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چکیده
متنبی و خاقانی ،یکی از شاعران عرب و دیگری از شاعران پارس در دو اقلیم متفاوت ،شاعران برجستهی دوران خودد سسوتن
که سرک ام شکداییهسایی در زمینهسای مختلف شخصی ،اجتماعی و فلسفی سرودهان  .شکداییهسای این دو شاعر دارای وجوده
اشتراک و تمایزاتی سستن که این مقاله برآنست تا به شیدهی تحلیل محتدا آنها را بررسی کن  .نتایج تحقیق حواکی از آن اسوت
که در شعر این دو شاعر انداع شکداییهسای فلسفی (شکایت از دستگاه آفرینش ،دنیا ،ناسازگاری بخت ،فلک و گردش آسومان
و ،)...اجتماعی(شکایت از نابرابریسای اجتماعی ،نادانی و فساد اخالقوی عودام و )...و شخصی(شوکایت از وعف جسومانی،
پریشان حالی،ناتدانی ،خداری و بیکسی ،تنهایی و بیسم می ،ناداری ،بیق ری اسول فلول و سنور و بویتودجهی ممو وو و
)...دی ه میشدد .سرچن اغلب آمیزهای از این انداع را در شکداییهای واح نیز میتدان یافت .در قصوای متنبوی شوکداییهسوای
اجتماعی به خصدص شکایت از حاس ان شایعهپراکن و سپس شکداییهسای فلسفی بسام بیشتری دارن و متنبی بوه شوکداییه-
سای شخصی کمتر تدجه کرده است اما نمدد بارز شکداییهسای خاقانی در شکایتسای شخصی او است؛ لذا در مجمودع موی-
تدان گفت که شکداییهسای اجتماعی نسبت به شکایتسای شخصی و فلسفی در قصای خاقانی بسام کمتری دارن  .بوه نرور
میرس دلیل این امر را میتدان در طرز نگاه و تفکر دو شاعر جستجد کرد؛ متنبی شاعری است که به مسائل اجتماعی تدجهی
خاص دارد اما خاقانی شاعری است حساس و زودرنج با روحیهی برتریطلبی که به مسائل و مشکالت شخصی خودد بیشوتر
میان یش .
.
واژگان کلیدی :خاقانی ،متنبی ،شکداییه ،ادبیات تطبیقی

مقدمه
ادب غنایی در اصل اشعاری است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح میکند .در شعر غنایی شااعر باا
نگاهی عاطفی به مسائل درونی خود رنگی فلسفی و جامعهشناختی میدهد و با طارح مساائل عمیاو روانای و
فلسفی مسائل انسان را در ارتباط با حیات و ممات ،داشتن و نداشتن ،خوشبختی و بدبختی و امثال ایانهاا باه
شکل مؤثر و اندوهناک توصیف میکند .انواع فرعی ادب غنایی شامل داستان ،مرثیه ،مناجات ،با
گالیه و تغزل است(.شمیسا ) 38 -36 :9631 ،ب

اششاکوی و

اششکوی یا شکواییه در میان انواع فرعای ماوکور در اشاعار

شاعران جایگاه قابل توجهی دارد.
ب

اششکوی یا شکواییه در اصطالح ادبی ،شعری است که ناکامیها ،رنجها و ناامیدیهای شاعر را بیاان مای-

کند .شکایتنامهها در هر دوره از فرهنگ عمومی و فلسفهی زندگی آن عصر ،از یک سو و حوادث و جریاان-
های سیاسی و اجتماعی آن از سوی دیگر رنگ میگیرد( .یاحقی)808 :9631 ،
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متنبی و خاقانی دو تن از شاعران برجستهی روزگار خود هستند که از حسادت اطرافیان ،مرگ عزیزان و اوضاع
آشفته و پریشان روزگار و جز اینها ناشه سردادهاند.
متنبی از شاعران قرن چهارم است .در دوران او ضعف حکومت مرکزی و سست شادن پایاههاای امرراطاوری
عباسی تالطمهایی را ایجاد کرده بود« .متنبی در عصری میزیست که اختالفات موهبی و ساایاسی مااسلمانان
باه سرحد اعلی رسیده مملکت وسیع اسالمی در نتیجه نزاعهای داخلی به قطعات یا مماشاک کوچاک تااقسیم
شاده و فارمانروایی هر ممکلت به امیری مستقل از نژاد پارسی یا تازی اختصاا
ایان مماشک کوچک عدهی اشخا

یافتاه باود .در هااریک از

باهوش و استعداد باه واساطهی اشاتهار باه ف ال و ادب و مهاارت در

نویسندگی به مقامات وزارت و امارت و حاکومت باالد و امثال آن رسیده و دارای جااه و جاالل و ثاروت و
اشتهار شده بودند» (.دستگردی )938 :9691 ،متنبی از روزگار و مردم آن گلهمند است و بار تبااهی اخاال و
نادانی و تیرهروزی عامه نوحهسرایی میکند .اشبته عالوه بر پریشاانی اوضااع اجتمااعی ،عادم دساتیابی او باه
خواستهها و آرزوهایی چون حکمرانی عامل مهمی در این شکوهها است.
قرن ششم یکی از دوران های پرتالطم تاریخ ایران است .از موضوعات بسیار مهم در شعر این قرن کاه آن را از
شعر دورههای پیشین متمایز میسازد شکوه و شکایت است .اوضاع آشفته و نابسامان حاکم بر جامعه قرن ششم
شاعران این عصر را واداشت تا شب به شکایت از دنیا و روزگار بگشایند و شکایت و بیزاری از دنیاا ،کساادی
بازار ف ل ،شکایت از منسوخ شدن مروت و وفا و شکایت از ابنای روزگار را وجههی بارز و مشاخ

شاعر

این عصر سازند(.شمیسا)930-981 :9681،
شکوه و شکایت در شعر خاقانی نیز بازتاب چشمگیری دارد .خاقانی در مراثی ،حبسیههاا و قصاایدی کاه در
نکوهش حسودان و شکوه از بی وفایی روزگار و اهل آنها سروده است ،همواره از غم و غصهی بیپایان خاود
سخن می گوید که گویی هیچ وقت دست از سر او برنخواهد داشت و چارهای جز سوختن و ساختن ندارد.
باتوجه به تأثیرات متقابل ادبیات زبانهای مختلف بریکدیگر در این میان میزان تاأثیر و تاأثر ادبیاات عربای و
فارسی از همدیگر امری است که بر هیچ فارسیزبان و عربزبانی پنهان نیست« .ادبیاات تطبیقای باه بحا

و

بررسی تأثیرگواری آثار ادبی ملتهای مختلف میپردازد و از انعکاسها و بازتابهاای ادبیاات یاک ملات در
ادبیات سایر ملت ها سخن میگوید .بهطور خالصه میتوان گفت که ادبیات تطبیقی تصویر و انعکااس ادبیاات
یک ملت در ادبیات سایر ملتها است .از رهگور بررسی ادبیات به گوناهی تطبیقای ارزش آثاار ادبای هرچاه
دقیوتر و بهتر نمایان میشود»(.فخر :9633 ،چکیده)
تحلیل محتوای اشعار شاعران و آشنایی با اندیشههای آنها از مباح

مهم در پژوهشهای ادبی است .نگارندگان

در این مقاشه کوشیدهاند تا به شیوه تحلیل محتوا شکواییهها را مورد بح

و تحلیل قرار دهند .بدین منظور تماام

قصاید متنبی و خاقانی مورد مطاشعه و بررسی قرار گرفته است و نمونههای بارز انواع شاکواییههاا باتوجاه باه
اهمیتشان در بیان متنبی و خاقانی آورده شده است .این مقاشه بر آن است تا به این پرسشها پاسخ دهد که:
 -9انواع شکواییهها در قصاید متنبی و خاقانی چیست؟  -2وجوه اشتراک و تمایز میان شاکواییههاای متنبای و
خاقانی چیست؟  -6بیشترین شکوههای متنبی و خاقانی از چیست؟
درخصو

پیشینهی تحقیو باید گفت عالوه بر اشارات پراکندهای که در شروح و نقدهایی که بر دیوان متنبای

و خاقانی نوشته شده ،در این زمینه موجود است؛ همچنین کتابها و مقااتتی کاه در زمیناهی شارح احاوال،
بررسی یکی از جنبه های شخصیتی یا شعری ،سبک ،اندیشه و تصاویر شعری موجود در دیاوان ایان دو شااعر
نوشته شده ،کار تحقیقی مستقلی در این خصو

انجام نشده است .ازجملهی این موارد مایتاوان باه مقاشاهی
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مقایسه ی تحلیلی مبانی فکری سبک شکواییههای انوری و خاقانی از اسد اهلل واحاد( )9610و کتااب خاقاانی
شاعر دیرآشنا از علی دشتی ()9631و مجموعه مقاتت شخصیت متنبی از وحید دستگردی( )9691اشاره کرد.
در این نوشتار ابتدا به بح

دربارهی انواع شکواییهها در قصاید متنبی و سرس خاقانی پرداختهایم و آنهاا را باه

سه دسته اجتماعی ،فلسفی و شخصی تقسیم کردهایم .همچنین وجوه اشتراک و تمایز میان محتوای شکواییههای
این دو شاعر بازنموده شده و در پایان نیز نتایج پژوهش بیان گردیده است.
شماره های داخل پرانتز بعد از ابیات بیانگر شماره قصیده و بیت از دیوان متنبی به کوشش علیرضا منوچهریان و
شمارهی صفحه از دیوان خاقانی شروانی به کوشش ضیاءاشدین سجادی است کاه مشخصاات کامال آنهاا در
فهرست منابع و مآخو ذکر شده است.
 .9بح
 -9-9شکواییه و انواع آن
ب

اششکوی یا شکواییه در شغت به معنی اظهار شکایت ،شکوه کردن و در اصاطالح ادبای شاکایت شااعر یاا

نویسنده از روزگار ،بخت و سرنوشت ،مردمان زمانه ،ارباب قدرت و جز اینهاست .از نظر تقسیمبندی موضوعی
ب

اششکوی در شمار ادبیات غنایی است زیرا به احساس و عواطف انسانی مربوط است و در تمام قاشابهاای

شعری تبلور یافته است .شکواییهها را با توجه به م امینشان به  1قسم فلسفی ،شخصی ،اجتمااعی ،سیاسای و
عرفانی تقسیم کردهاند ( یاحقی)801-808 :9631 ،
 -9-9-9شکواییههای فلسفی
این شکواییه ها گاهی از فلک و آسمان ،گاهی از چرخ ،گاهی از دنیا ،گاهی از بخت و سرنوشت و گاه از ق اا
و قدر و شب و روز است ،اما در همهی این موارد شکایت او از قدرتی است که مااورای ارادهی بشار اسات.
گاهی نیز به خاطر اینکه نمیتواند مستقیم از پادشاهان و حاکمان شکایت کند ،نارضایتی و خشام خاود را باه
فلک نسبت میدهد.
 -2 -9 -9شکواییههای شخصی
دراین شکواییهها شاعر ازضعف جسمانی و پریشان حاشی خویش گالیاه مایکناد .بیمااری ،ضاعف ،نااتوانی
وکاهش قوای جسمانی ،خواری و بیکسی ،تنهایی و بیهمدمی ،ناداری و محرومیتهایی نظیر آنها موضوع این

شکواییههاست .در میان شکواییههای شخصی به شکایت شاعر از هنرهای خویش و حرفهی شاعری نیز بر مای-
خوریم.
 -6-9-9شکواییههای اجتماعی
در این دسته از سرودهها ،شاعران از نابرابریهای اجتماعی ،نادانی و فساد اخالقی عاوام و نامالیمااتی از ایان
قبیل شکایت دارند .جوهر اصلی این شکواییهها بیان ناهماهنگی جامعهی آرمانی شاعر با جامعاهای اسات کاه
خود در آن با ناکامی زندگی می کند .شکایت شاعران از مردم شهر یا ناحیتی خا

را میتاوان از ایان مقوشاه

شمرد.
 -1-9-9شکواییههای سیاسی
در این سرودهها شاعران از حاکمان و مدیران سیاسی جامعه شکایت میکنند .حبسیات و گله از زنادان نیاز از
انواع آن است.
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 -1-9-9شکواییههای عرفانی
در شعر شاعران عارف ،نوع دیگری از گالیه وجود دارد که رنگ و بویی عرفانی دارد و محتاوای آن م اامینی
چون اندوه هجران از اصل خود و غم دوری از دشدار واقعی است( .جهت تفصیل ر.ک :ساراامی :9681،صا
)216-210
-2-9شکواییههای متنبی و خاقانی
اغلب قصاید متنبی در م مون و محتوای مدح است.قصایدی که بیشتر در مادح پادشااهان و بزرگاان ساروده
شدهاند .اما متنبی در کنار این مدایح ،شکواییههایی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.
«شعر متنبی آیاینه احاوال اوست ،به عبارت دیگر آنقدر دیوان او بیانگر شخصیت شاعر است که میتوان گفات
در این باب دیوان هیچ شاعری به پای آن نمی رسد .متنبی در پرداختن باه احاوال ،آماال و آتم خاویش وشاع
خاصی دارد و در هیچ غزل یا فخر یاا وصاف یاا شکوه و یا طنزی نیست ماگر ایانکه سخنی از خود به میاان
آورد ،حتی زمانی که به مدح ممدوح خویش میپردازد ،خود را نیز میستاید» ( .گودرزی)32 :9632،
خاقانی نیز از شاعران قصیدهسرایی است که اغلب اشعارش در قاشب مدح بزرگان و پادشاهان هساتند .باا ایان
وصف ،قصاید او سرشار از شکوه و گلههای بسیار است.

" بخش زیادی از دیوان خاقانی را اشعاری تشکیل میدهند که شاعر آنها را به منظور اثباات برتاری خاود بار
دیگران سروده است و کم و بیش هرجایی که خود را ستوده ،دشمنانش را نکوهش کرده است" (.بهناام فار و

طالیی)86 :9616،
تحلیل محتوای اشعار شاعران و آشنایی با اندیشههای آنها از مباح

مهم در پژوهشهای ادبی است .شکواییهها

به عنوان محتوای شعری بیانکنندهی احساسات و اندیشههای شاعران هستند .شوا انواع شاکواییههاا در قصااید
متنبی و خاقانی ،مشترکات و اختالفات اندیشهها و احساسات این دو شاعر را نشان میدهند.
 -2شکواییهها
در ادامه به سه نوع از شکواییههای مهم که در شعر خاقانی و متنبی ظهور یافته اشاره میشود.
 -9-2شکواییههای اجتماعی
در این دسته از سرودهها ،شاعران از نابرابریهای اجتماعی ،نادانی و فساد اخالقی عاوام و نامالیمااتی از ایان
قبیل شکایت دارند .جوهر اصلی این شکواییهها بیان ناهماهنگی جامعهی آرمانی شاعر با جامعاهای اسات کاه
خود در آن با ناکامی زندگی میکند .شکایت شاعران از مردم شهر یا ناحیتی خا

را میتاوان از ایان مقوشاه

شمرد( .سراامی)212 :9681،
غاشب م مون این شکواییهها در شعر متنبی و خاقانی شکایت از حاسدان و مردم روزگار است.
 -9-9-2متنبی
 -9-9-9-2شکایت از طعنه زنان سخن چین و حاسدان
متنبی از مالمتگران خود در عشو شکوه دارد .پیرامون متنبی جز مالمتگران و سرزنشگران وجود ندارند به گونه
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ای که میگوید حتی سخنچینان از سرزنشگران و سخن آنان درشگفتند.از این سخن آنها که میگویناد عشاقی
که تو را زار و نزار کرده را رها کن:
عَجَبَ اشوُشاةُ مِنَ اشلُّحاةِ وَ قَوشِهِم

دَع ما بَراکَ ضَعُفتَ عَن اِخفائِهِ ()1 :9

همچنین جایی از خود رفع اتهام میکند و می گوید که ادعای ساعیان در شورش کردن او افترا و دروغی بایش
نیست:
انَ بَینَ وِتدی وَ بَینَ اشقُعُودِ()21 :39

وَ قیلَ عَدَوتَ عَلَی اشعاشَمیا

حتی در ابیاتی اشاره میکند که اگر زندگی من که مورد حسادتِ دیگران است ،قرین مسرت و قابال حساادت
بود ،آن را به حسودان میبخشیدم تا از شرشان خال

شوم:

فَلَو اَنای حُسِدتُ عَلی نَفیسٍ

شَجُدتُ بِهِ شِوی اشجَدِّ اشعَثُورِ

وَ شکِنای حُسِدتُ عَلی حَیاتی

وَ ما خَیرُ اشحَیاةِ بِال سُرُورِ()8 :990

 -2-9-9-2شکایت از خلو (زورگویان و آزاردهندگان ،ریاکاران ،ناپاکان ،بیدادگران)
متنبی در بیتی ضمن مدح سیف اشدوشه که به باریک اندیشی او اشاره دارد ،از مردمان زمانه که ظاهربین هساتند،
گله میکند:
یَلِوُّ عَلَی اتَفکارِ ما اَنتَ فاعِلٌ

فَیُترَکُ ما یَخفی وَ یُؤخَوُ ما بَدا()62 :11

وی به دنیا از دست مردم حقیرش شکوه میبرد و در هجو آنها داناترینشان را اشکنِ گرانزبان و هوشیارترینشاان
را فرومایه ی نادان میداند:
اَذُمُّ اِشی هَوا اشزَّمانِ اُهَیلَهُ

فَاَعلَمُهُم فَدمٌ وَ اَحزَمُهُم وَغدٌ()3 :33

 -6-9-9-2شکایت از بی هنران و بی قدری اهل هنر و آزادگان
متنبی از کسادی بازار شاعران شکوه دارد و از اینکه خود را به مدیحهسرایی مشغول ساخته و از کساب علاو و
عظمت بازمانده است ،اظهار پشیمانی میکند:
وَ شُغلُ اشنَّفسِ عَن طَلَبِ اشمَعاشی

بِبَیعِ اششِّعرِ فی سُو ِ اشکَسادِ

 -1-9-9-2شکایت از کافور و کافوریان
متنبی در ابیات متعددی از بیوفایی کافور و کافوریان شکوه سر میدهد و آنها را هجو میکند .علت ایان امار
نیز این است که کافور حکمرانی را که خواسته ی اصلی متنبی است ،به او نمیدهاد و او آنهاا را دروغزناانی
مینامد که تنها وعده میدهند و به آن عمل نمیکنند:
اِنای نَزَشتُ بِکَواابینَ ضَیفُهُم

عَنِ اشقِری وَ عَنِ اشتَّرحالِ مَحدُودُ()99 :39

وی کافور را هجو کرده و او را سیهچردهی شب سُفته میخواند و مطیعان او را سرزنش میکند:
وَ اَنَّ ذَاتَسوَدَ اشمَثقوبَ مِشفَرُهُ

تُطیعُهُ ذِی اشعَ اریطُ اشرَّعادیدُ()22 :39

 -2-9-2خاقانی
 -9-2-9-2شکایت از طعنه زنان سخن چین و حاسدان
خاقانی نیز که شاعری منتقد و نازکدل و حساس است در جای جای قصایدش به شکایت از حاسدان ،رقیبان
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و دشمنانش میپردازد که گاه این شکواییهها به هجو آنها نیز کشایده مایشاود باه گوناهای کاه خاود را در
محاصرهی طعنههای دشمنان و مخاشفان میبیند و از حسادت آنها نسبت به او و سخنان بکار و بادیعش ساخت
آزرده است:
چنان استادهام پیش و پس طعن

که استاده است اشفهای اطعنا()21

نیز:
حاسد چو بیند این سخنان چو شیر و می

چون سرکه گردد آن سخن شورکند او

سیر ارچه هم طویله ی سوسن بود برنگ

غماز رنگ وی بود آن بوی گند او()633

 -2-2-9-2شکایت از خلو (زورگویان و آزاردهندگان ،ریاکاران ،ناپاکان ،بیدادگران)

همچنین در نظر خاقانی در وجود اهل زمانه هیچ گونه انسانیت و مردمی وجود ندارد به همین دشیل ماردم بای-

عاطفه و بیمحبت را فسردگانی مینامد که سخنان محبتآمیز و اظهار دوستی در آنها وجود ندارد:
فسردگانرا همدم چگونه برسازم

فسردگان ز کجا و دم صفا ز کجا()21

و از اینکه هر انسان فرومایهای ادعای برابری با بزرگانی چون او را دارد ،نومیدانه میسراید:
هر سقط گردنی است پهلو سای

زان ز دل طمع گردران برخاست()32

می گوید از بخشندگان این زمانه کسی که به این کار شهرت داشته باشد ،جز نادان نیست و بخشندگی و کرمای
هم اگر باشد بسیار ناچیز است:
وزین بازپس ماندگان قبائل

بجاز غمار ،غماراشاردائای نبینم

از آن موکب امروز مردی نیابم

و از آن انجم اکنون شهابی نبینم()211

 -6-2-9-2شکایت از بی هنران و بی قدری اهل هنر و آزادگان
از مع الت اجتماعی در روزگار خاقانی بیتوجهی به اهل هنر و دانش و بلندقدری بیهنران اسات ،باه هماین
دشیل خاقانی به شکایت از آنها میپردازد:
بیهنر خوش چو گل که بر کمرش
هنری سرفکنده چون تشه است

کیسه جز شعل تر ندوخته اند()901
که کالهش مگر ندوخته اند()901

 -1-2-9-2شکایت از اقران و شاعران همروزگار
خاقانی شاعری اهل ف ل است و این هنر او باع

دردسرش شده ،به طوری که شاعران دیگر که تاب رقابات

با او و سخنان سحرآمیزش را ندارند به سعایت و بدگویی واداشاته اسات شاوا در ماوارد متعادد و گااهی در
قصایدی جداگانه زبان به شکایت از این رقیبان و شاعران ناتوان همروزگارش میپردازد.
از نابینایانی که ارزش شعر او را درک نمی کنند و فصاحت کالم او را ندارند و دزد سخنش هستند شاکی است
و درخواست نابودی آنها و فریبکاریشان را دارد:
از این نورند غافل چند اعمی

درین نطقند منکر چند اشکن()691

و آنها را فریب خوردهی دنیا و دشخوش به مال و مقام معرفی میکند که از آزادگی و مناعتی کاه در او وجاود
دارد دورند:
چندبیغاره که در بیغوشه ی غاری شدی ای پی غوتن گرفته دوری از صحرای من()626
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زمانی که خاقانی رفتار شاعران همروزگارش را مطابو توقع و انتظار خود نمییابد به شکایت از آنها میپاردازد
که گاهی به هجو هم کشیده میشود ،از جمله:
در قصیده ای به شکایت از مجیراشدین بیلقانی که او را پرورش داده و باات بارده و از او دشامنی دیاده اسات
پرداخته و می گوید هجای اصفهان که مجیراشدین سروده و به او نسبت داده بود و با آن میخواست او را بادنام
کند اثر نکرد و باع

بدنامی خود مجیراشدین شد:

با همتی چنین سوی ناجنس میل کرد

تا تجرم گداخته گشت از گزند او

بازسراید وبا مگس سگ هام آشیاان

خاک سیاه بر سر بخت نژند او()638
چون دست یافت،سوخت ورا سِقط زند او

هرچند کان سَقَط به دمش زنده گشته بود

سردی آب بین که شود چشم بند او()633

خورشید دیدهای که کند آب را بلند
 -1-2-9-2شکایت از آب و هوای ری

این قصیده از سال های جوانی خاقانی است که او سی سال نداشت و در آرزوی ف ایی گستردهتار از وتیات
کوچک شروان سفری شده بود ،و از راه آذربایجان و ری به خراسان میرفات .اماا روزی کاه باه ری رساید،
ترکان غز شهرهای بزرگ خراسان را گرفته و سلطان سنجر را اسیر کرده بودند و راه سفر بسته بود .خاقاانی در
ری بیمار شد و روزهای سختی بر او گوشت .وی در این قصیدهی ری حال و هوای آن روزهاا را باه تصاویر
کشیده است(.استعالمی)9618 :9638،
در این ابیات میگوید هرکس که به ری سفر کند جانش از دست میرود .اشبته تنهاا شاکایت او از ری و آب و

هوای بد آن شهر است و نسبت به بزرگان و مردم ری و محبتهای آنها حو شاناس اسات و از آنهاا ساراس-

گزاری میکند .خاقانی حتی در ابیات پایانی این قصیده طنزی به کار میبرد که عزرائیل هم از وبای ری کفاش
خود را جای میگوارد و عاجزانه میگریزد:
آن را که تن بآب و هوای ری آورند

دل آب و جان هوا شد از آب و هوای ری

ری نیک بد و شیک صدورش عظیم نیک

من شااکر صادور و شاکایات فازای ری

و عام ری همه انصاف دیدهام

جور من است از آب و گل جان گزای ری

از خا

دیدم سحرگهی ملکاشموت را که پای

بایکفش مایگریخت ز دسات وبای ری

گفتم تو نیز گفت چو ری دست برگشاد

باویحیی ضعیف چاه باشد برای ری()111

 -3-2-9-2شکایت از حاکمان زمانه
گاهی شکواییههای اجتماعی خاقانی رنگ سیاسی میگیرد .در پایان قصیدهی ترسااییه (ابیاات  )33-83شااعر
ممدوح خود را قسم میدهد تا برای رهایی او از زندان نزد پادشاه شفاعت کند و اجازهاش را بارای رفاتن باه
زیارت خانهی خدا از او بگیرد:
به روح اشقدس و نفخ روح و مریم

به انجیل و حواری و مسیحا

کاه باهر دیادن بایات اشامقادس

مرا فرمان بخواه از شاه دنیا()23

در قصیده ای همچنین از استرداد ملکی که به وی داده بودند شکایت میکند و میگوید که سخن و مادح او از
پادشاه گنجی پایدار و آنچه پادشاه به او داده فانی شونده است که حتی همان را از او پس گرفتهاند:
شه مرا نان داد و من جان دادمش یعنی سخن نان او تخمی است فانی جان من گنج بقاست
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من چراغم نور داده بازنستانم ز کس
آری آری ماه را خورشید اگر نوری دهد

شاه خورشید است و اینک نور دیده بازخواست
بازخواهد خواست آنک شاه خورشید سخاست()38

 -2-2شکواییههای فلسفی
این شکواییه ها گاهی از فلک و آسمان ،گاهی از چرخ ،گاهی از دنیا ،گاهی از بخت و سرنوشت و گاه از ق اا
و قدر و شب و روز است .تنها وجه اشتراک بین متنبی و خاقانی در این نوع شکواییه در این است کاه هار دو
شاعر از جفای دنیا ،روزگار و زمانه بسیار شکوه میکنند.
 -9-2-2متنبی
 -9-9-2-2شکایت از جفای روزگار ،دنیا یا زمانه
متنبی در ابیات بسیاری از قصاید ،دنیا را عامل رنجش خود معرفی میکناد و از آن مایناشاد .در مرثیاهای در

سوگ محمدبن اسحا تنوخی به بالهای بسیاری که روزگار بر او و اطرافیانش تحمیل کرده است ،اشااره مای-
کند:
شِاَیِّ صُروفِ اشدَّهرِ فیهِ نُعاتِبُ

وَ اَیَّ رزایااهُ بِاوِتارٍ نُاطاشِابُ()9 :29

حتی می گوید که روزگار چنان سختی بر من چشاند که گلوگیرم گشت و سرس تأکید میکناد کاه اگار خاود
روزگار آن سختیها را چشیده بود تا باقی است ،ناشه و شیون میکرد:
اَذاقَنی زَمَنی بَلوَی شَرِقتُ بِها

شَو ذاقَها شبَکی ما عاشَ و انتَحَبا()61 :22

جایی از صنعت ادماج بهره میگیرد .درحقیقت شاعر کالم را بارای بیاان درازی شاب مایآورد وشای گلاه از
روزگار کج مدار را در کُنه آن میگنجاند:
اُقَلِّبُ فیهِ اَجفانی کَاَنای

اَعُادُّ بِاها عَالَی اشادَّهارِ اشاوُّنُوبا()91 :28

متنبی بالها را به مرکبهایی سرکش تشبیه میکند که کسی به نشستن بر آنها تمایل ندارد و میگویاد آنهاا باه
جای گیاهان زمین در مزرعه ی وجود ما میچرند و آن را خشک و نابود میکنند:
مَطایا تتَوِلُّ شِمَن عَلَیها
وَ تَرتَعُ دُونَ نَبتِ اتَرضِ فینا

وَ ت یَابغای شَاهاا اَحَادٌ رُکُاوباا
فَما فارَقتُها اِشاا جَدینا(20 :28و)29

 -2-9-2-2شکایت از ابر
متنبی ابرهای سرید را به خاطر محو کردن آثار منزشگاه یار نکوهش میکند و از آنها روی میگرداند:
نَوُمُّ اشَّحابَ اشغُرَّ فی فِعلِها بِهِ

وَ نُعرِضُ عَنها کُلَّما طَلَعَت عَتبا()1 :92

 -6-9-2-2شکایت از مرگ
متنبی در مرثیه ای که در سوگ خواهر سیف اشدوشه (خوشه) سروده است ،از غدار بودن مرگ شکوه میکند کاه
به ظاهر جان یک نفر را گرفته وشی درواقع عاشمی را با کشتن او هالک نموده ،چراکه او به تماام عااشم احساان
میکرده است:
غَدَرتَ یا مَوتُ کَم اَفنَیتَ مِن عَدَدٍ

بِمَن اَصَبتَ وَکَم اَسکَتَّ مِن شَجَبِ()1 :98
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 -2-2-2خاقانی
 -9-2-2-2شکایت از جفای روزگار ،دنیا یا زمانه
خاقانی نیز دنیا را متهم به بیوفایی و نابودی بزرگان و ف الی زمانه میکند و پس از ترسیم سیمای ظاشماناه ی
آن بر بیارزش بودنش تأکید میکند:
جهان بخیره کشی در کسی کشید کمان

که برکشیده ی حو بود و برکشنده ی ما()60

او جهان را مست بیخبری میخواند که در آن حال آرزوهایش را برآورده میکند وشی چون هوشیاری خاود را
به دست آورد به دشیل بدذاتیاش دوباره او را ناکام میکند:
آرزویی که از جهان خواهم

بدهد زآنکه مست بیخبر است

شکن آن داده را بهشیاری

واستاند که نیک بدگهر است()31

و حتی بییار ماندنش را از بیوفایی دنیا میداند:
مگر به ساحت گیتی نماند بوی وفا

که هیچ انس نیامد ز هیچ انس مرا()21

نیز میگوید که نسبت به همه چیز دنیا باید بیتوجه بود و آن را ناچیز شمرد:
فلسی شمر مماشک این سبز بارگاه

صفری شمر فوشک این تیره خاکدان()601

 -2-2-2-2شکایت از فلک
حبسییهی ترساییه خاقانی نیز با آنکه شکواییه ای سیاسی است و شاعر آن را به قصد برانگیختن شافقت پادشااه
و امید رهایی از زندان سروده است ،بیشتر رنگ فلسفی دارد و با شکایت وناخرسندی شاعر از گاردش افاالک
آغاز میشود و به خاطر اینکه نمیتواند مستقیم از پادشاهان و حاکمان شکایت کند ،نارضایتی و خشم خاود را
به فلک نسبت میدهد.
فلک کژروترست از خط ترسا

مرا دارد مسلسل راهب آسا()26

خاقانی ،فلک را شکنندهی دلهای بزرگان و عامل بیسروسامانی خود میداند :
دل پاکان شکسته ی فلک است

زال دستان فکنده ی پدر است()33

 -6-2-2-2شکایت از چرخ

خاقانی همچنین به تحقیر چرخ میپردازد و از کینه و نیرنگ و فریب و خاصیت نابودگری آن شاکوه سار مای-

دهد:
چرخ گویی دکان قصابی است

کز سحر تیغ خونفشان برخاست()39

همه روز اعور است چرخ وشیک

احوشست آن زمان که کینهور است()36

 -1-2-2-2شکایت از بخت و سرنوشت و تقدیر
خاقانی از سیاهبختی خود شکایت میکند:
قلم بخت من شکسته سر است

موی در سر ز طاشع هنر است

دیده دارد سرید ،بخت سیاه

آن سرید آفت سیاهسر است()32

 -1-2-2-2شکایت از شب و روز
خاقانی از روز و شبی که مدام درحال آزار او هستند گریزان است:
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سگ ابلو روز و شب جان گزایست

از این ابلو جانگزا میگریزم()231

دهر صیاد و روز و شب دو سگست

چرخ باز کبود تیزپر است()36

 -6-2شکواییههای شخصی
نمود محسوس روح پریشان شاعر در قصاید وی ،در بیان سوز و گدازهای شخصی شکل مییابد.
در این شکواییهها شاعر از ضعف جسمانی و پریشانحاشی خویش گالیاه مایکناد .ساوگ عزیازان ،بیمااری،
ضعف ،ناتوانی وکاهش قوای جسمانی ،خواری و بیکسی ،تنهایی و بیهمدمی ،ناداری و محرومیتهایی نظیار
آنها موضوع این شکواییههاست .در میان شکواییههای شخصی به شکایت شاعر از هنرهای خاویش و حرفاه ی
شاعری نیز برمیخوریم(.سراامی)216 :9681،
در شکواییههای خاقانی ،شکایت شخصی نمود بیشتری دارد .تمام م امین شکواییههای شخصی که در بات ذکر
شد در قصاید او وجود دارد.در چند بیت از قصاید متنبی نیز این شکواییه دیده میشود.
 -9-6-2متنبی
 -9-9-6-2شکایت از حبس و وضعیت بد جسمانی در زندان
متنبی از به حبس افتادن خود و نتیجه ی آن یعنی اندوه و غم ،سستی ،همدم شدن با دزدان و جنایتکااران گلاه
میکند و عامل زندانی شدن خود را ساعیان دروغپردازی معرفی میکند که به او اتهام شورش زدناد ،حاال آن
که شهادت آنها را به دشیل فرومایگیشان مردود میداند.
دَعَوتُکَ شَمّا بَرانی اشبَالءُ

وَ اَوهَنَ رِجلَیَّ ثِقلُ اشحَدیدِ

وَکُنتُ مِنَ اشنااسِ فی مَحفِلٍ

فَها اَنا فی مَحفِلٍ مِن قُرُودِ

وَ قیلَ عَدَوتَ عَلَی اشعاشَمیا

انَ بَینَ وِتدی وَ بَینَ اشقُعُودِ

فَما شَکَ تَقبَلُ زُورَ اشکَالمِ

و قَدرُ اششَّهادةِ قَدرُ اششُّهودِ()21-20 :39

جایی نیز به خاطر ناتوانی و ضعف جسمانی و در نتیجه از میان رفتن حس عشو در وجودش ،از خود گله می-

کند:
وَ شَکَّیتی فَقدُ اشسَّقامِ شِاَنَّهِ

قَد کانَ شَمّا کانَ شی اَع اءُ()1 :6

متنبی در بیتی از فرا سخن گفته و تأکید میکند که به خاطر آن از زندگی شوت نمیبرد:
وَ کَیفَ اشتِواذی بِاتَصائِلِ وَ اش ُّحی

اِذا شَم یَعُد ذاکَ اشنَّسیمُ اشَّوی هَبَّا()3 :92

 -2-9-6-2شکایت از سفر و غربت و سختیهای فراوان :
متنبی به سفرهای بسیار و رنجهای بی شماری که در کسب رز و روزی نموده ،اشاره و از بیثمر باودن آنهاا
شکوه میکند:
ضا َ صَدری وَ طالَ فی طَلَبِ اشرِّز

اوِ قیامی وَ قَلَّ عَنهُ قُعُودی()22 :13

-2-6-2خاقانی
 -9-2-6-2شکایت از حبس و وضعیت بد جسمانی در زندان
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خاقانی در موارد بسیاری به شکایت از وضعیت بد خود میپردازد و فریاد و غوغاایی از تاه دل برمایآورد .از
گرفتار شدن به بالها و مصیبت و غم و غصه شکوه میکند و بر آن اشک میریزد و عقیده دارد که آنها در این
دنیا از بین نخواهند رفت .غم و غصه را بیرحم و سنگدل و هالککننده میداند ،آن را گره جان خاود معرفای
می کند و از نبود غمخوار شاکی است .وی همچنین به شکایت از حبس و وضعیت بد جسمانی در زندان مانناد

خمیدگی ،تغری ،زردی چهره ،ناتوانی و پیری و فرسودگی میپردازد و تنهایی ،سختیها و رنجها و ستمگری-

ها را عامل ایجاد این وضعیت میداند و ناامیدی خود را از بهبود اوضاع بیان میکند.
در یکی از ابیات حبسیه ی ترساییه ،دل خود را از نظر تنهایی و غمگینای در زنادان باه ساوزن عیسای و تان
خمیدهاش را به رشتهی مریم تشبیه میکند:
تنم چون رشته مریم دوتا است

دشم چون سوزن عیسی است یکتا()21

و در جایی دیگر به نابود شدن همه چیز حتی سایه وجودش ،به خاطر سختیها و رنجها اشاره دارد:
وز همه عاشمم نشان برخاست()30

سایه یی مانده بود هم گم شد

و در برخی موارد به شکایت از وضعیت بد خود میپردازد .در بیت زیر تن تغر خود را به رشته ی تاری تشبیه
میکند که از شدت سختی و درد ناشه سر داده است:
ناشه زین تار ناتوان برخاست()39

تن چو تار قزو بریشموار

در جایی دیگر در شکایت از بند و زندان ،از زنجیرهایی که به دست و پا و گردنش آویختهاناد و از ساتمگری
زندانبان خود نیز با استعارات و تشبیهات تازه و بدیع ،بیان سوزناک و تأثیرگوار دارد و درد و رنج خاود را باه
تصویر میکشد.ازجمله:
سه زنجیرم نهاده دست اعدا()21

چوقندیلم برآویزند و سوزند

 -2-2-6-2شکایت از سفر و غربت و سختیهای فراوان
سفر ،خاقانی را دل زده کرده است و آن را برابر با دوزخ میداند و در بیت زیر به حادی

اشسَافَرُ قِطعَامٌ مِانَ

اشسَّقَر اشاره دارد:
نقطه ی خون شد از سفر دل من

خود سفر هم به نقطهای سقر است()38

یا:
تا بغربت فتاده ام همه سال

نُه مَهَم غیبت و سه مه ح ر است()33

 -6-2-6-2شکایت از نامرادی و بیان ناامیدی و دست نیافتن به انتظارات خود
در نظر خاقانی همه چیز و همه کس قصد نیش زدن به او را دارند:
ریحان هر سفاشی بیکژدمی نبینم

جالب هر طبیبی بینشتری ندارم()281

 -1-2-6-2شکایت طنزآمیز از ف ل و هنر خود
نکته قابل توجه این است که خاقانی که همواره به ف ل و هنر و دانش خود میباشاد ،گااهی باه خااطر ساود
نرساندن دانش به او برای رهایی از سختیها به شکوه از آن میپردازد و با تمثیالت زیبا و دشنشین و بهرهگیاری
از اسطورهها با شحنی طنزآمیز چنین شکوه سرمیدهد:
مرا از اختر دانش چه حاصل

که من تاریکم او رخشنده اجزا

گر آن کیخسرو ایران و تور است

چرا بیژن شد این در چاه یلدا ()21
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و در جایی دیگر میگوید:
دوشت اندر هنر بسی جستم

هر دو در یک مکان نمییابم()212

 -6تحلیل تطبیقی محتوای شکواییه در قصاید متنبی و خاقانی
اشف)شکواییههای اجتماعی
اشف) وجوه اشتراک

متنبی و خاقانی از سرزنشگران خود شکوه دارند به گونه ای که در شعر خاقانی گاه به هجو آنها نیز کشیده می-

شود .دیگر وجه اشتراک ،شکایت از مردمان زمانه است؛ مردمان ریاکار و ظاشمی کاه انساانیتی در آنهاا وجاود
ندارد .همچنین شکایت از کسادی بازار شاعران و بیقدری اهال هنار در شاکوههاای اجتمااعی متنبای و باه
خصو

خاقانی نمود دارد.

شکایت از طعنه زنان سخن چین و حاسدان ،شاکایت از خلاو (زورگویاان ،ریاکااران ،ناپاکاان ،بیادادگران)،
شکایت از بی هنران و بی قدری اهل هنر و آزادگان.
ب) وجوه تمایز
از وجوه تمایز شعر خاقانی با متنبی شکایت خاقانی از شاعران همروزگارش است؛ شاعرانی کاه باه ساعایت و
بدگویی از او پرداخته و یا رفتاری مطابو انتظار و توقع او بروز نداده و درنتیجه او را رنجاندهاند کاه از جملاه
میتوان مجیراشدین بیلقانی را نام برد .گاهی شکواییههای اجتماعی خاقانی رنگ سیاسی میگیرد .
خاقانی همچنین از آب و هوای ری ،شهری که در آن به بیماری مبتال شده ،شکوه میکند؛ اماا در شاعر متنبای
شکوه و هجو کافور و کافوریان دیده میشود و علت آن نرسیدن متنبی به مقاصدش از جمله حکمرانی است.
شکایت از اقران و شاعران همروزگار(خاقانی) ،شاکایت از آب و هاوای ری(خاقاانی) ،شاکایت از کاافور و
کافوریان(متنبی).
شکواییههای فلسفی
اشف) وجوه اشتراک
متنبی و خاقانی در ابیات بسیاری از قصاید خود ،دنیا را عامل رنجش خود معرفی و آن را نکوهش میکنند .بای
وفایی ،تحمیل بالیا و هجران از ویژگیهایی است که این دو شاعر به دنیاا نسابت داده و از آن شاکوه دارناد.
شکایت از جفای روزگار ،دنیا یا زمانه نیز در شعرشان نمود دارد.
ب) وجوه تمایز
فلک ،چرخ ،بخت و تقدیر و شب و روز به دشیل رنجاندن خاقانی ،در شعر او مورد شکوه قرار گرفته اند.
متنبی نیز از مزگ به دشیل نابود کردن عزیزانش و از ابر به دشیل محو کردن آثار منزشگاه یار شکوه دارد.
شکایت از فلک(خاقانی) ،شکایت از چرخ(خاقانی) ،شکایت از بخت و سرنوشت و تقدیر(خاقانی) ،شکایت از
شب و روز(خاقانی) ،شکایت از ابر(متنبی) ،شکایت از مرگ(متنبی).
شکواییههای شخصی
اشف)وجوه اشتراک
سوز و گدازهای شخصی در شعر متنبی و خاقانی بیشتر ناشی از وضعیت بد جسمانی به خصو

در حبس و
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پریشان حاشی آنها است .اشبته تنهایی و بی مهری ،فقر و ناداری و ساوگ عزیازان نیاز املای در شاکوهی آنهاا
است.اندوه و ناتوانی ناشی از به حبس افتادن باع

شده که این دو شااعر باه شاکایت از وضاعیت باد خاود

برردازند و فریاد و غوغایی از ته دل برآورند.
شکایت از حبس و وضعیت بد جسمانی در زندان ،شکایت از بیهمدمی و بیوفایی دوستان و شکایت از سافر
و غربت و سختیهای فراوان.
ب) وجوه تمایز
در شعر خاقانی شکایت شخصی نمود بیشتری دارد به همین م امین دیگری چون شکایت از نامرادی و دسات
نیافتن به انتظارات و شکایت از ف ل و هنر خود به دشیل سود نرساندن به او را نیز در شاکواییههاای شخصای
خاقانی شاهد هستیم.
شکای ت از نامرادی و بیان ناامیدی و دست نیافتن به انتظارات خود(خاقانی) ،شکایت طنزآمیاز از ف ال و هنار
خود(خاقانی).
نتیجهگیری
شکواییه در قصاید خاقانی بیشتر از متنبی بازتاب دارد .بیشترین ابیات شکوهآمیاز آنهاا در مراثای و قصاایدی
است که آنها را در مباهات و نکوهش حاسدان و بیوفایی روزگار سرودهاند.
در قصاید متنبی شکواییههای اجتماعی به خصو

شکایت از حاسدان شاایعهپاراکن و سارس شاکواییههاای

فلسفی (شکایت از دنیا و زمانه) بسامد بیشتری دارند و متنبی به شکواییههای شخصی کمتر توجه کرده است.
نمود بارز شکواییههای خاقانی در شکایتهای شخصی او است که در آنها به شکایت از بیکسی و بیهمادمی،

بیوفایی یاران و دوستان ،غم و غصه ی بیپایان ،بند و زندان و وضعیت بد جسمانی در زندان میپردازد .مای-
توان گفت که شکواییههای اجتماعی نسبت به شکایتهای شخصی و فلسفی در قصاید خاقانی بسامد کمتاری
دارند.
به نظر میرسد دشیل این امر را میتوان در طرز تفکر دو شاعر جستجو کرد؛ متنبی شاعری است که باه مساائل
اجتماعی توجهی خا

دارد اما خاقانی شاعری است برتری طلب که باه مساائل و مشاکالت شخصای خاود

بیشتر اهمیت میدهد.

نکتهی قابل توجه در شکواییههای شخصی خاقانی این است که باوجود اینکه همیشه به ف ل و هنر خود مای-
باشد گاهی با شحنی طنزآمیز از سود نرساندن ف ل و هنرش شکوه میکند ،درواقع به صورت ضمنی مردم زماناه
را به خاطر بیتوجهی به هنر و اهل آن مورد طعن و سرزنش قرار مایدهاد و در ایان راه از تمثایالت زیباا و
دشنشین نیز بهره میگیرد.
در شکواییه های فلسفی متنبی و خاقانی ،شکایت از جور دنیا و روزگار بیشتر به چشم میخورد .اشبتاه تعبیراتای
که خاقانی از دنیا و روزگار و بخت و طاشع خویش دارد و دنیا را مغیالن باستان ،مغاک ظلمت خااکی ،خاراس
فنا ،وحشخانه ،سیه کاسه و ...و شب و روز را سگ ابلو و خیط ملون و فلک و آسامان را کعبتاین باینقاش،
افعیتن زمرد سلب و ...مینامد نشان دهنده ی خشم او نسبت به اینها است که همهی رنجها وسختیهای خاود
را از دنیا و بیوفایی آن و مردمش و فلک و سرنوشت میداند و به همین دشیل شکوههای او در این موارد تند و
تیز میشوند .این نوع شکواییه در قصاید خاقانی همردیف با شکواییههای شخصی او (از نظر بساامد یاا میازان
کاربرد) پیش میروند.
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شاید به وجود آمدن برخی از شکوائیههای فلسفی که در آنها شاعر از گردش افالک و ناسازگاری بخت وطااشع
خویش شکوه میکند ،تا اندازهای معلول این امر باشد که شاعر به خاطر بیم از واکنش قدرت حاکم ،باه جاای
اعتراض و شکایت صریح ومستقیم ،افالک و بخت و طاشع خود را مورد سارزنش و نکاوهش قارار مایدهاد.
قصیدهی ترساییه خاقانی که از جمله حبسیات او به شمار میرود با اینکه شکواییهای سیاسی اسات و باه نظار
برای برانگیختن شفقت پادشاه و درخواس ت رهایی از زندان سروده است اما با شکایت از فلک آغاز میشاود و
به آن جلوهای از شکواییههای فلسفی میدهد.
متنبی و خاقانی که شاعرانی منتقد و نازک دل و حساس هستند در شکواییههای اجتمااعیشاان باه شاکایت از
حاسدان ،شاعران همروزگار ،دشمنان ،ریاکاران و بیتوجهی مردم به اهل خرد و اندیشه میپردازند و گااه ایان
شکواییهها به هجو آنها نیز کشیده میشود.
قصیدهی ترساییه خاقانی که از جمله حبسیات او به شمار میرود با اینکه شکواییهای سیاسی اسات و باه نظار
برای برانگیختن شفقت پادشاه و درخواست رهایی از زندان سروده است اما با شکایت از فلک آغاز میشاود و
به آن جلوهای از شکواییههای فلسفی میدهد.
کتابنامه
 اردتنجوان ،سیدعلی؛ تجلی شاعرانه اساطیر و روایان تاریخی و موهبی در اشعار خاقانی؛ چاپ دوم ،مشاهد :آساتانقدس رضوی.9686 ،
 ................... ،...................؛ تصویرهای زیبا در اشعار خاقانی؛ ران :پاژنگ.9681 ، استعالمی ،محمد؛ نقد و شرح قصاید خاقانی بر اساس تقریرات استاد فروزانفر؛ چاپ اول2 ،ج ،تهران :زوار.9638 ، امامی ،نصراهلل؛ ارمغان صبح برگزیده قصاید خاقانی شروانی؛ چاپ دوم ،تهران :جامی.9681 ، بهنامفر ،محمد؛ خاقان اقلیم سخن؛ چاپ اول ،بیرجند :قهستان.9631 ،  ........ ،...........و طالیی ،زینب« ،تحلیل روانشناختی خودستاییهای خاقانی برمبنای دیدگاه کارن هورنای ،پژوهشنامهادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سال دوازدهم ،شماره  ،22بهار و تابستان 9616؛ ص

.12-80

 خاقانی ،ابراهیم بن محمد؛ دیوان خاقانی؛ به تصحیح ضیاءاشدین سجادی ،چاپ سوم ،تهران :زوار.9633 ، دستگردی ،وحید« ،جشن هزار ساشه ی متنبی :شخصیت متنبی»؛ مجله ی ارمغان ،سال  ،98شماره  ،6بهار9691؛ صا.982-931
 ............. ،................؛ «جشن هزار ساشه ی متنبی :شخصیت متنبی (»)2؛ مجلاه ی ارمغاان ،شاماره  ،983بهاار9691؛ص

.991-903

 ............... ،................؛ «جشن هزار ساشه ی متنبای :شخصایت متنبای(»)6؛ مجلاه ی ارمغاان ،ساال  ،98شاماره ،1تابستان9691؛ ص .216-211
 دشتی ،علی؛ خاقانی شاعر دیرآشنا؛ چاپ چهارم ،تهران :اساطیر.9631 ، ریاحیزمین ،زهرا و دیگرا؛ «مقایسه ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقاانی و متنبای»؛ مجلاه ی شعرپژوهشای (بوساتانادب) ،سال  ،1شماره  ،9بهار9612؛ ص
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 زرین کوب ،عبداشحسین؛ با کاروان حله؛ چاپ هفتم ،تهران :انتشارات علمی.9682 ، -سجادی ،ضیاءاشدین؛ شاعر صبح پژوهشی در شعر خاقانی شروانی ،تهران :سخن.9686 ،

 -سراامی ،قدمعلی؛ «ب

اششکوی» .دانشنامه ی جهان اسالم ،زیرنظر غالمعلای حاداد عاادل ،ج ،2تهاران :بنیااد دایاره-

اشمعارفاسالمی.9682 ،
 -سرمدی ،مجید؛ شرح کلیدی پانزده قصیده از دیوان خاقانی؛ تهران :کتاب صدرا.9636 ،
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 شمیسا ،سیروس؛ انواع ادبی؛ تهران :دانشگاه پیام نور.9631 ، .............. ،.............؛ سبکشناسی شعر؛ چاپ دوم ،تهران :فردوس.9681 ، صفا ،ذبیح اهلل؛ تاریخ ادبیات در ایران؛ ج ،2تهران :انتشارات فردوس.9633 ، ظفری ،وشیاهلل؛ حبسیه در ادب فارسی از آغاز شعر پارسی تا پایان زندیه؛ چاپ دوم ،تهران :امیرکبیر.9681 ، علیزاده ،جمشید؛ ساغری در میان سنگستان مجموعه مقاتت درباره زندگی ،اندیشه و شعر خاقانی؛ چاپ اول ،تهران:نشر مرکز.9683 ،
 غالمرضایی ،محمد؛ سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو؛ چاپ سوم ،تهران :جامی.9638 ، فخر ،غالمرضا؛ « جستاری در م امین مشترک در ادبیات فارسی و ادبی با رویکرد ادبیات تطبیقای»؛ مجلاه مطاشعااتادبیات تطبیقی ،شماره9633 ،2؛ ص
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 کزاازی ،میرجاللاشدین؛ خاقانی شروانی؛ تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.9638 ، -گودرزی ،محمد؛ «متنبی از زبان متنبی»؛ کیهان فرهنگی ،شماره  ،201پاییز9632؛ ص
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 ماهیار ،عباس؛ خارخار بند و زندان شرح قصیده معروف ترساییه؛ چاپ اول ،تهران :قطره.9683 ، .......... ،.............؛ شرح مشکالت خاقانی(ثری تا ثریا)؛ ج ،9کرج :جام گل.9632 ، .......... ،.............؛ سحر بیان خاقانی؛ چاپ سوم ،تهران :جام گل.9633، معدنکن ،معصومه؛ نگاهی به دنیای خاقانی؛ تهران :مرکز نشر دانشگاهی.9681 ، ................. ،................؛ جام عروس خاوری شرح شش قصیده از دیوان خاقانی؛ تهران :مرکز نشر دانشگاهی.9638 ، ................. ،................؛ بزم دیرینه عروس؛ تهران :مرکز نشر دانشگاهی.9631 ، منوچهریان ،علیرضا؛ ترجمه و تحلیل دیوان متنبی از شرح برقوقی(تطبیو با شروح واحادی ،عکباری و یاازجی؛ ج،9چاپ سوم ،تهران :زوار.9610 ،

 ................. ،................؛ ترجمه و تحلیل دیوان متنبی از شرح برقوقی (تطبیو با شروح واحدی ،عکباری و یاازجی)؛ج ،2همدان :نورعلم.9632 ،
 واحد ،اسداهلل؛ نوری باهری ،محمدعلی؛ «مقایسه تحلیلی مبانی فکری سبک شکواییههای انوری و خاقانی»؛ فصالنامهتخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) ،سال چهارم ،شماره9610 ،2؛ ص

 -یاحقی ،محمد جعفر؛ «ب
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فرهنگستان زبان و ادب فارسی.9632 ،

