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چکیده
هاي شعر ترین سبکپیچیدهشعر فنی یکی از دشوارترین و 

فارسی است که در قرن ششم رواج یافت. خاقانی از 
ها و رود. کتابترین شاعران این سبک به شمار میبزرگ

هاي سبک شعر خاقانی و دشواريدربارةمقاالت زیادي 
ولی به دلیل گستردگی اشعار ،شعري او نوشته شده است

انی هنوز این و مضامین متنوع و دیر فهم بودن اشعار خاق
ضرورت وجود دارد که پژوهشگران به تحقیق و تفحص 

هاي شعري او را برطرف ها و دشواريبپردازند و پیچیدگی
هاي جدید دربارة خاقانی و اشعار او نند. انجام پژوهشک

شود که خوانندگان بتوانند با زبان و شعر خاقانی سبب می
درك کنند. را بهتر هاو آنارتباط بیشتري برقرار کنند 
انگیز در اشعار و شگفتیعخاقانی براي خلق تصاویر بد

هایی خاص خویش از صنایع بدیعی و صور خیال به شیوه
گویی سبب پیچیدگی بهره برده است. اگرچه این بدیع

ولی به لحاظ هنري و آفرینش ادبی بسیار ،اشعار او شده
تالش شده است که درخور توجه است. در این مقاله

آن بر تأثیرگیري از علوم بالغی و خاقانی در بهرهشیوة 
هایی از اشعار این منظور نمونه. به شخص شودشعر او م

گویی و پیچیدگی ها و علل این دشوارپردازيخاقانی، لفظ
بررسی شده است. 

خاقانی، دشواري، صنایع لفظی و معنوي، : هاکلیدواژه
ابداع و پرهیز از تقلید. 
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Abstract
Technical poem is one of the most difficult
and most complex style of Persian poetry that
was introduced in the sixth century. Khaghani
si of the greatest poet of this style. Books and
articles written on poetry style and difficulty
of the Khaghani poems But because of the
widespread the poems And varied themes and
difficulty Khaghani poems still it is necessary
that Researchers to pay investigation to
resolve the complexity and the difficulty of
his poetic . New research on the Khaghani and
his poetry will help to readers would connect
more with language and Khaghani poetry and
will understand better them. Khaghani is used
Of the imagination in particular ways to create
amazing new illustrations in his poems.
Although this innovation led to the
complexity in his poems, but in terms of
artistic and literary creation is very
significant. In this paper, An attempt has been
made to determine which manner of rhetorical
science Has been used by Khaghani and how
this manner has influenced his poetry. For this
purpose, examples of Khagani's poems,
phrases and the causes of this difficulty and
complexity have been examined.

Key word: Khaghani, Difficult, Verbal and
Semantic Beauty, Innovation and Avoidance
of Duplication.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.

2.



1396زمستان ، 21، پیاپی اول، شماره ششم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«42

مقدمه
از اواخر قرن پنجم در شعر فارسی تحوالتی پدید 

یع لفظی آمد که سبب افزایش توجه به لفظ و صنا
هاي تشبیهات ساده و حسی و زیبایی.در شعر شد

طبیعی جاي خود را به استعارات پیچیده و دور از 
ذهن داد و کنایات دشوار و اصطالحات علمی رایج 

شاعران با .در آن عصر در شعر نفوذ پیدا کرد
هاي جدید سعی کردند که عاریت از ساختن ترکیب

وره بپرهیزند. شعر در این دکسی نپذیرند و از تقلید 
اي براي نشان دادن مهارت و تسلط اغلب وسیله

شاعر بر زبان و بیانگر ذوق ادبی او به شمار 
رفت. می

کثرت شاعران و تقاضاي زیاد آنان براي 
د که شاعران در پرداختن شپیوستن به دربار سبب 

هاي آن بر هم سبقت به صنایع لفظی و زیبایی
امر باعث دشواري و پیچیدگی شعر بگیرند و همین
د. در این مسیر شاعران زیادي شدر این عصر 

هاي قابل توجهی از فضل و برتري توانستند به نقطه
توان گفت خاقانی شروانی در دست یابند که می

- جویی کم نظیر است. ویژگیدشوارگویی و برتري

ها به حدّي است هاي خاص شعر او و دشواري آن
دارد که او را بر قلّۀ سبک را وامیان که پژوهشگر

نظیر گویی کمشعر فنی بنشانند و او را در مغلق
هاي متعدد بر قصایدرغم نوشتن شرحبهبدانند. 

خاقانی باز هم اشعارش براي بسیاري از خوانندگان 
نماید. این پژوهش در پی آن است که دشوار می

مشخص کند خاقانی با چه هدفی به شعر فنی روي 
ده و آیا کاربرد علوم بالغی در دشواري شعر آور

گذاشته است؟ در این مقاله با ارائۀ تأثیرخاقانی 
سعی شده هاي شعري از دیوان خاقانیشاهد مثال

است راز این دشوارگویی و پیچیدگی در اشعار این 
شاعر بزرگ تبیین شود.

پیشینۀ پژوهش
هاي شعري او دربارة سبک خاقانی و دشواري

ترین آنها هاي زیادي انجام شده که مهمپژوهش
از:اندعبارت
تناسبوایهام«)،1351(سجادي، ضیاءالدین- 

دانشکده، مجله»حافظشعروشعر خاقانیدر
،80و79تهران، شدانشگاهانسانیعلوموادبیات

)110-95(.
تکرارييهاتوصیف«)،1385(نظري، جلیل- 

فارسی،زبانوادب،»خاقانیشعردرآنزیباییو
.)235- 270(،24ماره ش

بازي«)، 1384(افشانی، اکبرگلقاسمی- 
ماره شحافظ،، مجلۀ»واژگانوحروفباخاقانی

23،)72 -71(.
درتصویر«)،1357(رستگار، گیتیفالح- 

- 532(،55ماره ادبی، ش، جستارهاي»خاقانیشعر
494(.

پناهی، فردینحسینپارسا، احمد و- 
ازیافتهنوايگونهترکیبی،يهااستعاره«)، 1390(

، شعر»شروانیخاقانیيهاسرودهدراستعاره
.)25- 50(،8ماره شپژوهی،
)، 1389(جواددهقانیان،کرمی، محمدحسین؛- 

ادبی،فنون، مجلۀ»خیالوزبانمعمارخاقانی،«
.)1- 16(،2ماره ش

کارکردهاي«)، 1391(فر، سعیدمهدوي- 
دیوانپایهبرمصرحهاستعارهدرها وابستهبالغی

.)101- 109(،180ماره شادبیات،ماه، کتاب»خاقانی
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رادمنش، نژاد، زهرا وشوشتريزادهکریم- 
موسیقاییوزبانیساختار«)، 1391(عطامحمد

ادبیاتوزباننامه، کاوش»خاقانیدیواندرردیف
.)73- 102(،24ماره شفارسی،
واز هنريپرتو«)،1375(کن، معصومهمعدن- 

علوموادبیاتدانشکده، مجلۀ»خاقانیخالقیت
.)227- 250، (161و160ماره ش،»تبریزانسانی
شعرييهاجاذبه«)، 1363(تجلیل، جلیل- 
،6ماره شة،، مشکو»اوادبیهنرهايوخاقانی

)182-170(.
عبداهللا وعباسی،واثقامیر؛مشهدي، محمد- 

الیهچندونويهااستعاره«)، 1389دهرامی، مهدي (
.)81- 96(،3ماره شادبی،، فنون»خاقانیشعردر

ضرورت و اهداف پژوهش
براي اهل نهاآشنایی با متون ادبی و درك و فهم آ

اي دارد. در آثار افرادي چون زبان اهمیت ویژه
نی، هاي دیه شعرشان سرشار از اندیشهک- خاقانی 

هاي اجتماعی، باورهاي عامیانه، درد و رنج
اصطالحات علمی و لغات فارسی کهن است. 

شناخت سبک ساختاري و محتوایی اهمیتی 
یابد. درك اشعار خاقانی پیچیده و دشوار مضاعف می

ها لش رنجخیابراي پیدا کردن النۀ سیمرغ «است و 
یاد ها راموخت تا پیچ و خمها باید آباید برد و نکته

از این جهت .)38: 1392(اردالن جوان،»گرفت
توانند راز و رمزهاي اغلب خوانندگان به راحتی نمی

با گشودن هشگرانپژوالزم است که .آن را دریابند
ها و رفع ابهامات متون ادبی، خوانندگان را با آثار گره

پیشینیان آشنا کنند. در این پژوهش سعی شده است 

هاي هاي بیان و تصویرسازيیوهبا نقد و بررسی ش
خاقانی در شعر، زمینۀ درك بهتر و التذاذ ادبی براي 

خوانندگان فراهم شود.

شعر فنی و خاقانی 
سخت و یمعنافتیبه لحاظ لفظ و دریاشعار خاقان

او را دیبايشعريهایژگیدشوار است و از لحاظ و
به شمار یزبان و ادب فارسيسرایاز شاعران فن

عالوه بر که کندیمیشاعر سعیآورد. در شعر فن
و يهنرمندش،یخویدرونيهاشهیاندانیب

. ردبگذاشیخواننده به نمايخود را برایسخندان
سبک شعر نیشاعران قرن ششم در اشتریهر چند ب

یشعر خاقان«که رفتیپذدیبایول،اندسروده
و از معدود است و اگریدیاز جنس و لون،یشروان
وییگودهیچیپنیاۀکه بر قلّرودیبه شمار ميافراد

در این .)175: 1368،ي(کزاز»قرار دارديدشوار
هایی از کاربرد زبان و صور بخش سعی شده نمونه

خیال که سبب دشواري شعر خاقانی شده است، 
ترین این موارد عبارت بررسی شود که برخی از مهم

است از:

لغويهاي التزام
از حوزة صور خیال «زیسته در عصري که خاقانی می

شود و بر دایرة لغوي زبان شعر افزوده کاسته می
به طوري که شاعران ؛)209: 1372(شفیعی، »شودمی
حتی در غزل که زبانی نرم و لطیف همراه با - 

خود را به - طلبداحساسات رقیق و ظریف را می
رند. خاقانی نیز خود داهاي دشوار وا میرعایت التزام

ت و ـرده اسـا کـهایت این التزامـه رعـزم بـرا مل
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شمارن نکته یکی از علل دشواري شعر او به ـهمی
رود. براي نمونه خاقانی در غزلی خود را مقید می
را ذکر کند: » بنفشه«کند که در هر مصراع واژة می

وارپیش لب تو حلقه به گوشم بنفشه
هاي بی قرارز تبوار ها بنفشهلب

)382: 1375(خاقانی،
در غزلی نیز با مطلع زیر در هر مصراع کلمۀ 

را تکرار کرده است:» شکوفه«
وارپیش صبا نثار کنم جان شکوفه

کو عقد عنبرین که شکوفه کند نثار
(همان)

ها، اگرچه خیلی زیبا و هنري این گونه غزل
تواند احساسات لطیف شاعر را به ولی نمی،است

سو تصنع و تکلف چون از یک؛خواننده منتقل کند
زند و ذهن خواننده را در سراسر ابیات آن موج می

هایی التزام،و از سوي دیگرکندبه خود معطوف می
است که ذهن » شکوفه«و » بنفشه«چون کلمات هم

تا جایی کشاند و اندیشۀ شاعر را به دنبال خود می
براي خود در مصراع بیابد. با این حال خواننده 

ولی ،شوداگرچه در دریافت معنا دچار مشکل می
به لحاظ زیبایی لفظ و ساختار ادبی شاعر را 

یابد.به التذاذ ادبی دست میکند وتحسین می

توجه به صنایع لفظی
در عصر خاقانی شاعران صنایع لفظی را به طور 

بردند. رواج روزافزون ه کار میگسترده در شعر ب
به نحوي ،افزودصنایع لفظی بر پیچیدگی شعر می

دند تا از شعر به عنوان کرکه شاعران تالش می
ظرفی براي گنجانیدن صنایع ادبی استفاده کنند. در 

رفت و چنین شرایطی شاعري هنرمندتر به شمار می

رغم توجه به بهتوانست نشست که میبر صدر می
صنایع لفظی از معنی نیز غافل نماند و ارتباط لفظ و

با خواننده را حفظ کند. خاقانی همچون دیگر 
در به کار نهاشاعران این دوره و حتی فراتر از آ

اط کرده است. او به مراعات فربردن صنایع لفظی ا
نظیر، جناس، تضاد، لف و نشر و ترصیع توجه 

پژوهان خاصی داشته است. بسیاري از خاقانی
را از عوامل »پردازي و توجه خاقانی را به لفظلفظ«

: 1368(کزازي، انددشواري شعر خاقانی دانسته
. به لحاظ محتواي تصاویر و کاربرد مواد براي )220

خلق تصویر نیز خاقانی پیشرو بسیاري از شاعران 
ها، او از جسم انسان، لوازم منزل، خوردنی.است

اهان، ـو گیا ـهجانوران و حتی حشرات، گل
ها، بوها و حتی ها، صوتات علمی، رنگـاصطالح

در خلق تصاویر بهره گرفته استامور معنوي
.   )59- 180: 1392(اردالن جوان، 

توجه به شکل حروف و کلمات
خاقانی توجه به ساختار الفاظ یکی از ابتکارات 

گاهی در ضمن اشعار خود حتی به شکل است.
بر مبناي ساختار حروف و داشته وحروف نیز توجه 

کلمه تصویرسازي کرده است. براي نمونه: 

به صورت دو حرف کژ آمد دل اما
ز دل راستگوتر گوایی نیابی

الف راست صورت صواب است لکن
اگر کژ شود هم خطایی نیابی

گهنه نون والقلم هم کژ است اول، آن
به جز راستش مقتدایی نیابی

)302: 1375(خاقانی،
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نگریسته و با گاهی به شکل حروف یک کلمه 
ري برداشتی ادیبانه مفهومی اخالقی را در قالب تصوی

کرده است: شاعرانه براي خواننده بیان 
زر دو حرف افتاد و با هم هر دو را پیوند نی

پس کجا پیوند سازد با دل یکتاي من
)    221(همان: 

اي همین تصویر را شاعر معاصر او نظامی گنجه
نیز به کار برده است:

زر دو حرفست هردو بی پیوند
زین پراکنده چند الفی چند

دل مکن چون زمین زر آگنده
تا نگردي چو زر پراگنده

)705: 1366(نظامی،
مهارت شاعر در پیوند زدن لفظ و معنا در این

این شیوه سبب ایجاد التذاذ .ابیات ستودنی است
است. گاهی حتی از شده ادبی و درك بهتر مطلب 

شان براي ارتباط حروف با یکدیگر و پیوند ظاهري
براي نمونه .بیان مضامین خویش سود جسته است

هاي خاقانی گرفتار شدن خود را در بین سرزنش
کشد: عیان این گونه زیبا به تصویر میمدبدخواهان و 
ام پیش و پس طعنچنان استاده

هاي اطعناکه استاده است الف
همه کژ ز راست بگریزدآري 

چون دال که با الف نپیوندد
)16: 1375(خاقانی،

خاقانی پیوندناپذیري و ناسازگاري خود را با 
بیه تش» ا«و » د«بدخواهان و مخالفان به ارتباط حرف

پیوندند. او کرده که تحت هیچ شرایطی به هم نمی
ر حتی در تعریض به رقیبان خود همین شیوه را به کا

ت:برده اس

گوید این خاقانی دریا مثابت خود منم
خوانمش خاقانی اما از میان افتاده قا

)15(همان: 
خاقانی در خلق این تصویر از دریاي خاقانی 

را به رقیب بخشیده که به معناي چشمه» خانی«فقط 
او خود را دریایی پنداشته ولی بدخواهش به .است

نی در ماند. اعتماد به نفس خاقااي کوچک میچشمه
این شیوه براي سرکوب مخالفان قابل ستایش است. 

گوید: خطاب به حسودان و رقیبانش می
عیب شروان مکن که خاقانی

هست از آن شهر کابتداش شر است
عیب شهري چرا کنی به دو حرف

است» بشر«و آخر » شرع«که اول 
)47(همان: 

ها در بین گیري از شکل حروف و واژهبهره
براي مثال است.از او رایج بودهشاعران پیش 

سروده است:رودکی در قرن چهارم 
زلف ترا جیم که کرد آن که او

خال ترا نقطۀ آن جیم کرد
)136: 1385(رودکی،

در این تشبیه شاعر براي توصیف چهرة معشوق
ادعا کرده است که پیچش زلف او از لحاظ شکل 

اي کم نقطهاست و خال او در این میان ح» ح«مانند 
پدید آمده » ج«را دارد که از ترکیب آن دو، حرف 

است.
اگرچه این شیوه در بین شاعران پیشین نیز رایج 

تفاوت .ولی بسامد و تکرار آن کم بوده است،بوده
خاقانی با پیشینیان در آن است که بسامد آن در شعر 

هاي خاقانی به حدّي افزایش یافته که از ویژگی
رود. تفاوت دیگر خاقانی با ار میسبکی او به شم
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او در .پیشینیان موقعیت کاربرد این شیوه است
کند که سرودن اشعار تفننی به قدري ماهرانه عمل می

حتی در مبارزه با حریفان نیز با خیالی آسوده از این 
برد. به لحاظ روحی و روانی اگر نوع شعر بهره می

ته باشد، کسی عصبانی باشد یا اعتماد به نفس نداش
تواند به چنین راحتی مخالفان را به هیچ وقت نمی

قانی به حدي است که گاه چالش بکشاند. مهارت خا
گیرد: بازي با اعداد را در پیش می

هشت خلد و هفت چرخ و شش جهات و پنج حس
چار ارکان و سه ارواح و دو کون از یک خدا

)4: 1375(خاقانی،

ابداع ترکیبات و تعبیرات
هاي شعري خاقانی ابداع ترین ویژگیاز اساسییکی

و تعبیرات جدید است. خاقانی و (!) ترکیبات زبانی
مولوي در ابتکار و خلق تعبیرات تازه با هم قابل

ان آنمقایسه هستند، با این تفاوت که انگیزة ابداع در
هم کثرت «یکی نیست. علت ابداع در اشعار خاقانی

ست و هم اجتناب از تصورات و گسترش قوة خیال ا
ر پیروي گذشتگان و اصرار در آوردن تعبیرات تازه د

هاي موالنا مولود هجوم معانی و صورتی که ابداع
شعرا اي است که معموالً فارغ بودن از چهار چوبه

(دشتی، »دهندتصورات خود را در آن قرار می
1340 :79(.

سنبلۀ چرخ را خرمن شادي بسوخت
ۀ باد اختیارکآتش خورشید کرد خان

)125: 1375(خاقانی،
را ساختۀ است.» خانۀ باد«در این بیت ترکیب

در همین راستا باید پذیرفت که بیشتر مشخصات 
ولی ،شوددر اشعار خاقانی دیده می)2(سبک هندي

شعر خاقانی، آن پیچیدگی را که در معانی شعر «
–سبک هندي است، ندارد. بلکه اغلب این دشواري 

در لفظ و فرم شعر اوست نه –و گاهی پیچیدگی 
به این معنی که پس از دریافت در معانی.ذاتاً 

ها و تشبیهات شعر، چیز چندانی نصیب استعاره
ولی ابیات صائب، لفظ بسیار ساده ،شودخواننده نمی

: 1385زاده، (اشرف»ولی پیچیدگی در معنی است
13(.

رخش، عنصر براي نمونه در بیت زیر با آوردن
براي آن تصویر » تاختن«حماسی و آوردن واژة 

از خورشید ارائه دادهیع اي بدحماسی و سلحشورانه
است:

رخش به هرا بتافت بر سر صفر آفتاب
رفت به چرب آخوري گنج روان در رکاب

)30: 1375(خاقانی،
ملی گرایی خاقانی به بیشتر اشعارش لحن 

بخشد و حتی جایی که باید ناله سر حماسی می
ی بدهد و از جور زمانه بنالد، به جاي برگزیدن وزن

سراید: ورانه و خودستایانه میمغرلطیف و مظلومانه، 
مرا دانۀ دل بر آتش فتاده است

از آن نقرة من چنین خوش فتاده است
)327(همان:

این ویژگی به حّدي نمود دارد که برخی وجه 
آهنگ «خاقانی را با سبک هندي، تمایز اشعار 

: 1340(دشتی،دانندمی»حماسی حاکم بر قصاید او
ده وکر. خاقانی آگاهانه از این شیوه استفاده )52

حتی در این مسئله بر خویش بالیده است:
هست طریق غریب نظم من از رسم و سان

هست شعار بدیع شعر من از پود و تار
)134: 1375(خاقانی،
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پردازي نمادابتکار در
نظیر سبک خاصی را خاقانی با خلق توصیفات بی

اي آفریده و با کاربرد تشبیهات جدید در شعر وجهه
او در بسیاري از تشبیهات .خاص بدان بخشیده است

نوعی «خود نمادها را عوض کرده و در تصویرسازي
. )7: 1375(اردالن، پدید آورده است»شکنیسنت

اعران پیشین همواره شکه - را» نرگس«براي نمونه 
نماد خماري و زیبایی و گیرایی چشم معشوق 

هاي عامیانه و ر خالف اندیشهب- انددانستهمی
ه زده تصویر کردتوجه به پسند عامۀ مردم، یرقانبی

است: 
گر چو نرگس یرقان دارم، باز

گل خندان شوم ان شاءاهللا
)279: 1375(خاقانی،

دربارة رشید هاي خود در یکی از هجویه
کند که رهبر طاووسی تشبیه میوطواط او را به

شیطان بوده و سبب بیرون رانده شدن انسان از 
بهشت شده است:

رهبر دیو چو طاووس مدام
مایۀ فسق چو عصفور مقیم

)684(همان:
در چنین مواردي او را شاعري مبتکر و خالق 

کند ویابیم که از تقلید شاعران دیگر پرهیز میمی
اي یابد که ننگ تقلید را برخود را واالتر از آن می

ه لکب،خود بپذیرد. او نه تنها از دیگران تقلید نکرده
اند مثل دیگران نیز از تقلید او عاجز شده و نتوانسته

او شعر بسرایند.

کاربرد تشبیه
.سازي هنرمندي خاصی داردخاقانی در تشبیه

تشبیهی به راحتی بین دو پدیدة طبیعی ارتباط
کند و از آن براي بیان مطالب خود ظریفی برقرار می

ت آن براي نمونه مفهوم زمان و گذش.گیردبهره می
کند که از اول شب سوخته و را به شمعی تشبیه می

در آخر شب عمرش به پایان رسیده است: 
امروز منم روز فرو رفتۀ شب خیز

سرگشته از این بخت سبک پاي گران خواب
و دل مرده تر از شمع به شبگیرسوزنده 

لرزنده و نالنده تر از تیر به پرتاب
)39(همان: 

خاقانی از کاربرد تشبیهات ساده و تقلید و 
ه بر کند. او با تکیتکرار تشبیهات پیشینیان پرهیز می

نظیر خویش به خلق تشبیهات کمنبوغ و استعداد 
یازد و تشبیهات دور از ذهن و پیچیده دست می

وو بعید را بر تشبیهاتی که در بین معاصران غریب 
.دهداي یافته است، ترجیح میپیشینیان رواج گسترده

وجه «.کندخاقانی حتی وجه شبه را نیز گزینش می
ك تشبیه شبه بسیار دیریاب که باعث عدم در

: 1385زاده،(اشرفبراي او ارزشمند است» شودمی
ود را به . براي مثال در بیت زیر نفس گرم خ)14

حرارت کورة آهنگران و دلتنگی خود را به کوزة 
کرده است:سیماب تشبیه 

گرم است دمم چون نفس کورة آهن
تنگ است دلم، چون دهن کوزة سیماب

)39: 1375(خاقانی،
خاقانی حتی از کلمات و حروف براي 

برد: تشبیهات خود بهره می
ام پیش و پس طعنچنان استاده

هاي اطعنالفکه استاده است ا
)16(همان:
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یا در بیت زیر به جایگاه حرف در کلمه و 
حذف آن و خلق کلمۀ جدید توجه داشته و بر این 

مبنا تشبیه ساخته است: 
اگر عنقایی از مرغان ز کوه قاف دین مگذر

که چون بی قاف شد عنقا، عنا گردد ز ناالنی
)287(همان:

ز سایرش ابعد از استعاره بی«در دیوان خاقانی 
(اردالن به کار رفته است» تشبیه«، »عناصر خیال

.)13: 1375جوان،
خاقانی را در زمینۀ ابتکار و خالقیت در 
آفرینش تشبیه و ترکیبات شاعرانه با مولوي و در 

تبریزي مقایسه آفرینی با صائب زمینۀ مضمون
ین دربارة هر کدام از ا.)33: 1340(دشتی،انددهکر

پژوهشی جداگانه انجام داد.توان دو می

توجه خاص به استعاره
خاقانی توجه زیادي به استعاره و به خصوص 

او .ب داردـد و غریـی بعیـداعـاي ابـهارهـاستع
درپی را در یک بیت جاي هاي متعدد و پیاستعاره

تزاحم تصویر در شعر او «نحوي که گاه به ؛دهدمی
شود و می»سبب پیدایش تعقیدهاي لفظی و معنوي

:1375(امامی، گردانددرك و فهم شعر را دشوار می
ه بهاي آتش او را رنگارنگی شعله«براي نمونه:.)24

اي عجیب استعارهو »یاد پرهاي رنگارنگ طاووس
آفریده به نحوي که بسیاري از شارحان را در شرح 

(اردالن جوان،استابیات خود دچار اختالف کرده 
:افکنده) 268: 1392

طاووس بین که زاغ خورد و آن گه از گلو
هاي منقا برافکندگاورس ریزه

)96: 1375(خاقانی،

» طاووس«در شرح این بیت برخی از شارحان 
و را استعاره از شب» زاغ«را استعاره از خورشید و 

د را استعاره از اشعۀ خورشی» هاي منقاگاورس ریزه«
» آتش«را استعاره از اند و برخی دیگر طاوس دانسته

ها را و گاورس ریزه» زغال«و زاغ را استعاره از 
ردالن ا(اندبیان کرده»اخگرهاي آتش«استعاره از 

. )28: 1375جوان،
گاه استعاراتی دور از ذهن بر مبناي مباحث 

خواننده الزم است به نحوي که ؛آفریندعلمی می
خاص اي عالوه بر ذوق ادبی مفاهیم علمی در رشته

ا ن رآرا بداند تا بتواند معماي بیت را حل کند و گره 
هیمبراي مثال در بیت زیر خواننده باید مفا.بگشاید

پزشکی را با اعتقادات عامه و گردش زمین و فصول 
ر بدر هم آمیزد و بعد از آن سر رشتۀ این زنجیر را 

دن ذوق و تخیل اندازد تا معنی را درك کند: گر
زمین مرده پس از بهر حنوطگر به دي مه بد 

اندتودة کافور و تنگ زعفران افشانده
)284: 1375(خاقانی،

وآفرینیترکیبامتزاجشعر، باخاقانی در
استعارهازجدیدايگونهآفرینشپردازي، بهاستعاره
مانده دوربالغتعلمايدیدازکهیازدیدهدست
شعرترکیبی، درهايبراي مثال: استعاره.است

چون همهایی دارد. ترکیبباالییبسامديخاقانی
بالغی دیده نشده کتبدر» کمانرستمکیخسرو«

.)25: 1390حسین پناهی،و پارسا(است
که خاقانی داراي است نکتۀ حائز اهمیت این 

او با دیدن و شنیدن هر .قوة تخیل وسیعی است
هاي دیگر پیوند مطلبی خیلی زود آن را با پدیده

زند و روابطی هر چند غریب بین آنها کشف می
احساسات لطیف و که کند. خاقانی تمایلی ندارد می
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رقیق خود را در قالب جمالتی که در بین شعرا 
متداول است، بیان کند. او تشبیهات، استعارات و 

را بدون » بعیده«کنایات دور از ذهن و در اصطالح 
اي وجود داشته باشد و ارفهقرینۀ صنهااینکه در آ

در شعر به ، »ذهن را به معنی حقیقی رهنمون شود
.)14: 1385زاده،(اشرفبردکار می

کنایه
» الکنایه ابلغ من الکالم«بر مبناي سخن مشهور 

کنایه را رساتر از«توان دریافت که اهل بالغت می
به ؛335: 1392(اردالن جوان،دانستندمی»تصریح

هیم. خاقانی نیز در به کار بردن مفالمطول)نقل از ا
کنایی مهارت خاصی دارد. او از بین انواع کنایه،

پسندد و از انواعکنایات بعید و غریب را بهتر می
بیشتر توجه دارد»رمز«و » تلویح«کنایات به 

: )136: 1376زاده، مقدم و اشرف(علوي
گرکاسۀ رباب از شعر تر بر نوش قول کاسه

در کاسۀ سرها نگر زان کاسه حلوا ریخته
)261: 1375(خاقانی،

ال و ـاصر خیـوارد عنـب مـانی در اغلـخاق
گرفته »زندگی تودة مردم«هاي خویش را ازکنایه
ت . براي مثال در بی)345: 1392(اردالن جوان،است
اي است که از زندگی کنایه» دست کفچه کردن«زیر

مردم گرفته شده است:
طمع کفچه چون کنی که به هر دمدست 

وار نیابیطعمی از این چرخ کاسه
) 703: 1375(خاقانی،

هاي و کنایهگذارداو کنایات تکراري را کنار می
براي نمونه: در بیت .آفریندجدید و معادل آن را می

ترکیب » ران ملخ نزد سلیمان فرستادن«زیر به جاي 

ا خلق ر» لس ماهی به یونس فرستادنف«کنایی
برد:کند و در شعر به کار میمی

اگر چه ماهی از یونس شرف یافت
به یونس فلس ماهی چون فرستم

)682(همان: 
تخیل 

هر اثر ادبی از چهار عنصر عاطفه، معنی، اسلوب و
شود که در هر نوع ادبی ممکن خیال تشکیل می

است یکی از این عوامل در اوج باشد و یک یا چند 
و ضعف داشته باشند. براي نمونه: عامل دیگر شدت

گر در شعر، سهم عاطفه و خیال را بیشتر از عناصر دی
عر اما در مورد شعر خاقانی باید گفت که ش،دانندمی

ی او لبریز از معانی و تخیالت عالی و عواطف انسان
و اسلوب خاص اوست و هر چهار عنصر را به کمال 

نمونه براي.)10: 1375ردالن جوان،ا(باشددارا می
کشیده است: شاعر در بیتی اندوه خود را به تصویر 
تنگدل مرغم، گرم بر بابزن کردي فلک

بر من آتش رحم کردي، بابزن بگریستی
)307: 1375(خاقانی،

در همین قصیده در سوگ عموي خویش، 
الدین، سروده است:کافی

کو فلک دستی که چون کلکش به هم کردي سخن 
یک یک بر پرن بگریستیدختران نعش 

(همان)
خاقانی در تخیل خود فلکی را ترسیم کرده که 

النعش و پروین به عنوان دو عنصر در آن بنات
یکی نماد پراکندگی .مخالف و متضاد حضور دارند

رود؛ حال و انسجام به شمار میو دیگري نماد نظم
الدین سخنی را به رشتۀ تحریر در وقتی کافی

نویسد که ر منسجم و دقیق میآورد، آن قدمی
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سوزد و به النعش را دل به حال دشمنش میبنات
ریزد. ذهن خواننده اگر چه در حال پروین اشک می

شود تا روابط بدایت امر خیلی به تالش واداشته می
ولی در نهایت ،معنایی بین این عناصر را کشف کند

کند.بعد از درك مفهوم سراینده را تحسین می
گرایی و عشق به وطن و احساسات ملیروحیه 

به طوري که ؛زنددر برخی از اشعار خاقانی موج می
آتش خیزترین و جان «قصیدة ایوان مداین را از 

انددانسته»هاي وطن گرایی اوآویزترین قصیده
. در بیت: )214: 1368(کزازي،

این هست همان درگه، کو را ز شهان بودي
ترکستاندیلم ملک بابل، هندو شه

)245: 1375(خاقانی،
پردازي و تخیل«بر این مبنا باید بپذیریم که 

ی اندیشۀ قوي، مهارت در ابداع ترکیبات و خلق معان
شعري هاي ترین ویژگیاز مهم» و مضامین جدید

. اگر بخواهیم تخیالت )782، 1371:2(صفا،اوست
طلبچند برابر دیوان او باید م،خاقانی را شرح دهیم

اي از تخیالت او را آشکار بنویسیم تا شاید گوشه
انیکنیم. برخی نیز اعتقاد دارند که دشواري شعر خاق
ات ناشی از افکار و اطالعات علمی و به کار بردن لغ

با عوامل این دو عامل وقتی «دشوار نیست، بلکه 
اندیشی او در مختلفی از قبیل دقت فکر و باریک

ار یبات خاص تازه و به کابداع مضامین و اختراع ترک
بردن استعارات و کنایات مختلف و متعدد و امثال 

شود، فهم بعضی ابیات او را دشوار آنها جمع می
کند و با تمام این احوال اگر کسی با لهجه و می

سیاق سخن او خو گیرد، از وسعت دایرة این 
هتر و زبان او را ب»شودمشکالت بسیار کاسته می

.)783ن: (هماکنددرك می

شبکۀ معنایی گسترده
اي العادهخاقانی در آفرینش مراعات نظیر توانایی فوق

دارد. وقتی خواننده را به بوستان زیباي قصاید 
کند، آن چنان او را به حیرت و خویش وارد می

دارد که ناخودآگاه شاعر را تحسین شگفتی وا می
»تزاحم تصویر«کند. اگرچه برخی این شیوه را می

گرفته و آن را به جهت دشواري دریافت معنا براي 
ولی حق ،)24: 1375(امامی،اندشاعر عیب گرفته

آن است که این گونه اشعار را جداي از محتوا در 
هاي هنري آن جاي دهیم تا ساختار لفظی و زیبایی

هنرمندي شاعر در کاربرد زبان ادبی براي خواننده
ندي در قصیدة آشکار شود. نمونۀ بارز این هنرم

خاقانی آن گونه . شودایوان مدائن مشاهده می
ت، ایامراعات نظیر را با ایهام، تشبیه، واج آرایی، کن

آمیزد که در اثباتتلمیح و دیگر صنایع در هم می
نه درند. براي نموماهنرمندي او جاي انکار باقی نمی

بار عاطفی و «هاي شطرنج بیت زیر هر یک از مهره
و ذهن » معنوي را به دوش کشیدهاحساسی و 

(اردالن کنندخواننده را به درك مقصود هدایت می
: )130: 1392جوان،

از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ
زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان

)245: 1375(خاقانی،
در همین قصیده در بیت: 

پرویز کنون گم شد، زان گم شده کمتر گوي
خوان؟ رو  کم ترکوا  برخوانزرین تره کو  بر 

)246(همان: 
با دیدة بصیرت و عبرت بین به ایوان مدائن 
نظر افکنده و دریافت خود را با هنرمندي خاص 

وار و پندگونه به شعر در آورده است. او خود، تمثیل



51انگیر  سینی جهسیدعلی کرامتی مقدم، سیده آمنه ح/پلی بر تصاویر بدیع، صنایع بدیعی و صور خیال در شعر خاقانی

،در این رهگذر از جناس مرکب استفاده کرده است
کم «آن هم جناسی که یک طرف آن بخشی از آیۀ 

»تَرُکوا من جناتٍ و عیوٍن و َزُروٍع و مقامٍ کریم
در نهایت ،) است. عالوه بر این25- 26/(دخان

ظرافت و استادي احساسات خود را نسبت به 
خشم و » گم شده«خسروپرویز بیان کرده و با تعبیر 

که نامۀ پیامبر(ص) را پاره - ناراحتی خود را از او
کندبه خوبی به خواننده القا می–کرده است 

.)100: 1385زاده،(اشرف
اي خطاب به در غزل دیگري که سوگندنامه

رود، در طی چندین بیت به تک معشوق به شمار می
تک اعضا و جوارح او و حتی به اشک و آه خود 

غزل خطاب به سوگند یاد کرده است. او در این
سراید: معشوق می

ته دهنتبه دو میگون لب و پس
به سه بوسه خوش و فندق شکنت

)339: 1375(خاقانی،
گوید: در پایان می

که مرا تا دل و جان است به جاي
جاي باشد به دل و جان منت

)340(همان:
این گونه است که خاقانی با ابداع تشبیهات، 
استعارات، کنایات، مجازها و دیگر صنایع آن چنان

موده که گویی شعر خود را پیچیده و دشوار ن
کشاند. خواننده را به حل معما و لغز می

تزاحم تصویر و مفهوم
خاقانی از یک سو بر ساختن تصاویر ادبی و تخیلی 

مفاهیم گستردة علمی ي دیگر،حریص است و از سو
هاي گنجاند. به این جهت گاه تزاحمرا در آن می

تصویري در شعر او پدید آمدن موجب تعقیدهاي 
شود. معنوي می

سرد است سخت سنبلۀ زر به خرمن آر
اي به عقرب سرما بر افکندتا سستی

بی صرفه در تنور کن آن زر صرف را
ها به صرفه اعوا برافکندکاو شعله

)95(همان: 

ترین مواردي که شعر خاقانی را یکی از مهم
» کاربرد اصطالحات علمی«ده کرپیچیده و دشوار 

اصطالحات و ترکیبات به علم خاصی است. این 
شود. براي مثال: به طور گسترده از محدود نمی

/1: 1375کن،(معدناصطالحات نجوم و هیئت
الحات طب به خصوص طب عامیانه ـ)، اصط94

ز ا،او عالوه بر این.)172(همان: بهره گرفته است
: (همان)، شطرنج231اصطالحات موسیقی (همان:

هاي عصر)، بازي422(همان: )، و نرد2/424
ع در ـدي وسیـز در حـ) و ... نی429(همان: 

هاي شعري خود بهره برده است. تصویرسازي
اي نگاهی به دنیکن در کتابی با عنوان معصومۀ معدن

ل را با جزئیات آن و به طور مفصاین موارد خاقانی
اند. بیان کرده

هاي با آوردن اصطالحات حرفهخاقانی
)، آداب و رسوم 391و 559(همان:گوناگون

) و اصطالحات 503(همان:اجتماعی عصر خویش
هایی ) حتی ناهنجاري3/630: (هماندین ترسایی

بازي در معامالت را که در آن چون تقلب و دغلهم
عصر رواج داشته در تصاویر شعري خود انعکاس 

داده است: 
ه محرمی است خسی هم حریف اوستهر جا ک
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آري ز گوشت گاو بود بار زعفران
)215: 1375(خاقانی،

به کارگیري اصطالحات خاص نحوي و باور 
سعد و نحس بودن آنها استفاده از آیات و روایات،

هاي قرآنی و تاریخی، اصطالحات تلمیح به داستان
از جمله مواردي است که در دشواري ادیان مختلف

: 1385زاده، (اشرفداشته استتأثیرخاقانی شعر 
. به همین جهت است که دیوان خاقانی را مقدمه)

اش، هاي هنري و زیبا شناختیگذشته از ارزش
ها هاند که روزگار شاعر و اندیشدانسته»اينامهدانش«

وار و آداب و رسوم و علوم مختلف در آن آیینه
کاربرد این . )3: 1376(کزازي،آشکار شده است

با تخیل گسترده و وسیع نهااصطالحات و آمیختن آ
خاقانی در تصویرهاي شعري سبب شده که شاعر 

به ؛بتواند تصاویر متعدد را در یک بیت جاي دهد
ر یگرا از یکدنهانحوي که خواننده نتواند به راحتی آ
نا اي دریافت معبرمتمایز کند و حتی در موارد زیادي 

بررسی و تأّمل در خصوصیات د. شودچار ابهام 
شعري خاقانی و درك مهارت او در این فن سبب 

اي او را از نوابغ و نوادر زمان شده است که عده
نتیجه گرفت توانمی.)2537(خاقانی،خود بدانند

خوانندة شعر خاقانی باید تمام علوم و که 
اصطالحات و رسوم و آداب رایج در عصر شاعر را 

حتی اشعار او را بفهمد و این به رابداند تا بتواند 
ممکن نیست.

توجه به شرایط زمان
ها ناشی از شرایط زمان است همۀ این دشوارگویی

ردیفانش را وادار کرده است تا براي که او و هم

یافتن موقعیت و جایگاه خویش در این راه تالش 
کنند. بهترین متنی که به صراحت این ادعا را اثبات 

گفتۀ نظامی عروضی در چهارمقاله است که کند، می
شاعر باید... در انواع علوم متنوع باشد و «نویسد:می

زیرا چنان که شعر در هر ؛در اطراف رسوم مستطرف
علمی به کار شود، هر علمی در شعر به کار 

باشد شود... و باید که شعر او بدان درجه رسیده همی
السنۀ احرار که در صحیفۀ روزگار مسطور باشد و بر 

مقروء و بر سفائن بنویسند و در مدائن بخوانند که 
حّظ اوفر و قسم افضل از شعر بقاء اسم است و تا 
مسطور و مقروء نباشد، این معنی به حاصل نیاید و 

او را اثر نبود و تأثیرچون شعر بدین درجه نباشد، 
از .)47تا: بی،(نظامی»پیش از خداوند خود بمیرد

شود در متون ادبی و تاریخی مشاهده میطرفی نیز 
بخشد، که پادشاه با شرایطی خاص به افراد صله می

اما بر پادشاه واجب آید که چنین «اند:از جمله آورده
شاعر را تربیت کند تا در خدمت او پدیدار آید و نام 

اما اگر از این درجه کم ،او از مدحت او هویدا شود
ردن و به شعر او باشد، نشاید بدو سیم ضایع ک

التفات نمودن... اما در خدمت پادشاه هیچ بهتر از 
بدیهه گفتن نیست که به بدیهه طبع پادشاه خرم شود 

»ها برافروزد و شاعر به مقصود رسدو مجلس
.(همان)

در چنین شرایطی است که خاقانی تالش 
کند تمام ذوق و مهارت خویش را در سرودن می

یش از معاصران و رقیبان خوشعر فنی به کار بندد تا 
ر دور از انصاف نیست اگر بگوییم که د،پیشی بگیرد

این برتري جویی موفق عمل کرده و بر بسیاري از 
رقیبان پیشی گرفته است. 
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اطناب سخن
هایی است که در شعر خاقانی اطناب از دیگر پدیده

. شودمیخواننده به وضوح دیده و گاه موجب مالل
ها و تعبیرهاي را با عبارتخاقانی یک مطلب

آویزي کند و در این راه از هر دستمختلف بیان می
نماید تا بتواند ضمن تشریح بیشتر مطلب،استفاده می

هنرمندي خویش را در عرصۀ سخن به نمایش 
گذارد. براي نمونه: در قصیدة ایوان مدائن براي 

هاي مدائن که روزگاري دارايعبرت گرفتن از خرابه
سراید. بیت می42اند، و عظمت واالیی بودهشکوه

او در این گونه قصاید از علم بیان به خوبی بهره
برد.می

خاقانی قصاید متعددي در ستایش کعبه، 
پیامبر(ص) و حتی تربت پاك رسول خدا(ص) 
سروده است. در این گونه قصاید سخن را با 
تصویرهاي متعددي که ارائه داده به درازا کشانده

براي نمونه: در .)201: 1368(کزازي،است
اهللا(ص) با اي در توصیف تربت پاك رسولقصیده

حّدي در آوردن تصاویر پویا و متحرك اشتیاق بی
آورد:ذهن خواننده پدید می

امصبح وارم کافتابی در نهان آورده
امآفتابم کزدم عیسی نشان آورده

)174: 1375(خاقانی،
مشتی از «توصیف بیت به88در این قصیده 

پرداخته و تصویرهاي » خاك رسول خدا (ص)
متعددي از آن ارائه داده است به حدي که این 

نظیرترین و بی» پر تصویرترین قصاید«قصیده را از 
. نکتۀ )14: 1380(ماهیار،اندآنها در نوع خود دانسته

جالب توجه این که شاعر براي این قصیده، زبانی 

به همراه صور خیال بر دلنشینی »غناي زبان«کرده و 
زاده، (اشرفو صمیمیت این قصیده افزوده است

هاي خاص و منحصر به فردي از . ویژگی)38: 1385
این نوع در قصاید خاقانی سبب شده است که 
خواننده اطناب در سخن او را نادیده گرفته و لذت 
را جانشین مالل و خستگی گرداند. ناگفته نماند همۀ 

انه صورت پذیرفته و خاقانی بهتر از هرد آگااین موا
داند که یک مفهوم را به چندین عبارت هر کس می

بینیم که در پایان این بیان کرده است. براي مثال می
گوید:قصیده می

ام باري بپرسگویمت آوردهاین همه می
امتا چه گنج است و چه گوهر وز چه کان آورده

)176: 1375(خاقانی،
در بیشتر قصایدش سخن را با وصف خاقانی 

ین به حدي که ا)3(کندطلوع آفتاب و صبح آغاز می
» شاعر صبح«خصوصیت سبب شده است که او را 

بنامند و حتی ضیاءالدین سجادي عنوان شاعر 
ند. کرا براي گزیدة اشعار خاقانی انتخاب )4(صبح

یکی از دالیل طوالنی شدن که شاید بتوان گفت 
ند کدر آن بارها تجدید مطلع میقصاید که گاه 

ی تغزالتی از این قبیل در آغاز قصاید اوست. خاقان
حتی در قصاید مدحی بیشتر از آن که به ستایش 

به توصیف صبح، مجالس بزم و ،ممدوح بپردازد
پردازد. آالت طرب و مسائلی از این قبیل می

خاقانی در بسیاري از قصاید براي چند بار 
هیجده چامۀ «ند او در دیوان خود کتجدید مطلع می

ر دو مطلعی، پانزده چامۀ سه مطلعی و پنج چامۀ چها
. براي نمونه)241: 1385زاده، (اشرفدارد»مطلعی

اي با مطلع:به قصیده
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صبحدم آب خضر نوش از لب جام گوهري
کز ظلمات بحر جست آیینۀ سکندري

)288: 1375(خاقانی،
بار تجدید مطلع توان اشاره کرد که چهارمی

کرده است. 
که در همین قصاید طوالنی صنعت جالب این

کرده است که را به کار برده و خود را ملزم » اعنات«
(همایی،ندکاز یک واژة خاص در هر بیت استفاده 

براي نمونه در یک قصیدة صد بیتی .)74: 1373
ت:در هر بیت داشته اس» عید«التزام به آوردن کلمۀ 

صبح را نگر از برقع زرشرخسار 
کز دست شاه جامۀ عیدي است در برش

)151: 1375(خاقانی،
خاقانی در توصیفات شعري به درازگویی و 

کند: اطناب در سخن مشهور است. او خود اقرار می
سخن که خیمه زند در ضمیر خاقانی

طناب او همه حبل اهللا آیه از اطناب
)40(همان:

غت و آوردن اطناب و البته خاقانی در بحث بال
ولی در ،ایجاز اگرچه به اطناب بیشتر تمایل دارد

برخی از موارد آگاهانه یا غیر آگاهانه به ایجاز
گراید. براي مثال وقتی در سوگ دختر خویش می

ولی در ،سروده به چند بیت اکتفا کرده استمرثیه 
سراید و پسر خویش چندین قصیدة طوالنی میمرثیۀ

کشاند که ناشی از دیدگاه او درازا میسخن را به 
نسبت به دختر و پسر است. براي مثال در مرثیۀ 

سراید:دخترش شعري با مطلع زیر در پنج بیت می
پیش بین دختر نو آمد من

دید کآفاتش از پس است برفت
)626(همان: 

ولی در رثاي پسرش چند قصیدة طوالنی 
زیر تجدید ها مثل قصیدة سراید و در برخی از آنمی

کند:مطلع نیز می
صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید

ژالۀ صبحدم از نرگس تر بگشایید
)107(همان: 

گیرينتیجهبحث و 
خاقانی در کاربرد علوم بالغی در بین معاصران خود 

اي منحصر به فرد داشته و از علم بیان به شیوه
برده است. ابتکار او در خلق هایی متفاوت بهره شیوه

تشبیهات ظریف، استعارات بدیع، کنایات غریب و 
و قابل تحسین است. او با تکیه نظیردور از ذهن کم

اي بین العادهبر تخیل و دانش خویش، به طور فوق
عناصر طبیعت، عقاید عامه، آداب و رسوم عصر خود 
و حتی اعتقادات مسیحی ارتباط برقرار کرده و 

ترکیباتی از آفریده است.تصاویر ادبی خویش را 
، پیروزه)شرابازکنایه(العنببنتقبیل: حیض

آسمان) ازکنایه(شکرجانطفلبادبان و هفتپیکر
کرده و با خاقانی از تقلید دوري دهد کهنشان می

هاي مختلف ذهن خّلاق خود بین اشیا و پدیده
ده و تشبیهات و کرهاي ظریفی برقرار ارتباط

آفریده است. اي راتازهاستعارات پویا، بدیع و
»کمانرستمکیخسرو«هایی از قبیل:آفرینش ترکیب

بکرمشاطۀ«، »زلفزاربنفشه«، »بالشهربندان«
نظر، ازبیمارچشمزان«و تصاویري چون: » سخن
بین، بریانحسرتآتشاز«یا » داشتهمداواچشم
اندرون پرتالطم و ذهن بیانگر » دجلهجگر

خاقانی است. به این جهت براي درك ستیزعادت
استعارات و کنایات موجود در اشعارش ذوق به 

بلکه خواننده عالوه بر ذوق ادبی ،تنهایی کافی نیست
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هاي باید به مفاهیم و اصطالحات علمی در رشته
را بداند و با دردهاي روحی و روانی او آشنا مختلف

ا رها چرا که او نمادهاي معمولی و روزمّره ر؛باشد
ها و تعبیرهاي نو و متنوعی کرده و نمادها و ترکیب

را ابداع نموده است که در برخی موارد با نمادهاي 
هاي پیشینیان و حتی معاصرانش تضاد دارد. قافیه

هاي فعلی هاي طوالنی را بر ردیفاسمی و ردیف
داده و با توجه به شرایط و موقعیت، موضوع ترجیح 

کشانده و را به اطناب و مخاطب گاه سخن خود 
گذاري تأثیرسروده است. او براي قصایدي طوالنی 

جویی در سخن نکات متعددي بر خواننده و برتري
ده، گاه با توجه به کررا در اشعار خویش رعایت 

شکل حروف و کلمات، خود را مقید به رعایت 
ي دشوار کرده و صنایع لفظی متعددي را در هاالتزام

رده است.باشعار به کار 
چون گنجینۀ واژگان ذهنی خاقانی غنی بوده، به 
راحتی واژگان خاصی را براي بیان معانی ذهنی و 

گرفته و در بسیاري از تخیلی خویش به خدمت 
،رستم اجلوفا،ۀکعبموارد ترکیباتی همچون: 

را خلق کرده کدهمریممغ سرا،، شهواتۀزنبورخان
تقال مفهوم است. این واژگان گاه عالوه بر ان

هاي متعدد بدیعی یا خیالی به عهده دارند و نقش
دهند. ذهن خواننده را به جهات خاصی سوق می

کنایات را از زندگی روزمره، اصطالحات علوم 
و اعتقادات هاي عامیانه مختلف، باورها و ارزش

گرفته که خواننده براي درك ادیانی چون مسیحیت 
مقدماتی است. خواننده آنها نیازمند به دانستن مفاهیم

هر چقدر تیزبین باشد و هر چقدر اطالعات علمی و 
ها به دام در یکی از این شبکه،ادبی داشته باشد

ي معماتواند افتد و در اغلب موارد به تنهایی نمیمی

آن را بگشاید. قدرت پرواز خیال در خاقانی بسیار 
باال و قابل تحسین است. 

هانوشتپی
آرایــش و «اي بــا عنــوان محمدحسین کرمی مقالــه. 1

(بــر اي بدیع در آفــرینش هنــريشیوه» آفرینش واکی
پایــه دیــوان خاقــانی) نوشــته و در نشــریۀ دانشــکدة 

بــه 1383، زمســتان 47ادبیات دانشــگاه تبریــز ســال 
چاپ رسانده است.

باریک خیالی، جست و جوي مضــامین تــازه . 2
و ســادگی، توســل نوس، دور شدن از صراحت أو نام

به استعارات و کنایات، تعبیــرات مجــازي و مراعــات 
هــاي لفظــی، تمثیــل، اغــراق در تشــبیهات و تناســب

مسائلی از این قبیل را وجه اشتراك اشــعار خاقــانی و
ــدي می ــات ســبک هن ــاظ و ترکیب ــد. اگرچــه الف دانن

دهد که با شــیوة نــرم و خاقانی به سخنش صالبتی می
دگان ســبک هنــدي مباینــت ضعیف و عاجزانۀ سراین

کید کــرد کــه أتوان تمی.)57- 59: 1340(دشتی،دارد
شعر خاقــانی ناشــی از دیــر آشــنایی و تأثیرزیبایی و 

د چه خواننده، دیرتر از هماننــیابی آن است که اگردیر
و اولی چون بــا ،شودنوس میأاو با این شاعر بزرگ م

(کــزازي،و شعر او آشنا شود، آن را رها نخواهد کــرد
بلکــه دشــواري شــعر او را تحســین و ،)182: 1368

کند. بر همین مبنــا اســت کــه علــی دشــتی تمجید می
شــاعري «هاي خود را پیرامون خاقانی در کتاب نوشته

چاپ کرده است.» دیر آشنا
اي در ستایش کعبه بــا مطلــع خاقانی، قصیده. 3

» االشــباحاالرواح و نزهــهنهــزه«زیر سروده که بــه آن 
اند: فتهگ

اند         شبروان در صبح صادق کعبۀ جان دیده
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اندصبح را چون محرمان کعبه عریان دیده
)63: 1375(خاقانی،

اي در ستایش کعبه و پیامبر(ص) ســروده قصیده
است با مطلع: 

شبروان چون رخ صبح آیینه سیما بینند          
کعبه را چهره در آن آینه پیدا بینند 

)60(همان:
» کنزالرکــاز«اي دیگر که از آن بــا عنــوان قصیده

اند. با مطلع زیر سروده است:یاد کرده
مقصد اینجاست نداي طلب اینجا شنوند         

بختیان را زجرس صبحدم آوا شنوند
)68(همان: 

بــاکوره االســفار و مــذکوره «قصیدة معروف بــه 
نیز با مطلع: » االسحار

صبح از حمایل فلک آمیخت خنجرش   
کیمخت کوه ادیم شد از خنجر زرش

)147(همان: 
هاي قصاید دیگري نیز در ستایش پیامبر با مطلع

زیر سروده است: 
ر صبح پاي صبر به دامن در آوردم             ه- 

پرگار عجز گرد دل و تن در آوردم
)163(همان: 

ه گلشن سودا برآورم هر صبح سر ب- 
و ز صور آه بر فلک آوا بر آورم

)166(همان: 
ام          ه آفتابی در نهان آوردهصبح وارم ک- 

امآفتابم کز دم عیسی نشان آورده
)174(همان: 

زیــرا از ؛ایــمما خاقانی را شاعر صبح نامیده«. 4
همۀ مظاهر طبیعــت بــه صــبح و دمیــدن آفتــاب نظــر 

البا با وصــف صــبح شــروع شــده داشته و قصاید او غ
.)20: 1373(سجادي،»است

منابع
ــوان، ســیدعلی ــی شــاعرانه .)1375(اردالن ج تجل

اســاطیر و روایــات تــاریخی و مــذهبی در اشــعار 
به نشر.:مشهد.خاقانی

ـــ  ــانی: .)1392(ـــــــــــــ ــال خاق ــهباي خی ص
:مشــهد.انیـاقـــار خـا در اشعـــرهاي زیبـویـتص

به نشر. 
ــده.)1384(زاده، رضــااشــرف ــار زن ــران.دالنبه :ته

. انتشارات جامی
.نجنامۀ زندانی ناي و مررنج.)1374(ــــــــــــــ 

صالح.:مشهد
.گزیدة اشعار خاقانی شروانی).1385ـــــــــــــ (

اساطیر.  :تهران
ــ ــان صــبح..)1375(راهللاـ، نصــیـامام ــارمغ :رانـته

. جامی
ــا،  ــینپارس ــد و حس ــردیناحم ــاهی، ف .)1390(پن

اســتعارهازیافتــهنوايگونهترکیبی،هاياستعاره«
شــعرمجلــه».شــروانیخاقــانیهــايســرودهدر

.20- 50، صص 8ماره ش،پژوهی
وخاقــانیشــعرييهاجاذبه«.)1363(تجلیل، جلیل
ــیهنرهــاي صــص ،6ماره شــ،ةمشــکو.»اوادب

182-170.
.العــراقینتحفــه.)2537(الدینافضلخاقانی شروانی، 

امیرکبیر.:تهران.تصحیح یحیی قریب
ن الزماتصحیح بدیع.دیوان).1375ــــــــــــــــ (

نگاه. . تهران:فروزانفر



57انگیر  سینی جهسیدعلی کرامتی مقدم، سیده آمنه ح/پلی بر تصاویر بدیع، صنایع بدیعی و صور خیال در شعر خاقانی

ــی ــر آشــنا.)1340(دشــتی، عل ــران.شــاعري دی :ته
امیرکبیر. 

.تصحیح سعید نفیســی.دیوان اشعار).1385(رودکی
نگاه. :تهران.زیر نظر برتلس

:تهران.شاعر صبح).1373(سجادي، سید ضیاءالدین
سخن. 

فرهنگ لغات و تعبیــرات ).1374ـــــــــــــــــ (
زوار.:تهران.دیوان خاقانی شروانی

صــور خیــال در ).1372(شفیعی کدکنی، محمدرضــا
آگاه.:تهراناپ پنجم.چ.شعر فارسی

د لــج.ات در ایــرانتاریخ ادبی).1371(صفا، ذبیح اهللا
فردوس.:تهران. چاپ یازدهم.2

ــالح ــتگار،ف ــی،رس ــویر«. )1357(گیت ــعردرتص ش
ــانی ــه».خاق ــیجســتارهايمجل ،55ماره شــ،ادب
.494- 532صص 

: تهــران.رخسار صبح. )1368(الدینکزازي، میرجالل
نشر مرکز.  

: تهــران.ســراچۀ آوا و رنــگ.)1376(ـــــــــــــــ
سمت.

دفتــر .شرح مشکالت خاقــان.)1380(عباسماهیار،
جام گل.:کرج(نسیم صبح).سوم

نگــاهی ).1378، 1377، 1375(معدن کــن، معصــومه
مرکز نشر دانشگاهی. :تهران.به دنیاي خاقانی

ـــ ــوي«.)1375(ــــــــــ ــرازپرت ــتوهن خالقی
انســانیعلــوموادبیــاتدانشکدهمجله. »خاقانی

.227- 250، صص 161و160ماره ، شتبریز
ن عمــر، احمــد بــ.تــا)(بــیعروضی سمرقندينظامی

بــه کوشــش . تصحیح محمد قزوینی وچهار مقاله
ارمغان. .معین

، بــا کلیــات خمســۀ نظــامی.)1366(نظامی گنجــوي
جاویدان. :تهران.مقدمۀ شبلی نعمانی

فنون بالغت و صــناعات ).1373(الدینهمایی، جالل
هما.:تهران.ادبی




