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  چكيده 
توجـه ويـژه او    .سبك شمرده ميشود خاقاني يكي از بزرگترين شاعران قصيده سراي صاحب

اي است كه او را در رديـف دو سـه شـاعر بـزرگ فرماليسـت شـعر        به صورت و فرم به اندازه
در ارتباط با صـورت و فُـرم    ويژگيهاي سبك شخصي او هريك به نوعي .فارسي جاي ميدهد

تـوان  يكي از ويژگيهاي سبك فردي اوست كـه مي  ها هتصويرگري با شكل حروف و واژ. است
ِدوران معاصر را در اشعار خاقاني   را نوعي شعر تصويري هم دانست و پيشينة شعر تصويريآن

غييـر در شـكل   با ت در آن شاعر  ست كهاي شعر تصويري گونهبنابراين ديدگاه، . جست و يافت
 و توجه به صـورت و شـكل واج و واژه و تصـويرگري بـا آن    ) گونة معاصر آن(نوشتاري شعر 

، ضمن ابداع و نوآوري در ساختار نگارشي، به تجسيم تصوير و )گونة موجود در شعر خاقاني(
شعر تصويري، بدون درنظر داشتن شكل ساختاري و  .و موضوع نظر دارد دريافت بهتر منظور

قابل فهم ميباشد، اما دريافت مقصود شاعر با توجه به اين ساختار و فرم كاملتر  ري آننوشتا
  .و تمامتر است

شعر تصويري و انواع آن و مقايسه بـا شـعر ديـداري،    اي گذرا به  درين مقاله ضمن اشاره
) توجه به صورت و شكل واج ،واژه و تصويرگري با آن(نمونه هايي از گونة دوم شعر تصويري 

  . عنوان يكي از ويژگيهاي سبك فردي وي، ارائه ميشودايد خاقاني، بز قصا
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  مقدمه. 1
    )Pattern poetry(شعر تصويري. 1.1

در اين . معاصر است كه مبتني بر شكل نوشتار است  اي از شعر در ادبيات گونه  شعر تصويري
و گاهي واجها  لغات دنشاعر با نگارش بيتها و سطرها بصورت غير متعارف و چي نوع از شعر

اي از پيام و منظور خود را به مخاطب القا  بر خالف عرف رايج، قصد دارد بخش قابل مالحظه
مخاطب نيز بايد به شكل و صورت نگارشي شعر دقيقاً توجه نمايد تا تصـوير، نقـش و   . نمايد

ر به دليل ويژگي تصويري اين نوع از شع. صدد انتقال آن است دريابدمعنايي را كه شاعر در 
  .هاي تصويري  دارد ، امروزه كاربردي بسيار فراوان در تبليغات و رسانهو نمايشي

ها پيگيري كرد هاي باستاني و حتي غارنوشتهتصويري را ميتوان در نوشتهپيشينة شعر«
  ».ه با متن ارتباط داردست كآنها شكل ظاهري نوشتار، به نحويكه در 

  )Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. ،
  ) . pattern poetryمدخل 

پس از مشروطه و در ادبيات معاصر، نمونه هاي قابل توجهي از اين گونـه سـروده شـده    
فارزاده و است كه از آن جمله ميتوان به اشعار يداهللا رويايي، اسماعيل شاهرودي، طاهره صـ 

  .   كيومرث منشي زاده و ديگر شاعران اشاره كرد
اي از شعر تصـويري در ديـوان خاقـاني، بـه عنـوان يكـي از        در اين مقاله به بررسي گونه

هايي از آن ، نشان داده  بزرگترين شاعران صورتگراي ايران، پرداخته ميشود و با آوردن نمونه
اي از تمايـل   يق اين شاعر بوده و اين خود نشـانه ميشود كه اين گونه از شعر تصويري از عال

  .بسيار وي به صورت و فرم است
  

  پيشينة تحقيق .2.1
  تاكنون تحقيقات اندكي دربارة شعر تصويري در ايران انجام شده است كه ميتوان  به مقالـة 

اولـين  « احمد رضي اشـاره كـرد كـه در    نوشتة» شعر تصويري و ديداري در ادبيات معاصر«
بـارة ايـن نـوع از شـعر     در )1383رضـي،  (.ارائه شده است »انداز شعر معاصر فارسي چشم همايش

دو . تيم، نوشـته نشـده اسـت   ، تا آنجا كه جساي مستقل تصويري در ديوان خاقاني نيز مقاله
يـك  «و  )1391مهـدوي فـر،   (» معيار در تصحيح ديـوان خاقـاني   اصالت تصويري مهمترين«مقالة 

 ) 1391صالحي مازندراني و مهدوي فر،(» سبك تصويرآفريني قصايد خاقاني برپاية ساخت تشبيهي نويافته
امـا درمـورد ايـن مسـاله در      .را ميتوان تا حـدودي مـرتبط بـا موضـوع ايـن مقالـه دانسـت       
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اي پيش از پرداختن به بحث اصلي بـا اشـاره  . شعرخاقاني، تاكنون تحقيقي انجام نشده است
  .يكنيم كه اين نوع شعر با شعر تصويري متفاوت استبيان م» شعر ديداري«كوتاه به 

  
  )concrete verse(شعر ديداري .3.1

      ، خلـط موضـوع شـعر تصـويري بـا     هاي اخير ديده شـده اسـت   يكي از مسائلي كه در دهه«
   .»اي ديگر به نام شعر ديداري ميباشد گونه

 )Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online،   مـدخل
pattern poetry(  

مهمترين ويژگي و تفاوت شعر ديداري با شعر تصويري اين است كه شعر ديداري مطلقاً 
ولي در شعرتصويري، شعر بدون در «. بل فهم نيست و حتي بيمعني استبدون ظاهر شعر قا
گاه ظاهر شعر ديداري، تنها چند  )همـان (» .ظاهري و نوشتاري معنادار استنظر گرفتن شكل 

ات از نكـ . آنها به ايجاد مفهوم و معنا ميكند دنكلمة بيمعني وبي ارتباط است كه  نحوة چي
گونة شعري، اين است كه گاه ظاهر شعر روايتي جـدا از مـتن دارد و هـيچ    قابل توجه در اين

  .ربطي به مفهوم شعر ندارد
   
  انواع شعرتصويري .4.1

مفهـوم   «بـا  » ظاهري و نوشتاري  شـعر شكل «عرتصويري، و با توجه به ارتباط در تعريف ش
  :يكي از دو حالت زير رخ ميدهد، معموالً »شعر

  با كليت محتواي شعردر ارتباط است شكل ساختاري  .1.4.1
اشعاري كه در كـل حـاوي يـك    . در اشعار كوتاه است مدل شعر تصويري بيشتر اين كاركرد

، در اشـعاري ديـده   التي ضعيفترحدر . مضمون واحدند و مضامين متعدد در آنها وجود ندارد
ميشود كه مضامين چندگانه در شعر وجود دارد، لكـن سـاختار نوشـتاري شـعر مـرتبط بـا       

  .موضوع اصلي است
در ) نه همةمحتوا و مضـامين (شكل ساختاري شعر با بخشي از محتواي آن  .2.4.1

  .ارتباط است
. شعر و نه همـة آن اسـت   شي از مفهوم، ارتباط شكل ساختاري متن تنها با بخدرين قسمت

  . اين كاركرد را ميتوان در اشعار بلند و نيز اشعار كالسيك مشاهده كرد
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  تكمله و توضيحي برتعريف شعر تصويري .5.1
از اجـزاي   ، در تعريف شعرتصـويري، شـكل هريـك   »ي و نوشتاري شعرشكل ظاهر«مراد از 

، »كلـي شـعر  شكل نوشتاري «در قامت ميتواند » شكل ظاهري و نوشتاري شعر«. كالم است
شكل نوشـتاري   «و حتي » عبارتشكل نوشتاري بخشي از يك شعر حاوي چندين كلمه و «

، شاعر بتواند از شـكل  ين اگر در شعريبنابر. متجلي شود»  ه صورت مجزاكلمات و حروف ب
ظاهري هر چيز حتي واجهاي زبان، مفهومي را به شعر اضافه كند و يا با تجسيم و تصوير در 

هاي بالغي مرتبط منظـور   كنار استفاده از هر نوع صورت خيالي، تضاد، تناسب و ساير مقوله
  .خود را بهتر بيان نمايد، آن شعر ذيلِ شعر تصويري جاي ميگيرد

  
  خاقاني و شعر تصويري .6.1

دقت در ديوان خاقاني نشان ميدهد كه خاقاني در تعداد قابل توجهي از ابيات خود، آگاهانه  
در . برده و در اين كار بسيار هنرمندانه عمل كرده است م بنيادي شعر تصويري را بكارمفاهي

ماالرمـه كـه   «قرنها پيش از تولـد شـاعراني چـون    واقع درين مقاله اين ادعا مطرح است كه 
  »اندبنيانگذار شعر تصويري بوده

  )Encyclopædia Britannica.Encyclopædia Britannica Online. ،
  )patter poetryمدخل

خاقاني شعر تصويري را بكار برده است و بسامد اين ويژگي در قصائد خاقاني بنحوي اسـت   
مقالـه    يي كـه در ادامـة  هـا ابيات و نمونـه . كه ميتوان اين ويژگي را ويژگي سبكي وي ناميد

  . ، گواهي برين مدعاستخواهد آمد
  1مثال 

  رقم زده بر آستان اوست لمنون و الق  در صف و سجده از قد و پيشاني ملوك 
  )73ص: ديوان خاقاني(                    

، به قلم و افرادي را كـه بسـجده   اند هدر اين بيت خاقاني افرادي را كه در برابر آستان ايستاد
  :شودكامل مي اما نكتة تصويري اين بيت، با شكل زير. افتاده اند، به نون تشبيه كرده است

  
  
  
  

  1تصوير 

 )ن( سجده كنندگان به شكل نون 
 افراد ايستاده به شكل  قلم
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اند و گـروه   گروه اول ايستاده. ترين شكلِ نشان دادن دوگروه آدم استساده 1  ارةتصوير شم
اشـاره بـه افـرادي كـه     (» القلم« و ) به سجده كنندگان اشاره(» نون«. انددوم درحال سجده

اين بيت اينسـت   جالب در  نكتة.  ين تصوير مشاهده كردا را بوضوح  ميتوان در) ايستاده اند
بدون توجـه بـه    .ست كه درحال سجده استا رعكس بنويسيم، شكل كسيرا اگر ب» ن«كه 

  . شكل و تصوير مورد نظر شاعر بخشي از مفهوم قابل دريافت نيست
  2مثال 

  :استفاده كرده است» نون و القلم« بيتي ديگر شبيه به بيت قبل كه خاقاني از تركيب 
  ) 85ص:همان(»ستهمه كمر ا نون والقلمهمچو     پشت خم، راست دل به خدمت او«

و ) ن(تب، خمي پشت را از شكل ظاهري نونخاقاني در بيت فوق، با استفاده از لف و نشر مر
  .راستيِ دل را از شكل ظاهري قلم اراده كرده است

   3مثال 
  »خلق چو طفالن نو شاد به نون والقلـم      نونآن چو  قلم ماه و سر انگشت خلق اين چو«

  ) 261ص : همان(                                                                                                

و انگشـت خلـق را بـه    ) لي شكلهال(ق شكل ماه را به شكل ساختاري ن كه در بيت فو
 .تشبيه كرده استقلم 

  4مثال 
دو  .سـت دو بيت زيريكي از شاهكارهاي خاقاني در بحث تشبيه و استفاده از شعر تصـويري ا 

  .اند اي است كه دو نفر در آن نشستهبيت زير شرح كجاوه
 خــوش خــرام راةمانــد كــژاوه حاملــ  «

مربــع نگاشــته  نــونقلــم دو  يــا بــي 
  

ــرش     ــده محص ــه بمان ــكم دو بچ ــدر ش  ان
 »دو نُقَط كـرده مضـمرش   تا اندر ميان چو

  )217ص: همان(

وش خرامي تشبيه كرده است كه خ  ، خاقاني كجاوه را به شكم زن حاملةدر بيت نخست
فاده از شكل ظـاهري حـروف   در شكمش دو بچه است و در بيت دوم همين كجاوه را با است

ة كجـاوه را بـه دو نقطـ    به اين شكل كه دو نفـرِ نشسـته در  . تصوير كرده است» ت«و » ن«
تصـور كـرده   » ن«ورت دو تشبيه كرده است و شكل ظاهري كجاوه را بـه صـ  » ت«حرف تا 

البته خاقاني دريـن بيـت هنرمنـدي ديگـري نيـز      . اندكه برعكس نوشته شده» ن«دو . است
  اين تركيب سـاختة . مشخص ميشود» نون مربع«هنرمندي وي در تركيب . داده استبخرج 

. عين مربع«. ساخته شده است »غين مربع«و » عين مربع«خاقاني است كه بتبعِ دو تركيب 
را بدين صورت نام حرف عين است چون آن) مركب  ب وصفي ، اتركي] (ع َ ن ِ م ُ رب ْ ب َ [ 
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  )فرهنگ دهخدا، مدخل  عـين مربـع  .(را آنگاه كه بصورتي خاص تحرير گردد» ع«نام حرف . نويسند» ع«
) ــغ (و غين مربع به شـكل  ) ـع( مربع به شكل  شود كه عينبا توجه بمعني مربع معلوم مي

تصويري » نون مربع«تيجه ميشود كه منظور خاقاني از با توجه به آنچه گفته شد، ن. باشدمي
  :به شكل زير است

  
  2تصوير 

  :و اگر دو نون مربع درنظر بگيريم شكل زير حاصل ميشود
  
  
  

  3تصوير 
اي است كه » ت« اي نشسته باشند و نيز شكل  كه شبيه اين است كه دو نفر در كجاوه 

  . ري است كه در كجاوه هستندبرعكس نوشته شده باشد و نقطه هاي آن سر دو نف
  5مثال 

  .  يكي از معروفترين ابيات خاقاني بيت زير است كه مصداق بارز شعر تصويري است
  )25ص: همان(»الف هاي اطعناكه استاده است     نچنان استاده ام پيش و پس طع«

  :به شكل زير دقت شود. نهفته است» اطعنا«ي خاقاني در اين بيت در كلمه ي تصوير شعر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4تصوير

 طعن
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ين بدانيم كه اشـاره  ا اگر فقط به دو الف ابتدا و انتها توجه كنيم و تمام مقصود خاقاني را در
قسـمتي از منظـور   .(ايم دست دادهبه اين دو الف داشته است، بخشي از مقصود خاقاني را از 

از منظـور  خاقاني همين بوده است كه طعنه و كنايه وجودش را فرا گرفته است، نيز بخشي 
امـا مـروري   ) چون و چرا ايسـتاده اسـت و فرمـانبر اسـت     وي اين بوده است كه مطيع و بي

  .اي كه حاوي اين بيت است ما را به مفهومي فراتر رهنمون ميسازد اجمالي بر قصيده
، شـبيه  كه خاقاني از آن اراده كرده اسـت  شكلي. دقت كنيد 4بار ديگر به تصوير شماره 

  ). 5تصـوير  .(حال دعا و نيايش است و دستها را بسمت باال گرفتـه اسـت  شكل كسي است كه در
، پناه بردن به خدا و دعا، براي رفع كنايه و طعن »اطعنا«رواقع خاقاني، بنابر شكل ظاهري د

  .ديگران را  نيز مد نظر داشته است
  
  
  
  
  
  
  

  5تصوير 
  6مثال 

  ) 3ص:همان(»الابد دان دو حرف  دندانه كليد        عشقسراي ازل دان سه حرف   دروازة«

، شكل » ق«و » ش«و » ع«مصراع اول شاعر بطرزي اعجاب آور، از شكل ظاهري حروف  در
  :دقت شود 8تا  6به تصاوير شماره . دروازه را اراده كرده است

  
  6تصوير 
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  7تصوير  

  
  8تصوير 

ست كه دو بـرج  هاي قديمي بصورتي ا تصاوير فوق نشان ميدهد كه معماري غالب دروازه
در دوسمت دروازه مشاهده ميشود و داالني معموالً مسطح ايـن دو بـرج را بـه هـم متصـل      

  :خاقاني از حرف عشق به شكل زير دروازه را اراده كرده است. ميكند

  
  9تصوير 

مشاهده ميشود كه شكل ظاهري  سه حرف عشـق شـبيه بـه دروازه     9در تصوير شماره 
بـر تصـوير   » عشـق «اين مطلب است كه  درآن تصوير حـروف  مؤيد  10تصوير شماره . است

  :اي قديمي نگاشته شده است دروازه



  443/تصويرگري با شكل واج و واژه، مختصه اي سبكي در قصايد خاقاني
 

 

  
  10تصوير 

و حـروف   لغاتشايد اين تحليل ذوقي بنظر آيد، اما دقت و توجه خاقاني به شكل كتابت 
و تطبيق آنها بر اشيا و اجسام ميتواند مؤيد ايـن ديـدگاه و تحليـل باشـد، ضـمن اينكـه در       

در مصـراع دوم شـكل كلمـة    . شـود ت نيز اين تجسيم و تصوير ديده ميم همين بيمصراع دو
كه اثر سعيد بهداد  11براي توضيحات بيشتر از تصوير. به دندانة كليد مانند شده است» ال«

  :گيريماست كمك مي
  
  
  
  
  

  11تصوير 
  )62ص : همشـهري جـوان  (گرفته شده اسـت   » همشهري جوان»  كه از هفته نامة 11در تصوير 

بيـت   مفهـوم مصـراع دوم  . گرفتـه شـده اسـت    نظـر  در »اهللا« جاللة كلمة هاي كليد،  دندانه
ست كه كليدهاي قديم، كـه بـراي   الزم بذكر. نيز بچشم ميخورد 14يادشده، دقيقاً در تصوير

انـد   هداراي دو دندانه بـود  ساخته ميشدند،) هاي چوبيقفل: كليددان، كليدان، كلند( كليندان
خاقاني اين تصـوير را بزيبـايي و    )13و12تصاوير (. بوده است» ال«كه دو دندانه دقيقاً شكل كلمة 
  .مهارت در شعر خود آورده است
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 7البته خاقاني در بيت ديگري نيز از شكل ظاهري كليد استفاده كرده است كه در مثال 
  :آورده شده است

  
  7مثال

  »اند سبحان ديدهسين كليدش  تا ز دندانةزده       » فقل حسبي« فل از ن قبر در اميدشا«
  )93ص:ديوان خاقاني(                                                                                 

  .و نيز كليد دارد» س« اشاره به شكل ظاهري »  سين سبحان« كه  عبارت 
  8مثال 

 اسـت قـد چـاكر    نـونسر زلفتالم  بي
  

 »المست آن اي ماه چه نونست اين يا نيز چه 
  ) 653ص:همان(

براي وصف قـد خميـده اسـتفاده    »  ن«ار،  و براي وصف موي ي» ل«شاعر از شكل ظاهري 
  .كرده است

  9مثال 
  »از دور دسـت و پـاي نجيبـان رهبـرش    افتـاده يـك بـه يـك            الم الفچون صد هزار 

  )217ص : همان(                                                             
) شتران يا اسـبان (شكل ظاهري نجيبان » ا«و » ل«ل در بيت فوق خاقاني با استفاده از شك

  )14تصوير (.را اراده كرده است

 نمونه اي از يك: 12تصوير 

 نمونه اي از: 13تصوير   قديمي) كلند، كليدان(كليندان

  هاي قديمي براي كليدانكليد

 دندانه شبيه ال



  445/تصويرگري با شكل واج و واژه، مختصه اي سبكي در قصايد خاقاني
 

 

  
  14تصوير 

  10مثال 
  »الباال برآر نفس چليپا پرست از آنك       عيسي توست نفس و صليب است شكل «

        )16ص:همان(                                              

ست كه خاقاني ، شكل ال در خط كتاب زمان خودش را مد تصويري در اين بيت اين  نكتة
  .نظر داشته است كه شبيه بصليب نوشته ميشده است

  
  
  

  15تصوير               
  

الوه بر مفهوم كنايي آن ناظر بر شكل ظاهري و در بيتي ديگر ال را ميانبسته ناميده كه ع
  . ال است
  11مثال 

  )36ص:همان(» الپيش در الاله بسته ميان همچو    گه عهد الست چيره زبان در بلي از«

  را به اژدهايي تشبيه كرده است» ال « و در بيتي ديگر 
  12مثال 

  ) 3ص:همان(»شكل اژدها الي حق و  دين گنج خانه      به در دين مرو كه هست الحاجبي  بي«

، بـه  شـرك و شـك اسـت     در مقـام نفـي  » اللّهال اله اال «  طيبهة در بيت فوق، ال در كلم
  )15مثال(كار برده استباز در جاي ديگر اين تشبيه را ب .اژدهاي دوسر تشبيه شده است

  

كه شكل سر و گردن مركب »ل«الم

 الف هايي كه دست و پاي مركب را مي سازد
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  »انهر شرك و شك كه در ره االّ شود عيو سر تا فرو خورد          زان شد اژدهاي دال «
  )310ص: همان(                                                                                

  13مثال 
  در حرف ديواني سيناندر خط كاتب چو  ميمببستم حرص را چشم و شكستم آز را دندان      چو 

  )411ص:همان(                                                                          

  كه از شكل ظاهري ميم ، چشم بسته بودن و از شكل ظاهري سين كشيده      
  خاقـاني در ابيـات ديگـري نيـز از شـكل ظـاهري مـيم        .دندان شكستگي را اراده كرده است

  را اراده كرده است) چشم بسته بودن(
   14مثال 

  »كور شد از مكدري كاتبان ميموز سر ناوك اجل صورت بخت خصم را         ديده چو «
  )424ص: همان(                                                                               

  15مثال 
   )532ص:همان(»كز تو بازماند هاي هنر چشمبگريست        ست     كاتب ميم بر بخت من كه كورتر از«

هنر   شكل ظاهري ميم، به شكل ظاهري كلمةالبته در بيت فوق شاعر عالوه بر اشاره به 
  .اند ابتداي آن را به دو چشمي تشبيه كرده است كه باز مانده» هاي« اشاره دارد كه 

  16مثال 
  )652ص :همان(»ياسين«از چشم بد ايمني كه دارد                       دندان و لب تو شكل

وي . كـرده اسـت  تشبيه » ياسين«دندان و لب را به شكل نوشتاري  ، خاقاني16در مثال 
دندانه » س«در رسم الخط شكسته نستعليق و دندان را به شكل » ي«شكل لب را به شكل 
  .دار تشبيه كرده است

، »س«و » ي«و تركيب »  س«، شكل نوشتاري »ي«راي توضيح بيشتر شكل نوشتاري ب
آورده شـده   16ير ، در تصـو )دندان به ياسينتشبيه لب و (و آنچه مد نظر خاقاني بوده است

  .است



  447/تصويرگري با شكل واج و واژه، مختصه اي سبكي در قصايد خاقاني
 

 

  
  16تصوير  

دندان بر بازو را به نقش ياسـين تشـبيه كـرده     در جاي ديگر نيز دقيقاً اثر گازگرفتن با 
  : است 16است كه شبيه مثال 

  17مثال 
  ) 658ص:همان(»كرد بر بازوي تو»ياسين«نقشبندة دندان خويشم كو به گاز                «

  :همچنين در جاي ديگر مياورد
   18مثال 

  »دنـدان آمـده  »سين«لب چـون »ميم«زمزم آنگه چون دهاني آب حيوان به گلو      و آن دهان از«
  )370ص:همان(                                                                 

كعبـه سـروده    خاقـاني آن را در كنـار خانـه   اي گرفته شده كه  دربيت فوق كه از قصيده
اما در . ع اول، چاه زمزم به دهاني تشبيه شده است كه آب حيوان به گلو دارددر مصرااست، 

منحني سرچاه را بـه شـكل   خاقاني، ابتدا . مصراع دوم به شكل ظاهري چاه زمزم اشاره دارد
تشـبيه كـرده   » س«و سپس سنگچينهاي لب چاه را بـه شـكل نوشـتاري    » ميم«نوشتاري 

  .است
  19مثال 

  »كـه شـده سـت افسـر سـخاش      سـين دندان تيـز  خورد       يبر خوان همتش جگر آز م«
  ) 233ص :همان(                                                                        

افسر در لغت عالوه بر معاني متعددي كه دارد، بـه معنـاي تـاج و كـاله پادشـاهان نيـز       
بيت فوق، خاقاني به شكل نوشـتاري   در مصراع دوم). لغت نامه دهخدا، مدخل افسر(ميباشد
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ابتداي » س«وي حرف . اولين حرف آن است» س«نظر داشته است كه حرف » سخا»  كلمة
آمـده  » سـخا «  و دندانه تيز آن را، به تاجي تشبيه كرده اسـت كـه برسـركلمة   » سخا»  كلمة
. اسـت » جبه شكل تا دار بودن، به سبب دندانه» سين«تشبيه شكل «كليدي،   اما نكتة. است

  .روشنگر اين تشبيه است 17  تصويرشمارة

  
  17تصويرشمارة

، شكل چهار مدل تاج آورده شده است كه ميتواند با آنچه خاقاني از  17 در تصويرشمارة
  .هاي تيزآن اراده كرده است، شباهت داشته باشد و دندانه» س«شكل ظاهري

  20مثال 
  رومسـرفكنده خجـل سـار ميـ     دال چـون آمـدم               الـف كـوفي  نزد رئيس چون «

  »رومبـار ميـ   بين كـه گـران   حرف غينچون    بر عين غين گشته ز خجلت ز عين مال     
  )898ص:همان(                                                                                 

           غـين  و حـرف ) سـرافكندگي (وق بـه شـكل ظـاهري الـف كـوفي، دال      كه در دو بيت فـ 
  .اشاره دارد) آن در مقايسه با حرف عين نقطة گرانباري حرف  غين بسبب(

اَ ل ِ ف . [ الـف كـوفي   « .نـدارد در مورد معني الف كوفي در فرهنگها اتفاق نظر وجـود   
انجمـن  ( .كنايه از هر چيز خميـده . حرف الف در خط كوفي. الف كوفيان) تركيب وصفي ](ِ

. كنايـه از هـر چيـز كـج      ).از غيـاث اللغـات   (. كج، زيرا الف خط كوفي كج است كنايه از چيز). آرا
  )لغت نامه دخدا، مدخل الف كوفي( »)برهان قاطع(

   21مثال 
  »آس مانبي سر و بن كارهاي آسمان چون عشوه هاي آسمان زيرا كه هست       دل منه بر «

  )324ديوان خاقاني، ص(                                                                        

خاقاني كارهاي آسمان را به شكل آس تشبيه كرده است كه وجه شبه آن بي سر و بـن  
  .شكل دايره اي آس، ناظر بر بي سر و بني آن است. بودن است

  
  
  

  18تصوير 



  449/تصويرگري با شكل واج و واژه، مختصه اي سبكي در قصايد خاقاني
 

 

  22مثال 
  »تنها الفچون تهي دار و  صفرزهرچه زيب جهان است و هر كه اهل جهان        مرا چو «

  )10ص:همان(                  

صفري كه مورد نظر خاقاني بوده است، احتماالً صفر التين است نـه صـفر مرسـوم در زبـان     
مــوالً و غالبــاً تــوپر و در معكــه صــفر در نگــارش فارســي و عربــي،  چــرا. فارســي و عربــي

ني از آن اراده اگر به شكل صفر دقت شود مفهومي كه خاقـا . ميان تهي است) ترسايي(التين
شكل نگارشي آن را اراده كـرده  » الف« نيز از تنهايي حرف .كرده است، مشخص خواهد شد

بيـت  ديگـر كـه از ايـن      نكتـة . است و ديگر اينكه در ابتداي كلمه به حرف بعدي نميچسبد
كند، را ايجاد مي» اه«و» آه« است كه دو كلمه» ه«و » الف«دريافت ميشود تركيب دو حرف 

. معناي آه و حسرت شاعر را دربر دارد و هم معني اه و نفرت وي را نسـبت بـه دنيـا   كه هم 
  .است 23باشد مثال ) آه يا اه(اي كه ميتواند شاهد اين بيت در معني  نمونه

  23مثال 
  »از نـدم  آه: يعنـي  صـفر و آحـاد  خصم تو بر تخت خاك      در بـرش   هست مطوق چو صفر«

  )262ص :همان(                                                                                      

 در مصراع اول طوقي كه برگردن دشمن افتاده است را بشكل ظاهري صفر تشبيه كـرده 
لغت نامه دهخدا، (» يكان. ج ِ اَحد) ع ا. (آحاد« (، از شكل آحادبه نظر ميرسد در مصراع دوم. است

و صـفر را بـه   ) يك و يكان(آحاد اراده كرده و از صفر سپر را و تركيب اين نيزه را  ))مدخل آحـاد 
  .نيز ذكر گرديد 22صورت آه ديده است و اين همان چيزي است كه در مثال 

در ابياتي ديگر نيز با توجه به شكل نگارشي الف و ه تنهـايي و تهـي بـودن را بيـان داشـته      
  :است، از جمله

  24مثال 
  )346ص: همان(»و تنها           چون تير و قلم نحيف و عريانچون صفر و الف تهي «

  
  نتيجه

با توجه به تعريف شعر تصويري و انواع آن، خاقاني را ميتوان يكـي از پيشـگامان شـعر    : الف
  .تصويري دانست

فهم محتوا و مفهوم ابياتي از خاقاني كه از گونه هاي شعر تصويري است، در گـرو توجـه   : ب
  .ارائه شده در نوشتار شعر استبه شكل و تصوير 
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با توجه به بسامد آن در ديوان خاقـاني ميتـوان آنـرا يكـي از مختصـات سـبك شخصـي        : ج
  .  خاقاني قلمداد كرد

  
  يادداشتها

الزم به توضيح است كه در گذشته از روي تفنن بيتهايي را در اشـكالي چـون درخـت يـا      .1
  اي نمونه  قيس  شمس»  المعجم«  از كتاب زير بعنوان مثال تصوير. دايره و يا طوق  مينوشتند

  درخـت   بصورت  جدول  بيتهاي  كه )398: معاييراالشعار،شمس قيس(ميدهد   شعر مشجر را نشان  ز يكا
  بـدان   كـن   نگـه (  وسـط   مصـراع   از واژگان  اگر از هريك  همچنين. است شده  داده  سرو نشان

  دهيم  هادام  يا چپ  راست  به  را با رو كردن  و خواندن  كنيم  خواندن  به  شروع...) دلفروز  چهرة
  :دارد  بيت 23  شعر در مجموع  اين.  شويمروبرو مي  تازه  با بيتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  21تصوير                  



  451/تصويرگري با شكل واج و واژه، مختصه اي سبكي در قصايد خاقاني
 

 

همانطور كه گفته شد بايد توجه داشت كه اينگونه شعرها و در آوردن آنهـا بـه اشـكالي    
بـا آنچـه تحـت عنـوان     نوعي بازيچه و تفنن بوده است و  در آثار بالغي قديم. ..چون سرو و 

  .، تفاوت داردشعر تصويري در شعر معاصر ميبينيم
اي از شـعر   استفاده از شكل ظاهري واجهاي زبان فارسي در ساختار تشبيهات، خود گونه .2

: ن بالغت و صناعات ادبي،همـايي فنو(: تصويري است و تا امروز نيز ميان برخي شاعران معمول است، نك

از شكل كلمات نيز براي بيـان مقصـود و ايجـاد تصـوير     خاقاني عالوه بر شكل واجها  )123ص 
  . 15و  10و  6و  5استفاده كرده است، مانند مثالهاي 
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