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 دهیچک
 گاه قالب نیا سرودن در شاعران که است یفارس شعر یهاقالب نیترمهم از یکی غزل

 یرگذاریثتأ یعنی موضوع نیا و اندگذاشته ریتأث گریکدی بر ای گرفتهوام گریکدی از
. ستا یهیبد یامر گر،یکدی از معاصر شاعران یریرپذیتأث ای ندگانیآ بر گذشتگان

 هستند هشتم قرن بزرگ شاعران از دو هر یزدی عضد نیالدجالل و یکرمان یخواجو
 ،یتوجهکم نیا یعمده لیدال از یکی ؛است شده توجه اشعارشان و دو نیا به کمتر که

 قرن دو، نیا والدت از قبل قرن کی. اندافتهی پرورش آن در دو نیا که است یادوره
 زین دو نیا با زمانهم و بود سخن قلمرو تازکهی یرازیش یسعد فضا همان در هفتم،
 بس یراه و بود ربوده گرانید از را سخن یگو حافظ، خواجه چون یبزرگ شاعر

 یهنرمندان و شاعران نیچن با رقابت دانیم در یکس که بود دشوار بس یکار و ناهموار
 جیانت. است شده یبررس و سهیمقا ،شاعر دو اتیغزل مقاله نیا در. دیآ رونیب سرافراز

 ،یشناسسبک گوناگون یهاحوزه در یادیز هایهمانند و اشتراکات دهدیم نشان
 .شودیم دهید شاعر دو وانید در ریتعب یریکارگ به طرز و یقیموس ها،واژه مضمون،

 .اتیغزل، صورت و معنا ،یکرمان یخواجو عضد، جالل: یدیکل یهاواژه
 

 مقدمه. 1
 یبرا و دباش رفتهیپذ یراتیتأث شیخو معاصر و نیشیپ شاعران از است ممکن یشاعر هر

 : تــاس آورده باره نیا در یخانلر. برود زین گرانید آثار تتبع به خود، شعر سبک تکامل
                                                           

  استاد زبان و ادبیات فارسیm.obaydinia@urmia.ac.ir 
  دانشیار زبان و ادبیات فارسیak_sayad@yahoo.com  
  زبان و ادبیات فارسی دانشجوي دکتريt.shojaei27@gmail.com ي مسئول()نویسنده 

 28/9/96تاریخ پذیرش مقاله:   14/3/96اریخ دریافت مقاله:ت
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 ناچار م،یابی یدرست یآگاه سخنوران هنر و یشاعر یوهیش به نکهیا یبرا یفارس اتیادب در»
 شیپ در شاعر هر که را ییهانمونه و سرمشق و میبشناس را شانیا معاصران و متقدمان دیبا

  (239: 1369 ،یخانلر ناتل) «.میبسنج یو کار با و مطالعه گرفته هیما آن از و داشته
 یعراق سبک در عارفانه و عاشقانه غزل یبایز و خوب یهانمونه از یکی خواجو غزل

 یو اتیغزل در که است هشتم قرن شاعران از یکی زین یزدی عضد نیالدجالل. است
 را یو توانیم که شودیم دهید یکرمان یخواجو اتیغزل با یدارشهیر و قیعم تشابهات
 به که دانست عارفانه و عاشقانه غزل قیتلف گروه شاعران از یکرمان یخواجو همچون

 جالل اشعار یدرباره صفا مرحوم. هستند هم حافظ بخشالهام و دارند توجه یسعد
 الح نیع در و عاشقانه افکار یحاو و ریدلپذ و منتخب شیهاغزل تمام»: دیگویم عضد

 گفته نیا (929: 1369 صفا،) «.است یعرفان یهاشهیاند اتیتجل و انهیصوف ذوق متضمن
 از یکرمان یخواجو همچون را عضد نیالدجالل که باشد نیا بر یگواه تواندیم زین

 یرمانک یخواجو اتیغزل با عضد جالل اتیغزل مقاله نیا در. میبدان قیتلف گروه شاعران
 اتیزلغ در ییایقیموس عوامل و هاشهیاند و افکار از یاریاست. بس شده سهیمقا و یبررس

 دزد را خواجو عضد، جالل که است یادآوری انیشا همانند است. اریبس  شاعر دو یا
 : است دانسته گرانید یهاگفته

اوست یگفته تمام دیبگو هرچه جالل  
 

میخواجو سان به مردم یگفته دزد نه   
(141: 1366الدین عضد،  جالل)           

 زمان کی در و طیمح کی در شاعر دو نیا شد، اشاره نیا از شیپ که گونههمان
 است؛ هبود یگرید از متأثر کیمکدا گفت توانینم نیقی و قطع طور به و اندستهیزیم
و  افتهی وفات  ه  739در سال  یول ست،ین مشخص عضد جالل تولد خیتار هرچند رایز

 کیهر دو شاعر در  ادیپس به احتمال ز است؛ داده یرو ه 750وفات خواجو در سال 
 .ستندیزیبه هم م کینزد اریدوره و زمان بس

 از که است یهجر هشتم یسده یناشناخته شاعران از ،یزدی عضد نیالددجاللیس     
: سدینویم عضد جالل یدرباره ،آتشکده صاحب. است مانده ادگاری به یوانید فقط یو
، بیگدلیآذر) .«است تیب چهارهزار او وانید و داشته اشتغال مظفرآل وزارت به زدی در»

 مظفرآل رزادگانیوز از را یو زین ،میاقل هفت تذکره در یراز احمد نیام»( 103: 1387
 عضد نیالددجاللیس زین األدبنهیمد تذکره صاحب( 144: 1378 ،یراز) «.است دانسته

 (306: 1376 ،ینینائ یمصاحب) .است دانسته خود عصر نوابغ از را
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 یزندگ قتیحق و تیواقع به که عضد جالل یدرباره ،اتیادب خیتار کتاب در صفا مرحوم
 روفمع یزدی نیدعضدالدیس بن نیالددجاللیس: است آورده نیچن د،ینمایم ترکینزد یو
 نیا پسر. است یهجر هشتم قرن در رانیا کوسخنین شاعران از« عضد جالل» به
 و انیچوپان تسلط اوان در بود، پرداخته یشاعر به یجوان از که جالل یعنی نیدعضدالدیس

 به هاتذکره در...  است بوده آنان مداحان شمار در و برده سر به رازیش در فارس بر نجویاآل
 در رایز ست؛ین حیصح نیا و بوده مظفرآل مداحان ازجمله عضد جالل که آمده نیچن اشتباه

 یبنا به گفته (926-925: 3ج ،1369 صفا،رک. ) .ستین مظفر آل مدح از یاثر او وانید
گرفت،  تفاخر رتیابو اسحاق[، س خیاز راه مجالست سلطان ]ش»جالل عضد  یکاش نیالدیتق

عمرش را خراب کردند و در  یو چشم حاسدان، بنا دیالجرم محسود اهل روزگار گرد
 عضد جالل تولد خیارت (623: تایب ،ی)کاش« .جهان باز رست نیاز زندان ا یعنفوان جوان

 (624)همان:  .اندکردهق ذکر 739 سال را یو وفات یول ست؛ین معلوم
 عرش در آن کاربرد و تخلص انتخاب ،یفارس غزل یهایژگیو از یکی میدانیم کهچنان

 صورت به غزل قالب در تنها» :است گفته تخلص کاربرد یدرباره یزیپار یباستان. است
 قرار هخوانند برابر در غزل کی تیمالک سند عنوان به باألخره و دییتأ مهر و استاندارد کی
 امکان نیا از زین اتشیغزل در عضد نیالددجاللیس( 17: 1382 ،یزیپار یباستان) «.ردیگیم

 و،خواج تخلص در اما. است گرفتهبر شیخو اسم از را« جالل» تخلص و برده بهره یشعر
 اشعارش همه در او تخلص»: اندگفته نکهیا جمله از دارد، وجود یمختلف یهادگاهید

 یبرا نجایا در« ریتصغ واو» و بوده خواجه مصغر دیبا« خواجو» یکلمه نیا و خواجوست
 است کرمان زادگانبزرگ از یو» نکهیا ای( 888: 1373 صفا،) «.باشد رفته کار به حب انیب
 اب و کرده نقاط ریسا و عراق مصر، المقدس،تیب شام، حجاز، به که یمکرر یسفرها با و
 دیرس جهیتن نیا به توانیم اموزد،یب معرفت و دانش از ییهاتوشه توانسته انفس، و آفاق ریس
 (212: 1379 نش،یب« ).باشد او لیفضا و ایسجا به ناظر یو تخلص که

 و تأمل از آنچه. اندآورده زدی شاعران شمار در را عضد جالل سان،ینوتذکره شتریب
 یاسم حیتصر به خود وانید در عضد جالل که است نیا شودیم حاصل او وانید تورق

 رازیش از گوناگون یهامناسبت به وان،ید نیا یجایاج در یول است؛ نبرده خود زادگاه از
 که دینمایم نیچن است. داده قرار خلد روضه شأنهم را شهر نیا یغزل در و برده نام

 . باشد دهیبرگز خود سکونت محل را رازیش( زدی) زادگاهش یجال از پس شاعر
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 رازیش نهیمد ای خلدست یروضه 
 

یمصل یواـــه ای ردوسـف تـنکه   
(202: عضد جالل)                         

 هس ده،یقص ازدهی غزل، هفت و پنجاه و ستیدو بر مشتمل عضد، جالل اشعار وانید
 معما مراهه پراکنده تیب کی و ستیب و قطعه هفت ،یتیدوب و یرباع پنجاه بند،بیترک

 ریز تیب دو ،«عمر و معشوق» موضوع در دوازدهم، گلبن در ،ادب گلزار کتاب در. است
 :است شده آورده مثال عضد جالل از
 ودب ما یهیسرما که عمر نفس دو کی نیا
 تویب که تــسین رتـخب یگرام عمر یا

 

بادش به میداد تو یرویب که افسوس   
گذرانمیم دل یخونابه هـچ به یرــعم  

(110-109: 1364 ،یمک)  
 یدرباره یرشتیب مطالب یارائه به اتیادب خیتار یهاکتاب و هاتذکره نکهیا به توجه با    

 یتاهکو یاشاره به سخن، یدرازآهنگ از زیپره یبرا نجایا در اند،پرداخته یکرمان یخواجو
 نخلبند لقب با را یکرمان یخواجو سانینوتذکره از یاریبس .میکنیم بسنده یو یدرباره
 و یعربا و بند بیترک و یمثنو و غزل و دهیقص از شعر اقسام در یو. شناسندیم شعرا

 ادهد نشان خود از یشتریب ییتوانا غزل و دهیقص در یول است؛ کرده ییآزماطبع رهیغ
 سال ذوالحجه ستمیب در را خود والدت ،نوروز و گل یمثنو انیپا در خواجو. است
 فاص. اندکرده ذکر اختالف به سانینوتذکره را خواجو وفات سال. است کرده ذکر  ه689
 اتیح دوران به خواجو احوال سندگانینو از کس نیترکینزد) یخواف حیفص یگفته
 (895: 1369 صفا،رک. ) .کندیم ذکر  ه750 را یو وفات و ردیپذیم( را شاعر

 
 پژوهش ینهیشیپ. 2

 عشق یهسیمقا و قیتطب»ی کوتاهی با عنوان مقاله از جمله یاریبس یهاپژوهش تاکنون
ی و رساله(؛ 1395شعار، )حکمت« یکرمان یخواجو و حافظ اتیغزل در عرفان و

ی نامه( و پایان1389)لطفی،  ی سطح فکری غزلیات سعدی و خواجودکتری مقایسه
 افظح با یکرمان یخواجو اتیغزل یشناسسبک یسهیمقا با عنوان کارشناسی ارشد

 یبررس و سهیمقا گوناگون یهاجنبه از یکرمان یخواجو اتیغزل(، 1388)ستارزاده، 
 یهازلغ یبررس و سهیمقا به یکس تاکنون پژوهش نیا موضوع ینهیزم در اما؛ اندکرده

ه شناخت ب یابیدست یبرا لیدل نیاست. به هم نپرداختهبا جالل عضد  یکرمان یخواجو
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 تر،قیدق اریمع به یابیدست یبرا آن کنار در و است رفتهیپذ صورت سهیمقا نیابهتر، 
 .شودیم نقد و یبررس زین شاعر دو نیا یهاشهیاند
 

 پژوهش روش. 3
 ورمنظ نیا یبرا و محتواست لیتحل و یپژوهمتن یمقاله از گونه نیدر ا پژوهش روش

 دهش نوشته آنان عصر و شاعر دو نیا اتیح و یزندگ یرا که در باره یآثار از یاریبس
 شد همطالع ینیزبیر با شاعر دو نیا اتیغزل آنها، یهمه بر افزون م؛یاگذرانده نظر از است

 از پس. شد یبردارادداشتی داشت، قرارمقاله  نیپژوهش ا یحوزه در که یموارد از و
 جینتا ونهگنیبد و میکرد یبررس و لیتحل و یبنددسته منظم صورت به را هاادداشتی آن

 . آمد دست به پژوهش
 

 عضد جالل و یکرمان یخواجو اتیغزل یهامشابهت و هایهمانند. 4
 یمضمون ،ییمعنا یهاحوزه در شاعر، دو نیا اتیکه در غزل  دهدیم نشان پژوهش جینتا
 دهید یادیز نسبت به یهامشابهت و هایهمانند( فیرد و هیقاف و وزن) ییقایموس و
 موارد در و داشته نظر گریکدی اشعار به شاعر دو نیا که است آن یایگو که شودیم

 .اندکرده استفاده خود افکار انیب یبرا همانند، یریتعب طرز و هاواژه زبان، از یاریبس
 
 مشابه ریتعاب و باتیترک ن،یمضام ،یمعان. 1. 4

 هیشب کامالً که شودیم دهید ییهامصراع گاه عضد جالل و یکرمان یخواجو وانید در
 یاسم گریکدی از گاهچیه هایهمانند و هانیتضم نیا در شاعر دو یول گرند؛یکدی

 :ثالم یبرا. ستیک ییهاتیب و هامصراع نیچن یاصل شاعر شود مشخص که برندینم
 
 کامل صورت به هامصرع نیتضم. 2. 4
آمد بر آفتاب و تـرف روـــف اهـــم  

 

آمد در خواب ز نـم تـــسرمس دـــشاه   
(220: خواجوی کرمانی)        
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دوست آن درم از درآمد شدنهان چو مه  
 

میدینرس سامان هـــب و میبنهاد رـــس ما  
  

میدینرس جانان به و جان ـــیبس میـداد  
 

آمد بر تابــآف و تـــرف روــف اهــم   
( 76: عضد جالل)                            

                                           یمدینرس درمان هـــب و میـبمرد درد در
(265: خواجوی کرمانی)  

                                          میدینرس درمان هــب و میردــبم درد در
(151: عضد جالل)  

 یجزئ یرییتغ با هامصرع نیتضم. 3. 4

بنالد اری از که گفت نتوان ارشی  
 

بگردد دوست از که نخوانند دوست آن  
     

                     دـــبنال دارـــدل مــغ از که ودــنب دل وان 
 (204: خواجوی کرمانی)                     

  دبنال اری از هـــک دـــنینگو ارـــی وان
 (65: عضد جالل)                              

 یاافتهی یخبر انالحق رّـس از هـــک یا
 
 مــدل افتی یخبر اناالحق سرّ  از شبید
 

بسوخت دار بر که منصور منکر یشو هــچ   
(345: خواجوی کرمانی)                        

بسوخت اسرار یردهــــسراپ و یـــآه بزد  
(29: عضد جالل)                               

  نهان داشت نتوان دل در تو رخسار مهر
    

  نگاه داشت نتوان دل در تو رخسار مهر
 

کرد نتوان نهان دیخورشیچشمه گلبه که   
(232: خواجوی کرمانی)                        

  نهفت دیخورش رخ دینشا رهـــیت لـــگ از
(36: عضد جالل)                                

  میگو هــک اــــب شـــیخو دل درد
 

 میگو هـــک اـــب راستـم هـک یدرد
 

 مـــــیجو هــــک از شـــیخو دل داد 
 (402: خواجوی کرمانی)                   

 میوـــج هــــک از ودــــخ دل درمان
 (135 :عضد جالل)                          

 کنیل نبود تو یسودا قیال یسر هر
      

  بس و ورزمیم تو یسودا سوخته من نه 
      

   ستین ییسودا که ستین یسر چیه در تو از 
(173: خواجوی کرمانی)                    

ستین ییتوسودا درعشق که ستین سر چیه  
(48: عضد جالل)                             
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 مشترک نیمضام. 5. 4

 اهآن نیمضام که شودیم دهید یاتیغزل عضد، جالل و یکرمان یخواجو اتیغزل انیم در
 ییآشنا گریبا شعر همد هاآن که ستین یدیترد وبه هم و همانند است  هیشب اریبس

 اعرش دو اتیغزل از تیب چند ،یمضمون یهاشباهت آشکارترشدن یبرا ر،یزداشتند. در 
در غزل  .دانبرده کار  به یکسانی ریتعاب و باتیترک موارد نیا از یاریبس در که میآوریم
 یمحفل در شاعر دو ییگو است؛ یکی آن یفضا و فیتوص و غزل دو مضمون ر،یز

 با ،آن فیتوص و چشم اشک یدرباره البداهه،یف شده خواسته هاآن از و بودند نشسته
 :است سروده نیچن خواجو. ندیبگو شعر همانند، یاهیقاف و وزن

 است افتاده زچشم اشکم چرا یدانیم چیه
     سبب زانهرکس شیپ میروآبازسرشکت

س هر شیپ زانکه  شاده دلم راز یک ست بگ  ا
 است زادهمردمکه سازمیمیجا بردوچشمش

 (194: خواجوی کرمانی)                       
 هیرگ هنگامشب رایز است؛ خوانده رو شب را خود اشک ،ییبایز ریتعب با عضد جالل 

 :شده ریسراز او چشمان از اشک و کرده
 است زادهمردم که خود کنار در جا کردمش      است دورافتادهبه ازچشمم که یخون یروشب

 (39: عضد جالل)                             

 باده یجا به آمده، وجود به دل خون از قدما یدهیعق به که را یاشک خواجو ادامه در    
 :نوشدیم

 است باده مگرکان یتوپندار نوشم دل خون      شودیم پر ساغرم گونیم اشک از زمان هر
 (194: خواجوی کرمانی)                      

 خون ساغر همچون و است جگر خون آن منشأ که اشک نیا یدرباره عضد جالل
 :است سروده نیچن خورد،یم جگر
  رحم در را او من دل خون به پروردم گرچه

   
 است دادهیگواه هردم خونبهجگرگوشه آن 

 
 است باده جام دور در درون یصاف همدم      همدمان یا مدام ساغرخون همچو من خورمیم

ضد جالل)                             (  39: ع
 

 :اندسروده نیچن ،یآزادگ مضمون در شاعر دو تخلص، تیب در و
وارآزاده جهان از خواجو چو کن کوته دست  

     
است آزاده کرد شهیپ یدستکوتاه تا سرو   

(194: کرمانیخواجوی )                   
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  جالل یآزاد افــتیــ ،یبنــدگ ثبــات از
    

است آزاده او نام شد قدمثابت سروچون   
(39: عضد )جالل                            

 ریتعب طرز ،مضمون بر عالوه ،است آمده ریز در هاآن از تیب چند که گر،ید غزل دو در
 :دارند یهمانند زین هاواژه یریکارگ به و
 کن ریتقر صنم آن با دل احوال صبا یا 

 بگو او با کیبهکی گرمم اشک یماجرا
 انیالغرم دلبر آن با و نیب خواجو ضعف 

  
     بگو او اـــــب نــــم والـــاح صبا یا 

      امیحال انــــشیپر و وداــــس الــــح
  او هجران کندیم نـــم اــــب هــــآنچ
    

کن ریتقر محتشم آن با شیدرو نیا حال   
کن رــــیتقر دمبهدم ردمـــس آه انـــداست  

کن ریتقر وکمشیب از یموموبه یدان هرچه  
  (651: خواجوی کرمانی)                    
بگو خودرو لــــگ اـــب لـــبلب الــــح  
بگو مو جـــشکن آن اـــــب وــموبهــم  

بگو او با کی به کـــی نـــم از وـــبشن  
(172: عضد جالل)                              

 و است غزل مناسب شتریب( بگو) عضد جالل غزل در فیرد انتخاب رسدیم نظر به    
 در دبلن مصّوت آوردن که است ادی انیشا(. کن ریتقر) خواجو غزل فیرد تا افتاده ترخوش
 هشت و خواجو غزل در کوتاه یهجا چهار مقابل در بلند یهجا دوازده) کوتاه مصوت مقابل
 دو یشانیپر و یناراحت غزل دو هر در( جالل غزل در کوتاه یهجا سه مقابل در بلند یهجا

 انیب یول دارد؛ وجود قسمت نیا در یاریبس یهایالبته همانند .است اندهینما شتریب را شاعر
 :مطلع با یاتیغزل در نمونه یبرا است؛ رونیب مقاله نیا شیگنجا از موارد نیا یهمه
نتیب حال ز ــــدینم خبر خبرا  باش

 
 تسین ینظر برمنتظرانت که استیعمر

 

 باشــدینم گذر دالنتخســته یکو به 
 ( 233: خواجوی کرمانی)                

  ســـتین یخبر خبرانتیب دل حال وز
 (31: عضد جالل)                        

 ناله و زدیریم اشک  معشوق فراق در عاشق آن در که اندیفراق و ییغنا غزل دو هر
 :  زدیآم وصال صبح به را فراق شب و کند نظر او حال بر که خواهدیم او از و کندیم

 (233: خواجوی کرمانی) باشدینم سحر ییگو تو فراق شب
 (31: عضد )جالل ستین یسحر خود را تو هجران شب آخر

 نیا با را خود غزل مطلع ،یکرمان یخواجو شود،یم نقل آن تیب چند که گرید غزل در  
 :است دانسته قمر دور یفتنه همچون را اری یرو و کرده آغاز تیب
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قمرست دور یفتنه مگر ستا یرو نه آن  
    

 سحرستو شامکه وبناگوش استزلف نه وان 
 (178: خواجوی کرمانی)                   

 غزل خواجو، هیشب یمضمون و ینحو و یساختار یژگیو همان با زین عضد جالل
 :است کرده آغاز گونهنیا را خود
آن شهدوشکرست که ستینولب عارض وان     آن قمرست هالل ستین رخ و ابرو آن  

(161: عضد جالل)                               

 :است گفته نیچن جگر خون و اشک مضمون در خواجو بعد اتیاب در
صلم  پروردم جگر خون صد به چونکه را اشک ست خون همه زو سبب چه از حا جگر  

(178: خواجوی کرمانی)                          
 :داندیم جگر خون را اشک نیا زین عضد جالل

 نآ جگرست خون که دارـــمپن هـــچیباز  است روان دهید از امچهره بر که البیس
 (161: عضد جالل)                          

 سروده نیچن آن، از دنینهراس و عشق راه داشتن خطر مضمون در خواجو آن از بعد
 :است

شد حرم شوق کرا هر شدینند آن از با  
     

ـخ از هیباد ره که  ـ خطرست النیمغ ارـ  
(178: خواجوی کرمانی)                    

 :است سروده نیچن ست،ین یخال تناقض از که یتیب با عضد جالل
 آن خطرست مقام که ِنه دمـــق هــآهست       خوبان سرمنزل به اریهش یخواجه یا

 (161: عضد جالل)                                                                             
 :اندسروده نیچن هجران، یسخت مضمون در شاعر دو هر انیپا در
 را خواجو یکن دور جفا ریشمش به گر

   
         ردــیم تو یدرپا که است جالل کام نیا 

بترست یدور محنت یول است سهل همه   
(178: خواجوی کرمانی)                      

آن است بتر مرگش ز که مرانش شیخو از  
(161: عضد جالل)                              

 :شوندیم دهید ر،یز یهامطلع با یاتیاب در یمضمون یهاشباهت نیا
ست روان قوت تا تو بخشروان اقوتی   ا

 
 ستروان اقوتی یچشمه زغمت چشمم 

 (174: خواجوی کرمانی)                   



 (37پیاپی) 1397، پاییز 3ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــــ  78

 

  اســـت قند لذت را تو شـــکربار اقوتی 
    

 تاس چند به شکربار لعل آن از بوسه کی
 (27: عضد جالل)                           

 :ای
 ار جام آن اریب آمد صبوح وقت ایساق
 
 امــج یــساق اریب یصبوح وقت دیرس

 را ماــگلف یادهـــب ده در مــیپرستان یم 
 (154: خواجوی کرمانی)                   

 امآش درد انـــکش یـــصبوح زمـب ادی به
 (154: عضد جالل)                         

 مشترک باتیترک و راتیتعب. 6. 4

 یامآوردن تم است، یهمانند فراوان باتیو ترک راتیخواجو و جالل عضد تعب اتیغزل در
 یچند نمونه و سپس نشان ذکربه  نجایاست. در ا رونیمقاله ب شیشواهد، از گنجا نیا
 :شودیبسنده م ات،یاب
 «ندانستن وصال روز متیق». 1. 6. 4
  دلم ندانست تو الــوص روز تـــمیق

   
نداند که رــه الـــوص روز تـــمیق  

    

  بگذشت دلیب من بر یشب گونهنیا از تا 
(339: خواجوی کرمانی)                    

بسوزد فراق شب در شــدل هـــک ســـب  
( 83: عضد جالل)                           

 ...« ریشمش حاجت چه» بیترک .2. 6. 4
ش حاجت چه را عشـاق کشـتن   ریشم

   
ـــه  ـــتاق یقص ریتقر حاجت چه را مش  

(234: خواجوی کرمانی)                      

  باشـــد بس کرشـــمه کی مرا جانمین که  ار عاشق قتل ریشمشبه استحاجت چه
 (62: عضد جالل)                            

 «داشتن ادی به»بیترک. 3. 6. 4
 ادتی اردین که نتواند وـــخواج هـــک یا

    
     اللج ادی کنم روز و شب که یبود هــگفت
    

 ادی دیآینم مات از که داریم ادـــی 
 (368: خواجوی کرمانی)                

 مرا ادی از یبگذاشت که داریم ادـــی
 (9: عضد جالل)                          
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 «ماندن تو یباال به» .4. 6. 4
 یسخن میبگو تو خرام سرو قد چون

    
 دـمان تو یباال بهکه  دمیسرو ند من

راست ماندیم تو یباال به سرو چمن در   
مانی)                   (166: خواجوی کر  

شکفاندیم گل که است یسرو تو یباال  
(71: عضد )جالل                             

 مباش گو: شودیم دهید زین ریز یهانمونه در همانند، یهابیترک و ریتعاب نیا
 جالل ،626: خواجوی کرمانی) مین آن من (169: عضد جالل ،192: کرمانیخواجوی )

 دوست ترک ،(66: عضد جالل ،352: خواجوی کرمانی) زدن دل در آتش ،(25: عضد
: خواجوی کرمانی) کردن سپر جان ،(158: عضد جالل ،420: خواجوی کرمانی) کردن
: عضد جالل ،155: خواجوی کرمانی) بودن گوش در حلقه ،(146: عضد جالل ،205
 رفتن هوش از ،(143: عضد جالل ،552: خواجوی کرمانی) بودن آستان خاک ،(119

 ... . و( 118: عضد جالل ،246: خواجوی کرمانی)
 

 (فیرد و هیقاف و وزن) ییایقیموس تشابهات. 5
 ؛یکنار و یرونیب یقیموس به مربوط شاعر، دو نیا غزل یهایهمانند از یگرید بخش

 یکدکن یعیشف. انجامدیم شعر یقیموس به تینها در که است فیرد و هیقاف و وزن یعنی
 بانز اهل که یمختلف سطوح در را هاکلمه زیرستاخ ای زبان زیتما یشدهشناخته یهاراه

. کیشناس زبان گروه .2 ییقایموس گروه .1: است کرده یبندمیتقس گروه دو به دارند،
 به ،روزمره زبان از را شعر زبان که یعواملمجموعه: »گفته است ییقایموس گروه یدرباره
 ییقایموس نظام رهگذر از قتیحق در و بخشدیم ازیامت توازن و آهنگ دنیبخش اعتبار
 نیا و دینام ییقایموس گروه توانیم شوند،یم هاواژه تشخص و هاکلمه زیرستاخ سبب
 وزن، نواعا لیقب از دارد یلیتعل و لیتحل قابل و شدهشناخته عوامل خود ییقایموس گروه

 (15: 1358 ،یکدکن یعیشف« ). ... و جناس ف،یرد ه،یقاف
 یهاحوزه در عضد جالل و یکرمان یخواجو یهامشابهت و هایهمانند اگرچه      

. تاس آشکارتر ییقایموس یحوزه در یول ماند، دهیپوش خواننده بر است ممکن گرید
 ،(%39)رمل: یبحرها در خواجو یهاغزل %86 حدود ،یرونیب یقیموس یبررس براساس

 بیترت به ماندهیباق %14 و شده سروده( %11) مضارع و( %16) مجتث ،(%20) هزج
 اوزان آمار. دارند مقتضب و متدارک ع،یسر و منسرح متفارب، رجز، ف،یخف یبحرها
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 یبحرها در عضد جالل یهاغزل وزن %84: که است گونهنیا زین عضد جالل یهاغزل
 بیترت به ماندهیباق %16 و( %10) مضارع ،(%13) مجتث ،(%30) رمل ،(%31) هزج

 . دارند رجز و عیسر منسرح، متقارب، ف،یخف یبحرها
 یهاغزل لک از بایتقر که دهدیم نشان را نکته نیا فیرد یعنی یکنار یقیموس یبررس
 و اندُمرَدَّف %64 ،(یخوانسار یلیسه اهتمام به غزل وچهارینهصدوس) یکرمان یخواجو

 یهاغزل کل از. هستند یفعل فیرد یدارا %80 حدود ف،یرد یدارا یهاغزل نیا از
 اندمُرَدَّف %67 حدود ،(یکرم احمد کوشش به غزل وهفتوپنجاهستیدو) عضد جالل

 در فیرد یبررس از نیهمچن. است یفعل فیرد %76 ف،یرد یدارا یهاغزل نیا از که
 یاسم یهافیرد در عضد جالل که میرسیم جهینت نیا به عضد، جالل و خواجو اشعار

 د،یسف هرگز، ر،یزنج ال،یخ دوست،گُل، طمع، چشم،: چون ییهافیرد) خود یصفت و
 عشق،: چون یهافیرد) یکرمان یخواجو همچون...(  و بانیغر عاشقان، نه،یدوش سبز،

 دشوار یهافیرد ،...(و بیغر ترکان، جمال، ز،یعز چشم، مشک، دوست، گُل، نمک،
 یاداست مشکل، یهافیرد و هیقاف یریکارگ به در شاعر دو هر. است برده کار به یادیز

 .   اندداده نشان
 شاعر دو از یاتیغزل ،شود ترروشن هایهمانند نیا یهاگونه و هاوهیش نکهیا یبرا    

 عوامل رب عالوه که شده یبررس نیهمچن .شودیم یبررس یشناسسبک منظر از و انتخاب
 در تفکر و ریتعب طرز و الفاظ انتخاب و هاواژ بیترک یبرا یاتیخصوص چه ییایقیموس
 سبک از که است ینظام ای علم یشناسسبک میدانیم که طورهمان. است رفته کار به آنها

 و رفک زبان، دگاهید سه از را یمتن که است یعلم یادب یشناسسبک و کندیم بحث
 رد سبک. »کند مشخص را اجزا یرابطه تا کندیم لیتحل و هیتجز و یبررس ،اتیادب

 لماتک بیترک یلهیوس به افکار انیب و ادراک از خاص روش از عبارت بانیاد اصطالح
 لحاظ از را خود خاص یوجهه یادب اثر کی به سبک ر،یتعب طرز و الفاظ انتخاب و

 واکنش سبک گفت توانیم واقع در( 17: 1ج ،1375 بهار،« ). ...کندیم القا معنا و صورت
 تدانس یخاص یوهیش» توانیم را آن و است نوشتار و گفتار در شکل و یمعن کنش و

 سندهینو هنکیا گرید عبارت به برد؛یم کار به خود میمفاه انیب یبرا شاعر ای سندهینو که
 یسهیمقا (124: 1367 ،یرصادقیم« ).کندیم انیب چگونه دیگویم را آنچه یشاعر ای

 لعوام بر عالوه اشعارشان در که است نیا یدهندهنشان شاعر دو اشعار یشناسانهسبک
 .شودیم دهید فراوان زین مشترک یرهایتعب طرز و لغات و نیمضام ،ییایقیموس
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 مشترک فیرد و هیقاف وزن، .1. 5
 :خواجو غزل

  میدینرس سامان به و میبنهاد رـــس اـــم
 انج ببر و زیر قدمش در جان هـــک گفتند
 گزهر و شیکو رــس انـــیگدا مـــیگشت

   کیل عقبش در سر به میدیدو هــیسا چون
   میانفش دانشیم سر بر انـــج هــک مـیرفت

 یروز و غم از میشد هــمیسراس ذره چون
 لعلش ز و مـــیبمرد رـــهج یــرگیت در

  کرمان محنت از که مـــیصبور وبــیا
  خواجو چو و میببست زنار تو فـــزل از
    

   میدینرس درمان هــب و مـــیبمرد درد در 
 میدینرس جانان هـــب و میبداد زـین جان

 میدینرس سلطان ردهــــسراپ ردــگ در
 میدینرس خرامان روـــس آن یهیسا در
 میدینرس دانیم به و مـــیبگذشت رـس از
 میدینرس درفشان دیخورش یچشمه در

 میدینرس وانیح یچشمه لب به هرگز
 میدینرس کنعان به گمگشته وسفی چون

 میدینرس مانیا به و مـــیبماند رــکف در
 (265: خواجوی کرمانی)               

 :عضد جالل غزل
  میدینرس جانان به و جان یـــبس میداد
 میبمرد تشنه یـــبس دوهـــان ظلمت در

 میبرفت عشق یهیباد در که سال بس
 انج از یبگذر ار یرس انــجان به گفتند

  ندبرفت شیپ از هـــهم انــقیرف و ارانی
  سواران یپا در هـــک مــییما مورچه آن

 مقصود یمهمان به خواستیهم شدهرکه
  دیع نآ رسد ار میرس قربانش هـــب میگفت

 میبگشت اقـــآف رــــاکث اللـــج مانند
    

 میدینرس درمان به و مــیبمرد درد در 
 میدینرس وانیح یچشمه بـل به یروز
 میدینرس انیپا به و انـــیپا هـب عمر شد
 میدینرس جانان به و مــیبگذشت جان از
 میدینرس شانیبد و مـــیبماند خسته ما

 میدینرس مانیسل درگاه هــب و مـــیماند
 میدینرس مهمان یوزهیدر به که اــم جز
 میدینرس قربان به و مـیدیرس دـــیع در

 میدینرس خرامان سرو آن رـب و باد چون
 (151: عضد جالل)                       

 یهاواژه .دارد تیبنه غزل دو هر و است لیمفاع لُیمفاع لُیمفاع مفعول غزل، دو وزن
 اندمردف غزل دو هر. است مشترک غزل دو هر در وان،یح و خرامان جانان، درمان، یهیقاف
 زین یظلف عیبد عیصنا و یدرون یقیموس. است کرده تریغن را شعر یقیموس عامل، نیا و
 کنعان/ کرمان ، بر/ در سرو،/ سر ز،ین/ زیر جانان،/ جان: است افزوده غزل دو لطافت بر
 غزل در یمهمان/ مهمان مان،یسل/ سواران/ انیپا/ انیپا جانان،/ جان و خواجو غزل در
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 تناسب جهت به قربانش، و دانشیم یواژه دو در فتحه که شودیم یادآوری. عضد جالل
 :گردد تلفظ سکون صورت به دیبا وزن
 (265 :خواجوی کرمانی) میفشان دانشیم سر بر جان که میرفت

(151: عضد جالل) دیع آن رسد ار میرس قربانش به میگفت  
 نیمضام بلکه ستند؛ین صرف یعاشقانه اما اند،ییغنا یموضوع لحاظ ازدو غزل  نیا
 تانداس توانمند یانیب و یزبان با. است رفته فراق از سخن غزل دو هر در. دارند یعرفان
 مالتج یریکارگ به ینحوه و شودیم انیب دند،یچش وصال یبرا که ییهارنج و هایسخت

 که دخواهنیم مخاطب و شنونده از ییگو که رفته کار به یاگونه به گفتن سخن طرز و
 گرا گفتند، را زیچهمه یوقت و کنند انیب را خود یهادل درد تا کنند سکوت کامل اول

 نیا یکنندهیتداع ییگو خواجو، یهاتیب در نیس حرف تکرار. بزنند یحرف خواستند
 : است سکوت
 گز هر و شـــیکو رــس انـیگدا میگشت

 کیل  درعقبش سربه میدیدو هیسا چون
 

  میشانف شــدانیم رـس بر جان هـک میرفت
 

  میدینرس سلطان سراپرده ردـــگ در 
 میدینرس خرامان سرو آن هـــیسا در
 میدینرس دانیم به و میبگذشت رــس از

 (265: خواجوی کرمانی)               
 

 رد مانیا/ کفر سلطان،/ گدا درمان،/  درد: است شده استفاده تضاد از یادب لحاظ از
 مراعات ای تناسب. عضد جالل غزل در دن،ینرس/ دنیرس درمان،/ درد و خواجو غزل

 وان،یح چشمه ،یرگیت د،یخورش چشمه/ ذره سامان،/ سر: هست غزل دو هر در رینظ
 نمایسل/ سوار/ مورچه وان،یح چشمه/ ظلمت ،(خواجو غزل در) کفر/ زنار کنعان،/ وسفی

 :است توجه قابل زین ریز یهاشباهت . جالل غزل در
س جانان به و میبداد زین جان (265:خواجوی کرمانی) میدینر  
ــ میداد ــ جانان به و جان یبس ــد جالل) میدینرس (151:عض  

(265: خواجوی کرمانی) میدینرس وانیح چشمه لب به هرگز  
ــمه لب به یروز ــ وانیح چش ــد جالل) میدینرس (151: عض  
س خرامان سرو آن هیسا در (265: خواجوی کرمانی) میدینر  

(151: عضــد جالل) میدینرســ خرامان ســرو آن بر باد چون  
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 :خواجو غزل
 بسوخت گلزار غم در یسحر مرغ که بس

 مجنون چون دل شــآت از که عـشم حبذا
 بود خماران یحلقه در که رند آن شبید
  یاافتهی یخبر اناالحق ّسر از هـــک یا
  یدانیم سوختگان دل احوال هـــک وــت
  را هـسوخت من یمفرما ارـــیبس رــصب 
 ازدـــس را جگرسوختگان که مفرّح زان 

    بیطب که میجو که ز اکنون دل درد یدارو
 تریغ ز و نیچ به افتاد تو زلف از یتار

  زدیم لــگ از دم که را دل هــسوخت بلبل
 ودب یباق یاثر وـــخواج یـــهست از اگر

  

 بسوخت زار یدلشده آن بر هــالل رـجگ 
 بسوخت تار شب به یــلیل رخ یهوا در
 بسوخت خمار یهــخان در و یآه بزد
 تبسوخ دار بر که منصور منکر یشوچه

 بسوخت کار نیا غم کز یکس انکار مکن
 بسوخت صبرجگرخوار نیازاشمیردلکه

 بسوخت ماریب هــخست دل که ده یقدح
 بسوخت ماریت مـــغ در راــم ارـمیب دل

 بسوخت تاتار ینافه رــجگ در دل خون
 بسوخت خار وچون بزدشعله عشق آتش

 وختبس کباری به تو عشق آتش از دمنیا
 (345: خواجوی کرمانی)                 

 :جالل غزل
 بسوخت اری رخ یتمنا ز مــجان هــک سـب
  زنان آه طلبش اندر ســنف شـــآت نـــم
 برانداخت پرده رخش نــحس سـنف کی
 آخر دییبگو خستهدل من بــیطب با  یرو ز
    دلم افتی یخبر الحق انا سرّ از بــشید
 دیبد خرابات رندان تــحال ونــچ خـیش 

 عشق در نسوزد الــب جزبه پروانه گرچه
  زد مشتاقان دل  درــــان هـــک وقـش آتش

 بگذشت ما دل بازار به دوست جز هرچه
 جالل سوختیهم بوته نیدرکه یبودعمر

     

 بسوخت زار من یزار بر سوخته رــه دل 
 بسوخت وارید و در نهادم گام اــکج هر

 بسوخت انوار تف از جان و دل را یعالم
 تبسوخ ماریب تو هجران بــت تاب ز که
 بسوخت اسرار یراپردهـــس و یآه بزد

 بسوخت خمار در بر خود یتقو یخرقه
 سوختب کباری به یسراپا که نـیب را شمع
 تبسوخ اریاغ یدهید نیکز ودـب یــآتش

 بسوخت بازار یگرم از هم بود او ریغ
 بسوخت ناچارهب دیدینم ارــــک یهچار

 (29: عضد جالل)                          
 در یدیترد یجا که است کینزد هم به چنان غزل دو نیا زبان و یقیموس شکل،

 وزن در شعر دو هر .گذاردینم یجا بر گریکدی از شاعر دو یرگذاریتأث ای یریوامگ
 به کباری مار،یب خمار، زار، یهاواژهیکنار یقیموس در. است فعلن فعالتن فعالتن فاعالتن
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 ار آن یقیموس ،(بسوخت) فیرد وجود. است شده تکرار دو هر در هیقاف یهاواژه عنوان
 دهیخشب غزل دو به یخاص لطافت زین یلفظ عیصنا و یدرون یقیموس. است کرده تریغن

 ار،تات/ تار مار،یت/ ماریب خسته،/ سوخته کار،/ انکار خماران،/ خمار مجنون،/  چون: است
 . عضد جالل غزل در بار،/ بال تب،/ تاب وار،ید/  گام ار،ی/ یزار/  زار و خواجو غزل در
 :است جانیه و شوق و شور یکنندهیتداع جالل، از ریز مصرع در« ش» یآوا

 زد مشتاقان دل اندر که شوق آتش
 که( 10: 1ج: 1390 ،یصفو) یصفو ریتعب به« یاواکه تکرار» اصطالح ای ییصداهم

 :بخشدیم تداوم را زدن نفس نفس یصدا ییگو شده، آورده« ا» بلند مصوت در
 زنانآه طلبش اندر نفسآتش من

 و رفته سخن آن مصطلحات و یعرفان نیمضام از غزل دو هر در زین یفکر لحاظ از
 :کردند انیب نواز گوش یهاواژه و بایز یقالب در را یعرفان یهاشهیاند

 بود خماران یحلقه در هـک رند آن شبید
 یاافتهی یخبر انالحق رّـــس از هـــک یا 

 
 دلم افتی یخبر انالحق سرّ از بــشید
 دیبد خرابات رندان حالت چون خــیش

      

 بسوخت خمار یخانه در و یـــآه زدـــب 
 بسوخت دار بر که منصور منکر یشو هــچ

 (345: خواجوی کرمانی)                   
 بسوخت اسرار یسراپرده و یــــآه زدــب

 بسوخت خمار در بر خود یدعو یقهخر
 (29:عضد جالل)                            

 یغزل در حافظ که باشد صنعان خیش ایگو خ،یش از منظور« خیش سوختن خرقه» ریتعب در
 :است کرده اشاره آن به

 چشم مردم مرا که بازآ و کن کم ماجرا

 
 

 بسوخت شکرانهبه و درآورد به سر از خرقه 
 (           16: 1387 حافظ،)                          

 ون،مجن/ یلیل تار،/آتش/شب/ شمع: است اریبس غزل دو در تناسب ،یادب سطح در
/ یرو و خواجو غزل در خار/ گل/ بلبل دارو،/ بیطب/ ماریب/ درد دار،/ منصور/ اناالحق

 .لجال غزل در بال/ یپا شمع،/ پروانه خرابات،/ خمار مار،یب/ تب/ تاب/ بیطب جان،/ دل
 از غزل دو شده، نقل آن تیب چند سخن، یدامن دراز از زیپره یبرا که گر،ید غزل دو در

 خصمش و اندهیشب اریبس ،یعرفان یهاشهیاند انیب نیهمچن و فیرد ه،یقاف وزن، جهت
 اشعار هب و کندینزد هم به ان،یب اسلوب و شهیاند انیب نظر از اندازه چه تا شاعر دو کندیم
 .اندداشته توجه گر،یکدی
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  افتمی جان وتـــخل مـیمق را دل دمـصبح
  بود انس سماع قدسم یمهمانخانه به چون

  ستین شیب یاهیزوگ یطوب که را جنت باغ
یکن رمیتکف که مـــدان روشنت، میبگو گر  

 
 افتمی جانان یکو یفضا در را جان دوش
  ریضم سماوات در کردم عشق عروج چون
 نهاد پا وصلت یکو میحر در من دل چون

 بیطب از یدرد یدارو طالب میدا که یا
 نـــم زانکه نباشد درمان را تو سر وجود با

 مافتی جانان زلف یبو صبح مــینس از 
 تمافی خوان یگوشه بر یاسبزه را آسمان

 فتمای وانیا طاق کنار بر یـــبرگ اخـــش
 تمافی مانیا نیع را یرــکاف ره نیا کاندر
 (639: خواجوی کرمانی)                  
 افتمی جان جوالنگه جفا از را او یکو
 افتمی گردان گردون تارک بر خود یپا

 تمافی کسانی دو هر مانیکفروا کو آن اندر
 افتمی درماننیع دردشکه کن درمان ترک
 افتمی سامان آنگاه زدم سر بر قدم چون

 (149: عضد جالل)                        
 ینارک یقیموس. است فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن غزل دو هر وزن یزبان نظر از 

 مشترک دو هر در گردان جانان، جان، هیقاف یواژها و است کسانی دو هر در زین هیقاف
 یاتیغزل معدود از و دارد تیب دوازده عضد جالل غزل و تیب ازدهی خواجو غزل. است
 رد ییآراواج و یآهنگهم ،یدرون یقیموس. است شتریب ده از آن اتیاب تعداد که است
 طاق،/ باغ خوان،/ آسمان: است داده یخاص لطافت و آهنگ غزل دو هر به غزل بافت
/ هنوح راه،/ را کنج،/ قطب بوستان،/ الحان/ جان خضرا،/ خضر کاف،/ یکاف اه،یگ/ طوبا
 /مشتاقان/ واشاقازنان گردان،/ گردون جفا،/ فضا جانان،/ جان و خواجو غزل در نوح،

 یخراسان سبک مختصات. جالل غزل در زدم/ قدم ،یکو/ کو سر،/ بر فراوان،/ جانان
 . در یجا به اندر مثالً شود،یم دهید آنها در یگاه

. است یعرفان شعر با متناسب زین آن وزن و است یعرفان غزل یفضا ،یفکر لحاظ از
 خضراپوش خضر نون، و کاف لوح قدس، مهمانخانه همچون ییهاگروه غزل، دو در

 عشق، عروج و خواجو غزل در گردانسبحه وحدت، اضیر ا،یکبر بوستان تذرو ،یعلو
 زلغ در دنید نیآست در را گنج دیکل زدن، سر بر قدم واشوقازنان، گردان، گردون تارک
 تفاوت کی .است مؤثر شعر روح یالقا در که اندکرده جادیا شعر، در یقیموس جالل

 تیب در یکرمان یخواجو که است نیا آن و شودیم دهید غزل دو در ییمحتوا فیظر
 :است شده وارد جانان خلوت میحر به دم صبح که دیگویم اول
افتمی جان خلوت مــیمق را دل دمــصبح  

 

افتمی جانان زلف یوـب حــصب مـــینس از   
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بود انس سماع قدسم مهمانخانه به چون  
      

افتمی خوان یگوشه رــب یاسبزه را آسمان   
(639: خواجوی کرمانی)                     

 در یاصل تم هجران، رایز داند؛یم هنگامشب را حرکت و ریس نیا عضد جالل یول 
 دارد یترسوزناک اتیفراق و دارد توجه هجران و فراق به شتریب  و است جالل اتیغزل

 .دارد یشتریب یجلوه شعرش، در شبانه یهایزار و هیگر و شب و
 مافتی جان هـجوالنگ اـــفض از را او یوـــک  مــافتی جانان یکو یفضا در را جان دوش
  ریضم سماوات در کردم عشق عروج چون
       

 تمافی گردان گردون ارکـــت بر ودـــخ یاـپ 
 (149: عضد جالل)                            

 لغز در وحدت اضیر ا،یکبر بوستان جان، ریطا یهیتشب یاضافه ،یادب لحاظ از    
 شتریب عضد جالل غزل در تضاد. عضد جالل غزل در مطلوب دامن و دل کان و خواجو

 ،یدخویب/ شیخو گل،/ خار بان،یگر/ دامن مان،یا/ کفر تارک،/ یپا: است رفته کار به
 سر/ قدم درمان،/ درد
 :است رفته کار به بایز یلیخ قرآن، یهاهیآ به حیتلم خواجو، غزل  در
 تمافی طوفان دهید آب و نوح را شتنیخو       رگنوحه گشتم و شیخو بر التذر خواندم کهبس

 (639: خواجوی کرمانی)                 
 دنیوشج یو یپزنان تنور از نخست نوح، طوفان که است یرزنیپ داستان به حیتلم
 َتذَرْهُمْ إِنْ إِنَّکَ دَیَّاراً  الْکافِرِینَ مِنَ الْأَْرضِ عَلَى التَذَرْ رَبِّ :میکر قرآن هیآ به حیتلم. گرفت
 از پروردگارا»: کرد عرض نوح و (27 و 26)نوح/کَفَّاراً فاِجراً إِلَّا الیَِلدُوا وَ عِبادَکَ یُضِلُّوا

 پاک)گابند یگذار یباق را که هر آنها از اگر که مگذار یباق نیزم یرو بر یارید کافران نیا
 «.رسدینم ظهور به آنها از کافر و بدکار جز هم یفرزند و کنندیم گمراه را تو( مانیا با
 (571: یاقمشه یاله یترجمه)

 :خواجو غزل
برآمد آفتاب و تـــرف روـــف اهـــم  

   ختیبرانگ خواب ز چون مستانه نرگس
 

برآمد خواب ز من سرمست دـــشاه   
برآمد شاب و خـــیش انـــج از ولوله  

(220: خواجوی کرمانی)                 
 :عضد جالل غزل
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 آمدبر آفتاب و رفت سر هــب وــچ بــش
 دوست آن درم از آمد در شد نهان چو مه
 

برآمد وابـخ از امهـــمیسراس تـــبخ   
برآمد آفتاب و تـــرف روـــف اهــــم  

(76: عضد جالل)  
 ند؛هست یکی یرو و فیرد وزن، در یعنی یکنار و یرونیب یقیموس لحاظ از غزل، دو
 کار به غزل دو هر در( ناب و شراب آب، خواب، آفتاب،) هیقاف یهاواژه نهایا بر عالوه
 .اندردهک تکرار را( آفتاب) هیقاف یواژه بار کی یکنار یقیموس در شاعر دو هر. است رفته

 و فیرد ه،یقاف وزن، در تشابهات نیا زین شود،یم آورده آنها مطلع که گرید غزل در
 :شودیم دهید مضمون

 جداست شیخو نفسهم از نــچم رغــم گرنه
  تبنشس رندان یحلقه در که تــسفتنه هـچ آن

      
 
 برخاست مستان مجلس در که استشمع چهنیا

 چراست شیردل و نالنده و هـخست نــم همچو
 برخاست مستان مجلس از که شورست چه نیو

 (567:خواجوی کرمانی)                         
 تبرخاس پرستانباده از که است یشور چه نیو

 (37: عضد جالل)                                

 :شودیم آورده آنها مطلع که غزل نیا در ای
     است دگر یجان به زنده دلسوخته عاشق

 
    است دگر ییجا به زنده یدلزنده هر جان

 دگراست یجهان به او که خبرچه جهانش ز 
 (46: عضد جالل)                            

 است دگر یزبان ز قتیحق لـــاه نـــسخ
 (341: خواجوی کرمانی)                   

 در ،آنها شعر یهمانند یدهندهنشان شده، نقل ریز در آن تیب چند که گرید غزل   
 :است هیازجمله وزن و قاف مختلف یهاحوزه

انهــچغ و چنگ با کافربچه تـــب آن ید  
گفت راـــم و داد من به هــنیدوش یم یجام  

ییگو چه بتخانه و هــکعب از نـسخ خواجو  
اـمعن عالم در که اشــب ودـــخ عارف رو   

 
چغانه و چنگ و یم و آر چنگ به معشوقه  

یشو فرو عقل دلم لوح از یـــم هــب یساق  
  دوشت به دوش اــت دلشده یا یم ز شو پر

  شبانه فانیحر روقتـــس هــــب تـــرفیم 
زمانه ادی نــمک و یانــــزم اشــــب خوش  

فسانه و تـــاس فسون جمله نیا که خاموش  
بهانه انهـبتخ و بهـــکع یــــیتو ودــــمقص  

(427: خواجوی کرمانی)                        
فسانه و است فسون جمله جهان احوال که  
زمانه دوهــان و مــــعال مـــغ دـــچن تا  

خانه به خانهیم در از گـــچن وـــچ دـآرن  
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عالم هـــهم از جالل چو کو آن دل خرم  
 

  انهیم ز دــش برون و یارـــکن تـــنگرف
(178: عضد جالل)                               

 از شواهد یتمام آوردن نکهیا به توجه با یول است، اریبس قسمت، نیا در شواهد
 :دشویم بسنده اتیغزل ینشان به است، رونیب مقاله نیا شیگنجا
 ،195 ،426 ،345 ،341 ،265 ،220 ،204 ،192 ،189،204 ،173: یهاصفحه یهاغزل
199، 240، 249، 285، 268، 275، 291، 293، 341، 376، 399، 402، 471، 640 

 ،46 ،151 ،76 ،65 ،29 ،37،65 ،47: یهاصفحه یهاغزل با بیترت به یکرمان یخواجو
28، 180، 37، 50، 112، 115، 154، 157، 166، 183، 202، 44، 71، 154، 135، 178، 
 . هستند مشابه فیرد و هیقاف وزن، لحاظ از عضد، جالل 89
 
 وزن رییتغ با مشترک فیرد و هیقاف .2. 2

 یو سپس به نشان است شده نقلدو نمونه  سخن، یدرازآهنگ از زیپره یبرا ریز در
 .شودیمبسنده  ات،یغزل

 : خواجو غزل
 تسین یهوس لعلت لب با مرا که مشنو

  نمیبنش وشـخ ینفسهم با هـــک یآ باز
 

 ستین یمگس یب یشکر شکرستان کاندر 
 تسین ینفس جز ما حاصل کنون عمر از که

 (175: خواجوی کرمانی)                   
 :جالل غزل
 ستین یکسچیه وتو من جز ما خلوت درون

 آتش در نهاد قدم بتواند یـــکس هر هـــن
 

 ستین ینفس جز عمر که کن ینفسهم و ایب 
 ستین یمگس هر کار پروانه یبازعشق هـک

 (16: عضد جالل)                           
 عضد، جالل غزل وزن و لیمفاع لیمفاع لیمفاع مفعول: یکرمان یخواجو غزل وزن
 . است فعالت مفاعلن فعالتن مفاعلن

 غزل رد سندیبنو) فیرد در مختصر رییتغ با آمده ریز در آن تیب چند که یغزل در 
 زنو فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن) متفاوت غزل دو وزن ،(جالل غزل در سندینو خواجو،

 :است( جالل غزل فع مفتعلن فاعالت مفتعلن خواجو، غزل
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 سندیبنو آفتاب بر تو زـسب طـــخ ونــچ
 خوارانیم تو پرورل روانـــلع ثـیحد 
 سواد کرد چو آبه مردم چشمم ـک یخط 

     
        پوشتهیغال زلف و وبـــخ رخ رحـش

      داریب یدهیدو د نیا زــــیخونر یقصه
  دهیردم دـــالل مــــدرد ج یهــــقص
     

 ندسیق مشک ناب بنوـــدل سب دود هــب 
 ندسیبنو شراب جام بـل رـــب دهـــیبد
 سندیبنو جواب را او دل ونــخ به رـمگ

 (594: خواجوی کرمانی)                 

 سندینو ناب مشک هــب گل ورق رـــب
 سندینو خوابمین مـــچش دانــب کاج

 سندینو جواب دل ونـخ از شـــرخ بر
 (89: عضد )جالل                         

 ،452 ،264 ،258 ،214 ،192 ،175 ،174 ،169 ،154: یهاصفحه یهاغزل نیهمچن 
 به یکرمان یخواجو 666 ،670، 394 ،542 ،592 ،323 ،334 ،580 ،328 ،334 ،617 ،498
 ،161 ،96 ،32 ،133 ،169 ،138 ،85 ،47 ،16 ،37 ،29 ،9: یهاصفحه اتیغزل با بیترت

 با) فیرد و هیقاف نظر از عضد، جالل 113 ،109 ، 183 ،149 ،127 ،173 ،29 ،25 ،180
 .شودیم دهید هاغزل نیا در یاریبس مشترک یهافیرد و هیقاف و هستند همانند( وزن رییتغ

 
 یادب یهاهیآرا و الیخ صور یبررس. 3

 دو هر که است نیا آمده، دست به شاعر دو اشعار یبررس از که یزیبرانگتأمل ینکته
 در آنها یعالقه نیشتریب و دارند یاریبس ییتوانا یلفظ عیصنا یریکارگ به در شاعر

 وجود به یدلنواز یقیموس و آهنگ کالم در که است ییهاهیآرا گنجاندن اشعارشان،
 عیناص ریسا و هاواژه با یباز و تکرار ر،یالنظمراعات ای تناسب: مانند ییهاهیآرا آورند؛یم

 یهاشباهت و یهمانند ینشانه موارد، نیا در مثال شواهد آوردن هرچند. عیبد علم یلفظ
 ورص و ریتصاو کدام به جالل و خواجو که دهدیم نشان یحدود تا یول ست،ین شاعر دو

 یشاهد دچن نقل به یکوتاه به ریز در. دارند یشتریب یعالقه مقصود، انیب یبرا ،یشعر
 :شودیم بسنده است، شاعر دو اتیغزل در یهمانند یها هیآرا یدربردارنده که
 
 هاواژه با یباز و تکرار .1. 3

 شاعر دو ریز اتیاب در. شودیم دهید اریبس هاهیآرا نیا عضد جالل و خواجو اتیغزل در
 :اندکرده تکرار بار چند را سر یکلمه
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 سر در دارد تو زلف سر یسودا که هر
 

   عجب ستین رود درسرسودات گرسرم
   

 نکند سودا سر در سر که است الیخ نیا 
 (579: خواجوی کرمانی)                   

 سر سر میندار میدار تو یوداــس رـــس
 (83:عضد جالل)                            

 :ریز اتیاب در« سودا» یواژه تکرار نیهمچن
 کنیل نبود تو یســـودا قیال یســـر هر
 
 بس و ورزمیم تو یسودا سوخته من نه

 ستین یسودائ که ستین یسر چیه در تو از 
مانی)                          (173:خواجوی کر

 ستین ییسودا تو عشق در که ستیسرن چیه 
 (48: عضد جالل)                               

 ردهک يرویپ يرازیش يسعد اجل خیش از نه،یزم نیا در شاعر دو نیا رسد یم نظر به
  یعامل ره بلکه ست؛ین شعر یرونیب یقیموس فقط سخن، بودننیآهنگ از منظور»: باشند

 يابر يسعد. ردیگیم بر در کند، یقیموس و آهنگ ینوع جادیا تواندیم که سخن در را
 داده نشان عالقه ییهاهیآرا به شتریب ،یادب يهاهیآرا انیم از خود کالم یقیموس شیافزا
 ( 216: 1386 ادکوه،یص) «.کنندیم افزون را سخن یقیموس که

 

  تناسب .2. 3
 رود،یم شمار به شعر یدرون فرم استحکام و شکل در عوامل نیترمهم از که هیآرا نیا

 دهید ریز اتیاب در تناسبات، نیا از یانمونه. است رفته کار به اریبس شاعر دو اتیغزل در
 :شودیم

 ســنبل نرخ شــکســته زلفت یزه
  

 شــکســته ســنبل نرخ تو زلف یزه
      

  گل بر دهــــیخند تـــرخ گلستان   
مانی)                      (257: خواجوی کر

  هـــبست هـــخست دل زلفت ریزنج به   
ضد جالل)                             (179: ع

 

 و خواجو غزل در شکستن سنبل، زلف، یهاواژه نیب تناسب شده،نقل یهانمونه در
 یعنو نیچنهم. است شده تیرعا عضد جالل غزل در شکستن و سنبل ر،یزنج دل، زلف،

 با باطارت در و زلف با ارتباط در شکستن) شودیم دهید زین شاعر دو اتیاب در استخدام
 (.است کرده جادیا معنا دو نرخ
 :شودیم دهید تناسبات نیا زین ریز اتیاب در
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س تو شانیپر زلف گره اندر دل تا  تمب
 
ست تو شانیپر زلف شکن در دل   مب

     

 مدست کف بر جان و دل بر غم ز بنهاده دست 
 (310: خواجوی کرمانی)                      

ــکونم نه پس نیا از اســت قرار نه رو زان  س
 (142: عضد جالل)                              

 هامیا .3. 3
 :دارند توجه تناسب هامیا به شتریب خود اشعار در شاعر دو هر

 رخت مهر یرــمشت دـــش هـــک هر
 
 مـــینگو هـــم را تـــرخ ییبایز به

 

  دینخر جو مــین هــب هــــم نـــخرم 
 (203: خواجوی کرمانی)                   

   دـــنباش چندان یرـــمشت را هــم که
 (62: عضد جالل)                           

 ستاره) ستین شاعر مراد که ییمعنا در. است تناسب هامیا« یمشتر» یواژه در 
 البته. است «داریخر» ت،یب دو در نظر مورد یمعن. دارد تناسب ماه یواژه با ،(یمشتر

 زا سخن یدرازآهنگ از زیپره یبرا که است دست در نهیزم نیا در یادیز نسبتا شواهد
 .شد یپوشچشم هیبق نقل

 
 یریگجهینت. 4

 داشت بر رد یجینتا شد، انجام یسندپژوه یوهیش به و یاکتابخانه ابزار با که پژوهش نیا
 :شودیم اشاره آنها نیترمهم به ریز در که
 یهاحوزه در شاعر، دو اتیغزل در یاریبس مشترک یهاشهیاند و یمعان و نیمضام -

 طرز و باتیترک ها،شهیاند نیا از یاریبس در .شودیم دهید یمضمون و یفکر گوناگون
 و مهارت ،یکرمان یخواجو همچون عضد جالل و است همانند انیب یوهیش و ریتعب

 ه،هنرمندان یتصرّف و ابداع و یواژگان یرهیدا بر تسلط با و داده نشان خود از یاستاد
 .است سروده ییوایش و روان اتیغزل و دهیبخش خود شعر به ارزشمند یشکل

 اتیغزل رد عضد جالل البته. است اتیفراقدو شاعر،  اتیغزل یبرجسته نیاز مضام یکی -
 یرتسوزناک اتیفراق و دارد توجه هجران به شتریب ،یکرمان یخواجو با سهیمقا در خود
 . است شتریب شعرش، در شبانه یهایزار و هیگر و شب و دارد

: یبحرها در خواجو یهاغزل %86 حدود است: آمده دست به جهینت نیا یوزن لحاظ از - 
 ماندهیباق %14 و شده سروده( %11) مضارع و( %16) مجتث ،(%20) هزج ،(%39) رمل
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 رودهس مقتضب و متدارک ع،یسر و منسرح متفارب، رجز، ف،یخف یبحرها در بیترت به
 یهاغزل وزن %84: که است گونهنیبد زین عضد جالل یهاغزل یهاوزن. است شده

 %16 و( %10) مضارع ،(%13)مجتث ،(%30) رمل ،(%31) هزج :یبحرها در عضد جالل
 یسهیمقا. است رجز و عیسر منسرح، متقارب، ف،یخف یبحرها در بیترت به ماندهیباق

 رمل، همچون ییبحرها آوردن به یفراوان یعالقه شاعر دو هر دهدیم نشان آمار نیا
 همچنان و اندسروده بحرها نیا در را خود اشعار شتریب و دارند مضارع و مجتث هزج،

 .است اندک اریبس نهیزم نیا در آنها اختالف شودیم مالحظه که
 یکنار و یرونیب یقیموس نظر از عضد، جالل غزل 257 از غزل 32 حدود مجموع، در -
  .دارند شباهت یکرمان یخواجو اتیغزل با ،(فیرد و هیقاف وزن، در یهمانند لحاظ به)
 هیقاف یدارا خواجو، با که شده مشاهده عضد جالل وانید در غزل،« کیوستیب» حدود -
 که ودشیم دهید ییهاغزل زین شاعر دو وانید در. هستند( وزن رییتغ با) مشترک فیرد و

 ندنخوا با .دارد فرق گریکدی با آنها، یهیقاف یول هستند؛ یکسانی فیرد و وزن یدارا
 یبرا اند؛بوده آشنا گریکدی شعر با عضد جالل و خواجو شودیم روشن ات،یغزل نیا

: جالل ،335: خواجوی کرمانی« )است خوش» فیرد با شاعر دو هر که یاتیغزل نمونه
 623: خواجوی کرمانی« )شیخو» ،(84: جالل ،362: خواجوی کرمانی« )شدیندین( »23

 .دارند غزل( 113: جالل
 آمده دست به جهینت نیا عضد، جالل و یکرمان یخواجو اشعار در فیرد یبررس در -

 یلیسه اهتمام به غزل وچهارینهصدوس) یکرمان یخواجو یهاغزل کل از باًیتقر :است
 فیرد یدارا %80 حدود ف،یرد یدارا یهاغزل نیا از و اندُمرَدَّف %64 ،(یخوانسار

 %67 حدود ،(غزل هفتووپنجاهستیدو) عضد جالل یهاغزل کل از. هستند یفعل
 یسهیمقا از نیهمچن. هستند یفعل فیرد %76 ف،یرد یدارا یهاغزل نیا از که اندمُرَدَّف

 در عضد جالل که است آمده دست به جهینت نیا عضد، جالل و خواجو اشعار در فیرد
 ال،یخ گُل، دوست، طمع، چشم،: چون ییهافیرد) خود یصفت و یاسم یهافیرد

 یکرمان یخواجو همچون...(  و بانیغر عاشقان، نه،یدوش سبز، د،یسف هرگز، ر،یزنج
 بیغر ترکان، جمال، ز،یعز چشم، مشک، دوست، گُل، نمک، عشق،: چون یهافیرد)
 هیقاف یریگ کار به در شاعر دو هر و است کرده استفاده یادیز دشوارِ یهافیرد از...( و
 .   اندداده نشان یاستاد مشکل یهافیرد و
 نیترشیب:  آمد دست به جهینت نیا شاعر، دو نیا یهاغزل در یادب یهاهیآرا یبررس از -  
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 یرشتیب دلنواز یقیموس و آهنگ کالم در که است ییهاهیآرا گنجاندن شاعر، دو یعالقه
 و کلمات با یباز و تکرار ر،یالنظمراعات ای تناسب: یهاهیآرا مانند آورند؛یم جودو به
 نیا ارهبنیا در توجه قابل ینکته. شوندیم دهید هاهواژ در شتریب که ییهاتناسب ریسا

 .دانداشته نظر اجل خیش یرویپ به رسدیم نظر به نهیزم نیا در شاعر دو هر که است
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