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 چکیده
تحت  ،شاعران و نویسندگانهای صور خیال مایهشکی در این نیست که بخشی از بن

 هاآنگیرد و به نوعی در آثار ادبی شکل می هاآنو قلمرو جغرافیایی محیط ثیر أت

 ۀنویسندگان و شاعران با توجه به روحیّپذیری در یرثتأاین  یابد.انعکاس و بازتاب می

پژوهش حاضر  ،این اساس بربوده است.  بیشتر از دیگران ،اسی که دارندلطیف و حسّ

نیز از زبان و فرهنگ محیط شروانی در پی پاسخ بدین سؤال است که آیا خاقانی 

سرزمینی که خاقانی در آن رشد ثیر و تأثر پذیرفته است؟ أت ،ایجانآذرب ،زندگی خود

و زندگی کرده است، عالوه بر وجود اقوامِ تُرک در آن، خود نیز تحت حکومت 

محیط و زبان ترکی و دهد که نشان میپژوهش ه است. شدفرمانروایان ُترک اداره می

؛ عالوه بر فرهنگ آذربایجان به انحای مختلف در آثار خاقانی بازتاب یافته است

شده از ترجمه اتنایتمثیالت و کشماری از لغات ترکی، بیتعداد حضور مستقیم 

ی نهاده و جدّ تأثیرباورها و اعتقادات مردمی و محیط آذربایجان در آثار شاعر  ترکی،

که بدون توجه تا حدی  بسیاری از مضامین و تصاویر شعری وی شده است خلقمبنای 

و تبیین  درکقابل درستیابیات دیوان خاقانی بهظرایف و مفاهیم بخشی از  ،بدین امر

  .نیست
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 مقدمه
 متفاوتاز عوامل مهمی که آثار یک نویسنده و شاعر را از دیگر نویسندگان و شاعران متمایز و 

خاصی است که جغرافیایی بودن و یا محیط دو زبانگیعالوه بر سبک خاص فردی،  ،هددمینشان 

و نویسندگان های شاعران مایهبنصور خیال و بخشی از  در آن زندگانی کرده است. نویسنده یا شاعر

در مورد هر شاعر و کند و از این لحاظ میپیدا شان ظهور و آثار در اشعار ،محیطزبان و از ناحیه 

عناصر طبیعت که مواد سازندۀ بعضی از »ای الزم است تا مشخص شود حدهتحقیق علیای نویسنده

ها هستند، تا چه اندازه از قلمرو جغرافیایی و محیط زیست شاعر مایه گرفته و چه مقدار از خیالاین 

  .(48: 1372، کدکنی )شفیعی «ت داخل شعر او شده استرهگذر سنّ

ها و زبان، مردم به روزگارآن  آذربایجانِدر ؛ زندگی کرده است 1آذربایجان در محیطِخاقانی 

سبب  به ،خاقانی الرأسِمسقط ،؛ منطقۀ ارّاناندگفتهسخن می ترکی به از جمله گوناگونیهای گویش

ی موقعیت جغرافیایی، و دوری از مراکز فرهنگی ایران و اسالم از رنگارنگی فرهنگی خاصّ»

گون، در های گونههای فرهنگاین چند فرهنگی یا برخورداری از سرچشمه... برخوردار بود

برانگیز است و جای آن است که موضوع پژوهش لنویسندگان آن سامان هم تأمّشخصیت شاعران و 

سو نژاد از قوم اند که از یکای به بار آمدهارّان در خانوده سرایانِبرخی از سخن ی قرار گیرد.خاصّ

ها آیین ها وگون سبب آشنایی آنان با زباندیگر دارند، یا زیستن در محیطی آمیخته از نژادهای گونه

ها، زبان ترکی ها و گویشدر کنار دیگر زبان .(16: 1366ریاحی، ) «های دیگر شده استو فرهنگ

م تکلّآن روزگار بدان  که مردمان زیادی در منطقۀ آذربایجانِ بوده استهای رایجی نیز یکی از زبان

ان آن در اشعار شاعرزبان و فرهنگ و باورهای ترکی  ی است کهطبیعف، اوصابا این  .نداهکردمی

با زادگاهش آذربایجان پیوند »ان نسبت به دیگرکه خاقانی و ازآنجا ،بازتاب و انعکاس یابدخطّه 

آشنایی اساسی با زندگی سیاسی و فرهنگی خاور ماورای قفقاز تری داشته است، و بیهرچه تنگ

زبان و فرهنگ ترکی های پس جلوه .(313: 1370)ریپکا،  «نمایدت او دشوار میدرک وضعیّ

  آثار او بازتاب بیشتری داشته باشد.در تواند می

صورت  تاکنون تحقیقی در این زمینه ،چنین پژوهشیانجامِ محققان به ضرورت  با وجود اذعانِ

ت اهمیّاشاره به چند موردی ا ب ،و محیط اوخاقانی شروانی، حیات، زمان نگرفته است. تنها در کتابِ 

 استالزم  ،روازاین .(238-230: 1374)ر.ک: کندلی هریسچی،  شده است یادآوریاین موضوع 

محیط زبان و فرهنگ با نشان دادن تأثرات خاقانی از تا  در این خصوص انجام گیرد مستقل یپژوهش
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 مضامین و تصاویر فهم و تفسیرِ  و هم شودبیشتر نمایان  اختی اشعار وینهای زیباشجنبههم  خود،

 .میسور گردداو ابیات از برخی 

به عالوه بر استناد به منابع معتبر، . استصورت گرفته  میدانی ۀشیوبه  این پژوهشبخشی از 

در این سطور بر زبان مردم آذربایجان جاری است.  اکنونهمکه است شده استشهاد مواردی نیز 

های شعری خاقانی که به صورت کنایات و مایهبخشی از مضامین و بنپای  ردّکوشش شده است 

 . نشان داده شود ،وارد شده استاو  دیواندر و باورها از فرهنگ ترکی  تالیمثت

 خاقانیو زبانِ  زمان

 با مهاجرت ترکان، زبان ترکی در آذربایجان رو به گسترش نهادزمان سلجوقیان از دانیم که می

عناصر ترک »های میانی سدۀ پنجم قمری جریان وسیعی از در دهه .(12: 1325)ر.ک: کسروی، 

... از همین دوره بود  آسیای میانه به ایران و از آنجا به مرزهای ارمنستان و بیزانس سرازیر شده بود

رده که این سرزمین به یافتن صبغۀ قومی و زبانی ترک آغاز کرد و این صبغه را تا به امروز حفظ ک

تر از آن در خطّه آذربایجان مردم به زبان و آن زمان و پیش کهاینبا  .(49: 1366 )باسورث، «است

با نفوذِ بیشتر ترکان اما از حدود نیمۀ دوم قرن پنجم هجری  نداهکردهای مختلف تکلّم میگویش

 درو  هتدریج زبان رایج و عمومی مردم آذربایجان شدزبان ترکی بهدر سایۀ دولتِ سلجوقیان، 

: ه استترکی تغییر داد هایی را به زبانبخش و زبانِ  هگسترش یافتاز مناطق ایران وسیعی  هایبخش

م. که در ابتدا از 1017ق/408رک در خوارزم پس از برافتادن شاهان مأمونی در سالحضور حکام تُ»

کردند و سپس از سوی سلجوقیان به سود فرایندی تمام شد که در نتیجۀ سوی غزنویان حکومت می

 «رک مبدّل گردیدخوارزم از سرزمینی از لحاظ قومی و فرهنگی ایرانی، رفته رفته به سرزمینی تُ آن

برخالف »زبان رسمی فارسی بود و در زمان خاقانی یعنی در دورۀ سلجوقیان  کهاینبا  .(141، همو)

امواج  ]اما[ گرفتروش معمول ایام محمود غزنوی، مکاتبات اداری دربار با این زبان انجام می

ای از نواحی تأثیر سریعی بر زبان گذاشتند، تا آنجا که اصطالحات ترکی حتی افزایش ترکان در پاره

طور بهترکی خاقانی زبان  زمانپس در  .(521 :1366)ریپکا،  «مراتب زبان ادبی نیز نفوذ کردند در

 نیز این زبان -خاقانی اقامتِ  و محلِ زادگاه  -و تبریز  در شروان، از جمله گسترده در آذربایجان

 .بود یافتهبیشتری رواج شکل گرفته و 
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پرداخته نشده  بدانطور جدّی بهتاکنون گرچه خود موضوعی است که خاقانی   مادریزبانِ

؛ ندارنددر این مورد با هم اتفاق نظری  هاکه آن دهدنشان میخوبی اما بررسی آثار محققان به؛ است

امین ریاحی در مقدمۀ کتاب محمد. دانندو برخی فارسی می ،را ترکی خاقانیبرخی زبان مادری 

سبک »را  هاآنو سبک « فارسی ارّانی»خاقانی را زبان شاعران حوزۀ ارّان از جمله  لمجالساههنز

یی از زبان پهلوی محسوب گونه ،های آذریمثل لهجه انیارّ ۀلهجناگفته نماند که  .داندمی« ارّانی

از قرائن چنین » :اندکرده قلمدادنیز زبان خاقانی را آذری برخی  (8: 1389کوب، )زرین .شودمی

های خود، زادگاهش را شهر شروان که زبان مادری خاقانی، آذری بوده است؛ او در سرودهآید برمی

اکنون در جمهوری آذربایجان قرار دارد و مردم آن به آذری سخن دانسته است. شروان هم

خاقانی را زبان مادری  ،یدالیلاقامۀ با غفار کندلی هریسچی  .(162: 1388)فضلیت،  «2گویندمی

زبان بودن پارسی در نیزای هعدّ .(69-60: 1374، کندلی هریسچیک: .ر) دانسته استی غزی ترک

وجه امتیاز خاقانی از تمام گویندگان، »: معتقد است. علی دشتی اندکردهمادری خاقانی تردید 

 ،ستا ست که کلمات را در معانی خاصی که دور از الفت اهل زبانا امر از سعدی در همین خصّباأل

 هاآنات و ترکیباتی که فقط در کتب لغت ضبط شده است و عامه را با اصطالح بردکار میه ب

 ،ین حمل کرد که فارسیا کند. شاید بتوان این تمایل خاقانی را براستعمال می ،ی زیادی نیستیآشنا

ط شده است و آن مسلّ ر در لغت و ادب برزبان مادری وی نبوده و به نیروی تحصیل و مطالعه و تبحّ

و 105: 2536، دشتی) «در دیوان وی مصطلحات لغوی بیشتر از هر شاعر دیگر هست ،همین دلیله ب

آشنایی شاعر با  دلیلِ را دیوان خاقانیدر ترکی  کلماتِوجودِ  بعضی نیز .(16: 1357 :همونیز ر.ک: 

 .(80 /1: 1375کن، )ر.ک: معدن دندانیاین زبان م

موجود از  آثار دهد این است کهمیخاقانی را مورد تردید قرار  زبانیکه تُرک شبهاتییکی از 

 ین شبهه،رفعِ ادر  .شوددیده نمی هاآنبه ترکی در  عبارتییا  فارسی است و هیچ بیتیزبان خاقانی به 

 ،هاآنبرخی از  اکنونمانده و  باقیخاقانی  های ترکیسرودهاز مقادیر کثیری که معتقدند  ایعدّه

به ما برای سینه و نسل به نسل بهسینه»های شاعر ؛ این بخش از سرودهرد زبان مردم آذربایجان استوِ

 49: 1354 )سلطانف، «بهای فولکلور آذربایجان شده استگران یادگار رسیده و اکنون جزو گنجینه

ترکی  مثنوی و حتی کردهبه وجود اشعار ترکی خاقانی با ذکر شواهدی اذعان نیز محققانی  .(50و 

  .(617 -172: 1394: زنجانی، )ر.ک 3انددانستهو یا منسوب به وی  خاقانیاز را « حلیه»



.../ اصغری بایقوت گوی منسنژوهشی: تُرکِ سنپ-مقاله علمی 5  

 

، خود در آن رکتُ عالوه بر وجود اقوامِ  ،آن رشد و زندگی کرده استخاقانی در سرزمینی که 

ثیر و بازتاب زبان و فرهنگ أت روازاین ،است شدهاداره میرک تُ انفرمانروایحکومت تحت نیز 

آثار خاقانی سرشار از واژگان ترکی است که رسد؛ ترکی در آثار خاقانی نیز امری بدیهی به نظر می

که از -علی نجار را  یعنی خود پدر خاقانی،دهد وی بدین زبان تسلّط کامل داشته است؛ نشان می

او  -آلتونِ-ملکههم، را  خود شمرده و مادرمیخانواده  طغانشاهِ -نظر قومیّت، ترک عجمی بود

دهند، را به پارسی فحش  دیگران، خاقانی اگرده است. خواندکان او  سنقرِنیز را  شه و خوددانستمی

به زبان دری است، »شعار خاقانی ادرست است که غالب آثار و دهد. به ترکی پاسخشان را می چرخ

وانگهی ویژگی قومی  ؛کندشان داللت میبودنوضوح تمام، بر مردمیبه هاآنولی قالب و مضمون 

تنها محدود به زبان نیست، لوازم دیگری نیز دارد که نباید از نظر دور داشت. یکی از آن لوازم و 

بازتابِ احساسات و هیجانات، اعتقادات و طرز تفکر محیط جغرافیایی و مدنی حیاتِ  هاآننخستین 

القضات قطران، عینبرخاسته است.  هاآنگذشته و حال و آیندۀ مردمی است که ایشان از میان 

سروده اندیشیده و به فارسی و عربی میمیانجی و خاقانی آثارشان طوری است که گویی به ترکی می

نظامی، خاقانی  اند. شاعرانی چونکردهها ترجمه میاند و یا خود آثار خویش را بدان زبانتهنوشو می

: 1374کندلی هریسچی، ) «اندبه اقتضای زمان رفتار کرده ،اند... اگر به زبان مادری ننوشته و نسرودهو

64). 

ثیر محیط و از راه تحصیل و مطالعه در أت تحتِ  چهباشد و زبان رکتُ چه خاقانی، کهآنحاصل 

دانسته است. پس خوبی میترکی را به شکی در این نیست که او زبانِ باز این زبان مهارت یافته باشد، 

طرز » چه ،ثیر زبان و فرهنگ ترکی را در آثار خاقانی نادیده گرفتأتتوان این اساس نیز نمی بر

خورد بلکه سراسر کلیات او به جا به چشم می حیات ترکانۀ خاقانی شروانی نه تنها در دیوان او جا

توان بخشی از مضامین و نمی مهمبدون توجه بدین  از سویی .(65 :1374، و)هم «ته استرا فراگرف

بلکه نیست خاقانی منحصر به آثار  امراین  تفهیم و تفسیر کرد. البته درستیبهتصاویر اشعار خاقانی را 

در  گسترده پژوهشیتوان می و کندصدق میآذربایجان  ۀخطّو نویسندگان شاعران همۀ  بارۀ آثاردر

را بررسی  نظامی گنجویبیتی از  ،دادن اهمیّت این موضوعاز باب مثال و نشان. انجام داد مورداین 

  کنیم:می

 ی مکنــزبانو منی مرغــبا چ              فشانی مکن       هــای دانهــدام ن

 (105: 1380نظامی، )                                                                                                                
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دارد بازان بوترصیادان و ک رفتارِحکایت از  ،آیدآن برمی که از مصرع نخستِاین کنایه چنان

ردند و کمیرا تقلید ریختند و صدای مرغان و پرندگان دانه می ،که برای به دام انداختن پرندگان

این از با استفاده شود، شاعران که در بیت زیر نیز دیده میچنانکردند، را شکار می هاآنبدین شیوه 

 اند:کرده آفرینیمضمون ،فعلِ صیادان

    گیر رغــد مرغ را آن مــتا فریب             یر ـگ صفـصیاد آورد بان کهآنز

 (18: 1382)مولوی،                                                                                                                  

این  ،اما آنچه مهم است شده است سازیمضمون ،اساس ینشک بر همبیت نظامی نیز بیاین 

دشوار و قدری  ،معنی کنایی دارداست که بدون توجه به مصرع نخست، فهم معنای مصرع دوم که 

عامیانه یعنی  تعبیرمعنی کنایی آن این است که به من پاسخ درست و روشنی بده و به . نمایدمبهم می

ر فارسی کرده وارد شع از زبان ترکیرا این کنایه نظامی  ،به احتمال بسیار زیادبه من کلک نزن. 

 شخصی در پاسخِهنوز در آذربایجان  .(115: 1387زنجانی،  و 100: 1378نژاد، )ر.ک: انزابی است

های خود قرار فریب دهد و او را مطیع خواستلفّاظی و  پردازیبا عبارات را دیگری بخواهد که

در زبان فارسی  کهدرحالی. (مکن زبانیمرغ برای من): یعنی« قوش دیلی اوخوما مَنَه»گویند:  دهد،

  .رودنمی کاربه ای چنین کنایه

 ترکی ۀواژچند بررسی 
ی ضرورتاینجا در  هاآن تمامیاحصای کار رفته است که بهفراوان در دیوان خاقانی کلمات ترکی 

 .ادبی و بالغی ندارند جنبۀاند و ی قاموسی خود به کار رفتهاها در معنچه بخشی از آن واژه دارد.ن

  ،در این نوشتههدف ما 

کلماِت  کهاینیا د و است که کاربرد ادبی و بالغی دار بیشتر معطوف به آن بخش از جنبۀ زبانی

 برگزیدهخود  یشعرتصاویر و  جدید جهت خلق مضامینِآگاهانه را  هاآنشاعر  کههستند  خاصّی

زبان شعری وی ورود همچنین کلمات و واژگان دخیلی که از طریق محیط زندگی شاعر در  .است

 :است مواردی در این بیت خاقانی از چنین «کلبتین»مثال، واژه عنوانبه. نداپیدا کرده

 نکوبد آهن سرد طمع کدینۀ من        به کلبتینم اگر سر جدا کنی چون شمع  

 (912: 1382 )خاقانی،                                                                                                              

 -دخیل ۀاست؛ این واژ «انبر و گاز انبر»عربی و به معنای  ،( در اصلکلبهمثنی از )«کلبتین»واژه 

کاربرد بیشتر و محیط گذشته و کنونی آذربایجان  در -با وجود سابقۀ کاربرد آن در ادب فارسی
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آذربایجان برای نوع خاصی مختلف  در مناطقِامروزه نیز مثل گذشته، واژۀ )کلبتین(  متفاوتی دارد؛

کنند یا دندان کسی را به کلبتین تشبیه می ،تحقیر و استهزاء مقامِدر  همچنین، روداز انبر به کار می

برای گرفتار کلبتین شود!(.  تیعنی: )دندان« کلبتینه گَلسین ندیشی»: گویندمیسی به ک در مقامِ نفرین

بینیم که میپس چنان  .شده استاز همین کلبتین استفاده می برای کشیدن دندانگویا در قدیم  کهاین

از ترکی بوده است.  آن زبان شده است که گویی اصالا  استحاله یافته و بومیِین واژه در زبان ترکی ا

ثیر محیط زندگی وی بوده أت خاقانی تحتِ در شعر  (کلبتین) ۀواژ ورودکه  رسدبه نظر میهمین رو 

 . 4است

 دهیم.اینک چند لغت ترکی را مورد تحلیل و بررسی قرار می

 و قراسنقر سنقرآق 

   سنقری است شب            بر هر دو نام بنده و موال برافکند  قراسنقری است روز و آق

 (137: 1382)خاقانی،                                                                                                               

. شکاری استای از پرندگان نام پرنده ،آمده «سُنکقُر»که در ترکی عثمانی به صورت « سنقر»

 با ،از راه تشبیه و استعاره ،«قرا»و « آق» با اضافه کردن صفتگاهی خاقانی  (700: 1375)کاشغری، 

و شب  ،«سنقر= باز سفیدآق»به  -که سفید و روشن است-را ؛ خاقانی روز کندتصویرسازی میآن 

کند؛ وجه شبه این تشبیه عالوه بر سیر تشبیه می« قراسنقر= باز سیاه»به  -که تیره و تاریک است-را 

سفید و سیاه با پرواز  هایکه بازهمچنان ،تواند شکار کردن نیز باشدو حرکت و پرواز کردن، می

 .هستندها عمر انساندر پی شکار شب و روز نیز با سیر و گردش خود  ،روندخود به دنبال شکار می

 سو  

                                                                                                  سوی من نبردی سوی منه بوی من         گر نگه کردی بخوی سوسنگوی توسنسنترک سن    

 (650: 1382)خاقانی،

تصویر زیبایی خلق کرده است، « سو»و « سن»، «سن» در این بیت شاعر با ایراد سه واژه ترکیِ

 ،جناسآرایۀ که شاعر جهت رعایت است سبب شده  -که توضیح آن خواهد آمد-« سن سن»عبارت 

 ،«آبرو /آب» به معنی «سو» را بیاورد؛ از طرفی با آوردن کلمه ترکیِ «سوسن»و  «توسن»کلمات 

آفریده است. حضور این  «سمت و سو و جهت»به معنی  «سو»زیبایی را با کلمه فارسیِ  ناس تامّ ج

و است در بیت شده آرایی و صنعت واجحروف  ۀموجب ایجاد نغم ،«س»با تکرار حرف  ،کلمات

خصوصیات  هم،از نظر محتوایی شاعر  کرده است. ترنوازگوشتر و موزوننیز موسیقی بیت را 
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تندخو و  ،زبانترک ،ین عبارات بیان نموده است. معشوقی که زیباروترمعشوقش را در موجز

 .رفتنمی اعرش آبرویدیگر  ،کردمی شاعرست و اگر توجهی به سوی ا بوخوش

 َکتمَا 

 طمع کند            کی مهر شه به اتسز و بغرا برافکندایشان ک از تمَتن گرچه سو و اَ

  (650: 1382)خاقانی،

این بیت هم از نظر تصویرسازی و هم از نظر محتوایی و معنایی بر روی چهار کلمۀ ترکی  اساس

 «اَتمَک». به معنی آب است که توضیح آن گذشت «سو»استوار است. « بغرا»و « اتسز»، «اَتمَک»، «سو»

)کاشغری،  ت ترکی به معنی نان استدر لغ است، نیز آمده «اکمک» و« اتماک»های که به صورت

های استان مرکزی به هایی از آذربایجان و در میان ترکامروزه نیز این واژه در بخش .(61: 1375

اَت=  /آت= اسب/ //آت و آد = نام »اسم اسمی است که از ترکیب « آتسز»یا « اتسز» رود.کار می

اسب و ، بینامبی نیابه معتواند ساخته شده است و بر این اساس می «زسِ» ادات سلبو  «گوشت

شاهی است که سلسلۀ خوارزم از نام سومین فرمانروااینجا اتسز  )مجازاا نحیف الغر( باشد. گوشتبی

در لغت « بُغرا» .استداشته ه. ق. از جانب سلجوقیان در خوارزم امارت 628تا حدود  470از حدود 

یکی از پادشاهان خوارزم نیز نام  بغرا در اینجا .(348: 1375)کاشغری،  ترکی به معنی شترِ نر است

یعنی آب -نیازهای ضروری خود بر آن است که اتسز و بغرا تُرک بودنِ خاقانی به جهت  بوده است.

برای شناسی از منظر روانگری این نوع مطالبهمسلماا کند و طلب هاآنترکی از ه زبان را ب -و نان

 . است ؤثربسیار مرسیدن به مقصود 

 /آلتونالتون 

 من به رضای تمام سنقر دکان او           لتون اوست  ااوست طُغانشاه من، مادرم 

 (366: 1382)خاقانی،                                                  

 ،شپدرمدح عالوه بر  ،و در این بیت. ااست سروده ش علی نجاراین بیت را در مدح پدرخاقانی 

اعضای  ۀهم ،و با استفاده از الفاظ ترکیسخن به میان آورده و با هنرمندی تمام نیز  شاز مادر و خود

 «سنقر»و  «آلتون»، «طغان» از سه واژه ترکیِ با استفاده خاقانی. به تصویر کشیده استرا اش خانواده

در ترکی  -است «دوغان»و  «توغان»که در اصل همان - طغان .در این بیت تصویرسازی کرده است

نیز  «آلتون»و  «اَلتُن»که به صورت -اَلتُون  .(328: 1386. )هادی، معنی باز و پرندۀ شکاری استبه 

از درستی مرکب بهرا  آلتون برخی نیز .(218: 1375)کاشغری،  ستا به معنی زر و طال -است آمده
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افاده  که در اصل مفهوم رنگ سرخ رادر لغت ترکی )آل+تون( آلتون » :ندادانسته «تون» و «آل»

نامی بوده نیز آلتون  .(80: 1386، ادیه) «طال به خاطر رنگ سرخ آن آمده استکرده، به معنی می

کنیز خواسته  ،نیز به مجاز و عام از آنخاقانی اند. در این بیت نهادهاست که در ترکی بر کنیزکان می

در که سنقر هم در لغت ترکی به معنی مرغِ شکاری است  .(507و  506: 1389)کزازی،  شده است

از  ؛دنظر لغوی تناسب معنایی دارسنقر با طغان از پس  ت.بنده و چاکر اس اا به معنیاین بیت مجاز

 کردند. این است که پادشاهان پیوسته با سنقر شکار میدر  شاهطغان ارتباط سنقر باسویی 

  سن سن / سن سن گفتن 

 به ترکی چرخشان گوید که سن سن مرا در پارسی فحشی که گویند            

 (320: 1382 )خاقانی،                                             

ترکان، »این لفظ با . «تو» است. کلمۀ سن، ضمیر است به معنی« سن»تکرار دو واژه « سن سن»

، مخاطب لحاظ ســال و مرتبه کمتر از گوینده باشــداران و نیز کســی را که از خردســاالن و خدمتک

غُزان قضیه  .-با زاء- رندبه کار ب «سِز» ،و برای کسی که دارای حرمت و بزرگی و مرتبه باشد سازند

و برای جمع هم  -با زاء- «سز»گویند و به خردسال  -با نون- «سن» اند و به بزرگسالکرده نهرا وارو

شان را قیاسی است زیرا  «ِسز»همچنین  سم جمع است «ِسز»گویند و در آن ای شغری،  «ا : 1375)کا

ـــی فحش دهندنیز خاقانی مذکور در بیت  .(694 ـــت که اگر او را به زبان فارس چرخ در  ،بر آن اس

ناگفته نماند اوحدی  .«هستی/ خودتی  تو  /ییتو» یعنی« سنسن»به ترکی خواهد گفت:  شانپاسخ

 را در همین معنی به کار برده است: «سن سن»ای نیز مراغه

گوید خوانمش این را نمیور مهربان می       ترک من، چون گویمش نامهربان« سن سن»گوید که 

 «سن»که 

 (307: 1340)اوحدی،  

هم را ربطی کار فعل کند، کید میأافادۀ ت کهایندوم عالوه بر  «سنِ»لفظ شایان ذکر است که 

 دهد.انجام می

آن را در معنی در معنی قاموسی خود،  الفاظهنر خاقانی آن است که عالوه بر بهره گرفتن از این 

 را به معنی« گوسنسن» عبارت ،بینیمکه در بیت زیر میچنانکنایی نیز به کار برده است؛ او 

 است: به کار برده «زبانترک»

 گر نگه کردی به سوی من نبردی سوی من   بوی من       خوی سوسنگوی توسنسنتُرک سن
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 (650: 1382)خاقانی،                                        

 «گوسنسن» در کنار عبارت «تُرک»در این بیت با آوردن واژه خاقانی نکته جالب این است که 

را اراده کرده است  «زبان و زیباروترک»دو معنی  ،رکاست؛ وی از لفظِ تُ ایهام زیبایی خلق کرده

کار به  «زبانترک»خود به معنی  «گوسنسن»است. چون عبارت  «زیبارو»مراد همان  ،که اینجا بیشتر

به کار برده  «گفتنبه ترکی سخن»معنی کنایی  را در« گفتنسن سن»نیز وی این اساس  رفته است. بر

 گوید:آنجا که میاست؛ 

 پیشش زبان به گفتن سن سن درآورمکو شه طغان جود که من بهر اَتمَکی                

 (242: همو)                                                

زبان ترکی سخن  هببرای طلبِ نان در پیش وی  گی کجاست که منیعنی شه طغانِ بخشند

    بگویم؟

که  استجهت در همین معنی بدین « گوییسنسن»و « گوسنسن»ابداع معانی کنایی از عبارات 

تنها در زبان عربی  چون که «ضاد»حرف  مانند ؛رودکار میترکی بهزبان در  صرفاا «سن سن» عبارت

« ادالناطقین بالضّ» رااعراب ، رو این از های اعراب است،از ویژگی درستِ آن تلفّظِ  و رودکار میبه

بر  ؛انددانسته  فصیحزبانِکنایه از عربرا « مَن نَطَقَ بِالضّاد»عبارت  نیز ادبیات عربدر  اند؛نامیده

  .(275تا: مجلسی، بی«)بالضاد قطَن نَمَ حُفصَنا اَاَ» اند:فرمودهحضرت رسول)ص( همین اساس نیز 

که است؛ چنانکار برده بهنیز « گفتنلبیک»در معنی کنایی را « سن گفتنسن»خاقانی  کهایندیگر 

 گوید:بیت در این 

 دست دنیا گویان زیـنیـن     ان به روی مولی            ـگویسنسن

 (152:  2537)خاقانی،                                                                             

به دقیقاا را  «گویانسنسن» دهد که خاقانی عبارتنشان می «گویاننینی» قرینه

 :است معنی را اراده کرده همیننیز ظاهراا در بیت زیر  به کار برده است. «گویانلبیک»معنی

 گوی تنگریسننایب تنگری تویی کرده به تیغ هندوی           سنقر کفرپیشه را سن

 (424: 1382)خاقانی،                                                                                       

 

 

 تمثیالتکنایات و 
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 مندیِهنر که وی با مهارت وبخشی از کنایات و تمثیالت آثار خاقانی برگرفته از زبان ترکی است 

از باب مثال به چند مورد  .استکرده زبان و فرهنگ ترکی وارد ادبیات فارسی را از  هاآن ،تمام

  شود.اشاره می

  ِگربه کردنِ زندانیماکیان و بر در کردن 

 اسرنند و گربه در زندانماکیان بر در کُ        پیش ما بینی کریمانی که گاه مائده    

     (2 :همو)                                                              

 لفظبا مسک خسیس و مُ اشخاصاز میّه استعاره تهکّ طریقِ بهنخست  ،ین بیتادر خاقانی 

بر در »کنایی  تعابیربا ذکر نشان دهد؛ از سویی بیشتر را  هاآن بودنبخیل است تایاد کرده  «کریمان»

با  .شته استگذاوضوحاا به نمایش را  هاآنت خساست شدّ ،«کردنِ گربهزندانی»و  «کردنِ ماکیان

مبادا مرغ و گربه از  کهایننشینند از ترس این توضیح که این افراد ممسک وقتی بر سر سفره می

تا جایی که نگارنده جست  کنند.رانند و یا زندانی میرا از خود می هاآن ،چیزی خورند هاآنسفره 

و امروزه نیز به طور عام در میان  دیگر نیامده استدر جای  تمثیالت کناییچنین  ،استو جو کرده 

دهد که همین تمثیل با همین مضمون اما تحقیق میدانی نشان می ،شودزمین استعمال نمیمردم ایران

هند شدّتِ خساستِ کسی را به خوابوقتی  هاآندر میان بخشی از مردم آذربایجان هنوز رایج است. 

چشم فالنی »یعنی: « الیبغبا [ینیاقیاَ لاَگوزون ]یا: پیشیکین  ینیتفالنی اِ»گویند: می ،شندتصویر ک

خاقانی این تصویرسازی احتمال زیاد بهبر این اساس  «.سگ و گربه را بسته است [دست و پای]یا: 

       فرهنگ و زبان ترکی اخذ کرده است.را از 

 انگشت پیچیدن رب  

 نماستکسی کو به تو انگشتگفت بیهوده بر انگشت مپیچ              بر 

 (556 :همو)                                                

آذربایجان در مردم ایران جز در متون قدیم یافت نشد و امروزه نیز در میان « انگشت پیچیدن رب»

 «انگشت پیچیدن رب»ست. نی به روشنی معلومزبانان برای غیر ترکمعنای کنایی آن نیز دارد ناستعمال 

عیناا از به احتمال بسیار قوی این عبارت  ،است «آویز قرار دادن، دستدست انداختن»کنایتاا به معنی 

را به انگشتش  مرافالنی »یعنی:  «رییببارماقینا سَ نیمَفالنی » گویند:میاست که ترجمه شده  ترکی

شتر یترجمه شدن آن را از ترکی ب ای است کهقرینه «بیهوده»در این عبارت واژه  «.پیچیده است

است،  دست انداخته بیهودهداند که دیگری او را بنیز وقتی کسی چون در ترکی  کند،تقویت می
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استعمال رایج و پُراین کنایه یکی از کنایات امروزه «. بارماقینا سرییب نهسیفالنی مَنی مُفتَ»گوید: می

لفظ  بهتنها  تصارخا از این کنایه جهت ی نیزمواقع هاآنمردم آذربایجان است؛ حتی در میان 

و بازداشتن کسی از این در مقام نهی و « پیچیده است[ ش= پیچیده است. ]یعنی: به انگشتسرییب»

 .کنندمی اکتفا« = مپیچ ]یعنی: به انگشتت مپیچسریمه» لفظِ بهفعل، 

 پستانهاسی 

 پستانسپید ابرو وین مام سیهاز خون دل طفالن سرخاب رخ آمیزد             این زال 

 (360 :همو)                                                                              

اند که فرزندش کنایه از زنی دانستهدر این بیت، را « پستانمام سیه»ها به استناد فرهنگشارحان 

؛ 135: 1388ماهیار، ر.ک: ) ماندزنده نمیآن کودک  ،طفلی شیر دهد هربه یا زنی که ماند زنده نمی

 این ترکیبِظاهراا  ،کرده استجستجو این سطور  ۀنگارندتا جایی که  .(485 و 259: 1389کزازی، 

جز در خطّۀ هدر ایران ب از سویی امروزه نیز. نیامده استخاقانی در دیوان جز در جایی کنایی 

و  یبیانِ شومدر مقام تحقیر و تقبیح و برای کاربردی ندارد؛ زنانِ آذربایجان این کنایه را آذربایجان 

شک خاقانی آن را بی. «پستانسیه»یعنی « کاَمجَه رَقَ»گویند: برند و میکار میبهزنی  بودنِ  منحوس

عموم این کنایه در میان امروزه نیز که از ترکی به فارسی برگردانده است و شاید یکی از دالیلی 

بودن  «پستانسیاه»خاقانی در جایی نیز شب را به باشد. همین غرابت آن  است، رواج نیافتهمردم ایران 

 گوید:کند و میتوصیف می

                 سیاه است و بر تن                   هزاران نُقَط شیرِ پستان نمایدبه شب گرچه پستان          

 (127: 1382خاقانی، )                                                                                  

  دومادری 

 شود چون برۀ دو مادریعشق تو را نواله شد گاه دل و گهی جگر            الغر از آن نمی

  ( 688 همو،)     

ای که به بچهآذربایجان ( امروزه در 403: 1389)کزازی،  کنایۀ از برّۀ فربه است.« برۀ دو مادری»

یا  «از دو مادر شیر خورده است»یعنی: « )امیب(یکام تاِیکی نَنَدن سو»گویند: می ،چاق باشدخیلی 

   .«دو مادری است»یعنی: « لی دیهنَایکی نَ»گویند: می

 

  دنبه نهادن 
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 ید همهیرامشغول چَ برههمچو آهو       اجلم دنبه نهاد از برۀ چرخ و شما         

   (407)همو،                                                                   

ت بی ذکر همینتصار به خکار رفته است که از باب ا چهار بار در قصاید خاقانی به« دنبه نهادن»

و  546: 1388ماهیار، ) فریفتن است نهادن و به خطر انداختن وداماز دنبه نهادن، کنایه اکتفا شد. 

خوار بر سر راه انداختن برخی حیوانات گوشتظاهراا در قدیم جهت به دام .(579: 1389کزازی، 

از همان مقدار اما  است کار رفته در متون قدیمی بهندرت بههرچند این کنایه  .اندنهادهدنبه می آنان

این کنایه امروزه در  کهاین، از آنِ شعرای آذربایجان بوده است. دیگر کاربرد آنسهمِ نیز بیشترین 

 کهدرحالی استغریب  هاآنبرای معنی آن نیز زبانان نه تنها کاربردی ندارد بلکه غیرِ ترکمیان 

زبانان های بسیار رایج و مستعمل در میان ترکیکی از کنایههم هنوز ، ه لفظ ترکیهمین کنایه ب

مرا »یعنی: کنایتاا که  «به من دنبه نهادفالنی »یعنی: « ویدیویروخ قُمَنَه قُفالنی »گویند: است که می

و استعمال  ،یافته قوی این کنایه از زبان ترکی به فارسی راهبسیار احتمال براین اساس به «فریب داد.

 بوده است. آذربایجان ثیر محیطأخاقانی نیز بیشتر تحت ت

 :هاآیینباورها و 

به الگو کهنخرد جمعی و از مواریث از طریق دین و مذهب و یا  که ییها و باورهاآیینآن دسته از 

مبتنی ها این باورها و آیین کهآنجا مشترک است. اما مردم  ۀ، غالباا در میان عامّرسدمیها انسان دست

که در دیوان چنان .کندمیجلوه  متفاوتباشد، قاعدتاا  یخاص اقلیمقومیّت و نوع زبان و فرهنگ و  بر

 از محیط زندگیرا  هاآندهد وی نشان میشود که می دیدههایی خاقانی نیز گاهی باورها و آیین

   خود کسب کرده است.

 منبر گرفتن         

 ...آن تــاز دس                  منبر گرفته مادر مسکینم      

 (892: 1382 )خاقانی،                                               

در معنی بدون هیچ توضیحی  ،های دیوان خاقانیگزارش دشواریدر کتاب « منبر گرفتن»عبارت 

« منبر گرفتن»که فزود (. اما باید ا893: 1389 )کزازی، است آمده «فریاد خواستن و پناه بردن»ی کنای

است که در میان زنان آذربایجانی شایع بوده و هنوز هم کم و اعتقادات و باورهای دینی یکی از 

 و یا در پی دفعِ شودمیبیش رایج است و آن بدین صورت است که وقتی زنی از دست کسی شاکی 
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های منبر را به دست پایهدر آنجا و برد پناه میبه مسجد جهت دادخواهی  ،آیدبرمیده شنازلبالی 

منبر و خدای که  باور و امیدبا این کند. میدعا یا نفرین  ری،ناله و زاتکان دادنِ منبر با با گیرد و می

زنان در  ،روازاین. خواهد گذاشتپاسخ نیاو را بشکایت و طلب به داد وی خواهد رسید و  مسجد

و پناه شکایت طنزآلود  بیتِ  خاقانی نیز در این .دزننمی« منبر گرفتن» این کاربه  مواقع خاصی دست

 به تصویر کشیده است.منبر گرفتن  ا عملِرا بش بردن مادر

 مُرد رگاهِخزدن به آتش 

 خرگه برآوریــد ترکانـه آتش از درِ           د و به تف آه    نیخرگــاه عیش درشک

 (529: 1382)خاقانی،                                                

به رسمی از رسوم ترکان اشاره  شروانشاه سروده شده استمنوچهر در رثای که این ابیات 

، دادندعشایر وقتی عزیزی را از دست می به ویژه ترکانِترکان  (1/303: 1378کن، کند. )معدنمی

کرده و خیمه قبلی را به جهت بدشگونی ای تازه برپا میکردند و چادر و خیمهبه جای دیگر کوچ می

دهند. نسبت به زندگی عزیزانشان دلسوزی و حساسیت زیادی نشان می» ترکانزدند. آتش می

چادر، تخت  روازاینآمد؛ بدشگونی بزرگی به شمار می هاآندادن نزدیکان برای مصیبت و از دست

هایی از سرزمین بخشامروزه نیز در  (235: 1374کندلی هریسچی، )«سوزاندند.و اشیاء مرده را می

و محل زندگی خود را به جای یا خانه زنند و های مُرده را آتش میآذربایجان جامهدر  ویژهایران به

 .دهندنقل میدیگر 

 رفتار زنان در مراسم عزاداری 

 بر بگشایید دانه زیاره از ساعد و یک    کنید            ر ز جبین بازـــمهره از بازو و معج

 تر بگشاییدبند هر خوشه که آن بافته      گیسوان بافته چون خوشه چه دارید هنوز        

 بگشایید رخون به رنگ شفق از چشمۀ خو  و زر        ـد چـن بخراشیـروی به ناخ ۀـسک

 (161: 1382)خاقانی،                                          

به هنگام االیام از قدیم ،عواطف شدید برخوردارنداس و حسّاز روحیّات لطیف و زنان که ازآنجا

آن که بسیاری از طوریبه اختندپردمیزاری شیون و های مختلف به نوحه و به شیوه ماتم و مصیبت

بر  کندلی هریسچیاست.  تعمیم یافتهمقبول،  رسم و رسومِ  عنوانها امروزه نیز در میان زنان به شیوه

. استترک  رایج در میان زنان فرهنگخاقانی برگرفته از آن است که در ابیات فوق تصاویر شعری 

زده صورت خود را )ترکان( این بود که زنان ماتم از جمله مراسم عزاداری قومی»نویسد: او می



.../ اصغری بایقوت گوی منسنژوهشی: تُرکِ سنپ-مقاله علمی 15  

 

آالت طال و نقره را از خود دور رفتند و زینتخراشیده، موهایشان را کنده، به پشت بام می

  .(236: 1374هریسچی،  )کندلی «ساختندمی

  زن»به جای « خانه»استعمال واژۀ» 

 ستازان غرضش زن بود که بانوی خانه     مرد مسافر حدیثِ خانه که گوید       

 ستابود مرا خانۀ نخست و دوم خوب       نیست سوم خانه خوب اگرچه یگانه 

 (847: 1382)خاقانی، 

به  ؛ حتینشین و مستور بوده و کمتر در جامعه حضور داشتندزنان پردهاغلبِ در قدیم نه تنها 

 شده استخودداری می زناننام  ذکر صریحِ از  -از باب حرمت یا از روی غیرت–هنگام خطاب نیز 

ند. امروزه نیز همین باور اهکردطاب و صدا میخ خودشان از نامِبه غیر  و القابی با اسامیرا  هاآنو 

از بردن نام عیال و  مناطق روستایی بخصوص در آذربایجان،»در بسیاری از که وجود دارد چنان

و غیره را به معنی  (منزل)و  (خانه)کنند و همسر برای رعایت ادب و همچنین غیرت، خودداری می

  .(231و  230: 1394و نیز ر.ک: زنجانی،  91 /1: 1375کن، )معدن «برندبه کار می (همسر)و  (زن)

 خون خوردن از روی دوستی 

 خون من خورد و ندید از دوستی در روی من     رسم ترکان است خون خوردن ز روی دوستی 

 (650: 1382)خاقانی، 

ای از مردمانِ نافرهیخته در جهانِ کهن، رسم در میانِ پاره»نویسد: کزازی در شرح این بیت می

اند پیمان دوستی ببندند، خواستهبا وی می کهآناند؛ تا زدهزخمی بر تن خویش میبوده است که 

)کزازی،  «اندشدهسان، دو بیگانه، خویشاوند و همخون یکدیگر میامد؛ بدیناندکی از آن بیاش

سخن « آیین ترکان»در ابیات دیگر نیز از این  نسبت داده وترکان ا به راین رسم خاقانی ( 831: 1389

 گفته است:

 خون خوری ترکانه کاین از دوستی است       خون مخور ترکی مکن تازان مشو

 ( 657: 1382)خاقانی، 

 رک این چنین کند که خورد خون به دوستیخونم همی خوری که تو را دوستم بلی         تُ

 ( 677)همو،   

آمده: خون زندگی  کتاب مقدسشود. در به عنوان محمل زندگی ملحوظ می»خون به طور کلی 

 :1382 شوالیه و همکارش،) «آیداست. گاه حتا خون به عنوان اصل توالد و تناسل به حساب می
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خون »این رسم دیرینۀ های مختلفی وجود دارد؛ نسبت به خون دیدگاه های مختلفدر اسطوره (135

در عهد باستان و در »که چنانشود؛ دیده میدر میان سایر اقوام نیز های دیگر به صورت« خوردن

در و  ... شود.کردن خون دیده میاجتماعات خفیۀ چینی، در مراسم سوگندِ برادری از طریق قاطی

شوند. ما شود، تقدیس میپاشیده می هاآنای از خون رئیس اعظم بر زالندِ نو تمام اشیایی که قطره

ظاهراا  .جا()همان «یابیمدر اینجا نمادگرایی عهد و بیعت با خون یا سوگند برادری با خون را باز می

استاد به گفتۀ ، هرچند باشد با آیین جوانمردان و اهل فتوت داشتهباید ارتباطی این رسم 

است،  یافت نشدهای به این رسم کدکنی در کتبِ مربوط به آیین جوانمردی و فتوّت اشارهشفیعی

 «عنوانِ رمزی از یگانگی دو تنبه  گمان یک اعتقادِ ایرانیِ کهن استبیاین رسم[ ]»: نداما معتقد

ای و های اسطورهمایهتواند اساساا بنیماین رسم  شد،که اشاره چنان( 168: 1387کدکنی، )شفیعی

خاقانی چنین نمادین داشته باشد و صرفاا اختصاصی به ترکان نداشته باشد، اما پُر واضح است که 

 است؛ بدین صورت که یا بعینه چنین رسمی را در میان ترکانِ از محیط خود کسب کرده باوری را

روزگار خود مشاهده کرده است یا انتساب چنین رسمی به ترکان در آن زمان شایع بوده و خاقانی 

 نیز بر همین اساس از آن مضمون ساخته است.

 بازتاب سبک زندگی

 شیوۀ زندگی و لوازمِ معیشتیبازتاب  ،آیدیکی از نتایجی که از مطالعه آثار شاعران به دست می

 شان شده است.موجب خلق مضامین و تصاویر شعرمستقیم  غیریا مستقیم طور بهاست که  هاآن

و دوران و فضای یاریگر باشد  ان و نویسندگانبهتر آثار شاعر در فهمِتواند می مواردکشف این 

مثال سرما و گرمای شدید مناطق سردسیر و عنوانبه ؛خوبی ترسیم کندرا به هاآنمحیط زندگی 

های و سروده هادر مضامین نوشتهتواند میهایی است که مایهاز جمله بن هاآنملزومات و گرمسیر 

که سرمای شدید آذربایجان به نمود و ظهور داشته باشد. چنانمناطق آن افراد متعلق به هرکدام از 

یافته و موجب خلق بسیاری از تصاویر شعری وی شده است؛  انحای مختلف در آثار خاقانی بازتاب

 شود. از باب مثال به دو مورد اشاره میاینجا 

 

 

 سنبلۀ رز  

  به عقرب سرما برافکند ایتا سستی               رز به خرمن آر ۀسرد است سخت سنبل
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 (134: 1382)خاقانی،                                                       

. است «های تاکشاخه =سنبلۀ رز»خواهانِ  ،سرما سوزش شدیدِمقابله با خاقانی در این بیت برای 

خوبی به تصویر بهمنطقۀ آذربایجان را سرمای  ، شدّتِدر این بیت و ابیات بعدی با مضامین مختلفاو 

شاعر این تصویر را براساس  که دهد، سنبلۀ رز یکی از قراینی است که نشان میکشیده است

است. آذربایجان از قدیم به  کردهخلق  اشز محیط زندگیامشاهدات عینی و تجربۀ شخصی خود 

شدۀ درختان انگور های هرسشاخه آن دیارانگور معروف بوده است. مردمان کثرتِ باغاتِ داشتن 

از آن استفاده در فصل زمستان داشتن خانه برای گرم نگه یانان  نِکردند و برای پختآوری میرا جمع

چنین اینقضیّه ایران نیز  در دیگر مناطق سردسیرِهم جز آذربایجان هبکردند. هرچند ممکن است می

خاقانی این تصویرسازی را مستقیماا است که این مهم « .کندعدا نمیما شیء نفیِ اثباتِ»اما  بوده است،

  .استاخذ کرده محیط زندگی خود مشاهدات از 

 صلیبِ روزن 

 صلیب روزن این بام خضرا         به صور صبحگاهی برشکافم                 

 (24: 1382)خاقانی، 

چهار گوشه خط »کار رفته است و آن به  آنبه معنای مصطلح نجومیِ« صلیب»در این بیت، 

، رامپوری«)شود.کرده میالنهار در فلک عندالذهن فرضکه از تقاطع خط محور و معدل [است]

ها نیز ایراد لفظ روزن به جهت آن است که در روزن»( اما به گفته عبدالوهاب حسینی ذیل: صلیب

و 124 /1: 1388قزوینی، «).گذارند که مانع آمد و شد بعضی حیوانات شودهایی میبدین شکل چوب

چنین  -بدون اشاره به مفهوم نجومی آن-( کزازی نیز در توضیح صلیب 59: 1386ماهیار، ر.ک. نیز؛ 

خواهد، در دریچۀ خرد های چلیپاوار برهم نهاده را میچوبهخاقانی از صلیبِ روزن، »: است نوشته

 .(66: 1389)کزازی،  «نگریسته استزندان که از آن به آسمان الژوردین می

های در سال کهاینبر  مضاف ،تواند برگرفته از محیط زندگی شاعر باشدسازی می این تصویر 

های بدون استثنا در وسط خانه -آن بوده استبعینه شاهد نیز که نگارنده این سطور  -نه چندان دور

به و کردند درست میزمستان تنوری فصل در  هاداشتن خانهروستایی آذربایجان جهت گرم نگه

روی این بر ، کردندتعبیه می« باجا/ باجه»گِردی به نام  ۀخانه دریچ این تنور نیز در سقفِ تاوازمُ

-چوبینی  ۀیا افتادن برخی حیوانات به درون خانه، حلقباجه، جهت جلوگیری از ورودِ برف و باران 

. معموال این تنورها را در دادندقرار می -شدمیپوشیده  سفیدوار بود و با نایلونی که وسطش صلیب
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 شکلِباید حلقۀ صلیبی ،شدکردند و وقتی که تنور روشن میایام زمستان به وقتِ صبح روشن می

بوده  خاقانی نیز بر همین اساس. شاید تصویرسازیبیرون رودداشتند تا دودِ تنور از خانه میباجه را بر

 بشکافد. خود )دعا و آه( )روزنه زندان( را با صور صبحگاهی خواهد صلیب آسماناست که می

 گیرینتیجه

بر فرهنگ و زبان ترکی سیطرۀ  ،در آن روزگارکه زندگی کرده است در محیط آذربایجان خاقانی 

چه  ،نداکه برخی محققان برآنچنان ،زبان مادری خاقانی. رو به رشد و گسترش بود ،آن و در آن

آموخته  اشزندگی محیطتأثیر از روی مطالعه و تحقیق و این زبان را  ترکی بوده باشد و چه وی

که در این ؛ چنانآشنا بوده استکامالا ترکی زبان و فرهنگ  اباو  کهیست ن یتردیدهیچ جای ، باشد

در مجموعه آثار و فرهنگ ترکی های گوناگون زبان جلوه ،نشان داده شد با ارائۀ شواهدیپژوهش 

آثار  شمار ترکی بخشی از این موارد است.شاعر از لغات بی استفادۀ .روشنی نمایان استخاقانی به

از بعینه را  هاآنبسیاری از وی ایی است که هسرشار از تمثیالت و کنایات و باورها و آیین خاقانی

بخشی از ظرایف  ،بنابراین بدون توجه بدین امر کرده است.و ترجمه فرهنگ ترکی اخذ زبان و 

 .نیست تبیینو  فهمدرستی قابل  و اشعار خاقانی به شایستگی و معنا و مفاهیم هنری

 هانوشتپی
از شمال به اّران و از جنوب غربی به آشور و از مغرب به ارمنستان و از مشرق به دو » قدیمآذربایجان در   -1

شده و پایتخت آن شهر گنجک بوده در تخت سلیمان در جنوب شرقی ایالت مغان و گیالن محدود می

 )دهخدا، ذیل آذربایجان(. «اندنامیدهمراغه، و عرب آن را کزنا و یونانیان گازا می

اما ادعا و حکم کلی ایشان که مردم و گویشی از زبان فارسی است.  ، لهجهفضیلت از زبان آذریمنظورِ    -2

ناصواب است و با واقعیت مطابقت گویند، جمهوری آذربایجان اکنون نیز به زبان فارسیِ آذری سخن می

توان مصداق روشنی برای آن که نمی کلیی است مفهوماز زبان آذری دارند، ایشان  ی کهتعریف ندارد.

و شاید مراد ایشان ، جود نداردوزبان آذری به معنی حقیقی خود امروزه در نظر گرفت. آنچه مسلّم است 

 ی ازیهادر بخشهم آمیخته با کلمات فارسی است و هم که باشد هایی چون تاتی لهجهاز زبان آذری، 

غالباا به زبان ترکی  جمهوری آذربایجانردم مامروزه  کهایندیگر  رواج دارد!آذربایجان جمهوری 

و گریز غفلت  ناگزیر، . جای آن بود که نویسندۀ محترم از اشاره بدین حقیقتِگویندسخن می

  .کردندنمی

اما خود این  به خاقانی مورد تردید باشد، هاآنهرچند ممکن است اصالت این اشعار ترکی و انتساب     -3

شود، بیشتر سرایی دیده نمیگویی یا ترکیموجود از خاقانی هیچ نشانی از ترکیموضوع نیز که در آثارِ 
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حال مبهمی است که بدان پرداخته نشده ین امر یکی از موضوعاتِ مهم و درعینِ جای تردید دارد! و ا

است. از شاعرِ خالقی چون خاقانی که با زبان ترکی آشناست و از سویی اصرار در اظهار دانش و هنر 

به ترکی نداشته باشد؟  ،ولو ابیاتی چند ای،سادگی پذیرفت که او هیچ سرودهتوان بهدارد، نمی خود

های وی از بین رفته های ترکی خاقانی همچون دیگر سرودهبپذیریم ممکن است یا سروده کهاینمگر 

یده و برجای انی تراوالدین بدیل خاقها و شعرهایی که از ذهن پُرجوششِ افضلچه بسا نوشته»است: 

سفر، در خالل سوانحی که گاه سیل مصیبت را بر  های دراز سیرگمان او هم در سال... بینمانده باشد

هایی که در زندگانی ها و رنجشودار رقابتگیر سر او ریخته، و در پیوستن و گسستن از دربارها، و در

 «و ناخواسته از دست داده استاسته های خود را خوها و سرودهاو بسیار بوده، قسمتی از نوشته

ای در این زمینه از نسخه هاها وکتابخانهموزه پستوی هنوز در کهاینیا  (41و  40: 1387)استعالمی، 

با کشفِ خاقانی موجود باشد که از دید محققان مغفول مانده و هنوز به دست ما نرسیده است و شاید 

که البته تحقق چنین امری در آینده  رستی معلوم شودای سرنوشتِ مجهول این موضوع نیز به دنسخه

 که در منشآتِ است هایی از دو نامۀ عربی خاقانی کشف شده که اخیراا نسخهچناندور از انتظار نیست، 

 (.19 -38: 1397)ر.ک: ترکی،  است نیامدهوی از چاپی 

ندرت در آثار امثال است و بهنداشته یچندانکاربرد  ،در متون قدیم فارسی نیز بدین معنی« کلبتین»کلمه    -4

شود. ناگفته نماند که محیط زندگی این مولوی، سوزنی سمرقندی، سیف فرغانی و خاقانی دیده می

های بسیاری از تعابیر نشین بوده است. در آثار مولوی و امثالهم نمونهشده هم اغلب ترکشعرای یاد

یشتر ساکنان ایرانی دیار روم و اطرافیان مولوی از مردم ارّان ب»شود، چرا که ارّانی و آذربایجانی دیده می

ات آنان وارد زبان مولوی ترین نواحی ایران به آن سرزمین بود، و تعبیرو آذربایجان بودند، که نزدیک

 (. 29: 1366)ریاحی،  «شده است
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