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  ي وفااحرار قۀیصد

  یفارس اتیادبی ارشد زبان و کارشناسي دانشجو

  چکیده

اومانیسم  خصوص بههاي داغ مکاتب فکري معاصر  زن و جایگاه حقوقی و انسانی وي از بحث

درگذشته و  -و فمینیسم است و موضوعی است که محققان و نویسندگان و شاعران زیادي

خاقانی نیز یکی از شاعرانی است که حضور زن . اند پرداختهضمن آثار خویش به آن  - حال

ي تندي نقدهاساز  در دیوان او بازتاب قابل توجهی دارد و اشعارش در این خصوص، زمینه

ستیزترین شاعر ادبیات فارسی  ا جایی که برخی از پژوهشگران وي را زنعلیه او شده ت

 نیزتریست زنراستی  موضوع جستار حاضر بررسی همین نکته است که آیا خاقانی به. اند دانسته

 - 1: یی از قبیلها تیواقعداشت  ۀ حاضر با در نظرمقالشاعر ادبیات فارسی است؟ نویسندگان 

خانوادگی و  طیشرا -3؛ )جغرافیاي کالم(ضاي حال و مقام اقت - 2ی؛ شناخت روانمباحث 

اند که دلیل  ة بیان طنزآمیز خاقانی یا لحن سخن وي، بر آنویش - 4اجتماعی شاعر؛ 

ي، این است که در زیست زنهاي تند برخی بزرگان در متهم کردن وي به افراط در  قضاوت

البته قابل انکار نیست که شواهدي دال بر . اند دهیگرد تفهم برخی اشعار وي دچار سوءبرداش

اما واقعیت این است که وي از این حیث تفاوتی  شود یمخوارداشت زن در آثار خاقانی دیده 

قابل  با دیگر بزرگان ادبیات ما ندارد، زیرا نگاه منفی به زن در آثار ادبی، متأسفانه ویژگی غیر

ها و ملل مختلف، چون مانوي، بودایی،  یینو تعالیم آ ها شهیاندانکاري است که ریشه در 

  .و سوءبرداشت از متون دینی و رسوخ اسرائیلیات در آن و باورهاي عامیانه دارد.. .یونانی

  

   .ییستا زني، زیست زنخاقانی، دیوان خاقانی، زن، فمینیسم،  :ها کلیدواژه
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  مقدمه

. ك.ر(ترین و پرتأثیرترین شاعران ادب فارسی است  شک خاقانی یکی از برجسته بی

.. .که شاعران بزرگی چون حافظ، موالنا، سعدي، عطار، جامی و ،)2: 1387، کن معدن

ة زندگی، آثار و افکار این دربارتا کنون موضوعات بسیاري . اند رفتهیپذشدیداً از او تأثیر 

یکی از این موضوعات، متهم کردن وي به افراط در . استشاعر بزرگ مطرح گردیده 

ۀ حاضر، بررسی و تحلیل این دیدگاه است که مقالموضوع . تحقیر و خوارداشت زن است

شاعر ادب فارسی  نیزتریست زن -  اند نمودهي ادعا ا عدهکه  طور آن -راستی آیا خاقانی به

  است؟ 

طور پراکنده و بعضاً مختصر در  زیادي بهنظرهاي  ة نوع نگاه خاقانی به زن، اظهاردربار

از . کتب گوناگون وجود دارد، ولی کار مستقل چندانی در این عرصه، ارائه نگردیده است

بررسی تطبیقی سیماي زن در «ۀ مقالبه  توان یمبین محدود کارهاي مستقل در این حوزه، 

کزازي و ( »زن، جان دان :خاقانی«ۀ مقالو  )109 - 89: 1387حسینی، (» آثار خاقانی و نظامی

پس از مطالعه و بررسی آرا، دالیل و شواهد . اشاره نمود) 158 – 139: 1387صادقیه، 

شعري نویسندگان مختلف، این حقیقت روشن گردید که اکثریت قریب به اتفاق این 

به خوارداشت زن در نگاه و  - با درجات متفاوت از نظر شدت و ضعف  - نظران صاحب

  .اند کردهکم آثار خاقانی ح

ۀ حاضر در تمامی این اظهار نظرها از نظر دور مقالي که به اعتقاد نویسندگان ا نکته

ۀ انتقادي شخصیت و طنز جنبکدام در تحلیل نگاه خاقانی، به  داشته شده، این است که هیچ

، بلکه اند دهیگردبرداشت  از این رو نه تنها در مواردي دچار سوء. اند نکردهسخن وي توجه 

به دلیل عدم دریافت صحیح منظور وي، برداشتی عکس نظر این شاعر حساس و منتقد و 

افراط «ي که آنان را در نسبت دادن ا نکتههمان . اند نمودهمعترض به اوضاع زمانه استنباط 

  ! به خاقانی، به افراط کشانده است» يزیست زندر 

تمامی ابیات شاهد، برگرفته است که   پیش از ورود به بحث، اشاره به این نکته ضروري

ضیاءالدین سجادي است و ارجاعات  خاقانی به کوشش دکتر سید دیواناز چاپ معروف 

  . در ذیل هر بیت آمده است) شمارة صفحه: دیوان(صورت  به دیوانبه 
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  ي کلی نگرش منفی به زن در آثار ادبیها شهری

  :شده است گر جلوهگونه  نگاه منفی به زن در ادبیات ما به دو

گاه این طرز تلقی، آگاهانه، عمدي و از روي باور فردي است که از شرایط ) الف

... و اند داشتهخانوادگی، تجربیات ناخوشایند شخصی و زنانی که در زندگی فرد حضور 

  .شود یمناشی 

الگوهاي شکل  گاه خوارداشت زن ریشه در ناخودآگاه شاعر یا نویسنده و کهن) ب

در این صورت شاعر یا نویسنده از نمادها، . دارد اش جامعهو ضمیر وي و گرفته در ذهن 

اما . دهد یمکه تصویري منفی از زن ارائه  کند یمتشبیهات و استعارات و تعبیراتی استفاده 

 نیتر مهم. است... هدف این گویندگان، تحقیر زن نیست بلکه تعلیم یا بیان حقایق معنوي و

  :اند از ، عبارتاند بودهن نوع نگاه به زن دخیل ي ایریگ شکلعواملی که در 

رسوبات تعالیم ملل و ادیان مختلفی که زن در باور آنان هیچ جایگاهی نداشته  -1

ها و  ۀ کتابترجماز طریق ... ي مانوي، هندي، یونانی، عبرانی وها نییآاست؛ از جمله،

جمله دستاوردهاي ترجمۀ عنوان نمونه از  به). 94: 1388حسینی، . ك.ر(تبادالت فرهنگی 

ی رانیا اتیادببودن عقل و مؤنث بودن نفس به فرهنگ و  مذکرۀ شیاندآثار یونانیان، ورود 

  ). 106: همان(است 

که مرد  نیز، زن نمادي از پذیرندگی و قابلیت دریافت است درحالی ها اسطورهدر  -2

ی و ازدواج با بارورکنندگو آسمان قدرت ... نمادي از دهندگی و قابلیت آفریدن است

ها این تشابه بین  ایران، یونان، هند، چین و سایر سرزمین ریاساطدر . مادر زمین را دارد

نوعی نگرش ... و مردي یادشده در باال بین زن بند طبقه... کار رفته آسمان و زمین بارها به

ۀ دنبال آن گرفت ها و رمزهاي شکل ، تمثیلها هیتشب جۀینتمحور است که در مردانه و مرد

جهت (استعداد خلق ندارد که زن توانایی و  شود یماین باور همگانی ایجاد  مینیب یم

  ).126و  125: همان. كتفصیل، ر

هاي ناصحیح خود از متون دینی  ی که خوانششانیاند جزمهاي  اسرائیلیات و دیدگاه -3

ن مسلمان سرزمین ما، هرچه را و متأسفانه گویندگا اند نمودهرا به نام دین قلمداد و معرفی 

بدون تحقیق در صحت و سقم  اند نموده، منسوب به دین تصور ها دهیشنیا  ها دهیداز راه 

و دیگران  اند گنجاندهدر آثار خویش  - اند نداشتهکه بعضاً تخصصی هم در این زمینه  -آن
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نفس «ۀ مینکه بدیهی است تحقیر زن و اهانت به او . اند نمودههم گفتار آنان را تکرار 

»واحده
1

به  .است، مغایر دیدگاه اسالم و توهین به کل نفس واحده یعنی کلیت انسان است 

هاي غلط سنتی از نقش زن در اسالم،  براي تصحیح برداشت«قول پرفسور آنه ماري شیمل 

چگونه از مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات با هم سخن  قرآنکافی است ببینیم 

  ).312: 1383، فر یوسفی(» دیگو یم

هر چند . ماندگی علمی، فرهنگی و اجتماعی خود زنان در ادوار مختلف تاریخ عقب -4

. ساالر بر آنان عارض و تحمیل گشته بود ة تفکر مردطریساین وضعیت ناخوشایند تحت 

ة کامالً متفاوت را دورقرضاوي، اندیشمند معاصر مصري، معتقد است زنان مسلمان دو 

  :اند دهکرتجربه 

ۀ بهانۀ نزدیک یا به تعبیر وي عصر انحطاط که فقها و متشددان زمانه به گذشت) الف 

شدند و نتیجه این ) حتی براي رفتن به مسجد(پیشگیري از فساد، مانع خروج زن از منزل 

ماندگی گردید  ۀ انسانی از دین و دنیا طرد و گرفتار انواع جهل و عقبجامعشد که نیمی از 

رفت مبتال گشت؛ چون، زن فقط نیمی  ل آن کل امت اسالمی نیز به انحطاط و پسو به دنبا

ة پرورش عصرها گهوارۀ دیگر آن و در واقع مینة دهند ۀ انسانی نیست، بلکه پرورشجامعاز 

  .هاست و نسل

ي ها عرصهۀ دور که صدر اسالم و خیرالقرون است و بانوان مسلمان در گذشت) ب

مختلف سیاسی و اجتماعی بر حسب توانایی خویش مشارکت داشتند و زن مسلمان امروز 

ۀ سراسر افتخار خود را مد نظر قرار گذشتۀ خویش این ستیشاباید براي بازیافتن جایگاه 

  ).72 -  64: 1377قرضاوي، . كو ر 22- 14: 1381قرضاوي، . رك لصیتفجهت (دهد 

ۀ اجتماع و عرصنجر به حذف زن از حضور در بعدي مردساالر، فقط م نگرش تک -5

هایی که آن هم فقط در دست مردان بود، از  محرومیت علمی و فرهنگی او نشد؛ زیرا، قلم

یۀ نگاه آنان به حرکت درآمد و به اشکال مختلف سعی شد حتی زن را در ساختار زاو

معرفی نمایند و این دوم، پست، ناتوان و مقهور  ۀ مقابل مرد و جنسی درجهنقطآفرینش نیز 

ي گر لهیحجریان تا جایی پیش رفت که هرگونه هویت مستقلی از زن سلب گردید و مکر و 

هاي  اندك طی قرن ۀ وجودي وي قلمداد گشت و این ذهنیت منفی اندكمشخصبارزترین 

.گردید - اعم از زن و مرد - متوالی، فراگیر و نهادینه و جزو ناخودآگاه مردمان ما 
2  
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ۀ ترازو را به نفع مردان سنگین کفبناي عرفان نیز که مبارزه با نفس اماره است،  -6

، از نظر جنسی، شد یمي شهوانی آن ها خواستهکه هر آنچه مربوط به نفس و  کرد؛ چرا 

البته معادل شمردن . و پرهیز از آن درس نخست معرفت عارفانه بود شد یممؤنث شناخته 

ي نفس، نفس معنا گریدطرف  رایز، ستینة زن درباری زشت ریتعبزن و نفس به هر صورت 

اگر نفس مؤنث است، پس  ملیشبه اعتقاد . ۀ روحانی در بشر استدرج نیتر یعالمطمئنه، 

نفس  ی درجۀعرب ابن گریداز طرف . معیارهایی زنانه به حساب آیند تواند یمانواع نفس هم 

به . کند یمصورت زن، تجلی  خداوند به يوو درتخیل خالق  داند یمی را برتر از عقل کل

متفاوت  اریبسشاعرانه  انیبي واژة زن در رمز کاربردتفاوت  مینیب یم کهصورت است  نیا

  ).139 - 62: 1388حسینی، . كجهت تفصیل، ر(هبوط تا معراج است و از 

  ة نگاه خاقانی به زندربارنظران  دیدگاه صاحب

ة آن مطرح شده است که دربارنوع نگاه خاقانی به زن موضوعی است که نظرات زیادي 

  : ي نمودبند جمعدسته  راین اظهارات را در چها توان یم

ۀ اول نویسندگانی هستند که معتقد به نگرش منفی خاقانی به زن بوده و برخی دست) الف

. اند دانستهشاعر ادب فارسی  نیزتریست زنیا حتی  زیست زناز آنان آشکارا یا تلویحاً او را 

او معتقد . شود یمي مریم حسینی دیده ها نوشتهنظرها در این زمینه در  شدیدترین اظهار

به  زیست زنة شاعران زمراو را در  میتوان یمخاقانی هم از آن دسته شاعران است که «: است

یک از  ه در دفترهاي هیچک شود یمي شعري دیده ها نمونهدر میان اشعار او . حساب بیاوریم

بررسی «ي با عنوان ا مقالههمچنین وي در ). 60: 1388(» شود ینمشاعران دیگر یافت 

خاقانی زنان را در ردیف خادمان به شمار «: دیگو یم »سیماي زن در آثار خاقانی و نظامی

ۀ خاقانی بار منفی شیاندطور کلی زن در  به. نامد یمو آنان را ناقصات عقل و دین  آورد یم

که در یک عهد و ] نظامی و خاقانی[ۀ قرن ششم برجستۀ این دو شاعر سیمقاخالصه، . دارد

که یکی طرفدار حقوق و ارزش  دهد یم، نشان ستندیز یمیی قرین هم ها نیسرزمزمان و در 

ۀ مقابل او حتی گاهی ناخواسته، آرزوي مرگ فرزند دختر نقطزنان است و دیگري در 

  ). 109 - 108: 1387حسینی، (» کرده است خود را

در این زمینه به داوري پرداخته  تر معتدلنظرانی هستند که قدري  ۀ دوم صاحبدست) ب

و در کنار حکم به نگاه منفی خاقانی به زن و ایراد شواهد در این زمینه، به نگاه مثبت و 
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خاقانی در «: میخوان یم مدائنخاقانی در ایوان در کتاب . اند نمودهوي نیز توجه  زیآم شیستا

، با وجود پرورش در دامن »يگر یمان«و » مانی«ي برزخ زندگی، تحت تأثیر »تاریکسو«

مادري مهربان که خود به آن اذعان دارد و با وجود مدح بانوان شروانشاهان و برتر دانستن 

ة خود دوبارواج بدبین است؛ از ازد» زن«ۀ پادشاهان، باز به همآنان در کرم و بزرگواري از 

اما خاقانی نیک فرجام . خواهد یمو از داشتن دختر بیزار است و مرگ او را از خدا  نالد یم

هاي پایانی زندگانی، نه تنها در تاریکسوي برزخ  است و این خوشبختی را دارد که در سال

ي انیرانی و گرد و غبار ها آموختهو تمام  گذرد یمنیز » فروغسو«که از  کند ینمدرنگ 

یکباره عوض  ة زن بهدربار؛ نظرش روبد یمۀ دماغش خانبدسگالی و بدگمانی را از 

» دیسرا یمیی سوزناك ها چامهشده و  نیاندوهگ؛ از مرگ همسرش سخت شود یم

  ).45 - 44: 1375ي بختیاري، محمود(

ة زن درباره خاقانی در تحلیل دیدگا خاقانی، جان دان: زن ۀمقالاظهار نظر نویسندگان 

ة دیدگاهش دربارآسانی  به توان ینمخاقانی از شاعرانی است که  :به اختصار چنین است

 دربارة زیآم شیستانسبت به زن قضاوت نمود؛ زیرا در تعدادي از اشعار وي، دیدي مثبت و 

از زن  زیانگ فتنهسیمایی نابکارانه و  شیها سرودهزنان آشکار است و در مقابل، تعدادي از 

نویسندگان مذکور پس از استشهاد به قطعاتی از خاقانی در خوارداشت زن، . دهد یمارائه 

یافت که شاعر در آن از  توان یممعتقدند بارزترین سند بدبینی خاقانی به زن را در اشعاري 

این نویسندگان که در تحلیل . داشتن دختر اظهار نارضایتی و سرافکندگی نموده است

از محتواي برخی ابیات از جمله بیتی  اند دادهنفی بودن نگاه خاقانی به زن حکم نهایی به م

و  الدین را به چشمه و اخستان را به درخت مانند کرده و بانو را سرچشمه که خاقانی عصمه

. ك.جهت تفصیل، ر( اند نمودهبه شمار آورده، اظهار شگفتی ) پادشاه(اصل حیات اخستان 

ي ها سرودهدکتر کزازي نیز بر این باور است که از ). 147- 141: 1387کزازي و صادقیه، 

  ). 22: 1372(دختر نسوخته است  غیدرکه چندان دل در  دیآ یم خاقانی در مرگ دخترش بر

. خورد یمۀ سوم افرادي هستند که بیانات ضد و نقیضی در آثارشان به چشم دست) ج

پس از «: سدینو یمخاقانی  دیوانمۀ ۀ بیست و چهارم مقدصفحدکتر ضیاءالدین سجادي در 

رشیدالدین، مادر او و همچنین خواهر کوچک او، بدرود حیات گفتند و شاعر را بیش از 

سه  - وي یک صفحه بعد، پس از آوردن دو. »و رنجور و داغدار ساختند آزرده دلپیش 



27!ستیز است؟ آیا خاقانی زن

از این «که  کند یممورد از اشعار خاقانی در مرگ دختر خردسالش، این طور اظهار نظر 

  .»بیانات و نظایر آن پیداست که از داشتن دختر، خوشحال و سربلند نبوده است

 شانیها نوشتهچهارم گویندگانی هستند که هر چند لفظ نگاه منفی یا مثبت در  دستۀ) د

ها نگاه خاقانی به زن  که از نظر آن دیآ یماما از طرز بیان و اظهاراتشان بر شود ینمدیده 

سوگ «: دیگو یم کوب نیزر. است زیآم شیستاکامالً مثبت و  )...اعم از دختر، همسر و(

زندگی او را از درد و اندوه آکنده کرد و چندي بعد، ) رشیدالدین(گزاي این نوجوان  جان

ا در امواج اندوه مرگ زن که یادگار عمر وي بود و داغ فرزندان خرد دیگر، زندگی وي ر

شامل دختر » داغ فرزندان خرد دیگر«یقیناً در این جا تعبیر ). 192: 1370(» و درد غرق کرد

  .شود یمة خاقانی هم روزسه 

غفار کندلی نیز با آنکه در سراسر کتاب قطورش هیچ اظهار نظري به صراحت یا  

ۀ نام«:دیگو یماز اثر خود پوشیده مبنی بر نگرش منفی خاقانی به زن ندارد، اما در جایی 

ي مهم زندگی خانوادگی خاقانی ها جنبهالدین، در روشن کردن بسیاري از  خاقانی به شهاب

که چطور براي مراقبت از همسرش،  دیگو یمدر این نامه، شاعر ... اهمیت خاصی دارد

ها شنیده و حتی به سویش تیر  ها کشیده و در این راه از بستگان وي، دشنام سختی

طور  همین. کام نگرداند بر سر او همسري نگرفتهاما براي این که همسرش را تلخ. اند داختهان

ة شاعر در همه جا پیچیده، بسیاري از مشاهیر آوازکه وقتی  دیآ یمۀ خاقانی چنین بر ناماز 

ولی شاعر این پیشنهادها را رد کرده و  اند بودهعصر در آرزوي ازدواج وي با دختران خود 

: وي معتقد است). 193: 1374کندلی هریسچی، (» به عشق نخستین خود صادق مانده است

از میان مصائب، آنچه بیشترین تأثیر را بر شاعر نهاده، قدش را خم ساخته و از هستی «

یان عمرش، خاقانی تا پا... ي جدایی از محبوبش بوده استها لحظهسیرش کرده، همان 

سروده و با این  ها نغمهعشق نخستین خود را فراموش نکرده و با یادش سوخته و به خاطرش 

   ).209 – 208: همان(» مراثی، خود گریسته و دیگران را نیز گریانده است

  هاي مطرح شده نقد و تحلیل دیدگاه

سیماي زن در ة دربارقبل از ورود به بحث اصلی و پیش از هر گونه داوري و اظهار نظر 

اندیشه و شعر خاقانی، و براي مصون ماندن از قضاوت نادرست و سطحی باید عواملی را مد 

  :اند از که اهم آنها عبارت نظر قرار داد

در این زمینه الزم است حتی گاهی : شرایط فرهنگی و اجتماعی روزگار شاعر -1

ۀ گرفته الگوهاي شکل ب بردن یپي دور نیز جهت ها گذشتهفرهنگی  - باورهاي اجتماعی

  . ذهنی و ناخودآگاه فرد مورد توجه قرار گیرد
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از قبیل زنانی که در زندگی فرد حضور : محیط خانوادگی و تجربیات شخصی وي -2

  ... و اند داشته

مثل بروز احساسات به: هاي روحی و شخصیتی فرد ی و ویژگیشناخت روانمسائل  -3

  . و برعکس مییگو یمي وارونه؛ چیزي را خیلی دوست داریم اما از آن بد ا گونه

اینکه سخن در چه موقعیت و شرایطی گفته ): جغرافیاي کالم(اقتضاي حال و مقام  -4

  . شده است

در طنز «. شود یمۀ طنز و جد تقسیم دستاز این زاویه، سخن به دو : لحن و طرز بیان -5

ز آن جایی که مقصود گوینده در وراي لفظ نهفته است، نیز ظاهر سخن جدي است ولی ا

      ).46 :1366 ،کاسب(» منظور آن هرگز جدي نیست

ي و تحلیل آن دسته از اشعار خاقانی بند میتقسحال براساس توضیحات فوق به 

سند محکومیت او در این  نیتر مهمي دال بر خوارداشت زن و ا عدهکه در نظر  میپرداز یم

  :خصوص است

یی که مورد استناد طرفداران نگرش منفی خاقانی به زن قرار گرفته، ها سرودهترین  مهم) الف

اشعاري است که در تولد و مرگ دخترش سروده و ضمن آن ظاهراً از زادن او اظهار اندوه و از 

  : شود یماشاره  ها سرودهتک این  مرگش اظهار شادمانی نموده است که در ذیل به تک

   :دیگو یماي چهاربیتی چنین  در قطعه

سرفکنده شدم چو دختر زاد
  

بر فلک سر فراختم چو برفت  
  

بودم از عجز چون خر اندر گل
  

بر جهان اسب تاختم چو برفت  
  

چو رسید داشتم عـمر ماتم
  

چو بـرفت عـمر ثانی شناختم  
  

کردن خواستم نام محنتش
  

نام ساختم چـو برفت دولتش  
  

  ) 835: دیوان(    

یۀ فرزند جوانش رشیدالدین سروده است نیز مرثي دیگر که در ا قطعهسه بیت پایانی 

  : همین مضامین را دارد

پسري چو دختر آمدم از بعد این چنین
  

چشم من از چشمۀ ارس بگذشت سرشک  
  

آن که رسید غمی دختر به زادن مرا
  

بر ضمیر کس بگذشت نی بر دل من نه  
  

وار یصوف انده من دید سختچو دختر 
  

بگذشت عالم بداشت پس عدة روز سه  
  

  )835 -834: دیوان(    
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  : دیگو یمدر قطعۀ دیگري از این دست 

طبع مادر آبستنان زایند دو یکــی
  

صد هــزار پسر باره یک  به بزادز مــن   
  

اصـل چهره و یمانییکـان یکـان حبشی
  

هنــر اویــسمعانی هـمه  هـمه بــالل  
  

ۀ دو سراي و سه وقت و چهار ارکانگانی
  

امیر پنچ حس و شش جهات و هفت اختر  
  

کنون  بزادجفت من  گر نقصان چه مرا
   

به چشم زخـم هزاران پسر، یکــی دختر  
  

بـرادران دارد که دختري که از این سان
  

عــروس دهــرش خوانند و بانــوي کشور  
  

خاتون را بهشت شایـد بمیرد اگـر
  

خــواهر را مسیح زیبد بـمـاند و گــر  
  

اگر چه هست بدین سان خداش مرگ دهاد
  

تر دفـن اولـی دامـاد و بـهتـر گـور که  
  

گـویند؟ تهنیت چه دخـتر زادن به مـرا
  

!مـادر کـاش مـادر مـن هم نـزادي از که  
  

  ) 884: دیوان(    

، نوعی طنز اجتماعی و اتفاقاً ها سرودهنویسندگان این مقاله بر این باورند که تمامی این 

بیانگر نارضایتی شاعر از جایگاه زن در جامعه است و تا حدي هم ریشه در تجربیات تلخ 

 مینیب یمرا  و منتقدي ، شاعر بسیار حساسها سرودهدر این . شخصی و خانوادگی او دارد

نوعی  واقع گونه اشعار خاقانی در این. براي زنان، بدتر و ندیب یم بد را عهکه زمانه و جام

ۀ تجربعالوه بر این، . اند داشتهی به شرایط نابسامانی است که زنان در آن دوره کج دهن

  . کند یم خانوادگی شاعر هم، این بدبینی او را تشدید

که پنج  طوري بوده است، به جو بهانهي و خو زهیست، مردي نیالد شهابنخستین داماد وي 

در این هنگام که . گذارد یمماه از ازدواجش با دختر خاقانی نگذشته، بناي بد رفتاري 

ي داماد سخت در رنج، از بستگان ها ییجو بهانهخاقانی از شروان دور بوده و از این 

اسر دلسوزي ي سرها نامهها و نه  نه این تالش. ی کنندانیپادرمبراي بهبود اوضاع،  خواهد یم

و سرانجام خاقانی از آن روي که داماد  بخشد ینمو اندرز خاقانی، هیچ کدام، سودي 

را آرام کرده و آبی بر آتش خشم وي بریزد، آن قدر خود و دخترش را کوچک  سر رهیخ

بینگارد که هرگز خاقانی را ندیده و خویشاوندي با او نداشته و  خواهد یمکه از او  کند یم

وي را نیز به سی دینار خریده است و این دختر نه بانوي وي که کنیز  بخت نگوندختر 

ي آرزو برده است ا نامهي بزرگ را آزرده که در سرا سخناین ماجرا چنان . زرخرید اوست

آن همه رنج و رسوایی  دیگرد ینمکه کاش به جاي رشیدالدین، دخترش مرده بود تا ناچار 

ة دختر سه درباراین است که از سر درد و با طنزي تند . )39: 1387کزازي، (را برتابد 

   :دیگو یم اش روزه

دگرم دختر پـرده در دیـد
  

بس است برفت محنت یکی گفت  
  

  )835: دیوان(    
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ۀ زنان در آن روزگار که نمکی بر آشفتۀ تلخ خانوادگی و اوضاع تجرببه هر روي این 

قدر  تا در انتقاد از وضع موجود، آن کند یمزخم رنجش وي از مردم و زمانه بود، وادارش 

؛ مادر مهربانی »کاش مادر من هم نزادي از مادر«تلخ، زبان به طنز بگشاید که آرزو نماید 

ی به او اتفاق نظر دارند و خاقانۀ عالقنظران و نویسندگان در شدت  که تمامی صاحب

از منطق خواهد بود اگر این ة مادرش آشنایی دارد، دور درباري وي که با اشعار ا خواننده

این میزان بدبینی، نارضایتی و انتقاد شاعر که از عواطف . را جدي تلقی نماید اش گفته

نوشتۀ  ، یادآور ابوالعالء معري و سنگردیگ یممایه  اش شکنندهلطیف و روح حساس و 

که پدرش در  این کسی است. هذا الَّذي جنی علیه ابوه و لَم یجنِ علَی اَحد«: مزار اوست

 ایدني به ا بچه(اما او در حق احدي جنایتی نکرد ) او را به دنیا آورد(حق او جنایت کرد 

ۀ تلخ انتقادي، گفت؛ و کیست که از روي این )333: 1387مطهري، : به نقل از(» )نیاورد

ر و متوجه نباشد که نیش انتقاد وي د! ابوالعالء را متهم به دشمنی و ستیز با پدرش نماید؟

ي مذکور که خاقانی ها سرودهیا در جایی از ! ۀ اوست؟زماناین طنز بلیغ، متوجه جامعه و 

و البته به حدیثی از پیامبر اشاره دارد که ظاهراً جعلی است و  داند یمگور را بهترین داماد 

، بیان انتقادي و )69: 1388حسینی، . كر(یک از منابع حدیث نیامده است  گویا در هیچ

اي  طنزآلود وي کامالً هویداست و شدت اندوه و تألم او را از وضعیت دختران در جامعه

حس کرد؛  توان یم، نگرند یمکه غالب مردان آن به همسر خود به چشم اسیري زرخرید 

در تحقیر زن  این گفته نه تنها. ۀ ناخوشایندي که خود نیز تلخی آن را چشیده استتجرب

قدر در انجام وظایف  نیست بلکه تعریض این گفته کامالً متوجه مردانی است که آن

که به تعبیر خاقانی،  گردانند یمهمسري خویش کوتاهی کرده و عرصه را بر زن تنگ 

  !خفتن در گور براي زن بهتر از زنده بودن است

طنزآمیز بودن شعرهایی که ترین دلیل نویسندگان این مقاله مبنی بر انتقادي و  مهم

   :خاقانی در تولد و مرگ دخترش سروده، قطعۀ زیر است

من نوآمـد دختـر نیب شیپ
  

برفت است پس از کآفاتش دید  
  

غیـب از ره کآمـد تـازه تـحفۀ
  

برفت منزل خس است کاین دید  
  

شناخت نـیک بود گهـر خـرد
  

کاین جهان بدگـهر کس است برفت  
  

او کــز رسیدنبست  صورتـش
  

برفت است مهوس من خاطر  
  

دگرم دختر پـرده در دیـد
  

بس است برفت محنت یکی گفت  
  

  ) 835: دیوان(    
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که نه تنها خاقانی در اینجا از مرگ دخترش  دهد یمۀ یاد شده نشان قطعاندکی دقت در 

باري خاقانی از . ي وارونه نشان داده استا گونه شادمان نشده، بلکه شدت اندوه خود را به

و دردسرهایی که دختر داشتن، طبق شرایط  اند داشتهوضعیتی که دختران در جامعه 

ترین مصداق این مطلب خفّت و  مهم(شدت متأثر بوده  اجتماعی آن روزگار داشته، به

و ) یۀ داماد یا دامادهایش از نزدیک متحمل گردیدهناحهایی است که در زندگی از  خواري

 -از سر درد و نه خوشحالی - جایی که آدم حساس و زودرنجی است، به طنز از آن

عالوه صفات مثبتی که در  به. دخترم که این وضعیت را دید، رفت و راحت شد: دیگو یم

ها و مصایب  آفت ، کسی که به خاطر درایتش،»نیب شیپ«: آورد یماین قطعه براي دخترش 

ي که از سر ذکاوت، به ماهیت »گهر خرد«، »ة غیبیتازۀ تحف«ی کرد؛ نیب شیپرا  اش ندهیآ

و » منزل خس«طور تعابیر  همین. نظر است  ة همینکننداین جهان بدگهر پی برد، تأکید

براي دنیا، از این واقعیت نهفته در قلب او حکایت دارد که حضور فرزندش » بدگهر کس«

به فرزند  اش عالقههمه حاکی از نهایت  و این دانسته یماین دنیاي پست، حیف  را در

  .نورسیده و تأثرش از مرگ اوست

ة تهکمیهاستعاری با دیدي انتقادي از خاقان 
3

که یکی از ابزارهاي مؤثر طنز است  

این شگرد بالغی که در شعر وي بسامد باالیی هم دارد، بر ظرافت کار . کند یماستفاده 

ي که در جواب رشیدالدین وطواط سروده، ا دهیقصدر . دیافزا یمشاعر و تأثیرگذاري آن 

  :آورد یمدر بیتی 

مهی سی روز ام روزه یستر از مه  زبون 
  

به طنز چشمۀ خورشید خواندم آن جوزا  
  

  ) 30: دیوان(    

ی مانند ماهی هستم که در فروغ یبرشید وطواط مرا که در : دیگو یماینکه در این بیت 

که وي به این گونه  رساند یمخوانده، » خورشید«محاق قرار گرفته، از روي طنز و به کنایه 

 که در جایی طنز کامالً وقوف داشته است و بارها از آن در دیوانش استفاده کرده، چنان

  : کار برده است به» لئیم«را در معنی ضد آن یعنی » کریم«

مائـده گاه بـینی کریمانی که پـیش ما
  

ماکیان بر در کنند و گربه در زندان سرا  
  

  ) 2: دیوان(    

  : ، مثال زیر استتر جالبۀ نمون

جاهاهللا خواجگانی کز سر صفراياي عفی 
  

بر خضراي من امروز اباد اهللا اند خوانده  
  

  )322: دیوان(    
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اما منظور کالم وي ... یطلب جاهخدا ببخشد خواجگانی را که از سر : دیگو یمدر ظاهر 

خدا نبخشد یا لعنت کند سفلگانی را که : دیگو یمدر واقع با زبان طنز . هرگز جدي نیست

   .اند بستهطلبی، کمر به نابودي من  از سر جاه

: ابیاتی که خاقانی در آن آشکارا به نکوهش زن و شکایت از او پرداخته است) ب

ي پس از اشاره به جراحت دل و گرفتار شدن به محنت و آه و اسف ا قطعهنمونه را در 

    :دیگو یم

رسید به الت کهن فـراش از
  

تا از این نو رسیده خود چه رسد  
  

را غـم رسید از ترنج تـازه تو
  

رسد  چه زد دست نارنج ز تا  
  

بال هـزار رسد زن یـکی از
  

پس ببین تا ز ده به صد چه رسد   
  

باد لعنـت ابر بـاران سنـگ
  

رسد  چه بد به تا نیک زن بر  
  

  )876: دیوان(    

جز اولین  ۀ کوتاه دیگري در همین صفحه دارد که بهقطعۀ فوق، قطعبالفاصله پس از 

بیت که زنان را سراسر عیب دانسته، در ابیات بعد که به نوعی شکایت از زنان است، به 

زیرکی و قدرت تسلط زن بر مرد اشاره دارد، و البته این خصیصه اگر امتیازي براي زن به 

  .دگرد ینممحسوب  شیبه راحساب نیاید، کاستی و نقصی هم 

  .آورد یمشمار  در دو بیت، زنان را در ردیف خادمان ذکر نموده و ناقص به 253ۀ صفحدر 

نیز بردن نام زنان را برخالف رأي حکیمان دانسته و ) 738ص (در یکی از رباعیاتش 

  .مردان را از گرفتار شدن در بند زنان بر حذر داشته است

ها،  انی است که به مانند دیگر انساندر تحلیل این دسته اشعار باید گفت، شاعر هم انس

هاي روحی گوناگونی داشته  تحت تأثیر عوامل بیرونی و درونی، انفعاالت و حالت تواند یم

که زن هم یکی از  - باشد؛ گاه راضی و امیدوار است و نگاهی خوشبینانه به همه چیز

زشت و دلگزا  دارد؛ گاه مأیوس و آشفته است و در نتیجه، همه چیز را سیاه و -آنهاست

که خود هم به آن باور  آورد یمو چه بسا از روي خشم و ناراحتی، سخنانی بر زبان  ندیب یم

ۀ فرد نباید شیاندي کلیت  دربارهاین است که باید توجه داشت هنگام داوري . نداشته باشد

یی که در شرایطی خاص یا تحت تأثیر هیجانات مختلف و به طور موردي بر زبانش ها گفتهبه 

   :دیگو یمة زنان دربارآمده توجه نمود؛ از باب مثال، فردوسی در داستان سیاوش از قول رستم 

مـهتر انجمن بود کـو کسی
  

زن فـرمان ز را او بهتر کفن  
  

باد سیاوش به گفتار زن شد به
  

نـزاد مادر ز کو زنی خجسته  
  

  ) 171: 3، ج1373فردوسی، (     



33!ستیز است؟ آیا خاقانی زن

است، نه نظر قطعی ) در مذمت سودابه(ی موردي العمل عکس ها گفتهکه این  میدان یماما 

  .ة زندربارو واقعی فردوسی یا رستم 

 - ي متضاد خاقانی ها سرودهاین که در اظهارات برخی گویندگان ابراز شگفتی از 

ي براي توجیه این دوگانگی قائل به دو دوره ا عدهرا شاهد بودیم و  - ستایش و نکوهش زن

در زندگی وي شده بودند، با این توضیحات قابل حل است؛ چرا که ما در وجود خاقانی 

 کانشینزدي از مهر یببوده؛ به اندك  ریرپذیتأثکه بسیار حساس و  مینیب یمشاعري را 

موضوع زن هم یکی از . دارد یوامو اوضاع نابسامان زمانه او را سریعاً به واکنش  جدرن یم

همین مسائل است که چه بسا در شرایطی خاص، تحت تأثیر روحیات حساس خویش، 

چیزهایی بر زبان آورده باشد؛ مثل ابیاتی که از قراین پیداست در شکایت از یکی از 

حال اگر قرار باشد براساس این ابیات او . گفته استخویش، ) احتماالً همسر سوم(همسران 

حساب آوریم با توجه به بسامد باالي شکایت از زمانه و مردم و نکوهش آنان  به زیست زنرا 

شادروان . در دیوانش خواهیم یافت» انسان ستیزي«در اشعارش، شواهد بیشتري دال بر 

مان خاقانی و تنزل آن نسبت به فروزانفر هم در جایی که به آشفتگی اخالق عمومی در ز

استاد حق داشت، از اوضاع روزگار و فساد اخالق و «: آورد یم، کند یمادوار پیشین اشاره 

یی مردم شکایت کند، ولی حکم او به تباهی نهاد بشر و سرشت عالم و تجنب وي از وفا یب

               ).625: 1369(» راهنمایی خلق که وظیفۀ امثال اوست جز بر اثر غلبۀ احساس نتواند بود

هنگامی که سستی . ها، در شعر خاقانی جایگاهی انکار ناپذیر دارند و شکایت ها شکوه 

هاي  اندك این نگرانی ، اندكندیب یمي چرخ گردون را ها يرو کجو  ها ییوفا یبها،  پیمان

ی او را بر الیخ نازكو اگر زودرنجی و  سازد یمدرونی، او را به مردمان روزگار بدبین 

بودن این تراوشات ذهنی او را به وضوح  دي شکوه آلوها زهیانگمقدمات دیگر بیفزاییم، 

را که بازتاب برخوردهاي دردآلود با  ها شکوهو  ها گلهو انعکاس وسیع این  میابی یدرم

). 23: 1388ماهیار، ( میکن یمجامعه و مردم است، در جاي جاي اشعار او مالحظه 

، بیرون ریختن مکنونات درونی و بسیاري دیآ یم ز این اظهار نظرها برکه ا طور همان

حال اگر در کنار این همه گالیه از . ي بارز شخصیتی خاقانی استها یژگیوشکایات از 

فالن و بهمان، چند جایی هم در اثر رنجیدگی از همسر یا همسرانش ابیاتی در مذمت زن بر 

تلون طبع و «. ه نظر آید و خیلی جدي گرفته شودزبان آورده باشد، نباید چیز عجیبی ب

ي متناقض و متغایر، عیب خاقانی نیست، بلکه دلیل بر روح سریع التأثیر اوست، ها گفته

و مباشر مقوالت عقلی نیست تا از او نظم مستمري در  دان یاضیرشاعر که حکیم یا 
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 شود یمنفعالی هویدا ي وي، شخص سریع االها سرودهاز نگاهی به ... بخواهیم شیها گفته

، خوبی و زیبایی ندیب یمکه از اوضاع اجتماع، ناخشنود است، بدي و نامردمی را در هر سو 

 اش نالهو نامالیمات زندگانی به  آورد یماو را به وجد  - مخصوصاً دمیدن آفتاب -طبیعت

کثرت شکایت و سوگواري که در دیوان شاعري دیگر بدین صدق لهجه . کشاند یم

در شاعري دیگر، این حالت . او ریرپذیتاثگواهی است گویا بر روح عاطفی و  میابی ینم

او را یکی  توان یمو از این حیث  شود یمعاطفی و بیرون ریختن مکنونات روح کمتر دیده 

   ).224: 1364دشتی، (» از اشعر شعراي ایران گفت

؛ یعنی، زمین، دنیا، زدپردا یمابیاتی که خاقانی در آن غیر مستقیم به نکوهش زنان ) ج

  : کند یمدهر، نفس و طبایع چهارگانه را به زن تشبیه 

سـتمکاره زنـی دنــیــا کیــسـت
  

غــدار زن ي خــانــه در چـــیسـت  
  

  )199: دیوان(    

سرگشته کرد چرخم چون چرخ بادریسه
  

چادر سبز فعلِ زن فسونگرِ این از فریاد  
  

  )187: دیوان(    

زن علوي هفت تن، درگاه او را نوبهمردان 
  

خصمان سفلی چار زن، پیشش پرستار آمده  
  

  )391: دیوان(    

و ابیات دیگري از این قبیل که برخاسته از کهن الگوهاي ذهنی و ناخودآگاه فرد است 

ي دور یک ملت ها گذشتهجامعه و گاه ... و ریشه در عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و

 - که این خصیصه یک ویژگی غیرقابل انکار در آثار ادبی ما  میشددارد و قبالً هم یادآور 

  . است - و نه فقط اشعار خاقانی

ي براي نسبت ا عدهتا اینجا به استخراج و تحلیل شواهدي پرداختیم که مورد استناد 

ک اثر براي رسیدن به داوري دادن نگاه منفی خاقانی به زن بود، ولی از آنجا که در نقد ی

صحیح، الزم است کل آن را مورد بررسی قرار دهیم، براي کامل شدن بحث، در ادامه بر 

  :آنیم به ذکر شواهدي در ستایش زن بپردازیم

کنیزکی نسطوري که به قول خاقانی از عتاب «ۀ شدید به مادر، عالق) الف  

ۀ کسانی هم، مورد اتفاق )1: 1376ار،ماهی(» نسطور گریخته و در کتاب مسطور آویخته بود

» مادر«با ردیف  بارهۀ معروف وي در این قطع. اند زدهة زندگی خاقانی قلم درباراست که 

در چند جاي دیوان، ) 887: دیوان. (بیانگر احساسات خالص و عشق وافر او به مادرش است

: کند یمن شهر ذکر با وجود عدم دلخوشی از شروان، عالقه به مادر را عامل ماندن در ای



35!ستیز است؟ آیا خاقانی زن

ي سی و ا سرودهالعراقین در  در تحفه). 2: دیوان(» عذر من دانید کآخر پاي بست مادرم«

، از جهت وابستگی »ستایش مادر خود«بیتی و سراسر توصیف و تمجیدهاي خالصانه در یک

  : دینما یمبه او، خود را به اویس قرنی تشبیه 

شروان قرن است ز آب دستش
  

به ستشاویس پاي  همـچو من  
  

  )216: 1333خاقانی، (     

و او ) 215: همان( خواند یمحرکات  سکنات و زهرا هم در این سروده مادرش را مریم

  : داند یمرا در راه معنویات به کمال دانسته و در زهد و تقوا از رابعه برتر 

آن پیر زنی که مرد معنی است
  

نیست اش یثاني که ا رابعه آن  
  

افـزون در صیانت رابعـه وز
  

گـردون بنـات ۀرابعـ بـل  
  

  )215: همان(    

  ).214: همان( داند یمو در نهایت تمام توفیقاتش را از برکات دعاي مادر 

عشق فراوان خاقانی به نخستین همسرش) ب
4

ي او مشهود ها نامهشواهد آن، هم در  که 

ۀ جدایی از محبوبش یا بعد از فراق آستاناست و هم در مراثی سراسر سوزوگدازي که در 

 پژوهان یخاقانی از برخة ادب فارسی است و به نظر ارزندي ها هیسرماوي سروده و جزو 

» گونه است از نظر کانون احساسی و عاطفی، غزل به ارهبیشتر قصاید و قطعاتش در این «

چون ابر بهاري خود، » آفاق«خاقانی که پیش از نظامی، در فراق «). 16: 1384، کن معدن(

را در جایگاه شیرین نهاده و بعد از او حتی یاراي دیدن شبستانش  اش محبوبهاشک ریخته، 

  :ي عشق شیرینشان مزین شده بود، نداشته استها خاطرهرا که در و دیوارش با 

رفت شیرین به شبیخون فنا  
  

نقش مشکوي و شبستان چه کنم  
  

  )254: همان(     

ة اولین همسر و نخستین عشق خود شعر سروده و با این درباري خاقانی بیش از همه بار

  ).201: 1374کندلی هریسچی، (» ، عشق خود را به دلدارش جاودانه ساختهها نغمه

، دیگو یمجایی که در مرگ زن خویش سخن «: نیز معتقد است کوب نیزردکتر 

و  کند یمي را که از آن همدم و مونس عمر خالی است توصیف ا خانهتنهایی و خموشی 

و در وصف  زدیر یمي واقعی ها اشکمثل جریر، شاعر نامدار عرب، در فراق زن، 

الفاظ را که با بیان او مناسب است پیدا  نیتر سادهی و پریشانی یک مرد زن مرده، خانمان یب

               .)20: 1387(» کند یم
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  :هاي ذیل دید توان در اشعار وي با مطلع ویژه می و دلبستگی خاقانی به همسرش را به میزان عالقه

داشتم یـاري پـرورد وفـا بس
  

داشتم روزگـاري به راحت بس  
  

  )307: دیوان(     

مبیـنام جهان رخـت بی بـاغ
  

مبیـنام روان غـمت بی داغ  
  

  )306: دیوان(    

برافـکند روزگار جور راز دلـم
  

برافـکند فراق یار صبرم ةپرد  
  

  )763: دیوان(    

دیر خبر یافتی که یار تو گم شد
  

جام جم از دست اختیار تو گم شد  
  

  )770: دیوان(    

کنم تا من آن بود چه دوا دل بر درد
  

کنم آن من همانا صبر کن، نه گویند  
  

  )789: دیوان(    

زده است جان من میوة جان من کجادرد
  

کجا من دردنشان کو نشانه مرا درد  
  

  )552: دیوان(    

ي که بر دلم از غم چه درد خاستا نهآگه 
  

حنت دو اسبه آمد و از سینه گرد خاست  
  

  )747: دیوان(     

کس را نـی تر فتهیش چشمۀ خون ز دلم
   

خون شو اي چشمه که این سوز جگر کس را نی  
  

  )806: دیوان(    

نگـهدارش زنهار زده است از غمدل درد
  

نگـهدارش بار بر باري دل میـوه کـو  
  

  )778: دیوان(     

جدایی از  ۀآستانشعر اخیر ظاهراً هنگامی سروده شده که همسرش در بستر بیماري و ( 

  ). شاعر بوده است

، حقایق بسیاري را براي برد یمکار  دقت در تعابیري که در این اشعار براي همسرش به

دل «، »یار غار«، »یادگار عمر« ،»آب زندگانی«، »اصل شادمانی«: سازد یمخواننده بر مال 

 ،»خورشید«، »انس روان« ،»گنج نهان« ،»گسار انده« ،»بیخ و بار زندگی« ،»بهار باغ دل« ،»دل

 ،»مردم چشم« ،»ة جانویم« ،»ۀ آرزو نگارنیآ«، »حاصل عمر« ،»مه نو«، »جگرترکن«، »کیمیا«

  ....و» ة دلویم« ،»ماه شب چهارده« ،»تازه گل« ،»ارک بیطب«

آیا به راستی این درجه از عشق و وفاداري، انسان را به یاد عشق نظامی به آفاق 

؟ و آیا فرقی از این نظر بین این شاعر وجود دارد که یکی را طرفدار حقوق زن و اندازد ینم

  ! فرقشان را از عرش تا فرش بدانیم؟ دیگري را کامالً در نقطۀ مقابل او معرفی نموده و
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خاقانی در مدح دو تن از بانوان شروانشاهان و تعریف و  زیآم اغراققصاید غرّا و ) ج

این دو تن که . هاي وي در بررسی نوع نگاه خاقانی به زن، بسیار قابل توجه است توصیف

نه
5
  : اند از ، عبارتاند دادهة مدحی شاعر را به خود اختصاص دیقص 

بانوي شروانشاه اخستان؛ خاقانی در یکی از قصایدش در ستایش و  نیالد صفوه -1

و اغراق را  دهد یماز این بانو او را در مرتبه و منزلت بر بلقیس، قیدافه و رابعه برتري  دیتمج

   :کند یمکه ادعا  کشاند یمبه جایی 

آن صفا کزو دید القدس روح
  

جان ندیدست از مریم پاك  
  

در مدح همین ). 70: دیوان( ندیب یمۀ برابري با او ستیشارا ) ص(و تنها همسران پیامبر 

  : دیگو یمزن است که 

بانو کند شکار ملوك ار چه مرد نیست
  

شکار آید گه بـه ماده باز آري که  
  

مملکتشاهان چه زن چه مرد در ایام  
  

کارزار به هنگامشیران چه نر چه ماده   
   

  )177 :دیوان(    

ة برازندي بسیار مترقی زنان را ا شهیاندرسد که خاقانی الاقل در این مورد خاص با  نظر می به

  داند یم تر قیالشاهی دانسته و حتی آنان را در این خصوص از مردان، 

  :ي با مطلع زیرا دهیقصۀ اخستان؛ در عم، خواهر شروانشاه منوچهر و نیالد عصمه - 2

ام دهیدحضرت ستر معالّ 
  

 ام دهیدذات سیمرغ آشکارا   
   

  )272: دیوان(    

هاي فراوان و سراسر غلو، منزلت او را باالتر از تمامی شهبانوان اساطیري  پس از ستایش

    : دیگو یمکه  رود یمو تاریخی قرار داده، تا جایی پیش 

تـاجدار زنـان اخبـار گـرچـه
  

 ام دهید ها کتبواندر  ام خوانده  
  

کتـایون و هماي و از فرنگـیس
  

 ام دهید آوا و را نـام باستان  
  

ام خوانده زبیده وصف سـخا از
  

 ام دهید زبـا راي وز کفـایت  
  

کافرم گر چون تو در اسالم و کفر
  

 ام دهید یـا ام خواندههیچ بانو   
  

  )همان(    

در ابیاتی از همین قصیده با تشبیه بانو به چشمه و اخستان به درخت، تلویحاً او را اصل 

  . از وي دانسته است تر مهموجود شاه و 

ۀ قابل توجه دیگري است که نکتة فراوان از نام زن، به طور عام یا خاص، استفاد) د

: ك.ر(پاي آشکار آنیما  خاقانی به زن بوده و رد زیآم شیستابیانگر نگاه مثبت و  تواند یم
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و عناصر مرتبط  ها واژهخاقانی . و نوعی مؤنث گرایی را در اشعار او نشان دهد )2 نوشت یپ

با زن را، اساس آفرینش مضامین، ترکیبات تازه، تشبیهات، استعارات و سایر صور خیال 

فاده از نام او گاه با است. خویش قرار داده و به این طریق بر غناي هنري اثرش افزوده است

ي چون رابعه، خدیجه، حمیرا، مریم، زهرا، زبیده، هاجر، قیدافه، صفورا، لیلی، ا برجستهزنان 

در مواضع مختلف کالمش از جمله، مدح بانوان شروانشاه، به صرف ذکر ... شیرین، حوا و

که در  کند یمنام آنان، ذهن خواننده را به سمت اوصاف و شایستگیهاي فراوانی هدایت 

این اسامی از نظر او هر چند یک واژه است اما داراي بار . باور خویش براي آنان قائل است

ي ها يرسازیتصوي ذهنی مناسبی براي ها نهیزمیی است و بدین طریق، منتها یبمعنایی 

.دینما یمجذاب شاعر ایجاد 
6
   

   جهینت

از آنجا که توجه به لحن کالم و جغرافیاي سخن، در استنباط منظور گوینده، اهمیت زیادي 

، عکس اند داشتهدارد، پژوهشگرانی که در بررسی اشعار خاقانی این دو عامل را از نظر دور 

یی را که در شرایط ها سرودهآنچه منظور وي بوده از کالمش استنباط کرده و به ناروا، 

نجیدگی خاطر بر زبان آورده و چه بسا خود به آن اعتقادي نداشته است، خاص و از سر ر

و دیگران نیز، بدون  اند نمودهي او حکم زیست زنیۀ استدالل و داوري خود قرار داده و به پا

  .اند نمودهرا تکرار  ها گفتهبه مسئله نگریسته و همان  غور و تعمق کافی، از همان زاویه

ة زن آشنا شدیم و هم دربارهاي منفی خاقانی  شعار و دیدگاهدر جستار حاضر، هم با ا

ي اجمالی بین این دو قسم ا سهیمقا .وي را از نظر گذراندیم زیآم شیستاهاي  اشعار و دیدگاه

بودن زن در  زیآم شیستاۀ ترازوي داوري را به طرف کفاشعارش به لحاظ کمی و کیفی، 

اشعار طنزي را که دیگران جدي تلقی وانگهی اگر . کند یمدیدگاه خاقانی سنگین 

یی که حاصل واکنشی فوري و مقطعی است نه بیانگر ها سروده، کنار بگذاریم و از اند کرده

چیز ) ي به ويزیست زننسبت (ۀ دیگر ترازو کفي خاقانی، چشم بپوشیم، در  شهیاندکلیت 

 نیزتریست زنآیا او را  حال با توجه به تمامی این نکات،. ي باقی نخواهد ماندا مالحظهقابل 

   !شاعر ادب فارسی دانستن به راستی دور از انصاف نخواهد بود؟

ۀ حاضر این نیست که خاقانی را در جایگاه یک شاعر مقالالبته منظور نویسندگان 

نمایند و قابل انکار نیست که او  اش تبرئهفمینیست نشانده و از هر گونه منفی نگري به زن، 
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عنوان گردید، چون دیگر » ي کلی نگرش منفی به زنها شهیر«که در بحث هم بنا به دالیلی 

هایی منفی به زنان نسبت داده  گویندگان فارسی زبان، در تعدادي از اشعار خود ویژگی

. ، فردوسی، حافظ، و سایرین نداردموالنا رینظاست و از این حیث تفاوتی با دیگر بزرگان 

اي  وي با اندیشه دهد یمکه نشان  شود یمدي یافت عالوه بر این در دیوان خاقانی شواه

  . دهد یمة شاهی دانسته و حتی آنها را بر مردان برتري برازندبسیار مترقی زنان را 
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   ها نوشت یپ

اوست آن «) 189: اعراف(» هو الَّذي خَلَقَکُم من نَفسٍ واحده و جعلَ منها زوجها لیسکُنَ الَیها«- 1

  . »کسی که شما را از نفس واحدي آفرید و جفت وي را از آن جنس پدید آورد تا در کنار او آرام گیرد

یعنی در . گی و مادینگی استۀ نرینرابطۀ خودآگاهی و ناخودآگاهی در روانشناسی یونگ، رابط- 2

درون هر انسان نرینه، روانی مادینه و در درون هر انسان مادینه، روانی نرینه نهان است که یونگ در 

از به هم » خود«. ردیگ یمرا به کار ) Animus(و آنیموس ) Anima(ي آنیما ها واژهي آنها گذار نام

: 1374یاوري، : ك.ر(جهت اطالع بیشتر  .کشد یمر ۀ از هم گسسته سر بمینپیوستن و یگانه شدن این دو 

118( .  

، ربط بین مستعارله و مستعارمنه کمال تضاد است نه رود یمکار  در این نوع استعاره که در طنز به«- 3

  ).175: 1374شمیسا،(» شباهت

فرهنگ  یافته و با ي نه چندان تربیتا خانوادهبرخی منابع نخستین همسر خاقانی را زنی روستایی از - 4

 نیتر فیلطکه از  همان -، و برخی دیگر معتقدند اولین همسر وي)13: 1377ماحوزي، ( اند دانسته

، کن معدن(دختر ابوالعالء گنجوي، استاد شاعر بوده است  -موضوعات دلبستگی خاقانی در زندگی است

به عقد خاقانی درآورده باشد یا خیر، مورد اتفاق تمامی در هر صورت اینکه ابوالعالء دخترش را . )4: 1372

خواه دختر ابوالعالء و خواه دختر  -چیزي که هست، همسر اولش. )11: 1388ماهیار، (نویسندگان نیست 

ۀ عشق وافرش به او سروده جینتیۀ پرسوز ادب فارسی را در مرثهمان کسی است که خاقانی چند  - روستایی

.است

الدین  ة صفوهدربارتاي آن را  الدین و پنج ة عصمهدربارة مدحی را دیقصچهار ضیاءالدین سجادي - 5

  ). 16: 1381سجادي، (ذکر نموده است 

  :مراجعه نمایید دیوانبه صفحات زیر از  دیتوان یمبراي آشنایی بیشتر 

، 68ص : الدین و قصاید مدحی بانو صفوه 403، 400، 272، 169ص : الدین قصاید مدحی بانو عصمه

72 ،81 ،149 ،176.  

ویژه مریم  ساره، بلقیس، زلیخا و به: ۀ چند تن از زنان برجستهشاعرانة تجلی درباراردالن جوان - 6

  .خاقانی در کتاب خویش بحث نموده است دیوان طور مفصل و با ذکر شواهدي از به) س(
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