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و قدرت تخیل کم نظیر او در وصف است.
پروري و ین مقاله به بررسی ابعاد گوناگون ساختارهاي ادبی خاقانی، از خورشید، که بر پایۀ خیالا

انگیزي شاعر شکل گرفته، پرداخته است.وهم

نماد استعاري.، رمز، تمثیلستعاره،، اشبیهت: هاي کلیدياژهو

- 19/3/83تایید نهایی 26/12/82تاریخ وصول
 -انشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریزد

شریۀ دانشکدة ادبیاتن
علوم انسانی دانشگاه تبریزو

1383اییز ، پ47ال س
192مسلسل مارةش



نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 52



53در دیوان خاقانیبا خورشید تصویرسازي و نمادپردازي

قدمهم
توان ادعا کرد که صحنۀ آسمان و مناظر افالك و طلوع آفتاب رئت میجبه

ر و تهاي شب و صبح و شفق و نوروز و مهرگان، با شکوهو شکل هالل و جلوه
خیال انگیزتر و زیباتر از آنچه استاد شروان مصور و مجسم ساخته، در هیچ اثر 

لحاظ، نه تنها در میان نایشاید دیوان خاقانی، ازوست ادیگري منعکس نشده 
شکوه آسمان و تجلّیات . آثار ادبی ایران، بلکه در ادبیـات جهان بی نظیر باشد

اي رنگین و وهم انگیز بروج و هآفتاب و ماه و صبح و شب و شفق و جلوه
اظهار فضل و ابراز تصنعی دانش و اختران، در دیوان خاقانی، نه تنها از مقولۀ

بلکه از مرزهاي تشبیهات و استعارات لطیف و شاعرانه ،ستاطّالعات نجومی نی
اي و بهره گیري از ظرفیت رود و با استفاده از عناصر اساطیري و افسانهفراتر می

اصطالحی نامهاي بروج و نجوم و وادبی -بالغیوعانی حقیقی و مجازي م
آفریند کهمیی هاي شگفتاستمداد از تنوع و ابعاد نامتناهی تخیل و تجسم، صحنه

صاویري تاساطیر یونان و روم قابل مقایسه است. در این میان ییبا شکوه و زیبا
اي گوناگون شعر خود به دست هه خاقانی از جلوه گري خورشید در عرصهک

ه جلوه بر لحظه، در شکل و شمایلی تازه هداده و او را در آسمان خیال خود 
ی دارد.ییااي رواي جادویی و جلوهورده، جاذبهآدر

دیوري و دهقانی خورشید در پیمودن دوازده منزلِ منطقه البروج و قطعِ ک
اي همان؛ حیلهامستان سرد و بیزفصول؛ جنگ و مبارزة او باۀ مراحل چهارگان

حرکت ؛اشییرمانروافلمرو قالمان و ستمگرانِ ظادن دجنگی و عیاريِ او؛ کیفر 
ارانِ فلک؛ جلوس او بر دونان و گیسوپرشکوه او به همراهیِ خیلتاشان و خات
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رین و شکوهمندترین ایوانهاي کاخ دوازده دريِ آسمان؛ یاري و یاوريِ تمجلّل
یري گماهیووار سنی یوسفرزرین ؛ نوروزۀ حنشیزبانی منوروزِ دلدل سوار و 

والن جسمان و آالیی طسلیمان وار و شبانیِ موسی وار او در مراتع سحرآمیز و 
هاي این بت عیار در از جلوهییاهآبگونِ فلک نمونهو در قفسار وااووسط

ت. سااقانیخآسمان خیال و شعر
صویرسازي و نمادپردازي با تا ابداعات خاقانی را در تر آن است بین مقاله ا

عد دیگري از ابعاد وسیع خالقیت هنرمندانه و قدرت بوررسی کند بخورشید 
شناساند.بی، سصۀ ادب فاردر عرراتخیلِ کم نظیر او

شبیه ـ استعاره ـ تمثیل ـ رمزت
اي هگر بخواهیم براي اینگونه ساختار در شعر خاقانی، که یکی از شیوها
نامی بگذاریم و آن را قابل ، ستامبتنی بر تشبیه وناسی در بیان فارسی شزیبایی

ازوامح، تطبیق با یکی از روشهاي بیانی در ادب فارسی بدانیم، با قدري تس
›› تشبیه‹‹و نیز ›› رمز‹‹،››تمثیل‹‹،››استعاره‹‹توانیم آن را دیدگاههاي گوناگون می

وع نرین نوع تشبیه را ترین و صحیحتاستاد بدیع الزمان فروزانفر بدیهینامیم.ب
دانند و معتقدند که در تشبیه حسی، روي هم رفته، شاعر تابع یمن آ›› سیح«

یه شبدر مورد توباشدابع مذاق خود میتیالی خیه بشتلی در ومذاق عرف است 
ه براي تشبیه کافی بشَبـَّه و مشَبـَّهمحسی عقیده دارند که تنها مناسبت بین 

نیست؛ زیرا اشتراك در وجه شبه یک نوع قبول عام الزم دارد؛ چنان که اگر 
به در جمیع صفات م شَبـَّهدر حس مصور چهگراشند آن تشبیه بشترك مشَبـَّه و م
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ایشان همچنین معتقدند )12، ص 1376فروزانفر، (مطلوب نخواهد بود.باشد،
شَبـَّه و مشَبـَّه به مناسبت کافی نیست و دعوي اشتراك بین می اَدنکه در تشبیه 

کند و مراد از تشبیه نمایاندن شیء است به صورت هم به تنهایی کفایت نمی
ف است نه از نظر واقع؛ رز نظر عاتر از این کاملتر و مقصودزیباتر و کامل

با محوریت خورشید، نزدیک بیانی خاقانیايهساختار، نابراین تعریفبهمان) (
دارد و دلیلِ عدم نطابقت ما آن بامالً کاما ، است›› حسی به خیالی‹‹به تشبیهات 

 ه‹‹تطابقِ کامل، ذاتشَبمامی تر عرف ازداست که ›› خورشید‹‹یعنی ؛ ››م
ـَّبشَمباتر است. به نظر استاد فروزانفر در تشبیهات خیالی الزم یتر و زاملکها بهه

اش در کند در خارج موجود باشد، بلکه مادهنیست هیئتی که شاعر ترکیب می
خارج موجود است ولی شرط امکانش محقق نیست. گاهی هم ممکن است 

)14همان، ص (ممتنع یا غیرقابل احساس باشد.
بنابراین خاقانی در ابداعات خود، در این زمینه، کاري فراتر از تشبیه حسی 
محض صورت داده است که نزدیک به تشبیه خیالی و طبق تعریف مذکور، مبتنی 
بر سلیقه و ذوق شخصی است تا مذاق عرف. این ساختار همچنین با ساختار 

ستاد فروزانفر استعاره را استعاره نیز مطابقت دقیق ندارد اما به آن نزدیک است. ا
کنند: استعاره عبارت است از تصرف معنوي در مشَبه به، و چنین تعریف می

افزایند: تشبیه صورتی که شامل مشَبـَّه به شود. ایشان میتعمیم معناي مشَبه به
رسد. بنابراین استعاره در طول تشبیه کند تا به استعاره میمدارجی را طی می

یکی از طرق رفع ابتذال از تشبیهرا » استعاره«ایشان . در عرض آناست نه
دانستند، استعاره را مجاز را مجاز لغوي می» استعاره«ند و برخالف قدما که ندامی
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بین تشبیه و استعاره یک جهت اشتراك و یک «که: ندشمارد و معتقدعقلی می
کند و شابهت میجهت افتراق هست. جهت اشتراك آن است که هر دو بیان م

اساساً پایۀ استعاره، تشبیه است، منتها در استعاره اراده و قصد شدیدتر است؛ و 
اي هست که در جهت افتراق چند چیز است از جمله اینکه در استعاره مبالغه

رساند ولی استعاره تشبیه نیست؛ یعنی تشبیه، تنها مناسبت بین دو چیز را می
ختصاري که در استعاره هست در تشبیه نیست.قوت مناسبت را. دیگر اینکه ا

افزایند: در استعاره وجه شبه باید در مشَبه به اقوي همچنین می)12(همان، ص 
، مبالغه در معنی »التشبیهنُمغُلَباستعاره اَ«از مشَبه باشد و منظور از نظر قدما که 

(همان).» است نه در لفظ
شگرد ها از این یفتعرترین و منطقیترین شنبنابراین تعریف که یکی از رو

باز براي خورشید ،خاقانیتمثیلی ساختار ،استبیانی و تصویرپردازي شاعرانه 
شَهم به دلیل خصوصیت منیز ه (خورشید)، به طور مطلق، در ظرف استعاره ب

به ه بشَدر استعاره وجه شبه باید در م«گنجد. اما به آن نزدیک است؛ چرا که نمی
شَاقوي از مو نیز یکی از شرایط استعاره این است که شیء را به صورت »ه باشدب

نفسه، در عرف، و تر تصور کنیم؛ در حالی که خورشید به دلیل کمال فیکامل
تر تواند با این تشبیهات کاملاست، نمی» مشَبه«آقوي بودنِ وجه شبه در آن که 

پروري و ر بیانی خاقانی، بیشتر خیالاز آنچه هست تصور شود. در ساختا
انگیزي مورد نظر شاعر بوده تا تشبیهی واقعی و نیرومند. با توجه به ویژگی وهم

قابلیت تطبیق اینگونه » نماد استعاري«(رمز، سمبل)، یعنی » نماد«نوع خاصی از 
م در مفهو» استعاره«و » تشبیه«ساختار در شعر خاقانی با این عنوان بیشتر است تا 

..
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ترین مفهوم هر چیزي است که بر معنی و خاص آن دو؛ چرا که نماد در کلی
، »آناندا.کی. کوما راس وامی«نماید، داللت کند.) مفهومی وراي آنچه ظاهر آن می

) رمزگرایی (سمبلیسم) را هنر تفکر از طریق 1947-1877فیلسوف هندي (
ي را که مظهر و یا نمودگار نویسد: معموالً چیزمی» اریک فروم«داند. تصویرها می

خوانیم. بنابراین رمز با تمام وسعت مفهوم و معنی خود چیز دیگر باشد سمبل می
روانشناس » یونگ«در زبانهاي اروپائی باشد. » سمبل«تواند معادلی براي واژة می

گوید: یک کلمه یا یک شکل، وقتی سمبلیک می» سمبل«سوئیسی، در تعریف 
یزي بیش از معناي آشکار و مستقیم خود داللت کند. نماد شود که به چتلقی می

(سمبل) در کاربرد ادبی خود، از این لحاظ که تصویري است ملموس، یادآور 
گیرد و از این نظر که معنی ایماژ و صور خیال است و در مقولۀ علم بیان قرار می

اره دارد، مجازي دارد، یعنی بر معنایــی غیر از معناي ظاهري و واقعی خود اش
به استعاره نزدیک است، اما بــا وجود این شباهت و احیاناً شباهتهاي دیگر، چون 

اي وجــود ندارد تا خواننده را به مفهــومی روشن، معین و در نماد قرینۀ صارفه
تر است.تر و پیچیدهاي خــاص رهنمون شود، از استعاره مبهممحدود به زمینه

ت که همواره صورت نماد (دالّ) باید نسبت به یکی از شرایط نماد این اس
تواند نماد چیز فروتر از معنی آن (مدلول) فروتر باشد. چرا که آنچه برترست نمی

خاصیت اصلی نماد در رابطه با صور خیال این است که به -1خود واقع شود 
شود و امکان شکوفایی چندین معنی یک معنی مجازيِ مشخّص محدود نمی

هاي مجازي بالقوه ممکن است بالقّوه، در خود نهفته دارد که این معنیمجازي را،
گاه هاي انسانی (ذهنی یا عینی) آشکار و بالفعل شود. در ارتباط با یکی از تجربه
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پذیر و به قولی ممکن است ایماژي که به صورت استعاره بیان شده است تأویل
نیز متمایز است. تمثیل (allegory)›› تمثیل‹‹نماد از - 2شود.» استعاره نمادین«

در تعریف کلّی و مشهور آن، تشبیهی است که وجه شبه در آن امري منتزع از 
تمثیل معنا و -3امور عدیده باشد. بنابراین، تمثیل نوع خاصی از تشبیه است. 

ها مظاهري مفهوم مشخّص و محدودي دارد که در آن اشیا، رویدادها، و صحنه
از پیش اندیشیده براي بیان مفاهیم مورد نظر شاعر یا نویسنده؛ هستند قراردادي و

آمیزد تا قابل در حالی که در نماد، مفهومی نامحدود با عناصري نامحدود می
بندي نماد را به چهار دسته تقسیم در یک تقسیم-4رؤیت و دست یافتنی شود. 

قراردادي و هايکه همان نشانه(significative)داللتگر - اند: الفکرده
که هم داللتگرند و هم صورت (metaphoric)استعاري -اختیاري هستند. ب

تواند به صورت استعاره بر شخص که می›› روباه‹‹طبیعی به همراه دارند؛ مثل 
که بر خاطرة (commemorative)یادبودي - گر داللت کند. جمکّار و حیله

مثل نمادهایی که در (sacramental)قدسی - افزاید. درویدادي واقعی می
به این ترتیب این گونه ساختار بیانی، با توجه -5روند. آیینها و اساطیر به کار می

اما از .نزدیک استبه آن نیز تا حدودي به عمل آمده ›› تمثیل‹‹به تعریفی که از 
آنجا که در تمثیل اشیا مظاهري هستند قراردادي و از پیش اندیشیده براي بیان 

مورد نظر شاعر یا نویسنده، با ابعاد وسیع خالقیت خاقانی و فراتر از مفاهیم
آنچه گذشت بودن آن، دقیقاً قابل تطبیق نیست. با توجه به » مظاهر قراردادي«

از عناوین دیگر بیشتر » استعارة نمادین«یا » نماد استعاري«قابلیت تطبیق آن با 
» نمادهاي فردي«و » هاي عمومینماد«، یعنیبندي دیگر از نمادطبق تقسیماست.
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که خود شاعر آن را ابداع شودابداعات خاقانی جزو نمادهاي فردي محسوب می
کرده است، برخالف نمادهاي عمومی که اغلب به صورت قراردادي در ادبیات 

رود و غالباً جزئی از سنتهاي ادبی آن ملت است. یک ملت به کار می
و ذهنی خاقانی، که نمایانگر بعد دیگـري از  نتیجه اینکه این ساختار تخیلّی 

، ››اسـتعاره ‹‹، ››تشـبیه ‹‹وجود نزدیکی به تعریـف  ابعاد وسیعِ خلّاقیت اوست. با
، خـود سـاختاري مسـتقّل و    ››نماد اسـتعاري ‹‹و قابلیت تطبیق بیشتر با ›› تمثیل‹‹

رکش منحصر به خویش است؛ چرا که خاقانی در ذهن مبدع و مبتکر و قریحۀ سـ 
خود تابع اصول ثابتی در زیباشناسی نیست، بلکه ساختارهاي هنري او، که بر پایۀ 

تواند مبناي اي است که خود میخیال پروري و وهم انگیزي شکل گرفته، به گونه
شناسی در کالم و شعر فارسی باشـد و شایسـته اسـت کـه ضـمن کـاربرد       زیبایی

ختار هنرمندانـه و خیـال انگیـزِ شـاعر،     ها در مورد ساتسامح آمیزِ همۀ این عنوان
عنوانی متناسب با خالقیت وسیع او, که در برگیرنـدة تمـامی ایـن معـانی باشـد،      

انتخاب بشود.
اینک به بررسی ابعاد مختلف خالقیت خاقانی در نمادپردازي با خورشید 

پردازیم:می

زاویه هاي دید خاقانی
یکسان نیست ؛ به عبـارت دیگـر   منشأ ظهور ابداعات خاقانی، در این زمینه

هـاي مربـوط بـه آن    هاي دید خاقانی در سمبولیسم خورشید و طرح صحنهزاویه
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››شکوه و عظمت مشـاهدات ‹‹اي مـوارد  متفاوت و متنوع است؛ چنانکه در پاره
جوشـش عاطفـه و   ‹‹شود و گـاهی  شاعر موجب فعال شدن نیروي خلّاقۀ او می

ظرافــت ‹‹آورد و زمــانی هــاي او را فــراهم مــیزمینــۀ نمــادپردازي›› اعتقــادي
در تحریک قدرت ابداع و ابتکار او نقش مؤثّر ایفـا  ››مشاهدات و جذابیت آنها 

تالشی عمدي براي ایجاد موضوع و صحنه اي باالتر کند و در بعضی موارد می
موجـب پیـدایش ایـن تعبیرهـا     هاي معمول و مرسوم ادبی از غرابت و شگفتی

هایی دست بسیار که تمامی این دیدگاهها در ظهور صحنه و صحنهشود و چهمی
بخـش خاقـانی بـراي    دهند. در تمامی این موارد دستمایۀ اطمینانبه دست هم می

تأمین و تکمیل تصاویر مورد نظرش، گنجینۀ معلومات اوست که هرگاه اراده کند 
هـاي  رسیم صـحنه هاي درخور و رنگارنگ براي تبا گشودن درِ این دفینه، سرمایه

گزیند و با به کارگیري آنها، خورشید را، بـه  دلنشین و وهم انگیز شعر خود بر می
آورد. هر شکل که بخواهد، در آسمان خیال و عرصۀ شعر خود، به جلـوه در مـی  

به عنوان مثال وقتی عشق خراسان و شوق رفتن به سرزمین رویاهاي خـویش در  
کنـد، ذهـن   خورشید را تـداعی مـی  )1(››سانخرا‹‹آید و کلمۀ دل او به جوش می

سازد و براي اظهار این شکوه، تر میخلّاق او، ولو ناخودآگاه، این رویا را با شکوه
آورد که اي را به وجود میکنندهتعبیر و تجسم غیر متعارف و خارق العاده و خیره

عبارت آن تجسم هم مثل خود خورشید و مثلِ رویاي خراسان با شکوه است؛ به
کنـد و اینجاسـت کـه خورشـید بـه      دیگر رویا را به عظمت خود رویا وصف می

شود :گر میجلوه›› اي آتشینآینه‹‹صورت 
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کــاتشین آینه عریان به خراسان یابمبامدادان کنم از دیده گالب افشانی
)295(دیوان، ص 

ه کـه  در چنین مواردي پیداست که از ذهن خاقانی ایمان و محبتـی جوشـید  
انگیزي را ممکن ساخته و بعد از آن به مناسبت، آینـه  خلق چنین استعارة اعجاب

هم وارد صحنه شده و ریزش اشـک صـافی و عطـر آگـین     ›› گالب‹‹و ›› دیده‹‹
شاعر، در سحرگاه، با دیدن این آینۀ آتشین در خراسان، مثل اشک ریـزيِ زائـرانِ   

ر انگیز بـه وجـود آورده اسـت.    ها، تصویري شوحرم هنگام پدیدار شدنِ گلدسته
مسلّماً تجسم نورانیتی که با انعکاس خورشید در آینه، در فضاي اطراف آن ایجاد 

شود، در این تصویرسازي مؤثّر بوده است و شاید مسئلۀ دیدن هاللِ عید فطـر  می
و رسم آوردنِ آب و گالب و آینه و قرآن در این هنگام و نیز آینه و گالبِ سفرة 

سی هم در تکمیل این صحنه نقشی داشته اسـت. در تشـبیه خورشـید    عقد و عرو
کودکـان، ظرافـت و جـذابیت مشـاهدات     ›› ترازوي نارنجِ‹‹و ›› نارنج گیالن‹‹به 

شاعر نقش اساسی داشته است؛ یعنی آنگاه که تـرازو سـاختنِ کودکـان را بـا دو     
هاي ساختگی هقسمت از هم جدا شدة پوست نارنج و بازي کودکانۀ آنان را با کفّ

کنـد، یـاد عـوالم کـودکی و نیـز      ترازوي نارنجشان، در کوي و برزن مشاهده مـی 
مشاهدة خورشید نارنج گون در آسمان (شاید در همان هنگـام و همـان حـال) و    

گیري این تشـبیه زیبـا و باشـکوه را در    اطّالع از شهرت نارنجِ گیالن، زمینۀ شکل
گـاهی هـم شـکوه و عظمـت مشـاهدات و      آورد. کارگاه خیال شاعر فـراهم مـی  

مواجهۀ او با مسائل کشوري و لشکري و آداب و رسوم دربـاري از جملـه خیـل    
همراهانِ شاه در مراسم مختلف و تشریفات مربوط به چتـر سـلطانی و زینـت و    
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منجوقِ چتر و علَم و غبار افشانی از چتر شاه و گستردنِ فرشهاي مجلّل به هنگام 
عام و خاص و عرضۀ تحفه و پیشکش به بزرگان و زرافشانی نوروز و مراسم بار 

هاي رنگین و پر تکلّـف دربـاري و همچنـین فـتح و     و نثار در مقدم آنان و سفره
هـا و  هـاي جنگـی و کمـین گشـادن    پیروزي و شکست و هزیمت لشکر و حیلـه 

ها و نظایر آن و نیز آرایش و زر و زیـور عـروس و نحـوة برگـزاري     حصارگیري
شود که براي نشان دادنِ عظمت خورشید و تأثیر نـور  روسی موجب میمراسم ع

انقالب بهاري، او را به سلطانی بزرگ تشبیه کند، افشانی آن در زمین در بحبوحۀ
اما نه سلطانِ زمین، بلکه سلطانِ فلک؛ که در اینجـا ضـریب عظمـت چنـد برابـر      

متگزاريِ این سـلطان  شود و در نتیجه، عوامل فلکی و عناصر نجومی براي خدمی
بندند و بیست و یک صورت فلکی و هفت گیسودار و شش خاتونِ چرخ کمر می

در هیئت وشـاقانِ کمـر بستـه و پـرستاران و خادمانِ آماده بـه خـدمت، بـه کـار     
گیري از وسعت معلومـات و قـدرت   شوند. بسیاري از مواقع نیز با بهرهگرفته می

پردازد.فرینی در آسمان شعر خود میشگفت انگیز تخیل خود به صحنه آ
ها و بویژه وقتی خورشید در پهنۀ آسمان به صورت در بسیاري از این صحنه

کنـد، یـک روحیـۀ    شود و در این عرصه یکّـه تـازي مـی   سلطانی مقتدر ظاهر می
شود، گویی شـاعر، در  اي در مجموعۀ این تصاویر احساس میحماسی و اسطوره

یش، خویشتن را در هیئـت سـلطان یکسـوارة گـردون     الیه هاي پنهان ضمیر خو
آیـد، انقالبهـاي   کند و آنچه براي این سلطان، در این عرصه، پیش مـی مجسم می

هاي پر فراز و نشـیبِ ذهـن و روحِ شـاعر اسـت کـه در      درونی و غوطه خوردن
تـر، بـه نظـر    یابد. به عبـارت سـاده  هیئت این سلطان، بر سریر آسمان، تجسم می
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اي حماسـی و  هـا، روحیـه  آرایـی هـا و صـحنه  ه در خلـق ایـن صـحنه   رسد کمی
هماوردجویانه بر ذهن و ضمیر شاعر غلبه داشته و با چنین احساسی وارد معرکۀ 

تـوان در  اي از ایـن روحیـه را مـی   پردازي و نماد آفرینی شده است. نمونـه تمثیل
صاویر حماسی و ترین تمشاهده کرد که یکی از باشکوه›› برافکند‹‹قصیدة مشهورِ

اساطیري و شاعرانۀ ادب فارسی از صحنۀ آسمان است که تجسمات و پندارهاي 
اي خیره کننده داده است و آن را به یک شـاهکار  انگیز خاقانی به آن جلوهشگفت

واقعی تبدیل کرده است. در این صحنه خورشید به صـورت سـلطانی مقتـدر، بـا     
سقالبی و جانداران و دالوران شاهی، )2(انچرمۀ تنگ بسته و هرا افکنده، با وشاق

گشـاید  شتابد و بر راه زمستان، به ناگهان، کمین میبه یاري نوروز دلْدل سوار می
شود و و گذشته از سلحشوري و دالوري، به حیلۀ جنگی و عیاري نیز متوسل می

ا بـه  با دنبه نهادن بر شب، که به نامردي با گـذار دادنِ روز بـه بـرج جـدي، آن ر    
حداکثر درجۀ نحیفی و الغري رسانده و در شب یلدا، سرمست از بادة پیروزي و 
غفلت، جشن این پیروزي ظالمانه را بر پاداشته اسـت، بـه ترکتـازي شـب پایـان      

کند که الغري و کاهشِ دق، کار شب را یکسره سـازد و بـا   بخشد و کاري میمی
پیروزي ظلمت بر نور و شـب  رسیدن نوروز آب رفته به جوي باز آید و روزگارِ

بر روز سپري شود:
بـرگستـوان بـه دلــدل شهبـا بـرافکنـدنـــوروز بــرقع از رخ زیبـــا بـرافکند
بـرچرمـه تنـگ بنـــدد و هـرا برافکنـدسلـــطان یکسوارة گردون بـه جنگ دي
رافکنـدبر راه دي کـمین بـه مـفاجـا بــبـا بیست و یک وشاق زسقالب ترك وار
بـــر حــوت یـونسی به تماشا بـرافکنداز دلـو یـوسفـی بجهد آفتـاب و چشـم
صحرا برافکندبهیـونسش دوباره چــون مـاهـی نهنـگ وار بـه حلقـش فـرو برد
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زیـور بــه روي مـرکـز غبـــرا برافکندآید و چون پشت مـاهیان چشمه به ماهی
بــر خـاك مـرده، بــاد مـسیحا برافکندنه مسیــحآن آتشیـن صلیـب در آن خـا

که چشم به مرعی برافکندبـــره همچونآن مـطبخی بــاغ نـهـد چشـم بـر بـره
بـرکـتف ابــر چــادر تــرسا بــرافکنداز پـشت کـوه چــادر احـرام بـرکشـد

ا بــرافکندبـرخاك و خاره سندس و خارچـون بـاد زنـدنیجـی کهسـار بـرکشــد
ابـرش طلـی بـه وجـه مـداوا بــرافکندمغـز هــوا ز فضــلۀ دي در زکـام بـود
تـا هر چه داشت قــاعده عذرا بــرافکندگـر شـب گـذار داد بـه بـزغـاله روز را
تـا کـاهش دقـش بــه مکافـا بــرافکندشـب را ز گـوسفند نـهد دنبـه آفـتــاب

)135ـ136(همان، صص 

نفوذ و  قدرت مشاهدات
در شعر خاقانی، نوعی اخـالصِ بلنـد   «در هر صورت و با هر زاویۀ دیدي، 

گونه، زیر هر حجابی، بیش از هر مسئلۀ دیگر قابل تشخیص است؛ پایه و حماسی
نبوده، بلکه با قوت مشاهدة بسیار قـوي  » گراذهن«به این معنا که خاقانی شاعري 

بوده است و به همـین علّـت   » گرامشاهده«و » گرابهتجر«و نافذي که داشته بیشتر 
دیوان او، شاید، یکی از نادرترین منابع فرهنگی ایران، از جهت انعکاس واقعیات 
و مسائل محفوظ و موجود در زمانۀ او و اصوالً دنیا محسوب شود؛ در حالی کـه  

همـه  باري منشأ این)3(»توان در شعر اغلب شعرا یافت.چنین خصوصیتی را نمی
        تشبیه و مجاز، در شعر خاقـانی بیشـتر مشـاهدات اوسـت تـا تخیــل و قـدرت

گوید، توان گفت که خاقانی بیشتر آنچه را که میپروري. به عبارت دیگر میخیال
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در جایی دیده و در تخیـل خود آن را به نوعی دیگر پـرورش داده اسـت؛ یعنـی    
ترین عامل خلق ایـن  مهمترین ومشاهدات او، بزرگحساسیتو قدرتو نفوذ

استعارات و تمثیالت است و شاعر در این ابداعات، بیشتر تجارب عینی خـود را  
منعکس کرده و این هنرِ بزرگ خاقانی است. به عنوان مثـال، وقتـی خورشـید بـا     
تمثیالتی چـون: قنـدیل، زرد پـاره، مهـرة زرد، خوانچـه، عـروس، نـارنج، دواج،        

، قربه، کاسه، سپر، خشتک، بیـرق و نظـایر آن در   صلیب، طشت، شمع، نان، بیضه
درخشد، پیداست که تمامی این تعبیرها، با مشـاهده و رؤیـت محـضِ    شعر او می

این اشیا در ذهن او شکل گرفته و با دخالت تخیل نیرومند او به صـورت مبالغـه   
و غیره ظاهر شده اسـت؛ بـدین معنـی کـه     ››آتشین‹‹و ›› زرین‹‹آمیز ِخود، یعنی 

ترکیبی از شاهدات محسوس و ملموس او به یاري قوة تخیل او تکمیل شـده و  م
المثـل در  ، عنصري نو و بدیع در شعر او ایجاد کرده اسـت. فـی  واقعیت و خیال

نتیجۀ تلفیق مشاهدة طاووس و مالحظۀ بال و پر رنگین و سحرآمیز این پرنده، و 
ر باغ آسمان مجسم قدرت تخیل شاعر، خورشید به صورت طاووسی آتشین پر د

شده است و معلومات دینی و فقهی و آگاهیهاي طبـّی و نجومیِ شـاعر، تصـویر   
آرایـی بـا   تر ساخته است. ایـن صـحنه  تر و پذیرفتنیتر و عینیخیالی او را واقعی

هاي آفتاب و حلول خورشید از حوت به حمل و نقطـۀ اعتـدال و   شکوه از جلوه
ر تشبیهات و اسـتعارات بـدیع و اسـاطیر دل انگیـز     ، از نظر احتوا ب)4(بیت الشرف

سلیمانی و ابداعات شاعرانۀ زیبا و وهم انگیز در نوع خود بی نظیر است: 

کـز پـرگــشادن او آفـاق بـست زیــورپـــردر آبگون قـفس بیـن طاووس آتشین 
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شــهپرپرگار زد هـوا را قـوس قـزح به نیــرنگ زد زمـین را شـبه فلک بـه جلـوه
شد سحاب اغبرشد بهار رنگین، زینزانعکسی زپـاي و پرش زد بـر زمین و گردون

صفر مفلس در صفـر شد توانگرآمـد چو ساکنزیرش دو گوي فشاز حرف صولجان
کـرد اعـتدال بـر وي بـیت الشرف مـقررشدخورشید از حوت درحمل که قرصیعنی

از شبانی هستش بــره مسخّـرموسیچوناکنـــونگرفت ویکچند چون سلیمان ماهی
همچون بره بر آمد پوشیده صـوف اصفـرعـریان ز حوض ماهی سوي بره روان شــد
غسـلش دهند و پـوشند آن حلّۀ مـزعفـرویحــک نه هــر شبانگه در آب گرم مغرب
ـسل دیگرکو را به حوض ماهی دادند غگـویی جنـابتـش بـود از لعبــتان دیـــده

بیمـاري دق آمد شب را که گشت الغـرخـور از ضعف علّت دي تـا رست قـرصۀ 

)191(همان، دیوان، ص 

›› کاسه‹‹همچنین است صحنۀ زیر که با مشاهدة ظروف و اوانی و از جمله 
شود و خیال در دوالب و گنجۀ خانه جرقۀ نخستین در ذهن شاعر زده می

آید و این تصویر دل ة وي به یاري بارقۀ آغازین مینیرومند و اطّالعات گسترد
انگیز در وصف بهار و انتقال خورشید از برج دلو و حوت به نقطۀ اعتدال ربیعی 

گیرد:شکل می
آن آتشــیـن کـــاســه نگر دوالب مـینا داشتـه

تــر و آهنگ دریـا داشتهایـن آب کــوثر کاسه
شدهدانمـاهیبه ز آنجاشده در دلــو نور افـشان

مـاهــی ازو بریـان شــده یک مــاه نعما داشته
نثـار افـشان او، اجـــرا خوران از خوان اوانجــم
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از مــاهـی بریـــان او نــــزل مـهیــــا داشته
در شکـمو یونسحوتستخور به هم و قرصماهی 

مـاهـی هــمه گـنج درم خـور زر گونا داشتـــه
فیر بین تـونــو تأثیر بیــن، حوتش بهینــورشید خ

جمشید مــاهـی گیر بیــن نــو ملک زیبا داشتـه
گـنج بـهـــار آنــک روان مـیغ اژدهـــاي گنجبان

ا داشتهرخش سحــاب آنکه دوان وز بـــرق هر
)384(همان، ص 

ر از جملـه  بدیهی است که تعداد دیگري از عناصر تشکیل دهندة این تصوی
نثار افشانی و اجرا خواري و ماهی بریان و خـوان پـر نعمـت و نظـــایر آن نیـز      

گیري تصویـــر زیـر مشـاهدة    نتیجۀ مشاهدات و تجربیات شاعر است. در شکل
پختـــن نـان، نقـش    تخم پرندگان و ترازوي زرد رنـگ فروشـندگان، و صـحنۀ   

اساسی داشته است: 
سـیمـاب آتـشین زد در بـادبـان اخـضرمعنبـرچـون آه عـاشق آمـد صبح آتـش 

سیمـاب شد چو بر زد سیماب آتشین سرهـاي زریـن از سـقف نیم خایـهآن خایه
کـو در عمـود سیـمین دارد تـرازوي زرزد شناعت برصبح راست خانهمرغ از چه 

اش اختـرهــنـان سـپید او مـه، نان ریزهساخت شبروان راخوان کاسه ...چرخ سیاه
افـتاد نـان سیـمین انــدر دهــان خـاورچـون پـخت نان زرین اندر تنور مشـرق
یـا قـوم اطعمـونی آوازش آمــد از بــرکوس شکم تهی را بود آرزوي آن نـــان

)186ص (همان، 
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نیز در تصاویر زیر که نور افشانی آفتاب در فصل پاییز و ورود خورشید بـه  
اییهاي خزان و کوتاه شدن روزها و دراز شدن شبها با تعبیرات و برج میزان و زیب

تشبیهات دل انگیزي بیان شده، مشاهدات عینی از جمله زرافشانی شاهان و خیمه 
زدن سالطین و چتر سلطانی و ترازوي نارنج کودکان و نارنج گیالن، سهم مؤثّري 

داشته است:
یـر زرهــاي آبــان نمــایدکـه اکـسشـه اختـران زان زر افشــان نمــاید

زر ســامـري نقــد مـیــزان نمایــدبـر آرد ز جیــب فلک دســت موسی 
چـه معــنی کـه مـعلــول میزان نمایدعیسی آمـدنـــه خورشیــد همخــانۀ 

کــه نارنج و زر هــر دو یکسان نمــایدز نـارنـج اگـر طــفـل سـازد تـــرازو
ز خـورشیــد نـارنـج گــیالن نمایدکانــدر تــرازواست خــویی فلک طفل 

کــه ابــر خزان چـتر سـلطان نمایدسلطان انجــم بـــرون زدمگر خیـــمه

)130(همان، ص 

سهم معلومات شاعر
اي به شهادت آثار خاقانی، این شاعر اطّالعات بسیار وسیع و قابـل مالحظـه  

ار خود و همچنین اعصار گذشته داشته اسـت و  از علوم و فنون و دانشهاي روزگ
جاي پاي این معلومات در سراسر دیوان چند هزار بیتـی و آثـار دیگـر او، یعنـی     

خورد. در موضوع مورد بحث، نقش العراقین و منشآت، به چشم میمنظومۀ تحفه
اطّالعات نجومی شاعر و بخصوص انتقال خورشید از برجی به برج دیگر، طبـق  

قدیم، که منشأ تغییرات فصول و انقالبات جوي و تحـوالت تقـویمی   علم هیئت 
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هاي فلکی انکار ناپذیر است و در ایـن مـورد   شده، در تکمیل صحنهمحسوب می
که ›› حمل‹‹به ›› حوت‹‹و از ›› حوت‹‹به ›› دلو‹‹ماجراي ورود خورشید از برج 

یرپردازي پایان فصل سرما و آغاز انقالب بهاري اسـت، از صـور مکـرر در تصـو    
نقش معلومات خاقانی از قصص و روایات مربـوط بـه پیـامبران و    )5(شاعر است.

بخصوص ماجراهاي زیر نیز در این نماد پردازي قابل توجه است.
ـ مسیح و خورشید و آسمان چهارم؛1
ـ سلیمان و ماهی گیري؛2
ـ یونس و ماهی؛3
ـ یوسف و جمال یوسفی و چاه؛4
نی موسی؛ـ موسی و ید بیضا و شبا5

گرفتن این تصاویر، نه به اندازة موضـوعات  نقش اساطیر ایرانی نیز در شکل
باال، بلکه درمراتب بعدي، روشن اسـت و بـویژه ماجراهـاي زال، پدررسـتم، بـه      

بـا ایـن   » زالِ زر، و تداعی تشعشع و پرتو زرین آفتاب‹‹مناسبت نام و لقبِ وي، 
مبحث قابل توجه است.

یکپارچگی تصاویر
کنیم این تمثیلها و تعبیرها، معموالً بـه صـورت تصـاویر    چنانکه مشاهده می

یکپارچه و به شکل تابلویی واحد، با اجزاي مستقّل و در عین حال متّحد و به هم 
گر و درموارد اندکی و بیشتر در مقام مدح، در یـک  پیوسته در شعر خاقانی جلوه

حال زائرانِ خانۀ خـدا و نفسـهاي   المثل آنجا که در وصف اند، فیبیت ظاهر شده
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شود که تف این نفسـها آن را  تشبیه می» شمع هفت چرخ‹‹گرم آنان، خورشید به 
گدازد:کند و میذوب می

از بسکه تف رسد زنفس هـاي بیمـرشبل شمع هفت چرخ گدازان شده چو موم

)218(همان، ص 

رشید به مثابۀ و در جایی دیگر در ستــایش از عظمت و اقتدار ممدوح، خو
شـود کـــه تشعــشع و درخشـش آن بـــازتاب تأللـو شمــشیر        چتر زرینی می
ممدوح است.

چتــر زرین چون هــوا بگرفت گویــی بر فلک
اندعکس شمشیر شـه سلطــان نشان افشانــده

)106(همان، ص 

تعدد و تنوع
ه شـعر و  نکتۀ قابل توجـّه در این تصویرها، تعدد و تنوع تشبیه در یک قطع

اي واحد و حتّی یک بیــت واحد است، چنانکه تعـداد ایـن تشـبیهات در    صحنه
المثل در بیت زیر، که به مناسبتهاي رسد؛ فییک بیت، گاهی به پنــج مورد مـــی

مختلف خورشید به قــرص نــان و تنور و مطبخی و خـوان زر و خـوان سـاالر    
مانند شده است: 

نگرقرص و هم آتشآفــاق را از جرم خـور هم
ساالر آمدهزر، هم میـدهخوانمطبخـی، همهم

)391(همان، ص 
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این تعدد و گوناگونی در یک قطعه شعر و طی ابیـات متـوالی، چشـمگیرتر    
اي با مطلع زیر:است؛ به عنوان مثال در قصیده

ارخنده زد انـدر هـوا بیـرق او بـرق وصبح ز مشرق چو کرد بیرق نور آشکار

)182(همان، ص

شـود و بـا   از مشـرق ظـاهر مـی   ››بیرقِ نور‹‹خورشید، در آغاز، به صورت 
کند و سـپس تبـدیل   فضاي آسمان را روشن می››برق‹‹نورافشانی خود همچون 

کنـد  شود و با  کیمیا گري مسِ خاك را به زرِ عیار بدل میمی››گوگرد سرخ‹‹به 
از افـق  ››آینـۀ چـین  ‹‹ی روز، به شـکل  و به دنبال آن به دست خسرو چین، یعن

زداید و با فرو بـردنِ تیغـی بـر    گردد و زنگار شب را از آینۀ آسمان مینمودار می
کند و بعـد از آن، بـه مناسـبت نـام دیگـرِ      پیکر ماه، او را از صحنۀ مبارزه دور می

ب شود و با ظاهر شدن آن، سیاهی شب در غـر بدل می››مهرة زر‹‹خود، مهر، به 
یـاب شـاعر   شود و به صرف همین مناسبت، ذهن پویا و نکتهسرنگون و نابود می

کند که غُـراب زمـین (سـیاهی شـب) از بـیمش      قدرتمندي تبدیل میبازاو را به 
یهود به ››زرد پارة‹‹گریزد و این بار به یاري گنجینۀ معلومات شاعر در نقش می

دوزد و سرانجام چون تف کوه میآید و دست سپیدة بامدادي آن را بر کصحنه می
شود.گر میدلربا جلوه››عروسی‹‹

داد مــسِ خــاك را گــونـۀ زر عیـار... بود چوگوگرد سرخ کز بر چرخ کبـود
ز آینـۀ چـرخ رفـت رنگ شــه زنگبارخسـرو چیـن از افـق آینـۀ چین نمــود
خــت دست سپیده غیـاربرکتف کوه دودر سـپر مـاه رانـد تیـغ زر اندوده مهــر
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مــهر ز مـشرق نمـود مـهرة زر آشـکارظّل صنوبر مـثال گشت به مغــرب نگون
تـا نـکنـد نـاگهان بـاز سـپهرش شـکارداد غُراب زمیـن روي بـه سـوي غـروب
پـیش عــروس سـپهر زر کـواکب نـثاربرقع زرین صبح چرخ برانــداخت و کرد

)182(همان، ص 

اي دیگر با مطلع زیر:است در صحنههمچنین 
بـرگستوان به دلدل شهبـا برافکندنوروز برقع از رخ زیبا برافکند

)97(همان، ص 

شود و پس وارد عرصۀ آسمان می››سلطان یکسواره‹‹که خورشید با عنوان 
رود (در حـالی کـه   شود به ماهی مـی میايچشمهاز هنرنماییهاي اعجاب انگیز، 

گـردد و  می››صلیبی آتشین‹‹به باید به چشمه برود !) و به دنبال آن تبدیل ماهی
دوزد تا با شود و چشم بر برة فلک میظاهر می››مطبخی باغ‹‹سرانجام در نقش 

)6(تر براي عالم و عالمیان بگسترد.طبخ آن سفرة رنگین بهاري را، هر چه با شکوه

اي دیگر نیز با مطلع زیر:ر قصیدهد
ابر نهنگ آسا زکف لولوي الال ریختهاز تف زرین صدف شد آب دریا ریختهباز

)379(همان، ص 

در آسـمان ظـاهر و موجـب    ››صدف زریـن ‹‹خورشید در آغاز به صورت 
سـالح خـود را در   ››شاه یک اسبه‹‹شود و سپس با عنوان بارش بارانِ بهاري می
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یوسـف زریـن   ‹‹ا در هیئـت  ریزد و به دنبال ایـن مـاجر  قلب معرکه به زمین می
کند و با فراهم آوردن موجبات بارش ابر، اشک زلیخا را در خودنمایی می››رسن
کند و به این ترتیب به سه صـورت مختلـف کـه یکـی بیـانگر      ها مجسم میدیده

ارزش واال (صدف و در) و دیگري قدرتی عظیم (سلطان یکّـه سـوار) و سـومی    
آید.است، به جلوه درمیعنصري مقدس و زیبا (یوسف صدیق)

همچنین است در تصویري دیگر با مطلع زیر:
مهر است یا زریــن صــدف خرچنگ را یــار آمده

خــرچنگ نــاپروا ز تف پروانۀ نــار آمــده

)390(همان، ص 

ذهنِ مبتکر شاعر در آغاز این صحنه و به مناسبت خرچنگ، خورشید را بـه  
 ج›› صدف زرینی‹‹صورتسـّم کرده و تابش و گرماي خورشید موجب شـده  م

بشود و خرچنگ پروانۀ او گـردد و در جریـان   ››آتشی‹‹که این صدف تبدیل به 
شـود و سـپس بـا    با نشان و لباسِ محرمان مـی ››کعبه اي‹‹این تخیـّل، خورشید 

گردد. و به دنبال آن به مناسبت می››زمزم آتش فشان‹‹تشعشع خیره کنندة خود 
شـمع  ‹‹شود و بعـد از آن بـه صـورت   می››خشت زر‹‹ل به گريِ سنگ، مبدمینا

در هوا پدیدار و در پایان در هیئت جنگجویی با سـالح  ››آتش فشان‹‹و ›› روان
در ››ايمهره‹‹شود و سرانجام به زرین در صحراي آتش چهرة آسمان نمودار می

سرخ و آتشین است.››دانۀ نار‹‹گردد که همچون مغز افعی فلک تبدیل می
جرم خور، سرطانـش داده زور و فر... بیمار بوده 
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مـعجون سـرطــانی نگر، داروي بیمار آمده
آن کعبـۀ محـرم نـشان، آن زمــزم آتش فشــان

کشان، یکمه به پـروار آمدهدرکاخ مه دامــن
هـر سنگ را کز ساحري، کـــرده صبـا مینـاگري

نــاش دینـار آمدهاز خشت زر خـاوري، مـی
شمع روان بین در هوا، آتش فشـــان بین در هـوا

برکرکسان بیــن در هـوا، پرواز دشوار آمـده
بیـنبین، صحراي آتش چهرهدهره زرینخورشید

در مغز افعی مهـــره بیـن چون دانـۀ نار آمده

)390(همان، ص 

است که از ذکر همۀ آنها هاي این تعدد و تنوع در شعر خاقانی بسیارنمونه
شود.خودداري می

مناسبت ها و تداعیها
یکی از ویژگیهاي این تصویرها، که به قدرت و پویـایی ذهنـی و خالقیـت    

شود، یافتن مناسبتها و تداعیهاي پی در پی است کـه در ابـداع   خاقانی مربوط می
موضـوعی  کند و هر مناسبتی او را بـه هاي فلکی، به ذهن شاعر خطور میصحنه

دهد. اساساً خاقانی در ورطـۀ شـعر و شـاعري و    تازه و مضمونی جدید سوق می
دارد و هـر  ››تناسـب جـوي و تناسـب آفـرین    ‹‹بویژه در زمینـۀ وصـف، ذهنـی    
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شود و پس گیرد و ظاهر میاي به مناسبت پدیدة دیگر در ذهن او شکل میپدیده
یر او پیدا شد، مناسبتهاي موضوعی، از آنکه بارقۀ اولیـّه، به دلیل یا دالیلی، در ضم

پردازي، در یک شود تا جایی که این تمثیلمتداعیِ موضوع و موضوعات دیگر می
هـا و دریافتهـاي او ادامـه پیـدا     قطعه شعر، تا خالی شدن ذهن شاعر از اندوختـه 

کند. بدیهی است که درمورد علّت و مبدأ پیدایش این تصـویرها نبایـد دنبـال    می
بگردیم؛ چرا که ذهن انسان دائماً دستخوش تداعیهاست و هر نکته علّت واحدي
انـد، بـه دنبـال    سلسلۀ نکات و تصاویري را که به نوعی با آن مرتبطو تصویري، 

آورد. به همین دلیل مناسبتهاي باریک و مستتر در هر صحنه به قدري است که می
کنـد.  هـن خطـور مـی   رسد و به تـدریج بـه ذ  در بدو مطالعه به نظر خواننده نمی

سـبز  المثل وقتی آسمان نیلگون، با رنگـامیزي سـحرگاهی بـه صـورت پسـتۀ     فی
شود و خورشـید چـون قنـدیل دیـر عیسـویان ظـاهر       خندان و خونین مجسم می

گردد، ذهن شاعر از مسیح و مسیحیـّت متوجــّه یهـود و آداب و سـنن آنـان     می
شود و م وارد عرصۀ خیال او میاین قو›› زرد پارة‹‹شود و خورشید در هیئت می

بدنبال طرحِ چشم درد خروس، به دلیل سرخی چشم او، از خورشـید بـه عنـوان    
گیـرد و بـه ایـن ترتیـب،     براي فصد این خروسِ بیمار بهـره مـی  ›› طشت زرین‹‹

تصوري که براساسِ یک مشاهده در ذهن شاعر ایجــاد شده، معلومات دیگـر او  
آگاهیهـاي محفـوظ در انـــدیشۀ او، یکـی پـس از      کنـد و را هم وارد صحنه می

شوند:دیگري وارد عرصۀ هنرنمایی او می
نــدیدي، فلک بیـن کز آنسان نمایداگـر پسـتـۀ سـبز خنـدان خونیــن
تــن ابــر زنجیــر رهبــان نمایـدرخ صـبح قـندیـل عیـسی فــروزد
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زرد کتــّان نمایدیـــکی پــــارةفـلک را یهـودانــه بـر کـتف ازرق
کـه تـشنیـع او را از ایـشان نمایـدمستان... همانـا خروس است غمـّاز 

کـه در چشم سـرخی فراوان نمایـدنـدانــم خمـارست یا چشم دردش
گلــوي خـراشیـده ز افـغان نمایـدکــاورد چشم دردش به افغانز بس 

از شـرق رخشان نمایدکه طشت زرمــگر روز قیفـال او رانــد خواهـد

)127ـ 129(همان، صص 

در عرصۀ خیال شاعر ›› شاه اختران‹‹همچنین هنگامی که خورشید با عنوان 
بـا سـامري و   ›› زر افشانی‹‹و ›› زر‹‹با ›› شاه‹‹شود، گر میو صحنۀ شعر او جلوه

شود و این تداعی کند و سامري متداعی موسی (ع) میزر سامري مناسبت پیدا می
و ماجراهاي مربوط به او، از جمله همخانگی مسیح در آسمان چهارم ›› عیسی‹‹با 

کند و شفا بخشی و طبابـت مسـیح در ذهـن شـاعر     با خورشید، مناسبت پیدا می
شود و میزانِ فلک با شود و خورشید در برج میزان معلول (مریض) میتداعی می

دنبال تناسبات دیگـر، سـرانجام   کند و به کودکان مناسبت پیدا می)7(ترازوي نارنج
شود:ظاهر می›› نارنج گیالن‹‹خورشید، به شکل

کـه اکــسیر زرهـاي آبــان نمایدشه اختران زان زر افشان نماید
زر ســامـري نـقــد میــزان نمــایدبرآرد ز جیــب فلک دست موسی

ــایدچــه مـعنی که مـعـلول میزان نمعیسی آمـــدنه خورشید همخانـۀ
کـه نارنج و زر هـر دو یکسان نمــایدز نــارنج اگـر طفل سـازد تـرازو

ز خـورشیـد نـارنـج گــیالن نمــایدخوییست کاندر ترازوفلــک طفل 

)130(همان، ص
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یا هنگامی که آفتاب چشمۀ پرنور خود را بر ماهی فلک (حوت) جاري 
گیري او و خاتم گمشدة سلیمان را یماجراي سلیمان و ماه›› ماهی‹‹کند، لفظ می

با آئین نصاري و عید پنجاهۀ ›› ماهی‹‹کند و به دنبال آن در شکم ماهی تداعی می
با ماهی خوردن در مراسم )8(کند و ماهی خورانِ پنجاههآنان مناسبت پیدا می
کند و این مراسم، خوان شاهان و اغذیۀ آن، از جمله برة نوروز ارتباط پیدا می

آورد و ...را در سور بهار به همراه میبریان 
روان کرد آفتــابچشمــه بــر ماهی خیــل دي ماهی نهان کــرد آفـــتاب
کانــدر آن مــاهی نهــان کرد آفتـاب... خاتـم مـلک سـلیمـــانــی نــگر
بهــر عیسی نزل خــوان کرد آفتــاباز پـی پـنجاهه در مـاهــی خــوران 

روز نــو را مـیهمــان کـرد آفتــابمـاهــی بـریــان چــرخوقت را از
گوسپنـدي را نشــان کرد آفتــاب ...وز پـــی بـریـانـی ســـور بــهار

)494(همان، ص 

مظاهر جمال و کمال 
خاقانی در انتخاب مظاهر و استعارات خورشیديِ در شعر خود محدودیتی 

گیالن گرفته تا آینه و شمع و صلیب و خاص قایل نیست، چنانکه از نارنج 
خوانچه و قربه و کاسه و قندیل و طاووس و سیمرغ و بیضه و گوگرد و سلطان 
و یوسف و طیلسان و سپر و آهو و نان و صدف و زرد پاره و غیره، همگی، با 

شوند؛ نکتۀ درخور توجـّه این است که همۀاوصافی خاص، مشَبه به خورشید می
نمود خیر و برکت، حشمت و جالل، اقتدار و توانایی، حسن و این تمثیلها،
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قابل تصور و ›› مظهر جمال و کمالِ‹‹زیبایی، ارزش و اهمیت، و در یک کالم 
تجسم انسانی است و خورشید به مناسبت وظیفۀ اصلی خود، یعنی روشن کردنِ 

قات آن، در جان و مخلوتاریکیها و گرم کردنِ عالم هستی و جان دادن به زمین بی
ذهنِ کمال جوي خاقانی نیز مظهر خیر و منشأ حیات و سرزندگی است و هیچ 
یک از تمثیلهاي شاعر، نمود شر و شرانگیزي و موجب تنفّر طبع و مالل خاطر و 
برانگیزندة احساسهاي ناخوشایند و یا موجب دریافتهاي مردود و مطرود نیست. 

و ›› سلطان یکسواره‹‹بخش با عنوان به عنوان مثال، آنجا که این جِرمِ حیات
و نظایر آن وارد صحنه ›› یکسوارة چرخ‹‹و ›› شاه اختران‹‹و ›› سلطان انجم‹‹

و ›› قربۀ زرین‹‹؛ هنگامی که به صورت اقتدارها و تواناییهاستشود، نمایندة می
مظهر شود، ظاهر می›› یوسف زرین رسن‹‹و ›› خشتک زرین‹‹و ›› خایۀ زرین‹‹

شود.) (وصف زرین، خود، موجب چنین دریافتی میزیبایی است ظرافت و
و ›› طاووس آتشین‹‹و ›› آتشین دواج‹‹و ›› آتش گردون‹‹زمانی که به صورت 

آید نمودگار در می›› گوگرد سرخ‹‹و ›› سیماب آتشین‹‹و ›› صدف آتشین‹‹
، ››طیلسان مزَعفر‹‹و ›› آتشین صلیب‹‹و با تمثیلِ عظمتها و شگفتیهاست 

و ›› ینچتر زر‹‹کند و تشبیهاتی چون میس و ایمان و اعتقاداز تقدحکایت 
و تعبیراتی چون: بیانگر جالل و شکوه›› خسرو زرین قطا‹‹و ›› بیرق نور‹‹
مظهر ›› چشمه‹‹و ›› قرص نان‹‹و ›› یننان زر‹‹و ›› میده ساالر‹‹و ›› مطبخی‹‹

›› ینبیضۀ زر‹‹و ›› زر سرخ‹‹و › ›ترازوي زر‹‹و تشبیهاتی چون: خیر و برکت
و ›› خوانچۀ زر‹‹است و ايوریهاي افسانهبخششها و احسانها و بهرهیادآور 



79در دیوان خاقانیبا خورشید تصویرسازي و نمادپردازي

و تشبیه آن به مظهر جشن و شادي و سرور؛ ›› آینۀ آتشین‹‹و ›› آینۀ چین‹‹
و ›› ینمهرة زر‹‹و ›› مهرة زرد‹‹و از شفاها و بهبودها و راحتیهاحاکی ›› نارنج‹‹
است و به ِ بازیها و سرگرمیهاي نشاط بخش، یادآور››طاس زر‹‹و ›› قوارهزرد‹‹

گري آفتابِ عالمتاب، در فضاي ذهن خاقانی و در آسمان این ترتیب حاصل جلوه
آورد خیر و برکت و بخشش و شادي و شعر او، و آنچه با خود به همراه می

و آرزوست که ضمناً س و امید جالل و شکوه و قدرت و ظرافت و زیبائی و تقد
حاکی از آرمان طلبیهاي ضمیر ناخود آگاه این شاعر همیشه شاکی و ناراضیِ ادب 

فارسی نیز هست.

تصاویر نمادین خورشید در دیوان خاقانی 
اهم تصاویر نمادین خورشید در دیوان خاقانی عبارتند از :

. سیماب آتشین31آتش گردون.1
ن. شاه اخترا32آتشین آینه.2
. شاه یک اسبه33آتشین دواج.3
. شمع هفت چرخ 34آتشین صدف یا صدف آتشین .4
. طاووس آتشین پر35آتشین صلیب.5
. طاووس صبح 36آتشین کاسه.6
. طشت زرد 37آیینۀ آسمان.7
. طفل خونین 38آیینۀ چین.8
. طیلستان مزعفر39آیینۀ سکندري.9

. عروس سپهر 40آهوي زرین.10
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. قربۀ زرین 41یرق نورب.11
. قرص آتش 42بیضۀ آتشین.12
. قندیل دیر چرخ 43بیضۀ زرین.13
. قندیل عیسی 44ترازوي زر.14
. گوگرد سرخ 45چتر زرین.15
. مطبخی 46خایۀ زرین.16
. میده ساالر 47خسرو چارم سریر.17
. مهرة زرد 48خسرو زرین قطا.18
. مهرة زرین49خشت زر.19
. نارنج گیالن 50تک زرینخش.20
. نان زرین 51خواجۀ چارم بالد.21
. یوسف رسته زدلو52خوانچۀ زر.22
. یوسف زرین رسن 53زرد پاره یا غیار.23
. یوسف زرین نقاب54زر سامري.24
زر سرخ .25
زرین صدف.26
سپر زر.27
سپر زرد.28
سلطان انجم.29
سلطان یکسواره.30

یادداشتها
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به معنی مشرق است. فخرالدین اسعد xvarāsānدر پهلوي ›› خراسان‹‹ـ 1

گرگانی گوید:
خور آساندرو بـاش و جهان را میخوشــا جایا بـر و بوم خراسان 

خراسان آن بـود کـز وي خور آسدزبـان پـهلوي هـر کـو شناسـد

انکجا از وي خـور آید ســوي ایررا بود معنی: خورآیـانخوراسان

، به نقل از برهان قاطع، حواشی)171(ویس و رامین ص 

ـ بیست و یک وشاق، اشاره به بیست و یک صورت شمالی فلکی است. به 2

ـ دب اصغر یا خرسِ خُرد؛     1نوشتۀ ابوریحان بیرونی صورتهاي شمالی عبارتند از :

ار پیچش که گرداگرد ـ تنین (ماننده به مار بزرگ و بسی3ـ دب اکبر یا خرس بزرگ؛ 2

ـ فکّه یا 6کننده؛ ـ عوا یا بانگ5ـ قیقاوس یا قیفاوس یا ملتهب ؛ 4قطب شمال برآمده)؛ 

ـ جاثی علی رِکبتَیه، یعنی 7اکلیل یا افسر که عامه به کاسه یتیمان و مسکینان مانند کنند؛

ا شلیاق  ـ لورا که چنگ رومی است و گاهی کَشَف و سلحفـــاه یا سلیاق ی8زانوزده؛ 

ـ ذات الکرسی چون زنی نشسته بر تختی 10ـ دجــاجه یعنی ماکیان؛ 9نیز خــوانند؛ 

ـ ممسک العنان یعنی دارندة عنان؛ 12ـ برساوس یا حامل رأس الغول؛ 11برکردارِ منبر؛ 

ـ حیه الحوا یعنی مارِ مار 14ـ حوا یعنی مار افساي که مردي است بر پاي ایستاده؛ 13

ـ عقاب که بر تیر نشسته است؛      16یعنی تیر که نوك نیز خوانند؛ ـ سهم15افساي؛ 

ـ دلفین که جــانوري دریـــایی است همچون خیک و مــردم را دوست دارد و 17
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ـ اَنْدر و 20ـ فَرُس ثــانی؛ 19ـ فَرُسِ اول یـا پارة اسب؛ 18غــرق شدگان را برهاند؛ 

ـ مثلثّ یا سه سو. (التفهیم،       21لمرأه المسلسه؛ میدا یا المرأه الّتی لــم تر بعال یا ا

و بعد)91ص 

که خلوص آنها از دیدگاههاي دیگر، قابل » فردوسی«و » موالنا«بگذریم از -3

یک از شاعران بزرگ ادب فارسی نیست. (از افادات شفاهی استاد منوچهر قیاس با هیچ

مرتضوي)

اب در نوزده درجۀ حمل است و ـ بیت الشّرف، برج حمل است چون شرف آفت4

هر برجی که شرف سیاره اي در آن باشد آن را بیت الشّرف گویند.
)96(فرهنگ اصطالحات نجومی، ص 

است.›› هبوط‹‹، در مقابل ››شرف‹‹توضیح اینکه 

درجاتی از برجها یا همۀ برج را براي سیاره، شرف آن سیاره گویند، چنانکه شرف 

15درجۀ میزان و شرف مشتري در 21رف زحل در درجۀ حمل و ش19آفتاب در 

درجۀ حوت و شرف 27درجه ثور و شرف زهره در 3درجۀ سرطان وشرف قمر در 

درجۀ سنبله است.15عطارد در 
)439(همان ص 

خاقانی در جاي دیگر گوید:
شرف شمس به واو قَسم است شمس را خوان بره نیست شرف

)821(همان، ص 
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تصویرهاي فلکی خاقانی، اعم از خورشیدي و غیره، با ـ اساساً بیشتر5

سازي دربارة این سه برج (دلو و حوت و حمل) شکل گرفته است و موارد مضمون

ترین آنها مطلع ها، با بروج بعدي تکمیل شده است که یکی از بدیعاندکی از این صحنه

شود:اي است که با این بیت شروع میدوم قصیده

را توشه دهد توانگريعالم فاقه برده کند شاه فلک کدیوريماه به ماه می
)428ص (همان،

این تصویر که با مائده ساختنِ خورشید، شاه فلک، با ورود به برج حمل شروع 

کند. خاقانی شود، تا ورود خورشید به برج میزان (آغاز پاییز و مهر ماه) ادامه پیدا میمی

ترین استعارات و تشبیهات به به برج دیگر با بدیعورود و خروج خورشید را از برجی 

هاي پاییزي از جمله: انگور و ترنج و نظیر از میوهانگیز و کمکشیده و وصفی دلتصویر 

گیري از تخیـّل نیرومند و معلومات وسیع خود از جمله: نخل و سیب و نار، با بهره

و مجمر زر و زنگی عیسی خُرد و بانوي ختن و بیمار مجذوم و زرد پارة یهود

زن و غیره نموده است.چارپاره

درج شده است.10و 9این تصویر در ص -6

ـ ترازوي نارنج کودکـــان در ابیات دیگــري از دیوان نیز مورد توجه قرار 7

گرفته از جمله: 
نارنج از آن کَنَد که ترازو کند ز پوست ـ بـس طفل کارزوي تـرازوي زر کند

)839ص (همان، 
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لیک نسنجد بـدان زیـرك زر عیــارترازو کندگرچه ز نــارنج پوست، طفل 
)180ص(همان،

پـنداشت کــو ترازوي زر عیار کـردز نارنج کفّه ساختکه ـ مانم به کودکی 
)153ص(همان،

اي ، در اینجا مراد عید پنجاهه است که به دنبال روزة هفت هفته››پنجاهه‹‹ـ 8
نزد تازیان، معروف است. ابوریحان ›› خمسین‹‹شود. این عید به رگزار مینصاري ب

صوم سلیحین، دنبال بِنطیقستی ‹‹یاد کرده است: ›› بِنطیقسطی‹‹بیرونی از این آیین با نام 
است و ایـّام روزه چهل و شش روز است و فطر آن همواره روز جمعه است و این 

››فطر به فطر کبیر موسوم است.
) 425آثار الباقیه ص (ترجمۀ

که در مفهومِ روزه گرفتنِ نصاري ›› پنجاهه گرفتن‹‹خاقانی در جاي دیگر به 
است اشاره کرده است:

شــــوم پنجــاهه گیــرم آشـــکاراپس از چندین چله در عهد سی سال 

)25(همان، ص 

گشایی مسیحیان، خوراك ماهی پیداست که در مراسم عید پنجاهه و روزه
اند.خوردهمی
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