
 

 

 

 

 

 

 

 خاقانی و ایماژیسم
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 وردنجانیحسینی  محسندسیّ
 دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی

 (131تا  113)از ص 

 25/6/1396، تاريخ پذيرش مقاله: 19/6/1395تاريخ دريافت مقاله: 

 

 چکیده
تاکنون  توجهی دارد.قابل ظهوريکی از مکاتب ادبی است که در ادب فارسی هم  ،مکتب ايماژيسم

، در شعر سبک هندی نیز نمودهايی از ايماژيسم فارسی ارائه فارسیمعاصر پژوهشگران عالوه بر ادب 

کنیم؛ های موجود میان شعر خاقانی و مکتب ايماژيسم اشاره میهمانندیما در اين پژوهش به  .اندکرده

توجه ايماژيست مورد شاعرعنوان يک خاقانی بهشود شعر که باعث می هايیمؤلفه مجموعهيعنی 

شعر  ،مثابۀ رنگ اصلی شعرتصوير بهيعنی  ،شعر ايماژيستی ترين اصلبنیادیبه توجهبا و گیردقرار

 ،دغدغۀ اصلی خاقانی در میان تمام امکانات شعری، دهیم کهو نشان می کنیمبررسی میخاقانی را 

-امکانات شعری خود را درجهت آفرينش تصوير به اغلباست. او تصوير )ايماژ(  ،هامانند ايماژيسته

. ضمن دهدمیرنگ اصلی شعر خود قرار تصويرگری، تصوير را به مثابۀ عگیرد و با شگردهای متنومیکار

امکان سرايش شعر بلند و نبود عاطفۀ انسانی و عدم از اشکاالت عمدة شعر ايماژيستی مانند برخیاينکه 

نمونۀ پیشتاز عنوان را به خاقانیشعر  توانمی ،هابه اين ويژگیباتوجهارد. در شعر خاقانی وجود ند ،روايی

 ر ادب کالسیک فارسی معرفی کرد. شعر ايماژيستی د و برتر
 

 .ر، رنگ اصلی، شع، شگردهای تصويرگریيماژيسم: خاقانی، اهای کلیدیهواژ
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 مقدمه .1

 سال ل درادبی بود که پیش از شروع جنگ جهانی اوّ یمکتب (Imagism) ايماژيسم

ضد نگرش رمانیک و نیز ضد شاعران دورة اين مکتب  نظريۀکالنو شکل گرفت  1912

در جذب جامعۀ  ،اين مکتب با عمر کوتاهی که داشت .(28 :1375 )اوکانر، جورجی بود

 سالدر و لجنگ جهانی اوّ با زمان، همدر انگلستان موفق نبود و سرانجام ويژهبه ،ادبی

 .بود (Ezra pound) ازراپاوند ،گذار اين مکتببنیان .رفتازمیان 1918

های ترتیب در سالگزيدة اشعار بهچهار  ،حیات خود طیها ايماژيست طورکلیبه

ای با شش یهبیان 1915گزيدة اشعار  . آنها دردنددائه ارا 1917 و 1916، 1915، 1914

 :اصول ايماژيسم بود گربیانکردند که  موضوع منتشر
-واژهفقط و نهدقیق  نه تقريباً ؛های دقیقکارگیری واژهاستفاده از زبان رايج با به .1»

 .های تزيینی

که تنها  و نه تقلید اوزان قديمی های جديدهای نو برای بیان حالتآفرينش وزن .2

آزاد را يگانه روش سرودن شعر ما شعر  دهد.عواطف و احساسات کهنه را انعکاس می

ت شاعر در شعر آزاد نظر ما فرديّبه دانیم.های آزادی می. ما آن را يکی از پايهدانیمنمی

 مثابۀنو به وزن ،سنتی. در شعر دادی وها و اشکال قرارتا در سبک کندبهتر جلوه می

 .يک ايدة تازه است

هنر  ،هانوشتن دربارة هواپیماها و اتومبیل بد چرا در انتخاب موضوع:وچونآزادی بی .3

عاشقانه ما  هنر بدی نیست. خوب نوشتن دربارة گذشته الزاماً خوبی نیست و همچنین

عادی  ،خواهیم نشان دهیم که هیچ چیزا میامّ ،به ارزش هنری زندگی جديد معتقديم

 .استتازه  1911و کهنه نیست و هر چیزی به اندازة اختراع هواپیما در سال 

ا معتقديم که شعر بايد دقیق و روشن امّ ،آفرينش تصوير: ما مکتب نقاشی نیستیم. 4

؛ باشند نینطشکوه و پررچند آن کلیات مبهم، باه ،ات مبهم نپردازدباشد و به کلیّ

مشکالت واقعی هنر  بارِ رسد از زيرِمینظرزيرا به ؛باف مخالفیمما با شاعر کلی ،روايناز

 کند.میلی اخشانه خود

 نه شعر مبهم و نامفهوم. ؛آفرينش شعر استوار و روشن. 5

 .(6: 1915الول، ) «است )تصوير( تراکم و تمرکز ،شعر تماهیّ که معتقديم ما پايان در .6

اصول به  ،ای که در ابتدای آن چاپ شده بودو بیانیه (1915) پس از انتشار اين گزيده

 1916 سال در گرفتند تصمیم هاايماژيست آن، پی در که شد دانتقا بسیار مکتب اين

 1.ندبر اصول بیانیۀ پیشین ارائه دهای اصالحیه و تکمله

 .الف تاکنون دربارة تصويرگرايی در ادب فارسی دو گروه پژوهش انجام شده است:

شکل تخصصی دو پژوهش انجام تصويرگرايی در شعر کالسیک فارسی: در اين گروه به
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در اين  :(1383)نوشتۀ سیدعلی دستغیب « بیدل و سبک هندی». مقالۀ 1است:  گرفته

. کتاب 2کند؛ مقاله نويسنده تالش شعری بیدل و صائب را از گونۀ ايماژيسم معرفی می

نويسنده سبک شاعران نیز در اين کتاب  :(1385)، نوشتۀ محمود فتوحی بالغت تصوير

 داند.عصر صفوی را با سبک ايماژيسم مشابه می
. 1 توان به دو پژوهش اشاره کرد:تصويرگرايی در شعر معاصر: در اين گروه هم می .ب

نويسنده  :(1373) نوشتۀ عبدالعلی دستغیب« سرايند نه شعراين جماعت معر می»مقالۀ 

شعر دربارة ». مقالۀ 2 نقد کرده است؛در شعر معاصر را مکتب ايماژيسم  اين مقالهدر 
در اين مقاله نويسنده شعر احمدرضا  :(1386) نوشتۀ مهرداد صمدی «احمدرضا احمدی

رو، بررسی شعر ا موضوع پژوهش پیش امّ ،سنجداحمدی را با معیارهای ايماژيستی می

 عنوان نمونۀ بارز و پیشتاز ايماژيسم در ادب کالسیک فارسی است.خاقانی به
 

 زرا پاونددیدگاه اِ ایماژ از .1-1

  آن نشان فکری و عاطفی را در يک ةکه يک گرايماژ چیزی است » گويد:ايماژ می بارةپاوند در

معنی آزادی فوری از حدود زمان و حدود  ،يک چنین گره در يک لمحه است که آننمايش  دهد.می

ايماژ در نظر پاوند همچون گردابی است که  .(33: 1375 اوکانر،به نقل از ) «دهدمکان را می

صورت برای ساختن چنین گردابی  بیشینۀ انرژی شعر است و تمام کوشش شاعر نقطۀ

که يک اثر سراسر عمرش يک ايماژ بسازد تا آنانسان بهتر است در »ست که اعتقد م دپاون .گیرد می

از عالقۀ  ،تصويرتوجه پاوند به ايماژ و  .(644 :2ج  ،1387 حسینی،سیدبه نقل از ) «قطور بنويسد

او در طرح مکتب  .گرفتيعنی چین و ژاپن سرچشمه می ،ات شرقادبیّشديد او به 

 2.ی بودنژاپثیر هايکوهای أتت تحتشدّشعار ايماژيستی بهژيسم و آفرينش ااايم
 

 نقد ایماژیسم .1-2

يکی از شاعران آمريکايی در نقد مکتب  (John Gould Fletcher)جان گلد فلچر 

 گويد:ايماژيست می

گیری دان در باب زندگی نتیجهداد مريگاه اجازه نمیکه هیچ عیب ايماژيست اين بود»

گیری کند و زه بیان کند و کمتر نتیجهااندازداشت که بیشمیکنند و شاعر را وا

 اشد که خالی از محتورهنمون میمريدان را اغلب به درون نوعی زيباشناسی سترون 

، ديگر به قدر زالل هرچهو شعری که اين چنین توصیف طبیعت باشد و  بود و هست

 )جونز، «به آن افزود را نظر من کافی نیست و بايد راوی انسانی و ارزيابی انسانی

1371 :82). 
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يکی ديگر از مشکالت نوشتۀ ايماژيستی، شعر بلند است. در مکتب ايماژيسم سرودن 

 کي را حاصل شعر ايماژيستی ، پاوندکه اشاره شدچنانزيرا آن ؛نیست شعر بلند ممکن

کند و اين با سرودن شعر بلند که حاصل داند و آن را چون گرداب توصیف میلمحه می

 کلی متفاوت است.، بهپیوسته است ایهنديشا

 Terry) تری ايگلتون است؛ کمبود عاطفۀ انسانی در شعر ايمازيستیايراد بعدی، 

Eagleton)، ژيستی محصول ذهن ايماتصوير » گويد:یمباره  اين در ،پرداز انگلیسینظريه

)ايگلتون،  «باشدعواطف انسانی جامعۀ نوين میشده در دنیای مکانیکی و فاقدتسلیم

منزلۀ اعث شده بود که شاعر ايماژيست بهکمبود اين عاطفۀ انسانی ب ،آری .(59: 1368

 تصور کند. 3مثابۀ عکسعر را بهدوربین عکاسی عمل و ش
 

 به شعر خاقانیتصویرگرایی فارسی باتوجهوجوه اشتراک ایماژیسم غربی و  .2

 ایتفاوت عمده ،شاعری ( و سبک خراسانی در طرزربايجانیآذشاعران سبک ارّانی ) بین

 کردِي؛ همین رورويکرد بسیار متفاوت شاعران ارّانی به تصوير است ،وجود دارد و آن

ارّانی و در قلۀ آن، شعر سبک  شود کهها باعث میهمراه برخی ديگر از شاخصهمتفاوت 

در اين مجال  آيد.شماربهنمونۀ اعال و پیشتاز تصويرگرايی در ادب فارسی   ،شعر خاقانی

-میمعرفی را   ايماژيسم غربی و تصويرگرايی فارسی بینهای مشترک ما برخی از مؤلفه

 یم. کن
 

 مثابة رنگ اصلی شعرتصویر به .2-1

ترين شاخص ،یها و در شعر خاقانترين مؤلفهجزء اصلی ،انیدر شعر سبک ارّتصوير 

بینیم که پايۀ شعر در شعر خاقانی همان طرحی را می ،حقیقتمؤلفۀ شعری اوست. در

ايماژ » :گويدو می کندمی ، آن را توصیفخالق ايماژيسم، ازرا پاوند ايماژيستی است و

ا از طريقۀ گر تصوير ريعنی ا ؛(35: 1375اوکانر، به نقل از ) «.همچون رنگ اصلی شعر است

چراکه دغدغۀ اصلی او  ؛از شعر او چیزی باقی نخواهد ماند ،اريمشاعری خاقانی کنار بگذ

شعری خاقانی با ديگر شاعران پیش  سبکِ تفاوتِ ترين رکنِدر شعر، تصوير است و اصلی

نمودهای  ،مثابۀ رنگ اصلی شعرتصوير به ،در طريقۀ خاقانیاز او نیز، همین تصوير است. 

 کنیم.ها اشاره میدر اينجا به برخی از آن نی دارد کهافراو
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 درآمیختن ترفندهای بدیعی با تصویر. 2-1-1

 او ،عنوان مثالبه کند؛رای آفرينش تصوير استفاده میامکانات شعری ب اغلباز  خاقانی

 ،دقیقآورد که با نگاهی میی را هم به خدمت تصويرگری خود دربرخی از صناعات بديع

که کنیم اشاره میآن را مشاهده کرد. در زير به برخی از صناعات بديعی  توانمی

 .اندکارگرفته شدهجهت تصويرآفرينی بهدر
 

 کهدارد؛ چرا به جناس ای، نگاه ويژهشاعری فرمالیست عنوانخاقانی به :جناس .الف

پربسامدترين صناعات يکی از و فراوانی داردديداری و شنیداری  هایهجنب اين صنعت

-استفاده میبسیار  هايشتصويرگریت در از اين صنع وی .خاقانی است بديعی در اشعار

در تصويرآفرينی خاقانی کارکردهای متفاوتی دارد که در ذيل به  ت جناسصنع کند.

 شود:اختصار به آن اشاره می
 

اصلی  متجانس، ارکان هایواژههای جناس يا در اين نوع، پايه تشبیهی:جناس  .1

 (بهمشبه و مشبه) دو پايۀ جناس، دو رکن اصلی تشبیه ،ديگرعبارتسازند يا بهتشبیه را می

 مانند:دهند؛ را تشکیل می
 

 مقراضو ــــدگان چــــبن ةـــمقراض

 
 ران راــــکـده منــــــــريــــاوداج ب 

 (34: 1378)خاقانی،                          

 و )جناس مذيل(دو پايۀ جناس  )قیچی( «مقراض»و  )نوعی پیکان تیر( «مقراضه»واژة دو 

 اند.بهحقیقت مشبه و مشبهدر
 

 ودـخصم اگر برخالف، نقص تو گويد ش

 

 زبانه، زبانچو ز آتش دل در دهانش، هم 

 (352)همان:                                   

 هستند. )جناس مذيل(«زبانه»و  «زبان»متجانس  واژةدو  ،به در اين بیتمشبه و مشبه
 

سازندة  ،متجانس هایواژهدو پايۀ جناس يا  ،های استعاری: در اين نوعجناس .2

 استعاره هستند:
 

 را چمنـم رـــضیمران ضمییست جاي

 

 ن نیندـــرف آن چمــــطــز دس جــکارواح ق 

 (175 )همان:                                          

استعاره از و  ساخته شده )جناس قلب بعض( متجانس واژةدو از  «ضمیر رانضیم»ترکیب 

 .ستاشعار او
 

 ورــده سورة ســگه والدتش ارواح خوان

 

 رد سماــار بست ستاره، سماع کــست 

 (13)همان:                                       
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هستند که  )جناس مذيل( متجانسهای واژه ،«سما»و  «سماع»، «ستاره»و  «ستار»

 شکل گرفته است.ها آن بر پايۀ مکنیه استعارة
 

ه دو پايۀ جناس يا کلمات متجانس سازندة کناي ،های کنايی: در اين نوعجناس .3

 هستند:
 در سینه گنج توران یک کنجدش نگنجد

 
 در ديده ملک بر بر سنجدش نسنجديک  

 (194)همان:                                      

هستند که  )جناس متوّج( متجانس های، واژه«نسنجد»و  «سنجد»، «نگنجد»و  «کنجد»

ز اکنايه  ،«ش نسنجديک سنجد»و  «کنجدش نگنجديک »سازند. کنايه را می

 است. بودنناچیز
 مـفرست رـــافس رشــــخ ارـــافسز 

 

 رااـــــد و بخــــرقنــسمان ــاقــه خـــب 

 (26)همان:                                       

 از افسار» اند؛سازندة کنايه هستند که )جناس مردّف( متجانس هایواژه «افسر»و  «ساراف»

 کردن است.، کنايه از تحقیر«افسر فرستادن ،خر
 

 کلمات متجانس سازندة مجاز هستند: ،جناس مجازی: در اين نوع هم .4
 

 وانــی از استخــرای لعبتــلعبت چشم از ب  که ندهد هیچ طفل زور و زرجان مده در عشق 

 (326)همان:                                     
جزء از  که سازندة مجازند با عالقۀ هستند ف()جناس مردّ دو کلمۀ متجانس «زر»و  «زور»

 .دنیا()مجاز از کل 
 

 جوی از آنک إالصدر ال چون رسیدی بر در 

 

 ه را هم ديد بايد چون رسیدی در مناــکعب 

 (2)همان:                                         

 .اندهستند و مجاز از مقامات سلوک )جناس متوّج( متجانس واژةدو  «إال»و  «ال»

تنها به  بسیاری دارد که برای نمونه،اس در اشعار خاقانی، بسامد تصويرسازی با جن

 برخی از آنها اشاره شد.
 

 او .استبودن خاقانی های فرمالیستو از ديگر نشانه بديعی یتصنع :گراییحروف .ب

 يکیآن را  توانکه میجاآناست؛ تا استفاده کردهبسیار ت در تصويرگری خود از اين صنع

 آورد.شماراز مختصات سبک شخصی او به
 

 نــعـس طـــش و پـام پیادهـــان استـــچن

 
 اـــای اطعنــهاده است الفـــه استـــــک 

 (25)همان:                                       
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 تشبیه کرده است. «اطعنا» واژةیش و پس های پبه الف ،در برابر طعنرا ايستادن خود 
 

 ون بديدـدا چـــرد جــعدل تو شین را ز را ک

 

 ورت شین است شینــرای است را ص کآلت 

 (335)همان:                                      

و در  است شر و بدی دنرکمحواز  هکناي ،کردنجدا« را» زرا  «ینش»، «شر» واژةدر 

به معنای  «شین»را به  «شین»به معنای خودکامگی و  «رای»را به  «را»مصرع دوم 

 کند.بدی و زشتی تشبیه می
 

جهت درکه خاقانی از آن  اعداد در شعر است ت ذکراين صنع :االعدادقةسیا. ج

بودن های فرمالیستو اين هم از نشانه استفاده کرده استتصويرآفرينی خود بسیار 

 .اوست
 

 دـه آمـان خالصـی سلطـــاز چار و هفت گیت

 

 ورـردار هفت کشـــار ملت، ســار چــمخت 

 (191)همان:                                      

هفت افالک يا ) و آباء عالم (عناصر اربعه)امهات عالم  از ترتیب استعاره، به«هفت»و  «ارچ»

 هستند. (سیارات سبعه
 

 وی ساکنـــفش زيرش دو گاز حرف صولجان

 

 و صفر مفلس و در صفر شد توانگرـد چــآم 

 (191)همان:                                     

 ()فروردينبه برج حمل )اسفند( حوت برج از  شدروو و در اين بیت صحبت از خورشید

عنوان برج ی کنايی بهبه شده و بعد در معناابتدا مشبه)صفر( در مصرع دوم عدد  است.

: 1384، تنکلوشا) است)فروردين( حمل  برجِصفر رمزِ ،در تقويم قدما رفته است.کارحمل به

171). 
 ر تخت خاکـهست مطوق چو صفر خصم تو ب

 

 ی آه از ندمــر، يعنـــرش آحاد و صفــدر ب 

 (262: همان)                                     

 اند.تشبیه شده «آه»در مصرع دوم دو عدد يک و صفردر کنار هم به 
 

 :آورددرمیتصويرگری خود  به خدمتهم  را تلمیحخاقانی  :)اقتباس( تلمیح -د
 

 دمت او ـــــخــــه دل بتـم، راســــخپشت

 
 همه کمر است مـون و القلـــنو همچـــ 

 (85)همان:                                       

 به واقع شده است.( است که مشبه68ل سورة قلم )شی از آيۀ اوّبخ «نون و القلم»
 

 دوستانم قطب و شمس و نجم و بوالبدر و شهاب

 ها، یا، عین، صادکاف، همرهند اين پنج تن چون 

 

 امرفته و من چون سها در گوشه تنها مانده 

 اممن اينجا مانده قاف و القرآنيک تنه چون 

 (906: 1378خاقانی، )                         
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که  ل سورة قاف استبخشی از آيۀ اوّ «القرآنقاف و »آيۀ اول سورة مريم و  «کهیعص»

 .اندبه واقع شدهبهمش
 

لفظی هم در تصويرگری خود استفاده  ت بديعِخاقانی از اين صنع :طرد و عکس .هـ

 کند:می
 ام داده استــــه درت پیــــــه بــــعبـک

 
 هــان کعبــان و جـة جــکعبای ـک 

 (403)همان:                                   

 استعاره از ممدوح است. «جان کعبه»و  «کعبۀ جان»
 

 تـم کوفـــری خواهــــچ ســه درِ هیـــن

 

 چ دری خواهم داشتـــرِ هیـــه ســـن 

 (84)همان:                                     

و مصرع دوم کنايه از احساس  نیازی از بزرگان و ثروتمندان استل کنايه از بیمصرع اوّ

 نکردن به ديگران است.نیاز 
 

انواع نظیر در ديوان خاقانی کاربردهای گوناگونی دارد؛  مراعات :مراعات نظیر .و

 ند از:اعبارت استفاده از اين صنعت باتصويرسازی خاقانی 
 

يکديگر  ها نیز بابهها با هم و مشبهدر اين نوع مشبه:مراعات نظیر بر پايۀ تشبیه .1

 مانندِ مراعات نظیر دارند
 

 چون سپر زرّ مهر گشت نهان زير خاک
 مطرد سرخ شفق دست هوا کرد شق

 

 ناچخ سیمین ماه کرد پديد آسمان 

 پیکر جرم هالل گشت پديد از میان

 (350)همان:                                  

 ،«سپر»يعنی  ،هابهبا هم و مشبه «شفق»، و «ماه»، «مهر»يعنی  ،هابینیم که مشبهمی

 با هم مراعات نظیر دارند. )نیزة کوچک( «مطرد»و  «ناچخ»
 

 پوش دير هفتمکیوان که راهبی است سیه

 برجیس جاثلیق که انجیل دارد از بر

 بهرام کاسقفیست به زنّار هرقلی در

 

 گفت از خواص ملک چنو سروری ندارم 

 گفت از مدايح تو برون دفتری ندارم

 گفت از ظالل تیغ تو به مغفری ندارم

 (281)همان:                                  

و  «جاثلیق»، «راهب»با هم و  ،که مشبه هستند «بهرام»و  «برجیس»، «کیوان»

 با هم مراعات نظیر دارند. ،به هستندهم که مشبه «اسقف»
 

ها نیز منهو مستعار ها با هملهدر اين نوع نیز مستعار :مراعات نظیر بر پايۀ استعاره .2

 با هم مراعات نظیر دارند:
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 کبکان به بانگ زير و بم چندان سماع آورده هم
 راز سلیمانی شنو ز آن مرغ روحانی شنو

 های بزم شه های مرغان کن نگه در صفّهصف

 

 تا حلق نازکشان ز دم تا سینه افگار آمده 

 اشعار خاقانی شنو چون دُرّ شهوار آمده
 ندلیبان صبحگه فصّال گلزار آمدهچون ع

 (389)همان:                                  

و  «مرغان روحانی»، «کبکان»اين ابیات وصف مجلس صبوحی است که در آن 

ترتیب ند با هم مراعات نظیر دارند و بهکه مستعارمنه هست «مرغان چون عندلیب»

با هم مراعات نظیر  ،له هستندمستعارکه «شراب نوشان»و  «راويان شعر»، «انمغنی»

 دارند.
 انـــد پس از دهـــخ بین که در زحل افتــمري

 

 رافکندـا بـــن صفت کواکب رخشـــپروي 

 (134)همان:                                   

جرقۀ »و  «زغال»، «آتش»هم و  منه هستند باکه مستعار «و کواکب «زحل ،«مريخ»

 هم مراعات نظیر دارند. نیز با ،که مستعارله هستند «آتش
 

 های تصویرگری خاقانیشگرد.2-1-2

خاقانی هم برای تصويرآفرينی  طلبد.شعر شگردهايی می رنگ اصلیعنوان وير بهتصارائۀ 

شود خلق اين تصاوير بر يک روش صورت خود شگردهای زيادی دارد که باعث می

 کنیم.ها اشاره میبه برخی از آن بخشما در اين  .نگیرد
 

های شعری در که بیشتر کوششبرد میسرخاقانی در روزگاری به :خلق تصاویر نو .الف

ها به اين کوشش ،و تصاوير پیشینیان بود يا حداکثر نو تکرار مضامی شکل تقلیدآن به

بر  خاقانی با تکیه شرايطیدر چنین  .انجامیدمیامتزاج و تلفیق اين مضامین يا تصاوير 

ای ا پیش از او سابقهت گذارد کهغريبی را بنیان می ذوق سرشار خود طريق قريحۀ وقاد و

 نداشته است:
 ی و لفظــه از معنـدم کـــان استاد داننــمنصف

 
 امم باستان آوردهـه رســـازه، نـوة تــشی 

 (258)همان:                                   

آورد و در اين زمینه بسیار موفق میبه خلق تصاوير نو روی اين شیوة تازه، خاقانی در

ای نداشته کنیم که تا پیش از او سابقهاو اشاره می تازةدر زير به برخی از تصاوير  .است

 است:
 آهوی دشت ی ديدةـاو کوهـــر لعاب گــب

 
 اندزيان افشاندهار کمــابِ زردمــاز لع 

 (110)همان:                             
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و  مرکب استعاره از «دشت آهویِديدة »استعاره از کاغذ،  «کوهی گاوِ لعابِ»در اين بیت 

-سابقهنو و بی ،هم قلم است که تمام اين تصاوير «زيانکم مارزردْ»خط ممدوح و دست

 .اند
 دار ـــی آبــن ماهـــه ده بلوريـــی بـــچنگ

                                               
 رافکندــب محاکا وقت رزهـــل آب، ونـــچ 

 (135)همان:                                      

 زن به ده ماهی بلورين آبدار تشبیه شده است.ده انگشت چنگ
 

 یــی و حبشـــن دو خادم چاالک رومـــبدي

 
 خرگه سنجابد دو خاتون ــريـخدرم 

 (52 )همان:                               

-درمکه  اندتشبیه شده )سیاه(و حبشی  )سفید(شب به دو خادم رومی  و روز ،در اين بیت

 .اندشده )خورشید و ماه( خاتون خريد دو

 ،داری را در شعر خود استفاده کندحتی اگر خاقانی تصوير سابقه اوقاتدر برخی 

در اين  ویتر نمايد و هنر را پیچیده ، آنتصويربا نگاه متنوع به ابعاد ديگر  کندسعی می

را  «ابر»در قصیدة معروف خود  فرخی سیستانی مثالً ؛استعاره است ۀپايزمینه بیشتر بر

 گويد:کند و میتشبیه می «پیل»به 
 

 برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دريا

                        
 شیدا دالنبی طبع چو گردان عاشقان رای چو 

                                             (1388 :1) 

کند و ای مختلف به آن نگاه میبخشد و از زوايو خاقانی همین تصوير ساده را تکامل می

 سازد:تصوير را پیچیده مینتیجه با کمک استعاره اين در
 

 بین کنونپیل است در سرما زبون، پیل هوايی 

 هم، پیل دمان کافوردمکافور و پیل آنک به

 

 آتش زکام خود برون، هنگام سرما ريخته 

 کافور هندی در شکم، بر دفع گرما ريخته
                                 (1378 :379) 

ستگاه پیل نواحی گرم زمین چون خا ؛داندرا در سرما زبون می مانندپیلخاقانی اين ابر 

 کشد.رعد و برق و برف حاصل از ابر را به تصوير می ،در ادامه و است

سعی او بر  ،الًيعنی اوّ ؛عصر اوستشاعران هم بااکثرهمین تفاوت عمدة خاقانی  ،آری

رت و مصلحتی سخنی را به اگر بنا به ضرو ،نگويد؛ ثانیاً اين است که سخن عاريتی

کند که گويا از ابتدا به نام او ثبت بوده چنان در آن دخل و تصرف می ،گیردکارعاريت به

 است.
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 است که گونهبدينيکی ديگر از شگردهای تصويرآفرينی خاقانی  :الیهتصاویر چند .ب

 :داردانواعی هستیم که خود چنداليه  یتصويرشاهد  در آن ما
 

با دو يا چند اليۀ  ایدر اين نوع ما شاهد استعاره4:اليههای دو يا چنداستعاره .1

 مانندِ ؛تصويری هستیم
 

 دازدــانرـــــون زلف شب بــــح چــصب
 

 دازدــرانـــرب ســح از طـــرغ صبـــم 
 (122)همان:                                   

استعاره از آفتاب  ،دراليۀ دوم وخروس  يا استعاره از بلبل ،لدر اليۀ اوّ «مرغ صبح»

 است.
 

 د باغ را بهارـه دهـــه خلعـــآنک امــهنگ
 

 ردــزان اختیار کـــج زرفشان خـــاز گن 
 (149)همان:                                   

استعاره  ،در اليۀ دوم ؛های زرد پايیزیاستعاره از برگ ،لدر اليۀ اوّ «گنج زرفشان خزان»

استعاره  ،اين بیت سازگاری بیشتری دارد بعدِ که با ابیاتِ از شراب و باده و در اليۀ سوم

 پارچۀ زربفت است. از نوعی
 

که نقش  يا بیشتر دارد دو اليۀ تصويری معموالً تشبیه،اين نوع  :اليهتشبیه دو .2

 مانندِ کند؛به بازی میمشبهدر آن اصلی را 
 

 انــل امتحــعمیـق روانست آب بـــطل

 
 اــاثر کیمییـــاک بـــزرّ خالص است خ 

 (37)همان:                                     

و چون  ای است کانی که آن را اکسیر اعظم گويندماده» ،لدر اليۀ اوّ «طلق روان»

و در اليۀ  ذيل طلق( :1385 :)دهخدا «چیز را نسوزد.آتش آن ،محلول آن را بر چیزی بمالند

 خود استعاره از باده و شراب است. ،به استدوم، طلق که مشبه
 

 خاطر او آب خضر و آتش موسی است ز آنک

 
 هم ز آب الطاف و هم ز آتش لهیبش يافتم 

 (907)همان:                                       

استعاره از باده  و به استخود مشبه ،آب حیات و در اليۀ دوم ،لدر اليۀ اوّ «آب خضر»

 است.
 

 مانندِ ؛دارای دو يا چند اليه تصوير است کنايه ،در اين نوع: اليهچندکنايۀ دو يا  .3
 

 آشتی کردند و آنک ماه و مهرروز و شب گرگ
 

 اندرآستان افشاندهــر يوسف دل مصـــر ســب 
 (108)همان:                                       
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به روز هتوجنفاق و ظاهری و در اليۀ دوم و بابه  کنايه از صلحِ ،لدر اليۀ اوّ «آشتیگرگ»

 ناپايدار روز و شب است. کنايه از برابریِ ،و شب
 

 ه کن الشـرعـشیب مقه خوان صبوحی ب

 
 دـــر آمـــام بـسترش روز آتشینــکاب 

 (144)همان:                                

استعاره از نور صبحگاه آفتاب  ،دوم ۀکنايه از فرمان و در الي ،لدر اليۀ اوّ «شیب مقرعه»

 است.

 او تبیین تصوير است. ،خاقانی تصويرگری از شگردهای ديگر يکی ن تصویر:یتبی .ج

پس از آوردن چندين  گاهی ،استغريب و لغزگونه  های نو،که شیفتۀ استفاده از استعاره

 دشوارها برای مخاطب کند که درک اين استعارهاحساس می استعارة سخت و پیچیده،

 گويد:در وصف خورشید می مثالً ؛دهدو توضیح می کندمیآنها را تبیین  بنابراين، ؛است
 

 فش زيرش دو گوی ساکناز حرف صولجان

 يعنی که قرص خورشید از حوت در حمل شد
 آمد چو صفر مفلس و در صفر شد توانگر 

 الشرف مقررکرد اعتدال بر وی بیت
 (191)همان:                                     

تصاويری دربارة سیر خورشید آورده و در بیت بعد آن را  نخست، در بیت بینیم کهمی

 .داده استتوضیح 

در وصف کعبه  مثالً ؛شودگاهی اين تبیین و توضیح با فاصلۀ چند بیت انجام می 

 گويد:می
 دوانه زلفــــدوی آن هنــانیست هنـــاقــخ
 

 دورشـــاه مــال سیـــه خـــانـو آن زنگی 

 (219)همان:                                     

 کند:تبیین میچنین اين خال و زلف را  پس از پنج بیتآنگاه  
 

 

 ود است از آنکـــراالســـال سیاه او حجــخ
 

 هم حلقۀ درشال و زلف بهـه خـــد بـــمان 

 )همان(                                           

يعنی در عین واحد  ؛مراد از تصوير مضاعف، تصوير در تصوير است مضاعف:تصویر  .د

-تر میگونه را روشنايندرک زير  ، توجه به نمونۀتصوير ديگری ساختن ،از يک تصوير

 سازد:
 قـــلـوار از حرابــــب غــس شــرکـــک

 

 دازدـــرانــــــن بـــــیـشـۀ آتـــــضـبی 

 (122)همان:                                      

غراب تشبیه  دوباره به ،را که خود تشبیه است کرکس شب، واحد آنِبینیم که در می

 :ذيل است تصوير مضاعف هم دارای انواع ده است.کر
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که  تشبیه است، خود ،ابتدايی تصوير ،تصوير مضاعف بر پايۀ تشبیه: در اين نوع .1

 گويد:میدر وصف صبح خاقانی يۀ تصويرسازی ديگری واقع شده است؛ بازپا
 

 ه درون پوست و آنگهـبخندد چو پست
 

 ريان نمايدـــوست عـــادام از آن پـــو بـــچ 
 (127)همان:                                        

 بادام تشبیه کرده است.صبح را ابتدا به پسته و بعد به 
 

 

 ام راستـــر کبوترفـماه نو در سايۀ اب

 
 اندون سحای نامه يا چون عین عنوان ديدهـچ 

 (92)همان:                                          

 را ابتدا به سحای نامه و بعد به عین عنوان تشبیه کرده است. «ماه نو»
 

 ،ین تصويرنخست ،تصوير مضاعف اين نوع از در تصوير مضاعف برپايۀ استعاره: .2

از  ،بسامد اين نوع .استعاره است که خود اساس تصويرسازی ديگری واقع شده است

 ديگر انواع تصاوير مضاعف بیشتر است.
 

 سی استـــو عیـــر طبعم چـۀ دختــنتیج

 
 اـــادر هست گويـــی مــــر پاکـــه بـــک 

 (24)همان:                                       

 استعاره از شعر اوست که به عیسی تشبیه شده است. «دختر طبع»
 

 رهـــر بــد چشم بـــی باغ نهـآن مطبخ
 

 ره که چشم به مرعی برافکندـــون بــهمچ 
 (136)همان:                                      

 يعنی تشبیه ،بعدی ، پايۀ تصويراز خورشید است که خود استعاره «مطبخی باغ»

 واقع شده است.(بره)
 

تصوير ابتدايی کنايه  ،گونه از تصوير مضاعفدر اين تصوير مضاعف بر پايۀ کنايه: .3

 است که تصويرسازی بعدی بر پايۀ آن انجام شده است.
 

 کنانند به صبحن و چو سگ نالهجاهمه سگ
 

 چه پیدا شنوندصبحدم نالۀ سگ بین که  

 (100)همان:                                      

 )سگ( تشبیه کنايه از پرطاقت و مقاوم بودن است که باز خود پايۀ «جان بودنسگ»

 شده است.
 ود چو خورشیدــن زبان نمــــتـــهزهره هم

 
 ر آوردــــاه دادگــه شــــژدة دولت بــــم 

 (149)همان:                                      

 خود باز پايۀ تشبیه که است کاربردن تمام قدرت در زبانکنايه از به «شدنتن زبانهمه»

 شده است. )خورشید(
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 ش آهــــــم ز آتـــــــیـنـان روغــــزب
 

 ل ترساـديـــون دل قنـــــوزد چــــبس 
 (24)همان:                                     

 )قنديل( پايۀ تشبیه خوداست که چرب و نرم کنايه از گفتار شیرين و «نزبان روغنی»

 شده است.
 

بسامد  در ديوان خاقانی، سازیتصويراز اين نوع  تصوير مضاعف برپايۀ مجاز: .4

يعنی ابتدا مجازی  ؛سه نوع ديگر دارد و آن تصويرسازی بر پايۀ مجاز است ازکمتری 

 دهد:میآن را پايۀ تصويرسازی ديگری قرارآورد و سپس می
 

 گه دوست شده است آتش سردصبح چون خنده
 

 اندر مگر آمیختهــعنبهـــرد بـــآتش س 

 (116)همان:                                   

 که خود پايۀ است ز از لب و دهان معشوقمجا ،به عالقۀ حال و محل «دوستگه خنده»

 شده است. لب معشوق(استعاره از )يعنی آتش سرد  ،استعارة بعدی
 

 هر چه جز نورالسّموات از خدای آن عزل کن

 
 دل روشن شد از مصباح ال ةرا مشکوو گر ت 

 (1)همان:                                         

و اين مجاز خود پايۀ تصوير است «ال اله االاهلل» عبارتبا عالقۀ جزء و کل مجاز از  «ال»

 .است )مصباح( که تشبیه است ديگری شده
 

 استگونه بدينيکی ديگر از شگردهای تصويرگری خاقانی  :کردن تصاویرخالصه .هـ

به استعاره  ، آن راسپس در همان بیت آورد ومیصورت تشبیه هکه ابتدا تصوير را ب

 کند:تبديل می
 

 ون شفق و طشت فلکـــو و خـــنیشتر ماه ن

 
 اندهم از نیشتر آمیختهطشت و خون را به 

 (118)همان:                                     

 نــی لگـــکعبه شمع و روشنان پروانه و گیت

 
 والن آمدهــر لگن پروانه را بین مست جــب 

 (371)همان:                                      

در اشعار خاقانی دارد و از مختصات سبکی او در تصويرسازی  فراوانیاين شگرد بسامد 

 است.

يکی ديگر از شگردهای پرکاربرد در اين روش، : تداوم تصویرسازی در محور عمودی .و

 از يک چیز ،وجود دارد و در آن اودر تمام قصايد  تقريباً تصويرگری خاقانی است که

در وصف خورشید  مثالً ؛شوددر سه بیت ارائه می هم آن ،سه تصوير متفاوت کمدست

 گويد:می
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 نقابدوش برون شد ز دلو يوسف زرين
 يوسف رسته ز دلو ماند چو يونس بحوت
 باد بهاری فشاند عنبر بحری به صبح

 

 کرد بر آهنگ صبح جای بجای انقالب 

 هیبتش حوت بیفکند ناب صبحدم از
 تا صدف آتشین کرد بماهی شتاب

 (47)همان:                                     

ترتیب به که دهدبینیم که در سه بیت متوالی سه تصوير متفاوت از خورشید ارائه میمی

 صدف آتشین. ونس ونقاب، يند از: يوسف زريناعبارت

-گاه تا بیش از ده بیت ادامه می که 5متعددی استتداوم تصويرسازی دارای انواع 

 يابد.
 

سه تصوير از  کمدست ،تصويرگری هم در اين شگردِ تداوم تصویرسازی در محور افقی: .ز

يک بیت انجام  در يعنی ،ا اين تصويرسازی در محور افقیامّ ،شودساخته می يک چیز

های نمونه است. عمود شعریحرکت در عدم، تداوم پیشینِ شود و تفاوت آن با نمونۀمی

 :سازدتر میزير اين مطلب را روشن
 

 ه باردارــی دو کفـوان کژاوه چیست میزان
 

 اندزان ديدهـه شکل میــبازجوزايی دو کف 
 (91)همان:                                     

صورت فلکی میزان و سر انجام به )دو پیکر(به جوزا پس س )میزان(ابتدا به ترازو  «کژاوه»

سه تصوير متفاوت از يک چیز در يک بیت يا همان محور  در اينجا تشبیه شده است.

 .افقی ارائه شده است
 

 انـــو پیکـــر آسمان، چـــه کمــــبست
 

 ران راــــخــسـدرت مــــد بـــــانـــم 
 (34)همان:                                     

اده و کنايه از آم که است )کمربسته( ابتدا برای آسمان يک کنايه آورده اين بیتدر 

و رام  مطیع ایبه بنده ،بسته را به پیکان و سرانجامپس اين آسمان کمرس .ستمهیا

 تشبیه کرده است.
 

 یــام زيبقــدر ده کیمیای جان، آتش ج

 
 روران، طلق روان پروریــالل پـق حــطل 

 (420)همان:                                   

 می است.، «طلق روان»و  «طلق حالل»، «آتش»، «کیمیای جان»مقصود از 
 

 تراکم تصویر .2-2

نتیجۀ آوردن چندين تصوير مستقل و  ،افتدکه در محور افقی اتفاق می تراکم تصوير

جای آوردن بهشاعران » يعنی ؛مجمل در يک بیت يا حتی در يک مصرع است
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آن  ههای مشابها و صورتکوشند از استعارهمی ،تصويرهای تفصیلی با تمام اجزاء تصوير

تراکم تصوير  .(191: 1390کدکنی، )شفیعی «تر است استفاده کنندتر و کوتاهکه خالصه

رنگ  مثابۀبهايماژ رنگ يکی از نمودهای پرو  های شعر ايماژيستی استيکی از ويژگی

های شاخص سبک شعری از ويژگی که همین تراکم تصوير است ،شعر خاقانی در اصلی

 دارد. ویدر اشعار  زيادیبسامد بسیار  وست او
 

 ه مغرب ره مشرق نوشتـدم کز چگويی آن
 

 اندمیغ بر مهر و زحل بر زبرقان افشانده 

 (110: 1378)خاقانی،                     

 «ره مشرق»ت، استعاره از دوا «چه مغرب» :دارددر اين بیت شش استعاره وجود 

 )صفحۀ طال( «زبرقان»و  «مهر»استعاره از مرکب و  «زحل»و  «میغ»استعاره از کاغذ، 

 استعاره از کاغذ.

 رزم و شب رنگـه خـــآب بقم شد شفق م
 

 ه در آب بقمـرقــای غم نیمهــاز لب خ 
 (261)همان:                                

-بینیم که پیمی سه تشبیه و در مصرع دوم دو استعاره وجود دارد. نخست،در مصرع 

 ، تراکم تصوير است. رنگ اصلی تمام اين ابیات
 

 ماه نو چون حلقۀ ابريشم و شب موی چنگ

 
 موی و ابريشم به هم چون عود و شکر ساختند 

 (112)همان:                                           

، دو تشبیه و در مصرع دوم، دو استعاره و دو تشبیه وجود دارد و بیت، نخستدر مصرع 

 شش تصوير دارد.  جمعاً

ای است گونهغلظت حضور تصوير به ،ابیاتی که دارای تراکم تصوير هستنددر  معموالً

توان گفت که تعداد ت میئبه جر .بردمی محاق به را خاقانیکه ديگر امکانات شعری 

هايی که و بیت است ابیات دارای تراکم تصوير از ابیات ديگر در ديوان خاقانی بیشتر

 بیشتریبسامد  ،در میان ابیات دارای تراکم تصوير، دارای حداقل چهار تصوير هستند

 .دارند
 

 تنوع موضوعات .2-3

                                                                                                                            آزادی در انتخاب موضوع است. ،اثر ايماژيستی هایشاخصهيکی ديگر از 

موضوعات شعری خاقانی  مشاهده کرد.توان اين آزادی را میوضوح بهدر شعر خاقانی 

روزمرة زندگی، غم و اندوه،  ات،عرفان، قلندريّ از: ندابرخی از آنها عبارت ؛ندابسیار متنوع
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 ها،مديحه، وصف شب، وصف پرندگان، وصف گل مجلس صبوحی، حج، وصف صبح،

 سنن مسیحی و... . وصف ستارگان و صور فلکی، وصف شتر، وصف آالت موسیقی،
 

 آفریناستفاده از اوزان وجد. 2-4

 پاوند در .وجدآفرين استهای وزن در شعر ايماژيستی استفاده از اوزان يکی از شاخصه

ا اگر به موسیقی امّ ،اش تکیه کندضرورتی ندارد که شعر به موسیقی» گويد:می باره اين

 .(87 :1371) «باشد که اهل فن را به وجد بیاوردچنان آن موسیقی بايد ، کندتکیه می

اشعار در  زيادیبسامد هستند که آفرين و وجداز اوزان دلنشین  ،اوزان دوری و خیزان

 دارند: خاقانی
 

 دوش چو سلطان چرخ تافت به مغرب عنان

 
 گشت ز سیر شهاب روی هوا پر سنان 

 (350: 1378)خاقانی،                     

 :کندشورانگیز می میانی قافیۀ همراهی گاه وزن را باخاقانی 
 

 

 کدهخانه زو مريمدر آب خضر آتش زده خم

 
 يوسف چاه اوکده خرگاه او وز دلوِ عیسی

 

 هم حامل روح آمده هم نفس عذرا داشته 
 (382)همان:                                      

 در حوتِ يونس گاهِ او برسان نو پرداخته
 (387)همان:                                      

مکتب  و (شعر خاقانیبر پايۀ ) ارّانیتصويرگرای  سبک بین پس از اشاره به اشتراکات

 اشاره کنیم و آن يسم با شعر خاقانیژايما بینترين تمايز اصلی الزم است به ،ايماژيسم

روشن و  در حالی است که شعر ايماژيسم ناي .شعر اوست نداشتننبودن و صراحتروشن

درست مانند دوربین عکاسی که هر تصويری را با صراحت و روشنی ثبت  ؛صريح است

نقاط  غربی به ايماژيسم( نسبتيسم فارسی قرن ششمژايماخاقانی )شعر تصويرگرای  کند.می

ديده مکتب آن ای در شعر اشکاالت عمده؛ زيرا غافل شد هادارد که نبايد از آن نیز قوتی

 وجود: ند ازااين نقاط قوت عبارتترين اصلی .که در شعر خاقانی وجود ندارد شودمی

ويژه در محور به خاقانی،شعر  پیوستگیو  زايا شناسیِزيبايی ،انسانی عاطفۀ پررنگ

را در زبان فارسی ممکن ساخته ساختن شعر بلند ايماژيستی  در حقیقت که عمودی

 است.
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 نتیجه .3

   ،است (آذربايجانیارّانی )عیار سبک که نمايندة تمام شعر خاقانی دربارة ،در اين مجال

چیزی که  ؛يمکردعنوان نوعی ديگر از تصويرگرايی در ادب فارسی بحث و پژوهش به

و شعر خاقانی  بینهای همانندی ۀتاکنون از ديد پژوهشگران مغفول مانده بود و با ارائ

تصوير به مثابۀ رنگ اصلی شعر، تراکم تصوير، تنوع موضوعات و  همچون ،ايماژيسم

توان شعر خاقانی را پیشروترين و برترين کرديم که میثابت  ،استفاده از اوزان وجدآفرين

با تکیۀ  بحثد. ما در اين کرمعرفی  در ادب کالسیک فارسینمونۀ شعر ايماژيستی 

تصوير به »شعر خاقانی و ايماژيسم، يعنی  بین همانندیِ ترين شاخصِبیشتر بر اصلی

تمام  ،ايماژيستی یشاعر رست مانندد نشان داديم که خاقانی ،«مثابۀ رنگ اصلی شعر

جهت را درامکانات شعری  همۀکند و میصرف  )ايماژ(ساخت تصوير برای دغدغۀ خود را 

برخی از اشکاالت و نواقص که حاصل کار او ضمن اين گیرد.میکاربه خود تصويرگری

سرودن ناتوانی در و  عاطفۀ انسانی نبوداشکاالتی نظیر  ؛را هم ندارد اشعار ايماژيستی

 بلند.شعر 
 

 نوشتپی
اصطالحاتی مانند  مثالً ؛آمده است 1915برخی اصطالحات بیانیۀ  دربارةدر اين اصالحیه توضیحاتی  .1

 (91: 1371پاوند و فلینت،  :)ر.ک توضیح داده شده است« و آرايه واژة دقیق»

و پنج  هفتپنج،  ؛ترتیبها بهلب بسیار کوتاه شعری است و دارای سه مصرع که مصرعاهايکو يک ق». 2

درست مانند يک عکس فوری که با کلمات  شود.يعنی کل شعر از هفده هجا تشکیل می ؛اندهجايی

 يکی از مشهورترين هايکوهای ژاپنی اين است: .(402 :1385)فتوحی،  «بسازيم

 .(35: 1375 )اوکانر، «کشد به شاخۀ خويشیک پروانهپر می ريختهشکوفه فرو»

اش آمريکايی نقّ ،(Whistler)پاوند است که در طرح آن از ويسلر  ازرا از« مثابۀ عکسبه شعر »ايدة  .3

 .(35: 1375اوکانر،  :)ر.ک تأثیر پذيرفته بود

امیر محمد« های نو و چنداليه در شعر خاقانیاستعاره»با عنوان  ایمقاله ،اليهدربارة استعارة چند .4

-است، درحالی شده توجهاليه های چندفقط به استعارهآن در  اند کهنوشته (1389) مشهدی و همکاران

 ايم.اشاره کرده هماليه انواع ديگری از تصاوير چند به ،ما در اين مجال که

در پژوهش حاضر،  از نويسندگان «خاقانی قصايد تداوم تصوير در محور عمودی»ای با عنوانِمقاله .5

 تفصیل، اين شگرد تصويرگری خاقانی بهاست که در آندانشگاه اصفهان پذيرفته شده  فنون ادبیمجلۀ 

 است. بررسی شدهآن  انواع بیان با و
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