
 

 بونواسو ا یخاقانغنایی در اشعار  یتابوشکن ی تطبیقیبررس
 با رویکرد جامعه شناسانه 

 
 فائزه غفوری  

 یقیتطب اتیارشد ادب سیکارشنا یدانشجو
 ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب                                                                                                                                    

 دهیچک

ست که به مطالعه رابطه ادبیات ملت های مختلف با هم و شته ای ا بررسی  ادبیات تطبیقی نوعی پژوهش بین ر
سانی می پردازد ست ک یسع پژوهش نیدر ا.رابطه ادبیات با هنرها و علوم ان سبر این ا ها  یتابوشکن یه به برر

شعار  سانه است،و ا یخاقانغنایی در ا شنا به عنوان نمونه ای از   یخاقان .یمبپرداز بونواس که یک بحث جامعه 
سی زبان و ابونواس به عنوان نمونه ای از  شاعران عرب زبان بنا به دالیلی که در این پژوهش ذکر شاعران فار

شکنی ها در دیوان خود به کار برده اند. شود، از انواع تابو س  مقاله نیا می  شعار خاقان یبا برر و  یتابوها در ا
شکن مواردابتدا  ابونواس شعارمعرف نیدر ا یتابو  تیتابو در ممنوع یسپس با محدود کردن معنا ،شوند ینوع ا

شکار نیبه کار رفته در ا یها یتابوشکن ی،نید اتیمقدسات و منه بررسی کلی غزلیات خاقانی و  .شوند آثار آ
ساً متفارق و ابونواس سا شهای ا شاعر در بیان مفاهیم غنایی موجود در غزل از رو ست که دو  ، حاکی از آن ا

 .شان، مشهود استدر غزلیات ایتابوشکنی اند؛ بلکه مضامین مشترک مجزا استفاده نکرده
 

 ی.اسالم اتیمنه ن،ید مقدساتجامعه شناسی، ،ونواساب ،یخاقان ،یتابوشکن :هاواژهدیکل
 
 همقدم.1

ادبیات تطبیقی ابزاری است برای وانگری ادبیات جهان، دریچه ای است برای دیدن افکار و شنیدن حرفهای آدمها از 
ش اتیادبو  هر رنگ و نژاد و زبان و ملیتی صه بزرگ به چالش ک ست، یتابوها دنیهرملت عر زیرا هنر و  آن ملت ا

ادبیات با ویژگی های هنجارگریزانه که دارد حریم اغلب قراردادهای آسممممانی را در هم می شمممکند و به عبارتی 
ستغنایی  اتیتابوها، ادب شینما یاز عرصه ها یکی تابوشکنی می کند. سات  ا شاعران احسا زیرا در  این نوع ادبی 

از  یکیطبع و بلندنظر و در درجه اول  یقو انیاز سممخنگو ی،خاقانواقعی خود را در معرض دید عوام قرار می دهند.
و فکر او از  دهیچیپسراسر  یخاقان اتیاب نیمضام»فروزانفر: الزمان عیبد انیشعر است،به ب ییدست غنا رهیاستادان چ
از آن با  یاریدر بسممم یمطابقت کند ول او با واقع اتیاز اب یاگر هم در قسممممت الیخ نیاسمممت و ا رونیب یعیحد طب
در  یموجب ظهور و بروزتابوشممکن یخاقان دهیچیپ نیدر مضممام قتیبا حق یناسممازگار نیهم«دیایسممازگار ن قتیحق
 .است نید تایمربوط به مقدسات و منه غلبکه ا ییها یتابوشکن از اشعار او شده است، یبرخ

س عالوه        شاعران فار شاعران به زبان ها یزبان،برخ یبر  شکن زین گرید یاز  مقدس و نامقدس در  یها یاز تابو
با وجود اینکه از لحاظ ادبی از بزرگترین شممماعران  اسمممت که اند،از جمله آن ها ابونواس اشمممعار خود به کار برده

شود ولی از لحاظ مسایل اخالقی و شرعی جزو یکی از شاعران فاسق و نافرمان تا کالسیک ادب عربی محسوب می
اش را به بیان مسممایلی که مورد آید به خاطر اینکه او عالقه شممدیدی داشممته به اینکه جامعهحد الحاد، به حسمماب می

تا جایی که در یکی از  .زمینه شراب و مسایل جنسی  ر، به خصوص ددکن وکهو حرام بودن اسالم است شممنوعیت 
و آنها را به شراب نوشی در آشکار او در نوشند را سرزنش کرده بود شراب می اغزلیاتش کسانی که در نهان و در خف

 میان مردم و جامعه دعوت و تشویق کرده بود.

ست تیممنوع یتابو نوع ضوع مقدس ا شامل مو تواند  یم عمل مکان، ،یش شخص، .شود هم نامقدس یم که هم 
شد صطالح تابو برا نیا. تابو با ستفاده از ا ممنوع را  میحر نیبر ا یمقدس و نامقدس تعد تیممنوع یمقاله با هدف ا
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بزرگترین و ابونواس،  زبان یبزرگ فارس شاعر ،یدر اشعار خاقان ینامد پس از آن به مناسبات تابوشکن یم یتابوشکن
 .پردازد یم،شاعر کالسیک ادب عربی

؛خصوصا درباره صورت نگرفته است یپژوهش چندان ییغنا اتیدر عرصه ادب یتابو و تابوشکن نهیمزکنون در تا     
  : از جمله. بوده اند یاریمحققان بس یوبررس لیمضمون مورد تحل نیبا ا یمقاالت یول شاعران مذکور

شنا.1 شکن ییآ س یبا تابو س اتیآن در ادب ریو  س کیکال شکن.۲ یفار س یتابو شعر ح  یو محمدعل یمنزو نیدر 
شاهنامه ینقد.۳ی بهمن سطوره ها.۴ بر گزارش تابو در  ستن تابو در ا صه ها یبا نگاه یرانیا یشک  یبه عرفان و ق
س.۵ انهیعام شاهنامه از تابو ینگاه فردو س.۶ و  س یتابو.۷ تابو در بوف کور لیو تحل یبرر شاهنامه فردو  ۸ی، نام در 
 در عرفان یتابوشکن.

 :کند عبارت است از یرا به خود مشغول م یذهن هر پژوهنده ا نهیزم نیکه در ا یسواالت

 است؟ نید اتیفقط مربوط به مقدسات و منه ییغنا اتیدر ادب یتابوشکن ایآ.1

آن روزگار و شیوه تفکر شاعران مورد نظر را انعکاس تابو و تابو شکنی تا چه میزان واقعیات زندگی اجتماعی   .۲
 می دهد؟

 است؟ زانیها به چه م یگوناگون در استفاده از تابوشکن یاز ملت هامورد نظر سهم شاعران .۳

 :است که نیپژوهش فرض بر ا نیا در

 .است نید اتیمربوط به مقدسات و منه شتریب ییغنا اتیدر ادب یتابوشکن.1

شاعران مورد نظر  .۲ شیوه تفکر  شکنی می تواند تا حدودی واقعیات زندگی اجتماعی  آن روزگار و  تابو و تابو 
 را انعکاس دهد.

 .ها دارند یدر استفاده از تابوشکن یکسانیگوناگون سهم  یاز شاعران از ملت ها کیهر.۳

شعار خاقان نیتوجه به ا با      شکناز منظر تا ابونواسو  یکه نگاه به ا ست لذا تالش بر  دینگاه تازه و جد کی ،یبو ا
شعار ا یکتابخانه ا یورآو گرد یفیو توص یلیبر روش تحل هیاست که باتک نیا  لیر مورد تحلظمن نیشاعران از ا نیا

 یها یاز تابوشکن ییانمونه هسپس  میف تابو و اهداف آن را بدانیتعر دیمنظور ابتدا با نیا یبرا.ردیقرار گ یو بررس
شعار به کار رفته در  یتابوها آثار با توجه به نیاز ا کیشوند و هر یم یشاعران معرف نیاز ا کی هر به کار رفته در ا

 .رندیگ یقرار م لیصورت گرفته مورد نقد و تحل یها یآن ها و تابوشکن
 

 شناختی جامعه تحلیل و نقد .رویکرد2

سی تجربی جامعه توان می را ادبی آثار شناختی جامعه تحلیل و نقد اولیه و سنتی رویکرد  جامعه یا ادبیات شنا

سی  های واقعیت کاوش و اجتماعی جدید جنبش علوم به شناختی جامعه تحلیل آغاز.نامید ادبیات محتوایی شنا

ستم، شروع قرن با .شود می مربوط فرهنگی و اجتماعی  پیدا تغییر ادبی تحلیل و نقد به شناختی جامعه رویکرد بی

 جامعه، و تاریخ قوانین کردن آشممکار مارکسممیسممم،خواهان بود. مارکسممیسممم از متأثر این تغییر غالب وجه و کرد

شکارکردن صلی جایگاه آ ضاد عمده جریان تغییر، ا شریت آینده تغییرو عامل اجتماعی ت ست بوده ی ب  چند هر .ا

 مارکس داد. قرار تاثیر تحت را آن اما ننمود؛ ادبی کمکی نقد به مارکس اقتصادی -اجتماعی دهنده تکان های نظریه

 همان است. جامعه اقتصاد اساسی ساختار از بازتابی دیگری، فرهنگی هر پدیده همچون ادبیات که بود عقیده براین

سی، آثار خلق باعث آورند، می بوجود را اجتماعی که طبقات نیروهایی  توان ونمی شوند می نمایش و شعر حما

 ادبی های نظریه جهان سطح مارکس در های اندیشه گسترش شناخت. را ادبی آثار نیروها، این آوردن نظر در بدون

شورها همه به را او سم نمود. معرفی ک سی شم خلق به مارک  از اعظمی بخش که کرد کمک اجتماعی انداز یک چ

سندگان19۳۲ دهه در قرارداد. تاثیر تحت را ادبی های پژوهش صی عالقه نوی صالحات به خا شان اجتماعی ا  داده ن

 تاریخ اجتماعی حرکت آینه را ادبیات و کرده تاکید کارگران برانگیختن در ادبیات کارگیری به بر این دوره در اند.

سانی واقع در دیدند. می  و کنند می نگاه مبارزه سالحی برای عنوان به ادبیات به اند پذیرفته تاثیر مارکس از که ک
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 .شود می دیده داری سرمایه رفتن بین از و انقالب پرولتاریا به رسیدن ای برای وسیله ها مارکسیست نگاه در ادبیات

سم، در واقع در سی ساختاری، تئوری و طبقاتی، مبارزات اجتماعی، عنوان روابطی به ادبیات مارک  ناپذیر اجتناب فرا

 .است شده شناخته

 خوانندگان نخست؛باید :باشد داشته را ها ویژگی این باید هنری اثر یک که کنند می بیان مارکسیست منتقدان        

 نشان را طبقاتی مبارزه تاثیرات باید دوم؛.کند راهنمایی طبقاتی مبارزه در خود نقش تشخیص برای را پرولتاریا طبقه

 است، شده ترسیم هنری اثر در که زندگی از هایی دوران در را مشارکت خود که وادارد را خواننده باید سوم؛ دهد.

سنده در کند. حس کامال شته تکیه دیدگاه این بر باید آخر نوی شد دا شگام جامعه در کارگر طبقه که با ست پی  و ا
سنده : 1۳9۲)رضی،.باشد طبقات این از عضوی که باشد این بر تالشش یا و ببیند پرولتر یک مقام در را خود باید نوی

۳9۵ )   
ستم سده در شناسی ادبیات جامعه پژوهشگر ترین برجسته لوکاچ برد. نام لوکاچ از توان می مارکس از پس       بی

ست.  شود می باعث افراد زندگی های گوناگون شیوه آفریند. می را خود ی ویژه هنری جهان فردی هر او نظر به ا

 رابطه آن خالق ذهنی سمماختار و ادبی اثر سمماختار بین.کنند خلق را خود خاص هنری های مایه درون ها آن که

سه که برخالف دارد. وجود دیالکتیکی  رمان قهرمان بنابراین دارد. توجه فرد دنیای به رمان پردازد، می جمع به حما

 مدرن انسانها ی جامعه در پول و کاال اهمیت و وسیع بروکراسی آن شدن عقالنی و کار تقسیم است، دار لهأمس فرد

 لوکاچ.بیاید پدید دار انسان مسئله که است شده باعث اوضاع این .است کرده تبدیل بیگانه خود از موجودی به را

اصممطالحات علم  نوعیتابو  واژهاز آنجایی که  (1۸۵: 1۳۸0)لوکاچ،داند. می نویسممندگی بزرگ مکتب تنها را رئالیسممم
 به بررسی انواع تابوشکنی در اشعار شاعران مذکور از منظر رویکر جامعه شناسانه می پردازیم. است یمردم شناس

 

 .کلیات3

  تابو فیتعر 3-1
تابو از  واژه )فرهنگ عمید(.کالم یا عملی که گفتن یا انجام دادن آن به دلیل ممنوعیت های شرعی یا عرفی ناپسند است

س شنا صطالحات علم مردم  ست و از زبان اقوام پول یا ست. تابو نوع ییاینزیا شده ا ست که هم  تیممنوع یگرفته  ا
 با تواند تابو باشممد، تابوها یمکان و عمل م ،یشممود. شممخص، شممئ یشممامل موضمموع مقدس و هم نجس و ناپاک م

شتگرم سان ،یشوند؛ به عبارت یم تیتقو یعیمافوق طب یمجازات ها یپ  یگونه م نیا که به وجود تابو باور دارند یک
شکننده  سا یماریتابو، خود به خود دچار مرگ، ب یپندارند که فرد  صیبت ها م ریو   :المعارف أمریکانا رهی)داشود.  یم

شیاء و مسائل نم ینامعلوم در مورد برخ یلیبنا به دال ،یبدو یها انسانواقع  در (۲0۷ فکر کنند  ستیبا یاشخاص، ا
شامل تمام نبا نیو ا ست. به نظر وونت  یزندگ یدهایتابو  مدون  ریغ نیقوان یمجموعه  نیتابو کهن تر :آنها بوده ا
دوران ها و در  یدانست که در همه  یروانشناخت یمسئله  کی دیاما مسأله تابو را با ( ۶9: 1۳۶۳، تولین)  .است یبشر
تابو، اقوام  یمسأله  نیبر اساس ا به طور ناخودآگاه در ذهن انسان ها هست. ایهمه افراد بشر وجود داشته و گو انیم

انواع تابو، هر  زا یافراد بدون آگاه یبند بوده اند. برخ یبوده، پا لیاز دل یعار یکه گاه یمختلف به آداب و رسمموم
مسمملمانان و  ینیاز احکام د یبرخ ،یدانند؛ مثال برتراند راسممل ضمممن مصمماحبه ا یرا تابو م یتیو ممنوع یگونه نه

ست،  نکهیداند. از نظر او ا یرا دال بر اخالق تابو م انیهودی سالم حرام ا شت خوک در ا  لیدل یامر ب کیخوردن گو
 (۲۲0: 1۳۴۶، جعفری تبریزی) و تابو است.

از  یتر هسممتند که گاه مهم یو مذهب ینید یتابوها ن،ید کی روانیپ انیانواع تابوها در هر جامعه و در م انیاز م     
ست و گاه شکن کیبه آنها نزد دیمردود و ناپاک بودن نبا لیهم به دل یفرط تقدس، ورود به آنها ممنوع ا  یشد. تابو

داشمممته باشمممد که به صمممورت فرو رفتن در دوز ، طرد  یفرد یو حت یو اجتماع یعیمافوق طب یتواند مجازات یم
 )10۴، 1۳۷9،  پارسا( .دینما یم یو عذاب وجدان رو یاجتماع
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تابو به طور کلی به معنای مسمممائل ممنوعه و حرام اسمممت. به عقیده زیگموند فروید، این مسمممائل ممنوعه       
ساب میترین و کهنقدیمی شری به ح ستند که تقریبا تمام ترین مجموعه قوانین ب آیند. تابوها قوانین و ممنوعیاتی ه
های مذهبی، تابو به معنای هر چیز یا هر ن بپرهیزند. در فرهنگها را پنهان کنند و از آها طبیعتا تمایل دارند آنانسممان

تابو  .شودها یاد میای مثل نجس و ناپاک از آنکسی است که دست زدن و نزدیک شدن به آن حرام است و با واژه
ضاد را در بر می ست بردن در آن وجود ندارد و داما دو معنای مت یگری گیرد، از یک طرف مفهوم مقدس که اجازه د

 .مفهوم اضطراب انگیز، پلید، نجس و خطرناک است
 

 تابو ریشه3-2
رود. در این زبان، متضممماد واژه تابو، نوآ ای اسمممت که از زبان پولینزی، در معنای ممنوعه و حرام به کار میتابو واژه

فروید، روانکاو مشهور زیگموند  .ای که عادی و معمولی و چیزی که در دسترس همگان قرار دارداست. یعنی مسئله
های اتریشمممی، در کتاب توتم و تابو نیز همین تعریف را برای تابو آورده اسمممت. او تابو را چیزی فراتر از ممنوعیت

 .داند و معتقد است تابوها به خودی خود قانونی جامع و مستقل هستنداخالقی یا مذهبی می
 

 یاهداف تابو و تابوشکن3-3
ص یوجود تابوها دارا میقد یایدن در ست. در واقع آنچه ک یبوده که همه  یاهداف خا شر بوده ا » از  هآنها به نفع ب
 انیو گاه به صورت ترس نما میکه گاه به صورت تکر یاست. حرمت یبه زندگ قیسازد، احترام عم ینهاد م کی« تابو
 یمذهب یباشند و چه از نوع تابوها یقانون بدو ای یتابوها چه از نوع اخالق یبه طور کل (۸1: 1۳۶1)اسطوره ،  شود یم
 انسان هستند که عبارتند از؛ یدر ارتباط با زندگ یچند هدف کل یارامختلف باشند، د انیمربوط به اد نیقوانو

 ارزنده از هر نوع گزند ممکن؛ اءیو اش شانیمهم مثل رئیسان، کش یها تیشخص حفظ .1
 (؛سانییو ر شانیکش ی) مانا ییجادو یروهایاز ناتوانان مثل زنان و بچه ها در برابر ن ینگهدار .۲
 خورده و در معرض خطر قرار گرفته باشند؛ ژهیو یاز غذاها ایکه با مرده تماس داشتند و  یحفظ کسان .۳
س یاز اعمال بزرگ زندگ یکه به هنگام تحقق پاره ا یاز اختالالت یریشگیپ .۴  ،یمانند: تولد، ازدواج، اعمال جن

 (1۴9: 1۳۸9 ،ستوده). دیآ شیبلوغ و... ممکن است، پ
 یروهایتابوها حقوق افراد عامه و کم توان جامعه مورد نظر اسممت تا در برابر ن نیشممود، در ا یمشمماهده م چنانکه    
 شوند؟ یم انینما شتریتابوها کجاست؟ و در کجا ب نیکه خاستگاه ا مینیبب دیحفظ شوند، اما با ییو جادو یپنهان

 

 بروز تابوها ات ،بستریادب 3-4
صه  نیکنند. در ا یم دایآن ملت نمود پ اتیدر ادب یهر ملت یتابوها معموال س ،یهنر یعر شر یاز آرزوها یاریب  یب
نشان دادن  یمحمل ها نیاز بهتر یکیکه دارد،  یزیو هنجارگر یزیو هنر با فطرت عادت ست اتیشود، ادب یم انینما

 سندهینو ایآن است که شاعر  اتیدر ادب یاز تابوشکن وراست. منظ یمعارف بشر ریسا انیدر م یتابوشکن ایتابوها و 
ض یگاه نیکه دارد، وارد ساخت ممنوع اعم از مقدس ایا ثامقدس شود و ا یفراتر از اجازات ست  یبه صورت اعترا ا

شک و ترد یکه مبتن شکن یانکار م یو حت دیبر  شد؛ مثل تابو سخنان فرد ظاهرة  یو گاه یعرفان ریغ یها یبا اگرچه 
 .(10۶: 1۳۷9، پارسا )بر تسلیم است یاست که در دل خود مبتن یا مانهیصم یگونه است، اما در اصل، گستاخ راضاعت

شعار  یتابوشکن معموال  ینوع تابوشکن نیاست: ا ضیدر مورد شعائر، مناسک و فرا یبه صورت تابوشکن غناییدر ا
صورت نمود پ اتیدر ادب شور ما به دو  ست: دایک سالم یاحترام یب ایو  یتوجه یب -1کرده ا مثل کعبه،  یبه مظاهر ا

 ...و خانه،یم ،یمثل: م یتوجه به منهیات اسالم -۲حج، روزه، نماز و 
 

 زندگی و شعرخاقانی3-5
 از بزرگترین شاعران ایران است که رقیب انوری در قصیده سرایی افضل الدین ابراهیم بن علی خاقانی حقایقی یکی
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شاره کرده   شعار خود به درودگری پدرش ا شغول بود که خاقانی بارها در ا شغل درودگری م شد . پدرش به  می با
 .است و مادرش از مسیحیانی بوده که اسالم آورده و مسلمان شده است

یده گوی ایران و یکی از بزرگان ادب فارسی است . قصیده های او و سایر خاقانی از جمله بزرگترین شاعران قص     
اشعارش از شیوایی و فصاحت و تعبیرات و کنایه های بسیار ظریف و مشکل برخوردار است که برای فهم آن مانند 

د احاطه اشممعار انوری به تفسممیر مشممروح نیازمند اسممت . خاقانی به علت اینکه در اغلب علوم و اطالعات زمان خو
شته و هم  سابقه ندا شعر  شعر ایجاد کند که قبل از او این روش در  صی در  ضامین علمی خا ست م سته ا شته توان دا
چنین او در شممعر فارسممی از کلمات و لغات عربی بسممیاری اسممتفاده کرد که تمام اینها سممبب شممده که در ظاهر فهم 

شود شکل  شعارش م ساس و زود رنج بوده . ا سیار ح شاعری ب سخت تحت  او  که حوادث و وقایع روزگار وی را 
صایدش از بی شکوه می کند چون او هم رنج زندان  تاثیر قرار می داد تا آنجا که در تمام ق وفایی مردم و بد روزگار 

 "و هم ماتم از دست دادن عزیزان خود را دیده و همین امر باعث شده که او مراثی را بسراید که اشعار مراثی او واقعا
  . و از دل برآمده و نشان دهنده احساسات درونی او می باشد ساده

 

 زندگی و شعر ابونواس 3-6
هجری متولد شد.  1۴۵حسن بن هانی معروف به ابونواس در اهواز، یکی از بالد خوزستان، در ایران، در حدود سال 

آخرین خلفای بنی امیه بوده است. گویند هانی از مردم دمشق و جزء سپاهیان مروان ها میبود بعضی نام پدرش هانی
ضی ست. اما دکتر عمر فرو  میبع صل بود اما مادرش جلبان، قطعاً ایرانی ا هو عربٌی »:گویدها گویند که او ایرانی اال

و این پدر و مادر هر دو از مردم گمنام بودند و چنانکه (1۵۸: زیات) «فارسممیٌ أوسممندتی من جهة االم،من جهة االب 
سن ی در بینوایی میآید زندگبرمی شهری که باید آن  ۶تا  ۲گذرانیدند. ح صره آمدند  ساله بود که پدر و مادرش به ب

ابونواس گر چه در بازار و در مغازه عطاری .سالگی در آن شهر زندگی کرد ۳0را وطن ابونواس خواند چونکه تا سن 
از ابونواس دیوانی بر جای مانده که حدود  :وآثار ا.به کار غودا تراشمی مشمغول بود ولی دلش شمیفتة ادب و علم بود

دوازده فرار بیت شمممعر دارد. و بعضمممی اشمممعار او را به چند یاب الخمریات، المجون، الغزل، المدح، الرثاء، الهجاء، 
 اند.الوصف، الطردیات، الزهدیات ، و العتاب، تقسیم کرده

شعر خود را آیینة تمام نمای       شارین برد  شید زندگی خود قرار داد و میان ادب و واقعیت پردهابونواس با ب ای نک
شیوه شت و باید ابونواس را در چونکه  شی دا شینیان و مقلّدان او آورده بودند فرق فاح ای که او آورد با آنچه که پی

ز قصاید کند آن هم غالباً در آغاابونواس جز در موارد اضطرار آهنگ تقلید نمی .شمار شاعران نوآور به حساب آورد
شعر ابونواس در  .خودش شعری ۳لهو و لهب در  م ۳مممم طردیات ۲مممم غزلیات 1زند: اش موج میمورد از اغراض 
  ت.خمریا
رسد و او را در میان دیگر شاعران او در شاعری از نیروی شگرفی برخوردار است چنانکه گاه تا سر حدّ نبوغ می    

شاند یکی از بارزترینعربی زبان به اوج می سرعت انتقال و طبع موهبت ن شار و  سر شده هوش  صیب او  هایی که ن
های زیبای او تواند در یک نظر معانی طرفه و بدیع را دریافت کرد. تصمممویر پردازیغنی بدیهه پرداز اوسمممت که می

شد. و دگذارد و دیگری خیال اعجاب آفرین او میمولود دیدة تیزبین او که هیچ چیزی را نادیده فرو نمی یگر اینکه با
های عاطفی شمممعرش که زندگی آمیخته به مالخی شممماعر از عمق و بعد تاثیر عواطف او کاسمممته بود ولی این جنبه

ابونواس در زمرة یکی از بزرگان ادبیات  .عواطف سممماده و محدود از رقت و جوشمممش و صمممراحت خالی نبودند
م مولوی و به ویژه و تاثیر زیادی بر نویسندگان و شاع رودکالسیک عربی به شمار می ران پس از خود از جمله خیام 

صراحت است. حافظ داشته تا جایی که گفته شده او از راه شعر نزدیک به پانصد واژة فارسی را واردِ زبان عربی کرده
 ور آثار او بپردازند.نسباعث شده تا در طول سالیان، مخالفان به سا« مذاکراتش»او در بیان و نکوداشت اشعار 
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 ی در اشعار ابونواسنید یها یو آل نوبخت و نقش آنها در تابوشکن انیمثل برمک ییظهور فرقه ها 3-6-1
س س انیبرمک یرانیدو خاندان ا ی دانند،م انیرانیکه آن را دوره نفوذ ا یدر دوره عبا ستیو آل نوبخت که در  و  مداریا

با  انبرمکی. اند اثر گذاشته ،یدوره عباس یو ادب یاسیس های نهیاز زم یاریدانش از سرآمدان روزگار خود بوده، در بس
ست وزارت در دوره برخ رفتنیپذ س یاز خلفا یپ سالم ،یعبا سده دوم هجر یبه اداره مملکت ا کمک کردند؛  یدر 

شد جنبش علم زین انینوبخت س ینقش مؤثر ،ییدوران طال یدر ر شتند. ب شاعران عرب در کنار  ی آمدم شیپ اریدا که 
و  یمکبپردازند. خاندان بر زنی ها و کاتبان وابسممته به آن انینکوهش وزرا، دربار ای شیهش خلفا، به سممتانکو ایمدح 
بود که  یعیطب انیم نی. از ای گرفتندهمواره مورد خطاب شمماعران، قرار م شممده، ادی گاهیداشممتن جا لیبه دل ینوبخت

 انهی گرایاهداف مل برخی بودن هم سممو  و بودن وطن به سممبب هم ،یبا ابو نواس اهواز یرانیدو خاندان ا نیا وندیپ
شد. و ترشیب شان، سبب پ یبا شعر خود از ایبا ا کینزد وندیبه  سخن به م نین دو خاندان، بارها در   انیدو خاندان 

شاعر به بزرگان ا ست. اما نگاه  ستا شهیدو خاندان، هم نیآورده ا  یزمان ژهیبلکه گاه و به و ست،ین زآمی شیمثبت و 
صله کوتاه ستا یکه ممدوح او در بخشش و دادن  شاعر همه  شته و زبان به نکوهش  ها شیکند،   ها، آنرا کنار گذا

 زنی ها آن یتی عدالظلم و ب ،ینی دیچون ب یگرید های بیع انیخاندان، به ب نی. شمماعر از رهگذر بخل ای کندباز م
 یشخص یلیبه دل ایشده،  انیروابط ابو نواس با برمک یگریکه سبب ت یلیدال نتری مهم یرسد. به نظر می کنداشاره م

برامکه که شمماعر پس از آن ناچار  یچون نافرجام یاسممیسمم یلیبه دل ای می گرددممدوح در بخشممش بر یچون کوتاه
وسممبب بروز  بوده اسممت یشممخصمم لیبه دال ترشممیب انیخاندان را نکوهش کند، اما نکوهش او از نوبخت نیشممده، ا

 تابوشکنی هایی در اشعار شاعر شده است.
 

 ونواسو اب یدر اشعار خاقان یتابوشکن موارد استفاده از .4
 ینید مباحث انیدر ب استفاده از تابوشکنی 4-1

شود و می« ز زهد خشک ملول»خاقانی در امور دینی و عقاید مذهبی خود بسیار متعّصب است، امّا در برخی اشعار 
 آورد:وار به قلندریّات و اشعار مغانه روی میسنایی
 ده جمممام فمممرعمممونمممی مممم کمممز تمممزهّدمممم

 

 مگمممریمممزچمممو فمممرعمممونمممیمممان ز اژدهممما ممممی 
 

 ممممرا آشممممممکمممارا ده آن ممممی کمممه داری

 

 ...گممریممزمبممه پممنممهممان مممده کممز ریمما مممی 

 

 مممن از بمماده گممویممم تممو از تمموبممه گممویممی

 

 گممریممزممممگممو کممز چممنممیممن ممماجممرا مممی 

 

 سمممممبمموح خمموانمممحممریممف صمممممبمموحممم نممه 

 

 مگمممریمممزممممی پمممارسممممماکمممه از سمممممبمممحمممه  
 

 هبممت الممعممنممب بممبمممممرا سممممجممده گممه بممیممت 
 

 گمممریمممزمکمممه از بمممیمممت ام المممقمممری ممممی 

 

(۲۸9: 1۳۷۴، یخاقان)  
فشممممان کننممد خلق از پی دین بممه جمره درسمممنممگ  

 

فشممممان کنیم از پی خم بممه می خریممما همممه جممان  

 

عبممه ک طواف  انممد از سممممر پممای سممممرزنممانور بممه   

 

نه سمممرسمممری...ما و تو و    طواف دیر از سمممر دل،   

 

ما سمممبوکشممممان به  هدان رسممممد، دیر  به زا به  کع  

 

بخشمممش اصممممل دان همممه ممما و تو از میممان بری  

 

ما چون همه حکم داور اسمممت ما و فسمممق  زهد شممم  

 

داورتممان خممدای بمماد ایممن همممممه چممیسممممت داوری  

 

 (۴۲۸)همان: 
 راز مسمممممتمممان از ممممیمممان بمممیمممرون فمممتممماد

 
 ...فمممتمممادالصممممّمممبممموح آواز از آن بمممیمممرون  

 زاهمممد کممموه آسمممممتمممیمممنمممی بمممرفشمممممانمممد 
 

 زو کممملمممیمممد خممممفسمممممتمممان بمممیمممرون فمممتممماد 
 صمممممموفمممی قمممرّا کمممبمممودی چممماک زد 

 
 سممممماغمممریمممش از بمممادبمممان بمممیمممرون فمممتممماد 

 بممممماد، دسمممممممتمممممار ممممممؤذّن درربمممممود 
 

 کمممعمممبمممتمممیمممنمممی از ممممیمممان بمممیمممرون فمممتممماد 
 (475-474 همان:) 
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 ها یدر غالب تابوشکن نکوهش ابراز 4-2
 الظّاهر استادش هم بوده است:گیرد، ابوالعالی گنجوی است که علیخاقانی قرار میاز کسانی که گاه هدف دشنام 

 از لممگممد حممادثممات سممممخممت شممممکسممممتممه دلممم

 

عال  ل بوا ین خلممل از  لم کممه هسممممت ا  بسمممتممه خیمما

 

 پمیممش بمزرگممان ممما آب کسممممی روشممممن اسممممت

 

 خممورد بممر صممممفممت آسممممیمماکمم ب ز پممس مممی 

 

  رنممج دلممم را سممممبممب گممردش ایممام نممیسممممت
 

 هسممممت قممدح خر روسمممتممافعممل سممممگ غرچممه  
 
 

 (38همان: )
شعاری از این دست که در آنها خاقانی، خصمان را نکوهش می او فراوان نمونه دارد؛ برای نمونه،  دیوانکند، در ا

 توان اشاره کرد به بسیاری از ابیات قصیدة:می
خطممابشممممان خطمما شممممد  ین  ع طران کممه   کژخمما

 

 رقممابشمممممانمممخممراق اهممل مممخممرقممه مممالممک 
 
 

 (۳۲۸همان:)
 گوید:ارسالن میاو در نکوهش و تحقیر خصم قزل .

 گمممر خصمممممممممش اممممیمممر مصمممممر گمممردد 

 

 کمممماو را عممممدن عمممممممممان بممممبممممیممممنممممم 

 

 پممممنممممدار سممممممرِ خممممر و ب ممممن خممممار

 

   در عمممرصمممممة بممموسمممممتمممان بمممبمممیمممنمممم 

 

   انمممممگمممممار خمممممروس پمممممیمممممرزن را

 

   بممممر پممممایممممة نممممردبممممان بممممبممممیممممنممممم 

 

(۲۶9همان: )  
 نیز:

می خر مصممممری  می  تر رو بر اسمممم    دیممدخواجممه 

 

لد ل توصممممد خر مصمممری گفتم از  بهف آن د   سممممت 

 

خر مصممممر نممه یمممت ز  ق ینتو بممه  ق ی کم بممه    ای 
 

 سممممت کم آن غلغممل تونممه ز بممانممگ خر مصمممری 

 

بی عتمما خر مصممممر  لس ج ممل اآن  ط  وسممممت وز ا
 

 تممو خممر اطمملسممممی و هسممممت عممتممابممی جممل تممو 

 

 (19۷: همان) 
 در نکوهش اعرابیان:

 کعبممه در دسممممت سمممیمماهممان عرب دیممده چنممانممک

 

گروگممان دیممده   کی  ی یوان بممه تممار ح  انممدچشممممممة 

 

گرو می  قو ین  تر یی بممه دسممممت بممد ین جمما تر ه  ب

 

 انممددارو انممدر مممغممز ثممعممبممان دیممدهمممهممرة جممان 
 
 

 (.9۵: همان)
 :گوید وطواط نکوهش در  نیز 

لخیممک، سمممقط چممه فرسمممتی بممه شمممهر ممما  ب  ای 
 

 کمماهافممزای عممقمملچممنممدیممن سممممقمماطممة همموس 
 

 آیی چو سمممیر کوبممة رازی بممه بممانممگ و نیسممممت 
 

 ...جممز بممر دو گمموپممیممازة بمملممخممیممت دسممممتممگمماه 
 

 بممدنممثممری و رسممممائممل مممن دیممده چممنممد وقممت
 

چنممد گمماه   خوانممده  من  می و قصممممایممد  ظ ن  کژ
 

پیممد گوزنممان شممممده سمممم لعمماب  چون  تو   موی 
 

غزاالن شممممده سمممیمماه  چو چشمممم  م ه یوانممت   ...د
 

(919همان: )  
مجزایی باعنوان هجا هسممت که مخالف مدح اسممت و به نکوهش شممخص یا قومی  در دیوان ابونواس نیز بخش      

 :دیگویم نیبود چن لیاص یِمنیکِنده و  ةلیقبکه از جیهاشم بن حد ادر هج می پردازد:
 بِک  ال دن س   عل قی ل م  سِالق ل م مِثل             لو ع د دت  أباً جٍیهاشِم  بن  ح د ای 

 (۶۳: ۲00۸)ابونواس،                                                                                                        
 .دیچسب یبه تو نم یآلودگو ی، تهمت پست یاگر مانند قلمّس نقش پدرانه داشت جیهاشم بن حد یا ترجمه:       
 در هجو اصمعی:      

 من اللوم ازهی من االرج               رایت دعی بنی اصمع 
 و البد للبیت من مخرج          و بیت هجونا به اصمعی   

 (۴0۸)همان:                                                             
 مدح ممدوحان یبرا یاستفاده از تابوشکن 4-3
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 محور و مرکزی ر،یتصمماو نیدر تمام ا یخاقان ممدوحان.را بر کعبه، برتری داده اسممت زییچ ای یشمماعر، کسمم گاهی
صو  ست؛ خوشامد و رضا دیحول آن پد ریهستند که ت ست  نیمهم تر ش،یمداح خو از آنان تیآمده ا شاعر ا هدف 

 ژهیو دیاو در قصا که از یتیشخص روبروست که با گریید یخواننده با خاقان ییگو ر،یدسته از تصاو نیچنان که در ا
سک ایو  نیبزرگان د شیستا ست به کل افتهیچون حج در یشرح منا ست. در ا یا صاو نیمتفاوت ا گاه کعبه به  ر،یت

 :کند و زمزم تشنه آبدست اوست یخاک پای ممدوح حسادت م

 آبدست او زمزم تشنه                     خاک پای او کعبه حاسد

 (9۲0 :1۳۷۴، یخاقان)                                                         

 یشممود که ممدوح به عنوان احسممان کننده به خضممر )ع( و ول یکعبه چنان کوچک و کم ارزش شمممرده م یگاه     
 :گردد یم یمعرف کعبه نعمت

 نعمت من است یرد مکن که ول احسانش             و گفت دیآور امیاز زبان کعبه پ خضر

 (۸۲9 همان:)                                                                                                                             

شاعر دل یشمرده م ریگاه چنان حق کعبه      شتن تما لیشود که  شناخت آن را مجاورت  تیخاطر به ب لیدا اهلل و 
 :داند یهم کعبه در حرم اخستان بن منوچهر م دیشا ش ویخو

 کرده به جان مجاوری گانیحرم خدا در                از آن کعبه شناس شد که او یخاقان خاطر

 (۴۲۸: همان)                                                                                                                               

شود؛ چنان  یم تی( به شدت تقوگانیمجاور پنداشتن کعبه در حرم خدا یعنیبرداشت دوم ) گری،ید ریتصو در      
 :شود یو مجاور حرم شروانشاه م دیآ یشاعر، اگر کعبه را اجازت و رخصت آمدن به شروان باشد، م نظر که از

 کعبه کند مجاوری گانیحرم خدا در                       ز حجاز کعبه را رخصت آمدن بود گر

 (۴۲۲)همان:                                                                                                               

 هست زین شینشانگر عمق ارادت شاعر به ممدوح خو -تواند بود دیتاک دیکه خود مف -شاهد تکرار کعبه  نیا در     
 :کعبه، چونان آستانه درگاه او )اخستان بن منوچهر( است ،ییکه گو دینما یشاعر، ممدوح را چنان م گاه.

 مبرییاز ردی پ نیطراز آست کرده              ن یکعبه آستان ملک طراز آست خسرو

 (۴۲1همان:)                                                                                                                             

 سممتهیکعبه آن گونه که هسممت، شمما ییکند که گو ینهد و چنان وانمود م یهم فراتر م نیشمماعر گاه پا را از ا اما   
بلکه ملکه، چنان مرتبه ای دارد که هنگام طواف ، کعبه ،  سمممتی( ننیح )ملکه صمممفوه الدممدو خدمت به دنیرسممم
 :ابدی یو آنگاه مفهوم عشق را درم دیآرا یم یعروس را چون شتنیخو

 تو و عشق دان شده شیهفت کرده پ هر       هفت طوف کرده و کعبه عروس وار تو

 (۴00همان:)                                                                                                                 
الدین ابوالمظفر اخستان بن ای در مدح شروانشاه جالل، قصیدهدیوان خاقانییکی از قصاید دشوار و دیریاب در      

 منوچهر با مطلع زیر است:
ندخیزان کاسمممتین بر آسممممان افشممماندهصمممبح  ا

 
ندهپای   هان افشمممما مت بر ج بان دسممممت ه ندکو  ا

 (10۵: 1۳۸۸ خاقانی،)                                              
 آسممممان پل بر دل آن خاکیان خواهد شمممکسمممت

 
 انممدکمماب روی انممدر ره آن گمملسممممتممان افشممممانممده  

  (10۷: همان)                                                         
«  شکندهای پشت سرش را تقدیر میدلی که عاشق او شد، پل»است: استعالمی در معنایی که آورده، چنین نوشته       

 .(۴00: 1۳۸۷)استعالمی، 

او بر آن است که ه و از هجوسرایی پروا دارد. نهاد فرق مممم است اینکوهیده امر که مممم هجو و طنز میان خاقانی      
 گاه زبان به هجو کسی نگشوده و کسی را فحش و ناسزا نگفته است:هیچ

 نیابی شعار مرا لئیمان قدح                               مدح کریمان کنم، چرا نکنم؟ لیک



 969   /   بونواس با رویکرد جامعه شناسانهو ا یخاقانغنایی در اشعار  یتابوشکن ی تطبیقیبررس 

 همه گلزار خلد خار نبینی در                                 من دو هجو نبینی دیواندر همه 
 (9۳۳)همان:                                                                                                

 ابیات برخالف و نکوهیده سرسختانه را خود معارضان سخن، عرصة در او که است این حال،واقعیّت عین در       
 محابا تاخته است:ر این عرصه بید را سخن سمند ،شده هجا و قدح به ناچار گاه هر پیشین،

 شاید هم که شنومی خسان هجای کنون                             ای دم خاقانی از مدیح کسان؟شنوده
 شاید هم که رو گفت، سگی هجای او گر                           شایستهجای بولهب ایزد بگفت و می

 (۸۷۳)همان:                                                                                                        
 داند:تنها مدایح، بلکه سخنان نیشدار و یا هجو خود را هم مفید و الزم میاو نه    

 حلوا صحن و صحنات آید                         از هجو و مدیح من به یک جا
 (۲0۸: 1۳۸۷)خاقانی،                                                                  

ستقیم و از طریق تمثیل، طعنهزیرولی در بیت       ست می، غیرم سگ ای چ زند و زیرکانه ممدوح لئیم خویش را به 
 کند:تشبیه می
  نممالیممد یعنی قرص رنگین کوچممک اسممممتطفممل می

 

 سمممگ دوید آن قرص از او بربود و آنک رفت راسمممت 

 

 (۸۷همان: )                                                                                                                                                     

 ونواسو اب یدر اشعار خاقان یتابوشکن یگونه ها .5

 یاسالم قدساتبه م یتوجه یب 5-1
سالم نماز، روزه، حج و د نید در سک د گریا سلمان نیجزء فروع د ینیمنا ستند که هر فرد م بند  یبه آنها پا دیبا یه

تمسخر قرار  ایو  یتوجه یعمدأ مورد ب ینیاعمال د نیا هیو بزرگان صوف خیاز مشا یباشد، اما در احوال و آثار برخ
صوفیه تظاهر به روزه خوار ی. مثال برخرندیگ یم ضان م یاز  را در  ینیاعمال د گرینماز و د اینمودند و  یدر ماه رم

انجام آنها  ایرا به باد تمسخر گرفته و  ینیمناسک د نیاست که گاه اافراد نیاز ا یکی خاقانیکردند.  یمأل عام ترک م
 آن روز بوده است. یاعتراض به وضع جامعه  یکار در واقع نوع نینسبت داده است. ا ستیرا به افراد ناشا

 

 مناسک حج و اوصاف کعبه فیتوص ۵-1-1
سامد باالی اب یم یبه راحت یخاقان وانیگذرا به د یبا نگاه صا زیو ن اتیتوان ب  و به ینید کردهاییرا که به رو دییق

ص ژهیو صاف کعبه معظمه پرداخته اند در فیبه تو سک حج و او صوری  نیتوجه به ا افت،بایمنا سامد باال، باور و ت ب
به  تیو با عنا یشده خاقان ییوانما ید شرعیاست که با توجه به تق نیا دیآ یم دیشاعر پد وانیکه در ذهن خواننده د
شعار او به ذهن متبادر -وی ینیسطح باالی دانش د  شهیاست که ارکان اند ستهیبا -شود یم که در نگاه نخست به ا

سالم ینید شخاص و اماکن مقدس ا شعا یمانند ا صو وی راز جمله کعبه معظمه ، در ا شا رییت  افتهی ستهیمثبت و 
توان بهره  یمردی تمام اسممت و م نیکه در علوم د دینما یچنان م شیدر اشممعار خو یخاقان گریعبارت د به.باشممند
صطالحات و مفاه فراوان وری س نیبر ا یرا گواه ینید میاو از آموزه ها، ا ست اما برر  تیشخص اتیتجل یمدعا دان
 اریبسمم ینید میوی اگرچه از مفاه رایکند ز یمدعا را باطل م نیتصممور و ا نیا یدر سممخن خاقان ینید میمفاه ها و

چون  یبه ممدوحان یبرای ابراز بندگ میتوان سمممود جسمممتن از مفاه یگونه کاربردها را تنها م نیا اما اسمممتفاده کرده
چون  یابوالمظفر پسر منوچهر و بزرگان نیجالل الد ریاکبر منوچهر شروانشاه و خاقان کب خاقان شروانشاهان، خاصه

 دانست. گرید ارییو بس ریالواشیاسپهبد اعظم ل نیاتسز، نصره الد نیعالءالد ارسالن، قزل نیاتابک مظفرالد
سالم ییکاربردها      ست که حت دیآ یبه حساب م وبیمع تنها نه یکه از منظر ا س یبلکه گاه به گونه ای ا که  یاز ک

سالم شد یمقدمات ا سته با س زین را خوانده و دان سد و کفرآم یبه نظر م دیبع اریب ست یو ب زیر شن  برای.ادبانه ا رو
مراجعه کرد  صحابه)ع(  تیسخنان و اقوال اهل ب ایو  امبریو سنت پ ثیو احاد میتوان به قرآن کر یادعا م نیشدن ا
ص ن،یچن یشاعران شهیاند اریکه انحراف مع افتیتا در شخ اماکن مقدس  و ها نیها و آئ تیدر اموری چون نگاه به 
 .تا چه اندازه بوده است ینید
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صاو البته     سامد ت صاو ایو  یقیحق ریناگفته نماند که ب ست اما آنچه از  وانیدر د زیمثبت ن ریت شاعر، قابل توجه ا
 ایدر طلب حطام دن یاسممت که خاقان زییکفرآم یموهن و حت ریکاهد، بسممامد باالی تصمماو یم ریتصمماو نیا ارزش

 کاسته است. شیهای مثبت شاعرانه خو شهیو اند ریآنها، ناخواسته، از ارزش تصاو لهیوس پرداخته و به
اهلل که  تینسبت به ب و ارادت وی یخاقان وانیکعبه در د اتیچنان که ذکر آن رفت، با توجه به بسامد فراوان تجل     
باشممد اما  افتهیوی  وانیای در د سممتهیرود که کعبه شمما یانتظار م نیچن د،یآ یاو به چشممم م وانیگذرا در د یتورق با

کعبه در  ریتصممو ،یکل یدهد که در نگاه یو آماری، نشممان م ییمحتوا دگاهیو همه جانبه شممواهد از د قیدق یبررسمم
شده و کعبه ممدوح را بر کعبه ب یمنف یسخن خاقان شاعر به وجود دو کعبه قائل  ست. چنان که گاه  اهلل برتری  تیا

کعبه دل را سماخته و آن  ایکعبه جان  یخود او را به کعبه مانند کرده و گاه مفهوم انتزاع ایو  ممدوح داده ، گاه بارگاه
ست تیآن، ب از را بر کعبه گل که ست، برتری داده ا صاو نیآمدن چن دیپد لیدل نیتر مهم.اهلل منظورا  وانیدر د رییت

شت یو عدم تلق ییایدن شاعران مداح ، حب مال و مقام گرید نیو در دواو یخاقان ست، عم یو بردا از  یو علم قیدر
 .در وجود شاعر است ینیهای د شهیو اند میمفاه

دگاه یکه از د ریکرد؛ نخست، آن دسته از تصاو میبه دو دسته تقس یخاقان وانیکعبه را در د یمنف ریتوان تصاو یم    
شود  یم افتی حیبا محتوای کفر صر رییآنها، تصاو انیاهلل برتری داده اند که در م تیرا بر ب زییچ ای یکس ،یارزش

 ..شود یمشاهده نم یو برتری خاص لیاست و تفض هیکه در آنها مجرد تشب رییتصاو دوم، ؛

 نشیآفرو هدف شاعر از ستیشان واالی آن ن ستهیشود که شا یمانند م ییزهایکعبه معظمه به چ ریتصاو گاهی     
 همسر ، نیچون شروانشاه اخستان بن منوچهر ، ملکه صفوه الد یممدوحان شگاهیابراز ارادت به پ ،ییرهایتصو نیچن

 و جمال لدگزیتر مانند اتابک قزل ارسمممالن ا نییدر درجات پا یممدوحان ایخواهر او و  نیوی و ملکه عصممممه الد
را  یهست ،یتیکند چنان که در ب یم هیشاه را به کعبه تشب ةشاعر، آستان رها،یتصو نیاز ا یبرخ در .است یموصل نیالد

وجود بارگاه ممدوح و  لیرا طف یتمام هسممت گر،یکند، به عبارت د یشمماه را به کعبه مانند م حرم به حجراالسممود و
 :کند یم یمعرف یاو را مرکز هستآستانه 

 ییکعبه به جای است بر آن کعبه به جا تا              حجراالسود و کعبه حرم شاه یهست

 (۴۳۷همان:)                                                                                                                            

 :است گرگونیتختش، چهار ارکان تازه و د هیداند که چهار پا یحضرت و آستانه ممدوح را مانند کعبه م ای     

 ینیز چار ارکان، ارکان تازه ب رونیب               است حضرت او کز چارپای تختش کعبه

 (۴۳۲)همان:                                                                                                                             

کند یبه خداوند متعال مانند م یگذارد و ممدوح را به صورت ضمن یهم فراتر م نیقدم را از ا گر،یشاهدی د در     
است که بارگاهش  یهست و آن بنده، خاقان زیبارگاه را بنده ای ن نیکعبه. ا یعنیرا به دارملک خداوندی  بارگاهش و
 :ساخته است قبله را

 دیگاه از آستان خواهم گز قبله                     کعبه ملک است و من بارگاهش

 (1۷0همان:)                                                                                                            

از آنجا که مجاور  نیای برخوردارند چنان که ملکه صمممفوه الد ژهیو گاهیاز جا ریتصممماو نیدر ا زیزن ن ممدوحان    
 :نهان بودن در حجاب، مانند کعبه است( دگاهیصفت نهان کعبه را دارد )از د است، حجاب

 صفت نهان کعبه داری ی              که مجاور حجاب چندان

 (۴0۴)همان:                                                                                                  

 عتیشر یارز ش رییقرار داده، شدت انحراف از معا شیرا مورد ستا نیکه شاعر، ملکه عصمه الد ییرهایتصو در       

 :زندیگر یاش م هیداند که دزدان از سا یملکه را پاسبان کعبه م ری،یتر است چنان که در تصو فراوان

 پاسبان کعبه هیسا از                و یچون د دیاز در تو رم ظلم

 ( ۴0۴همان:)                                                                                                            
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 :داند که در پناه کعبه جای گرفته اند یم یچونان مرغان ند،یرا که در پناه قدر او یشاهان ایو       

 مرغان در امان کعبه چون                       همه در پناه قدرت شاهان

 (۴0۳همان:)                                                                                                               

دسمممته، گنبدهای قبور و بارگاه ها، بزم ممدوحان، سمممراپرده ها و حرم های آنان و  نیا ریتعدادی از تصممماو در      
ماند با  یبه کعبه م ،ییحیشده است چنان که از نظر شاعر، قبر امام محمد بن  هیبه کعبه تشب زیدست ن نیا مواردی از

 :است انی( حاجت روای خاکیکعبه )گنبد قبر متوف نای که لیتفض نیا

 گنبد تو کعبه حاجت روای خاک کای            گنبد فلک ندی آمد به گوش او از

 (۲۳۸همان:)                                                                                                             

چونان کعبه ای است که کبوتر خانه باغ رضوان است و کعبه  زین لدگزیبارگاه اتابک مظفر قزل ارسالن ا صحن       
 :گرد آن بارگاه به طواف مشغول است مجاوری چون

 کعبه رضوان را کبوترخانه شد نیتا ا بلکه            ملک است صحن بارگاهش کز شرف کعبه

 کبوتر کعبه را گردش مجاور ساختند چون                  ساختند دریرضوان را کبوترخانه ا باغ

 (11۴همان:)                                                                                                   

آن است و توجه و دقت  ییبلکه در کنه و ژرفای معنا ستین تیدر ظاهر ب فیتوص یزشت زین ریتصاو یبرخ در     
شب کنه به صاو یهیت شت ر،یت شکار م یز شاعر م یآنها را آ ضه  ستیهمان طور که روا ن دیگو یسازد چنان که  رو

سالم شد و روا ن آخور دارال سگ را خلعت ب ستیخر با سان هم که از آن ممدوح  تیکه جل  اهلل کنند، حکومت خرا
 :باشد گرانید کف در دیاست نبا

 آخور خر کس نکرد روضه دارالسالم        غصب اریخراسان تراست در کف اغ ملک

 الحرم تیخلعت بجل سگ هم نساخت  کس        گرگ شبان غنم یملکت توئ یموس

 (۲۶۲همان:)                                                                                          

ست زیگاه ن        شده که در آن آرام گرفته ا سته  صحن ارم و خود او مانند کعبه ای دان شاه مانند  باالخره،  و.حرم 
 :چون خراسان و دربند را به کعبه مانند کرده است ییها نیسرزم ری،یشاعر در تصاو

 که من ستیکعبه عجب ن نیقربان چن بهر        کعبه است و تن حلقه چگونه حلقه ای ک ن ر ا دلم

 ابمیرا صورت قربان به خراسان  دیع ی                    دهان زمزمش خوان ،ینیدندانه گر ب زبس

                                                                           (۴10همان:)                                                                                                     

داند و از  یکعبه م هیکند بلکه آن را همپا یمتعلقات ممدوح را نه تنها به کعبه مانند م گرید ایبارگاه  یخاقان گاه       
از دو کعبه  یکی ن،یبرد. چنان که در شممماهدی، ممدوح ملکه صمممفوه الد یکعبه دوم نام م ای گریکعبه د عنوان آنها با

 قبله انس و جانند: نهایاهلل که کعبه عرب است و هر دوی ا تیاست که در مقابل ب عجم کعبه یعنی

 و جان شده یاو و تو هر دو قبله انس                       تو کعبه عجم شده او کعبه عرب

 (۴01 همان:)                                                                                                    

شکال ینظر خاقان از        شد ا شماخ یاگر قبله دو تا با شهر  شاه در  ست ؛  گرییقبله د یندارد چرا که پاد بنا نهاده ا
 :که تا ابد قبله مجد و ثنا خواهد بود گریید کعبه

 بنا گرینهاد کعبه د یبه شماخ او                   از آنک ین یدو شود قبله مان بس عجب گر

 (۳۸)همان:                                                                                                                     
دارای  ریاست. بسامد تصاو افتهی یقابل توجه یتجل یخاقان وانیکعبه معظمه از لحاظ بسامد تکرار در د ریتصو      
صاو مثبت ارزش ست . از د شتریب یدارای ارزش منف ریاز کعبه از ت صاو یارزش دگاهیا توان مهم تر  یرا م یمنف ری، ت

 ر،یگونه تصمماو نیا.سممتین رشیمدار، قابل پذ نیاز شمماعری د یمنف ریدانسممت چرا که پرداختن تصمماو رگذارتریتاث و
 .است دهلحاظ قابل قبول عمل نکر نیاز ا یاست و خاقان یدتینشانگر انحراف شاعر از هنجارهای عق

 

 بی توجهی به نماز 5-1-2
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 :ردیگ یقرار م یتوجه یمورد ب یگاه خاقانیدر شعر  نیاز فروع د یکبه عنوان ی زین نماز، کعبه بر  عالوه
 ز خمماک پمماشممممی در دسممممتممخممون فممرومممانممدیممم 

 

 بممازی نممقممش فممنمما فممرو خمموانممدیمممز پمماک 

 

 بممه نممعممش عممالممم جممیممفممه نممممماز بممرکممردیممم

 

 بممفشممممانممدیمممبممه فممرق گممنممبممد فممرتمموت خمماک  

 

 (۴۳۸)همان:                                                                                                                                      
 بی توجهی به بزرگان دین اسالم 5-1-3

همچنان هاله ای از ابهام شخصیت حقیقی او را علی رغم شهرت زیاد ابونواس، شاعر و متکلم پرآوازه دوره عباسی، 
در برگرفته است. یکی از ابعاد مبهم شخصیتی وی، گرایش مذهبی اوست ،به طوری که از یکسو در اشعارش، مظاهر 

شود شاهده می  سوی دیگرمظاهرایمان به خدا و قیامت م ضی او را زندیق می پندارند و در الحاد و بی دینی و از  ،بع
سخریه می گیرد و از این این باره به ا ستهزاء و  شهاد می کنند که در آنها دین و اوامر و نواهی آن را به ا ست شعاری ا

 دسته اشعار در دیوان شاعر بسیار است که به عنوان مثال چند بیت را در زیر ذکر می کنیم:
 فم سیدی نعص جبار السموات        یا احمد المرتجی فی کل نائبه    

 (1۴۶:1۴۲۸)دیوان،                                                                      
 دعوت به عصیان خداوند می کند._العیاذ باهلل_که شاعر در این بیت پیامبر اکرم)ص( را    
سلیمان)ع( می خواهد که برایش نعوذباهلل ترانه بخواند و به او      ضرت  شراب یا در دو بیت زیر که ابونواس از ح
 دهد:

 یا سلیمان غننی        و من الراح فاسقنی
 عاطنی کاس سلوه      عن اذان الموذن

 (1۴۶)همان:                                 

  یاسالم اتیتوجه به منه 5-2
سلمانان چه در ا ی هیقرون اول در سالم، م سالم گریو چه در د رانیظهور ا شت انیاد روانیبا پ یبالد ا س ،یزرت  ،یحیم
 شتریب انیاد نیاآنها آشنا بوده اند. در  نیاز مظاهر د یداشته اند و با برخ یزیمسالمت آم یو بت پرست زندگ یهودی

 مباح بوده است؛ از جمله شراب، قمار و.. یمنهیات اسالم
 

 توجه به می و میخانه و... 5-2-1
شبانه در شهر و  هاییبا مردم، و پرسهگرد زشیو آم نشر از حشر و زیو صبحگاهان و پره یدم زدن از باده و صبوح

شعرها شب و ییسرودن  ضمون  شکا شراب با م شکانگ ت،یو  سو با آنها،  ست زدا زییو هم از باورها و  ییو قدا
یات از خصمموصمم ،یوطن پرسممت یخمر و قمار و نف شیو تابوها با سممتا مهایاز تحر یشممکنیت هها و محدود شیاند

سازی بعض یخاقان ست. برجسته  س از رفتارها به یا شکّاک نیا ةلیو شرابخواری و  شبهه یتها وشاعران، مثل  شهای  کن
است که  تری ستهیو تمسخر رفتارهای ناشا ریو تحق یکج ناپسند به قصد دهن رفتارهای تظاهر به ینوع شتریآلود، ب
و معمول  یعیطب از عمق قباحت و وقاحت موضمموع، آنها را به رفتار یعادت به آنها و عدم آگاه لیبه دل جامعهافراد 

 اند. کرده لیخود تبد
 شمممممدمیبممماممممدادان سممممموی مسمممممجمممد مممم

 

 بممه بممانممگ مممؤذنممان کممز خمممممکممده مممن 

 

 تمموبممه شممممکسممممتممه همممممچممو مممن یعمماشممممقمم

 

 بممرد خممانممهیمممممن بممگممرفممت و در ممم دسممممت 

 

 ز پمموسممممت یممیتمما بممرون آ خمموریممممم گممفممت

 

 یطمماعممت کممنمم ایممخمموری بممه کممز ر یممم 
 

 ایمممرنمممدان بممموسمممممه زن خممماقمممانممم پمممای
 

 از کممموی ممممغمممان آممممد بمممرون رییمممپممم 

 

 ممممرغ زنمممدخممموان آممممد بمممرون بمممانمممگ

 

 طمممواف خممممسممممممتمممان آممممد بمممرون از 

 

 ممممن از راز نمممهمممان آممممد بمممرون بممما

 

 از پممموسمممممت زان آممممد بمممرون زیمممنممم اللمممه 

 

 از کمممممممان آممممد بمممرون ریمممو تممم گمممفمممتمممم

 

 کممز جممهممان آمممد بممرون یممیپمما هخمماصممممم 

 

 (۴9۲، 1۳۷۴ ،یخاقان)                                                                                                                                       
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پس  د،یانجام رسان به را یفرد، آداب مربوط به پنج رکن مسلمان کی یوقت د،یگویاز اشعار خود م یکیانوری در       
 برود: زیو مطرب ن یبه سراغ م تواندیاز آن م

 چند. یفرسنگک ودوگر قدرت ب       یمین ستیوز ب یو پنج و س یکی

 خداوندگناه از بنده و عفو از       یبگذشت ما و مطرب و م نیچو ا
 (1۳۶۴:۵۴9)شهیدی،                                                                 

به  یگاه یتوانیرا به جای آوردی، م یشممرعاعمال و آداب  یوقت :دیگویهمفکر او اسممت که م ییهم گو یخاقان      
     :یکوی مغان هم سفری بکن

 سفر کوی مغان است دگر بار مرا                          سفر کعبه به صد جهد برآوردم و رفت
 (۳9:1۳۷۴، ی)خاقان                                                                                                          

 :داندیرا روی آوردن به شرابخواری م ییایر از زهد یواقع مانیبه ا دنیراه رساو       

 .دتیآ مانیکن نفس، تا کفر ا یو صاف ریگ          ی  تا زهد تو زرق است بس، بر کفر داری دسترس
 .دتیآ رانیبر طاق و ک،یبه  کی دیرخنه کا هر               فلک دینمک، بل تا فرود آ یبگذار زهد ب

 (۴۵۲همان،)                                                                                                   
شیوه     صاویرستایش باده به  شاعران عرب، درون های مختلف و با تعابیر و ت شعر  ای مایهگوناگون، از دیرباز در 

گذار ای بخشمممید و بنیانتبار دورة عباسمممی، به آن نظم و سمممامان تازهاسمممت که ابونواس، شممماعر ایرانیمکرر بوده
 .سرایی شدخمریه

 و مدامه سجد الملوک لذکرها             جلت عن تصریح باالسما
 (۲۸:۲00۸)ابونواس،                                                       

 .دآیدر یفتوص به است که آنفراتر از ند،آیشود، پادشاهان به سجده در ادین آکه چون از  یترجمه: شراب    
 لما اتونی بکاس من شرابهم           یدعی الطال صلیبا،غیر خوار  

 (1۸0: ۲00۸)ابونواس،                                                    
شان را به من دادند، یا الهیکه پ یترجمه: هنگام     شراب س خواندند که ین را طال مآاز  ست اریب و  ریو پ رتأث زیانگ یم

 .قدرتمند بود
 نزه صبوحک عن مقال العدل         ماالعیش اال فی الرحیق السلسل

 (۳0۸: ۲00۸)ابونواس،                                                      
شرا       سخن مالمتگران پاک  بترجمه:   ستین یزیچ یانگزند ؛ پس(مکن گفت وگوان آنبا )ردانگپگاهت را از 

 ووارا.گو  کو خن بنا ب شرا دنیجز نوش
 وهات اسقنی منها سالفا مروقا                   ادرها علینا قبل ان تتفرقا    

 (۲۷۴: ۲00۸)ابونواس،                                                                                 

ن آو مرا از  اوریرا ب پالودهو بنا  ةباد ؛یمجدا شممو مکه از هآناز  شیور، پآردش درگرا بر ما به  بترجمه: شممرا     
 سرمست کن.

 :مانند کرده اند اقوتین را به آاست، شاعران   سر بنجاکه شراآاز      
 تسرج فی الکاس و فی الکف      یسقیم حمرا یاقوته        

 (۲۷0: ۲00۸)ابونواس،                                             
 درخشد. یم یچراغ کند که در کاسه و دست چون یسرمست م یفام اقوتیلرنگ ب گان را شراآنترجمه:     
 
 

 توجه به قمار و قمار بازی 5-2-2
 شمارد اگرچه دو شش زند عذرا یک دو          مقامری صفتی کن طلب که نقش قمار

 (11 :خاقانی شروانی)                                                                                      
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 تن نیز به دستخون سپردم به گرو             گروکردم به قمار دل دو عالم به 

 و من ماندم و نیم جان و یکدم به گر               ماندم همه و نماند چیزی با من
 (۷۸)همان:                                                                                  

 همه بر دست خون قمار کند          است نقشیب نیفلک کعبت نیا                               
 که دوشش را دو یک شمار کند                     پنج و یک برگرفت باز فلک

 (1۸۷)همان:                                                                              

  اشک خونین ندب ستان برخاست               دل خاکی به دست خون افتاد
 (۴90)همان:                                                                               

 بازی نقش فنا فرو خواندیمز پاک        ز خاک پاشی در دستخون فروماندیم
 (۳۶9)همان:                                                                             

بازی آخرین نرد اسممت که کسممی همه چیز را  ،داوی از داوهای نرد ،اصممطالح قمار در بازی نرد :دسممت خون       
گرو بر سر خود یا به یکی از اعضای خود بسته باشدو حریف ششدر کرده و او را ،باخته باشد و دیگر چیزی نداشته

 بر هفده کشیده باشد.
 جوجو شد از غم نوبنو بی روی گندم گون او          دیدم گرو دست خون کردم حسابش جوبجو در

 (۶۵۵)همان:                                                                                                          
 معشوق مذکر)شاهد بازی(5-2-3
شعر عرفان خانه،یو م یم یبر تابو عالوه شکن یدر  س یتابو شوق ب شوق به  اریدر مورد مع ست. بحث مع سترده ا گ
موارد بحث  نیاز ا یکیکند.  یم لیشود که آن را به تابو تبد یمترتب بر آن م یطیبلکه شرا ست،یخود تابو ن یخود

ه از اشعار عاشقان یاریشروع شده و تا عصر قاجار موضوع بس انیساسان یاز دوره  یاست. بحث شاهدباز یشاهدباز
ست. اگرچه خطاب به معشوق در موارد دهیگرد شود،  یو جزو منهیات محسوب نم ستا یسنت ادب کیصرفا  یا
 (.۵0: 1۳۸1،  یفارس اتیدر ادب ی)شاهدبازاست  اتیاز موارد، تن دادن به منو یاریدر بس یول

شاعر خمر اتیابونواس در ادب     ست، اما  اتیعرب به  شعر او ا یکیمعروف ا صات  شق به  نیاز مخت ست که ع ا
 شود: یآغاز م نیکه چن یی دهیکند. در قص یم غیمردان را تبل

 یخ و المطرالرقاسی ا            الرسم الذى دثرا دع
 فی اللذات و الخطرار    عم     و کن رجال أضاع ال

 :دیگو یمنهد و  یم حیو عشق پسران را بردختران ترج کندی اعراب را مالمت م      
 سناهما القمرا فوققمر         ییرینا صفحتی 

 ه نظرادتاذا ما ز       نا حسوجهه  یدکزی
اسمممت و چهره اش بر  شمممتریکه فروغش از فروغ ماه ب اندینما یچون ماهش را به ما م ی: آن مرد گونه هایعنی     
 .نظاره کردن براو را ییفزایچون ب دیافزا یم ییبایز

 بود.  یجوانان خوبرو فتهیهم ش یرشعر و شاع یایاز دن رونیب اظاهر ابونواس     
 : دیگو یم اتیدر هزل یسعد     

 غم است یب ییاز غم نقمات و رنج کدخدا      هرکه همچون بونواس اندر لواطه نصب شد
 (.۳1: 1۳۸1، شمیسا)کرده است.  یاد صفت نیابونواس را به ا یو زان یدر مناظره بین الط یبلخ نیالد دیحم یقاض      

بوسد. گفت به  یحجراالسود را م دیرا د یشیر یابونواس نقل است که در مکه پسر ب از»ابن جوزی می نویسد:      
رفت و در کنار  کی. نزددیپسمممر را نزد حجراالسمممود ببوسمممم. هرچه منعش کردند سمممود نبخشممم نیا دیبا یخدا م

برتر در حرم خدا عمل حرام  ی: گفتم وادیگو ی. راودیحجراالسود صورت بر صورت آن پسر گذاشت و او را بوس
 سرود:  نیاست و چن می! خدا رح الشیخ ی. گفت بیکرد

 استالم الحجراالسود عند            و عاشقان التف خداهما
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 کانما کانا على موعد             فاستفیا من غیر أن یأثما 
اسممت که از  یهآنجا وعده گا ییحجراالسممود، چهره برچهره هم چسممباندند گو دنیدو عاشممق هنگام بوسمم یعنی     

 .(۳۲ :1۳۸1، شمیسا)«آن که گنهکار شده باشند!(  یشوند ب رابیوصال هم س
 

 تحلیل و مقایسه تابو شکنی ها در اشعار دو شاعر  .6
روزگار و شیوه تفکر شاعران مورد  . تابو شکنی ها در اشعار خاقانی و ابونواس از واقعیات زندگی اجتماعی آن1

 نظر حکایت می کند.
 های همانندی و اند وبالیده یافته پرورش همسان فرهنگی بستر در ولی نیستند، روزگار هم خاقانی و ابونواس .۲

 .هست افکارآنان و اشعبار در فراوان
در غزلیات  مربوط به تابوشکنی مذهبی رسد که این مضامینچنین به نظر میبا توجه به شاهد مثال های مذکور .۳

های اصلی غزلیات دو شاعر را تشکیل مایهچه بنتوان نتیجه گرفت که آنخاقانی نمود و حضور بیشتری دارد. لذا می
شترکی دارد؛ ولی آنچه متفاوت به نظر میمی صبغة کم و بیش م ست. یعنی زاویة دهد،  شاعر ا سد، دریچه نگاه دو  ر

ها است که روش تفسیر شاعر را از موضوعی باشد و این تنوع دیدگاهیک موضوع واحد، متنوع میدید دو شاعر به 
 .سازدواحد، متفاوت می

ست تجددگرا و بر مذهب بغدادی  .۴ شاعری ا شعر ابونواس در هجاء،  .ابونواس  از مظاهر نوآوری و تجدد در 
 .باشدطردیات، زهدیات، غزل و خمریات می

شعائر دینی عمل نمیابونواس به فر .۵ شده بود با کرد و پایایض و  بند نبود و تقوا در اعماق روح او جایگزین ن
صان گرفت و مرگ را  ست و چونکه قوایش نق شرعی بوده ولی در تمام عمرش مؤمن زی اینکه آگاه به تمامی احکام 

 .در نزدیک خود دید عواطف دینی از زوایای روحش چهره نمود
سمممبب حات در شمممعر خاقانی معنا و ارتباطی چند الیه با یکدیگر دارد. این موضممموع بهها و اصمممطالواژه .۶
  .نظیر او و منطق حاکم بر شعر اوست که از ذهن ساختارمند و ضمیر روشن او برگرفته شده استانگیزی بیخیال
شمّه .۷ ضمن بیان  شده در غزل خاقانی  شاعردیده ن شوق، نگرش جمالگرای  ستهایی از زیبایی مع شوق  ا و مع

 بودن مذکر بر خالف اشعار ابونواس در اشعار خاقانی دیده نمی شود.
اش بدو امکان آن را داده بود آگاهی بسیار ابونواس از ادبیات کهن و شناخت او از لغت عرب و قدرت شاعری .۸

شیوه سلف، مخصوکه در  شاعران  شاهکاری به وجود آورد چنانکه مدایح او با مدایح  شاعرانی اموی های کهن،  صاً 
 .زندپهلو می
ستایی به شاعر دو هر .9 سامد اما اند، آورده روی باده   هایش ظرف و آن های گوناگون نام و باده ستایش ب

 .است ازخاقانی بسیار بیشتر ابونواس دیوان در آن مضامین و تصویرها و وتوصیفات
 است. یافته سخنشان بازتاب در گساران باده مشکالت و اند زیسته مسلمان جامعة در شاعر دو هر .10

 

 گیری جهینت .7

شود که  صل می  شده این نتیجه حا سی انجام  شکناز برر شتر  ییغنا اتیدر ادب یتابو سی و عربی بی مربوط به فار
، تابو شممکنی ها در اشممعار خاقانی و ابونواس از واقعیات زندگی اجتماعی آن اسممتاسممالم  نید اتیمقدسممات و منه

شیب بودن زندگی خود را در روزگار و  شاعر پر فراز و ن شاعران مورد نظر حکایت می کند زیرا  هر دو  شیوه تفکر 
اشعار خود به خوبی انعکاس داده اند. الزم به ذکر است که صراحت در بیان و گفتار از ویژگی مشترک  این دو شاعر 

ست،ب شده ا شهاد  ست شعاری که در این پژوهش به آن ا ست که در همه ا شودا شنی دریافت می  سی کلی  .ه رو برر
سًا ابونواسغزلیات خاقانی و  سا شهای ا شاعر در بیان مفاهیم غنایی موجود در غزل از رو ست که دو  ، حاکی از آن ا

 .در غزلیات ایشان، مشهود استتابوشکنی اند؛ بلکه مضامین مشترک متفارق و مجزا استفاده نکرده
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