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چکیده
زمان رواج سبک آذربایجانی ،دورة اوج ا ستفاده از ت صویر سازی طبیعت برای ارایه امیال و افکار شاعران بوده تا آنجا که
شعرایی چون انوری ،خاقانی و نظامی از بزرگان و سرامدان این سبک و این شیوه به حساب میآیند .خورشید از عناصر طبیعی
و از بارزترین ابزار ت صویر سازی شعرا ست .زیبایی و عظمت آن همواره موجب ایجاد باورهایی شده ا ست که در ترکیب با فنون
هنری و ادبی ،به غنی سازی تصاویر و ترکیبات ادب فارسی انجامیده است .این مقاله به مقایسة تصویرسازی با خورشید در شعر
انوری ،خاقانی و نظامی پرداخته ا ست .این شعرا با ا ستفاده از مح سو سات در ت صویر خور شید و بهرهبرداری از معنای نمادین و
اسططرورهای آن که در واقع همان زیبایی و قدرتمندی خورشططید اسططت و ه چنین اسططتفاده از تتابع اضططافات و بیان تصططویر در
تکبیتها تشریک مساعی دارند .اما استفاده از خورشید در تصویر یک هیأت ،بسامد و تکرار باال ،تصویرسازی به اقتضای حال و
با توجه به ویژگیهای مخاطب و نیز آرایههای متعدد برای ارایة تصویر خورشید ،ویژة شعر خاقانی به نظر میرسد.
واژههاي کلیدي
خورشید ،تصویرسازی ،انوری ،خاقانی ،نظامی
مقدمه
قرن ش شم یکی از دورههای پربار شعر و ادب پار سی ا ست .شاعران نامداری در این قرن پا به عر صة وجود گذا شتند ،از
جمله انوری ،نظامی و خاقانی که از بزرگان شعر فار سی به ح ساب میآیند« .در این دوره شاعری شرایط سنگین و د شواری
دارد و یکی از این شرایط احاطة شاعر به علوم متداول روزگار و کاربرد آنها در شعر است( ».صفا )58 :1362 ،به قول نظامی
عروضی « :شاعر باید در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسوم مستطرف؛ زیرا که چنان که شعر در هر علمی به کار همی
شود ،هر علمی در شعر به کار همی شود( ».نظامی عرو ضی )47 :1364 ،بنا بر این در این دوره شاعران در پی آن ه ستند تا
انواع شگردها را به کار ببرند تا به نوعی تازگی در شعر ایجاد کنند .یکی از این شگردها استفاده از علوم و دانش رایج روزگار
بوده ا ست .میدانیم که نجوم از علوم متداول این روزگار بود؛ به گونهای که ظهور دان شمندانی نظیر ابوریحان بیرونی و حکیم
عمر خیام در مشرق و ابن صاعد اندلسی و ابواسحق زرقانی در مغرب متصرفات اسالمی گواه این مدعاست.
با برر سی ا شعار انوری ،خاقانی و نظامی میتوان دریافت که آنان به دانش نجوم احاطة کامل دا شتند زیرا آثار شان مملو از
اصطططالحات و احکام نجومی اسططت تا جایی که کمتر مسط لة نجومی از دید آنان به دور مانده ،یکسططره در شططعرهایشططان در
* دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه ،ایران ،ساوه.
** استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت1394/5/29 :

تاریخ پذیرش1394/7/29 :

گردیده است .در شعر آنان طبیعت ،از جمله آسمان نقش اساسی دارد .همانطور که ملکالشعرای بهار مینویسد« :در کشوری
که سرتا سر در معرض ت ثیرات آزاد طبیعت بوده و جز جمال طبیعت که تکامل نعمت و نزهت چیزی پیدا نی ست ،در معرض
چیزی که همه روزه در برابر آنان حاضططر و آماده اسططت اصططرار نورزیده ،چنین ملت مترفهی از وصططی یک گل سططری و یک
درخت نارنج و یک افق پر شعله و رنگارنگ و چیزی که از اغراق و مثل یک تابلو ساده از ا صل مو ضوع به صدق و را ستی
حکایت نماید دیده نشططده و بالعکد در این ملت بیشتر اغراقات شططاعرانه و شططگفتیهای تصططوری و اسططتجابات وهمی و
سرگذشت منظرههای آسمانی و بهشتی و غیر قابل فهم بهکار میرود( ».بهار )395 :1382 ،نکتة قابل ذکر این است که استفادة
آنان از علم نجوم و فنون آن جهت ت صویرگری شعر به گونهای به کار رفته است که با کمک آن اندیشه شان را محسوستر و
آشکارتر کند« .دورة شعرای مورد نظر ما نیز ،عصر قصیده فنی است( ».سلطانی )10 :1370 ،یعنی شعرهایی مملو از تصاویری
که با کمک علوم و فنون علمی و ادبی سططاخته شططده اسططت .اسططتفاده از این فنون هم اسططباب زیبایی و هم باعد دیریابی و
پیچیدگی شعر میشود .در این دوره شاعرانی چون انوری ،خاقانی و نظامی ظهور کردند که شعرشان با تصاویر متعدد و متنوع
زیبا شده است و نمونة بارز شعر در مکتب پارناس به حساب میآید .چرا که در مکتب پارناس عقیده بر این است که « :شعر
نه باید بخنداند ،نه باید بگریاند بلکه باید زیبا باشطططد( ».زرینکوب )29 :1371 ،در حقیقت زبان شطططعر ،زبان مجاز و قلمروی
برای بلندپروازیهای تخیل شاعرانه است که گفتار را از زبان عرف و حقیقی به عالم ذهن و خیال میکشاند .این سه تن نیز از
زبان مجاز استفادة فراوان کردند تا خیالها و مضامین مورد نظرشان را از زبان معمول به زبان شعر و قلمرو هنر برسانند.
اگر این نظر را بپذیریم که «هنر ،اندی شیدن در قالب ت صاویر ا ست و بدون ت صاویر هیچ هنری بهویژه هیچ شعری وجود
ندارد» (قا سمیپور )31 :1386 ،میتوان گفت که انوری ،خاقانی و نظامی در زمرة شاعرانی ه ستند که ت صاویر شعری را ،از
جمله تصططاویر خورشططید ،برای بیان آنچه در ذهن و ضططمیرشططان میگذرد به کار گرفتهاند به نحوی که اندیشططهها و خیاالت
درونی آنها را بازگو میکند « .شعر بهطور م ستقیم با وزن و آهنگی که ما در هنگام بلندخواندن آن اح ساس میکنیم حواس را
جلب میکند ،اما به طور غیر مسططتقیم با تصططویرسططازی ،یعنی ارایة تصططویر خیالی از تجربة حسططی بر ت ثیر و زیبایی خود
میافزاید( ».الرند )46 :379 ،از آنجا که ابزار هنری شدن و خیال در شعر ،آرایهها و فنون ادبی ه ستند ،در این آثار نیز بهکار
گرفته شطططدند و موجبات هنریتر و زیباترشطططدن را فراهم آوردند .همچنین موجب ایجاد لذتی گشطططتند که در گرو کشطططی
پیوندهای بین کلمات و اجزای شعر در قالب استعاره و تشبیه است .به عبارتی شامل تصاویر پیچیدهای است که نه تنها باعد
دلزدگی و خستگی نمیشود بلکه از دالیل زیبایی آن است.
1ـتصویر خورشید در شعر انوري ،خاقانی و نظامی
1ـ1ـ شباهتهای تصویری خورشید در شعر انوری ،خاقانی و نظامی
1ـ1ـ1ـ تصویر خورشید با استفاده از محسوسات

ویژگی شعر این دوره به کار گرفتن طبیعت و بهرهگیری از ت صاویر طبیعی است .از آنجا که اغلب این ت صاویر ،در حوزة
مادی و ح سی قرار دارند و حا صل دیدهها و تجربههای ح سی خود شاعران ه ستند  ،ت صاویر شعری شان مح سو سات آ شنای
اطراف را به ذهن متبادر میسازند؛ از این رو بیشتر تشبیهات و استعارات را محسوس میبینیم مانند آینه ،زر ،تا  ،شمع ،نان،
صلیب و… خورشید نیز یکی از رایجترین صور خیال در دنیاست .استفاده از صفات و تصاویر مختلی برای خورشید نزد ما
ایرانیان و دیگر مردمان امری بدیهی و آ شکار ا ست اما شاعران با تلفیق آن در قالب ت صاویر جدید مواردی مح سوس خلق
میکنند و به طور عمده برای بیان محسوسات و تجلی مادی از آن سود میجویند.

شفیعی کدکنی در تعریی ت صویر مینوی سد « :ت صرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و ان سان و کو شش ذهنی او برای
برقراری نسبت میان انسان و طبیعت یا طبیعت با طبیعت است( ».شفیعی کدکنی )2 :1366 ،به همین دلیل است که شاعران با
دیدن خور شید به یاد آینه و زر و تا میافتند .چه اینها ابزار و ا شیایی ه ستند که در اطراف خود م شاهده میکردند .بر این
ا ساس میتوان گفت که شاعران سبک آذربایجانی یا الاقل شاعران مورد نظر این پژوهش ،برونگرا ه ستند زیرا از ت صاویر
وهمی و خیالی استفاده نکردند.
نشطططگفططت اگر نویسططططد این شطططعر انوری

بطططر روی روزگطططار بطططه آب زر آفطططتطططاب
(انوري)76/

انوری آفتاب و پرتوهای آن را به آب زر تشبیه کرده است؛ آب و زر هر دو از محسوسات هستند.
خططال اسططططت بر ری تو بنططامیزد آن چنططانططک

خواهططد ه می بططه خو بی از او ز یور آ فتططاب

گو یی کططه نوک خططام طة دسططط تور پططادشططططاه

نططاگططه ز مشططططک شططططب ن ق طی زد بر آ فتططاب
(انوري)75/

و یا در این تصویر ،صورت ممدوح به لحاظ زیبایی و روشنی به چهره که از محسوسات است مانند شده است؛ خال سیاه
روی صورت گویی مانند شب سیاهرنگی ا ست که از روی قلم پاد شاه بر روی صورت افتاده ا ست .میبینیم که همة اجزای
تصویر حسی و قابل مشاهده هستند.
بططامططدادان کططنططم از دیططده گططالب افشططططانططی

ک طآ تشططط ین آ ینططه عریططان بططه خراسططططان یططا بم
(خاقانی)295 ،

خاقانی با دیدن خور شید یاد خرا سان میافتد و آن را به آینهای آت شین ،با شکوه همانند خرا سان ت صور میکند و با دیدن
این آینة عریان تصویری شگفتانگیز میآفریند.
شطططبروان چون ری صطططب آی نهسطططی ما بیننطد

کططعططبططه را چططهططره در آن آیططنططه پططیططدا بططیططنططنططد

گرچططه زان آ ینططه خططا تون عرب را ن گرنططد

در پططد آیططنططه رومططی زن رعططنططا بططیططنططنططد
(خاقانی)95 ،

خاقانی ،طلوع صب را به آینهای ت شبیه کرده ا ست که خور شید مانند «رومی زن رعنا» در آن پدیدار ا ست .همة اجزای
استعاره برای مخاطب محسوس و به راحتی قابل درک است.
چططو روز از دامططن شططططب سططططر بططرآورد

زمطططانطططه

تطططا

زریطططن

بطططرسطططططرآورد
(نظامی ،خسرووشیرین)62 ،

خورشید زیبا و طالییرنگ نظامی را به یاد تا زرینی میاندازد که بر سر شب قرار میگیرد و تیرگی آن را به روشنی روز
مبدل میسازد.
شطططططهططنشطططططه فططرود آمططد از بططارگططی

هططمططان لشطططططگططرگ نططیططز یططکططبططارگططی

بطططه تطططدبطططیطططر آسطططططایطططش آورد رای

نططجططنططبططیططد تططا روز مططرغططی ز جططای

چططو خططاتططون یططغططمططا بططه خططلططخططال زر

ز خطططرگطططاه خطططلططط

بطططرآورد سططططططر

جططهططانططی چططو هططنططدو بططه دودافططکططنططی

چططو یططغططمططا وخططلطط

شططططد از روشططططنططی
(نظامی ،شرفنامه)370 ،

در بیتهای باال ،همانندی خورشید به خلخال زر ،نشانه استفادة نظامی از محسوسات در تصویرسازی با خورشید است.

1ـ1ـ2ـ تصویرسازی خورشید با تتابع اضافات

هر سه شاعر برای ت صویر خور شید از تتابع ا ضافات و آوردن صفات پیاپی برای ارایة ت صویر ا ستفاده کردهاند .بنا بر این
تو صیی یکی از ابزار ت صویری ا ست که در شعر آنها وجود دارد .به این شکل که « شاعر شیء را به او صاف پیاپی تو صیی
میکند و نزد شنونده ت صویری شکل میگیرد که از کالم شاعرانه الهام گرفته و زمان هم در شکلگیری آن نقش دارد .برای
اینکه خیال الهامبخش ت صویر شود ،گریزی از پیاپیآوردن او صاف نی ست( ».کفافی )29 :1382 ،شاعران به جای آن که لفظ
خور شید را بیاورند ،آن را به و وا سطة عقد ،طاس زر پر عقاب ،سلطان یک سوارة گردون ،خوانچة زرین آ سمان ،شاه سوار
چریگردان و مشعل گیتیفروز ارجاع میدهد.
و آسطططمططان در طلططب واسطططط طة عقططد نجوم

روی در رای تططو آورده کططه وی شططططاهططد وی

تططو بططرد

سططططططاز صططططططورت گطططران فطططروردیطططن

سطططلطططان یططکسطططوارة گردون بططه جنططگ دی

بططر چططرمططه تططنططگ بططنططدد و هططرا بططیططفططکططنططد

رُسططط تی خورم از خوا نچططة زر ین آسطططمططان

و آوازة صطططططال بططه مسطططططیططحططا بططرآورم

چطططون شطططططاهسطططططوار چطططری گطططردان

مطططیطططدان

بسطططططتطططنطططد ز هطططم نطططبطططردان

نططیططم شطططططبططی کططان مططلططک نططیططمططروز

کطططردروان

(انوري)387 ،
آفططتططاب از بططهشطططططت بططا

(انوري)310 ،

(خاقانی)136 ،

(خاقانی)244 ،

(نظامی ،لیلی و مجنون)206 ،
ژ

مشطططططعطططل گطططیطططتطططی فطططروز
(نظامی ،مخزناالسرار)14 ،

تصویری که با تتابع اضافات ساخته می شود ،دقیقتر و جزییتر است گویی شاعر با این کار میخواسته دقیقاً همان چیزی
را که در نظر دارد با ویژگیهایش به تصویر بکشد.
1ـ1ـ3ـ تصویر خورشید با استفاده از معنای نمادین و اسطورهای آن

آ سمان و ستارگان زیبای آن که در نزد ان سان گذ شته بیشتر از امروز ا سرارآمیز جلوه میکرد ،با ترکیب نیروی تخیل ،در
باورهای شان دنیایی ساخت که امروزه تجلی آن باورها به صورت نماد و ا سطوره در شعر شاعران دیده می شود« .تا قبل از
رنساند ،خورشید به دلیل بزرگی ،نورانیت و منش تحول و روز و شب بودن در ناخودآگاه جمعی بشر جایگاه محوری داشته
و حتی اسطورهشناسان آن را مبدأ اصلی پیدایش اسطوره میدانند( ».فدایی )51 :1381 ،همچنین از آنجا که «نماد ،وجه آشکار
و نمایان کهنالگو ،ناشناخته و فی نفسه بیان نشدنی است ،این نمادها میتوانند مجموعة صورتهای گوناگون تشکیل دهند و
به شکل د ستههای ت صاویری به هم پیو سته درآیند ( ».ستاری )9 :1366 ،میتوانند با قدرت شگرفی تجربههای گوناگون را به
ت صویر بک شند .به این دلیل که نقش خور شید به عنوان عن صر ا صلی حیات با ویژگیهای ظاهری خا صی که دارد به عنوان
کهنتری و مؤثرترین نماد در اسطورهها باقی ماند.
اولین بار ا سطورة خور شید تو سط یونگ به کار برده شد .او در تف سیر رؤیای مرد که روی یک چری م صلوب شده بود گفت:
«تصویر رؤیا ،یک کهنالگو است زیرا تصلیب روی چری ،یک الگوی اسطورهای است که این همان چری خورشید باستانی است و
تصلیب ،نوعی قربانی به پیشگاه خدای خورشید ا ست تا خشم او فرو نشیند( ».یونگ )53 :1386 ،پد خورشید این انرژی خالق،

مظهر زیبایی و قدرت طبیعت که با سابقة اسطورهای دیرینش از عمق نهاد بشر آمده است و در ترکیبات استعاری شعرا به کار رفته
است ،نماد نیرومندی و زیبایی محسوب میشود.
1ـ1ـ3ـ1ـ خورشید ،نماد زیبایی

مطابق برر سیهای انجام شده در شعر سه شاعر مورد نظر ،ت صویر زیبایی خور شید بیشتر از سایر ت صاویر به کار رفته
است .هنگامی که خورشید به چهره ،زر ،طاووس ،عقیق ،عروس و… مانند می شود منظور زیبایی بینظیر آنها بوده است .به
عبارتی وجه شبه بیشتر تشبیهات و استعارات از خورشید ،زیبایی است.
دیر شطططد دیر که خورشططط ید ف لک روی نمود

چیسطططت امروز که خورشططط ید زمین ناپ یداسطططت

ای از عروس نططه فلططک انططدر کمططال ب یش

وز نططه زن رسطططططول بططه ده نططوع یططادگططار

خورشططید حُسططنت ای جان ،هفت آسططمان بگیرد

سطططل طان عشططط قت ای بت هر دو ج هان بگیرد

(انوري)97 ،

(خاقانی)178 ،

(خاقانی)608 ،

خورشید حسن ،استعاره از زیبایی و درخشندگی معشوق است.
سططططحططرگططه کططه آمططد بططه نططیططک اخططتططری

گطططل سطططططری بطططر ططططاق نطططیطططلطططوفطططری
(نظامی ،شرفنامه)118 ،

گطرت خطورشططططیططد خطوانطم نطیطز هسططططتطی

کططه مططه را بططر فططلططک رونططق شططططکسططططتططی
(نظامی ،خسرووشیرین)318 ،

خورشید ،استعاره از شیرین است به سبب زیبایی چهره.
نخستین چیزی که از تصور مشابهت این اشیا و پدیدهها با خورشید به ذهن میرسد ،همانا زیبایی و درخشندگی آن است.
بدین ترتیب صفت زیبایی برای خورشید از نشانههای بارز خورشید است که در اذهان عموم و در شعر راه یافته است .بازتاب
زیبایی خور شید را در نزد مردم گذ شته نیز میتوان یافت « .صفات ظاهری خور شید در هند که سوریا نامیده می شود از این
قرار ا ست؛ آن موجود زرین که در خور شید به سر میبرد ،گی سوان و ری شی طالیی دارد .تمام وجود او حتی نوک ناخنهایش
م شع شع و تابان ا ست .چ شمانش قهوه ای رنگ ا ست .او با د ستبند و تاجی زرین خود را آرا سته و تأللوی آن زوایای آ سمان را
منور میکند( ».ذکرگو )60 :1377 ،از این رو ست که خور شید به عنوان منبع پرتواف شانی ،مظهر زیبایی و از بین برندة تیرگی« ،به
واسطة عظمت و فایده ،همیشه مورد تعظیم و تکریم بوده است( ».یاحقی)185 :1369 ،
1ـ1ـ3ـ2ـ خورشید ،نماد قدرت

برای درک بسیاری از شعرها الزم است برخی از نمادها را به دقت بررسی کرد و مفهوم آنها را دریافت .به عنوان مثال در
ترکیباتی که به قدرتمندی خورشید اشاره دارد ،الزم است بدانیم که خورشید در نزد گذشتگان نماد قدرتمندی و ستارة شاهان
و بزرگان بوده است( .بیرونی)384 :1367 ،
خور شید با ا شعة تابان و پرتو عالم تابش همانطور که در همة عالم نفوذ دارد ،در شعر نیز ح ضور یافته ا ست .همواره از
زیبایی و قدرتندی آن برای خلق تصاویر شگفتانگیز استفاده شده است؛ همانطور که در همة استعارات زیر به عنوان سلطان
و شاه و فرماندة آسمان اشاره شده است.
در موکططب رای تو ج ن یبططتکشطط ط یی کرد

خورشطططیططد از آن بر حشطططم چری امیر اسططططت

(انوري)116 ،
تططا توان گفتن همی بططا خسطططرو سطططیططارگططان

کططای ز کیوان پططاسطططبططان وز مططاه دربططان یططافتططه

من چرا غم نور داده بططازنسططططتططا نم ز کد

شطططاهخورشطططیداسطططتواینک نورداده بازخواسطططت

دوگ چو سطططل طان چری تا فت به مغرب ع نان

گشططططت ز سطططیر شطططهططاب روی هوا پرسطططنططان

بططا هططر پططیططاده پططای دواسططططبططه مططلططک دوان

سطططط لطططان یططک سططططوارة گردون مسطططط خرگ

ز خططورشططططیططد گططیططرد هططمططه دیططده نططور

خطططورشطططططیطططددور

(انوري)335 ،

(خاقانی)87 ،

(خاقانی)350 ،

(خاقانی)218 ،
زمطططاکطططی کطططنطططد دیطططده

(نظامی ،اقبالنامه)202 ،
دهططقططان چططنططیططن بططازگططفططت

گطططزارشططططططگطططر رازهطططای نطططهطططفطططت

ز تططاریطط

کططه چون شططططاه چ ین ز ین برا برگ نهططاد

فططلططک نططعططل زنططگططی بططر آتططش نططهططاد

سططططپططهططر از کططمططیططن مططهططر بططیططرون نططهططاد

سططططتططاره ز کططی مططهططره بططیططرون فشططططانططد
(نظامی ،شرفنامه)100 ،

1ـ1ـ4ـ تصویر خورشید در تکبیتها

بیشتر شعرا ت صویر و منظور خود را در ترکیب ا ستعاری ،ت شبیهی و کنایی در یک بیت بیان میکنند که در شعرای مورد
نظر ما نیز وجود دارد .شاعر برای ارایة تصاویر شگفت و بدیع از پدیدههایی که ممدوح و معشوقش بارها آنها را دیده است،
استفاده میکند و زیرکانه آنها را با پدیدههای دیگر مرتبط ساخته ،درمیپیچد و سپد تجربهای نو میسازد.
آسططططططمططططان افططططروز

بططططاد

افسططططر پططیططروز شططططاهططی بططر سططططرت

آفططططتططططاب

ای بطططه اقطططلطططیطططم کطططبطططریطططای تطططو در

آسطططططمططان شطططططحططنططه آفططتططاب عسطططططد

آفططططتططططاب بططططی تططططو

بطططر گطططردن آسططططططمطططان مطططبطططیطططنطططام

بططر کططتططی آفططتططاب بططاز ردای زر اسططططت

کططرده چططو اعططرابططیططان بططر در کططعططبططه مططآب

(انوري)138 ،

(انوري)594 ،
یططططک دانططططة

(خاقانی)339 ،

(خاقانی)41 ،

آفتاب به هی ت اعرابی تصور شده است که در حالیکه ردایی از زر بر کتی دارد ،بر در کعبه آمده است.
گططوهططریططن بططر قططفططل زریططن

چططو بططرزد بططامططدادان خططازن چططیططن

بططه در

که خورشططط ید نارنج زرین به دسطططت

ترنج فلططک را بططدو سطططر شطططکسططططت

(نظامی ،خسرو و شیرین)73 ،

(نظامی ،شرفنامه)296 ،

در این تصویر خورشید مانند نارنج زرینی است که با آن سر ترنج فلک را شکسته است.

1ـ2ـ تفاوتهای تصویری خورشید در شعر انوری ،خاقانی و نظامی
1ـ2ـ1ـ تصویر خورشید در هیأت کامل

گفتیم که شعرا منظور خود را با ترکیب در یک بیت بیان میکنند .در میان سه شاعر مورد نظر این پژوهش ،تنها خاقانی،
هی ت کاملی از ت صاویر خور شید را ارایه داده ا ست .در ت صویر او از خور شید ،حالتها و موقعیتهای مختلی آن به ت صویر
ک شیده شده ا ست؛ یک بار به صورت سلطان یک سوارة گردون که در زم ستان ،بر سرمای دی ماه میتازد؛ در بیت بعد مانند
ترکان ،ناگهان بر سططردی زمسططتان حمله میبرد و گرما را نوید میدهد؛ از دلو یوند (بر دلو) به حوت یوند (برح حوت)
میرود و مانند ماهی در دهان نهنگ زمستان میرود و مانند یوند ،دوباره به سالمت برمیآید؛ ماهی است که به درون چشمه
میرود و زیبایی آن را چندان میکند و مانند م سی ا ست که بر خاک مردة زم ستان ،مژدة حیات میدهد .همة ت صاویر برای به
تصویر کشیدن خرو خورشید از بر دلو و سرما و ورود به بر حوت و گرما است که به اشکال مختلی که هر کدام زیبایی
شگفتی دارند ،بیان کرده است.
سطططلطططان یططکسطططوارة گردون بططه جنططگ دی

بططر چططرمططه تططنططگ بططنططدد و هططرا بططیططفططکططنططد

با بیسطططت و یک وشطططاق ز سطططقالب ترکوار

بططر ر اه دی کططمططیططن بططه مططفططاجططا بططرافططکططنططد

از د لو یوسططط فی ب جهططد آ فتططاب و چشطططم

بر حوت یونسططططی بططه تمططاشططططا برا ف کنططد

مططاهططی نططهططنططگوار بططه حططلططقططش فططروبططرد

چون یونسطططش دوبططاره بططه صططط حرا برا ف کنططد

چشططط مه به ماهی آ ید و چون پشطططت ماه یان

زیططور بططه روی مططرکططز غططبططرا بططرافططکططنططد

آن آتشطططین صطططلیططب در آن خططانططة مسطططی

بططر خططاک مططرده بططاد مسططططیططحططا بططرافططکططنططد
(خاقانی)136 ،

1ـ2ـ2ـ جایگاه خاص خورشید در نزد خاقانی

خورشططید در نزد خاقانی به طور معناداری نسططبت به انوری و نظامی ،جایگاه خاصططی به خود اختصططاد داده اسططت؛ به
گونهای که از یکصد و سی و دو قصیدة او ،چهل قصیده با خورشید و طلوع صب آغاز می شود؛ یعنی نزدیک به یک سوم آن
ق صاید که آماری شایان توجه تلقی می شود .خاقانی همچنین با تو صیفات و ت صاویر ب سیار و اغراق فراوان ،از طلوع خور شید
سخن میگوید تا آنجا که به شاعر صب م شهور گ شته ا ست« .بیشتر ق صاید خاقانی با صب و طلوع خور شید آغاز می شود یا
الاقل واژة آفتاب و صب را در مطلع خود دارد .در برخی موارد و صی آفتاب ،جای تغزل را در ق صاید و ترکیببندهای خاقانی
گرفته است( ».خسروی )86 :1388 ،به این ترتیب میتوان گفت که محور تصاویر نجومی در شعر خاقانی خورشید است .القاب
بینظیر و مضامین بی شماری که از خورشید در شعر وی وجود دارد ،حاکی از توجه ویژة شاعر به آن است .او نزدیک به سیصد
ت صویر و تو صیی از خور شید دارد در حالیکه نظامی حدود یک صد و ده و انوری هفتاد ت صویر و ترکیب دارند .وقتی تعداد این
ت صاویر و ترکیبات را با هم ب سنجیم ،به قدرت کار و هنر خاقانی پی میبریم .ترکیبات خا صی نظیر گنج روان ،دکمة زر ،زوبین
اصفر ،عودسوز ،جانداروی علت بهاران ،طیلسان مزعفر ،آقچه زر ششدری ،کعبة جهانگرد و… تنها از ذهن خاقانی میتراود و
در دیگر شعرا یا نیست و یا بسیار معدود است.
واحططزنططا گططفططتططه ام بططه شططططاهططد حططربططا

زیططن گلططه حططربططه جططفططای صطططططفططاهططان

زان گلططه کططردم بططه آفططتططاب کططه دیططدم

کوسططططت سطططنططا برقی از سطططنططای صطططفططاهططان
(خاقانی)357 ،

بطططامطططدادان کطططه یطططک سطططططوارة چطططری

سطططططاخططت بططر پشطططططت اشطططططقططر انططدازد

سططططططپططططر زرد کططططرده دیططططلططططم وار

هطططمطططه زوبطططیطططن اصططططططفطططر انطططدازد

چون پخططت نططان زر ین انططدر ت نور مشطططرق

افططتططاد قططرد سططططیططمططیططن انططدر دهططان خططاور

(خاقانی)123 ،

(خاقانی)186 ،
1ـ2ـ3ـ تصویر خورشید به اقتضای حال

خاقانی خورشید را به اقتضای حال با تصاویر و توصیفات مختلی میآورد .این ویژگی در شعر انوری و نظامی وجود ندارد.
به عنوان مثال خورشید با آن عظمت و بزرگی که دارد به گونهای که خود خاقانی نیز در بسیاری از تصویرها به آنها اشاره کرده
است ،اما در مقابل زائران خانة خدا همچون شترسوار الغر و بیمار و زردرویی است که به طواف خانة کعبه آمده است.
آفتططاب اشططط ترسطططواری بر فلططک ب یمططار تن

در طططواف کططعططبططه مططحططرم وار عططریططان آمططده
(خاقانی)369 ،

در واقع در اینجا این تصویر خورشید است که در مقابل عظمت کعبه ،قدرت و زیبایی خود را از دست میدهد.
1ـ2ـ4ـ تصویر خورشید با توجه به مخاطب

خاقانی مخاطب شنا سی خا صی دارد که از آگاهی او از نقش ت صویر در شعر دارد .او به فراخور شخ صیت مخاطب از
خورشید تصاویر خاصی میسازد که در شعر نظامی و انوری هرگز دیده نمیشود.
به عنوان مثال این و صی او در مدح صفوهالدین بانوی شروان شاه ا ست که ا ستعارات او از خور شید ،منا سب با روحیة
زنانه است؛ با عناصری مثل زر ،زیور ،عنبر ،نان زرین و… زیبایی تصویر را چند برابر کرده است.
نطططعطططل آن نطططقطططره خطططنطططگ او از بطططرق

بططر جططهططان خططرمططن زر افشططططانططده سططططت

ابطططرگ آفطططتطططاب بسطططططتطططة اوسطططططت

تططا کططمططنططد مططعططنططبططر افشطططططانططده سطططططت

نطططان زریطططن چطططری دیطططده سطططططت ابطططر

خططوگ نططمططک در بططرابططر افشططططانططده سططططت

نططوعططروسطططططی سطططططت صطططططورت نططوروز

کططه بططر آفططاق زیططور افشطططططانططده سطططططت
(خاقانی81 ،و)82

1ـ2ـ5ـ پیچیدگی تصاویر خورشید با آرایههای متعدد

اسططتفاده از چندین آرایة مختلی برای یک تصططویر درهمتنیدگی و پیچیدگی شططعر خاقانی را بیشتر کرده اسططت و گاهی
موجب دیریابی ت صاویر شعری او می شود .قدرت فوقالعادة خیال خاقانی در ترکیب با ا ستعارات و ت شبیهات دور از ذهن و
آمیختن با اح ساس او از پیرامونش به آفرینش ت صاویری منجر شده ا ست که الزمة درک آن ،دان ستن ب سیاری از علوم و فنون
است .این تعریی که «ت صویر ،نحوة خاد ظهور یک شیء در شعور انسانی است و یا به طریق اولی ،ت صویر طریقة خاصی
ا ست که شعور ان سانی به و سیلة آن یک شیء را به خود ارایه میدهد( ».براهنی )114 :1380 ،در شعر خاقانی به خادترین
وجهی نمود یافته و از امتیازت او ست« .وی کو شیده ا ست تا از تمام امکانات موجود برای ت صویرآفرینی بهره ببرد؛ حما سه،
طب ،نجوم ،باورها و اعتقادات ،ا سطوره ،دین و عرفان ،همه ابزارهایی ه ستند که شاعر برای م ضمونآفرینی به خدمت گرفته
ا ست .از این رو ت صاویر شعر او و معا صرانش که از این شیوه یاری ج ستهاند ،دارای پیچیدگی و د شواری ا ست( ».کرمی،
)11 :1389

خوشططط ید نو ت ثیر بین ،حوتش بهین توفیر بین

جمشططط ید ماهیگیر بین ،نو م لک زی با داشططط ته
(خاقانی)384 ،

گرچه در سططبک آذربایجانی ،گرایش به زبان مجازی شططدت یافت ،اما هیچکدام از شططاعران این دوره ،به اندازة خاقانی از
استعاره استفاده نکردند .او برای زیباترساختن شعر و همچنین آشناییزدایی ،از استعارات بیشتری استفاده کرده است .از آنجا
که استعاره ،تخیلآمیزترین فن ادبی است ،لذا شعر او نیز فنیتر و پیچیدهتر است.
زاین دو نططان فلططک ار خوانچططة دونططان بیننططد

تططا ن ب ی نم کططه دهططان از پی خور بگشططططا ییططد
(خاقانی)158 ،

دو نان فلک استعاره از خورشید و ماه است .بین دو نان و دونان جناس مرکب به کار برده است .بدین ترتیب تناسب بین
نان و دهان و خوانچه ایهام تناسططب از کلمة خور ،بر زیبایی تصططویر و اسططتعارة خورشططید افزوده اسططت و در نهایت بر حد
زیباییشناختی مخاطب ت ثیر عمیقتری نسبت به بقیه تصاویر از خورشید گذاشته است« .از این رو ،ت ثیر تصویر روی خواننده
بیش از سایر اجزای شعر است گر چه بدون آن قسمتها ،تصاویر چندان ت ثیری نخواهند داشت( ».براهنی)24 :1380 ،
به خاطر تعداد زیاد ت صاویر و تو صیفات ،نمونه هایی از سه شاعر مورد نظر از خور شید آمده ا ست .برر سی این مقدار نیز تا
حدودی گویای مطالبی است که در پژوهش بدانها اشاره شد.
انوری:
کاله ،کلک زرد ،چتر ،گوهر ،طاس ،خنده ،حلی ،لعل ،عبارت روشن ،عسد ،افسر ،مشعله ،می ،بارگاه ،شعر و…( .حدود
هفتاد تصویر)
خاقانی:
شتر سوار ،سجادة زربفت ،قوارة دیبا ،ممز زرکش ،ناخن روز ،خربزه ،آشین زورق ،طفل خونین ،رومی زن رعنا ،عروس
خاوری ،ترازوی زر ،قندیل عیسی ،خندة سربهمهر ،شاه زنبور مسلمان ،لعبتگر کان ،زعفران آب و…( .حدود سیصد تصویر)
نظامی:
لعل ،می زر ،قفل زرین ،طبق پر شکر ،جام جم شید ،ط شت زرین ،بور گلرنگ ،نارنج ،مهره ،تا زرین ،خلخال زر ،روباه
زرد ،نان ،شاه چری و…( .حدود یکصد و ده تصویر)

نتیجه
انوری ،خاقانی و نظامی در پایان دورة ق صیده سرایی زندگی میکنند .دورهای که شاعران در تالگ برای آوردن م ضامین و
تعابیر بیشتر و پیچیدهتر در قصیده هستند تا هم مهارت و دانش خود را نشان دهند و هم از ابتذال قصیده و اضمحالل سبک
و شعر جلوگیری کنند .از آنجا دوره سبک آذربایجانی ،دورة نفوذ طبیعت و محسوسات در شعر است ،الجرم شاعران در پی
یافتن پیوندهای تازه بین طبیعت و ا شعار شان ه ستند؛ لذا م ضامین علمی ،علوم مختلی ،فنون و صنایع در شعر روا مییابد.
یکی از این علوم نجوم اسطططت که به دلیل پیچیدگی و دور از دسطططترس بودن ،بیشتر مورد اقبال واقع شطططده اسطططت .در بین
اصطالحات نجومی و اجرام آسمانی ،از خورشید به دلیل زیبایی و ت ثیر بسیار در طبیعت و حضور پررنگ در باورها و اساطیر،
در ت صویر سازیها و ترکیبآفرینیها ا ستفاده فراوانتری ن سبت به بقیة ا صطالحات و اجرام شده ا ست .هم چنین در نحوه و
بسططامد اسططتفاده از خورشططید ،شططباهت و تفاوتهایی وجود دارد .همة شططاعران از محسططوسططات و نمادهای اسطططورهای در
ت صاویر شان ا ستفاده کردهاند اما ت صاویر خاقانی از خور شید گ ستردهتر و پیچیدهتر ا ست و ب سامد آن به صورت معناداری
بیشتر و همچنین دیریابتر از انوری و نظامی ا ست .این ت صاویر به طور عمده و بیشتر به صورت ت شبیه و ا ستعاره به کار
رفتهاند چرا که خیالیترین و هنریترین ابزار شعر ه ستند .از طرفی ،به کار بردن ابزار ادبی و هنری بیشتر ،ارزگ شعر را از
حوزة علمی به سمت حوزة ادبی میبرد و ارز شمندی بیشتری می بخ شد .بر این ا ساس کار خاقانی از ارزگ ت صویر سازی
بیشتری به نسبت انوری و نظامی برخوردار است.
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