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Abstract  
Stylists have named the poetic style of poems of the sixth century of Ganjeh and Ar-ran 

area as 'Azarbayjani' according to the classification of different periods which is different 

from the Khorasani style. The stream of prose writing in this period has a little different 

from the previous period and authors little by little try to achieve available features in 

technical prose by imitating of Arabic language and involving them in their writing that 

this action at the end of the seventh century led to an artifact and arrogant prose. Despite 

the backwardness of more than a century of prose stream from poetry stream, in the sixth 

century by the appearance of prose writing poets, the interval disappeared and the 

composition acceleration of the stylistic angles of poetry and prose became more and 

more. Regardless of the prose features of his period and backwardness of more than one 

century of prose from poetry, Khaghani is a prose writer poem who acted in the same way 

in prose and poetry, played important role in accelerating the movement of simple prose 

toward technical prose by imitation of his artifact language in the poem, and promoted the 

process of movement of simple prose toward technical prose. According to this 

preparation in this research, we decided to prove our claim by comparing the linguistic, 

literary, and content elements of a letter and ballade of Khaghani that both are about Imam 

Amadatod-Din Hafadeh. 
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 حتواييِم و بالغي زباني، عناصر شناسانةسبک بررسي و مقايسه
 خاقاني از اینامه و قصیده

 ایران قم، قم، دانشگاه فارسی، اتادبی و زبان دکتری  سلیمانی علی
  

 ایران قم، قم، دانشگاه فارسی، اتادبی و زبان دکتری دانشجوی سرداری عباسی سوده

 چکيده
ارّان را  ه وبندي ادوار مختلب، سبک شعريِ شاعران قرن ششمِ حوزۀ گنجشناسان بر اساس تلسيمسبک
ر متفاوت است. جریان نثرنویسي حاکم ب« خراساني»اند که از نظر مختصات با سبک نام نهاده« آرربایجاني»

-ي، اندککردند تا به تلليد از زبان عرباین دوره نيز اندک تفاوتي با دورۀ قبل داشت و نویسندگان تال  مي

هاي خود دخيل کنند که این ها را در نوشتهچنگ زنند و آن فنيهاي موجود در سبک اندک به ویژگي
حرکت در پایان قرن هفتم به نثر مصنوع و متکلّب منجر شد. با وجود علب بودن بيش از یک قرنِ جریان 

فت و ، فاصلة زماني از بين ر«شاعرانِ نثرنویذ»در قرن ششم با پدید آمدن  جریان شعرگویي نثرنویسي از
ظر و نثر بيش از بيش شد. خاقاني شاعري نثرنویذ است که بدون در ن شتاب آميختگي مختصاتِ سبکي شعر

شيوه  در شعر و نثر خود به یک شعر هاي نثري دورۀ خود و علب بودن بيش از یک قرنِ نثر ازگرفتن ویژگي
« نویسيفني»به سوي « مرسل»در سرعت بخشيدن حرکت نثر  گویي خود در شعرو به تلليد از مصنوع کردعمل 
 .همي را ایفا کرد و روند حرکتِ نثر مُرسل به سوي نثر فني و مصنوع را بيش از بيش شتاب بخشيدنلش م
اي و قصيده شناسانة عناصر زباني، ادبي و محتوایيِ نامهدر این پژوهش برآن شدیم تا با ملایسة سبک ،اینبنابر

 .اي خود بپردازیماست به ا بات مدع حفده الدینعمدۀاز خاقاني که هر دو در باب امام 

 .حفده شناسی،سبک مقایسه، شعر، نثر، خاقانی،ها: کليدواژه
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 مقدمه 

زمان سه جریان شعري موازي وجود داشت: جریان اول در امتداد همان در قرن ششم هم
حوزۀ  ق به شاعراننام داشت که متعل «سبک آرربایجاني»بود. جریان دوم « سبک خراساني»

ه خاقاني، نظامي، مجير و فلکي از نمایندگان این مکتب شعري هستند. شد کگنجه و ارّان مي
اي سبک هبود که ضمن حفظ ویژگي« سبک عهد سلجوقي»یا « سبکي بينابين»جریان سوم 
شد  «سبک عراقي»دارندۀ کيفيات جدیدي بود که بعدها منجر به پيدایش  برخراساني در
 هکردنيمة دوم قرن پنجم سير خود را آغاز  نثر فارسي که از ،(. در این زمان6833)شميسا، 

 ؛ت بوددر حرک« فني»به سوي سبک « مُرسل»بود به تلليد از نثر عربي، آرام آرام از سبک 
فت، رنثري که در ابتدا بيشتر براي بيان مفاهيم علمي، خبري، عللي و منطلي به کار مي

ي و یر به بيان مطالب انشادرصدد این بود که تا حد ممکن تشبّه به شعر کند و همچون شع
 عاطفي روي آورد. 

ال  ت روي شعر است و تا حد ممکندارد و نثر دنبالهميتر از نثر گام برشعر فارسي سریع 
( 6868، بيش از یک قرن )خطيبي کند تا خود را به شعر شبيه سازد، اما به علت تلدم زمانيمي

ه کمتر کاز آنجا  باشد. هایي وجود داشتهميان این دو تفاوتباید  و هدف متفاوت شعر و نثر
توان یافت که در حوزۀ نثر دست به قلم شده باشد و همانند هنر شاعري خود، شاعري را مي

، وجود این د. باشبتواند در عرصة نثر نيز هنرنمایي کند، معموالً این فاصلة شعر و نثر حفظ مي
 قيبانردر حوزۀ نثر با ربودن گوي از که هم در حوزۀ شعر و هم « نثرنویسي شاعران»هستند 

 به توانایي خود در هر دو عرصه اشاره کردند. 
شمار ها . ق( که خود از سرآمدان شعر متکلّب و مصنوع به 928 - 969خاقاني شرواني ) 
-ژگيهاي دوستانة خود از ویدر عرصة نثر نيز نخستين کسي است که در نگار  نامه آید،مي

نثر  است. نوع متفاوت گرفته و نوعي تازه در عرصة نثر پدید آورده هاي شعر مصنوع یاري
نوعي »گونه ترسل با عبارت نامه در ملدمة ا ر خود از اینخاقاني باعث شد تا صاحب مرزبان

نوعي دیگر و »گونه نثرنویسي را بيرون از رسم دبيران آن روزگار بداند: یاد کند و این« دیگر
رون است چون نفثات سحر کالم و مجاجات اقالم امير خاقاني که بياگرچه از رسوم دبيران 

خاقان اکبر بود بر خيل فصحاي زمانه و در آن ميدان که او سه طفل بنان را بر ني پاره سوار 
کردي، قصب السبق براعت از همه بربودي و گرد گام زردۀ کلکش، اوهام سابلان حلبة 

دیگر، خاقاني بدون در نظر داشتن فاصلة زماني  (. به عبارت6833)وراویني، « دعوي بشکافتي
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تا  ردکجویي به شعر، تال  در تشبّهشعر و نثر دورۀ خود و بدون توجه به حرکت آرام نثر 
هاي موجود در شعر خود را وارد نثر نثر خود را همچون شعر خود بنویسد و بسي از ویژگي

گاهي است که شتابِ نثر مرسل . شکي نيست که این خروج از نُرمِ خاقاني، بزنکندخود 
 نویسي را منجر شد و فاصلة زماني ميان این دو ساحت را در هم شکست. فارسي به سوي فني

ناسانة عناصر شنویسندگان در ملالة حاضر به دنبال آن هستند تا با ملایسه و بررسي سبک 
عالم  یعني ؛داردکه یک مخاطب خاص - اي از خاقانيزباني، بالغي و محتوایي قصيده و نامه

معروف به ها .ق(  531- 976د عطاري طوسي )دیني فله شافعي، ابومنصور محمّد بن اسع
اقات موجود در دو ضمن نمایان ساختن اشتراکات و افتر -«الدینعمدۀ»و مللّب به « حَفَده»

   و از بينابه ا بات ادعاي تأ يرپایري نویسندگي خاقاني از سبک شعري حوزه شعر و نثر
اي هبردن فاصلة زماني ميان شعر و نثر و شدت بخشيدن در حرکت نثر مُرسل به سوي ویژگي

 نثر فني بپردازند. 

 پيشينۀ پژوهش. 0
-تصحيح مجدد برخي عبارات آشفته در نامه»باب خاقاني همچون:  هایي درتا امروز پژوهش

از « عارۀ مصرحة مطللههنرنمایي خاقاني در است»(، 6861کش )از ترکي و دامن« هاي خاقاني
 نوشتة« در قصاید خاقاني )ص( تحليل نعت حضرت مصطفي»(، 6861حيدري و گراوند )

 ( و... انجام شده6869فروز )از گيتي« بازخواني بيتي از خاقاني»(، 6861و کرمي ) ماهيار
 ،رونخورد. از ایها نوع نگاه حاکم بر این ملاله به چشم نمياست، اما در ميان این پژوهش

  .6در نوع خود بکر و جدید است تحليلي انجام شده-که با رو  توصيفي این پژوهش

 . بحث و بررسي5
 . مقايسۀ زباني 5-0
 های بيگانههواژ. 5-0-0

اند. در واژۀ آن عربي 815واژه فارسي و  325واژه وجود دارد که  6633در قصيده خاقاني 
اند. در قصيده تنها واژه عربي 916واژه فارسي و  878واژه آمده که  6886وي نيز جمعاً  ةنام

                                                            
 از مراد همچنين. است «خضرنام است للایي صبح که ما پير آن: »مطلع با خاقاني قصيدۀ این ملاله، این کار مالک -6

 .است( روشن محمّد تصحيح) خاقاني منشآت در شده درج نامه نامه،
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وان دید تمي بنابراین،که در نامه، واژۀ ترکي وجود ندارد. ترکي است درحالي« اتابک»واژۀ 
مآبي گویي و در نامة خود روي به عربيالعجم در قصيدۀ خود گرایش به فارسيکه حسان

خاقاني در نامه به شخص فليهي است که دارد. این امر شاید به این دليل است که روي سخن 
داني دارد؛ حال آنکه چون قصيده را در سوگ حَفَده سروده از تبحّر و استادي تام در عربي

است. ضمن آنکه ساختار مر يه، سادگي هر چه بيشتر  واژگانِ فارسي بيشتري سود جسته
و استفاده از لغات عرب براي ا» (6876) وگرنه به قول صفا کندزباني و بالغي را ایجاب مي

 (. 6876صفا، « )در شعر فارسي محدود به حدي نيست
ین است خورد و آن اگویي خاقاني به چشم ميعربيداني و در عربيکه نکتة قابل تأملي  

هاي عربي وي، همه جا صحيح نيست. مثالً وقتي خاقاني در نامة خود و در که کاربرد واژه
عطّش اصغر الخدم به خدمت سجادۀ ملدسه که زهره الحيات ت»نویسد: شوق دیدار حفده مي

)خاقاني،  «در غيبت آن زهر حيّات را ماند، نيازمندي حيوان بيابان بریده است به چشمة حيوان
و  عطش»را در معناي « تعطّش»است. وي  دقت نکرده« تعطّش»به معناي صحيح واژۀ  (6812
را  ، خودتظاهر به تشنگي کردن» واژه در عربي قاموسي این آنکه معناي، حالگرفته« تشنگي

 . است، مد نظر خاقاني نبوده«تظاهر»( است که مسلّماً این معنايِ 6836)قيّم، « تشنه نشان دادن
تعظيماً لكمال المجلس العالی كه قياصره از آن قاصراند »در این بخش از نامه « منجبر»واژۀ  

که خاقاني آن را  نيز واژۀ دیگري است (6812اني، )خاق« و اكاسره، منكسر و جِبابره، منجِبر
ن است. معنایي که وي از آ گرایي ساختهپردازي و اشتلاقاساس قرائن و به منظور سجعبر

که این واژه در اصلِ عربي چنين درحالي اس« شکست خورده و از پا افتاده»اراده کرده: 
تن و اصالو کردن، درست شدن استخوان شکسته را بس» معنایي ندارد و معناي اصلي آن

هاي عربي که در محل )دهخدا: ریل واژه( است. عالوه بر نامه، در قصيده نيز واژه «شکسته
 خورد. براي نمونه در بيت زیر:اند به چشم ميکار نرفتهحليلي خود به

 تلطيع او و ازرق گردون ز یاک شاااعار       
 

 تسااابيح او و علااد  ریااا ز یااک نظااام  
 

 (ب6866 )خاقاني،  

 ، حال آنکه این واژه در اصل به معنايکار بردهرا در معناي لباس به« تلطيع»خاقاني کلمة  
را « جمام»است. عالوه بر این موارد، خاقاني در بيت زیر نيز واژۀ  «قطعه قطعه کردن پارچه»

 کار نبرده است: در معناي خود به
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 گفتم: ز وادي بشااریّت توان گاشاات؟        
 

 توان اگر نبود مرکباات جمااام گاافتااا: 
  

 ()همان

برآمدگي باالي پيمانة پر، برجستگي گنبدي شکل باالي پيمانه »، «جمام»معناي اصلي واژۀ 
و « جماد» به جاي واژۀ را به ضرورت قافيه« جمام»( است؛ حال آنکه شاعر 6836قيّم، « )پُر

است.  ( استفاده کرده6878ي، )سجاد« ماندگيیافته بعد از آسوده و تنبل، آسایش »در معناي 
هاي عربي، خاقاني با آوردن ترکيبات یا جمالت عربي در ميان عالوه بر استفادۀ از واژه

جمالت فارسي و ردیب کردن اللاب و عناوین عربي در خطبة نامه، تراکم واژگان عربي را 
 ت. اس بيش کردهازبه اوج رسانده و حرکت نثر مُرسل به سوي نثر فني را بيش

 های فارسي و عربي جمع. 5-0-5

هاي واژه با عالمت 1است که از این تعداد  کار رفتهواژه به صورت جمع به 78در نامة خاقاني 
مجموع  ؛ این در حالي است کهاندهاي جمع عربي آمدهواژه با عالمت 17جمع فارسي و 

 68هاي جمع فارسي و انهآن با نش ۀواژ 7مورد است که  28کلمات جمع در قصيده، بالغ بر 
حواریان، کارها، مخالفان، »است. در نامه، واژگاني چون: هاي جمع عربي آمدهواژه با نشانه

 «انبيا، اصفيا، محللين، عالمين و مشایخ»هایي چون: ، جمع فارسي و واژه«ها و شاگرداندل
خاکيان، عرشيان و داران، صومعه»هاي: هاي فارسي در واژهجمع ۀاند. در قصيدجمع عربي

-دیده مي« کرامات، مهلکات، سؤاالت، اشارات و...»هاي: هاي عربي در واژهو جمع« هافتنه

است.  تعداد و تنوع کلمات جمع در نامة مورد بحث، پربسامدتر از قصيده ،شوند. بنابراین
واژۀ  17وع اي که از مجمهاي مکسر نامه نيز بسيار زیاد هستند؛ به گونهجمع ،عالوه بر این
کار واژه به صورت جمع مکسر به 98واژه جمع مؤنث و  68واژه جمع ماکر،  7جمع عربي، 

اند نيز هگرایي در متن آمدهاي مکسرِ ساختگي که تنها به دليل اشتلاقاند و حتي جمعرفته
ها همچنين برخي از آن«. قياصره، اکاسره و جبابره»خورد؛ مانند: ها به چشم ميدر ميان آن

را از آیات قرآن  «صافناتِ جياد»اند؛ مثالً نویسنده، ترکيب سازي ساخته شدهتنها به دليل قرینه
جاد را جهت ساختن قرینه ای« صافيات اجياد»استخراج کرده و در ملابل آن ترکيبِ اجباريِ 

 است. کرده 
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 ترکيبات . 5-0-2
ي معلومات خاقاني، در قوت و»رد. کارگيري ترکيبات دااي در بهخاقاني عالقه و تبحر ویژه

است. چه پذ از تتبّع و نظر ژرف بدین نتيجه  بر ابداع این تراکيب دستياري قوي بوده
رسيم که رابطة معنوي بسياري از آن مفردات در حال ترکيب، زادۀ تدبر علمي و اطالعات مي

في و وصفي در (. ترکيباتي که به صورت اضا6837 )فروزانفر،« استها وسيع گویندۀ آن
ترکيب در نامه  275اند در آ ار او فراوانند. در مجموع کار رفتهمعناي تشبيهي و استعاري به

 79ترکيب اضافي،  678ترکيب در قصيدۀ مورد بررسي وجود دارد. در نامة خاقاني  639و 
تتابع اضافات وجود دارد. در   3ترکيب استعاري و  3ترکيب تشبيهي،  26ترکيب وصفي، 

ترکيب  2ترکيب تشبيهي،  21ترکيب وصفي،  25ترکيب اضافي،  699صيده وي نيز ق
رابر بينيم ترکيبات وصفي نامه، سه بکه ميمورد تتابع اضافات وجود دارد. چنان 8استعاري و 

قصيده است؛ زیرا مخاطب آن یکي از علماي دیني است و ستایش و آوردن صفات گوناگون 
چون:  است. ترکيباتيتِ وصفي متنوّع از سوي خاقاني شدهبراي او، سبب ایجاد ترکيبا

در نامه و ...« جل اعلم وواسطه العلد االصفيا، الطود الشامخ، رات ملدس، خواجة امام ا»
به  ر قصيدهد «االئمه، صدرالشریعه، حجت حق، مفتي انام و کعبة علومشيخ»ترکيباتي چون: 

ترکيب فارسي است  682ترکيب عربي و  672حفده اشاره دارند. همچنين این نامه حاوي 
که در قصيده تعداد ، حالي درصد است؛ در 83به  12که نسبت ترکيبات عربي به فارسي 

مورد است که نسبت ميان ترکيبات عربي به  652مورد و ترکيبات فارسي  58ترکيبات عربي 
يده غلبه دارد عربيِ قصدرصد است. بنابراین ترکيبات عربيِ نامه بر ترکيبات  71به  25فارسي 

 گرایي در نامه نيز با مخاطب آن پيوستگي و ارتباط دارد. و این عربي
امه، هاي قرآني است. در نهمچنين برخي از این ترکيبات در بردارندۀ تلميحي به داستان    

 به حضرت یوسب« نماي مصر و کنعانخوار و ماه انگشتگرگ نهاد یوسب»هاي ترکيب
رت به داستان حض« وارمادر یحيي»)ع( و  به سليمان نبي« دار سليمانانگشتريماهي »)ع( و 
اصحاب  به داستان« حلله اصحاب کهب شام»)ع( اشاره دارند. در قصيده نيز ترکيبات  یحيي

 کنند. به داستان حضرت نوو)ع( اشاره مي  «نوو پير عشق»کهب و 
ها ضافي، نشان از جا افتادن این داستانهاي کوتاه اهاي قرآني در ترکيباستفادۀ داستان 

 در فرهنگ جامعة اسالمي قرن ششم و آشنایي مردم آن دوره با مفاهيم قرآني دارد. 
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ها و واژگان تازه است و دقيلاً به همين به طور کُلي نظم و نثر خاقاني آکنده از ترکيب 
يار و ایجاد کنایات بسدليل است که فروزانفر مهارت و قدرت خاقاني را در ابداع تراکيب 

 است. ستوده و دیوان او را فرهنگ جامع لغات ادبي خوانده

 مرکب و ساده افعال. 5-0-0
پيش  «عبارات فعلي»و « پيشوندي مرکب»، «مرکب»سوي  در عصر خاقاني فعل از ساده به

ست. ا کار گرفته شدهفعل به 61نظر مورد فعل و در نامة 676رود. در قصيدۀ مورد بحث مي
نيز در قصيده  مرکبهاي فعل است. فعل 13فعل و در نامه  682تعداد افعال ساده در قصيده 

فعل مجهول بهره برده  7شود. خاقاني در نامة خود از مورد مي 23مورد و در نامه  86شامل 
در طي »اي ندارد. نمونة فعل مجهول در این جمله قابل مالحظه است: که در قصيده نمونه

-خواسته ميدر»(. فعل 6812خاقاني، « )آیدسحرگاهي از درگاه الهي درخواسته ميمناجات 

 7هاي نامة خاقاني و مورد از فعل 3است. همچنين آمده« شودخواسته مي» در معناي« آید
 محيط توان شد، توان گردانيد، توان کرد،» مانند شخصي هستند؛او غير مورد از افعال قصيدۀ
 «. ، توان گاشت و توان شناختتوان رسيد، توان برید

شخصي، نشانة ضعب استخدام فعل در جمله است و از استحکام و هاي غيروفور فعل 
روه شود در گتوان و بتوان و ميمي» کهچند فرشيدورد معتلد است کاهد. هرقوت متن مي

 ،سندرچه ظاهراً فعل یک شخصي به نظر مياگر شود رفت،توان گفت و مياي مانند: ميفعلي
نظایر  توان و بتوان وها ميها[ در واقع چنين نيستند؛ زیرا جزء فعلي این]در کاربرد قدیمي آن

واره یا مصدر کوتاه بعد شان جملهآیند و مسنداليهها، الزمند و به معني ممکن است، ميآن
و شخصيِ نامه هاي غيرتوان فعل(. بر اساس این سخن مي6868)فرشيدورد، « هاستاز آن

شوند، جزء افعال ربطي و اسنادي قلمداد کرد؛ از این فعل مي 69قصيده را که در مجموع 
هاي کارگيري فعلرسد. بهفعل مي 87فعل و در نامه به  15تعداد افعال ربطي در قصيده به  ،رو

گرایي شاعر دارد که این گرایش در قصيده به مراتب ربطي و اسنادي، نشان از فارسي
، توان گفت که گرایش خاقاني به افعال فارسي، پيشونديت. بدین ترتيب ميتر اسپررنگ

ساده و اسنادي در قصيده بسيار بيشتر از نمونة این افعال در نامة اوست و این امر از ساختار 
 دهد. تر قصيده نسبت به نامه خبر ميتر و ایرانيساده

  



 102 |سرداری سلیمانی و عباسی

 

 دعايي جمالت. 5-0-2
ه گرایي دارد، جمالت معترضو اطناب فنيریحي به شيوۀ در متن نامة خاقاني که گرایش ص
ها معناي شود. برخي از این معترضهوفور یافت ميکنند بهکه کمک شایاني به اطناب نثر مي

ر به نظ اند وکار رفتهجمله در این نامه وجود دارد که به صورت دعایي به 66دعایي دارند. 
ند و در اخاقاني وارد ادب فارسي و نثر انشایي شده نخستين بار به وسيلة هااغلب آن رسدمي

، «الشرب باد آمن السرب و صافی»آیند؛ مانند: اي از هنجارشکني به شمار ميواقع گونه

 خدای را تعالی و»و « عقداهلل قِباب مراتِبه بقمه السماك»، «نعامته الزالت نعمته و ال شالت»
جملة دعایي در  7شود. تنها او دیده نميدۀ خاص در قصي دعایي جمالتنمونة این «. تعظّم
د ها را در قصایها ابداع خود خاقاني نيستند و نمونة آنیک از آنکه هيچ وجود داردقصيده 

این بيت که در انتهاي قصيده آمده، دعایي  ،توان یافت. به عنوان مثالوفور ميآن دوران به
 است: الدینعمدۀدر حق امام 

 ي باااد صااادر او      دار الساااّالم اهاال هااد
 

 ز ایزد بر او تحيّت و از عرشااايان ساااالم 
 

 ب(6866)خاقاني،  

بنابراین تأکيد خاقاني بر جمالت دعایيِ عربي که با حال و هواي نامة فاضالنة او سنخيت  
 اي با مخاطب خاص است.گرایي او در نگار  نامهتام دارد، نشانگر عربي

 . مقايسۀ بالغي5-5
   تشبيه. 5-5-0

مورد  21 ،مورد تشبيه وجود دارد. از این تعداد 58مورد و در نامه،  68نظر مورددر قصيدۀ 
 ؛اضافي کار بردن تشبيه بليغاند. بهبه صورت اضافة تشبيهي آمده مورد در نامه 26در قصيده و 
و بيه بکر گرفتن از مرحلة تش و به دليل فاصله سازي و ایجاز در ساختمان تشبيهیعني فشرده
رار دارند که ق مرکبگونه تشبيهات موجز، تشبيهات کامل و آید. در ملابل اینتازه پدید مي

اعرانه هاي شپردازيهاي مطنب و سخناز تفصيل بيشتري برخوردارند و کامالً به کار متن
 ش اصغر الخدم به خدمت سجادۀتعطّ»خوانيم: وقتي در نامه مي ،آیند. به عنوان مثالمي

در این جا  ؛(6812خاقاني، « )حيوان ةنيازمندي حيوان بيابان بریده است به چشم. ملدسه..
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دي حَفَده مانند نيازمن عمدۀالدینیعني اوج شيفتگي خود را به دیدار « تعطّش اصغر الخدم»
، «هحيوان تشن»براي « ي حيوانچشمه»آوردن شمة حيوان. داند به چحيوان بيابان بریده مي
ه به جهت رعایت تکلّب در جنبة هنري متن است، اما چنان که پيداست داراي اغراق شاعران

 ،به خوبي امکان پرداز  مضمون را در نامه فراهم آورده است. در مجموع مرکباین تشبيه 
 اند. آمده مرکبتشبيه در قصيده به صورت تشبيه  1تشبيه در نامه و  6
ر حال آنکه د ؛است عللي آمدهتشبيه به صورت تشبيه  28تشبيه قصيده،  68از مجموع  
تشبيه چنين است و این یعني نزدیک به نيمي از تشبيهات از نوع  58تشبيه از مجموع  67نامه، 

وس. یعني گرایش شاعر به مفاهيم انتزاعي و غيرمحس ؛بردن تشبيه عللي کارعللي هستند. به
درگاه الهي درخواسته  از»خورد: اي از تشبيه عللي به چشم ميدر این بخش از نامه نمونه

آید تا آن زمان انذ و اوان سلوت را که همه شب قدر و همه روز عيد بود... چون عهد مي
، مشبّه «زمان انذ و اوان سلوت»(. در این عبارت، همان« )و حيات عازر و عزیر مکرر گرداند

است.  دهبيه شهاي عللي مليد، تشبهیعني مشبهٌ« عهد و حيات عازر و عزیر»عللي است که به 
که در اختيار عزیر « تورات»اشاره دارد و هم به « عصر و دوران»در این جمله هم به « عهد»

بنا به عليدۀ برخي از مفسرین، وقتي تورات در دسترس قوم یهود نبود، او »بود؛ چراکه عزیر 
ه دست هاي تورات باز حافظه تمام تورات را بر ایشان خواند که ضبط کردند. بعد که نسخه

، زندگي یافتن «حيات عازر»(. منظور از 6879 )یاحلي،« آمد، همچنان بود که او گفته بود
 عازر است که پذ از مرگ به دعاي حضرت مسيح زنده شد.  ۀدوبار
ي از ااند. نمونهتشبيه در قصيده به شکل تشبيه جمع آمده 2تشبيه در نامه و  9همچنين       

آن بکر ضمایر را چون باکورۀ سر سال »یت است: ؤامه قابل رتشبيه جمع در این بخش از ن
المال در نهد و گاه چون کليد بيتنامه در سر عمامه ميدارد و گاه چون گنجدر دست مي

اي است که خاقاني ، همان نامه«بکر ضمایر»(. منظور از 6812خاقاني، « )افگندن جيب ميبُ
نامه و باکورۀ سر سال، گنج»به مشبّه 8ه آن را به دریافت کرده و در نام الدینعمدۀاز سوي 
 کند. مانند مي« المالکليد بيت
 ؛بهمشبهٌ 2ا به ر« نشابور»نمونة تشبيه جمع در قصيده، بيت زیر است که در این بيت شاعر  
 تشبيه کرده است با وجه شبه احترام داشتن:« مصر و کوفه»یعني 
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 زان بااوحاانااياافااه ماارتبااتِ شااااافعي بيااان   
 

 چون مصااار و کوفه بود نشاااابور از احترام 
 

 ب(6866)خاقاني،    

همچنين تشبيه تسویه که ساختاري ملابل تشبيه جمع دارد در نامه و قصيده خاقاني، دو  
شود. چنانچه در بيت زیر از قصيده مورد بحث، خاقاني با آوردن ترکيب مرتبه دیده مي

ند مان« آینه گردان»به را به یک مشبهٌ« مهر و ماه»، دو مشبه «آینه گردان مهر و ماه»اضافي 
 نيز همين گونه است:« بوقلمون باف صبح و شام»است. ترکيب  کرده

 ناناماوده رخ بااه آینااه گردانِ مهر و ماااه        
 

 نسااپرده دل به بوقلمون بافِ صاابح و شااام  
 

 )همان(   

ن بدین تشریب از زمي اصغر الخدم همانا که»مثال تشبيه تسویه در این بخش از نامه:  
خورد. در این ( به چشم مي6812)خاقاني، « استکانت و مالت بر آسمان مکانت و عزت رسد
هستند که به  هدو مشبّ« استکانت و مالت»اند. جمله، دو اضافة تشبيهي داریم که تشبيه تسویه

 اري دارد. اختنيز چنين س« آسمانِ مکانت و عزت»اند. تشبيه شده« زمين»به یعني یک مشبهٌ
تشبيه از تشبيهات نامه به صورت تشبيه  2تشبيه از مجموعه تشبيهات قصيده و  7همچنين       

تشبيه ملفوف از جمله مميزاتِ خاصِ شعري است که خاقاني آن را به دنياي  اند.ملفوف آمده
الم و س»ود: شاي از تشبيه ملفوف در نامه در این جمله دیده مياست. نمونه نثر وارد ساخته

 «داران حرم و جبهت روز رویان ارم ماندتحيتي که طيب فایح و نور الیح آن به نکهت روزه
جبهت روز »به « نور الیح»و « داران حرمنکهت روزه»به « طيب فایح»(. در این جمله، همان)

ز ا تشبيه شده که داراي لبّ و نشر مرتب است. در بيت زیر نيز دو تشبيه ملفوف« رویان ارم
نوع مرتب وجود دارد. در این بيت، ممدوو چون زمزم و همة جهان همچون خالبند و او 

 ارز  هستند:مانند حجراالسود و همة سران مانند رخام بي

 او و همااه جهااان، مَثااَلِ زمزم و خالب      
 

 او و همه ساااران، حجراالساااود و رخام 
 

 (ب6866)خاقاني،    
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در نامه  که تعداد تشبيهاتي که حالي شخص حَفَده است؛ در تشبيه قصيده دربارۀ 28مشبّه  
الطود »و « واسطه العلد»در نامه به  الدینعمدۀمورد است.  2، تنها به او اختصاص پيدا کرده

علوم، زمزم، حجراالسود، ابوحنيفه، شافعي، مه عيد، شب  کعبه»، اما در قصيده به «الشامخ
 روو، شهسوار زابل، سورۀخورشيد،  سين، مشک، شير،قدر، صد جویني و غزالي، یحيي، یا

يدۀ او به گرایي خاقاني در قصتشبيه ،است. بنابراین تشبيه شده« حلایق، قرآن، رسول و هشام
هت بردن نظم در جمندي او را به توصيبِ ممدوو و پيشمراتب بيش از نامه بوده و اوج عالقه

و  اکثر تشبيهات او نيک و دلپایر»دهد. ن ميآميز نشاهاي اغراقصنایع هنري و ستایشگري
آور است و نوعي از ساحري یا وحي و الهام است؛ زیرا او در آنچه همه بينند، حد شگفتبي

کند که علل و ادراک عادي را از این مایه دقت، حيرت بر حيرت دقایلي را درک مي
 (. 6837)فروزانفر، « افزایدمي

  تمثيل. 5-5-5
ملدم و ي)علو« گویندباشد، تشبيه تمثيل مي مرکبشبه آن ي را که وجهمعموالً تشبيه»

بار از تمثيل براي تفهيم مطلب و انتلال  7(. خاقاني در قصيده و نامة خود، 6862، زادهاشرف
است. در نامه نيز خاقاني جهت ابراز این مطلب که گاه با  معناي مورد نظر استفاده کرده

با اسباب »ارهاي بزرگي انجام داد به چندین تمثيل توسل جسته: توان کابزارهاي کوچک مي
صر که به دلو و ریسماني، ماه انگشت نماي میسير بسيار کارهاي خطير ميسر توان کرد؛ چنان

خاقاني انجام  همانطور که مشخص است(. 6812)خاقاني، « دست آورند و کنعان را فرا
لو و ریسماني که یوسب را از چاه بيرون کارهاي بزرگ با وسایل کوچک و ساده را به د

ة از صنعت تمثيل که بارزترین مختص گيري فراوان خاقانياست. بهره آورد، تشبيه کرده
گااران سبک سبب شده که علي دشتي وي را از پایه(، 6833ک هندي است )شميسا، سب

 هندي بداند. 
ان فارسي که مرکز عمدۀ آن هاي زبرسد خاقاني به دليل دور بودن از اصالتبه نظر مي 

زبانان کمتر هاي رایج فارسيدر خراسان بود و نيز به علت تأ يرپایري از زبان ترکي از تمثيل
ت که به سبب اس کار گرفتههاي سرزمين ارّان بهبهره برده و بيشتر تمثيالتي متأ ر از عاميانه

ز آنجا که در آ ار خاقاني تمثيل اند. ادشواري و ناآشنایي چندان در ميان مردم رواج نيافته
لي مثالدشوار است؛ یعني ربط ميان دو مصراع چندان آشکار نيست و بيت جنبة ارسال
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شود که این رو ميهایي روبهیابد، مخاطب در خواندن شعر و نثر خاقاني با دشوارينمي
 ست.ا دهاقليم آرربایجان بر متن تحميل ش از رهگار تمثيالت دیریاب و خاصها دشواري

  استعاره. 5-5-2
استعارۀ مصرّحه  2، بحثاستعاره مصرّحه و در قصيدۀ مورد  9، الدینعمدۀدر نامة خاقاني به 
که باید مبناي ساختار بالغيِ قصيدۀ ر ایي بر استعاره که داراي ایجاز حال آن وجود دارد.

استعارۀ مکنيه دیده  مورد 5مورد و در قصيده  68بيشتري است، متکي باشد. همچنين در نامه 
شود. چنانچه پيداست، توجه خاقاني به آوردن استعاره در قصيده بسامد بسيار کمي نسبت مي

پنداري و ردر ميدان استعاره و جاندا گرا داردبه نامه دارد. از آنجا که قصيدۀ او بافتي تشبيه
به اشياء  بخشياست. هنگامي که ما از صنعت تشخيص و جان تشخيص کمتر حرکت کرده

پيامد مهم آن این است که حوادث را زایيدۀ قصد و ارادۀ یک کنشگر فعال »گيریم بهره مي
 (. 6868کوچش، « )دانيممي
کنشگرهاي فعالي هستند « آسمان، جهان، فلک، دل، علل، جان و روزگار»در نامة خاقاني  

دن، نوکيسه بو داشتن جگر، دیده، چهره و جبين و»هاي انساني چون که صفات و ویژگي
اند و در دایرۀ حيات انساني وارد را بروز داده« بودن و پروا نداشتنسپيددست و سياه کاسه

 و در نگاه قدما داراي قدرت کنندهها اغلب موضوعاتي کالن و تعييناند. این مستعارٌلهشده
رو اشتياق ش که خاقاني در بخشآنجا ها هستند و از انتخاب و تأ يرگااري بر سرنوشت انسان

نامة خود در پي متهم کردن حوادث زمانه به عنوان عامل اصلي دور شدن و غافل ماندن خود 
 است.  ها بيشترین استفاده را بردهاز ممدوو بوده از این مستعارٌله

 کنايه. 5-5-0
ن عبارت است از ایراد لفظ و ارادۀ معني غيرحليلي آن به صورتي که بتوان بيا علم در کنایه
 هاي خویش براي پروردنخاقاني از کنایه نيز در سروده»عناي حليلي آن را نيز اراده کرد. م

ن، هاي پيچيده و دیریاب آاست. در کنایه نيز گونه جاي بهره بردها  جايپندارهاي شاعرانه
در  بار و 22کار رفته در نامه (. تعداد کنایات به6813)کزازي، « است افتادهاو را دلپسندتر مي

کنایه نزد خاقاني در نامه و قصيده تلریباً به یک اندازه مورد  بنابراین،مرتبه است.  26قصيده 
 است.  توجه بوده
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 تلميح. 5-5-2
اشاره به داستاني در کالم و دو ژرف ساخت تشبيه و تناسب دارد؛ زیرا اوالً »یعني  ؛تلميح

« ود داردبين اجزاي داستان تناسب وج ایجاد رابطة تشبيهي بين مطلب و داستاني است و  انياً
ها و مورد آن به داستان 68تلميح وجود دارد که  83(. در قصيدۀ موردنظر 6836)شميسا، 

شود. نامة خاقاني هاي دیني ميمورد شامل اشخاص و داستان 23اساطير ایراني اشاره دارند و 
ایراني هستند. در یني و غيردمورد  67ها ایراني و مورد از آن 2تلميح است که  66داراي 

گنج »و از استفاده  «اکاسره»مرتبه از واژۀ  2زمينة تلميحات ایراني، خاقاني در نامة خود تنها 
 در دانستهقها یاد کرده و آن عظمت و شکوه را در برابر مجلذ حفده، منکسر و بيآن« اکسير

 ز نامه نام برده است. اي ایراني بيشتر اهاي اسطورهتاست. در قصيده نيز از شخصيّ
ان از مميزات فکري شعر این مکتب، ایر»سبک شعري خاقاني، سبک آرربایجاني است و  

)همان(. از جمله ابتکارات خاقاني توجه خاص « دوستي و توجه به معارف ایران باستان است
ين ماو به تلميحات رایج در حوزۀ آرربایجان و بالد ارّان به ویژه آیين مسيحيت است که ه

شود. او در نامة خود از امر از دیگر دالیل دشواري و پيچيدگي شعر او محسوب مي
 «حواریان، یوسب، خضر، سليمان، مادر یحيي، اعجاز عيسوي و عهد و حيات عازر و عزیر»

 است.  نام برده
تلميحاتي هستند که در ادب فارسي سابله نداشته و چندان مورد پيروي « عازر و عزیر» 

نام او و داستانش در قرآن نيست، اما »که « عازر»اند. پذ از خاقاني نيز قرار نگرفته شاعران
اي در واقع مُرده (6873کوب، )زرین« انددر اناجيل به نام الزاروس و الزار از او نام برده
[ که شخصي از بني اسرائيل ]است»نيز « عزیر»است که با دم مسيحایي، زندگي مجدد یافت. 

اند. به گفتة قرآن گروهي از یهودیان، او را همان عزراي ماکور در تورات دانستهبرخي او 
اند. خداوند او و خر  را صد سال ميراند و دوباره زنده کرد و به پنداشتهرا پسر خدا مي

 (. 6811)شميسا، « رستاخير و بعث ایمان آورد. او تمام تورات را حفظ بود
خضر، اصحاب کهب، براق، نوو و فرزندانش » تي چونتلميحا خاقاني در قصيده نيز از 

ها در است که بيشتر آن یاد کرده« سام و حام، یحيي، یاسين، مسيح، رسول اکرم و حسان
ود اند. با این وجود در بيتي از قصيده، تلميح شگفتي وجشده اسالمي شناخته -فرهنگ ایراني

 ان سراغ گرفت:تواي از آن در ادب فارسي ميدارد که کمتر نمونه
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 خصاامش باه مسااتي آماد از ابليذ، همچنانک      
 

 یااأجااوج بااود نااطاافااة آدم بااه احااتااالم    
 

 ب(6866)خاقاني،   

 از نسل شيطان است و آن را به روایتي که دشمن حفده کندخاقاني بيان مي ،در این بيت 
ت، نسل ریخ یک بار آدم ابوالبشر دچار احتالم شد و از نطفة او که بر زمين»دهد که ربط مي

(. شکي نيست که دانستن ریشة این تلميح به اطالعات 6837 )استعالمي،« یأجوج پدید آمد
 اي نياز داد.گسترده
تلميحات در نامه و چکامه بسامد باالیي دارند و توجه شاعر به تلميحات  ،بنابر آنچه گفتيم 

تناسب ار  درآمده و باید مدیني در نامه بيشتر است؛ زیرا نامه در خطاب به عالمي دیني به نگ
. در ملابل، دست خاقاني در قصيده براي کرد با شأن این مخاطب از اشارات قرآني استفاده

گرایي او استفاده از تلميحات ایراني و اساطير ملي بازتر است و در این جایگاه، شاهد ایراني
تحت  اني را زیر دست وسرایي رایج، اساطير ایرچند گاه متأ ر از گفتمان مدیحههر هستيم؛

ا هداند. تسلط خاقاني بر داستانها مرجح ميدهد و او را بر همة آنفرمان ممدوو خود قرار مي
و اشارات دیني و ملي، پرده از ژرفا و جامعيت فکري او در آگاهي از فرهنگ اسالمي و 

 دارد. ایراني بر مي

 احاديث و قرآن آيات از اقتباس. 5-5-6
هایي از آیات قرآن و احادیث بيت از ابيات قصيدۀ او، نشانه 7ة خاقاني و در جمله نام 3در 

اي از آمده، نمونه« ص»سورۀ  86 آیةنامه که در « صافنات جياد»شود. عبارت نبوي دیده مي
این اقتباس است. از جهت کيفيت ارتباط لفظي، بخشي از آیة قرآن که در این جمله واقع 

ن کار رفته و از نظر کيفيت ارتباط معنوي، رابطة جمله با آي بهشده به صورت ترکيب اضاف
در این نوع که باالترین حد تناسب و ظرافت و دقت »به طریق تتميم و تکميل مطلب است. 

نيز با  بلکه از نظر معني ،آید، آیات و احادیث، نه تنها از جهت لفظشمار ميدر فن اقتباس به
ایز هيچ گونه جدایي و تمشوند و بيبارت فارسي آورده مياتساق و اتصال کامل در دنبال ع

(. نمونة اقتباس آیات الهي در قصيده نيز بيت ریل 6868خطيبي، « )پيوندندلفظي بدان مي
 است:
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 این نااماه بر ساار دو جهان حجّتِ من اساات         
 

 وثقی اســت، الانفصــام ۀعرو کو نامه نيساات، 
 

 ب(6866)خاقاني،   

سورۀ بلره است. این عبارت  291این بيت، بخشي از آیة « لوثقی ال انفصاما ۀعرو»عبارت  
خاقاني  وجهتاست.  بهي براي نامة حفده به خاقاني در نظر گرفته شدهقرآني به صورت مشبهٌ
ها در نامه و قصيده، نشان از تسلط او بر کتاب الهي و آگاهي گيري از آنبه آیات الهي و بهره
ارات گيري او از عببا این تفاوت که در نامه، بهره ؛ها داردکارگيري آنبه از معاني و جایگاه

اي تر است و از مالحظات ماهبي او برهاي قرآني و احادیث نبوي بيشتر و برجستهو نلل قول
وط گيرد. در قصيده نيز بيشتر اشارات قرآني مربت ميؤ رتر با مخاطب نامه نشأایجاد تعامل م
اي که خاقاني او را مانند یاسين و حفده است به گونه الدینعمدۀعني ی؛ به ممدوو فليد

د دانو حرز فرشتگانِ چپ و راست مي عروۀالوثقیا  را وصفش را مطهر چون قرآن و نامه
  گاارد.و بدین صورت به ملام شامخ او احترام مي

  النظيراتمراع. 5-5-7
و  ترین عوامل در تشکّلبيت که از مهم رعایت تناسب؛ یعني مناسبت ميان اجزاي دروني هر

مورد  67مورد و در نامه  99(. در قصيده، بالغ بر 6836استحکام فرم دروني شعر است )شميسا، 
ده و تر بووجود دارد. سعي خاقاني براي رعایت تناسبات معنایي در چکامة موردنظر متنوع

، اي، حروف الفباو اسطوره هاي تاریخياموري چون هنر شاعرانگي، الفاظ قرآني، شخصيت
ها، اجزاي مختلب خانه، آالت موسيلي، شهرها، امور معنوي، البسه، حيوانات، ایام خاص، رنگ
شود که به خوبي نمودار قوت و انسجام ها، آالت جنگي و ابزارهاي غيرنظامي را شامل ميميوه

بيشترِ  این اندازه نيست و شعري اوست. حال آنکه در نامه، توجه نویسنده به تناسبات معنوي تا
النظيرهاي او در نامه به رعایت تناسبات ماهبي و قرآني اختصاص دارند؛ ضمن اینکه مراعات

نوان نمونه، گيرد. به عکار مياي ناشيانه نيز بهگاه تناسبات را در غيرمعناي موردنظر و به شيوه
ر است از آالت جنگي که اللاگوي در سطور پایانيِ نامه که جایگاه بيان احساسات و عواطب 

آفریند: گونه ميجوید و جمالتي بدینگري هستند براي بيان عواطب خود سود ميروو ستيزه
تر افتاده است، او را از حللة ملبوالن چون خاطر خادم در دایرۀ دوستداري از جوهر تيغ صافي»

(. در این بخش 6812اني، )خاق« دل چون نلطة درع در کنار داشتن، نه عادت کهتر پروري باشد



 151 |سرداری سلیمانی و عباسی

 

را که داراي تناسب رزمي و حماسي هستند، « جوهر تيغ، صافي، حلله و درع»خاقاني واژگان 
 کار گرفته که مناسب نيستند.  براي بيان مفاهيم عاطفي به

 تضاد . 5-5-9
که در است  مورد را به خود اختصاص داده 85مورد و در نامه  89مطابله یا تضاد در قصيده، 

 اطرافِ جهان انعکاس تضاد،»کند. تمامي ارکان و عبارات نثر و نظم او خودنمایي مي
 جهان با دبيا ا ر پيوند نشانگر صنعت، این ،بنابراین .تضادهاست از سرشار که است مخاطب
  .(6861 کاردگر،« )است اطراف
رده، کگاه نویسنده با تکلب و تصنع به ایجاد واژگان متضاد در یک عبارت مبادرت  
کنه  پاي وهم آدميان به»است؛ مانند این جمله:  آنکه از نظر معنایي نيازي به این امر نبودهحال

 ، نگارنده(. در این عبارت6812)خاقاني، « آن نرسد و سر زبان عالميان از شرو آن قاصر آید
ه واژۀ کدرحاليعرصة ظهور کشانده،به « پايِ وهم»را تنها براي ایجاد تطابق با « سر زبان»
 در این ساختار به لحاظ مفهومي یک حشو است و ضرورتي به وجود آن نيست. « سر»
عري است بيني و ژرفاي رهني شاتضاد در نثر و نظم او بيانگر تيزتوجه خاقاني به عناصر م 

 هاي موجود در جامعه وها و تلابلسامانيزیسته و نابهها ميها و تناقضکه در زمانة وارونگي
 است. کردهسياسي را به روشني درک مي محيط

  جناس. 5-5-8

هاي موسيلي آفریني در سطح کلمات یا جمالت است که در آوردن جناس یکي از رو 
هاي نامه، جناس اشتلاق و است. بيشتر جناس مرتبه آمده 26 ،بار و در قصيده  89نامه، 

از  مهگرایي خاقاني در ناجناس توان از انواع آن نشان یافت.تصحيب هستند و در قصيده مي
ي گيرد. جناس از جمله صنایعکاربردن صنایع بدیعي سرچشمه ميگرایش این شاعر در به

در وزنِ  اي که نثر، فلطاست که از شعر به نثر وارد شد و نثر را همپایة شعر ساخت؛ به گونه
 کامل عروضي با شعر در تمایز قرار گرفت. 

اشاره  ها در جملهتوان به توالي و تتابع آنکار رفته در نامه، ميههاي بهاي جناساز ویژگي 
که همگي در « حاقّ محقّ محلق، راشد مرشد، عالمة علماي عالم و فاروق فرق»کرد؛ مانند: 

د اند،؛ اما در قصيده، جناسي که مستليماً به ممدوو فليبيان شخصيّت ممتاز ممدوو به کار رفته
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د ندارد. بنابراین، با آنکه جناس از صنایع خاص شعري است، کوشش باشد، وجواشاره داشته 
 . است نویسنده در کشاندن پاي این صنعت به عرصة نثر چشمگيرتر از شعر او بوده

 مقايسۀ محتوايي . 5-1
 عناوين و نعوت برای ممدوح آوردن القاب،. 5-2-0
ب، رکني هفتم در انشاء مکاتي عناوین و نعوت، ترکيباتي بود مشابه اللاب که در قرن ششم و»

ليه اآميز براي تفخيم و بزرگداشت مکتوبٌاي مبالغهآمد و به شيوهاز ارکان اصلي به شمار مي
(. تعداد اللاب و عناویني که خاقاني در نامة 6868)خطيبي، « شدقبل از للب خاص او نوشته مي
مورد است. نعوتي  63قصيدۀ وي مورد و در  92دارد، بالغ بر خود نسبت به ممدوو اظهار مي
آميز هم در خطبة نامه و هم در پایان آن آمده به دو صورت مفرد و که در نامه به شکلي مبالغه

 «خواجه، امام، اجل، اعلم، مالک، مهتدي و صدیق»اند. نعوت مفردي چون: مرکب کاربرد یافته
وع نبيا، متبوع المحللين، ینبمحي االسالم و المسلمين، وارث معشر اال»و اللاب مرکبي چون: 

خورند. در قصيده اللاب مفرد وجود ندارد، اما اللاب مرکبي در نامه به چشم مي« اليلين و...
ست. ا آمده« الشریعه، حجت حق، مفتي انام، ملتداي ملت و قوام شرعشيخ االئمه، صدر»چون: 

، مشترک هستند. بنابراین، در نامه و قصيده« و قدوه الدینعمدةخواجة امام، »اللابي چون 
توان دید که کوشش خاقاني در نامه براي پرداختن به اللاب و نعوت، بيشتر از قصيدۀ اوست، مي

کارگيري چراکه در قرن ششم سوقِ نثر مکاتيب و ترسالت به سمت تصنّع و اطناب، اقتضاي به
کرد داراي بار معنایي بسيار مياست. اللابي که خطبة نامه را ها را براي ممدوو  داشته انواع للب

ا در رفت، امشمار ميو به عنوان حُسن مطلعي براي تلدیم شدن به خدمت یک عالم دیني به
 است. قصيدۀ ر ایي، نيازي به آوردن اللاب و نعوت پي در پي براي او نبوده

  ديگران با قياس در ممدوح. 5-2-5
هاي اساطيري، تاریخي، وو خود را با شخصيتبار ممد 69بار و در قصيده  66خاقاني در نامه 

است. خاقاني مخاطب نامة خود را بر علماي عالم و  ماهبي و نيز مردم زمانه ملایسه کرده
مجموعة سواد اعظم، اصفيا و محللين، خلفاء و سالطين، ائمة زمان، مشایخ و اوتاد، اسالم و 

ت. براي نمونه اس زمان برتري بخشيدهمسلمين، قياصره و اکاسره و جبابره، صوفيان و بزرگان 
ن است ترین افتخار او ایخاقاني ابومنصور حفده را که یک عالم گمنام شافعي است و بزرگ

محمد، سيد طایفة درویشان و که در مکتب غزالي شاگردي کرده بر ابواللاسم جنيدبن
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اقران جنيد و اسماعيل بن نجيد، یگانة راه طریلت و ابوالحسين احمدبن محمد نوري از 
 هاند، تفضيل نهادمانند بودهابویعلوب اسحق بن محمد نهرجوري که در تلوا و مروت بي

دار  زیبد و نوري و و رات ملدس مجلذ عالي که جنيد و ابن نجيد سجاده»است: 
 (. 6812)خاقاني، « جوري پيشکار  سزدنهر
گرفتن  و به تحلير و نادیدهشک خاقاني در نامة خود به رو  قصایدِ مدحي عمل کرده بي 

است. تحلير اولياي تصوف، رسمي نامتداول و  بزرگان و سران در ملابل ممدوو پرداخته
يز اي نداشته و پذ از او نطریلي ناملبول است که گویا تا پيش از او در ادب فارسي نمونه

 پيشواي الحرمين جوینيرا از امام الدینعمدۀاست. در قصيده نيز شاعر،  مورد تتبع قرار نگرفته
الملک و ملکشاه د غزالي و عميدالملک کندري و نظامشافعيان قرن پنجم و از امام محم

وي قفّال مروزي از علماي قرن پنجم را نيز  ،شمارد. عالوه بر اینسلجوقي برتر مي
ول رس گزار او پنداشته و او را از همة مردم جهان و همة سران، باالتر دانسته و حتي باخدمت
 است.  ، یحياي پيامبر، شافعي، ابوحنيفه و نيز با رستم دستان برابر شمرده)ص( اسالمگرامي
از  نکه ناشيترجيح نهادن مخاطب نامه و قصيده بر بزرگان ماهبي و عرفاني ضمن ای 

هاي دیني و عرفاني در نزد شاعر نيز اشاره دارد. توجهي شاخصبه بي اغراق در مبالغه است
و توصيفات شعري و شاعرانه گفتن است. از  شعرراي او در این ملال اهميت داشته، آنچه ب
ا  را از عطر شعر آکنده سازد؛ به همين دليل بخشي از کوشد تا فضاي نامهوي مي ،رواین

 اند. مفاهيم عرفاني و حيثيت عرفا براي شاعرانه گویي او هزینه شده

 اشاره به تبريز. 5-2-2
هایي که به بار آورد از شهر محبوب حاد ة حملة غزان به خراسان و خرابيدر  الدینعمدۀ

شهرهاي بزرگي چون بلخ و مرو و نيشابور که مهد علم و تمدن »زیرا  ؛خود نيشابور گریخت
لم ترین بلدان عاترین و خرابو ادب و شکوه و  روت عالم بودند، بعد از آن واقعه از پست

بار از تبریز و در  5بار از نيشابور و  8خاقاني در قصيدۀ خود (. 6836)بهار، « دادندنشان مي
زت ، داراي ععمدۀالدیناست. او نيشابور را به یُمن وجود  بار از تبریز نام برده 6نامة خود تنها 

ب( و فرار او از نيشابور 6866داند )خاقاني، ترین شهرهاي اسالمي ميو احترام و جزو بزرگ
ریز را ( و سپذ تبهمانکند )عنوان مي« در رسيدن رکاب او»رت محترمانة به تبریز را با عبا
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رفتن مزار گ بردليل در )همان( و این شهر را به کندميتشبيه  المالسةروضبه  د اوواسطة وجوهب
 ت )همان(.)ع( اس کند که مدفن مبارک امير مومنان علياو به کوفه مانند مي

ین در ا الدینعمدۀاز سعادت دیدار خود با  بریزه شهر تخاقاني در نامة خود ضمن اشاره ب 
سعادتي که در آن چند روز به بيضة تأبيد و روضة توحيد صلع تبریز »گوید: شهر سخن مي

اهلل بالعدل و االحسان و کبّ عنه شر الزمان و االزمان از خدمت سجادۀ ملدسه، راه آوردِ حفه
توان عالقة خاقاني (. در این سطور مي6812اقاني، خ« )طالع و پيشنهاد وقت بود، دزدیده آمد

( و پذ از 6875چي، سال پایاني عمر خود را در آن گاراند )هریس 25به شهري را که وي 
ها و آزارهاي دربار اخستان بدان پناه جست، از دست کارشکنيدومين سفر حج خود،

روان( براي ابومنصور )مرکز والیت ش مشاهده کرد. شاعر شرواني این نامه را از شماخي
نوشته و فرستاده و زمان دیدار با او در تبریز پيش از اقامت خاقاني در این شهر بوده است. او 

ات کند و مالقدر این نامه براي تبریز، دعاي جاودانگي و محفوف بودن در عدل و احسان مي
رت ته، اشک حسداند و بر مالقات خو  گاشخود با امام حفده در این شهر را خوشبختي مي

 ؛از شهر تبریز در آناما  ،خاقاني قصيدۀ سوگواري حفده را در شروان سروده بارد. مي
 است.  سالة این شيخ فليد به خوبي یاد کرده 88یعني مأمن 

  حفده امام نامۀ. 5-2-0
ه رستاداي فحفده براي خاقاني نامه الدینعمدۀرسد قبل از نوشته شدن نامة خاقاني، به نظر مي

واسطة بزرگداشت این است. خاقاني بهب( خوانده 6866)خاقاني، « آیت حق»که در آن، او را 
ا  را به یادکرد این نامه و ارج نهادن بدان، یک ششم از حجم نامة خود و شش بيت از قصيده

 «حرز فرشتگان چپ و راست»است. وي در قصيدۀ خود، این نامة حفده را نامه اختصاص داده 
حرز هفت هيکل براي هفت عضو وجود »و « الوثقی عروۀ»و « خود در دو جهان حجت»و 

کننده از هول سباع و شَر هوام است و اعتلاد دارد که این نامه در روز نامد که ایمنمي« خویش
توان دید که نامة نگار  حشر نيز باعث افتخار او خواهد بود )همان(. در نامه خاقاني نيز مي

بياض  سواد و»حفده را سبب تشریب خود و سواد و بياض آن را « مة گوهرپا ِسر خا»یافته از 
همه روز »شمارد و مي« فصوص خواتم اصابع الرحمن»خواند و رقوم و رسوم آن را مي« اهللعين

نامه در دارد و گاه چون گنجبکره و اصيال آن بکر ضمایر را چون باکوره سر سال در دست مي
(. عالوه بر 6812)خاقاني، « افگندالمال در بن جيب مياه چون کليد بيتنهد و گسر عمامه مي
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ا داند و آن را باین موارد، خاقاني نامة حفده را سبب محسود شدن و جان دوباره یافتن خود مي
فرمان معظم مجلذ عالي اصغر الخدم را محسود عالمي گرداند و »کند: این عبارات عنوان مي
 )همان(. « وار تازه رحم و حامل نمایدیحيي خادم عليم او را مادر

  حفده امام مقابل در خود حال بيان. 5-2-2

ند کگوید و اشاره ميخاقاني در نامة خود به امام حفده از اشتياق خود به دیدار او سخن مي
لة آن کشد و شعآتش حسرات در تابخانة دل زبانه مي»عهد و زمان دیدار در تبریز به یاد که 
)همان(. « آیدشود، اشک در ریختن ميرسد و دود آن به روزن دیده برون ميم دماغ ميبه با

کند که حفده هنگام معانلة وداعي در باب یاد مي« برادري»ها، خاقاني از عنوان عالوه بر این
خواهد که او را از حضور خود نراند و از دوستي خویش است و از او مي خاقاني بر زبان رانده

 و چون»ب نگاارد و به رسم خادم نوازي او را در حاشيه قرار ندهد و مطرود نکند: نصيبي
است، او را از حللة ملبوالن دل تر افتادهخاطر خادم در دایرۀ دوستداري از جوهر تيغ صافي

 (. همان« )چون نلطة درع درکنار داشتن نه عادت کهترپروي باشد
کند و سخن خود را در وصب او، باالتر از ي ميدر قصيده نيز خود را شاعرِ حَفَده معرف 

گفتن بر حار  خود را از شعر ،ب( و پذ از وفات او6866انگارد )خاقاني، شعر ابوتمام مي
 است )همان(.  چراکه دليل شعر سرودن او از ميان رفته ،داردمي
اما  رشيدالدین سوخته و داغدار است، ،ه.ق از مرگ جوان برومند خود 976خاقاني در  

داند و مدعي است که اگر صد رشيد هم تر ميرا از آن واقعه سوزناک الدینۀعمدرحلت 
 کرد:داشت، آنان را در راه حفده فدا ميمي

 خاود بار دلم جراحاات مرگ رشااايااد بود       
 گر صاااد رشاااياد داشاااتمي، کردمي فدا       

 

 از مرگ خواجااه، رفاات جراحاات ز التيااام 
 آن روز کااامااد  ز رسااااول اجاال پاايااام

 

 )همان(   

رفتار و منش خاقاني در برابر این عالم دیني، سرشار از تواضع و ادب و احترام است و در  
دارد. در برابر او ابراز بندگي و شاگردي نامه و قصيدۀ خود این منش را به روشني اظهار مي

 دهدمي نهد؛ از دوري و سوگ او نالة سوزناک سرکند و او را بر همة جهانيان برتري ميمي
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کند و آرزوي رسيدن اي که از جانب او رسيده مباهات ميریزد. به دوستي و نامهو اشک مي
 ها را در بهشت الهي براي وي دارد.به بلندترین مرتبه

 گيرینتيجهبحث و 

توان بدین نتيجه دست یافت که نلش خاقاني در زبان و ادب با نگاهي بر آنچه گاشت مي
ي تأ ير شود، بلکه واعري و گفتن اشعار مصنوع و متکلّب خالصه نميفارسي تنها در حوزۀ ش

ي با دیگر شک نثر خاقاناست. بي اي در حوزۀ نثرنویسي نيز از خود برجاي گااشتهقابل مالحظه
« نوعي دیگر»نامه نثر وي را که صاحب مرزبان هایي داشتهنویسندگان و دبيران قرن ششم تفاوت

برخالف جریان نثرنویسي زمان خود در نثر خود استفادۀ فراواني از صنایع است. خاقاني  خوانده
 شود. به بياني دیگر، در زمانِبودن وي ناشي مي« شاعرِ نثرنویذ»شعري کرده اس. این امر از 

زندگي خاقاني نثر فارسي در حال حرکت به سوي فني شدن است، منتهي مختصات لفظي و 
و شدتي که در پایان قرن هفتم بدان نائل شد، نرسيده است. معنوي آن هنوز به آن گستردگي 

خاقاني بدون در نظر گرفتن تلدم زماني بيش از یک قرنِ شعر نسبت به نثر و با دقت نکردن به 
وشت. نمختصات لفظي و معنوي متفاوت شعر و نثر، نثر خود را چنان نوشت که شعر خود را مي

ا ملایسة نویسي شد که برسلِ فارسي به سوي فنيبخشيِ حرکتِ نثر مُهمين امر سبب شتاب
 اي از خاقاني نيز به این نتيجه دست یافتيم. شناسانة نامه و چکامهسبک
ربي، هاي عگيري شاعر از واژهبا ملایذ زبانيِ نامه و چکامة خاقاني مشخص شد که بهره 
بت به ر نامة او نسهاي عربي دهاي مکسر، ترکيبات وصفي و اضافي، عبارات و معترضهجمع

قصيدۀ او از فراواني بيشتري برخوردار است. همانگونه که تعداد واژگان مرکب وصفي، 
ت. گرایي دارد، در قصيدۀ او چشمگيرتر اسافعال ساده، اسنادي و پيشوندي که نشان از فارسي

خاقاني در نامة خود به تناسب مخاطبش که یک پيشوا و فليه ماهبي است از زبان عربي 
 است.    بيشترین استفاده را برده

به لحاظ ملایسة بالغي، نگاه شاعر تلفيلي از بالغتِ ایراني و عربي است. رویکرد او به آرایة  
رایي شاعر گمند است. وجود انواع تشبيه، نشان از تشبيهتشبيه در قصيده از غناي بيشتري بهره

راست. از نظر کنایه هم خاقاني در شعر و گآنکه او در نامة خود استعارهدر قصيده دارد؛ حال
مورد تلميح موجود در قصيده،  83است. همچنين از نثر خود تلریباً به یک اندازه عمل کرده 

مورد به امور  67تلميحِ نامه،  66آنکه از است؛ حالمورد آن به افراد دیني اختصاص یافته  23
ثر نویسي در نت گرایش خاقاني به عربيدیني و غير ایراني اشاره دارد که خود نشان از شد
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مثيالت، تشبيهات است. تشک در سوق بيشتر نثر مُرسل به فني تأ يرگاار بوده است و این امر بي
مرکب و استفاده از آیات و احادیث در هر دو ا ر به یک اندازه و با وجود علب بودن بيش از 

ع صنایع شعري در نثر دارد. رعایت و تنو یک قرن نثر از شعر، مبين عالقة شاعر به استفاده از
النظيرهاي نامه اغلب از امور ماهبي و تناسباتِ معنوي در قصيده بيش از نامه است و مراعات

اره به ها ضمن اشاند و فراواني آنگيرد. تضادها در نامه و قصيده مساويمفاهيم عرفاني نيرو مي
دیگر بر عملکرد یکسان خاقاني در شعر و نثر سامان و پریشان روزگار شاعر، بار اوضاع نابه
واسطه شاعرِ نثرنویذ بودن خاقاني گاارد. جناس که از صنایع ویژۀ شعري است، بهصحّه مي

 اي که تعداد آن در نامه دو برابر قصيده است. است به گونهدر تمامي ارکان نامه نفور کرده 
ن شود. اللاب و عناویقاني مشاهده مياز نظر محتوایي هم اشتراکاتي ميان شعر و نثر خا 

ویژه در خطبة آغاز نامه بيشتر است. در هر هها بممدوو در هر دو ا ر وجود دارند و تنوع آن
دو ا ر، شاعر ممدوو خود را بر تمامي جهانيان از جمله مشایخ طریلت و انبياي الهي برتري 

ارۀ هاي اوست. سخن گفتن دربها و هنجارشکنيبخشيده که این طرز تللي ناشي از نوآوري
و  اي که از او دریافت کردهشهر تبریز به عنوان محل سکونت امام حفده و گراميداشت نامه

وان تمي ،روبيان حال خود در ملابل ممدوو، از دیگر مفاهيم مشترک هر دو ا ر است. از این
تن با وارد ساخ گفت خاقاني از جمله سرآمدان و پيش قراوالن تحوّل نثر فارسي است که

صنایع و تکلّفات شعري و مضامينِ قصاید مدحي به ساحتِ نثر فارسي بر شتاب و سرعتِ 
 است.  تأ ير گااشته فنيگرایش نثر مُرسل به 
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 . به تصحيح محمّد روشن. تهران: کتاب فرزان.منشآت خاقاني(. 6812الدین بدیل. )خاقاني، افضل

الدین سجادي. . به کوشش سيد ضياءدیوان خاقاني شرواني(. 6866. ) ___________________
 تهران: زوّار.

  . تهران: زوّار.دب فارسيفن نثر در ا(. 6868خطيبي، حسين. )

 . تهران: دانشگاه تهران. 2 . چنامهلغت(. 6877اکبر. )دهخدا، علي

 . تهران: سخن.دیدار با کعبة جان(. 6873کوب، عبدالحسين. )زرین

 . تهران: سخن.شاعر صبح(. 6878سجادي، سيدضياءالدین. )

 . تهران: فردوس. فرهنگ تلميحات(. 6811شميسا، سيروس. )

 . تهران: فردوس.بدیع(. 6836. ) ___________

 . تهران: ميترا.5 . چشناسي شعرسبک(. 6833. )___________

 . تهران: فردوسي.2جلد  .تاریخ ادبيات در ایران(. 6876اهلل. )صفا، ربيح

 . تهران: سمت. معاني و بيان(. 6862زاده، رضا. )ملدم، محمّد و اشرفعلوي

 . تهران: زوّار.ستور مختصر تاریخي زبان فارسيد(. 6868فرشيدورد، خسرو. )

 . تهران: زوّار.سخن و سخنوران(. 6837الزمان. ) فروزانفر، بدیع

 . تهران: فرهنگ معاصر.  6 . چفرهنگ معاصر عربي فارسي(. 6836قيّم، عبدالنبي. )

 . تهران: صداي معاصر.6 . چفن بدیع در زبان فارسي(. 6861کاردگر، یحيي. )

 . تهران: مرکز. رخسار صبح(. 6813الدین. ) ميرجاللکزازي، 

 . ترجمة شيرین پورابراهيم. تهران: سمت.اي کاربردي بر استعارهملدمه(. 6868کوچش، زولتن. )

 عليشاه. . تهران: صفي65 رهبر. چ. به کوشش خليل خطيبنامهمرزبان (.6833وراویني، سعدالدین. )

 . ترجمة ميرهدایت حصاري. تهران: مرکز نشر دانشگاهي.اني شروانيخاق(. 6875هریسچي، غفار کندلي. )

اه . تهران: پژوهشگفرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي(. 6879جعفر. )یاحلي، محمّد
 فرهنگي.انساني و مطالعات علوم 
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