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ادبی  انی ونظر به سیر تطوّر شعر پارسی در سده ششم هجری از سادگی به تکلّفهای زب
 شاخص اندیشه و كالم خاقانی به عنوان یکی از شاعران صاحب سبک و از یکسو و غنای

های آید كه آیا شعر خاقانی در قالباین دوره از سوی دیگر، این پرسش كلیدی پیش می
ایر كمتر شناخته شده نظیر قطعه، به لحاظ ساختار و مضمون با سبک شخصی وی در س

 ر اینكه قالب قطعه د یدهدخیر؟ مالحظات علمی نشان مقالبهای شعری یکسان است یا 
ریج به تدای رسید و به اوج استقالل گونه خاقانیو پس از وی  انوریعصر نخست با ظهور 

ن قطعه ای كه اگرچه زبادر شعر این دوره انعکاس یافت؛ به گونه به صورت یک قالب هنری
وان تای از موارد میخاقانی در پارهر قطعات دای و غیر رسمی است ولی تا حدودی محاوره

رتی به عبااست و  سابقهكمردّپایی از تکلّف و صناعت را مشاهده نمود كه در نوع خود 
قیق در پژوهش حاضر پس از بررسی داز این رو ود؛ رسبک شخصی سراینده به شمار می

بندی قطعه موجود در دیوان خاقانی )مطابق چاپ و تصحیح استاد سجادی( و دسته 321
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Conceptual Typology and Stylistics Analysis in Khaghani's 

Fragment  

 
Leily Abbasi Montazeri1, Ghodrat Ghasemipoor2 (corresponding author) 

Nasrollah Ememi3, Mouhammadreza Salehi Mazandarani4 

 

Abstract  

Regarding the evolution of Persian poetry in sixth century AH from 

simplicity toward lingual and literary difficulty, on the one hand, and the 

unique richness of Khaghani's philosophy and thought as one of the 

stylistic poets of this period, on the other hand, this key question arises as 

to whether or not Khaghani's poetry in less known forms such as 

fragment is similar in structure and content to his personal style in other 

poetic forms? Scientific observations reveal that the fragment form in 

this period was initially emerged by Anwari and after that peaked with 

independent type by Khaghani, and then gradually reflected in an artistic 

form in the poetry of this period; so that although the language used in 

fragment was somewhat vernacular and informal, but in Khaghani's 

fragment in some cases can trace the footnote of difficulty and figure of 

speech, which is unique in its own way and is considered to be a personal 

style of the poet. Thus, in the present research, after examining 321 

existing fragments in Divan (According to Master Sajjadi's printing and 

correction) and upon the thematic categorization of them into 14 types, 

provide a general overview of the content and structure of these 

fragment.   
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 مقدمه  -1

گیری از اصول زیباشناسی اهمیّت بسزایی دیوان خاقانی به دلیل تنوّع مضامین و بهره

های نظیر و نگرگاههای بدیع، تخیّل بیكنار تصویرسازی در دارد. به عبارت دیگر زبان قوی

جتماعی و فرهنگی به شعر و اندیشه خاقانی هویّت های مختلف سیاسی، انوآیین در حوزه

بخشیده و او را به یکی از شاعران صاحب سبک و اثرگذار در ادوار بعدی تبدیل كرده است؛ 

 معمار زبان و خیال را بر آن داشته تا به او لقب 1این عوامل برخی از پژوهشگران مجموعه

 دهند.

ک یز سبنثیر سنّتهای ادبی رایج و اگرچه عمده مضامین مورد توجّه خاقانی تحت تم

یکن لدد؛ رگمی مدح، مرثیه، اخالق و مفاخرهشخصی وی بیشتر پیرامون موضوعاتی از قبیل 

تحریک  اهیمذهن خلّاق و دانش بسیار خاقانی، وی را هماره نسبت به پرداختن به سایر مف

  . حفظ كرده استگرایی ن و كلیشهرا از تکرار مضمو شنموده و همین امر، شعرو تحریض 

ر د البمطابق پژوهشهایی كه تا كنون در باره قالب قطعه صورت گرفته است، این ق

م زیرا در این قرن یکی از استادان مسلّ»سده ششم هجری به اوج رواج خود رسید 

اد: لقی ر)قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی، خا« یسته استزسرایی یعنی انوری میقطعه

گیری لن نیز به عنوان مبدأ شکبر این كانونهای ادبی موجود در خراساعالوه  (.17-18ص 

الب و اند؛ بنابراین به دلیل اهمیّت این قدر این عصر نقشی چشمگیر داشته آن و تکامل

ر تمثی كه-در این دوره  نقش ویژه خاقانی به عنوان یکی از شاعران شاخص و صاحب سبک

وا و به لحاظ محت ویبندی قطعات هطبق -اندشتهبسزایی در ترقّی و كمال قالب قطعه دا

ی و ود و نقشی گسترده در بررسی سبکرات پژوهشی به شمار میمضمون یکی از ضروریّ

 مطالعات ساختاری دارد. 

 پرسشهای تحقیق  -1-1

 : این پژوهش كوششی است جهت یافتن پاسخهایی علمی و مشروح به پرسشهای زیر

ده شوجّه تنوّع مضامین در قطعات خاقانی چگونه بوده و در آنها به چه موضوعاتی ت. 1

 است؟ 

 های موضوعی در قطعات خاقانی كدامند؟ اهمیّتترین گونهاهمیّتترین و كم با. 2

 های موضوعی در قطعات چیست؟ ای از گونهعلل توجّه بیشتر خاقانی به پاره. 3

                                                      
 (.  1389ر.ک به مقاله: )كرمی و جواد دهقانیان،  - 1
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فکری قطعات خاقانی مطابق سبک شخصی سراینده صورت آیا ساختار زبانی، ادبی و . 4

( Literary Traditionsگرفته یا تحت تمثیر سبک دوره و سنّتهای ادبی حاكم )

 ریزی شده است؟ طرح

 

 اهداف و ضرورت تحقیق )نوآوری موضوع(  -1-2

دیوان موجود در قطعات و تحلیل سبکی  شناسی مفهومیگونهمقاله حاضر با هدف  

تا كنون ورت گرفته است. بدیهی است از آنجایی كه عمده توجّه پژوهشگران خاقانی ص

به استناد اصول  حاضر موضوع پژوهش رواز این ؛بوده است قصاید خاقانیبیشتر معطوف به 

 در استانداردهای پژوهشی و به دالیل زیر ضرورت دارد و بدیع است: نوآوریمربوط به 

تا كنون هیچ  حوزه آذربایجانبا توجّه به اینکه اساساً درباره تنوّع قطعات شاعران  -1-1-2

شناسی ای به لحاظ گونهپژوهشی صورت نگرفته و به ویژه در زمینه قطعات خاقانی مطالعه

شناسی انجام نشده است، به همین دلیل موضوع این پژوهش موضوعی و تحلیل سبک

به تولید علم و كسب آگاهی درباره سبک شاعر منجر د وانتسابقه است و میجدید و كم

 گردد.

در این مقاله با توجّه به طرح و ساختاری كه ارائه شده یعنی تحلیل آماری به  -2-1-2

های مهم در مطالعات همراه بررسی عمیق سطح فکری به عنوان یکی از حیطه

رتباط سطح فکری با ها و مفاهیم نوینی مطرح شده است از جمله: اشناسی، ایدهسبک

اجتماعی(، بررسی و تحلیل سطح فکری  –سطح زبانی با توجّه به عوامل محیطی )سیاسی 

شناسی و در نهایت رویکردها و زیر ای نظیر روانشناسی و جامعهرشتهبا رویکردهای میان

بینی خاقانی كه در مطالعات مشابه عنوانهای جدید در تحلیل اصول خاص حاكم بر جهان

 اندکپژوهی تا كنون مورد توجّه قرار نگرفته و اگر هم مطرح شده بسیار یطه خاقانیدر ح

 بوده است. 

تنها پژوهش اصیلی كه درباره قالب قطعه و دگردیسی آن در ادب پارسی تا  -3-1-2

است كه نویسنده در  حسین خالقی راداز  سراییقطعه و قطعهكنون صورت گرفته كتاب 

ه شناسی موضوعی مختصری از قطعات خاقانی ارائه داده و بونهآن ذیل مباحث اصلی، گ

تحلیل جامع آن نپرداخته است؛ از این رو مطالعه حاضر به لحاظ جامعیّت و تحلیل كلّی 

به  پیشینكننده پژوهشهای قطعات دیوان خاقانی به نوعی استمرار یک كار اصیل و تکمیل

 ود. رشمار می
 

 روش تحقیق  -1-3

پژوهی( توصیفی )شیوه متن –دو الگوی آماری و تحلیلی  ی ازتلفیقپژوهش حاضر 
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گذاری قطعات موجود در دیوان خاقانی و است؛ به این صورت كه در ابتدا پس از شماره

قطعه(، تمامی این اشعار به صورت كامل مطالعه شد و بر  321مشخّص شدن تعداد آنها )

نظر در هر قطعه مشخّص و ثبت  (، گونه موضوعی موردDominantاساس وجه غالب )

 گردید. 

 پیشینه تحقیق  -1-4

ژوهش نها پدرباره قطعات خاقانی تا كنون تحقیقات قابل توجّهی صورت نگرفته است. ت

اد راز حسین خالقی سرایی در شعر فارسی قطعه و قطعهدر این زمینه كتاب  برجسته

شناسی جداگانه به گونه ( است كه نویسنده در آن برای نخستین بار در فصلی1375)

بندی كرده گونه دسته 5ی پرداخته و آنها ر ا در موضوعی قطعات خاقانی به صورت كلّ

مچنین . هییپندهای اخالقی، انتقاد و شکایت، مدح، مرثیه و خودستااست كه عبارتند از: 

تا( و حمید رضا فرضی )بی سبک خراسانی در شعر فارسیمحمّد جعفر محجوب در كتاب 

ای مختصر به قطعات ( اشاره1392« )تحلیل موضوعی قطعه در قرن ششم»در مقاله 

اری و اند. از آنجایی كه در هیچ یک از پژوهشهای مورد اشاره، تحلیل آمخاقانی داشته

همچنین مقایسه آنها با سایر صوص قطعات خاقانی خساختاری در  -ای مفهومی مطالعه

 نجام آنابدیع و حاضر پژوهش  بنابراینصورت نگرفته است؛ ی موجود در دیوان وی قالبها

 وافت یسد؛ به ویژه از این جهت كه قالب قطعه در سده ششم ترقّی رضروری به نظر می

ندگان ز گویارا به كمال رسانید و به یکی  آنخاقانی به عنوان یکی از شاعران این عصر، 

 ن دوره مبدّل شد. سرایی ایتمثیرگذار در قطعه

 

  1شناسی مفهومی و طبقه بندی قطعات خاقانیگونه -2

 تنوّع بهآفرینی و بیان مفاهیم و موضوعات مبا عنایت به اینکه شیوه خاقانی در مضمون

فاهیم ار ماین صورت بوده كه در هر قطعه یک موضوع اصلی را به عنوان هسته كالم در كن

های نهبندی این قطعات به گوان كرده؛ بنابراین طبقهردتر پرورانیده و بیو مضامین خُ

بندی آن  مایه اصلی و وجه غالب صورت گرفته و تقسیمموضوعی مختلف بر مبنای درون

 به شرح زیر است:

 
 شناسی قطعات خاقانیگونه( 1شماره جدول 

                                                      
(( که ما 1397ای نوشته شده )نک: حجازی فرد و همکاران )شناسی غزلهای حافظ مقالهپیش از این در گونه - 1

 مند بوده ایم. نیز در این مقاله از همان سبک و الگو    بهره
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 تعداد شماره قطعه گونه ردیف

تعلیمی  1

 )اخالقی(

2،3،7،21،23،33،36،37،38،40،42،47،50،51،52،54،

55،58،63، 

66،67،86،87،91،109،110،111،114،115،116،118،

120،122، 

124،131،132،135،151،153،155،160،171،172،17

9،184،185،186،187،190،192،194،197،201،205،2

09،211،216،218،222،225،233،236،261،271،272،

276،277،291،296،297،311،313،314،315 

75 

4،5،12،14،16،20،22،24،26،27،28،29،70،71،72،73 مدح 2

،74،78،81،82،84،93،94،95،98،99،

100،102،104،159،161،182،210،

212،215،217،219،238،242،246،265،273،275،28

4،285،286،287،294،304،306،310،316 

52 

1،6،9،15،19،35،59،97،103،113،126،127،154،164 شکوائیه 3

،168،174، 

180،188،191،196،198،202،221،226،234،241،24

3،248،249،250،251،252،253،256،262،267،268،2

70،281،282،293،295،307،318،319 

45 

،10،13،31،34،69،117،119،121،123،130،152،166 حالحسب 4

176،181، 

183،189،195،220،224،237،239،240،247،255،25

7،258،260،280،308،309 

30 

43،44،45،48،138،139،141،142،143،144،145،146 مرثیه 5

،147،162،163،169،193،206،207،227،228،229،23

0،278،300 

25 

،32،39،57،60،90،106،107،125،129،149،150،175 مفاخره 6

177،213، 

214،223،259،288،289،299 

20 

56،65،89،133،148،157،158،200،208،232،244،26 هجو 7

3،269،270،283،302،303 

17 

 8 8،41،77،85،108،167،264،290 روایی 8

 6 88،165،203،266،274،282 نکوهش 9
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 5 61،156،204،235،254 دعایی 10

 4 25،68،96،137 تقاضا 11

 3 18،53،199 عاشقانه 12

 2 75،105 وصف 13

تساهل و  14

 نوشیباده 

76،317 2 

 

ها و به ترتیب بسامد ود جدول فوق بر مبنای فراوانی گونهشهمانطوركه مشاهده می

بندی شده و آنچه از بررسی نمودارها و ارقام مستخرج اولویت كاربرد آنها در قطعات خاقانی

اخالقیات )تعلیمی(، مدح، ها نظیر آید حاكی از آن است كه برخی ازگونهبه دست می
االیی برخوردارند؛ ببینی خاقانی از اهمیّت و بسامد در جهان حال و مفاخرهشکوائّیه، حسب

اهمیّت و بسامد  ،وصف، تساهل، عاشقانه و تقاضاها نظیر ای دیگر از گونهدر مقابل، پاره

كمتری دارند. نخستین دلیل این امر، ناشی از شخصیّت خاقانی و ویژگیهای روحی و روانی 

شاعر از شرایط زمانه و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.  رل دیگر تمثّلید و او

وان گفت تبدیهی است تنوّع مضامین در قطعات خاقانی به حدّی است كه به جرأت می

و نیز  شخصیّت و احوالاز نمایی كلّی ، نشبررسی و مطالعه این قالب شعری در دیوا

هد و از حیث مطالعات دعر به دست میشا و روزگار اندازی گسترده از زمانهچشم

ی، تاریخی و روانشناسی بسیار حائز اهمیّت است و شاید چندان دور از واقع سشناجامعه

نباشد اگر همین عوامل را دلیلی قاطع و محکم بر برتری قطعات خاقانی نسبت به سایر 

فاهیم به كار مضامین و مبه لحاظ قالبهای شعری موجود در دیوان )به ویژه قالب قصیده( 

 به شمار آوریم. رفته 
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 هاای درصد فراوانی گونهنمودار دایره ( 2شکل 
 

 تحلیل سبک و ساختار قطعات  -3

شناسیِ كالسیک غالباً مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته، آنچه در مطالعات سبک

محتوا تنها به عنوان معیاری تحلیل ساختار متون بر مبنای سطوح زبانی و ادبی است و به 

برای ارزیابی كلّی اندیشه و ایدئولوژی حاكم بر متن و نیز تعیین ژانرها و زیرژانرها 

اند. امّا آنچه سبب تمایز مطالعات سبکی معاصر با پژوهشهای پیشین شده، اهتمام پرداخته

توجّه یا شناسان به واكاوی دقیق متون به لحاظ مختصّات فکری و كشف علل ویژه سبک

ای از مضامین و موضوعات تحت تمثیر سبک فردی و سنّتهای توجّهی گویندگان به پارهبی

سبک تنها با »پژوهی وان گفت در رویکردهای جدید سبکتادبی است. به عبارت دیگر می

ها، مایهسازی و ویژگیهای صوری زبان مرتبط نیست، بلکه عمیقاً با درونمقوله برجسته

ار كلی اثر، اندیشه و محتوای كلی آن و حتّی جایگاه متن در سیر تکاملی تصاویر، ساخت

ابد كه میان یشناسی زمانی به توفیق دست میتاریخ ادبیات نیز سروكار دارد. بنابراین سبک

ها، رویکردها و شناسی، نظریه)سبک« صورت و محتوا پیوندی معنادار و استوار برقرار كند

را به  1از این رو در این تحقیق برآنیم تا نخست سطح فکری 1(. 219روشها، فتوحی: ص 

                                                      
محمود درگاهی پیشتر به همین موضوع پرداخته بود و پس از او اینن دیندگاه توسنح محمنود فتنوحی تکمینل        - 1

 (.  1383ت ) ر.ک: درگاهی، شده اس
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عنوان یکی از سطوح كلیدی تحلیل كنیم تا از این رهگذر، نظام فکری غالب در قطعات 

در پرتو سطح یابی نماییم و پس از آن به بررسی ساختار زبانی و ادبی خاقانی را ریشه

  خواهیم پرداخت.فکری 

 

 سطح فکری -1-3

های فکری و مفاهیم به كار رفته در آثار ادبی غالباً متمثّر از عوامل به طور كلی الیه

مختلفی نظیر: بینش گویندگان )سبک فردی(، نوع نگرش و ایدئولوژی حاكم بر روح آثار 

در ادوار مختلف، پیروی از سنّتهای ادبی، نقش عوامل محیطی در تربیت فردی گویندگان، 

 –های روحی لیمی در پرورش شخصیّت اجتماعی، دانش فردی و زمینههای تعتمثیر آموزه

 روانی آنان است. 

وان گفت كه دانش فردی و ذوق و قریحه ادبی وی تحت تدر رابطه با شعر خاقانی می

تمثیر عناصر سبکی به بهترین شکل ممکن در قالبهای گوناگون انعکاس یافته است. اگرچه 

است امّا با توجّه به پویایی  مشهود شقصائدره بیشتر در به لحاظ فکری، مفاهیم سبکی دو

قطعات و تنوّع آنها به لحاظ مضمون، شاید چندان دور از واقع نباشد اگر قطعات او را در 

  این زمینه، همپای قصائدش و بلکه برتر از آنها به شمار آوریم.

یش از سایر صرف نظر از ویژگیهای سبکی دوره، آنچه كه در مطالعه شعر خاقانی ب

ورد، توجّه به سبک فردی شاعر است؛ زیرا در سبک فردی، مفاهیم و خعوامل به چشم می

كه خاقانی شاعری اند و از آنجاییها بیانگر كیفیّات روحی و درونیّات گویندهواژه

های بینی و نگرگاهگراست، تحلیل سبک فردی وی در سطح فکری، ما را به جهاندرون

ازد و تفاوتهایش با دیگر گویندگان از این طریق به خوبی سمون میخاص او بیشتر رهن

ردد. اگرچه عوامل متعدّدی در پیدایش سبک فردی دخیلند؛ آنچه در این میان گآشکار می

حائز اهمیّت است نقش این عوامل در پرورش فکری و روحی گوینده و نیز بازتاب آنها در 

در تحلیل بنابراین با توجّه به آنچه گفته شد  ؛قالب ساختارهای زبانی و ادبی متفاوت است

  های مختلف قطعات، عوامل تمثیرگذار به شرح زیر است:سبک فردی خاقانی در گونه

 روانی  –های روحی زمینه -1-1-3

در بررسی این موضوع با توجّه به شخصیّت خاقانی، شیوه زندگی و احوال زمانه به 

  :وریمخعوامل متعدّدی برمی

                                                                                                                       
1- Philosophical Level  
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است كه با وجود از سر  منشی خاقانیشخصیّت قوی، خودشیفته و بزرگاولّین مسمله، 

 –داری كرده و بعضاً تممّالت روحی گذراندن مصائب و مشکالت فراوان، همچنان خویشتن

روانی خود را در شرایطی كه ناگزیر به بیان بوده، با زبانی انتقادی و گاهی حتّی غیر 

ی نظیر قدرت افالک و تمثیر قضا و قدر مطرح كرده است. مستقیم ورای عوامل بیرون

وی در  مفاخرات، خودستاییها و رجزخوانیهایبارزترین جلوه این مفاهیم بیشتر در قالب 

وان گفت خودستاییهای خاقانی تمی»مقابل مخالفان، معاندان و حاسدان مشهود است. 

ون ناآرام او، چرا كه انسانهایی كه معرّف واقعی او هستند و تا حدّی نماینده خألهایی در در

از سالمت روانی برخوردارند، خود را آنگونه كه هستند، شناخته و نیازی به تعریف و تمجید 

)بررسی تطبیقی خود شیفتگی در شعر خاقانی، توكلی كافی آباد و « ینندباز خود نمی

 ( 136-138همکاران: ص 

   

 هههزار سههال ببایههد كههه تهها بههه بههاغ هنههر      

 قهران و بهه ههر دور چهون منهی نبهود      به هر 

 

 ز شاخ دانهش چهون مهن گلهی بهه بهار آیهد        

 ز روزگهههار چههو مههن هههم بههه روزگههار آیههد  

 (881)دیوان خاقانی، سجادی: ص             

وی است كه ورای ظاهر خشک  طبع نازک و حسّاس و زودرنج بودندومین مسمله 

از یک سو و توجّه  هاشکوائیّهبسامد باالی  الفاظ و شخصیت متکبّر او پنهان گشته است.

از سوی دیگر، خود گواهی روشن بر این حال و مراثی حسبویژه خاقانی به مفاهیمی نظیر 

  . مدّعاست

حاكم بر عصر و روزگار شاعر و نحوه تعامل او با دیگران  عرف اجتماعیسومین مسمله، 

و احساسی در برخورد با حوادا زمانه و روانی -تحت تمثیر تفکّرات سنّتی و یا تمثّرات روحی

مسائل شخصی است كه به نوبه خود بر احوال درونی و روحیّات وی اثرگذار بوده است؛ 

ای كه از او در دل دارد، عالقه به عمویش كافی نحوه تعامل خاقانی با پدر و حقد و كینه

سوگ و تمثّر عمیق به  الدین، نوع نگرش نسبتاً منفی وی به مقام زن، توجّه ویژه به پسر و

دلیل فقدان وی، شکایت از برخی از پادشاهان و امیران زمانه، انتقادهای تند و تیز به 

های دیگر نظیر خراسان همگی محیط شروان و عالقه فراوان به ترک دیار و رفتن به محیط

مصداقی روشن بر تمثیر شرایط اجتماعی و محیطی بر روح و روان شاعر است كه به 

  ود:شهایی از این موارد اشاره میهنمون

 دارم یخههههام قلتبههههان پههههدر   نیههههز

 تراشهههنده شههههیههههم طبهههع او چهههو ت 

 

 جهانهههههدارش دیهههههآتهههههش آفر كهههههز 

 او برنهههده چهههو منشهههارش یخهههو ههههم

 (892)دیوان خاقانی، سجادی: ص         
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 1عوامل محیطی -2 -3-1

لگوهای ییر اعوامل محیطی یا به عبارتی تحوّالت سیاسی و اجتماعی به نوبه خود در تغ

. وردارندبرخ سبکی در ادوار مختلف و رشد و پرورش ایدئولوژیها در متن از اهمیّت بسزایی

، اشرافی ربیتتنوع تعلیم و تربیت شاعر و اینکه او از تربیت شبانی برخوردار است یا از »

ه ای بدوی رشد كرده یا در محیطی متمدّن، در نحوو شاعر در جامعه اینکه نویسنده

آفرینی صویرتسرایش و سبک نویسندگی او بسیار با اهمیّت است. این امر به ویژه در نحوه 

یران، در ا )نظری انتقادی بر سبک شناسی« شاعران از تمثیرگذاری فراوانی برخوردار است

ان و ه در محیطی اشرافی و در تعامل با بزرگ(. طبیعی است شاعری ك116مهربان: ص 

 ر سطحبا اقشابیشتر فرهیختگان رشد كرده، نسبت به شاعری از طبقه متوسط جامعه كه 

مند و شعرش تر و زبانی فاخرتر بهرهپایین و عوام در ارتباط بوده، از فضای فکری پخته

كالم  ه وبطه با اندیشآگنده از مضامین پربار و الفاظ پر طمطراق و گزیده است. در را

 ر پختگیدی دخاقانی، جایگاه اجتماعی فاخر به موازات تمثیر عناصر فرهنگی و دانشهای فر

ر دی ینیم حتّبو فخامت بافت گفتمان شعری وی نقشی اساسی داشته است تا آنجا كه می

 زگاررو ر همانآنگونه كه د – نامناسب و ارد و از الفاظ ركیکدهجویّات، جانب ادب نگاه می

  ند.که هیچ عنوان استفاده نمیب -ردبشاعری نظیر سنایی به كار می

اط آن ارتب روح زمان و نقشعنصر تمثیرگذار دیگری كه در این زمینه قابل تممّل است، 

اً سی نسبتع سیابرخورداری از آزادیهای اجتماعی و اوضا؛ به عبارت دیگر با آزادی بیان است

ات ز قطعتا آنجا كه مثالً در یکی اخاقانی شده است  سبب صداقت و صراحت بیان مطلوب

بسیار  وبا طنّازی   -ان نزدیکش بوده گویا از دوست-در طلب شتر از یکی از امیران كه 

 ند: کوید و تهدیدش میگرندانه حتّی به او ناسزا می

 اشههههتری ده كههههه بههههار مههههن بکشههههد

 ور بنههههدهی دهمههههت صههههد دشههههنام 

 

 ور فروشهههههههم بتهههههههازیی بخرنهههههههد 

 زان بهههه اشههههتری نبرنهههد كهههه یکهههی  

 (851)دیوان خاقانی، سجادی: ص           

انعکاس یافته است و به همین دلیل  هجویّاتقسم قابل توجّهی از این مفاهیم در 

خاقانی در این زمینه »وند. روان گفت كه آنها بخشی از مفاهیم اجتماعی به شمار میتمی

افتد، با به یک مدعّی دینداری در میبسیار استادانه عمل كرده است. او آنگاه كه با 

واند و خكارگیری اصطالحات دینی و استمداد از فرهنگ غنی اسالمی، او را به چالش فرا می

                                                      
( ذکر شده است و نگارندگان با حفظ اصالت علمی و 116: 1398این عنوان برای نخستین بار در )مهربان،  -1

 اند.  داری در این پژوهش به آن استناد نمودهاصول امانت
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زد و آنگاه كه حریف او شاعری باشد، كه مدعّی برابری با خاقانی است، با تابر او سخت می

ن خود و فرو كشیدن او بهره جستن از همه توانشهای زبانی، اساطیری و شاعری به بركشید

 آنها(. امّا بخش عمده 65ات خاقانی، پارسا: ص شناسی هجویّ)سبک« ردازدپاز مقام خود می

سرایی غالباً به دلیل كه تمایل به شکوائیّهنمود یافته است. از آنجایی هاشکوائیّهدر 

آید، می اجتماعی و تمثیر آنها در اندیشه و احساس شاعر به وجود –دگردیسیهای سیاسی 

شاعر نسبت به  عصراین گونه مفهومی به لحاظ عوامل محیطی و اوضاع اجتماعی و سیاسی 

در شعر این »تمثیر و نقش ابعاد روانی و شخصی وی از اهمیّت بیشتری برخوردار است. 

های فلسفی )شکایت از دستگاه آفرینش، گردش آسمان، ناسازگاری دوره انواع شکوائیّه

مقدّر، ناپیدایی غایات امور(، اجتماعی )شکایت از نابرابریهای اجتماعی،  بخت، نابرابریهای

نادانی و فساد اخالقی عوام(، سیاسی )گله از مدیران و حاكمان سیاسی جامعه، شکایت از 

كسی، ناداری و زندان( و شخصی )گله از پیری، ضعف، ناتوانی و بیماری، خواری و بی

های )مقایسه تحلیلی مبانی فکری سبک شکوائیّه« وردخوفایی معشوق( به چشم میبی

(. خاقانی نیز به پیروی از سنّتهای ادبی حاكم و 306خاقانی، واحد و محمّد علی نوری: ص 

های خود اجتماعی عصر خویش تقریباً تمامی این مفاهیم را در شکوائیّه –اوضاع سیاسی 

عاندان و حاسدان، اطرافیان بیان كرده و از حوادا تلخ روزگار، بخت و گردش افالک، م

ااهلی اهل زمانه و روزگار زبان به گالیه و ن و یشتنهاییها ،نزدیک به ویژه پدر خویش

الخصوص در قطعات دیوان های خاقانی علیاعتراض گشوده است؛ از این رو مطالعه شکوائیّه

 توجّهشایان شناسی و آشنایی با احوال تاریخی عصر وی وی، به لحاظ مطالعات جامعه

  است:

 رشیدكا ز تههی مغهزی و سبههک خهردی   

 سخنت را نه عههبارت لطیهف و نهه معنهی    

 
 

 پری به پوست، همی دان كهه بهس گرانجهانی    
 عروس زشهت و حلهی دون و الف ال مهانی   

 (931)دیوان خاقانی، سجادی: ص          

 تأثیر ایدئولوژی در سبک  -1-3-3

مسائل پیرامون خویش یکی از مهمترین بینی هر گوینده و نگرش خاص وی به جهان

شناسی غالباً مورد توجّه پژوهشگران مسائلی است كه در سطوح فکری در مطالعات سبک

ما را تحت كنترل خود دارد بلکه « چه گفتن»ایدئولوژی نه تنها »یرد؛ درحقیقت گقرار می

ها، روشها، ها، رویکرد)سبک شناسی، نظریه« ندکدهی میرا نیز سازمان« چگونه گفتن»

این مسمله در شعر و اندیشه خاقانی از اهمیّت فراوانی برخوردار است و  (.345فتوحی: ص 

بینی او تحت تمثیر دو عامل است: نمای جهانوان گفت شعر خاقانی آیینه تمامتبه نوعی می
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روانی. آنچه از تحلیل این دو عامل در قطعات خاقانی به  –سنّتهای ادبی و عناصر روحی 

 آید به شرح زیر است: دست می

 تضادهای فکری خاقانی  -1 – 3 -1-3

ای را اینکه مطالعه ساختاری و زبانی شعر وی، هر خوانندهخاقانی شاعر تقابلهاست؛ كما

 خاقانیسی سطح فکری آنچه در برر ؛ بنابراین1رددگبه این امر به صورت آشکار رهنمون می

ورد تضادهای فکری و طرز تلقّیهای خاص وی نسبت به مسائل خبیشتر از همه به چشم می

های فکری در قطعات خاقانی به وفور مشهود است. در جایی از پارادوكسمختلف است. این 

هد و در جای دیگر در مرگ دخترش شعر شکرانه دسوگ عزیزان نوحه و مرثیه سر می

شاید و در جای گیک جای از دوستان و یا امیران نزدیک زبان به ستایش میراید. در سمی

مروتیهای دوستان ند و از ناجوانمردیها و بیکكسی خویش اشاره میدیگر به تنهایی و بی

شاید. در یک جای از كرامتها، بزرگواریها، شجاعتها و گزبان به انتقاد و اعتراض می

راید، در جای دیگر پستیها، رذالتها و سه میوید و مدیحگفضیلتهای بزرگان سخن می

در اغلب هد. دآمیز پاسخ میای تعریضقدرناشناسیهای دیگران را با زبان هجو و به گونه

ستیز است و بر زنان میتازد و در جای دیگر تعدادی از زنان اشراف را ستایش موارد زن

 میکند. 

 عامدانه مغلطه -2 – 3 -1-3

شناسی معاصر یکی دیگر از عوامل تمثیرگذار كه در سبکدر بررسی مختصات فکری، 

 Intentionalپژوهان قرار گرفته، مغلطه عامدانه )مورد توجّه پژوهشگران و سبک

fallacy گاهی خود نویسنده یا شاعر قصد خود را از اثر توضیح »( است. به این معنا كه

ست یا ممکن است خود هد، حال آن كه اثر مورد بررسی در راستای چنان هدفی نیدمی

)كلیات سبک شناسی، شمیسا: « نویسنده، اثرش را تفسیر كند و تفسیرش درست نباشد

  (.158ص 

 عواملی نظیر میتوان گفتورد و خاین مسمله در ادبیات كالسیک به وفور به چشم می

دانش گوینده، احاطه وی بر موضوعات گوناگون، آزادی بیان در پرتو آزادی اجتماعی ناشی 

آزمایی شاعران در قالبهای مختلف و ز تحوّالت سیاسی، حجم باالی دیوانهای شعری، طبعا

اند. در گیری این پدیده نقشی چشمگیر داشتهبسترهای مفهومی خاص هر قالب در شکل

وان این امر را نوعی دور كردن ذهن مخاطبان عام از تیک اشاره پنهان و احتمالی نیز می

اس و ای از مسائل حسّن صورت كه شاعر به منظور بیان پارهاصل موضوع دانست؛ به ای
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هد تا ذهن مخاطب را دبعضاً ممنوعه، به صورتی كامالً رندانه در آغاز مطلب نشانی غلط می

الی صفحات دیوان خود از اصل ماجرا دور كند و آزادانه به بیان عقاید خویش در البه

عناوین حسّاس و مورد توجّه مخاطب بر  بپردازد. برعکس، گاه نیز ممکن است با انتخاب

مبنای تفکّرات غالب اجتماعی و مسائل روز، خواهان جلب توجّه وی نسبت به مفاهیم 

موجود در شعر باشد و این عنوان صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد. اگر این فرض تا حدّی مستدل 

راییها و دالیل و قابل قبول باشد، جای آن دارد كه پژوهشگران در پژوهشی جداگانه، چ

 ای با مطلع: خاقانی در قطعه پنهان این موضوع را به طور عمیق بررسی و تحلیل كنند.

 حهههههبذّا قصههههر شمسهههههه ملکههههات   

 

 كآسههههمان ظههههل آسههههمانه اوسهههههت   

 (840 دیوان خاقانی، سجادی: ص)          

 بانوی در توصیف قصر صفوه الدین»از طریق عنوانی كه به این صورت بیان نموده: 

 مالكند ولیکن در ک، ذهن خواننده را آماده خوانش اوصاف قصر می«منوچهر شروانشاه

 وجالل ، شکوه ابیات این قطعه تا انتها در مدح بقیهینیم كه به جز بیت اول، بناباوری می

 بزرگی خود صفوه الدین است و از اوصاف قصرش هیچ خبری نیست. 

 خاص شاعر بینشهای  -3 – 3 -1-3

اگرچه تحت تمثیر سنّتهای ادبی، تربیت فکری ای از مسائل بینی خاقانی پارهدر جهان

اند، با این وارد شده حاكم بر دورهناشی از پرورش در محیطهای اجتماعی مختلف و عقاید 

حال تعصّب وی در بیان مکرّر آنها با زبانی صریح حاكی از توجّه ویژه شاعر به آن موضوع و 

یکی از در سبک شخصی وی است.  1ای موتیفشدن آن به گونه به نوعی تبدیل

است. نگرشی كه  ستیزیزنبینی وی در این زمینه، ترین مفاهیم موجود در جهانپركاربرد

اگرچه برداشت شخصی شاعر به شمار میرود ولیکن بیشتر تحت تمثیر دیدگاههای 

 اجتماعی در اندیشه وی شکل گرفته است. 

حث و ترین مسائلی كه در ایدئولوژی خاقانی به طور مکرّر مورد بتهاز برجسدیگر یکی 

بی شک عناد »ستیزی و تقابل آن با خردگرایی است. ستیزی و خرداشاره واقع شده، فلسفه

ی اقانخو ستیز چنین شخصی با فلسفه از سر عقیده است نه از سر بوالهوسی. در نگرش 

« سندید: یکی دین خواهی و دیگری فقیه پنسبت به فلسفه دو موضوع مدخلیّت تام دار

 )نگاهی به فلسفه ستیزی در فرهنگ و تمدن اسالمی، موسوی و جهانگیر صفری: ص

140.)  

بدیهی است به دنبال این عقیده، خرد فلسفی نیز مورد نکوهش قرار گرفته و به نوعی 
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دگرایی در ستیزی در دیوان وی انعکاس یافته است و تنها در مواردی خربه صورت خرد

ورد كه سخن از خرد شرعی است. البته خاقانی در شعر خستیزی به چشم میتقابل با خرد

شرعی، به دنبال ترویج و یا جانبداری از آیین خاصی نیست؛ كما اینکه توجّه به مسیحیّت 

ود. بنابراین آنچه از رهگذر شعر شدر مقابل اسالم در سرتاسر دیوان وی آشکارا بیان می

های اخالقی موجود در ادیان آید، اصول و آموزهبینی خاقانی به دست میجهاندینی در 

خاقانی در یکی  1ردد.گمختلف است كه منجر به برجستگی ابعاد تعلیمی در نگرش وی می

هد از نظر وی دنشان می« جدلی»با قرار دادن فیلسوف یا فلسفی در كنار »از این قطعات 

م و ابتر است. به هر روی از نظر منطقی آنچه در این استدالل جدلی، نوعی استدالل عقی

صناعت بیشتر كاربرد دارد، مغالطه است. به دلیل همین مغالطه است كه خاقانی، فلسفی را 

روی احکام آنان  ند؛ از اینکاند كه دین را به كفر بدل میدباز، اهل بدعت و كسی میشعبده

« طبعان خریدار اینگونه سخنان هستندهیچ ارزشی ندارد و تنها خام –فلسفی و جدلی  –

 (: 291 ، رضایی: صقفل اسطوره ارسطو)

 جههههدلی فلسههههفی اسههههت خاقههههانی   

 فلسههههفه در سههههخن كنههههد پنهههههان   

 مهههههس بهههههدعت بهههههه زر بیاالیهههههد  

 دام دم افکنههههههههههد مشهههههههههعبد وار 

 

 تههها بهههه فلسهههی نگیهههری احکهههامش     

 آنگهههههی فقهههههه بههههر نهههههد نامهههههشو

 پهههس فروشهههد بهههه مهههردم خهههامش    

 دامههشپههس بپوشههد بههه خههار و خههس    

 (889-890)دیوان خاقانی، سجادی: ص   

 سطح زبانی -2-3

شناسی است؛ زیرا زبان بررسی ساختار زبانی یکی از اصول مهم در مطالعات سبک

های سیاسی )هجوم ای متغیّر است و ماهیّت آن در ادوار مختلف تحت تمثیر دگرگونیپدیده

 یاییمختلف جامعه( و جغراف اقوام بیگانه و فتح ممالک(، اجتماعی )ادبیات طبقات

ا هجری ت ششم )گویشهای رایج در هر خطّه( قرار دارد. در رابطه با ساختار زبانی شعر سده

آنجایی  های آن محرز و مشخّص است امّا ازكنون پژوهشهای فراوانی صورت گرفته و مّلفّه

 نایكه هدف نگارندگان در پژوهش حاضر بیشتر بر تحلیل سبک شخصی خاقانی بر مب

 پژوهی مبتنی بوده است؛ لذا بر همین اساس الگوی ارائه شدهرویکردهای جدید سبک

طح در ساختار زبانی خاقانی است. این س ی سبکییهابرجستگبیشتر پیرامون بررسی 

  مطالعاتی به سه حوزه مختلف به شرح زیر تقسیم شده است: 

 حوزه آوایی -1-2-3
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گفتمانی زبان، نقش فراوانی در برجستگیهای كالمی و الگوهای آوایی و واجی در بافت 

انتقال لحن و مقصود به مخاطب دارند و از این رو بیشتر در برونه زبان مورد بررسی قرار 

ذارند و از آنجاكه به نوعی گیرند امّا بر ساختهای معنایی و بافتهای درونی نیز تمثیر میگمی

در بررسیهای سبکی بیشتر از این باب مورد وند؛ لذا شهای زیباشناسی مرتبط میبه جنبه

 بررسی نمود: میتوان نشانگان آوایی را در شعر خاقانی در موارد زیر  .یرندگمطالعه قرار می

 های آوایی كهن نویسه( 1

 ایههر خاقانهدر سههر مگهه یداشههت كههژرشههته 

 

 داد بهود  حکیساخت و بندتیزمانه پا گر 

 (865 )همان، ص                                         

 های اشتقاقی همریشگی واژه( 2

 انیصههوف صههفموافقههت  یپهه نههکیو ا

 

 انههددهیههبههر تههن مشههرق در دیسههپ صههوف 

 (871)همان، ص                                           

 جناس ( 3

 كسهوف  رید اسه هكهه شه   ینه یدر آفتاب نب

 

 دهرنهگ خهون آمه    غیه مزنگ زده  غیت چو 

 (861)همان، ص                                           

 آرایی واج( 4

 زیهههآب رخ مر یلبهزنهههان طههه  ایهههخاقان

 

 نگ جهان كنهد  هآب رخ برد آهه هحرص ك كآن 

 (860)همان، ص                                           

 تتابع اضافات ( 5

  اهیدسههههتِ سهههه دیسههههعدِ نحههههسِ سههههپ

 

 دیشههههههههاینم یمقتفهههههههه خههههههههادم 

 (879)همان، ص                                                

 آوایی متأثّر از گویشهاتغییرات ( 6

 قاصهههد بخهههت اوسهههت مهههاه و نجهههوم   

 

 قاصهههههد روانهههههه اوسهههههت   زنگهههههل 

 (841)همان، ص                                          

  لغویحوزه  -2-2-3

ابند. آنچه در یها بر مبنای برجستگیهای صوری و معنایی از یکدیگر تمایز میواژه

شناسی و اهمیّت دارد، موشکافی دقیق بدنه آنها به لحاظ اصول زبانی، ریشه هاهبررسی واژ

ماهیّتی و نیز كشف علل پنهان پیوند كلمات با سطوح معنایی است. در این میان آنچه در 

ها و نحوه كاربرد آنها در یرد، نوع گزینش واژهگمطالعات سبکی بیشتر مورد توجّه قرار می

ت كه البته این امر بیش از هر چیز تحت تمثیر دو عامل است: های زبانی مختلف اسسازه

« میزان وابستگی مّلّف به گفتمانهای مسلّط و نسبت او با ایدئولوژیها و نهادهای قدرت»
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(. اگرچه صحبت از قدرت و 261ها، رویکردها و روشها، فتوحی: ص شناسی، نظریه)سبک

ر است و به لحاظ سبک دوره از یک سو و اصول دادر زبان خاقانی بسیار دامنه هاهاعجاز واژ

لبد امّا نظر به اینکه در این مقاله طمربوط به سبک فردی از سوی دیگر، بحثهایی جامع می

 تالش نگارندگان بیشتر بر ارائه رویکرهای جدید و ویژگیهای كمتر شناخته شده سبکی

بررسی اقسام آنها در ساختار  و هاهود، هویّت واژشبوده است؛ بنابراین آنچه ذیالً بیان می

 است:  خاقانیزبانی به كار رفته در شعر 

 حسی و انتزاعی  یاههالف( واژ

های مربوط به حسی به همراه رعایت قواعد و پایه هایهدر زبان خاقانی غلبه واژ

 لغویها و بازیهای كه بیشتر در قالب استعاره- كلمات 2و همنشینی 1محورهای جانشینی

ای كه خواننده سبک كالم را انتزاعی و دریافت معنا را دشوار نموده؛ به گونه -هنمود یافت

های نهفته در برونه زبان برای دریافت مفاهیم و ساختهای معنایی ناگزیر از كشف الیه

  است: 

 رمشها شههههد كبههههوتر حهههه هتهههها بقهههه

 

 عهههرش دانهههه اوسهههت   نینقطهههه شههه  

 (840)همان، ص                                           

 گرایی و نوگرایی ب( كهن
مند است و همین بسیار عالقه هاهواژبخشی كهنخاقانی به هویّت تاریخی زبان و جان

ده قدیمی و دگردیسی زبان شعرش ش هایهامر سبب وسواس خاص وی در گزینش واژ
دک ر اناست. اگرچه بسامد بازتاب این كلمات در قطعات خاقانی به نسبت قصایدش بسیا

هی . بدیبه وضوح به چشم میخورد كاربرد به جای آنها در سبک شخصی وی است ولیکن
ود بلکه شمیسره پارسی ن هایهانی تنها محدود به حوزه واژگرایی در شعر خاقاست كه كهن

 وی نیز به خوبی مشهود است:  هایمآبیو عربی هادانیدر عربی
 دولت و شههباز حضهرت اسهت    ینامم هما

 
 اسهت  مجتخه زاغ هو ن یفرخجكركس  نه 

 (843)همان، ص                                          
آفرینی كرده كه البته این امر ناشی از سازی و واژهخاقانی در قطعات خود به ندرت واژه

شکوه و سختگی اندیشه و زبان وی است كه تحت تمثیر جایگاه اجتماعی و محیطی كه در 
بیشتر با لحن و كالم فاخر در ارتباط بوده است؛ آن رشد یافته، از ادبیات عامیانه دور و 

بنابراین اگرچه قالب قطعه بستر مناسب فرهنگ و زبان عامیانه است و ابداع واژه در زبان 
خاقانی در این زمینه چندان  با این حالیرد، گعوام بهتر و بیشتر از زبان خواص صورت می

و  هاهر اندک و از همان قسم واژرد بسیابجدیدی كه به كار می هایهموفق نبوده و واژ
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2 - Syntagmatic axis  
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ورد و بیش از آنکه ابداع به شمار رود، تبدیل به ختعابیری است كه در قصائدش به چشم می
او  و به عبارت دیگر نوعی كلیشه در ساختار زبانی هاهجزوی از الگوی زبانی در سطح واژ

 شده است: 

 سهت یچون مهن بهه همهه شهروان ك     کیل

 
 خهههوان اسهههد  خهههورزهیهههرنبهههد  كهههه 

 (869)همان، ص                                           
 از تههههرنج تههههازه تههههو را دیغههههم رسهههه

 
 ه رسهههدهچههه دسهههت زدارنج هز نههه تههها 

 (876)همان، ص                                          
 ج( محور همنشینی 

درباره شعر و زبان خاقانی بیش از هر چیز دیگری به چشم  ایهآنچه در بررسیهای واژ
ن اجزای سخن در بافت آید، رعایت تناسبهای كالمی است كه در نتیجه ارتباط میامی

ترین عوامل در تشکّل و استحکام یکی از مهم»آید و به عقیده شمیسا جمالت به وجود می
« شناسانه میشوددقیق سبک هایفرم درونی شعر است و دقّت در آن منجر به یافته

(. این تناسبها در دو محور همنشینی و جانشینی 108)نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص 
ابد. محور جانشینی كه غالباً مربوط به سطوح ادبی است و ذیل همین مبحث در ینمود می

انی در شعر خاق هاهپژوهش حاضر بررسی خواهد شد امّا آنچه از بررسی محور همنشینی واژ
 آید به شرح زیر است: به دست می

 های مترادفواژه( 1

 بههههه قههههدر  یدهههههم نههههه زن نبهههه  

 
 خانهههه اوسهههت مینعههه تهجنههه هشهههت 

 (840)دیوان خاقانی، سجادی: ص            

 هاتکرار واژه( 2

 زیه ر زیه ر سهت یغبن چتر روز چهرا ن  نیز ا

 

 لخت لخت ستیغم عمود صبح چرا ن نیز 

 (834)همان، ص                                           

 هاتقابل واژه( 3

 كههه شههد درخههت بههزرگ   یخههرد شههاخ 

 

 منگههههههر یسرسههههههر شیبههههههزرگ در 

 (885)همان، ص                                          

 بازی با ارقام و اعداد( 4

 اركهان  چهار وقهت و   سهه  و یسهرا  دو ههگانی

 

 اختهر  هفهت هات و هج ششحس و  پنج ریام 

 (884)همان، ص                                              

 د( ساختهای تركیبی 

مركب، طبیعی است كه میزان  هایهبا توجّه به تركیبی بودن زبان فارسی و كثرت واژ

استفاده از این كلمات در زبان گویندگان در ادوار مختلف، بسامد باالیی داشته باشد. 

به ویژه ساختهای مركب از دو  هاهخاقانی نیز به بافتهای مركب در ساختهای معنایی واژ
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مركب نظیر  هایهدار توجّه ویژه داشته و طیف وسیعی از واژاسم و ساختهای مركب وند

باب و... آخور، آبدست، كشت زرد، فتحبند، چربزردآب، خوناب، عودسوز، رنگرز، زردرو، پای

 در ساختار زبانی قطعات وی به وفور مشهود است: 

 چهههرخ رآخهههوچهههربالجهههرم ز ابلهههق  

 

 دهم ران اسهههههداشههههت خهههه  یدلههههدل 

 (868)همان، ص                                           

 حوزه نحوی  -3-2-3

در این حوزه عالوه بر ویژگیهای دستوری مربوط به سبک دوره، آنچه قابل تممّل است، 

شناسی است كه در بافت جمالت، های نحوی بر مبنای كاربردهای دستوری و زباننشانه

ذارد. به عبارت دیگر، در زبان گچشمگیری دارد و بر دریافت معنا تمثیر فراوانی میبسامد 

خاقانی، میان حوزه نحوی و سطح معنایی ارتباط مستقیم وجود دارد و از این طریق 

 وان معنای نهفته در شعرش را بر مبنای قواعد زبانی كشف نمود. تمی

حالها و ز نوع تمنایی )غالباً در حسباولین نکته وجه افعال و جمالت است كه بیشتر ا 

ها( و انکاری )به ویژه در مفاخرات و هجویات( است. از این رو توجّه به این امر شکوائیّه

واند به نوعی بیانگر دیدگاه نویسنده در نحو و ساخت دستوری و نیز دلیلی واضح بر تمی

 ارتباط میان ساختار دستوری و معنا در سبک خاقانی باشد. 
ه دوم انسجام نحوی و پیوند بالغی جمالت است كه بر مبنای شواهد به دست آمده نکت

های نسبتاً حاكی از یک نظام منطقی و طبیعی در فحوای كالم است كه در قالب گزاره
اند؛ همین ساده از نوع خبری و بعضاً امری و همچنین جمالت مركب تو در تو بیان شده

ی شده به نحوی كه خواننده هنگام خوانش اشعار، امر سبب كند شدن سبک بیان خاقان
 ناگزیر است تممّل و درنگ نماید. 

نکته سوم متغیرهای نحوی و تمثیر آنها در تنوع سبک است كه البته در مورد خاقانی با 
اش فاخر توجّه به جایگاه اجتماعی و سطح دانش وی، سبک بیان و بافت گفتمان شعری

كه شامل -نه و ساختهای دستوری طبقات پایین جامعه گشته و در آن از زبان عامیا
جایی بهدر ساختار جمله، تبدیل و تغییر آواها در تلفظ عامیانه، تغییر و جا هاهتخفیف واژ

 خبری نیست.  -ودشاركان دستوری در بافت كالم می

 سطح ادبی -3-3
شاعر بیشتر  پردازیسطح ادبی ارتباط تنگاتنگی با تخیّل دارد. هر قدر قدرت خیال

ابد. درباره خاقانی، تخیّل قوی به همراه دانش یباشد، بالغت تصاویر در شعرش فزونی می
ادبی، شعر را فخامت بخشیده و كالم را در سطحی واال نمودار ساخته است. با این حال 
میزان كاربرد صنایع ادبی در قطعات نسبت به دیگر قالبهای شعری بسیار كمتر است و این 

دانی وان بر حوزه تخیّل و ادبتشتر متمثّر از سادگی و روانی قالب قطعه است و نمیامر بی
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وی در این زمینه ایراد گرفت و آن را ضعیف قلمداد كرد. بنابراین بر مبنای شواهد به دست 
ورد خترین مواردی كه در بررسی سطح ادبی خاقانی در قطعات به چشم میآمده، برجسته

  به شرح زیر است: 
 تمثیل  -1-3-3

 واجه نشههانده اسههتهخهه یمههرا شههاه بههاال

 لههوح اسههت چونههان یاهقلههم جهه ریههنههه ز

 

 است از جهههاهآن خواجهههه آزرده برخههه  از 

 رش معههالهاسههت عهه یرسهكهه یبههاال كههه

 (814)همان، ص                                           

 كنایه  -2-3-3
 دیه ملک دست راسهت چنهدان د   لشیفضا

 
 ازدسه یبه دسهت چهپ آن را شهمار م    كجا 

 (856)همان، ص                                           

 تشبیه  -3-3-3
 یه روهبههه هیاهج را سههههدرختهههان نارنههه 

 
 ط سههبز دلبههرهدر چشههم عاشههق خهه چههو 

 (883)همان، ص                                 

 اضافه تشبیهی  -4-3-3
 اجههههههل ونهخههههههیآه دردا كههههههه شب

 
 بستان اسههههدهش بههههه شهههههآتهههه درزد 

 (868مان، ص )ه                                

 استعاره  -5-3-3
 یكههز سههر پهها دیجههانم رشهه وهیههم غیههدر

 
 ذشتهنفهس بگه   کیسال درآمد به  ستیب به 

 (834)همان، ص                                 

 

 گیرینتیجه

آید تنوّع شناسی قطعات خاقانی به دست میاز بررسی و تحلیل سبکكه نخست آنچه 

است. بدیهی است كه بستر مناسب این قالب به لحاظ محتوا از یک سو و استعداد مضامین 

گیری و نمود مضامین در قطعات وی و نبوغ خاقانی در پرورش افکار از سوی دیگر در شکل

آید، توجّه ویژه ی مفهومی قطعات خاقانی بر میشناسمّثّر بوده است. آنچه از رهگذر گونه

ای از مضامین بیشتر از سایر موضوعات است كه این امر ناشی از عوامل متعدد شاعر به پاره

اشد. با این حال قطعات خاقانی به بروانی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیهای خاص وی می

سرایی بیشتر وجّه وی در قطعهوان گفت تتلحاظ زبانی و ادبی چندان قوی نیستند و می

و پردازش ساختار  هاهمعطوف به معنا بوده و از پرداختن به لفظ، وسواس در انتخاب واژ

تا حدّی  -وردخآنگونه كه در قصائدش به چشم می-گوییهای فاخر جمالت، همچنین ادبیانه

های ی، یافتهغفلت ورزیده است. به همین دلیل مطالعه قطعات خاقانی به لحاظ زبانی و ادب
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ای ضعف هد و چه بسا حتّی سبب تصوّر گونهدچندان جدیدی از سبک وی به مخاطب نمی

و كاستی در سبک بیان وی گردد. اگرچه تالش نگارندگان بر آن بوده تا از طریق بررسی 

كه مطابق  –پژوهی این بخش از دیوان خاقانی بر مبنای رویکردهای جدید سبک

آنها را از منظری متفاوت  -ری معاصر استهای نقد ادبی و اصول زیباشناسی و دستونظریه

گرایی و تکرار مکررّات كاسته شود و به سبک وی در بررسی نمایند تا شاید اندكی از كلیشه

سد مجموعه این ضعفهای رتر بخشد. به نظر میتر و ادبیای علمیقطعات تا حدودی صبغه

ری سبب توجّه كمتر پژوهشگران به قطعات خاقانی شده است و از اندیشه و مضامین ساختا

اند؛ بنابراین پژوهش حاضر هم از بابت آشنایی بیشتر با قالب قطعه نهفته در آنها دور مانده

و نقش و اهمیّت آن در میان شاعران سبک آذربایجان و هم از بابت بررسی ادبیات 

ی جدید ضرورت داشته و در این راستا انجام شده است. در كالسیک بر مبنای اصول علم

وان گفت سبک خاقانی در قطعات بر مبنای سطوح زبانی، ادبی و فکری متناسب تنهایت می

با ویژگیهای سبک سده ششم هجری و حدّ فاصل سبک خراسانی و عراقی است؛ به عبارت 

سبک خراسانی  ایهی و واژگرایی دستوردیگر هم سادگی معنایی، موضوعات كلیدی و كهن

پردازیها و تصاویر فاخر سبک عراقی به همراه ورد و هم از تکلّف، خیالخدر آن به چشم می

  وان در آن نشان جست.تمفاهیم پیچیده می
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