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Abstract
Over its history, the Persian language has experienced numerous challenges. One of these
challenges was encountering with the Arabic language. The expansion of Arabic language
caused Arabic to become a literary reputation and identity among Persian speakers, and poets
were proud of their Arabic poetry. One of these poets is Khaqhani Shervani who composed both
Arabic and Persian poems. As he claimed, he has an Arabic divan (poem collection). As
opposed to what today’s scholars have stated, Khaqani’s Arabic poetry writing is referred to in
some historical resources and biographies such as Mostofi’s Selective History, Jami’s Nafahat
al-Ons, and Amir Alishirnavayi’s Majalis al-Nafaes. The present thesis has mentioned
Khaqhani’s some characteristics and illustrative techniques that lack of familiarity of some
researchers with them can cause problems in translation, interpretation, and explanation of his
Arabic poems. Khaqhani used a lot of rhetorical figures of speech in his poetry. Most figures
used by Khaqhani are pun, hyperbole, allegory, and letter writing. Sometimes the utilization of
different rhetorical figures of speech has caused complicated images, and usage of terms of
different sciences has also caused his Arabic poems, like his odes, to be counted as technical
poems.
Keywords: Khaghani, Arabic Poetry, Biographies, Rhetoric, Imagery, Rhetorical Figures of
Speech

*

Corresponding author

متنشناسی ادب فارسی (عل ی -پژوهشی)
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی  -دانشگاه ا فهان
دورة جدید ،ش اره( ،3پیاپی  )23تابستان  ،9256ص
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چکیده

زبان فارسی در طول حیات خود فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است .یکی از آنهاا رویاارویی باا زباان
عربی است .استفادة نویسندگان از این زبان در آثار فارسی ،به سبب گسترش نفوذ آن ،نوعی برجستگی ادبای باه شا ار
میآمد و حتی برخی شاعران به تازیسرایی میبالیدند .خاقانی شروانی ازج لة این شاعران است .او به دو زباان فارسای
و تازی شعر سروده است و چنانکه خود بیان می کناد دیاوانی باه زباان تاازی داشاته اسات .بارخ ب سا نان برخای

پژوهشگران امروزی ،تازیسرایی خاقانی در بعضی منابع تاری ی و تذکرهها آمده است؛ تاریخ گزیدة مساتوفی ،نفحاات
االنس جامی و مجالس النفائس امیرعلیشیرنوایی از این ج له است.
این جستار برخی از ویژگیها و شگردهای تصویرگری اشعار خاقانی را بررسی میکند که ناآشنایی بعضی محققان باا
آنها به ترج ه ،شرح و تفسیر نادرست اشعار عربی وی انجامیده است .خاقاانی در اشاعار عربای خاود از انعتهاای
ب غی بسیاری استفاده کرده است .بیشترین نعتهای کاربردی در اشعار عربی خاقانی عبارت است از :جناس ،اغارا،،
تل یح و حروب گرایی .کاربرد نعتهای متعدد ب غی ،تصاویر گاه پیچیده و ا ط حات علوم م تلف ،اشعار عربی او
را نیز ه انند قصایدش جزو اشعار فنی قرار داده است.
واژههای کلیدی
خاقانی؛ سرودههای تازی؛ تذکرهها؛ ب غت؛ تصویرپردازی؛ ناعات بدیعی
1ـ مقدمه
یکی از نشیب و فرازهای زبان فارسی رویارویی با زبان عربی است .نفوذ فزایندة عربی در زبان و ادبیات فارسای باه سابب
ح لة عربها به ایران و گرویدن ایرانیان به اس م است؛ از سوی دیگر آشنایی با مفاهیم اس م و کتااب مقادس قارآن نیاز
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مستلزم دانستن زبان عربی بود .البته برخی خاندانهای «ایرانی زرتشتی مانند برمکیان و خاندان فضل بن سهل پیش از آنکاه
اس م بیاورند عربی را آموخته بودند» (ریچارد .)961 :9256 ،نفوذ زبان عربی در بین ایرانیان بسیار پیش رفت بهگونهای کاه
زبان عربی پس از گذشت حدود چهار قرن به چیرگیای دست یافت که حتی «در مدارس این عهد آموختن دو علام جاایز
بود .ن ست علوم دینی و دوم ،علوم ادبی که بهمنزلة مقدمة آن علوم ش رده میشد» ( افا :9262 ،ج  .)231 /3ن وناة ایان
موضوع ،س ن راوندی در راحه الصدور است که دربارة تحصیل خود میگوید« :چاون از مکتاب و ادب و تحصایل ل ات
عرب فارغ گشت .روزگار غدار چنانک عادت اوست با وی زنهار خاورد» (راونادی .)21 :9265 ،البتاه در قارون ابتادایی،
برخی تبلی ات غیرسازنده علیه زبان فارسی ورت میگرفت که در برتری زبان عربی بر فارسی نقش بسیاری داشت؛ ایان
روایت ساختگی از آن ج له است« :عن ابیهریرة :اب ض الک م الی اهلل الفارسیة» (حافظ مح د.)3 :9232 ،
این فضای روانی ایجادشده علیه زبان فارسی چناان پیشارفت کارد کاه وقتای ابوالعبااس اسافراینی ،وزیار ایرانای و
ادبدوست مح ود غزنوی ،در حکومت غزنویان دیوانهای رسالت را از عربی به فارسی برمیگرداناد ،عتبای درباارة او
اینگونه اظهار نظر میکند« :وزیر ابوالعباس در ناعتِ دبیری بضااعتی نداشات و باه م ارسات قلام و مدارسات ادب
ارتیاض نیافته بود .در عهد او مکتوبات دیوانی به پارسی نقل کردند و بازار فضل کاسد شد و ارباب ب غت و براعات را
رونقی ن اند و عالم و جاهل و فاضل و مفضول مساوی شدند» (عتبی .)263 :9333 ،توجه ابوالعبااس باه زباان فارسای
باعث شد که تاریخنویسان اینگونه دربارة او اظهار نظر کنند .اح د حسن می ندی از وزیران متعصبی است که م الفات
او با زبان فارسی در عرضة شاهنامة فردوسی بر سالطان مح اود مشاهور اسات و عجیابتار اینکاه عتبای درباارة وی
بهگونهای دیگر مینویسد « :چون مسند وزارت به فضل و فضایلِ شیخ [اح دحسن می ندی] آراسته شد ،کوکب کتّاب از
مهاوی هبوط به اوج شرب رسید و گل فضل و مآثر به باد قبول او شکفته شد و رخسارة فضل و ادب به مکان تربیت او
بر افروخته شد و بفرمود تا کتّابِ دولت از پارسی اجتناب ن ایند و به قاعدة معهود ،مناشیر و امثله و م اطبات باه تاازی
نویسند» (ه ان .)263 :این نوع توجه و اقبال به زبان عربی باعث شد که عال ان ایرانی ا یل مانند زم شاری و ثعاالبی

9

تقریباً ه ة تألیفات خود را به زبان عربی بنگارند؛ حتی زم شری در مقدمه االدب ،فرهنگ ل ت عربی به فارسی ،درباارة
برتری زبان عربی میگوید« :الح دهلل الّذی فضّل علی ج یعِ االلسنهِ لسانَ العربِ» (زم شری )9 :9632 ،و گروهی نیز باا
تعصبی ک تر از ثعالبی و زم شری «درآمی تن تازی را با فارسی مایة ک ال زبان فارسی میدانساتند و شایفتة ایان روش
بودند» (تویسرکانی.)215 :9251،
در این دوره دانستن عربی و مهارت در آن ،از پیشنیازهای یک ادیب ،شاعر و دبیر به ش ار میرفات .نظاامی عروضای
دربارة شرایط یک دبیر کاردان میگوید« :عادت باید کرد به خواندن ک م ربالعزة و آثار احابه و امثاال عارب و کل اات
عجم و مطالعة کتب سلف و مناظرة حف خلف چون ترسل احب و ابی و قابوس و الفاظ ح ادی و اماامی و قداماه
بن جعفر و مقامات بدیع و حریری و ح ید و ...از دواوین عرب دیوان متنبی و ابیاوردی و غازی و از شاعر عجام اشاعار
رودکی و مثنوی و ( »...نظامی عروضی .)33 :9231 ،نظامی عروضی در تو یة خود به دبیران ،آثار عربی را بر آثاار فارسای
مقدم میدارد .ن ونة دیگر بیتی از منوچهری دام انی 3است که در مقام تفاخر و تقابل با حسودان و دش نان خود میگوید:
مــن یســی د ــرات زــنر تاز ــات دار ز یــر

تر ندانی خرانـد «اال هبـی یحـحنف صاحـبحین»
(منرچهری)37 :1731 ،

«اال هبی بصحنک فا بحینا» مصراع آغازین معلقة ع رو بن کلثوم از معلقات سبعه است.
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بهطورکلی در ایران « آموختن زبان عربی در قرن سوم و چهارم و پنجم آغااز شاد و در قارن ششام باه ضاعف روی
گذاشت» (بهار :9251 ،ج .)369/9میتوان گفت ع وهبر شاعران ایرانیاال لِ عربیسرا مانناد بشّاار ،ابوناواس و عبااس
احنف« ،بیشتر شاعران ن ستینة عصر سامانیان ،گذشتهاز آنانی که در عهد غزنوی و سالجوقی بالیادهاناد ،ماردان فاضالی
بودند و به هر دو زبان تسلط داشتند» (دودپوتا .)51 :9263 ،بنابراین در اواخر دورة سامانیان و ه چنین دورة غزنویاان و
سلجوقیان شاعرانی دو زبان مشاهده میشوند .یکی از این شاعران خاقانی شروانی ،از ناحیة ارّان 2است .در ایان جساتار
با گذری بر ن ودهای تأثیر زبان و فرهنگ تازی در اشعار خاقانی ،ب غت و تصویرپردازی در اشعار عربی او نیز بررسای
خواهد شد.
1ـ 1پیشینۀ پژوهش
تاکنون دربارة سرودههای تازی خاقانی چند پژوهش مستقل انجام شده است:
9ا کتاب آفتاب نهان خاقانی ( )9265اثر وحید و علیرضا رضائی ح زه کندی است .این کتاب ترج ة اشاعار خاقاانی
است و اشکاالت متعددی در ترج ه دارد؛ اما انجام چنین کاری ستودنی است؛ زیرا ورود به عر ة اشعار خاقانی آن هم
عربی ،کار آسانی نیست.
3ا مقالة «نقد کتاب آفتاب نهان خاقانی» ( )9251از یوسف ا ری و مهدی دهرامی که به برخی از اشاکاالت کتااب
آفتاب نهان خاقانی پرداخته است.
2ا مقالة «بررسی مض ونی سرودههای عربای خاقاانی و مقایساة آنهاا باا چکاماههاای پارسای وی» ( )9259از عباداهلل
رسولنژاد و سید اح د پارسا است .در مقالة «حرز شفا» به نقصهای این مقاله اشاره شده است .عا وهبار آنهاا نگارنادگان

مقاله بیان میکنند که تاکنون ترج های بر اشعار عربی خاقانی نگاشته نشده است و به نظر میرسد که ایشاان کتااب آفتااب
نهان خاقانی ( )9265را مشاهده نکردهاند .از سوی دیگر نویسندگان بیان میکنند که در منابع تاری ی و ادبی به سرودههاای
تازی خاقانی اشاره نشده است که این هم خ ب واقع است و در این جستار به برخی از این منابع اشاره خواهد شد.
3ا مقالة «حرز شفا» ( )9259نوشتة هادی رضوان است .این اثر نقدی بر مقالة «بررسی مضا ونی سارودههاای عربای
خاقانی» است .در این مقاله نویسنده بر تصحیح قیاسی نوشتههای عربی خاقانی تکیه میکناد و ایان خطاای مهام مقالاه
است؛ زیرا در تصحیح نس ههای خطی بیشتر به نس ههای موجود باید تکیه کارد و از قیااس ،جاز در ضارورت نبایاد
استفاده شود .البته از برخی نکتههای مثبت نباید غافل شد؛ بهویژه ایرادهای واردشده به مقالاهای کاه موضاوع نقاد ایان
جستار است.
2ـ درآمد
خاقانی شروانی یکی از شاعران دو زبان ناحیة ارّان است .او «از مشاهیر دانش ندان آذربایجان بوده است و نازد سا طین
شروان و اتابکان آذربایجان و خوارزمشاهیان و سلجوقیان عرا ،و خلفای ب داد عهد خود معزّز و محتارم باوده و ماداح
آنهاست» (تربیت .)9351: 9296 ،خاقانی در ابیاتی به این دو زبانی 3خود اشاره میکند و میگوید:
در حـ ـ یگ گـــانگی آت حـ ـ

چار انـــه را

ینده سـه رـریه مـیدهـد در دو زیـات زـاعری
(خاقانی)524 :1731 ،
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2ـ 1ازارة منایع تار خی و تذکرهها یه دو زیانی و تازیسرا ی خاقانی
در برخی منابع تاری ی و تذکرهها به دو زبانی خاقانی اشاره شده است که عبارت است از:
ال ) تار خ ز دة حمداهلل مسترصی
تاریخ گزیده اولین منبعی است که در آن از تازیسرایی خاقانی س ن گفته شده است .مستوفی درباارة تاازیسارایی
خاقانی این داستان را نقل میکند که او «برای ج الالدین مو ولی مدحی گفت و به ب داد پایش او فرساتاد آن خواجاه
جهت او یک خروار زر سفید فرستاد چون پیش خاقانی آوردند خاقانی تصوّرِ زر سرخ کرد و چون معلوم کرد که سافید
است گفت باید باز پس برید و بگویید مدحی که گفتهام بازستانند تا به عوض آن هجوش بگویم .شاب در خاواب دیاد
که خضر علیهالس م بدو گفت که احسان او را رد مکن که ولی نع ت ماست» (مساتوفی .)136 :9263 ،باه سابب آنکاه
قصیده به ب داد فرستاده شده است می توان دریافت که به عربی سروده شده است .ه چنین مستوفی در تااریخ خاود دو
بیت عربی از خاقانی نقل میکند که دربارة ج الالدین بابویه رافعی سروده شده است (ه ان:)612 :
الــــی اهلل صــــی الحشــــر ینــــد النبــــی

اَری ثــــــانی الشــــــاصنی الشــــــاصنی

و لـــیِ لگحـــبَّ الـــدفهر لـــی خاص ـــا

صبایُر ـــــــه الراصنـــــــی الراصنـــــــی
(خاقانی)362 :1731 ،

معنی بیت :در روز قیامت نزد خداوند بعد از پی بر اکرم(ص) شافعیِ دوم را شافع خود میدانم و روزگاار ن ایتواناد
شأن و قدر مرا بکاهد چراکه بابویة رافعی باالبرندة شأن و منزلت من است.
ب) مجالِ الن ائِ امیرعلیزیر نرا ی
امیرعلیشیر نیز داستان باال را با ک ی اخت ب در مجالسالنفایس نقل میکند و میگوید که این قصایده را خاقاانی در
مدح خواجه ش س الدین احب دیوان سروده است (ر.ک .نوایی .)229 :9232 ،این س ن نادرست است؛ زیرا خاقاانی
با خواجه ش سالدین ،احب دیوان هم عصر نبوده است و خواجه م دوح سعدی در قرن هفتم است .بناابراین سا ن
مستوفی در تاریخ گزیده ،گفتار درست است.
ج) ن حات االنِ جامی
جامی در نفحات االنس میگوید «وی [خاقانی] در زمان خ فت ال ستضیء بنوراهلل بوده و در قصیدهای عربی کاه در
مدح ب داد گفته ذکر وی کرده» (جامی.)615 :9266 ،
2ـ 2عرییدانی خاقانی و تسلط او یه زیات تازی
خاقانی که به احت ال زیاد زبان عربی را هم مانند علوم دیگری چون طب در کودکی نزد ع اویش آموختاه و پاس از
مدتی چنان در زبان عربی مهارت یافت که در مکه و در و ف کعبه قصیدهای سرود و بزرگان مکه آن را به زر نوشتند:
پــار یــه مکــه د ــدی آســردهدل چــر کنبــه

رطب اللسات چـر زمـز و یـر کنبـه آصـر ن ـر

مکــه

یــر یــینظیــری مــن کردنــد حــاج مح ــر

زــنر یــه زر نرزــتند آنجــا خــرا

(خاقانی)113 :1731 ،

ه چنین از مهارت و استادی خود در زبان تازی ،از قول م دوح خود میگوید:

تازیسرودههای خاقانی
ر ــد اســتاد اســی انــدر طــرز تــازی و دری
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نظــو و نشــرد د ــد و مــدش و نســیبش ــاصتو
(همات)313 :

در ابیاتی نیز اشاره میکند که دو دیوان داشته ،یکی به تازی و دیگری به پارسی بوده است:
در دو د ــــــرانو یــــــه تــــــازی و دری

ـــف هجـــاه صحـــش هر ـــز کـــِ ند ـــد
(همات)137 :

باتوجه به این ابیات ،احت االً تعداد ابیات عربی خاقانی بیش از آن چیزی بوده است که اکنون در دست است .در ابیات
دیگری به دبیربودن خود اشاره میکند .گویا خلیفة ب داد از او می خواهد که به دبیری بپاردازد .خاقاانی خاود را دبیاری
سحرآفرین معرفی میکند و این از تسلط او به زبان عربی برخاسته است.
خلی ــــه ر ــــد خاقانیــــا دییــــری کــــن

کــه پا گــاه تــر را یــر صلــف ــذار ســر

دییــــر آری ،ســــحرآصر ن ــــه انشــــا

ولیــف زحمــی ا ــن زــار را نــدار ســر
(همات)116 :

خاقانی در ابیاتی با تعریض از عنصری س ن میگوید .در این ابیات خود را دبیر ،مفسر و ادیب عربی معرفی میکناد
و عنصری را از آن بیبهره میداند.
اد ــــــب و دییــــــر و م سّــــــر نبــــــرد

نــــه ســــحبات نــــربزیــــات عنحــــری
(خاقانی)1253 :1737 ،

2ـ 7جلرهها ی از ترجه یه زیات عریی و صرهنگ تازی در ازنار صارسی خاقانی
توجه خاقانی به زبان و فرهنگ تازی در اشعارش به ورتهای م تلفی ن ود یافته است که در اداماه باه بررسای آن
پرداخته میشود.
2ـ7ـ 1ازاره یه زاعرات و سخنررات عرب در سرودههای پارسی او
خاقانی در اشعار خود به بسیاری از شاعران و س نوران عصر جاهلی و قرون اولیة اس می اشااره مایکناد؛ ابوت اام،
اعشی ،اخطل ،امرؤالقیس ،لبید ،بُحتُری ،حسان بن ثابت ،سحبان وائل ،ناب ة ذبیانی ،بشار بن برد ،فرزد ،،جریر ،کعب بن
زهیر ،احنف بن قیس و جاحظ از این ج له هستند .ه چنین از برخی ابیات او اینگونه برمیآید کاه باه تااریخ ادبیاات
عرب و سرگذشت شاعران و گویندگان آن تسلط کامل داشته است .ابیات زیر دربارة کعب بن زهیر است:
یــرده کنــب یــن زهیــر از ایتــدا کاصرحــ ی

پِ مسـلمات شـته و هـوجـنِ حسـات آمـده

ر ترا عبداهلل ین سـرش خـرانی ،یـای نیسـی

من یـه دل کنـبو ،مسـلماتتـر ز سـلمات آمـده
(خاقانی)737 :1731 ،

کعب بن زهیر از شاعران نامی عرب بود که در آغاز بعثت ،رسول اکرم(ص) را هجو گفت؛ اما بعد از مدتی توبه کرد و
پس از مسل انشدن ،پیامبر را در قصیدة معروب «بانت سعاد» مدح کرد .عبداهلل بن سرح نیز برادر رضاعی خلیفة ساوم و
از کاتبان وحی بود .وی طبعی شعرپرداز داشت و پس از گذشت مدتی از مسل انشدنش مرتد شد.5
خاقانی بیشتر به سبب تفاخر و برتریدادن خود بر س نگویان تازی ،به نام یا اشعار آنان اشاره میکند؛ مانند این بیت
که در و ف قصیدة خود آورده است:
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زد قگ ـــــا نباـــــفگ را ق ـــــائی نیـــــف

و امـــــر القـــــیِ را صکنـــــد از کـــــار
(همات)213 :

«قفا نبک» ابتدای قصیدة امرؤالقیس ،از معلقات سبعه ،است .این معلقه با این بیت آغاز میشود:
ق ـــا نبـــف مـــن کـــری حبیـــب و منـــزل

یســـقط اللـــری یـــین الـــدخرل صحرمـــر
(دهخدا :1733 ،ر سبنۀ منلقات)

در جای دیگری ،شعر خود را معلقة ثامن میپندارد و میگوید که رواست آن را به کعبه آویزند:
ا ـــــن قحـــــیده ز جمـــــع ســـــبنیات

ثامنـــــه اســـــی از ررا ـــــب ازـــــنار

از در کنبـــــــه ـــــــر درآو زنـــــــد

کنبـــــه در مـــــن صشـــــاندی اســـــتار
(خاقانی)216 :1731 ،

2ـ7ـ 2ازاره یه یرخی از رسوهای زند ی عرب در ازنار صارسی خاقانی
خاقانی از رسوم ،اعتقادات و زندگی عرب ها آگاه است و در اشعار خود به آن اشاره میکناد؛ حتای در تصویرساازی
نیز از آن بهره میگیرد:
مهمــات عز ــز دارنــد اهــر عــرب یــه ســنی

ز آنـــو عز ـــز کـــردی و دادی کمـــال اوصـــر
(همات)131 :

در بیت باال خاقانی به مه اننوازی اعراب اشاره کرده است.
چـــرت پیـــر روزهدار یـــر ســـجده کـــر مـــرا

چـــر ط ـــر روزهدار عـــرب طـــر دار کـــرد
(همات)153 :

بیت باال اشاره به « رسم از شیرگرفتن کودکان است که در بعضی از قبایل عرب طوقی از هستة خرما بار گاردن طفال
میآوی تند و طفل آن هسته را میمکید» (استع می )595 :9251 ،تا به شیر مادر میل نکند.
کنبــه یرکــرده عــربوار آتشــی کــز نــرر آت

زــبروات در راه ،منــزل ،منــزل آســات آمــده
(همات)761 :

در این بیت خاقانی به رسم راهن ایی اعراب بادیهنشین اشاره میکند .آنان در بیابان آتاش مایافروختناد تاا در شاب
مسافران را برای پذیرایی بهسوی خود راهن ایی کنند.
زـــب عریـــیوار یـــرد یســـته نقـــاب یـــن ش

از چــه ســبب چــرت عــرب نیــزه کشــید آصتــاب
(همات)51 :

این بیت خاقانی به نقابی اشاره میکند که عربها برای محافظت از تابش آفتاب ساوزان و طوفاان شان بار اورت
میبستند .البته خاقانی با ه ة توجهاش به زبان و فرهنگ عرب ،سرانجام تازیان را نکوهش میکند:
خــدنگ رمــزة ترکــات نکــرد یــا دلــو آنــف

نهیــب رمــَّ عــرب مــیکنــد یــه ســینۀ مــن

ا ــر نــه کنبــه یــدی ،در عــرب چــه کــار مــرا

کــه نیســی در عجــو امــروز کــِ قر نــۀ مــن
(همات)312 :

7ـ تازیسرودههای خاقانی

6

سرودههای تازی خاقانی نیز مانند سرودههای پارسی او ویژگیهای خا ی دارد .خاقانی در روزگاری زندگی میکند کاه
نظریهپردازان آن ،فات خا ی برای شاعر تعریف کردهاند .آنهاا مایگویناد شااعر بایاد «سالیمالفطاره ،عظایمالفکاره،

تازیسرودههای خاقانی
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حیحالطبع ،جیدالرویه ،دقیقالنظر باشد و در انواع علوم متنوع باشد و در اطراب رسوم مستطرب زیرا چنانکه شاعر در
عل ی به کار ه یشود هر عل ی در شعر به کار ه یشود» (نظامی عروضی)31 :9231 ،؛ به ه ین سابب علاوم م تلاف
در اشعار خاقانی ن ود یافته است .اشعار عربی خاقانی نیز مانند اشعار فارسای او از دقات نظار و جامعیات او در علاوم
م تلف برخوردار است؛ هرچند بهطورکلی میتوان گفت اشعار عربی خاقانی در مقایسه با قصااید فارسای او پیچیادگی
ک تری دارد.
7ـ 1درونما ههای یرجستۀ ازنار عریی خاقانی
در مطالعة اشعار عربی خاقانی عنوانهای زیر جلب توجه میکند.
7ـ1ـ 1ازاره یه علو نجر
ص ـــره النیـــات کحـــاحب السفـــرطات یـــرْ

عیـــــر البیـــــات کحـــــاحب الجـــــرزاهگ
(همات)357 :

معنی بیت :اومانند آفتاب نور چش ان است و مانند عطارد تکیهگاه بیاان اسات .ااحب سارطان خورشاید اسات و
احب جوزاء عطارد ،دبیر فلک ،است.
اَســــ ـدّ الســــــماهگ ا ا اطــــــالَ راعــــ ـهّ

قَحّــــــــرَتا لگجبهتگــــــــه ــــــــدّالنرفاهگ
(همات)353 :

معنی بیت :شیر آس ان ،برج اسد ،وقتی دستانش را باز میکند ،دست سگان از پیشانی او کوتاه میشود .در ایان بیات
خود را به برج اسد و شاعران رقیب و حسودان خود را به سگ پارسکننده تشبیه کرده است.
7ـ1ـ 2ازاره یه علو پززکی
عــــینّ یحّــ ـ رَتگها ُــــری وجاــ ـهّ المُنــــی

هـــــی تقنـــــعّ الســـــراداه یالحفـــــ راهگ
(خاقانی)1754 :1737 ،

معنی بیت :ط یی که با رنگ زردِ آن چهرة آرزوها دیدار میشود .او بی اری سوداء را با گیاه فراء درماان مایکناد.
مصراع دوم ایهام دارد .سوداء را به عشق و آرزو و فراء را به رنگ زرد ط نیز میتوان تفسیر کرد.
صطبینـــــۀا الیـــــاقرتگ تـــــرهینا الریـــــا

و مگزاجُـــــه ت ـــــر َُّ کـــــر منـــــات
(خاقانی)366 :1731 ،

معنی بیت :طبیعت یاقوت نابودکنندة وبا و شادی آورنده در هر جایگاهی است .قدما به ویژگی پزشکی یاقوت اعتقااد
داشتند و بر آن بودند که وبا را از بین میبرد؛ ساییدة آن را نیز برای شادیب شی شراب استفاده میکردند (ر.ک .ده ادا،
 :9211ذیل مفرح).
7ـ1ـ 7ازاره یه علو صقه و قرآت
طلقــــــیُ دنیــــــاکو ث ثــــــا یتــــــۀ

مگـــــنْ ریـــــر رجنتگهـــــا و ال اساـــــتشناگه
(خاقانی)357 :1731 ،

معنی بیت :بهیقین دنیای ش ا را سهط  ،کردم و هرگز به آن باز ن واهم گشت .سه بار طا ،دادن ،ا اط ح فقهای
است .مردی که زن خود را سه بار ط  ،دهد ن یتواند دیگر به او بازگردد (ر.ک .ده دا :9211 ،ذیل سه ط )،
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نَ ْســــی کبنْــــیگ زاــــنیبْ اگتْ صَتشْــــتَها

مگـــنْ خگجلَتـــی تماشـــی علَـــی اساـــتگحیاهگ
(همات)351 :

معنی بیت :خاطر من مانند دختر حضرت شعیب است که اگر [راز] آن را آشکار کنم ،به سبب خجالت از من ،با شرم
و حیا راه خواهد رفت .این بیت به آیة  35سورة قصص اشاره دارد که در آن داستان موسی و ازدواج او با دختر شاعیب
بیان شده است.
7ـ1ـ 5خردستا ی
خاقانی خود را بسیار ستوده است؛ بهگونهای که خودستاییهای وی ویژگی سبکی اشعار اوست و حتای باعاث شاده
است که او در جایگاه یک شااعر نارسایسایم ( )narcissismمعرفای شاود .اشاعار تاازی او نیازهم سرشاار از ایان
خودستاییهاست:
هــــا عنــــا عنقــــاهُ زــــا ع خَبــــری

و حاسگـــــــدی خانْ َســـــــاهُ یاْـــــــداد
(همات)347 :

معنی بیت :من سی رغی هستم که آوازه ام در ه ه جا پراکنده شده است و حسود من ه انند سوسک سایاه و بادبوی
ب داد است.
صاحـــــبحیُ خاقـــــاتَ الکـــ ـ

نباهـــــۀ

حــــحیَّ ینــــا النــــرتا نحــــب حــــراب
(همات)343 :

معنی بیت :به سبب بزرگواری و کیاست ،پادشاه و خاقان ک م شدم و منصوبشدن نون (خاقان ،در نقش خبر ا بح)
درست و حیح است .توضیح اینکه در بیت پیش از این میگوید« :رَدَدْتُ اِلی خاقانِها یاءَ نسابة»؛ یعنای یااء نسابت در
خاقانی را به شروانشاه بازگرداندم و دیگر به شاه منسوب نیستم و خودم پادشاهم؛ آن هم شااه سا ن .باه ه این سابب
باتوجهبه یک قاعدة نحوی می گوید :کل ة خاقاانی بادون یاای نسابت ،کل اهای احیحاآلخار و غیرمنصارب اسات و
منصوب شدن خاقان در این بیت و قرارگرفتن فتحه روی نون آن به این علات اسات کاه خاقاان ،خبار ا ابح اسات و
درنتیجه منصوب است و این منصوبشدن به درستی اتفا ،افتاده است .خاقانی در اینجا به علم نحاو و ا اط حات آن
اشاره کرده است؛ مانند ا ط حات علوم م تلف دیگری که در شعرش وجود دارد.
7ـ 2کارکرد ی ری در سرودههای تازی خاقانی
در مقایسه با شاعران پیش از خاقانی ،ب غت در اشعار او کارکرد بسیار متفاوتی دارد .شایوة او در اساتفاده از انایع
بیان و تصویرپردازی ویژه است و اشعار او مع والً سرشار از نعتهای بدیعی است .به ه ین سابب برخای گفتاهاناد:
« شیوة س ن بر خاقانی ختم شده است و بعد از او کس بر منوال بیان ،چنان نسیج نظم نبافته است» (عاوفی ،9239 ،ج:3
 .)339خاقانی خود نیز در اشعار فارسی و عربی بارها به این طرز خاص شاعریاش اشااره کارده اسات .در ابیاات زیار
بهزیبایی عوامل این برتری و فضل خود را بر دیگر شاعران معرفی میکند:
ـــ ـلَین ـــ ـرا رهـــــاتْ

ســـــبقْیُ اگلـــــی النُلْیـــــا اهـــ ـرَ زمـــــانی

عنـــــا ســـــاینا ال

یتَلقــــــیَّ عقــــــرْ و اتســــــا رو فــــــۀ

و تنقـــــیَّ قـــــرلْ و اخْتـــــرا منـــــانی
(خاقانی)364 :1731 ،

معنی بیت :من در روز مسابقه ،پیشی گیرندة دو فضلم و بهوسیلة باروری خرد ،وسعت اندیشه ،پیرایش ک م و اختراع

تازیسرودههای خاقانی
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معانی جدید از معا رانم بهسوی قلههای برتری پیشی گرفتم .احت االً مقصاود او از ساابقالفضالین ،دو فضال« ،برتاری
ازنظر فضل به معنای دانش و فضل به معنای تقدم و پیشکسوتی است» (استع می .)665 :9251،ه ین معناا را خاقاانی
در اشعار فارسی خود نیز به کار برده است:
مـــــنو امـــــروز ســـــاینال

ـــــلین

نتــــرات ــــی الحــــنانــــد اریــــار
(خاقانی)216 :1713،

بسیاری از گذشتگان نیز اعتراب کردهاند که خاقانی «را طریقهای خاص است که خا ة اوست» (هدایت.)123 :9266 ،
7ـ 7تحر رپردازی خاقانی
تصاویر شاعران در قرن پنجم و ششم ،مع والً تکراری و از پیش تعیینشده است و «کوشش شاعران بیشتر در حاوزة
ترکیب و تلفیق ور خیال است که میراث گذشتگان میباشد» (شفیعی کدکنی)315 :9251 ،؛ اما بیشاتر شااعران منطقاة
ارّان و در اوج آنان خاقانی ،سعی کردهاند از این تصاویر تکراری فا له بگیرند؛ گویا خاقانی این گفتاار عنصارال عالی را
الگوی خود قرار داده است« :هر چه گویی از جعبة خود گوی و گرد س ن مردمان مگرد تا طبع تو گشاده شود و میادان
شعر بر تو فراخ گردد و هم بدان قاعده ن انی که در اول در شعر آمده باشی» (عنصارال عالی )913 :9225 ،و باه ه این
سبب مع والً گرد تصاویر تکراری ن یگردد مگر بهندرت؛ البته آن را نیز جزو مفاهیم عام میتوان دانست و باور داشات
که «بسیاری از معانی عاماند و به ه ة شاعران تعلق دارد و ه ة شاعران در آن شریکاند» (شاوقی ضایف)919 :9251 ،؛
زیرا در غیر این ورت «اگر مثل بعضی از ناقدان معا ر که اندک شباهت لفظی را تا مرز سرقت و اخذ پیش مایبرناد،
بیندیشیم ،میتوانیم نی ی و بیشتر از نی ی ،تصویرها و خیالهای شاعران ایرانی را گرفتهشاده از تصاویرها و خیاالهاای
شاعران عرب بدانیم» (شفیعی کدکنی .)996 :9251 ،خاقانی حتی در مضامین و تصاویرِ گاه تکراری ،تصرفاتی میکناد و
با دید زیرکانه و ظریف خود هیأتی جدید بر قامت آن مض ون یا تصویر تکراری میپوشاند و آن را باا ظرایاف و ابعااد
دیگرش به ن ایش میگذارد؛ مانند این تصویرپردازی نوبری از شراب:
یــــدر رــــدا شــــربُ زمســــا رــــدا

و خــ ـدّها صگــــی الرحــ ـ گ مــــن خــــده
(کتبی)124 :1335 ،

معنی بیت :ماه کامل]معشو[،در بحگاهان خورشید را مینوشد درحالیکه گونهاش ]شراب[شبیه باه گوناة اوسات.
شاعر رنگ سرخ شراب را به گونة سرخ معشو ،تشبیه کرده است .خاقانی هم در بیت زیر شراب را با ظرایاف دیگاری
به خورشید تشبیه کرده است:
خذْ لی الزُّجـاج راحـا کالشـماِ صـی ال ـباب

والــراشُ صگــی الزُّجــاج کــالبحر صــی السفــراب
(خاقانی)1741 :1737 ،

معنی بیت :برایم جام شرابی را بگیر که مانند خورشید در مِه است و شراب در آن مانند دریایی در سراب است .خاقاانی
در مصراع اول ،شراب زرد رنگ در جام تیره را مانند خورشید در میان مِه و در مصرع دوم نایافتباودن ایان شاراب را باه
بحر در سراب تشبیه کرده است .گفتنی است در ابیات پیش از این بیت ،خاقانی از عشق به معشوقش س ن میگوید.
در بیت زیر ابنمعتز ثریا را به خوشة انگور تشبیه میکند:
زارنــــی والــــدجی عحــــو الحرازگــــی

و الشُّر ـــــا صگـــــی الاـــــرب کـــــالنُنقردگ
(اینمنتز :1772 ،ج)111 /2
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معنی بیت :مرا دیدار کرد درحالیکه تاریکی ،ناشنواترین موجود بود و ثریا در غرب آس ان مانند خوشاة انگاور باود.
خاقانی با ظرافت ت ام از این خوشة انگور ،ثریا ،شراب میگیرد:
کــــــلنی نلْــــــیُ عنقــــــرد الشُّر ــــــا

صلعحگــــ ـرا مگنْــــ ـهُ خمــــــرا للنگبــــــادگ
(خاقانی)1745 :1737 ،

معنی بیت :گویا من به خوشة ثریا رسیدم و از آن ،خوشة انگور ،شرابی برای بندگان گرفتم.
در بیت زیر از نوبری ،س ن میرود که در آن ،زردی سکة ط به یرقانداشتن آن نسبت داده شده است:
إت ورد الخـــــــدودگ احســـــ ـنا مگـــــ ـنْ

عــــینْ یهــــا حــــ رةّ مگــــنْ الیرَقــــات
(کتبی)127 :1335 ،

معنی بیت :بهدرستی که سرخی گونههای زیبارویان بهتر از سکههای ط یی است که به سبب بی اری یرقان یاا زردی،
رنگ زرد به خود گرفتهاند .خاقانی رنگ زرد حا ل از یرقان را به خورشید نیز نسبت میدهد:
عـــینّ کنـــین الشَـــمِ صگـــی الیرَقـــات یـ ـرْ

وجاــــه کرجاــــهگ المــــاهگ صگــــی القاریــــاهگ
(خاقانی)356 :1731 ،

معنی بیت :ط یی مانند چش ة خورشید که در بی اری یرقان است؛ یعنی زرد رنگ اسات و اثارش مانناد اثار آب در
بی اری قوباء ا بی اری قوباء بی اری پوستی است که در آن پوست دچار خارش و التهاب میشود و با آب دهان درماان
میشود ا (ر.ک .ده دا :9211 ،ذیل قوباء) است.
چنانکه مشاهده شد خاقانی به مضامین و حتی تصاویر تکراری جان تاازه مایب شاد .تصااویر خاقاانی مع اوالً ناو،
دلنشین و غریب است .او کام ً به این نکته آگاه است که «هر چه بُعد میان دو چیز بیشتر باشد باه دلهاا خوشاایندتر و
شگفتآورتر است و دلها بهواسطة آن به وجد و شور میآیند» (جرجانی .)61 :9321 ،این تازگی و غریبای تصااویر او
که «در موضوعات حسی مشترک است و به فردی م صوص اختصاص ندارد نوعی سااحری یاا وحای و الهاام اسات»
(فروزانفر .)695 :9265 ،او این الهام و گذر از مرز عادات و تکرارها را بهزیبایی در بیت زیر بیان میکند:
عساــــــری وراه الکائنــــــاتگ یخــــــاطگری

ریـــــــی و هگمفتـــــــی النبُـــــــررُ وراهگ
(خاقانی)357 :1731 ،

معنی بیت :پروردگار من آنچه را که فراتر از هستی است ،به ذهن و خاطر من گذراند و ه واره ه ات و تا ش مان
برای عبور از ماوراء است.
در ادامه برخی از تصاویر زیبا و شگردهای خاقانی در تصویرسازی اشاره میشود.
7ـ7ـ 1وح
خاقانی به سبب و فهای متعدد از بح و خورشید به «شاعر بح» مشهور است.
صالحـــبَّ عمالَـــی الـ ـدّ فُ ســـررةَ وال ُّـــحی

لگطگـــ ب ســـرَ رــــا صگـــی الظلْمــــاهگ
(خاقانی)1752 :1737 ،

معنی بیت :تازیانة نور در تاریکی گم شده است و خروس سورة والضحی را برای جستجوی آن به بح ام میکند؛
مراد از سورة والضحی آواز خروس است.
خاقانی در اشعار فارسی خود نیز نور خورشید را به تازیانه تشبیه کرده است.

تازیسرودههای خاقانی
یــــــه ســــــر تاز انــــــۀ زر ــــــن
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زــــاه ــــردوت رصــــی عــــالو حــــبَّ
(خاقانی)564 :1731 ،

7ـ7ـ 2خردستا ی
خاقانی در ابیات زیر بهزیبایی به خودستایی میپردازد.
إنــــی عیــــالا اهلل صگــــی صَ ــــر النُّهــــی

و عیـــــالا صَ ْـــــلگی عُحاـــــبۀا البُلَاـــــاهگ

کالنباـــیگ مگـــنْ سُـــحُب ساتســـقی النـــدی

و النهـــ ـرا ـــــلتی الْبحاـــــرَ یاساتگســـــقاهگ
(خاقانی)1757 :1737 ،

معنی بیت :من در برتری عقل ،عیال و خانوادة خدا هستم و گروه س نوران مثل گیاهی که از ابر ،شبنم طلب میکناد
یا نهری که برای سیرابی بهسوی دریا میرود عیال و روزیخوار فضل من هستند و از من فضل طلب میکنند.
شیفتگی خاقانی به خود بسیار است؛ او حتی در تشبیه سرعت و ع ل اسبی که باه م ادوح خاود ب شایده اسات از
وهم ،خیال ،اراده و تص یم خود در جایگاه مشبهبه استفاده میکند و البته ه ة این تشبیهات از نوع معقول است:
جـــــارْ کَـــــرهامگی ســـــانَّ کَنز متـــــی

ســـــارْ کَ گکْـــــری صـــــارةّ کَـــــذاکاهگ
(خاقانی)354 :1731 ،

معنی بیت :آن ،اسب ،مانند وهم و خیال من جاری و مانند اراده و تص یم من راسترونده و مانند فکر من در حرکت
و مانند زیرکی راهوار است.
در تصویر دیگری پراکندگی اشعارش در سرزمینهای م تلف را به باد تشبیه میکند:
زـــــراردُ خـــــاطگری نَظْمـــــا و نَشْـــــرا

ر ــــــاش ســــــا رات صگــــــی الــــــب دگ
(همات)361 :

معنی بیت :رمندگان ذهن و خاطر من از نظم و نثر مانند بادهایی هستند که در سرزمینها سیر میکنند.
7ـ7ـ 7مدش
در بیت زیر به زیبایی م دوح را به دریا تشبیه میکند:
هــر البحــرا و الجــزر و المــد صــی النــدی

کــــــذلگف دعْبُ اهلل ُنطگــــــی و منَــــــعُ
(همات)343 :

معنی بیت :او ه انند دریا در ب شش احب جزر و مد است این ه ان مرام خداست که میب شد و منع میکند.
7ـ7ـ 5تداو تحر رسازی

3

این نوع تصویرسازی از شگردها و ویژگیهای سبکی خاقانی در تصویرپردازی اسات و در قصااید فارسای و عربای
وی وجود دارد .منظور از تداوم تصویرسازی ،ساختن تصاویر متعدد از یک واژه یا یک چیز است؛ مث ً خاقاانی در ساه
بیت زیر اینگونه از شراب تصویرسازی میکند:
یخـــراه از ماـــات در ســـ ال آتـــش تـــر

کـــز آتـــش ســـ ال تـــر ر حـــات نما ـــد

زــ ن خــراهی و حــبَّ ،مــی یــین و ســارر

ا ــــر در زـــ ن حــــبَّ پنهــــات نما ــــد

ز آهـــری ســـیمین طلـــب ـــاو زر ـــن

کـــه عیـــدی در او خـــرت قریـــات نما ـــد
(همات)121 :
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در این سه بیت ،سه تصویر جداگانه از شراب ساخته شده است :آتشتر ،شفق و خون قربانی .این ناوع تصویرساازی
در ا بیات عربی خاقانی نیز وجود دارد که در ورت ناآشنایی با این شگرد تصویرسازی او شرح ،تفسیر و ترج ة ابیاات
او دشوار خواهد بود؛ چنانکه در کتاب آفتاب نهان خاقانی ناآشنایی مؤلفان باا ایان شایوة تصاویرگری باعاث خطاا در
ترج ة برخی ابیات عربی شده است .برای ن ونه در قصیدة «مدح امام ج لالدین ال زاری» تداوم تصویرساازی درباارة
اسب و سکههای ط یی هدیهشده به م دوح مشاهده می شاود .ایان ناوع تصاویرپردازی درباارة موضاوع اخیار یعنای
سکههای ط بیشتر از  33بیت است .در ادامه به چند بیت از این ابیات اشاره میشود:
لَطَمــ ـیا ــ ـدُ ال ــــراب سُــــنۀَ وجاههــــا

صَبـــــدا لَهـــــا جـــــ ه یـــــرْ رَـــــرْواهگ

معنی بیت :دست ضراب به قرص ورت او ضربه زده است و نهتنها ج یش بلکه آواز شعفش را آشکار کرده است.
مرمرقــــــۀا ابصــــــا یــــــرْ مرْصارقَــــــۀا

االَخْـــــ

یـــــرْ مخْلارقَـــــۀا االَرْـــــراهگ

معنی بیت[ :سکة ط ] مقام عالی در آفا ،و خوی نرم دارد و زادة انوار است.
َوّالــــــۀا البُلْــــــدات یــــــرْ قَبفالَــــــۀا

اإلخْــــــــرات یــــــــرْ خَتالَــــــــۀا ابراهگ

معنی بیت[ :سکة ط ] جهانگرد و سند تعهد برای دوستان است و باعث فریبکاری در آراء و نظریههاست.
جُــ ـرْشُ الشُّــــهردگ و عــ ـدالا د ــــرات القَ ــــا

اقْ َـــــی القا ـــــاة و اَزْـــــ َعُ الشُّـــــ َناهگ

معنی بیت[ :سکة طا ] اعتباار شاهود را از باین مای بارد و عادالت دساتگاه قضاا ،دانااترین قاضایان و شافیعتارین
شفیعکنندگان است.
رَماــ ـرا الیهــــردگ لَهــــا و لَــــرتا رگیــــارهگو

لکگــــن مسگــــیَُّ النهــــدگ صگــــی االحایــــاهگ
(خاقانی)1754 :1737 ،

معنی بیت :سرگردانی یهود به سبب آن ،سکة ط  ،است و به رنگ غیار یهودیان ا پارچة زرد رنگی که غیر مسال انان
بر خود میبستند ا است و مسیح زمانه در زندگیب شی است.
پس از آشنایی با تصویرپردازی خاقانی در سرودههای تازیاش ،به برخای از آرایاههاای بادیعی در اشاعار او اشااره
میشود.
7ـ 5آرا ههای ید نی
خاقانی به آرایههای بدیعی در اشعار عربی خود بسیار توجه میکند .او خود بهظرافت ،به این نکته اشاره کارده اسات
که معانی در نظر او ه چون بندگاناند و او در آرایههای شعر نوآور است:
ع خْ َـــی علَـــی الحفـــدر المُحقـــن عننـــی

امیـــرا المنــــانگی صگــــی الحــــناعۀ مُباـــدگ ُ
(همات)341 :

معنی بیت :آیا بر پیشوای محقق پوشیده است که من امیرال عانیام و در نعت و ناعات شعر مبدع هستم؟
جناس ،اغرا ،،حربگرایی ،تل یح و تض ین پرکاربردترین آرایههای ادبی در اشعار اوست.
7ـ5ـ 1جناس
هـــر قاـــِ یاـــنا ســـاعگدة اال ـــادی آخگـــذّ

ییـــــدگ الْاَ ـــــادگی ســـــاعگد الشُّـــــنرَاهگ
(خاقانی)355 :1731 ،

معنی بیت :او قسّ بن ساعدة ایادی ،ب ششکنندة معروب عرب ،است که دست شاعران را با ب ششهایش میگیارد.
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بین دو ایادی جناس تام است.
الــــی اهلل صگــــی الحشْــــر یناــــد النبــــی

اری ثــــــانی الشــــــاصگنی الشــــــاصگنگی
(همات)362 :

معنی بیت :در روز قیامت نزد خداوند بعد از پی بر اکرم(ص) شافعیِ دوم را شافع خود میدانم .میان دو شافعی جناس
تام است.
حایــــی یاــــنا مُحمفــــدگ یاــــن حایــــی

حایـــــی زـــــیخا الهُـــــدی صَیحیـــــی

(همات)353 :

معنی بیت :یحیی پیشوای هدایت است پس زنده باد یحیی بن مح د بن یحیی .میان دو یحیی جناس تام است.
7ـ5ـ 2تلمیَّ
عَ مشْـــــرَبُ الْخگ ْـــــر مـــــاهُ یاـــــداد

و نــــــارُ مرُســــــی لگقــــــاهُ یاْــــــداد
(همات)341 :

معنی بیت :آیا آب ب داد ه انند آبش ور خضر است و دیدار ب داد مانند دیدن آتش موسی است؟
این بیت به داستان خضر و جستجوی او از آب حیات ،ه چنین به داستان موسی و دیدن آتش در وادی طور تل ایح
دارد .این دو داستان به ترتیب در سورههای کهف و طه نقل شده است.
اَعاـــ ـ

ُ نحاـــــر الهـــــالکی إ ا یـــــدتا

تَبفــــیا ـــــدا گیالجُبفتَــــیان الحگمایـــــری
(همات)344 :

معنی بیت :وقتی پرچم های پیروزی آهنگر ظاهر شود ،دستان احب پیراهن ح یری بریده خواهد شد .این بیات باه
داستان کاوه آهنگر و ضحاک ،پادشاه سرزمین ح یر ،اشاره دارد.
7ـ5ـ 7واجآرا ی
جُـ ـرْشُ الحشـــا حازـــای حـ ـشف حُشازَـــتی

ال تانْکگــــری جُــــرْج الحشــــا ال تانْکگــــر
(همات)345 :

معنی بیت :زخم درون ،دور از تو ،آخرین نفسم را قطع کرد پس جراحت درونم را انکار نکن؛ انکار نکن .واجآرایای
در حربهای ح ،ش ،ا ،ر.
واژة "حاشاک" در این بیت حشو ملیح است.
السفـــــالگمی النـــــادگلا الملگـــ ـفُ الـــــذی

حـــاد الْمُلاـــری الحّـــید حـــیدگ االَعاحـــر
(همات)344 :

معنی بیت :او پادشاهی از قبیله سال ی است .فرد عادلی است که پادشاهان بسیار شکارکننده را با زور و قادرت اید
میکند ،پادشاهان دیگر را منقاد خود میکند .واجآرایی در حربهای ص ،ا ،ل ،ی.
7ـ5ـ 5اررا
خاقانی اینگونه دربارة شجاعت امیر دربند ،فرمانروای ناحیهای بسیار کوچک ،اغرا ،میکند:
حــ ـوف الجبــــالا عــ ـنْ انْتگ ــــاهگ حســــامگهگ

صَبــــدا لَهــــا الرُّح ــــاهُ ،ســــبانۀَ اَیاحُــــر
(همات)344 :
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معنی بیت :کوهها از ترس بیرونآمدن ش شیر او از غ ب تب کردند و از عر ،این تب ،هفت دریا به وجود آمد.
در مدح ج لالدین خواری اینگونه اغرا ،میکند:
طــــریی لگطــــرُیی إتْ عُــــدفتا کارْسگــــیّهُ

صَــــالْنرْدُ حسُــــدُهُ علَــــی اساــــتگنا هگ
(همات)355 :

معنی بیت :خوش به حال طوبا اگر ندلی او به ش ار آید؛ زیرا عرش با ه اة بلنادیاش باه جایگااه بلناد او حساد
میبرد.
7ـ5ـ 4مراعاتالنظیر
صَلَــــف ــــدورُ ،مگنْــــهُ هگــــ لا ســــرْجهگ

نالـــــــرُهُ یـــــــدار حـــــــادگ ا ابالهگ
(همات)354 :

معنی بیت :اسب مثل آس ان است که حرکت میکند؛ ه ل ماه مانند زین آن است و ماه کامل که نع اتهاای واقعای
دارد آن را باال میبرد .میان فلک ،بدر و ه ل مراعاتالنظیر است.
حگـــرْتُ خَر ـــا و مگـــنْ لَظـــی کَبـــدگی

حُــــــرلا حــــــی ا زگــــــتاهُ یاْــــــداد
(همات)341 :

معنی بیت :به پاییز تبدیل شدم و حرارت درونم زمستان ب داد را به تابستان تبدیل میکند .بین خریف ،یف و شتاء،
مراعاتالنظیر وجود دارد.
7ـ5ـ 6حرف را ی
قَلبــــــی لگجساــــ ـمگی ناقطــــ ـۀّ مرهُرمــــ ـۀّ

صگــــی نگحاــــ گ دائگــــرَةْ کَحــــرْفگ الیــــاهگ
(همات)355 :

معنی بیت :قلب من برای جس م مثل یک نقطة خیالی است که در نصف دایرهای ،سینه ،مانند حرب یاء قرار دارد.
صَحـــــارُ خاقـــــاتا ـــــا اهُ حُـــــذگصَیا

إ ا رآهُ احاـــــــــــطَ اهُ یاْـــــــــــداد
(همات)342 :

معنی بیت :وقتی برگزیدگی یا گزینشگری ب داد ،خاقانی را ببیند ،ـاه ناام او حاذب مایشاود و باه خاقاان تبادیل
میشود؛ یعنی به پادشاه منسوب ن واهد بود و خودش پادشاهی میشود.
7ـ5ـ 3ت اد
ســـــهرّ تَمنیهـــــا و حـــــناب نَیالاهـــــا

لکگـــــنْ تاســـــهرا ،اَحاـــــنب االَزـــــیاهگ
(همات)353 :

معنی بیت :آرزوکردن آن ،سکة ط  ،آسان و دستیابی به آن س ت است؛ زیرا س تترین چیزهاا آساانتارین آنهاا
مین اید .میان عب و سهل تضاد است.
الشـــــیبُ نـــــرر یـــــَ ْت اهلل اَخْ َـــــبُهُ

صـــاهللا خْ َـــبُ قگـــرتَ الشـــماِ یـــالظُّلَو
(همات)364 :

معنی بیت :موی سفیدِ پیری ،نوری است که به إذن خداوند آن را خضاب میکنم؛ زیرا خداوند نیز کرانة قرص آفتاب
را هنگام غروب با تاریکی و سیاهی خضاب میکند .بین نور و ظل ت تضاد است.
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7ـ5ـ 1ت مین
ــا زــبه رُسُــ

صــزت عــن سگــجن الــدجی

تــــاهلل هیاــــی لَــــف اَقْرَیــــی ال تَنْ َــــر
(همات)345 :

معنی بیت :ای شبیه یوسف (خورشید) که از زندان تاریکی رستی ،تو را به خدا قسم به نزدم بیا و نزدیکم شاو و دور
نرو« .هیت لک» تض ینی از آیة  32سورة یوسف است.
تَبـــ ـیا ـــــدا مـــ ـنْ ـــ ـذا تارْیتگهـــــا

صتبفــــــــیا ا ینـــــــــاه یاْـــــــــداد
(همات)341 :

معنی بیت :بریده باد دو دست کسی که از سرزمین ب داد و ساخت انهای آن بدگویی کند« .تبت یدا» تضا ینی از آیاة
اول سوره مسد است.
7ـ5ـ 3تکرار
یقَیاـــی یقـــاه الـــدّهر و الـــدفهارا خارگـــع

و دُماــــی دوا الْنحاــــر و الْنحاــ ـرا طیفــ ـعُ
(همات)341 :

معنی بیت :زنده باشی به طول روزگار ،درحالیکه روزگار برای تو خاضع باشد و پاینده باشی باه پاینادگی روزگاار،
درحالیکه روزگار تو را فرمانبردار باشد.
إ ا اظَـــــــر المســـــــاهُ حاجبُهـــــــا

اَرْــــحیا و اَرْــــحیا ســــماهُ َیااــــداد
(همات)342 :

معنی بیت :وقتی شب سایه میافکند و ب داد را میپوشاند بهدرستی که آس ان ب داد روشن روشن میشود.
7ـ5ـ 11تنسینالح ات
ایـــرالنگلو و ایاـــنا المکرمـــاتگ اخاـــرالحگجی

لگــــاا دُهــــیاوْ مگنْــــهُ ینْــــیُ الحفــــنا ع
(همات)362 :

معنی بیت :او پدر علم و فرزند نیکیها و برادر خرد است که از مادر س تیها زاده شد و هنرها و کارهای نیاک از او
زاده شدهاند.
صتــــیل عــــالگو هــــاد وز ــــرّ کلنــــهُ

کلـــــیو و هـــــروتّ خ ـــ ـرّ و رزـــــع
(همات)341 :

معنی بیت :او جوان ،عالم و وزیر است؛ گویی موسی و هارون و خضر و یوشع است.
این بیت ع وهبر تسنیقالصفات لف و نشر غیرمرتب نیز دارد .فتا ،وزیر و عالِم عبارتند از یوشع ،هارون و خضر.
7ـ5ـ 11رد النروض الی النجز

1

قبحـــــا لگمـــــنْ قـــــالَ الســـــخاه لَهـــــا

صَجــــــاد ریانــــــی ســــــخاهُ یاْــــــداد
(همات)341 :

معنی بیت :وای بر کسی که گفت ب داد س ایی ندارد؛ درحالیکه ب شش و س اوت ب داد منزل مرا نیکو کرده است.
س اء ،عروض و عجز تکرار شده است.
و احاسگـــــنْ ثاـــــوف ال تَنْظاـــــرْ جـــــزاهل

ص گـــــی الْاگحســـــات تَنبیـــــۀا الجـــــزاه
(همات)343 :
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معنی بیت :نیکی کن و منتظر پاداش مباش؛ زیرا پاداش احسان در خود آن قرار داده شده است.
بهجز آرایههایی که بیان شد ،نعتهای دیگری مانند حسن تعلیل ،تجاهلالعارب ،سجع ،سیاقةاالعداد ،ایهاام ،حشاو ملایح،
استثناء ،مذهب ک می و ....در اشعار عربی خاقانی مشاهده میشود که پرداختن به ه ة آنها در اینجا م کن نیست.
5ـ نتیجه یری
نفوذ زبان عربی در قرن های اولیة اس می به نوعی چیرگی و غلبه شباهت داشت .بیشتر نویسندگان و گویندگان پارسای،
کاربرد زبان عربی را در آثار خود ،نوعی برجستگی ادبی ،خودستایی و اظهار فضل میدانستند .خاقانی یکی از گویندگان
پارسی است که به ا ط حِ خود او دو زبان است .از شواهد برآمده از اشعار خاقانی روشن میشود که او در زبان عربی
کام ً ماهر و کارآزموده بوده است.
برخ ب آنچه در برخی پژوهشهای امروزی بیان شده است ،عربایسارایی خاقاانی در بعضای از مناابع تااری ی و
تذکرهها مانند تاریخ گزیدة مستوفی و نفحات االنس جامی و مجالس النفائس امیرعلیشیرنوائی آمده است.
بررسی اشعار عربی خاقانی نشان میدهد که استفاده از تصاویر پیچیده ،جدید و برخای شاگردهای تصاویرپردازی و
ه چنین کاربرد ا ط حات علوم م تلف و آرایههای متعدد بدیعی باعث شده است که شعر عربی او نیاز جازو اشاعار
فنی به ش ار رود .تفسیر ،ترج ه و شرح این اشعار ،به آشنایی با سبک شاعری او نیازمند است؛ باهویاژه آنکاه شارح و
تفسیر اشعار خاقانی بدون آشنایی با شگردهای ب غی او س ت و دشوار خواهد بود .سرانجام میتوان گفات باتوجاهباه
اش عار عربی و فارسی خاقانی ،زبان ،چه فارسی و چه عربی ،ه انند مومی در دستان اوست.
پینرزیها
 .9برای اط ع بیشتر از این دو ش صیت (ر.ک .آذرتاش آذرنوش.)316 -393 :9261 ،
 .3منوچهری بسیار تحت تأثیر شاعران عربزبان واقع شده است .برای آشنایی با تأثیرپاذیری مناوچهری از ادبیاات عارب (ر.ک.
الکک.)9566 :
 .2استفاده از نام آذربایجان برای ناحیة ارّان و قفقاز اشتباهی مصطلح است و بیشتر پیرو اغاراض سیاسای باوده اسات؛ زیارا «ناام
آذربایجان برای ج هوری آذربایجان (ناحیة ارّان و قفقاز) از آن جهت انت ااب شاد کاه گ اان مایرفات باا برقاراری ج هاوری
آذربایجان ،آذربایجان ایران و ج هوری آذربایجان یکی میشوند» (عنایتاهلل.)391 :9261 ،
 .3برخی دو زبانیِ خاقانی را ترکی و فارسی دانستهاند و این نادرست است .برای اط ع از زبان مردم ناحیة ارّان (ر.ک .عنایاتاهلل،
 :9261فصل پنجم).
 .5برای آگاهی بیشتر از زندگی عبداهلل ابن سعد بن سرح (ر.ک .شهیدی 656 :9259 ،ا .)661
 .6به سبب اشکاالت متعدد اشعار عربی خاقانی ،از دو دیوان تصحیح سجادی و ویرایش کزازی استفاده شده است.
 .1فتوحی در ب غت تصویر این نوع تصویرسازی را جزو م تصات سبکی خواجوی کرمانی میداند (ر.ک .فتوحی.)52 :9265 ،
 .6در برخی کتابها این نامگذاری متفاوت است .برای آگاهی از این اخت بها (ر.ک .ه ایی.)15 - 63 :9259 ،
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 -9قرآن کریم.
 -3آذرنوش ،آذرتاش ( .)9261چالش میان فارسی و عربی ،تهران :نشر نی ،چاپ دوم.
 -2ابنمعتز ،ابوالعباس عبداهلل ( .)9223دیوان االشعار ،بیروت :ال کتبة االنسیة.
 -3استع می ،مح د ( .)9251نقد و شرح قصاید خاقانی بر اساس تقریرات استاد فروزانفر ،تهران :زوار ،چاپ دوم.
 -5ا ری ،یوسف و دهرامی ،مح د (« .)9251نقد کتاب آفتاب نهان خاقانی» ،کتاب ماه ادبیات ،ش  55 ،966ا .63
 -6الکک ،ویکتور ( .)9566تاثیر فرهنگ عرب در اشعار منوچهری دام انی ،بیروت :ال کتبه الشرقیه.
 -6بهار ،مح دتقی ( .)9251سبک شناسی ،تهران :زوار ،چاپ چهارم.
 -5تربیت ،مح دعلی ( .)9296دانش ندان آذربایجان ،تهران :بنیاد کتاب انه فردوسی ،چاپ دوم.
 -91تویسرکانی ،قاسم ( .)9251زبان تازی در میان ایرانیان ،تهران :دانشسرای عالی.
 -99جامی ،عبدالرح ان ( .)9266نفحات االنس من حضرات القدس ،تصاحیح مح اود عابادی ،تهاران :سا ن ،چااپ
پنجم.
 -93جرجانی ،عبدالقاهر ( .)9321اسرار الب غه ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 -92حافظ ،مح د بن طاهر ( .)9232تذکره ال وضوعات ،تصحیح مح د امین ال انجی ،مصر :مطبعه السعاده.
 -93خاقانی ،افضلالدین بدیل ( .)9216دیوان اشعار ،تصحیح ضیاءالدین سجادی ،تهران :زوار ،چاپ ششم.
 .)9252( --------------- -95دیوان اشعار ،تصحیح میرج لالدین کزازی ،تهران :مرکز ،چاپ سوم.
 -96دودپوتا ،ع رمح د ( .)9263تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی ،ترج ة سیروس ش یسا ،تهران :دای معا ر.
 -91ده دا ،علیاکبر ( .)9211فرهنگ ل ت ،تهران :دانشگاه تهران.
 -96راوندی ،مح د بن علی ( .)9265راحه الصدور و روایه السرور ،تصحیح مح د اقبال ،تهران :اساطیر.
 -95رسولنژاد ،عبداهلل و پارسا ،سید اح د (« .)9259بررسی مض ونی سارودههاای عربای خاقاانی و مقایساة آنهاا باا
چکامههای پارسی وی» ،انج ن زبان و ادبیات عربی ،ش  939 ،33ا .952
 -31رضایی ح زهکندی ،علیرضا و رضایی ح زهکندی ،وحید ( .)9265آفتاب نهان خاقانی ،ارومیه :بوتا نشر.
 -39رضوان ،هادی (« .)9253حرز شفا» ،انج ن زبان و ادبیات عربی ،ش  999 ،36ا .936
 -33ریچارد ،ن .فرای ( .)9256عصر زرین فرهنگ ایران ،ترج ة مسعود رجبنیا ،تهران :سروش.
 -32زم شری ،مح ود بن ع ر ( .)9632مقدمه االدب ،لبسیا :بینا.
 -33شفیعی کدکنی ،مح درضا ( .)9251ور خیال در شعر فارسی ،تهران :آگاه ،چاپ چهاردهم.

« .)9251( ----------------- -35مشابهات ور خیال در شعر فارسی و عربی» ،ض ی ة مجله دانشکدة ادبیات و
علوم انسانی ،ش  ،9سال  996 ،96ا .953
 -36شوقی ضیف ،اح د ( .)9251تاریخ و تطور علوم ب غت ،ترج ة مح درضا ترکی ،تهران :س ت ،چاپ دوم.
 -31شهیدی ،جعفر (« .)9259زندگانی عبد اهلل بن سعد بن ابی سرح» ،ی ا ،ش  656 ،352ا .661
 -36فا ،ذبیح اهلل ( .)9262تاریخ ادبیات در ایران ،تهران :فردوسی ،چاپ ششم.
 -35عتبی ،ابینصر ( .)9333الی ینی ،تصحیح احسان ذنون الثامری ،بیروت :دارالطلیعه.
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 -21عنایتاهلل ،رضا ( .)9261آذربایجان و ارّان ،تهران :ایران زمین.
 -29عنصرال عالی ،کیکاوس بن اسکندر ( .)9225قابوسنامه ،تصحیح عبدال جید بدوی ،تهران :ابنسینا.
 -23عوفی ،مح د ( ،)9239لباب االلباب ،تصحیح ادوارد براون ،بریل ،لیدن.
 -22فتوحی ،مح ود ( .)9265ب غت تصویر ،تهران :س ن.
 -23فروزانفر ،بدیع الزمان ( .)9265س ن و س نوران ،تهران :خوارزمی ،چاپ چهارم.
 -25کتبی ،مح د بن شاکر ( .)9513فوات الوفیات ،تحقیق احسان عباس ،بیروت :دار ادر.
 -26مستوفی ،ح داهلل ( .)9263تاریخ گزیده ،به اهت ام عبدالحسین نوایی ،تهران :امیرکبیر ،چاپ پنجم.
 -21منوچهری دام انی ،ابوالنجم ( .)9211دیوان اشعار ،تصحیح مح د دبیرسیاقی ،تهران :زوار.
 -26نظامی عروضی ،اح د بن ع ر (  .)9231چهارمقاله ،تصحیح مح د قزوینی ،بریل :لیدن.
 -25نوایی ،امیرعلیشیر ( .)9232مجالس النفائس ،ترج ة مح د ف ری هراتی ،به کوشش علایا ا ر حک ات ،تهاران:
بینا.
 -31هدایت ،رضاقلیخان ( .)9266مج ع الفصحاء ،به کوشش مظاهر مصفا ،تهران :امیرکبیر.
 -39ه ایی ،ج لالدین ( .)9259فنون ب غت و ناعات ادبی ،تهران :ه ا ،چاپ سی و دوم.

