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کاربرد شـاعرانه ی اصطالحات عیسـوی و سـود ُجسـتن از نام مبارک حضرت عیسـی )ع( و 
مریم )س( به جهاتی بیشـتر از سـایر پیامبران، در اشـعار خاقانی دیده می شـود که این کاربرد 
شـاعرانه را می تـوان اساسـی ترین و مهم ترین مویتـف و بن مایه ی تلمیحـاِت مجموعه ی آثار 
خاقانـی )دیـوان، منشـآت و ختم الغرائـب(، به حسـاب آورد. خاقانـی با بهره گیری از داسـتان 
و سرگذشـت عیسـی )ع(، مقاصـد و مضامین شـعری خـود را در زمینه هـای گوناگون تبیین 
و تعبیـر کـرده اسـت. در ایـن ُجسـتار هـدف بر آن اسـت تـا به بررسـی این شـگرد خاقانی 
به عنـوان یـک بن مایـه و عنصـر تکـرار شـونده بپردازیم؛ لـذا، ابتدا مفهـوم موتیـف و بن مایه 
را بازگـو کرده ایـم و سـپس ایـن بن مایـه را در کاربرد اشـارات عیسـوی در شـعر خاقانی پی 
گرفتیـم و بـه ایـن نتیجه  رسـیدیم که خاقانی برای دسـت یابی بـه اغراضی مانند خودسـتایی، 

مـدح، هجـو، توصیـف و... از ایـن موتیف تلمیحی بهره یرده اسـت. 
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1. درآمد
هیچ یـک از ادیـان الهـی پیـش از اسـالم، در نـزد ایرانیان، جاذبۀ مسـیحیّت را نداشـته و مسـیح 
و آن چـه کـه مربـوط بـه آن اسـت، موضـوع بخـش اعظمـی از معـارف و فرهنـگ ایرانـی بوده 
اسـت. اعتقـاد به مسـیح و سرگذشـت او، از آغـاز پیدایش ادب فارسـی، در آثار منظـوم و منثور 
گوینـدگان و نویسـندگان ایرانـی، به ویـژه در اشـعار فارسـی قـرن ششـم، بازتـاب یافته اسـت. 
خاقانـی بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن قصیده سـرایان قرن ششـم در دیـوان خود به داسـتان و 
سرگذشـت هفـده پیامبر اشـاره کرده اسـت کـه در این میـان، زندگی و سرگذشـت پیامبر اعظم 
)ص( و حضـرت عیسـی )ع( از نظـر تکـرار اسـم، بیشـترین بسـامد را دارنـد )نک: محسـنی و 
دیگـران، 1390: 97(. از نظـر گسـتردگی و تنـّوع اشـارات، از میـان ایـن هفـده پیامبـر، زندگـی 
عیسـی )ع( از گونه ای دیگر اسـت. کاربرد شـاعرانه ی اصطالحات عیسـوی و سـود ُجسـتن از 
زوایـای مختلـف داسـتان زندگی حضرت عیسـی )ع( در دیـوان خاقانی به حّدی باال اسـت که 
می تـوان ایـن بهره گیـری را یکی از مهم تریـن بن مایه های تصویـری خاقانی به حسـاب آورد. او 
بارهـا سرگذشـت حضرت عیسـی )ع( را دسـت مایه ی تعبیر موضوعـات خود قـرار داده؛ مدح 
ممدوحـان، سـتایش و خودسـتایی، حکمت و موعظه، نکوهش حاسـدان و رقیبان، شـکایت از 

روزگار و... از مضامیـن موتیف هـای تلمیحـی از داسـتان عیسـی )ع( در دیـوان خاقانی اسـت.

2. پیشینه ی پژوهش
توّجـه بـه تلمیـح به عنـوان یکی از شـاخّصه های سـبکی خاقانی، یکـی از دغدغه هـای محّققان 
و خاقانی پژوهـان بـوده اسـت. در خصـوص تلمیـح و اشـارات عیسـوی در دیـوان خاقانـی 
پژوهش هایـی صـورت گرفتـه کـه از آن جملـه می تـوان بـه مقالـه ی »یعقوبـی، نسـطوری و 
ملکائـی« )1358( از عالمـه محّمـد قزوینـی در فرهنـگ ایران زمیـن؛ »عیسـی و عیشـا در شـعر 
خاقانـی« )1367( از میرجالل الّدیـن کـّزازی در ناموارۀ دکتر محمود افشـار؛ »سـم خر عیسـی و 
نعـل اسـب سیّدالشـهدا« )1372( نوشـته ی جمشـید مظاهری در مجله ی رشـد آمـوزش زبان و 
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ادب فارسـی؛ »مضامیـن ترسـایی در شـعر خاقانی« )1376( نوشـته ی نصراهلل امامـی در مجله ی 
دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم انسـانی ، دانشـگاه شـهید چمـران اهواز؛ »خاقانی شـروانی، مسـیح 
سـبک آذربایجانی« )1376( از رضا اشـرف زاده در پژوهشـنامه ی ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه 
شـهید بهشـتی؛  »مسـیح و مریـم در دیـوان خاقانـی« )1382( نوشـته ی معصومـه معدن کـن در 
مجلـه ی نامـه ی انجمـن؛ »خاقانی و دین شناسـی تطبیقـی« )1384( نگارش سیّدحسـن امین در 
مجلـه ی حافـظ؛ »نگاهـی دیگر بـه بیتی از خاقانـی« )1390( نوشـته ی هادی رضوان در نشـریۀ 
ادب و زبان دانشـکدۀ ادبیّات دانشـگاه شـهید باهنر کرمان و مقاله ی »به دوری عیسـی از پیوند 
عیشـا، ایشـا یا اشـیا...« )1396( نوشـته ی اکبر حیدریان و سـیّدجواد مرتضایی در مجله ی زبان 

و ادب فارسـی دانشـگاه تبریـز اشـاره کرد.
چنان کـه از پیشـینه ی پژوهـش پیداسـت، تـالش محّققان بر این بوده اسـت تا در مقـاالت خود، 
الیه هـا و گوشـه هایی از تلمیحـات خاقانـی را بازگـو و مشـکلی از غمـوض تلمیحـی دیـوان 
خاقانـی مرتفـع کننـد. اّمـا به تلمیـح  علی الخصوص  اشـارات عیسـوی به عنوان یـک موتیف و 
بن مایـه ی تصویـری در دیـوان خاقانـی توّجه چندانی نشـده اسـت کـه این موضـوع، اهمیّت و 

ضـرورت ُجسـتار حاضر را می رسـاند.

3. چیستی و ماهیّت موتیف
موتیـف )Motive/ Motif( کـه معـادل آن را بن مایـه )میرصادقـی، 1377: 47 و 318؛ داد، 
 )Motif 1375: 359؛ مقـدادی، 1378: 281(، مایـه ی اصلـی و تکـراری )سـلیمانی، 1372: ذیـل
و نقش مایـه )فلکـی، 1382: 136؛ مارتیـن، 1382: ذیـل نقش مایـه( قرار داده انـد ؛ از اصطالحات 
رایـج در ادبیّـات و هنـر و از مقوله هـای مهـم در حـوزه ی شـناخت درون مایه ی یک اثر اسـت. 

اصـل ایـن کلمـه فرانسـوی و در زبـان و ادبیّات سـایر ملل وارد شـده اسـت.
در حـوزه ی ادبیّـات از موتیـف تعاریـف گوناگونـی بـه دسـت داده انـد )نـک: تقوی 
و دهقـان، 1388: 14-11(. محّمـد پارسا نسـب نیـز در مقالـه ای بـا عنـوان »بن مایـه: 
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تعاریـف، گونه هـا، کارکردهـا«، بـه بررسـی ایـن تعاریف پرداختـه و وجوه اشـتراک 
و افتـراق ایـن تعاریـف را باهـم مقایسـه کـرده اسـت )پارسانسـب، 1388: صفحات 
مختلـف(. او، معنی آفرینـی و تأثیرگـذاری را دو ویژگـی مهـم بن مایه شـمارده اسـت 
)همـان: 16(. بایـد بیان داشـت که موتیـف »آن موضوع یا تِمی )Teme( اسـت که در 
کّل آثـار کسـی یـا در اثری خاص تکـرار می شـود و اُنس با یک اثر یا یک نویسـنده، 
عمدتاً منوط به آن اسـت« )شمیسـا، 1378: 296(. پورآالشـتی نیز در کتاب طرز تازه 
در تعریـف موتیـف آورده اسـت: »عبارت اسـت از یک فکر، موضوع یـا درون مایه ای 
کـه در قالـب کلمـات و عبـارات، تصاویـر خیال، اشـخاص، اعمـال، مکان هـا و... در 
درون یـک اثـر هنـری نمـود پیـدا می کنـد. تکـرار این عنصـر یا الگـوی معیّـن تأثیر 
مسـّلط اثـر هنـری را به وجود مـی آورد. موتیف ها هم معنایی هسـتند و هم تصویری 
و در حکم سـوگلی هنرمنداننـد« )پورآالشـتی، 1384: 85(. در تعریف دیگر آمده: هر 
عنصـری از عناصـر ادبـی که بتوان صرف نظـر از کارکردی کـه دارد، آن را جدا تصّور 
کـرد. موتیـف یـک کلمـه یا یـک جمله یا حالـت و یا تصویـر یا فکری اسـت که در 
اثـر ادبـی تکرار می شـود و نقـش خاّصی را ایفـا می کند )نـک: زیتونـی، 2002: 69(.

فتوحـی در کتـاب سبک شناسـی نظریه هـا، رویکردها و روش ها، بن مایه را یک حساسـیّت 
ذهنـی و وضعیـت شـناختی دانسـته که تکرار آن نشـان می دهد که این وضعیت بـر فرایند تولید 
متـن مسـلط بـوده اسـت، از ایـن رو بـر بسـیاری از عناصر سبک سـاز متن تأثیر گذاشـته اسـت. 
بنابرایـن، تکـرار بن مایه، هم خود عنصر سبک سـاز اسـت و هـم دیگر عناصر نویسـده را تحت 

تأثیـر قرار می دهـد )نک: فتوحـی، 1390: 337( .
چنان کـه اشـاره شـد، موتیـف یک عنصر تکرار شـونده اسـت که نویسـنده تعمـداً آن را در 
یـک متـن تکـرار می کنـد. او بـا ایـن کار رّد پایـی در متن به جـا می گذارد تـا نظر خواننـده را به 
چیزی جلب کند؛ چیزی که در سـطح اندیشـه ی متـن وجود دارد )تقوی و دهقـان، 1388: 18(. 
ایـن عنصـر تکـرار شـونده نه تنهـا در نـوع ادبی واحـد، بلکه بایـد در داخـل متن ادبـی واحدی 
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باشـد. از ویژگی هـای تکـراری آن تنـوع شـکل موتیف اسـت، یعنی ترتیب واحدهای قاموسـی 
کـه موتیـف از آن تشـکیل می شـود ممکن اسـت با همان شـکل و تصویـر تکرار شـود یا اینکه  
بـا چیـزی دیگـر و به صـورت تعدیلی و ترکیبی تکرار شـود )نـک: زیتونـی، 2002: 70(. به طور 

کّلـی، ویژگـی یـک بن مایه ی شـعری بدین قرار اسـت:
1- نشانگر توّجه فراوان یا نگرش خاّص شاعر نسبت به یک موضوع یا یک عنصر است؛

2- توان منـدی شـاعر را در خلـق تصاویـر گوناگـون وگاه متقابـل و متناظر  از یک پدیده نشـان 
می دهد؛

3- با تکرار شدن های پیاپی، توّجه مخاطب را به خود برمی انگیزد؛
4- گسترش شبکه های تصویری آن، ارتباط مستقیم با خاّلقیّت شاعر دارد.

اساسـی ترین و مهم تریـن بن مایـه ی تلمیحـاِت مجموعـه ی آثـار خاقانـی )دیـوان، منشـآت و 
ختم الغرائب(، داسـتان و قّصۀ زندگی حضرت عیسـی )ع( اسـت. این موتیف در بیشـتر اشـعار 
و نوشـته های او دیـده می شـود و اگـر خـّط فکـری این شـاعر بزرگ سـبک آذربایجانـی را پی 
بگیریـم؛ می بینیـم ایـن اندیشـه از آغـاز تا پایان شـاعری با او بوده اسـت. این موتیف، شـبکه ای 
از تصاویـر و مضامیـن فکـری شـاعر را بـه وجـود آورده اسـت کـه بـدون تحلیل آن، شـناخت 

مختّصات شـعری او ممکن نیسـت.

4. خاقانی و آیین مسیحیت
کاربـرد شـاعرانه ی اصطالحـات عیسـوی و سـود ُجسـتن از نام مبـارک حضرت عیسـی )ع( و 
مریـم )س( بـه جهاتی بیشـتر از سـایر پیامبران، در اشـعار خاقانی دیده می شـود. به بیـان دیگر، 
»هرچنـد پیـش از خاقانـی اسـتاد معنوی او، سـنایی غزنوی، با اشـارات فراوانی که در اشـعارش 
بـه مسـیح و تجـّرد او دارد، در ایـن زمینـه پیـش گام اسـت؛ اّمـا تأثیـر هیچ یـک از سـخن گویان 
ایرانـی از مسـیحیّات بـه انـدازۀ خاقانـی نیسـت« )معدن کـن، 1382: 52(. خاقانـی در آثـار خود 
)دیـوان، منشـآت و ختم الغرائـب(، این ُعلقه و گرایش را به مسـیح و آیین او رهـا نکرده و آن را 
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دسـت مایه ی خلـق تصاویر بدیع و شـگرف قـرار داده اسـت. زندگی او چنان با داسـتان زندگی 
حضرت عیسـی )ع( عجین شـده اسـت کـه در دیـوان دراین بـاره می گوید:

خوانند دوم  عیسی  مرا  که  نسطوری همسایگان  خاصه 
کز من و جان من سخن رانند انگارند چارم  چرخ  و  عیسی 
)خاقانی، 1388: 881(

و  محّققـان  عیسـوی،  تلمیحـات  زمینـه ی  در  خاقانـی  اّطالعـات  سرچشـمۀ  دربـاره ی 
خاقانی پژوهـان عـالوه بـر قـرآن کریـم و تفاسـیر و اخبـار و روایـات اسـالمی، مآخـذ دیگری 
را نیـز برشـمرده اند. معدن کـن در ایـن خصـوص می نویسـد: »تعـّدد منابـع اّطالعاتی، به شـاعر 
امـکان داده اسـت کـه دامنـه ی اشـارات و مضامیـن ترسـایی را در اشـعار خود وسـعِت نظر گیر 
بخشـد« )معدن کـن، 1382: 52(. بـر همیـن اسـاس، عالوه بر مـوارد یاد شـده، اّطالعات خاقانی 

در زمینـه ی اشـارات عیسـوی از رهگـذر مـوارد زیـر به دسـت آمده اسـت:
1- مطالعه ی کتب ملل و نحل و کتبی چون آثارالباقیۀ ابوریحان بیرونی؛

2- تجربۀ شخصی خاقانی؛
3- هم جـواری بـا مناطـق میسحی نشـین اّران و قفقـاز و نیـز سـفر بـه آن نواحـی و 

حشرونشـر بـا بـزرگان و علمای مسـیحی؛
4- ترساکیشـی مـادر خاقانـی که کنیزکی نسـطوری بوده و بعداً آیین اسـالم را اختیار 

است. کرده 
البتّـه برخـی نیز ریشـه ی علـل گرایش خاقانی به آیین عیسـوی را در همین شـباهت 
ظاهـری زندگـی مـاّدی کاویده اند )نک: اشـرف زاده، 1376: 122؛ قس: شـیمل،1387: 

.)35-36
پـس از بیـان ایـن مقدمـات بایـد گفـت، تصویـری کـه خاقانـی از عیسـی )ع( و معـارف 
عیسـوی و متعلقـات آن بـه دسـت می دهـد، نمونه ی کامـل نگرش گوینـدگان ایرانـی در مورد 

ایـن چهـره ی پـاک و مینوی اسـت.
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5. عیسی)ع(، موتیف تلمیحی مورد عالقۀ خاقانی
عیسـی )ع( یـا مسـیح یا مسـیحا، از پیامبـران اولوالعـزم و صاحب کتاب آسـمانی انجیل اسـت. 
مـادر او مریـم )س(، بـدون شـوی آبسـتن شـد؛ بدین معنی که جبرئیل در آسـتین مریـم دمید و 
او عیسـی را حامله گشـت و از این روی عیسـی را روح اهلل گویند )شمیسـا، 1378: ذیل مدخل 
»عیسـی«(. چون مریم )س( بی شـوی حامله شـده بود، به او تهمت زدند؛ عیسـی )ع( در همان 
روز اّول تولـد خـود بـه سـخن درآمد تا مادر خـود را از هرگونه تهمت تبرئه کند. عیسـی )ع( از 
همـان کودکـی تـا پایان عمر خـود معجزاتی داشـت که تفصیل ایـن معجزات در قـرآن کریم و 
اناجیل مختلف )رسـمی و غیررسـمی( مسـطور اسـت. در پایان، دشـمنان مسیح تصمیم گرفتند 
تا او را بکشـند. با خیانت یکی از حواریون، محل حضرت عیسـی )ع( شناسـایی شـد؛ دشـمنان 
وارد محـل شـده و کسـی را کـه شـبیه به حضـرت عیسـی )ع( بود دسـتگیر کـرده و به صلیب 
کشـیدند؛ و بدین گونـه خداونـد حضـرت عیسـی )ع( را نجـات داد و سـپس او را بـه نزد خود 
بـاال بـرد. بنابـر برخـی روایـات، حضرت عیسـی )ع( به دلیل سـوزنی که در جیب خود داشـت 
در آسـمان چهـارم متوقـف شـد . گفتنی اسـت آن حضـرت در پایـان جهان بر زمیـن برخواهد 

گشـت و دّجـال را نابـود خواهد کرد.
ایـن سرگذشـت پُرماجـرای زندگی حضرت عیسـی )ع(، بارها و بارهـا به عنوان یک عنصر 
تکـرار شـونده در دیـوان خاقانی بـرای بیان و تبیین مقاصد و اهداف گوناگون به کار گرفته شـده 
اسـت. در ادامـه ی بحـث خـود، این مقاصـد و اهداف را بـا توّجه به همیـن موتیف تلمیحی پی 

گرفت. خواهیم 

6. اغراض و اهداف خاقانی از به کارگیری موتیف های تلمیحی عیسوی

1-6. خودستایی 
خاقانـی در نـوآوری و طریـق غریب یک سـر و گـردن از معاصرانش باالتر و برتر بـوده و خودِ 
او در جای جـای آثـارش بـه ایـن برتـری و واالیـی وقـوف دارد. مؤید شـیرازی در کتاب شـعر 
خاقانـی می نویسـد: »شـاخص ارجمنـد شـعر خاقانـی کـه از فراسـوی گوناگونی هـای قالب و 
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موضـوع خودنمایـی می کنـد، هسـتی مسـتقل آثار اوسـت. این شـاخص، خّط رابطی اسـت که 
نیـازی مشـترک و انسـانی را از سـراینده تـا خواننـده و به عکـس، نوسـان می دهـد و لحظاتی از 
زندگی خواننده را در نشـئه ی مکاشـفه ای مغتنم معنی می بخشـد« )مؤید شـیرازی، 1372: 40(. 
از ویژگی هـای کالم خاقانـی رنـگ خودسـتایی، فخـر و مفاخره اسـت. او در ضمـن کالم خود، 
کمـال شـعرش را بـا نـکات بالغی و ابداعـی بیان می کنـد و آن را با عبـارات گونه گون توصیف 
می کنـد. خاقانـی بارهـا بـا اسـتفاده از تلمیحات و اشـارات عیسـوی، کالم خـود را بکـر، تازه و 
نوآییـن خوانـده اسـت. او بـرای ایـن کار، گاه خـود را عیسـی، مریـم و روح القـدس می داند که 

کالمـی بکر و بدیـع در وجود آورده اسـت:
من عیسی زای  پیوند  روح القدس  خاطر  روزه کردم نذر چو مریم که هم مریم صفاست
)خاقانی، 1388: 321(

در بیـت اشـاره ای به داسـتان بارگیـری مریـم )س( از روح القدس و در وجود آمدن عیسـی 
)ع( گنجانـده شـده اسـت. خاطر خاقانی روح القدسـی اسـت که عیسـی اشـعار را به بـار آورده 
اسـت. خاقانـی با به کارگیری تلمیحات عیسـوی، فخـر و مفاخره را به اوج زیبایی خود رسـانده 

اسـت. او در قصیده ای دیگر آورده اسـت:

فرمانروا منم  را  معالی  ذکر  عالم  مریم بکر معانی را منم روح القدس
)همان: 17(

خاقانـی در ایـن بیـت نیـز ماننـد روح القدس، مریم بکـر و دوشـیزه ی معانی بدیـع را بارور 
کرده اسـت. همو در قصیده ی »مرثیه ی امام ناصرالّدین ابراهیم«، خود را در سـکوت و خاموشـی 
بـا مریم )س( مقایسـه کرده اسـت و ممدوحش، امـام ناصر الّدین ابراهیم، را به عیسـی )ع( مانند 

است: کرده 

ثانی عیسی  مرگ  به  فروبستم  گفتن  در  سخن در ماتم است اکنون که من چو مریم از اّول
)همان: 415(
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و از همین روی است که شعر او مانند عیسی )ع(، بر پاکی مادر طبعش گواهی می دهد:
گویا هست  مادر  پاکیِّ  بر  که  نتیجه ی دختر طبعم چو عیسی است
)همان: 24(

یکـی دیگـر از جلوه هـای خودسـتایی و مفاخـره ی خاقانـی این اسـت که خـود را صراحتًا 
عیسـی بدانـد. او در بسـیاری از ابیـات دیـوان و حتّی منشـآت، خـود را به حضرت عیسـی )ع( 

مانند کرده اسـت:

نگذارند شدنم  رضوان  در  بهشتم  که  عیسیم منظر من بام چهارم فلک است
گرچه نزد گل و ریحان شدنم نگذارند هم چو عیسی گل و ریحان ز نفس بردهمت
)همان: 153(

در بیـت زیـر از قصیـده ای که در »صفت تربت پاک رسـول« سـروده اسـت؛ برگشـت خود 
را از طـواف خانـه ی کعبـه به برگشـت حضـرت عیسـی )ع( از بیت معمور مانند کرده اسـت:

خورده قوت و زلّه اِخوان را ز خوان آورده ام عیسیم از بیت معمور آمده وز خوان خلد
)همان: 254(

شنوند مسیحا  شکر  صفت  عازر  ز  که  زنده کردم سخن ار شاکر من شد چه عجب
)همان: 103(

در بیـت بـاال، خاقانـی خـود را به عیسـی )ع( ماننـد کرده اسـت. همان طور که عیسـی )ع( 
عـازر را زنـده کـرده اسـت؛ خاقانی خواهان آن اسـت که سـخن را زنـده کند .

2-6. مدح و ستایش
مـدح و سـتایش یکـی از درون مایه هـای مهـم ادبیّـات فارسـی اسـت کـه از دیربـاز تـا کنون به 
شـکل های مختلف در شـعر شـاعران جلوه گر بوده اسـت. خاقانی، به عنوان یکی از بزرگ ترین 
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شـاعران قـرن ششـم، در شـصت قصیـده بـه سـتایش صاحبـان قـدرت و ِخـرد پرداختـه و بـا 
معیارهـای خـاص خـود بـه دلیل فضایل واقعـی و یا با هدف ترغیب به آراسـتگی بـه فضایل و 
دوری از رذایل سـتایش کرده اسـت )نک: ایران منش، 1389: 1(. البتّه سـتایش و مدح به قصاید 
خاقانـی محـدود نمی شـود او در ترجیعات، قطعات، غزلیّات و حتّی رباعیّـات خود این موضوع 
را رهـا نکـرده اسـت. شـاید بتوان گفت با احتسـاب قصایدی که خاقانـی در منقبت پیامبر اعظم 

)ص( و بـزرگان دیـن سـروده اسـت؛ نـوع ادبی غالـب در دیوان او مدح و وصف اسـت.
خاقانـی در اشـعار مدحـی خود، ممدوح را با اسـتفاده از تلمیحات و اشـارات عیسـوی، در 
فضایلـی چون تقوا و دین داری، سـخاوت، گذشـت، عزت، سـیرت پسـندیده، زیبایـی ظاهری، 
اخالق مـداری و... می سـتاید. برخـی از ایـن صفـات واقعـاً در ممدوحـان او هسـت اّمـا در اکثر 
ایـن مـوارد، ایـن صفات ادعایی اسـت و هدف خاقانی از بیـان آن ها ترغیب ممـدوح برای امور 
پسـندیده اسـت. بـرای مثـال در قصیده ی »مـدح سـیف الّدین فرمانـروای شـماخی و ابوالمظفر 
شروانشـاه« در بیتـی، عـدل ممـدوح را ماننـد روح القـدس که مریـم )س( را با یک نفخـه بارور 

کـرد و عیسـی )ع( از آن در وجـود آمـد می دانـد کـه خـزان را بـدل به بهـار می کند:

نماید نیسان  بکر  خزان  عقیم  ز یک نفخۀ روح عدلش چو مریم
)خاقانی، 1388: 131(

در قصیـده ی »مـدح مخلص المسـیح، عظیم الروم و شـفیع آوردن او«، با اسـتفاده از داسـتان 
تهمت زدگـی مریـم )س( توسـط یهـود، قـدرت و نصـرت ممدوح خـود را بیـان می کند:

ندارم خیبری  غم  یهودی  هّمت  از  مریم دعاش گفت که چون نصرت تو دیدم
)همان: 281(

همـو در قطعـه ای کـه در توصیـف »قصـر صفوه الّدیـن بانوی منوچهر شروانشـاه« سـروده 
اسـت در بیتـی، کـرم ممـدوح را بـا مانندگی بـه عیسـی )ع( بیان کرده اسـت:



 259   

اوست زمانۀ  کرم  مسیح  که  نفس مریم  جان  جبریل  شاه 
)همان: 840(

خاقانـی در مـدح »رکن الّدیـن محّمـد بـن عبدالرحمـن طغـان یـزک«، او را بـا عیسـی )ع( 
مقایسـه کـرده اسـت. او می گویـد، بدان سـان که عیسـی )ع( عازر را زنـده گردانید تـو نیز قالب 

و تـن مملکـت را زنـده گردانیده ای:

برآمد قیام  یک  به  عازر  تن  چون  عیسی عهدی که از تو قالب ملکت
)همان: 146(

هم چنیـن او در قصیـده ی مـدح »امـام مجدالّدیـن خلیل«، همان کسـی که سـه قطعـه برای 
خاقانـی فرسـتاده بـود، مجدالّدیـن خلیل را بـه دلیل دم جان بخشـش عیسـی نفس می خواند:

فشاند خواهم  نشان  پروین  سبحۀ  عیسی نفس آن  بر  باشم  ملک  ور 
)همان: 142(

چنان کـه مالحظـه می شـود در بیت زیر، چشـم و لـب ممـدوح، بهاء الّدین محّمـد دبیر، در 
مقایسـه با عیسـی )ع( و مریم )س( قرار گرفته و با یک آشـنایی زدایی زیبا، برتری یافته اسـت:

مریم توست  لعل  آبستن  پرورده ی جزع توست عیسی
)همان: 275(

از ایـن مـوارد اگـر بگذریـم، خاقانـی در وصـف و سـتایش و مدح معشـوق نیـز، از همین 
تلمیحـات عیسـوی اسـتفاده می کنـد. در رباعیّات، معشـوق خود را با عیسـی و جان بخشـی او 

هماننـد می بینـد و در وصـف او گوید:
پسرا صلیب موئی  و  زنّارخط  پسرا آفتاب روئی  و  عیسی لب 
خاقاني اسیر شد چه گوئي پسرا پسرا اسیر جوئي  لشکرکشي و 
)همان: 702(
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در رباعی دیگری گوید:

روح القدسی چگونه خوانم صنمت گرچه صنما همدم عیسی است دمت
غمت ز  مویم  موي  که  موئي  موئي  چون موي شدم ز بس که بردم ستمت
)همان: 708(

خاقانـی در غزلیّـات نیـز بارهـا معشـوق را در جان بخشـی و زیبایـی بـا عناصر و اشـارات 
عیسـوی سـتوده اسـت. کاربـرد این تعابیـر در غزلیّـات به حّدی اسـت که در غزلـی، به صورت 

کامـل، عناصـر عیسـوی را التزام کرده اسـت:

عودالصلیب من خّط زنّارسان اوست آن نازنینی که عیسی دل ها زبان اوست
)همان: 564( 5

3-6. نکوهش و هجو 
هجـو واژه ای عربـی اسـت کـه صاحبان فرهنگ و قوامیس، آن را برشـمردن کاسـتی های کسـی 
و نکوهـش و دشـنام او خوانده انـد )← فیروزآبـادی، بی تـا: 402؛ انیـس و دیگـران، 1372: ذیل 
هجـو؛ معلـوف یسـوعی، 1374: ذیـل هجـو(. صاحب فرهنـگ آننـدراج ذیل واژۀ هجـو آورده 
اسـت: »دشـنام دادن کسـی بـه شـعر و نکوهیدن خالف مدحـت و هجو کـه آن را ذم و قدح نیز 
گوینـد و آن چنـان اسـت که اوصاف ناشایسـت کسـی را به قصـد اهانت آن بیان کننـد؛ خواه در 
نفس االمـر باشـد خـواه به اّدعـا« )آنندراج: ذیـل ماّده(. شـفیعی کدکنی نیـز در توضیحی جامع تر 
می نویسـد: »هرگونـه تکیـه یـا تأکیـد بر زشـتی های وجـودی یک چیـز خواه بـه اّدعا، خـواه به 

حقیقت هجو اسـت« )شـفیعی کدکنی، 1372: 52(.
انگیزه هـای هجـو و نکوهش متفاوت اسـت. نیکوبخـت انگیزه های هجو را در چهار دسـته 
طبقه بنـدی کـرده اسـت؛ در نظـر او، ایـن انگیزه هـا در چهـار محور روانـی، اجتماعـی، هنری و 
سیاسـی قابل تقسـیم اسـت )← نیکوبخـت، 1380: 182(. پارسـا نیـز براین اعتقاد اسـت که از 
آن جایـی کـه خاقانـی بـر برتری خود نسـبت بـه دیگران آگاه اسـت؛ به خودسـتایی می پـردازد، 



 261   

بنابرایـن »می تـوان از جهـت دیگر هجو او را چونان ابزاری در خدمت فخر او دانسـت« )پارسـا، 
 .)57 :1385

خاقانی با به کارگیری عناصر ضد ارزشـی در اشـارات عیسـوی خود، حاسـدان و دشـمنان 
را هجـو و نکوهـش می کنـد. خاقانـی در قصیده ی »نکوهش اقران و حاسـدان«، بـا بهره گیری از 

اشـارات عیسـوی، حاسـدان را این گونه نکوهش می کند:

برکن بروتشان که به جز گور کن نیند نطق طریق  از  دگریم  عیسی  گویند 
)خاقانی، 1388: 175(

حاسـدان در معارضه با خاقانی، خود را عیسـی دیگری از طریق سـخن پروری دانسـته اند که 
خاقانی با تشـبیهی آنان را گورکن دانسـته اسـت؛ زیرا »گورکنی پیشـه ای پسـت و ناخوشایند بوده 
اسـت« )کّزازی، 1389: 255(. در قصیده ی دیگری، از باالنشـینِی خسـان و ناکسان می نالد و گوید:

هر خوک خواری بر زمین دهقان و عیسی خوشه چین
داشته سرما  به  پیالن  نشین،  طارم  پّشۀ  هر 
)خاقانی، 1388: 386(

در سـاخت تقابلـی بیـت، خوک خـوار کنایـه ای اسـت از ترسـا و خسـان و ناکسـان کـه با 
عیسـی )ع( سـنجیده شـده اسـت. او در قطعـه ای کـه در هجـو رشـید وطواط سـروده اسـت با 
انتسـاب صفات نیکو به خود، کوشـیده اسـت با تقابلی دوگانه ، هنر شـاعری رشـید وطواط را 
به کّلـی نفـی کنـد. در یکـی از ابیات این قطعه، خاقانی شـعر خـود را »خوان مسـیح« و در مقابل 

شـعر رشـید وطواط را »گـو پیازه« خوانده اسـت:

شاه خوان  به  نیارد  تو  گوپیازۀ  کس  دیگ هوس مپز که چو خوان مسیح هست

)همان: 919(
در قصیـده ی »مـدح جالل الّدیـن اخسـتان بن منوچهر«، با ِگلـه و اعتراض و البتّه با چاشـنی طنز 
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و کنایـه، شـعر خـود را »بانـگ خر« و شـعر شـاعران دیگر را »نوای ارغنون اسـقفان« و اخسـتان 
را »مسـیحا« می داند:

بانگ خر سمع مسیحا برنتابد بیش از این اسقفان ارغنون  نوای  با  آری  آری 
)همان: 340(

خاقانی در قصیده ای دیگر در نکوهش حاسداِن خود گوید:
آبشان جو  نیاید  مسیح  مطبخ  وز  سرسام جهل دارند این خر جبلتان
)همان: 329(

حاسـدان خاقانی خرصفتانی انگاشـته شـده اند که از مطبخ مسـیح )= اسـتعاره از خورشید( 
بـرای آن هـا جـو آبی )جوشـاندۀ جـو/ دارو( نمی آید . در واقع این حاسـدان خرسرشـت با هیچ 
معجـزه ای درمان نمی شـوند. همـو در قصیده ی دیگری، دوسـتان بی وفا و نیز رقیبان و دشـمنان 

خـود را بـه »یهـودی« و »راهب هـرزه ال« مانند کرده و گفته اسـت:

می گریزم هرزه ال  راهب  از  گه  از یهودی هراسم مسیحم که گاه 
)همان: 289(

و در قصیده ی »مدح امام احمشاد«، در نکوهش شاعران دیگر آورده است:

یهودی گمان جمله  جهال  وین  خاطر خاقانی و مریم یکی است
)همان: 343(

چنان کـه مالحظـه می شـود خاقانـی، خاطـر و قریحۀ خـود را به مریـم )س( ماننـد کرده و 
حاسـدان و معانـدان را بـه یهـودی کـه بـه مریـم )س( تهمـت زدند مانند شـده کرده اسـت؛ به 
عبـارت دیگـر، چنان کـه یهودیـان مخالـف و تهمت زننـده بـه مریـم )س( بودند؛ به همان سـان 

معانـدان خاقانـی حسـادت می ورزند بـه بکرزایی خاطـر خاقانی. 

4-6. حکمت و موعظه
حضـرت عیسـی )ع( در تاریـخ و فرهنـگ و دیـن، مصـداق راسـتی و بی ریایی و زهـد و تجّرد 
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اسـت. خاقانـی بـا آگاهی کامل نسـبت به این موضـوع، در دیـوان خود، مخاطبان شـعر خود را 
بـه حکمـت و موعظـه فرامی خواند. او در قصیده ی »در نعـت حضرت ختمی مرتبت و حکمت 

و موعظه«، در بیتی آورده اسـت:

که باژگونه روی بود چون خّط ترسا دل آن  گرفت  راستی  پی  مسیح وار 
خّط ترسـا، خّط یونانی اسـت که از چپ به راسـت نوشـته می شـود و نیز این که این خّط 
وقتـی نوشـته می شـود، روی به سـمت پاییـن دارد. خاقانی این تعبیـر را به معنـای کج رفتاری و 
ناراسـتی بـه کار می بـرد )← اسـتعالمی، 1387، 1/93(. در ایـن بیت، این تعبیر دقیقـاً در تقابل با 
مسـیح قـرار گرفته اسـت کـه نماد پاکی و بی آالیشـی اسـت. خاقانی مخاطـب را توصیه می کند 

درپـی بی آالیشـی و بی ریایی باشـد و دنبـال کام و هوا نرود.
او با اسـتفاده از اشـارات عیسـوی، بر آن اسـت تا زبان را از سـتایش فرومایگان ببندد زیرا 
اگـر »تـارِ زبـان را در سـتایش فرومایـگان بـه سـوزن درآورد تـا دیبـای سـخن را بـدان ببافد و 

بـدوزد، کاری ناشایسـت کـرده اسـت« )کـزازی، 1389: 413(، لـذا می گوید:

درآورم درزن  به  روح  ردای  تارِ  چون موی خوک درزن ترسا بود چرا
)خاقانی، 1388: 242(

اسـتعالمی در شـرح بیت باال آورده اسـت: »هنر شـاعری را نباید صرف نیازهای دنیایی کرد« 
)اسـتعالمی، 1387، 2/772(. خاقانـی در قصیـده ای دیگر در »عزلت و فقر و حکمت« گوید:

نیابی شفائی  ترسا  داروی  ز  را جان  کآسیب  جوی  عیسوی  دم 
)خاقانی، 1388: 417(

در ایـن بیـت خواسـت خاقانـی از »دم عیسـوی«، نَفـس مـردان حـق اسـت کـه جان بخش 
اسـت و به روح، آسـایش و سـالمت می بخشـد. در مصراع دوم نیز »ترسـا« مّدعی اسـت که دم 

مسـیحایی نـدارد و شـفایی برای جـان نمی توان از او خواسـت.
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خاقانی با اسـتفاده از داسـتان به صلیب کشـیده شـدن حضرت عیسـی )ع(، در بیتی مخاطب را 
بـه نفـی عالیـق این جهانـی و فنای خـود، ترغیب می کنـد و می گوید:

عیسی توست نفس و صلیب است شکل ال آنک از  چلیپاپرست  نفس  برآر  ال  با 
)همان: 16(

خواسـت خاقانی در بیت این اسـت که نفس مادی گرا و این جهانی را )نفس چلیپاپرسـت( 
بـا صلیـب ال )ذکـر ال الَه االّ اهلل( مانند عیسـی )ع( به دار بکشـد. همو همین مضمون را به شـکل 

دیگری دوباره تکـرار می کند:
فلک سوی  کن  رای  خواهی  جست  عیسی  نفس 

رها کن  راهب  نگارستان  در  عیسی  نقش 
)همان: 1( 9

5-6. وصف
اسـاس سـخن خاقانـی به ویژه در مقّدمـه ی قصاید، بر وصف بنا نهاده شـده اسـت؛ این موضوع 
را هرکسـی که با شـعر و شـیوه ی خاقانی مأنوس باشـد به خوبی درک خواهد کرد. فروزانفر در 
کتاب سـخن و سـخنوران در مورد این ویژگی شـعر خاقانی آورده اسـت: »قصایدش بیشـتر به 
وصـف بهـار یـا خزان از نظـر نجومی و صفـت صبح و صبوحی کشـان آغاز و در آخـر به مدح 
منتهـی می گـردد و غالـب زمینه هـای آن مکّرر اسـت« )فروزانفـر، 1387: 618(. سـّجادی نیز در 
مقّدمـه ی دیـوان خاقانی بـر گفته های فروزانفر تأکید می کند و می نویسـد: »باید دانسـت بعضی 
مضامیـن و ترکیبـات و تشـبیهات در خاقانی زیاد تکرار می شـود از جمله وصف صبح، مجالس 
و آالت طـرب و صبوحـی و ماننـد آن، حتّـی غالـب این هـا گاه تغییـر لفـظ هم پیـدا نمی کنند« 
)خاقانـی، 1388: پنجاه و پنـج(. یکـی از مضامینی کـه خاقانی آن را دسـت مایه ی توصیفات خود 
قـرار داده اسـت؛ تلمیـح به داسـتان عیسـی )ع( و متعلقات آن اسـت. بـرای مثال وقتـی خاقانی 
می خواهـد از اعتـدال ربیعـی صحبـت کنـد و آن را وصـف کنـد؛ با اسـتفاده از ماجـرای عروج 

عیسـی )ع( به آسـمان چهارم و هم نشـینی او با خورشـید می گوید:
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هم قرین پاکش  عیسی  گردون نشین  یوسف  آن 
ریخته دریا  تلخاب  این  از  پیش  رفته  دلو  در 
)خاقانی، 1388: 479(

در بیت باال، »یوسـف گردون نشـین« اسـتعاره ای اسـت از »خورشـید« و با توّجه به روایات 
تفسـیری، عیسـی )ع( به آسـمان چهارم که خانه ی خورشـید اسـت عروج کرده اسـت. 

خاقانی در قصیده ی معروف »رخسـار صبح«، با اسـتفاده از اشـارات عیسـوی همین مضمون را 
به نوعـی دیگر بیـان می کند:

برافکند مسیحا  باد  مرده  خاک  بر  آن آتشین صلیب در آن خانه ی مسیح
)همان: 136(

منظـور خاقانـی از »خانه ی مسـیح«، »آسـمان چهارم« و »آتشـین صلیب« نیـز در نظر خاقانی 
»خورشـید« اسـت. باید گفت صلیب در نمادشناسـی و اسـطوره ها نماد خورشـید اسـت )نک: 
شـناخت اسـاطیر ایـران، 1368: 135(. بایسـته اسـت بدانیـم کـه چلیپـا از نمودهـای مهـمِّ آیین 
میترایـی اسـت. نقش شـیر در ایران باسـتان اغلـب به صورت چلیپا که نمود هندسـی خورشـید 
در شـمار می آمـد، تصویـر می شـد. در اصطالحـات نجومـی نیز صلیـب نوعی صـورت فلکی 

اسـت با نور بسـیار و درخشـان )نـک: فرهنگ اصطالحـات نجومـی، 1366: 473(.
ابـزار و آالت موسـیقی نیـز بـا اسـتفاده از همیـن اشـارات و تلمیحـات عیسـوی وصـف 
می شـوند. در نـگاه خاقانی، بربط مانند مریم )س( آبسـتن اسـت و هر زمـان از درد زادن می نالد 

و ربـاب نیـز بـا چهار سـیم خـود انجیل سـرایی می کند:

معجزه سرایی کند  که  روحی  زایندۀ  مریم چو  نالنده  و  آبستن  نگر  بربط 
انجیل سرایی می کند  زبان  چار  کز  بر کاس رباب آخور خشک خر عیسی است
)همان: 435(
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و در جایی دیگر گوید:

آمده زار  نالۀ  در  دمی  هر  زادن  درد  وز  بربط چو عذرا مریمی کابستنی دارد همی
)همان: 389(

خاقانـی در توصیـف شـب نیز از اشـارات عیسـوی بهره برده اسـت. در نظر او شـب و ماه 
یک شـبه، بـا تشـبیهی رسـا، بـه مریـم )س( و عیسـی )ع( مانند شـده اند؛ زیـرا یکی بـه پاکی از 

دیگری زاده شـده اسـت:

هست مسیحش گواه نیست به کارش قسم گفتی شب مریم است یک شبه ماهش مسیح
)همان: 261(

همو در توصیف صبح آورده است:

صبح مریم  اشک  ژاله  قطرۀ  مسیح آفتاب  مریم،  شد  صبح 
)همان: 465(

و در جایی دیگر آورده است:
صبح درفام  ژالۀ  است  مریم  تر  اشک  رنگ خم عیسی است بادۀ گلرنگ جام
)همان: 518(

خاقانـی در بیـت بـاال با اسـتفاده از یک تلمیح از سرگذشـت حضرت عیسـی )ع(، شـراب 
را وصـف کـرده اسـت. چنان کـه می دانیم، بسـیاری از روایات تفسـیری، عیسـی )ع( را به حرفۀ 
رنگـرزی و صباغـی توصیـف کرده انـد. شمیسـا در فرهنگ تلمیحـات در این خصـوص آورده 
اسـت: »ُخـم عیسـی اشـاره به ُخمی اسـت کـه عیسـی از آن رنگ هـای گوناگون بیـرون آورد و 
برخـی برعکـس گفته انـد، بدین معنـی که اگر جامـه صد رنـگ را در ُخم می انداخت، سـفید و 
سـیاه بیـرون می آمـد« )شمیسـا، 1378: 424-425(. خـود خاقانی در چند موضع ابیاتـی دارد که 

بـه این معجـزه اشـاره می کند:
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کاصحاب فتنه ِگرد َسوادش سپاه برد پوش سیاه  خراسان  سوگ  به  خاقانیا 
برد سیاه  لباس  آفتاب  نزدیک  بر مصیبتش به حکم رنگرزی  عیسی 
)خاقانی، 1388: 871( 10

7. نتیجه گیری
بـا توّجـه بـه آن چـه که گذشـت، از دسـت مایه های ارزشـمند خاقانـی در خلق تصاویـر بدیع و 
نـاب، معلومات او درباره ی مسـیح و آیین عیسـوی اسـت. در این مقالـه، بهره گیری های خاقانی 
از اشـارات عیسـوی در مضامینی چون خودسـتایی، مدح و سـتایش، نکوهش و هجو، حکمت 
و موعظـه مـورد بررسـی و مداقه قـرار گرفت و ثابت کردیـم که این اشـارات، به عنوان عنصری 

تکـرار شـونده، شـگرد ادبی خاقانی بـری بیان و تعبیر مضامین اسـت. 

پی نوشت ها
1- ریشـه ی واژگانـی موتیـف را فعل التین )Movere( و اسـم )Motivus( در قرون وسـطا می دانند 
کـه هـر دو بـه حرکـت کـردن و حرکت دادن به سـمت جلـو و اصرار، انگیختـن و به فعالیّت واداشـتن 
اشـاره دارنـد )نـک: سـینیورت، xvii :1988؛ تقـوی و دهقـان، 1388: 10(. در زبـان عربـی، مقابل واژۀ 
»Motif« کلمـۀ »الحافـزۀ و الحرکـۀ« و در برابر عبارت »Motivation« اصطالح »التحفیز« آورده شـده 

اسـت )نک: التمیمی، 1426: 27(.
2- برای مزید اّطالع از تعاریف موتیف نگاه کنید به:

T. Shipley, Joseph. (1970). Dictionary of world literary Terms. London: George Allen-
 Cuddon, J. A. (2006). a Dictionary of literary Terms and literary Theory. Malden:-
.Black well publisher
 Baldick, Chris. (1990). Oxford Dictionary of literary Term. New York: Oxford-
.university press

3- در این باره خاقانی در قصیده ی معروف به ترسائیه آورده است:

آن جا پای بست سوزن  چو عیسی  مانده رشته  پای بست  اینجا  من 
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مأوا یافت  عیسی  جیب  اندر  که  چرا سوزن چنین دّجال چشم است

)خاقانی، 1388: 24(

4-  جهـت مزیـد اّطـالع نـگاه کنیـد بـه: )ص 26 بیـت 9 و 16؛ ص 647 بیـت 20؛ ص 258 بیـت 20؛ 
ص 240 بیـت 16؛ ص 242 بیـت 17؛ ص 244 بیـت 2؛ ص 923 بیـت  9 و 10؛ ص 360 بیـت 8؛ ص 

799 بیت 6(.
5- جهت مشاهدۀ نمونه های دیگر نگاه کنید به: )ص 38 بیت 15؛ ص 178 بیت 5؛ ص 461 بیت 15(.

6- اصطـالح تقابل هـای دوگانـه که نخسـتین بار نیکالی تروبتسـکوی واج شـناس از آن نام بـرد )ر.ک: 
احمـدی، 1388: 389(، یکـی از مفاهیم کلیدی در حیطۀ نظریّات زبان شناسـی، نشانه شناسـی و نقد ادبی 
به حسـاب می آید. این نظریّه که ریشـه در فرمالیسـم دارد از هسـتۀ آغازین نگاه فرمالیسـتی یعنی تقابل 

بین هنـر و ناهنر سرچشـمه می گیرد.
7- بایسـته اسـت بدانیـم »جوآب« از داروهای دفع و عالج سرسـام اسـت. مزید اّطـالع از این موضوع، 

رجـوع کنیـد به: مهدوی فر، سـعید )1392(. »تأّملی در فرهنگ تحلیلی لغات و ترکیبـات دیوان خاقانی 
شـروانی تألیف رسـول چهرقانی منتظر«. ضمیمۀ آینۀ میراث. شـماره ی 29. ص 127.

8- جهـت مشـاهدۀ نمونه هـای دیگر نگاه کنید بـه: )ص 109 بیت 2؛ 931 بیـت 16؛ ص 887  بیت 18؛ 
ص 675 بیـت 14؛ ص 126 بیـت 15؛ ص 885 بیـت 5الی 7؛ ص 343 بیت 5(.

9- جهـت مشـاهده ی نمونه هـای دیگـر نگاه کنید بـه: )ص 3 بیـت 12؛ ص 15 بیـت 12؛ ص 22 ببت 
11؛ ص 199 بیـت 3؛ ص 244 بیـت 3؛ ص 272 بیـت 4؛ ص 275 بیـت 3؛ ص 309 بیت 17؛ ص 417 
بیـت 21؛ ص 552 بیـت 1؛ ص 768 بیـت 18؛ ص 791 بیـت 12؛ ص 820 بیـت 2؛ ص 934 بیت 12(.
10- جهـت مشـاهدۀ نمونه هـای دیگـر نگاه کنید بـه: )ص 90 بیت 4؛ ص 112 بیـت 15؛ ص 127 بیت 
8؛ ص 134 بیـت 4 و 16؛ 281 بیـت 6 الـی 11؛ ص 387 بیـت 2؛ 389 بیـت 3؛ 393 بیت 17؛ 429 بیت 

13 و 14(.
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