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چکیده
مکتب ايماژيسم ،يکی از مکاتب ادبی است که در ادب فارسی هم ظهور قابلتوجهی دارد .تاکنون
پژوهشگران عالوه بر ادب معاصر فارسی  ،در شعر سبک هندی نیز نمودهايی از ايماژيسم فارسی ارائه
کردهاند .ما در اين پژوهش به همانندیهای موجود میان شعر خاقانی و مکتب ايماژيسم اشاره میکنیم؛
يعنی مجموعه مؤلفههايی که باعث میشود شعر خاقانی بهعنوان يک شاعر ايماژيست موردتوجه
قرارگیرد و باتوجهبه بنیادیترين اصل شعر ايماژيستی ،يعنی تصوير بهمثابۀ رنگ اصلی شعر ،شعر
خاقانی را بررسی میکنیم و نشان میدهیم که در میان تمام امکانات شعری ،دغدغۀ اصلی خاقانی،
همانند ايماژيستها ،تصوير (ايماژ) است .او اغلب امکانات شعری خود را درجهت آفرينش تصوير به-
کارمیگیرد و با شگردهای متنوع تصويرگری ،تصوير را به مثابۀ رنگ اصلی شعر خود قرارمیدهد .ضمن
اينکه برخی از اشکاالت عمدة شعر ايماژيستی مانند نبود عاطفۀ انسانی و عدمامکان سرايش شعر بلند و
روايی ،در شعر خاقانی وجود ندارد .باتوجهبه اين ويژگیها ،میتوان شعر خاقانی را بهعنوان نمونۀ پیشتاز
و برتر شعر ايماژيستی در ادب کالسیک فارسی معرفی کرد.
واژههای کلیدی :خاقانی ،ايماژيسم ،شگردهای تصويرگری ،رنگ اصلی ،شعر.
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 .1مقدمه
ايماژيسم ( )Imagismمکتبی ادبی بود که پیش از شروع جنگ جهانی اوّل در سال
 1912شکل گرفت و کالننظريۀ اين مکتب ضد نگرش رمانیک و نیز ضد شاعران دورة
جورجی بود (اوکانر .)28 :1375 ،اين مکتب با عمر کوتاهی که داشت ،در جذب جامعۀ
ادبی ،بهويژه در انگلستان موفق نبود و سرانجام ،همزمان با جنگ جهانی اوّل و درسال
 1918ازمیانرفت .بنیانگذار اين مکتب ،ازراپاوند ( )Ezra poundبود.
بهطورکلی ايماژيستها طی حیات خود ،چهار گزيدة اشعار بهترتیب در سالهای
 1916 ،1915 ،1914و  1917ارائه دادند .آنها در گزيدة اشعار  1915بیانیهای با شش
موضوع منتشر کردند که بیانگر اصول ايماژيسم بود:
« .1استفاده از زبان رايج با بهکارگیری واژههای دقیق؛ نه تقريباً دقیق و نهفقط واژه-
های تزيینی.
 .2آفرينش وزنهای نو برای بیان حالتهای جديد و نه تقلید اوزان قديمی که تنها
عواطف و احساسات کهنه را انعکاس میدهد .ما شعر آزاد را يگانه روش سرودن شعر
نمیدانیم .ما آن را يکی از پايههای آزادی میدانیم .بهنظر ما فرديّت شاعر در شعر آزاد
بهتر جلوه میکند تا در سبکها و اشکال قراردادی و سنتی .در شعر ،وزن نو بهمثابۀ
يک ايدة تازه است.
 .3آزادی بیچونوچرا در انتخاب موضوع :بد نوشتن دربارة هواپیماها و اتومبیلها ،هنر
خوبی نیست و همچنین خوب نوشتن دربارة گذشته الزاماً هنر بدی نیست .ما عاشقانه
به ارزش هنری زندگی جديد معتقديم ،امّا میخواهیم نشان دهیم که هیچ چیز ،عادی
و کهنه نیست و هر چیزی به اندازة اختراع هواپیما در سال  1911تازه است.
 .4آفرينش تصوير :ما مکتب نقاشی نیستیم ،امّا معتقديم که شعر بايد دقیق و روشن
باشد و به کلیّات مبهم نپردازد ،هرچند آن کلیات مبهم ،باشکوه و پرطنین باشند؛
ازاينرو ،ما با شاعر کلیباف مخالفیم؛ زيرا بهنظرمیرسد از زيرِ بارِ مشکالت واقعی هنر
خود شانهخالی میکند.
 .5آفرينش شعر استوار و روشن؛ نه شعر مبهم و نامفهوم.
 .6در پايان ما معتقديم که ماهیّت شعر ،تمرکز و تراکم (تصوير) است» (الول.)6 :1915 ،

پس از انتشار اين گزيده ( )1915و بیانیهای که در ابتدای آن چاپ شده بود ،به اصول
اين مکتب بسیار انتقاد شد که در پی آن ،ايماژيستها تصمیم گرفتند در سال 1916
1
اصالحیه و تکملهای بر اصول بیانیۀ پیشین ارائه دهند.
تاکنون دربارة تصويرگرايی در ادب فارسی دو گروه پژوهش انجام شده است :الف.
تصويرگرايی در شعر کالسیک فارسی :در اين گروه بهشکل تخصصی دو پژوهش انجام
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گرفته است .1 :مقالۀ «بیدل و سبک هندی» نوشتۀ سیدعلی دستغیب ( :)1383در اين
مقاله نويسنده تالش شعری بیدل و صائب را از گونۀ ايماژيسم معرفی میکند؛  .2کتاب
بالغت تصوير ،نوشتۀ محمود فتوحی ( :)1385در اين کتاب نیز نويسنده سبک شاعران
عصر صفوی را با سبک ايماژيسم مشابه میداند.
ب .تصويرگرايی در شعر معاصر :در اين گروه هم میتوان به دو پژوهش اشاره کرد.1 :
مقالۀ «اين جماعت معر میسرايند نه شعر» نوشتۀ عبدالعلی دستغیب ( :)1373نويسنده
در اين مقاله مکتب ايماژيسم را در شعر معاصر نقد کرده است؛  .2مقالۀ «دربارة شعر
احمدرضا احمدی» نوشتۀ مهرداد صمدی ( :)1386در اين مقاله نويسنده شعر احمدرضا
احمدی را با معیارهای ايماژيستی میسنجد ،امّا موضوع پژوهش پیش رو ،بررسی شعر
خاقانی بهعنوان نمونۀ بارز و پیشتاز ايماژيسم در ادب کالسیک فارسی است.
 .1-1ایماژ از دیدگاه اِزرا پاوند
پاوند دربارة ايماژ میگويد« :ايماژ چیزی است که يک گرة فکری و عاطفی را در يکآن نشان
میدهد .نمايش يک چنین گره در يک لمحه است که آن ،معنی آزادی فوری از حدود زمان و حدود

مکان را میدهد» (به نقل از اوکانر .)33 :1375 ،ايماژ در نظر پاوند همچون گردابی است که
نقطۀ بیشینۀ انرژی شعر است و تمام کوشش شاعر برای ساختن چنین گردابی صورت
میگیرد .پاوند معتقد است که «انسان بهتر است در سراسر عمرش يک ايماژ بسازد تا آنکه يک اثر
قطور بنويسد» (به نقل از سیدحسینی ،1387 ،ج  .)644 :2توجه پاوند به ايماژ و تصوير ،از عالقۀ
شديد او به ادبیّات شرق ،يعنی چین و ژاپن سرچشمه میگرفت .او در طرح مکتب
2
ايماژيسم و آفرينش اشعار ايماژيستی بهشدّت تحتتأثیر هايکوهای ژاپنی بود.
 .2-1نقد ایماژیسم

جان گلد فلچر ( )John Gould Fletcherيکی از شاعران آمريکايی در نقد مکتب
ايماژيست میگويد:
«عیب ايماژيست اين بود که هیچگاه اجازه نمیداد مريدان در باب زندگی نتیجهگیری
کنند و شاعر را وامیداشت که بیشازاندازه بیان کند و کمتر نتیجهگیری کند و
مريدان را اغلب به درون نوعی زيباشناسی سترون رهنمون میشد که خالی از محتوا
بود و هست و شعری که اين چنین توصیف طبیعت باشد و هرچه قدر زالل ،ديگر به
نظر من کافی نیست و بايد راوی انسانی و ارزيابی انسانی را به آن افزود» (جونز،

.)82 :1371
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يکی ديگر از مشکالت نوشتۀ ايماژيستی ،شعر بلند است .در مکتب ايماژيسم سرودن
شعر بلند ممکن نیست؛ زيرا آنچنانکه اشاره شد ،پاوند شعر ايماژيستی را حاصل يک
لمحه میداند و آن را چون گرداب توصیف میکند و اين با سرودن شعر بلند که حاصل
انديشهای پیوسته است ،بهکلی متفاوت است.
ايراد بعدی ،کمبود عاطفۀ انسانی در شعر ايمازيستی است؛ تری ايگلتون ( Terry
 ،)Eagletonنظريهپرداز انگلیسی ،در اين باره میگويد« :تصوير ايماژيستی محصول ذهن
تسلیمشده در دنیای مکانیکی و فاقدعواطف انسانی جامعۀ نوين میباشد» (ايگلتون،
 .)59 :1368آری ،کمبود اين عاطفۀ انسانی باعث شده بود که شاعر ايماژيست بهمنزلۀ
دوربین عکاسی عمل و شعر را بهمثابۀ عکس 3تصور کند.
 .2وجوه اشتراک ایماژیسم غربی و تصویرگرایی فارسی باتوجهبه شعر خاقانی
بین شاعران سبک ارّانی (آذربايجانی) و سبک خراسانی در طرز شاعری ،تفاوت عمدهای
وجود دارد و آن ،رويکرد بسیار متفاوت شاعران ارّانی به تصوير است؛ همین رويکردِ
متفاوت همراه برخی ديگر از شاخصهها باعث میشود که شعر سبک ارّانی و در قلۀ آن،
شعر خاقانی ،نمونۀ اعال و پیشتاز تصويرگرايی در ادب فارسی بهشمارآيد .در اين مجال
ما برخی از مؤلفههای مشترک بین ايماژيسم غربی و تصويرگرايی فارسی را معرفی می-
کنیم.
 .1-2تصویر بهمثابة رنگ اصلی شعر

تصوير در شعر سبک ارّانی ،جزء اصلیترين مؤلفهها و در شعر خاقانی ،شاخصترين
مؤلفۀ شعری اوست .درحقیقت ،در شعر خاقانی همان طرحی را میبینیم که پايۀ شعر
ايماژيستی است و خالق ايماژيسم ،ازرا پاوند ،آن را توصیف میکند و میگويد« :ايماژ
همچون رنگ اصلی شعر است( ».به نقل از اوکانر)35 :1375 ،؛ يعنی اگر تصوير را از طريقۀ
شاعری خاقانی کنار بگذاريم ،از شعر او چیزی باقی نخواهد ماند؛ چراکه دغدغۀ اصلی او
در شعر ،تصوير است و اصلیترين رکنِ تفاوتِ سبکِ شعری خاقانی با ديگر شاعران پیش
از او نیز ،همین تصوير است .در طريقۀ خاقانی ،تصوير بهمثابۀ رنگ اصلی شعر ،نمودهای
فراوانی دارد که در اينجا به برخی از آنها اشاره میکنیم.
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 .1-1-2درآمیختن ترفندهای بدیعی با تصویر

خاقانی از اغلب امکانات شعری برای آفرينش تصوير استفاده میکند؛ بهعنوان مثال ،او
برخی از صناعات بديعی را هم به خدمت تصويرگری خود درمیآورد که با نگاهی دقیق،
میتوان آن را مشاهده کرد .در زير به برخی از صناعات بديعی اشاره میکنیم که
درجهت تصويرآفرينی بهکارگرفته شدهاند.
الف .جناس :خاقانی بهعنوان شاعری فرمالیست ،نگاه ويژهای به جناس دارد؛ چراکه
اين صنعت جنبههای ديداری و شنیداری فراوانی دارد ويکی از پربسامدترين صناعات
بديعی در اشعار خاقانی است .وی از اين صنعت در تصويرگریهايش بسیار استفاده می-
کند .صنعت جناس در تصويرآفرينی خاقانی کارکردهای متفاوتی دارد که در ذيل به
اختصار به آن اشاره میشود:
 .1جناس تشبیهی :در اين نوع ،پايههای جناس يا واژههای متجانس ،ارکان اصلی
تشبیه را میسازند يا بهعبارتديگر ،دو پايۀ جناس ،دو رکن اصلی تشبیه (مشبه و مشبهبه)
را تشکیل میدهند؛ مانند:
مقراضـــة بنــــدگان چــــو مقراض

اوداج بــــريــــــــده منـکــــران را
(خاقانی)34 :1378 ،

دو واژة «مقراضه» (نوعی پیکان تیر) و «مقراض» (قیچی) دو پايۀ جناس (جناس مذيل) و
درحقیقت مشبه و مشبهبهاند.
خصم اگر برخالف ،نقص تو گويد شـود

ز آتش دل در دهانش ،همچو زبانه ،زبان
(همان)352 :

مشبه و مشبهبه در اين بیت ،دو واژة متجانس «زبان» و «زبانه»(جناس مذيل) هستند.
 .2جناسهای استعاری :در اين نوع ،دو پايۀ جناس يا واژههای متجانس ،سازندة
استعاره هستند:
جايیست ضیمران ضمیـــر مـرا چمن

کارواح قــدس جــز طــــرف آن چمـــن نیند
(همان)175 :

ترکیب «ضیمران ضمیر» از دو واژة متجانس (جناس قلب بعض) ساخته شده و استعاره از
اشعار اوست.
گه والدتش ارواح خوانــده سورة ســور

ستــار بست ستاره ،سماع کــرد سما
(همان)13:
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«ستار» و «ستاره»« ،سماع» و «سما» ،واژههای متجانس (جناس مذيل) هستند که
استعارة مکنیه بر پايۀ آنها شکل گرفته است.
 .3جناسهای کنايی :در اين نوع ،دو پايۀ جناس يا کلمات متجانس سازندة کنايه
هستند:
یک کنجدش نگنجد در سینه گنج توران

يک سنجدش نسنجد در ديده ملک بر بر
(همان)194 :

«کنجد» و «نگنجد»« ،سنجد» و «نسنجد» ،واژههای متجانس (جناس متوّج) هستند که
کنايه را میسازند« .يک کنجدش نگنجد» و «يک سنجدش نسنجد» ،کنايه از
ناچیزبودن است.
ز افســـار خــــرش افســـر فرستـم

بـــه خــاقــان سمــرقنــــد و بخـــــارا
(همان)26 :

«افسار» و «افسر» واژههای متجانس (جناس مردّف) هستند که سازندة کنايهاند؛ «از افسار
خر ،افسر فرستادن» ،کنايه از تحقیرکردن است.
 .4جناس مجازی :در اين نوع هم ،کلمات متجانس سازندة مجاز هستند:
جان مده در عشق زور و زر که ندهد هیچ طفل

لعبت چشم از بــرای لعبتــی از استخــوان
(همان)326 :

«زور» و «زر» دو کلمۀ متجانس (جناس مردّف) هستند که سازندة مجازند با عالقۀ جزء از
کل (مجاز از دنیا).
چون رسیدی بر در ال صدر إال جوی از آنک

کعبــه را هم ديد بايد چون رسیدی در منا
(همان)2:

«ال» و «إال» دو واژة متجانس (جناس متوّج) هستند و مجاز از مقامات سلوکاند.
تصويرسازی با جناس در اشعار خاقانی ،بسامد بسیاری دارد که برای نمونه ،تنها به
برخی از آنها اشاره شد.
ب .حروفگرایی :صنعتی بديعی و از ديگر نشانههای فرمالیستبودن خاقانی است .او
از اين صنعت در تصويرگری خود بسیار استفاده کرده است؛ تاآنجاکه میتوان آن را يکی
از مختصات سبک شخصی او بهشمارآورد.
چنـــان استـــادهام پیـش و پـــس طـعــن

کـــــه استـــاده است الفهــای اطعنـــا
(همان)25 :
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ايستادن خود را در برابر طعن ،به الفهای پیش و پس واژة «اطعنا» تشبیه کرده است.
عدل تو شین را ز را کــرد جـــدا چـون بديد

کآلت رای است را صــورت شین است شین
(همان)335 :

در واژة «شر»« ،شین» را ز «را» جداکردن ،کنايه از محوکردن شر و بدی است و در
مصرع دوم «را» را به «رای» به معنای خودکامگی و «شین» را به «شین» به معنای
بدی و زشتی تشبیه میکند.
ج .سیاقةاالعداد :اين صنعت ذکر اعداد در شعر است که خاقانی از آن درجهت
تصويرآفرينی خود بسیار استفاده کرده است و اين هم از نشانههای فرمالیستبودن
اوست.
از چار و هفت گیتـــی سلطـان خالصـه آمـد

مختــار چــار ملت ،ســـردار هفت کشـور
(همان)191 :

«چار» و «هفت» ،بهترتیب استعاره از امهات عالم (عناصر اربعه) و آباء عالم (هفت افالک يا

سیارات سبعه) هستند.
از حرف صولجانفش زيرش دو گـــوی ساکن

آمــد چـو صفر مفلس و در صفر شد توانگر
(همان)191 :

در اين بیت صحبت از خورشید و ورودش از برج حوت (اسفند) به برج حمل (فروردين)

است .در مصرع دوم عدد (صفر) ابتدا مشبهبه شده و بعد در معنای کنايی بهعنوان برج
حمل بهکاررفته است .در تقويم قدما ،صفر رمزِبرجِ حمل (فروردين) است (تنکلوشا:1384 ،
.)171
هست مطوق چو صفر خصم تو بـر تخت خاک

در بــرش آحاد و صفـــر ،يعنــی آه از ندم
(همان)262 :

در مصرع دوم دو عدد يک و صفردر کنار هم به «آه» تشبیه شدهاند.
د -تلمیح (اقتباس) :خاقانی تلمیح را هم به خدمت تصويرگری خود درمیآورد:
پشتخــــم ،راسـتدل بــــه خـــــدمت او

همچـــو نـــون و القلـم همه کمر است
(همان)85:

«نون و القلم» بخشی از آيۀ اوّل سورة قلم ( )68است که مشبهبه واقع شده است.
دوستانم قطب و شمس و نجم و بوالبدر و شهاب

رفته و من چون سها در گوشه تنها ماندهام

همرهند اين پنج تن چون کاف ،ها ،یا ،عین ،صاد

يک تنه چون قاف و القرآن من اينجا ماندهام

(خاقانی)906 :1378 ،
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«کهیعص» آيۀ اول سورة مريم و «قاف و القرآن» بخشی از آيۀ اوّل سورة قاف است که
مشبهبه واقع شدهاند.
هـ .طرد و عکس :خاقانی از اين صنعت بديعِ لفظی هم در تصويرگری خود استفاده
میکند:
کـعبــــه بــــــه درت پیــــام داده است

کـای کعبــة جـان و جــان کعبــه
(همان)403 :

«کعبۀ جان» و «جان کعبه» استعاره از ممدوح است.
نـــه درِ هیــچ ســــری خواهـــم کوفـت

نـــه ســـرِ هیـــچ دری خواهم داشت
(همان)84 :

مصرع اوّل کنايه از بینیازی از بزرگان و ثروتمندان است و مصرع دوم کنايه از احساس
نیاز نکردن به ديگران است.
و .مراعات نظیر :مراعات نظیر در ديوان خاقانی کاربردهای گوناگونی دارد؛ انواع
تصويرسازی خاقانی با استفاده از اين صنعت عبارتاند از:
 .1مراعات نظیر بر پايۀ تشبیه:در اين نوع مشبهها با هم و مشبهبهها نیز با يکديگر
مراعات نظیر دارند مانندِ
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
(همان)350 :

میبینیم که مشبهها ،يعنی «مهر»« ،ماه» ،و «شفق» با هم و مشبهبهها ،يعنی «سپر»،
«ناچخ» و «مطرد» (نیزة کوچک) با هم مراعات نظیر دارند.
کیوان که راهبی است سیهپوش دير هفتم
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
(همان)281 :

«کیوان»« ،برجیس» و «بهرام» که مشبه هستند ،با هم و «راهب»« ،جاثلیق» و
«اسقف» هم که مشبهبه هستند ،با هم مراعات نظیر دارند.
 .2مراعات نظیر بر پايۀ استعاره :در اين نوع نیز مستعارلهها با هم و مستعارمنهها نیز
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
صفهای مرغان کن نگه در صفّههای بزم شه

تا حلق نازکشان ز دم تا سینه افگار آمده
اشعار خاقانی شنو چون دُرّ شهوار آمده
چون عندلیبان صبحگه فصّال گلزار آمده
(همان)389 :

اين ابیات وصف مجلس صبوحی است که در آن «کبکان»« ،مرغان روحانی» و
«مرغان چون عندلیب» که مستعارمنه هستند با هم مراعات نظیر دارند و بهترتیب
«مغنیان»« ،راويان شعر» و «شراب نوشان»که مستعارله هستند ،با هم مراعات نظیر
دارند.
مريــخ بین که در زحل افتـــد پس از دهـــان

پرويـــن صفت کواکب رخشـــا بـرافکند
(همان)134 :

«مريخ» ،زحل» و کواکب» که مستعارمنه هستند با هم و «آتش»« ،زغال» و «جرقۀ
آتش» که مستعارله هستند ،نیز با هم مراعات نظیر دارند.
.2-1-2شگردهای تصویرگری خاقانی

ارائۀ تصوير بهعنوان رنگ اصلی شعر شگردهايی میطلبد .خاقانی هم برای تصويرآفرينی
خود شگردهای زيادی دارد که باعث میشود خلق اين تصاوير بر يک روش صورت
نگیرد .ما در اين بخش به برخی از آنها اشاره میکنیم.
الف .خلق تصاویر نو :خاقانی در روزگاری بهسرمیبرد که بیشتر کوششهای شعری در
آن بهشکل تقلید و تکرار مضامین و تصاوير پیشینیان بود يا حداکثر ،اين کوششها به
امتزاج و تلفیق اين مضامین يا تصاوير میانجامید .در چنین شرايطی خاقانی با تکیه بر
قريحۀ وقاد و ذوق سرشار خود طريق غريبی را بنیان میگذارد که تا پیش از او سابقهای
نداشته است:
منصفــان استاد داننـــدم کـه از معنــی و لفظ

شیــوة تـازه ،نـــه رسـم باستان آوردهام
(همان)258 :

خاقانی در اين شیوة تازه ،به خلق تصاوير نو رویمیآورد و در اين زمینه بسیار موفق
است .در زير به برخی از تصاوير تازة او اشاره میکنیم که تا پیش از او سابقهای نداشته
است:
بــر لعاب گـــاو کوهـی ديدة آهوی دشت

از لعــابِ زردمــار کمزيان افشاندهاند
(همان)110 :
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در اين بیت «لعابِ گاوِ کوهی» استعاره از کاغذ« ،ديدة آهویِ دشت» استعاره از مرکب و
دستخط ممدوح و «زردْمار کمزيان» هم قلم است که تمام اين تصاوير ،نو و بیسابقه-
اند.
چنگـــی بـــه ده بلوريـــن ماهــی آبـــدار

چـــون آب ،لـــرزه وقت محاکا بــرافکند
(همان)135 :

ده انگشت چنگزن به ده ماهی بلورين آبدار تشبیه شده است.
بديـــن دو خادم چاالک رومـــی و حبشــی

درمخـريــد دو خاتون خرگه سنجاب
(همان)52 :

در اين بیت ،روز و شب به دو خادم رومی (سفید) و حبشی (سیاه) تشبیه شدهاند که درم-
خريد دو خاتون (خورشید و ماه) شدهاند.
در برخی اوقات حتی اگر خاقانی تصوير سابقهداری را در شعر خود استفاده کند،
سعی میکند با نگاه متنوع به ابعاد ديگر تصوير ،آن را پیچیدهتر نمايد و هنر وی در اين
زمینه بیشتر برپايۀ استعاره است؛ مثالً فرخی سیستانی در قصیدة معروف خود «ابر» را
به «پیل» تشبیه میکند و میگويد:
برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دريا

چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدالن شیدا
()1 :1388

و خاقانی همین تصوير ساده را تکامل میبخشد و از زوايای مختلف به آن نگاه میکند و
درنتیجه با کمک استعاره اين تصوير را پیچیده میسازد:
پیل است در سرما زبون ،پیل هوايی بین کنون
کافور و پیل آنک بههم ،پیل دمان کافوردم

آتش زکام خود برون ،هنگام سرما ريخته
کافور هندی در شکم ،بر دفع گرما ريخته
()379 :1378

خاقانی اين ابر پیلمانند را در سرما زبون میداند؛ چون خاستگاه پیل نواحی گرم زمین
است و در ادامه ،رعد و برق و برف حاصل از ابر را به تصوير میکشد.
آری ،همین تفاوت عمدة خاقانی بااکثر شاعران همعصر اوست؛ يعنی اوّالً ،سعی او بر
اين است که سخن عاريتی نگويد؛ ثانیاً ،اگر بنا به ضرورت و مصلحتی سخنی را به
عاريت بهکارگیرد ،چنان در آن دخل و تصرف میکند که گويا از ابتدا به نام او ثبت بوده
است.
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ب .تصاویر چندالیه :يکی ديگر از شگردهای تصويرآفرينی خاقانی بدينگونه است که
ما در آن شاهد تصويری چنداليه هستیم که خود انواعی دارد:
 .1استعارههای دو يا چنداليه4:در اين نوع ما شاهد استعارهای با دو يا چند اليۀ
تصويری هستیم؛ مانندِ
صبــح چــــون زلف شب بـــــرانــدازد

مـــرغ صبـــح از طــرب ســـرانــدازد
(همان)122 :

«مرغ صبح» در اليۀ اوّل ،استعاره از بلبل يا خروس و دراليۀ دوم ،استعاره از آفتاب
است.
هنگــام آنکـــه خلعـــه دهـد باغ را بهار

از گنـــج زرفشان خـــزان اختیار کــرد
(همان)149 :

«گنج زرفشان خزان» در اليۀ اوّل ،استعاره از برگهای زرد پايیزی؛ در اليۀ دوم ،استعاره
از شراب و باده و در اليۀ سوم که با ابیاتِ بعدِ اين بیت سازگاری بیشتری دارد ،استعاره
از نوعی پارچۀ زربفت است.
 .2تشبیه دواليه :اين نوع تشبیه ،معموالً دو اليۀ تصويری يا بیشتر دارد که نقش
اصلی را در آن مشبهبه بازی میکند؛ مانندِ
طلـــق روانست آب بـیعمــل امتحــان

زرّ خالص است خـــاک بـــیاثر کیمیــا
(همان)37 :

«طلق روان» در اليۀ اوّل« ،مادهای است کانی که آن را اکسیر اعظم گويند و چون
محلول آن را بر چیزی بمالند ،آتش آنچیز را نسوزد( ».دهخدا :1385 :ذيل طلق) و در اليۀ
دوم ،طلق که مشبهبه است ،خود استعاره از باده و شراب است.
خاطر او آب خضر و آتش موسی است ز آنک

هم ز آب الطاف و هم ز آتش لهیبش يافتم
(همان)907 :

«آب خضر» در اليۀ اوّل ،آب حیات و در اليۀ دوم ،خود مشبهبه است و استعاره از باده
است.
 .3کنايۀ دو يا چنداليه :در اين نوع ،کنايه دارای دو يا چند اليه تصوير است؛ مانندِ
روز و شب گرگآشتی کردند و آنک ماه و مهر

بــر ســـر يوسف دل مصــرآستان افشاندهاند
(همان)108 :
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«گرگآشتی» در اليۀ اوّل ،کنايه از صلحِ به نفاق و ظاهری و در اليۀ دوم و باتوجهبه روز
و شب ،کنايه از برابریِ ناپايدار روز و شب است.
کابــرش روز آتشینستـام بـــر آمـــد
(همان)144 :

خوان صبوحی به شیب مقـرعـه کن الش

«شیب مقرعه» در اليۀ اوّل ،کنايه از فرمان و در اليۀ دوم ،استعاره از نور صبحگاه آفتاب
است.
ج .تبیین تصویر :يکی ديگر از شگردهای تصويرگری خاقانی ،تبیین تصوير است .او
که شیفتۀ استفاده از استعارههای نو ،غريب و لغزگونه است ،گاهی پس از آوردن چندين
استعارة سخت و پیچیده ،احساس میکند که درک اين استعارهها برای مخاطب دشوار
است؛ بنابراين ،آنها را تبیین میکند و توضیح میدهد؛ مثالً در وصف خورشید میگويد:
از حرف صولجانفش زيرش دو گوی ساکن
يعنی که قرص خورشید از حوت در حمل شد

آمد چو صفر مفلس و در صفر شد توانگر
کرد اعتدال بر وی بیتالشرف مقرر
(همان)191:

میبینیم که در بیت نخست ،تصاويری دربارة سیر خورشید آورده و در بیت بعد آن را
توضیح داده است.
گاهی اين تبیین و توضیح با فاصلۀ چند بیت انجام میشود؛ مثالً در وصف کعبه
میگويد:
خــاقـــانیست هنــدوی آن هنــــدوانه زلف

و آن زنگیـانـــه خـــال سیــاه مـــدورش
(همان)219 :

آنگاه پس از پنج بیت اين خال و زلف را چنین تبیین میکند:
خــال سیاه او حجـــراالســـود است از آنک

مانـــد بـــه خـال و زلف بههم حلقۀ درش
(همان)

د .تصویر مضاعف :مراد از تصوير مضاعف ،تصوير در تصوير است؛ يعنی در عین واحد
از يک تصوير ،تصوير ديگری ساختن ،توجه به نمونۀ زير درک اينگونه را روشنتر می-
سازد:
کـــرکــس شــب غــــرابوار از حـلـــق

بیـضـــــۀ آتـشـیـــــن بــــــرانـــدازد
(همان)122 :

میبینیم که در آنِ واحد ،کرکس شب را که خود تشبیه است ،دوباره به غراب تشبیه
کرده است .تصوير مضاعف هم دارای انواع ذيل است:
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 .1تصوير مضاعف بر پايۀ تشبیه :در اين نوع ،تصوير ابتدايی ،خود ،تشبیه است که
بازپايۀ تصويرسازی ديگری واقع شده است؛ خاقانی در وصف صبح میگويد:
بخندد چو پستـه درون پوست و آنگه

چـــو بـــادام از آن پـــوست عـــريان نمايد
(همان)127 :

صبح را ابتدا به پسته و بعد به بادام تشبیه کرده است.
ماه نو در سايۀ ابـر کبوترفـــام راست

چـون سحای نامه يا چون عین عنوان ديدهاند
(همان)92:

«ماه نو» را ابتدا به سحای نامه و بعد به عین عنوان تشبیه کرده است.
 .2تصوير مضاعف برپايۀ استعاره :در اين نوع از تصوير مضاعف ،نخستین تصوير،
استعاره است که خود اساس تصويرسازی ديگری واقع شده است .بسامد اين نوع ،از
ديگر انواع تصاوير مضاعف بیشتر است.
نتیجــۀ دختـر طبعم چـــو عیـــسی است

کـــه بـــر پاکــــی مـــادر هست گويـــا
(همان)24 :

«دختر طبع» استعاره از شعر اوست که به عیسی تشبیه شده است.
آن مطبخـی باغ نهـــد چشم بــر بـــره

همچــون بـــره که چشم به مرعی برافکند
(همان)136 :

«مطبخی باغ» استعاره از خورشید است که خود ،پايۀ تصوير بعدی ،يعنی تشبیه
(بره)واقع شده است.
 .3تصوير مضاعف بر پايۀ کنايه :در اينگونه از تصوير مضاعف ،تصوير ابتدايی کنايه
است که تصويرسازی بعدی بر پايۀ آن انجام شده است.
همه سگجان و چو سگ نالهکنانند به صبح

صبحدم نالۀ سگ بین که چه پیدا شنوند
(همان)100 :

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

شده است.
زهره همـــهتــــن زبان نمــود چو خورشید

مــــژدة دولت بــــه شــاه دادگــــر آورد
(همان)149 :

«همهتن زبانشدن» کنايه از بهکاربردن تمام قدرت در زبان است که خود باز پايۀ تشبیه
(خورشید) شده است.
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زبــــان روغـنـیـــــــم ز آتــــــش آه

بســــوزد چـــــون دل قنـــديـل ترسا
(همان)24 :

«زبان روغنین» کنايه از گفتار شیرين و چرب و نرماست که خود پايۀ تشبیه (قنديل)

شده است.
 .4تصوير مضاعف برپايۀ مجاز :اين نوع از تصويرسازی در ديوان خاقانی ،بسامد
کمتری از سه نوع ديگر دارد و آن تصويرسازی بر پايۀ مجاز است؛ يعنی ابتدا مجازی
میآورد و سپس آن را پايۀ تصويرسازی ديگری قرارمیدهد:
صبح چون خندهگه دوست شده است آتش سرد

آتش ســـرد بـــهعنبــر مگر آمیختهاند
(همان)116 :

«خندهگه دوست» به عالقۀ حال و محل ،مجاز از لب و دهان معشوق است که خود پايۀ
استعارة بعدی ،يعنی آتش سرد (استعاره از لب معشوق) شده است.
هر چه جز نورالسّموات از خدای آن عزل کن

گر تو را مشکوة دل روشن شد از مصباح ال
(همان)1 :

«ال» با عالقۀ جزء و کل مجاز از عبارت «ال اله االاهلل»است و اين مجاز خود پايۀ تصوير
ديگری شده است که تشبیه (مصباح) است.
هـ .خالصهکردن تصاویر :يکی ديگر از شگردهای تصويرگری خاقانی بدينگونه است
که ابتدا تصوير را بهصورت تشبیه میآورد و سپس در همان بیت ،آن را به استعاره
تبديل میکند:
نیشتر ماه نـــو و خـــون شفق و طشت فلک

طشت و خون را بههم از نیشتر آمیختهاند
(همان)118 :

کعبه شمع و روشنان پروانه و گیتـــی لگــن

بــر لگن پروانه را بین مست جــوالن آمده
(همان)371 :

اين شگرد بسامد فراوانی در اشعار خاقانی دارد و از مختصات سبکی او در تصويرسازی
است.
و .تداوم تصویرسازی در محور عمودی :اين روش ،يکی ديگر از شگردهای پرکاربرد در
تصويرگری خاقانی است که تقريباً در تمام قصايد او وجود دارد و در آن ،از يک چیز
دستکم سه تصوير متفاوت ،آن هم در سه بیت ارائه میشود؛ مثالً در وصف خورشید
میگويد:
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دوش برون شد ز دلو يوسف زريننقاب
يوسف رسته ز دلو ماند چو يونس بحوت
باد بهاری فشاند عنبر بحری به صبح

کرد بر آهنگ صبح جای بجای انقالب
صبحدم از هیبتش حوت بیفکند ناب
تا صدف آتشین کرد بماهی شتاب
(همان)47 :

میبینیم که در سه بیت متوالی سه تصوير متفاوت از خورشید ارائه میدهد که بهترتیب
عبارتاند از :يوسف زريننقاب ،يونس و صدف آتشین.
تداوم تصويرسازی دارای انواع متعددی است 5که گاه تا بیش از ده بیت ادامه می-
يابد.
ز .تداوم تصویرسازی در محور افقی :در اين شگردِ تصويرگری هم ،دستکم سه تصوير از
يک چیز ساخته میشود ،امّا اين تصويرسازی در محور افقی ،يعنی در يک بیت انجام
میشود و تفاوت آن با نمونۀ پیشینِ تداوم ،عدمحرکت در عمود شعری است .نمونههای
زير اين مطلب را روشنتر میسازد:
وان کژاوه چیست میزانـی دو کفــه باردار

بازجوزايی دو کفــه شکل میـزان ديدهاند
(همان)91 :

«کژاوه» ابتدا به ترازو (میزان) سپس به جوزا (دو پیکر) و سر انجام بهصورت فلکی میزان
تشبیه شده است .در اينجا سه تصوير متفاوت از يک چیز در يک بیت يا همان محور
افقی ارائه شده است.
بستــــه کمـــر آسمان ،چـــو پیکـــان

مـــانـــــد بــــدرت مـســخــــران را
(همان)34 :

در اين بیت ابتدا برای آسمان يک کنايه آورده (کمربسته) است که کنايه از آماده و
مهیاست .سپس اين آسمان کمربسته را به پیکان و سرانجام ،به بندهای مطیع و رام
تشبیه کرده است.
در ده کیمیای جان ،آتش جــام زيبقــی

طلــق حـالل پــروران ،طلق روان پروری
(همان)420:

مقصود از «کیمیای جان»« ،آتش»« ،طلق حالل» و «طلق روان» ،می است.
 .2-2تراکم تصویر

تراکم تصوير که در محور افقی اتفاق میافتد ،نتیجۀ آوردن چندين تصوير مستقل و
مجمل در يک بیت يا حتی در يک مصرع است؛ يعنی «شاعران بهجای آوردن
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تصويرهای تفصیلی با تمام اجزاء تصوير ،میکوشند از استعارهها و صورتهای مشابه آن
که خالصهتر و کوتاهتر است استفاده کنند» (شفیعیکدکنی .)191 :1390 ،تراکم تصوير
يکی از ويژگیهای شعر ايماژيستی است و يکی از نمودهای پررنگ ايماژ بهمثابۀ رنگ
اصلی در شعر خاقانی ،همین تراکم تصوير است که از ويژگیهای شاخص سبک شعری
اوست و بسامد بسیار زيادی در اشعار وی دارد.
گويی آندم کز چـه مغرب ره مشرق نوشت

میغ بر مهر و زحل بر زبرقان افشاندهاند
(خاقانی)110 :1378 ،

در اين بیت شش استعاره وجود دارد« :چه مغرب» استعاره از دوات« ،ره مشرق»
استعاره از کاغذ« ،میغ» و «زحل» استعاره از مرکب و «مهر» و «زبرقان» (صفحۀ طال)
استعاره از کاغذ.
آب بقم شد شفق مـــه خـم و شب رنگرز

از لب خــم نیمهای غــرقـه در آب بقم
(همان)261 :

در مصرع نخست ،سه تشبیه و در مصرع دوم دو استعاره وجود دارد .میبینیم که پی-
رنگ اصلی تمام اين ابیات ،تراکم تصوير است.
ماه نو چون حلقۀ ابريشم و شب موی چنگ

موی و ابريشم به هم چون عود و شکر ساختند
(همان)112:

در مصرع نخست  ،دو تشبیه و در مصرع دوم ،دو استعاره و دو تشبیه وجود دارد و بیت،
جمعاً شش تصوير دارد.
معموالً در ابیاتی که دارای تراکم تصوير هستند ،غلظت حضور تصوير بهگونهای است
که ديگر امکانات شعری خاقانی را به محاق میبرد .به جرئت میتوان گفت که تعداد
ابیات دارای تراکم تصوير از ابیات ديگر در ديوان خاقانی بیشتر است و بیتهايی که
دارای حداقل چهار تصوير هستند ،در میان ابیات دارای تراکم تصوير ،بسامد بیشتری
دارند.
 .3-2تنوع موضوعات

يکی ديگر از شاخصههای اثر ايماژيستی ،آزادی در انتخاب موضوع است.
در شعر خاقانی بهوضوح اين آزادی را میتوان مشاهده کرد .موضوعات شعری خاقانی
بسیار متنوعاند؛ برخی از آنها عبارتاند از :عرفان ،قلندريّات ،روزمرة زندگی ،غم و اندوه،
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حج ،وصف صبح ،مجلس صبوحی ،مديحه ،وصف شب ،وصف پرندگان ،وصف گلها،
وصف آالت موسیقی ،وصف شتر ،وصف ستارگان و صور فلکی ،سنن مسیحی و. ...
 .4-2استفاده از اوزان وجدآفرین

يکی از شاخصههای وزن در شعر ايماژيستی استفاده از اوزان وجدآفرين است .پاوند در
اين باره میگويد« :ضرورتی ندارد که شعر به موسیقیاش تکیه کند ،امّا اگر به موسیقی
تکیه میکند ،آن موسیقی بايد چنان باشد که اهل فن را به وجد بیاورد» (.)87 :1371
اوزان دوری و خیزان ،از اوزان دلنشین و وجدآفرين هستند که بسامد زيادی در اشعار
خاقانی دارند:
دوش چو سلطان چرخ تافت به مغرب عنان

گشت ز سیر شهاب روی هوا پر سنان
(خاقانی)350 :1378 ،

خاقانی گاه وزن را با همراهی قافیۀ میانی شورانگیز میکند:
در آب خضر آتش زده خمخانه زو مريمکده
عیسیکده خرگاه او وز دلوِ يوسف چاه او

هم حامل روح آمده هم نفس عذرا داشته
(همان)382 :
در حوتِ يونس گاهِ او برسان نو پرداخته
(همان)387 :

پس از اشاره به اشتراکات بین سبک تصويرگرای ارّانی (بر پايۀ شعر خاقانی) و مکتب
ايماژيسم ،الزم است به اصلیترين تمايز بین ايماژيسم با شعر خاقانی اشاره کنیم و آن
روشننبودن و صراحتنداشتن شعر اوست .اين در حالی است که شعر ايماژيسم روشن و
صريح است؛ درست مانند دوربین عکاسی که هر تصويری را با صراحت و روشنی ثبت
میکند .شعر تصويرگرای خاقانی (ايماژيسم فارسی قرن ششم) نسبتبه ايماژيسم غربی نقاط
قوتی نیز دارد که نبايد از آنها غافل شد؛ زيرا اشکاالت عمدهای در شعر آن مکتب ديده
میشود که در شعر خاقانی وجود ندارد .اصلیترين اين نقاط قوت عبارتاند از :وجود
عاطفۀ پررنگ انسانی ،زيبايیشناسیِ زايا و پیوستگی شعر خاقانی ،بهويژه در محور
عمودی که در حقیقت ساختن شعر بلند ايماژيستی را در زبان فارسی ممکن ساخته
است.
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 .3نتیجه
در اين مجال ،دربارة شعر خاقانی که نمايندة تمامعیار سبک ارّانی (آذربايجانی) است،
به عنوان نوعی ديگر از تصويرگرايی در ادب فارسی بحث و پژوهش کرديم؛ چیزی که
تاکنون از ديد پژوهشگران مغفول مانده بود و با ارائۀ همانندیهای بین شعر خاقانی و
ايماژيسم ،همچون تصوير به مثابۀ رنگ اصلی شعر ،تراکم تصوير ،تنوع موضوعات و
استفاده از اوزان وجدآفرين ،ثابت کرديم که میتوان شعر خاقانی را پیشروترين و برترين
نمونۀ شعر ايماژيستی در ادب کالسیک فارسی معرفی کرد .ما در اين بحث با تکیۀ
بیشتر بر اصلیترين شاخصِ همانندیِ بین شعر خاقانی و ايماژيسم ،يعنی «تصوير به
مثابۀ رنگ اصلی شعر» ،نشان داديم که خاقانی درست مانند شاعری ايماژيستی ،تمام
دغدغۀ خود را برای ساخت تصوير (ايماژ) صرف میکند و همۀ امکانات شعری را درجهت
تصويرگری خود بهکارمیگیرد .ضمن اينکه حاصل کار او برخی از اشکاالت و نواقص
اشعار ايماژيستی را هم ندارد؛ اشکاالتی نظیر نبود عاطفۀ انسانی و ناتوانی در سرودن
شعر بلند.
پینوشت
 .1در اين اصالحیه توضیحاتی دربارة برخی اصطالحات بیانیۀ  1915آمده است؛ مثالً اصطالحاتی مانند
«واژة دقیق و آرايه» توضیح داده شده است (ر.ک :پاوند و فلینت)91 :1371 ،
« .2هايکو يک قا لب بسیار کوتاه شعری است و دارای سه مصرع که مصرعها بهترتیب؛ پنج ،هفت و پنج
هجايیاند؛ يعنی کل شعر از هفده هجا تشکیل میشود .درست مانند يک عکس فوری که با کلمات
بسازيم» (فتوحی .)402 :1385 ،يکی از مشهورترين هايکوهای ژاپنی اين است:
«شکوفه فروريخته پر میکشد به شاخۀ خويشیک پروانه» (اوکانر.)35 :1375 ،
 .3ايدة «شعر به مثابۀ عکس» از ازرا پاوند است که در طرح آن از ويسلر ( ،)Whistlerنقّاش آمريکايی
تأثیر پذيرفته بود (ر.ک :اوکانر.)35: 1375 ،
 .4دربارة استعارة چنداليه ،مقالهای با عنوان «استعارههای نو و چنداليه در شعر خاقانی» محمدامیر
مشهدی و همکاران ( )1389نوشتهاند که در آن فقط به استعارههای چنداليه توجه شده است ،درحالی-
که ما در اين مجال ،به انواع ديگری از تصاوير چنداليه هم اشاره کردهايم.
 .5مقالهای با عنوانِ«تداوم تصوير در محور عمودی قصايد خاقانی» از نويسندگان پژوهش حاضر ،در
مجلۀ فنون ادبی دانشگاه اصفهان پذيرفته شده است که در آن ،اين شگرد تصويرگری خاقانی بهتفصیل
و با بیان انواع آن بررسی شده است.
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