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جلوههایي از رمانتيسم در شعر خاقاني
نرگس اسکویي

*

دانشيار گروه زبان و ادبيّات فارسي ،واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بناب ،ایران
(از ص  83تا )99
تاريخ دريافت مقاله ،1397/8/29 :تاريخ پذيرش مقاله1398/6/23 :
علمی-پژوهشی

چکيده
افضلالدّين بديل بن علی خاقانی شروانی ،متخلّص به خاقانی (والدت۵2۰ :ق در شروان –وفات۵9۵ :ق
در تبريز) در ادبیّات کهن فارسی ،شاعری شاخص ،تأثیرگذار و منحصربهفرد است؛ ازآنرو که در شعر
خود اجازۀ ظهور و بروز به «من» خود را بهتمامی میدهد .او در اشعارش فقط در مقام شاعر ظاهر
نمیشود ،بلکه سیمای انسانی را بهتماشامیگذارد که عاطفی ،هیجانی ،عشقطلب ،مبارزهجو ،آزادیطلب،
آزادهخو و انسانگراست؛ اين اوصاف ،جزو شرايطی است که رمانتیستها خود را قائل به احراز آن
میدانستند و در بیانیۀ ادبی خود ،آنها را برشمردهاند .عالوه بر اين ويژگیها ،تصاوير موجود در شعر او،
ويژگیهای تصاوير رمانتیک را دارد؛ يعنی همچون تصاوير شعر رمانتیستها ،مبهم و در سايه ،سازمند،
متّحد و منسجم ،بیزمان و بیمکان ،استعاری ،ذهنی ،طبیعتگرا و  ...است .اين مقاله ،در پی ايضاح
بیشتر نمودهای رمانتیسم در شعر و انديشۀ خاقانی بوده است؛ ازاينرو ،با انتخاب شیوۀ تحلیل قیاسی،
به بررسی و برجستهسازی شباهتهای فراوان شعر خاقانی و مکتب رمانتیسم پرداخته است .نتايج
حاصل از تحقیق ،گويای آن است که اوصاف رمانتیک شعر خاقانی ،بهويژه فرديّت ،بیان خود،
انسانگرايی و آزادیجويی خاقانی ،همچنانکه تمام خاقانیپژوهان ايرانی و غیرايرانی بر آن صحّه
نهادهاند ،در ادبیّات کالسیک فارسی ،اگر نگويیم بینظیر ،حتماً کمنظیر است.
واژههای کليدی :آزادی ،تخیّل ،تفردگرايی ،تصاوير رمانتیک ،مکتب رمانتیسم ،خاقانی.
* .رايانامۀ نويسنده:

n.oskooi@bonabiau.ac.ir
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 .1مقدّمه
خاقانی بیشک جزو احساساتیترين شاعران ادبیّات فارسی است .او بیش از هر شاعر
ديگری در دورههای مختلف ادبی ،به «من» ( )egoاجازۀ حضور در شعرش را داده است.
«تأ ثیر حوادث و مشکالت زندگی و عوامل اجتماعی و فرهنگی تقريباً بر تمام اشعار و
بهويژه بر قصايد خاقانی مشاهده میشود و قصايد او اغلب زايیدۀ يک محرّک يا حالت
روحی و يک تحريک عاطفی میباشد» (فالحرستگار .)497 :13۵7 ،در خوانش شعر او ما
همواره «خود» خاقانی را مشاهده میکنیم که غمگینانه از روزگار و بازیهايش حکايت
(و شکايت) میکند« .اگر بپذيريم که شعر ،رستاخیز کلمات است و هنر شاعر ،نوعی
آشنايی زدايی از زبان است ،خاقانی شروانی يکی از نوادر شعر جهان بهحسابمیآيد؛
بیگمان ،خاقانی يکی از شگفتیهای ادبیّات ايران است .هر نوع اطّالعی از زندگی او
میتواند به شناخت بیشتر او کمک کند» (شفیعیکدکنی .)1 :1381 ،او جزو نخستین
شاعرانی است که به شاعر در مقام انسان بها میدهد ،از انسانیّت ،حرمت انسان ،آزادی و
آزادگی سخن میگويد .در ديوان او ،برای نخستینبار جلوههايی از وقوعگويی عاشقانه را
میيابیم .او تخیّل را برای آفرينش تصاوير حسّی و جاندار آزاد گذاشته است .در تصاوير
تخیّلی او جهاندرونیاش بازتابی شگرف بر جهان پیرامونی میيابد؛ بدينترتیب ،مبانی
شعر رمانتیک اروپا ،قرنها پیش از طرح در بیانیۀ رمانتیستها ،چه در بعد درونمايه،
چه در جنبۀ صورت و اشکال شعر و چه در سويۀ زبان ،يعنی کلمات و عبارات که
ابزارهای تصويرگری برای انتقال درونیّات و احساسات شاعر هستند ،در شعر خاقانی
شروانی قابل رهجويی است.
يافتن و برشمردن اوصاف و فصول مشترک در مؤلفههای اصلی مکتب رمانتیسم
تقريباً محال مینمايد؛ زيرا اختالفات و حتّی تناقضات بسیاری در آراء انديشمندان اين
مکتب وجود دارد و در واقع« ،رمانتیسم محلّ تالقی تضادهاست» (سه يرومیشل لووی،
 ،)121 :1373امّا باوجود تشتت آرا ،منتقدان در انتخاب پارهای از رئوس بهعنوان
سرفصلهای مشترک انديشه و هنر رمانتیستی به اجماع رسیدهاند؛ مؤلفههايی نظیر
آزادیخواهی و عدالتطلبی ،بیان آزادانۀ احساس و ابراز خودِ واقعی ،تخیّل آزاد و
بیقیدوبند ،انسان گرايی ،ترجیح عشق و عاطفه بر خرد و فلسفۀ دگم ،طبیعتگرايی،
انتخاب منش ساده و روستايی بر خوی شهرنشینی ،فردگرايی و توجّه به اصالت انسان،
کابوس و بیمارگونگی ،کشف و شهود ،مضامین گناهآلود ،نوستالژی و ناسیونالیسم.
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موضوعات اصلی رمانتیسم نیز عبارت است از« :طبیعیّات ،عشق ،حزن و اندوه ،مرگ،
غربت و تنهايی» (الحاوی.)2۰7 :1998 ،
همانطور که اشاره شد ،خاقانی شاعری احساساتی ،سرکش و معترض به مناسبات
درباری و اجتماعی ،آزادهخو و پیکارجوست؛ اين چهرهای است که از خالل شعر خاقانی،
در بین مفاخرههای پرشکوه ،نقدهای پرطنطنه ،استغناگریهای تحکّمآمیز ،شکوائیههای
تند و تیز ،مرثیههای پرسوز و عاشقانههای پر از حس و عاطفهاش درمیيابیم .او شاعری
است که برخالف قاعدۀ نانوشته ،امّا مرسوم شعر کهن پارسی که در آن شاعر اغلب در
پس تصاوير و مضامین مجازی ،مکانیکی و غالباً تکراریِ شعری پنهان میشود و ردّ پايی
از خود و زندگی شخصی يا عواطف و احساسات واقعی خويش برجاینمینهد ،نمودهای
فراوانی از «من» واقعیاش را در شعر به تماشا گذاشته است .خاقانی ،علیه جريان شعری
عهد خود ،يعنی شعر مجیزگوی درباری میايستد و سیمايی انسانی ،تندمزاج ،پرخاشگر،
تنها ،حقگو و حقطلب از خود ارائه میدهد؛ بنابراين ،دو جنبه از شعر رمانتیک اروپا،
يعنی ارتباط حاالت انسانی با حالتهای طبیعت و ابراز احساس درونی به آن و نیز تأکید
بر ضرورت بیان آزادانهتر حاالت و احساسات و دريافتهای شخصی که جزو شاخصترين
ويژگیهای مکتب رمانتیسم است ،در شعر او جزو عناصر اصلی شمرده میشود .بر
همین اساس ،مسئلۀ اصلی اين تحقیق شکل يافته است؛ يعنی تبیین و برجستهسازی
ويژگیهای رمانتیک شعر خاقانی.
تقريباً تمام کسانی که پژوهشی دربارۀ خاقانی و شعر او انجام دادهاند ،متوجّه
شخصیبودن شعر وی و بروز عواطف «من» خاقانی در آثارش بودهاند؛ پژوهشگران
متقدّم نظیر زرّينکوب ،دشتی ،سجّادی ،شفیعیکدکنی و ...در پژوهشهای خود دربارۀ
خاقانی ،به جنبههای رمانتیک شعر وی نظیر شخصی ،عاطفی و حسیبودن و روحیّات
رمانتیک خاقانی چون نوستالژی ،آزادیطلبی و انسانگرايی بارها اشاره کردهاند که برخی
از آنها را در اين مقاله نقل کردهايم .در تحقیقات فراوانی که مراثی ،مفاخرات ،حبسیّهها
و تصويرگریهای خاقانی را بررسی کردهاند ،بهگونۀ غیرمستقیم ،جلوههای رمانتیسم
(نظیر تفرّد ،آزادیخواهی ،انسانگرايی و تخیّل آزاد) در شعر خاقانی تحلیل و تبیین شده است؛
حتّی برخی پژوهشگران چنین تصوّر تطبیقی و مقايسهای بین خاقانی و رمانتیستها را
در پژوهشهای خود بهصورت بارزی نشان دادهاند؛ نظیر مقايسۀ مرثیههای خاقانی با
رثاگويی های يکی از نمايندگان برجستۀ رمانتیسم اروپا ،يعنی ويکتور هوگو (ايراندوست
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تبريزی )1369 ،يا تجزيه و تحلیل و مقايسۀ تصاوير خاقانی براساس يکی از مهمّترين
عناصر شعر رمانتیستها ،يعنی تخیّل رمانتیک (فاضلی ،)1384 :همچنین نصراهلل امامی
( )1394در مقالۀ «تحلیل زمینهای نوستالژی در اشعار خاقانی» و حمیدرضا مشايخی
( )1391در مقالۀ «نگاه نوستالژيک خاقانی و بحتری به ايوان مدائن» ،اين جنبۀ رمانتیک
خاقانی را نیز تحلیل کردهاند .بهرغم تعدّد پژوهشهای انجاميافته در ژرفکاوی کالم
خاقانی ،تاکنون پژوهش جامعی برای شناخت کامل جنبههای رمانتیک شعر خاقانی و
معرّفی او بهعنوان گويندهای رمانتیک انجام نیافته است.
 .2تفرّد و احساسات شخصي در شعر
سرگذشت حال خاقانی به دفتر ساز از آنک

نو به نو غمهای تو بر تو چو دفتر ساختند
(خاقانی)179/1 :137۵ ،

« اساس بینش و ادراک رمانتیک ،عنصر شخصی و فردی است» (زرّينکوب:1369 ،

 .)4۵4/2انسان رمانتیک ،سخن و هنر خويش را مجالی برای بیان خود و درونیّات خود
میداند و شاعر رمانتیک ،احساسات شخصی خود را آزادانه بیان میکند« .احساسگرايی
يکی از ويژگیهای مهمّ مکتب رمانتیسم است؛ به تعبیری عواطف هرکس ،سايهای از
من اوست» (شفیعیکدکنی .)87 :1387 ،در متن رمانتیک ،بیش از هرچیز به تبلور فرديّت
و عواطف انسان بها داده میشود و معیار سنجش زيبايیشناسانۀ اين مکتب نیز همین
اصل است« .شیوۀ بیانی که هنرمند انتخاب میکند ،مهمّ نیست؛ اصل بر اين است که
اين شیوه بیشتر بیانگر کنه درون و تأثّرات و احساسات شخصی يا به عبارت ديگر ،خويشتن
او باشد تا مبیّن افکار و انديشههايش» (وانتیژم.)48 :137۰ ،
خاقانی در ادبیّات فارسی چهرهای متشخّص دارد؛ «او يک هويّت و شخصیّت مجسم
و محسوس است و مانند بسی از شاعران پرقدری که در تذکرههای فارسی ذکر شدهاند،
فقط يک شبح مجرّد و درخور تقديس بهشمارنمیرود» (زرّينکوب .)3۰ :1387 ،خاقانی
بهتعبیری ،شاعر زندگی خودش است؛ مثالً «در تاريخ ادب آذربايجان تنها شاعری که از
پدر و مادر خويش [و نیز همسر ،فرزند ،عمو ،همکار و ] ...اطّالعات وسیعی داده ،همانا خاقانی
شروانی است» (کندلیهريسچی.)138 :1374 ،
مــرد مسافــر حديث خانه کـه گويد

زآن غرضش زن بود که بانوی خانه است

بــود مـرا خانـۀ نخست و دوم خـوب

نیست سوم خانه خوب اگرچه يگانه است
(خاقانی)1114/2 :137۵ ،
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آنچه در شعر خاقانی از سیمای شاعر قابلمشاهده است ،نه چهرۀ سخنگويی پسر ِو
منفعلِ هنجارها و سنّتهای شعری زمانه ،بلکه چهرۀ شاخص و پرهیجان انسانی است
که درک و عاطفه دارد ،از سختیها و ناماليمت زندگی در عذاب است و از درونیّات و
حسیّات واقعی خود با ما سخن میگويد؛ «شخصیّت خاقانی ،جالبترين منظره را در
ديوان او عرضه میکند .عناصر انسانی که در غزل معمولی باوجود مزج و اختالط
رياکارانهای که بین حقیقت و مزاج در آن هست ،آنقدر نادر و تنگیاب است ،در قصايد و
هجويّات و مراثی او بهوفور ديده میشود» (زرّينکوب)29 :1387 ،؛ مثالً آنگاه که از
معشوق سخن میگويد ،چنان به راه تحکیه میرود که کامالً عشق و معشوق را شخصی
میکند؛ بهگونهایکه در بسیاری از اطوار عاشقانۀ کالم خاقانی ،جلوههای وقوعگويی قابل
دريافت است:
تب دوشین در آن بت چـون اثر کرد

مرا فرمـود و هـم در شب خبـر کــرد

بـرفتـم دست و لب خايان کـه يـارب

چـه تب بود اين که در جانان اثر کرد

بفـرمـودم کــه حاضــر گشت فصـاد

بــرای فصــد قصـــد نیشتــر کــرد

بــه هــر نیشـی کــه بر قیفال او زد

مـرا صـد نیـش هنـدی بـر جگــر زد
(خاقانی)823/2 :137۵ ،

او وقايع زندگی شخصی خود را به تصوير میکشد (سجّادی.)1۵ :1374 ،
پسر داشتم چـــــون بلند آفتابی

بـه ناگـه بــه تاری مغاکـش سپـردم

به نزد پسر مادرش چون فرو شد

بـه خاک آن تـن دردناکـش سپـردم

يکی بکر چـون دختر نعش بودم

بـه روشندلی چـون سماکـش سپـردم

چــو دختر سپردم به داماد گفتم

که گنج زر است اين ،به خاکش سپـردم

بماندم مــن و ماند عبدالمجیدی

وديعت بـــه يــزدان پاکــش سپـردم

اگر کس نباشد پناهش به شروان

پناهش بس است آن خدا کش سپــردم
(خاقانی)1214/2 :137۵ ،

اين قابلتمجید است که خاقانی برخالف ساير معاصرانش ،مايل به واقعنگاری است:
ای ريــزۀ روزی تــــو بـــوده

از ريــزش ريسمـان مــادر

خــو کـرده بـه تنگنای شروان

بــا تنگــی آب و نان مــادر

افســرده چــو سايـه و نشسته

در سايـــۀ دوکـــدان مـادر

شرمت نايــد کـه چـون کبوتر

روزی خــوری از دهان مادر؟

تا کـی چو مسیح بـر تو بیننـد

از بیپـــدری نشـان مــادر؟
(همان)1184 :
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در زندگی خاقانی حوادث و وقايع بسیاری اتفاق افتاده است «که همه را در شعر
آورده و مسافرتها و گرفتاری های زندان و مرگ زن و فرزند و خويشان از موضوعات
شعر اوست» (سجّادی)11 :1374 ،؛ بهطوریکه ديوان مشکل او ،مشحون است از يادگارهای
زندگی شاعر که با قدرت شاعرانۀ کمنظیری به اين احوال اشاره میکند (زرّينکوب:1387 ،
)19؛ مانند اشعار زير که گزارشگونهای با لحنی بسیار احساسی است از وضعیت شغلی و
معیشتی نابسامان شاعر در شهرهای مختلفی که در آنها سکنا گزيده است و حال و
هوای درد دلگويیهای شفیقانه را دارد:
گر به شروانم اهل دل میمانـد

در ضمیـرم سفـــر نمیآمـــد

ور به تبـريـزم آب رخ مـیبـود

ارمنـــم آبخــور نمـیآمـــد

هــرچه میکردم آسمان با من

از در مهــــر درنمــیآمـــد

هرچـه مـیتاختم بــه راه امید

طالعــم راهبـــر نمــیآمـــد

خـون همـی شـد ز آرزو جگرم

وآرزوی جگــــر نمــیآمـــد

آنچــه آمــد مــرا نمیبايست

وآنچــه بايست بــرنمـیآمــد
(خاقانی)116۰/2 :137۵ ،

خاقانی در شعر غنايی ،قویترين و استوارترين اشعار را از جهت عاطفۀ شخصی به
ادبیّات فارسی تقديم کرده است؛ بر همین اساس دشتی معتقد است که «در شاعری
ديگر ،اين حالت عاطفی و بیرونريختن مکنونات روح کمتر ديده میشود و ازاينحیث،
میتوان او را يکی از اشعر شعرای ايران گفت» ( .)17 :13۵7او در انواع غنايی نظیر تغزّل،
حبسیّه ،مرثیّه ،مفاخره و شکوايیّه ،بیشک شخصیترين و اثرگذارترين کالمِ برآمده از
جان يک انسان را میسرايد .اغلب مفسرّان و منتقدان شعر خاقانی اين نکته را که شعر
او جلوهگاه حساسیّتهای واقعی جان وی است ،دريافته و در تشريح ويژگیهای انواع
اشعار غنايی خاقانی به آن اشاره کردهاند؛ زرّينکوب میگويد:
«وقتی از زندان صحبت میکند ،باوجود بیان مبالغهآمیز وی میتوان ناراحتیها و
بدبختی های او را که در زير بند آهنین و در پشت ديوار بلند محبس گرفتار تنهايی و
نومیدی است ،دريافت .وقتی از مرگ فرزند رشیدش و از بیماری طوالنی غمآلود او
سخن میگويد ،رنج و بیتابی واقعی يک پدر داغديده را میتوان از سخنش دريافت و
با آنکه در سخن ،شیوۀ پرتکلّف خاص را ازدستنمیدهد ،میتوان قبول کرد که گويی
ديگر اندوه ،دانش را از ياد وی میبرد» (.)19 :1387
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شارحان اشعار خاقانی ،او را در مجال مرثیهسازی بیمانند میدانند و سوزناکی و
دلنشینی سوگنامههای اين شاعر بلندآوازه را در پهنۀ ادب فارسی کمنظیر میشناسند
(ن.ک :ايراندوست تبريزی.)3 :1369 ،
خاک بر سر پاش خاقانی و در خون خسب از آنک
دعوی نسبت ز عم کــــــــن نز پدر ،زيرا تـو را

زير خاک است آن که از خاکت به مردم کرده بود
عم پديد آورد ،اگر نی خود پــــــدر گم کرده بود
(خاقانی)117۵/2 :137۵ ،

«بیشتر سوکنامههای خاقانی ،از پراحساسترين و اگر بتوان گفت ،از شاعرانهترين
آثار اوست و در آنها باريکی انديشه و لطف تعبیر در مرتبهای است که بعضی از سوکنامهها
با اين همه اندوهی که در آنهاست ،بیشتر از غزلها و ستايشنامههايش دلنشین و خواندنی
است» (استعالمی .)19 :1387 ،فالح رستگار معتقد است« :مضمون مرثیه در ديوان خاقانی
جانی تازه يافته و شعر فارسی با تازههايی از تصاوير بديع مواجه شده است» (:13۵7
.)۵۰۰-499
گر به قدر سوزش دل چشم مـن بگريستی

بر دل من مرغ و ماهی تن به تن بگريستی

صدهـزاران ديـده بايستی دل ريش مــرا

تا به هريک خويشتن بر خويشتن بگريستی
(خاقانی)۵84/1 :137۵ ،

در روايتهای خاقانی از خودش ،نوعی اضطرار وجودی میتوان يافت .خاقانی با
جهان خارج ناسازگار است ،گوشهگیری و انزوا ،آرمانشهرگرايی و دشمنايگی ،گريزگاههايی
است که خاقانی برای فرار از وضعیتهای آزاردهندهای که درک میکند ،پیش روی خود
میيابد .منشأ اصلی اين خصلت شعری ،آن است که وی خاصیّتی احساسی و رمانتیک
دارد؛ دشتی میگويد« :تلوّن طبع و گفتههای متناقض و متغاير ،عیب خاقانی نیست،
بلکه دلیل بر روح سريعالتأثر اوست» ( .)17 :13۵7به اندک مهری به هیجان آمده و از
مختصر ناماليمی برافروخته میشود:
خــود تشت میانتهی است خاقانی

زان راحتها کــه روح را بايــد

چـون زخم رسد به طشت ،بخروشد

انگشت بـــر او نهــی ،بیاسايد
(خاقانی)9۰2/2 :137۵ ،

همین ويژگی روحی و حساسیّتهای شديد عاطفی است که رنگی انحصاری به شعر
خاقانی میبخشد و امکان بررسیهای نامحدود روانشناسانه و رمانتیک را در آثار او
فراهم میکند.
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 .3نوستالژی آرمانشهر
ازجمله مباحثی که تحتتأثیر فرديّتگرايی و تخیّل عاطفی رمانتیسم اهمیّتی ويژه يافته
است ،مبحث نوستالژی آرمانشهر است؛ «آرمانشهر ،رويای کمال بهدستآمدنی[(رويايی
دستيافتنی] است که میتواند به هر شکلی درآيد؛ میتواند در هر جا ،در رسالههای سیاسی
يا فلسفی ،در طرحهای ساختمانی ،در شعر و ترانهها و نیز در سفرنامه يا رمانهای
آموزنده جای داشته باشد» (روويون .)1۵ :138۵ ،دلسردی و بدبینی دربارۀ موقعیتهای
کنونی ،آدمی را به مرورِ خاطراتی تلخ و شیرين وادار میکند که روح را به خلسه میبرد
و يا باعث میشود از پشت نقاب تخیّل به افقهای آينده متمسّک شود.
در شعر خاقانی ،عالوه بر شکوهگويیها و رنجشهای فراوانش از موقعیتهايی که در
آن قرار دارد و مصايبی که از آسمان و انسان بر سرش میبارد ،حسیّات نوستالژيک و
آرمانشهرگرايانه هم ديده میشود .يکی از جلوههای چنین روحیهای در شعر خاقانی،
عالقهمندی بینظیری است که او به بغداد و خراسان ابراز میکند ،صرفنظر از اينکه در
پس چنین رويکرد احساسی به سرزمینهايی که نه موطن شاعر است و نه خاستگاه او،
چه انگیزههای سیاسی يا اجتماعی نهفته است؟ عدّهای از پژوهشگران بر اين نظرند که
خاقانی آرزوی پیوستن به دربارهای باشکوه اين سرزمینها و اشتغال به شاعری و
مدّاحی در سرای سالطین و خلفای آنها را در سر میپرورانده است .حقیقتاً خاقانی وجد
و اشتیاقی آتشین به خراسان نشان میدهد و اين شوق و جذبه را در چند قطعه و
قصیده گسترانده است؛ چنان شوق خراسان بر وی مستولی است که همۀ خوبیها را در
خراسان میجويد ،حتّی آرزوهای دستنیافتنی و جوانی از دست رفته را:
بـــه خــراسان روم انصـاف ستانـــم ز فلــک

کآن ستمپیشه پشیمان به خراسان يابم

دل چـو سیپاره پـريشان شد از اين هفت اوراق

جمع اجـزای پـريشان بـه خراسان يابم

گـم شـد آن گنج جوانی که بسی گُمْگُمْ داشت

از پــی گمشـده تاوان بـه خراسان يابم

خـاک بغــــداد در آب بصــــرم بايستــــی

(خاقانی)3۵4/1 :137۵ ،
چشمــۀ دجلــه میان جگـرم بايستی

سفـــر کعبــه بـــه بغــداد رسانیــد مــــرا

بارکاهلل همـه سال اين سفرم بايستی

قــدر بغـداد چـــه دانــد دل فــرسـودۀ مـن؟

بهــر بغــداد دلــی تازهتــرم بايستی

نظری خــواستم از دور ،نـه بــوس و نــه کنار

آخـر از دولت عشق اين قـدرم بايستی
يارب آن چشمـۀ نوش آبخورم بايستی
(همان)1۰28/2 :

بــر لب دجله بسی لب بــود از چشمۀ نوش
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 .4آزادی
نعمتی بهتـــــــر از آزادی نیست

بر چنین مائـــــده کفران چه کنم؟
(همان)396/1 :

آزادی ،خواسته و تفکّر اصلی شاعران رمانتیک است .آنان خواستار آزادی عشق،
انديشه ،احساس و بیان آدمی هستند؛ در زبان قدمای ادب و هنر ايران ،آزادی اغلب به
معنی قناعت يا آزادی از حرص و آز است و با آزادی که مفهومی امروزی و مدرن است،
قطعاً تفاوت دارد؛ زيرا شعر کهن فارسی ،در دورههای نخستین ،کمتر رنگ اجتماعی و
بیشتر رنگ درباری دارد ،امّا شاعران سبک آذربايجانی و در رأس آنها خاقانی و نظامی،
به تبعیّت از دو شاعر سترگ پیش از خود ،يعنی انوری و سنايی ،باب انتقادات و
شکوهگریهای سیاسی و اجتماعی را در شعر فارسی گشودهاند .خاقانی خود را شاعری
دوستدار آزادی و آزادهخو نشان میدهد؛ «در آفرينش خاقانی ،حسّ آزادیخواهی
بسیار قوّی است؛ نفرت و انزجار وی از محیط دربار ،قبل از هرچیز با افکار آزادیخواهانۀ
او بستگی دارد» (آراسلی .)27 :1983 ،آزادیخواهی و آزادیطلبی خاقانی در شکوهگويیها،
پررنگتر و برجستهتر میشود؛ اين شکوهها را از زبان شاعری وارسته و آزادهخو میشنويم
که از بیداد و فساد و ناهنجاریهای اجتماع خود به فغان آمده است« .اين حساسیّت
شديد ،غالباً از بلندنظری و گرايش فطری است به خوبی و زيبايی» (دشتی:)1۵3 :13۵7 ،
پس در داد بسته چون مانده است؟

گــر بــه مسمار در ندوختهانـد؟
(خاقانی)148/1 :137۵ ،

خاقانی از موانعی که برای آزادیهای انسان محدوديّت ايجاد میکند و در مقابل
آرزوهای مقدّس او سدی بهوجودمیآورند ،با نفرت سخن میگويد .يکی از مناسبات
آزادی خواهانه در شعر خاقانی ،جز انتقادهای تند و تیز ،امر به معروف و نهی از منکر
مراجع قدرت است:
بتــرس از تیــرباران ضعیفان در کمیـــن شب

که هر کز ضعف ناالنتر ،قویتر زخم پیکانش

حـذر کن ز آه مظلومی که بیدار است و خونباران

تو شب خفته به بالیــن تو سیل آيد ز بارانش
(همان)32۰ :

در هجويّاتِ خشمگینانه و کوبندۀ خاقانی نیر آثار آزادیطلبی او و مبارزهاش در اين
مسیر را میتوان ديد:
ای ظلم تو مخرب ملک يزيديان

الف از علی مزن که يزيد دوم تويی
(همان)1263/2 :
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دينطلبی شاعر و استناد و تمسّک پیدرپی وی به پیغمبر(ص) و روحانیان که نوعی
مبارزۀ پنهانی با درباريان و اهالی قدرت شمرده میشود ،گرايش او به استغنا ،عزلت و
قناعت ،مفاخرات او در همعرضی با قدرتمداران و اعراض وی از مدح مراجع قدرت ،همه
از مظاهر مبارزۀ خاقانی در مسیر آزادی و آزادگی است.
 .5کرامت نفس انساني و انسانگرایي
در شعر خاقانی در همهجا و همۀ موارد ،احترام به ذات و وقوف به شرافت و ارزش نفس
انسانی مشهود است (دشتی .)182 :13۵7 ،انسان ،اصلیترين شخصیّت شعر خاقانی است و
تمام جلوههای زندگیاش (دورههای مختلف سنی ،بیماریها ،حاالت و روحیّات مختلف ،مشاغل،
اسباب و لوازم زندگی ،بازیها و تفريحات ،علوم ،اديان ،آداب و رسوم و )...در شعر خاقانی ،چه به
شکل نماد و تمثیل و چه بهگونۀ حقیقی بازتاب يافته است؛ زيرا انسان بیش از هر چیز
در اين جهان ،موردتوجّه بوده است و کرامت نفس و عزّت وجودی ازجانب مکاتب و
نحلههای فکری ،عقیدتی و فلسفی مختلف به او اعطا شده است:
ای قابـل روح و روح مطلــق

در عالــم تــن خلیفۀ خلق

ای ديـدۀ دل چــو تو نديده

وايزد به سـزات بــرگزيـــده

کـردنــد فرشتگان سجودت

هنگام نماز بــــر وجــودت

بــر تـــــو ز ضیا علم اسما

شــد کشف حقیقت مسمّـا
(خاقانی)18۵/1 :137۵ ،

خاقانی شخصیّت انسان را واالتر از هر چیز میشمرد و به همین دلیل ،هتک حیثیّت
انسان در دربار امرا و ازدستدادن عزّت نفس بهخاطر يک لقمه نان ،باعث خشم او میشد
(آراسلی.)27 :1983 ،
خــرد خريطهکش خاطــر و بیان مــن است
بــدان خــدای کــه دور زمـان پــديـد آورد
منــم بــه وحـــی معانـــی پیمبــر شعــرا

مــن کـــه خاقانیــم آزاددلـم
بیـش جـان را نکنـم زنـگزده
نکنـم مــدحسرايــی بـه دروغ
نان دونان نخورم بیش که دين

سخــن جنیبـهبــر خامــه و بیان مــن است
کـه دور ،دور من است و زمان ،زمان من است
کــه معجـــز سخـن امـروز در بیان من است
(همان)796/2 :
کــه خرد قائد رای است مـرا
کآينـــۀ غیبنمای است مـرا
که زبان صدقسرای است مرا
توشۀ هر دو سرای است مـرا
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نورپــروردۀ کـشف است دلــم

که يقین پردهگشای است مرا
(همان)1۰87 :

خاقانی شأن و شرافت روح انسانی را حفظ میکرد و برای کسب مال ،تن به خضوع و
تذلّل نمیداد« .در احوال او نوشتهاند که خود گاهی به شاعران صله میداده است؛
چنانکه حبس وی را استنکاف از قبول خدمت نوشتهاند» (دشتی.)۵2 :13۵7 ،
خـاقـانـــی بلنــدسخــن در جهـان منــم
اسباب هست و نیست اگــر نیست گومباش

کـآزادی از جهـان روش حکمت مــن است
کاين نیستی که هست مرا حشمت من است
(خاقانی)1112/2 :137۵ ،

 .6ناسيوناليسم
اساساً ناسیونالیسم مفهومی مدرن است و در شعر و آثار پیشینیان سابقه ندارد .وطن در
نظر قدما تنها زادگاه آنان بوده است و نه چیزی فراتر از آن ،امّا پارهای از پژوهشگران
خاقانیشناس ،شايد به جهات ايدئولوژيکی و مآلانديشیهای سیاسی ،خاقانی را شاعری
دوستدار وطن می دانند؛ آراسلی ،محقق کمونیست روسی ،خاقانی را پايبند وطن اصلی
خود ،آذربايجان (اران -قفقاز) معرفی میکند ( )27-1۵ :1983و نشانههای اين وطندوستی
را کاربرد کلمات ،اصطالحات ،کنايات و تمثیالت ترکی ،باالبردن نام شاهان شروانشاه
تاحدّ شاهان بزرگ جهان ،وصف زيبايیهای طبیعت شروان ،نامبردن از شهرهای منطقۀ
قفقاز (دربند ،باکو ،گنجه ،بردع ،بیلقان ،شابران )... ،و وصف دانشمندان و شعرای نامی اين
شهرها میداند و حتّی توصیف مسیحیت و کاربرد فراوان اصطالحات آن را نیز ادای دين
خاقانی به موطن خود بهشمارمیآورد (همان) .استعالمی نیز معتقد است مدحی که
خاقانی برای شاهان شروان نظیر خاقان اکبر ،ابوالهیجا منوچهر بن فريدون سروده ،باعث
شده است که نام شاهان اين منطقه در يکی از پرمعناترين شاهکارهای شعر فارسی
بماند و امروز که ما اين ستايشها را میخوانیم ،با خود بگويیم کوروش بزرگ میبايست
غاشیهدار مرکب اين ابوالهیجا باشد (استعالمی:)17 :1387 ،
سالطیـــننـــــژادا ،خلیفـــهپنـاها
از آن گشت شـروان سمرقنـد اعظـم

تويـی مملکتبخش و اسالمپـرور
کـه گردون ترا خواند خاقان اکبر
(خاقانی)1191/2 :137۵ ،
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 .7تخيّل
تخیّل در زيبايیشناسی مکتب رمانتیسم از جايگاه مهمّی برخوردار است و بیترديد بايد
برجستهترين ويژگی اين مکتب و وجهممیزۀ آن را از ساير مکاتب ،رويکرد ويژۀ آن به
تخیّل دانست .رمانتیستها از میان پنج منبع معرفتشناسی ،يعنی ادراک حسّی ،حافظه،
دروننگری و عقل و گواهی ،دروننگری و تخیّل را بهعنوان نوعی دريافت شهودی سرمنشأ
کار و آفرينشهای زيبايیشناسی خود قرار میدهند؛ ادراک درونی يا شهودی ،دريافت
آن چیزی است که با مراجعه به درون خود آن را باور کردهايم و از نوع امور ذهنی و
بینیاز از هرگونه ماده يا صورت ازپیشتعیینشدهای است .بخشی از تجربههای دينی و
عرفانی نیز میتوانند ذيل اين گونه شناخت قرار گیرند (ماوردس.)17 :1386 ،
در قوّت تخیّل و ژرفای عظیم خیالانگیزیهای خاقانی ،بسیاری از منتقدان سخن
گفتهاند« :ازجهت قوۀ تخیّل ،وسعت تصوّر ،کثرت تشبیه و استعاره و ابداع در بیان ،قیافۀ
متشخّص و ممتازی در میان قصیدهسرايان دارد( ».دشتی« ،)1۰ :13۵7 ،با نگاهی به
تصاوير گوناگونی که از صبح ساخته است و يا استعارات و تشبیهات و تشخیصهايی که
در مورد خورشید آورده است ،به مرتبۀ واالی تخیّالت هنری او پی خواهیم برد»
(اردالنجوان .)11 :1373 ،فراوانی تصويرگری در شعر خاقانی دلیلی بر آزادگذاشتن تخیّل
در شعر است ؛ نیز اهتمام خاقانی در آفرينش و ابداع تصاوير استعاری و ترجیح استعاره و
تشخیص بر ديگر انواع صورتهای خیالی ،از نشانههای رهابودگی تخیّل در مرام شاعرانۀ
اوست « .او هم در ترکیبات و هم در تعبیرات و هم در تشبیهات ابداع میکند .جز
جاللالدين محمّد شاعری ديگر ،اين قدر ترکیبات و تعبیرات ابتکاری ندارد و جز صائب،
ديگری اين قدر مضمون نیافريده است» (دشتی.)43 :13۵7 ،
طبع روشن داشت خاقانـی ،حوادث تیره کرد
گــر کلیـد خاطـرش نشکستی انـدر قفل غم
گــر بــه اوّل نستدنـدی اصل شیرينی ز موم

ور نکــردی خاطـــر او نــورپیونـد آمــدی
از خــزانۀ غیب لفظش وحـیماننـد آمــدی
نخل مومین را رطب شیرينتر از قند آمـدی
(خاقانی)1247/2 :137۵ ،

تازهسازی کالم و يافتن مفاهیم و تصاوير و عبارات نو ،همه انگیزههای قوی خاقانی
برای فرورفتن در تخیّل و ساختن پیدرپی تصاوير تخیّلی بوده است« :بزرگترين انگیزه
و خارخار او اين است که به قلمروهای ناپیموده در پندارهای شعری راه جويد؛ او به
بازگفت آنچه ديگران گفتهاند ،تندرنمیدهد؛ آن را نشانۀ زبونی و خواری خويش در
سخن میداند؛ همواره نازان و سرافرازان خود را میستايد که سخنی را از ديگری به وام
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نگرفته است؛ خويشتن را در جانبخشی ،عیسیسخن میشمارد و سرودههايش را در
دوشیزگی و ناپسودگی با مريم میسنجد؛ او سخنوری است آرمانگرای که هر آنچه را
که نشان از کهنگی و ماندگی داشته باشد ،نمیپسندد و نمیپذيرد» (کزازی.)181 :1368 ،
فاضلی در مقالۀ «تخیّلهای خاقانی در معیار نقد» ،ابتدا به ذکر جايگاه مهمّ تخیّل در
نزد رمانتیکها پرداخته و سه شرط  .1ناخودآگاهی .2 ،وحدت و يکپارچگی و  .3تناسق
را برای تخیّل دراماتیک قائل شده است؛ سپس ضمن بررسی و مقايسۀ تصاوير مبتنی بر
تخیّل در شعر خاقانی با شروط مذکور ،تخیّلهای خاقانی را حائز شروط اوّل و سوم و
فاقد شرط دوم معرفی میکند (.)9-7 :1384
گنج عمــری داشتــی خاقانیـا
شـد سیاهی ديـدۀ دولت سپید
شمع را از باد کـی باشد امـان؟

گُـمْگُمِ آن گنج گم شد ،آه ،آه
شد سپیدی چهرۀ سلوت سیاه
پنبـه را زآتش کجـا باشد پناه؟
(خاقانی)1237/2 :137۵ ،

 .8تصویرسازی رمانتيک
«نويسندۀ رمانتیک ،دنیای خارج را مخلوق ذهن خود نمیداند ،بلکه آنها را دستافزار
انديشۀ خود فرض میکند و حوادث را آنگونه که تمايالت باطنیاش ايجاب میکند،
مینماياند» (پرهام)1۰4 :13۵3 ،؛ اين آن ويژگیای است که در میان تصاوير برساختۀ
خیال ،بیش از همه ،در استعاره يافت میشود .رمانتیکها زبان استعاری را بیشتر میپسندند
و اغلب درونیّات خود را در قالب استعاره میگنجانند« .فرآيندی که در آن کلمات از
درون خود واقعیتی را میسازند و اين واقعیت را بر جهانی که در آن زندگی میکنیم،
تحمیل میکنند ،فرآيند استعاره است» (هاوکس .)8۰ :1377 ،کلمه تنها بیانکنندۀ
منظوری ساده نیست ،بلکه بايد متوجّه مفهوم خیالانگیز و ارزش آهنگین آن بود« .بیش
از هر چیز ،بايد در روابط کلمات با يکديگر و هیجان و خاطرههايی که هريک از آنها
برمیانگیزانند ،دقّت کرد» (سیدحسینی .)182 :136۵ ،خاقانی در گزينش حسی واژگان يکی
از سرآمدان شعر فارسی است و در اين مسیر الگوی شاعران بزرگ پس از خود نظیر
حافظ ،و حشی و صائب بوده است؛ از طرف ديگر «هرچه متن به قطب استعاری زبان
نزديک میشود ،جنبۀ شعرگونگی آن افزايش میيابد» (صفوی .)62 :1373 ،خاقانی شاعری
استعارهپرداز است و عادت ندارد اشیا را به اسامی آنها بخواند (دشتی )26 :13۵7 ،و اين
خصیصه ،يعنی برگزيدن نامهای تازه بر روی اشیا (استعاره) در کنار کاربرد عاطفی آنها،
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اين امکان را به وی میدهد که در هر بار نامگذاری ،حس لحظهای خود را متناسب با
فحوای کلّی کالم نیز چاشنی آن تصوير سازد؛ چه بسیار اوقات که خاقانی «تصوير را
وسیله ای برای انتقال عواطف و احساسات و تجلی وقايع زندگی و خاطرات خويش قرار
داده است» (فالحرستگار.)497 :13۵7 ،
کمین گشادن دهـر و کمان کشیدن چرخ
ز نــوک نـاوک ايـن ريمـن خماهــننـام

برای چیست؟ -ندانـی؟ -برای کینۀ من
هزار چشمه چو ريماهن است سینۀ من
(خاقانی)1233/2 :137۵ ،

فتوحی در مقالۀ «تصوير رمانتیک ،مبانی نظری ،ماهیّت و کارکرد» ،ماهیّت تصاوير
رمانتیک را اين گونه برمیشمارد .1 :مولود عاطفه و احساس است؛  .2خاستگاه معرفتی
آن احساسی و عاطفی است؛  .3مبتنی بر درونبینی است؛ -4اشاری ،رمزی ،تلويحی و
سايهوار و مبهم است؛  .۵تصوير وجدان و دريافت درونی است ( .)178 :1384همچنین در
اين مقاله کارکردهای تصوير رمانتیک اين چنین ارزيابی شده است .1 :برای ايجاد تأثیر
است؛  .2کار تصوير رمانتیک ايجاد احساس است؛  .3تصوير رمانتیک نقش تعبیر
احساس را دارد؛  .4متمّم و مکمّل معناست؛  .۵تعبیرگر است؛  .6متکّی بر بصیرت
درونبینانه است (همان .)178 :در سنجش تصاوير شعری خاقانی ،با الگويی که تحقیق
مذکور در اختیار قرار میدهد ،بیش از هر چیز ،احساسی ،تأثیرگذاری و درونگرايی
بودن تصاوير رخ مینمايد؛ زيرا همانطور که پیشتر گفته شد ،تصاوير تخیّلی خاقانی،
بیشتر از نوع استعاری است و استعارات که هريک نشانههای زبانی جديدی هستند،
بیش از آن که مولود قیاس تصويری دقیق بین دال و مدلول باشند ،حاصل هماهنگی
عاطفه و ذوق سرايندهاند و در اغلب مواقع متضمن دريافتی حسّی و عاطفی در زماناند:
آه و دردا کـه چـراغ مـن تاريـک بمـرد

باورم کـن که از اين درد بتر کس را نی

غلطم مـن که چراغی همه کس را میرد

لیک خورشید مرا مرد و دگر کس را نی
(خاقانی)1۰64/2 :137۵ ،

مبهم و در پردهبودن نیز در اوصاف تصاوير خاقانی خواهد گنجید؛ او هر چیزی را با
ايما میگويد؛ يعنی مقصود را با کنايه و استعاره بیان میکند و از کلمات معنای صريح
آنها را نمیخواهد» (دشتی .)29 :13۵7 ،پیچیدگی و ديريابی تصاوير شعر او گذشته از
شگفتی و شگرفی پندارهايش ،از هنرورزی و برآراستگی آن نیز مايه میگیرد (کزازی،
.)222 :1368
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ذکر يک نکته در اينجا ضروری بهنظرمیرسد و آن ،وجوب فاصلهگذاری بین تصاوير
رمانتیک برآمده از ناخودآگاه عاطفی و تصاوير شاعرانۀ ملهم از اغراض سخنورانه است؛
تصاوير نوع اوّل خاقانی ،ساده و شفاف است ،امّا در شکل دوم ،به سبیل تصويرسازی و
عبارتپردازی مغلق روی میآورد؛ پس ازاينجهت برخالف رمانتیکها عمل کرده است.
در عنايت به بُعد سوم ،يعنی هماهنگی تصاوير رمانتیک ،شعر خاقانی را شعری
يکدست و يکپارچه ،با محور عمودی استوار میيابیم« .خاقانی از شاعران بسیار دقیق
است و پیوسته تناسبهای معنوی را در تمام قصائد خود مراعات میکند؛ بهطوریکه
بسیاری از قصايد او مانند سمفونی بههمپیوسته است و مطالب مختلف و حتّی گاهی
متناقض را به يکديگر مربوط میکند» (دشتی .)36 :13۵7 ،در شعر خاقانی «بسیاری از
اوقات هماهنگی شديد يک احساس واحد از سرتاسر قصیدهای استنباط میشود ،بهويژه
آنکه زمینۀ شعر را عاطفهای تشکیل میدهد از نوع اندوه و تأثر و مصیبت و شکوه؛ يعنی
عواملی که به طور مستقیم با زندگی فردی يا اجتماعی شخص ارتباط دارد» (فالح
رستگاری)497 :13۵7 ،؛ مانند چند بیت زير در مرثیۀ پسرش رشیدالدين که استعارات
سترگ غمآلود و عناصر سازندۀ لحن سوزناک با هم ترکیب شدهاند ،تا تصويری هماهنگ
و حسّی از آتش دل پدر داغديده بهنمايشگذارند:
آنک آن مـرکبچوبین که سوارش قمر است

ره دروازه بـــر آن تنـگ مقـر بگشايیــد

آنک آن چشمـۀ حیـــوان پس ظلمات مـدر

تشنگـان را ره ظلـمات مــدر بگشايیــد

آنک آن يـوسفاحمدخوی مـن در چه و غار

زيـور فخـر و فر از مصر و مضـر بگشايیـد

آنک آن تـازهبهــار دل مـــن در دل خاک

از سحاب مــژه خـوناب مطـر بگشايیــد
(خاقانی)24۰/1 :137۵ ،

 .9نتيجه
اين تحقیق در پی برجستهکردن ويژگیهای رمانتیسم در شعر خاقانی بود .در جستوجو
برای يافتن اطالعات الزم برای اين پژوهش ،به اين نتیجه رسیديم که قبالً در تحقیقات
فراوانی به نکات همسان در شعر خاقانی و اصول مکتب رمانتیسم اشاره شده است ،بدون
آنکه اين صفت (رمانتیست/رمانتیک) به خاقانی داده شود؛ بنابراين ،در اين پژوهش به
روشهای مختلف نظیر مقايسه ،مرور ،توصیف و تحلیل ،ويژگیهايی از شعر خاقانی که
همخوانیهای بسیاری با سرفصلهای مکتب رمانتیسم داشت ،تبیین شد؛ در پايان
پژوهش به اين نتايج دست يافتیم:
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 .1خاقانی از عرصۀ شعر برای ابراز «خود» و برونريز دردها و مصائب زندگی فرصتی
ساخته و حوادث مختلف زندگی خود را در شعر خويش شرح و تصوير کرده است و از
اين طريق ،به «من» خود اجازه داده است که حضور کاملی در شعر بیابد؛ ازاينرو ،وی
شاعری متشخّص و تکرو در ادبیّات ماست و از طرف ديگر ،بدين شیوۀ گويندگی،
نخستین شرط رمانتیکبودن ،يعنی تفرّد را در شعر دارد.
 .2خاقانی در بیان واقعات زندگی و روزگار ،بهتمامی به راه عاطفه و حس رفته است و
يکی ديگر از شروط رمانتیستها را احراز میکند.
 .3در شعر غنايی که نزديکترين مضامین را به شعر رمانتیسم دارد ،خاقانی شاعری
چیرهدست و يکّهتاز است و بهخوبی از پس شخصی و حسّیکردن شعر برآمده است .او
اين توفیق را در تغزّل و بازگويی داستان شخصی عشق و معشوق نیز دارد.
 .4خاقانی دو صفت معنوی ديگر رمانتیکها ،يعنی آزادی و آزادهخويی را نیز در خود
دارد.
 .۵خاقانی ويژگی غم غربت و نوستالژی آرمانگرايانه رمانتیستها را نیز در شعر خود
متجلّی ساخته است.
 .6خاقانی ،چون رمانتیکها ،شاعری انسان گراست و پیش و بیش از هر ويژگی و دارايی
ديگری بر جوهر انسانیّت و عزّت نفس انسانی تکیه میکند.
 .7او در شیوۀ شاعرانگی خود ،زمام امور را کامالً به دست تخیّل درونگرای خود رها
کرده است.
 .8بین تصويرگریهای خاقانی و تصاوير رمانتیستی ،مشابهاتی نظیر استعاریبودن ،برآمده
از حس بودن ،مؤثر بر عاطفه و مؤجد حس بودن و يکپارچگی را میتوان مشاهده کرد.
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