Mohammad
Khakpour



Associate Professor, Department of Persian
Language and Literature, University of Tabriz,
Tabriz, Iran
Associate Professor, Department of Persian
Language and Literature, University of Tabriz,
Tabriz, Iran

Abstract
Poetic forms play an essential role in the division of Persian poetry. Most of
the definitions of these forms refer to its form, and since in the sixth century
some themes are expanding, and the form of lyric poetry has also become
popular. In the works of poets such as Sanai and Khaghani, who are both
poets and lyricists, the issue of classifying poems in the field of content and
format has arisen. In the present study, we have examined and classified
Khaghani's short poems from a linguistic point of view. We have concluded
that due to the three linguistic, as well as "vocabulary selection", part of
Khaghani's short poems are in the lyric poems and part of the lyric poems
are in the short poems. Khaqani's short poems can be divided into 7 groups:
1. Poems all praise, 2. Poems of incomplete poems, 3. Grief poems, 4.
Syntactic poems, 5. Judicial poems (advice), 6. Complaining poems, 7.
Qalandari's poems. The linguistic features of some of these poems are very
close to the form of "sonnets" in such a way that both very similar examples
can be shown in both sonnets and poems. Khaghani is one of the poets who
injected the sound of "praise" into the lyric after Sanai, and is the first poet to
recite "mourning" in the form of a lyric. As a result, the line between short
poems and lyric poems has blurred, making it difficult to classify his poems.
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چکیده
ازآنجایيکه در قرن ششم برخي از مضامين شعري در حال گسترش است ،در دیوان شاعراني چون سنایي و
خاقاني مشکل ردهبندي اشعار در حوزۀ مضمون و قالب به وجود آمده است .در پژوهش حاضر با در نظر
ساختار زباني این اشعار ،برخي از قصاید کوتاه خاقاني در بخش غزليات و برخي از غزليات در بخش
قصاید کوتاه جاي گرفته است .قصاید کوتاه خاقاني را ميتوان به  7گروه دستهبندي کرد .6 :مدحي.2 ،
تغزالتِ ناتمام .8 ،رثایي .5 ،هجایي .9 ،حکمي .1 ،شکوایي .7 ،قلندرانهها .خاقاني از شاعراني است که
صداي «مدح» را ،پس از سنایي ،در غزل افزوده است و نخستين شاعري است که در قالب غزل «مرثيه»
گفته است؛ همين امر و چندین عامل دیگر سبب محوشدن مرز ميان قصاید کوتاه و غزليات وي شده و
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مقدمه
هر اثر ادبي و هنري بر سه اصل استوار است که شامل صورت " ،"Formموضوع
" ،"Subjectمفهوم و محتوا " "Contentاست( .بنگرید به :سارتر )6868 ،در ميان این سه
اصل ،قالب یا فرم اثر هنري چنان اهميتي دارد که گفتهاند« :نصف احساسي که شعر در
بردارد ،از طریق شکل حاصل ميشود( ».ریچادرز ،به نقل از :فرزاد )6839 ،فرم یا قالب
«شکل بيروني اثر و جامهاي است که بر اندام پيام و محتوا پوشانده ميشود» (داد6839 ،؛
نيز :ميرصادقي )6879 ،و در شعر فارسي نقشي اساسي در تقسيمبندي شعر و بحث «انواع
ادبي» دارد .درواقع ،یکي از مباحث پر مناقشه پيرامون شعر فارسي تقسيمبندي آن بر اساس
نوع ادبي است چراکه «آنچه بهعنوان شعر غنائي یا تمثيلي یا حماسي و حکمي و عرفاني
معرفيشده ،چندان مرزهاي متداخل و درهمشدهاي دارد که جز در عالم تعریف و مباحث
مجرد و کلي نميتوان آنها را از یکدیگر جدا کرد .تعریفاتي که ناقدان اروپایي از
هرکدام از این انواع ادبي کردهاند به هنگام تطبيق و سنجش با نمونههاي شعر دري قابل
انطباق نيست و هر چه در این راه بيشتر کوشش شود ،حاصل کار پریشانتر خواهد بود».
(شفيعيکدکني )6835 ،هرچند برخي پژوهشگران با مددجستن از زبانشناسي و نقد نو
کوششي براي طرح انواع ادبي در شعر فارسي داشتهاند ،ليکن این پژوهشها به سبب
توسّعنگري و جانشينسازي برخي از انواع بهجاي نوعي دیگر ،در حدّ یک طرح یا پيشنهاد
باقيمانده است .پژوهش پورنامداریان ( )6831در «انواع ادبي در شعر فارسي» و زرقاني
( )6833در «طرحي براي طبقهبندي انواع ادبي در دورۀ کالسيک» نمونهاي از این
پژوهشهاست .در اغلب پژوهشهاي پيرامون انواع ادبي» ،به هماهنگي قالب و معني و
بهویژه ارزش قالب در آنها اشاره نشده است و بيشتر ناظر بر جنبههاي معنوي کالم است».
(بنگرید به :رستگار فسایي)6838 ،
تقسيمبندي شعر فارسي بيشتر از روي قالبهاي شعري است و بنا به قولي« ،قالب را به
نوع شعر تعبير کردهاند( ».همان )55 :شفيعيکدکني دراینباره مينویسد« :بيهوده نيست
اگر ميبينيم قدماي ایراني و عرب شعر را بيشتر از دیدگاه قالب و شکل دستهبندي
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کردهاند ،زیرا در حوزۀ شکل و فرم است که ميتوان انواع آثار ادبي فارسي و عربي را
دستهبندي کرد و اگر بخواهيم ازنظر معني به دستهبندي آنها بپردازیم ،چندان متداخل و به
همآميختهاند که جداکردن آنها دریک شعر ،حتى ،گاه از محاالت است( ».شفيعي
کدکني )6839 ،شميسا نيز پيشنهاد ميکند که «قوالب شعري را هم در انواع ادبي ميتوان
مطرح کرد ،زیرا بههرحال نوعي طبقهبندي است و باعث تمييز گونههاي شعري ميشود و
ثانياً ميتوان با طرح مطالب جدید و تغيير دیدگاههاي سنتي به این طبقهبندي صوري جنبة
معنایي هم داد( ».شميسا)6837 ،
مشکل پژوهش حاضر در این است که چهارچوبي استوار و جامعومانع براي شناخت
قالبها ازجمله قصيده [از نوع کوتاه آن] با برخي از قالبها خصوصاً غزل [از نوع مدحي یا
رثایي آن] وجود ندارد .از همين روي ،در اغلب دواویني که از شاعران بزرگي چون
سنایي ،خاقاني ،سعدي و حافظ و دیگران به چاپ رسيده است ،برخي از غزليات در بخش
قصاید و برخي از قصاید کوتاه در غزليات آمده است .در برخي از دواوین ،مثالً دیوان
حافظ به تصحيح سليم نيساري ،بخشي از غزليات مدحي و یا قصاید کوتاه با نام «غزلواره،
تشبيب و نسيب» (حافظ )962-516 :6837 ،در عنواني جداگانه ذکرشده است؛
درصورتيکه همين نوع تغزالت و غزلوارهها در دیوان سنایي یا سعدي در بخش قصاید و
یا در غزليات قرار گرفته است.
در پژوهش حاضر به بررسي ساختار زباني قصاید کوتاه و ردهبندي آنها در دیوان
اشعار خاقاني پرداخته شده است .گفتني است که به آسيبشناسي برخي از تحقيقات ادبي
پيرامون همين موضوع نيز اشارهکردهایم .علت انتخاب دیوان خاقاني در این نکته است که
دیوان او تنها دیواني است که در ميان اقران خود بخشي با نام «قصاید کوتاه» دارد و برخي
از این قصاید کوتاه چنانکه خواهيم گفت ازلحاظ ویژگيهاي زباني نميتواند «قصيده»
باشد .همين نکته در دیوان سنایي نيز قابلطرح است و چنانکه در ادامه خواهيم گفت،
برخي پژوهشگران بدانها اشاره کردهاند.
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.1پیشینة پژوهش و نقد برخي منابع
یکي از آسيبهاي تحقيقات ادبي در عدم توجه به طبقهبندي یا ردهبندي قالبهاي شعري
بهصورت علمي و معيارهاي زباني است که در اغلب دیوانها ،خصوصاً خاقاني ،شاهد آن
هستيم .از همين روي ،براي مثال وقتي سخن از قصاید خاقاني است فقط به قصاید بلند او و
یا وقتي سخن از غزليات اوست ،فقط به بخش غزليات که در دیوان مشخص است

(خاقاني )788-972 :6835 ،استشهاد ميشود .حميدیان ( )6868در کتاب سعدي در غزل
تعداد غزليات خاقاني را بر اساس چاپ سجادي  823مورد گفته است .در این آمار که
دقيق هم نيست و تعداد اشعار در بخش غزليات  887مورد است  ،6از بسياري از غزليات
خاقاني که در بخش قصاید کوتاه قرار گرفته است ،غفلت شده است .همين موضوع در
کتاب بساط قلندر نوشتة معدنکن نيز وجود دارد .در تمام  696مورد غزلي که در متن آمده
و شرح شده است ،از چندین غزل که در بخش «قصاید کوتاه» آمده است ،خبري نيست.
شميسا در سير غزل فارسي هرچند به قصاید کوتاه خاقاني اشاره نداشته است ،اما برخي از
اشعاري که با عنوان «غزل» بدانها استشهاد ميکند در بخش «قصاید کوتاه» است( .بنگرید
به :شميسا )6878 ،رستگارفسایي ( )6866در «سعدي و انواع قصایدش» بخش اعظمي از
اشعار سعدي که در دیوان با نام «قصاید» آمده است ،مطابق با ساختار و مضمون قصيده
ندانسته و اطالق «قصيده» را نادرست ميداند؛ از این روي این اشعار را «غزل-قصيده»
مينامد .زرقاني ( )6865در «ردهبندي غزليات سنایي» همة غزليات سنایي را در چهارچوب
قالب «غزل» ندانسته و برخي «غزلوارهها» را مقدمة ظهور «غزل» برشمرده است .زرقاني
اعتقاد دارد که سرگردان بودن پژوهشگران ،مصححان و کاتبان دیوان سنایي در انتخاب
مالک هاي خود (صورت یا مضمون و محتوي) سبب شده است که برخي از قصاید در
بخش غزليات و بخشي از غزليات در قصاید بياید .زرقاني اصطالح «قصيدههاي غزلآميز»
که پيش از اشارۀ رستگارفسایي ،در برخي از نسخهها آمده است ،موجب ابهام و محوشدن
مرز این دو فرم ادبي ميداند .از دیگر پژوهشهاي مرتبط با این موضوع ميتوان به «سنّت
مدیحهپردازي ضمن غزل با اشارهاي به جایگاه سعدي» ( )6838نوشتة سعيد حميدیان و
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«سير غزل مدحي در ادب فارسي» نوشتة ایشاني ( )6862اشاره کرد .شميسا در «سير غزل
فارسي» ( )6878و «انواع ادبي» ( )6837پيرامون تحوالت زباني ،معنایي و فکري قالب غزل
و قصيده یکي از عناصر مميز قصيده را از غزل ،توجه به «اغراق» دانسته است .آناليویا
بيلرت قصاید کوتاه خاقاني را با قصاید بلند او از دیدگاه موضوعي یکسان دانسته است و
تنها اختالف این قصاید را در خطوط (شکل ،ابيات؟) ابتدایي و قافيه معرفي کرده است

( .)2Iranica, 2012 XV, Fasc. 5, pp.
 .6بحث و بررسي
یکي از این الگوهاي تقسيمبندي زبان شعر در نظر گرفتنِ سه الیة بيروني ،مياني و هستة
زبان است که زرقاني ( )6835بدان اشارهکرده است .در این الگو ،الیة بيروني محل ظهور
صنایع لفظي و «بدیع» است« .موسيقيهاي چندگانه شعر ،جز موسيقي معنوي در این الیه
ظهور پيدا ميکنند( ».همان )86 :الیة مياني «محل ظهور صنایع معنوي و ایماژهاست» و
تفاوت اصلي ميان زبان شعري و زبان روزمره در این الیه آشکار ميشود .هستة زبان نيز
«محل ظهور معناست( ».همانجا) عالوه بر این سه الیه« ،انتخاب واژگان مناسب» و «نحو
جمالت» نيز باید در بررسي زبان شعر بررسي و تحليل شود .با توجه به این روش ميتوان
تفاوت انواع قالبها و مضامين را نيز بررسي نمود .درواقع یکي از نقدهاي جدي بر
تحقيقات ادبي در همين نکته است که یا به مضمون بهاداده شده است و یا به قالب (با توجه
به تعداد ابيات) یا بهصورت تلفيقي و سردرگم؛ از همين روي حتي در کتابهایي که
باهدف تدریس در دانشگاه تدوینشدهاند نوعي سردرگمي حاکم است .براي نمونه در
گزیدۀ قصاید سعدي نوشتة شعار و انوري چنين آمده است« :چون در انتخاب اشعار محتوا
و مضمون مبناي کار بوده است ،اشعار دیگري که قصيده نيستند در جزو قصاید آمدهاند».
(شعار و انوري )6838 ،همچنين در بخشي که به «غزلوارهها» اختصاصیافته است ،در
توضيح قالب برخي از اشعار چنين آمده است« :شعري است در قالب غزل که همچون
قصيده شامل پند و اندرز و مواعظ است( ».همان )666 :بدین ترتيب در این کتاب مشخص
نيست که در کدام شعر» ،صورت» و در کدام شعر« ،معني» مالک بوده است.
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 .1-6بحثي در تعاریف ،ساختار و سیر قصیده
محمد بن شمس قيس رازي با در نظر گرفتن صورت شعر ميگوید« :چون ابيات مکرر شد
و از پانزده و شانزده درگذشت آن را قصيده خوانند و هر چه از آن کمتر بود آن را قطعه
گویند و در قصاید پارسي الزم است که بيت مطلع مصرع باشد یعني قافيت هر دو مصراع
در حروف و حرکات یکي باشند و اال آن را قطعه خوانند ،هرچند از بيست بيت درگذرد».
(رازي )6833 ،تقریباً در همة پژوهشهاي پيرامون قصاید فارسي تعریف محمد بن قيس
رازي نقل و پذیرفتهشده است( .بنگرید به :شميسا6837 ،؛ همایي6836 ،؛ ميرصادقي،
6879؛ رستگارفسایي )6838 ،قصيدۀ کامل شامل چهار بخش تغزل (تشبيب ،نسيب)،
تخلص ،مدح (اغراض دیگر شعري همچون مرثيه ،پندواندرز ،حبسيه و )...و دعا و شریطه
است.
تغزل /تشبيب /نسيب :تغزل در لغت ،غزلي است که در ابتداي قصيده به جهت
تلطيف آن و ترغيب ممدوح به شنيدن ابيات مدحي ميآید .بهاینترتيب که شاعران در
آغاز قصيده معموالً ابياتي ميآوردند و در آن از عشق و عاشقي ،وصف معشوق ،وصف
طبيعت و امثال آن سخن ميگفتند و سپس با یک مصراع یا بيت آن را به مدح ممدوح
متصل ميکردند( .شميسا6878 ،؛ رزمجو )6878 ،موضوعات تغزل قصاید در آغاز محدود
بود اما بهتدریج بر تنوع آن افزوده شد و عالوه بر شکوه از هجر و شکر بر وصال» ،توصيف
زلف معشوق و تبریک عيد و جشنهاي باستاني چون مهرگان و ستایش شراب ،وصف
انگور و طریقة شراب انداختن ،توصيف جلوههاي طبيعي چون بهار و خزان و اشيائي چون
شمشير و قلم و مرکب و لغز و چيستان نيز بدان افزودهشده است( ».محجوب)6872 ،
تشبيب در اصطالح نام ابياتي است که در آغاز قصاید همراه با تغزل آورده ميشود و شاعر
ضمن شرححال خود در عشق و عاشقي به وصف طبيعت همچون بهار و خزان و مناظر
ميپردازد( .همان )25 :نسيب در اصطالح ادبي غزلي است که در مقدمة قصيده ميآید
(رزمجو )6878 ،بعضي ادبا ميان نسيب و غزل تفاوت قائل شدهاند اما بههرروي ،هر سه
اصطالح مذکور به معناي عاشقي کردن و عاشقانه سخن گفتن آمده است( .بنگرید به:
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راستگو )6838 ،برخي معتقدند که همين بخش از قصيده است که در سير تحوالت قصيده
صورتِ مستقلي پيداکرده و قالب «غزل» را با تفاوتهایي کامالً متمایز وجود آورده است.
(بنگرید به :شميسا)6878 ،
همچنان که قصيدۀ بدون تغزل را مقتضب ناميدهاند ،تغزالتي که در همان محدوده
باقيمانده و به تخلص و مدح و  ...نرسيدهاند ،عنوان مستقل دیگري ندارند و «تغزل» یا
«غزلواره» (شفيعيکدکني )6835 ،ناميده شدهاند .یکي از مشکالت اساسي پژوهشهاي
ادبي در همين نکته است که این تغزالت یا غزلوارهها را «غزل» در معني مصطلح [قالب
غزل] دانستهاند .از همين روي مثالً در دیوان اميرمعزّي بسياري از تغزالتِ نيمهکاره در
بخشي مجزا با عنوان «غزليات» (اميرمعزي )6812 ،آمده است.
تنة اصلي قصيده :چنانکه در تعریف قصيده گفتهاند» ،قصيده به معني قصد شده و
مقصود است و علت نامگذاري این نوع شعر به قصيده آن بوده که در سرودن آن قصد
معيني موردنظر شاعر است» (شميسا)6878 ،؛ قصد معين در قصيده «مدح» است و اشعار
مشهور به سبک خراساني مملو از چنين مدایحي است .قصيده در این دوره با ساختار
سياسي و اجتماعي عصر خود پيوندیافته است و «چه ساختار تصلبي و چه درونمایة مطلق
این نوع [قالب] ادبي ،از ساختار ایستا و چون و چراناپذیر سياسي و اجتماعي و فکري خبر
ميدهد .لحن کوبندۀ حماسي ،حضور مسلط ممدوح در صحنة شعر ،تأیيد پایاني قصيده
که هستي زمين و زمان را به بودش او گره ميزند ،همه ،از آنگونه نظم مستقري خبر
ميدهند که همگان سر بر خط فرمان دارند؛ از ذهني که بهخوبي بازتاب عين است».
(رضوانيان )6837 ،باوجوداین رابطه و قوانين و اصول قصيدهسرایي ،با بروز حوادثي چون
«اختالط مردم عراق و خراسان ،درسيشدن فارسي ،رواج تصوف و فعاليت صوفيان،
تأسيس مدارس دیني ،از بين رفتن نهضت شعوبيه ،عدم توجه سلجوقيان به شعر و شاعري و
هرجومرج و اختالفات داخلي» (شميسا ،)6833 ،تحوالتي محسوس در ساختار و زبان
قصاید به وجود ميآید.
در ميان تمام تحوالت ادبي در حوزۀ قصيده ،یک نکتة بسيار مهم پنهان مانده است
که چگونه زبان قصاید به زبان قالب «غزل» که از قرن ششم بهصورت بسيار جديتري
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رواج پيدا کرد ،نزدیکتر شد؟ درواقع ،شناسایي حلقههاي زنجيرهاي که زبان قصيده را به
غزل پيوند داد موضوع مغفولي است که کمتر بدان اشارهشده است .به نظر ميرسد زبان
برخي از قصاید شاعراني چون جمالالدین اصفهاني و برخي قصاید کوتاه خاقاني را درست
باید حد واسط این دو زبان دانست .فروزانفر در تحليل شعر جمالالدین مينویسد« :در آن
قسمت که به پيروي انوري سروده است مالحت و ظرافت بسيار بهکاربرده و در رواني لفظ
و صراحت فکر از انوري برتر است چنانکه از جهت یکدستي شعر و متانت سبک
فرسنگها بازپس مانده است ،در اکثر قصاید وي تأثير اسلوب غزل محسوس است و آن
جزالت معهود که پيشينيان در قصيده ملتزم بودند در اشعار وي دیده نميشود و تا حدي
قصيده را به غزل نزدیک ميسازد( ».فروزانفر6839 ،؛ نيز بنگرید به :صفا :6872 ،ج .)2
مطلب دیگر در شعر جمالالدین این است که او زبان غزل را نيز به قصيده نزدیکتر
ميکند که استفاده از ردیفهاي دشوار و متکلف ،صنایع ادبي ،مضمونسازي و تحقير
معشوق در غزل نمونههایي از این موارد زباني است( .بنگرید به :همانجا «پاورقي»)
عالوه بر قرابت زباني ميان این دو قالب یا نوع ادبي ،کوتاهتر شدن تعداد ابيات در
قصيده و «غزلسرایيِ» قصيدهپردازان چيرهدست این دوره ،عاملي دیگر در شباهت صوري
و زباني این دو قالب است .درواقع اغلب نخستين غزلسرایان شعر فارسي همان
قصيدهسرایاني هستند که بخشي از مهمترین خالقيت ادبي شعر فارسي مرهون ذوق هنري
آنان بوده است .سنایي ،انوري و خاقاني از جملة این شاعران هستند ،هرچند سنایي به دليل
نوآوري هایش در قصاید و غزليات و با گسترش مضامين اجتماعي و عرفاني در قصاید و
غزليات حال و هواي تازهاي در شعر فارسي ایجاد کرده است( .بنگرید به :شفيعيکدکني،
 )6868از همين روي ،در دیوان این سه شاعر ویژگيهاي زبان قصاید در غزل نيز نمایان
است و به نظر ميرسد که ظهور «غزل مدحي» حاصل همين برخورد دو زبان «قصيده» و
«غزل» است که نخستين نمونههاي آن را در شعر سنایي ميتوان نشان داد.
درهرصورت ،تضعيف قصيده در مقابل غزل ،راهيابي زبان قصاید در غزليات و
عکس آن ،استقالل غزل و ظهور غزليات «چندصدایي» (ازجمله مدح و مرثيه در غزل که
پيشتر بر عهدۀ قصيده بود) ،کوتاهتر شدن تعداد ابيات قصيده (درنتيجه :شباهت صوري
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قصيده و غزل) ،تغزالت نيمهکاره (غزلوارهها) و عدم تقسيمبندي درست مجموعه اشعار و
مالکهاي ذوقي و صوري در تدوین دواوین باعث شده است تا «قصيدۀ کوتاه» چنانکه
باید نتواند مورد ارزیابي زباني قرار بگيرد.

 .6-6بررسي ساختار زباني و ردهبندی قصاید کوتاه خاقاني
معيار قراردادن تعریف سنّتي قصيده نميتواند دليل بر «قصيدهبودن یا قصيدهنبودن» یک
سروده باشد؛ شفيعيکدکني مينویسد« :با این تعریف هر کس چنين نظمي را بهوجود
آورد قصيدهسراست و حاصل کارش قصيده! قصيده هندسه و جمالشناسي خاص خود را
دارد و هر چه از این هندسه و جمالشناسي دور شویم ،از حقيقت این نوع شعر دور
شدهایم .به همين دليل بسيار کماند شاعراني که بتوان آنها را در شمار قصيدهسرایان ادب
فارسي بهحساب آورد ،بااینکه کمتر گویندهاي است که نظمي با چنان مشخصاتي بهلحاظ
قافيه و تعداد ابيات نسروده باشد» (شفيعي کدکني )6868 ،وي عناصر سازندۀ قصيده را در
«زبان»« ،طرح و پيرنگ»« ،بدایع و بدعتها در حوزۀ بالغت»« ،فضاي عاطفي» و «مضمون و
حال و هوا» دانسته است( .همان)87 :
از دیوان خاقاني سه تصحيح وجود دارد که عبارتاند از تصحيح عبدالرسولي،
سجادي و کزازي .در تصحيح عبدالرسولي بخشي بهعنوان «قطعات و قصاید صغار»
(خاقاني )912 :2987 ،آمده است که همين تقسيمبندي در تصحيح سجادي نيز هست.
کزازي نيز «براي آساني در یافتن سرودهها ،سرودههاي کوتاه چامهگونه را غزل ناميده»
(کزازي )6839 ،و به این نکته اشارهاي نکرده است .با در نظر گرفتن زبان قصاید» ،قصاید
کوتاه» خاقاني را ميتوان بدینگونه ردهبندي نمود:

 .1-6-6قصاید تمام مدحي
نوعي از قصاید کوتاه خاقاني ساختاري سرتاسر مدحي دارند که فاقد «تغزالت /نسيب و
تشبيب» هستند .این مدایح شامل مدح خویش (فخریه) و ممدوحان دیگر است .ده قصيدۀ
ذیل از این نوع هستند« :رمان ملک چه ساحري ساخت» (خاقاني« ،)798 :6835 ،اي قول
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دل برفيع الدرجات» (همان» ،)795 :خرد خریطهکش خاطر و بيان من است» (همان،)795 :
«کسري عهد بين که در ایوان نو نشست» (همان« ،)791 :سروراني که مرا تاج سرند» (همان:
» ،)793لطف ملکالعرش به من سایه برافکند» (همان» ،)796 :خسرو به دارالملک جم
ایوان تازه کرد» (همان» ،)775 :خوان خسرو فلک مثال و در او» (همان» ،)767 :زین کلک
من که سحرطرازیست راستين» (همان» ،)761 :اگر معزي و جاحظ به روزگار منندي»
(همان )383 :از این نوع هستند.
این قصاید در هر سه الیة زباني مطابق با یک قصيدۀ کوتاه است با این تفاوت که
همانند قصاید بلند ،خصوصاً در الیة مياني زبان ،تصویرپردازي متعدد از یک موضوع واحد
دیده نميشود و به همين دليل صورخيال نقش چندان برجستهاي هم ندارند .گفتني است
که یک قصيدۀ کوتاه تمام مدحي در بخش غزليات خاقاني قرار دارد که چنين است:
بوســـهگـــه آســـمان نعـــل ســـمند تـــو بـــاد

نـــورده آفتـــاب بخـــت بلنـــد تـــو بـــاد

خواجة جاني به لطف ،شـاه جهـاني بـه قـدر

گــردن گردنکشــان رام کمنــد تــو بــاد

تــا رخ و مــوي تــو را در نرســد چشــم بــد

مــردم آن چشــمهــا جملــه ســپند تــو بــاد

خنجر تو چون پرند روشـن و بازینـت اسـت

خــون دل عاشــقان نقــش پرنــد تــو بــاد

نــــامزد نيکــــوئي بــــر در ایــــوان توســــت

نـــامزد خرمـــي چشـــم نژنـــد تـــو بـــاد

عشق تـو را تـا ابـد جـاي ز جـان مـن اسـت

جــان مــرا تــا اجــل قــوت ز قنــد تــو بــاد

مــن چــه ســگم اي دریـ کامــده در بنــد تــو

آنکــه مــنش بنــدهام بســتة بنــد تــو بــاد

ســرمة خاقــاني اســت خــاک ســر کــوي تــو

افســر خاقــان چــين نعــل ســمند تــو بــاد
(همان)937 :

حميدیان این قصيده را یک «غزل تمام مدحي» برشمرده است (حميدیان)6868 ،
درحاليکه ازلحاظ ساختار زباني ،انتخاب واژگان و عاطفة شعري ،بيش از هر چيز یک
«قصيده» است .نعل سمند ممدوح ،بختبلند ،خواجة جان (با صراحت بيشتر) ،شاه جهان،
در بند بودن گردن گردنکشان ،خنجر ممدوح ،بستة بند بودن و اشاره به برتري بر خاقان
چين از نشانه هاي بسيار بارز زباني این قصيدۀ مدحي است .هستة زبان در این سروده جز
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مدح نيست و تنها در بيت سوم و ششم تااندازهاي به زبان غزل نزدیک ميشود .گفتني
است که نظير این قصاید کوتاه در دیوان حافظ نيز وجود دارد و در ميان حافظپژوهان،
مسعود فرزاد بهدرستي این اشعار را «قصيدۀ کوتاه» ناميده است ،با این تفاوت که او بهغلط
این قالب را ابداع حافظ برميشمرد و در شرح شعر «خسروا گوي فلک در خم چوگان تو
باد  ،»...به وجود حداقل ده قصيدۀ کوتاه همانند همين قصيده در دیوان خواجه اشاره
ميکند( .فرزاد :6856 ،ج 6؛ نيز :حميدیان )6868 ،خانلري نيز بر همين عقيده است و
«مالک قراردادن تعداد ابيات و عدم توجه به مضمون غزل» را دليل چنين اتفاقي ميداند
(خانلري :6818 ،ج  )2درحاليکه اگر فقط «مضمون» [هستة زبان] را مالک قرار دهيم
«غزليات متعددي» از سرودههاي حافظ باید «قصيده» شمرده شوند (همانجا) .گفتني است
که در این نوع قصاید کوتاه نيازي به بررسي الیة بيروني و مياني زبان نيست چراکه
صراحت مضمون (مدح) جایي براي تردید باقي نميگذارد.
این نکته را نيز باید گفت که عنوان «غزل مدحي» براي غزلي که یک یا دو بيت آن
به مدح اختصاص دارد صحيح نيست و اگر آن غزل را «چندصدایي» بناميم که یکي از
صداها «مدح» است ،با ساختار غزل همخواني بيشتري پيدا خواهد کرد .به نظر نگارندگان
اگر بخواهيم یک غزل را «مدحي» بناميم ،باید از غزلياتي نام ببریم که در آن «ممدوح»
بهگونهاي در جایگاه «معشوق» قرار گرفته باشد که هيچ نشاني از «مدح» در آن نباشد و این
امر جز با توجه به انتخاب کلمات در حوزۀ تغزل ،انتخاب وزني مناسب با غزل ،عدم
پيچيدگي در صور خيال (همچون قصاید) و درنتيجه توجه به عاطفة شخصي ممکن نيست.

 .6-6-6تغزالت قصیده ناتمام
در بخش غزليات و قصاید کوتاه خاقاني اشعاري وجود دارند که با توجه به زبان آنها
ميتوان گفت که تغزالتي هستند از قصایدي که به نظر نيمهکاره ماندهاند و یا بخشهایي از
آن در طول اعصار و قرون از بين رفتهاند .ساختار برخي از این قصاید درست همانند مطلع
دوم یا سوم برخي از قصاید سه یا چهار مطلعي است .در قصيدۀ «دست درّافشان چو زي تي
درفشان آورد (خاقاني )776 :6835 ،نام ممدوح ذکر نشده است اما بيت نخست نشان
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ميدهد که قبل از این ابيات ،نام ممدوح بهاحتمالزیاد آمده بوده است .انتخاب ردیف
«آورد» و لحن حماسي آن (بنگرید به :شميسا ،)6837 ،مطابق با اوزان قصاید بلند خاقاني
است( .بنگرید به خاقاني 887 :6835 ،و  )862صورخيال و تصاویري نظير زلزال در البرز
افکندن ،نسر گردون را مهمان آوردن ،ماهي گردون به دندان مزد آوردن ،مضمونسازي و
بازي با اعداد ،تلميح به داستان سليمان و سيمرغ از ویژگيهاي زباني قصاید خاقاني است
که در این سروده نيز وجود دارد .نکته اینجاست که از همين نوع تغزالت ناتمام در بخش
«غزليات» نيز آمده است .براي نمونه ،سرودۀ ذیل هيچ تفاوتي از دیدگاه زباني با برخي از
تجدید مطلعهاي خاقاني ازجمله مطلع دوم قصيدهاي با ردیف «افشاندهاند» (همان )687 :یا
مطلع دوم قصيدۀ «صبح ز مشرق چو کرد بيرق نور آشکار» (همان ،)632 :یا مطلع دوم
قصيدۀ «مرغ شد اندر سماع رقصکنان صبحدم» (همان )218 :یا مطلع دوم قصيدۀ «طفلي و
طفيل توست آدم» (همان )271 :ندارد:
صورت نميبنـدد مـرا کـان شـوخ پيمـان نشـکند

کام من اندر دل شکست اميد در جان نشکند

از خــامکــاري خــوي او افغــان کــنم در کــوي او

گر شحنة بدگوي او در حلقـم افغـان نشـکند

گفتار من باد آیـدش ،خـون ریخـتن داد آیـدش

گر رنج من یاد آیدش عهد من آسان نشکند

تا هجر او سوزد جگـر از صـبر چـون سـازم سـپر

داني که دانم این قدر کز موم سندان نشـکند

زد نوک ناوک بر دلم تا خسته شد یک سر دلـم

هم راضيم گر در دلم سرهاي پيکـان نشـکند

آن را که در کار آورد کارش ز رونق چون بـرد

کان کو بجان گوهر خرد حالي بدنـدان نشـکند

زان غمـــزۀ کافرنشـــان اي شـــاه شـــروان االمـــان

آري ســپاه کــافران جــز شــاه شــروان نشــکند

خاقــاني ارخــود سنجرســت در پــيش زلفــش چاکرســت

گــر صــبر او صــد لشکرســت اال بــه مژگــان نشــکند

(همان)162 :

الیة بيروني زبان با انتخاب ردیف «نشکند» و موسيقي و صور خيال حاصل از کلماتي چون
خونریزي ،سندان ،ناوک ،سپر ،پيکان ،سپاه و لشکر مختص یک قصيده است .برخالف
اغلب غزليات خاقاني که حکایت از سوز و هجران و عاطفهاي رقيق و لطيف دارد (بنگرید
به :حميدیان ،)6868 ،در این سروده سطح عاطفي شعر به دليل گزینش واژگاني و
تصویرپردازيها و تعبيراتي نظير «افغان در گلوي کسي شکستن» بسيار کمفروغ است .از
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همين روست که مصحح (سجادي) در حاشيه نوشته است« :شاید تغزلي از یک قصيده در
مدح شروان شاه باشد( ».خاقاني162 :6835 ،؛ نيز معدنکن )6835 ،نظير همين تغزالت که
مقدمة قصاید ناتمام هستند در چند سرودۀ دیگر خاقاني دیده ميشود که حتي به شيوۀ
قصيدههاي فنّي ،دو کلمة بنفشه و شکوفه «التزام» شده است .بنگرید به قصاید« :پيش لب تو
حلقهبهگوشم بنفشهوار» (خاقاني» ،)167 :6835 ،پيش صبا نثار کنم جان شکوفهوار» (همان:
)167
این دو سروده نيز تغزلي از یک قصيده هستند که در بخش غزليات دیوان خاقاني
آمده است .برخالف تغزل پيشين ،سجادي و دیگران به تغزل بودن این دو مورد اخير اشاره
نکرده اند و حميدیان آن دو را غزلي دانسته که تحت تأثير قصاید خاقاني بوده است.
(بنگرید به :حميدیان )6868 ،الیة بيروني زبان این سرودهها با التزام «بنفشه» و «شکوفه» و
الیة مياني آن با ارائة تصاویر متعددي از «بنفشه» و افراط در «مضمونسازي» به زبان قصيده
نزدیکتر است تا غزل .عاطفة شعر به دليل بازيهاي زباني و صورتگرایي شعر بسيار
کم فروغ است و هستة زبان نيز در خدمت مدح است تا سوزوگدازهاي عاشقانه .این دو
سروده نيز تفاوت چنداني از دیدگاه زباني با مطلع دوم قصيدۀ «جبهت زرّین نمود طرۀ
صبح از نقاب» (خاقاني )51 :6835 ،که در آن کلمة «صبح» التزام شده است ،ندارد و
تحليل ما را مبني بر اینکه این دو سروده «تغزالتي نيمهکاره» و یا «بخشي از یک قصيدۀ
ناتمام یا از بين رفته» هستند ،تائيد ميکند.
گفتني است که همة غزلياتي را که به یک یا دو بيت مدحي پایان ميیابند نميتوان
«تغزل ناتمام» گفت ،چراکه یکي از بدایع خاقاني ،پس از سنایي ،تنوع مضامين در غزل
خصوصاً افزودن صداي «مدح» است .اغلب این غزليات که باوجود تنها یک یا دو بيت
مدحي« ،غزل مدحي» خواندهشدهاند ،بهگونهاي است که ابيات مدحي همچون زائدهاي
است بر ساختار شعر .براي نمونه« :این چه شور است آخر اي جان در جهان انگيختي»
(همان)113 :؛ «دلم خاک تو شد گو با من خون ميخورم باري» (همان)162 :؛ «قم بکره و
خذها باکوره الحيات» (همان)163 :
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 .3-6-6قصاید کوتاه رثایي
یکي از حلقههاي مهم زباني که قصيده را ،خصوصاً از جنبة عاطفي و صور خيال ،به غزل
نزدیک کرده است ،همين نوع قصاید کوتاه رثایي است .برخالف قصاید کوتاه مدحي،
این قصاید از لحاظ موسيقي بيروني و صورخيال ساختار زباني سادهتري دارد و به دليل
مضمون آن (مرثيه) بسيار عاطفي است؛ از همين روي ساختار زباني این قصاید به زبان
«غزل» بسيار نزدیک است  .این نکته را هم باید در نظر بگيریم که تعداد ابيات این قصاید
در حدود ( 62-7بيت است) و تخلص شاعر هم در پایان این قصاید کوتاه آمده است .این
ده قصيده عبارتاند از« :آگه نهاي که بر دلم از غم چه درد خاست» (همان« ،)757 :دردا
که دل نماند و بر او نام درد ماند» (همان» ،)718 :راز دلم جور روزگار برافکند» (همان:
« ،)718عهد عشق نيکوان بدرود باد» (همان» ،)778 :دیر خبر یافتي که یار تو گم شد»
(همان» ،)778 :اي خواجه حساب عمر برگير» (همان« ،)777 :رفت روز من به پيشين اي
دری » (همان« ،)738 :هر خشک و تر که داشتم از غم بسوختم» (همان» ،)733 :بر درد دل
دوا چه بود تا من آن کنم» (همان» ،)736 :چشمة خون ز دلم شيفتهتر کس را ني» (همان:
)381
زبان این سرودهها حد واسط غزل و قصيده است و در مواردي چنان عاطفي است که
مشابه این سرودهها در بخش «غزليات» نيز آمده است:
کــار عشــق از وصــل و هجــران درگذشــت

درد مـــا از دســـت درمـــان درگذشـــت

کـــار ،صـــعب آمـــد بـــه همـــت برفـــزود

گــوي ،تيــز آمــد ز چوگــان درگذشــت

در زمانــــه کــــار کــــار عشــــق توســــت

از ســـر ایـــن کـــار نتـــوان درگذشـــت

کــي رســم در تــو کــه رخــش وصــل تــو

از زمانــــه بيســــت ميــــدان درگذشــــت

فتنـــــة عشـــــق تـــــو پـــــردازد جهـــــان

خاصــه مــيدانــد کــه ســلطان درگذشــت

جـــوي خـــون دامـــان خاقـــاني گرفـــت

دامــنش چــه ،کــز گریبــان درگذشــت
(همان)995 :
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این سروده از لحاظ ساختار زباني تفاوت ظریفي با قصاید فوق دارد .عالوه بر اینکه اشارۀ
مستقيمي به نام «سلطان» نشده است ،گزینش کلماتي در حوزۀ غزل همچون وصل ،هجران،
درد و درمان ،وصل و فتنة عشق فضاي شعر را عاشقانهتر نموده است ،هرچند «رخش» و
«بيست ميدان گذشتن» با فضاي قصيده همخواني بيشتري دارد .تکرار فعل «درگذشت»
به عنوان ردیف شعر و انتخاب بحر رمل براي این موضوع بر عاطفة شعر افزوده است.
گفتني است که قصيدۀ کوتاه رثایي «عهد عشق نيکوان بدرود باد» نيز زباني بسيار نزدیک با
زبان غزل دارد و شاید عنوان آن (مرثية اصفهبد ليالواشير) و ذکر نام «او» در پایان شعر
سبب شده است که در بخش قصاید کوتاه قرار بگيرد .گزینش کلماتي چون عهد عشق،
نيکوان ،وصل و هجران ،بساط ناز ،صلح و جنگ نيکوان ،نعل در آتش نهادن ،طاق ابروان،
شاهدان بزم ،گيسوان ،ترکستان عارض و سپاه هنداون (استعاره از زلف) کفة زبان شعر را به
سمت «غزل» متمایل ميکند .در الیة مياني زبان نيز هيچ تصویر مبهم و تودرتویي (همچون
قصاید بلند رثایي یا حبسيات) ندارد.
گفتني است که «غزل رثایي» تا پيش از عصر خاقاني وجود ندارد و قصيده ،قطعه،
ترکيببند و ترجيعبند قالبهاي عمده براي بيان این موضوع است( .بنگرید به :امامي،
6816؛ نيز ارشاديفر )6869 ،بدین ترتيب اگر دیوان خاقاني را در نظر بگيریم ،باید بگویيم
که خاقاني نخستين شاعري است که در قالب غزل «مرثيه» گفته است ،حتي اگر برخي
قصاید کوتاه رثایي (از جمله :دردا که دل نماند و بر او نام درد ماند) را ازلحاظ زباني
«غزل» بهحساب نياوریم ،همان غزل «کار عشق از وصل و هجران درگذشت» بدون تردید
یک «غزل رثایي» است .از همين روي ،خاقاني نهتنها در غزليات «صداي مدح» را ميافزاید
و «تنوع مضامين» را پس از سنایي در قالب غزل «توسعه» ميدهد ،بلکه «مرثيه» را نيز که قبل
از او در قصاید و قطعات و دیگر قالبهاي شعري است ،در «غزل» وارد ميکند .این مهم
در اغلب پژوهشهاي «مرثيهسرایي در شعر فارسي» مغفول مانده است.
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 .9-6-6قصاید کوتاه شکوایي
قالب عمده براي بيان این موضوع قصيده و قطعه است و خاقاني قصاید بلند و بينظيري در
این موضوع دارد .باوجوداین ،ده قصيدۀ کوتاه ذیل در بخش «قصاید کوتاه شکوایي» قرار
ميگيرند که اغلب داراي سویهاي «اجتماعي» است« :روزگارم ز بيخ و بن برکند» (همان:
« ،)712دلهاي ما قرارگه درد کردهاند» (همان» ،)713 :امروز جاه و مال خسان دارند»
(همان« ،)713 :روي گریز نيست که گردون کمانکش است» (همان« ،)759 :تا جهان است
از جهان اهل وفایي برنخاست» (همان» ،)751 :بسبس اي خاقاني چند» (همان» ،)772 :به
جوي سالمت کس آبي نبيند» (همان» ،)778 :خستهام نيک از بد ایام خویش» (همان:
» ،)776از گشت چرخ کار بسامان نيافتم» (همان)735 :
تفاوت زباني این قصاید با قصاید بلند شکوایي در دیوان خاقاني در دو الیة بيروني و
مياني ناچيز است و شاید بتوان گفت که در قصاید بلند الیة مياني زبان پر فروغ است و
«مضمونسازي» و «صور خيال» بيشتري وجود دارد .نکتة قابلتأمل اینجاست که در برخي
از این قصاید ،زبان شعر به سمتوسوي «غزل» حرکت ميکند و زماني که شکوائيه به
«عشق» ارتباط ميیابد ،این قرابت زباني بسيار بيشتر ميشود .شاید بتوان از قصيدۀ کوتاه «با
بخت در عتابم و با روزگار هم» (خاقاني )739 :6835 ،نام برد که از قضا در یکي از
غزليات حافظ «دیدار شد ميسر و بوس و کنار هم  )725 :6812( »...تأثيرگذار بوده است.

 .5-6-6قصاید کوتاه هجایي
زبان خاقاني در هجویاتش تقریباً «عفيف» است و از کاربرد واژگان مستهجن تا آنجایي که
ميتواند دوري مي گزیند .قالب عمدۀ این هجویات قصيده و قطعه است و در قصاید بلند او
بهصورت مستقل به این موضوع بسيار کمتر پرداختهشده است .چهار قصيدۀ کوتاه هجایي
او بدین ترتيب است« :آن کز مي خواجگي است سرمست» (همان» ،)798 :در این زمانه که
قحط سخنوري است منم» (همان« ،)799 :به نایبي محمد که افصح عرب است» (همان:
« ،)799این گربه چشمک این سگک غوري غرک» (همان)778 :
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این قصاید در الیة مياني زبان چندان فروغي ندارند و شاید رنجش خاقاني مجالي
براي جوالن تخيل تنوعگرایي او در صورخيال باقي نگذاشته است .درواقع ،پرداختن به
عناصر خيال ذهني آرام و آسودهخاطر ميطلبد و از همين روي عناصر خيال مجال ظهور
پيدا نميکنند( .بنگرید به :پارسا)6839 ،

 .2-6-6قصاید کوتاه حکمي و پند و اندرز
زبان این قصاید با دیگر قصاید تا حدودي متفاوت است ،بخصوص به دليل تعليمي بودن
مطالب صور خيال کمتري در آنها بهکاررفته است .در الیة بيروني زبان نيز توجه چنداني
به صنایع لفظي نيست .لحن خطابي شعر و توصيههاي مکرر به اغتنام از عاطفة شعر کاسته
است و در هستة زبان ،توجه عمده بر «پند و اندرز» است .یکي از قصاید کوتاهي که فقط به
این مضمون اختصاصیافته و در پایان به «مدح» ختم ميشود ،قصيدۀ کوتاه ذیل است:
منتظـــري تـــا ز روزگـــار چـــه خيـــزد

عقـــل بخنـــدد کـــز انتظـــار چـــه خيـــزد
(همان)772 :

گفتني است که خاقاني در این حوزه چندان موفق نيست و در همين قصيده عليرغم توصية
مکرر به «عدم توجه به نقد زمانه و ترک جاه و مال و امثال آن» ،در پایان توصيه ميکند
که:
بــر در خاقــان اکبــر آي و کــرم جــوي

از در دریــــاي تنگبــــار چــــه خيــــزد!

نکته اینجاست که نظير چنين اشعاري در دیوان سنایي در بخش غزليات آمده است که
چندان با ساختار زباني غزل همخواني ندارد .زرقاني در پژوهشي این اشعار را «خطابه»
(محمدخاني و فتوحي )6839 ،و در جایي دیگر «غزليات توصيه محور» (زرقاني)6865 ،
مينامد .دو سرودۀ ذیل نيز هيچ تفاوت زباني با «غزليات توصيه محور» سنایي ندارد و در
بخش قصاید کوتاه دیوان خاقاني آمده است« :تو را کعبة دل درون تار و مار» (خاقاني،
» ،)771 :6835برون از جهان تکيه جایي طلب کن» (همان)769 :
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 .7-6-6قلندرانهها و مغانهها
در بخش قصاید کوتاه دیوان خاقاني قصيدهاي  28بيتي وجود دارد که نمونههاي مشابه آن
در بخش قصاید بلند وجود دارد .ازجمله قصيدۀ «زین بيش آبرو نریزم براي نان» (همان:
 )865در  28بيت» ،سنّت عشاق چيست برگ عدم ساختن» (همان )869 :در  28بيت،
»ناگزران دل است نوبت غم داشتن» (همان )861 :در  29بيت سروده شدهاند .موضوع
قصيدۀ مذکور پيرامون بادهنوشي و توجه به شراب مغان است و به مدح پایان ميیابد.
بــس ســفالين لــب و خــاکين رخ و ســنگين جــانم

آتشــين آب و گلــين رطــل کنــد درمــانم
(خاقاني)736 :6835 ،

همچنان که خاقاني مضاميني چون رثا ،شکوي ،مدح و عرفان را در قالب قصيده و غزل
تجربه کرده است ،مضامين قلندرانه نيز هم در غزليات (بنگرید به :معدنکن6835 ،؛ نيز
حميدیان )6835 ،و هم در قصاید او (خاقاني 529 :6835 ،و  )86وجود دارد .زبان این دو
قالب شعري در بخش غزليات و قصاید بسيار متفاوت است .عالوه بر وزن عروضي که در
قصاید بسيار محکم و مطنطن است ،زبان قصاید در الیة مياني از عناصر بياني تزیين یافتهتر
است .کافي است قصيدۀ ذیل را با الیة مياني یکي از مغانههاي خاقاني- ،مثالً غزل« :خيز تا
رخت دل براندازیم» (همان )158 :یا «الصبوح اي دل که ما بزم قلندر ساختيم» (همان)188 :
مقایسه بکنيم:
پيش که صبح بردرد شقة چتر چنبري خيز

مگــر بــه بــرق مــي برقــع صــبح بــردري
(همان)529 :

بحث و نتیجهگیری
قالبهاي شعري نقشي اساسي در تقسيمبندي شعر فارسي و نوع ادبي داشتهاند ،ليکن در
سير تحوالت ادبي ،بهخصوص با ظهور سنایي ،تغييراتي در زبان و مضامين قالبها به وجود
آمد که مالک صوري قالبها نميتوانست انواع ادبي را از هم متمایز و تفکيک کند.
عالوه بر این ،استقالل قالب غزل ،نزدیک شدن زبان قصاید به غزل ،افزوده شدن «صداي
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مدح» به قالب غزل که پيش از آن بر وظيفة اختصاصي قصيده بود ،قرارگرفتن موضوعاتي
چون شکوي ،مرثيه و مسائل حکمي و پند و اندرز در هر دو قالب غزل و قصيده مشکالت
عمدۀ دیگري بود که شناخت و ردهبندي قصيده (بخصوص قصيدۀ کوتاه) را دشوار
مينماید .به همين دليل ،در برخي از دواوین ،برخي از قصاید کوتاه در بخش غزليات و
برخي از غزليات در بخش قصاید قرار گرفته است .در کنار دیوان سنایي که ردهبندي
اشعار او بسيار بحثبرانگيز بوده است ،ردهبندي قصاید کوتاه خاقاني نيز دشوار است .این
دشواري با در نظر گرفتن سه الیة زباني (بيروني ،مياني و هستة زبان) و «دایرۀ گزینش
واژگاني» ميتواند به ردهبندي دقيقتري بينجامد .با در نظر گرفتن چنين الگویي قصاید
کوتاه خاقاني را به  7گروه ميتوان تقسيمبندي کرد« :قصاید کوتاه سراسر مدحي» که
الیههاي زباني آن مطابق با قصاید بلند است ،قصاید یا «سرودههایي» که تغزالتي از یک
قصيدۀ ناتمام هستند و تعدادي از همين تغزالت در بخش «غزليات» آمده است» ،قصاید
کوتاه رثایي» که به سبب زبان عاطفي آن و پيچيده نبودن الیههاي زباني به زبان غزل بسيار
نزدیک است .همين قرابت زباني در قصاید کوتاه رثایي به زبان غزل سبب شده است که
یکي از سرودههاي او که مربوط به «درگذشت سلطان» است ،در غزليات قرار بگيرد .به
همين دليل و با در نظر گرفتن زبان همين غزل ،باید پذیرفت که نخستين شاعري که در
قالب غزل مرثيه گفته است ،خاقاني است چراکه پيش از او شاعري در قالب «غزل» مرثيه
نگفته است» ،قصاید کوتاه شکوایي» نوع دیگري از این قصاید است .زبان این قصاید زماني
که به شکوه از یار یا معشوق اختصاص ميیابد ،به زبان غزل بسيار نزدیک ميشود» ،قصاید
کوتاه هجایي» که عاطفة کمفروغي دارد و در الیة مياني و بيروني زبان نيز کمبهره است،
»قصاید کوتاه حکمي و پند و اندرز» نوع دیگر این سرودههاست .نظير همين قصاید در
دیوان سنایي را «غزليات توصيه محور» نام نهادهاند درصورتيکه عاطفة این اشعار با قالب
«غزل» همخواني ندارد و بيشتر «خطابه» است؛ در الیة بيروني و مياني زبان نيز کمفروغ
هستند« .قصاید قلندرانه» که فقط یک مورد در بخش قصاید کوتاه قرار دارد .در کل باید
گفت که عصر خاقاني دورۀ گذاري است که قالبهاي شعر فارسي را نيز تحت تأثير قرار
داده است و ردهبندي اشعار او چه ازلحاظ موضوعي و چه ازلحاظ قالب شعري دشوار و
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قابل تأمّل است .گفتني است که این دیدگاه ميتواند در بررسي دواوین شاعران بزرگي
چون سنایي ،سعدي و حافظ نيز کاربرد داشته باشد.

پينوشت
 .6اگر از غزل بودن یا نبودن این اشعار چشم بپوشيم ،باید بگویيم که برخي از این غزليات
مسلّماً از خاقاني نيست .براي نمونه غزل مشهور «با او دلم به مهر و مودت یگانه بود»
(خاقاني )161 :6835 ،از خاقاني نيست( .بنگرید به :شفيعيکدکني )6893 ،یا غزل «طاقتي
کو که به سر منزل جانان برسم» (خاقاني )163 :6835 ،و غزل «کشد مو بر تن نخجير تير از
شوق پيکانش» (همان )125 :که ویژگيهاي سبک هندي در آنها مشهود است و علي
دشتي ( )6897و کزازي ( )6879و  ...در انتساب آنها به خاقاني تردیدي جدي دارند.
 .2قابلدسترسي در لينک ذیلhttps://iranicaonline.org/articles/kaqani-servani- :

.works
 .8حميدیان مينویسد« :قصاید مدحي از سدۀ هفتم به بعد بهمرور استواري و غرایي
تأثيرگذار خود را از کف داد و بهویژه در سدۀ هشتم تا اندازۀ بسيار با بيان و تعابير خاص
غزل درآميخت ،چنانکه در مطالعه برخي قصاید حدود این ایام گویي همان غزل را
ميخوانيم :6833( ».ج )6
 .5براي نمونه ميتوان از کليات سعدي به تصحيح محمدعلي فروغي نام برد .در این
تصحيح بسياري از قصاید کوتاهِ مدحي ازجمله« :اي بيش از آنکه در قلم آید ثناي تو ،»...
در بخشي مجزا با عنوان «مواعظ» آمده است که عناوین بنا به نسخ خطي بوده است
(سعدي)767 :6832 ،؛ در تصحيح و ویرایش جدید کليات سعدي نيز همين قصيده در
بخش «قطعهها و تکبيتها» آمده است( .سعدي )6688 :6868 ،یوسفي نيز همة قصاید و
غزليات را درهمآميخته و ذیل عنوان «غزليات سعدي» چاپ کرده است ،هرچند به قصيده
بودن بسياري از اشعار در «نسخهبدلها» اشارهکرده است ازجمله اشعار شمارۀ ،1 ،9 ،5 ،8
 52 ،6و  ...در همين تصحيح برخي از اشعار کوتاهي که در مضمون «تحقيق و موعظه و پند
و اندرز» هستند ،در برخي نسخهبدلها (نسخ مختلف) غزل و در برخي نسخهها قصيده
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شمردهشدهاند؛ براي نمونه شعر« :اگر لذت ترک لذت بداني  )25 :6839( »...یا شعر «بيفگن
خيمه تا محمل برانند ( ». ...همان )29 :نظير همين مسئله در دیوان سنائي نيز وجود دارد.
(بنگرید به :زرقاني)6865 ،
 .9منظور ما از این سرودهها ،سرودههایي است «که در آن وصف رندي و بادهنوشي و
تظاهر به ميپرستي و بيدیني و اغراق در اتصاف به الاباليگري و تعریض و کنایه به زاهدان
و گاه صوفيه بسيار چشمگير است( ».شميسا)6878 ،
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