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خاقانی شروانی
ـــــــــــــــــــــــ

افضل الدين بديل ( ابراهيم ) فرزند نجيب الدين علی خاقانی حقايقی شروانی
ملقب به « حسان العجم » تاجيک تبار ايرانی يكی از بزرگترين شاعران فارسی
گو ،در حدود سال  520ه.ق در شروان متولد شد .به گفته او پدرش مردی
درودگر و مادرش عيسوی نستوری بوده است.
خاقانی همواره از مهروعطوفت مادر خويش ياد می كند و عليرغم رنجيدگی از
شروان و شروانيان ،به خاطر مادرش بدان ديار اشتياق دارد.
خاقانی درتعليم و تربيت از عم خود كافی الدين عمرفرزند عثمان طبيب و
فيلسوف بود ـ بهره بسيار برد و ظاهرا لقب « حسان العجم » را نيز او به
خاقانی داده است چنانكه خود مي گويد :
چــــــون ديــــد كه در سخــــــن تمـــامـــم
حسـّــــان عجــــــــم نهـــــــــاد نـــامـــم
****
خاقانی نيز به او عالقه و اعتقاد زيادی داشت و در مرگ او مراثی سوزناكی نيز
سرود.
خاقانی پيش از آنكه به « خاقان اكبر منوچهر شروانشاه » بپيوندد « ،حقايقی »
تخلص می كرده و پس از آن به « خاقانی »  ،چنانكه همه معاصرين او و تذكره
نويسان او را به همين نام -خاقانی -شناخته اند.
خاقانی از جمله بزرگترين شاعران قصيده گوی و از اركان شعر فارسی است و
حتا در ميان بزرگترين شاعران فارسی هم کمتر کسی به اندازهٔ خاقانی مورد
استقبال و حتا اقتباس ديگر شاعران قرار گرفته باشد .حتا شاعرانی به بلندپايگی
سعدی و حافظ از بسياری از ابداعات و مضامين و ساختهای خاقانی استقبال
کرده و از آنها مستقيما در اشعارشان استفاده کرده اند.
قوت انديشه و مهارت او در تركيب الفاظ  ،خلق معانی ،ابتكار مضامين جديد و
پيش گرفتن راههای خاص در توصيف و تشبيه  ،مشهور است .مهارت او در
وصف نيز در ميان ديگر شاعران قصيده سرا ،مرتبه وااليی دارد.

خاقانی بر اثر احاطه به بيشتر علوم و اطالعات مختلف زمان خود و نيز قدرت
خارق العاده ای كه در استفاده از آن اطالعات داشته ،توانسته مضامين علمی
خاصی در شعر ايجاد كند كه بيشتر آنها پيش از آن سابقه نداشته است .از سويی
ديگر به علت آگاهی از زبان عربی  ،از لغات عربی در شعر فارسی نيز بدون
محدوديت استفاده كرده است.
خاقانی شروانی چکامه سرای نامی سده ششم هجری که ـ شعر  ،آئينه عبرت
يا همان ايوان مدائن وی بسيار معروف است نيز از ترکان بدگويی بسيار
نموده و آنان را بيگانه خوانده است :
آشـــــنای دل بيــگـــــــانـــــــه مشـــــــو
آب و نــــــان از در بـــيگـــــــانه مخـــور
نــــان ترکـــــان مخور و بر ســر خوان
بــــا ادب نان خــــور وترکـــانه مخور*
****
خاقانی در زهد و وعظ  ،پيرو سنايی بوده و بسيار كوشيده كه از اين حيث با او
برابری كند و قسمتی از قصايدش به تقليد سنايی است .غزليات او اگرچه يك
دست نيست اما دربردارنده ابيات لطيف شورانگيز هم هست چنانكه می توان او
را از غزلسرايان خوب عهد خويش پنداشت.
چــــــون زمـــــان عهد سنايی در نوشــــت
آسمــــان چـــــــون من سخـــــن گســـتر بزاد
چــــون به غزنين شــــاعری شد زير خاك
خـــــاك شـــــــــروان ساحـــــری ديگـــر بزاد
بلبلی زيــــن بيضه خــــــــاكی گــــــذشت
طــــوطی ای نــــــو زين كهـــــن منظــر بزاد
مـــــاه چــــــون در جيب مغـرب ،برد سر
آفــــــتاب از دامـــــــــــــن خــــــاور بـــــــزاد
****
خاقانی دراواخر عمردرتبريز به سر می برد ،در همان شهر درگذشت و در
مقبرة الشعرا محله سرخاب تبريز دفن شد .سال وفات او را (  582يا 595
هـ.ق ) .نوشته اند)2(.
( )1

خاقانی قصيده های بسيار عميقی گفته که درک آنها بسيار مشکل است .حتا
بعضی بر آن شدند که از اين چندين هزار ابيات فقط پانصد تا از آن معنا
دارد.اين خطا است اين نادانی ما است که اين اشعار را درک نميکنيم .
ديوان خاقانی از مشکل ترين ديوانهای شاعران فارسی است و به همين دليل هم
خاقانی به نسبت بلندپايگی اش از ديدگاه سخنوری و توانانی ،از محبوبيت کمتری
برخوردار است چون هم فهم درست و لذت بردن از بسياری از اشعارش نياز به
سطح بسيار بااليی از چيرگی به زبان فارسی و ديگر دانشها (طب کهن که بيشتر
بر مبنای گياهشناسی و داروشناسی بود ،نجوم ،تاريخ ،علم کالم و حديثشناسی
والغير ) دارد؛
و هم اينکه خواننده بايد با شعروادب فارسی از ديدگاه فنی و به اصطالح
«صنعت شعر» آشنائی خوبی داشته باشد تا بتواند پی ببرد که خاقانی براستی چه

به

مفاهيم بکر وبغرنج معرفتی دائرۀ هستی رادر عرصۀ فرهنگ وادب
بازنگری گرفته است.
خاقانی شايد تنها شاعر کالسيک فارسی باشد که ديوانش بازتابی صادقانه از
زندگی واقعی خود شاعر است .بسياری از قطعات و قصيدههای خاقانی بازگو
کنند ٔه رخدادها و اتفاقات واقعی زندگی شاعر هستند و نه اشعاری انتزاعی و
خارج از زندگی واقعی .
ازهمين رو ،با وجود اينکه کال سبک شعر خاقانی تصنع است (بطور کلی در
قصيده تصنع «طبيعی» است!) بازهم خوانندۀ آشنا با کل اشعار خاقانی بدون
شک با بسياری از خصوصيات زندگی شاعر ،ويژگيهای اخالقی او ،احساسات
واقعی اووبطورکلی با شاعر از ديدگاه روانشناسی و جامعه شناسی زمان او هم
آشنائی قابل توجهی حاصل میکند.
قصايد خاقانی در باالترين سطح قرار دارند .از او قطعات بسيار خوبی هم
دردست است ولی درغزل بايد گفت که خاقانی درآن سطحی که در قصيده است
قرار ندارد.
خاقانی در اشتياق به خراسان حس ناب وطنپرستی خود را در قصيدهای ذيل
بنمايش ميگذارد:
چه سبب سوی خراسان شدنم نگــــذارند
عنـــدليبم به گلستان شـــــــــدنم نگـذارند
روضة پـاك رضا ديدن اگـر طغيان است
شــــايد ار بر ره طغيان شــــدنم نگـذارند
دلم از عشق خراسان كم اوطان بگـــرفت
وين دل وعشق به اوطـــان شدنم نگذارند
****
همچنان قصيده ای بسيار معروف استاد بزرگ شاعردلسوز خراسان بزرگ ،
در مورد ايوان مدائــن :
هان ای دل عبرت بين ،از ديده نظر کن هان
ايــــوان مـــدائن را ،آئــــــــينه عــــبرت دان
يک ره ز لــــب دجله ،منزل به مدائن کــــن
وزديــــده دوم دجــــله ،بر خاک مدائن ران
خود دجله چنان گريد ،صد دجله خون گوئی
کـــز گرمی خون آبش ،آتش چکد از مژگان
بينی که لــب دجله ،چون کــــف به دهن آرد
گــــوئی ز کـــــــف آهش ،لب آبله زد چندان
از آتـــش حســــرت بين ،بريان جگر دجــله
خــــود آه شنــيدستی؟ که آتش کندش بريان؟
بر دجـــله گری نونو ،وز ديـــده زکاتش ده
گر چه لب دريا هست ،از دجله ز تاکـستان
تا سلسله ايــوان ،بگـــسست مــــــــدائـن را
در سلسله شد دجله ،چون سلسله شـد پيچان
****

اين سلسله ايوان همان زنجير عدل انوشيروان است که هرکس به او ستمی ميشد
اين زنجير را به حرکت در می آورد (در فارسی سلسله به معنی زنجير است)
در سلسله شد يعنی ديوانه شد :
گــه گــه به زبـــــان اشک ،آواز ده ايـوان را
تا گو ،که به گوش دل ،پاسخ شنوی زيــوان
دنـــدانه هــــــر قصــری ،پندی دهـــدت نو نو
پند ســــر دنــــــدانه ،بشـــــــنو ز بن دنــدان
****
اين در مورد پير زنی است که خانه اش در آنجائی بود که کاخ مداين را خواستند
بسازند .انوشيروان در مورد آن زن ستم نکرد که زمينش را بگيرند .زال مداين
اشاره ای است از اين داستان :
اين هست همان ايوان ،کز نقش رخ مــردم
خاک در او بـــودی  ،ديـــوان نـــــگارستان
اين هست همان درگه  ،کو راز شهان بودی
ديلـــم ملــــک بابـــــل ،هندو شهه ترکستان
****
اين است همان سفره  ،کز حيرت او بردی
بر شير فلک حمله ،شـيـر تن شـــادوروان
پندار همان عهــــد است ،از ديده فکـردين
در سلسله درگـــــه ،در کـــــــوکــبه ميدان
****
از اســــب پياده شــــــو ،بر نقد زمين نه رخ
زير پی پيــــلش بين ،شه مات شــــــده نعمان
نی نه که چو نعمان بين ،پيل افکن شاهان را
پــــيالن شب و روزش ،کشته ز پی دوران
ِ
****
ای بس شه پيل افکــن ،کف کنده ز شه پيلی
شطــرنجی تقــــديرش ،در مــاتگه هـرمان
مست است زمين زيرا ،خوردست بجای می
در کـــاس سر هرمز ،خـــون دل نـوشروان
****
بستند کــــه بود آنگه ،در تاج ســـرش پيدا
صد پند نواست اکنون ،درمغزسرش پنهان
کســرای و تــــــرج زر ،پرويز و ب ِه زری
بربـــــاد شــده يک سر ،با خاک شده يکسان
****
پـــرويز به هـــر خانی ،زرين تـره آوردی،
کــردی ز بــــساط زر ،زرين تره را بســتان
پرويز کنون گم شد ،زان گم شده کمتر گوی
زرين تر کو برخوان ،روکمتر کو برخوان
****

اين زرين تره اشاره ای است از سفره و خان خسرو پرويز تزئيناتی بود از
گياهان که با طال و نقره ميساختند و اين زرين تره که خاقانی اشاره کرده مربوط
است به آن .
در ادبيات حوزه تمدنی خراسان از خسرو پرويززياد اشاره شده .داستان عشق و
عاشقی خسرو و شيرين از نظامی گنجوی از همين خسرو پرويز است .خسرو
پرويز که زندگی پر ماجرائی داشت يکی از آخرين پادشاه بزرگ و محتشم دوره
ساسانيان بود که در تشريفات درباری کار را به اوج رسانيد و خزاين خود را سه
برابر کرد.
اين نشان ميدهد که در بار او چقدر گسترش داشته و چه ميزان مالياتهای اضافه
از مردم نيز دريافت ميکردند .
البته تنها مرجع و مأخذ ما راجع به داشته های تاريخی و فرهنگی خراسان
مطالبی است از شاهنامه فردوسی و آثار نظامی گنجوی و تاريخی که مورخان
اسالمی بر جای گذاشته بودند.
وهيچ يک از دانشمندان سرزمين مان قادر به خواندن خطوط ميخی و خطوط
پهلوی و زبان اوستائی قديمی نشدند .اما مستشرقان آمدند و اين خطوط را
خواندند .و کليدهای آنها را کشف کردند .و در مورد ساسانيان و هخامنشيان و
اشکانيان تحقيقات ارزنده وعلمی را انجام دادند  .مثل پروفيسور« گريشمت و
پروفيسور « هرتسفيلد » آلمانی .
گفـــتی که کــــجا رفتند ،آن تاجــوران اينک
زيشان شکـــــم خاک است ،آبستن جــاويـدان
بس ديــــر همی زايــــد ،آبستن خــــاک آری
دشـــوار بـــود زادن ،نطـــفه ستــــــدن آسان
****
خون دل شيرين است ،آن می که دهد رزوان
زاق دل پرويز است ،آن خـــم که نهد دهقان
چندين تن جباران ،کين خاک فرو بــرداشت
اين گــرسنه چشم آخر ،هم سير نشد زيشان
سرخاب رخ آميزد
ازخـــون دل طفـــالنُ ،
اين زال سپـــــــيد ابرو ،وين مام سيه پستان
****
همين انديشه های تشبيه گونه ای خاقانی شروانی در انديشه های عمر خيام به
نحو ديگری  ،در راستای هستی خلقت به تأمل گرفته می شود  .خيام ميگويد :
جامـــی است که عقـــل آفـــرين ميزندش
صد بـــــوسه زمهــــر بر جبين ميزندش
اين کـــــوزه گـــر دهــــر چنين جام لطيف
ميسازد و باز بـــــر زمــــين مـــــيزندش
****

خاقانی به گو نه ای دگر آورده ودرد روزگارو تألم جبری جهان را به زالی پيرو
مادری پير تشبيه کرده که کودکان خود را ميکشد :
سرخاب رخ آميزد
از خـــون دل طفالنُ ،
اين زال سپيد ابرو ،وين مــام سيه پستان
خاقانی از اين درگه ،دريوزه عبرت کن
تا از سر تو زين پس ،دريوزه کند خاقان
امـروز گر از سلطان ،رندی طلبد توشه
فــــردا ز در رنـدی ،توشه طلبد ســلطان
گرزا ِد ره مکه،توشه است به هرشهری
تــو زا ِد مداين بر ،تحفه ز پــی شـــروان
اِخـــــوان کـه ز ره آيند ،آرندره آوردی
اين قطعه ره آورديست،ازبهردل اِخوان()3
مهارت وقدرتی که خاقانی در التزام رديف های مشکل نظم ودر وصف از خود
نشان داده کم نظير است  .در اکثر قصائد خود يک فعل « برافگند » « ،
برنخاست »  « ، ،نيامده است »  « ،نمی يابم »  « ،برافروز»  ،وامثال آنها ،
بايک فعل و متعلق آن مانند « در کشم هر صبحدم » (**) و « بر نتابد پيش
ازين » (***) يا اسم و صفت را رديف قرار داده است .
اوصاف مختلف او مانند  :وصف آتش  ،مجالس بزم  ،باديه  ،صبح  ،طلوع
آفتاب  ،بهار  ،خزان  ...در شمار اوصاف رائع زبان فارسی است  .ترکيبات
او که غالبا با خياالت بديع همراه وباستعارات و کنايات عجيب آميخته است در
برگيرندۀ معانی ويژۀ است که تا عهد او سابقه نداشته است .
آثار او :
 .1ديوان قصايد و غزليات معروف به « كليات خاقانی » كه بزرگترين نسخ
خطی آن حاوی بيست و دو هزار بيت است.
 « .2تحفه العراقين » ( )4كه منظومه ايست در قالب مثنوی که بنام جمال الدين
ابوجعفر محمد فرزند علی اصفهانی وزير صاحب موصل که از رجال معروف
قرن ششم بوده سروده  .و خاقانی حوادث نخستين مسافرت خود را به مكه و
منازلی كه پيموده شرح می دهد .در آخر منظومه نيز راجع به خاندان و حوادث
عمر خود اطالعات مفيدی بيان می كند.
از اشعار اوست :
ای دوست غمی تو سر بسر سوخت مرا
چـــــون شمـــع ببزم درد افـــروخت مرا
من گـــــريه وســــوز دل نمــــــی دانستم
اســــــتاد تغــــــافل ِ تـــــو آمــــوخت مرا
****
غم کـــــرد رياض جــــان مه وسال مــرا
آيـــــينه نـــــدارد دل بد حـــــــال مــــــرا
صـــــياد ز بسکــــــه دوســـــتم مـــيدارد
بســــته است در آغـــــوش قفس بال مرا
****

امشب شب آن نيست که در خـــانه رونــد
وزيار يگـــــانه ســــــوی بيگـــــانه روند
امشــــب شب آنست کــــه جانهای عــزيز
درآتـــش اشتــــياق مستــــانه رونـــــــــد
****
منابع ومآخذ
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 - 1ديوان خاقانی شروانی ،نويسنده  :ضياء الدين سجادی ،زوار 1368 ،هـ.ق.
شامل  1085صفحه  ،شده  ،ص . 239
 2ـ فرهنگ فارسی  » ،مؤلف  :دکتر محمد معين  ،جلد  ، 5ص . 473
 3ـ « فرهنگ اصيل و هويت ايرانی » در مورد خاقانی شروانی .
ــ « ديوان خاقانی شروانی »  ،تهران  :انجمن آثار ملی  ،بی تا .
 4ـ جهت کسب اطالعات جامع در بارۀ خاقانی شروانی از منابع ذيل استفاده
شود :
ــ سخن و سخنوران  ،آقای بديع الزمان فروزانفر  ،ج  ، 2ص  300ـ . 403
ــ مقدمۀ ديوان خاقانی  ،چاپ تهران سال  ، 1316بتصحيح مـــرحوم
عبدالرسولی .
ــ مقدمۀ مثنوی تحفة العراقين  ،بتصحيح دکتر يحيی قريب ،تهران . 1333
ــ تاريخ ادبيات در ايران  ،دکتر صفا  ،ص  776ـ . 794
( *) بنظرما مليت ترک مردم باعزت و با فضيلتی هستند  .برداشت و قضاوت
نزديک به هزار سال پيش خاقانی شروانی از سياست نامتعادل حاکمان وقت
ترک و انعکاس آن در شعر « آئينه عبرت » او  ،آراء وموافقت اخالقی ما را با
خود ندارد .
(**) از دو عالم دامن از جان در کشم هــر صبحدم
پای نوميدی بدامــــــان در کـــشم هر صـبحدم
(***) کـــوی عشق آمد ش ِد ما برنتابد پــــــيش ازين
دامــــن تر بــــردن آنجــا بر نتابد پيش از اين

