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چکيده
مرثيه بر اشعاري اطالق میشود که در ماتم گذشتگان سروده شده باشد .از لحاظ نوع ادبی ،مرثيهه را زه ا اشهعار ییهاهی بهه
حساب میآورند .مرثيه ممکن است در هر قالبی سروده شده باشد؛ اما قالب قصيده پرکاربردترهن قالب براي سهرودن مرثيهه
است .خاقانی عالوه بر اهیکه در سرودن مدح ،هجو ،حبسيه و هجو تبحّر فراوانی داشته ،در سرودن مرثيه هم ،توانهاهی خهود
را به اثبات رسانده است .مرثيه هاي خاقانی ،ایلب در قالب قصيده و در بحر رمل سروده شده است .خاقانی به تیاسهب فهرد
متوفّی ،براي هر کدام از مرثيه هاي خود ،لحن و سبک خاصی بکار می برد .مرثيههاهی که در رثاي رزال حکومتی و مهذهبی
است ،عمدتاً ،با ذکر مقدمهاي در ناپاهداري زهان و بی وفاهی روزگار شروع مهیشهود .خاقهانی بعیهی از مراثهی را بها ذکهر
مقدمهاي در احوال ناگوار و دایدار خود آیاز میکید؛ اهن مورد ،یالباً در اشعاري که شاعر در رثاي همسر خود سروده ،نمود
پيدا میکید .شاعر در رثاي فرزند خود با دعوت از همه به گرهستن ،آنها را به همدلی فرا مهیخوانهد .همچیهين متیاسهب بها
شخص متوفّی از صفات و تشبيهات متیاسب او استفاده میکید.
کليدواژهها :خاقانی ،ردهف ،سبک ،مرثيه ،همدلی
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رستگار در کتاب انواع شعر فارسی ،مرثيه اي را که خاقانی در رثاي امام محمد هحيی سروده ،در ذهل مراثهی تشهرهفاتی و رسهمی
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آورده( 1رستگار فساهی .)246:2311،حال ممکن است برخی از شخصيتهاي دهیی ،اصالً وابستگی به دربار نداشته باشهید .بهه بهاور
من بهترست در تعرهف مرثيه هاي مذهبی توسّعی قاهل شوهم و آن را عالوه بر مرثيه در مورد ائمه دهن و واقعه کربال ،مرثيههاي در
رثاي شخصيتها و رزال دهیی ،اعم از درباري و یير درباري بدانيم.
خاقانی عالوه بر اهیکه در سرودن مدح و ستاهش ،هجو و حبسبه تبحّر فراوانی داشته ،در سرودن مرثيه هم ،تواناهی خهود را بهه
اثبات رسانده است .شارحان اشعار خاقانی او را در مجال مرثيه سازي بیمانید میدانید و سوزناکی و دلیشيیی سهوگیامهههاي اههن
شاعر بلید آوازه را در پهیه ادب فارسی کم نظير میشیاسید (اهران دوست تبرهه ي .)3 :2369،میهمون مرثيهه در دههوان خاقهانی،
زانی تازه هافته و شعر فارسی با تازه هاهی از تصاوهر بدهع موازه شده است (فالح رستگار.)511-799 :2354،
خاقانی عالوه بر مراثی شخصی ،درباري و مذهبی ،قصاهدي در رثاي وفا و ناپاهداري زهان سروده که ز ا مرثيه هاي فلسفی به
شمار میآهد:
کههههرم و وفهههههها فههههرو شهههههد

خههاقهههههانی از اههههن دو زهههیس کهههم گهههههوي

صههب

شههههههو تعهه ههههههت کهههههرم همههههی دار

3

رو مههرثيهههههههت وفههههههها همههههی گههههههوي

(خاقانی)933:2361 ،
قصيده اهوان مداهن خاقانی هم ز ا مرثيه هاي ازتماعی به شمار میآهد (امامی.)41:2369 ،
در اهن مقاله ،فقط مرثيه هاهی که خاقانی در مورد اشخاص سروده ،مورد بررسی قرار میگيرد.
پيشينه تحقيق

درباره سبک مرثيه هاي خاقانی تاکیون پژوهشی زامع صورت نگرفته است .نصراهلل امامی در کتاب مرثيه سهراهی در ادب فارسهی
در قسمت مربوط به خاقانی ،توضيحاتی مختصر در مورد مرثيه هاي خاقانی ارائه داده که ارزشمید بوده و در اهن مقالهه بهه عیهوان

مأخذ از آنها استفاده میشود .در حيطه ادبيات تطبيقی ،دو مقاله ارزشمید به رشته تحرهر درآمده" :مقاهسه مراثی خاقهانی و هوگهو
در سوگ فرزندانشان "از رضا اهران دوست تبره ي و" مرثيه سراهی در ادب فارسی و عربی با تکيه بهر مقاهسهه مرثيهه ابوالحسهن
تهامی و مرثيه خاقانی شروانی" از ناصر محسیی نيا و آرزو پور ه دان پیاه کرمانی
ليال حق پرست در مقاله سوگیامه هاي مغرور به بررسی رگه هاي فخر در مرثيه هاي خاقانی پرداخته است .نقهی زرّههن تهره در
مقالهاي تحت عیوان "نگاهی گذرا بر قافيه و ردهف در سوگیامه هاي خاقانی" ،مرثيه هاي خاقانی را از دهد ردههف و قافيهه مهورد
بررسی قرار داده است.
سبك مرثيه هاي خاقاني
قالب:
مرثيه در ادب فارسی ،یالباً میظوم است و ممکن است به هر قالبی باشد؛ قصيده ،قطعه ،ترزيهع بیهد ،ترکيهب بیهد و گهاهی یه ل،
رباعی و مثیوي (شميسا )136:2312،امّا پرکاربردترهن قالب تا پاهان قرن هشتم هجري ،قالب قصيده است و قالبهاي قطعه ،ترزيهع
بید و ترکيب بید در ردهف هاي بعدي قرار میگيرد (امامی.)11:2369،
از بين مرثيه هاي خاقانی ،بيست و هک مرثيه در قالب قصيده سروده شده که شان ده قصيده ،مردّف و پیج قصيده بهدون ردههف
است .با توزه به اهیکه در مجموع قصاهد دهوان خاقانی هم صد قصيده مردّف وزود دارد (شفيعی کدکیی .)251 :2349،باهد گفت
که خاقانی توزه بسياري به ردهف داشته است.
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پس از قصيده ،قالب قطعه در دهوان خاقانی کاربرد بيشتري در مرثيه دارد .در مجموع ،نوزده قطعهه در رثهاي آشهیاهان و رزهال
درباري و مذهبی سروده شده است.
خاقانی چهار ترکيب بید هم در رثاي فرزند و رزال حکومت سروده است .ترکيب بید براي مرثيه ميدان وسيع و میاسبی اسهت.
شاعر می تواند در هر هک از بیدها ،باب تازه اي را براي سهخن بگشهاهد؛ بهی آن کهه نيازمیهد مقدمهه چيیهی ههاي خاصهی باشهد
(امامی.)224:2369،
وزن و بحر مرثيه هاي خاقاني
از مسائلی که در مرثيه باهد مورد توزه شاعر باشد ،تیاسب وزن با موضوع است .بسياري از اوزان عروضی نمیتواند در مرثيه بکار
رود .از آیاز شعر فارسی تا پاهان قرن هشتم هجري ،بحر رمل (وزن فاعالتن) پرکاربردترهن و بحر قرهب (وزن فعولن) کم کهاربرد
ترهن بحر در مرثيه است (همان.)11:
در دهوان خاقانی هم بحر رمل با پان ده مورد ،پر کاربردترهن بحر مرثيهه اسهت .پهس از آن بحرمیهارع مهثمن اخهرب (مفعهول
فاعالت مفاعيل فاعلن) و بحر خفيف (فاعالتن مفاعلن فعلن) با شش مورد در ردهف بعدي واقع میشوند .بحر مجته

(مفهاعلن

فعالتن مفاعلن فعلن) -میسرح (مفتعلن فاعالت مفتعلن فع) و بحر قرهب (فعولن فعولن فعولن فعهل) بحهر ههاي کهم کهاربرد در
دهوان خاقانی در مورد مرثيه سراهی هستید.
صور خيال و آرایه هاي ادبي در مرثيه هاي خاقاني
در مرثيه هاي خاقانی هم مثل مراثی اکثر شعرا ،عیصر خيال به شيوه هاي مختلف نماهان است .هرچید خاقانی نمیتواند تأثّر خهود
را از واقعه پيش آمده پیهان سازد ،امّا درعين حال از تصوهر گري هم دست بر نمیدارد .بيشتر محققان دهوان خاقانی بر اهن باورند
که تکلف و تصیّع همچیان در مرثيه ها مالزم سخن شاعراست .در ایلب قصاهد مرثيه اي خاقانی ،زبان دشوار نماي او حفظ شهده
و تشبيهات و استعارات به همراه تصوهر ها و خيال پردازي هاي برزسته اي به چشم میخورد( 7دشتی .)266:2355،برخی اعتقهاد
دارند که مراثی خاقانی با توزه به ترکيبات مهجور و استعارات یامض ،تیها براي اهل فن قابل فهم و استفاده است (اهران دوسهت
تبره ي .)26:2369 ،در عين حال کسانی هم هستید که اعتقاد دارند خاقانی در مرثيه هاي خود به آسانی زبان و تعبيرات میگراهد؛
زهرا سخن از عواطف و احساسات است و شاعر میخواهد آتش درون خود را به خوانیده میتقل کید( 5شميسا.)113: 2343،
با توزه به بررسی هاي صورت گرفته ،باهد گفت که خاقانی در مرثيه هم ،تصاوهر زهباهی آفرهده است ،تصاوهري کهه همهراه بها
تکلف است؛ اما مي ان تکلف نسبت به قصاهد دهگر خاقانی ،بسيار کمترست .6به گونهاي که خوانیده با خواندن مراثی خاقانی متأثّر
میشود .پس نباهد به بهانه تصاوهر و ترکيبات پيچيده ،4درزه احساس را در اهن مرثيه ها ضعيف دانست ،آن گونه که ابراهيم زاده
گرزی در مقاله "محبوس دار الظلم شروان" ،بر آن تأکيد کرده است (ابراهيم زاده گرزی .)66 :2314،در عين حال زداي از بح
تکلف ،اهن اشکال بر خاقانی وارد است که شاعر نباهد در مراثی ،مانید ساهر اشعار ،اهن همه مطیطن گوهی کید؛ زهرا اههن میهمون
که بيشتر بر انگي انیدة عواطف واحساسات است ،با اهن شيوه بيان سازگاري ندارد.
در مرثيه هاي خاقانی ،تشبيه بيش از دهگر صورتهاي خيال حیور دارد .استعاره در زاهگاه بعدي قرار میگيرد .عالوه بهر تشهبيه
و استعاره ،در بين آراهه هاي ادبی ،ایراق بسامد باالتري دارد .اهن آراهه در اهجاد و تقوهت لحن باشکوه خاقانی بسهيار مهوثّر بهوده
است (کرمی و دهقانيان .)3:2319 ،در مرثيههاي درباري ،شاعر میکوشد به کمک ایراق ،نقصان بهار عهاطفی را زبهران کیهد و در
مرثيه هاهی که زیبه عاطفی قوي است ،ایراق زاهی ندارد و ها بی موردست (امامی.)71:2369 ،
خاقانی هم در مرثيه هاي خود ایلب در مدح و توصيف رزال درباري از ایراق بهره بيشتري برده است:
بر خاکش از حهواري و حهوران تهرحّم اسهت

خههاکش بهشههت هشههتم و چههرا چهههارم اسههت
(خاقانی)531 :2361،
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پس از ایراق ،تمثيل بسامد باالهی در مرثيه هاي خاقانی دارد .خاقانی عمدتاً ،در مرثيه عمهوي خهود و امهام محمهد هحيهی ،ابهو
میصور حفده و ناصرالدهن ابراهيم از تمثيل بيشترهن بهره را برده است:
عههاقل کجا رود کههه زههان دار للهم گشهت

نحههل از کجهها چههرد کههه گيهها زهههر نههاب شههد
(همان)256 :

بی هم نفسی خوش نتهوان زهسهت بهه گيتهی

بههی دسههت شههیاور نتههوان رسههت ز یرقههاب
(همان)56 :

اهن مسأله هم تیاسب با شخصيت علمی و مذهبی متوفّيان دارد .در علم کالم که از میطق بهره مهیبردنهد ،هکهی از شهيوه ههاي
میالره ،استفاده از تمثيل براي اثبات حقيقت بوده است؛ طبيعی است که افرادي چون کافی الدهن (عموي خاقانی) هها امهام محمهد
هحيی و دهگران از اهن شيوه استفاده میکردند.
هدف خاقانی از کاربرد تمثيل ،عالوه بر تماه زبانی ،القاا سخن بر دل مخاطب بها بهراهين عقلهی و ادبهی اسهت .آنچهه باعه
ن دهکی شعر خاقانی و سبک اصفهانی (هیدي) میگردد ،بسامد باالي تمثيل است که به صورتهاي مختلهف مثهل اسهلوب معادلهه،
ارسال مثل و تمثيل تشبيه وزود دارد (کرمی و دهقانيان.)21 :2319 ،
با توزه به اهن که قصيده ترنّم المصاب از معروفترهن مرثيه هاي ادبی است که در عين سوزناکی ،تصوهر سازي هاي شاعر ههم
در آن بسيارست ،در اهن قسمت از مقاله به عیوان نمونه اهن قصيده مورد بررسی قرار میگيرد.
خاقانی در اهن قصيده ،پان ده استعاره براي اشک آورده و "تصوهري زنده ميان اشک با عیاصري از مذهب چون رشته تسهبي و
چاه سقر برقرار کرده" (فالح رستگار:)527 :2354 ،
دانههه دانههه گهههر اشهک ببهههارهد چیههههانک

گهههههره رشتههههه تسبيهههه ز سهههر بگشهاهيهههههد

خاک لهب تشهیه خونسهت ز سهر چشهمه دل

آب آتهههش زده چههههون چههههاه سهههقر بگشهههاهيد
(خاقانی)251:2361 ،

همچیين در اهن قصيده نُه استعاره براي رشيد (قمر ،چشمه حيوان ،هوسف احمد خوي و )....و بيش از سهی تشهبيه بکهار رفتهه
است.
در مقاهسهاي که بين اهن قصيده با قصيده اي از تهامی (شاعر عرب) صورت گرفته ،مشخص شده که در مجموع ،صور بيانی در
قصيده خاقانی بيشتر از قصيده تهامی است (محسیی نياو.)291 :2314،...
بطور کلی در قصيده ترنّم المصاب از مجموع هشتاد و دو بيت ،شصت و چهار بيت آن (هعیهی هفتهاد و هشهت در صهد ابيهات
قصيده) آراسته به صور خيال و آراهه هاي ادبی است که در برخی موارد فهم آن فقط براي اهل فن آسان است.
خاقانی در دو قصيده دهگر که در رثاي فرزند خود سروده ،باز هم به دنبال تصوهر سازي است؛ به گونه اي که در قصيده اول،1
از مجموع شصت و شش بيت ،فقط هفده بيت آن (هعیی بيست و پهیج در صهد ابيهات قصهيده) تصوهرسهازي چیهدانی نهدارد .در
قصيده دوم ،9از مجموع هفتاد و نُه بيت ،در شصت بيت آن (هعیی هفتاد و پیج درصد ابيات قصيده) شاهد تصوهر گريهاي زهباي
خاقانی هستيم .در ترکيب بیدي هم که در رثاي فرزند خود سروده ،از مجموع صد و شش بيت ،فقط بيست بيت (هعیی هجهده در
صد ابيات آن) ساده و بدون آراهه است .البته دليل اهن امر آن است که شهاعر کهالً در مراثهی شخصهی و خهانوادگی ،در محهدوده
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مازراها حیور دارد و خود نالر بسياري از زیبه هاي سوگ است .لذا دامیه تصوهر سازي و صحیه پهردازي قهوي اسهت (زرههن
کوب.)242 :2376 ،
پس برخالف نظر برخی که معتقدند خاقانی در رثاي ع ه ان خود کمتر به تصوهر سازي پرداخته ،مشخص میشود کهه او حتهی
در رثاي ع ه ترهن کس خود هم بر روي تک تک ابيات کار کرده است .با اهن حال باهد توزه داشت که اهن صهورتهاي خيهال از
تأثير عاطفی مرثيه هاي او چي ي کم نمیکید.
آغاز مرثيه هاي خاقاني
در بسياري از مرثيه ها ،خاقانی قصيده خود را با مقدمه اي در ناپاهداري زهان و بی وفاهی روزگار شروع میکید:
خرّمههی در زهههوهر عههالم نخهههواهی ههههافتن

مردمههههی در گههههوهر آدم نخههههواهی هههههافتن
(خاقانی)361 :2361 ،

از قرن ششم به بعد ،بواسطه رواج افکار حکمی و فلسفی در شعر و ني گسترش اندهشه هاي عارفانه و زاهدانه ،در آیاز مراثهی
اعم از درباري و یيردربا ري ،به مقدار بسيار فراوان ،مقدمه هاهی در باب بی اعتباري دنيا و عارهت بودن زندگی اههن زههان آورده
میشد (امامی.)72 :2369،
خاقانی عمدتاً در شروع مرثيه هاي رزال درباري و مذهبی ،از ناپاهداري دنيا و بی وفاهی سخن میگوهد:
آسمهههههان را گسستههههه شهههههد زنجيهههههر

داد فههرهههههههههاد خهههههههوان نخواهههههههههد داد

بههههر زمههين صههد ههه ار خههون رههههه ست

21

هههههک دههههههت آسمههههههان نخهواهههههههد داد

(خاقانی)261:2361 ،
بعیی از مراثی خاقانی با مقدمهاي در احوال سوگوار و مصيبت دهده شاعر شروع میشود:
راه نفسهههم بسهههته شهههد از آه زگرتهههههاب

کههو هههم نفسههی تهها نفسههی رانههم از اهههن بههاب
(همان)56 :

رفههههت روز مهههن بهههههه پيشهههين اي درهه ه

کهههههار بهههههر نههامهههههد بههههه هين اي درهه ه

22

(همان)411 :
خاقانی در تمام مرثيه هاهی که در رثاي همسر خود سروده ،شعر خود را با شرح احوال ناگوار خود شروع کرده:
بهههس وفهههههها پهههرورد هههههههاري داشتهههههم

بهههس بههراحهههههت روزگهههاري داشتهههههههم

21

(همان)314 :

شروع قصاهدي که خاقانی در رثاي فرزند خود سروده ،با دعوت از مخاطب به همدلی است:
صبحگههاهی سر خونههاب زگهر بگشهاهيهههد

ژالهههه صههبحدم از نههرگس تههههر بگشههاهيههههد
(همان)251 :
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ز آتش دل چهو رسد دود سوي روزن چشههم

از سههوي رخیههه دل زههان بهههه شههرر بههاز دهيههد
(همان)261 :

دلیههواز مهن بيمههار شمههاهيهههد همههههه

بهههر بيمههههار نههوازي بههههه مههن آهيههههد همههههه
(همان)716 :

خاقانی همه مخاطبان خود را همدرد و همدل خود دانسته:
همه هم حالت و ههم یصهه و ههم درد میيهد

پاسههخ حهههال مههن آراسههته تهههر بهههاز دهيهههد
(همان)263 :

همه ههم خوابههه و ههم درد دل تیهی میيههد

مرکهههب خهههواب مهههرا تیهههی سهههفر بگشهههاهيد
(همان)259 :

از اهن روست که آنها را دعوت به گرهستن میکید .گرهه محور موضوعات و میامين مختلف و متعددي اسهت کهه خاقهانی در
مراثی خود و بوهژه در مرثيه فرزندش از آنها سخن میگوهد .او گاه از دست گرهه ني به فغان میآهد و از ناسازگاري و ناهماهیگی
اهن پدهده شگرف هاد میکید (اهران دوست تبره ي.)21 :2369 ،
گرهه گهه گهه نکیهد ههاري از آن گهرهم خهون

کههه چههو خههواهم مههددي سههاخته تههر مههی نرسههد
(خاقانی)571 :2361 ،

در روان شیاسی ،یم میفی ترهن و آزار دهیده ترهن هيجان هاست (حسن زاده )77 :2311 ،هکی از علل اهجهاد اههن هيجهان در
انسان ،مرگ دوست ،هم نشين ،ن دهکان و ع ه ان است (امير حسيیی )56 :2314 ،هکی از مهارتهاهی که در مقابلهه بها یهم وزهود
دارد ،همدلی است که در برخی از مرثيه هاي خاقانی دهده میشود .همدلی به اههن معیاسهت کهه فهرد بها همه اد پیهداري و درک
موقعيت ،تصميم به هاري و مرتفع کردن وضعيت نابهیجار هم نوع خود بگيرد و تالش براي حسی کردن تجارب ذهیی فرد مقابهل
خود داشته باشد (ذکاهی .)112 : 2346 ،در واقع خاقانی هم براي مقابله با یم از دست دادن فرزند خود ،ضهمن ههم درد دانسهتن
مخاطبان ،از آنها دعوت به گرهستن میکید .پس اهن دعوت به همدلی در مرثيه هاي خاقانی بيشتر به اهن صورت نمود هافته است:
اشههک داوود ببارهههد پههس از نوحههه نههوح

تهههها ز طوفههان مههژه خههون هههههدر بگشاهيههههد
(خاقانی)261 :2361 ،

با تأمّل در مرثيه هاي خاقانی مشخص شد که اهن دعوت به گرهستن (همدلی) ،بصورت گسترده ،فقط در مورد فرزندش وزهود
دارد .خاقانی حتی در رثاي اسپهبد ليالواشير هم که عالقهاي وافر به او داشته ،اهیگونه مخاطبان را دعوت به گرهستن نمیکید.

23

تناسبات:
در مرثيههاي خاقانی همه عوامل در خدمت میمون هستید و در زهت تقوهت معیاي رثا و فیاي ح ن آلود بکهار رفتههانهد .از
زمله اهن عوامل ردهف است .شعر خاقانی اوج بازي با ردهف است و خاقانی به تیاسب ردهف ها با موضوع شعر ،توزه بيشهتري
داشته است (شفيعی کدکیی .)253 :2349،در مرثيه هاي خاقانی ،ردهف از دو زهت با موضوع تیاسب دارد:
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 -2مصوّت بلید :در شعر خاقانی تماهل زهادي به استفاده از کلمات با مصوّت بلید دهده میشود (کرمی و دهقانيان .)3 :2319 ،در
بيشتر مرثيه هاي خاقانی که قصيده مردّف است ،متیاسب با یم و اندوه ،ردهف قصيده هم مصوّت بلید است:
صههبحگاهی سههر خونههاب زگههر بگشههاهيد

ژالههههه صههههبحدم از نههههرگس تههههر بگشههههاهيد
(خاقانی)251 :2361 ،

در مجموع ،از بين بيست و دو قصيده بلید و کوتاه خاقانی که در رثاي افراد مختلف سروه شده ،چهل در صهد از ردههف ههاي آن
مصوّت بلید است (همانید مبيیام ،باد ،خاک و )...در قطعات هم از مجموع نهوزده قطعهه ،بيسهت و شهش در صهد از ردههف هها،
مصوّت بلید میباشد (همچون بار ،نماند ،کرده بود و)...
خاقانی اهن تیاسب را در مورد قافيه هم اعمال کرده؛ بگونهاي که در محل قافيه ،بيشتر از ردهف ،مصوّت بلید دهده مهیشهود .در
قصاهد ،شصت و هشت در صد و در قطعات ،هفتاد و هشت در صد از قوافی ،مصوّت بلیدست.
 -1تیاسب معیاهی :بيشتر ردهف هاي مرثيه هاي خاقانی ،واژهها ها افعالی است که داللت بر مرگ و فقهدان دارد هها شهاعر حالهت
کسی را دارد که به دنبال گمشدهاي میگردد:
اي قبلهههههه زهههههان کجهههههات زهوهههههم

زههههانی و بههههههه زههههان هههههوات زوههههههم
(همان)317 :

در قصيده ترنّم المصاب ،تکرار بگشاهيد در پاهان ابيات ،گرفتگی خاطر و عقده بسته در گلوي شاعر را که در هر لحظه در فشار
و اضطرابش قرار داده ،نشان می دههد و از خوانیهده طلهب گشهاهش اههن گهره زنهدگی و اههن عقهده بسهته را مهیکیهد (شهفيعی
کدکیی.)262 :2349،
از موارد تیاسب معیاهی مرثيه هاي خاقانی که بيشتر پژوهشگران بر آن تأکيد کرده اند ،27قصيده اي است که شاعر در رثاي امهام
محمد هحيی سروده و کلمه "خاک" را ردهف قرارداده که از دو زهت متیاسب است -2 :نحوه کشته شدن امام محمد هحيی کهه او
را با خاک خفه کردند( 25امامی -1 )112 :2369 ،شاعر در اهن قصيده ،کلمه خاک را به صورت مجاز به عالقه ز ا وکل به معیهی
دنيا گرفته و سپس از ناپاهداري دنيا سخن گفته و از آن با عیاوهیی همچون ناورد محیت ،ز هره وحشت ف ا ،ساهه للمت افه ا و...
هاد کرده است.
خاقانی در قصيدهاي که از زبان فرزند خود در رثاي او سروده ،کلمه "همه" را ردهف قرار داده که اگر حروف پاهانی قافيه را در
نظر بگيرهم "،آهيد همه" در پاهان هر بيت تکرار میشود و درخواست فرزند بيمار و متوفی از مخاطب را براي عيادت هها بهر سهر
قبر آمدن تداعی میکید:

دلیهههههواز مهههن بيمهههههار شهههماهيد همهههههه

بههههر بيمهههههار نهههوازي بهههه مهههن آهيهههد همهههه
(خاقانی)716 :2361 ،

ردهفهاي متیاسب دهگر :گم شد -بدرود باد -اي دره  -بگرهستی
در مجموع ،از شان ده قصيده مردّف ،تیها شش قصيده (هعیی سی و هفت در صد) ردهفش متیاسب با میمون مرثيه نيست .اههن
تیاسب معیاهی ردهف ،در قطعات (ردهف هاي نماند -شد) و ترکيب بیدها (بربیدهم که هادآور بار بستن و سفر ابدي اسهت) 26ههم
دهده میشود.
خاقانی در قصاهدي هم که در رثاي وفا سروده ،اهن تیاسب معیاهی را رعاهت کرده :ردهف هاي نيافتم -زسهتيم نيسهت -نيهابی
و.....
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تناسب وزن
دربارة وزن مرثيه هاي خاقانی در سطور پيشين بح

شد .تمامی اهن اوزان ،ز ا وزنهاي پرکاربرد مرثيه است که نصراهلل امامی در

کتاب خود آنها را برشمرده است (امامی.)11 :2369 ،
تناسب صفات و تشبيهات براي متوفي
در مرثيه هاي خاقانی ،متیاسب با شخص متوفّی از صفات و تشبيهات میاسب او استفاده شده است .مثالً با توزه به اهیکهه خاقهانی
در کیف حماهت پسر عم خود (وحيد الدهن) بوده و از او بهره هاي علمی بسيار برده ،از او با عیوان عطارد هاد میکید:
زوزا گرهست خون کهه عطهارد ببسهت نطهق

عیقا برهخهت پهر کهه سهليمان گذاشهت تخهت

24

(خاقانی)137 :2361 ،
خاقانی در رثاي همسر خود ،ترکيبات باغ را ،سروقد (صهص  )314 316خورشهيد انهده گسهار (ص  )419را بکهار بهرده کهه
متیاسب اوست.
در رثاي فرزند خود از قلم و دفتر هاد کرده که متیاسب فرزندي در آن سن و سهال اسهت .در اکثهر مهواردي کهه از بازمانهدگان
خواسته متعلقات فرزند را از بين ببرند ،بيش از همه به قلم ،دفتر ،لوح ،دوات و ...توزه دارد:
صورت از دفتهر و حليهت ز قلهم محهو کیيهد

حلههی از خیجههر و کوکههب ز سههپر بگشههاهيد

21

(همان)261 :
خاقانی در مرثيه هاهی که دربارة رزال و شخصيتهاي دهیی سروده ،بيشتر از نام پيامبران در تصوهرسازي بهره برده:
دل از هش رفت چون موسی و زان پيچيد چون ثعبان

که مُرد آن موسوي دستی که کلکش کرد ثعبهانی

29

(همان)725 :
در رثاي رزال حکومتی از اب ارهاي قدرت همچون کاله ،کمر و ني ه بيشتر سخن گفته است:
گهههههر زخهههم زنهههی سیهههههانت بهوسهههههم

ور خشههههههم آري رضهههههههات زههوههههههههم
(همان)317 :

آه دردا کههههههههه شبيخهههههههون ازهههههههل

در زد آتههههش بهههههههه شبستههههههان اسههههههد

11

(همان)161 :
اهن مسأله را میتوان با وهژه زبان هم توضي داد .زبان گونه هاهی را که با مشایل ،تخصص ها ها موضوعات مربوط مهیشهوند،
وهژه زبان مینامید .معموالً وهژه زبان ها ،صرفاً به تفاوتهاي واژگانی هعیی استفاده از واژه هاي خاصی ها معانی خاصهی از واژه هها
متماه میگردند (ترادگيل.)231 :2346 ،
خاقانی در هجو هم از وهژه زبان استفاده کرده و در قطعه اي که در هجهو پهدر خهود سهروده ،گهوهی خواسهته بها بکهار گيهري
اصطالحات نجّاري ،تیاسبی بين اهن واژه ها با صفات خلقی پدر خود اهجاد کیهد (پارسها ) 62 :2315 ،خاقهانی در رثهاي اسهپهبد
ليالواشير ،متیاسب با متوفی از شمشير سخن میگوهد:
گههرم دسههت رفتههی بههههه شمشههير صههب

ازههههل را بههههههه دسههههت زمههههن کشتمههههههی
(خاقانی)931 :2361 ،
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گونه هاي مرثيه دردیوان خاقاني (بر اساس شخصيت ها)
الف ) مرثيه هاي شخصي و خانواگي:
 -2مهم ترهن فرد در رثاهاي خانوادگی ،رشيد ،فرزند خاقانی است که در سن بيست سالگی به مرض سل مبهتال گشهت و پهس از
مدتی بستري شدن ،چشم از زهان فرو بست .درگذشت او مصادف با بازگشت خاقانی از سفر دوم حج بود.
مهم ترهن و سوزناک ترهن مراثی شخصی خاقانی اشعاري است که او در رثاي فرزندش رشيدالدهن سروده است (امامی:2369 ،
.)151
خاقانی در رثاي رشيد ،سه قصيده (صص  )711 -261-251سه قطعه (صص  )911- 141 -137و هک ترکيب بیهد (ص )572
سروده است .در قطعات سوز و گداز قصاهد و ترکيب بید دهده نمیشود؛ بلکه بيشتر از مرگ دختر خود کهه پهس از مهرگ رشهيد
اتفاق افتاده ،الهار شادي میکید.
از میاميیی که خاقانی در رثاي رشيد تکرار میکید ،شکوه از پ شکان ناتوان و صوفيان کرامت فروش است:
اي طبيبههان یلههط گههوي چههه گههوهم کههه شههما

نهامبهههههارک دم و نهههههاساز دواهيهههههد همهههههه

اي کرامهههات فروشهههان دم افسهههون شمههها

علهههت افهه ود کهههههه معلهههول رهاهيههههد همههههه
(خاقانی)721-719 :2361 ،

همچیين برخی از اطالعات پ شکی آن عصر را هم میتوان مشاهده کرد:
ور مسهههيحيد کههههه در عهههين خطاهيههههد همهههه

اثهههر عههود صههليب و خههط ترسهههاست خطهها

(همان)719 :
خاقانی در قصاهد از بازماندگان میخواهد که هرآنچه تعلق به رشيد دارد ،از بين ببرند:
حلهههی از خیجهههر و کوکهههب ز سهههپر بگشهههاهيد

صورت از دفتهر و حليهت ز قلهم محهو کیيهد

(همان)261 :
اهن توصيه خاقانی اشاره به رسمی کهن دارد .اگر متوفّی در زوانی میمُرد و ها درد او براي بازماندگان زانکاه بهود ،آنچهه بهدو
تعلق داشت ،وهران میشد (امامی.)33 :2369 ،
خاقانی در رثاي فرزند خود به صورت رواهتگري صادق که داستانی را رواهت میکید ،لاهر شده؛ قهرمان اهن داسهتان فرزنهد او
و کاراکتر هاي اصلی آن پ شکان عاز  ،صوفيان رهاکار و موهش گران 12هستید.
 -1همسر :در دهوان خاقانی شش قصيده (صص  )116 -419 -441 -441-314-316در رثاي همسر دهده مهیشهود .خاقهانی در
طول عمر خود ،سه زن اختيار کرده که زن اولی با وزود مشقاتی که در وصال او میبيید 11،براهش محبهوب تهر از آن دوي دهگهر
بوده و در زمان بيمارهش ،خدمتکار و تيماردار او بوده است.
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مراثيی که خاقانی بر مرگ زن وفادارش سروده ،دو قسم میباشد :قسم اول مراثيی است که او در حالت ناخوشی و ن ع و وفات
زنش سروده و قسم دوم اشعاري است که بعد از وفات به دوران مختلف در هاد کردن زنش و در یم حسرت و فهراق او بهه قلهم
آورده (کیدلی.)115 :2376 ،
قصاهدي که خاقانی در رثاي زن نخستين خود سروده ،به مطلع هاي زهر است:
بههس وفههههها پههههرورد هههههههاري داشتههههم

بهههس بههراحههههت روزگهههههههاري داشتههههههههم
(امامی)167 :2369،
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 -بر درد دل دوا چه بههود تههها مهن آن کیههم

گوهیههد صبههر کهن نههه همههانهها مهن آن کیهههم-

 -چشمه خون ز دلم شيفته تههر کهس را نهی

خون شو اي چشمه که اهن سوز زگر کهس را نهی-
(کیدلی)141 :2376 ،

در رثاي همسر دوم خود هم اهن قصاهد را سروده:
 -بههی بهههههاغ رخههههت زههههههان مبيیهههههام

بهههههههی داغ یمههههههههت روان مبيیههههههههام-

 -دهههر خبر ههافتی کهه ههههار تههو گهم شهد

زههههام زههم از دسههت اختيههار تههو گههم شههد-
(امامی)164-166 :2369 ،

با توزه به اهن فرض که واقعاً مشخص باشد کدام قصيده در رثاي کدام همسرست ،میتوان نتيجه گرفت که مرثيه هاي خاقهانی
در رثاي همسر اوّل سوزناک تر و زان گداز ترست؛ هر چید که لحن خاقانی در ایلب مراثی همسر ،بيشهتر ههادآور فیهاي تغه ل
قصاهدست وآن سوز و گدازي که در مرثيه فرزند ها عموي خود دارد ،در اهن مراثی دهده نمیشهود .در هيچکهدام از اههن مراثهی،
شاعر دعوت به گرهستن نمیکید؛ چرا که در اهن اشعار از هار خود سخن میگوهد .پس گرهستن و ع اداري براي او را هم مختص
خود میداند:
 -خههون خهههور خهاقههههانيا مخههور یههم روزي

روز بههه شههب کههن کههه روزگههههار تههههو گههم شههد-
(خاقانی)442 :2361 ،

خاقانی در اش عارش ،صرهحاً اسم زنش را به قلم نياورده و گوها اهن امر ،ناشی از رسم دهرهیه مردم آذرباهجان اسهت کهه شهوهر
اگر زنش را در ن د دهگران صدا کید ،به اسم فرزند ارشدش میخواند .از اهن روي شاعر در اهن ابيات هم زهباروي هادگار عمرش
را به خورشيد تشبيه میکید:
خورشيد من به زهر گهل آنجها چهه مهی کیهد

یرقههه ميههان خههون دل اهیجهههها مههن آن کههیم

یلطم مهن کهه چرایهی همهه کهس را ميههرد

ليههک خورشههيد مههرا مُههرد و دگههر کههس را نههی

پس ،از اهن اشعار به نظر میرسد که نام زن نخستين خاقانی ،خورشيد بوده باشد( 17امامی.)141 :2369 ،
 -3در رثاي دختر :در دهوان خاقانی دو قطعه (ص )135در مرثيه دختر دهده میشود که بيشتر گ ارش فوت دخترسهت .شهاعر در
اهن دو قطعه نمیتواند خوشحالی خود را از اهن بابت پیهان سازد.
 -7خاقانی در رثاي عموي خود کافی الدهن عمر بن عثمان که در واقع استاد او در علهم الشهعر بهوده( ،کیهدلی )141 :2376،سهه
قصيده (صص  )772-361-56و دو قطعه (صص  )143-141سروده است .عالوه بر اهیهها ،در قصهيده اي کهه در سهتاهش پيهامبر
(ص) سروده ،در دو بيت پاهانيش به مرگ عموي خود اشاره دارد( .ص  )326همچیين در قصيده اي که در زواب قصهيده رشهيد
وطواط سروده ،در چهار بيت اواخر آن از مرگ عموي خود به تحسّر هاد کرده است (ص.)31
در اهن مرثيه ها هم دعوت به گرهستن دهده نمیشود .شروع دو قصيده با توصيف احوال زهان گهداز شاعرسهت و بطهور کلهی
فیاي هأس و نااميدي بر آن قصاهد حاکم است.
بهترهن قصيده اي که خاقانی در رثاي عموي خود گفته و صداقت شاعر در آن پذهرفتیی ترست( ،امامی )142 :2369 ،بها مطلهع
زهر شروع میشود:
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گر به قدر سهوزش دل چشهم مهن بگرهسهتی

بر دل مهن مهرغ و مهاهی تهن بهه تهن بگرهسهتی
(خاقانی)772 :2361 ،

 -5در رثاي پسر عمّ خود وحيد الدهن هک قصيده (ص  )771و چهار قطعه (صص  ) 913-191-116-137در دهوان خاقانی دهده
میشود .شروع قصيده با توصيف احوال ناگوار شاعرست .زبان شاعر در مراثی پسر عم خود سهاده اسهت .لحهن قصهيده شهباهت
بسيار به قصيدهاي دارد که خاقانی در رثاي عموي خود گفته:
زان سی دارم به سختی ورنه سی زان بهودمی

از فغههان زار چههون سههی هههم فههرو آسههودمی
(همان)771 :

خاقانی همچیين در پاهان قصيدهاي که در رثاي امام ناصر الدهن ابراهيم (ص  )721سروده ،در دو بيت از مرگ پسر عم خود هاد
میکید:
دلم مرگ پسر عم سوخت و در زانم زدآن آتش

که هيمهه اش عهرق شهرهان گشهت و دودش روح حيهوانی

وحيهد ادرهس عالم بههود و لقمان زهان امههها

چههو مرگ آمههد چه سودش داشهت ادرهسهی و لقمهانی
(همان)725 :

 -2شهاب الدهن شروانی :اهن شخص داماد خاقانی و از علماي بیام و زوان عصر خود بوده و در علهم کهالم تبحّهر فهوق العهاده
داشته است( 15کیدلی.)147 :2376،
خاقانی در رثاي او هک قصيده (ص  )261به زبان ساده سروده و در توصيف ها تمجيد متوفی سخیی نگفته است.
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ب) :مراثي درباري یا تشریفاتي:
 -2نصره الدهن اسپهبد ليالواشير :دو قصيده (صص  )441-317و هک قطعه ( )931در رثاي او دهده میشود .خاقانی نسبت به بقيه
رزال حکومتی عالقه بيشتري به او دارد؛ اما با اهن حال ،در اهن قصاهد سوز و گداز چیدانی دهده نمیشود.
در قصيدهاي که با مطلع:
عهههههد عشههق نيکههههوان بههههدرود بهههههاد

وصهههل و هجهههران ههههر دوان بههههدرود بهههههاد

شروع میشود ،اگر سه بيت پاهانی آن نبود ،خوانیده متوزه مرثيه نمیشد و با قصيده اي روبرو مهیشهد کهه شهاعر در ههاد اههام
وصالی سروده که اکیون بسر آمده است.
اما قطعه اي که در رثاي اهن پادشاه سروده شده ،پر احساس تر میباشد:
چههراغ کيههههان کشتههههه شههد کهههاش مههن

بههههههه مهههههرگش چههههراغ سههههخن کشههههتمی

 -1فخرالدهن میوچهر شروانشاه :هک قطعه (ص  )135و هک ترکيب بید ( )514در رثاي او دهده شد.
شاعر در ترکيب بید ،فقط خاصگيان را دعوت به ع اداري میکید:
اي خاصهههگان خهههروش سهههحرگه برآورههههد

آوازه وفههههههههات شهیشههههههه بههرآورهههههههههد

در ترکيب بید ،اکثر ردهف ها متیاسب با مرثيه است.
 -3فرزندان شروانشاه (عید الدهن فرهبرز و الجيجک) هک ترکيب بید (ص  )531سروده کهه در مقاهسهه بها اشهعار دهگهر کهه در
رثاي رزال درباري است ،سوزناک تر میباشد .اهن امر به دليل زوان مرگ شدن اهن دو شاه زاده است.
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در مرثيه اهن دو ،خاقانی همه را دعوت به گرهستن و همدلی میکید؛ اما نه به گونه گسترده که در رثاي فرزندش دهدهم:
تشههیه اسههت خهههاک او ز سرچشههمه زگههر

خهون سهوي حهوض دههده بهه کهاره مهی برهههد
(خاقانی)531 :2361 ،

در اهن شعر سخیی از نابود کردن متعلقات متوفّی نيست؛ اما چون فرد در گذشته شاه اده است ،خاقانی از مخاطبان مهیخواههد
که اسب آسمان را در رثاي او پی ببرند:
شههبده و نقههره خیههی فلههک را بههه مههرگ او

پهههی بهههرکشيد و دم ببرهههد ار وفهههها گرهههههد
(همان)533 :

خاقانی در توصيف الجيجک ،از واژه ها و ترکيبات متیاسب او استفاده کرده :ستاره رعیا ،شکوفه زهبا ،هوسف دلها ،ییچه عهذار،
گوشه زگر و....
 -7خوازه ابوالفارس :هک ترکيب بید (ص )534
زبان شاعر در اهن مرثيه ساده بوده و ناراحتی شاعر عمق چیدانی ندارد( .به استثیاي سه بید) بید پاهانی اهن ترکيب بید بهه صهورت
گفتگو با متوفی است:
اي بهههههه صهههورت نهههههدهم خهههاک شهههده

بههههههه صههههفت سههههههاکن سمههههههاک شههههده

 -5امير اسدالدهن شروانی :هک قطعه (ص )161
خاقانی در اهن قطعه ،کلمه اسد (کیيه متوفی) را ردهف قرار داده؛ با توزه به اهیکه اسد از برزهاي دوازده گانه است ،شاعر بيش
از مرثيه هاي دهگر در اهن مرثيه ،ازافالک و ستارگان در تصوهر سازي بهره برده است:
مشتهههههري سهههههاختی از بهههرج زحههههل

مسههههههن خیجهههههههر بههههههههرّان اسهههههد
(همان)161 :

همچیين او را اسداهلل عجم خوانده و به همين میاسبت از ذوالفقار و دلدل نام برده:
الزهههرم ز ابلهههههق چههههرب آخهههور چهههرا

دلهههههههدلی داشهههههههت خهههههم ران اسهههههد
(همان زا)

از محتواي اهن قطعه بر میآهد که خاقانی اهن مرثيه را بخاطر رفع اتهامی که حاسدان بر او بسته و او را دشمن اسد خوانهدهانهد،
سروده:
دشمهههههن نيهههههک اسهههههد خوانیههههههدم

دوستهههههههان بهههههههد نهههههههادان اسهههههد
(همان)169 :

 -1زمال الدهن اصفهانی وزهر صاحب موصل :دو قطعه (صص )913 -192
هر دو قطعه بدون ردهف و به زبان ساده است.
خاقانی در قطعه دوم ،در ضمن مرثيه وحيد ،از مرگ زمال الدهن هم هاد میکید:
زمهال شههههاه سهخا بهههود و بههود تههاج سههرم

وحيههههد گههیج هیههر بههههود و بههههود عههم پسههرم
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بسههوي اهههن دو هگانههه بههه موصههل و شههروان

دلههی سههت معتکههف و همتههی اسههت بههر حههذرم
(همان)913 :

 -3ملک الشرق :در هک قطعه (ص  )931با زبان و بيانی ساده در رثاي او سخن گفته است.
 -7عماد الدهن :هک قطعه به زبان ساده (ص  )911در رثاي او دهده شد .خاقانی در اهن قطعه کلمهه چشهم را در ههر بيهت الته ام
کرده است.
 -21صدر الدهن هک قطعه به زبان ساده (ص )116
 -22بهااالدهن احمد هک قطعه به زبان ساده (ص )264
نصراهلل امامی در کتاب خود ،بهااالدهن را ز ا اشخاص گمیام معاصر خاقانی معرفی می کید و مینوهسهد :خاقهانی در هکهی از
میش ت خود از شخصی به نام بهااالدهن هاد میکید که از علما و دانشمیدان دهیی بهوده اسهت؛ امها دقيقهاً معلهوم نيسهت کهه اههن
بهااالدهن همان باشد (امامی .)319 :2369 ،با توزه به اهن که خاقانی در اهن قصيده از زنجير ،خاقان و خهان ،تگهين و طغهان نهام
برده ،بر اساس همان وهژه زبان که در سطور پيشين مطرح شد ،میتوان گفت که اهن بهاا الدهن از رزال درباري و لشهکري بهوده
است.
 -21در رثاي شاه اده اي هک قطعه مردّف (ص  )169سروده و بين تع هت و تهیيت زمع کرده است.
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ج) مرثيه هاي مذهبي
 -2امام محمد هحيی :اهن فرد رهيس شافعيان نيشابور بود که در فتیه ی ان به طرز فجيعی کشته شد .خاقانی در رثاي او دو قصهيده
(صص  )134 -255و دو قطعه (ص  )142سروده که هم در قصاهد و هم در قطعات ،ردهف ها متیاسب با موضوع هستید .تصوهر
سازي خاقانی در توصيف امام محمد هحيی ،متیاسب با شخصيت علمی و مذهبی اوست:
وي مشههتري ردا بیههه از سههر کههه طيلسههان

در گهههردن محمهههد هحيهههی طیهههههاب شهههد
(خاقانی)254 :2361 ،

همچیين ترکيبات "بوتراب علم ،طوطی حاضر زواب ،کوه علم ،فرشته حق" و.....در توصيف او بکار رفته است.
در هر دو قصيده به بی وفاهی دهر هم اشاره دارد .از بين صور خيال ،تشبيه و از بين آراهه ها ،تمثيهل در قصهاهد بسهامد بهاالهی
دارد.
 -1شيخ االسالم ابومیصور حفده :خاقانی در رثاي او هک قصيده بدون ردهف (ص  )311و دو قطعه (صهص  )911 -912سهروده
است.
قصيده اي که در دهوان خاقانی در رثاي حفده است ،با بيت زهر شروع میشود:
آن پيههر مهها کههه صههب لقاهيسههت خیههر نههام

هههر صههب بههوي چشههمه خیههر آهههدش ز کههام

تا بيت چهل و نهم اهن قصيده در توصيف فیاهل و سجاهاي اخالقی اهن "پير خیر نام" است و مرثيه از بيت پیجهاهم شهروع
میشود .با توزه به اهیکه شروع مرثيه هاي خاقانی ،عمدتاً با مقدمهاي در نکوهش فلک ها شرح حال سوگوار خود بوده و ها اهیکهه
مستقيماً با رثا شروع میشود ،باهد گفت ما با دو قصيده روبرو هستيم :هکی قصيدهاي است که در مدح و ستاهش ابومیصور حفهده
ها هر "پير صب لقاهی" است که تا بيت چهل و نه ها چهل و هشت ادامه میهابد و دهگر قصيدهاي که از بيت پیجهاهم هها چههل و
نهم شروع میشود و چه بسا قبل از آن هم ابياتی بوده که اکیون در دست نيست:
خاقانيهههها بههه سههوگ پسههر داشههتی کبهههود

بههر سههوگ شههاه شههرع سههيه پههوش بههر دوام
(خاقانی)311 :2361 ،
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خاقانی پس از بيت پیجاهم ،دوباره به مدح و ستاهش ابومیصورحفده میپردازد؛ حال آن که در ابيات قبلی اهن کار را کرده بود:
او کعبههه علههوم و کههف و کلههک و مجلسههش

بودنههههد زمهههه م و حجراالسههههود و مقههههههام

او و همههه زهههههان مثههل زمهه م و خههالب

او و همههههه سههههران حجراالسههههود و مقههههام
(همان زا)

پس به عقيده نگارنده ،خاقانی در رثاي ابومیصور در دهوان فعلی (تصحي مرحوم سجادي) قصهيدهاي در چههل و چههار بيهت
سروده نه نود و سه بيت.
در رثاي ابومیصور ،ابياتی در نکوهش فلک دهده نشد .همچیين خاقانی چون همه را ع ادار او میداند ،کسی را به گرهسهتن فهرا
نمیخواند .تشبيه و تمثيل در اهن قصيده بسامد باالهی دارد:
بههی مقتههداي ملههت مههه کلههک و مههه کتههاب

بههی شهسههوار زاول مههه رخههش و مههه سههتام
(همان)313 :

بيشترهن مدح و ستاهش از متوفّی در اهن قصيده دهده میشود؛ بگونهاي که میتوان گفت هيچ بيتی نيست که به نهوعی سهتاهش
ابومیصور در آن نباشد .توصيفات خاقانی در اهن قصيده هم متیاسب شخصيت متوفّی است:
زآن بهههههوحیيفه مرتبهههت شهههافعی بيهههههان

چههون مصههر و کوفههه بههود نشههابور از احتههرام
(همان)311 :

خاقانی در اهن قصيده ضمن مدح متوفّی به گونهاي به مقام خودش هم فخر میکید.
او سهههوره حقهههههاهق و مهههن کمتهههر آههههتش
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زانههم بههههه نامههه آهههت حههق کههرده بههود نههههام
(همان)313 :

قطعاتی که در رثاي حفده سروده شده ،به زبان ساده است .هکی از آنها به صورت گفتگوي بين شاعر و بخت اسهت کهه از اههن
نظر با بقيه مراثی متفاوت است:
بهههههها بخهههت سهههيه عتهههههاب کهههههردم

کههههههه بهههههس سيهيههههههت دل فگهههههههارم

بخهههت آمهههد و خهههون گرهسهههت پيشهههم

کههههههه رنههههههی سيهههههههاه شرمسهههههههارم

امّههههها چهههههه کهههیم قبهههههول کهههن عهههذر

کههههههه مهههههههرگ امهههههههام سهوگههههههوارم
(همان)911-912 :

 -3امام ابو عمرو اسعد :هک قصيده (ص  )266و هک قطعه (ص )111
در قصيده ،خاقانی به زبان تمثيل از ناتوانی خود در سوگ اهن امام سخن گفته:
بيهههههدقی مهههدح شهههههاه مهههی گههوههههههد

کههههوکبی وصههههف مهههههههاه مههههی گوهههههههد

خههههههاطرم وصههههف او ندانههههههد گفهههههت

گرچهههه ههههر چیهههد گهههههاه مهههی گوههههههد
(همان)266 :
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باز هم کسی را دعوت به گرهستن نمیکید .زبان قصيده و قطعات ساده است.
 -7ع الدهن بو عمران
در دهوان خاقانی قصيدهاي به مطلع زهرست که عیوان "در مرثيه امام ع الدهن ابو عمرو اسعد"را بر خود دارد:
کههههو دلهههی کههههانده گسهههارم بهههههود بهههس

در زهههههان زو بههههههوده ام خشههههیود بههههس
(همان)114 :

در حالی که اهن قصيده در رثاي ع الدهن بو عمران است :مدلول شعر دالّ بر صحّت اهن مدعاست .خاقهانی در (زمهان) وفهات
عمده الدهن بو عمرو اسعد در شروان بود و در (زمان) مرگ ع الدهن بوعمران در تبره سکیی داشت:
بعههد از اهههن در خههاک تبرههه م چههه کههار

کهههههه بروي کههههههار مههههن او بههههههود بههههس

چیين مینماهد که عيیيت لقب و پيشه هر دو ممدوح و حامیگري آنها از شاعر ،برخی از کاتبان را به اشهتباه انداختهه ،سهرلوحه
اهن شعر به اسم بوعمرو ثبت شده (کیدلی.)719 :2374 ،
خاقانی در اهن قصيده به سادگی زبان گراهيده است .مقدمهاي در شرح احوال یم آلود و ع ادار خود آورده ،افالک را هم مقصّهر
و هم ع ادار دانسته است.
 -5امام ناصرالدهن ابراهيم :هک قصيده (ص )721و دو قطعه (صص)141- 411
قصيده خاقانی که با مطلع ذهل شروع میشود ،تیها قصيدهاي است که خاقانی فقط در ابيات پاههانیاش در رثهاي متهوفی سهخن
میگوهد و ابيات آیازهن در تحقيق ،موعظه و حکمت است .اهن قصيده در هشتاد و نُه بيت سروده شده:
نثار اشک من هر دم شکرره هسهت پیههانی

که همّت را زناشوهی ست از زانو و پيشانی
(خاقانی)721 :2361،

با توزه به شخصيت مذهبی متوفّی ،خاقانی در اهن قصيده از نام پيامبران در تصوهر سازي سود برده است:
سخن در ماتم است اکیون که من چون مهرهم از اول

در گفههتن فروبسههتم بههههه مهههرگ عيسههی ثههانی
(همان)725 :

زبان خاقانی در قطعه ساده است.
 -6امام موهّد الدهن محمود تفليسی :هک قطعه (ص )142به زبان ساده در بيان فیل و هیر متوفّی دردهوان خاقانی وزود دارد.
د) در رثاي شاعران هم عصر
تیها هک قطعه به زبان ساده در رثاي فلکی شروانی سروده که بيشتر سعی داشته بر شاگرد بودن فلکی تأکيد کید.
عالوه بر موارد مطرح شده ،خاقانی در قطعهاي (ص  )916از ماندن خود در اهن دنيا و رفتن هاران خود که از آنهها بها عیهاوهیی
چون قطب ،شمس ،نجم ،بوالبدر ،شهاب هاد میکید ،با تحسّر سخن میگوهد .زبان اهن قطعه ساده است.
نتيجه
از مطالب گفته شده ،چیين میتوان نتيجه گرفت که خاقانی در سرودن مرثيه ،از بين قالب هاي شعري ،از قالب قصيده ( 12مهورد)
و از بين بحور عروضی از بحر رمل ( 25مورد) بيشتر بهره برده است .خاقانی در مرثيه سراهی هم تصوهر سازي را رها نمیکید؛ به
گونهاي که در قصيده ترنّم المصاب ،هفتاد و هشت در صد ابيات ،آراسته به صورتهاي خيهال و آراهههههاي ادبهی اسهت .در کهل،
خاقانی عالقه بسياري به بکار بردن تشبيه و استعاره در مرثيه ها دارد .ایراق و تمثيل هم از بين آراهه ها بيشتر دهده شد .خاقانی به
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تیاسب وزن و ردهف در مرثيهها توزه زهادي دارد؛ به گونهاي که چهل در صد از ردهفهاي قصاهد خاقهانی مصهوّت بلیدسهت کهه
متیاسب با مرثيه است .سبک خاقانی در مرثيه به تیاسب فرد متوفّی تغيير میکید .در رثاي فرزندش بواسطه عالقه وافري کهه بهه او
داشته ،سعی دارد اوج هیر خود را در قالب ارائه تصاوهر شعري به نماهش بگذارد؛ در حالی که در رثاي برخی از رزال دربهاري و
دهیی ،به سادگی زبان روي می آورد که اهن البته بخاطر تأثر خاقانی نيست؛ چرا که بطور طبيعی در مهرگ فرزنهدش بهيش از همهه
متأثرست .خاقانی براي هر فرد صفات و تشبيهات متیاسب با شخصيت او بکار میبرد .همچیين شروع قصاهد خاقهانی متیاسهب بها
متوفی است؛ در مرثيه شخصيتهاي درباري و مذهبی ،عمدتاً از ناپاهداري زهان و بی وفاهی سخن گفته و در رثاي همسهر خهود از
احوال ناگوار خوهش میگوهد .در حالی که در رثاي پسر خود ،همگان را دعوت به همدلی و سوگواري میکید.
پي نوشتها
 -2اهن تقسيم بیدي از زهن العابدهن موتمن است (امامی.)35 :2369 ،
 -1رستگار فقط هک قسم تحت عیوان "رثاي شعرا درباره دوستان و شاعران دهگر" به تقسيم بیدي امامی اضافه کرده (رستگار
فساهی.)249:2311 ،
 -3ني بیگرهد :خاقانی.255،443،475،441،114 :2361 ،
 -7ني بیگرهد :زرهن کوب.277 :2363 ،
 -5ني بیگرهد( :محسیی نيا و. )292 :2314 ،...
 -6بیگرهد :امامی. 57 :2369 ،
 -4در مورد ترکيبات دهوان خاقانی ،بیگرهد :فالح رستگار. 521: 2354 ،
 -8به مطلع:
حاصل عمر چهه دارههد خبهر بهاز دهيهد

مههاهه زانيست از او وام نظر باز دهيهد
(خاقانی)261 :2361 ،

 -9به مطلع:
دلیههواز مههن بيمهههار شمههههاهيد همهههه

بهر بيمهار نوازي بههه من آهيهد همهههه
(همان)716 :

 -21ني بیگرهد :همان. 361 -134 :
 -22ني بیگرهد :همان. 114- 2361 :
 -21ني بیگرهد :همان. 116 419 441 -441 -316 :
 -23ني بیگرهد :همان. 114 -2361 :
 -27خاقانی بصورت محدود ،در رثاي فرزندان ليالواشير اهن دعوت به گرهستن را تکرار کرده:
چشههم ار زگرهههه ناخیههه آرد بههه ناخیههان

پلپل در اوکیيد و بهه خهونش بپرورههد
(همان)531 :

 -25بیگرهد :امامی112: 2369 ،؛ سجادي. 55 :2316 ،
 -26خاقانی در قطعهاي هم که در رثاي امام محمد هحيی سروده ،فعل "آکیده اند" را ردهف قرار داده که تداعی کییده "به خاک
آکیدن دهان امام محمد هحيی" است:
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هههاي خاقانی ترا زههاي شکرره ست و شکر

گر دهانت را بهه آب زهرنهاک آکیهده انهد

محيی الدهن کهو دههان دهن بهه دّر آکیده بهود

کافران ی دههانش را بهه خهاک آکیهده انهد
(خاقانی)412 :2361 ،

 -24ني بیگرهد :همان. 191 :
 -21ني بیگرهد :همان.575 -577 -262 :2361 ،
 -29ني بیگرهد :همان.772 :
 -11ني بیگرهد :همان.931 -135 -531 :
 -12در کیار خوهشان و آشیاهان متوفی ،کسانی به نام مُشگران (موهش گران) بودهاند که مجلس عه ا را رونهق مهیدادنهد (امهامی،
)31 :2369
اشک اگر ماهه گران کرد بر موهه گهران

وام اشههک از صههدف زههان بههه گهههر بههاز دهيههد
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(خاقانی)265 :2361 ،
 -11در اهن مورد بیگرهد :امامی167 :2369 ،؛ کیدلی144. :2376 ،
 -13در اهن مورد بیگرهد :امامی167 :2369 ،؛ کیدلی144. :2376 ،
 -17از اشعار دهگر خاقانی اهن نکته به دست میآهد که او از سالهاي دراز بعد از وفات زنش در فکر و خيال او بوده و به هاد او
نغمه هاي سوزناک سروده .ابيات ذهل نشان میدهد که او سالهاي سال به خاطر همسرش گرهان و ناالن بوده و دارد احساسات و
خياالت خود را روي کایذ میآورد:
الف) بر سيیه داغ واقعه نقش الحجر بماند

وز دل براي نقش حجر الزهورد خهههاست

ب) دل هههادکهرد هههار فرامش نمی کیههد

وهن خون نشستن مهن از آن ههادکرد مههاند

پ) دردا که دل نماند و بر او نهام درد ماند

وز هههار هادگههار دلم ههههادکرد مههانههههد

و اشعار دهگر (ر.ک :کیدلی.)116- 115 :2376 ،
 -15درباره شهاب الدهن همچیين بیگرهد :امامی. 191 :2369 ،
 -16شاهد علت آن را بتوان در رفتار نامیاسب شهاب الدهن با همسر خود (دختر خاقانی) زستجو کرد .در اهن مورد بیگرهد:
کیدلی146 -145 : 2376 ،؛ امامی. 191 :2369 ،
 -14در مورد زمع بين تع هت و تهیيت در مراثی درباري ،بیگرهد :امامی. 73 :2369 ،
 -11در مورد فخر در مرثيه هاي خاقانی ،بیگرهد :ليال حق پرست 37 :2392 ،تا .71
منابع
 .2ابراهيم زاده گرزی ،رمیان (" .)2314محبوس دارالظلم شروان" ،کيهان فرهیگی ،شماره  ،166ص .67-41
 .1ابن میظور (2911م) .لسان العرب ،بيروت :دار احياا التراث العربی.
 .3افسري کرمانی ،عبدالرضا ( .)2342نگرشی به مرثيه سراهی در اهران ،تهران :اطالعات.
 .7امامی ،نصراهلل ( .)2369مرثيه سراهی در ادبيات فارسی تا پاهان قرن هشتم ،اهواز :دفتر مرک زهاد دانشگاهی.
 .5امير حسيیی ،خسرو ( .)2314مهارت هاي اساسی زندگی اخالقی -ازتماعی ،تهران :عارف کامل.
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 .6اهران دوست تبره ي ،رضا (" .)2369مقاهسه مراثی خاقانی و هوگو در سوگ فرزندانشان" ،دانشکده ادبيات و علوم
انسانی دانشگاه تبره  ،شماره هاي  235و  ،236ص .2-19
 .4پارسا ،احمد (" .)2315سبک شیاسی هجوهات خاقانی" ،مجله علوم ازتماعی و انسانی دانشگاه شيراز ،شماره  ،71ص
54-64
 .1حسن زاده ،رمیان ( .)2311هوش هيجانی (مدهرهت احساس ،عاطفه و هيجان) ،تهران :روان.
 .9حق پرست ،ليال (" .)2392سوگیامههاي مغرور (رگههاي فخر در مرثيههاي خاقانی" ،کتاب ماه ادبيات ،سال ششم،
شماره ( 61پياپی  ،)246ص . 37-71
 .21خاقانی ،افیل الدهن ( .)2361دهوان ،به تصحي ضيااالدهن سجادي ،تهران :زوّار.
 .22دشتی ،علی ( .)2355خاقانی شاعري دهر آشیا ،چ ،1تهران :امير کبير.
 .21ذکاهی ،محمد سعيد (" .)2346دهگر خواهی و زامعه شیاسی" ،فصلیامه فرهیی ،شماره هاي  11و  ،13ص . 111-191
 .23رستگارفساهی ،میصور ( .)2311انواع شعر فارسی ،چ ،1شيراز :نوهد.
 .27زرهن تره ،نقی ( .)2317نگاهی گذرا بر قافيه و ردهف در سوگیامههاي خاقانی ،مجموعه مقاالت برگ هده هماهش خاقانی
شیاسی ،ج ،2به کوشش فاطمه مدرّسی و محبوب طالعی ،اروميه :انتشارات زهاد دانشگاهی.
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