دسییتتشرررد دامن من دجلۀ بغداد ز  

 تا چند كشررم محنت و بیداد ز دسررتت

 (5و1ب31)                                  
 چو خامه هر كه حدیث دل آورد به زبان        -

سوز از آن برند به گاز    زبان  شمع جگر

 

 نکند زبانطمع مدار كه سرررر بر سرررر  

 كه از فسررررده دالن راز دل نهان نکند   

 (1و6ب414)                              

/  6ب 143/ 1و1ب113/ 44و9ب496/ 4ب 451/ 6ب  45/ 3ب61/ 5و1ب51موارد دیگر: 

 / و...9ب396

 مرتبه 431 تشابه االطراف) تسبیغ(

ای كه در ای كه در پایان مصراع اول آمده در ابتدای مصراع دوم و واژهآن است كه واژه

پایان مصراع دوم آمده در ابتدای مصراع سوم و به همین ترتیب تکار شود. )نگاهی تازه به 

 ( 54بدیع، شمیسا: 

 ( 5ب4آن است كه در عین ظهور است اینجا) ظاهر / ظاهرآنکه در باطن ما كرد دو عالم -
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شد ابروی كژت  - شین     فتنۀتا  شه ن سا   /هر گو ست    فتنهای ب شل هر محراب ا   كه در گو

 ( 1ب91)

 ( 4ب441هجران برنتابد)  باركسی كو  / باركجا در خلوت وصلش بود -

 35/ 1ب  19/  5ب  11/  1ب 44/  5ب 41/  4ب 41/  5ب 5/  41ب 4موارد دیگر: 

 و... 9ب59/ 4ب 11/  1ب 31/ 41ب

 مورد(34س : )طرد و عک
 (1ب63) یا دلم بستۀ بند كمرت نیست كه هست /تو مپندار كه از خود خبرم هست كه نیست -
 ( 4ب41نهایت ره مشتاق را بدایت نیست)  /بدایت غم عشاق را نهایت نیست -

 ( 1ب411خوبان جفاكار وفا را نشناسند)  /یاران وفادار جفا را نپسندند -

 (  6ب143هیچ پیدا نتوان یافت بدان پنهانی) / هیچ پنهان نتوان دید بدان پیدایی -

گر:      ی /  9ب431/  5ب416/  3ب 445/ 1ب 49/ 3ب95/ 3و1و4ب51/ 3ب11موارد د

 و... 3ب494

 تمامی ابیات دارای ارایۀ عکس است. 163در غزل شمارۀ 

 اعنات) التزام(

در غزل « مو/ »949هنگامه و غوغا، در غزل «: خرخشه/ »369در غزل « سیاهی»موارد: كلمۀ

/ 511/ ماه و شمع و پروانه: در غزل 949غزل « شیشه/ »941در غزل « دیده/ »311و  443

  446/ زیلوچه: در غزل 441/ اشتر و حجره: در غزل 441وظیفه: در غزل 

 

 اهشناسی واژهسطح لغوی یا سبک-3-9-6

ای هدر این سطح، لغات بیگانه خصوصاً لغات عربی، لغات كهن فارسی و بطور كل نشانه

 كهنگی زبان در سطح لغوی مورد بررسی قرار میگیرد.

 عربی واژه ها 

ای است كه غرب و مركز ایران با زبان و شعر زیست، دورهای كه خواجو در آن میدوره

سرودند. این آشنایی باعث كه شعرای این مناطق به زبان دری شعر میدری آشنا شد تا جایی

در »ورود كلمات و تركیبات عربی و تركی به زبان شد و به طور قطع بر شعر شعرا اثر نهاد. 

عراقی( بر اثر غلبۀ مغول و تاتار و درهم ریختن بنیادهای مملکتی به دست این دوره)سبک 

آنان و حکومت كردن متمادی آن قوم و به كار داشتن یاسای چنگیزی و اداره كردن مملکت 

گونه، زبان تركی و به ویژه تركی مغولی با اصطالحهای خاص مغولی و سببهای دیگر از این

( 16)تاریخ ادبیات در ایران، صفا،:  ایم در ایران متداول شد.هبیشتر از آنچه در قرن ششم دید

لغات عربی در غزلیات خواجو، بیشتر لغاتی مانوس و آسان هستند ولی در برخی غزلیات، 

، «الت حین مناص»خواجو از لغات نامانوس عربی در جایگاه قافیه استفاده كرده است. مانند: 
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غزل شمارۀ «) ذهابا بال ایاب»(، 11غزل شمارۀ «) صالجروح قصا»، «القاص ال یحب القاص» 

5) 

در دورۀ مغول به سبب برهم ریختگی سازمان اداری قدیم و روج سازمان اداری تركان »

های اداری و دیوانی، تركی است و مضاف بر این، بسیاری مغول، تعداد قابل توجهی از واژه

كی شناسی شعر فارسی از روده است.) سبکهای تركی نیز به زبان فارسی راه یافتدیگر از واژه

های مغولی نیز استفاده كرده است ( خواجو همچنین از واژه419 -411تا شاملو، غالمرضایی: 

های مغولی نسبت به عربی بسیار كم است. در دیوان وی غزلیاتی وجود دارد اما درصد واژه

 گونه غزلیات را بیشتر برایینكه درصد زیادی از لغات ان تركی است، به نظر میرسد خواجو ا

گونه غزلیات وی زیبایی نشان دادن قدرت سخنوری و شاعری خود سروده است وگرنه در این

های :قبچاق، بغطاق، ، واژه41و لطف خاصی دیده نمیشود.به عنوان مثال در غزل شمارۀ 

یاق،را به كار یلمه، جاق، چگل، اردو، كریاس، یغما، یاساق، بشماق، میثاق، آماق، بنطاق، آ

 ( 3(، بغلطاق) 51( یاساق) 111برده است.موارد دیگر: گلبار) 

 سطح ادبی-3-6

از  اند، مسائل مهم علم بیانتوجه به بسامد لغاتی كه در معانی ثانویه)مجاز( به كار رفته»

ه طور تناسب و ب ، استعاره، سمبل و كنایها مسائل بدیع معنوی مانند ایهام ، قبیل تشبیه

بان ادبی اثر و انحرافهای هنری و خالقیت ادبی در هر زبان ) آشنایی با عروض و قافیه، كلی ز

( در این سطح بررسی میشود. صور خیال در علم بیان به چهار موضوع: تشبیه، 143شمیسا:

استعاره، مجاز و كنایه محدود شده است. از میان انواع مختلف مجاز، فقط استعاره است كه 

شناسی است) بیان و معانی، شمیسا: انواع دیگر مجاز، مربوط به علم معنیتصویرساز است و 

 ( از این رو در این قسمت موضوع مجاز بررسی نمیشود.14

 تشبیه

تشبیه در راس صور خیال قرار دارد و به نظر میرسد در تمام ادوار شعر فارسی، بیشتر از 

در شعر فارسی، شفیعی كدكنی:  استعمال و كاربرد داشته است.) صورخیال ، سایر صورخیال

15 ) 

 تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه  

شبیه بلیغ:  - سمان دین     ت شرع اختر آ ستان  سما   /بلبل بو كوكب دری زمین دری كوكب 

 (5ب14)

شبیه مجمل: - ست      ت شد كه بزداید دلم ز    /ساقی می چون زنگ ده كآیینه جان من ا با

 (   1ب11آیینه جان زنگ مرا)
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صل:  - شبیه مف ست با كمرت هیچ در    /شدیم همچو میانت نحیف و نتوان گفت    ت كه نی

 (  6ب35میان ما را )

سل:  - شبیه مر شم تو رنجور و در دلت   ت روزی گرررررذر نکرد كه آن  /من خفته همچو چ

 (3ب11ناتروان كجاست  )

ر م صفیزنم اگر نه در این د /گهی كه بررررررلبل روح از قفس كرررند پرواز   تشبیه موكد :-

 (  1ب666شوق زنم )
نوع 

 تشبیه

 موكد مرسل مفصل مجمل بلیغ

 %63/1 %44/41 %64/41 %45/44 %54/59 درصد

همانطور كه مشاهده میگردد بسامد تشبیه بلیغ نسبت به بقیه بیشتر است و این نشان 

 وی ، ها و عواطف خود را با رساترین تشبیه بیان كندمیدهد كه شاعر سعی دارد، اندیشه

برای بیان تجربه ها، اندیشه ها و عواطف خود درصدد كوتاه نمودن تصاویر شعری اش برآمده 

است و قصد دارد بدین وسیله تخیل و ابهام را در تشبیهاتش توسعه دهد، اما شعرش را دچار 

ابهام همه جانبه نمیکند، به عبارتیا تمام راه ها را برای درک مخاطب از تخیل هنری اش 

اش را با درصد باالی تشبیه محسوس به محسوس و معقول ، وی این تصمیم و عقیدهنمیبندد

به محسوس، عملی میسازد و به سبک شاعران سبک خراسانی، تشبیهات قابل درک و ملموس 

میآفریند. بسامد باالی تشبیه مفرد به مفرد، بی ارتباط با آمار باالی تشبیه بلیغ نیستا زیرا 

اش را كوتاه و فشرده بیان كند. این نمودار ایجاب نر تصویرسازیشاعر قصد داشته است ه

ری گیمیکند كه خواجوی كرمانی را در زمرۀ تصویرسازترین شاعران بنامیم چرا كه با بهره

 بیشتر از بهترین نوع تشبیه )بلیغ( به هدف خود رسیده است.  

 تشبیه به اعتبار مفرد یا مركب بودن طرفین  

شین چون غنچه خرگه زد به باغ   مفرد به مفرد : - ست    /زاهد خلوت ن صوامع رخت برب از 

 (6ب11و ره صرحرا گرفت )

سبز تو همچون برگ نیلوفر در آب  مفرد به مركب : - شور یاقوت تو    /ای خط  قند مصر از 

     (4ب11چون شکر در آب)

 (6ب111مرانند شکفته گلررستانی) /رخساره فراز سرو سیمین مركب به مفرد : -

چون زنگیری گرفته به شب   /ای بر عرذار مهروشت آن زلف پرشکست   مركب به مركب : -

 ( 1ب44مشعلی به دست)
-مركب مفرد -مركب مركب-مفرد مفرد -مفرد نوع تشبیه

 مركب

 %11/9 %15/1 %45/4 %31/41 درصد
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بیشترین حجم تشبیهات خواجوی كرمانی در زمرۀ مفرد  ، همانطور كه مشاهده میگردد

كه با این نتیجه آماری  ، به مفرد هستند)اعم از مطلق یا مقید( و سپس مركب به مركب

بررسی ها نشان میدهد كه بسامد تشبیه مركب در » میتوان سخن طالبیان را كه میگوید: 

( 361، راسانی،طالبیانصورخیال در شعر سبک خ«)سبک خراسانی بیشتر از عراقی است

حداقل در شعر خواجو تصدیق كرد. اگرچه این نمودار نشان میدهد كه تشبیه مركب نسبت 

به مفرد كمتر بکار رفته است و تشبیه مركب حاكی از توانمندی شاعر در پیوند دادن چند 

 هاما با استناد به پژوهش آقاحسینی كه معتقد است: میزان تشبی ، تصویر به همدیگر است

مركب در شعر خواجو بعد از سعدی در رتبۀ دوم قرار گرفته است و از نظر ابتکار و نوآوری 

(.می 13-11سرآمد دوران خود است)تشبیه مركب در غزل سبک عراقی،آقاحسینی و دیگران،

  توان گفت كه خواجوی كرمانی در بین شاعران هم عصرش موفق عمل كرده است.

 تشبیه به اعتبار تعدد طرفین  

از روی مهر آمده الالی  /شرررمس و قمر كه لؤلؤی دریای اخضررررند   تشییبیه تسییویه:-

 (3ب15مصطفی)

وی دل پرخون من هم نمک و  /ای لب می گون تو هم شکر و هم شراب      تشبیه جمع: -

 (  4ب11هم كباب )

شبیه ملفوف - نقل مجلس همه بادام و شررکر /: یاد باد آنکه ز چشررم خوش و لعل لب تو ت

 (   1ب31بود مرا )

لعرل لبش می و جگر خستگان   /رخسارش آتش و دل بیچرارگان سپند    تشبیه مفروق:-

 (1ب13كبراب )
 تسویه جمع ملفوف مفروق نوع تشبیه

 %41/3 %91/34 %64/11 %15/4 درصد

باالترین حجم را به خود با توجه به نمودار آماری باال، تشبیه ملفوف یا درهم پیچیده 

اختصاص داده است و نشان میدهد كه شاعر با آنکه با تشبیهات حسی و مفرد سعی در درک 

کر یعنی به تف ، اش داشته است اما درصد باالی تشبیه درهم پیچیدهمخاطب از تخیل هنری

، به به  عبارتیا غزلیات حسی خواجو ، واداشتن خواننده از برداشتِ هنر  تصویرسازی او

سهولت درک نمیگردد بلکه آمیخته به پیچیدگی معنایی است و نیاز به تامل بیشتری دارد، 

بنابراین میتوان به این نتیجه رسید كه: شاعر در ایجاد توازن در دشواری و آسانی تصویر 

 اش به هدفش رسیده است.  آفرینی

 اقسام دیگر تشبیه  

ضیل:    شبیه تف پیش رخ زیبای تو از روی  /از شرررم شررود غرق عرق صرربح جهانتاب    ت

 ( 6ب51صباحت)
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همره دانند كه كس زیرره    /:    جان چه ارزد كه برم تحفه به جانان هیهات  تشبیه تمثیل

 (6ب451به كرمان نبرد )

روش توان كرد      تشبیه مشروط:  ردان زلف و بناگوش   /مه را اگر از مشک زره پ تشبیه ب

 ( 4ب193ان كرد)ترو

ردم زلف تو در خواب و پریشانم از این     تشبیه مضمر: كره بود شور و بال دیدن ثعبان   /آی

 (   6ب11در خواب)
نوع  

 تشبیه

 تفضیل تمثیل مشروط مضمر

 %43/34 %96/4 %11/4 %61/51 درصد

 و خواجو با تشبیهات پنهانی و تفضیلی درصدد ابراز ابتکارات و نوآوری هایش میگردد

مبالغه نکرده ایم، مخاطب در یافتن معنای واقعی  ، اگر او را از معماران تصویر در شعر بنامیم

 ببرد. شعرش با چالش روبرو نمیشود و با اندكی تامل میتواند به معنای اصلی پی

شبیه          ست. در این نوع ت شبیه حسی به حسی باالترین آمار را به خود اختصاص داده ا ت

شب   شبه و هم م شبه در این گونه موارد، برای خواننده   هم م ه به، حسی و قابل دركند. وجه 

روشررن اسررت و ذهن او را چندان درگیر ارتباط بین طرفین تشرربیه نمیکند. البته میتوان   

دلیل انتخاب این گونه تشررربیه ها را مخاطب پسرررند بودن آن و نشرررانه ای بر روانی غزل  

فارسی )بهار ادب(، روحانی و مهدی نیا:    دانست)فصلنامۀ تخصصی سبک شناسی نظم و نثر       

 (.119-114صص 

 استعاره

استعاره به سبب ایجاز، اغراق) ادعای یکسانی میان مستعار له و مستعار منه( و لذت 

ررسی اهمیت ب»خواننده از ابهام هنری و تالش برای یافتن معنای آن، بلیغتر از تشبیه است. 

نسبت به اشیا معلوم میگردد. تفاوت محتوا و شکل استعاره در این است كه ذهنیت شاعر 

 (.341اندیشه شاعر نیز شکل استعاره را تغییر میدهد.)سبک شناسی نظریه ها،فتوحی،

 استعارۀ مکنیه استعارۀ مصرحه نوع استعاره

 %41/56 %16/13 درصد

استه وشاعر خ ، درصد باالی استعاره مکنیه نسبت به استعارۀ  مصرحه نشان از آن دارد كه

  ،روحی تازه و متفاوت در شعر بوجود آورد و با جاندار كردن اشیا، است با این نوع استعاره

د و گری بیشتری داشته باشخلعتی متفاوت و زیبا به تن اشیاء كند تا تأثیر كالمش جلوه

مروفقیت شراعر  ، شعررش را سرشار از حیات و پویایی كند . آمرار بوجود آمده در این نمودار

 را در رسیدن به این هدف نمایان میکند.  
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 استعارۀ مصرحه

میفشاند دم بررره دم     /هم عفی اهلل مردم چشمم كرره با این ضعف دل    استعاره مجرده: 

 (1ب11برر چهرررره زردم گالب )

رو سبزه گر بدمید   استعاره مرشحه :  ره گرد چشمۀ نوش ت تررش مشو كه نبات از شکر   /ب

 (6ب51برآمده است )

گیسررروی روزپوش قمرسرررای  /معررررررراج انبیا و شرررب قدر اصرررفیا   اسییتعاره مطلقه: 

 (  6ب11مصطفی)

مصرحه  مصرحۀ مطلقه نوع استعاره

 مرشحه

مصرحه 

 مجرده

 %15/35 %64/31 %19/31 درصد

با درنظر گرفتن این نکته كه استعاره های مرشحه و مجرده دیریاب و بهترین نوع استعاره 

مصرحه مطلقه، زودیاب  و با مقایسه حجم استعارۀ مطلقه )زودیاب( با  میباشند و استعارۀ 

یابی و درک دامنۀ تخیل شاعر به آسانی به دو استعاره دیگر )دیریاب( پی میبریم كه دست

م تر است اما مشاهده میکنیآید. تبیین اندیشه شاعر با وجود استعارۀ مطلقه سادهدست نمی

به سرزمین تخیلش را بر هر كسی نمیدهد و به خوبی از عهده  كه شاعر به آسانی اجازۀ  ورود

 این كار برآمده است .

 استعارۀ مکنیه

ذكر  «مشبه به »استعارۀ مکنیه بلیغتر از استعارۀ مصرحه است، زیرا در استعارۀ مصرحه

« بهشبهم»میشود، اما در استعارۀ مکنیه هیچ یک از اركان تشبیه ذكر نمیشود و به نقل لوازم

ید و از سوی افزااكتفا میشود. این نکته از سویی بر تصور یکشانی مستعارمنه و مستعارله می

به( ابهام هنری را نیز بیشتر میکند، از این روست كه نه مشبه« ) بهمشبه»دیگر ذكر لوازم

 اند و تاكیدذكر نکردن شیء مستعار و ذكر لوازم مستعار را از رازها و رمزهای بالغت دانسته

اند كه استعاره مکنیه مبالغۀ زیادی دارد. )صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی: ردهك

 ، جاندارمداری ، ( این استعاره را بر سه نوع تقسیم بندی نمودیم : انسان مداری445

 غیرجاندارمداری .

سان    شخیص)ان آید به سررر بام تو  /در دیدۀ خورشررید چو یک ذره حیا نیسررت مداری(:ت

 (1ب65ازروی وقاحت)

خون خورده اند و نیش جفا  /خرررواجرررو بنوش دی عشقش كه عررراشقررران جاندارمداری:

 (.4ب443نوش كرده اند )همان:
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رار        غیر جاندارمداری راخ امید من اگر ی ر رار دهد شر ره یکبار   / : كی ب ررک من بیچاره ب ت

 (1ب 461بگیرد )

نوع استعاره 

 مکنیه

غیر 

 ارمداریجاند

 مداریانسان جاندارمداری

 )تشخیص(

 %41/96 %9 %14/5 درصد

با نمودار بدست آمده می توان به این نتیجه رسید كه هدف شاعر از بکارگیری بیشتر 

خصوصاً مشبه عقلی كه درک آن مشکل  ، تشخیص، عینیت بخشیدن به مشبه بوده است

 می نماید. 

 كنایه

بیشتر مورد است كه   199تعداد كل كنایات به كار رفته در غزلیات خواجو  

درصد كنایات از نوع 45درصد ( از نوع كنایه از فعل یا مصدر هستند و 94كنایات) حدود 

درصد كنایات غزلیات خواجو از نوع ایما 41قریب هستند. از نظر وضوح و خفا نیز بیش از 

 هستند. 

(، 9ب13جان به لب رسیدن)، (4ب11آتش در خرمن زدن) (، 44ب34آهنگ...كردن) 

(، در قید 1ب414گردن به بند و سر به بندگی نهادن) (، 4ب51دست از چیزی شستن) 

(، دل و دین در سر چیزی كردن) 3ب191(، نفس برآوردن)6ب141كسی افتادن) 

دن) / رخ از قبله گردانی1ب344(، روی تافتن) 41ب119(، ریختن خون صراحی) 41ب314

(،  به باد دادن) 6ب614(، تسبیح و خرقه در سر زنار كردن: باختن ایمان) غ1ب661

 (و...1ب141

كنایه از  كنایه از صفت كنایات فعلی نوع كنایه

 موصوف

 %11/41 %56/41 %46/11 بسامد

 های ادبی در حوزۀ بدیع معنوینمودهای آرایه

 ایهام:
نوع 

 ایهام

ایهام 

 مطلق

ایهام 

 تناسب

ایهام 

 تضاد

 تبادر استخدام

 11 49 19 116 199 تعداد

مورد( 44)راستمورد(،14)هوا كلمات دارای ایهام )به ترتیب بسامد(:

، دور از...مورد(،  41)هر كدام قلب از چشم افتادن،مورد(، 41)عشاقمورد(، 46)سودا

 راه زدنمورد(، 4)هر كدام رفتن آب، خط، خویشمورد(، 41) دورمورد(، 44) مردم

)هركدام  ،دست شستن، آب بردن، مدام، میانمورد(،  6)هركدام  كنار، گلگونمورد(، 9)
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، جهانمورد(  1)هركدام ریختن آب كسی یا چیزی، روان، رهگذر، نگرانمورد(، 5

از سر چیزی ،از این دست، درست،  شهریار،دوش، پرده سرا،دل، غریب

ل قل، شبان، سر زده، روزی، زدن، بازی، نبات، گرم رو، دستان، ق مورد(،3گذشتن)هركدام 

زبانی، واسطه، نهاوند، سپاهان، نواختن، هركدام مورد(، بار، یکدم، چرب 1) رود، چشم خروس،

نمودن، نگونسار، موی به موی، محال، ماه، لحظه، بردار، بیت الحرام، گرم شدن، قلم گشت، 

ای، سر، سر بازار، ، ذرهنشین، صفا، طاق، سوادكارافتادگی، قامت، عمر، شست، بیره، صدر

دوش، دوتا، در آن، دستور، خونخواران، خونریز، سرخاب، خراب، با خاک ره برابر بودن، بر 

 مورد(4)هركدام  سر آمدن

 كلمات دارای ایهام تناسب)به ترتیب بسامد(:

 )پیوسته( مورد(، عزیز، پیوست31مورد(، عین)36مورد(،شور)31مورد(، شیرین)34مهر)

مورد(، 45) مورد(، وجه46مورد(، خسرو، باز)هركدام 41مورد(ا چنگ)11)هركدام 

مورد(، 4)هركدام  مورد(، كیش و قربان، كرمان، رخ، خط، چین41مورد(،  مجنون)43هزار)

مورد(، میان، الال،  6مورد(، شست، درخور)هركدام 9مشتری، مدام، دستان)هركدام 

و، معانی و بیان، مردم، گوش، عشاق، خویش، مورد(، هندو، مو به م5كاری، سواد)هركدام سیه

مورد(، 3مورد(، غبار، دوش، درست، ترش، پرده، پروانه، بنده)هركدام 1بی سر و پا)هركدام 

مورد(،  1نبات، مثال، ماه، قلب، قاف، عود، ضحاک، صفا، روان، حلقه، چشم، برگ)هركدام

قا، صفرا، جوان، شبگیر، شرف، كردن، عهد، عننظر، قبانگار، ناب، محمود، لب، لحظه، كوته

رنگ، درمان، حی، خار، خارج، جوی، تمام، تیر، بینی، بام، بپوش، بخوانید، باد، آشنا)هركدام 

 مورد(4

 كلمات دارای ایهام تضاد)به ترتیب بسامد(:

/ 1ب413/ 4ب455/ 1ب11/  1ب14مورد:6) : قیس بنی عامرا متضاد با عاقلمجنون

/ 3ب119/ 1ب611/ 3ب113مورد: 5تضاد با بیگانه) : خودا مخویش (9ب611/ 6ب556

/ 1ب511/ 6ب344/ 1ب115مورد: 1: بامدادا متضاد با زیر)بام ( 3ب114/ 1ب153

: بستن(،5ب111/ 1ب116/ 6ب535مورد: 3: گروها متضاد با پریشان)جمع (،1ب449

گذشتنا : از چیزی برخیزند(، 4ب199/ 5ب153مورد: 1عالقمند كردنا متضاد با گشودن) 

: افسردها تنگ(، 9ب15: گوی چوگانا متضاد با مگو) گوی(،4ب454متضاد با نشستن)

: شگفتا متضاد با دور(، 5ب415: بیهودها متضاد با پخته) خام(، 4ب596متضاد با فراخ) 

: دلا متضاد با تمام قلب(، 6ب969: ایوانا متضاد با جفت) طاق(، 3ب446نزدیک) 

 (، 1ب114/ 9ب493: بی همتا، متضاد با دوتا)  یکتا(، 9ب141/ 4ب111عیار) 
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 :استخدام

دوری  -: عاقلدوربینی(ا 4ب36دل )  -: مارپیچیدن(ا 4ب41سخن )-: باالراست

(ا 3ب146قصه )  -: شبدراز( 4ب1/551ب1/133ب469دهان )  -: دلتنگ(ا 5ب411) 

: راست( 1ب936/ 5ب4/515ب151ساز )  -: سوزعود(ا 1ب135آبگینه  )  -: دلشکستن

(ا 44ب516زلف )  -: قصهدراز(ا 1ب116نالیدن )  -: چنگزدن(ا 1ب113حدیث )  -قامت

 -: جوابتلخ(ا 6ب911خلخال )  -: كاردر پا افکندن(ا 3ب941از دیده )  -: از یادرفتن

 ( 1ب411دست از آبروی )  -: رو به آب دیدهشستن(ا 5ب993می ) 

 تبادر 

: تبادر واژۀ بحر(ا5ب53«: )فیروزه»: تبادر واژۀ پیروز(ا4ب31«: ) خطا»: تبادر واژۀ ختا

( 4ب134«: ) سرد»: تبادر واژۀ خنک(ا1ب414«: )بحر»: تبادر واژۀ بهر(ا5ب64«: ) بهر»

(ا 4ب111«: )صبا» : تبادر واژۀ سبا/ 4ب131/ 5ب154/ 4ب116/  1ب115اموارد دیگر: 

/  1ب19/ 1ب16/ 1ب11/ 3ب15/ 4ب31( اموارد دیگر:1ب444«: ) ختا»: تبادر واژۀ خطا

/ 3ب195/ 4ب161/ 4ب4/113ب111/   5ب5/491ب411/ 9ب436/ 1ب3/449ب 99

/  3ب651/ 1ب591/ 1ب511/ 1ب191/ 1ب116/ 3ب141/ 3ب344/ 1ب146

 / 1ب444/ 5ب441/  1ب411/ 1ب911/ 1ب194/ 4ب161/ 9ب1/646ب691

 (1ب144«: ) دُریاب»: تبادر واژۀدریاب

 تلمیح
نوع 

 تلمیح

و آیات 

 احادیث

داستانهای 

 پیامبران

شخصیتهای 

 دینی

شخصیتهای 

 غیر دینی

 شخصیتهای

 غنایی

 

 شخصیتهای

 اساطیری

شخصیتهای 

 تاریخی

 6 45 354 96 969 666 56 تعداد

با توجه به موضوع اصلی غزلیات خواجو كه عشق است، بسامد زیاد تلمیح به شخصیتهای 

مورد( از میان 63اشاره به داستان حضرت یوسف) غنایی طبیعی به نظر میرسد.به عالوه ازدیاد

 تلمیحات مربوط به پیامبران، نیز این نکته را اثبات میکند.

 تلمیحات دینی:   

    تمسک به آیات و احادیث:  

روح مذهب و استفاده از آیات و احادیث و اخبار در غزلیات خواجو  قابل مالحظه است. 

قرآن كریم و احادیث نبوی بسیار چشمگیر است.  در آثار خواجو، اثر پذیری و اقتباس از»

تلمیح و اشاره به داستانها و قصص قرآنی و سخنان مشهور پیامبر اكرم )ص( و دیگر بزرگان 

دین و رودیدادهای پر آوازه تاریخ اسالم نیز، به فراوانی دیده می شود. بیشتر آیات و احادیثی 
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كرمانی آمده سرشار از مفاهیم عرفانی است.  كه به اقتباس یا تلمیح در دیوان اشعار خواجوی

 (334، 4314)نخلبند شعرا، امیری خراسانی: 

او گاه در یک بیت به بیش از دو آیه یا حدیث اشاره میکند كه بیانگر انس او با آیات و  

آیه و حدیث اشاره كرده است كه تنها یک  51خواجو در غزلیات خود، به روایات قرآنی است.

مورد ازآن تلمیح به حدیث است. از میان تلمیحات قرآنی، بیشترین تلمیحات مربوط به آیۀ 

 مورد( هستند: 3مورد( و لن ترانی) 6مورد( اكن فیکون)49عهد الست)

طوبی لهم و (ا 1ب43) االلبابفاتقوا یا اولی (ا  1ب41/ 3ب41/1ب4: )كاالنعام

: عهد الست( 41ب111/ 5ب133/ 6ب14حب الوطن من االیمان:)(ا 3ب43) حسن مآب

/ 9ب414/ 5ب3/416ب419/ 5ب15/ 4ب 9/95ب 59/ 9ب54/ 1ب11/ 4ب36/  1ب15

نون (ا 1ب311/ 1ب194/ 9ب166/ 5ب115/ 1ب141/ 9ب111/ 9ب444/  1ب446

 استوای - وان یکاد(ا 3ب434)  لشمسوا(ا 9ب416) بار گران(ا 6ب11) والقلم

(ا 44ب441) وقنا ربنا عذاب النار(ا 1ب11/ 41ب313/  6ب444:لن ترانی(ا 1ب461) 

/  6ب143/  43ب4/119ب6/31ب4/ 9ب4: «كن فیکون»(ا1ب111) نور علی نور

مالک ملک (ا 3ب115/  1ب114:عظم رمیم(ا 1ب155) سیه از نامۀ گناه(ا 1ب355

 -لی مع اهلل ( ا1ب346)  دارالقرار( ا44ب313)  ون و مکانك( ا 9ب119)    وجود

جنات (4ب641) مااوحی -فاوحی -لوالک-لعمرک( ا 41ب611، ) فاستقم

 (، 3ب644)عذاب الیم(، 1ب694)نعیم

 تلمیح به داستانها و شخصیتهای داستانی

مورد(، 35مورد(، عیسی)55مورد(، سلیمان)63یوسف)تلمیح به داستان پیامبران: 

 مورد(، حضرت محمد1مورد(، نوح)4مورد(، آدم)4مورد(، ایوب)45مورد(، یعقوب) 31) موسی

 مورد(، جرجیس)یک مورد( 1مورد(، ادریس)1مورد(، داوود)5مورد(، ابراهیم)1) )ص(،

مورد(، هاروت و 41مورد(، منصور حالج)64خضر) تلمیح به شخصیتهای دینی: 

مورد(، سلمان 5مورد(،  مانی) 1) مورد(، اویس قرنی4مورد(، بالل حبشی)44ماروت)

 مورد(،3ابن مقله)مورد(، 3فارسی)

مورد(،  1مورد(، جیپور) 3مورد(، قارون) 5قیصر) تلمیح به شخصیتهای غیر اسالمی:

 زردشت)یک مورد(، جالینوس)یک مورد( 

مورد(، لیلی و 93مورد(،فرهاد و شیرین) 96خسرو و شیرین ) تلمیحات غنایی: 

مورد(،  14مورد(، ویس و رامین و گل) 11محمود و ایاز) مورد(، 14ر)شکمورد(، 11مجنون)

 مورد(، 1مورد(، سلمی)6مورد(، دعد و رباب) 6مورد(، وامق و عذرا) 9اورنگ و گلچهر) 
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مورد(،  عنقا و كوه 9مورد(، ضحاک)41مورد(، رستم) 13جمشید)تلمیحات اساطیری: 

مورد(، 3مورد(، سهراب) 3سیاوش) مورد(،1مورد(، زال)دستان) 1مورد(، سیمرغ)5قاف)

مورد(، كاووس)یک مورد(، فریدون)یک مورد(، طوس)یک مورد(، 1مورد(، كیخسرو) 3آرش)

 دارا)یک مورد( ، كیقباد)یک مورد(

 مورد( 4مورد(، چنگیز)3انوشیروان) تلمیحات تاریخی: 

 لف و نشر

ریب غ چشمۀ حیواننبود بر كنار  خضر /از چه روست  خط مشکی لعلشای كه گفتی گرد -

 ( 1ب56) 

 ( 9ب315نندیشد) سقرز  جنتكانکه شد ساكن  / روز وصالتو در  شب هجرنکنم یاد -

 (، 5ب519،) حوراست و آن  خلدتو پنداری كه این  /آید  گلشناگر در  بهشتی روی-

 ( 1ب611نگریدم)  لب لعلشو  خط سبزچون در  / سرچشمۀ خضرمو  ظلمتاز چشم بشد -

 /و...9ب544/ 3ب414/ 3ب113/ 1ب454/ 9ب414 موارد دیگر:

 تجاهل العارف

یا روضۀ خلد است كه رضوان من / منزلگه جان است كه جانان من آنجاست -

 ( 4ب11آنجاست)

یا ز چین طرۀ مشکین عنبر بوی  /بیز نکهت انفاس خلد است ای نسیم مشک-

 ( 4ب441دوست) 

افزای خضر یا مرجان جان یا زالل /چشمۀ نوش است یا كان نمک یا جام می -

 ( 1ب416دوست) 

یا ارم یا جنت الفردوس یا ماوای  /بزم دستور است یا بتخانۀ چین یا چمن -

 ( 41ب419دوست)

/ 5ب134/ 5ب154/ 4ب4/591ب134/ 5ب 6/669ب419/ 1ب453/ 5ب413)موارد دیگر: 

 / و...41ب143/ 4ب591/ / 1ب919

 حسن تعلیل 

 ( 1ب111وآنکه كافر نبود مال مسلمان نبرد)  / غارت دل كندم غمزۀ كافر كیشت

 ( 1ب393كانکه چشم تو كند كافر یغما نکند)  /چون توانم شدن از نرگس مستت ایمن 

 / 41ب134/ 3ب114/ 5ب541/ 1ب544/ 9ب315موارد دیگر: 

بعضی از ویژگیهای غزل خواجو در غزل سبک هندی دیده میشود، كه البتّه طبیعی 

است، زیرا هیچ سبکی به صورت ناگهانی پدید نمی آید، بلکه زمینه های بسیاری در تشکیل 
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(ویژگیهایی مانند: پارادوكس، اسلوب معادله 345آن مؤثرند. )نخلبند شعرا، امیری خراسانی: 

 و تشخیص

 تشخیص

 (5ب19قامتت گفت بركشیدۀ ماست)   /ذكر نارون میرفت در چمن 

 دزدیده اگر دیده تو را دید سزا چیست  /ات رفت و خطا كرد سزا یافت چون دل ز پی

 ( 6ب491) 

 (4ب391لب لعلش مدد جان نکند چون نکند) /سنبلش غارت ایمان نکند چون نکند 

 ربودهوش مستان می جادوی مردم فریبش/ شکست كافر گردنکشش بازار ایمان می

 ( 1ب144)

/ 6ب64/ 41ب414/ 1ب139/ 4ب136/ 6ب1/141ب1/441ب516/ 1ب14موارد دیگر: 

 / و...4ب669/ 5ب434/ 1ب561/ 1ب51

 پارادوكس

 ( 1ب31كه سلطنت كند آن كه بود گدای شما)  /ز بندگی شما صد هزارم آزادی است -

 دشنام اگر ز لفظ تو باشد دعای ماست /ما را به دست خویش بکش كان نوازش است -

 ( 6ب95)

 ( 1ب511بی ترنج تو بود میوۀ جنت همه نار   لیک با طلعت تو نار جهنم همه نور) -

 ( 9ب641كردیم بی حجاب نظر در رخت ولیک    روی تو را به جز حجابی نیافتیم) -

/ 9ب551/ 6ب166/ 4ب314/ 1ب111/ 6ب113/ 1ب913/ 4ب149/ 1ب51موارد دیگر: ) 

 / 1ب136/ 1ب114/ 1ب31/ 9ب96/ 6ب95/ 1ب515

 اسلوب معادله: 

 ( 9ب315كانکه شد ساكن جنت ز سقر نندیشد) /نکنم یاد شب هجر تو در روز وصال 

تشنه را در باغ رضوان بر لب كوثر خوش  /گر چمن خلد است ما را بی لبش مطلوب نیست 

 ( 1ب414است)

 ( 6ب159كشتی چو نوح سازد، كنعان چه كار دارد) حاكم چو عشق باشد، فرمان عق مشنو    

 سطح فکری-3-3

ها و های مطرح در اثر ادبی پرداخته میشود و اندیشهدر این سطح به افکار و اندیشه

افکاری كه تشخص سبکی ایجاد میکنند، مشخص و معرفی میگردد. در این بخش، معنای 

 حقیقی كه از خود متن استنباط میشود، مهم است. 

ضامین:     ضوعات و م ضامین زیر      مو ضوعات و م سی غزلیات خواجو، میتوان به مو در  برر

 دست یافت:
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موضوعات 

 غزلیات

حکمت و  طنز مدح عرفان عشق

 اندرز

 %94/1 %44/1 %43 %19 %14 درصد

 عشق  

موضوع عشق، اصلیترین بخش و موضوع غزلیات خواجو را تشکیل میدهد و در حدود 

در كالم او، عشق مدار و مركز است و چون » درصد از كل غزلیات او را شامل میشود. 15

(.و 139-136نخلبند شعرا، امیری خراسانی: «) عشق، احساسی فردی و شخصی است

موضوعات مربوط به عشق، موضوع عاشق و بیان بیشتر عشقی زمینی است. از میان اصطالحاً 

درصد( را به خود اختصاص داده است.در این حیطه، 14صفات او بیشترین بسامد )حدود 

خواجو به صفات عاشق و نیازهای او میپردازد، صفاتی مانند: شوق و بیقراری، غم و اندوه 

ر معشوق، دوستداری غم فشانی، اظهار حقارت و بندگی و عجز در برابعاشق، وفاداری و جان

داری، رقیب ستیزی و نسیم نوازی از موضوعات زندهورزی، شبعشق، مداومت در عشق

 مربوط به حوزۀ توصیف عاشق در غزلیات خواجو هستند. 

پس از صفات عاشق، ذكر صفات و ویژگیهای معشوق دومین موضوع پربسامد در حیطۀ 

همتایی، فریبکاری، ند: جمال و جالل، بیموضوع عشق در غزلیات خواجو است.  صفاتی مان

 وفایی، جفاكاری و كثرت عشاق از جمله صفات معشوق در غزلیات خواجوست. گری، بیعشوه

است. از نظر او هجران و خواجو در غزلیاتش به بیان نتایج و تبعات عشق نیز پرداخته

 وصال، تعالی عاشق، و  اسارت، از جمله نتایج عشق محسوب میشود.

 فان و اصطالحات عرفانیعر

گرچه اصلیترین درونمایۀ غزل، عشق استا اما از آنجائیکه غزل قالبی با ظرفیت باالستا 

ای سر و كار دارد، در این قالب طرح میکند. به شاعر غزلسرا تمام آنچه را كه با آن بگونه

.نیز در این عنوان مثال شاعر موضوعاتی مانند عرفان، مدح و ستایش و موضوعات اجتماعی و.

غزل برای نمایاندن احساسات رقیق عارفانه بهترین وسیله است، روح » قالب وارد میکنند.

عارف تشنۀ عشق و محبت است و این موهبت كه الزمۀ سیر و سلوک عرفانی است، در غزل 

 ( 111بیش از هر نوع دیگر شعر تجلی مییابد) تحول شعر فارسی، موتمن: 

گرا، محزون و غیر رئالیستی میباشد كه بیش از آنکه به ا، عشقادبیات این دوره درونگر»

آفاق نظر داشته باشد به انفس نظر دارد. مسائل مهم عرفانی در شعر این دوره عبارت است 

از: وحدت وجود، تفوق عشق بر عقل، استناد به حدیث قدسی كنت كنزا، ستایش شراب و 

 ( 463خردی..) سبک شناسی شعر،شمیسا، بیخودی و بی

اما خواجو تنها لغات و اصطالحات عرفانی را به غزل وارد میکند و در اصطالح از شاعران 

محسوب میشود زیرا تنها به طرح مباحث و مضامین عرفانی بسنده میکند. « عارف مسلک»
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خواجو عارف كامل نیست، او مانند بسیاری از شعرا مضامین و اصطالحات عرفانی را در شعر »

اند اگرچه خواجو را سالک طریقت دانسته»(13میبرد.)عرفان خواجو، شجیعی: خویش به كار 

اند كه در سلوک به مقامات اند و گفتهو پیر و مرشدش را شیخ امین الدین كازرونی گفته

عالی رسیده و بیشتر راههای وصول به مقصود را پیموده است...با اینهمه مشکل میتوان او را 

عارف و صوفی داست اما به هر حال بینش عرفانی دارد.  ، كلمهبه معنی اصطالحی و دقیق 

جهان را چنان میبیند كه عرفا ترسیم میکنند و رابطۀ انسان را با خداوند چنان باور دارد كه 

  (91عرفان توضیح میدهد.) نخلبند شعرا، امیری خراسانی:  

اوند، رسیدن به موضوعات اصلی عرفانی در غزلیات خواجو، شامل عجز وی از معرفت خد

 قرب الهی، مستی معنوی و نگرش مالمتی است. 

 تلفیق عشق و عرفان، غزل تلفیقی، غزل قلندرانه

ای از شعر فارسی خواجو از شاعران قرن هشتم است و این قرن دربرگیرندۀ جریان تازه

لفیق تاست. جریانی كه در آن دو گونۀ غزل عارفانه و عاشقانه با هم تلفیق یافتند. علت این 

آن بود كه در قرن هفتم، غزل عارفانه و غزل عاشقانه هركدام به نویت در آثار موالنا و سعدی 

به اوج خود رسیده بودند. در بسیاری از اینگونه غزلیات، مضامین قلندارانه و مدحی به چشم 

 اند آن است كهمیخورد. خصیصۀ بارز شاعرانی كه در قرن هشتم به اینگونه غزل سراییده

اند.) سبک شناسی شعر، شمیسا: بخش حافظ بودهاند و الهاممگی به سعدی توجه داشتهه

131-131 ) 

ای از این دوست، نوع دیگری از عالوه بر غزل عارفانه و غزل عاشقانه و غزلی كه آمیزه

وجود دارد كه موضوع آن توصیف رند و رندی، تظاهر به فسق و « غزل قلندرانه» غزل به نام

درواقع واكنشی در براب  ، اده نوشی و وصف باده و الابالیگری است. این نوع غزلب ، فجور

سنایی نخستین مبتکر اشعار قلندرانه در غزل است و از این رهگذر »صوفیان ریایی است. 

تاثیری زرف در غزلیات فارسی بر جای گذاشته تا جایی كه این روش در اشعار عطار، عراقی 

شن داشته و حتی در شاعران غیر عارف بعد از سنایی مانند خاقانی، و حافظ نمودی كامل و رو

 ( 441سعدی، خواجو و سلمان نیز موثر بوده است.)آفاق غزل فارسی،صبور: 

 طنز با اصطالحات مذهبی

خواجو در غزلیات خود با اصرررطالحات مذهبی، اقدام به طنزآفرینی میکند و درجای           

و تمسخر قرار میدهد. البته طنز خواجو مستقیم    جای اشعارش زاهد و صوفی را مورد طعنه  

 و صریح است.

 )زكاتگفت خاموش ای گدا بر هیچ كی باشد  /حسن را  زكاتجستم  ایبوسهاز دهانت -

 ( 9ب51



 44/ غزلیات خواجوی كرمانیبررسی سبکی و محتوایی 

توبه است و تو را نرگس جادو سرمست)  روز /  روزیاست و مرا شربت هجران  روزهماه -

 ( 1ب441

 ( 441/4جالبی هست)  مشربهتو مپندار كه در  / به جز خون جگر خواجو را افطاروقت -

 / و...6ب911/  5ب541/  41ب141/ 6ب431موارد دیگر: 

 طعنه به زاهد و صوفی

رویان نباشد كافر وانکه اقرارش به بت /زاهد مغرور اگر در كعبه باشد فاجر است -

 ( 4ب431است)

 ( 1ب441گر شود از سر زلف تو عیان یک سر موی)  /زاهد صومعه در حلقۀ زنار شود -

 ( 3ب394) خویشتن را در میا می پرستان افکند /صوفی صافی گر از لعل تو جامی دركشد -

 ( 1ب569ما و می و مغانه و روی نگار خویش)  /صوفی و زهد و مسجد و سجاده و نماز -

/ 9ب364/ 1ب114/ 1ب3/146ب5/114ب441/  3ب445/ 5ب4/441ب431موارد دیگر: 

 و...

 مدح و ستایش 

معشوق،خداوند و  ، مدح در غزلیات خواجو بیشتر متوجه خود وی )در شکل مفاخره(

پیامبر اكرم)ص( میشود. مدح شاعر از خود یا همان مفاخره كه در ابیات پایانی غزلیات امده 

یز خواجو ناست، شامل ستایش نظم نیکو، جایگاه عرفانی خود و  وارستگی از دنیا میشود. 

مانند بیشتر شاعران پارسی، در آغاز هر یک از دیوانهایش)صنایع المال و بدایع الجمال( به 

 توحید خداوند پرداخته و مطالبی را در یگانگی و بزرگی خداوند یکتا بیان كرده است. 

 

 موضوعات حکمی و اندرزی: 

: دی جهانبی بنیا-( 44ب36: )اعتقاد به قضا و قدر-(4ب15)ستایش قناعت: -

ترک -(3ب13: )پیروی نکردن از نفس-(41ب6: )غنیمت شمردن وقت-(41ب41)

 ( 1ب41: )فریب دنیا-(4ب13: )ترک حرص و طمع-(1ب113)دنیا: 

 (و...4ب414: )مغرور نشدن به زهد-(9ب451: )جوییترک عیب-

 

 اصطالحات علمی
نوع 

 اصطالحات

اصطالحات   اصطالحات نجومی

 موسیقی

 بازیها

 %66/3 %41 %61 درصد
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 های نجومیاصطالحات و واژه

بکار بردن نام پرده و گوشه های موسیقی ایرانی در غزل، نشانه آگاهی خواجو با موسیقی 

است و در این مورد شاعر با هنرمندی و مضمون آفرینی، اصطالحات موسیقی را بیان میکند. 

ثل اكثر ادبای عصر خود از خواجو م» سعید نیاز كرمانی) مصحح خمسۀ خواجو( مینویسد: 

بیشتر علوم مطلع و در نجوم و هیئت متبحر و در موسیقی صاحبنظر بوده است، به كار 

گرفتن اصطالحات مربوط به این علوم، گاه شعر او را متکلف و مصنوع ساخته است.) مقدمۀ 

 (19خمسۀ خواجو، 

 ( 1ب41) افتاب تقمر در عقربات سنبلهدر  /ای شام تو بر سحر وی شور تو درشکر -

 (3ب11گو متاب) خورشیدطلعتت  ماهبا  /با سرو قامتت شمشاد گو مروی -

 ( 3ب411پدید شد) ثریانمود و  مهروی  چو  /طلوع كرد  عقربزلفت چو مار خم ز دو -

 ( 6ب411نقاب زنند) مهشب افروز  سهیلدم از / جبین  زهرهبه وقت صبح پریچهرگان -

/  1ب1/431ب5/416ب9/441ب3/64ب1/11ب3/11ب41/41ب4)مررروارد دیرررگرررر:  

 /و...9ب6/419ب411

      اصطالحات و آالت موسیقی:    

های ادبی به خواجو، اصطالحات مختلف موسیقی را به نحو شگرفی و آمیخته با ارایه

ای كه با دقت و بررسی در این ابیات میتوان به شناخت نظری و عملی خدمت میگیردابگونه

 زمینۀ موسیقی پی برد.او در 

قل قل  قلكه  گلبانگ بلبلزندش  /كند  فروداشت آهنگكه  لحظهآن  مطرب-

 ( 4ب141قل) 

 عشاق میزنیچون  نوبتیبنواز باری  / میزنی مخالف راه ناراستیاز  پردهدر -

 ( 6ب491را)

  راستآرد نمی عشاقكار دل / خاست  اصفاهانكه ز  حسینیآن سرو -

 ( 1و4ب511) نواستبه  مبرقعزان ماه نگارین   / عراق بزرگان همایوننوروز -

 / و...9ب41/414ب411/ 11ب4/ 1ب44/ 6ب164/ 9ب9/131ب11/ 1ب1) موارد دیگر: 

 بازیها: 

 (1ب31است) شاه ماتتو  رخپیش دو  /گردون  شاهبر عرصۀ حسن -

 عذرا افتاد ششدربود كه در  ایمهره /دل خواجو كه چو وامق ز جهان فاغ گشت -

 ( 4ب431)

 آرد چوگاندلم در خم  گویهر زمان  /صفت ار حلقه كند بر رخسار  چوگانزلف -

 ( 1ب461)



 43/ غزلیات خواجوی كرمانیبررسی سبکی و محتوایی 

 درباز چوگاندل در خم آن زلف چو  گوی /مراد  گویسعادت ببری  چوگانتا به -

 ( 4ب145)

گر:      ی /  44ب114/ 1ب469/ 9ب134/ 5ب4/113ب444/ 1ب61/ 5ب11/ 3ب4موارد د

 / و...3ب353 /6ب335/ 4ب119

 

 گیرینتیجه

تنوع وزن در غزلیات خواجو دیده میشود. وی در غزلیاتش از یازده وزن استفاده كرده 

است كه بحر رمل پربسامدترین آنها محسوب میشود،كه با موضوعات غزل خواجو ) عشق و 

عرفان( مناسب است. همچنین خواجو از برخی اوزان نادر استفاده كرده است كه عمدتاً در 

سابقه است. رد القافیه و تکرار است و قبل از او در شعر فارسی بی اوزان دوری اتفاق افتاده

قافیه نیز یکی دیگر از ویژگیهای آوایی غزلیات اوست.ردیف فعلی نسبت به دیگر انواع ردیف 

بسامد بیشتری در غزلیات او دارد.به عالوه وی از نوعی ردیف به نام ردیف آغازین استفاده 

اژه وربی زیادی خصوصاً در جایگاه قافیه استفاده میکند اما این های عكرده است.  وی از واژه

تركی  واژه ها مانوس و متداول در زبان فارسی هستند. همچنین از  واژه ها بیشتر از  ها 

مغولی  نیز بهره برده است.تشبیه، ركن اساسی غزلیات خواجو را تشکیل میدهد، بسامد باالی 

بیانگر این نکته است كه خواجو به امور محسوس و تشبیه حسی به حسی و عقلی به حسی 

عینی توجه بیشتری نشان داده است. بعد از تشبیه، استعاره در غزلیات وی شاخصترین ركن 

ای برخوردار است. صورخیال است. ایهام و انواع مختلف آن نیز در غزل وی از جایگاه ویژه

ر ویژگیهای ادبی غزل خواجو است توجه به تشخیص، اسلوب معادله، پارادوكس و... از دیگ

كه شعرش را تاحد زیادی به اسلوب سبک هندی نزدیک كرده است.درسطح فکری نیز بسامد 

موضوع عشق از دیگر موضوعات بیشتر است، خواجو با استفاده از اصطالحات و مفاهیم شرعی 

ق ن، تلفیای خلق كرده است. بعد از موضوع عشق، موضوعات عرفاو دینی، مضامین عاشقانه

 عشق و عرفان، مدح و طنز از دیگر موضوعات غزلیات وی هستند. 

 منابع

 چاپ چهارم، تهران: میترا ، ( شمیسا، سیروس4391) آشنایی با عروض و قافیه-

 ( صبورا داریوش،تهران: گفتار 4311) آفاق غزل فارسی-

 تهران، نشر دوستان  ، ( وحیدیان كامیار، تقی4314) بدیع از دیدگاه زیباشناسی -

 چاپ دوم، تهران: میترا ، ( شمیسا، سیروس4396، )بیان-

 ( موتمن، زین العابدین، تهران: طهوری4334) تحول شعر فارسی-
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حسین ا محمود براتیا عباس  ، آقاحسینی (4319)تشبیه مركب در غزل سبک عراقی -

، صص 44ش  ، نیکبخت، پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال ششم

36-5  . 

 ( سیروس شمیسا، چاپ نخست از ویرایش دوم، تهران: میترا 4393) شناسی شعرسبک-

( غالمرضایی، محمداتهران: 4394،) شناسی شعر فارسی از رودكی تا شاملوسبک -

 جامی 

( فتوحی، محمود اچاپ اول، 4344)  ها، رویکردها و روشها،شناسی نظریهسبک -

 تهران: سخن 

 (، شمیسا، سیروسا تهران: فردوس 4313) سیر غزل در شعر فارسی -

 ( طالبیان، یحیی،كرمان: نشر عماد كرمانی4319) صورخیال در شعر سبک خراسانی -

 (  شفیعی كدكنی، محمدرضا، تهران، آگاه.4311)ر خیال در شعر فارسیصو-

ا آبانماه 5، ش9( شجیعی، پوران، كیهان فرهنگی) یادوارۀ خواجو( س4311) عرفان خواجو-

4311  

( به كوشش حمید مطهری، چاپ اول، كرمان: انتشارات 4311) غزلیات خواجوی كرمانی-

 خدمات فرهنگی كرمان

( امیری 4314موعه مقاالت كنگرۀ جهانی بزرگداشت خواجوی كرمانی() ) مجنخلبند شعرا-

 شناسی خراسانی، احمدا كرمان: مركز كرمان

 چاپ سوم، تهران: میترا   ، ( شمیسا، سیروس4393، )نگاهی تازه به بدیع -

 چاپ پنجم، تهران: آگه، (  شفیعی كدكنی، محمدرضا4316) موسیقی شعر-


