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  چکیده

سبک آذربایجانی ، سبک شعر شاعران منطقه وسیعی از شمال غربی ایران ) آران ( است . در عرصۀ 

(،  595( ، خاقانی شروانی ) م  585( ، فلکی شروانی)م  555شعر فارسی ابوالعالء گنجوی)م 

( پیشروان یک جریان ادبی نوظهور در شمال  106( و نظامی گنجوی)م  555) م  مجیرالدین بیلقانی

غربی ایران شدند . شیوۀ این شاعران ، با سبک شاعران خراسان و عراق تفاوت آشکاری داشت . 

شاعران این دوره با ذهن خالق ، فکر پویا و گنجینه علوم ومعارف بی پایان خویش عالوه بر تحول 

زبانی و ادبی ، بنیان فکری نوینی در شعر و شاعری خلق کردند . در این دوره  عظیم در مختصات

شاعران به لحاظ برخی لطایف زبانی چون خلق اشعار موسیقیوار ، آفرینش و گزینش الفاظ بدیع 

،شالوده شکنی نحوی ، تصویر سازی ، تفاخر ، تضاد با فلسفۀ یونان ، مفاهیم مسیحی ، توجه به باورها 

د عامیانه و دیگر ویژگیهای منحصر به فرد ، آثاری خلق گردند که اشعار و افکارشان قرنها مورد و اعتقا

 توجه و تتبع آیندگان قرار گرفت . 

در این مقاله سعی شده است برخی مختصات مشترک فکری شاعران آذربایجان در قرن ششم مورد 

 بررسی قرار گیرد . 
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 مقدمه

پنجم و ششم هجری به دلیل روابط متقابل فرهنگی و اجتماعی دارای  هایتاریخ ایران و قفقاز در قرن

وجوه مشترکی است. اگر چه سلجوقیان کوشیدند ماوراء قفقاز را جزء قلمرو مرکزی امپراتوری خود 

در آورند، ولی نتوانستند نیروهای فئودالی حاکم بر آن سرزمین را شکست دهند و از جدایی خواهی 

سرزمین به شاهزاده نشینهای مستقل جلوگیری کنند. ادیبان و دانشمندان  های رایج و تجزیه این

بسیاری از قفقاز آذربایجان پدید آمده اند،  مهمترین نکته ای که در آثار این بزرگان حائز اهمیت 

است تبلور ویژگیهای منطقه خویش در شعر آنان است و همین عامل باعث شد تا مکتب مستقلی 

 ادبیات فارسی پدید آورند.)آذربایجان( را در 

ذربایجان است. رئیس آران و آسبک آذربایجان سبک شاعران حوزه شمال غربی ایران یعنی منطقه » 

( و نظامی 595بود و شاعران معروف آن عبارتند از : خاقانی )ف این حوزه ادبی ابوالعالء گنجوی

ت شعری آنان از نظری بنیان (. مختصا585(، فلکی شروانی )ف555( مجیرالدین بیلقانی )ف106)ف

زبان همان زبان خراسانی است. اما از نظر فکر و مخصوصاً از نظر مختصات ادبی تحول شگرفی را 

نشان میدهد به طوری که حتی سبک شعر بینابین قرن ششم در مقایشه با شعر آنان همان سبک 

 ( 635ص :سبک شناسی شعر فارسی ، شمیسا «)قدیم خراسانی جلوه میکند.

قرن ششم قرن مدارس دینی و علمی است. سلجوقیان هم مانند غزنویان برای قانونی کردن قدرت 

خویش دست دوستی به سوی خلفای بغداد دراز کردند. لذا برای تثبیت این دوستی و قدرت به 

تأسیس مدارس دینی و ترویج معارف اسالمی پرداختند. و مردم بصورت طبیعی با معارف اسالمی ، 

نی، تفسیر و حدیث بیشتر آشنا شدند. تأسیس مدارس که اهتمام اصلی در آن بر علوم دینی علوم دی

و ادبیات  و آشنایی با کتب ادبی زبان عربی بود ، باعث شد ، شاعران عالوه بر شاعری فاضل هم 

 باشند. در این دوره عالوه بر تأسیس مدارس دینی با ترویج زبان و ادبیات عرب نهضت شعوبیه از هم

پاشید و نشر کتب لغت عربی و صرف و نحو گسترش یافت. شاعران این دوره هر آنچه در مکتب 

آموخته بودند  در شعر خویش نمایان کردند. به طور کلی وجود تلمیحات گوناگون از جمله توجه به 

آداب و رسوم مسیحیت و اصطالحات آیین عیسوی ، مفاهیم عرفانی، معارف دینی و اسالمی ، مسائل 

کالمی )نزاع معتزله و اشعریان( ، ادبیات  فولکلور ، بازتاب عواطف ملی و ایرانگرایی ، انعکاس معلومات 

شاعر ) فلسفه، منطق، موسیقی، نجوم ، اصطالحات شطرنج ، نرد و...( ، وفور ترکیبات نو ، اصطالحات 

و  ن ردیفهای فعلیو ترکیبات عربی و ترکی ، فقدان برخی لغات کهن سبک خراسانی ، به کار برد

ترکیبی دشوار، قافیه های افقی و ... باعث شده است اشعار این دوره دیریاب گشته و محتاج شرح و 

 تفسیر باشد .

آنچه در این مقاله  بررسی میشود برخی از مختصات مشترک فکری در شعر  شاعران سبک آذربایجانی 

 میباشد.



 

 

 

 

 

 

 635/فکری در شعر شاعران سبک آذربایجانی برخی مختصات مشترک

 پیشینۀ تحقیق و ضرورت آن:

اکنون کتابها و مقاالت متعددی در زمینۀ سبک شناسی نظم و نثر به زیور طبع آنچه مسلم است ، ت

آراسته شده است  و هر یک از  این منابع ، میتواند راهنمایی صادق در شناخت اعصار و آثار نویسندگان 

و شاعران در ادوار مختلف باشد. از این جمله میتوان آثار بزرگانی چون دکتر محمد تقی بهار) ملک 

شعرای بهار ( ، دکتر سیروس شمیسا، دکتر محمد غالمرضایی ،دکتر محمود عبادیان ، دکتر محمد ال

 جعفر محجوب ، دکتر مختار ابراهیمی و... را نام برد.

در منابع موجود بیشترین اهتمام بر سبکهای خراسانی ، عراقی ، هندی ، بازگشت ادبی و معاصر 

فکری شاعران  آذربایجان که بی شک در رشد و بالندگی  معطوف گردیده است  و  از بنیان ادبی و

زبان و ادب فارسی نقش ارزشمندی داشته اند ) به عنوان یک سبک مستقل( به اختصار سخن به 

میان آمده است. در این مقاله سعی شده است برخی از مختصات مشترک فکری شاعران سبک 

 آذربایجانی مورد بررسی قرار گیرد.

 یی آران و آذربایجان:محدودۀ جغرافیا

آران نام منطقه باالی رود ارس است که از روزگاران دیرین محل سکونت قومی از نژاد آریایی بوده و 

شهرهای باکو ، شروان ، شماخی ، بردعه، بیلقان ، دربند ، ایروان و نخجوان بوده است و ایرانیان آن 

» یا  «آغوان» و ارمنیان « آلبانیا» این منطقه را میگفته اند. یونانیان نیز « اران» و شاید « آالن» را 

خوانده اند و آذربایجان نیز خطاب میشده است )کاروند کسروی، به کوشش یحیی ذکا:  ص « الوان

318 ) 

رود ارس، که اکنون سرزمین ایران را از قفقاز جدا میکند، در روزگاران » استاد بارتولد معتقد است که: 

« میان سرزمین ایرانی و ماد و سرزمین آلبانیا ] اران[ به شمار میرفت.کهن مرز قومی و نژادی 

 (  61، رضا : ص   )آذربایجان و اران

در بررسی کتب تاریخی و جغرافی بسیاری از نویسندگان چون ابن فقیه ، استرابو جغرافی نویس 

صورتی که شهرهای یونانی ، ابن خردابه ، حمداهلل مستوفی، اران از آذربایجان جدا آمده است. ب

 آذربایجان را زیر رود ارس و شهر های آران را باالی رود ارس نام برده اند .

محدودۀجغرافیایی آذربایجان از قدیمیترین زمان در شمال ایران قرار داشته است . هر چند تعیین 

ت به وثر اسدقیق مرز جغرافیایی این ایالت ، از نظر تاریخی مشکل است اما نظر جغرافیدانان قدیم م

عنوان مثال جرجی زیدان با استفاده از تألیفات اصطخری و ابن حوقل ، محدودۀ جغرافیایی آذربایجان 

آذربایجان در مشرق جزیره از طرف مغرب به جزیره »در زمان خالفت مأمون را چنین تعیین میکند : 

شمال به ارّان  و از جنوب  و ارمنستان و از طرف مشرق به دریای خزر و بالد دیلم )گیالن (و از طرف

 ( 51و  55)تاریخ تمدن اسالم ، جرجی زیدان : صص «. به جبال)عراق عجم (محدود است
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اطالق نام آذربایجان به اران یکی از پدیده های سیاسی قرن معاصر است و در اسناد تاریخی مناطق 

 آران با نام آذربایجان ذکر نشده است.

 شاعران سبک آذربایجانی: برخی مختصات مشترک فکری در شعر

 انعکاس معلومات شاعر در اثر :

شاعران سبک آذربایجانی  به سبب تحصیل در مدارس دینی و آشنایی با علوم و معارف اسالمی و 

دیگر علوم رایج ، زبان شعر را چنان از آبشخور علم و معرفت سیراب و با خیال و راز آراستند که تنها 

و اندیشه ای آراسته به علوم و فنون بشری قادر به درک و وصف آن ذهن خالق و فکری زیبا بین 

است . شعرای این سبک با طراوت خیال و علوم بی پایان خویش شاخه های مختلف علوم را وسیلۀ 

مناسب برای خلق تصاویر و مفاهیم زیبای شعری میدانستند. اینان گاه سمند سرکش خیال را در 

اه رخت عرفان بر تن میکشند ، زمانی به بلندای ستارگان گام مینهند میدان فراخ حکمت میراندند و گ

و گاه چون طبیبی حاذق حاضر میشوند . بی هیچ مجاملتی میتوان بر این نظر ایستاد که شعر هیچ 

دوره ای به این اندازه از دانشهای مختلف بشری بهره مند نبوده است . خاقانی شروانی در قلۀ این 

 یگر بزرگان عصر در این شکوه ، وی را همراهی کرده اند. وصف قرار دارد و د

طب سنتی یکی از رایجترین و کلیدیترین موضوعات علمی در دیوان شاعران این سبک میباشد . در  

بررسی شعر شعرای این دوره خصوصا خاقانی  به این مهم میرسیم که آشنایی با طب سنتی ) ذکر 

الوه بر ایجاد زمینه های زیبایی شعر، بر پیچیدگی و دشواری نام و درمان بسیاری از بیماریها( ع

معنایی و محتوایی آن نیز افزده است . ورود مسائلی چون نجوم ، طب ، تاریخ ، ریاضی ، فلسفه ، 

مسائل مذهبی و اعتقادی ، باورهای مردمی ، بازیهای محلی ، موسیقی حتی اشاره به جادو و افسون 

ا از یک سو به یک دانشنامه بدل ساخته است که بازتاب فرهنگ روزگار ، شعر شاعران آذربایجان ر

 است و از سوی دیگر امکان خلق مضامین و مفاهیم متنوع و زیبا را فراهم کرده است .

 لببب تشببببنببه تببرم ز سببببگ گببزیببده   

 

 از دسببببت کببس آب چببون سببببتببانببم  

 (135) دیوان خاقانی ، ص

 از برون آبلببه را چبباره شبببراب کببدر اسبببت 

 

 چون درون آبلببه داریببد ،کببدر ببباز دهیببد  

 (615)دیوان خاقانی،ص

شراب کدر آنان را سودمند میافتد که از بیرون آبله دارند » دکتر کزازی دربارۀ بیت فوق مینویسد : 

و بیماریشان تنی است؛ شما را که درون آبله دارید و درد و رنجتان تنی نیست ، سودمند و کارساز 

 ( 656زی :ص گزارش دشواری های دیوان خاقانی ، کزا« ) نمیتواند بود ، پس آن را باز پس دهید 

 در ده از آن چکیببده خون ز آبلببۀ تن رزان

 

 کببلبببلببۀ رخ فببلببک بببرد عببروس خبباوری  

 (565)دیوان خاقانی ،ص



 

 

 

 

 

 

 639/فکری در شعر شاعران سبک آذربایجانی برخی مختصات مشترک

با  لکخون استعارۀ آشکار است از باده و آبلۀ تن رزان از دانه های انگور . ف» دکترکزازی مینویسد : 

استعاره ای کنایی ، دارای رخ پنداشته شده است . آبلۀ رخ او استعاره آشکار از ستارگان است و عروس 

خاوری از خورشید . خاقانی به هشدار ، ساقی را میگوید که شتابان باده را در دهد ؛ زیرا روز گرم 

دیوان خاقانی ، کزازی:  دمیدن است و زمان باده نوشی به پایان خواهد رسید .) گزارش دشواری های

 (166ص

 بیت مذکر اشاره دارد به رگ زدن و دفع کردن خون فاسد برای درمان آبله

اگر بر این باور باشیم که مجیرالدین پرورش یافته دامان استادی چون خاقانی است استادی که هم 

ر این علم را درد و هم درمان شناسد ، دست پرورده و ادب آموز چنین استادی یافته های خویش د

 به زیبایی در شعرش میلورد .

 دسبببت فلبک زان نهباد آینبه بر طباق قوس    

 

 کبز یرقببان دیببد پر چشبببم عروس زمببان  

 (615)دیوان مجیرالدین،ص 

 تببب لببرزه شببببکسببببت پببیببکببرش را    

 

 تبببببخببالببه گببزیببد شبببببکببرش را        

 ( 650) لیلی و مجنون ،ص 

 زهببری اسببببت بببه قببهببر نببفببس دادن   

 

 کببببژدم زده را کببببرفببببس دادن 

 (88) لیلی و مجنون ،ص 

فلکی در توصیف زمانۀ ناساز، گاهی ستارگان را از گستره آسمان به پهنای شعر خویش میلورد . وی 

نجوم و کسب مهارت در اسرار فلکی سعی میکند در شعر نیز از این علم به سبب  عالقه به فلک و 

 بهره کافی را ببرد .

 از سبببعد طالعت پس از چندین هزار سبببال

 

 آوازه سبببببعبببادت کبببیببوان بببرآمبببده   

 (56)دیوان فلکی ،ص 

 خالی از زمینآنچه به یک زمان کند کین تو 

 

 قوت و گردش فلک راسبت به صبد قران کند   

 (609)دیوان فلکی ،ص

در میان شاعران گذشته بعید به نظر میرسد ، کسی به گستردگی خاقانی تصاویر نجومی در شعر 

سیاره  آسمان ، ستارگان وخویش منعکس کند او برابر با قوانین نجوم گذشته تصاویر جاندار و بدیع از 

ها ارائه کرده است . محور تصاویر نجومی در شعر خاقانی خورشید است و این خود نشان از توجه 

گذشتگان به خورشید به عنوان مبدأ پیدایش اسطوره میباشد . او با تخیل و ذهن پویای خویش صدها 

 لقب و نام و ترکیب زیبا برای خورشید خلق کرده است .

چشبببمه به ماهی آید و چون پشبببت ماهیان         

 آن آتشبببین صبببلیبب در آن خانه مسبببی   

 

 زیببور بببه روی مببرکببز غبببببرا بببر افببکببنببد 

                 ببر خبباک مرده ببباد مسبببیحببا بر افکنببد  

 ( 631)دیوان خاقانی ،ص 
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 ری اسببببت یببعببنببی دبببیببری ورای وزیبب 

 

 عببطببارد ورای قببمببر یببافببت مبباوا       

 (865)دیوان خاقانی ،ص 

 گبوهبر شببببب را بببه شببببب عببنبببببرین   

 

 گببباو فبببلبببک ببببرد ز گببباو زمبببیبببن

 (65) مخزن االسرار،ص 

 من ار ز گباو شبببدم پایمال هم نه شبببگفت 

 

 در مبببدا کببه برج طببالع من خوشببببه بود

 (35)دیوان مجیرالدین ،ص

از ویژگی دیگر شاعران سبک آذربایجانی آشنایی عمیق با موسیقی و متعلقات آن است . اطالعاتی 

که شاعران حوزه آران از آالت موسیقی ، الحان ، اقوال و پرده های آن بدست داده اند نشان از آگاهی 

یقی زمان خویش میباشد . خاقانی عالوه بر بیان و معرفی آالت موسیقی ، گاه ضمن آنان از موس

 ترسیم شکل ظاهری آن ، از طرز نواختن آن نیز سخن به میان میلورد .

 بربط چو سببخن چینی کز هشببت زبان گرید

 

 لیک از لغت مشبببکل اسبببرار همی پوشبببد 

 (500)دیوان خاقانی ،ص 

 وان تهی معده نه چشبببم سبببیه سبببوخته را

 

 نببالببه دل بببه ده انگشببببت فرو تر گیرنببد  

 (55)دیوان مجیر الدین ،ص 

شاید اگر در کل ادبیات بخواهیم شاعری را نام ببریم که آشنا به دستگاهها و مقام های موسیقی و 

 آالت آن باشد نام نظامی بر زبان جاری میشود 

 درآمد باربد چون بلبل مست              

 ز صد دستان که او را بود در ساز                 

 لحنی بدان سی لحن چون نوشز بی 

 

 گرفته بربطی چون آب در دست

 گزیده کرد سی لحن خوش آواز

            گهی دل دادی و گهی بستدی هوش

 (696-690)خسرو و شیرین، صص 

 در علم ریاضیات :

 هببر لببحببظببه کشبببی ز صبببف عشبببباق  

 

 کببه بببه دسببببت چبب  شبببمبباری چنببدان 

 (  119)دیوان خاقانی ،ص

 نببطببقببم اثببر آن چببنببان نببمببایببد       

 

 کببه از جببذر اصببببم زبببان گشببببایببد   

 (50) لیلی و مجنون،ص

 معارف دینی و اسالمی در شعر:

ز اندیشه های دینی و معارف اسالمی بدون شک کمتر شاعر پارسی گویی میتوان سراغ گرفت که ا

در شعر خویش بهره نجسته باشد ، شاعران بنا به اخالق فردی ، گرایشهای فکری و دیگر مسائل 

اجتمایی و سیاسی از دین و معارف اسالمی در آفرینش مضامین شعری الهام گرفته اند . ولی با اندکی 

جه به احادیث ، استفاده از مفاهیم و قصص تأمل در شعر ادوار مختلف به وضوح روشن میشود که تو
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قرآنی ، استفاده از اسامی سوره ها و پاره ای از آیات ، نعت پیامبر اعظم و دیگر ائمه ، مناسک و 

مکانهای مذهبی  در شعر هیچ دوره ای چون شعر شاعران قرن ششم وارد نشده است . توجه وافر 

انست یکی تعلیم در مدارس دینی و در نتیجه آشنایی عامل د  6شاعران به این امر را می توان زاده 

با علوم و معارف اسالمی و زبان عربی و دوم عالقه شدید مردم این دوره به ارزشهای اسالمی و مذهبی 

است. از شاعران این دوره خاقانی و نظامی بیشترین توجه را به این امر معطوف کرده اند و با ترکیبات 

ه توصیف پیامبر ، مناسک حج و دیگر معارف و مفاهیم قرآنی پرداخته بدیع لفظی ومعنوی چنان ب

 اند که هر ذهن خالق و فکر منصفی بر آنها درود خواهد فرستاد . 

 بر عقببل خوانببده ای« یوم یحمی »گر سبببرّ

 

 پبس پببایبمببال مببال مببباش از سبببر هوا    

 (5)دیوان خاقانی،ص 

یوم یحمی علیها فی نار جهنم ، فتکوی بها » سوره مبارک توبه را آورده است  35که بخشی از آیه 

 ....« جباههم و جنوبهم و ظهورهم ، هذا ما کنزتم ال نفسکم 

 مریم گشببباده روزه و عیسبببی بسبببته نطق 

 

 گشببباده سبببر سبببفره سبببخاکو در سبببخن 

 (5)دیوان خاقانی ،ص 

سوره  36تا  65آیه » اشاره دارد به روزه سکوت مریم و سخن گفتن حضرت عیسی )ع( در گهواره 

 «مریم 

 ببه کباف هبا و به یاسبببین و آیه الکرسبببی   

 

 به قاف و صببباد و الکهف و سبببوره الشبببعرا  

 ( 65)دیوان مجیرالدین ،ص

 اشاره به اسامی سوره ها و...

 بصبببر در خببواب و دل در اسبببتببقببامببت  

 

 زبببانببش امببتببی گببو تببا قببیببامببت         

 (66) خسرو وشیرین ، 

 اشاره به حدیث: ینام عینی و ال ینام قلبی

 بببحببق گببریببه داوود و حببق نببوحببه نببوح             

 ببحبرمببت شببببب مبعراج و ایمن حجبباج    

 

 بببحببق مببحنببت ایوب و عصبببمببت یحیی 

                بحق کعبببه و سبببنببگ سبببیبباه کوه صبببفببا 

 ( 505،  ) ابوالعالء

 تبو مصبببطفی جاللی و اینببک بببه دور تو 

 

 کبافر فرو شبببدسبببت و مسبببلمبان برآمببده   

 (56)دیوان فلکی،ص 

 عرفان و اصطالحات عرفانی:

ول دند عالوه بر تحزمانی که شاعران دریافتها و مفاهیم و مضامین عرفانی را دستمایه شعر خویش نمو

 عظیمی که در تاریخ ادب پارسی ایجاد شد مضامین بلند و متنوعی نیز در شعر فارسی شکل گرفت .
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اما تأثیر پذیری شاعران از این جریان فکری متفاوت بود بعضی آثار محض عرفانی خلق کردند و 

عران پرداختند . اشعار شابعضی دیگر ، فقط به ذکر اصطالحات و مطالب عرفانی در کنار سایر مفاهیم 

سبک آذربایجانی عالوه بر اینکه به مجموعه ای رنگین از مفاهیم و تعابیر علمی روز بدل شده است . 

 اصطالحات و مضامین عرفانی نیز در سروده های ایشان در حد وسیع و گسترده به کار رفته است .

ی و عطار در عالیترین درجه کمال تصوّف خاقانی مانند سنای:» مرحوم استاد فروزانفر مینویسد 

نمیباشد و مانند صوفیان متوسط به ظواهر میگراید و همچون عرفا و صوفیه کامل ، جهان را همه 

حسن و نیکی و خیر نمیبیند . بلکه از مردم زمانه گله های بسیار دارد و از بی وفایی جهان و مردم 

نگارد و این با عقیده صوفیه و عرفا که وجود را منشأ آن مینالد و جهان را پر از انواع شرور و مفاسد میا

خیر و جمال و شرور را اعدام میدانند ، منافات دارد و بعقیده آنان عالم همه جلوه حق تعالی و نیک 

 (30سخن سخن وران ، فروزانفر :ص« ) و بد آن نسبی و همه معشوق و مطلوب سالک است

که گرچه آثار عرفانی محض پدید نیاورده اند اما در کنار خاقانی را میتوان از جمله شاعرانی دانست 

دیگر مضامین علمی به مباحث عرفانی نیز توجه نشان داده است . مجموعه اشعار خاقانی که 

اصطالحات و مضامین عرفانی را در بر دارد میتوان در دو دسته تقسیم کرد : دسته اول اشعاری که 

گر اشعاری که برای مقاصد عرفانی سروده شده است و هدف مقاصد غیر عرفانی است و دسته دی

همین دسته دوم هستند که ما را در شناخت دیدگاههای عرفانی خاقانی یاری میکنند . موضوعاتی 

که درون مایه این اشعار را شامل میشوند عبارتند از : بی توجهی به دنیا ، ترک آرزو ، فقر ، دوری از 

، توکل ، تسلیم ، طلب ، تزکیه نفس ، عشق ، حیرت ، فناء فی اهلل  هوای نفس ، قناعت ، عزلت ، صبر

 و بقاء باهلل و اصطالحاتی چون خرقه ، سماء و ....... 

 خاقانی خود را اهل فقر میخواند و مضامین زیبایی از این اصطالح در شعر خویش میلفریند .

 جهبان منگر مرا دل گفبت گنج فقر داری در  

 

 نعیم مصببر دیده کس چه باید قحط کنعانش 

 (666)دیوان خاقانی ،ص 

 تببا دل مببن دل بببه قببنبباعببت نببهبباد                       

 دخببتببر آز از بببر مببن بببرگببرفببت      

 

 مببلببک جببهببان را بببه جببهببان ببباز داد   

                    مصببببحببف عببزلببت عببو  آن نببهبباد    

 (515،ص  )دیوان خاقانی

 سبببر زان فبرو برم کببه برآرم دمببار نفس 

 

 نبفبس اهدهبباسببببت هیچ مگو تببا برآورم   

 (655)دیوان خاقانی  ،ص 

توجه به قناعت و ترک تعلقات دنیوی که از اساسی ترین پایه هایه های طریقت محسوب میشود در 

عی از سروده های وی انعکاس یافته است با وجود اینکه خاقانی دریای بیکران معرفت و بخش وسی

عرفان را میشناسد و راه سعادت را کشتن اهدهای نفس میداند ولی نامرادیها و ناکامیهای شخصی 
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اوست که در پدید آوردن این بینش نقش آفرینی میکند . با تعمق در اشعار خاقانی به این نتیجه 

 ، خودبینی و... رها نساخته است. م که عرفان او در بدایت است و دل را از کینه ،  مقام پرستیمیرسی

کاربرد تعبیرات و اصطالحات عرفانی در اشعار مجیرالدین بیلقانی، حتی در قصاید مدحی وی کامالً 

اعت ، دل ، مشهود است . شکایت از روزگار و نامرادیهای چرخ جفاکار ، عزلت ، وحدت و تنهایی ، قن

دوری از حرص و طمع ، خوف و رجا ، ترک خودبینی ، فقر ، رضا ، جهاد با نفس ، بی اعتباری عقل 

 در مقابل عشق و... از جمله موضوعاتی است که در دیوان او جلوه گری میکند .

 بریببد عقببل ترا کی برد بببه ملببک صبببفببا 

 

 تسببببت تراکببه دل هنوز بببه بببازار صبببور

 (6)دیوان مجیر الدین ،ص 

مجیر همچنان که دل را محل اسرار الهی میداند ، راه رسیدن به این اسرار و عالم معنا را نیز دوری 

 از حرص و طمع و رها شدن از قید خودی میشمارد :

 محفوظ اسبببت دلی کببه قبابببل اسبببرار لوح 

 

 بسبببان تخته خاکش مسببباز جای حسببباب 

 (61)دیوان مجیر الدین ،ص 

 تببا کی ز خطببّۀ خوف آیی بببه صبببفّ رجببا

 

 بببر گببیببر پببا و زیببن دار مببلببک فببنببا    

 (9)دیوان مجیرالدین ،ص 

به اصطالحات و تعبیرات عرفانی نظری داشته است . فلکی نیز چون دیگر شعرای هم عصر خویش 

 هر چند میزان توجه او به مضامین عرفانی بسان خاقانی ، مجیر و نظامی نیست .

 انبببدیشببببببه دل نبببمبببی گبببذارد                              

 ایببدل سببببره مببی کببنببی چببنببیببن کببن                    

 دل                           نبببتبببوانبببم گبببفبببت کبببز غبببم   

 از ببببهبببر خبببدای را نبببگبببویبببی   

 

 یببک لببحببظببه مببرا کببه دم بببرآرم     

 مببگببذار مببرا کببه سبببببر بببخببوارم      

 ایبببام چبببگبببونبببه مبببی گبببذارم     

 ای دل کببه ز دسبببببت تببو چببه دارم 

 (55)دیوان فلکی ،ص

 هر سه به شکل صوفیان خرقه نهاده در میان

 

 شبببکل این مشببباکله  پیر تویی بکن بیبان م 

 (16)دیوان فلکی ،ص 

نظامی از معدود شاعرانی است که خلوتگاه خویش را بر دربار پر زرق و برق شاهان ترجی  مینهد . 

دل را محل توجه قرار داده و از عالمیان روی گردانیده است و عنوان میکند من جز دعا با هیچ کسی 

 ارم .همدمی ند

حببدیببث آن کببه دل گبباه و بببی گبباه                            

 نببببباشببببد بببر مببلبب ک پببوشببببیببده رازم   

 

 مببالزم نببیسببببتببم بببا حضببببرت شبببباه  

                              کببه مببن جببز بببا دعببا بببا کس نسببببازم 

 (65)خسرو و شیرین ،ص 
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ی در مخزن االسرار که نشانگر جنبۀ عرفانی و اخالقی شاعر است . شخصیت خود را نشان داده نظام

است توجه نظامی در این منظومه به )دل( است که همۀ عارفان آنرا مجالی حقیقت میدانند. وی 

 نآغاز میکند و به شناختن دل تشویق میکند و دستیابی به عرفان و حکمت را از ای« دل»عرفان را با 

 راه میداند . :

در خَم این خُم کببه کبودی خوشبببسببببت           

 دور شببببببو از راه زنبببان حبببواس 

 

 دل گو کببه سبببرودی خوشبببسبببت ۀ قصببب

                        راه تببو دل دانببد دل را شبببببنبباس    

 (55) مخزن االسرار،ص 

در مخزن االسرار به مفاهیم عرفانی توجه نداشته ، بلکه در بیشتر منظومه های ایشان نظامی تنها 

خودر ار نشان داده است. مثالً لیلی و مجنون ، خسرو و شیرین ، شرفنامه، اقبال نامه، هفت پیکر و 

 جز آن

 در لیلی و مجنون مخصوصاً شعرها مناسبت به خدا و کتاب خدا هستند مثالً :  

ای نببام تببو بببهببتببریببن سبببببرآغبباز                                   

 ای یببباد تبببو مبببونبببس روانبببم    

 

 بببی نببام تببو نببامببه کببی کببنببم ببباز     

                                جببز یبباد تببو نببیسبببببت بببر زبببانببم    

 (6)لیلی مجنون،ص

ن: از خدا توفیق میخواهد و راه تحقیق می طلبد و خود پرستی را بزرگترین آفت و در خسرو و شیری

 میداند و یقین داردکه خود پرست ، خداپرست نیست :

 خبالصبببی ده کببه روی از خبود ببتبباببیم    

 

 بببه خببدمببت کببردنببت تببوفببیببق یببابببیببم  

 (8) خسرو و شیرین ،ص 

نظامی در عرفان و سیر و سلوک یکی از پیشوایان بزرگ و دارای مراتب بلند است . آنچه از اشعار وی 

  بر میلید اینست که وی مراتب و مقامات باطنی را طی کرده و صاحب همت شده است .

 تلمیحات مسیحی و اصطالحات آیین عیسوی:

به فرد سبک آذربایجانی اشارات زیبا و لطیف به آیین مسیحیت است که در از ویژگیهای منحصر 

هیچ یک از ادوار شعر فارسی نمیتوان نظیری بر آن یافت . عوامل بسیاری سبب شده است که حضرت 

مسی  ، حضرت مریم و آیین مسیحیت در ادبیات و فرهنگ ایران جایگاه شایسته ای داشته باشد . 

فارسی زبان بر مبنای آیات و احادیثی که در این مورد آمده ، چهره حضرت شاعران و نویسندگان 

مسی  و آیینش را به نحو احسن نمایانده اند . در بین شاعران فارسی زبان ، شاعرانی چون : رودکی 

، کسایی ، ناصر خسرو ، ظهیر فاریابی ، سنایی ، حافظ ، مولوی و.... به آیین مسیحیت اشاراتی داشته 

اما در شعر شاعران حوزه آران توجه ویژه و منحصر به فردی به این امر شده است. دالیل این اند ، 

 امر شاید : 

 آشنایی و ارتباط با بعضی شخصیت های مسیحی ،  
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 منابع اسالمی 

 موقعیت جغرافیایی آران و همسایگی با مناطق مسیحی نشین 

 مسافرت به مناطق مسیحی نشین 

 خاقانی و مجیرالدین غیر مسلمان بودن مادر 

کوتاه سخن اینکه همین ویژگی منحصر به فرد سبک آذربایجانی سبب توجه بسیاری از محققان 

خصوصا محققان اروپایی شده است . از شعرای سبک آذربایجانی خاقانی و مجیرالدین در بکار گیری 

 مضامین و اصطالحات مسیحیت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند .

جرات میتوان گفت که اشعار هیچ یک از شاعران پارسی گو به اندازۀ اشعار خاقانی مشحون از به 

اطالعات مسیحی و ترسایی نیست . اشارات ترسایی خاقانی، به خالف آنچه در اشعار شاعران دیگر 

الوه ع سراغ داریم ، تنها از آبشخورهای اسالمی مایه نمیگیرد . خاقانی ، در آشنایی با معارف مسیحی،

بر قرآن مجید ، اخبار و روایات اسالمی، از تجربه مندیهای مستقیم خویش ) به دلیل داشتن مادر 

مسیحی ، سفر به مناطق مسیحی نشین و دیدار بزرگان و علمای مسیحی ( و موقعیت جغرافیای 

ی، که شروان نیز بهره مند بوده است . استاد بزرگ شروان، عالوه بر دو قصیده و یک غزل ترسای

مشحون از مسیحیات است . در قصاید و غزلیات دیگر و برخی از ترجیعات و قطعات و رباعیات خود 

نیز اشارات فراوان به مسائل ترسایی کرده است وی عالوه بر مضامین مشهور و معروف آیین مسی  ، 

ادات و اعتق حوادث مربوط به زندگی عیسی ، به مراتبی از شئون اجتماعی و فرهنگی عصر خود ) فرق

مسیحی، وضع دیرها و معابد و تزیینات آنها، راهبان و ریاضتهای آنان، درجات مشاغل کلیسایی( نیز 

اشاره کرده است . خاقانی در سروده های خود بارها از کسانی چون بحیرا ، زکریا ، شلیخا ، یهودا ، 

.  ن به میان آورده استبطریق  و جاثلیق که هر یک به نوعی با آیین مسیحیت مرتبط هستند سخ

ایشان در دیوان خود بیش از هشتاد بار از حضرت عیسی ) ع ( با لقب مسی  و بیش از صد و بیست 

بار با نام عیسی یاد کرده است و مطالبی را در باب وی ذکر کرده است . و نزدیک به چهل و هفت بار 

 به حضرت مریم اشاره کرده است .

ندگی حضرت عیسی دلبستگی دارد و شاید همین دلبستگی سبب خاقانی به جهات گوناگون به ز

شده است بیشترین اشارات به زندگی حضرت عیسی و اصطالحات  مسیحی در شعر وی نمود پیدا 

کند . از این علل میتواند به داشتن مادر مسیحی ) عالقمندی شدید خاقانی به مادر (و   نداشتن 

 ا عیسی (  اشاره کرد .پدری شایسته )یکی دانستن زندگی خویش ب

 بببه مببن نببامشببببفببقببنببد آبببای عببلببوی   

 

 چببو عببیسبببببی زان ابببا کببردم ز آبببا      

 ( 65)دیوان خاقانی ،ص 

با مطلع زیر اوج مضمون آفرینی خاقانی در باب مسیحیت و مضامین ترسایی است ۀ ترساییه قصید

 سرشار از اشارات بدیع و حیرت آور است .که 
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 فبلببک کبژروتببرسببببت از خببطّ   ترسببببا   

 

 مببرا دارد مسببببلسببببل راهببب آسببببا     

 (63)دیوان خاقانی ،ص 

مرغ عیسی شب پره است در سوره مبارکه آل عمران آمده است که حضرت عیسی چیزی همانند 

پرنده ای از گل ساخت و در آن دمید و زنده شد و پرواز کرد . نابینایی خفاش و بینا کردن کور مادر 

زاد که یکی از معجزات حضرت مسی  است ، موجب شده خاقانی تصاویر زیبایی بیافریند : 

 ی طبیببب مرغ خود نیسببببتچبرا عیسببب 

 

 کببه اکببمببه را تببوانببد کببرد بببیببنببا       

(65)دیوان خاقانی ،ص 

مجیرالدین بیلقانی که گویی آیین مسحیت را از استاد خویش آموخته ، سعی میکند در شعر خویش  

و آیین را خوب میداند در از آن بهره ببرد . نکته جالب توجه اینجاست چون عالقه استاد به این دین 

 هجو خاقانی از بیشترین اصطالحات مسیحی استفاده میکند 

 دم روح الببقببدس مببی خببوانببد دمببش را 

 

 کببه ایببن بببا آن بببرابببر مببی نببمببایببد     

( 96)دیوان مجیرالدین ،ص

 نبظببامبی چبون مسبببیحببا شبببو طرفببدار    

 

 ببگبزار ببر مشبببتببی عببلببف خوار    جبهببان  

 (660) خسرو وشیرین ،ص 

 کمر ببه عشبببق بتبانی به بسبببتۀ که میانی  

 

 «زنارهای شبببماسبببی» ببه بسبببتبه اند به   

 (    53)دیوان فلکی ،ص 

 مفاخره یا خودشیفتگی: 

است تا کمتر شاعری در این دوره توان یافت ، که فخریه در  دعوی ابداع و نوآوری سبب گردیده

دیوان او موجود نباشد . شاید تاکید و تکرار خودستایی که معموال از تحقیر و خوارداشت بزرگان 

نتیجه میگرفت مرحمی بر دل آکنده بر غم و اندوه شاعران آذربایجان باشد و یا دعوی مبدع بودن 

جایگاه و مرتبت خویش  باشد. شعر این دوره مشهون از صورتهای  دلیل فخر فروشی و متذکر شدن

لفظی و بدیع معنوی و علوم مختلف روزگار است و همین امر سبب شده است مردم عادی از درک 

آن عاجز و به آن کم توجه شوند خاقانی شروانی نمایندۀ راستین سبک ، بیشتر از دیگران طبل 

پایان سروده های خویش را به خودشیفتگی و منیت میلراید که  خودستایی را میکوبد و چنان آغاز و

می توان چنین ادعا کرد تمامی مضامین شعری او را تحت تاثیر قرار داده است و استفاده مکرر از 

 نشان این خودستایی است.  "من که خاقانیم "عبارت 

                    مببن نببه خبباقببانببیببم نببه خبباقببانببم                 

 شببببرق و غببرب آتببفبباق کببرد بببر آنببک  

 

 تبباکلببه دار راسبببببتببیببن ببباشبببببم      

 مبببببدع مببعببنببی آفببریببن ببباشبببببم      

 ( 590)دیوان خاقانی ، ص
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از دالیل  خودستایی شاعران که میتوان از البه الی کتاب های تاریخ ادبیات، سبک شناسی، نقد ادبی 

 ......... به دست آورد اگر به اجمال ذکر شود  میتوان به نکات زیر اشاره نمود:و دیوان اشعار و 

سنگینی ، فخامت ، استواری و پر طمطراق بودن زبان شعری آنان میتواند زاییدۀ خودستایی باشد  -6

. چرا که جزالت و سنگینی شعر آنان سبب میشد مردم عادی ازدرک شعر آنان عاجز باشند که  نتیجه 

و گردان شدن مردم از شعر آنان بود . شاعران برای اینکه بتوانند کم توجهی آنان را پوشش آن ر

دهند. خصوصاً خاقانی که مایه های علمی و فرهنگی را در خویشتن بیشتر از دیگران مییافت . در 

 مقابل قدرنشناسی مخاطبین گاه گاهی به بیان فضل و برتری شعر خویش روی میلورد. 

وجب دیگر آن وجود معارضان و یا رقیبانی  است که سعی داشتند  از شأن و جایگاه یک م -6    

آنان)شاعران ( بکاهند . لذا شاعران برای جلب توجه پادشاهان به  بیان طرز نو و سحر و ساحری 

میپرداختند  تا با این اوصاف بتوانند به جاه و مقام و صله ای دست یابند و یا جایگاه شعری خویش 

 ه آنان گوشزد شوند پس ناچار بوده اند که شایستگی خود را به زبان آورند.را ب

 . در غالب اشعار خودستاییها و برتری جوییها در مقام دفاع و جواب به حسدورزان گفته شده است -3

 مشببتی خسببیس ریزه که اهل سببخن نیند  

 

 ن کننببد و قرینببان من نینببد بببا مبن قبرآ  

 (655)دیوان خاقانی،ص  

فضای فرهنگی شروان بر آن دانش و استعداد خاقانی تنگ و تاریک بوده است . بی دلیل نیست . »-5

 ۀکه او در قصاید سنگین و پرمایه همواره از برتری خود بر دیگر شاعران سخن میگوید و خود را با هم

ته و حتی با نامداران شعر عرب قیاس میکند و گاه همه را فروتر از خود بزرگان شعر و ادب گذش

میشمارد . پنداری که افضل الدین بدیل خاقانی را شروانیان تا آخر عمر فقط فرزند یک نجار فقیر 

نقد و شرح قصاید خاقانی ، استعالمی .« ) شهر دیده ، وجهۀ وجود فرهنگی او را به چشم نیاورده بودند 

 :6531) 

در شهر کوچک شروان که زادگاه او بود و در بین همشهریها و نیز پدر و مادر وی علی نجار و » -5

زن نسطوری او را نه بدان چشم که شاعر آرزو میداشت دیده بودند و در محیطی که هنر شاعر 

خریدارانی پرشور و قوی مایه ای از آن گونه که پیش از وی برای شاعرانی چون رودکی و عنصری 

پیدا شده بود نداشت دلتنگیها و خواریها و سختیها در خاطر این درودگرزاده بینوا و جاه طلب جمع 

با کاروان حله ، زرین کوب :  «)میشد، عقده میشد و این عقده حقارت وجود او را می خورد و میلزرد.

 ( 688ص

ار کردن محل و سخن آخر اینکه زندگی در کوهستان ومحیط خشن کوهستانی که مردم برای همو

زندگی مجبور به تحمل سختی و ... میشدند . چنین روحیه ای در مردمان آن سامان اجتناب ناپذیر 

 است      
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نظام الدین محمد ابوالعالء گنجوی استاد خاقانی و فلکی شروانی بود، وی از قصیده گویان به نام      

گر شاعران آذربایجانی است به اشعارش آذربایجان میباشد با توجه به این که او استاد و رهبر دی

 مباهات میکند و عنوان میکند عالوه بر شاعران آذربایجان اهالی گنجه نیز باید به وجود او بنازند.

 بببه چون منی کببه زاقران خود سببببق بردم

 سبببخنوران بببه من ار اقتببدا کننببد سبببزد 

 فچو شببد روان عمادی به من گذاشببت شببر

 

 گراهبل گنجبه تفباخر کننبد هسبببت سبببزا    

 از آن قبببل کببه منم قببدوۀ همببه شبببعرا 

 چو رفبت جبان سبببنبایی به من نهاد سبببنا            

 (501)ابوالعالء ، 

خاقانی شاعری بسیار حساس و زود رنج است که حوادث و وقایع روزگار وی را سخت تحت تاثیر قرار 

ری خاقانی شاع"آنجا که در تمام قصایدش از بی وفایی مردم و بدی روزگار شکوه میکند .  میدهد . تا 

است که من از سر شیفتگی بارها روزهای زندگی او را پیش چشم خود مجسم کرده ام. مردی با وقار 

 سبک شناسی«)که در زمستان های سرد شروان آن چنان با شکوه از آفتاب و آتش سخن گفته است

 (635شمیسا :ص شعر ، 

هیچ شاعری به اندازه خاقانی در میدان ادعا، مفاخره و خودستایی بر مرکب سخن سوار نشده است.   

او که کالمش در نهایت زیبایی و تازگی سرشار از ترکیبات، اصطالحات و علوم الهی و فلسفی و ... 

تی شاعران عرب میداند و در است بر پیشینیان و هم عصرانش طعنه میزند و خود را برتر از آنان و ح

اشعارش خود را از بحتری، رودکی، عنصری و معزی باالتر میداند و همه را خوشه چین خرمن فضل 

 خویش میداند.

 عنصببری گو یا معزی یا سببنایی کاین سببخن

 

 ختهمعجزسبببت از هر سبببه گرد امتحان انگی

(398)دیوان خاقانی ،ص 

 اگر معزی و جبباحظ بببه روزگببار مننببدی 

 

 نظم و نثر همبباننببد پیشبببکببار مننببدی بببه

 (     808)دیوان خاقانی ،ص 

او شاعری صاحب سبک است که شعرش به لحاظ ویژگیهای منحصر بفرد مورد توجه شاعران بعد     

میخواند و خود را استاد « غریب»و « نو»ست. لذا سبک و شیوه خویش را از خودش قرار گرفته ا

 مسلّم در بین شاعران فارسی زبان و عرب میداند که بر همه فنون شاعری آگاهی دارد.

 منصببفان اسبببتاد دانندم که در معنی و لفظ 

 

 شبببیوه تبازه نبه رسبببم بباسبببتان آورده ام    

 (                658)دیوان خاقانی ،ص  

 نیسبببت اقلیم سبببخن را بهتر از من پادشبببا

 

 در جهان ،ملک سببخن راندن مسببلّم شد مرا

                                                              (                                                         65)دیوان خاقانی ،ص  
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در بیشتر جاهای  دیوانش شاعران متقدم و متأخر را ریزه خوار و خوشه چین خرمن طبع و فکر      

خویش  میداند و آنان را به سرقت و دزدی متهم میسازد و با زبانی توأم با کبر و غرور بر آنها میتازد 

 را به باد تمسخر و نکوهش میگیرد.و مقلدانش 

 شبببباه سبببخن منم شبببعرا دزد گنج من 

 

 بببس دزد را کببه بببایببد افببراز دار کببرد     

 (              656)دیوان خاقانی ،ص 

ایگاه شعرا را بعد از پیغمبران پیغمبری میداند و جۀ نظامی سخن پروری را سایه ای از سای»     

میداند. زیبایی الفاظ آهنگین و خوش تراش در آینه تصویرهای او جلوه ای بیشتر دارد. در پرتو این 

تصویرهاست که جواهر ابیات به رشته های نور تبدیل میشود، و بارها توالی صحنه ها و منظره ها 

ور و آهنگ مستغرق میدارد. او شیوه شاعری خواننده را وقت تا وقت در یک جو جادویی سرشار از ن

 (608پیر گنجه در جستجوی نا کجا آباد ، زرین کوب: ص«)خویش را طرز غریب میخواند.

نظامی نیز چون سایر شاعران سبک آذربایجان در بیشتر جاهای  دیوان خود به کالم شیرین،      

م در زبان شعر و هم در مضمون و مفهوم ساحری، طرز غریب و نو و ... اشاره دارد و مفاخره نظامی، ه

 آن یافت میشود .

در مقابله با حسودان چنین میلورد که استاد و مبدع سخن خود اوست و نمیتوان او را مقلد و وام      

 دار کسی شمرد.

 عببباریبببت کبببس نبببپبببذیبببرفبببتبببه ام 

 

 آنببچببه دلببم گببفببت بببگببو گببفببتببه ام      

 (    35 )مخزن االسرار ،ص

 مببیببدان سبببببخببن مببراسبببببت امببروز   

 اجببری خببور دسببببتببرنببج خببویشببببم    

 

 بببه زیببن سبببخببنببی کببجبباسببببت امببروز  

 گببر مببحببتشببببمببم ز گببنببج خببویشببببم  

 (                        50)لیلی مجنون ،ص  

 نظامی نیز چون خاقانی ادعای نوآوری و شعرگویی در طرز و نمط تازه داشت.»          

 تببازه بببرانببگببیببخببتببم     ۀ شبببببعبببببد 

 شبببیوه غریببب اسببببت مشبببو نببا مجیببب 

 

 هببیببکببلببی از قببالببب نببو ریببخببتببم ....    

 گببر بببنببوازیببش نببببباشبببببد غببریببب     

 (      35)مخزن االسرار ،ص 

 مجیرالدین بیلقانی نیز شعر خود را به این صفات میستاید و طرز نو را ویژه خویش میداند.

 «      طریقه نو»هر آنچبه جسسبببت ز غیرمن این  

 نو آفریببده ام از دل شبببعببار مببدحببت تو 

 

 چنببان بود کببه کسبببی از گیببا تبر سبببازد 

 که هسبببت کار من این طرز تازه در اشبببعار

 (                      53)دیوان مجیرالدین ،ص 

نظامی شاعران را از حیث مقام در صف بعد از  پیامبران میداند، مجیر نیز در قصیده ای خود را      

 میخواند.« نبوت اهل سخن»در مسند 
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 دم مجیر ببه مببدحببت زبببان مرغبان اسبببت  

 اگبر نبببببوت اهببل سبببخببن کببنببم دعببوی  

 

 تو فهم کن کبه سبببلیمبان تویی ببه تاج لوا   

 بس اسببببت معجز من این قصبببیببده غرّا 

 (                           60)دیوان مجیرالدین ،ص

 میان شعرای سبک آذربایجانی توجه زیادی به  خودستایی نمی کندفلکی شروانی در 

 گر این طرز سخن در شاعری مسعود را بودی

 

 بجان صبد آفرین کردی روان سبعد سلمانش  

 (666)دیوان فلکی ،ص 

 هجو و بد زبانی:

آن همواره در ادب فارسی وجود داشته است . هجو در شعر این دوره  هجو و موضوعات نزدیک به

بیشتر بر محور روانی استوار است . از تامل در شعر شاعران دوره به این نتیجه میرسیم که زود رنجی 

،استفاده از هجو برای بیان فخر ،کم توجهی دربار و مردم به شعر و مرتبت شاعران از عوامل اصلی 

ان به هجو باشد.شاعران برای بیان هجو از کاف تحقیر ،نماد های حیوانی ، الفاظ و روی آوردن شاعر

.... استفاده میکردند . هجو در این دوره شکل گستره ای به خود میگیرد شاگر ، استاد ، داماد وحتی 

 مردم یک شهر از این اشعار درامان نیستند.

وی در بیان مطالب حتی صحنه های رکیک با  در این دوره تنها نظامی از این ویژگی به دور است .

 زبانی محترمانه سخن میگوید.

خاقانی در مورد استادش ابوالعالء گنجوی چنین هجوی مینویسد و او را سگ دامغان و کافر یاد 

 میکند :

...خباصبببه سبببگ دامغبان ، دانبه دام مغان               

بر من ای عجب    بسبته خیالش که هست هم 

 هسبت دلش در مر  از سبر سبرسببام جهل   

 

 دزد گهر هببای من طبع خزف سببببای او

 نبخببل رطببب کی شبببود خببار مغیالن او  

 اینهمببه مبباخولیبباسبببت صبببورت بحران او       

(311)دیوان خاقانی ،ص

 : و ابوالعالء گنجوی از بی ادبی شاگرد و دامادش چنین یاد میکند

     از آب دیببده نبخببل قببدش پرورش گرفببت          

 چون طفل اشک ، عاقبت آن شوخ شوخ چشم

 

 چندانکه همچو سببرو و گل از ناز سببر کشببید

از چشبببم مببن بببرآمببد بر روی من دویببد        

 ( 566)ابوالعالء ، 

خاقانی نیز در هجو استاد چنین میسراید که البته خاقانی هم جوابی با این مضمون  مجیرالدین شاگرد

 بر او مینویسد :«فرزند عاق ریش پدر گیرد ابتدا » که

 پببیببروزی آسببببمببان نببگببیببنببم زیبببببد     

 در خببرمببن نببظببم و نببثببر چون خبباقببانی

 

 بببر تببوسبببببن روزگببار زیببنببم زیبببببد     

           حبقببا کببه هببزار خببوشببببه چببینم زیبببد   

 (55)دیوان مجیرالدین ،ص



 

 

 

 

 

 

 656/فکری در شعر شاعران سبک آذربایجانی برخی مختصات مشترک

گبفبتبم ز صبببفبباهببان مببدد جببان خیزد                        

 کی دانسبببتم کببه اهببل صبببفبباهببان کورنببد 

 

 لبعلیسببببت مروت کببه از آن کببان خیزد   

                ببا این همبه سبببرمبه کز صبببفباهان خیزد.     

 (   35ن مجیر الدین ،ص )دیوا

زبان به هزل و هجو باز نکرده که نظامی در میان شاعران سبک آذربایجانی ، از شاعرانی نادری هست 

های رکیک را با وقار و ادبی تمام و بدور از ناهنجاریهای اخالقی توصیف نموده است و حتی صحنه

های پنهانی عشق و عشق بازی در داستان نزدیک میشود زبانش بیان جنبهبصورتیکه وقتی به .است 

 زینت وقار را بیشتر به خود میگیرد.

 زآن حببرف کببه عببیبببببنبباک ببباشببببد             

 تببا چببون کببه بببه داوری نشببببیببنببیببم   

 

 آن بببه کببه جببریببده پبباک ببباشبببببد    

                    از کببرده خببجببالببتببی نبببببیببنببیببم        

 (555لیلی و مجنون ،ص ) 

 آداب و رسوم :

با کمی تأمل در اشعار شاعران سبک آذربایجانی خصوصاً خاقانی و نظامی میتوان از اوضاع روزگار 

حاکم بر زندگی شاعران ونحوه زندگی مردمان آن روزگار اطالع دقیقی بدست آورد . کمتر شعری از 

میتوان پیدا کرد که آداب و رسوم ، باورها ، اعتقادات و خرافات مردم در آن نباشد. باید  دیوان خاقانی

گفت که یکی از آبشخورهای اساسی الهام در شعر خاقانی زندگی مردم و جلوه های عواطف و افکار 

ه د بآنهاست . دیوان وی چون دایره المعارفی است که مشهون از معتقدات مردم روزگار از قبیل اعتقا

چشم زخم ، ساحران و فالگیران ، غیب گویی ، مفیدبودن بوی گالب برای سردرد ، زلف بریدن در 

مراسم سوگواری ، شیربهای عروسی و سوزاندن بخور برسر تربت ، نسبت دادن غروب و طلوع خورشید 

ادۀ ساحران به دریا و خسوف ماه به اهدها ، مضر دانستن نور زمرد به چشم افعی ،سحر و جادو و استف

و استفاده از مهرۀ مار و « نعل در آتش نهادن »از موی و قواره و مانند آنها و اعمال جادویی ، چون 

با جلوه های گوناگونش « پری» افعی برای جلب محبّت و رفع مشکالت و ارزش این مهره، و همچنین 

 و آنچه مربوط به آن است کردهاند . از اشاراتی که خاقانی به پری دستمایۀ شاعر برای مضمون آفرینی

، میتوان به اعتقاد مردم به این موجود افسانه ای و تأثیر او در شیدایی و جنون و باورهایی چون مردم 

 آشنا شد . « پری در شیشه کردن »آزاری و استخوان خواری پری، پی برد و با کارهایی چون 

نی به بسیاری از باورهای مردم روزگار خود، عالوه بر اینها ، خاقانی به صورت پراکنده و به طور ضم

شاره ا« لزوم کشتن مرغ  بیوقت»، « ثواب کشتن کبوتر»، « قبه کردن باده و رسیدن مهمان»همچون 

و نظایر آنها « پر زر کردن گردن شتر»،  « دندان مزد» کرده است. در اشعار شاعر، به رسومی چون

 نیز اشاره شده است.  
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 ده مببیببان مببن و تببوای چشببببم بببد آمبب

 از نبطبق فببرو بسبببتببه مببیببان مبن و تببو    

 

 داده بببه کببف هببجببر عببنببان مببن و تببو   

 مببن دانببم و درد نببهببان مببن و تببو    

 (         533) دیوان خاقانی،ص 

 اعتقاد به اینکه کسی که دچار چشم زخم شده باشد خمیازه میکشد 

 رسببببد نبباگهببانکسبببی را کببه چشبببمی  

 

 اش افبببتببباد در دهبببان دهبببن دره

 (668)اقبالنامه ،ص 

 بر رخ این رقعبه شبببکل نیلگون یعنی زمین 

 

 را شبببباه مبباتداده رای او وزیر آسبببمببان 

 (85)دیوان مجیر الدین ،ص 

داستانهای خویش قرار داده است و با قدرت تخیل و بهره  ۀنظامی نیز افسانه های عامیانه را خمیر مای

ای به آن گیری از الفاظ ، فرهنگ و آداب و رسوم ، ضمن رعایت چهارچوب داستان رنگ و بوی تازه

است .لذا میتوان از  آداب و رسوم بکار رفته در خمسه نظامی به  رسوم پادشاهی و شکار ،  بخشیده

رسوم نگهبانی، رسوم ازدواج ، سوگواری ، رسوم میهمانی و انواع رقص ) رقص دست بند ، شیشه بازی 

ت آن روزگار ها باور و حکایت دیگر که ما را در شناخ، شش انداز ، انگشتر باختن و... اشاره کرد. و ده

 و زندگی اجتماعی مردم و حکومتهای حاکم کمک میکند .

 برون آمد زپرده سحر بازی

 

 شش اندازی به جای شیشه بازی 

 (55) خسرو و شیرین ،ص 

 زدودن زنگ آینه آهنی توسط خاکستر :

 خبباکسبببببتببری ار ز خبباک سبببببودی  

 

 صببببببد آیبببنبببه را ببببدان زدودی   

 (3) لیلی و مجنون ،ص 

 ضدیت با علوم عقلی در شعر دوره :

با توجه به وضع سیاسی و اجتماعی دوره سلجوقیان و قدرت بیش از حد علمای دینی و تعصب  

شدید فقها و امرا در عقاید مذهبی خود، ضعف علوم عقلی امری بدیهی بوده است. علت مخالفت فقها 

ه بحث نبا فلسفه و علوم عقلی در این بود که آنان فقط به ظواهر احکام و آیات اعتقاد داشتند و هر گو

 و استدالل و توسل به عقل را برای حل مشکالت دینی، زاید فر  میکردند. 

از طرف دیگر، سالجقه تحت تأثیر مستقیم خلفای بغداد به تأسیس مدارس دینی مبادرت ورزیدند و 

در این مدارس که نظامیه مهمترین آنها به حساب میلمد، جز ادبیات و علوم دینی چیز دیگری تدریس 

تعلیم و تعلم علوم عقلی در آن ممنوع بود. این دو عامل با عقیده صوفیان که پای فلسفه و  نمیشد و

استدالل را برای درک حقایق چوبین میدانستند، در هم آمیخت و باعث شد که تفکر فلسفی برابر با 

وره د تفکر الحادی نزد مردم زمان مطرح شود. تضاد با فلسفه و فیلسوفان از این رهگذر به شعر این



 

 

 

 

 

 

 653/فکری در شعر شاعران سبک آذربایجانی برخی مختصات مشترک

راه یافته است.به عنوان مثال خاقانی در این قصیده ای از فلسفه و فیلسوفان این گونه تعبیر کرده 

 است: 

 امببیببزیببد                         فببلسببببفببه در سببببخببن مببیبب   

 نقببد هر فلسبببفی کم از فلسبببی اسببببت                  

 فببلسبببببفببی مببرد دیببن مببپببنببداریببد    

 

 ی نببام آن جببدل مببنببهببیببد...    وانببگببهبب 

 فببلببس در کببیسببببۀ عببمببل مببنببهببیببد...  

                         حببیببز را جببفببت سببببام یببل مببنببهببیببد   

 ( 653و 656)دیوان خاقانی،صص 

 قبلبم درکبش ببحبرفی کببان هوائیسببببت     

 

 عبلبم ببرکبش بعلمی کببان خببدائیسببببت     

 (530) نظامی ،ص

 مشبببکلی حبل بکنبد خباطر او گاه سبببوال   

 

 کببه اگبر جببان بکنببد وهم فالطون نکنببد  

 (68)دیوان فلکی ،ص 

 :  نتیجه

در بررسی مفاهیم ، مضامین ، موسیقی و صنایع لفظی و معنوی اشعار شاعران سبک آذربایجانی به 

میرسیم که شعر آنان دارای پاره ای از خصایص مشترک میباشد که عالوه بر ایجاد سبکی  این نتیجه

مستقل ، تاثیر شایانی در ظهور شاعران بلند آوازه چون حافظ و سعدی در اعصار بعد شده است . در 

این میان مختصات ادبی و فکری ایشان از اهمیت و جایگاه واالتری برخوردار است . ورود بعضی از 

مفاهیم  مانند ساقی نامه و مغنی نامه برای اولین بار در عرصه شعر ، انعکاس معلومات شعرا ، تضاد 

با فلسفه یونانی جهت اثبات دینداری ، تلمیحات مسیحی و مفاهیم دینی و عرفانی ، خودشیفتگی و 

ند آفرینی میکنگاه بدزبانی ، آداب و رسوم مردم و.... چنان در آفرینش مفاهیم و مضامین جدید نقش 

 این ویژگیها را ندارند. یسبک آذربایجان ه اندازۀای بمیتوان ادعا کرد که شعر هیچ دورهکه به جرأت 

 : فهرست منابع
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