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انقالبی در برابر مدح در شعر سبک آذربایجانی
*

دکتر نرگس اسکویی

چکيده
قصايد مدحي ،با ساختار و جهان بيني مشابه ،رايجترين شکل شعر در سبک خراساني را
تشکيل ميدهد ،اما سبک دورهاي بعدي ،يعني سبک عراقي ،بيشتر با غزل و مضامين تغزّلي
عرفاني شناخته ميشود .پيگيري منشا و کيفيت اين تغيير نيازمند تحقيقيات تاريخي و ادبي است
که اين مقاله به شيوه ي تحقيق ساختارگرايانه و نيز تحليل محتوا آن را دستور کار خود قرار داده
است .بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق ،شاعران سبک آذربايجاني در حد واسط دو سبک
خراساني و عراقي با ساختارشکني در شکل و سنّتهاي رايج قصايد مدحي و بر هم زدن تناسب
عادي مدح ،با رويکردي جديد به مفاهيمي که مستقيما در تقابل با روحيه ي ستايش گري و
خواهندگي قرار ميگيرند .پا به پاي عرفان و غزل انقالب عظيمي در شعر فارسي ايجاد کردند.
اين مقاله پس از بررسي کوتاهي بر ساختار رايج و سنّتهاي عادي قصايد مدحي و نيز آفات
مدح بر شعر فارسي ،به تشريح عوامل و تحرّکاتي در شعر سبک آذربايجاني ميپردازد که در
تقابل با ساختار و عادات مرسوم مدح قرار دارد.

واژگان کليدی :سبک آذربايجاني ،قصايد مدحي ،ساختارشکني ،تشبيب ،مفاخره
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هسته ي
است،
غنايي است ،حجم بسيار بزرگي از شعر کهن ما را به خود
فارسی -
دادهادبیات
اختصاصزبان و
مجله
بهار و
تابستاندر3131نخستين دوره ي سبکيِ شعر فارسي يعني سبک خراساني ،از جهتِ شکل،
شعر را
اصلي

قصيده و از جهتِ مضمون ،مدح تشکيل ميدهد و اين رسم شاعرانه قرنها در ادبيات
2

فارسي امتداد مييابد .در انتهاي مسير سبک خراساني و آغاز سبک عراقي ،دو تغيير بسيار
بزرگ در شعر فارسي روي ميدهد.3 :رونق و رواج روزافزون غزل و کسادي بازار قصيده:
.6روي آوردن به عرفان؛ اما في الواقع اين دو تحوّل عظيم در حوزه ي شکل و سطح فکري
و در تقابل با مدح ،يک شبه به وجود نيامده است و مرهون تالشهاي بسياري است که به
تدريج و آهسته آهسته مقدّمات و شرايط اين انقالب شگرف را در شعر فراهم آوردند .به
عبارت بهتر اين تغيير مسير نيازمند گامهاي بسياري است که از ايجاد نفرت نسبت به مدح
و احساس نياز به شعري ديگرگون آغاز ميشود .بينابين سبک خراساني و عراقي ،همان
حول و حوش زمان حيات و فعاليت "سنايي" با اندکي تاخير ،در منطقه ي موسوم به ارّان و
قفقاز ،که امروز با عنوان آذربايجان ميشناسيم ،شاعراني ظهور کردند که طاليهدار انقالب
ادبي و تغيير سبکي شعر بودند .شاعران سرشناس سبک بينابين ِآذربايجاني چون ابوالعالء
گنجوي ،خاقاني شرواني ،مجيرالدين بيلقاني و نظامي گنجوي راهکارهاي نويي را در
سطوح مختلف فرا راه شعر و شاعران نهادند که بعد از آنها تا قرن هاي متمادي مورد
استفاده ي شاعران قرار گرفت و اتّفاقا يکي از روشهاي نويِ شاعران اين سبک ،به موضوع
اين مقاله يعني مدح و قصايد مدحي مربوط ميشود .نه اينکه شاعران سبک آذربايجاني
مدح نگفتهاند و در انتظار صله نبودهاند ،بلکه برعکس مفصّلترين و آراسته ترين و فنّيترين
قصايد مدحيِ شعر فارسي را در ديوان اين شاعران مييابيم چنان که نمونه هايي از آن را در
اين مقاله هم خواهيم ديد .ولي شاعران اين سبک با انديشه ها و روشهاي جديدي که در
شعر و شاعري يا ابداع و يا تکميل کردند ،تغييرات بزرگي را در رونق و رواج بيشتر قصايد
غير مدحي فارسي و نيز روي کار آمدنبيشتر قالب غزل و همچنين مفاهيم عرفاني و
حکمت آميز ايجاد کردند که رفته رفته منجر به تحوّل بزرگ سبک شعر فارسي و روي
کار آمدن سبک عراقي شد .هدف اين مقاله بررسي تغييرات بنيادين در زير ساخت هاي
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سبکي و عقيدتي مدح و قصايد مدحي در شعر شاعران سبک آذربايجاني در مقايسه با
سبک خراساني و هموارتر کردن مسير براي ورود و ظهور نگرشهاي فلسفي و عرفاني در
جوهره ي شعر و پيدايش حماسه ي عرفان در آن است.
پيشينه ی تحقيق
پيشتر ،وزينپور ( )3131در کتاب "مدح داغ ننگ بر سيماي ادب فارسي" به گونهاي
تحليلي و مفصّل ،مديحه سرايي در ادب فارسي را نقد و تفسير نموده ،داليل اجتماعي و
فردي و نيز آسيبها و آفات آن را بر توليدات ادبي واکاوي نموده است؛ همچنين ايرانمنش
( )3133در مقاله ي «قصايد مدحي خاقاني» و حيدري ( )3131در مقاله ي «مدحگريزي،
فلسفه ي تجديد مطلع خاقاني» هر يک مختصري از ويژگي هاي بارز و گسترده ي قصايد
شاعران سبک آذربايجاني را در عالقهمندي به اجتناب از مدح ،و نيز تالش آنان براي يافتن
راهکارهايي در قصيده براي گريزاز ستايشگري را تبيين نمودهاند.اهتمام و التزام عمومي
شاعران سبک آذربايجاني ،عليالخصوص گويندگان برجسته ي اين سبک چون خاقاني،
نظامي و مجيرالدين بيلقاني در اجتناب از مدحگويي و تاثيرگذاريِ حتمي آنان به عنوان
داعيهداران ابداع "طرز غريب" و "شيوه ي نو" در شعر فارسي در ورود شيوههاي جديد در
ساختار قص يده ي فارسي و نيز نقش مهم اين شاعران به عنوان سرآمدان يک سبک بينابين
در تکوين و يا تکامل ايده هاي نو در شعر ،لزوم تحقيق نوين در جهت تحليل و بازنمود
تغييرات ساختاري و محتوايي قصايد مدحي در شعر شاعران سبک آذربايجان را مشخص
ميکند که موضوع بحث اين مقاله است.
مشخصات عمومی قصاید مدحی
قصايد مدحي در شعر فارسي ،اغلب از ساختاري مشابه برخوردارند؛ بر طبق سنتي
ديرنده ،اين نوع قصايد غالبا با مقدمهاي در توصيف طبيعت يا معشوق آغاز ميشود؛ اين
ابيات در اصطالح تشبيب يا نسيب و گاه تغزل نام دارند؛ پس از بخش مقدماتي ،اندک
اندک شاعر گريزي به مدح مي زند و در پي آن متن يا بدنه ي اصلي قصيده آغاز ميشود؛
اين بخش که بيشترين حجم و تعداد ابيات قصايد را به خود اختصاص ميدهد ،لبريز از
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فارسی -مدحي
ادبیاتقصايد
پايان
ستايش مبالغهآميز ممدوح و انتساب صفاتي خارقالعاده به اوست.
مجلهدرزبان و
بهار و تابستان 3131
حکومت  ،سالمت ،عزت و اقتدار ممدوح را به جاودانگي و ابديت پيوند
نيز اکثرا شاعر

مي زند و براي او از خداوند ،تا انتهاي هستي جهان ،پايندگي ميطلبد .ابيات پاياني قصايد را
2

که متضمن چنين دعايي براي ممدوح است ،شريطه مينامند .در شعر مدحي دو شخصيت
اصلي ايفاي نقش ميکنند- :ممدوح در قصايد مدحي مرزهاي اساطير و پيامبران و انسان
کامل را در هم مينوردد و به جايگاهي خداگونه ميرسد .عالوه بر اينکه در فضايل و
کرامات انساني سرآمد نوع بشر است ،مالک رقاب همه ي امم و صاحب جهان است ،تمام
نيروهاي محسوس و عيني ،و حتي فلسفي چون قضا و قدر را در اختيار دارد؛ آسمانها و
زمين در يد قدرت او است :
فرخنده خسروي است که در جنب همّتش

نُه چرخ و هشت خلد و دو گيتي محقر است

گـــــــر هر کسي مسخّر دور سپهر شـد

بنگر بـــدو که دور سپهرش مسخّر اســـت

عرش مجيد پيش دلش کم ز خردلي است

بحــر محيط پيش کفش کم ز فرغر اســـت

خورشيد نزدعرصة قدرشچو پشّهاي است

سيمــرغ پيش مخلب قهرش کبوتري اسـت
(مجيرالدين)13 :3133،

اين ممدوحين "خدايگان" و "بار خدا" خطاب ميشوند:
خدايگانا آنـي که روز رزمت هست

قضا به زيـر عنان و قدر به زير رکاب
(مسعود سعد)31 :3131،

مدّاح يعني شخصيت دوم در شعر مدحي ،اما بر خالف آن ديگري ،در عرض بندگي
و ارادت چنان مصرّ است و چنان خلعت چاکري بر تنش نشسته است که هر لحظه در
جايگاه انسانيش تنزّل مقام ميدهد؛ هر چه ممدوح باالتر ميرود و به اوج اعالي رتبت
ميرسد ،به همان نسبت شاعر مداح از منزلتش کاسته ميشود تا آن که با فراموش کردن
عزّت نفس و مقام انساني ،خود را هم رتبه ي سگان ميبيند:
شها تو شير خدايي من آن سگ در تو

که بيگنــــاهتر از گرگ يوسفم حقا
(مجيرالدين)33 :3133،
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آفات تحميلی مدح بر شعر
مدح در طي دورههاي طوالني از ادب فارسي چندين آسيب بزرگ به شعر فارسي وارد
کرده است که مهمترين آنها عبارتند از - :آسيب به فخامت شعر و کاهش ارزش شعر که
در اصل مقولهاي فرهنگي و هنري است در حد کااليي قابل معامله -.آسيب به کرامت
انساني شاعر و حقارت سيماي او در آينه ي شعر -.خلق چهرهاي دروغين و غير قابل باور
از سيماي ممدوحين و توصيفات گاه خالف حقيقت و مغاير با واقعيتهاي تاريخي-.
آسيب به شعريت شعر و دور کردن شعر از حس ،انديشه و معاني حقيقي و انساني .به بيان
ديگر ،سخافت شعر و خالي بودن آن از پيامهاي مربوط به حوزه ي عاطفه ،تجربه و
ادراک -.دور کردن شعر و شاعر از زندگي واقعي و مردم حقيقي -.انحصاري بودن شعر در
بند ممدوح و عدم تعلق آن به همه ي انسانها در تمام موقعيتها که از بايستگيهاي شعر و
هنر است -.ايجاد تصورِ آرماني بودن شرايط موجود و عدم نياز به تالش براي بهبود
اشخاص و احوال؛ شعر مدحي بر خالف ديگر انواع شعر (حماسي ،تعليمي ،غنايي و
عرفاني) که همگي آرمانگرا بوده ،مدينه ي فاضلهاي دارند ،چون وانمود ميکند که در
سايه ي ممدوح آنچه هست بهترين است و همان است که بايد باشد ،از اين جهت بر
خالف ديگر انواع ،اين شعر عاري از ديدگاه آرماني و مدينه ي فاضله است:
ز عـدل شـــاه که زد پنج نوبه در آفــاق

چهار طبع مخالف شدند جفت وفاق

رسيد وقت کـــه پيک امان ز حضرت او

رساند آيت رحمت بـه انفس و آفاق

شهنشهي که بــــه صحرا نسيم انصافش

ز زهر در دم افعي عيان کنـد تريـاق
(خاقاني3133،الف)161 :

چنان به دور وي اجزاي خــاک باطربند

که ذرّه رقصکنـان ميرود ميان هوا
(مجيرالدين)3 :3133،

سنتشکنی های شاعران سبک آذربایجانی در تقابل با مدح و قصاید مدحی
-1استعانت از خداوندو التجای به او :با مدّاقه در ديوانهاي شعريِ پيش از سبک آذربايجاني
درمي يابيم که رسم آغاز کالم به نام خدا ،به استثناي شاهنامه فردوسي و منظومه ي ويس و
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فارسیبه -چشم
عموما
رامين و يا قصايدي مستقل در مضمون ستايش پروردگار در آثار
ديگر ادبیات
مجله زبان و
بهار و تابستان 3131
استثناي ديوان مسعود سعد ،ناصرخسرو و سنايي اما به اهتمام شاعران
نميخورد به

آذربايجاني ،از اين دوره به بعد در ديوانهاي شاعران رسم نيايش و ستايش الهي و استعانت
2

از او وارد ميشود و هر چقدر که حمد ذات باريتعالي قوّت مييابد از جالل و جبروت
ممدوحِ اين سري ،کاسته ميشود:
اي ذات قديم تـــــــــــــو به هستي

پيوسته ز آفت فنــــــــــــــــــا دور

اي صرصر قهر تـــــــــــــــو ربوده

تــــــــــــــــاج کسري ،دواج فغفور

از حمد تــــــــــو روح گشته سلطان

وز ذکــــــــــــر تو عقل گشته دستور

يارب ز کــــــــــــــــرم دل نظامي

داري به ثنـــــــــــــــاي پاک مسرور

در هر نفسي زبــــــــــــــــان او را

پاکيزه کنــــــــــــــي به حمد مذکور
(نظامي)613 :3111،

 - 6مدایحِ بی صله
در شعر مدحي ،قهرمانِ بالمنازع ،ممدوح سخاوتمند گشاده دستي است که در ازاي
شعر صله ميبخشد ،اما در ميان مدايح شاعران سبک آذربايجاني عالوه بر استعانت هاي
پي درپي به درگاه الهي و انتصاب جان و روح به حضرتش ،به مدايحي برميخوريم که نه
به طمع پاداش مالي ،بلکه با اغراضي ديگر و با نعت شخصيتهاي مذهبي که طبعا صلهاي
هم در پي نخواهد داشت سروده شدهاند؛ اين مدايح تا حد ّبسياري از يکّه تازي ممدوحان
دولتمند در شعر مي کاهد و از طرف ديگر وجاهت بيشتري به مدح و ممدوح ميبخشد،
زيرا اين مدح ها بازگو کننده ي عقيده ي صافي و اعتقاد راسخ گوينده به محسّنات
ممدوحش است؛ از طرف ديگر در اين مدايح ،اغلب چون مبلّغِ بينش خاصي هستند و
شاعر در آن بيچشمداشت مادي از سر صدق و عشق سخن ميگويد ،در نتيجه از آن
بيمنطقي و مهمل گويي خاص شعر مدحي در اين نوع ،کاسته شده و کمتر گزافهگوييهاي
متداول شعر مدحي را در آنها ميبينيم .بهترين نمونه ي اين دست مدايحِ حسي و عاطفي،
مدايح و توصيفات پيامبر اسالم است؛ از اين روي است که شاعران سبک آذربايجاني را با
شاعران صدر اسالم چون حسّان ثابت سنجيدهاند (شيخلووند.)336 :3133 ،

انقالبی در برابر مدح در شعر سبک آذربایجانی

زبان ثناگر درگـــــــــــاه مصطفا خوشتر

01
که بارگيــــــر سليمان نکوتر است صبـا
(خاقاني3133،الف)62 :

بنده خاقــــــــاني و نعت سر بالين رسول تــاش تحسين ز مَلَک در صف اعال شمرند
فخر من بنده ز خـــــــاک در احمد بينند

الفِ دريـــــــا ز دم عنبر ســــارا شمرند
(همان)631،

 -1هنجارشکنی در ساختار قصاید مدحی در شعر سبک آذربایجانی
چنان که در بخشهاي قبلي اشاره شد ،قصايد مدحي روال و شيوه ي رايجي براي
خود دارند و در شکل عادي از مقدمه و موخرهاي کوتاه (تغزّل يا تشبيب) برخوردارند و در
مقابل ،طوالنيترين و مشروحترين بخش آن ،بخش تنه يا متن اصلي مدح (تخلّص) است
که شاعر در آن ضمن نام بردن از ممدوح با تمام القاب و عناوين ،او را در حد خدا
ميستايد؛ اما شاعران سبک آذربايجاني گاهي اين نظم و روال را به هم ريخته و قصيده ي
مدحي را از شکل و ساختار عادي و معمول آن خارج ميسازند .اين مساله به چند شيوه در
شعر سبک آذربايجاني اعمال شده است:
الف.تجدید مطلع :در ديوان خاقاني  13قصيده وجود دارد که در آن شاعر تجديد
مطلع نموده است و بدينسان بر طول قصيده و تعداد ابيات آن افزوده است .در باب قصايد
مدحي شايد در نگاه اول چنين به نظر آيد که قصد خاقاني از اين تجديد مطلعها افزودن بر
عيار مدح از طريق افزوني حجم آن است ،اما دقت در زيرساخت و تم ابيات ،خالف اين
نظر را نشان مي دهد ،در واقع ،تجديد مطلع ،روال و ساختار عادي قصايد مدحي را در هم
ميريزد و به شاعر اجازه ميدهد تا به جاي پرداختن به تنه ي شعر مدحي (متن مدح) بيشتر
به حواشي غير مدحي آن و عليالخصوص بخش مقدماتي قصيده که عموما در باب وصف
طبيعت و يا عشق است بپردازد ودر نتيجه در قصايد مدحيِ تجديد مطلع شده ،شاهد تفاوت
معنيدار تعداد ابيات تغزلي ،نسبت به ابيات مدحي آن هستيم .بهترين نمونه براي مشاهده

اين امر ،در ميان قصايد تجديد مطلع يافته ،قصيدهاي است به مطلع:
صبحخيزانکآستينبرآسمان افشانـدهاند

پايکوباندست همت بـر جهان افشاندهاند
(خاقاني)332 :3133،
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بيشترفارسی
مجلهآنزبانراو ادبیات
در -ديوان
ب.کاستن از حجم مدح در قصاید مدحی :اين شيوه که
بهار و تابستان
3131و نظاميگنجوي مي بينيم روشي کامال منحصر به فرد و به احتمال بسيار،
بيلقاني
مجيرالدين

مدح 2گريزانه است؛ در اين روش شاعر در قصيده ي اغلب کوتاهي بيشتر شبيه به غزل ،همه
ي قصيده را به بخش تشبيب و نسيب اختصاص ميدهد و فقط در چند بيت آخر ،يا فقط
بيت آخر و يا حتي فقط مصرع پاياني ،وانمود ميکند که مدح ميگويد و به سراغ ستايش-
گريِ کممايهاي ميرود؛ براي مثال مجيرالدين قصيدهاي را چنين آغاز ميکند:
الطـرب اي شکرستان چون دم سرد در سحر

گــــرم درآي و دم مده باده بيار و غم ببر

چند به خندههاي خوش گرية من طلب کني گــــرية شمع ميطلب ،خندة صبح مينگر
عشق تو کم نميکند يـک سر مو ز قصد من پس من موي گشته را جام مي آر تا به سر

قصيده همينگونه با مضمون عاشقانه تا اواخر قصيده پيش ميرود ،و فقط در دو بيت آخر
يعني مقطع قصيده است که سخن مدح مطرح ميشود:
بي نظرت نشستهام يک دل و صد هزار غم

هم نبـــــود غم ار کند شاه به سوي ما نظر

شاه سپهربــــــارگه ،خسرو عرشمرتبت

مقطع خطّة کـــــــــــرم ،شحنة عالم هنر
(مجيرالدين)332 :3133،

ج .نام نبردن از ممدوح:يکي ديگر از روشهاي ساختارشکنانه ي شاعران سبک
آذربايجاني در قصايد مدحي ،نام نبردن از ممدوح يا عدم ذکرِ به اصطالح تخلّص قصيده ي
مدحي است که اتفاقا از بخشهاي بسيار مهم و کليدي تنه ي اين نوع قصايد محسوب
ميشود .در اين مدايح ،شاعر بسيار سريع و بدون تامل و دقت معهود قصايد مدحي از اين
بخش بسيار مهم قصايد ستايشگرانه ميگذرد و به جاي ذکرعناوين و القاب ممدوح که در
اصل هدف غايي شعر مدحي است ،از تعدادي اوصاف مبهم که قابل انتساب به هر امير و
سلطان و  ...ميباشد ،استفاده ميکند:
بيت هاي نخستين
پرده مستان نواخت زخمه باد سحر

باده ده اي عشق تو همچو سحر پرده در

دايره بزم را نقطه چو از خال توست

ساغر تا خط بيار ،سر ز خط ما مبر

انقالبی در برابر مدح در شعر سبک آذربایجانی
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سه بيت آخر
گوشه دل گر خوري شايد کاقطاع توست

جان به نظر کن که کرد شاه سوي وي نظر

قلزم دجله عطا ،مهدي دجال بند

کسري جمشيد جام ،خسرو خورشيد چهر

بلبل داود لحن تا ز چمن شد به در

شکل زره کرد از آب ،باد مسيحا اثر
(همان)362:

 .-1اظهار معانی جدید و متضاد با مدح
در شعر شاعران سبک آذربايجاني شاهد آنيم که پاراديم عرفان ،اندک اندک جاپاي
خود را در انديشه و رويکردهاي شاعران گشوده است و کمکم انقالبي را در محتوا و ارکان
شعر ايجاد نموده است .از مفاهيم جديد و پربسا مدِ رايج در شعر سبک آذربايجاني متاثّر از
دين و عرفان اسالمي مي توان به اصطالحات استغنا ،قناعت ،فقر و عزلت اشاره نمود؛ هر
چند اصطالحات عرفاني ديگري هم به تدريج در شعر اين دوره وارد شد ،اما اهميت اين
اصطالحات به طور ويژه از آن جهت است که اين مفاهيم شاخص ،تناقض آشکاري با
روحيه ي مداحي ماديگرا دارد:
فقر :معناي فقر،فلسفه ي ستايشگري و صله خواهي را تماما انکار ميکند وانگيزشي
است براي اختيار روشي ديگرگونه از جانب شاعر در باب زندگي و هنر؛ فقر از
اصطالحات پربسامد در اشعار شاعران سبک آذربايجاني است و اين شاعران ،اصطالح فقر
را به گونهاي نمادين و طعنهآميز ،با زبان و لحني حماسي در شعر خود وارد کردهاند.
چو سـايه خاکِ درِ کس مـبـوس از آنکه ترا فـــتـاده پـــرتــو خـــورشيـد فقر بر ديوار
(مجيرالدين)326 :3133،
فقـرکـان افــکندة خـلق است ،من برداشتم

زال کـان رد کــردة ســام است من ميپرورم
(خاقاني)133 :3133،

استغنا :واژه ي استغنا ،در معناي «بينيازي که الزمه ي آن قطع عالقه از حطام و بهرههاي
دنيا از جاه و مقام و منال است( ».سجادي :3133،ذيل استغنا) ،واژه ي عميق و شگرفي
است و پايبندي بدين صفت ،آرمان همه ي عارفان بودهاست ،اما حقيقتا پايبندي بدان
دشوار است ،عليالخصوص براي شاعري که به زندگي مخدوموار در خدمت بزرگان و
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آشکا-ري از
نشانه
ي فارسی
ادبیات
شعر،زبان و
دريوزگري از دست آنان خو گرفته باشد ،کاربست اين مفاهيم درمجله
بهار و تابستان
3131و باورهاي شاعران اين دوره است:
نگرش
انقالب در

مرا بــه باطـــل محتــاج خود شمرند
2

بـه حـقّ حـق که جز از حق مراست استغنا
(خاقاني)63 :3133،

قناعت «:بعضي گويند قناعت ترک کردن آن چه در دست مردم است و بخشش کردن آن
چه در دست خود است ،قناعت وقوف نفس است بر حد قلّت و کفايت و قطع طمع از
طلب کثرت و زيادت و هر نفسي که بدين خلق متخلّق گشت ،خير دنيا و آخرت و گنج
فراغت و غنا يابد و راحت ابدي نصيب او گردد( ».طوسي .)33 :3121 ،قناعت و طمع
در پاداش مدح ،دو صفت کامال متباين است و تجلي اين تفکر در شعري که هنوز در زمان
اوج رونق قصيده و مدح تنفس ميکند ،به سان شورشي در مقتضاي ستايندگي و دريوزگي
شاعرانه است:
بـا قـناعت چون نشيني بر سر خوان خسان؟

پـيـش عيسي چون خري از رهنشينان توتيا؟
(مجيرالدين)3 :3133،

مخور لعاب دهن تـــا به نان کس چه رسد

که کـــــرم پيله بميرد به عاقبت ز لعاب
(مجيرالدين)63 :3133،

کنـــم دفتـر عمـــــــر وقف قنــــاعت

نويسم به هــــــر صفحهاي« :ال يُباعي»
(خاقاني)223 :3133،

عزلت :اصطالح عارفانه و يا شايد زاهدانة عزلت ،مفهومي فراگيرتر و وسيعتر از برکناري
شغلي دارد و تقريبا همطراز با ترک ماسوي اهلل و انقطاع از هر چه که غير اوست به کار
ميرود؛ کاربرد پر تعداد چنين واژهاي که در تناقض آشکار با پيشه ي مداحي است نشانگر
ميل شاعران سبک آذربايجاني به داشتن زندگي آرام و آزادمنشانه و فارغ از کشمکشهاي
معمول دستگاههاي قدرت است:
هم در اين غرقاب عزلت خوشترم کزعقل و روح

هم سبک چون بادبانم همگـران چون لنگرم
(خاقاني)133 :3133،

عزلت با هر مفهوم حقيقي و يا هرمنوتيکي که براي آن تصور شود ،بر خالف مسير مدح

انقالبی در برابر مدح در شعر سبک آذربایجانی
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حرکت ميکند و تصوير تازهاي را از شاعر فارسي زبان قصيدهسرا نشان ميدهد:
دست خسان دگر حجراالسودم مدان

اکنـون که من به کعبة عزلت مجاورم
(مجيرالدين)313 :3133،

 .3مفاخره
توجّه دين و عرفان به بُعد ماوراءالطّبيعي آدمي ،مقام انسان و ارزش او را در جهان
بسيار باال برده است؛ در همين راستا ،شعر نيز تغيير ديدگاه و بينش ميدهد؛ اکنون همه ي
فخر و اعتنايش به انسان است و شعر مجالي ميشود براي به نمايش درآوردن فراز و فرود
و پيچش و چرخش مبهوت کنندهي آدمي:
اي قـــابــــــــل روح و روح مطلق

در عالم تــن خليفــــــه خــــــلق

اي ديـــدة دل چـــــــــــو تو نديده

و ايـــزد بـــــه سزات برگزيده

اي گشته خليـــــفــــة دو عالــــــم

جسمت ز اديـــــــــم و اسمت آدم

کــــــردند فــــــــرشتگان سجودت

هنگام نماز بـــــــــر وجـــــودت

بـــــر تـــــو ز ضيــــــا علـم اسما

شــــد کشف حقيـــــــقت مسمي
(خاقاني)333 :3133،

مفاخره هاي شعر سبک آذربايجاني نيز برگرفته از همين تعاليم ديني و عرفاني و مبتني
بر ارج و تعظيم در مقابل مقام رفيع انسان است؛ هر چند مفاخره سنت رايج شاعرانه است و
جاي جاي در ادبيات ما به زباني تازهتر رخ مينمايد و اگر چه چون رجزخوانيهاي
پهلوانان حماسهها پر از ادعاهاي اغراق آميز است ،اما در شعر شاعران سبک آذربايجاني،
مفاخرهها روح و کيفيتي متمايز از ساير دورههاي ادبي دارند؛ مفاخرات اين شاعران ،داراي
روحيهاي کامال بزرگمنشانهاند؛ در پس آنها چهره ي شاعري هويداست که با سينه ي پيش
داده و با شکوه انساني ،از مقام و منزلت انساني خود و هنر متعالي خود سخن ميگويد:
علـويوروحاني و غيبي و قدسي زادهام

کي بود در ملک اُسطُقسات ،استقصايمن؟

دايةمنعقلوزقّه شرع و مهد انصاف بود

آخشيجان امّهات و علويان آبــــــاي من

مالک الملکسخنخاقـانيم کز گنج طلق

دخل صد خاقان بود يک نکتة غــرّاي من
(خاقاني)132 :3133،
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اين عهد
شاعر
مفاخرات فراوان موجود در شعر سبک آذربايجاني به نوعي
فارسی -
اعتراضادبیات
مجله زبان و
بهار و تابستان
3131رذالت موجود در آن را نشان ميدهد .بسامد باالي فخريهها در سبک
مدح و
نسبت به

آذربايجاني به ويژه ديوان خاقاني و اهتمام شاعران اين عهد به آن ،از خواسته ي جمعيِ
2

شاعران اين دوره ،براي اتمام موقعيت فرودستيِ شاعر در شعر حکايت ميکند ،شاعر در اين
شعر شروع به عرض اندام در مقابل جناب پر جاللت ممدوح ميکند:
ملکالملوک فضلـم بـه فضيلت معاني

زمـي و زمان گــرفته بــه مثال آسماني

نفس بلندصوتم جــــــرس بلندصيتي

قلم جهان نوردم علم جهـــــان ستاني

سر همتم رسيده بــــــه کاله کيقبادي

بر حشمتم گذشتــــه ز پرند گورخاني

متفاخرمبدينفن بـه خدا و چون نباشم

نکتم بـدين لطيفي ،سخنم بدين رواني
(نظامي)633 :3111،

 .2حسب حال و شکایت
شعر مدحي ،فضا و مکان حضور ممدوح را به گونهاي وصف ميکند که گويي به
برکت وجود ممدوح ،هيچ مالل و کدورتي در دلها وجود ندارد و ايام به کام همگان است؛
شاعران سبک آذربايجاني اما ،بسيار اهل اعتراض و شکوهاند؛ شکايتها و حسب حالهاي
فراواني که در شعر سبک آذربايجاني ديده ميشود ،هم به شعر جنبه ي انساني و عمومي
ميبخشد و آن را از تصرف مطلق ممدوح خارج ميسازد و اجازه ميدهد که شعر تجليگاه
جان و روح انسان شود آن گونه که از شعر انتظار داريم؛ امتياز ديگر شکواييه هاي پرتعداد
و طوالني موجود در شعر شاعران سبک آذربايجاني در آن است که اين گونه گاليههاي
دردمندانه شعر را به واقعيتهاي انساني و اجتماعي موجود در عصر خود ،نزديک ميکند:
مگــر زمانه بدان عهد بست و پيمان کرد

که خـــوشدلي و فراغت به عهد ما نبود

به نزد عقـــــل ،مراد است حاصل عمر

ز بيمـــــــرادي دل ،عمر جز هبا نبود

در اين زمانــــه فراغت طلب نشايد کرد

که جــــــاي داروي دل کام اژدها نبود

کراستيکدمخوش در جهان مرا بنماي

که جفت آن دم خـوش محنت عنا نبود

خداي عاقبت کــــــــار ما به خير کناد

که بـــر زبان به از اين خلق را دعا نبود
(مجيرالدين)32 :3133،

انقالبی در برابر مدح در شعر سبک آذربایجانی
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 .3موعظه ،ارشاد
شعر مدحي و پاداشطلب ،کمتر دور و بر پند دادن و هدايت مخاطب و عليالخصوص
ممدوح مي گردد ،و از اين رو شعراي مداح به حکمِ "الحقّ مُرٌّ " معموال در اشعار
ستايشآميز خود ،چيزي از زندگي و مردم و امور رايج نگفتهاند که به ويژه مخاطب ويژه و
قدرتمندشان يعني ممدوح را برنجاند؛ اما در شعر شاعران سبک آذربايجاني بر خالف اين
جريان و رسم متداولِ اجتناب از اندرزگويي و تذکير ،قاعده ي ارشاد استوار است؛ در
مثنويهاي پنجگانه ي نظامي حکايتهاي فراوان از بيدادگري شاهان و عدم رعايت حقّ
رعيت ميبينيم که نتايج اسفباري را براي شاهان رقم زدهاند .عالوه بر اين ،در قصيدهسرايي
هم شاعران اين دوره به خود جرات درشتگويي و نصيحتگري را دادهاند؛ يکي از
زيباترين و موثرترين نمونههاي اين نوع تحرکات ،قصيده ي "ايوان مدائن" خاقاني است با
آن مطلع تکان دهنده و پر قدرتش
هاناي دل عبرت بين ،از ديدهعبرکن  ،هان

ايوان مدائن را آيينة عبــــــرت دان
(خاقاني)123 :3133،

خاقاني در تابلوي بسيار زيبايي که از ويرانههاي ايوان مدائن رسم ميکند ،از حال و
روز شاهان و دبدبه و کبکبه و هيمنه شان ميگويد ،همان جلوه و جاللي که هر قدرتمندي
آرزوي داشتنش را دارد و به محض يافتنش ديگر خدا را هم بنده نيست:
ايـن است همان درگه کو را ز شهان بودي

ديـــــــــلم ملک بابل ،هندو شه ترکستان

ايـن است همــان صفّه کز هيبت او بردي

بر شير فلک حمله شيـــــــرِ تن شادروان
(همان)

در ادامه ي قصيده ،شاعر با لحني پرهيمنه و پند دهنده ،سرانجامِ آن همه عظمت و
تجمل را که به لحظه اي به نابودي رفته است و اکنون عبرتگه گذرندگان و تماشاگران است،
با تلميحات و تصاوير خيالي زيبا به تصوير ميکشد:
مـــــــــا بارگه داديم اين رفت ستم بر ما

بر قصر ستمکاران تـا خود چه رسد خذالن؟

ني ني کـه چو نعمان بين پيلافکنِ شاهان را

پيالنِ شب و روزش کشته بـــه پيِ دوران

اي بس شهِ پيــــلافکن کافکنده به شهپيلي

شطرنجي تقديــــــــرش در ماتگهِ حرمان
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مستاست زمينزيرا خوردهاست به جاي مي
بهار و تابستان 3131

نوشروان
خون دلِ
در کاسِ سر هرمــــــز،
ادبیات فارسی -
مجله زبان و
(همان)

نظامي هم در بسياري از قصايدش صاحبان قدرت و مکنت را با زباني پندآموز

2

مخاطب قرار ميدهد و امر به معروف ميکند؛ او در طي ابياتي پياپي با بيان تهديدآميز
عواقب حقکشي و ناراستي ،دولتمندان را از منکرات و مظالم و نواهي برحذر ميدارد:
گندهپيري است جهاني کــه مطرّا کـرده

حرص تو هر چـــــــه بر او مهر فراوان آرد

خود گرفتم که تو سلطاني از او غرّه مشو

ز آن که يک روز قضا روي بــــه سلطان آرد

خيزو کاري بکن امروز از آن پيش کاجل

نامة عمر عزيز تـــــــــــــــو به پايان آرد
(نظامي)611 :3126،

 .3ارزش سخن
سال هاي بسياري گذشته بود از آن زمان که ناصر خسرو از ارزش سخن گفته بود
و از اينکه قصد ندارد اين قيمتي دُرّ لفظ دري را در پاي کسي بريزد ،در اين فاصله شاعران
بسيار زيادي ،دريادريا دُرّ دري را چون مالالتَجارهاي معمول و "نه بر آمده از جان" به پاي
خوکان ريختند و آب از آب تکان نخورد؛ مثال خاقاني با افتخار و سر بلندي ميگويد:
دُرّ دري که خــــــاطر خاقاني آورد

قيمت به بـزم خسرو واال برافکند
(خاقاني)331 :3133،

اما با افزايش روشنبيني و عزت نفس شعرا تحت تعاليم دين و عرفان و ايجاد روحيه
ي آزادگي و استغنا در شاعران اين عهد ،که منجر به احياي جايگاه و شان انساني شاعران
گشته است ،به تدريج شرايط براي درک ارزش و اعتبار سخن هم فراهم ميآيد؛ تقريبا در
تمام مثنويهاي نظامي ،مقدمهاي در ذکر فضيلت سخن و ستودگيهاي آن و رتبتش در ميان
آفريدگان آمده است:
جنبش اول کـــه قلم بـــــــر گرفت

حرف نخستين ز سخن درگـــــــرفت

پردة خلوت چــــو بـــــــرانداختند

جلــــــوة اول بــــــه سخن ساختند

تا سخن آوازه به دل بـــــــــــر نداد

جان و تــن آوازه بــــــه گل در نداد

تا قلم آمد شدن آغــــــاز کـــــــرد

چشم جهان را بــــــــه سخن باز کرد

انقالبی در برابر مدح در شعر سبک آذربایجانی

بي سخن آوازة عالــــــم نبـــــــود
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اين همه گفتند و سخــــن کـــم نبود
(نظامي)613 :3131،

و ظاهرا در اثر همين تغيير نگرش و افزايش ارج و تعظيم سخن به مثابه تکهاي از روح
و جان شاعر است که درّ دري قدر و قيمتي معنوي مييابد و ديگر مالالتجاره ي فروختني
نيست .در همين راستا است که شاعري که پيش از آن ،به سهولت و حتي فخر و نازش،
لعل و گوهرِ جاني را نثار دربارها و قدرتمندان مينمود ،سري باال ميآورد و با انگيزه و
روحيهاي جديد ،اين چنين از ريختن اين دُر در پاي کسان ابا ميکند:
هيچ دُرها سوي دَرهـــــــــــــــا نبرم

که نــــه زين بِهْ دُرري خواهم داشت

گـــــــــــــر چه آتش سرم و باد کاله

نه پــــــــي تاجوري خواهم داشت

نه درِ هيچ سَري خــــــــــواهم کوفت

نه سرِ هيچ دَري خـــــــواهم داشت
(خاقاني)361 :3133،

شاعران آذربايجاني در بسياري از مفاخرات خود نيز به ارزشمندي سخن اشاره
کردهاند و با لحن و بياني حماسي از گرانمايگي افزونتر سخن در قياس با صله ي مادي
ممدوحان سخن گفتهاند .زيرا معتقدند که سخن عنصري جاني و علوي دارد که هيچ پاداش
مادي در مقابل آن وزن و اعتباري ندارد:
شهمرا ناندادومنجان دادمش يعني سخن

نان اوتخمياست فاني ،جان من گنج بقاست

گنجخانة هشت خلد و نُـه فلک دادم بدو

دادة اوچيست با مـن؟ پنج خاية روستاست
(همان)33،

 .3اعراض از مدح
شرم از مدح و روي گردان شدن از آن ،مضمون به نسبت جديدي است که در آثار
شاعران سبک آذربايجاني ديده ميشود؛ گويا به حکم آن کالم گوهرباري که ميگويد
"زوال هر چيز در اکمال آن است"  ،گويندگان اين مکتب هم پس از آن که شعر مدحي را
به اوج کمال و آراستگيش رساندهاند ،کمر به زوال آن بستهاند:
زيـــــــن بيش ،آب روي نريزم براي نان

آتش دهـــم به روح طبيعي به جاي نان
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خون جگــــر خورم نخورم خون ناکسان
بهار و تابستان 3131

در خون

آشناي
نان-
فارسی
نشومادبیات
شومزبان و
جـــــانمجله
(همان)161 ،

اين مفهوم پا به پاي آموزههاي عرفاني ،بسان انقالبي عظيم و سرايتکننده در ديگر

2

شئون شعر و شاعري ،تمام ارکان شعر را دستخوش تحوالت بنيادين مينمايد:
بنهادهام کاله ز سر تــــــــا ز روي عجز

چون کفش ،پــــــايبوس نبينند ديگرم

زنّــــــــاروار اگر شوم از نيستي چو مور

به زانــــــــکه مار منّت هر خام پرورم

من از تب نيـــــــــــاز نکردم کبود لب

تا در ضمان ايـــــــن فلک سبز چادرم
(مجيرالدين)313 :3133،

نتيجه
شاعران سبک آذربايجاني اگرچه خود مدّاحان قهَار و زبردستي بودند و سنّت قصيده ي
مدحي را که ميراث سبک خراساني بود ،در شعر خود دنبال کردند و طوالنيترين و
فنيترين قصايد مدحي را در ديوانهاي خود به جاي گذشتهاند ،اما در سايه ي تعاليم ديني
و آموزههاي عرفاني ،روشن بيني بيشتري نسبت به مقام و جايگاه انساني خود و وااليي
سخن را به نمايش گذاردند و با آگاهي نسبت به موقعيت شاعر مدّاح و تعارض آن با
جايگاه فخيم انسان و نيز با درک بهتر نسبت به ارزش شعر و سخن ،تمهيدات بسياري را
براي تغيير نگرش شعرنسبت به مدح مهيا کردند؛ اين شاعران با بسط و توسعه دادن مفاهيم
و موضوعاتي چون حمد و التجا به درگاه الهي ،مدحِ بيچشمداشت بزرگان دين و طريقت،
نازش به مقام خليفهاللهي انسان ،پرداختن بسيار به مفاهيم هنجارشکنانه و خالف عادت
مدح چون همت ،قناعت ،عزلت ،استغنا و فقر و نيز ساختارشکني در قالب سنتي قصايد
مدحي در جهت کاستن از بخش اصلي يا تنه ي مدح و افزودن بر بار و تعداد ابيات غير
مدحي و تغزّلي ،و با اعراض شفاف و مستقيم از مديحهسرايي ،انقالبي حقيقي در برابر مدح
برانگيختند.

انقالبی در برابر مدح در شعر سبک آذربایجانی
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Revolution against Eulogy in Azerbaijani poetry style
Abstract:
Persian poetry from the beginnings to the sixth century A.H is
full of praise themes. Odes of praise are the main form of the poem
in this course of literary. But, from this period to the next, poets
emerged that changed the form and context of praise. Sanāii,
Khāghani, Nezāmi and Mojir-al-din are the first poets that created a
revolution in the poetry of praise. This poets before Iraqi Style –that
based on mystical Sonnets- began to modify in Structure of eulogy.
They in different ways, reduced from the volume of eulogy. This
poets with the introduction of new concepts in poetry, Moved in
contravention of direction of eulogy. They instead of praising the
kings, hailed God, Prophet, word and humanity and spoke of the
sublime Concepts such as: contentment, self-respect and other
Mystical Concepts.
Key word:
developments
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