فنون ادبی (علمی -پژوهشی)
سال هشتم ،شماره( 1پیاپی )11بهار ،1335ص87-55

تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی ،مختصهای سبکی

سیدجواد مرتضاییو سیدمحسن حسینی وردنجانی



چکيده
هدف از این پژوهش بررسی ویژگیهای تصویر در قصاید خاقانی -از شاعران سرآمد پارسیگو و صاحب سبك -است.
خلق تصاویر بدیع ،شگرف و معماگونه آن هم در روزگاری که کوشش شاعران ،بیشتر در تقلید ،تلفیق و تکرار مضامین و
تصاویر پیشینیان خالصه میشود ،جایگاه برتر شعر او را بیشتر و بهتر روشن میسازد .یکی از ویژگیهای سبك شخصی
خاقانی تداوم تصویر در محور عمودی قصاید اوست که ناشی از دو دلیل عمده است :الف) وابستگی عاطفی /اندیشگی
شاعر به تصویر .ب) اظهار فضل و قدرت شاعری مبنی بر ساختن تصاویر متنوع و متداوم از یك واژه یا موتیو .تداوم تصویر
در اشعار خاقانی دارای سه گونه متفاوت است که عبارتاند از -1 :تداوم تصویر در ابیات به صورت پیوسته و بیفاصله؛ -2
تداوم تصویر با یك بیت فاصله؛  -3تداوم تصویر با دو بیت فاصله .در حوزه معناشناسی شعر خاقانی ،بیتوجهی به تداوم
تصویر ،نادیده گرفتن بخش قابلتوجهی از معنا و مضمون و انسجام متنی شعر اوست؛ نکتهای که متأسفانه در بیشتر شروحی
که بر قصاید خاقانی نوشته شده است دیده میشود.
کليدواژهها :خاقانی ،قصیده ،سبك شخصی ،محور عمودی ،تداوم تصویر
مقدمه
افضلالدین بدیل متخلص به خاقانی ،نجارزاده شروانی از شاعران سرآمد پارسیگو ،نهتنها در قرن ششم بلکه در سراسر قلمرو
زبان و ادبیات فارسی است .اشعار او که برگرفته از طبع بلند و قریحه سرشار و احاطهاش به علوم مختلف همچون طب ،نجوم،
فلسفه ،کالم ،تاریخ ،ریاضی و ...است ،جزو بدیعترین و زیباترین اشعار پارسی است .فهم شعر او به خاطر استفاده زیاد از این
علوم و به کاربردن الفاظ و تعابیر تخصصی و غریب آنها و خلق تصاویر دور از ذهن دشوار به نظر میرسد.
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به عبارت دیگر « ،وقتی بعضی معلومات الزم برای فهم شعر خاقانی را نداریم از شعرش کمتر لذت میبریم ،اما وقتی آن
اطالعات را کسب کردیم ،لذت ما دو چندان بل صد چندان میشود» (شفیعی کدکنی.)83 :1353 ،
چون بخشی از دریافت معنای شعر خاقانی و لذت بردن از آن در گرو آشنا بودن با اصطالحات و آشنایی با علوم مذکور است،
دریافت شعرش دشوار میگردد و این دشواری شعر او باعث شده که «بعضی متقدمان پنداشتهاند که بیش از پانصد بیت از ابیات
استاد دارای معنی محصل نیست» (فروزانفر .)305 :1312 ،همچنین برخی این دشواری را «بر این حمل میکنند که پارسی ،زبان
مادری او نبوده و به قوه فرورفتن در کتب لغت و ادب و کثرت مراجعه به استادان پیشین این تسلط کمنظیر برای وی حاصل شده
است» (دشتی.)15 :1310 ،
از دشواری شعر او که بگذریم خاقانی را استاد چیرهدست وصف و تصویرسازی مییابیم.
پيشينة تحقيق
پس از بررسی ،بهویژه مراجعه به دو پایگاه اینترنتی نور مگز ( )noormagsو اسآی دی ( )sidمعلوم شد مقالهای با این عنوان و
موضوع تاکنون نوشته نشده است ،اما برخی از مقاالتی که در آن به بحث تصویرگری در اشعار خاقانی پرداخته شده عبارتاند از:
« -1تصویر در شعر خاقانی» ،گیتی فالح رستگار
« -2نقد وصف در جایگاه زیباشناختی شعر خاقانی» ،محسن ذوالفقاری و مهدی دهرامی
« -3اصالت تصویر مهمترین معیار در تصحیح دیوان خاقانی» ،سعید مهدوی فر
« -1خاقانی معمار زبان و خیال» ،محمد حسین کرمی و جواد دهقانیان
بحث و بررسی
واژة تصویر معادل ایماژ به کار میرود و «زمینة اصلی آن را انواع تشبیه و استعاره و اسناد مجازی و رمز و گونههای مختلف ارائة
تصویر میسازد» (شفیعی کدکنی .)10 :1330 ،در تعریفی کلیتر و مفهومی عامتر ،میتوان از کل زبان مجازی تعبیر به تصویر نمود
«یعنی آن بخش از کاربردهای خالقه و هنری زبان که از رهگذر تصرفات خیال در زبان عادی به وجود میآید» (فتوحی:1375 ،
 .)12انواع تصویر از نظر ما در این مقاله همان چهار صورت خیالی مشهور و سنتی یعنی تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه است .در
بحث تصویرگری در دو محور عمودی و افقی شعر معموالً با اصطالحاتی همچون تراکم ،تزاحم و تداوم روبهرو هستیم:

1

تراکم تصویر که اغلب در محور افقی اتفاق میافتد ،نتیجة آوردن چندین تصویر مستقل در یك بیت یا یك مصرع است و
معموال به فشرده شدن تصاویر ،تزاحم و ناهمخوانی آنها منجر میشود .شاعران اغلب برای نشان دادن قدرت شاعری و قوت
قریحة خود به تراکم تصویر روی آوردهاند؛ در حالی که در بسیاری از موارد این کار جز تزاحم تصاویر و زحمت بیشتر خواننده
جهت رسیدن به مقصود شاعر اثر دیگری در برنداشته است؛ اما تداوم تصویر یعنی آوردن تصاویر متعدد و مختلف از یك شیء،
واژه یا موتیو در ابیات متوالی است که نشاندهندة قدرت قوة خیال و قریحة توانمند شاعر و وابستگی عاطفی و اندیشگی او به آن
شیء ،واژه یا موتیو است که به آوردن یك تصویر در یك بیت بسنده نمیکند ،بلکه همچنان به تصویرسازی خود ادامه میدهد.
گفتنی است که تداوم تصویر در محور عمودی یکی از عوامل پیوستگی و انسجام کل شعر و علیالخصوص قالب قصیده است.
تداوم تصویر در محور عمودی یکی از مهمترین جنبههایی است که باید در سنجش میزان زیبایی و تأثیرگذاری یك اثر منظوم
مورد توجه قرار گیرد .متأسفانه در شرح و تحلیل و بررسیِ اغلب آثار منظوم پارسی این موضوع تقریباً مغفول مانده و علّت آن
الگوبرداری شعر پارسی ،بهویژه قالب قصیده ،از شعر عرب است« .در ادبیات عرب واحد شعر بیت است و هنرمند هرچه دارد در
یك بیت جای میدهد .درست مثل عربی که تمام مایملك خود را شب در بیت (خیمه) خویش جای میدهد تا از دستبرد دزدان
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در امان بماند .رو ی این حساب واحد شعر در ادب ما نیز بیت است و تمام کوشش علمای بالغت اسالمی صرف این میشود که
زیبایی یا زشتی را فقط در بیت مالحظه کنند» (شفیعی کدکنی.)51 :1352 ،
هنگامی که خاستگاه بالغی بر بیت استوار شد و اهل بالغت کمال و نقصان آثار را با توجه به بیت سنجیدند و طبعاً بیشتر
قوانین را با توجه به بیت و برای آن تدوین و وضع کردند ،راه و رسم سرایش شعر هم بر این اساس شکل میگیرد و استوار
میگردد؛ یعنی شاعر آنگاه از اثر خلقشدة خویش احساس رضایت میکند که عناصر معنا و خیال در محور افقی انسجام و ارتباط
داشته باشد ،بدون اینکه نظری عمیق و توجهی دقیق به محور عمودی اثر داشته باشد (مقصود از محور افقی همان ارتباط
تصویری و معنایی دو مصرع با یکدیگر در یك بیت و منظور از محور عمودی ارتباط معنایی و تصویری چندین بیت با یکدیگر
است که در نگاهی جامعتر به آن شکل اصلی و طرح کلی شعر گفته میشود).
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«مسأله استقالل ابیات در قصیده که از یك جهت حسن شعر فارسی و عربی است ،از جهت دیگر عیب است؛ بدینگونه که
«بیت» همیشه زیبا و مؤثر است و عمیق اما «شعر» از این زیبایی و عمق و کمال بهره ندارد» (شفیعی کدکنی.)171 :1330 ،
برخی اعتقاد دا رند محور عمودی در شعر فارسی دارای محدودیت است به این معنی که این قابلیت وجود دارد که بتوان یك یا
چند معنا ،تصویر یا موضوع را در یك بیت یا حتی در یك مصراع بیان کرد .این محدودیت شاعران پارسیگو را «به کوتاه کردن
تصویرها و معانی شعری در محور افقی واداشته است و در نتیجه تمام ابیات در شعر فارسی از نوعی استقالل برخوردارند و اگر
موقوف شوند نوعی نقص و عیب به شمار میرود» (همان .)171 :اما قصیده که حجم زیادی از آثار شاعران پارسیگو را به خود
اختصاص داده ،بعد از مثنوی ،از نظر تعداد ابیات جایگاه بهتری را نسبت به دیگر قالبها جهت بررسی تداوم تصویر و پیوستگی
محور عمودی داراست .البته در قصاید هم آنچنانکه ذکر آن گذشت «محور عمودی بسیار ضعیف و پریشان است و این پریشانی
محور عمودی وقتی محسوستر میشود که محور افقی هم ضعیف میشود و تصویرهای تکراری جای تصاویر ابداعی را میگیرد
و زیبایی محور افقی نمیتواند ،ابتذال و تکراری بودن محور عمودی را جبران کند» (همان.)175 :
در میان شاعران قصیدهپرداز خاقانی جایگاهی ویژه دارد .در این بین ،اگر توجه به تصاویر بدیع و تداوم تصویر در محور
عمودی را مالک ارزشگذاری قرار دهیم ،بیشك خاقانی در میان برترینها قرار میگیرد .جایگاه برتر او وقتی مشخصتر میگردد
که میبینیم بیشتر کوشش های شاعران در تصویرگری در محور افقی بیت از نیمه قرن پنجم تا روزگار شاعر به شکل تقلید و
تکراری از مضامین پیشینیان بوده یا حداکثر این کوششها به امتزاج و تلفیق مضامین و تصاویر یا عوض کردن قالب آنان انجامیده
است .این در حالی است که شاعر شروانی نه تنها در محور افقی ،مضامینی بس زیبا و بدیع و تصاویری شگرف آفریده ،بلکه در
محور عمودی هم در بسیاری از موارد نظیر آن عمل کرده است .آنجا هم که احساس میشود مضمون تکراری است ،آنچنان
استادانه و ماهرانه آن را با تصاویر بدیع ترسیم میکند که گویا تکرار مضمون زیاد جلب توجه نمیکند و از ارزش آن ،چیزی
نمیکاهد؛ به عبارت دیگر «هنگامیکه خاقانی در عناصر خیال یعنی در مواردی که تصویر شاعرانه و خیال شعری را به وجود
میآورد تجدید نظر میکند ،شعر او و شعر کسانیکه در حوزه نفوذ او هستند تا مدتها از محدودیت شاعران اواخر قرن پنجم
رهایی مییابد» (همان .)18 :بیشتر تصاویر خلقشده در قصاید خاقانی بر پایه استعاره و تشبیه استوار است« .خاقانی عادت ندارد
اشیاء را به اسامی آنها بخواند (مثالً) خورشید در زبان خاقانی خورشید گفته نمیشود ،مرغ آتشینپر ،طشت زر ،یاقوتپیکر ،خنگ
سرکش و شاهد طارمفلك است» (دشتی.)20 :1310 ،
تداوم تصاویر در محور عمودی ابیات قصاید وی به قدری معنیدار و چشمگیر است که میتوان آن را یك مشخصة سبك
شخصی قلمداد کرد .تداوم تصویر از نظر ما در این مقاله حداقل در سه بیت متوالی است .در برخی موارد ،گاه یک یا دو بيت در
میان ابیات فاصله میافتد و به نظر میرسد که تصویر در آن تداوم نداشته ،اما بالفاصله بعد از آن در ابیات بعد میتوانیم تداوم
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تصویر را از همان شیء ،واژه یا موتیو مشاهده کنیم .به جرأت می توان گفت که در تمام قصاید خاقانی تداوم تصویر به گونههای
مختلف -که در این مقاله به آنها اشاره میکنیم -وجود دارد و گاه این تداوم تصویر در بیشتر از ده بیت ادامه مییابد.
3

اکنون به بیان برخی از نمونههای تداوم تصویر در  15قصیدة خاقانی که تصادفی انتخاب شدهاند میپردازیم.
شایان ذکر است که قصاید بر اساس تقسیمبندی سهگانة تداوم تصویر بررسی خواهند شد.
1ـ تداوم تصویر به صورت پيوسته و بیفاصله
در این نوع تداوم تصویر در حداقل سه بیت و بیشتر از آن اتفاق افتاده است.
به ابیات زیر دقت کنید:
صبببحگاهی سببرخونــاج ر ــر بگشببایید

ژالـــه صـــبحدم از نـــرتر تـــر بگشبببایید

دانببه دانببه تهــر ا ــک بباریببد ،چنانببك

گببببره ر ــــته ت ــــبي ز سببببر بگشبببباید

خاک لبتشبنه خـو اسبت ز سرچشبمه دل

آج آتـــ زده چبببون چببباهب سبببقر بگشبببایید

نو نو از چشمه خوناجِ چبو گبل تبو ببر تبو

روی پببرچین شببده چببون سببفره زر بگشببایید

سيلِ خـو از جگبر آریبد سبوی ببام دمباغ

نــــاودا مــــ ه را راه گببببذر بگشببببایید

از زَبَببر سببیل بببه زیببر آیببد و ســي ج ــما

گرچببه زیببر اسببت ،رهببش سببوی زبَببر بگشببایید

چو سبیاهیِ عنبب کبدب دهبد سبرا ،شبما

گرچببه زیببر اسببت ،رهببش سببوی زبَببر بگشببایید

برق خون کز مژه بر لب زد و لب آبلـه کـرد

زمهریبببببری زلبببببب آبلبببببهور بگشبببببایید

را نمکزار شبد از اشبك و ببسبت از تبفب آه

بببه دگببر اشببك نمــک را چببو شببکر بگشببایید
(خاقانی شروانی)157 :1387 ،

خوناب جگر ،ژاله صبحدم ،گهر اشك ،رشته تسبیح ،خون ،آب آتشزده ،چشمه خوناب ،سیل خون ،ناودان مژه ،سیالب شما،
سرخی خون( ،تشبیه چشم اشکبار به انگور سیاه) ،برق خون ،آبله کردن لب (قرار گرفتن اشك بر لب) ،نمكزار (را اشكآلود) و
نمك ،استعارات و تصاویری است که در طول  9بيت متوالی پیرامون چشم ،اشك و را پدید آمده است.
آنك آن مرکب چوبین که سبوارش قمر اسبت

ره دروازه بببببر آن تنــــ مقــــر بگشببببایید

آنك آن چشـمه حيـوا پبس ظلمبات مبدر

تشببببنگان را ره ظلمببببات مببببدر بگشببببایید

آنك آن یوسف احمدخوی من در چَه و غبار

زیببور فخببر و فببر از مصببر و مشضیببر بگشببایید

آنببك آن تــازهبهــار مــ  ،در دل خبباک

از سبببحاب مبببژه ،خونببباب مطبببر بگشبببایید

سرو سيمي قلمز شبد و در وصبف قبدش

سبببرِ زرّیبببنقلبببمِ غالیبببهخبببور بگشببببایید

سرو چو مهر تيا زیر زمبین حصبن گرفبت

در حصبببنش ببببه سبببواران ثغبببر بگشبببایید

(همان)152 :
قمر ،تنگمقر ،چشمه حیوان ،یوسف احمدخوی ،بهار دل من و سرو چون مهرگیا ،همه تصاویری از فرزند او رشیدالدین است.
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سببالح کببار خببود اینجببا ز بــیزبــانی سبباز

کبببه ببببیزببببانی دفبببع زبانیبببهسبببت آنجبببا

چو خو ه چند وی صد زبا ؟ نمیخواهی

کببه یــکزبــا چــو تــرازو بببوی بببه روز جببزا

در این مقام کسی کو چو مـار ـد دو زبـا

چــو مــاهی اســت بریــده زبــا در آن مببأوا

خببرد خطیببب دل اسببت و دمبباغ منبببر او

زبــا بــه صــورت تيــ و دهببان نیببامآسببا

درون کببام رهببا کببن زبببان کببه تيـ خبيــب

ببببرای نبببام ببببود در ببببرش نبببه بهبببر وغبببا

زبا به مهر کـ و جبز ببه گباه ال مگشبای

کببببه در والیببببت قببببالو بلببببی رسببببی از ال

(خاقانی شروانی)3-7 :1387 ،
بیزبانی (کنایه از سکوت) صد زبان خوشه (استعاره از خارهای خوشه) زبان ترازو (استعاره از شاهین ترازو) چو مار دو زبان
بودن (کنایه از مردمآزاری و نیش زبان) زبان مهر کردن (کنایه از سکوت) همه تصاویری است حول واژه زبان.
نـــــور پي مبـــــر

همبببببی خوانبببببد

یببببباش ســـــایه الـــــه مبببببیگویبببببد

مفتـــــی مبلقـــــ

همبببببی خوانبببببد

داور دیــــــ پنــــــاه مببببببیگویببببببد

امببببتش دیــــ فــــ ای مببببیخوانببببد

ملّبببببببتش کفرکـــــــاه مبببببببیگویبببببببد

آفتببببببابش بببببببه صببببببدهزار زبببببببان

ســــــایه پاد ــــــاه مببببببیگویببببببد

او بشکسبببببت

روی دیببببن تببببرک رــــاه مببببیگویببببد

از سببببر دیببببن کــ ـ ه عــ ـ ت رفببببت

سببببببر دریغببببببا کبببببباله مببببببیگویببببببد

پشبببببت دیبببببن زمبببببر

(همان)155 :
این ابیات از قصیدهای است در سو

امام ابوعمرواسعد.

نورپیغمبر ،سایة اله ،مفتی مطلق ،داور دینپناه ،دینفزای و کفرکاه ،سایة پادشاه ،جاه ،کاله عزت ،همه تصاویری مجازی و
استعاری از امام ابوعمرو اسعد است.
جز فقر هرچه هست همه نقبش عاریبه اسبت

انبببدر ن ـــي فقـــر طلبببب نقبببش جببباودان

تببا در دل تببو هسببت دو قبلببه ز جبباه و آب

فقـــرت هنـــوز ني ـــت دو قلـــه ز امتحبببان

چببو دنببدان فببرو بببرد

جبببباه سببببنیدکار کنببببد خبببباک در دهببببان

چون عز عبزل هسبت ،غبم زور و زر مخبواه

چببون فــر فقــر هس بت دم از مببال و مببل مببران

بببا تــاخ خ ــروی چببه کنببی از گیببا کبباله

ببببا سببباز بارببببد ،چبببه کنبببی نیشبببه شببببان

فقــر ســياهپــو

(خاقانی شروانی)312-113 :1387 ،
نگین فقر ،دو قلّه بودن فقر (تعبیری است جهت اندازهگیری مقدار آبی که به آن کُر میگویند (اسناد مجازی) ،فقر سیاهپوش ،فرّ
فقر ،تاج خسروی و ساز باربد (استعاره از فقر) ،همه تصاویری است حول واژة فقر.
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ببببر طنبباب هببوس پببیش از آنکببه ایامببت

چهببببارمیخ کنببببد زیببببر خيمــــه خضــــرا

بببه صببور نببیمشبببی درشببکن رواق فلــک

ببببا نببباوک سبببحری برشبببکن مصببباف قضبببا

قضببا بببه بببوالعجبی تببا کببیات نمایببد لعببب

ببببه هفبببت مهبببرة زریبببن و حقـــه مينـــا

تبببو را ببببه حقـــه و مهبببره فریفتنبببد آری

چو حقّبه ببی دل و مغبزی چبو مهبره ببیسبروپا

فریببب تنبــد نيلــوفری مخببور کببه کنببون

اجببل چببو گنبببد گببل بببر شببکافدش عمببدا
(همان)7 :

خیمة خضرا ،رواق فلك ،حشقه (استعاره از آسمان) ،حقة مینا (استعاره از آسمان) و گنبد نیلوفری همه تصاویری است از آسمان
(فلك).
ای پبببنو نوببببت کوفتبببه در دار ملـــک ا

ا در چهــار بــال

جوالنگببه تببو زان سببوی سالسببت گببر کنببی

هبببژده هبببزار عبببالم از ایــ ســـوی ا رهبببا

از عشق ساز بدرقبه پبس هبم ببه نبور عشبق

از تيـــــه ا ببببببه منبببببزل سالا انبببببدر آ

دروازه سبببرای ازل دان سبببه حبببرف عشبببق

دندانــــه کليــــد ابــــد دا دو حــــر

ا

بــیحــاربی ا بببه در دیببن نببرو کببه هسببت

دیبببن گبببنوخانبببه حبببق و ا ـــکل اژدهـــا

وحــدت کشــد تــو را

(همان)3 :
دارشالملك ال ،تخت سلطنت وحدت ،هژده هزار عالم ،تیه ال ،دو حرف ال را دندانه کلید ابد دانستن ،حاجبی ال ،ال همچون اژدها،
تصویرگری با واژة ال و شکل آن است.
دانـــه در کبببه امانبببت ببببه شبببما دادسبببتم

آن امانــت بببه مببن ،ایمببن ز ضببرر ببباز دهیببد

ماه م زرد چو مع است زببان کبرده سبیاه

مایبببه نبببور بب بدان ـــمع بصـــر بببباز دهیبببد

دور از آن مَــهْ اثببری مانببد تببن دشببمن او

گبببر توانیبببد ،حیببباتی ببببه اثبببر بببباز دهیبببد

نه ،نه ،بيمار به حالی است ،نه امید بهی اسبت

بببد بتببر شببد ،همببه اسببباب حببذر ببباز دهیببد

سیزده روز مَه چهـارده ـب ،تبب زده ببود

تببب ،خببدنگ اجببل انببداخت سببنر ببباز دهیببد
(خاقانی شروانی)151 :1387 ،

دانة دشر ،امانت ،ماه من ،ماه چو شمع ،شمع بصر ،بیمار ،مَه ،مه چهارده شب ،تصویر و مجاز است از فرزند او رشیدالدین.
معجر عنان کبش سبخن توسبت اگرچبه دهبر

بببا هببر ف ــردهای بببه وفببا هببمرکبباب شببد

سببببیمرغ را خلیفبببة مرغببببان نهببببادهانببببد

هرچنبببد هبببم لبببباس خلیفبببه ،غـــراج شبببد

اول بببه ناقصــا نگببرد دهببر کببز نخسببت

انگشببت کوچببك اسببت کببه جببای حسبباب شببد
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از طمطببراق ایببن تــره تــر متببرس از آنببك

ببباد اسببت کببو دهببلزن خیببل سببحاب شببد
(همان)158 :

فسرده ،غراب ،ناقصان و گُرُهب تیر ،استعاره و کنایهاند از شاعران دیگر.
می دان کبه دل ز روی ناسـا آ سراسـت

مشبببمارش از غریببببشبببماران ایبببن سبببرا

دل تاج خانـهای ـت کبه هبر سباعتی در او

شببببمع خببببزاین ملکببببوت افگنببببد ضببببیا

بینبببی جمبببال حضبببرت نبببورشا آن زمبببان

کآیينــــة دل تببببو شببببود صببببادقالصّببببفا

در دل مببدار نقببش امببانی کببه شببرط نیسببت

بـــتخانـــه سببباختن ز نظرتـــاه پاد ـــاه
(همان)3 :

رویشناسان عالم غیب ،تابخانة دل ،آیینه دل ،بتخانه ،نظرگاه پادشاه ،آینة دل ،تصاویریست حول واژة دل.
آسبببببمان را گسسبببببته شبببببد زنجیبببببر

داد فریادخواهــــــــا نخواهــــــــد داد

بببببر زمببببین صببببدهزار خببببونریز اسببببت

یــــک دیــــت آســــما نخواهــــد داد

زیبببببن دو نبببببان سبببببنید و زرد فلبببببك

فلکــــت ســــاز خــــوا نخواهــــد داد

دیببببگ سببببودا منببببز بببببه کاسبب بة سببببر

کــــای ســــيهکاســــه نببببان نخواهببببد داد
(خاقانی شروانی)158 :1387 ،

داد ندادن آسمان ،دیت ندادن آسمان ،دو نانِ سنید و زرد فلك ،ساز خوان ندادن فلك ،سیهکاسه ،کنایه و استعاره است از آسمان و
خورشید و ماه و کژرفتاری آنها.
دو چشمه انبد یکبی قيـر و دیگبری سـيماج

ـــب بنفشـــهفـ ـ

و روز یاســـم ســـيما

تو غبرق چشـمة سـيماج و قيـر و پنبداری

کببه گببرد چشببمة حیببوان و کببوثری بببه چببرا

جهببان بببه چشببمی مانببد درو ســياه و س ـ يد

سببببببنید ناخنببببببهدار و سببببببیاه نابینببببببا

(همان)7-8 :
چشمة قیر و سیماب ،شب بنفشهفش ،روز یاسمنسیما ،سیاه و سفید ،همه تصاویری است بر پایة رنگ و مجاز از شب و روز.
بــا ،ا بــرآر نفببس چلینبباپرسببت از آنببك

عیسی توسبت نفبس و صـليب اسـت ـکل ا

گبببر در سبببموم بادیـــه ا فنبببا شبببوی

آرد نسببببببیم کعبببببببه سالّ اللَهَببببببت شببببببفا

ا را ز ات بــاز نــدانی بببه کببوی دیببن

گببببر بببببیچببببراغ عقببببل روی راه انبیببببا

(همان)15:
صلیب بودن شکل ال ،بادیة ال ،نسیم کعبة اال ا  ،ال (مجاز از ال اله اال ا ) همه تصاویری است شکل گرفته با کلمة ال.
حببد قبببدَم منببرس کببه هرگببز نیامببدهسببت
از حلــه حــدو

ببببرون شببو دو منزلبببی

در کوچــــه حــــدو

عمبببباری کبریببببا

تبببا گویبببدت قریشبببی وحبببدت کبببه مرحببببا
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پیوند دیبن طلبب کبه بهبین دایبه تبو اوسبت

آن دم کبببه از مشـــيمه عـــالم شبببوی جبببدا
(خاقانی شروانی)8 :1387 ،

کوچة حدوث ،حلة حدوث ،مشیمة عالم ،تصاویری است از دنیا.
دنیببا بببه عــرف فقــر بببده وقببت مببن یزیببد

کبببان تـــوهر تمـــامعيـــار ارزد ایبببن بهبببا

در چـــار ســـوی فقـــر درآ ،تبببا ز راه ذوق

دل را ز پببببنو نببببوش سببببالمتی کنببببی دوا

همّببت ز آســتانه فقــر اسببت ملببكجببوی

آری هبببببوا زکیسبببببه دریبببببا ببببببود سبببببقا
(همان)1:

گوهر تمامعیار ،چهارسوی فقر ،آستانة فقر ،تصاویری است حول واژة فقر.
جهت مشاهدة نمونههای دیگر نگاه کنید به:

(قصیده اول قافیه الف ،ابیات  3ب  27 ،1ب  33 ،25ب  )31و (قصیده  3قافیه الف ،ابیات  8ب  33 ،5ب  21 ،31ب  11 ،22ب  7 ،12ب
 80 ،5ب  )57و(قصیده  1قافیه الف ،ابیات  3ب  5 ،1ب  12 ،3ب  53 ، 3ب  )55و (قصیده  5قافیه الف ،ابیات  7ب  33 ،1ب  12 ،27ب
 )38و (قصیده  18قافیه دال ،ابیات  7ب  23 ،5ب  )28و (قصیده  17قافیه دال ،ابیات  35ب  50 ،31ب  80 ،17ب  83 ،57ب  )80و
(قصیده  13قافیه دال ،ابیات  12ب  18 ،10ب  ) 11و (قصیده  20قافیه دال ،ابیات  1ب  13 ،1ب .)11
2ـ تداوم تصویر با یک بيت فاصله
در این نوع ،جز یك بیت ،دیگر ابیات دارای تداوم تصویر هستند.
ابیات زیر از این نوع حکایت میکنند:
گر نخواهید کبه ایبوان و حجبر گریبد خبون

نقــ

ور نبایبببد کبببه شبسبببتان و طبببزر نالبببد زار

ســرو ب ــتا بببه شبسببتان و طببزر ببباز دهیببد

پببیش ،کببان تــوهرِ تابنــده بببه تببابوت کننببد

تببابِ دیببده بببه دو یبباقوت و دشرر ببباز دهیببد

ـکر در لحبد تنبگ نهنبد

بوسبببه تلبببخ وداعبببی ببببه شبببکر بببباز دهیبببد

پیش ،کبان چشمه خور درچَبهب ظلمبات کننبد

نببور هببر چشببم بببدان چشــمه خــور ببباز دهیببد

زَبَببر تخببت بخوابیببد ســهی ســرو مببرا

پببببیش نظارگیببببان پببببرده ز در ببببباز دهیببببد

ببببر دو اببببروش کببباله زرِ شببباهانه نهیبببد

پببس بببه دسببتش قلببم غالیببهخببور ببباز دهیببد

نببز حجببر گببوهر رخشببان بببدر آرنببد شببما

چون پسبندید کبه تـوهر ببه حجبر بباز دهیبد

مــاه مــ چببرا سببنر بببود روا کببی داریببد

کببه بببه دسببت زمببی مبباه سببنر ببباز دهیببد

یوسفی را کبه زسبیاره ببه صبد جبان بخریبد

ببببیمحابببباش ببببه زنبببدان مَب بدَر بببباز دهیبببد

پنبببد مدهیبببد مبببرا ،گبببر بتوانیبببد ببببه مبببن

آن چـــرال دل از آن تیبببرهمقبببر بببباز دهیبببد

تــازهنخــل تهــری را بببه مببن آریببد و مببرا

بهببرهای زآن گهببری نخببل بببهبببر ،ببباز دهیببد

پیش ،کبدن تنـ

نو ــاد بببه ایببوان و حجببر ببباز دهیببد
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او بشر ببود ولبی روح ملـک دا ـت کنبون

ملکبببی روح ببببه تصـــویر بشـــر بب باز دهیبببد

(خاقانی شروانی)155 :1387 ،
نقش نوشاد ،سرو بستان ،گوهر تابنده ،تنگب شکر ،چشمة خور ،سهیسرو ،گوهر ،ماه من ،یوسف ،چراغ دل ،تازهنخل ،روح مَلیك
داشتن (کنایه از اهل عالم باال بودن) ،مجاز و استعاره است از فرزندش رشیدالدین.
اول بیببببار شببببیربهای عــــرور فقــــر

وانگبببببه بببببببر قبالبببببه اقببببببال رایگبببببان

خوان ،کبه نیسبت

کبباوین ایبببن عـــرور کبببم از گبببنو کاویبببان

تببا بببر در تببو موکــب فقــر اسببت ،ایمنببی

کاحبببداث را سبببوی تبببو جنیببببت شبببود روان

شمشاد و سرو را ز تموز و خبزان چبه بباک

کببز گببرم و سببرد ،اللببه و گببل را رسببد زیببان

از فقـــر ســـاز تلشـــکر عبببیش ببببدگوار

وز فقـــر خـــواه مهبببر تبببب جبببان نببباتوان

از این و آن دوا مطلب ،چبون م ـي هسبت

زیببببرا ایجببببل گیاسببببت عقبببباقیر ایببببن و آن

خاتو دار ملک فریدون

(همان)303 :
عروس فقر ،خاتون دارملك فریدون ،عروس ،مو کب فقر ،از فقر گلشکر ساختن ،مهر تب خواستن از فقر ،مسیح ،تصاویری است
از نوع کنایه و تشبیه و مجاز از کلمة فقر.
آ

ـــاهد لکمـــرگ و ـــاترد فاســـتقم

مخصــوق قــم فانــقر و مقصــود ک ـ فکــا

آدم بببببه گهوارهببببة او بببببود شببببیرخوار

ادریببس هببم بببه مکتببب او گشببته درسخببوان

در دیببن شببفای علببت عببالم بببرای حببق

زی حبببق ـــفيع زلـــت آدم پبببی چنبببان

هببم عیببب را بببه عببالم اشببرار پــردهپــو

هبببم غیبببب را ز عبببالم اسبببرار تررمـــا

او ســـرو رویبـــار الهـــی و نفبببس او

چون سرو در طریقبت او هبم پیبر و هبم جبوان

او آفتــاج عصــمت و از شببرم ذوالجببالل

نفکنببببده بببببر بیببببان قببببدم سببببایه بنببببان
(خاقانی شروانی)310 :1387 ،

شاهد لعمرک ،شاگردب فاستقم ،مخصوصِ قم فانذر ،مقصود کن فکان ،شفیع زلت آدم ،پردهپوش ،ترجمان ،سرو جوییار الهی،
آفتاب عصمت ،تصاویری است از وجود مقدس پیامبر اکرم (ص).
در دم سببنید مهببره وحببدت بببه گببوش جببان

خیببز از ســياه خانــه وحشــت بببه پببای جببان

هم ببا عبدم پیباده فبرو کبن ببه هشبت نطبع

هم ببا قبدم ،سبوار ببرون شبو ببه هفبت خبوان

سببودای ایــ ســواد مکببن بببیش در دمبباغ

تکلیبببف ایـ ـ ک يـــف منبببه ببببیش ببببر روان

فلسببی شببمار ممالببك ایببن ســب بارتــاه

صببفری شببمر فببذلك ایببن تيــره خاکــدا
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ريحــو آفــت اسببت و بببر او آبگینببه پببل

کُــه پایــه ب ســت و بببر او غببول دیببدهبببان

سیاهخانة وحشت ،سواد و کثیف ،سبز بارگاه ،جیحون آفت ،کُه پایة بال ،مجاز و استعاره است از دنیا.
وز بهبببر آنکبببه نامبببه ببببر تعزیبببت شبببود
دوش آن زمان که طره ب ـانه کـرد چـر

(همان)303 -307 :

ــام و ســحر دو پيــک کبــوتر ــتاج شببد
مــوی ســ يد دهــر عبیببرین خضبباب شببد

بیدست ارغنبونزن گبردون ،ببه رنبگ و شبکل

ــب مــوی تشــت و مبباه کمانچببه رببباب شببد

دیببدم صببف مالئکببه بببر چببرا نوحببهگببر

چنببدانکببه آن خطیببب سببحر در خطبباب شببد

گفتم به تو

صب که این چشم زخم چیست

صــب آه آتشــي زر ــر برکشــيد و گفببت

کببه اشببکال و حببال چببرا چنببین ناصببواب شببد
دردا کببببه کارهببببای خراسببببان زآب شببببد
(خاقانی شروانی)155 :1387 ،

دو پیك کبوتر شتاب شدن شام و سحر ،طرة شب ،موی سنید دهر ،موی گشتن شب ،گوش صبح ،آه آتشین برکشیدن صبح،
تصاویری است از روز و شب.
خببون جگببر خببورم نخببورم نببان ناکسببان

در خبببون جبببان شبببوم نشبببوم آ ـــنای نـــا

بببا ایببن پلنببگ همتببی از سببگ بتببر بببوم

گر زیبن پبس چبو سبگ روم انبدر قفـای نـا

در جبببرم مببباه و قرصبببه خورشبببید ننگبببرم

هببر گببه کببه دیببدههببا شببودم رهنمببای نببان

از چشبببم زیببببق آرم در گبببوش ریبببزمش

تبببا نشب بنوم ز سبببفره دونبببان صـــ ی نـــا
(همان)311 :

آشنای نان ،قفای نان ،صالی نان ،تصاویری ساخته شده است با واژة نان.
ال را ز الت بببباز نبببدانی ببببه کبببوی دیبببن

گببببر بببببی چــــرال عقــــل روی راه انبیببببا

اول ز پیشبببگاه قبببدم عقـــل زاد و ببببس

آری کبببه از یکبببی ،یکبببی آیبببد ببببه ابتبببدا

عقـــل رهـــا طلـــب در آلبببودگی زنبببد

عقـــل خـــدا پرســـت زنبببد درگبببه صبببفا

کتبببف محمبببد از در مهبببر نببببوت اسبببت

ببببر کتبببف بیبببور اسبببد ببببود جبببای اژدهبببا

با عقل پای کوج که پیری است ژنبده پبوش

بر فقر دست کش که عروسبی اسبت خبوش لقبا
(همان)15 :

چراغ عقل ،زاده شدن عقل ،عقل جهانطلب ،عقل خداپرست ،پای کوبی با عقل ،پیر ژندهپوش ،تصویرگری است با واژة عقل.
خورشببببید در سببببواد دل تببببو کجببببا رود

تببا بببر سببر تببو خيمــه خضراســت سببایبان

کببی باشببدت نجببات ز صببفرای روزگببار

تبببا باشبببدت حیبببات ز خضـــرای آســـما
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بس زورقبا کبه ببر سبر غرقباب ایبن محبیط

سببر زیببر شببد کببه پببر نشببد ایببن ســب بادبــا

از اختر و فلك چه ببه کبف داری ای حکبیم

گبر مبص صببفت نبهای چببه کنبی آتببش و دخــا

را را که سبرارویبی از آتبش دمیبدن اسبت

فبببرداش نبببام چیسبببت سبببیهروی آن جهبببان

طشتی است ای س هر و زمین خایبهای در او

گببر علببم طشببت و خایببه ندانسببتهای بببدان

(خاقانی شروانی)312 :1387 ،
سقف زرنگار ،خیمة خضرا ،خضرای آسمان ،سبز بادبان ،دخان ،طشت ،تشبه و استعاره است از آسمان.
شباهد دل در خرار رخصبه انصباف نیسبت

ببببر ره اوبببباش طببببع قصـــر ارم داشبببتن

تشببنه بمانببده مسببیح شببرط حببواری بببود

الشببه خببر زآب خضببر سببیر شببکم داشببتن

درگببذر از آج و رــاه ،پایببه عزلببت گببزین

کببز سببر عزلبببت تببوان ملبببك قببدم داشبببتن

چون به یکی پارهپوست ،شبهر تبوانی گرفبت

غببببن ببببود در دکبببان کـــوره و دم داشبببتن

عببادت خورشببید گبیببر ،فببرد و مجببرد شببدن

چنببد بببه کببردار مبباه خيــل و حشــم داشببتن

(همان)318 :
خراس و قصر ارم ،الشة خر ،آب و جاه ،کوره و دم ،خیل و حشم ،مجاز و استعاره است از تعلقات دنیایی.
کببان ببباز را کببه قلّببة عببرش اسببت جببای او

در دودهنـــ

ای خاکــــدا دیــــو تماشبببباگه دلببببت

طفلبببی تبببو ،تبببا ربیبببع تبببو داننبببد خاکبببدان

بببببا درد دل دوا ز طبیببببب امببببل مجببببوی

کانبببدر عبببالج هسبببت تباشبببیرش اسبببتخوان

مفریب دل به رن

رها کبان نبه تازگیسبت

آبي ــت بــدتوار و زیببخ بسببته طبباق پببل

خـــاگ خطبببا باشبببد آشبببیان

گلگونببببهای چگونببببه کنببببد زال را جببببوان
سبببقفی اسبببت زرنگبببار زمهتببباب نردببببان
(خاقانی شروانی)312 :1387 ،

دودهنگ خاک ،خاکدان دیو ،رنگ جهان ،زال ،آب بدگوار ،مجاز و استعاره است از دنیا.
تریــه گببر سببوی مببژه راه ندانببد مببژه را

ره سببوی گریببه کببز آن نیسببت گببذر بگشببایید

گرسببوی قنببدز مژگببان نرسببد آتــل ا ــک

راه آتـــل سبببوی قنب بدشز ببببه خبببزر بگشبببایید

لوح عبرت که خرد راست ببه کبف برخوانیبد

مشببکل غصببه کببه جببان راسببت زبببر بگشببایید

لعبت چشم به خـوني بگ ـا حاملبه مانبد

زه آن حاملبببببه وقبببببتشبببببمر بگشبببببایید

گریه ،آتل اشك ،خونین بچگان ،تصاویری است از کلمة اشك.
جهت مشاهدة نمونههای دیگر نگاه کنید به:

(همان)153 :
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(قصیده  17قافیه دال ،ابیات  11ب  10و  37ب  )35و (قصیده اول قافیه نون ،ابیات  12ب  )8و (قصیده  1قافیه نون ،ابیات 12ب7
و  15ب )12
3ـ تداوم تصویر با دو بيت فاصله
در این نوع ،مجموع ابیات حداقل پنو بیت است که در دو بیت آن تداوم تصویر وجود ندارد ،اما وابستگی عاطفی و اندیشگی
شاعر باعث بازگشت و تصویرگری مجدد از آن شیء ،واژه یا موتیو میگردد.
پــرواز در هــوای هویــت کــ از خــرد

ببببر پلبببه هبببوا چبببه کنبببی ببببر تبببل هبببوان

از ال رسببی بببه صببدر شببهادت کببه عقــل را

از ا و هوســت مرکــب اهــوت زیــر را

ال زان شببد اژدهببای دو سببر تببا فببرو خببورد

هببر شببرک و شببك کببه در ره اال شببود عیببان

بنمبببود صببببح صبببادق دیبببن محمبببدی

هببین در ثنبباش ببباش چببو خورشببید صببد زبببان

دنببدانهببای تبباج بقببا شببرع مصطفاسببت

از بــ دنــدا کنــد ضببمان

عقــل آفــرین

(خاقانی شروانی)310 :1387 ،
پرواز کردن با خرد ،مَرکبِ ال و هو ،ضامن بودن عقل ،تصاویری است راجع به عقل.
ور بگرییببد بببه درد از دم دریــای سر ــک

گبببوش مببباهی را هبببم راه خببببر بگشبببایید

غببم رصببدوار ز لببب ببباج نفببس مببیگیببرد

لببب ز بببیم رصببد غببم بببه حببذر بگشببایید

ببببه غبببم تبببازه شبببمایید مبببرا یبببار کهبببن

سبببر ایبببن ببببار غبببم عمرشبببکر بگشبببایید

خو گشاد از دل و شد در جگرم سده ببست

ایببن ببندیببد بببه جهببد آن بببه اثببر بگشببایید

جانم کبه چبه خـو مبیریبزد

خــو ز رگهببای دل وسوسببه گببر بگشببایید

آگهید از ر

(خاقانی شروانی)153 :1387 ،
دریای سرشك ،خون ،خون ریختن از ر

جان ،تصویرگری است با واژة اشك.

و سخنشبان چبو زمهریبر

مببببن زاده خلیفببببه نباشببببم گببببدای نببببان

آن را دهنببد تــرده کببه او گببرد کببوه دیببد

مبببن کیمیبببای دیبببن نبببدهم در بهبببای نبببان

چببون آب آسببیا سببر مببن در نشببیب ببباد

در پبببیش کبببس دهبببان شبببودم آسبببیای نبببان

از قببوت در نمببانم گببو نببان نببباش از آنببك

قوتیسبببببت معبببببده حکمبببببا را ورای نبببببان

چون آهوان گیبا چبرم از صبحنهبای دشبت

انبببدی کبببه نگبببذرم ببببه در دهکيـــای نـــا

نانشا چـو بـر

(همان)311:
برف نان ،گبرده ،دهکیای نان ،تشبیه و مجاز است از کلمة نان.
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نتيجه
در  15قصیدة مورد بررسی ،تداوم تصویر وجود دارد .از مجموع  303بیت 249 ،بیت دارای تداوم تصویر در محور عمودی است.
به عبارت دیگر ،میتوان گفت که بیشتر از یكسوم ابیات این قصاید دارای تداوم تصویر در محور عمودی هستند .این آمارِ
معنیدار بیانگر این است که تداوم تصویر در قصاید خاقانی از مختصات سبك شخصی اوست و به احتمال زیاد نوعی هنرنمایی و
فضلفروشی شاعر است که میخواهد نشان بدهد که قدرت شاعری و قوت قریحة او به گونهای است که میتواند از یك واژه یا
موتیو چندین تصویر پیدرپی بسازد و طبیعی است که همین ویژگی ،قصیده خاقانی و سبك آذربایجانی را از سبك خراسانی
ممتاز و متمایز میگرداند .در پایان آنچه ضروری به نظر میرسد این است که برای تبیین مبانی زیباییشناسی و دریافت دقیق و
کامل معنیشناسی شعر خاقانی ضمن شرح و تحلیل اشعار او بایست به این پیوستگی و تداوم تصویر توجه داشت.
آمار ابیات دارای تداوم تصویر که تعداد آنها  249بیت است به تفکیك نوع و گروه از این قرار است:
 -1ابیات دارای تداوم تصویر به صورت پیوسته و بیفاصله 161 ،بیت.
 -2ابیات دارای تداوم تصویر با یك بیت فاصله 33 ،بیت .ابیات دارای تداوم تصویر با دو بیت فاصله 11 ،بیت.
ردیف

رح

تکداد ابيات

درصد فراوانی

1

پیوسته و بی فاصله

151

%55

2

با یك بیت فاصله

83

%23

3

با دو بیت فاصله

15

%5

213

%100

جمع کل ابیات دارای تداوم تصویر

نمودار و نشانگر آمار به دست آمده:
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پی نو تها
 -1شفیعی کدکنی در صفحات ( )153 – 201کتاب «صور خیال در شعر فارسی» به طور مبسوط و همراه با شواهد به شرح و
توضیح این اصطالحات پرداخته اند.
 -2جهت اطالع بیشتر به فصل (محور عمودی و محور افقی خیال) در کتاب صور خیال در شعر فارسی مراجعه کنید.
 -3قصاید دیوان (تصحیح سیدضیاءالدین سجادی) به سه قسمت مساوی تقسیم شده سنس  5قصیده از اول هر قسمت مورد
بررسی قرار گرفته است .به عبارت دیگر ،این شواهد برآمده از  15قصیده است که عبارتاند از 5 :قصیدة اول قافیة الف5 ،
قصیدة اول قافیة نون و قصاید ( 20 ،13 ،17 ،18و  )21از قافیة دال.
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