پرتوی از جهانبینیِ خاقانی

*

معصومة معدنکن

جهانبینیِ خاقانی هم از اعتقادِ دینیِ او متأثر است
روحی ،بهخ

و هتم از خ

صتیاِِ

ص ،غرورِ کمنظیر و ت قعاِِ بیرون از حدّ و احستاِِ مظو میت ِ

او .تعبیراتی که خاقانی برای وصفِ جهانِ ناس تی و ظومانی بهکار متیبترد بت
خ فانگیز اس

و فضای تیره و تار و سیهچال آسایی را نمایش میدهد که آدمی

در آن به زندان و حیران و سرگردان اس  .در عینِ حال ،این ت صیفها معو ماِِ
وسیعِ این شاعرِ فرزانه را در حت زههتای متنت ِ عوت

و فنت ن و شتئ نِ متعتددِ

فرهنگی جو هگر میسازد .در مثل ،تعبیرِ «سردسیرِ ظوم » نشان از آگتاهیهتایی
میدهد در حدِ سیاحانی چ ن اب دلف از سرزمینهای شمالی که شب و روزِ چند
ماهه دارند؛ یا تعبیرِ «دی ِ درالزنا» از ت جه به «دارالقمامته» ،معبتدِ مشته رِ ن تارا،
خبر میدهد که در اشعاری چند از او مضم ن ساز شده اس ؛ یا تعبیرِ «صت رای
عادی مزاجانِ عادِ( ،»)1که به طبع و طبیع ِ ق ِ عاد اشاره دارد ،عنای ِ شاعر را
به اساطیرِ قرآنی نشان میدهد.
ش اهِد فراوانی در اشعار خاقانی بر آن دالل
می دیده اس  .باید گف

دارد که وی جهان را تاریک

که اِعراض از دنیا گرایشِ عا ِ شاعرانِ فارستیگت  ،بته-

* .نامه فرهنگستان ،پائیز  ،1374شمارة  ،3صص  78تا .84
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ص از قرنِ پنجم به این س  ،ب ده است ؛ از جموته در اشتعارِ ستنائی ،ایتن

نخستین چهرة برجسته در شعرِ عرفانیِ فارسی ،دنیا «دی سرایِ استخ انی» «سرایِ
بیوفایان» و در خ رِ «دوزخیانِ سگ صف » شمرده شده اس  .همچنین ،حکتیم
نظامی شاعرِ بزرگِ هم ع رِ خاقانی ،بارها از دنیا ت

یرِ وحش آوری بتهدست

داده ،از جموه گفته اس :
غ لی اس

جهان فرشته پیکر

تسبیح به دس

و تیغ در بر

تا رخ ننمایدِ همایی اس
چ ن روی نم د اژدهایی اس
(لیوی و مجن ن)

در نظرِ خاقانی ،دنیا گه ارة وحش

اس  .شاعر ،چ ن به حاصتلِ حیتاِِ

انسانی و نیافتههای عمرِ خ یش مینگرد ،دنیتا را قمارخانتهای پرمکتر و دغتل و
آدمی را پاکباختهای به دس ِ خ ن افتاده و درمانده در دس ِ ایتن حریتفِ دغتا
میبیند؛ هنگامی که به فریب و ناپایداریِ روزگار متیاندیشتد ،از ایتن جهتان بتا
عن انِ زنی رعنا و زالی نیرنتگبتاز ستخن متیگ یتد؛ در ت ت یر لئامت ِ طبتع و
خساس ِ دنیا آن را میزبانی سیهکاسه میخ اند و «بتینمکتی» را چاشتنیِ نتاگزیرِ
خ انِ این میزبان میشمارد؛ در ت صیفِ لغزشگاههای این هراِ جتای و تأکیتد
بر رهزنی و اغ ای آن ،با وصفِ «مغیالنگاه غ الن» از آن یتاد متیکنتد و غت النِ
رهزن را دیدبانانِ این «کُهپایة بال» میداند.
شاعر ،چ ن به فسردگیِ روحِ انسان در زندانِ تاریکِ دنیا میاندیشد ،عتالم
را از راهِ ت قیر و تخفیف خاکدانی تیره مینامد ،هم ،به اعتبارِ چمیدن و چریتدنِ
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غافالنة آدمیان در این مَضیف ،آن را «آخُرِ آختر زمتان»« ،خشتک آخُتر» و «آخُترِ
خذالن» مینامد و میزبانِ آن را ترشرو و مایدههایش را «آبایی بتدگ ار» وصتف
میکند و آن را در خ رِ جانِ واالی انسانی نمیداند و با شت ری عاشتقانه از ایتن
«نبهرهجای» به ص رای دلگشایِ عشق سر میکشد .گوشنِ سرسبزِ ایتا را جتایِ
سالم

و امن نمیداند و دهتر را صتیادی خت نریتز و شتب و روز را دو ستگِ

شتتکاری و آستتمانِ نیوگتت ن را بتتازی کبتت د و تیزپتتر متتیبینتتد .در ت صتتیفِ
افسارگسیختگی و هرزه دریِ آن را «ابوقی مطوق عنان» معرفی میکند کته راکتب
کمترین اختیاری در روش و خرا و جه ِ سیرِ آن ندارد .روزگار را در نگریستن
به اح الِ آدمیان و مراقب

از آنها اح ر (یک چشم) و در کینهورزی و کینتت زی

(دوبین) میخ اند .برای بیانِ نفرِ و انزجارِ خ د از روزگارِ دیرینته ستال ،آن را
«عج زِ نابکار»« ،زالِ سپید ابرو» و «ما ِ سیهپستان» که چهره به خ نِ فرزندانِ خ د
رنگین ساخته معرفی میکند .تنگنای عالمِ ماده را ،که تمایل فطری به فترار از آن
دارد ،به «ششدرة دورِ قمر»« ،ششدرة فضا»« ،ششدرة ستمگران» و آدمیان را مهره-
بازانی مهره در کف که در ششدر حیران و درمانده ماندهانتد تعبیتر متیکنتد ،کته
وصفهایی چ ن «سیاهخانة وحش » گرفتاریِ چارهناپتذیرِ آنهتا را م ست ِتتر
میسازد.
بر فهرس ِ تعبیراِِ بدیعِ خاقانی برای نمایاندنِ نگترشِ خت د نستب
روزگار و دنیای بیوفای ناپایدار و وحش زا و آفت نتاک و دی صتف
وحش

بته

و زنتدانِ

وصفهایی چ ن «آخُرِ سنگین»« ،دی مان سترا»« ،جزیترة وحشت فتزا»،

«حریفِ دغا»« ،حریتفِ گوت بُر»« ،ختاکدانِ دیت »« ،خرابتاِِ ظومت »« ،ختراِِ
خراب»« ،خراِِ خسیسان»« ،خراِِ فنا»« ،خرابة نادلگشا»« ،دامگاهِ دی و ست ر»،
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«ساحرِ هاروِ سیر»« ،عری( )2خانة خذالن»« ،غرقهگتاه»« ،غتم خانته»« ،غرقتابِ
وحش »« ،گه ارة فنا»« ،نشمینِ دی »« ،هف
میل به عزل

زندان» را میت ان افزود.

و گریز از عالم در سراسرِ دی انِ خاقانی او بهچشم میخ رد.

شعر احساِِ تنهایی و غرب

و م رومی از همنَفسی راح رسان میکند .گتاهی

او را همچ ن صیدِ وحش زدهای مییابیم که از عالمیان چنان میرمد کته گترگ
گزیده از آب .تمایلِ او به سفرهای دور و دراز نیز ظاهراً از همتین حتال نشتأِ
میگیرد .شاعر در عرصهای که احساِ متیکنتد چهارست ی آن را وحشت
گرفته خ د را چ ن سیمرغ تنها و بیک

فترا

میبیند ،چ ن سگ جراح ِ خ یش بته

زبان میلیسد و طمع از مهربانان میبُرد.
بهویژه در ق ایدی چند این بدبینی و عزل جت یی و احستاِِ تنهتایی و
م رومی از همد و همدل را به زبانی پر س ز و گتداز و بتا تعبیرهتایی بتدیع و
ق ی بیان میکند.
در ق یدهای به مطوع:
قوم بخ ِ من شکسته سر اس
م ی در سر ز طالعِ هنر اس .
از همان آغاز شک ه از بخ

و طالع سر میدهد .این ق تیده در غربت

و

ظاهراً در دورانِ پختگی و کمالِ خاقانی سروده شده و شاعر در آن خ د را چت ن
قماربازی دردس ِ خ ن میبیند و از نداشتنِ یارِ یک دل و یک رنگ و ق طِ وفتا
مینالد و شادِی زندگی را یک جزو و غمِ آن را هزار ورق میداند و از آست دگیِ
نادان و رنج دانا و مجه ل ماندنِ فضل و اعتبارِ جهل گوه دارد و از این که قضا و
قدر بر بینیازیِ سفوگان و نیازمندیِ ج ان مردان قوم رانده اظهارِ شگفتی میکنتد
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و دلِ پاکان را از دس ِ روزگار شکسته مییابد.
ق یدهای به مطوعِ:
دل روی مراد از آن ندیدس
کز اهلِ دلی نشان ندیدس
با نالش از بیوفایی و بیحقیقتتیِ اهتلِ عتالم قترین است  .شتاعر ،در آن،
نامردادیِ دل را از آن میداند که اهلِ دلی نیس

و در ه ای یافتنِ اهتلِ دل عتالم

را نه یک بار بوکه سه بار در مین ردد .آسمان را کعبتینِ بینقشی میبیند که هیچ-
ک

نقشِ وفا در آن ندیده اس

پدیدار نیس

و در فراز و نشتیبِ عتالم نشتانی از پیتکِ وفتا

و دلیل بر کتژیِ زمانته پشت ِ خمیتدة وفاست

کته روزگتار آن را

شکسته اس .
خاقانی ق یدهای به مطوع:
نه ز دول

نظری خ اهم داش

نه ز سو ِ اثری خ اهم داش
دارد ،که به شهادِِ قراین ،حاصلِ دورانِ پختگی و ایا ِ آخرِ عمترِ اوست .
شاعر در این ق یده عالم را گ سالهپرس
وصف میکند و خ د را م

و گمراه و فوتک را شیشتهای پتر دیت

ر در تیربارانِ بال میبیند و بختش در این هنگامته

به خ ابی سنگین فرو رفته اس .
ق یدهای به مطوعِ:
دل ز راح

نشان نخ اهد داد

غم خالصی به جان نخ اهد داد
مرثیهای اس

ک تاه که ،به اقتضای م ض  ،حال و ه ایی یأِآمیتز دارد.
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شاعر در این ست گنامته جتان را استیرِ غتم ،زنجیترِ عتدلِ آستمان را گسستته،
فریادخ اهان را بی فریادرِ و روزگار را خ نریزی بیدیَ

و فوک را سیهکاسه

و ممسک میخ اند و طمعِ وفاداری از مردمان را در حکمِ چشم داشتنِ آبِ روان
از ش رهزار میداند ،از زمانة بیامان میگریزد و به قناع

پناه میبرد.

ق یدهای به مطوع:
به فوک تخته در ندوختهاند
چشمِ خ رشید برندوختهاند
با ت

یری شاعرانه از جهان آغاز میش د ،که هرچند به همان حالِ پیشینِ

خ د مانده درِ عدل و ان اف در آن بسته شده اس  .آدمیان از کرامت

بتیبهتره،

بیهنران در تنعم ،هنروران سرافکنده و به کنجی خزیتدهانتد؛ وفاکیمیتا و نایتاب
اس ؛ «در زیانِِ قَدَر» از تار و پ دِ وفا خوعتی ندوختهاند .شاعر ،در گریتز از ایتن
معرکه ،از اح الِ روزگار درِ عبرِ میگیرد و پای در دامنِ عزل

میکشد.

ردیفِ «چه کنیم؟» در ق یدهای به مطوع:
غ ه بندد نف
لب به فریاد نف

افغان چه کنم
ران چه کنم

از درماندگی و سرگشتگی شتاعر حکایت
پیداس

متیکنتد .از قتراین و امتاراِ

که این چکامه نیز به روزگارِ سالخ ردگیِ خاقتانی ستروده شتده است ،

روزی که او در پیِ از دس
دلش فت ای بازگش

دادنِ عزیزی ،شاید همسرش ،ترکِ دیار کرده و دیگر

به شروان نمیدهد .غ ه راهِ نفسش را بستته و غتم ،چت ن

رصدبانی بیگذش  ،برای نف

کشیدن هم از او باج میخ اهد .فوک چ ن افعیِ

پیچانی ق دِ جانش کرده و صد عقدة پیچ در پیچ در رشتة جانش افتاده اس  .از
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خ انِ گستردة عالم ق تی جز خ نِ دل بهرة خ د نمیبیند و شاعر ،چ ن در گیتی
نه وفایی مانده اس

و نه رهی ،روی به عزل

میآورد.

در ق یدهای دیگر به مطوعِ:
از آن قبل که سر عالمِ بقا دار
بدین سرای فنا سر فرو نمیآر
که از زهدیاِِ خاقانی اس  ،عالم «دا گاهِ دی و ست ر» خ انده شده است
و شاعر از این منزلِ نبهره و پرفریب پاپ

میکشد و در «قفت ِ پتنج حت » ،در

ش قِ عروج به «آشیانة فوک» بال و پر میزند .جهان را سراسر بتاد و جهانیتان را
بادپرس

و خ د را در این میان ،چ ن سمیرغ ،غریب میبینتد و از خَوتقِ آهنتین

طبع کناره میگیرد.
باز در ق یدهای به مطوعِ:
به دل در خ اصِ وفا میگریز
به جان زین خراِِ فنا میگریز
نفشی رنگین از رمیدگیِ خاقانی از عالم و اهلِ عالم ت

یر شده اس

کته

در ردیفِ «میگریز »فریادِ آن تکرار میش د .شاعر ،رمیده از مرد و نامردمی ،بته
عالمِِ وحدِ و ،گریزان از غ غای نامرادی ،به «ح تارِ رضتا» پنتاه متیبترد .دل-
آزردگی از «نقشِ مرد » تا سرحَدِ رمیدن از «نقشِ مترد گیتا» از «بترگریتزِ وفتا»
مناظرِ ه لانگیزی از وحش ِ خاقانی از عالم و عالمیان عرضه میدارد.
در ق یدهای به مطوع:
عافی

را نشان نمییابم

وز بالها امان نمییابم
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شاعر خ د را مرغِ در بهدر و سرگردانی میبیند که برای یتافتنِ پناهگتاهی
امن به جستج برمیخیزد و ناامید باز میگردد .از دنیا ،این نشیمنِ دی  ،در هراِ
اس

و در آن وحشخانه نه همدمی ایرمانی مییابتد و نته تع یتذی بترای جتانِ

غریب .مرد همه فرع ن صف

و گرگپیشه و ستمکارند .هنر همچنتان م جتبِ

حرمان و مالز با بیدولتی اس

و حاصلِ عمرِ گران مایه چیزی جز زیان نیس .

م ض ِ ق یدهای به مطوع:
به دردِ دلم کاشنایی نبینم
هم از درد دل را دوایی نبینم
نیز شک ه از روزگار اس .
شاعر در این شک اییه با تعبیراِِ تأملانگیزی از دنیا یاد میکند و خ د را در ایتن
بادیه غریب میبیند که چارهای جز پناه بردن به «دردِ تسکین فزا» و «اندُهِ انتدوه-
زدا» ندارد .این تعبیرهای خالفِ مشته ر ) (Paradoxesخت د بیتانِ رستای عمیتق
دردمندیِ شاعر اس  .آرزو میکند تا «پتلِ آبگت نِ فوتک» کته در جت ش «آبِ
رضایی» نیس

ویران گردد .طبایعِ چهارگانه را از زادنِ مردان سترون میبیند و از

مرگِ کَرَ و خام شیِ چراغِ وفا مینالد و پناه بردن به «ت کّل سرایِ دل» را چتارة
دردهای خ د مییابد.
ق یدهای به مطوعِ:
ق طِ وفاس

در بندی آخر الزمان

هان ای حکیم پردة عزل

بساز هان

در مدحِ رس لِ اکر صوی اهلل عویه و آلته و ستوم است  .خاقتانی در ایتن
چکامه نیز از دنیا با تعبیراِ و عناوینی یاد میکند که بیانگترِ نهایت ِ وحشت

و
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نفرِ و ت قیرِ اوس  .دنیا میزبانی اس

ترشرو و خ ش زبان کته خت شتترین

ن الهاش ل زینهای پر از خردههای الماِ اس  .چشمِ بهتی داشتتن از روزگتار و
تجان

ج یی در آن کاری اس

م ال و بیخردانه .از عالمِ غیتب متدا هشتدارِ

بیامانی بهگ ش میرسد .یگانه چاره کم کردنِ آرزوها و گم کردنِ آشیان از ک
و ناک

اس

و در خریدِ رضای خدا شدن در مقابلِ خدای فروشانِ دغل.

در ق یدهای به مطوع:
هین کز جهان عالم ِ ان اف شد نهان
ای دل کرانهکن ز میان خانةجهان
شاعر خ د را پای بس ِ مادر و واماندة پدر میخ اند و افسردگانِ زمانه را
به گربة پرخیان

و م شِ نقبزن و عنکب ِِ ج الهه و خترمگ ِ عت ان تشتبیه

میکند و ،سرانجا  ،از ن بهارِ باغِ جهان ،که اعتمادی بر آن نیس  ،کرانه میگیترد،
از روزگار دامنِ هم

برمیکشد و سر از جیبِ تجرّد برمیآورد.

ق یدة به مطوعِ :
ناگزرانِ دل اس

ن ب ِ غم داشتن

جبه ِ آمال را داغِ عد داشتن
سراسر به روگرداندن از دنیا و تجرّد و وارستگی فرا میخ انتد .شتاعر در
این پندنامه از طبایعِ نفسانی به «اوباش» تعبیر میکند و ما را از کاخ ساختن برای
آنها منع میکند .این ق یده از حدِ شک اییه فراتر متیرود و از ت ت الِِ درونتیِ
شاعر حکای

میکند.

ق یدة به مطوع:
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ضماندار سالم
که درالموکِ عزل
با مقدمهای در شکای

شد دلِ من
ساخ

مسکن

از زمانه و میل به عزل  ،تخو تی است

بته متدحِ

رس ل اکر  ،صویاهلل عویه و آله و سوم .شاعر ،در مقدمه ،عالم را «دهانِِ مار» می-
شمارد که باید از آن دوری جس

یا زنی نیرنگباز که بترای ایمنتی از فریتبِ او

باید گ شها را سیماب انباش  .مادرِ روزی سترون گشته اس

و شتاعر ستر آن

دارد که دل را از آتش طعا دهد .ق یده با مفاخر و رجتزی پایتان متییابتد کته
خاقانی طیِ آن خ د را «سیمرغ اشعار» و حاسدانش را «کرک

شعارانِ» می ه دزدِ

باغِ طبعِ خ یش میخ اند و از غ غای آنان به درگاهِ رس ل پناه میبرد.
گزافه نیس

اگر ق یدة به مطوع:
االمان ای دل که وحش

زحم

آورد االمان

بر کران ش زین مغیالن گاهِ غ الن برکران
را یکی از هراِانگیزترین چکامههای خاقانی در مایة رمیدگی از دنیا و دنیتاوی
بخ انیم .شاعر ،در این ق یدة بوند ،پرهیز و گریتز از متاتم کتدة دنیتا را ،کته بتا
تعبیرهایی ب

م حش از آن یاد میش د ،ت صیه میکندو خاطرنشان میسازد کته

شیرینیهای آن نیز به زهر آمیخته اس  .خاقانی ،با چنتین احستاِِ وحشتتی ،آن
چنان از مرد گریزان اس

که سگ گزیده از آب .او مُهرِ نیستی بر گریبتان متی-

بندد و بر چهار ف لِ روزگار چارتکبیر میزند و از کنجِ فقر مأمن میستازد و در
مکتبِ قناع

به ابجدخ انی مینشیند.

مرد گریزیِ خاقانی در ق یدهای به مطوعِ
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پرتوی از جهانبینی خاقانی

خرمی در ج هرِ عالم نخ اهی یافتن
مردمی در گ هرِ عالم نخ اهی یافتن
که در عزای م ب بِ خ یش سروده ،با یأِ و اندوهِ بیشتری عجین اس .
شاعر حتی آه کشیدن در غم خانة دنیا را ،که م رمی در آن نیس  ،بیهت ده متی-
داند .قاف تا قافِ جهان را سربه سر «شبِ وحش » میبیند – شبی کرانناپذیر که
نشانی از روشنی در آن پدیدار نیس .

تا قیام

ردیف «مخ اه» در ق یدة به مطوع:
در ساح

زمانه ز راح

ترکیبِ عافی

نشان مخ اه

زمزاجِ جهان مخ اه

ما را از شرح و تفسیرِ حال و ه ای شاعر نسبتاً بتینیتاز متیستازد .شتاعر
جستج ی راح

و عافی

و با خ یشتن ساخ
رباطی اس
و دریایی اس

را در این عالم عبث میشمارد :باید با داغِ دل س خ

که در زمانه از مرهم و همد اثری نیس  .دنیا قمارخانته و

خالی از حریفِ همجن

و میزبانِ همنف  ،نهنگی اس

ه لناک .در کا ِ این نهنگ مجالِ نف

جستن میسر نیس  .چارس ی ک ن و مکان را وحش
تنها زما ِ امل بوکه زما ِ عمر را بهدس

خ نآشتا

کشیدن و از این دریا کتران
فرا گرفته اس  .زمانته نته

دارد و در برابر از تسویم گریزی نیس .

م ض ِ ق یدة به مطوعِ:
چ گل بیش ندهم سران را صداعی
کنم بوبالنِ طرب را وداعی
عزل

و قناع

اس  .شاعر از این که آفتابِ کَرَ به یک باره غروب کرده و شبِ

بخل بر همه جا سایه افکنده شک ه سر میدهتد .جهتان را چت ن تنتگ چشتمانِ
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دوران ممسک و آدمیان را وحشی صف

و بهیمی طبع میخ اند و یک ستره بته

ترکِ اقطا شاهان میگ ید و چ ن میری مطا در ای انِ عزل

بر چاربالِش عزِ

مینشیند.
در ق یدهای به مطوع:
در این منزل اهلِ وفایی نیابی
مج ی اهلِ کامروز جایی نیایی
اسارِِ آدمی در دس ِ روزگار به گرفتاری در ششدرة نرد تعبیر متیشت د.
نّراد مهره در کف در تنگنا حیران مانده اس  .غمدانِ جهان دی ماهِ سردی است
که امیدی به بهارِ آن نیس  .وفا و کر  ،این عقاقیرِ ص رای دلها ،نایاب است

و

یگانه راهِ رهایی از غم بریدنِ بیخ آرزوهاس  .روزگار تیره مشترب و بتیصتفا و
شیرِ سگ خ رده و ش رهزاری اس
نایاب اس

که بایتد از آن امیتد بریتد و مردمتی امانت ِ

و از این منزلِ غمافزا تنها به کهفِ امانِ دل میت ان پناه برد.

خالصه آن که دنیای خاقانی ب

تیره و تار ،بیرحم و سنگدل ،بیصتفا و

ریاپیشه ،ظومانی و خالی از امید و ن شِ آن آمیخته با نیش اس  .به هر گا دامی
در آن گسترده اس

که آدمی از بندِ این نجسته در آن گرفتار میش د .نه از زمانته

میت ان طمعِ وفا داش
آسایشِ عزل

و نه از اهلِ زمانه .پ

و دامنِ قناع

چاره جتز پنتاه جستتن بته کتنجِ

و مأمنِ م کل نیس .

یادداشتها
 .1یعنی ص رایی که ساکنانِ آن مزاج و سرش ِ ق ِ عاد و ثم د را دارند.
 .2عَری ،و عِری (مُمالِ آن :عِری) ،در شطرنج ،خانهای که شاه در آن بیحرک
شده باشد.
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