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  قصاید خاقانیدراحادیث و اساطیرآیات،ترکیبات تصویري تلمیحی ملهم از

  فرمحمد بهنام

  دانشیار دانشگاه بیرجند

  زینب طالیی

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران

  چکیده

استعارات و  اصطالحات علمی خاص ومان،از علوم رایج زاو  استفاده.ترین شاعران سبک آذربایجان استیکی از بزرگ ،خاقانی

هاي مایهاي با بنتازهآفرینی و تصویرسازي، تصاویراو با امتزاج ترکیب. یاب کرده استشعر او را دیر، تشبیهات غریب در تصویرسازي

کامل  ی برخوردار است و احاطهفرهنگی وسیع که خاقانی از پشتوانه آنجااز. داي داربازتاب گسترده اوسازد که در شعرتلمیحی می

هدف ما در این مقاله . دبسیاري از ترکیبات تصویري او به نوعی اشاره و تلمیح به آیات و احادیث دار. برآیات و احادیث دارد

-ایم تا با دقت در ژرف ساخت هنري و زیبالذا کوشیده. تدر قصاید خاقانی اس ویريتصترکیبات شناساندن و تحلیل این گونه 

او را که ملهم از آیات و احادیث است بررسی و تحلیل نماییم و چگونگی استفاده از اي از تصاویر شعري پارهخاقانیناختی شعرش

نتایج تحقیق حاکی از آن . این پژوهش به شیوه تحلیل محتوا انجام یافته است. این آیات و احادیث را در تصویرسازي نشان دهیم

-است که بهره و با هدف ایجاد مضمون تازه و معناییبه دو صورت لفظیو اساطیر از قرآن و احادیث گیري خاقانی است که بهره

گیري از آیات قرآن حادیث و در بیشتر موارد این بهرهبیشتر از آیات قرآن بهره گرفته تا اوي . خورد گیري معنایی بیشتر به چشم می

از میان اساطیر هم سهم اساطیر مذهبی بسیار  .ت و یا بخشی ازآیه استبه شکل تلمیح و اقتباس کلمات، ترکیبات و تعبیرا

مهمترین اهداف انگیزشی او از کاربرد این گونه توصیف ازاظهار فضل، هشدار و انذار، مدح ممدوحان و ضمنًا. چشمگیرتر است

  . باشدتصاویر می

.بات تصویري و تلمیحیترکیتصویرسازي،ترکیب سازي،قصاید خاقانی،خاقانی،: هاکلیدواژه

  مقدمه

  سازي و تصویرسازيترکیب

گیرد، بنابراین شاعر در بیان احساس و عاطفه خود، به ضرورت به ز آنجا که اساس شعر بر کالم است که خود از واژگان مایه میا

مضمون مورد نظر خود بپردازد و  سازي متناسب با معنا و محتوا، به خلق و پرداخترود تا با استخدام آنها و ترکیب سراغ واژگان می

-سازي میشاعر براي بیان مفاهیم هنري و ذهنی خویش، ترکیب ؛به عبارت دیگر. عمق هنر خود را بدین وسیله به نمایش بگذارد

نري هاي هترین شیوهیکی از مهم.داردبدیع گامی اساسی در بیان مفهوم ذهنی خود برمیهاي جدید و ترکیبات کند و با خلق واژه

هايآفرینش ترکیببه عبارت دیگر تصویرسازي یعنی. شاعر براي بیان این مفهوم ذهنی و خلق این ترکیبات تازه، تصویرسازي است

 یر عنصر اصلیتصو.واژگانی یک زبان است هاي هنري براي بیان غناي گنجینه ترین شیوه هاي بدیع یکی از اساسیمجازي و استعاره

داند و  پوتبنیا نظریه پرداز ادبی هنر را اندیشیدن در قالب تصاویر می«.ه آن استیپابر يادیحد زر شعر تایتاثو سازنده شعر است و 

  )31:1385قاسمی پور،(» معتقد است که بدون تصویر هیچ هنري، به ویژه هیچ نوع شعري وجود ندارد

شود، لذا شاعران از تصاویر به عنوان ابزاري  ي آنها به خواننده نمیاز آنجا که تنها نام بردن از احساسات و عواطف باعث انتقال و القا

براي شیوه بیان هنري به منظور رساندن خواننده به درك و بینش شعري و انتقال این احساسات و عواطف از طریق ترکیب این 

 یرونیبهیآراستن ال ين شگردها برایتر از مهم یکیي در بستر گسترده خود رسازیتصو. جویندتصاویر با ساخت منطقی شعر بهره می

.گردد یاثر م هیشف درونماکت یدر نهاو  ریآن تصو يتوقف ذهن خواننده رو آراستن این الیه از اثر باعث. اثر است

اب بحث تصویر در معناي ایماژ را نخستین بار شفیعی کدکنی در کت. رود کار میهاي بالغت، اصطالح تصویر، معادل ایماژ بهدر کتاب

 ياوبرا یوشش ذهنکو انسان وعتیشاعر در مفهوم طب یتصرف ذهنتصویر، «: سدینویر میف تصویدر تعروي . صور خیال مطرح کرد

  .)2: 1388،ینکدکیعیشف(»عت استیعت با طبیا طبیعت یان انسان و طبینسبت م يبرقرار
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دانند که شعر براي خلق آن به نگارش تصویر را هدف میها ایماژیست. اهمیت و زیبایی تصویر شعري در شگفتی و غرابت آن است

  :رود به طور کلی اصطالح تصویر پردازي در ادبیات به دو مفهوم به کار می. آیدمیدر

بازنمایی واقعیت از آن استفاده گرا برايیک تصویر به ذهن خواننده، که معموال نویسندگان واقعاستفاده از زبان واقعی براي انتقال.1

.کنندمی

و ابداعی که این نوع تصویر ه براي بیان تصور و اندیشه انتزاعی با زبانی زند...استفاده از صناعات بالغی نظیر تشبیه، استعاره، کنایه.2

  .عنصر اصلی شعر و اساس کار شاعر است

و در تعاریف گذشتگان و امروزیان نخست باید خیال را بشناسیم که عنصر پایه و اساسی شعر است ) ایماژ(براي ورود به بحث تصویر 

بنابراین ابتدا اندکی به بررسی خیال ـ که همان تصرف ). 115: 1390نوري،. (از شعر، مستقیم یا غیرمستقیم به آن اشاره شده است

ادآور پردازیم و در عین حال باید یهاي مختلف طبیعت و زندگی بیرونی و درونی است ـ در زبان خاقانی می ذهنی شاعر در جنبه

در شعر او استفاده از صورخیال از  زیرا. شویم که در تصویرپردازي اشعار خاقانی مفهوم دوم از تصویرپردازي مد نظر ما خواهد بود

. برخوردار استاي جایگاه ویژه

مهارت تمام، دانش و اندیش، ذهن پویا و وقاد خود و با استادي و خاقانی با تکیه بر استعداد سرشار، معلومات گسترده، طبع ظریف 

استادانه و خالقانه از تشبیهات و استعارات، تصاویر ذهنی فراوانی از  او با استفاده.توانایی خود را در تصویرگري به کار برده است

يان مهم فضاسازکاز ار یکیخاقانی ریه تصاوکد از نظر دور داشت یگرچه نبا؛ اواقعیت اطراف و مفاهیم ذهنی خود خلق کرده است

نگارندگان در این مقاله که به روش تحلیل محتوا صورت گرفته، . اند جاد نشدهیاثر ا يظاهر یآراستگ يهستند و تنها برااشعارش 

اي از تصاویر شعري وي را که بر پایه ترکیبات ساخته شده و زیرساختی تلمیحی دارند، شناخته و تحلیل و بررسی کوشند گونهمی

  . شودبا عنوان ترکیبات تصویري تلمیحی یاد میبنابراین از آنها . کنند

له مقاالتی که درباره شیوه از جم. در مورد ترکیبات تصویري تلمیحی در قصاید خاقانی تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است

رسیدن به درك هاي هنري تصاویر و پردازي خاقانی با هدف شناخت تصاویر شعري و تحلیل آنها براي پی بردن به زیباییتصویر

اي نویافته از استعاره در  ترکیبی گونه هاي  استعاره«: توان به موارد زیر اشاره کرد اند میبهتري از اشعار دیریاب او صورت گرفته

تصویر استعاري کهن الگوي خورشید در «و» نقد و تحلیل شریعت و تصویر در شعر خاقانی«، از احمد پارسا» یهاي خاقان سروده

بازتاب علم نجوم در شگردهاي «از فالح رستگار،»تصویر در شعر خاقانی«از محسن ذوالفقاري، » قومی خاقانی و نظامی ناخوداگاه

اصالت «از محمدامیر مشهدي و همکاران، » هاي نو و چندالیه در شعر خاقانیاستعاره«فر،از محمد بهنام»تصویرگري خاقانی

  ...و» ی از سعید مهدوي فرترین معیار تصحیح دیوان خاقانتصویري مهم

  خاقانی شاعري تصویرپرداز 

بزرگترین شاعر تصویرپرداز ادب پارسی، اساس زبان شعري خود را بر آفرینش ترکیبات استعاري و تشبیهی و ن خاقانی به عنوا

مواد تصاویر شعري خود  گردد و اي دیگران نمی کلیشهساخته و گاه بر گرد تصاویر پیش هیچاو .تصویرهاي غریب و بدیع نهاده است

دهد و همین  و آگاه خود، به آنها جان می با ذهن خالق و آفرینندهگیرد و طبیعی خود میرا از محیط زندگی، اجتماعی، فرهنگی و

خاقانی شاعري است مبتکر و صاحب «:نویسداردالن جوان در این باره می .شود پویایی در تصویرگري او میموضوع باعث حرکت و

هاي معهود فکري و  تواند خود را در چارچوب و شاعر صاحب سبک و مبتکر که از نصیبه هنر برخوردار است، هیچ گاه نمی سبک

 بلکه برعکس، علیه همه. اند گونه بیندیشد که دیگران اندیشیده جهان ذهنی خویش بدانطبیعت وة هنري گرفتار ببیند و دربار

هاي تازه  جهتکند و براي خود روابط و تخیل، عصیان میۀ اري و پسندیده، به ویژه در عرصهاي ج هاي موجود و تمامی اندیشه نظام

  ).6:1374اردالن جوان،(» جوید و ابتکاري می

علی . هاي ذهنی شاعر دست یافتتوان به تمامی انواع صورتتنوع خیال شاعرانه در اشعار خاقانی در حدي است که به راحتی نمی 

هاي متداول بریزد بلکه داده است که آنها را در قالب جملهتالطم معانی در ذهن او به وي مجال نمی«: نویسدمیدشتی در این باره 

» تر نشان دهدتر و زندهپیوسته در تالش بوده است که با  توسل به استعارات و تشبییهات، صور ذهنی خود را قوي

ازین رو تصاویر شعري او داراي پیچیدگی و . براي تصویرآفرینی بهره ببرد وي کوشیده تا از تمام امکانات موجود). 15:1381دشتی،(
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باشد که خصوصاً در تشبیهات وي ظاهر هاي او، باریک بینی و نازك خیالی او میتصویرسازيهاي عمده درویژگیاز. دشواري است

آگاهی و . است مشهور شدهري صاحب سبک به شاعسازيخالقیت، توانایی، تسلط بر زبان و مهارت در تصویر خاقانی با.است

یاب کرده به شعر او را دیراستعارات و تشبیهات غریب و دور از ذهن، از علوم رایج زمان، اصطالحات علمی خاص واو  استفاده

  . نامندخواص میشاعر  همین دلیل او را

هاي تصویري در شعر او موجب تعقیدهاي معنوي و توقف تزاحم توان گفت اینکهنکته دیگري که باید درباره تصویرهاي خاقانی می

دهد که غریب، تازه وآورد و گاهی تصاویر متداول را پرداختی نو میگاهی تصویرها را ظریف و باریک پدید می.شودخواننده می

هاي سازي بر آفرینش ترکیبآرا، اساس زبان شعر خود را از طریق تصویروي به عنوان شاعري تصویرگرا و لفظ. رسدبدیع به نظرمی

-و مجازهاي بدیع قرارداده است و در حقیقت این ترکیبات تصویري وجه غالب شعر او را تشکیل میهااستعاري و تشبیهی، کنایه

  .دهند

دارند مانند یهیساخت تشبریه زکاست  يریشامل تصاو یگروه: ردکم یتوان به چند گروه تقس یرا مخاقانی ر شاعرانهیتصاو

رساخت یاست با ز يریگر شامل تصاوید یاند، گروه ساخته شده يزیص، و حسامیه، استعاره، تشخیتشب يه بر مبناکيریصاوت

ز از یتضاد و اغراق ن. ردیگ یاند در بر م جاد شدهیا یبات اضافکیدر ساختار تر يرات نحوییه با تغکرا  يریگر تصاویو گروه د یفیتوص

  .او هستند يهايرسازیدر تصو مورد استفاده یع ادبیگر صناید

در بسیاري از قصایدش به ابهام و اغراق روي آورده و مضامین عادي را با  و رغم سادگی زبان در بخش بزرگی از اشعارشخاقانی علی

به این دلیل  دشواري سخن و کالم او تنها. استفاده از تشبیه، ایهام، استعاره، مجاز و کنایه همراه با ایجاز و ابهام بیان کرده است

کند، بلکه مهارت، استادي و کاردانی او در بردن ترکیبات متداول دوري می نیست که ذهن او به ابهام و اغراق گرایش دارد و از بکار

،هاي گوناگون و انعکاس آنها در مفاهیم شعريهاي او در زمینهعلوم و فنون روزگار خویش و گستردگی و فزونی اطالعات و آگاهی

هرچند مایه اصلی شعر وي با زمینه عاطفی بسیار شاعرانه و قوي همراه است اما با  . را دشوار و البته دیریاب کرده استکالمش

الفاظ دور از ذهن و فنی،  .شود همین عاطفه و احساس داراي بیانی درشت و خشن است و با همین درشتی به خواننده عرضه می

  . کندسرگردانی میتصویرها را پیچیده و خواننده را دچار 

. ي دیگران نبودها هخوار خوان تجربپشت سر هم نیاورد و ریزهگاه هیچتصویرهاي ذهنی دیگران را  باید خاطرنشان کرد که خاقانی

باعث تمایز شعر او  ، کهشود و حاصل زندگی تلخ و پرفراز و نشیب اوستهمین تصویرهاي بدیع و غریب وي که گاهی خشن هم می

  .گرددمی نیزاز دیگران

  براي تصویرپردازي سازيترکیب

هاي مهم در آفرینش هنري است و کاربرد آنها باعث هاي خاقانی در تصویرگري خلق ترکیبات تازه است که از تکنیکاز هنرورزي

توان زبان مجازي و وي براي باال بردن . خاقانی در آفرینش ترکیبات و تعبیرات ناآشنا مهارتی خاص دارد.شودتصویرهاي نو میخلق 

چاشنی تشبیه نمادین همراه است و در با هایی دست زده که معموال ها، به ابداع ترکیبهمچنین برطرف کردن نیاز خود به واژه

بدیع گامی اساسی در بیان مفهوم ذهنی هاي جدید و ترکیبات در واقع با خلق واژه. آیدبرجستگی شعر او عامل اساسی به حساب می

  .داردمیخود بر 

جوید بنابراین هنگامی که به عرصه فضل نمایی وارد سازي به عنوان ابزاري براي نشان دادن فضل خود بهره می ترکیبخاقانی از 

هاي بدیع در پی نشان دادن برتري خود در شیوه بیان و پرداخت این ترکیبات و انطباق ناپذیر بودن آنها با شود با آفریدن ترکیبمی

برده نشده است، ترکیبی تا زمان شاعر بکار خاقانی بدیع و نو است؛ یعنی آن واژه هاي مرکب خودساخته واژه. است دیگر شاعران

چیرگی خاقانی بر سخن پارسی او را «: نویسد کزازي می. هاي ترکیبی هر کدام بصورت مجزا مأنوس و آشنا هستنداگرچه اجزاي واژه

هاي نو  ها و ترکیب بوده است، واژه هایی نو بکار گیرد و هر زمان که نیاز می در کالبد و کاربردها را  توانایی آن داده است که واژه

هاي هنري،  و شگرد و توان زبان فارسی ببرد و به یاري ترفند ها را از کارایی سان، بیشترین بهرهاو توانسته است بدین. بیافریند

ها و  ترفنداز همین جاست که وي به گستردگی، از. هاي خویش پدید آورد گان سرودههاي بسیار نغز، نازك و نهان در میان واژ پیوند

  .)2:1376کزازي،(»جوید هاي شاعرانه، در پروردن پندارها و آفریدن جهان هنري خویش بهره می آرایه
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ذهن وقاد اوست که از ترکیب دو یا اند و این دلیلی بر خالقیت هنري و او از رهگذر ترکیب به وجود آمده بسیاري از تصاویر برساخته

خاقانی از جهت ابداع ترکیب و ایجاد کنایات دلپذیر «: نویسد فروزانفر در این باره می. یابدچند واژه به معناي جدید و بدیع دست می

عمده . تمل نباشدهمپایه و در ردیف بزرگترین شعراي ایران است و کمتر بیتی از ابیاتش توان دید که بر یک یا چند ترکیب تازه ش

). 38:1380فروزانفر،(» براعت او در ترکیب مفردات است و او را در این زمینه دقائقی ست که هیچ یک از پیروانش بدان دست نیافته

هاي بدیع و نوساخته که به نوعی خالقیت ذهنی او هم  همین ابداع ترکیب. ابداع ترکیبهاي تازه در شعر خاقانی خوش نشسته است

او به مراتب به ترکیب سازي و  به دنبال آن مضمون آفرینی در محور افقی قصاید . تواند سبک شخصی وي باشدرود، میمیبه شمار 

    . خود پرداخته است

  تصویرهاي تلمیحی

-هاي علمی و دینی اسالمی است و به اقتضاي همین عصر، دانشکند که اوج دوران شکوفایی اندیشهمی در عصري زندگیخاقانی 

اي از موارد براي پرداخت بنابراین در پاره. دهددر اشعار خود بازتاب میاي هنري گوناگون و مسائل و باورهاي مختلف را به گونههاي

است که گوینده در ضمن کالم، به داستانی یا مثلی و یا  تلمیح در اصطالح بدیع آن .جوید بهره میتلمیح هاي خود از صنعت تصویر

در واقع تلمیح ابزاري براي بیان خالقیت شاعر و ایجاد تصویرهاي تازه و بدیع ). 328:1364،همایی(اشاره کند آیه و حدیثی معروف

اي تنگ از واژگان فرو ها را در کوزهتواند بافت معنایی سروده را ژرفا ببخشد و دریایی از اندیشهسخنور به یاري آن می«.شودمی

  ).110:1373کزازي،(» ریزد

پردازان تلمیحی در شعر او و پیشی گرفتن از شاعران و تصویر يهایع و دانش خاقانی از علوم زمانه باعث تنوع مایهاطالعات وس

صنعت تلمیح بخاطر داشتن تشبیه و تناسب در ژرف ساخت آن، داراي ارزش زیبایی شناختی  .دیگر در استفاده از تلمیحات است

عر از تلمیح و خصوصاّ تلمیح به آیات قرآن و احادیث است که اش از دالیل استفادهتفاخر به علم و فضل خود یکی . فراوانی است

-هاي عربی را با ساختار فارسی بیت ارتباط میوي با استادي تمام آیات، احادیث و ترکیب.اي ممتاز داردخاقانی در این زمینه چهره

آیات فراوانی از با استفاده از صنعت تلمیح، وي.یابد گاري میدهد که هم به لحاظ موسیقی و هم محتوا با ساختار بیت کامال ساز

  .خود قرار داده است آنها را وسیله بیان هنري و خالقانهکرده و اخذقرآن کریم و احادیث بسیاري را 

او داراي در دیوان )ص(حضرت سلیمان و به ویژه پیامبر اکرمحضرت یوسف،تلمیحات به داستان پیامبران مخصوصاً حضرت مسیح،

-و احادیث باعث خلق ترکیبات تصویري تلمیحی میهمزمان او از صور خیال و تلمیح به آیات قرآنی استفاده.بسامد بیشتري است

اي دارد، طبیعی از آنجا که آیات و احادیث و داستان پیامبران در اشعار خاقانی بازتاب گسترده. شود که در دیوان خاقانی کم نیست

تلمیحات خاقانی فقط البته ذکر این نکته الزم است که . شودبه داستان پیامبران نیز در اشعار وي به وفور یافت می است که تلمیح

وي عناصر . گیردنیز در اشعار او مورد استفاده قرارمی از جمله اساطیر ملی و مذهبیاساطیري  و دینی نیست بلکه تلمیحات تاریخی

به فحواي کالم با کالم و تصویر تلفیق و با بیانی نمادین به منظور مضمون پردازي در قالب شعر در اساطیري را هنرمندانه و با توجه 

  . گنجاندمی

خود  او با دانش گسترده. میان تصویرهاي خاقانی تصویرهاي اساطیري شاخصه اصلی شعر اوستدر«: نویسد فتوحی در این باره می

اساطیري و دینی ر تصویرسازي خود از عناصرد. ه استکهن به کالمش رنگ خاصی بخشیدهاي درباره علوم زمان و اساطیر و افسانه

کند تا عظمت مقام ممدوح را هاي بزرگ دینی را نثار صفات ممدوح میاسطوره.کند براي توصیف مشبه و مبالغه در آن استفاده می

اساطیري را از دنیاي معانی بزرگ به ست بلکه؛ نمادهاي ساز نیخاقانی اسطورهالبته باید گفت که .)281:1389فتوحی،(»بستاید

ها در شعر از ظرفیت و به کار بردن اسطوره«.تا به کمک آن به هدف و انگیزه اصلی خود برسد دنیاي معانی کوچک کشانده است

  ).72:1389،نقل در ذوالفقاري 360:1373، تبریزي(» گیردمی نشئت سازي ناخودآگاه قومی ذهن شاعراستعداد اسطوره

 چیزهاي کوچک و بی ارزشگاه براي امور ارزشمند و گاه براي اند، براي او مثل وسیلهدر واقع که  و دینی از تصاویر اساطیري

تلمیحی در این تصاویر. خاقانی در واقع همین استفاده و بهره جویی را در تصویرهاي دینی نیز انجام داده است .کندمی استفاده

 -، استعاريتلمیحی -شود که در نهایت تصویرهاي تشبیهیم قرآنی و گاهی از الفاظ و تعبیرات قرآنی استفاده میگاهی از مفاهی
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اضافه به مشبه که معموال بخش یا تعبیري از قرآن است،به تشبیهی مشبهدر تصاویر. کندتلمیحی را خلق می -و کنایی تلمیحی

  .اهیم یا ماجراهاي قرآنی تلمیح داردبیشتر به مف هم در تصاویر استعاري.شودمی

گیري معنایی در طور کلی بهرهبه  ولی عمدتاً به دو گونه معنایی و لفظی استو اساطیر  احادیث ،گیري خاقانی از قرآنبهرهاگر چه 

ادیث و یا تعبیرات گیري که گاه به شکل اقتباس بخشی از آیات و احبهره قسمت بزرگی از این. شودبطور وسیعی دیده می ويدیوان 

به بیان . کید مطلبی دیگر استأیید و تأبه منظور خلق مضمون و تگیري از مفاهیم اساطیري است، و گاه هم به صورت بهرهقرآنی

اینکه هدف و انگیزه خاقانی .الضمیر خود، مضمونی نو پدید آوردکند تا با بیان ما فیدیگر خاقانی از صنعت ادبی تلمیح استفاده می

.ر خلق این تصاویر چیست، در ادامه به آن خواهیم پرداختد

  شگردهاي ادبی و صورخیال مورد استفاده خاقانی در تصویرسازي

-درهم میهنگامی که کلمات . شود شود، به هر صورت که باشد تصویر خوانده میآنچه در شعر، از بیان رابطه دو چیز مطرح می«

نقل در  55: 1348نوري عال، (»جوشانند، ما شاهد تولد تصویر هستیمهم می خزند و شیره بارهاي عاطفی خویش را در

خاقانی به کمک صور خیال و شگردهاي ادبی تصویرهاي زیبا و بکري را آفریده است و البته از یک سو عواطف و . )115: 1390نوري،

.کنداهداف خویش را بیان می از طرفی

  تشبیهکمک  تصویرسازي با :الف

از میان تصویرهاي خیالی او، تشبیه  .جوید، تشبیه استزاري که خاقانی براي ساختن تصاویر بدیع و تازه از آن بهره مییکی از اب

-گیرد که اغلب محسوس هستند ولی هاي او را در بر میرتوان گفت که تشبیه عمده ترین بخش تصویجایگاهی خاص دارد و می

هاي خاقانی گاهی سازي و تصویرپردازيدر ترکیب. استهاي او بسیاردر سرودهتشبیهاتی که یک سوي آن معقوالت باشد نیز 

گیري خاقانی از آیات و هایی اندك از وامهاي زیر نمونهمثال. شود و ترکیب صورت اضافه تشبیهی داردبه، به مشبه اضافه میمشبه

  .احادیث است

  توان شد پادشا دارملک دلدل طلب کز   جوشن صورت برون کن در صف مردان درآ

  ) 1، دیوان(

فرمانروا بودن خداوند بر قلب و  دربارهبا هدف هشدار و انذار ترکیبی تلمیحی است که خاقانی تشبیهی و دارالملک دل اضافهترکیب 

بت از حدیث در پروراندن این موضوع به مناس خاقانی. برد کار می ساخته است و در جاي دیگر تعبیراتی مثل نظرگاه را بهدل انسان

  .الهام گرفته است )267:1344مدرس رضوي،(»قلب المؤمن عرش اهللا«

  الی ازــرس یـوا بلــقالوالیته در ــک      شايـاه ال مگـز به گــجرکن وــزبان به مه

  )9، دیوان(

این ترکیب .داند والیت قالوا بلی میگفتن ال را مساوي رسیدن به  ونفی ما سوي اهللاخاقانی در این بیت به عهد الست اشاره دارد و

اعراف بدین  سوره 72او که در آیه ذریهخطاب خداوند به آدم واي است به عهد الست و اشارهکه با هدف انذار و هشدار بیان شده، 

کُم قالوا بلی شَهدنا أن ربست ِبلَأم هِسهم علی أنُفدربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم أشهإذ أخذو«.گونه مطرح شده است

  )72:قرآن،اعراف(»غافلینعن هذاکنُّاتقولوا یوم القیامه إنّا

  ت خطاــشیده اینــب هوس کــتو سر به جی    شد به تاج رضاــترا سرک رــریر فقــس

  )12، دیوان(

آن را تصویر رده )23:1347فروزانفر،(» الفقرُفخري وبه إفتخَُر«نبوي خاقانی با توجه به حدیث  سریر فقر اضافه تشبیهی است که

خاقانی هم با تکیه بر این حدیث در ستایش فقر آن کرد و منظور از آن فقر معنوي است که حضرت محمد آن را ستایش میاست و 

  .داند را مانند سریر می

  رواـانــرمــنم فـی را مــعالـر مــم ذکـعال    دسـروح القنمٍ ــرا م عانیــرمـم بکــمری

  )17، دیوان(
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  یوسف کم بهامریمی با حسن یوسف نی چو    بستوصف تونکاح یوسفشـطبعمریم

  )23، دیوان(

  ندــرافکــا بــه اشیــن سراچـرده در ایــپ      تشــکر همـبر ـد اگــدس بشیبــروح الق

  )138، دیوان(

یع بودن تصاویر و معانی شعري خود، تشبیه بکر بودن معانی و خاقانی در جاهاي متعدد از دیوان خود در ستایش تازگی و بد

معانی خود را در هم که با هدف تفاخر و خودستایی سروده شده، ت ابیادر این . برد کار می مناسبت آن با داستان حضرت مریم را به

گریزي به پردازد و هم مقابل دیگران میکند و با ترکیب مریم بکر معانی هم به خودستایی در بکر بودن و تازگی به مریم تشبیه می

این ابیات خاقانی به  در همه. کندخاقانی در ابیات دیگري نیز طبع و همت خود را به مریم تشبیه می.زند ماجراي حضرت مریم می

ه مذهبی براي تصویر آفرینی در یابی از اسطوربهره. اشاره دارد) 20مریم،(»قالت إنّی یکونُ غالم ولم یمسسنی بشرٌولم اك بغیاً«آیه

  س.شوداین بیت نیز به وضوح دیده می

  )18، دیوان(وین دو دعوي را دلیلست از حدیث مصطفی  ید گنج عرشــکلم امارت هم زبان دارم ـه

هایی است و زبان  جینهبراي خداوند خزاین و گن) 294ماهیار،(»انّ هللاِ کنوزاً تحت العرشِ مفاتیحه السنه الشُعراء«مطابق حدیث نبوي 

خاقانی در این بیت با توجه به حدیث نبوي، کلید گنج عرش به تشبیه . شاعر همانند کلیدي است براي این گنجینه خزاین الهی

  . پردازد به خودستایی میبا پروراندن این موضوع از طریق حدیث نبوي  داند و زبان خود می

  شــاه سلیمان رکـابطق مـرغان شناس مـرغ تو خاقانی است داعــی صـبح وصال   من

  )46دیوان(

کلمات منطق مرغان و سلیمان رکاب در این بیت . پردازدخاقانی در این بیت با استفاده از اسطوره سلیمان به مدح ممدوح خود می

ا هدف ستایش کند که خاقانی به مناسبت بیت از آن براي پرداخت تصویر و خلق مضمون تازه بحضرت سلیمان را متداعی می

و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا «ممدوح خود بهره برده است که به آیات 

االنبیا (» المینو لسلیمانَ الرّیح عاصفَه تَجرِي بِأمرِه إلَی االَرضِ الّتی بارکنَا فیها و کنا بکل شیء ع«و ) 16النمل (» لهو الفضل المبین

  .تلمیح دارد) 81

  ام ا در بنان آوردهـک و دریــر اندر  کلـگوه  محمد کز ثناش اف و نونــدریاي کگوهر

  )64، دیوان(

خداوند در آفرینش جهان است که در این بیت، خاقانی با تشبیه کردن آن به دریایی که حضرت  ارادهاشاره و) کن(کاف و نون

شاید ساخته است و) 40نحل،(»انّماقولُنا لشیء إذا أردنا أن نقول له کُن فیکون«اي از آیه است، تصویر تازهمحمد هم گوهر آن دری

  .اي به سبقت ذاتی پیامبر نیز داشته باشد اشاره

  ندر نکوتراستـند خضر پیش سکــهر چ     استیــندر سیــتو سک شمـضر دانــخمن 

  )76،دیوان(

  انددهـشمه ماهی بریان دیـو چ ضرــعلم خ       واررمان الیاسـعبه جان  محــدر حریم ک

  )89،دیوان(

ها، خود را در دانش  خاقانی در این بیت در یکی دیگر از خودستایی.شود کهف به تعلیم علم لدنی به خضر اشاره می سوره 65ۀ در آی

. کند نش به علم لدنی، که به خضر داده شده اشاره میکند و با ترکیب اضافی و البته تشبیهی خضر دا و فضل به خضر تشبیه می

فَوجدوا عبداّ من «ۀ به آیمنظور همان علم لدنی است وکند که در هر دو مورد، البته در بیت دیگري مستقیماً به علم خضر اشاره می

دتلمیح دار) 65:کهف(»عبادنا اتیناه رحمه من عندنا و علمنّاه من لدناعلماً

  اندهم طوفان احزان دیده تنور غصههم     جاي غصه دیده و اندر چشم و دل در تنور آن

  )90، دیوان(
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در این قصیده که در شرح احوال حاجیان . کند شروع شدن طوفان از تنور پیرزن اشاره میساختار بیت به ماجراي حضرت نوح و

ر غصه را که جزو ترکیبات نو ساخته خود اوست را کند و ترکیب تشبیهی تنو است و در این بیت، غصه را به تنور تشبیه می

حتّی إذا جاءأمرنا و فارالتنورقُلنا احمل فیها من »به طوفان حضرت نوح، تلمیحی به سوره هود و آیه آفریند که در آن ضمن اشاره می

خاقانی از این موارد در جهت  .دارد)40:هود(»کلِّ زوجیِن اثنیِن و اهلک الّا من سبق علیه القول و من آمن وما آمن معه الّا قلیلٌ

  .آفرینش تصویري نو براي توصیف احوال حاجیان بهره برده است

  ش ز خنجر ساختندــق بار طوفانــتا صواع       ایستاد ودي عدلــجشتی سلجوقیان بر ــک

  )114، دیوان(

  ش بخارــآتزم ــهست قلوــت تیغ تــکنی    ودي شکافـــصرصر جگ تو ـــنام خدن

  )180، دیوان(

مدح در این بیت، خاقانی در . ایستد جودي که نام کوهی است که کشتی حضرت نوح پس از طوفان سهمناك بر باالي آن می

اي عدل آنها را  کند که بر باالي جودي ایستاده یعنی به گونه توصیف عدل سلجوقیان آن را به کشتی تشبیه میممدوح خود و براي 

البته خاقانی در بیت دیگري در ستایش ممدوح خود، تیر خدنگ او را . سازد داند و بدین ترتیب ترکیب جودي عدل را میدر اوج می

گیري هم به صورت آوردن الفاظ واین گونه وام. کند که قدرت شکافندگی کوه جودي را هم دارد در سرعت به باد صرصر تشبیه می

و َقیل یا أرض إبلعی ماءك و یا سماء اقلعی وغیض الماء «ر دو بیت تلمیحی است به آیههم تلمیح به ماجراي قرآنی دارد و در ه

  )44هود،(»بعداً للقوم الظالمین ودي و قیَلُلی الجت عواألمرُو اسَت ضیوقُ

  )115دیوان،(و هیـجا آتش و گـرد خلیل       از بهـار و گـل نگــارستان آزر ساخـتند خلیل اعـجازشه 

قُلنا یا نار «سوره انبیا 69پردازد و با بهره یابی از آیه اقانی در این بیت با هدف مدح و ستایش ممدوح خود به آفرینش تصویر نو میخ

خاقانی در تصاویر متعددي براي مدح ممدوح . پردازدبه توصیف شجاعت ممدوح خود می) 69انبیا،(»کُونی برداً و سالماً علی ابراهیم

  .کنداساطیر مذهبی استفاده میخود از 

  دــایـــنم دانـــازه زهــــامل تــحازو      یی آساـــیحادرــهان مـــجوزــعج

  )131، دیوان(

رغم پیري باز هم باید  کند که علی در نکوهش دنیا آن را به عجوزي تشبیه میکه با هدف هشدار و انذار پرداخته شده،  این بیتدر 

 8اقانی با در نظر گرفتن ماجراي صاحب فرزند شدن همسر حضرت ذکریا در موقع پیري و با الهام گرفتن از آیهخ.از آن دوري گزید

قالَ رب إنّی یکونُ لی غالم «بیت به آیه. داند که باید از آن برحذر بود اي می مریم در تشبیهی اضافی، دنیا را مانند عجوزه سوره

  .اشاره دارد) 8مریم،(»وکانت إمرأتی عاقراً و قَد بلغت منَ الکبر عتیًا

  فن نیندـــنده کــر چه چو  اهل صور فکــگ    امتندــن در قیــم رتـــور فکـــصول ـــاز ه

  )174، دیوان(

خاقانی در  این . دهد اش است و برتري او را بر دیگران نشان می به اندیشهخود و مفاخره او اندیشهاین بیت خاقانی در ستایش فکر و

این در. یابی از نفحه صور به تصویر کشیده استبیت ارزش واالي سخن خود و ناچیزي سخن مدعیان را با بیانی فخرآمیز و با بهره

-به واهمه افکنده و تصویري تازه با کمک تلمیح می کند که دشمنان او رابیت فکر و اندیشه خود را در سهمناکی به صور تشبیه می

  .اشاره دارد)101مومنون،(» فأذانُفخَ فی الصورِفال أنساب بینهم یومئذ والیتسائلون«سازد که به آیه

  شـپیش میداناززندمیلیهبربکوسهـک  ک خاص درویشیــبه ملاین همتسلیمانیست

  )210،دیوان(

، همت خود خداوند براي عطاي پادشاهی به او داشتهحضرت سلیمان و درخواستی که ازیابی از داستان بیت به بهره خاقانی در این

و از طرفی بلندي زند و به بی نیازي او به دیگران و نیاز به خداوند کند که کوس رب هب لی می به سلیمان تشبیه میرا در بلندي 
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تلمیح ) 35:ص(» قالَ رب اغفرلی و هب لی ملکاً ال ینبغی لاحد من بعدي انّک انت الوهاب«بیت به آیه. کند این همت اشاره می

  .دارد

  خـــون ریخـــته موافقـــت پور هاجرش   نفس پــاك را خــلیل دلیآورده هـــر 

  )218دیوان،(

خاقانی ترکیب . سماعیل تشبیه شده استدر این بیت که به احوال حاجیان اشاره دارد، حاجیان به ابراهیم و نفس پاکشان به ا

تصویر کرده یابی از داستان قربانی کردن حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم،تشبیهی خلیل دل و نیز مصرع دوم بیت با بهره

ذبحک فانظُر ماذا تَري قالَ یا فَلما بلَغَ معه الّسعی قالَ یا بنَی إنّی أري فی المنامِ أنی أ«سوره الصافات  102است که در آن به آیه 

  .تلمیح دارد» أبت افعل ما تُؤمرُ ستَجِدنی إن شاءاهللاُ منَ الصابِرین

  وزن درآورمـــده ســـدیبه  مـــتی غـــبخ      دست و منـــسوزن ش دهــدیگ تر زــدل تن

  )241، دیوان(

خاقانی در این بیت به . شاره دارد مگر اینکه شتر به چشم سوزن درآیداعراف به وارد نشدن مجرمین به بهشت ا سوره 40در آیه

الیدخلونَ الجنه حتّی یلج الجمل فی سم الخیاط و کذلک «کند و با این ترکیب به آیه دیده سوزن، غم را به بختی تشبیه می قرینه

  .کند اشاره می)40اعراف،(»نجزي المجرمین

  رآورمـــب یاــیفه دنــجار ــام از شکــک      دان تا به چنگ زرــن نه بــوم دیــم علــدان

  )246، دیوان(

کند و مرداري تشبیه میآنها را به  ندنیاپرستادر نکوهش دنیا و، با هدف انذار خاقانی با تکیه بر حدیث زیر در ترکیبی اضافی

البته در جاي دیگر نیز در . کند ین مردار دنیا هستند مانند میکسانی که خواهان این مردار دنیا هستند را نیز به سگانی که طالب ا

  .پردازد نامد و بدین گونه به تقبیح آن می توصیف دنیا، با کنایه آن را جیفه گاه جافی می

  سراي مغبرزین مغ،افیــگاه ججیفهنــزی  حاصلجز عدل چیستعدل خسروان راخود

  )189، دیوان(

بهره برده ) 216:1347فروزانفر،(» الدنیاجیفه و طلّابها کالب«از حدیثدر پروراندن این موضوع به مناسبت از در  این ابیات خاقانی 

  .است

  درآمد از درمجاءالحقغرايــطشق با ــع     آواز دادعثکــسی ان یبــت عـاتف همــــه

  )248، دیوان(

دهد و بعد از آن ترکیب طغراي جاء الحق را  که او را مورد خطاب قرار می داند خاقانی با تکریم همت خود آن را مانند هاتفی می

طغرایی دانسته شده که عشق با آن از اسراء است و به تناسب معناي آیه، مانند منشور و سوره 81آورد که جاءالحق بخشی از آیه می

  . است)81اسراء،(»الباطل کانَ زهوقاً و قُل جاء الحق و زهق الباطل انّ«بیت برگرفته از آیه. شود در وارد می

  هم بر دفترمـرفست المولی لــاولین حــک     فرــلیم کــام تعردهــک ستان نسواهللاــدبدر 

  )249، دیوان(

حشر است و در این بیت خاقانی آن را به دبستانی تشبیه کرده با این تفاوت که در این سوره 19نسوا اهللا بخشی از آیهکلمات 

و ال «بیت برگرفته از آیه. کند گونه تعلیم دادن را تقویت می بینند و در مصرع دوم با بیان ال مولی لهم این تان، تعلیم کفر میدبس

  .است) 19:حشر(» تکونوا کالّذین نسوا اهللا أنفسهم اولئک هم الفاسقون

  )278دیوان،(یه فی الیـــمفـــارغ شــــو و فـــاقــذ ف  مــــــادر مـــوســــی معـــانیکـــاي 

خاقانی در این بیت ضمن اشاره به اساطیر مذهبی، بار دیگر در تفاخر و ستایش خود، از تصویر مادر موسی معانی براي توصیف 

کند و در مصرع دوم در تأیید مطلب به داستان انداختن حضرت موسی در آب توسط مادرش ارزش واالي سخن خود استفاده می

  ) 39طه،(» أنِ اقذ فیه فی التابوت فاقذ فیه فی الیمِ«.سوره طه 39ه تلمیحی است به آیه اشاره دارد ک
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  )323، دیوان(دخل صد خاقان بود یک نکته غرّاي من/ خاقانیم کز گنج نطق مالک الملک سخن

الشعراء  امراء  «یز با تکیه بر حدیث نبوي در این بیت ن. دهدخاقانی در ابیات زیادي برتري و تفوق خود را بر دیگر شاعران نشان می

 کند که او پادشاه آن ملک و مالک الملک آنسخن را به ملکی تشبیه میو با هدف تفاخر و خود برتربینی، ) 294ماهیار،(»الکالم

توصیف برتري خود بر دیگر خاقانی از این موارد در آفرینش تصویري نو براي  .پردازد گونه باز به مفاخره و خودستایی می ست و این ا

  .بردشاعران بهره می

  )265دیوان،(م جان را سـگ آستـان بینـ  / شیــــر مردان ازکهف نیدر 

وي با ذکر . کند که خاقانی با توجه به آن به تصویرگري پرداخته استکلمات متعدد در این بیت، داستان اصحاب کهف را تداعی می

داستان اصحاب کهف، طرحی نو از نیاز به افراد صاحب منزلت را در این بیت به کار برده  ترکیب تشبیهی کهف نیاز، ضمن تداعی

  .تلمیح دارد) 9کهف،(» أم حسبت أنّ أصحاب الکهف و الرّقیمِ کَانُوا من آیاتنا عجباً«است که به آیه 

  )342دیوان،(ـان بنمـــایــم عی ریـوسف خاط  و منر شود دســــت بریــده چــوحـ

کند که خاقانی از آن به عنوان ابزاري کلمات حور، دست بریده و یوسف در این بیت، ماجراي حضرت یوسف را به ذهن تداعی می

وي در این تصویر که با هدف تفاخر پرداخته شده، خاطر خود را در زیبایی و روشنی به حضرت . براي تصویرآفرینی بهره جسته است

فلما سمعت بِمکرِهنَّ أرسلت إلَیهِنَّ واعتَدت لَهنَّ «ستفاده از اساطیر در تصویر آفرینی به آیه یوسف تشبیه کرده است که ضمن ا

ا فلما رأینه اکبرنَه و قطعنَّ ایدیهنَّ و قُلنَ حاش لله ما هذا بشَراً إنَّ هذا الّ سکّیناً و قالَت اخرج علیهنُّ متَکَئاً و أتَت کُلُّ واحده منهنَّ

  .نیز تلمیح دارد) 31یوسف،(» ملَک کَریم

  واهی یافتنــم نخــنو معظــران چــن از پیــلک      ردــپیر خود و او ـــرخ، طفل مکتب او بــچ

  )361، دیوان(

حکم نامد که حتی چرخ نیز در خاقانی در این بیت که در رثاي عموي اوست در توصیف کافی الدین، او را به تشبیه پیر خرد می

البته . اشاره دارد)1347:202فروزانفر،(»اولُ ما خَلَق اهللا العقل«تشبیه پیر و  مرشد بودن خرد به حدیث . طفل مکتب این پیر بود

  .کند که آن هم به همین حدیث اشاره دارد پوش تشبیه می خاقانی در بیت زیر نیز عقل را به پیر ژنده

  لقاست خوشــه عروسیــکش کدستقرــبرف    پوش ریست ژندهـپیوب که ــقل پاي کــبا ع

  )16، دیوان(

  وم را دريــهرعلـــرا دري ش ولــبحر عق  و نبی و مرتضیــمی ز آن چــده دور عالـــزب

  )424، دیوان(

در این بیت . تاس)37: 1347فروزانفر،(»أنا مدینه العلم وعلی بابها«شهر علوم در این بیت معادل مدینه العلم در حدیث نبوي 

همین در بیت زیر نیز. کند خاقانی در ستایش ممدوح، او را در داشتن علم و دانش مانند حضرت علی به درِ شهر علوم تشبیه می

  . کند مانند نبی به خود شهر علم تشبیه میدانش زیادگونه است با این تفاوت که ممدوح را به دلیل داشتن علم و

  )437، دیوان(در بیشه صولت چو علی شیر وغایی    علومی شهرشور دولت چو نبی ـدر ک

  استعارهکمک تصویرسازي با : ب

هاي ترین استعارهاي از بدیعدهد و قصاید او گنجینهدیگري از صور خیال در شعر خاقانی را تشکیل می استعاره پس از تشبیه، گونه

گیرد و گاهی سخنان ساده و  شتر از هر چیز از استعاره مایه میخاقانی در طرز بیان، قدرت و شکوه کالم بی. شعري فارسی است

تر خاقانی از استعاره به این دلیل که از تشبیه هنري.کند مکرر خود را به کمک استعاره به صورت تصویرهاي جذاب و گیرا بیان می

هاي کل و نوع خاصی نیست اما استعارهاستعاره در شعر خاقانی منحصر به ش. است بیشترین بهره را در تصویرسازي خود برده است

بارز در این  نکته. اي دارد استعاره مکنیه در ترکیبهاي خاقانی جایگاه ویژه. تر است مصرحه در شعر او نسبت به مکنیه فراوان

  .افزایدها  آمیزش آنها با تلمیح است که باز بر جنبه هنري آن میاستعاره

  )3، دیوان(نظرگاه پادشاهبتخانه ساختن ز          در دل مدار نقش امانی که شرط نیست
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 با بر حذار داشتن انسان از او پس .کنداین ملک فرمانروایی میداند و خداوند را پادشاهی که برخاقانی دل را دارالملک و نظرگاه می

ساختن این ترکیبات تصویري با . سازدخانه ن امیال مانند بتخواهد که این قلب را که نظرگاه خداوند است، با میل به آرزوها و می

الیسعنی «. الهام گرفتن از احادیثی است که به این موضوع اشاره دارند از جمله احادیث زیر که در تأیید این مطلب آورده شده است

ورکُم وأموالکم ولکن إن اهللا ال ینَظرإلی ص«و نیز حدیث ) 26: 1347فروزانفر،(»أرضی و السمائی و لکن یسعنی قلبِ عبدي المؤمن

  )59: 1347فروزانفر،(»ینظُرإلی قلوبکم واعمالکم

  )4همان،(و عیسی ره سما در خالفتآدم     زلت شناختندـزین که از سرعـــت گـــعزل

در این بیت  خاقانی. انسان را به عنوان خلیفه بر روي زمین قرار دادیم: فرماید بقره خداوند در خطاب به فرشتگان می سوره 30در آیه

کند زیرا به اعتقاد او، حضرت آدم از  با پروراندن این چنین موضوعی در انذار آدمی، او را به عزلت نشبینی و ترك تعلقات سفارش می

  :گوید داند واین چنین می در بیت دیگري نیز زمین را دارالخالفه آدم می. این عزلت نشینی به خلیفه الهی رسید

  )15، دیوان(رمان سراـاست ای پدر دارالخالفه    وــز وجود تــبنگر چه ناخلف پسري ک

خلیفه قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها و یفسک الدماء و نحن وإذ قال ربک للمالئکه انّی جاعلٌ فی األرضِ«هر دو بیت برگرفته از آیه

بحمدك لک نسبح ما التعلمون. و نقدس تاس) 30بقره،(»قال انّی أعلم.  

  )8، دیوان(ن مصاف قضاـبرشک ناوك سحريبه     کــن رواق فلــدر شک صور نیمشبیبه 

)321، دیوان(این کهن گرگ خشن بارانی ازغوغاي من      ر چون نفکندـدارم سپتیرباران سحر

ی تشبیه شده که هم در این بیت به صور و ناوککه صور نیمشب و ناوك سحري که هر دو استعاره از دعاي سحرگاهی است کلمات 

کند و در بیت دیگري نیز با ترکیب تیر باران سحر به این موضوع اشاره می.آن و هم به اثرگذاري آن توجه دارد به هراس و واهمه

: 1347فروزانفر،(»لَن ینفع حذَر من قَدر و لکنّ الدعاء ینفع مما نَزل و مما لَم نزل؛ فَعلیکم بالدعاء عباد اهللا«تلمیحی دارند به حدیث 

  .بهره برده استلزوم دعا کردن و استجابت آن خصوصا در سحرگاه را  خاقانی از آنها در آفرینش تصویري نو براي توصیف که) 9

  )15، دیوان(ه شوي از همه جداــرد آن زمان شوي کــم  فنا گهوارهوز تو بسته ـــفلی هنــط

  )327، دیوان(غم ترا گهواره جنبان و حوادث دایگان/چوطفالن پاي بست وحشتگهواره اي در این 

در این . کند خاقانی در موارد بسیاري براي هشدار و انذار انسان، لزوم رها شدن از تن و جسمانیت را با تصویرهاي متعدد بیان می

این ترکیب به آیه. داندهواره خود میبیت نیز با استفاده از تصویر گهواره فنا، دلبستگی انسان به دنیا را همانند دلبستگی طفل به گ

گهواره فنا در این بیت استعاره از ترکیب.دانند که انسان در آن است اي می نبا اشاره دارد که در آن زمین را مانند گهواره سوره 6

داند تعاره گهواره وحشت میرا به اسا دنیخاقانی در جاي دیگر نیز. ست که انسان با پایبند بودن به آن هنوز طفلی بیش نیستادنیا 

  ).6نبا،(»لَم نَجعل األرض مهادًاأ«اي دارد به آیه اشارهکه

  )17، دیوان(زاــم جـــالــو آن عامل ارادت در ع       در قالب بشرل امانت ــقابآن 

ن بیت با ستایش ممدوح خود که خاقانی در ای. دانند در وجود پیامبر است طبق بیت امانت که به تعبیري آن را همان عشق الهی می

است، ترکیب قابل امانت را استعاره از وجود مبارك ایشان گرفته و ضمن اشاره به سبقت ذاتی پیامبر بر موجودات )ص(همان پیامبر

سان انّه کان انّا عرضنا الألمانه علی السموات واألرضِ والجبال فأبین أن یحملها و أشفَقن منها وحملها األن«احزاب آیهة به  سور

تلمیح دارد که در آن به عرضه شدن امانت الهی بر آسمان و زمین و سرانجام پذیرش آن از طرف انسان )72:احزاب(»ظلوماًجهوالً

  .کند اشاره می

  )47، دیوان(تّابـثاله نویس، نوح خلیفه کـــروح م     تبی آراستهــرا مک علم چهل صبح

اینکه حاصل این چله نشینی حکمت است که از قلب مومن بر زبانش کند و عبادت اشاره میعلم چهل صبح به لزوم چله نشینی و

من اخلص هللا اربعین صباحًا ظهرت له ینابیع الحکمه من قلبه الی «خاقانی در این بیت با الهام گرفتن از حدیث . شود جاري می

  .اشاره داردبه لزوم اعتکاف وگوشه نشینی چهل روزه مومن ) 196فروزانفر،(»لسانه

)50، دیوان(به چارم اصطرالببه آفتاب هویت،     آخرین تحویلو خط احسن تقویمبه 
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. شریفه استعاره از وجود آدمی است که به تعبیر قرآن در احسن تقویم آفریده شده است خط احسن تقویم در این بیت مطابق آیه

، تصویر خط احسن تقویم را الهام گرفته) 4تین،(»األنسانَ فی أحسنِ التقویمخَلقنالَقد«تین سوره 4از آیه که خاقانی در این بیت

. پرداخته است

  )64، دیوان(اما در بنان آوردهـگوهر اندر کلک و دری   ز ثناشـمحمد ک گوهر دریاي کاف ونون

و دریا است، گوهر در مصرع اول  در این بیت که در ستایش حضرت محمد و آوردن تربت مزار ایشان به مانند ارمغانی همچون گوهر

استعاره از وجود مبارك پیامبر است که از دریاي کن که همان دریاي آفرینش الهی به دست آمده و بیت عالوه بر تلمیح به آیه 

  در بیت  .و به سبقت ذاتی پیامبر نیز اشاره دارد)40نحل،(»انّما قولُنا لَشیء إذا أردنا أن نقول لَه کُن فیکون«سوره نحل 40

  )176، دیوان(گردونی از دو قطب درآویخت استوار   دست کاف و نونگویی برغم جان فلک 

  .نیز دست کاف و نون به همین آیه اشاره دارد

  )131همان،(آورد باد فربهمن کسري فش قیتی        به گ وقت    اسفنـــدیار جـــــوهــر

  )277دیوان،(انه داورزال زم، متزال ه داراي      ر سطوتسام سپه، صمتجمشید سام ع

در این شیوه تصویر سازي خاقانی، هر کدام از این ترکیبات بصورت جداگانه داراي معنایی مستقل هستند ولی خاقانی با کنار هم 

قانی در این خا. شودسازي، ضمن ایجاد مضمون مورد نظر خود، باعث ایجاد تازگی در سطح صورت و معنا میقرار دادن آنها و واژه

کند و به آفریدن تصاویر هاي اساطیري مانند می اند، ممدوح خود را در امور متعددي به شخصیتابیات که با هدف مدح سروده شده

  :پردازدپردازي از این طریق می در ابیات دیگري نیز در ستایش ممدوح به استعاره. پردازداستعاري از طریق این اساطیر می

  )201همان،(سرو افریدون فروي منوچهر لقا خ  /ا پادشه کسري عدلــرث بقیوماي ک

  )603دیوان،(شی زال زمانه داوري رستم زال دان  /م دولتی، سام سپهر صولتیـسرو ساخ

  )668دیوان،(ش معمار همه عالم یک هندسه رای  /ک همتورشید فلخـ هیئتک جمشید مل

)244، دیوان(برآورم خوشه خرما،شکنخل خاز     /   زین روي چون کرامت مریم به باغ عمر

خاقانی در این بیت ضمن اشاره به ماجراي حضرت مریم و . کندکلمات نخل خشک و خوشه خرما داستان حضرت مریم را تداعی می

داند و همان گونه خرما دادن نخل خشک، در تصویري استعاري نخل خشک و خوشه خرما را استعاره از قلم و سخنان تازه خود می

و هزّي «این بیت به آیه.آفرینده از نخل خشک، خرماي تازه به حضرت مریم رسید قلم او نیز سخنان تازه و شیرینی مثل خرما میک

  .تلمیح دارد) 25مریم،(»إلیک بِجذعِ نخله تُساقط علیک رطباً جنیًا

)261، ندیوا(مد قدمـ، موسی احآدم موسی بنان    /فتـت، مهدي آدم صــمهدي نیخسرو

  )359، دیوان(مـثعبان به خراسان یابمن ود نیل نز    /رثعبانش روانـسز نیل اوضرِموسی کفــخ

ترکیبی است، خاقانی ممدوح خود را با استفاده از استعاره ترکیبی به حضرت  استعاره این بیت که در ستایش ممدوح است و از گونه

یعنی ممدوح نه تنها خصوصیات حضرت آدم را دارد بلکه ویژگی بارز . کنده میآدم و سپس در صفت حضرت موسی به ایشان تشبی

-در جاي دیگر نیز در مدح امام محمد بن یحیی او را خضرموسی کف می. دهدحضرت موسی که ید بیضاست را نیز به او نسبت می

دك إلی جِناحک تخرُج بیضاء من غیرِسوءآیه واضمم ی«هر دو بیت نیز به آیه. دهدنامد و خصوصیات هر دو را به او نسبت می

.اشاره دارد) 22طه،(» أُخري

  )372، دیوان(زهدان آمدهیحیی است گویی تازهمادر/ بیشی امتشبهر خشک پستانعجوزوین 

یر است که در در این دو بیت که در نکوهش دنیا است عجوز خشک پستان به قرینه حامل تازه زهدان استعاره از دنیاي قدیم و پ

قالَ رب «دارد و با توجه به ماجراي صاحب فرزند شدن حضرت زکریا در پیري به آیه  جاهاي متعدد خاقانی آدمی را از آن برحذر می

.اشاره دارد) 8مریم،(».إنّی یکونُ لی غالم وکانت إمرأتی عاقراً و قَد بلغت منَ الکبر عتیًا

  کنایهکمک تصویرسازي با : ج
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-کنیم لذت بسیاري از معانی را که اگر با منطق عادي گفتار ادا. هاي بیان پوشیده و اسلوب هنري گفتار استه یکی از صورتکنای

خاقانی با استفاده از کنایه تصویرهاي زیبا خلق کرده است .دلکش و مؤثر بیان کردتوان به اسلوبیبخش نیست، از رهگذر کنایه می

  .خورد میحی او به نسبت دیگر صور خیال کمتر به چشم میولی در ترکیبات تصویري تل

  )15، دیوان(اــرده بود کاخ را رهــوکـشاه دل ت  /دــدر رس زلزله صورجهدي بکن که 

سهمگینی دارد، زلزله صور با کنایه به مرگ اشاره دارد و هولناکی ودر این بیت که در انذار آدمی است و او را از مرگ بر حذر می

یا أیها النّاس اتّقوا «آیه  و نیز) 101مومنون،(» فأذا نُفخَ فی الصورِ فال أنساب بینهم یومئذ و الیتسألون«تلمیحی است به آیهاین امر

خاقانی در ابیات دیگري نیز به تلمیح و در مقابل دشمنان خود فکر خود را مانند صور ). 1حج،(»ربکم انّ زلزله الساعه شیءعظیم

  .بردو ترکیب صور فکرت را به کار می داندمی

  )51، دیوان(سابـسین الف روز حـوخمبه صبح محشر  /راربعین صباح پدبه بهترین خلف و 

  )239، دیوان(اكـف براندي ثناي خـخود بر زبان لط/ هل صباح سرشتی به دست صنعخاك چ

»وخمرت طینه آدم بِیدي أربعیِن صباحًا«طبق حدیث این ترکیب کنایی .اربعین صباح در این بیت کنایه از علم آفرینش است

خاقانی با در نظر گرفتن همین مضمون در . به سرشتن خاك آدم به دست خداوند در چهل روز اشاره دارد) 198: 1347فروزانفر،(

  .آورد که آن هم به همین حدیث اشاره دارد بیت دیگري ترکیب خاك چهل صباح را می

  )58، دیوان(اب الق واضعر ــداده لقبش در دو هن   /عیسی روان بخشس قضا بینش و ــادری

خاقانی در این بیت با در .خواهد که فرشتگان را آگاه کند آموزد و از او می مائده، خداوند اسماء الهی را به آدم می سوره31مطابق آیه

گوید که واضع القاب به ممدوحش قضا  تایش ممدوح خود میداند و در س اي واضع القاب را کنایه از خداوند می نظر گرفتن چنین آیه

وعلَّم آدم األسماء کُلّها ثُم «ترکیب واضع القاب در این بیت به آیه. بینش بودن ادریس و روان بخش بودن عیسی را داده است

 فَقال أنبؤنی بأسماء هوالء م علی المالئکهرضهتلمیح دارد) 31بقره،(» إن کنتم صادقین ع.  

)218، دیوان(رشنه سران در معسکـایمان صفت بره      پوشیدگان خلعت ایمان گه الست

گه الست را استعاره از آدمی آورده و با این  در این بیت که در توصیف مناسک حج و حاجیان است، خاقانی پوشیدگان خلعت ایمان

کند و در ترکیب ایمان صفت  اشاره میآدم و ذریه او باشند، آورندگان آن که همانترکیب تصویري استعاري به میثاق الست و ایمان

کند که درهر دو صورت تلمیح به پوشیدگان خلعت ایمان قرار داده است، به ایمان آوردن در میعادگاه الست اشاره می که آن را مشبه

-م قالوا بلی شَهدنا أن تقولوا یوم القیامه إنّا وإذ أخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم أشهدهم علی أنفسهم الست بربکُ«ۀ به آی

  .دارد) 172:اعراف(»کنُّا عن هذا غافلین

  )240، دیوان(ن درآورمــطوفان به هفت رقعه ادک    ک لعلـز اشهفت پرده ازرق از جور 

اي در تصویري زیبا،  هوم چنین آیهخاقانی با الهام گرفتن از مف. طالق خداوند هفت آسمان وهفت زمین را آفریدسوره12مطابق آیه

اهللاُ الّذي خلق سبع السموات و من األرضِ «دارند که به آیه داند که بر او ستم روا می هفت اقلیم را به کنایه هفت پرده ازرق می

  .تلمیح دارد)12طالق،(»مثلهنّ و ال یدخُلون

  )248، دیوان(خورم شب مییکوانـبرخا رروزششزاده  /نهمدم میج یکرنه چرخ را در خ داده

  ) 255، دیوان(امآوردهکرانشبچلافکنیدر نقبگرچه/امهفت گردون برده ازخزانه شش روزنقد

خاقانی با الهام گرفتن از این آیات و با پروراندن چنین . عالم خلقت و دنیا در مطابق آیات قرآن در شش روز آفریده شده است

و هو «خواند که در هر دو بیت به آیه شش روز و در بیت دیگري آن را نقد شش روز می کنایه عالم آفرینش را زادهموضوعی به 

.اشاره دارد) 7هود،(» الّذي خلقَ السموات و األرضِ فی ستّه ایاٍم

گیرينتیجه

هاي استعاري و ر سازي، بر آفرینش ترکیبخاقانی به عنوان شاعري تصویرگرا و لفظ آرا، اساس زبان شعرخود را از طریق تصوی

خاقانی . دهندها و مجازهاي بدیع قرارداده است و در حقیقت این ترکیبات تصویري وجه غالب شعر او را تشکیل میتشبیهی، کنایه
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ز قرآن و احادیث گیري خاقانی ابهره. کنددر تصویرسازي از عناصر اساطیري و دینی براي توصیف مشبه و مبالغه در آن استفاده می

قسمت زیادي از این اقتباسات براي خلق مضمون . خورد گیري معنایی بیشتر به چشم میو معنایی است که بهرهبه دو صورت لفظی

گنجاند و گاهی از  آورد و گاهی مفاهیم آنها را در شعر خود میگاهی الفاظ، تعبیرات یا بخشی از آیات و احادیث را می.نو و تازه است

تر است خاقانی از استعاره به این دلیل که از تشبیه، هنري.کندمی وقایع قرآنی  به صورت تلمیح در اشعار خود  استفاده و اهاماجر

هاي استعاره در شعر خاقانی منحصر به شکل و  نوع خاصی نیست اما استعاره. بیشترین بهره را در تصویرسازي خود برده است

او، تصویرهایی که با تشبیه  تصویري تلمیحی برساختههاي  تر است ولی در میان ترکیبکنیه فراوانمصرحه در شعر او نسبت به م

خورد و کنایه و استعاره بعد از تشبیه نقش به مشبه، بیشتر از سایر تصاویر شعري تلمیحی به چشم میبه است، یعنی اضافه مشبه

صویري تلمیحی، خاقانی بیشتر از آیات قرآن بهره گرفته تا احادیث و در بیشتر در ترکیبات ت. کننداو ایفا میمهمی در تصویر سازي 

ضمنا اظهار فضل، .موارد این بهره گیري از آیات قرآن به شکل تلمیح و اقتباس کلمات، ترکیبات و تعبیرات و یا بخشی ازآیه است

خاقانی از اساطیر با  .باشدمی ربرد این گونه تصاویرتوصیف ازمهمترین اهداف انگیزشی او از کاهشدار و انذار، مدح ممدوحان و

کند که در این میان سهم اساطیر مذهبی بسیار اهداف متفاوتی همچون مدح ممدوح یا تفاخر و ستایش خود استفاده می

. لمیح داردچشمگیرتر است و در بیشتر موارد این کاربرد اساطیر در تصویر سازي از طریق تشبیه است و بیشتر به آیات قرآن ت

.شوند اساطیر ملی هم بیشتر در تصاویر استعاري و با هدف مدح ممدوح به کار برده می
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