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چکیده
شکی در این نیست که بخشی از بنمایههای صور خیال شاعران و نویسندگان ،تحت
تأثیر محیط و قلمرو جغرافیایی آنها شکل میگیرد و به نوعی در آثار ادبی آنها
انعکاس و بازتاب مییابد .این تأثیرپذیری در نویسندگان و شاعران با توجه به روحیّۀ
لطیف و حسّاسی که دارند ،بیشتر از دیگران بوده است .بر این اساس ،پژوهش حاضر
در پی پاسخ بدین سؤال است که آیا خاقانی شروانی نیز از زبان و فرهنگ محیط
زندگی خود ،آذربایجان ،تأثیر و تأثر پذیرفته است؟ سرزمینی که خاقانی در آن رشد
و زندگی کرده است ،عالوه بر وجود اقوامِ تُرک در آن ،خود نیز تحت حکومت
فرمانروایان تُرک اداره میشده است .پژوهش نشان میدهد که زبان ترکی و محیط و
فرهنگ آذربایجان به انحای مختلف در آثار خاقانی بازتاب یافته است؛ عالوه بر
حضور مستقیم تعداد بیشماری از لغات ترکی ،تمثیالت و کنایات ترجمهشده از
ترکی ،باورها و اعتقادات مردمی و محیط آذربایجان در آثار شاعر تأثیر جدّی نهاده و
مبنای خلق بسیاری از مضامین و تصاویر شعری وی شده است تا حدی که بدون توجه
بدین امر ،بخشی از ظرایف و مفاهیم ابیات دیوان خاقانی بهدرستی قابلدرک و تبیین
نیست.
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مقدمه
از عوامل مهمی که آثار یک نویسنده و شاعر را از دیگر نویسندگان و شاعران متمایز و متفاوت
نشان میدهد ،عالوه بر سبک خاص فردی ،دو زبانگیبودن و یا محیط جغرافیایی خاصی است که
نویسنده یا شاعر در آن زندگانی کرده است .بخشی از صور خیال و بنمایههای شاعران و نویسندگان
از ناحیه زبان و محیط ،در اشعار و آثارشان ظهور پیدا میکند و از این لحاظ در مورد هر شاعر و
نویسندهای تحقیق علیحدهای الزم است تا مشخص شود «عناصر طبیعت که مواد سازندۀ بعضی از
این خیال ها هستند ،تا چه اندازه از قلمرو جغرافیایی و محیط زیست شاعر مایه گرفته و چه مقدار از
رهگذر سنّت داخل شعر او شده است» (شفیعی کدکنی.)48 :1372 ،
خاقانی در محیطِ آذربایجان 1زندگی کرده است؛ در آذربایجانِ آن روزگار ،مردم به زبانها و
گویشهای گوناگونی از جمله به ترکی سخن میگفتهاند؛ منطقۀ ارّان ،مسقطالرأسِ خاقانی ،به سبب
« موقعیت جغرافیایی ،و دوری از مراکز فرهنگی ایران و اسالم از رنگارنگی فرهنگی خاصّی
برخوردار بود ...این چند فرهنگی یا برخورداری از سرچشمههای فرهنگهای گونهگون ،در
شخصیت شاعران و نویسندگان آن سامان هم تأمّلبرانگیز است و جای آن است که موضوع پژوهش
خاصّی قرار گیرد .برخی از سخنسرایانِ ارّان در خانودهای به بار آمدهاند که از یکسو نژاد از قوم
دیگر دارند ،یا زیستن در محیطی آمیخته از نژادهای گونهگون سبب آشنایی آنان با زبانها و آیینها
و فرهنگهای دیگر شده است» (ریاحی .)16 :1366 ،در کنار دیگر زبانها و گویشها ،زبان ترکی
نیز یکی از زبانهای رایجی بوده است که مردمان زیادی در منطقۀ آذربایجانِ آن روزگار بدان تکلّم
میکردهاند .با این اوصاف ،طبیعی است که زبان و فرهنگ و باورهای ترکی در اشعار شاعران آن
خطّه بازتاب و انعکاس یابد ،و ازآنجاکه خاقانی نسبت به دیگران «با زادگاهش آذربایجان پیوند
هرچه تنگتری داشته است ،و بیآشنایی اساسی با زندگی سیاسی و فرهنگی خاور ماورای قفقاز
درک وضعیّت او دشوار مینماید» (ریپکا .)313 :1370 ،پس جلوههای زبان و فرهنگ ترکی
میتواند در آثار او بازتاب بیشتری داشته باشد.
با وجود اذعانِ محققان به ضرورت انجامِ چنین پژوهشی ،تاکنون تحقیقی در این زمینه صورت
نگرفته است .تنها در کتابِ خاقانی شروانی ،حیات ،زمان و محیط او ،با اشاره به چند موردی اهمیّت
این موضوع یادآوری شده است (ر.ک :کندلی هریسچی .)238-230 :1374 ،ازاینرو ،الزم است
پژوهشی مستقل در این خصوص انجام گیرد تا با نشان دادن تأثرات خاقانی از زبان و فرهنگ محیط
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خود ،هم جنبههای زیباشناختی اشعار وی بیشتر نمایان شود و هم فهم و تفسیرِ مضامین و تصاویر
برخی از ابیات او میسور گردد.
بخشی از این پژوهش به شیوۀ میدانی صورت گرفته است .عالوه بر استناد به منابع معتبر ،به
مواردی نیز استشهاد شده است که هماکنون بر زبان مردم آذربایجان جاری است .در این سطور
کوشش شده است ردّ پای بخشی از مضامین و بنمایههای شعری خاقانی که به صورت کنایات و
تمثیالت و باورها از فرهنگ ترکی در دیوان او وارد شده است ،نشان داده شود.
زمان و زبانِ خاقانی
میدانیم که از زمان سلجوقیان با مهاجرت ترکان ،زبان ترکی در آذربایجان رو به گسترش نهاد
(ر.ک :کسروی .)12 :1325 ،در دهههای میانی سدۀ پنجم قمری جریان وسیعی از «عناصر ترک
آسیای میانه به ایران و از آنجا به مرزهای ارمنستان و بیزانس سرازیر شده بود  ...از همین دوره بود
که این سرزمین به یافتن صبغۀ قومی و زبانی ترک آغاز کرد و این صبغه را تا به امروز حفظ کرده
است» (باسورث .)49 :1366 ،با اینکه آن زمان و پیشتر از آن در خطّه آذربایجان مردم به زبان و
گویشهای مختلف تکلّم میکردهاند اما از حدود نیمۀ دوم قرن پنجم هجری با نفوذِ بیشتر ترکان
در سایۀ دولتِ سلجوقیان ،زبان ترکی بهتدریج زبان رایج و عمومی مردم آذربایجان شده و در
بخشهای وسیعی از مناطق ایران گسترش یافته و زبانِ بخشهایی را به زبان ترکی تغییر داده است:
«حضور حکام تُرک در خوارزم پس از برافتادن شاهان مأمونی در سال408ق1017/م .که در ابتدا از
سوی غزنویان حکومت میکردند و سپس از سوی سلجوقیان به سود فرایندی تمام شد که در نتیجۀ
آن خوارزم از سرزمینی از لحاظ قومی و فرهنگی ایرانی ،رفته رفته به سرزمینی تُرک مبدّل گردید»
(همو .)141 ،با اینکه در زمان خاقانی یعنی در دورۀ سلجوقیان زبان رسمی فارسی بود و «برخالف
روش معمول ایام محمود غزنوی ،مکاتبات اداری دربار با این زبان انجام میگرفت [اما] امواج
افزایش ترکان در پارهای از نواحی تأثیر سریعی بر زبان گذاشتند ،تا آنجا که اصطالحات ترکی حتی
در مراتب زبان ادبی نیز نفوذ کردند» (ریپکا .)521 :1366 ،پس در زمان خاقانی زبان ترکی بهطور
گسترده در آذربایجان ،از جمله در شروان و تبریز  -زادگاه و محلِ اقامتِ خاقانی -نیز این زبان
شکل گرفته و رواج بیشتری یافته بود.
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زبانِ مادری خاقانی خود موضوعی است که گرچه تاکنون بهطور جدّی بدان پرداخته نشده
است؛ اما بررسی آثار محققان بهخوبی نشان میدهد که آنها اتفاق نظری با هم در این مورد ندارند؛
برخی زبان مادری خاقانی را ترکی ،و برخی فارسی میدانند .محمدامین ریاحی در مقدمۀ کتاب
نزههالمجالس زبان شاعران حوزۀ ارّان از جمله خاقانی را «فارسی ارّانی» و سبک آنها را «سبک
ارّانی» میداند .ناگفته نماند که لهجۀ ارّانی مثل لهجههای آذری ،گونهیی از زبان پهلوی محسوب
میشود( .زرینکوب )8 :1389 ،برخی نیز زبان خاقانی را آذری قلمداد کردهاند« :از قرائن چنین
برمیآید که زبان مادری خاقانی ،آذری بوده است؛ او در سرودههای خود ،زادگاهش را شهر شروان
دانسته است .شروان هماکنون در جمهوری آذربایجان قرار دارد و مردم آن به آذری سخن
میگویند( »2فضلیت .)162 :1388 ،غفار کندلی هریسچی با اقامۀ دالیلی ،زبان مادری خاقانی را
ترکی غزی دانسته است (ر.ک :کندلی هریسچی .)69-60 :1374 ،عدّهای نیز در پارسیبودن زبان
مادری خاقانی تردید کردهاند .علی دشتی معتقد است« :وجه امتیاز خاقانی از تمام گویندگان،
باألخصّ از سعدی در همین امر است که کلمات را در معانی خاصی که دور از الفت اهل زبان است،
به کار میبرد اصطالحات و ترکیباتی که فقط در کتب لغت ضبط شده است و عامه را با آنها
آشنایی زیادی نیست ،استعمال میکند .شاید بتوان این تمایل خاقانی را بر این حمل کرد که فارسی،
زبان مادری وی نبوده و به نیروی تحصیل و مطالعه و تبحّر در لغت و ادب بر آن مسلّط شده است و
به همین دلیل ،در دیوان وی مصطلحات لغوی بیشتر از هر شاعر دیگر هست» (دشتی105 :2536 ،و
نیز ر.ک :همو .)16 :1357 :بعضی نیز وجودِ کلماتِ ترکی در دیوان خاقانی را دلیلِ آشنایی شاعر با
این زبان میدانند (ر.ک :معدنکن.)80 /1 :1375 ،
یکی از شبهاتی که تُرکزبانی خاقانی را مورد تردید قرار میدهد این است که آثار موجود از
خاقانی به زبان فارسی است و هیچ بیتی یا عبارتی به ترکی در آنها دیده نمیشود .در رفعِ این شبهه،
عدّهای معتقدند که مقادیر کثیری از سرودههای ترکی خاقانی باقی مانده و اکنون برخی از آنها،
وِرد زبان مردم آذربایجان است؛ این بخش از سرودههای شاعر «سینهبهسینه و نسل به نسل برای ما به
یادگار رسیده و اکنون جزو گنجینه گرانبهای فولکلور آذربایجان شده است» (سلطانف49 :1354 ،
و  .)50محققانی نیز به وجود اشعار ترکی خاقانی با ذکر شواهدی اذعان کرده و حتی مثنوی ترکی
«حلیه» را از خاقانی و یا منسوب به وی دانستهاند( 3ر.ک :زنجانی.)176 -172 :1394 ،
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سرزمینی که خاقانی در آن رشد و زندگی کرده است ،عالوه بر وجود اقوامِ تُرک در آن ،خود
نیز تحت حکومت فرمانروایان تُرک اداره میشده است ،ازاینرو تأثیر و بازتاب زبان و فرهنگ
ترکی در آثار خاقانی نیز امری بدیهی به نظر میرسد؛ آثار خاقانی سرشار از واژگان ترکی است که
نشان میدهد وی بدین زبان تسلّط کامل داشته است؛ خاقانی ،پدر خود یعنی علی نجار را -که از
نظر قومیّت ،ترک عجمی بود -طغانشاهِ خانواده میشمرده و مادر خود را هم ،ملکه-آلتونِ -او
میدانسته و خودش را نیز سنقرِ دکان او خوانده است .اگر دیگران ،خاقانی را به پارسی فحش دهند،
چرخ به ترکی پاسخشان را میدهد .درست است که غالب آثار و اشعار خاقانی «به زبان دری است،
ولی قالب و مضمون آنها بهوضوح تمام ،بر مردمیبودنشان داللت میکند؛ وانگهی ویژگی قومی
تنها محدود به زبان نیست ،لوازم دیگری نیز دارد که نباید از نظر دور داشت .یکی از آن لوازم و
نخستین آنها بازتابِ احساسات و هیجانات ،اعتقادات و طرز تفکر محیط جغرافیایی و مدنی حیاتِ
گذشته و حال و آیندۀ مردمی است که ایشان از میان آنها برخاسته است .قطران ،عینالقضات
میانجی و خاقانی آثارشان طوری است که گویی به ترکی میاندیشیده و به فارسی و عربی میسروده
و مینوشتهاند و یا خود آثار خویش را بدان زبانها ترجمه میکردهاند .شاعرانی چون نظامی ،خاقانی
و ...اگر به زبان مادری ننوشته و نسرودهاند ،به اقتضای زمان رفتار کردهاند» (کندلی هریسچی:1374 ،
.)64
حاصل آنکه ،خاقانی چه تُرکزبان باشد و چه تحتِ تأثیر محیط و از راه تحصیل و مطالعه در
این زبان مهارت یافته باشد ،باز شکی در این نیست که او زبانِ ترکی را بهخوبی میدانسته است .پس
بر این اساس نیز نمیتوان تأثیر زبان و فرهنگ ترکی را در آثار خاقانی نادیده گرفت ،چه «طرز
حیات ترکانۀ خاقانی شروانی نه تنها در دیوان او جا به جا به چشم میخورد بلکه سراسر کلیات او
را فراگرفته است» (همو .)65 :1374 ،از سویی بدون توجه بدین مهم نمیتوان بخشی از مضامین و
تصاویر اشعار خاقانی را بهدرستی تفهیم و تفسیر کرد .البته این امر منحصر به آثار خاقانی نیست بلکه
دربارۀ آثار همۀ شاعران و نویسندگان خطّۀ آذربایجان صدق میکند و میتوان پژوهشی گسترده در
این مورد انجام داد .از باب مثال و نشاندادن اهمیّت این موضوع ،بیتی از نظامی گنجوی را بررسی
میکنیم:
دام نــهای دانــهفشانی مکن

با چــو منی مرغزبانــی مکن
(نظامی)105 :1380 ،
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این کنایه چنانکه از مصرع نخستِ آن برمیآید ،حکایت از رفتارِ صیادان و کبوتربازان دارد
که برای به دام انداختن پرندگان ،دانه میریختند و صدای مرغان و پرندگان را تقلید میکردند و
بدین شیوه آنها را شکار میکردند ،چنانکه در بیت زیر نیز دیده میشود ،شاعران با استفاده از این
فعلِ صیادان ،مضمونآفرینی کردهاند:
زآنکه صیاد آورد بانـگ صفـیر

تا فریبــد مرغ را آن مــرغگیر
(مولوی)18 :1382 ،

این بیت نظامی نیز بیشک بر همین اساس ،مضمونسازی شده است اما آنچه مهم است ،این
است که بدون توجه به مصرع نخست ،فهم معنای مصرع دوم که معنی کنایی دارد ،قدری دشوار و
مبهم مینماید .معنی کنایی آن این است که به من پاسخ درست و روشنی بده و به تعبیر عامیانه یعنی
به من کلک نزن .به احتمال بسیار زیاد ،نظامی این کنایه را از زبان ترکی وارد شعر فارسی کرده
است (ر.ک :انزابینژاد 100 :1378 ،و زنجانی .)115 :1387 ،هنوز در آذربایجان در پاسخِ شخصی
که بخواهد دیگری را با عباراتپردازی و لفّاظی فریب دهد و او را مطیع خواستهای خود قرار
دهد ،گویند« :مَنَه قوش دیلی اوخوما» یعنی( :برای من مرغزبانی مکن) .درحالیکه در زبان فارسی
چنین کنایهای به کار نمیرود.
بررسی چند واژۀ ترکی
کلمات ترکی در دیوان خاقانی فراوان بهکار رفته است که احصای تمامی آنها در اینجا ضرورتی
ندارد .چه بخشی از آن واژهها در معنای قاموسی خود به کار رفتهاند و جنبۀ ادبی و بالغی ندارند.
هدف ما در این نوشته،
ت
بیشتر معطوف به آن بخش از جنبۀ زبانی است که کاربرد ادبی و بالغی دارد و یا اینکه کلما ِ
خاصّی هستند که شاعر آنها را آگاهانه جهت خلق مضامینِ جدید و تصاویر شعری خود برگزیده
است .همچنین کلمات و واژگان دخیلی که از طریق محیط زندگی شاعر در زبان شعری وی ورود
پیدا کردهاند .بهعنوانمثال ،واژه «کلبتین» در این بیت خاقانی از چنین مواردی است:
به کلبتینم اگر سر جدا کنی چون شمع

نکوبد آهن سرد طمع کدینۀ من
(خاقانی)912: 1382 ،

واژه «کلبتین»(مثنی از کلبه) در اصل ،عربی و به معنای «انبر و گاز انبر» است؛ این واژۀ دخیل-
با وجود سابقۀ کاربرد آن در ادب فارسی -در محیط گذشته و کنونی آذربایجان کاربرد بیشتر و
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متفاوتی دارد؛ امروزه نیز مثل گذشته ،واژۀ (کلبتین) در مناطقِ مختلف آذربایجان برای نوع خاصی
از انبر به کار میرود ،همچنین در مقامِ تحقیر و استهزاء ،دندان کسی را به کلبتین تشبیه میکنند یا
در مقامِ نفرین به کسی میگویند« :دیشین کلبتینه گَلسین» یعنی( :دندانت گرفتار کلبتین شود!) .برای
اینکه در قدیم گویا برای کشیدن دندان از همین کلبتین استفاده میشده است .پس چنانکه میبینیم
این واژه در زبان ترکی استحاله یافته و بومیِ آن زبان شده است که گویی اصالا ترکی بوده است .از
همین رو به نظر میرسد که ورود واژۀ (کلبتین) در شعر خاقانی تحتِ تأثیر محیط زندگی وی بوده
است.4
اینک چند لغت ترکی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم.


آقسنقر و قراسنقر
آقسنقری است روز و قراسنقری است شب

بر هر دو نام بنده و موال برافکند
(خاقانی)137 :1382،

«سنقر» که در ترکی عثمانی به صورت «سُنکقُر» آمده ،نام پرندهای از پرندگان شکاری است.
(کاشغری )700 :1375 ،خاقانی گاهی با اضافه کردن صفت «آق» و «قرا» ،از راه تشبیه و استعاره ،با
آن تصویرسازی میکند؛ خاقانی روز را -که سفید و روشن است -به «آقسنقر= باز سفید» ،و شب
را -که تیره و تاریک است -به «قراسنقر= باز سیاه» تشبیه میکند؛ وجه شبه این تشبیه عالوه بر سیر
و حرکت و پرواز کردن ،میتواند شکار کردن نیز باشد ،همچنانکه بازهای سفید و سیاه با پرواز
خود به دنبال شکار میروند ،شب و روز نیز با سیر و گردش خود در پی شکار عمر انسانها هستند.


سو

ترک سنسنگوی توسنخوی سوسنبوی من

گر نگه کردی به سوی من نبردی سوی من
(خاقانی)650 :1382،

در این بیت شاعر با ایراد سه واژه ترکیِ «سن»« ،سن» و «سو» تصویر زیبایی خلق کرده است،
عبارت «سن سن» -که توضیح آن خواهد آمد -سبب شده است که شاعر جهت رعایت آرایۀ جناس،
کلمات «توسن» و «سوسن» را بیاورد؛ از طرفی با آوردن کلمه ترکیِ «سو» به معنی «آب /آبرو»،
جناس تامّ زیبایی را با کلمه فارسیِ «سو» به معنی «سمت و سو و جهت» آفریده است .حضور این
کلمات ،با تکرار حرف «س» ،موجب ایجاد نغمۀ حروف و صنعت واجآرایی در بیت شده است و
موسیقی بیت را نیز موزونتر و گوشنوازتر کرده است .شاعر از نظر محتوایی هم ،خصوصیات
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معشوقش را در موجزترین عبارات بیان نموده است .معشوقی که زیبارو ،ترکزبان ،تندخو و
خوشبو است و اگر توجهی به سوی شاعر میکرد ،دیگر آبروی شاعر نمیرفت.


اَتمَک
تن گرچه سو و اَتمَک از ایشان طمع کند

کی مهر شه به اتسز و بغرا برافکند
(خاقانی)650 :1382،

اساس این بیت هم از نظر تصویرسازی و هم از نظر محتوایی و معنایی بر روی چهار کلمۀ ترکی
«سو»« ،اَتمَک»« ،اتسز» و «بغرا» استوار است« .سو» به معنی آب است که توضیح آن گذشت« .اَتمَک»
که به صورتهای «اتماک» و «اکمک» نیز آمده است ،در لغت ترکی به معنی نان است (کاشغری،
 .)61 :1375امروزه نیز این واژه در بخشهایی از آذربایجان و در میان ترکهای استان مرکزی به
کار میرود« .اتسز» یا «آتسز» اسمی است که از ترکیب اسم «آت و آد = نام  //آت= اسب //اَت=
گوشت» و ادات سلب «سِز» ساخته شده است و بر این اساس میتواند به معانی بینام ،بیاسب و
بیگوشت (مجازاا نحیف الغر) باشد .اتسز اینجا نام سومین فرمانروا از سلسلۀ خوارزمشاهی است که
از حدود  470تا حدود  628ه .ق .از جانب سلجوقیان در خوارزم امارت داشتهاست« .بُغرا» در لغت
ترکی به معنی شترِ نر است (کاشغری .)348 :1375 ،بغرا در اینجا نیز نام یکی از پادشاهان خوارزم
بوده است .خاقانی به جهت تُرک بودنِ اتسز و بغرا بر آن است که نیازهای ضروری خود -یعنی آب
و نان -را به زبان ترکی از آنها طلبکند و مسلماا این نوع مطالبهگری از منظر روانشناسی برای
رسیدن به مقصود بسیار مؤثر است.


التون/آلتون
اوست طُغانشاه من ،مادرم التون اوست

من به رضای تمام سنقر دکان او
(خاقانی)366 :1382،

خاقانی این بیت را در مدح پدرش علی نجار سروده است .او در این بیت ،عالوه بر مدح پدرش،
از مادر و خودش نیز سخن به میان آورده و با هنرمندی تمام و با استفاده از الفاظ ترکی ،همۀ اعضای
خانوادهاش را به تصویر کشیده است .خاقانی با استفاده از سه واژه ترکیِ «طغان»« ،آلتون» و «سنقر»
در این بیت تصویرسازی کرده است .طغان -که در اصل همان «توغان» و «دوغان» است -در ترکی
به معنی باز و پرندۀ شکاری است( .هادی .)328 :1386 ،اَلتُون -که به صورت «اَلتُن» و «آلتون» نیز
آمده است -به معنی زر و طال است (کاشغری .)218 :1375 ،برخی نیز آلتون را بهدرستی مرکب از
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«آل» و «تون» دانستهاند« :آلتون (آل+تون) در لغت ترکی که در اصل مفهوم رنگ سرخ را افاده
میکرده ،به معنی طال به خاطر رنگ سرخ آن آمده است» (هادی .)80 :1386 ،آلتون نیز نامی بوده
است که در ترکی بر کنیزکان مینهادهاند .در این بیت خاقانی نیز به مجاز و عام از آن ،کنیز خواسته
شده است (کزازی 506 :1389 ،و  .)507سنقر هم در لغت ترکی به معنی مرغِ شکاری است که در
این بیت مجازاا به معنی بنده و چاکر است .پس سنقر با طغان از نظر لغوی تناسب معنایی دارد؛ از
سویی ارتباط سنقر با طغانشاه در این است که پادشاهان پیوسته با سنقر شکار میکردند.


سن سن  /سن سن گفتن
به ترکی چرخشان گوید که سن سن

مرا در پارسی فحشی که گویند

(خاقانی)320 :1382 ،
« سن سن» تکرار دو واژه « سن» است .کلمۀ سن ،ضمیر است به معنی «تو» .با این لفظ «ترکان،
خردســاالن و خدمتکاران و نیز کســی را که از لحاظ ســال و مرتبه کمتر از گوینده باشــد ،مخاطب
سازند و برای کسی که دارای حرمت و بزرگی و مرتبه باشد« ،سِز» به کار برند -با زاء .-غُزان قضیه
را وارونه کردهاند و به بزرگسال «سن» -با نون -گویند و به خردسال «سز» -با زاء -و برای جمع هم
همچنین « سِز» گویند و در آن ایشان را قیاسی است زیرا « سِز» اسم جمع است» (کا شغری:1375 ،
 .)694در بیت مذکور نیز خاقانی بر آن اســـت که اگر او را به زبان فارســـی فحش دهند ،چرخ در
پاسخ شان به ترکی خواهد گفت « :سن سن» یعنی «تویی /تو هستی /خودتی» .ناگفته نماند اوحدی
مراغهای نیز «سن سن» را در همین معنی به کار برده است:
گوید که «سن سن» ترک من ،چون گویمش نامهربان

ور مهربان میخوانمش این را نمیگوید

که «سن»
(اوحدی)307: 1340 ،
شایان ذکر است که لفظ «سنِ» دوم عالوه بر اینکه افادۀ تأکید میکند ،کار فعل ربطی را هم
انجام میدهد.
هنر خاقانی آن است که عالوه بر بهره گرفتن از این الفاظ در معنی قاموسی خود ،آن را در معنی
کنایی نیز به کار برده است؛ او چنانکه در بیت زیر میبینیم ،عبارت «سنسنگو» را به معنی
«ترکزبان» به کار برده است:
تُرک سنسنگوی توسنخوی سوسنبوی من

گر نگه کردی به سوی من نبردی سوی من
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(خاقانی)650 :1382،
نکته جالب این است که خاقانی در این بیت با آوردن واژه «تُرک» در کنار عبارت «سنسنگو»
ایهام زیبایی خلق کرده است؛ وی از لفظِ تُرک ،دو معنی «ترکزبان و زیبارو» را اراده کرده است
که اینجا بیشتر ،مراد همان «زیبارو» است .چون عبارت «سنسنگو» خود به معنی «ترکزبان» به کار
رفته است .بر این اساس نیز وی «سن سنگفتن» را در معنی کنایی «به ترکی سخنگفتن» به کار برده
است؛ آنجا که میگوید:
کو شه طغان جود که من بهر اَتمَکی

پیشش زبان به گفتن سن سن درآورم
(همو)242 :

یعنی شه طغانِ بخشندگی کجاست که من برای طلبِ نان در پیش وی به زبان ترکی سخن
بگویم؟
ابداع معانی کنایی از عبارات «سنسنگو» و «سنسنگویی» در همین معنی بدین جهت است که
عبارت «سن سن» صرفاا در زبان ترکی بهکار میرود؛ مانند حرف «ضاد» که چون تنها در زبان عربی
بهکار میرود و تلفّظِ درستِ آن از ویژگیهای اعراب است ،از این رو ،اعراب را «الناطقین بالضّاد»
نامیدهاند؛ در ادبیات عرب نیز عبارت «مَن نَطَقَ بِالضّاد» را کنایه از عربزبانِ فصیح دانستهاند؛ بر
همین اساس نیز حضرت رسول(ص) فرمودهاند« :اَنا اَفصَحُ مَن نَطَق بالضاد»(مجلسی ،بیتا.)275 :
دیگر اینکه خاقانی «سنسن گفتن» را در معنی کنایی «لبیکگفتن» نیز بهکار برده است؛ چنانکه
در این بیت گوید:
سنسنگویـان به روی مولی

نـینـیگویان ز دست دنیا
(خاقانی)152 : 2537 ،

قرینه «نینیگویان» نشان میدهد که خاقانی عبارت «سنسنگویان» را دقیقاا به
معنی«لبیکگویان» به کار برده است .در بیت زیر نیز ظاهراا همین معنی را اراده کرده است:
نایب تنگری تویی کرده به تیغ هندوی

سنقر کفرپیشه را سنسنگوی تنگری
(خاقانی)424 :1382،

کنایات و تمثیالت
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بخشی از کنایات و تمثیالت آثار خاقانی برگرفته از زبان ترکی است که وی با مهارت و هنرمندیِ
تمام ،آنها را از زبان و فرهنگ ترکی وارد ادبیات فارسی کرده است .از باب مثال به چند مورد
اشاره میشود.


بر در کردنِ ماکیان و زندانیکردنِ گربه
پیش ما بینی کریمانی که گاه مائده

ماکیان بر در کُنند و گربه در زندانسرا
(همو)2 :

خاقانی در این بیت ،نخست به طریقِ استعاره تهکّمیّه از اشخاص خسیس و مُمسک با لفظ
«کریمان» یاد کرده است تا بخیلبودن آنها را بیشتر نشان دهد؛ از سویی با ذکر تعابیر کنایی «بر در
کردنِ ماکیان» و «زندانیکردنِ گربه» ،شدّت خساست آنها را وضوحاا به نمایش گذاشته است .با
این توضیح که این افراد ممسک وقتی بر سر سفره مینشینند از ترس اینکه مبادا مرغ و گربه از
سفره آنها چیزی خورند ،آنها را از خود میرانند و یا زندانی میکنند .تا جایی که نگارنده جست
و جو کرده است ،چنین تمثیالت کنایی در جای دیگر نیامده است و امروزه نیز به طور عام در میان
مردم ایرانزمین استعمال نمیشود ،اما تحقیق میدانی نشان میدهد که همین تمثیل با همین مضمون
در میان بخشی از مردم آذربایجان هنوز رایج است .آنها وقتی بخواهند شدّتِ خساستِ کسی را به
تصویر کشند ،میگویند« :فالنی اِیتین پیشیکین گوزون [یا :اَل اَیاقیین] باغالیب» یعنی« :فالنی چشم
[یا :دست و پای] سگ و گربه را بسته است ».بر این اساس بهاحتمال زیاد خاقانی این تصویرسازی
را از فرهنگ و زبان ترکی اخذ کرده است.


بر انگشت پیچیدن
گفت بیهوده بر انگشت مپیچ

بر کسی کو به تو انگشتنماست
(همو)556 :

«بر انگشت پیچیدن» در متون قدیم یافت نشد و امروزه نیز در میان مردم ایران جز در آذربایجان
استعمال ندارد نیز معنای کنایی آن برای غیر ترکزبانان به روشنی معلوم نیست« .بر انگشت پیچیدن»
کنایتاا به معنی «دست انداختن ،دستآویز قرار دادن» است ،به احتمال بسیار قوی این عبارت عیناا از
ترکی ترجمه شده است که میگویند« :فالنی مَنی بارماقینا سَرییب» یعنی« :فالنی مرا را به انگشتش
پیچیده است ».در این عبارت واژه «بیهوده» قرینهای است که ترجمه شدن آن را از ترکی بیشتر
تقویت میکند ،چون در ترکی نیز وقتی کسی بداند که دیگری او را بیهوده دست انداخته است،
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میگوید« :فالنی مَنی مُفتَسینه بارماقینا سرییب» .امروزه این کنایه یکی از کنایات رایج و پُراستعمال
در میان مردم آذربایجان است؛ حتی آنها مواقعی نیز از این کنایه جهت اختصار تنها به لفظ
«سرییب= پیچیده است[ .یعنی :به انگشتش پیچیده است]» و در مقام نهی و بازداشتن کسی از این
فعل ،به لفظِ «سریمه= مپیچ [یعنی :به انگشتت مپیچ» اکتفا میکنند.


سیاهپستان
از خون دل طفالن سرخاب رخ آمیزد

این زال سپید ابرو وین مام سیهپستان
(همو)360 :

شارحان به استناد فرهنگها «مام سیهپستان» را در این بیت ،کنایه از زنی دانستهاند که فرزندش
زنده نمیماند یا زنی که به هر طفلی شیر دهد ،آن کودک زنده نمیماند (ر.ک :ماهیار135 :1388 ،؛
کزازی 259 :1389 ،و  .)485تا جایی که نگارندۀ این سطور جستجو کرده است ،ظاهراا این ترکیبِ
کنایی در جایی جز در دیوان خاقانی نیامده است .از سویی امروزه نیز در ایران بهجز در خطّۀ
آذربایجان کاربردی ندارد؛ زنانِ آذربایجان این کنایه را در مقام تحقیر و تقبیح و برای بیانِ شومی و
منحوس بودنِ زنی بهکار میبرند و میگویند« :قَرَه اَمجَک» یعنی «سیهپستان» .بیشک خاقانی آن را
از ترکی به فارسی برگردانده است و شاید یکی از دالیلی که امروزه نیز این کنایه در میان عموم
مردم ایران رواج نیافته است ،همین غرابت آن باشد .خاقانی در جایی نیز شب را به «سیاهپستان» بودن
توصیف میکند و میگوید:
به شب گرچه پستانسیاه است و بر تن

هزاران نُقَط شیرِ پستان نماید
(خاقانی)127 :1382 ،



دومادری

عشق تو را نواله شد گاه دل و گهی جگر

الغر از آن نمیشود چون برۀ دو مادری
(همو) 688 ،

«برۀ دو مادری» کنایۀ از برّۀ فربه است( .کزازی )403 :1389 ،امروزه در آذربایجان به بچهای که
خیلی چاق باشد ،میگویند« :اِیکی نَنَدن سوت امیک(امیب)» یعنی« :از دو مادر شیر خورده است» یا
میگویند« :ایکی نَنَهلی دی» یعنی« :دو مادری است».


دنبه نهادن
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اجلم دنبه نهاد از برۀ چرخ و شما

همچو آهوبره مشغول چَرایید همه
(همو)407 ،

«دنبه نهادن» چهار بار در قصاید خاقانی به کار رفته است که از باب اختصار به ذکر همین بیت
اکتفا شد .دنبه نهادن ،کنایه از دامنهادن و به خطر انداختن و فریفتن است (ماهیار 546 :1388 ،و
کزازی .)579 :1389 ،ظاهراا در قدیم جهت به دامانداختن برخی حیوانات گوشتخوار بر سر راه
آنان دنبه مینهادهاند .هرچند این کنایه بهندرت در متون قدیمی به کار رفته است اما از همان مقدار
نیز بیشترین سهمِ کاربرد آن ،از آنِ شعرای آذربایجان بوده است .دیگر اینکه این کنایه امروزه در
میان غیرِ ترکزبانان نه تنها کاربردی ندارد بلکه معنی آن نیز برای آنها غریب است درحالیکه
همین کنایه به لفظ ترکی ،هنوز هم یکی از کنایههای بسیار رایج و مستعمل در میان ترکزبانان
است که میگویند« :فالنی مَنَه قُویروخ قُویدی» یعنی« :فالنی به من دنبه نهاد» که کنایتاا یعنی« :مرا
فریب داد ».براین اساس بهاحتمال بسیار قوی این کنایه از زبان ترکی به فارسی راه یافته ،و استعمال
خاقانی نیز بیشتر تحت تأثیر محیط آذربایجان بوده است.
باورها و آیینها:
آن دسته از آیینها و باورهایی که از طریق دین و مذهب و یا از مواریث خرد جمعی و کهنالگو به
دست انسانها میرسد ،غالباا در میان عامّۀ مردم مشترک است .اما آنجا که این باورها و آیینها مبتنی
بر نوع زبان و فرهنگ و قومیّت و اقلیم خاصی باشد ،قاعدتاا متفاوت جلوه میکند .چنانکه در دیوان
خاقانی نیز گاهی باورها و آیینهایی دیده میشود که نشان میدهد وی آنها را از محیط زندگی
خود کسب کرده است.


منبر گرفتن
منبر گرفته مادر مسکینم

از دســت آن...
(خاقانی)892 :1382 ،

عبارت «منبر گرفتن» در کتاب گزارش دشواریهای دیوان خاقانی ،بدون هیچ توضیحی در معنی
کنایی «فریاد خواستن و پناه بردن» آمده است (کزازی .)893 :1389 ،اما باید افزود که «منبر گرفتن»
یکی از اعتقادات و باورهای دینی است که در میان زنان آذربایجانی شایع بوده و هنوز هم کم و
بیش رایج است و آن بدین صورت است که وقتی زنی از دست کسی شاکی میشود و یا در پی دفعِ
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بالی نازلشده برمیآید ،جهت دادخواهی به مسجد پناه میبرد و در آنجا پایههای منبر را به دست
میگیرد و با تکان دادنِ منبر با ناله و زاری ،نفرین یا دعا میکند .با این باور و امید که خدای منبر و
مسجد به داد وی خواهد رسید و شکایت و طلب او را بیپاسخ نخواهد گذاشت .ازاینرو ،زنان در
مواقع خاصی دست به این کار «منبر گرفتن» میزنند .خاقانی نیز در این بیتِ طنزآلود شکایت و پناه
بردن مادرش را با عملِ منبر گرفتن به تصویر کشیده است.


آتشزدن به خرگاهِ مُرد
خرگــاه عیش درشکنید و به تف آه

ترکانـه آتش از درِ خرگه برآوریــد
(خاقانی)529 :1382 ،

این ابیات که در رثای منوچهر شروانشاه سروده شده است به رسمی از رسوم ترکان اشاره
میکند( .معدنکن )303/1 :1378 ،ترکان به ویژه ترکانِ عشایر وقتی عزیزی را از دست میدادند،
به جای دیگر کوچ میکردند و چادر و خیمهای تازه برپا میکرده و خیمه قبلی را به جهت بدشگونی
آتش میزدند .ترکان «نسبت به زندگی عزیزانشان دلسوزی و حساسیت زیادی نشان میدهند.
مصیبت و از دستدادن نزدیکان برای آنها بدشگونی بزرگی به شمار میآمد؛ ازاینرو چادر ،تخت
و اشیاء مرده را میسوزاندند(».کندلی هریسچی )235 :1374 ،امروزه نیز در بخشهایی از سرزمین
ایران بهویژه در آذربایجان جامههای مُرده را آتش میزنند و یا خانه و محل زندگی خود را به جای
دیگر نقل میدهند.


رفتار زنان در مراسم عزاداری

مهره از بازو و معجـــر ز جبین باز کنید

یاره از ساعد و یکدانه ز بر بگشایید

گیسوان بافته چون خوشه چه دارید هنوز

بند هر خوشه که آن بافتهتر بگشایید

سکـۀ روی به ناخـن بخراشیـد چـو زر

خون به رنگ شفق از چشمۀ خور بگشایید
(خاقانی)161 :1382 ،

ازآنجاکه زنان از روحیّات لطیف و حسّاس و عواطف شدید برخوردارند ،از قدیماالیام به هنگام
ماتم و مصیبت به شیوههای مختلف به نوحه و شیون و زاری میپرداختند بهطوریکه بسیاری از آن
شیوهها امروزه نیز در میان زنان به عنوان رسم و رسومِ مقبول ،تعمیم یافته است .کندلی هریسچی بر
آن است که در ابیات فوق تصاویر شعری خاقانی برگرفته از فرهنگ رایج در میان زنان ترک است.
او مینویسد« :از جمله مراسم عزاداری قومی (ترکان) این بود که زنان ماتمزده صورت خود را
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خراشیده ،موهایشان را کنده ،به پشت بام میرفتند و زینتآالت طال و نقره را از خود دور
میساختند» (کندلی هریسچی.)236 :1374 ،


استعمال واژۀ «خانه» به جای «زن»
مرد مسافر حدیثِ خانه که گوید
بود مرا خانۀ نخست و دوم خوب

زان غرضش زن بود که بانوی خانه است
نیست سوم خانه خوب اگرچه یگانه است
(خاقانی)847 :1382 ،

نه تنها در قدیم اغلبِ زنان پردهنشین و مستور بوده و کمتر در جامعه حضور داشتند؛ حتی به
هنگام خطاب نیز –از باب حرمت یا از روی غیرت -از ذکر صریحِ نام زنان خودداری میشده است
و آنها را با اسامی و القابی به غیر از نامِ خودشان خطاب و صدا میکردهاند .امروزه نیز همین باور
وجود دارد چنانکه در بسیاری از «مناطق روستایی بخصوص در آذربایجان ،از بردن نام عیال و
همسر برای رعایت ادب و همچنین غیرت ،خودداری میکنند و (خانه) و (منزل) و غیره را به معنی
(زن) و (همسر) به کار میبرند» (معدنکن 91 /1 :1375 ،و نیز ر.ک :زنجانی 230 :1394 ،و .)231


خون خوردن از روی دوستی
خون من خورد و ندید از دوستی در روی من

رسم ترکان است خون خوردن ز روی دوستی

(خاقانی)650 :1382 ،
کزازی در شرح این بیت مینویسد« :در میانِ پارهای از مردمانِ نافرهیخته در جهانِ کهن ،رسم
بوده است که زخمی بر تن خویش میزدهاند؛ تا آنکه با وی میخواستهاند پیمان دوستی ببندند،
اندکی از آن بیاشامد؛ بدینسان ،دو بیگانه ،خویشاوند و همخون یکدیگر میشدهاند» (کزازی،
 )831 :1389خاقانی این رسم را به ترکان نسبت داده و در ابیات دیگر نیز از این «آیین ترکان» سخن
گفته است:
خون خوری ترکانه کاین از دوستی است

خون مخور ترکی مکن تازان مشو
(خاقانی) 657 :1382 ،

خونم همی خوری که تو را دوستم بلی

تُرک این چنین کند که خورد خون به دوستی
(همو) 677،

خون به طور کلی «به عنوان محمل زندگی ملحوظ میشود .در کتاب مقدس آمده :خون زندگی
است .گاه حتا خون به عنوان اصل توالد و تناسل به حساب میآید» (شوالیه و همکارش:1382 ،
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 )135در اسطورههای مختلف نسبت به خون دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ این رسم دیرینۀ «خون
خوردن» به صورتهای دیگر در میان سایر اقوام نیز دیده میشود؛ چنانکه «در عهد باستان و در
اجتماعات خفیۀ چینی ،در مراسم سوگندِ برادری از طریق قاطیکردن خون دیده میشود ... .و در
زالندِ نو تمام اشیایی که قطرهای از خون رئیس اعظم بر آنها پاشیده میشود ،تقدیس میشوند .ما
در اینجا نمادگرایی عهد و بیعت با خون یا سوگند برادری با خون را باز مییابیم» (همانجا) .ظاهراا
این رسم باید ارتباطی با آیین جوانمردان و اهل فتوت داشته باشد ،هرچند به گفتۀ استاد
شفیعیکدکنی در کتبِ مربوط به آیین جوانمردی و فتوّت اشارهای به این رسم یافت نشده است،
اما معتقدند[« :این رسم] بیگمان یک اعتقادِ ایرانیِ کهن است به عنوانِ رمزی از یگانگی دو تن»
(شفیعیکدکنی )168 :1387 ،چنانکه اشاره شد ،این رسم میتواند اساساا بنمایههای اسطورهای و
نمادین داشته باشد و صرفاا اختصاصی به ترکان نداشته باشد ،اما پُر واضح است که خاقانی چنین
باوری را از محیط خود کسب کرده است؛ بدین صورت که یا بعینه چنین رسمی را در میان ترکانِ
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
یکی از نتایجی که از مطالعه آثار شاعران به دست میآید ،بازتاب شیوۀ زندگی و لوازمِ معیشتی
آنها است که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم موجب خلق مضامین و تصاویر شعرشان شده است.
کشف این موارد میتواند در فهمِ بهتر آثار شاعران و نویسندگان یاریگر باشد و دوران و فضای
محیط زندگی آنها را بهخوبی ترسیم کند؛ بهعنوانمثال سرما و گرمای شدید مناطق سردسیر و
گرمسیر و ملزومات آنها از جمله بنمایههایی است که میتواند در مضامین نوشتهها و سرودههای
افراد متعلق به هرکدام از آن مناطق نمود و ظهور داشته باشد .چنانکه سرمای شدید آذربایجان به
انحای مختلف در آثار خاقانی بازتاب یافته و موجب خلق بسیاری از تصاویر شعری وی شده است؛
اینجا از باب مثال به دو مورد اشاره میشود.



سنبلۀ رز
سرد است سخت سنبلۀ رز به خرمن آر

تا سستیای به عقرب سرما برافکند
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(خاقانی)134 :1382،
خاقانی در این بیت برای مقابله با سوزش شدیدِ سرما ،خواهانِ «سنبلۀ رز= شاخههای تاک» است.
او در این بیت و ابیات بعدی با مضامین مختلف ،شدّتِ سرمای منطقۀ آذربایجان را بهخوبی به تصویر
کشیده است ،سنبلۀ رز یکی از قراینی است که نشان میدهد که شاعر این تصویر را براساس
مشاهدات عینی و تجربۀ شخصی خود از محیط زندگیاش خلق کرده است .آذربایجان از قدیم به
داشتن کثرتِ باغاتِ انگور معروف بوده است .مردمان آن دیار شاخههای هرسشدۀ درختان انگور
را جمعآوری میکردند و برای پختنِ نان یا برای گرم نگهداشتن خانه در فصل زمستان از آن استفاده
میکردند .هرچند ممکن است بهجز آذربایجان هم در دیگر مناطق سردسیرِ ایران نیز قضیّه اینچنین
بوده است ،اما «اثباتِ شیء نفیِ ماعدا نمیکند ».مهم این است که خاقانی این تصویرسازی را مستقیماا
از مشاهدات محیط زندگی خود اخذ کرده است.


صلیبِ روزن
به صور صبحگاهی برشکافم

صلیب روزن این بام خضرا
(خاقانی)24 :1382،

در این بیت« ،صلیب» به معنای مصطلح نجومیِ آن بهکار رفته است و آن «خط چهار گوشه
[است] که از تقاطع خط محور و معدلالنهار در فلک عندالذهن فرضکرده میشود(».رامپوری،
ذیل :صلیب) اما به گفته عبدالوهاب حسینی «ایراد لفظ روزن به جهت آن است که در روزنها نیز
بدین شکل چوبهایی میگذارند که مانع آمد و شد بعضی حیوانات شود(».قزوینی124 /1 :1388 ،و
نیز؛ ر.ک .ماهیار )59 :1386 ،کزازی نیز در توضیح صلیب -بدون اشاره به مفهوم نجومی آن -چنین
نوشته است« :خاقانی از صلیبِ روزن ،چوبههای چلیپاوار برهم نهاده را میخواهد ،در دریچۀ خرد
زندان که از آن به آسمان الژوردین مینگریسته است» (کزازی.)66 :1389 ،
این تصویر سازی میتواند برگرفته از محیط زندگی شاعر باشد ،مضاف بر اینکه در سالهای
نه چندان دور -که نگارنده این سطور نیز بعینه شاهد آن بوده است -بدون استثنا در وسط خانههای
روستایی آذربایجان جهت گرم نگهداشتن خانهها در فصل زمستان تنوری درست میکردند و به
مُوازات این تنور نیز در سقفِ خانه دریچۀ گِردی به نام «باجا /باجه» تعبیه میکردند ،بر روی این
باجه ،جهت جلوگیری از ورودِ برف و باران یا افتادن برخی حیوانات به درون خانه ،حلقۀ چوبینی -
که وسطش صلیبوار بود و با نایلونی سفید پوشیده میشد -قرار میدادند .معموال این تنورها را در
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ایام زمستان به وقتِ صبح روشن میکردند و وقتی که تنور روشن میشد ،باید حلقۀ صلیبیشکلِ
باجه را برمیداشتند تا دودِ تنور از خانه بیرون رود .شاید تصویرسازیخاقانی نیز بر همین اساس بوده
است که میخواهد صلیب آسمان (روزنه زندان) را با صور صبحگاهی (دعا و آه) خود بشکافد.
نتیجهگیری
خاقانی در محیط آذربایجان زندگی کرده است که در آن روزگار ،سیطرۀ فرهنگ و زبان ترکی بر
آن و در آن ،رو به رشد و گسترش بود .زبان مادری خاقانی ،چنانکه برخی محققان برآناند ،چه
ترکی بوده باشد و چه وی این زبان را از روی مطالعه و تحقیق و تأثیر محیط زندگیاش آموخته
باشد ،جای هیچ تردیدی نیست که او با زبان و فرهنگ ترکی کامالا آشنا بوده است؛ چنانکه در این
پژوهش با ارائۀ شواهدی نشان داده شد ،جلوههای گوناگون زبان و فرهنگ ترکی در مجموعه آثار
خاقانی بهروشنی نمایان است .استفادۀ شاعر از لغات بیشمار ترکی بخشی از این موارد است .آثار
خاقانی سرشار از تمثیالت و کنایات و باورها و آیینهایی است که وی بسیاری از آنها را بعینه از
زبان و فرهنگ ترکی اخذ و ترجمه کرده است .بنابراین بدون توجه بدین امر ،بخشی از ظرایف
هنری و معنا و مفاهیم اشعار خاقانی به شایستگی و درستی قابل فهم و تبیین نیست.
پینوشتها
 -1آذربایجان در قدیم «از شمال به ارّان و از جنوب غربی به آشور و از مغرب به ارمنستان و از مشرق به دو
ایالت مغان و گیالن محدود میشده و پایتخت آن شهر گنجک بوده در تخت سلیمان در جنوب شرقی
مراغه ،و عرب آن را کزنا و یونانیان گازا مینامیدهاند» (دهخدا ،ذیل آذربایجان).
 -2منظورِ فضیلت از زبان آذری ،لهجه و گویشی از زبان فارسی است .اما ادعا و حکم کلی ایشان که مردم
جمهوری آذربایجان اکنون نیز به زبان فارسیِ آذری سخن میگویند ،ناصواب است و با واقعیت مطابقت
ندارد .تعریفی که ایشان از زبان آذری دارند ،مفهومی است کلی که نمیتوان مصداق روشنی برای آن
در نظر گرفت .آنچه مسلّم است امروزه زبان آذری به معنی حقیقی خود وجود ندارد ،و شاید مراد ایشان
از زبان آذری ،لهجههایی چون تاتی باشد که هم آمیخته با کلمات فارسی است و هم در بخشهایی از
جمهوری آذربایجان رواج دارد! دیگر اینکه امروزه مردم جمهوری آذربایجان غالباا به زبان ترکی
سخن میگویند .جای آن بود که نویسندۀ محترم از اشاره بدین حقیقتِ ناگزیر ،غفلت و گریز
نمیکردند.
 -3هرچند ممکن است اصالت این اشعار ترکی و انتساب آنها به خاقانی مورد تردید باشد ،اما خود این
موضوع نیز که در آثارِ موجود از خاقانی هیچ نشانی از ترکیگویی یا ترکیسرایی دیده نمیشود ،بیشتر
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جای تردید دارد! و این امر یکی از موضوعاتِ مهم و درعینِحال مبهمی است که بدان پرداخته نشده
است .از شاعرِ خالقی چون خاقانی که با زبان ترکی آشناست و از سویی اصرار در اظهار دانش و هنر
خود دارد ،نمیتوان بهسادگی پذیرفت که او هیچ سرودهای ،ولو ابیاتی چند ،به ترکی نداشته باشد؟
مگر اینکه بپذیریم ممکن است یا سرودههای ترکی خاقانی همچون دیگر سرودههای وی از بین رفته
است« :چه بسا نوشتهها و شعرهایی که از ذهن پُرجوششِ افضلالدین بدیل خاقانی تراویده و برجای
نمانده باشد ...بیگمان او هم در سالهای دراز سیر سفر ،در خالل سوانحی که گاه سیل مصیبت را بر
سر او ریخته ،و در پیوستن و گسستن از دربارها ،و در گیرودار رقابتها و رنجشهایی که در زندگانی
او بسیار بوده ،قسمتی از نوشتهها و سرودههای خود را خواسته و ناخواسته از دست داده است»
(استعالمی 40 :1387 ،و  )41یا اینکه هنوز در پستوی موزهها وکتابخانهها نسخهای در این زمینه از
خاقانی موجود باشد که از دید محققان مغفول مانده و هنوز به دست ما نرسیده است و شاید با کشفِ
نسخهای سرنوشتِ مجهول این موضوع نیز به درستی معلوم شود که البته تحقق چنین امری در آینده
دور از انتظار نیست ،چنانکه اخیر اا نسخههایی از دو نامۀ عربی خاقانی کشف شده است که در منشآتِ
چاپی از وی نیامده است (ر.ک :ترکی.)19 -38 :1397 ،
 -4کلمه «کلبتین» در متون قدیم فارسی نیز بدین معنی ،کاربرد چندانی نداشتهاست و بهندرت در آثار امثال
مولوی ،سوزنی سمرقندی ،سیف فرغانی و خاقانی دیده میشود .ناگفته نماند که محیط زندگی این
شعرای یادشده هم اغلب ترکنشین بوده است .در آثار مولوی و امثالهم نمونههای بسیاری از تعابیر
ارّانی و آذربایجانی دیده میشود ،چرا که «بیشتر ساکنان ایرانی دیار روم و اطرافیان مولوی از مردم ارّان
و آذربایجان بودند ،که نزدیکترین نواحی ایران به آن سرزمین بود ،و تعبیرات آنان وارد زبان مولوی
شده است» (ریاحی.)29 :1366 ،
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