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  چكيده 
لحن كه مهم ترين عامل فضاسازي و تأثيرگذاري بر مخاطب در شعر است، از 

دو منبع خلق و خوي راوي و عوامل و جزئيات ساختاري و سبكي شعر نشئت 

اي حساس و زودرنج دارد؛ اين خصلت به اضافة  خاقاني روحيه. گيرد مي

هاي عرفاني، چون استغنا و آزادگي،   مذهبي و آموزهبندي به اعتقادات پاي

طلبانه و حماسي در برابر بسياري از نيروها و  هايي مبارزه موجب بروز كنش

هاي شخصي در شعر خاقاني با محوريت خود                 ها و در نتيجه، تولد حماسه پديده

وي سلحشورانه، در اين خلق و خ. نظير است  ما كمادبياتشاعر شده است كه در 

كنار عوامل سبكي ديگر چون  حركت و پويايي در اركان مختلف سخن، 

مندي از موسيقي پرطنين و قوي دروني و بيروني شعر كه نقش بسيار  بهره

تأثيرگذار در ايجاد لحن حماسي در شعر دارد، گزينش واژگان خاص و هماهنگ 

اوري، اغراق و نيز تلميحات هاي خيالي متناسب با جنگ ، آفرينش صورت با حماسه

. است حماسي و پهلواني، سبب بروز لحن حماسي در بسياري از اشعار خاقاني شده

شناختي عوامل فكري و عاطفي، ادبي و  در اين مقاله، به بررسي ساختاري و سبك

  .ايم زيباشناختي مؤثر در پيدايش لحن حماسي در شعر خاقاني شرواني پرداخته

  شناسي شعر، حركت، لحن حماسي قاني، لحن، روانخا:  كليديواژه هاي
  
  

                                                 

  استاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسالمي بناب، ايران، بناب*
 3/3/94:                           تاريخ پذيرش نهايي مقاله       5/7/93:  تاريخ ارسال مقاله  *

    n.oskoi@bonabiau.ac.ir                                             :نشاني پست الكترونيك نويسنده



2  37         شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                                         

   مقدمه -1

هايي كه در باب شعر خاقاني انجام يافته است، اغلب  در اكثر تحقيقات و پژوهش
در تبيين تشخّص بياني و تمايز سبكي خاقاني كه در شعرش نمود دارد، به  كلمات و 

طنطنه و «: خوريم برمي باصالبت و يا باوقار، پرشكوه، پرطنطنه، پرطنينصفاتي چون 
وفور مشهود و محسوس است، مشكل است در آثار  شكوهي را كه در شعر خاقاني به

شود كه تأثير  در شعر خاقاني، هيجان و حركتي خاص ديده مي. ديگر شاعران يافت
خيزد و ولوله و  آن شبيه نواهاي مهيج و شورانگيزي است كه از آالت طرب برمي

 اين اوصاف، تعابيري) 63: 1378زاده،  ترجاني(» .انگيزد يغوغايي در شنونده برم
كه در عين قابل الدين بديل خاقاني است  احساسي از شعرِ شاعر پرآوازة شروان، افضل

درك بودن براي خوانندة شعر خاقاني، مبهم و رمزآلود هم هست زيرا همة اين 
ي است؛ هيبتي متأثر صفات، فقط بيانِ ادبيِ دريافتي ملموس و محسوس از شعر خاقان

گذارد و او را از  از فضا و بافت شعر او كه بالفاصله بر روح و ذهن مخاطب تأثير مي
آورد زيرا موج استقالل و آزادگي كه  ادراك نيروي نهفته در اين سخن به اعجاب مي

هايي از گستاخي همراه است، شعر او را در عين  اي سرشتي با مايه در خاقاني به گونه
  .بخشد بودن، آهنگي حماسي ميغنايي 
توانيم  اي پندارين ياري بجوييم، مي اگر بخواهيم براي بازنمود سخن از نگاره«

ماند؛ دريايي كه دستخوش تندبادها،  هاي خاقاني به دريايي توفنده مي گفت كه چامه
هاي سهمگين و سترگ آن، دمان و رمان بر هم  خروشد و خيزابه پيچد، مي برخود مي

آگين و آشفته، سر بر  روبند، خشم يابند، مي د، هر چه را فراپيش خويش ميغلتن مي
شكنند، از  آلود، درهم مي كوبند تا سرانجام، فرسوده و كف هاي سترگ فرو مي صخره

  )223: 1368كزازي، (» مانند خيزش و ريزش فرو مي
   بيان مسئله-1-1

 توجه بسياري را به خود واقع، تمام طنطنه و هيمنه و خيزابة شعري خاقاني كه در 
است، وامدار لحن حماسي است كه خاقاني در عالم شاعري براي خود  جلب نموده

 است كه جهان دروني مناسب آن برگزيده است و از طريق اين لحن و فضاسازي
  . كند خود و نحوة ارتباطش با عالم بيروني و كائنات را براي ما ترسيم و تفسير مي
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اي است كه  دة سرشت و اعتقادات اوست و همچون زمينهلحن حماسي خاقاني، زا
دهد و بر مبناي آن، سخن  خاقاني، ساير عناصر شعريش را با اين زمينه تطبيق مي

گويد؛ اين لحن، شاخصة غالب و مسلّط بسياري از اشعار خاقاني است و به نوعي،  مي
تّي در اشعار خاقاني از اين لحن ح. شود ترين ويژگي سبكي شعر او محسوب مي مهم

هاي توصيف طبيعت يا مرثيه و حتي شكوائيه استفاده  غنايي و در ساختار صحنه
اين لحن بويژه در مفاخرات فراوان خاقاني . نمايد  مي كند كه بسيار دور از حماسه مي

اي از عرفان و  كه در گوشه و كنار ديوانش پراكنده است و نيز در اشعاري كه صبغه
توان ادعا كرد كه خاقاني،  پس مي. تر و مؤّكدتر است سيار پررنگاستغناي او دارند، ب

اين مقاله، اختصاص دارد به بررسي لحن حماسه . شاعر حماسة شخصي خودش است
هاي شخصيتي و اعتقادي و نيز تجزية  عناصر  مايه در شعر خاقاني، از طريق تحليل بن

ن لحن در شعر خاقاني سبكي پربسامد در ساختار شعر او كه سبب ورود و بروز اي
  .گشته است

  : پيشينه و هدف تحقيق-1-2 

، » بازتاب عناصر حماسي در غزليات شمس«در مقالة ) 1386 (مهر مشتاقپيشتر، 
 و »جستاري در باب بازتاب عناصر حماسي در شعر سنايي«در مقالة ) 1387(مباشري 
به لحن، سبك و  ،»لحن حماسي در قصايد عنصري«در مقالة  ) 1388 (دشتيهمچنين 

وجوي  اي،به جست ساختار حماسي در شعر غير حماسي توجه نموده و هريك از زاويه
سرايي در آثار اين گويندگان  مباني فكري و زباني پيرامون اشكال و سبك حماسه

در باب شعر خاقاني هم اگرچه جسته و گريخته، اشاراتي به رنگ حماسي . اند پرداخته
يدش، شده اما تحقيق جامع و منسجمي كه بيانگر چگونگي اشعار او ،بويژه در قصا

استيالي اين لحن و روحيه در شعر خاقاني باشد، انجام نگرفته است و اين تحقيق، گام 
  .شود اول در اين جهت محسوب مي

   ضرورت و اهميت تحقيق-1-3

بدون داشتن درك درستي از لحن حماسي و داليل و نحوة پيدايش آن در سبك 
هاي منحصر به فرد هنري و ادبي  ر خاقاني، دريافت بسياري از ويژگيشخصي شع

اين مسئله، ضرورت تحقيق در لحن حماسي . شاعر بزرگ شروان ناممكن خواهد بود
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. سازد كه اين مقاله آن را هدف خود قرار داده است شعر خاقاني را آشكار مي
چرايي و چگونگي گونه كه اشاره شد، هدف اين تحقيق، بررسي  بنابراين، همان

آگاهي كه اين  پيدايي لحن حماسه در اشعار اين شاعر است؛ با عنايت به اين پيش
ها و در اكثر موضوعات و مضامين شعري خاقاني مجال بروز و  لحن در اغلب قالب

ظهور يافته است و همچون يك مختصة سبكيِ پربسامد، عامل بسيار مهم و 
  .شود  زباني و هنري شعر خاقاني شمرده مياي در تمايز و برجستگي كننده تعيين
   بحث -2

لحن در ادبيات، عبارت از نگرش و احساس گوينده يا نويسنده نسبت به محتواي 
پيام ادبي است كه با ياري جستن از ديگر عناصر شعر، از قبيل قالب شعر، معني اصلي 

ي شعر، تصاوير ها، وزن، هجاها هاي برجسته، ساختمان جمله ها، عبارت و ضمني واژه
پس لحن، محور اصلي سخن است كه بر محتوا . گيرد توصيفي و صورخيال شكل مي

هاي گفتاري يا  گذارد و در همين راستا، عادت و تركيب همة عناصر سخن تأثير مي
در ادامة سخن، تعاريف مختلف لحن و . كند شيوة بيان، لحن كلي سخن را ايجاد مي

  .بيان ادبي، تبيين خواهد شدهاي مختلف در  نحوة ايجاد لحن
  : تعريف لحن-2-1

 لحن، يكي از لوازم مهم در جهت انتقال مضمون شعر و نيز حس و حال شاعر است تا 
لحن، «. توان گفت لحن، تظاهر لفظي و بياني احساس و عاطفة گوينده است آنجا كه مي

سط همة نمايي موضوع و حس و حالي كه تو سلوك شاعر است براي توصيف و برجسته
 Robert(رابرت اسكولز) 65: 1377ارشدنژاد،(» .عناصر در شعر آفريده شده است

Scholes (هاي ناگفته از طريق زبان نحوة القاي حرف«: نويسد در تعريف لحن مي. «
به عبارت ديگر، لحن، شيوة بياني است كه هر شاعر، بنا به روحيات و ) 29: 1387اسكولز،(

، لحن مفهومي موشكافانه است و از اين جهت. گزيند د برميتجربيات و عواطف دروني خو
گويي و غيره داللت  هاي رفتاري نظير خشم، التماس، مالل، تكبر، بذله بر يكي از جنبه

حالتي «: است لحن را چنين تعريف كرده، )I. E. Richardz( ريچاردز. اي. آي .كند مي
  ) 265: 1384ابرمز،(» .كند كه در يك متن ادبي، نظرش را براي شنونده بيان مي
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: شود       احساس گوينده، خواه ناخواه، از طريق لحن سخن به مخاطب منتقل مي
ها، باورها و بينش اخالقي اش در سرتاسر اثر،همانند عامل مسلط عمل  شاعر كه ارزش«

ط كند كه به آن تاييد ذهني بلندنظرانه كه شعر بدون آن فق كنند ، خواننده را وادار مي مي
لحن، به دو جهت گرايش «؛ )267: 1384ابرمز، (» .بازي با كلمات پيچيده بود، تن دهد

از طرف خواننده، به مثابه يك همراه يا شاهد است و از طرف موضوع، : كند پيدا مي
سخن همانند يك عضو سوم يا زنده است كه آهنگ سخن او را سرزنش يا تلطيف 

در ايجاد لحن و تغيير آن با توجه به مضمون و هر چقدر شاعري ) 266همان، (» .كند مي
عواطف موفق عمل كند، شعر او در جلب مخاطب و ايجاد رابطه با او، تأثيرگذارتر 

تواند قوت و درخشندگي الزم را داشته باشد و  خواهد بود  زيرا كالم يكنواخت نمي
  .انگيز خواهد بود مالل

يشه به عنوان يكي از اركان اساسي از جهت ديگر، لحن از جنبة زيباشناختي نيز هم
در هر اثر ادبي، يك يا چند لحن اصلي و تعدادي لحن  «.شعر مورد توجه بوده است

جزيي و انعكاسي وجود دارد كه از جهت ايجاد ارتباط بين شاعر و خواننده و نقش 
: 1384پور،  عمران(» .زيباشناختي كه در شعر دارد، از اهميت وااليي برخوردار است

برد تا در شعرش حال و  از اين منظر، لحن، شگردهايي است كه شاعر به كار مي) 127
واژگان (با همة عناصر سبك، يعني زبان هواي خاصي پديد آورد و بدين جهت، لحن 

سبك، شيوة «: اند شناسي و موسيقي شعر سر و كار دارد، تا آنجا كه گفته ، معني)و نحو
  ) 11: 1389پين، (» .بيان لحن است

بر مبناي اين تعاريف، براي جستجوي كيفيت ايجاد لحن حماسي در شعر خاقاني، 
نخست بايد منبع اصلي پيدايي اين لحن را در شعر وي بيابيم؛ يعني، نخست بايد روحيه 

شناسي و بينش كلي دخيل در پيدايي اين لحن را  و عواطف و احساسات و يا هستي
زمينة   ر دقايق زندگي شخصي و شغلي و پساين امر، مستلزم كنكاش د. بررسي نماييم

محيطي حيات خاقاني و نيز توجه در باورها و عادات رفتاري و همچنين اصولِ 
در مرحلة بعد، بايد ابزار بياني و .شناختي و عقيدتي انعكاس يافته در آثار او است

ني هاي تصويري را كه خاقا شگردهاي هنري، اعم از ظرايف زباني و موسيقايي و بازي
  .از طريق آنها موفق به القاي اين لحن خاص در شعرش شده است، بيابيم
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 روحيات و باورهاي مؤثر در پيدايي لحن حماسي در شعر -2-2

  :خاقاني

 خاقاني، نمود و جلوة فراواني در شعر او دارد و روح كلي حاكم بر شعر وي، ِ«من«
است؛ از اين روي، زمام سخن  در ناخودآگاه شاعر اتصال يافته "انساني"به منبع عظيم 

هاي شاعرانگي، اغلب منش و خصلت حقيقي او در  خاقاني را پس از عادات و سنت
دست دارد و همين امر است كه امكان تحقيق در خلقيات خاقاني را از طريق مطالعة 

فراگيرترين ويژگي شعر خاقاني، سرشار بودن «. دهد شعر او در اختيار خواننده قرار مي
هاي گوينده و حضور برهنه و گستاخانة منش ملتهب شاعر در آنچه  وديآن از خ

  ).1372مؤيد شيرازي  (» .سرايد، است مي
ش، با توضيح مسايل و روابط »خود«خاقاني در شعرهاي بسياري با محوريت 

پدر، مادر، همسر، عمو، پدر (عاطفي و حسي در ابعاد مختلف زندگي اش با خانواده 
، ممدوحان، رقبا و حريفان شغلي و مردم زمانه، مجال و يا ...)امادهمسر، دختر، پسر، د

را در اختيار » خودش«شناختي از  هاي روان شايد بهانة خوبي براي ارزيابي و دريافت
گذارد؛ مثالً عصبيت و آزردگي خاقاني از  خوانندگان مشتاق و كنجكاو شعرش مي

عقدة «را متهم به داشتن ، او )شروان(و شهرش ) 1197: ب1375خاقاني، (پدرش 
يكي از عوامل تاثيرگذار بر سبك او، نه پسند زمانه و تاثيرپذيري از «: كند مي» رواني

سبك شاعران ديگر و نه مخالفت با سيطرة سياسي و فرهنگي حكومت يا مذهب 
هاي فروخورده است كه او را به  خاص بلكه بيش از هر چيز، برتري طلبي و عقده

: 1390شيري، (» دهد  دشوارپسند و مفاهيم انتقادگرانه سوق ميانتخاب چنان زبان
هاي  كنش«: شناساند گرا مي اما همين مفهوم، او را در نظرگاه ديگري، آرمان) 124
هايي كه نسبت به شهر شروان و شخص پدر  ها و سرزنش آميز او در ستايش مبالغه

ست، حكايت از يك ها و موضوعات ديگر بروز داده ا خويش و يا بعضي از شخصيت
يا بر اساس چند بيتي كه در ) 125همان، (» گرا دارد روحية سركش و ناآرام آرمان

 "ضدِّ زن"، به )1134- 1133: الف1375خاقاني، (باب مرگ دخترش سروده است 
هاي نويافته  نكته«، در مقالة )1391 (كدكني شفيعيشود چنان كه  بودن منتسب مي

مقايسة تطبيقي سيماي زن در آثار دو شاعر «در مقالة ) 1387 (حسيني، »دربارة خاقاني
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بدان » زن در آيينة شعر فارسي«در مقالة ) 1386 (جودي نعمتي و» آذربايجاني
شمار خاقاني در خالل موضوعات  هاي بي ها و خودستايي  همچنين مفاخره.اند پرداخته

 "نارسيسيم"ثل مختلف شعري، او را در مظانّ ابتال به انواع اختالالت روحي، م
دركتاب ) 1374 (كندلي هريسچيقرار داده است، آن گونه كه مثالً  ) خودشيفتگي(
   .اشاره نموده است» خاقاني شرواني، حيات، زمان و محيط او«

بر همين اساس است كه اوصاف بسيار متفاوت و بعضاً متضاد، چون آزادگي و 
خواهي و بلندپروازي و  ا، زيادهاستغنا، حقارت، نبوغ، تكبر و غرور، تنهايي و انزو

او در آينة شعرهايش، «:شود غيره، به راحتي و به فراواني به خاقاني نسبت داده مي
شناسد و در  خواه كه قدر هنر خويش را مي شاعري است مغرور، آزاده و افزوني

هايش، استقالل، استواري  مراحل گوناگون شاعري، حتي در جواني، از خالل سروده
  ).ث: 1372مؤيد شيرازي، (» دهد هاي جان خود را بروز مي و سركشي

توان آن را  با اين همه، تنها صفتي كه با اطمينان كامل و قطعيت و حتي سنديت مي
اي بسيار حساس   است؛ خاقاني ، روحيه١در باب خاقاني روا دانست، صفت زودرنجي

كند ممدوح  نميفرق –دارد و به شهادت آثارش، در آني، از شخصي  ٢و تأثيرپذير
رنجد و دوستي اش با آن شخص،   مي- باشد يا رفيق يا معشوق يا پدر يا پدرهمسرش

همين روحيه است كه موجب بروز شخصيت دمدمي با . شود بدل به دشمني مي
شود؛ عالوه بر اين، روحية زودرنجي در خاقاني، عاملي است  اوصاف متباين در او مي

با همة عناصر و اجزايش (در باور خاقاني، آسمان . وبراي ايجاد توهم دشمنايگي در ا
، بخت و اقبال، مردم روزگار، حريفان شغلي و همگان را با ...)از ستارگان و اجرام و 

  :او سر جنگ و دشمني است
  كه بر ملك مسيحم هست مساحي و دهقاني  فلك چون آتش دهقان سنان كين كشد بر من

 )614: الف1375خاقاني،(

،نخستين انگيزه و گام در ايجاد ناوردهاي شخصي خاقاني » شمن پنداريد«انديشة 
رزمد و  هاي انتزاعي با دشمنان ريز و درشتش، سلحشورانه مي است؛ خاقاني در جنگ

  :هاي نبرد و رقابت است سوار تمام عرصه خود، يكه
  منكرند ايـــــــن سحر و معجز را رفيقان ريا  دشمنند اين ذهــن و فطنت را حريفان حسد
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   آنكگر مرا دشمن شدند اين قوم معذورند از
  مغزشان در سر بياشوبم كــــه پيل اند از صفت
 لشكر عادند و كلك من چو صرصر در صرير

  من سهيلم كĤمدم بر موت اوالد الـــــــــزنا
  پوستشان از سر بـــــرون آرم كه پيسند از لقا

  مثل يأجوج اند و نطق مــن چو صور اندر صدا
 )33: الف1375خاقاني، (

سازي، يعني ايجاد تقابل و تضاد  بر پاية اين ديدگاه است كه نخستين شرط حماسه
خاقاني در شعرش، اغلب در يك . شود و رودررويي و كنش بين دو نيرو، حاصل مي

منشأ بخش . گيرد و در طرف ديگر، لشكريان انبوهِ دشمن طرف امر يا حادثه قرار مي
ممدوح، معشوق،   ،ناپذير او با نيروهاي بيروني  خاقاني، جنگ پايانبزرگي از اشعار 
  :حيات است... خلق و خو، طمع، ترس و ، و يا دروني...  مردم، بخت و

  دشمن جاه من اند اين قــوم كي باشند دوست؟
 ها كه حق با اين دروگرزاده كرد زان كرامت

  چون من از بسطام باشم ايــن گروه از دامغان
  د از كينه چـــون نمرود بر گردن كمانكشن مي

 )445: همان(

از اين روي است كه در شعر خاقاني، شاهد پيدايش نوعي حماسة شخصي هستيم؛ 
تنه، به نبرد با هر آنچه كه دشمنش  اي كه قهرمان آن، خود شاعر است و يك حماسه

ويي زند و همچون جنگج نيازي از هر چه هست مي رود و الف بي پندارد، مي مي
  : زند مثال دم مي خواند و با اغراقي مثال زدني، از قدرتي بي حقيقي، رجز مي

  به سيمرغ مانـم ز روي حقيقت
  به نام و به وحدت چون او سرفرازم

  مرا كشت و زادي است در طينت دل
  به پيش كس از بهر يك خندة خوش

 مرا باد و ديو است خادم اگر چه

  كه از هيچ مخلوق همدم ندارم
  ين هر دو معني از او كم ندارمكه ا

  كه حاجت به حـوا و آدم ندارم
  قد خويش چـون ماه نو خم ندارم

  سليمان نيم، حكم خاتم ندارم
 )361: همان(

هاي عرفاني را  رسد كه خاقاني، تعصب ديني و انگاره از طرف ديگر، به نظر مي
ناعت و عزلت و فقر، هايي چون استغنا و ق سازد تا با استعانت از آموزه دستاويزي مي

گراييِ ناشي  گريزي و درون گيري از خلق يا مردم آنچه را كه محققان امروزي، گوشه
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اي  ، توجيه نمايد و جامه)69: 1384ميرنوراللهي، (پندارند  از ضعف ارتباطي خاقاني مي
  :از دين و يا سلوك عارفانه، بر قامت رفتارش بپوشاند

  دار عزلت گزيد خاقاني
 رب قنـاعت ساختخورش از مش

  كه به از دار ملك خاقـــــــان است
  كه چو زمزم هم آب و هم نان است

 )1110: ب1375خاقاني،(

شود؛  هاي خاقاني خلق مي اي ديگر از حماسه بر طبق چنين نگرشي است كه گوشه
انتهاي آدمي و  هايي كه به رسم ادبِ عرفاني با اعتقاد بر شرافت و عظمت بي حماسه

بر همة كائنات و نيز بر پاية مبارزة بين خير و شر يا نور و ظلمت استوار برتري او 
 خاقاني است؛ يعني، اگرچه با "من"ي انساني و "ما"هايي كه معلق بين  است؛ حماسه

گيرد و هر آنچه فضيلت و موهبت  نازش به شرافت و فخامت روح بشري شكل مي
جليل و رجزخواني خاقاني در باب شمرد اما نهايتاً به ت الهي كه آدمي دارد، برمي

  : شود خودش ختم مي
  كعبه وارم مقتداي سبـــــــزپوشان فلك
  آبنوسم در بــــن دريا نشينم چون صدف
  جان فشانم،عقل پاشم، فيض رانم دل دهم
  ام علـوي و روحاني و غيبي و قدسي زاده

  دايةمن عقل و زّقه شرع و مهد انصاف بود
   كز گنج طلقمالك الملك سخن خاقــانيم

  
  من كه خاقانيم عزيز حقم
  ناوك وهم بـر نشانة غيب

  يك، فضالي زمانه را يك
 

  كـــــــــز وطاي عيسي آمد شّقة ديباي من
  خس نيم تا بر سر آيم كف بود همتـــاي من
  طبع عامل كيست تا گــردد عمل فرماي من؟
  كي بــود در ملك اُسُطقسات، استقصاي من؟

  علويان آبـــــــــاي منآخشيجان امهات و 
  دخـــــل صد خاقان بود يك نكتة غرّاي من

  )485: الف1375خاقاني، (
   خطاب من رانده است" عبدي"زانكه

  خاطر تيزتاب من رانده است
  است چرخ زيرِ ركاب من رانده

 )1113: همان(

آميزد و  طمعي را با مدح مي چنين است كه شاعري مداح كه داعية آزادگي و بي
كوبد و  ماند، گاهي به نعل مي ، بين خواستن و نخواستن سردرگم مي» نان«جنگ در 

سرايد در وصف آنكه در راه كسب نان، چه كارها كه  گاهي به ميخ، گاهي شعري مي
  :پرست است تواند انجام دهد و چقدر نان مي
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  چو شانه شد همه دندان ز فرق سر تا ساق تنم ز حرص يكي نان چو آينه روشن
 )326:نهما(

. كند گدايي نان را محكوم و رد مي سپر كرده و استوار،   و در عوض، بعضاً سينه
، »اظهار بيزاري از دريوزة نان از در كسان«توان ادعا كرد كه اين مضمون، يعني  مي

ترين داليل شكل گرفتن لحن حماسي در بيان و  ها و قوي ترين محرك يكي از مهم
اين نوع از اشعارش، سرشار از مناعت طبع و غني از خاقاني در . شعر خاقاني است

رود و در اين  آبرويي مي نيروي معنوي استغنا و قناعت، به جنگ هر چه كديه و بي
  : مسير، چون جنگجويي حقيقي ادعاي ايستادگي و رزمندگي تا پاي جان دارد

  زين بيش آبروي نريزم براي نان
  خون جگر خورم نخورم خون ناكسان

  گوهري از سگ بتر بوم نگبا اين پل
  

  چون فقر شد شعار تـو، برگ و نوا مجوي
 اي بمير و پي توشة حيات در گوشه

  آتش دهم به روح طبيعي به جاي نان
  در خون جان شوم نشوم آشناي جان

  گر زين سپس چو سگ دوم اندر قفاي نان
  )424:همان(

  چون باد شد براق تو، برگستوان مخواه
  خسان ده زبان مخواهخود را چو خـوشه پيش 

 )514: همان(

آيد و به  گاهي در خالل مدحي داغ و دوآتشه، روحية حماسي به سراغش مي
گري، از آستانة دريوزگي به جايگاه آسماني  جاي آنكه طبق روال عاديِ مداحي

ايستد و   ممدوح بنگرد و رسم كوچكي و بندگي پيشه گيرد، شانه به شانة ممدوح مي
نهد و در عين ستودن ممدوح، بر  حماسة شخصي خود را پي ميگام با مدح،  هم

فشرد و معتقد است كه  هاي هنري و كرامات انساني خود پاي مي فضايل و آراستگي
  :  اگر ممدوح شاه است، او خودش هم در شاهي و سروري چيزي كم از وي ندارد

  شاه سخن بــــه خدمت شاه سخا رسيد
  

  محمد خصال است و حسان او من
  الملك معني منم در سخن مالك

  
  من خضر دانشم تو سكندر سياستي

  شاه سخا، سخن ز فلك ديد برترش
  )296:همان(

  من او را شناسم، مرا او شناسد
  ملك سرّ ايـن نكته نيكو شناسد

  )1155: ب1375خاقاني،(
  هر چند خضر پيش سليمان نكوتر است
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 )103: الف1375خاقاني،( 

  و تو يك جوادابر كفا از كرم نيست چــ
  چون شود از نعت تـو از لب من در فشان

  نور ضمير مرا بنده شود آفتاب
 

  بحردال بر سخن نيست چو من يك سوار
  چون شود از مدح تو خاطر من در نثار

  تيغ زبان مرا سجده برد ذوالفقار
)256:همان (  

طري او به گيري از دربار و تمايل ف مناعت طبع و استغناي ذاتي و ميل به كناره«
سراياني كه ادب را دكاني براي كسب روزي  استقالل، او را به كلي از وصف مديحه

در ديوان خاقاني، آثار اين تعزز و كرامت نفس و اين سربلندي . ساخته، دور مي كند
حقيقتاً جسارت و استواري كالم ) 52: 1381دشتي،(» .شود و استغنا، زياد ديده مي
نظير و مثال زدني است و اين امر، از   در تقرب بزرگان، بيخاقاني و اعتماد به نفسش

مشهور چنان است كه افضل حقايقي، «: كند قدرت روحي و شخصيتي او حكايت مي
معروف به خاقاني، مردي پر سخن است و در ديدار خويش با پادشاهان و وزيران و 

د و پيوسته، گير دانشمندان و ديگر طبقات مردم، مجال سخن گفتن را از ايشان مي
گويد و در كاربرد استعاره و سجع و تمثيل، صنعت بسيار آشكار  خود سخن مي

خاقاني در قصايد مدحي، حتي گاهي از حد ) 4: 1381شفيعي كدكني،(» .كند مي
، زبان به » الحق مر«گذرد و متهورانه با علم به اين نكته كه  مفاخره شخصي هم مي

هاي شاهي  هاي تاريخي و اسطوره مندي از حماسه هگشايد و با بهر انتقاد و نصيحت مي
نهد؛اين نوع عبارات،  اي از عبرت، فراروي ممدوح خودكامه مي و پهلواني، آيينه

معادلة مأنوس و رايج مدح را كه فقط توصيف نيكي ممدوح است،كامالً به هم 
  :ريزد مي

  تاريخ كيقباد نخواندي كه در ِسير
  احكام كسروي نشنيدي كه در سمر

  افسانه شد حديث فريدون و بيوراسپ
 اين داد بكردو آن ستم آورد، عاقبت

  گستر نكوتر است؟ عدلش ز فضل عاطفه
  پرور نكوتر است؟ عدلش ز عقل مملكه

  زآن هر دوان كدام به مخبر نكوتر است؟
  هم حال دادگر ز ستمگر نكوتر است

 )102: الف1375خاقاني،(

نظير در ادبيات فارسي  ي جالب و تقريباً بي خاقاني در يكي از قصايد خود، مسئله
است و اين  را از خاقاني بازگرفته ) ِملك(گويا ممدوح، پيشكشي خود : كند را بيان مي
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اش آنكه خاقاني با لحني  است؛ نتيجه امر، به شدت موجب رنجش خاقاني گشته
هاي   ارزشكند تا هم آميز، هنر خود را با صلة ممدوح مقايسه مي باالدستي و مالمت

حد خود به رخ  شعر خود و هم حقارت صلة آن ممدوح را همراه با عصبانيت بي
. لحن خاقاني در اين شعر، به شدت پرخاشجويانه و تند و دور از انتظار است. بكشد

يكي از نمودهاي عالي لحن حماسه در شعر خاقاني است، در نوع خود كه اين قصيده 
  :هنجارشكنانه هم هست

   ثنا دادم نخـــواهم بازخواستشاه را تاج
  شه مرا نان داد و من جان دادمش، يعني سخن

  گنجخانة هشت خلد و ُنــه فلك دادم بدو
 گر به مدحي فرخي هر بيت را بستد دِهي

  خــواهد رواست شه مرا ناني كه داد ار باز مي
  نان او تخمي است فاني، جان من گنج بقاست

   روستاستدادة او چيست با مـــن؟ پنج خاية
  در مديح بكر من هـــر بيت را شهري بهاست

 )99:همان(

كند، بويژه  هايش هم حفظ مي خاقاني، اين آزادمنشي و لحن حماسي را در حبسيه
هاي تطبيقي بسياري كه بين حبسيات خاقاني و ديگر  با مطالعة نتيجة پژوهش

شگراني چون  سرايان پارسي و تازي انجام شده است؛ نظير تحقيقات پژوه حبسيه
هاي  ، به ترتيب در مقاله)1384 (آذرگونو ) 1390 (دودمان كوشكيو )1384 (رسمي

وصف زندان و «، »هاي فارسي شناختي تصويرپردازي پرندگان در حبسيه نقد روان«
توان  بيشتر مي،»دو شاعر زنداني«و» هاي فارسي و عربي سروده احوال دروني در زندان
هاي خاقاني، از روحية ممتاز و متفاوت نسبت به نظاير خود  يهبه اين امر پي برد كه حبس

سرايي، با سينة سپر كرده و گردني افراخته، از  خاقاني در حبسيه.برخوردار است
مرحوم فروزانفر، همين . كند و قصد مجيزگويي ندارد شخصيت و مرام خود دفاع مي

  ):31: 1378  فروزانفر،. (طلبي را دليل حبس خاقاني مي داند غرور و جاه
  حرمت برفت، حلقة هـــر درگهي نكوبم

  آنم كه گر فلك به فريدونيم نشاند
  باهللا كه گر به تيرگي و تشنگي بميرم

 

  كشتي شكست منت هر لنگري ندارم
  برگ سپاس بردن زآهنگري ندارم
  دنبال آفتاب و پي كوثري ندارم

 )368: الف1375خاقاني، (

، حبس و شكوائيه چنين روحية حماسي و  خاقاني نه تنها در مدح، فخر، هجو
تر از همه اينكه همين روحية  دهد بلكه شگفت آميزي از خود نشان مي مفاخره
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ترين چهرة ادبي، يعني معشوق نيز  ترين و آسماني زودرنجي و تفاخر را در برابر لطيف
ا به ها پيشتر از ظهور شاعراني كه به اعراض از معشوق ي خاقاني قرن. دارد ابراز مي

شهرت يافتند، در برخي از اشعارش، دل از » مكتب واسوخت«اصطالح، پرداختن به 
آرامي كه در  راند؛ چنين رفتاري با دل گيرد و او را از خود مي معشوق جفاكار برمي

، به تمام "نياز"است و نقش عاشق در قبال او، آن است كه سراپا » ناز«سّنت ادبي، منبع 
تر از قند بپندارد و جان و سر از وي دريغ   او را شيرينجفاهاي او تن دهد و زهر

، ...ندارد، منت سگان سر كويش را بكشد و خاك رهش را سرمة چشمان سازد و
بسيار بعيد و هنجارشكنانه است؛ عالوه بر اين، چنين رفتاري با معشوق دل آزار، نشان 

ها  و آنچه در اين غزل رفته است "وقوع"هايش نيز به راهِ  آن است كه خاقاني در غزل
  :واقعي اوست» من«اي از  بينيم ،گوشه مي

  ز خوان وصل تو كردم خالل و دست بشستم
  چنان كه از ديت خــون بود حيات دوباره

  اي به خون من آري  برو كه تشنة ديرينه
  

  همچنين فرد باش خاقاني
  چه كني غمزة كمانكش يار؟

 

  به آب ديده ز عشقت، كه زهر عمر گرايي 
  وباره عمر شمارم كه يابم از تو جداييد

  نپرسم از تو كه چون عمر زودسير چرايي
  )1079: ب1375خاقاني، (

  افروز است آفتاب اين چنين دل
  كه به تير جفا جگردوز است؟

  )1103:همان(
 

   عوامل سبكي تأثيرگذار در ايجاد لحن حماسي در شعر خاقاني -2-3

برانگيز اتفاقات و   شكل مناقشهبراي ساخته شدن شعر حماسي، عالوه بر
هايي كه موضوع كالم است،يعني تقابل و معارضة دو قطب مخالف، و  جريان

برافراشتن علم رويارويي، همچون ساير انواع شعر، ابزار و عناصر خاص موسيقيايي، 
زباني و ادبي خاصي مورد نياز است كه خاقاني با تبحر كامل، آن را در شعر خود وارد 

: شناسي و موسيقي، سروكار دارد لحن، با همة عناصر سبكي، يعني زبان، معني. كند مي
خالق اثر، لحن را به كمك آرايش و گزينش واژگان و جمالت، آهنگ و ساختمان «

جمالت، تشبيهات، استعارات، كنايات، نمادها و عبارات ادبي و تاريخي و فضاي 
  )157: 1388دشتي،(» .آورد شناسي، پديد مي سبكي، مانند زبان، موسيقي و معني
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ترين و پربسامدترين عناصر سبكي مؤثر در ايجاد لحن  در ادامة سخن، به مهم
  :شود حماسي در شعر خاقاني اشاره مي

  
  حركت . 1,3

حركت، يكي از شروط الزم براي ايجاد لحن در شعر، استفاده از حركت است؛ 
بخشد و   صورت مياي است كه شاعر به كمك آن، فضاي خيالي خود را وسيله

است، مضمون  آفريند و با جلب خواننده در شعر و فضايي كه خلق كرده شعرش را مي
شرط الزمِ حركت، تضاد و كشمكش . نمايد و يا حس مورد نظرش را به وي القا مي

هاست و اگر تضادي نباشد، حركت معنا  است چون حركت، ناشي از تضاد پديده
روحيه و حس و حال شاعر، در روند حركتي موجود . افتد نخواهد داشت و اتفاقي نمي
كردار و گفتار او از عناصر اصلي حركت در رخدادهاي . در شعر تاثير بسياري دارد

  . اصلي شعر است؛ حركت گاهي تند است و گاهي كند
خاقاني هر آنچه را كه براي ايجاد حركت در شعر الزم است، در شعر خود تعبيه 

 خلقيات خاقاني و ايجاد تضاد و تقابل در شعر او گفته شد، آنچه در باب. كرده است
مبين آن است كه شعر وي ، شرط نخستين ايجاد حركت را كه برخورد و كشمكش 

آفرين  به جز اين، خاقاني از تمام عناصر حركت. بين نيروهاي مختلف است، داراست
ودآگاه خود، در شعر خود، با هنرمندي و گاهي به شكل خودكار و برآمده از ناخ

ضرب آهنگ سريع و كوبندة شعر، : اين عناصر، عبارتند از . مند شده است بهره
، بسامد باالي افعال آمرانه، بسامد باالي )تام(استفادة بسيار از افعال مبين انجام فعل 

كنند و نيز  هايي كه بر حركت داللت مي هاي مبين حركت، بسامد باالي صفت اسم
  :آراية تشخيصاستفادة فراوان از 
  اند راهروان ازل خيز كه استاده

  مركب همت بتاز يك ره و بيرون جهان
 اول غسلي بكن زين سوي نيل عدم

  بر سر راهي كه نيست تا ابدش منتها
  از سر طاق فلك تا به حد استوا

  پس به تماشا گذر زآن سوي مصر بقا
 )53: الف1375خاقاني، (
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 مختلف و در موضوعات مختلف، در هاي حركت در اجزاي شعرهايي با قالب
شود؛ مثالً حتي در مرثيه كه از سوزناك ترين انواع شعر غنايي  ديوان خاقاني ديده مي

–است، خاقاني در ضمن داشتن روحية عاصي و گردنكش، با لحني حماسي و آمرانه 

 شعري پر از حركت و جوشش -دهد گويا كه به لشكريانش فرمان حمله و غارت مي
ست؛ در اين شعر، همة اشخاص و اشيا به سمت تخريب و ويرانگري در آفريده ا

  :   حركت اند
  صبحگاهي سرِ خـونابِ جگر بگشاييد

  خاك، لب تشنة خون است ز سرچشمة دل
  دل كبود است چــــو نيل فلك ار بتوانيد
  به جهان پشت مبنديد و بــه يك صدمة آه

  درِ دارالكتب و بام دبستان بكنيد
 زن چو قلم بشكافيد لمسرِ انگشت ق

  ژالة صبحدم از نرگسِ تر بگشاييد
  زده چون چاه سقر بگشاييد آب آتش

  بام خمخانة نيلي به تبر بگشاييد
  مهرة پشت جهان يك ز دگر بگشاييد

  بر نظاره ز در و بام مقر بگشاييد
  بن اجزاي مقامات و سمر بگشاييد

 )234: همان(

ترين  تحرك زو ايستاترين و كمخاقاني حتي در توصيف هم كه في ذاته ج
آفريند و لحن  هاي ادبي است،با استفاده از عناصر متداول ادبي خود، حركت مي بخش

  :كند هاي توصيفي از طبيعت و مناظر وارد مي مورد نظر خود را در صحنه
  سوارة گردون به جنگ دي  سلطان يك

 وار با بيست و يك وشاق ز سقالب ترك

  ا برافكندبر چرمه تنگ بندد و هر
  بر راه دي كمين به مفاجا برافكند
 )193: همان(

  باز از تف زرين صدف، شد آب دريا ريخته
  شاه يك اسبه بر فلك خون ريخت دي را شك نيست
 با شاخ سرو آنك كمان با بيد برگ آنك سنان

  آسا ز كف لولوي الالريخته ابر نهنگ
  آنك سالحش يك به يك بر قلب هيجا ريخته

  توان گرد شمرها ريختهآيينة برگس
 )523:همان(

   موسيقي شعر-2-3-1

ترين عوامل ايجاد حركت و در نهايت،  موسيقي شعر خاقاني، يكي از مهم
اهميت عامل موسيقي در ايجاد . مؤثرترين عنصر ايجاد لحن حماسي در اشعار اوست

اي است كه گاهي بدون وجود اجزاي حماسي ديگر، از قبيل  اين لحن، به گونه



16  37         شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                                         

هاي خيالي و يا حتي محتواي منطبق با روحية حماسه و تنها از طريق  اژگان يا صورتو
آفريني را در  توان حس و حال سلحشوري و حماسه انتخاب وزن شعري مناسب، مي

 اما اين نكته در مورد ساير - همچون يك مارش جنگي بدون كالم-شعر وارد كرد 
كند؛ يعني، هر چقدر   نميعناصر دخيل در ساخته شدن لحن حماسي شعر صدق

هاي خيالي، متناسب با حال و هواي رزم و حماسه باشد، بدون  واژگان يا صورت
اين ويژگي، اغلب در . وجود موسيقي متناسب، اين لحن در شعر ايجاد نخواهد شد

رغم استفاده از تمام ابزارهاي  شود كه در آنها علي قصايد مدحي خاقاني ديده مي
، تنها به علت نبود موسيقي ...)واژه، تصوير، تلميح و(ري حماسه گي مناسب براي شكل

دهد كه در  شود و شاعر نشان مي حماسي و پرطنين، شعر لحن حماسي احساس نمي
  : سرودن اين مدايح، آن انگيزه و حس حماسي برانگيزاننده را نداشته است

  روزي كه بر اعدا كني آهنگ شبيخون
  رستم ظفري بلكه فرامرز شكوهي

 هر چند كه لنبك دهد آسايش بهرام

  خود روزبه آيي كه شهِ روزبهاني
  دهايي جمشيدفري بلكه كيومرث

ـِه و لنبك به سقايي   بهرام به شاهي ب
 )630: همان(

هاي مختلف موسيقي شعر، شامل وزن،  هايي كه در باب بخش مطابق نتايج پژوهش
ها، هجاها،  ها، واك واجموسيقي ناشي از تكرار  ،رديف و قافيه، موسيقي دروني 

ها، بر روي شعر خاقاني انجام گرفته است، شعر خاقاني از لحاظ  اصوات و واژه
راستا  اي از اين تحقيقات كه هم به نتيجة پاره. موسيقايي، متنوع  قوي و تاثيرگذار است

است، اشاره » علل پيدايي لحن حماسه در شعر خاقاني«با موضوع مورد بحث ما، يعني 
  :دشو مي

 كه قصايد را از حالت نرمي االركان وجود اوزان متناوب-2-3-1-1    
افزايد، در ديوان خاقاني سخت حائز  سازد و بر تندي و تحرك وزن مي خارج مي

از اين «. آيد اهميت است و يكي از معيارهاي مقبوليت در قصايد خاقاني به حساب مي
بحر مضارع مثمن  (فاعلن  مفاعيل  فاعالت مفعول توانيم به دو وزن  نوع اوزان مي

بحر مجتث مثمن مخبون  (مفاعلن فعلن فعالتن  مفاعلن و ) اخرب مكفوف محذوف
 خاقاني، اوزان پر طنين و پر حركت ) 111: 1381ذوالفقاري، (» .اشاره كنيم) محذوف
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دهد؛ اين گزينش موسيقايي را حتي در مراثي   را براي شعر خود ترجيح مي و كوبنده
خواني ندارد، كامالً با روحية خاقاني  توان ديد كه اگرچه با روح مرثيه هم  ميوي هم

  :اي كه براي امام محمد بن يحيي سروده است سازگار است؛ مثل مرثيه
  آن مصر مملكت كـه تو ديدي خراب شد
 از سيل اشك بر سر طوفان واقعه

 وآن نيل مكرمت كـه شنيدي سراب شد
  شدخوناب قبه قبه به شكل حباب

)155: الف1375خاقاني،(  

است كه وزن معهود شعر  خاقاني در قصيدة مدحي نيز از بحر متقارب سود جسته
اين امر، به شعر وي رنگ و فضاي ديگرگون بخشيده است و آن را از . حماسي است

هاي خيالي و  اگر چه كلمات و صورت. فضاي عادي شعر مدحي خارج كرده است
اند، نقش وزن در ايجاد  حن حماسي در اين شعر تاثير داشتهها همه در ايجاد ل آرايه

  :لحن حماسي در اين شعر، بيش از ساير عوامل است
  دم عاشق و بوي جانان نمايد مرا صبحـدم شاهد جان نمايد

 )127: الف1375خاقاني،(

.  نيز بر لحن شعر، تاثير مستقيم داردكوتاهي و بلندي اوزان-2-3-1-2 
تر و نيز حركت و پويايي بيشتري برخوردارند ؛ از  وسيقي بيروني غنياوزان بلند، از م

  .تر از مسدس است اين روي،اوزان مثمن در شعر خاقاني بسيار فراوان
  ) 114: 1381رك ذوالفقاري ،  (

  كنان صبحدم مرغ شد انـــدر سماع رقص
  بر لب جام اوفتاد عكس شباهنگ بام

 هديه برِ دل رسان، تحفه سويِ لب فرست

  وار وقت سماع است هم بلبله را مرغ
  خيز درون پرده ساز پرده به آهنگ بم

  قول سبك، روي راست،رطل گران، پشت خم
 )876:  الف1375خاقاني، (

 لحن شعر، متناسب با اينكه در آن، هجاهاي كوتاه يا بلند :هجاها-2-3-1-3
ي كه شاعر داراي لحن معموالً در جاهاي. كند بيشتر بارز باشد، حالتي متفاوت پيدا مي

برد و آن هنگام كه لحن او  هيجاني و پرشتاب است، از هجاهاي كوتاه بيشتر بهره مي
لحني كه متناسب با فضاي پرشكوه . باوقار و كوبنده است، از هجاهاي بلند و كشيده

  :حماسي است، طبيعتاً گرايش بيشتري دارد كه از هجاهاي بلند و كشيده استفاده كند
  بر خامه و بنان من است سخن جنيبه  كش خاطر و بيان مــن است ريطه    خرد خ
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  بدان خداي كه دور زمان پديد آورد
  منم به وحي معاني پيمبر شعرا 

  
       خاقاني بلندسخن در جهان منم

  اسباب هست و نيست اگــر نيست گو مباش
 

  كه دور،دور من است و زمان، زمان من است
   من استكه معجز سخن امروز در بيان

  )796:ب1375خاقاني،(
  كĤزادي از جهان روش حكمت من است
  كاين نيستي كــه هست مرا حشمت من است

 ) 1112:همان(

شود، نوعي از تكيه  آنچه باعث تغيير لحن در شعر فارسي مي:  تكيه-2-3-1-4
شود و در تعريف تكية وزني يا  است كه بدان تكية موسيقايي يا تكية وزني گفته مي

شود و  هر مصراع شعر، از لحاظ موسيقايي به چند بخش تقسيم مي«: اند قايي گفتهموسي
اي وجود دارد كه موسيقي، ريتم و ايقاع شعر  آهنگ ويژه در آغاز هر بخش، ضرب

هاي  ها، تكيه آهنگ شناسي، به اين فشارها و ضرب در زبان. وابسته به آن است
تكيه در طنين آهنگ كالم و ) 64: 1386عطايي، (».گويند موسيقايي يا وزني مي

يابي درست از  كند؛ خاقاني با بهره تقويت لحن مطلوب خاقاني، نقش مهمي ايفا مي
هاي موثر و قوي در شعر خود  ها و نتيجتاً تغيير لحن كاركرد افعال و اصوات، تكيه

  : ايجاد كرده است
  نطع بگسترد عشق، پاي فروكوب، هان

  از آنكخيز به صحراي عشق ساز چراگاه 
 

       خانه فروشي بزن، آستي اي برفشان
  بابت رخش تـو نيست آخور آخر زمان

 )446: الف1375خاقاني،(

  :     انتخاب واژگان-2-3-2
ها عالوه بر اينكه ابزار عيني كردن مفاهيم و تصاوير شعر هستند، در نمايش  واژه

واژگان شعر، فراوان عوامل مؤثر در گزينش «. حس و حالت و ايجاد لحن نيز مؤثرند
شخصيت فردي شاعر و بويژه حاالت : و متنوع است كه برخي از آنها عبارتند از

روحي وي، مخاطبان شاعر، سنت و ميراث ادبي گذشته، محيط زندگي شاعر و اوضاع 
شناس  كه دانشمندان لغتتوجهي«)1380:132پورنامداريان،(».سياسي و اجتماعي زمان

اند، حاكي از اهميت واژه است، به  واژه داشته"اصر به شناسان مع گذشته و زبان
) 82: 1368لوريا،(» .دانند اي كه برخي از محققان زبان، واژه را واحد انديشه مي گونه
است كه ميزان حضور يك واژه يا  اين يك اصل ثابت شده«توان گفت كه  مي



19  عوامل مؤثر در ايجاد لحن حماسي در شعر خاقاني                            94بهار و تابستان 

 دربارة صاحب آن اي تواند ما را به نتايج تعيين كننده واژگاني خاص در يك اثر مي
  ) 51: 1391روحاني،(» .اثر برساند

هر واژه در گزينش شاعرانه  در وهلة اول از دو جنبة اصلي مورد توجه قرار 
خاقاني با تبحر . از جهت ساختار آوايي واژه و از جهت انتقال و القاي معاني: گيرد مي

اي يكايك كلمات ه رود و از بين مترادف و استادي، به سراغ گزينش واژگان شعر مي
خواني و  هايش هماهنگي و هم ها و مصوت گزيند كه صامت ، آن كلمه اي  را برمي

وظيفة انتقال و القاي معاني، دومين نقش مهم . باشد تعادل يا تضاد و ناهمخواني داشته
در انتخاب واژگان، ) آوا و معني(خاقاني از هر دوي اين جهات . واژه در شعر است
اي كه واژگان منتخب او، هم عامل  كند، به گونه اي عمل مي فهبسيار دقيق و حر

گزينش و چينش .تحرّك شعر و هم موجب ايجاد لحن حماسي در شعر اوست
واژگان در شعر خاقاني، به شكلي است كه با تقويت آوايي از طريق تكرار، سجع، 

يرهاي هاي مناسب و نيز ايجاد حركت و تصو آرايي و انواع جناس، ايجاد مكث واج
بخشد و  زنده، فارغ  از موضوع و مضمون كلي شعر، بدان رنگ و لحن حماسي مي

هاي آن جايگزين شود،  اگر از جهت آزمون، يكي دو واژه از اين شعر حذف و معادل
  :به درستي اين ادعا پي خواهيم برد
  دست صبا برفروخت مشعلة نوبهار
  كرد خزان تاختن بر صف خيل بهار

  ن شادي بسوختسنبلة چرخ را خرم
 

  داري گرفت كوكبة شاخسار مشعله
  باد وزان بر رزان گشت به دل كينه دار

  آتش خورشيد كرد خانة باد اختيار
 )253: الف1357خاقاني، (

  :هاي حماسي ها و شخصيت  تلميح به داستان-2-3-3

اي شعر خاقاني است، در ميان الگوهايِ تمثيلي و  تمثيل و نيز تشبيه، ابزار حرفه
هاي پهلواني و حماسي، از  شبيهي پرتكرار در شعر خاقاني، تلميح به نمادها و نشانهت

قبيل اَعالم اشخاص، رويدادهاي تاريخي و داستاني و نيز اشاره به اساطير حماسي 
طهمورث  و كيومرثها و پهلوانان شاهنامه، از  اسامي شخصيت«: بسيار زياد است

 در ديوان خاقاني بيش از هر ديوان ديگر چوبينه،بهرام  و خسروپرويز گرفته تا ديوبند
هاي مشهور شاهنامه مانند  ممكن است تصور شود كه تنها چهره. شعر فارسي است
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 مورد توجه اسفنديار و كيخسرو و افراسياب و رستم و ضحاك و فريدون و جمشيد
تمامي او آن چنان با . دهد خاقاني است اما سيري در ديوان او، خالف آن را نشان مي

ها، اعم از مشهور و نامشهور،  شاهنامه مأنوس است كه اشاره به جزيياتِ تمام داستان
هاي مربوط به بخش تاريخي آخر شاهنامه كه ديگران كمتر به آن  حتي داستان

يابي از اين اشارات  بهره)  45: 1380نوريان،(» .شود اند، در تلميحاتش ديده مي پرداخته
ؤثري در ايجاد و تقويت لحن و تصاوير حماسي در شعر و تلميحات حماسي، نقش م

  : خاقاني دارد
  تنه چون رستم و دريم غوغا كنيم يك

  ترس تيغ و دار بگوييم تا كـه ايم بي
 آتش زنيم هفت علفخـانة فلك

  درع فراسياب بـه پيكان صبحگاه
  بريم، آنِ صبحگاه افكن خـزينه نقب

  چون بنگريم نزل فراوان صبحگاه
 )510: الف1375 خاقاني،(

  صورخيال -2-3-4  

صور خيال، . هاي حسي شاعر است ترين عناصر براي بيان دريافت صورخيال، مهم
ترين عامل تغييردهندة لحن به  گرايي كه همچنين مهم نه تنها وسيلة بيان احساس واقع

ل ديگر البته صورخيال تنها عامل نيست  اما با شتابي بسيار بيشتر از عوام«. رود شمار مي
العمل  با توجه به عكس«) 166: 1375اسكلتن، (» .تواند لحن شعر را تغيير دهد مي

عاطفي شاعر و نيز با توجه به حالتي كه در برخورد با موضوعات مختلف به شاعر 
وقتي موضوعي، شاعر را به خشم . كند دهد، عناصر سازندة تصاوير تغيير مي دست مي

كند، عناصر سازندة تصاوير شعري نيز متناسب با   ميآورد و او را سرشار از نفرت مي
شود تا در القاي تجربة شعري، بيشترين تاثير را در خواننده  آن، حاكي از نفرت مي

  ):137: 1384پور،  عمران(» .بگذارد
  من همي در هند معني راست همچـون آدمم

  بيزان هوس من قـــرين گنج و اينان خاك
  نامحرمانمن عزيزم مصر حرمت را و اين

  گيا وين خران در چين صورت گوژ چون مردم
  من چراغ عقل و اينان روزكوران هوا

  غرزنان برزنند و غرچگان روستا
 )33: الف1375خاقاني، (

مند است؛ تصاوير تو در تو با زباني  خاقاني اصوالً به تصويرسازي بسيار عالقه
وجب ايجاد حركت و پيدايش شوند و م موجز، پيوسته و با سرعت در شعر او وارد مي
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هاي خيالي پربسامد در شعر خاقاني،  در ميان صورت. گردند و تنوع لحن در شعر او مي
تصاوير برساخته بر مبناي ميادين جنگ و مبارزه و سلحشوري، بسيار زيادند و در 

هجو، رثا، تغزل، توصيف حكمت و موعظه، اغلب موضوعات شعري، چون مدح، 
  : كواييه، وجود دارندطبيعت و مفاخره و ش

  دوش چـو سلطان چرخ تافت به مغرب عنان
  چـــون سپر زر مهر گشت نهان زير خاك
 مطرد سرخ شفق دست هـــــوا كرد شق

  گشت ز تير شهاب روي هـوا پر سنان
  ناچخ سيمين ماه كرد پديد آسمان

  پيكر ِجـرمِ هالل گشت پديد از ميان
 )461همان، (

نها از جهت موسيقي و  ي، انتخاب واژگان و رعايت تناسب آطبعاً در چنين تصاوير
نيز چنان كه در بخش حركت ذكر شد، . هاي شعري، اهميت بسياري دارد معنا و آرايه

  :كند تشخيص يا جاندارواري، در ايجاد اين تصاوير پرتحرك نقشي اساسي ايفا مي
  بردار زلفش از رخ تا جــــان تازه بيني

   به خــون خلقيپروانة غمش را هر دم
  تركان غمزة او چــون دركشند ياسج

  
 

  ش، قربان تازه بيني ُكشتِ غمزه وز نيم
  شمشير تيز يابي، فرمان تازه بيني

  در هر دلي كه جويي، پيكان تازه بيني
 )620:همان(

   مبالغه -2-3-5

توان گفت مهم ترين  مي. دامنة اغراق و مبالغه و غلو در حماسه بسيار وسيع است
اگر چه قصايد مدحي . ها بحث اغراق در تمام اجزاي آن است صر روايي حماسهعن

اي در برخوداري از رنگ مبالغه دارند اما گستردگي مبالغه، در حماسه  هم سهم عمده
ها بيشتر در توصيف ممدوح و  اي كه اگر در مدح، اغراق بسيار بيشتر است به گونه

شود،  مي اعر مداح در حق او استفاده محامدش و نيز وصف كيفيت بندگي و ارادت ش
ها به شكل ويژگي الينفكِ تمام جزييات حسي و فكري و بياني شعر  در حماسه

در شعر خاقاني، شاعر تمام آنات و تصاوير شعر را بويژه آن بخش هايي را . آيد درمي
است، با ) اش يعني قهرمان حماسة شخصي(كه در توصيف كرامات و فضايل خودش 

  :برد ها به كار مي ين اغراقتر پررنگ
  زبان من شبان واد ايمن  ضمير من امير آب حيوان
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  كبوترخانة روحانيان را
  اگر ناهيد در عشرتگه چرخ

 ببخشد مشتري دستار و مصحف

  هاي سر كلك من ارزن نقط
  سرايد شعر مـن بر ساز ارغن،
  دهد مريخ حالي تيغ و جوشن
 )494همان،  (

  گيري  نتيجه-3

هاي شخصي  اشعار بسياري، از لحن حماسي استفاده كرده و حماسهخاقاني در 
لحن . خود را سروده است كه قهرمان يا شخصيت اصلي اغلب آنها خود اوست

قصيده، قطعه،  ،هاي مختلف شعري  حماسي، همچون رنگ و روح شايع در قالب
ثيه، مدح، مر ،تركيب و ترجيع بند و حتي غزل، و در موضوعات مختلف شعر خاقاني 

الخصوص مفاخره، به شكل خودكار و برآمده از  عرفان، هجو، حبسيه، توصيف و علي
  . ناخودآگاه شاعر، وارد شده است

 زودرنجي و حساسيت خاقاني، همراه با اعتقادات عرفاني و مذهبي وي، -
دهندة اين لحن در شعر شاعر شروان   روحي و فكري تشكيل ترين زيرساخت مهم
  . است

هاي مختلف سبكي در شعر خاقاني، در خدمت تقويت  اجزاي دستگاهبسياري از 
 : ترين اين عناصر عبارتند از مهم. لحن حماسي اين شعر است

االركان، بحرهاي  اوزان متناوب(موسيقي شعر مخصوص لحن حماسه  -
  ؛ )مثمن، آواي هجاها و حروف و واژگان، حركات و سكنات، وقفه

از جهت معنا، در خدمت لحن واژگاني كه هم از جهت آوا و هم  -
 حماسي شعرند؛

 هاي حماسي؛  ها و اسطوره تلميحات و اشارات به داستان -

 تصاوير و ايماژهاي خيالي حماسي؛  -

مبالغة فراوان در گوشه گوشة شعر، از توصيفات تا افعال و كنش  -
 شخصيت اصلي حماسه و نيز قواي متخاصم؛

 . پنداري جان بخشي و انسان -
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ديگر در ايجاد لحن حماسي در شعر خاقاني، حركت عامل بسيار مهم  -
هاي  ترين نمونه و پويش موجود در شعر اوست؛ شعر خاقاني يكي از پرتحرك

واژگان، (شعر كهن فارسي است و حركت جوهرة اجزاي اصلي اين شعر 
 . است) صفات، افعال، صورخيال

جاد لحن همة اين عناصر نه به تنهايي بلكه به شكل تني واحد، در خدمت اي
  .حماسه و يا به تعبير ديگر حماسة شخصي خاقاني هستند

  :يادداشت ها
الجرم زين وجود / همه رنج من از وجود من است/ كه برنجم ولي نرنجانم/ عادت اين داشتم ز طفلي باز

 )1222: ب1375خاقاني، (ناالنم 

/  رسد به تشت بخروشدچون زخم/زآن راحتها كه روح را بايد/ تهي است خاقاني  چون تشت ميان- *

  )902همان، . (انگشت بر او نهي بياسايد
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