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چکیده
چکامۀ «ایوان مداین» یکی از معروفترین و شکوهمندترین قصاید زبان فارسی است .ترکهمیر ،عاار

شااعر لا زباانی

است که وفات وی در عصر فتحعلیشاه قاجار اتفاق افتاده است .موضوع مطرح شده در مثنوی «بنای کهن» ترکهمیار در
حوزۀ موضوعات قصاید است و شباهتهای فراوانی با چامۀ ایوان مداین دارد .در این مقالاه باه شایوۀ کتابخاناهای و باا
رویکرد تحلیلی-توصیفی و تطبیقی به بررسی ،همگونیها و ناهمگونیهای چکامۀ «ایوان ماداین» و سارودۀ «بناای کهان»
پرداخته شده است .در بررسی تطبیقی این دو سروده موارد متعددی از شباهتها –از جملاه سااختار روایای ،توصایفهای

یکسان ،بهرهگیری از فن مناظره ،حکمتگویی و اندرز دهی ،تلمیحات و اشارت مشابه و -...دیده میشاود؛ البتاه شااعر
ل زبان مقلد صر

نبوده و خالقیتهایی نشان داده است.

واژگان کلیدی :بررسی تطبیقی ،ترکه میر ،چکامۀ بنای کهن ،خاقانی ،ایوان مداین

.
 .1مقدمه
ادبیات تطبیقی ،شاخهای از ادبیات است که از تأثیر و تأثر ادبی ملل مختلف بحث میکند؛ بهه عبهارت دیگهر ادبیهات
تطبیقی ،انعکاس ادبیات و فرهنگ ملتی است در ملّت یا ملتهای دیگر« .موضوع تحقیق در این علم عبهارت اسهت از
پژوهش در موارد تالقی ادبیات در زبانهای مختلف ،یافتن پیوندهای پیچیده و متعدد ادب گذشهته و اها ( ».غنیمهی
هال  )31 3131 ،جابهجایی و انتقا پدیده های ادبی گاه در اوزۀ واژگان و نحو کالم و موضوعات اسهت و زمهانی
در اوزۀ تصاویر و قالبهای مختلف بیانی ،چون قصیده ،قطعه ،رباعی ،و. ...

-1-1زبان و شعر هجایی لَکی
لَکی ،از غنی ترین زبان های اقوام ایرانی است« .زبان لکهی از گهروه زبانههای غربهی شهمالی زبانههای ایرانهی اسهت».
(دبیرمقدم )261 3131 ،این زبان« ،زبان بومی ایرانی بازمانده از زبان پهلوی اشکانی اسهت( ».عسهکری عهالم3121 ،
 )3امید ایزد پناه بر آن است که «لکی را باید به جای مانده یا همان زبان پهلوی باستان دانست که با گذشهت زمهان
کمتر آسیب فرهنگی دیده است( ».ایزدپناه )2 3121 ،در این عبارت ،واژه «باستان» زاید و ناساز با پهلوی است؛ چهرا
که زبان فارسی را به سه دورۀ باستان ،میانه و دری تقسیم کرده اند و ترکیب «پهلهوی باسهتان» معهاد ترکیهب «میانهۀ
باستان» و نادرست است « .زبان لکی ،زبان ایلها و طوایفی است که در شما لرسهتان پیکهکوه و بخکههای ههرو ،یها
بیرانوندها ،و لکهای سیله سیله  siela sielaیا الیکتر و لکهای دلفان سکونت دارند( ».همو)23 3121 ،
شعر لکی در گذشته ،شعری ده هجایی بوده است که معموالً در مصراع نخست از بیت آغازین یک عبارت  5هجایی
میآمده و تکرار میشده است؛ مانند
3
دو گههههل ههههها و صههههدر سههههرو سههههاوه وه
سههههههرو سههههههاوه وه ،سههههههرو سههههههاوه وه
(غضنفری)313 3132 ،
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-2-1پیشینه پژوهش
دربارۀ زندگی و سبک شاعری خاقانی کتابها و مقاالت درخور و متعددی نوشته شده است از جمله سید ضهیااالدین
سجادی در کتهاب «شهاعر صهب » ( ،)113 3126علهی دشهتی ،در کتهاب خاقهانی شهاعر دیهر آشهنا ( )331 3123و
محمدعلی اسالمی ندوشن ،در کتاب «از رودکی تا بهار» ( ،3121ج )33 1نیز اکمت قیصری و راهیم سهالمت آ ر
( ) 361-313 3122به مقایسه سروده ایوان مداین خاقانی با ایوان کسری از بحتری پرداخته است .کسانی مانند مهیالد
جعفرپور و اجتاهلل فسنقری ( )11-13 3133نیز به تأثیرپذیری شعر خاقانی از ادبیات عرب اشاره کردهانهد .عالمهه
دهخدا چنان دلبستۀ قصیدۀ «ایوان مداین» بود که کتباً به دستاندرکاران لغتنامه ،سفارش کرد که این چامه بهه طهور
کامل در یل نام خاقانی درج شود( .مؤید شیرازی)131 3131 ،
دربارۀ ترکه میر و بویژه سرودۀ بنای کهن وی مطالب چندانی نگاشته نکده اسهت .اسهفندیار غضهنفری (-311 3132
 )311به ارائۀ سرودههای ترکه میر و معنا و مفهوم کلی ابیات آنها بسنده کرده است .محیالهدین صهالحی نیهز (3121
 )31-65دربارۀ زندگی ترکه میر بهه اختصهار بحهث کهرده و در ادامهه بهه درج سهرودهههای ترکههمیهر اکتفها نمهوده
است،بنابراین تا کنون اثر مستقلی دربارۀ مقایسۀ چکامۀ ایوان مداین خاقانی با مثنوی «بنهای کههن» ترکههمیهر نوشهته
نکده است.
 -9-1روش و هد پژوهش
در این مقاله بر آنیم با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی تطبیقی چکامۀ ایوان مداین اثر خاقانی و سهرودۀ «بنهای
کهن» از ترکهمیر بپردازیم و همگونیها و ناهمگونیهای ساختار و محتوای این دو را تبیهین کنهیم تها در نهایهت بهرای
پرسکهای یل ،پاسخی درخور یافته باشیم
-3آیا ساختار و محتوای چکامۀ ایوان مداین بر سرودۀ «بنای کهن» تأثیر گذاشته است؟
-1همگونی و ناهمگونیهای چکامۀ ایوان مداین و سرودۀ «بنای کهن» کدامند؟
-1در صورت تأثیرپذیری ترکهمیر از خاقانی ،میزان تأثیرپذیری چه اندازه است؟
-1مهمترین ابتکارات ااتمالی ترکهمیر در سرودۀ «بنای کهن» کدامند؟
و...
-4-1سب شاعری خاقانی
افضلالدین بدیل بن علی نجّار شروانی ( 535-511ه.ق- ).از نامآورترین شهاعران در ادبیهات فارسهی -دارای سهبک
شاعری بدیع و تأثیرگذار است .خاقانی با ارائۀ اندیکههای بدیع ،در قاب و قالب ترکیبات و تعبیرات ابتکاری ،سبکی
خاص و منحصر به فرد در قصیدهسرایی آفریده است« .خاقانی ،مککل گوترین شاعر زبان فارسی است و شاخصهیتی
هم که دارد از این بابت است .فردی بوده است بسیار زبردست در لغت و ترکیب بندی کلمهات و آگهاه بهر تهاری و
اساطیر که خیرۀ سرشار هنی داشته و آن را با ولعی تمام در قصیدههای بلند و مطنطن و پیچیده فرو میریزد؛ بهدان
گونه که دیوان خود را به صورت یک دایرهالمعارف بزرگ توصهیف و تصهویر درآورده اسهت( »1.اسهالمی ندوشهن،
 ،3121ج)33 1
از خاقانی ،غیر از دیوان اشعار ،مثنوی «تحفهالعراقین» و منکآت نیز در دست است؛ همچنین مثنوی کوتهاهی بهه نهام
«ختمالغرائب» هست که منسوب به خاقانی است.
قصیدۀ «ایوان مداین» ،با مطلع
ایهههههههوان مهههههههداین را آیینهههههههۀ عبهههههههرت دان
هههان ای د عبههرت بههین از دیههده عبههر کههن هههان
(خاقانی)163 3123 ،
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یکی از معروفترین و شکوهمندترین قصاید در زبان فارسی است؛ به طوری که « ...مهیتهوان گفهت خاقهانی بها ایهن
قصیده [برای عالقهمندان به ادبیات] شناخته شده اسهت( ».دشهتی )331 3123 ،در ایهن چکامهه ،عصهاره و چکیهدۀ
معنای مسلط سروده ،در مطلع شعر ،آمده است« .خاقانی ،در سفر دوم اج (سا  563ه.ق ،).در بازگکت از مکهه بهر
ایوان مداین گذر کرده و شکوه و بزرگی از دست رفتۀ ساسانیان را به به یاد آورده و ایهن قصهیده را سهروده اسهت».
(سجادی )113 3126 ،مداین (جمعِ مدینه شهر) است و منظور از آن هفت شهر است بر ساال رود اروند (دجلهه)
که تیسفون مهمترین آنها و پایتخت اکومت ساسانیان بود« .ایوان مدائن به نام ایوان کسری معروف شده و بهانی او
آن را شاپور او ساسانی ( 131-113م ).دانستهاند»( .همان )111
خاقانی در قصیدۀ «نهزهاالرواح ونزههاالشباح» -که در اضرت کعبه انکا کرده است -نیز دلبستگی عمیق خویش را
به طاق کسری بیان کرده است
قصهههر کسهههری و زیارتگهههاه سهههلمان دیهههدهانهههد
بههر سههر دجلههه گذشههته تهها مههداین خضههروار
وز نکههو نههامی طهههراز فههههرش ایههوان دیهههدهانهههد
طههههاق ایههههوان جهههههانگیر و وثههههاق پیههههرزن
بههر در ایههوان نههه زنجیههر و نههه دربههان دیههدهانههد
از تحیههر گکههته چههون زنجیههر پیچههان کههان زمههان
بههر سههر دنهههدانههههای تههاج گهههریان دیههدهانههد
تاجههدارش رفتههه و دندانههههههای قصههر شههاه
(خاقانی)363 3123 ،
-5-1زندگی ترکهمیر آزادبخت موموندی
از زندگی ترکهمیر اطالعات مکتوب معدودی در دست است که بعضاً ضد و نقیضند.
اسفندیار غضنفری ( )1 3132و به تبعیت از وی مال محیالدین صالحی ( )65 3121ترکهمیر ،شاعر و عارف بهزرگ
لک زبان را از عکیرۀ آزاد بخت دانستهاند؛ البته محیالدین صالحی در پانوشهت ،بهر اسهاس یادداشهتهای محمدرضها
معجزی والیزاده و نیز پرسو جوی میدانی مینویسد «ترکه میر در دلفان متولد شده و اکنون آرامگاه او در محلی بهه
نام قُمِش  ...واقع  ...است( ».همانجا) قمش نیز نام روستایی نزدیک روسهتای ترکههمیهر از توابهع اتیونهد جنهوبی در
شهرستان دلفان است.
مرا وم عبدالحسین خان ابوقداره ،والی پکتکوه لرستان ،در آثار خود ،از ترکه میر با عنوان «ترکهمیر مومونهد» یهاد
کرده است( .به نقل از صالحی )1 3121 ،مطالب اک شده بر سنگ مزار پسر ترکهمیهر در جهوار پهدر ،در روسهتای
ترکه میر (از توابع اتیوند جنوبی در شهرستان دلفان) با نظر عبدالحسین خان ابوقداره همخوانی دارد؛ چرا که بهر روی
آن نگاشتهاند «وفات مراوم لکمیر فرزند کدخدا ترکمیر ماموند [=موموند] شهر المحرمالحرام  3112ه.ق ».در اینجها
دو چیز جلب نظر میکند نخست «کدخدا» بودن ترکمیر و دیگر «موموند» بهودن ایکهان و مهیدانهیم کهه مومونهد از
طوایف دلفان است؛ (ر .ک .اماناللهی بهاروند )365 3131 ،همچنین روستای ترکهمیر در کنار سرزمینی اسهت کهه از
گذشتههای دور بدان «آزهوخت /آزووخت» (آزادبخت) گفته میشود؛ بنهابراین ترکههمیهر ههم مومونهد اسهت و ههم
آزادبخت .ناگفته پیداست که بسیاری از طوایف ساکن کوهدشت ،دلفانی هستند .چرا کهه «اکثهراً از منطقهۀ دلفهان بهه
طرهان کوچ نمودهاند( ».رامتی)316 3126 ،
در هیچ یک از آثاری که دربارۀ زندگی و شعر ترکهمیر نوشته شده است به نام پدر ترکهمیهر اشهاره نکهده اسهت.
ترکهمیر فرزند خواجه امیر بوده است.
برخی اشاره کردهاند که «ایام عمدۀ زندگانی ترکه میر مصادف با سالهای سلطنت فتحعلی شاه قاجار بهوده و گویها
در زمان محمدشاه قاجار ،معروف به غازی و یا در اواخر عمر فتحعلیکاه زندگی را بهدرود گفتهه اسهت( ».صهالحی،
 )66 3121برخی دیگر نیز همین عبارت را عیناً تکرار کردهاند( .ر .ک .والیزاده معجزی )23 3123 ،با توجه به آنچه
در پی خواهد آمد ،وفات ترکهمیر همزمان با سلطنت فتحعلی شاه بوده است؛ نه محمد شاه قاجار.
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آنچه پیداست این است که ترکه میر شاگردی باوفا و شاعر به نام (محمد)تقی مومونهد داشهته اسهت( .غضهنفری،
( )311 3132صالحی( )33 3121 ،محمد)تقی موموند «در سا  3331هجری قمری در دلفان متولد شده و در فوت
ترکهمیر سخت دردناک و سوگوار و متأثر بوده است( ».صالحی )33 3121 ،شاگرد ،در رثای استاد خود گفته است
سهههههنه و دویسهههههت سهههههی و شهههههش گکهههههته
ایسهههههها وی تههههههاری الههههههف گذشههههههته
شههههههههرش و سهههههههوم صهههههههفر نوشهههههههته
اسهههههم عهههههامش لحهههههم لوییهههههل برشهههههته
1
ترکههههههمیهههههر ژدههههههر دونیههههها فنههههها کهههههرد
پایههههه بههههیشههههرطیش ژ نههههو بنهههها کههههرد
(غضنفری)311 3132 ،
(محمد) تقی موموند به صراات زمان وفات ترکمیر را سوم صفر  3116ه.ق .کر کرده است .صهاابنظران و
نویسندگان ،گاه در تبدیل تاری قمری وفات ترکهمیر به هجری شمسی دچار سهو شدهاند .فت اهلل شفیع زاده (3121
 )13در برابر نام ترکه میر تاری ( )3116را درج کرده است؛ بدون اشها ره بهه اینکهه تهاری یهاد شهده ،تهاری وفهات
ترکه میر است و نیز به قمری بودن تاری اشاره نکرده است .وی در کنار این تاری قمری ،برابر شمسهی آن را «3335
ه.ش ».نوشته است که نادرسهت اسهت .تهاری درسهت عهروج عارفانهۀ آسهمانپیمهای ادیهب ،ترکههمیهر 32 ،آبهان
3333هجری شمسی است .با توجه به اینکه وفات فتحعلهی شهاه قاجهار در سها  3151ه .ق3131=( .ه.ش ).اتفهاق
افتاده است 1.این امر نکان میدهد که ترکهمیر در زمان سلطنت فتحعلی شاه به دیار باقی شتافته اسهت و نهه در زمهان
محمد شاه .نکته دیگر آنکه فتحعلی شاه ادود  13سا اکومت کرده است و میتوان گفت  11سا قمهری از عمهر
ترکهمیر در زمان سلطنت فتحعلیکاه سپری شده است.
-2بحث و بررسی
-1-2ساختار
خاقانی شروانی ،از ارکان شعر فارسی و از جملۀ بزرگترین قصیدهسرایان ادبیات فارسی است که در قرن شکهم و در
«عصر ااکمیت قصیدۀ فنی» (اامدسلطانی )31 3131 ،میزیست .قالب شهعری قصهیده یها چکامهه ،نخسهتین نهوع
شعری است که در شعر فارسی بعد از اسالم ،به تقلید از ادبیات عهرب رایهج شهده اسهت« 5.قصهیدهسهرایی در ادب
فارسی از اواخر سدۀ سوم و اوایل سدۀ چهارم قمری آغاز شد .در سدههای پنجم و شکم به اوج رسیدو بها تغییهر ی
که پس از املۀ مغو در نظام اجتماعی ایران روی داد ،رو به ضعف گذاشت؛ هر چنهد کهه تها روزگهار مها همیکهه
شاعرانی در این قالب شعر گفتهاند( ».شریفی)3311 3123 ،
خاقانی در مطلعی زیبا قصیدۀ ایهوان مهداین همگهان را بهه اعتبهار از ایهوان مهداین و آنچهه بهر آن رفتهه اسهت،
فرامیخواند
ایهههههههوان مهههههههداین را آیینهههههههۀ عبهههههههرت دان
هان ای د عبرت بین از دیده عبر کن هان!
(خاقانی ،3123 ،ج)165 3
و در ادامه می خواهد که در نبود زنجیر عدالت انوشیروان ،همگان به همراه دجله خون گریه کنند؛ سهپس از زبهان
کنگرهها خطابهای سوزناک و تکان دهنده بیان میکند .در ادامه همچنان که بغض در گلهو دارد ،تابلوههای شهگرف و
رنگارنگی از تاری ساسانیان و شکوهمندی طاق کسری ،ارائۀ مهی دههد و در ادامهه نفهس خهویش را خطهاب قهرار
میدهد و میگوید «خاقانی از این درگه دریوزه عبرت کن» تا درسهایی که گرفتهای به عنوان رهاورد سفر به خاقهان
هدیه کنی .در پایان نیز شعر خود را سحرگونه میداند و ارمغانی به دوستان.
ساختمان بیکتر قصاید فارسی به گونهای است که با مقدمه ای دربارۀ عکق ،جوانی ،زیباییهای طبیعهت و ...آغهاز
می شود که به آن تکبیب ،نسیب یا تغزّ گویند .در ادامه با یکی دو بیت -که به آن تخلّص یا گریزگاه گویند -تغهز
را به قسمت بعد که مدح باشد ،مربوط میکنند؛ سپس به مدح که قسمت اصلی است و بدان تنهۀ قصهیده مهیگوینهد
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پرداخته می شود .در پایان نیز بیت یا ابیاتی با موضوع دعا برای ممدوح و بویژه دعای تأبید ارائه میشود کهه شهریطه
نام دارد.
در چکامۀ ایوان مداین ،این ساختار به گونهای درهم تنیده و نوآیین است که متوجه تنوع موضوعات نمهیشهویم.
محور عمودی سروده مستحکم است و جز در بیت مقطع که شاعر تفاخر به سحر کالم ارائه کرده است ،تمام قصهیده
او موضوع ایوان مداین و عبرت گرفتن میچرخد .نه از دعای پایانی برای ممدوح خبری هست و نه اتی به مدح
کلیکهای ممدوح پرداخته شده است.
ترکه میر ،در سفر به بیستون و شهرستان هرسین ،به هنگام دیدن «قلعۀ چهر» ناخودآگاه زبان به سرایش منظومههای
عبرتانگیز و تأثیرگذار به نام «بنای کهن» می گکاید که از نظر قالب ،مثنوی است؛ اما موضوع مطرح شهده در آن ،در
اوزۀ موضوعات قصاید است .شاعر در مطلع سرودۀ بنای کهن ،از نژندی و پژمردگی خویش ،سخن سهاز مهیکنهد.
شاعر ،اندوهگین به کوهی سترگ همچون قاف و شکوهمند همچون کیوان برمیخورد که قلعهای شهگرف بهر سهتی
آن و بر تارک آسمان جلوه میکند .شاعر عارف و عهارف شهاعر لهکزبهان ،ترکههمیهر ،از شهکوهمندی کهان چنهان
شگفتزده میشود که با ویرانههای کان به گفتمان مینکیند .از کان میخواهد که هر چه میداند به او بگوید .شهاعر
ایرتزده از بنای کهن می خواهد به او بگوید «چه کسی تو را بنا کرده اسهت؟ از پادشهاهان اسهطورهای و تهاریخی
ایرانزمین کدام یک پایگاه و جایگاه برتری داشته اند؟ کدامین پادشاه ،بیکهتر از دیگهران ،نیهک پنهدارتر و اههل داد و
دهش بوده است؟» عارف شاعر از اطال و دمن میخواهد که با او از گذشتهها سخن بگوید.
ویرانههای کان ،گریه و زاری سر میدهد؛ ناله ای بدتر از مرگ شیرین در سهوگ پرویهز .در اهالی کهه دود آه از
سرش به آسمانها میرود ،به شاعر میگوید می دانم که انسان دردمندی هستی! و همانند من کوله بار اندوه بهر دوش
ککیده و از آن قامتت چون چنگ خمیده است .ساعتی خاموش باش و به راز من گوش فراده.
بنای کهن ،در ادامه بزم و رزم بسیاری از پادشاهان و پهلوانان اسطورهای و تاریخی (از عههد جمکهید تها خسهرو
پرویز ساسانی) را به تصویر میککد .آنچه جلب توجه می کند این است که بنای کهن بر آن است کهه همهۀ آنهان در
دامان وی جای داشته و بالیدهاند .گویی بنای کهن ،وسعتی به پهنای تمام ایران زمین دارد .ویرانۀ قلعه ،فهر و فهروو و
شکوه هر یک از شهریاران کهن را مینمایاند و در فرجام سخن میگوید  ...چرن کجرفتار ستمکار اما چنان آنهان را
نابود کرد که گویی هرگز نبودهاند .اینک آن شاهان شکوهمند رفتهاند و من مانند سنگی لهه شهده در سهمضهربهههای
اسبان بر جای ماندهام.
 -1-1آغاز سروده
چکامۀ ایوان مداین ،از لحظهای آغاز شدهاست که شاعر روبه روی ایوان مداین ایستاده و مکغو نگریسهتن و عبهرت
گرفتن است؛ مانند داستانها و فیلمنامههایی که دارای آغازی ناگهانی و به دور از مقدمهچینیهای کلیکهای است
سرآغاز سخن ترکهمیر ،به سرآغاز قصههها -کهه بها عبهارات و مقدمههچینهیههای کلهی و مبهمهی همچهون «روزی،
روزگاری »...آغاز میشوند -شباهت دارد
روژی ژه هجهههههههوم سهههههههودای پهههههههژاران
میههههرزام پههههژارا ن میههههرزام پههههژاران
6
رام کفهههههت او قلههههههی کهههههاو کهسهههههاران
خیهها ورداشههتم چههوی اسههر واران
(غضنفری)311 3132،
ناگفته پیداست که آغاز ناگهان ،سبب برتری شعر شاعر شروانی است.
 -1-1وصف
در چکامۀ ایوان مداین ،تمدنی باشکوه توصیف شده است؛ خاقانی در کنار توصیف هنرمندانۀ ایهوان و صهفّۀ مهداین،
زنجیر عد انوشیروان ،ااوا رود دجله ،اوادث پیرامون ایوان کسری مثل داستان زا مهداین و ...را بیهان مهیکنهد.
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خاقانی به توصیف عظمت و شکوهی از دست رفته پرداخته است؛ گهویی معکهوق او -بهرخالف معکهوقکان شهعر
جاهلی -زنان و دلبرکان نیست؛ بلکه دورانی طالییگونه است که گویا غبار تاری برآن پیله کرده است.
در سلسههله شههد دجلههه چههون سلسههله شههد پیچههان...
تهها سلهسلهههۀ ایههوان بگسهسهههت مههههداین را
اکهههم فلهههک گهههردان یههها اکهههم فلهههک گهههردان...
گویی که نگهون کهرده اسهت ایهوان فلهکوش را
خهههههاک درِ او بهههههودی دیهههههوار نگارسههههههتان
ایههن هسههت همههان ایههوان کههز نقههش رن مههردم
دیلههههم ملههههک بابههههل هنههههدو شههههه ترکسهههههتان
ایهن هسهت همهان درگههه کهو را ز شههان بههودی
بهههر شهههیر فلهههک املهههه شهههیر تهههن شهههادروان
ایههن هسههت همههان صههفّه کههز هیبههت او بههردی
(خاقانی)163-166 3123 ،
این درونمایه وجه غالب درونمایه سرودۀ «بنای کهن» نیز هست .هر دو سروده شباهتهای فراوان دارند؛ در جدو
( )3مهمترین توصیفهای مکترک این دو سروده آمده است
جدو  -3توصیفهای مکترک
سرودۀ بنای کهن
صفات مشترک چکامۀ ایوان مداین
بهههر دجلههههگهههری نونهههو وز دیهههده زکهههاتش ده میههههرزام پههههژاران میههههرزام پههههژاران
نژنههد و افسههرده گرچهه لهب دریهها هسهت از دجلههه زکهات اسههتان روژی ژه هجههههوم سههههودای پههههژاران
گههههگهههه بهههه زبهههان اشهههک آواز ده ایهههوان را خیهههها ورداشههههتم چههههوی اسههههر واران
بودن سراینده
6
تهها بههو کههه بههه گههوش د پاسه شههنوی ز ایههوان رام کفهههت او قلههههی کهههاو کهسهههاران
ایههن اسههت همههان ایههوان کههز نقههش رن مههردم
خهههههاک در او بهههههودی دیهههههوار نگارسهههههتان
شکوه از دسهت ایههن اسههت همههان درگههه کههورا ز شهههان بههودی
دیلهههم ملهههک بابهههل ،هنهههدو شهههه ترکسهههتان
رفته
ایههن اسههت همههان صههفه کههز هیبههت او بههردی
بههر شههیر فلههک املههه ،شههیر تههن شههادروان

تههها رام کفهههت ار پهههای عجایهههب کهههوهی
قهههاف قیهههامتی کیهههوان شهههکوهی
کهنهههه قصهههری دیهههم نهههه قلههههی فهههرقش
فههرق سههماوات نههدیم دا غههرقش
نهههه قلههههی فهههرقش جیگههههی کیهههان بهههی
3
جهای کیهان ار بهرج بهاروش عیهان بهی

آری چهههه عجهههب داری کانهههدر چمهههن گیتهههی
نژنههد و افسههرده جغههد اسههت پههی بلبههل ،نواههه اسههت پههی الحههان
مهها بارگههه دادیههم ،ایههن رفههت سههتم بههر مهها
بودن بارگاه
بر قصهر سهتمکهاران تها خهود چهه رسهد خهذالن

چوی مهن کولهه بهار خهم چنگهت کهرده ن
چوی من چه ن سودات وه سه ر ویهه رده ن
پیههوه
ای ااواالتههه مههه زگِههم ههها
نیهههرم نمهههه نهههه ن ژِیهههوه
پَلِنگهههه
سههاتی سههاکت بههو گههوش ده ر وه رازم
2
جگههر گههدازم
راز درون کههار

چندین تن جباران کاین خاک فرو خهورده اسهت
این گرسنه چکهم آخهر ههم سهیر نکهد ز ایکهان
از خههههون د طفههههالن سههههرخاب رن آمیههههزد
ایههن زا سههپید ابههرو ویههن مههام سههیه پسههتان

تههها آخهههر دوران چهههرن کهههج رفتهههار
نهههرد بهههازی ترفنهههد لیکهههان کهههرد اظههههار
آخههههر ای چپگههههرد سههههتم سههههتیزه
3
جههم و یههک شههه نههی جههام کههرد وه ریههزه

شناعت روزگار

-4-2مناظره
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خاقانی ،نخست به شیوۀ ادیث نفس ،خود را مخاطب قرار می دهد و به پند آمهوزی و عبهرت گهرفتن از اطهال
دمن طاق کسری فرامیخواند
هههان ای د عبههرت بههین از دیههده نظههر کههن هههان
یهههک ره ز لهههب دجلهههه منهههز بهههه مهههدائن کهههن

و

ایههههههوان مههههههدائن را آیینههههههۀ عبههههههرت دان
وز دیهههده دوم دجلهههه بهههر خهههاک مهههدائن ران
(خاقانی)166 3123 ،

سپس گفتمان خیالی خود با کان خسرو انوشیروان را سروده است .سخن گفتن کان ،چکامهۀ خاقهانی را زیبها و
هنری کرده است.
خاقانی نخست به د عبرت بین –خود یا دیگران -میگوید
گهههه گهههه به هه زبهههان اشهههک آواز ده ایهههوان را تههها بهههو کهههه بهههه گهههوش د پاسه ه شهههنوی ز ایهههوان
سپس زبان اا کان را که در خیا سراینده از دندانهها و کنگرههای کان با گهوش د شهنیدنی اسهت ،چنهین آورده
است
دندانههه هههر قصههری پنههدی دهههدت نههو نههو
گوید که تو از خاکی ،ما خاک توایم اکنهون
از نواههه جغههد الحههق مههاییم بههه درد سههر
آری چه عجهب داری کانهدر چمهن گیتهی
مهها بارگههه دادیههم ،ایههن رفههت سههتم بههر مهها

پنههههههد سههههههر دندانههههههه بکههههههنو ز بههههههن دنههههههدان
گههامی دو سههه بههر مهها نههه و اشههکی دو سههه هههم بفکههان
از دیهههههده گالبهههههی کهههههن ،درد سهههههر مههههها بنکهههههان
جغهههد اسهههت پهههی بلبهههل ،نواهههه اسهههت پهههی الحهههان
بهههر قصهههر سهههتمکهههاران تههها خهههود چهههه رسهههد خهههذالن
(خاقانی)163 3123 ،

در چامۀ ایوان مداین فقط چند بیت باال از زبان کان بیان شده است و این سراینده است که قسمت اعظم سهروده
از زبان اوست؛ در سرودۀ «بنای کهن» ،در تنها گفتمانی که در سروده آمده است ،ابتدا شاعر کان را خطاب قهرار داده
و از او خواسته است که سرگذشت شهریاران را و تاری بنا شدن خود را توصیف کند .بهرای آغهاز سهخنان بارگهاه
ویرانه ،بیت زیر آورده شده است
31
یهههه دودی ژه فهههرق کلههههش وریزیههها
آههههی طهههوف سهههرد یههه بنهههان بیزیههها
(غضنفری)315 3132،
این گونه بیان ااالت و ارکات نمایکی بر جذابیت سرودههایی روایی میافزاید.
ترکه میر ،بر خالف خاقانی ،بخش اعظم سرودۀ خود را از زبان «قلعۀ چهر» بیان کرده است 63 .بیهت از کهل سهروده
( 21بیت) از زبان کان بیان شده است
وه کویانه وه دیری تر ژه دیو
ژه سودای دردان ویل ورده نی ...
(غضنفری)315 3132،

واتش ای مجنون پریکان پکیو
من ویم مه زانم جویای درده نی

33

خاقانی ،درد دلهای ایوان مداین را با گوش جان شنیده است
گهگه به زبان اشک آواز ده ایوان را

تا بو که به گوش د پاس شنوی ز ایوان
(همان )166
[

خاقانی در ادامه از زبان کنگرههای کان خسرو انوشیروان چنین آورده است
دندانههه هههر قصههری پنههدی دهههدت نههو نههو
گوید که تو از خاکی ،ما خهاک تهوایم اکنهون
از نواههه جغههد الحههق مههاییم بههه درد سههر

پنهههههد سهههههر دندانهههههه بکهههههنو ز بهههههن دنهههههدان
گههامی دو سههه بههر مانههه و اشههکی دو سههه هههم بفکههان
از دیههههده گالبههههی کههههن ،درد سههههر مهههها بنکههههان
(همان جا)
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ترکه میر اتفاقات و سرگذشت پادشاهان را با گوش خود و از زبان کان شنیده است و مانند خاطرهنویسهی و خهاطره
گویی ها با افعا گذشته (ماضی) نوشته شده اسهت؛ در ایهن بهاره خاقهانی گهوی سهبقت را ربهوده اسهت؛ زیهرا ههم
اغراقآمیزتر است و هم جانبخکی به نسبت هنریتر و بهتری است و نیز به سبک و سیاق مناظره نزدیکتر است
وه کویانه وه دیهری تهر ژه دیهو....
واتههش ای مجنههون پریکههان پکههیو
31
مهههنن وه یهههادم
چنهههی داسهههتانه
بلی من ژه اصل بنای آگادم
(غضنفری)315 3132،
-5-2غمیاد (نوستالژی)
واپس روی و توصیف عصری طالیی گونه و بر باد رفته ویژگی مکترک هر دو سروده است .خاقانی گذشته پهر فهر و
فروو طاق کسری در دوره ساسانیان را دردمندانه و با اسرت توصیف کرده است
ایههن اسههت همههان ایههوان کههز نقههش رن مههردم
ایههن اسههت همههان درگههه کههورا ز شهههان بههودی
ایههن اسههت همههان صههفه کههز هیبههت او بههردی
نههی نههی کههه چههو نعمههان بههین پیههل افکههن شههاهان را
ای بههس پکههه پیههل افکههن کافکنههد بههه شههه پیلههی

خهههههاک در او بهههههودی دیهههههوار نگارسهههههتان
دیلهههم ملهههک بابهههل ،هنهههدو شهههه ترکسهههتان
بهههر شهههیر فلهههک املهههه ،شهههیر تهههن شه هادروان
پهههیالن شهههب و روزش گکهههته بهههه پهههی دوران
شهههههطرنجی تقهههههدیرش در ماتگهههههه ارمهههههان
(خاقانی)163-166 3121 ،

ترکهمیر نیز در سراسر سرودۀ خود ،با اسرت از شاهان و پهلوانان (از جمکید تا فرزندان بهمن) یاد میکند.
جمکهههید کیقبهههاد چنهههی
ژه دور
تمکینهه وه
ضحاک واو وقهار بهو
هههر سهها ایههواره ایههره مسههکن بههی
خسههروانیه
فههر
واو
فریههدون
گهها سههر سههر شههکنه وه
بههو گههرز
نههواختن
منههوچهر نههه پههام کوسههش
چهههن سهها سههلم وتههور تمنههام کههردهن
زا زر
گرشاسههب و نیههرم سههام و
بههو شههوکت تهمتنیههه وه
رسههتم
گیتهی نمهاوه
بهو جهام
کیخسرو
دوشههه وه
وه
گههرز
او پهلوانههان
توس و نو ر دیم گیو و گودرز دیهم
وصهههههف گردیکهههههان نمهههههای وَ اسهههههاو

تهها آمهها وه دور همههای بهمنههی
سهههمگینه وه
جههرار
بههو سههپای
تهها ایسهها در سههاق کههوی دمههاون بههی
درفهههش کاویانیهههه
بهههو شهههقهی
بو طهوق زرتهار دانهه و بنهه وه
نهواختن
منوچهر نهه پهام کوسهش
جیکش چوی جیحهون ژه الم ویهه رده ن
کیکههاوس بههو تههاج و جقهههی طههاوس پههر
نهصهد منیهه وه
بو گهرز و کوپها
بههو مرصههع تههاج رخکههان کههالوه
د پهههر کهههین ژه مهههرگ سیاووشهههه وه
هههم جهههانگیر دیههم هههم فرامههرز دیههم
31
جهههاش نهههین ار پکهههت دیباچهههه کتهههاو
(غضنفری)315 3132 ،

در ادامه از دورۀ چهر پسر بهمن و همای چهر زاد با اسرت و اندوه یاد میکند و عصر طالیهی خهوش را آن دوران
میداند
جرگه نهازم بهی
منیش همای چهر
من اوسا چراو بزمم روشن بهی
چوینا که وارث میراث جم بی
زانها
صهنایع
استادان
ماهر
وه اندک وختی گکتیان جهم بهین

کویهههان گکهههت چهههوی فهههرش پههها انهههازم بهههی
دور و کهههام چههههر همهههای بهمهههن بهههی
فرمههههانش روا اکمههههش محکههههم بههههی
نامههههی پهههی ااضهههار یهههک یهههک کیانههها
و شهههکل و تصهههویر سهههاختن محکهههم بهههین
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پنجره جام
تا وختی

جنب
ریز نه
آما و
کارم

ایوان
اتمام

قصههههرم افراشههههتن هههههام پایههههه کیههههوان
31
نیهههان بنهههای عهههیش سهههاقی بهههاده جهههام
(همان )316

هم خاقانی و هم ترکهمیر ،یادکرد گذشته و گذشتگان را مقدمۀ عبرتآموزی و ارائۀ نکات اکمتآمیز کردهاند که در
ادامه به آن پرداخته میشود.
-1-2حکمت
خاقانی در چکامۀ خویش ،با توجیه و تعلیلی ظریف و ادبی و با بهرهگیری از آرایۀ بدیعی «مذهب کالمی» نکتههای
اکمتآمیز و هکدار دهنده را بیان کرده است
بههر قصههر سههتمکههاران تهها خههود چههه رسههد خههذالن
مهها بارگههه دادیههم ،ایههن رفههت سههتم بههر مهها
(خاقانی)166 3121 ،
ناپایدار بودن دنیا و مرگ محتوم از موتیف های ایوان مداین است .قصیدۀ ایوان مداین سراسر اکمت اسهت و پنهد و
عبرت آموزی از تاری
صد پنهد نوسهت اکنهون در مغهز سهرش پنههان
بههس پنههد کههه بههود آنگههه بههر تههاج سههرش پیههدا
بههر بههاد شههده یکسههر ،بهها خههاک شههده یکسههان
کسههههری و تههههرنج زر ،پرویههههز و بههههه زریههههن
کهههردی ز بسهههاط زر زریهههن تهههره را بسهههتان
پرویهههز بهههه ههههر بزمهههی زریهههن تهههره گسهههتردی
زرین تره کهو برخهوان؟ روکهم ترکهوا برخهوان
پرویههز کنههون گههم شههد ،زان گمکههده کمتههر گههو
ز ایکههان شههکم خههاک اسههت آبسههتن جاویههدان
گفتهههی کهههه کجهههار رفتنهههد آن تهههاجوران اینهههک
این گرسنه چکم آخر هم سهیر نکهد ز ایکهان...
چندین تن جباران کهاین خهاک فهرو خهورده اسهت
تهها از در تههو زیههن پههس دریههوزه کنههد خاقههان
خاقهههانی ازیهههن درگهههه دریهههوزهی عبهههرت کهههن
(همان )162
ارائۀ عبرتها و اندرزها در خال تمثیلها و اشارات متعدد تاریخی ،بهر زیبهایی و تأثیرگهذاری قصهیدۀ «ایهوان مهداین»
افزوده است.
ترکهمیر نیز از زبان قلعه چهر ،بر بیثباتی دنیا تأکید دارد
هههههر وَ کههههف بههههادهی گلفامکههههان بههههی
اوان تههههها دوران و کامکهههههان بهههههی
36
پکهههههیمانیه
مایههههههش نیامهههههد
فانیهههه
فکهههر نمهههه کهههردن دنیههها
(غضنفری)313 3132،
نیز پس از مقدمهای نسبتاً طوالنی درباره شأن و شکوه پادشاهان ایرانی ،به ارائه فرجام کارشان میپهردازد کهه سراسهر
اکت است
مهههههن وای زمزمههههههی خهههههوش دماغیهههههه
طمطراقیههههههه
اوان و او دمههههههاو
نهههرد بهههازی ترفنهههد لیکهههان کهههرد اظههههار
تههها آخهههر دوران چهههرن کهههج رفتهههار
جههم و یههک شههه نههی جههام کههرد وه ریههزه
آخههههر ای چپگههههرد سههههتم سههههتیزه
چینهههها شههههان
سههههانا اثاثههههه بههههزم
سهههههنگ تفرقهههههه دا لهههههه میناشهههههان
33
چمهههان ههههویچ نهههوی ههههویچ نکردشهههان
و طهههههوری ژ ای دور دنیههههها بردشهههههان
(همانجا)
35

[

 -7-2تصنع در برابر سادگی
بررسی موارد صنعت گرایی و شگردهای زبانی و بیانی خاقانی و سادگی و طبیعی بودن کالم ترکهمیر در این مجا
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نمیگنجد و میتواند موضوع مقاله ای جداگانه باشد .در اینجا برای اثبات این مدعا ،فقط به مقایسه تلمیحات این دو
شاعر پرداخته میشود.
-1-7-2تلمیحات و اشارات
تلمی ( )allusionاز نمودهای هنجارگریزی معنایی است که در بدیع معنوی مطرح است« .تلمی به تقهدیم الم
بر میم (از لم ) در لغت به معنی دیدن و نظر کردن و آشکار ساختن و اشاره کردن است و در اصهطالح علهم بهدیع،
اشاره به قصه یا شعر یا مثل سایر است؛ به شرطی که آن اشاره –چندان که از معنای اشاره برمی آید -تمام داسهتان یها
شعر یا مثل سایر را دربر نگیرد( ».شمیسا )5 3131 ،در تلمی  ،با هم آیی عناصری از یک رخهداد ،داسهتان ،بهاور و...
ایجاز ،زیبایی ،غنای معنوی و عاطفی و تأثیرگذاری سخن را به ارمغان می آورد .به تعبیری«تلمی وسیله ای است برای
تقویت ااساس یا اندیکه شاعر یا نویسنده با استفاده از ااساس یا اندیکه مطرح شده در اثهر یها واقعهه ای دیگهر .از
آنجا که تلمی می تواند در قالب واژه یا عبارتی کوتاه ،پیام زیهادی را ابهالو کنهد ،بهرای شهاعر بسهیار مفیهد اسهت».
(پرین)36 3136،
بر خالف تلمیحات به کار رفته در قصیدۀ «ایوان مداین» که با شگردهای زبانی و بیهانی هنرمندانهه و در لعهاب بهدیع
لفظی و معنوی غنی ارائه شده است ،تلمیحات ترکه میر ساده و به دور از آفرینش و شگردهای هنری واال اسهت کهه
با زبانی ساده و به دور از تصنع و تکلف رن مینماید.
در بخکی از چکامۀ ایوان مداین ،اشاره به برخی رویدادهای تاریخی که گویی در همان لحظه نگریسهتن خاقهانی بهه
طاق کسری در اا اتفاق افتادن بوده است ،صحنهها را پرتپش و تلمیحات را پرهیجان کرده است
در سلسهههههلهی درگهههههه ،در کوکبههههههی میهههههدان
پندار همهان عههد اسهت از دیهده ی فکهرت بهین
زیهههر پهههی پهههیلش بهههین شهههه مهههات شهههده نعمهههان
از اسههب پیههاده شههو ،بههر نطههع زمههین رن نههه
(خاقانی)163 3123 ،
تناسبها و موسیقی غنی کالم (بدیع لفظی و معنوی) و ایهامها ،بویژه ایههام تناسهب و تکرارهها و ....شهعر خاقهانی را
هنرمندانه و در برخی موارد متصنع و مغلق کرده است
در سلسههله شههد دجلههه ،چههون سلسههله شههد پیچههان
تهههها سلسههههلۀ ایههههوان بگسسههههت مههههدائن را
زریههن تههره کههو برخههوان؟ روکههم ترکههوا برخههوان
پرویههز کنههون گههم شههد ،زان گمکههده کمتههر گههو
(خاقانی)163 3123 ،
و این متفاوت است با تلمیحات ساده و با زبان طبیعی ترکهمیر که البته لعهابی از ااساسهات آنهها را د نکهین کهرده
است.
نیز برعکس تلمیحات به کار رفته در «ایوان مداین» که به پادشاهان نام آور سلسلۀ ساسانی پرداخته است ،سرودۀ قلعۀ
چهر هم به شاهان و پهلوانان داستانی و تاریخی اشاره دارد؛ هم به پهلوانان ایرانی و نیز اسهامی مکهان فراوانهی در آن
دیده میشود .البته در قیاس با تلمیحات خاقانی ،تلمیحاتی خام و شبه هنرند
[
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مانکهههههت ،گهههههواران ،بهههههن داالههههههو
پاتهههههاق ،سههههههند ،قهههههد ،هالکهههههو
ژه کهههههان اللبحهههههرین تههههها دم خلخههههها
قلههههی قنهههدهار ارگ سهههفید یههها
ایههههروان و شههههیروان شههههادبالن تفلههههیس
سههمنان و دامغههان ،سههاوجبالو و قههیس
امرولههههههه ،الههههههون ،بههههههن سههههههاوجبالن
البههههرز ،ااههههد ،پههههیچ ،پیههههره بههههان
بهههاوه یهههها دینههههار چنههههی ،لنگههههر جههههام
پینهههه ،شهههترانکوه ،سهههراندیب تمهههام
القصهههههه کویهههههان گکهههههتان ژهی وینهههههه
کههههوه بههههوقبیس ،مکههههه و مدینههههه
قهههههره دان بیهههههوه تههههها بهههههن گنجهههههه
بیسهههههتوین بهههههرز ،یافتهههههه ،النجهههههه
32
بلهههی ،کمتهههر سهههنگ پایههههم خهههورده بهههین
یه گکت چوی مریهد سهر سهپرده م بهین
(غضنفری)313-316 3132 ،
برخالف مألوف که اشارات اساطیری ،داستانی ،تاریخی و« ...دو ژرف ساخت تکبیه و تناسهب دارد؛ زیهرا اوالً ایجهاد
رابطه تکبیهی بین مطلب و داستانی است و ثانیاً بین اجزاا داسهتان ،تناسهب وجهود دارد»( ،شمیسها )313 3123 ،در
شعر ترکهمیر فقط با روایت منظوم تاری مواجه هستیم؛ البته بسامد تلمی در متون ،نکانۀ وسعت دانسهتهههای خهالق
آثار و غنای فرهنگی نوشته های آنان است .تلمی  ،هن خواننده و مخاطب را در زمان ها و مکان ههای دور و نزدیهک
شناور میسازد؛ تا با دیدن جلوههایی آشنا و ناآشنا از اسطوره و تاری و جغرافیا و ...به اعجاب واداشته شود.
[

-8-2تفاخر در برابر فروتنی
همان طور که می دانیم خاقانی ،در جای جای دیوانش به خودسهتایی روی آورده اسهت؛ در چامهۀ ایهوان مهداین نیهز
چنین کرده است .خاقانی در این چامه ،بیکتر به ابراز ااساسات وطنی و ملّی و تفاخر بدان توجه کرده است؛ با ایهن
اا در مقطع سروده به من فردی توجه داشته و ضمن تفاخر سخن خود را در  ،سِحر خوانده است
بنگر که در این قطعه چه سحر همی راند

مهتوک مسیحا د  ،دیوانۀ عاقل جان

ترکهمیر ،بر خالف خاقانی ،از بیخبری خود سخن رانده است
رخهههش خیههها
د مکهههغو سهههیر مهههن جنهههون وَ سهههر

33

تنهههد راکهههب بهههی خَهههوَر
(غضنفری)311 3132 ،
برخی ،تفاخر خاقانی را به دلیل خودشیفتگی ،عقدۀ اقارت و  ...دانستهاند33؛ اما خود کمبینی ترکهمیر از سر فروتنهی
و خاکساری است که ریکه در تفکر عارفانۀ وی دارد.
نتیجهگیری:
از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که ترکه میر ،در سفر به بیستون و شهرستان هرسهین ،بهه هنگهام دیهدن «قلعهۀ
چهر» ناخودآگاه زبان به سرایش منظومهای عبرتانگیز و تأثیرگذار به نام «بنای کهن» مهیگکهاید کهه از نظهر قالهب،
مثنوی است؛ اما موضوع مطرح شده در آن ،در اوزۀ موضوعات قصاید است .این سروده عالوه بر شباهتهای فهراوان
با چکامۀ «ایوان مداین» اثر خاقانی شروانی ،تفاوتهایی نیز با آن دارد.
شباهتهایی همچون موضوع مکترک ،غمیاد (نوستالژی) ،توصیفات مکهابه (نژنهد و افسهرده بهودن سهراینده ،نژنهد و
افسرده بودن بارگاه ،توصیف شکوه از دست رفتۀ دوران طالیی گونه و شناعت روزگار) ،بهرهگیهری از فهن منهاظره،
اکمت آمیزی و عبرت آموزی و ...نکان دهندۀ تأثیرپذیری ترکهمیر از چامۀ «ایوان مداین» خاقانی در خلق سردۀ «قلعۀ
چهر» است.
با وجود این که در هر دو سروده –بویژه در شعر ترکهمیر -آرایۀ تلمی پربسامد است؛ امها تفهاوت در نگهاه و نحهوۀ
بیان دیده میشود .تلمیحات ترکه میر ،برخالف خاقانی ،با زبانی ساده و به دور از تصنع و تکلف و با بیانی بهه دور از
آفرینش و شگردهای هنری واال و تقریباً عاری از لعاب بدیع لفظی و معنوی غنی رن مینماید .البته بسهامد تلمهی و
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اشارت –از جمله اشارات اساطیری و داستانی ،تاریخی ،جغرافیایی فراوان -نکانۀ وسعت دانستههای ترکهمیر ،ادیهب
لکزبان دلفانی ،و غنای فرهنگی سرودههای وی است.
تفاخر خاقانی در برابر خود کم بینی ترکهمیر –که از سر فروتنی و خاکساری است و ریکه در تفکر عارفانۀ وی دارد-
از دیگر تفاوتهای این دو سروده است.
پینوشت:
.3سروی است سهی؛ دو گل بر سینه دارد.
.1برای اطالع بیکتر از زندگی و سبک شعر خاقانی ،ر .ک( .صفا ،3121 ،ج)135-113 3؛ نیز (اسالمی ندوشن ،3121 ،ج)31-33 1؛ نیز
(معدنکن )12-3 3123 ،و...
«.1سرانجام در تاری  3116شمسی قمری [هجری قمری درست است] در ماه لحم لوئیل و سهوم صهفر المظفهر ،روزگهار شهرط وفها را
فراموش کرده و ترکهمیر را به دست فنا و نیستی سپرده است»( .غضنفری)311 3132 ،
.1برای آشنایی بیکتر با اوادث لرستان در روزگار فتحعلیکاه ،ر .ک( .والیزاده معجزی)63-33 3121 ،
 .5ر .ک( .محجوب)311 3131 ،؛ نیز (شمیسا)131 3123،
«.6دوست عزیزم! من بنده پژمرده و متفکر /روزی بر اثر همین ایرت و افسردگی /خیا مرا بداشت؛ مانند افسردگان غمناک /راهم به پای
دژی افتاد که بر ستی کوه بنا شده بود( ».غضنفری)313 3132 ،
«.3تا اینکه به آن مکان رسیدم؛ مکانی بس عجیب /مانند کوه قاف با شکوهِ آسمانها /قصری از ایام باستان بر فراز آن دیدم /.سهر بهر طهاق
فلک سوده /بر خواجه نکین محل و مکان جلوس سالطین کیانی تعبیه شده بود /.اثر این عظمت هنوز همچنهان کهه بهود دیهده مهیشهد».
(همان )312-313
«.2مانند من غم ،قامت تو را کمانی کرده /.تو نیز مانند من بسا ماجراها که از سر بهاز کهردهای /.ایهن اهاالت مغهزم را پریکهان سهاخته/.
پناهگاهی ندارم و چیزی برایم باقی نمانده است /.اکنون لحظه ای خاموش بمان و گوش فرا ده تا راز خود را با تو در میان گهذارم /.رازی
که سالهاست درونم را میکاود و جگرم را میگدازد»( .همان )312
«.3سرانجام دوران دونصفت و چرن چپگرد /همه را در بازی نرد /با شوههای خاص خود مات کرد .با شونطبعی و ستیزهکاری ،جمها
را نابود ساخت و جامها را به زمین زد و در هم شکست»( .همان )311
.31آهی سرد از سینهاش برخاست /.و از قلهاش دود اسرت به آسمان برککید و آنگاه چنین گفت ( »...همان )312
« .33هان ای دیوانۀ پریکان اا که همچون دیو و دد سر در کوهساران نهاده ای! /من خود آگهاهم کهه دردمنهدی و جویهای دردی و در
ککف منکأ آالم زندگی ایران و سرگردان ماندهای و قامت از فکار اندوه خم کردهای»( .همانجا)
« .31هان ای دیوانۀ پریکان اا که همچون دیو و دد سر در کوهساران نهادهای! / ... /آری! آری من از پیکینۀ این قلعه باخبرم .داستانهای
چندی از آن ایام به یادم مانه است»( .همانجا)
 « .31همچنین از عهد جمکید جم و کیقباد تا اینکه سلطنت بر همای بنت بهمن استقرار گرفت /ضحاک با آن وقار و اکهمتش ،آن سهپاه
جرار سهمگین /همه ساله عصرها جایگاهش اینجا بود؛ تا این اواخر که در زندان دماوند گرفتار گردید /.فریدون با فره خدادادشآن نالهای
که از وزش باد از پرچم کاویانی برمیخاست /.آن گرزه گاو سر سر شکن با آن طوق زرتار گوهرنکان /منوچهر در اینجها کهوس عظمهت
نواخت .در همین ستی تکیهگاه های فراوان ساخت /.چند سالی سلم و تور د به من بسته بودند .سپاهیانی مانند دریای جیحون از کنهارم
میگذشتند /.گرشاسب ،نریمان ،سام سوار و زا زر ،کیکاووس با آن تاج مزین به پر طاووس /رستم با آن فر و شکوه تهمتنی ،با آن گهرز
گران نهصد منی /کیخسرو با آن جام جهاننما ،با آن تاج مرصع و کاله درخکان /آن پهلوان گرز بر دوش ،د از خهون سهیاوش خهونین/
توس نو ر را دیدم .گیو و گودرز را مکاهده کردم .جهانگیر [و] فرامرز از کنارم عبور کردند /.کر اوصاف آنها امکان ندارد .جهای شهرح
ااوا گذشتهها در این دیباچه نمیگنجد»( .همان )313-312
« .31دختر چهر (همای) در اینجا به شکار میپرداخت .همۀ کوهساران زیر سلطه و تحتالکعاع عظمت من قرار داشتند /.آنگاه چراو بزم
من ر وشن بود که دنیا به کام همای چهر پسر بهمن بود /.او وارث جمکید جم بود .فرمانروا و نافذالحکم /.استادان ماهر در هر صنعت را
به وسیلۀ نامه هایی نزد من فراخواند /.آنها در اندک زمانی همه گرد آمدند و به نقاشی و تزئین پرداختند /.پنجرهها را شیکه کاری کردنهدو
مرا در بلندی و رفعت به پایۀ کیوان رسانیدند /.تا آن گاه که کار پایان گرفت و در زیر سقفهایم بساط کامرانی را گستردند»( .همان جا)
.35مذهب کالمی آن است که «مطلبی را با قیاس و برهان عقلی و خطابی اثبات کنند .این گونه مطالب در ادبیات ،مسائل عاطفی از قبیهل
مرگ و زندگی ،عکق و نفرت ،داد و بیداد است»( .شمیسا)321 3123 ،
« .36تا دنیا به کامکان میگکت ،همواره جام می در دست داشتند؛ باده های گلفهام /در ایهن افکهار نبودنهد کهه دنیها واقعه ًا فهانی اسهت و
سرمایهاش نیامد و بد فرجامی»( .غضنفری)313 3132 ،
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.33با آن دماو مغرور و پر بادی که آنها را بود من با این زمزمههایی که از گذشتهها به خهاطر دارم /.سهرانجام دوران دونصهفت و چهرن
چپ گرد /همه را در بازی نرد /با شوه های خاص خود مات کرد .با شون طبعی و ستیزه کاری ،جم ها را نابود ساخت و جامها را بهه زمهین
زد و در هم شکست /.با سنگ پراکنی بر مینای همه زد و بزم آراستهشان را از هم پاشید /.طوری دستکان را از دنیا کوتاه کرد که گویی نه
کسی وجود داشته و نه کاری انجام گرفته است»( .همان )311
 .32مکانهایی همچون «پاتاق ،سهند ،قد ،هالکو ،مانکت ،گوران ،بن دالهو /قلۀ قندهار ،ارگ ،سفید یها  ،کهانالبحهرین ،خلخها  /سهمنان،
دامغان ،ساوجبالو ،قیس ،ایروان ،شیروان ،جبا تفلیس /البرز ،ااد ،پیچ ،پیره بان ،امرولهه ،الونهد ،سهربند سهاوجبالو /پینهه ،اشهترانکهوه،
سراندیب ،باوهیا  ،دینار کوه /ابوقبیس ،مکه ،مدینه و قالجه و باألخره کوههایی از این قبیل /بیستون بلند ،یافته ،النجه ،از قراداو گرفتهه تها
بند گنجه /همه و همه همچون مریدان سرسپردۀ من بودند .آری [( » ]...همان جا)
«.33د به سیر و تماشا مکغو بود؛ اما مرا سودایی دگر در سر؛ رخش اندیکه تند و سریع؛ سوار ناشی و نابلد و بیخبر»( .همان )313
.11خاقانی دارای وق و قریحه سرشار بود .شاید داشتن چنین توانمندی هایی موجب شده است که خهود را بهی بهدیل و نظیهر بپنهدارد؛
ارتباطات شکننده ای با دیگران داشته باشد و عنصر تفاخر جزا ویژگی های سبکی وی به شمار آید .خاقانی انسانی کما گرا و جاه طلهب
نیز بوده است( .ر .ک .رضایی و دیگران )111-133 3131 ،نیز (زرین کوب35 3132 ،و .)352
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