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 چکیده
عناصر ادبی و فرم و شکلِ یک اثر، میزان  کارگیريتسلط بر زبان شعري، هنر تصویرگري، مهارت در شناخت و به

او » خاص بودنِ«العراقین ، شاعري است بزرگ، که در سازد. خاقانی ،خالق تحفهصاحبِ آن را مشخص می» خاص بودنِ«
عناصر متعددي دخیل هستند. این مثنوي اثري است ژرف و تأثیرگذار و شایستگیِ آن را دارد که بارها مورد غور و 

 به مربوطاغلب،  ادبی آثار هايزیبایی کهو جمعی از منتقدان ادبی، بر این باورند  ساختارگرایانرارگیرد. بازاندیشی ق
دست را در اختیار خود بگیرد، تواند شاعر توانا و چیرههاي زبانی نمیها و محدودیت. واژههاستآن ساختار و شکل

گیرد، تا اثري ارزشمند و اثرگذار خلق کند. را در اختیار میبلکه شاعر و نویسنده توانمند، امکانات زبان و واژگان 
هاي صوري العراقین اسـت. ابتدا ویژگیهاي ظاهري و ساختاري تحفهموضوع کلی این بحث، بررسی برخی از ویژگی

شـعر، هاي ساختاري که در محور عمـودي شود، سپس آن دسـته از ویژگیالعراقین در چهار بخش جدا بررسی میتحفه
 دهـد، تحلیل خواهد شد.خـود را نـشان مـی

 العراقین، صورت و ساختار، روایت، تصویرگريواژگان کلیدي: خاقانی، تحفه
 

 مقدمه
-اثري است عظیم و در خور توجه که با تأمل در سـاختماِن صوري، محتواي درونی، بالغت و سایر ویژگی العراقینتحفه

شـعر بـه ترتیـب در دو محور افقی  2هاي ارزشمندي رسید. از آنجاکه صورتآن، بۀافته 1هاي ساختاريِ نهفته در ساخت
زمان گسترش می یابد در بررسی کمال شعري هـر اثـر باید بتوان با اتکا به اصول ساختاري، و عمودي به طور هم

هاي ـی آن دسـته از ویژگیصورت و ساخت اثر را به طور مستقل و جدا مورد بررسـی قرار داد. منظور ازمحـورافق
شوند. این ها با صـورت دهد و تحـت عنوان امکانات صوري معرفی میشعري است که در ظاهر بیت خود را نشان می

شود. در محور عمودي با ساخت شعري سر و شـعري سـروکار دارد که در مفردات و در طـول یـک بیـت مـشاهده می
شود. این عوامل تحـت اطالق می» کل یکپارچه«امل سازندة کالم به صورت کار داریم. ساخت شعري به مجموع عو

 عنـوان امکانات ساختاري مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

 ویژگیهاي صوري 
شود که درك کارایی این عوامل عالوه بر اینکه امکانات ساختاري قابل توجهی در مثنوي تحفه العراقین مشاهده می

، راهکـاري بـراي باال بردن سطح کالم در محور افقی، به دور از مالحظات ساختاري (محور نشانۀ هنر خاقانی است
 سـازي اوست. آید. معموالً ارزش صوري کار خاقانی در قدرت ترکیبعمـودي) به حساب می
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کدکنی، شـفیعی کـدکنی معتقد است سیر ترکیبات شعر خاقانی و نظامی... از خودشان شـروع شـده اسـت.(شفیعی 

داند و بر آن است که هرکس هر قدر گسترش ) او این مـسئله را از ویژگی هـاي ممتـاز خاقانی و نظامی می28: 1380
 ) 27تري است. (همان: زبانی داشـته باشـد بـه همـان انـدازه داراي جهان بینی وسیع

قی و... باشد که شاعر یانویسنده، با هاي تصویري، موسیقایی، معنوي، تلفیکلمه ممکـن اسـت حـاوي برخـی ارزش
احاطه و تسلط بـراین کارکردها در القا و مؤثرتر جلوه دادن پیام شعري موفق خواهد شد. استعداد شناخت کلمه از امور 

شـود که مهم ترین آنها را می توان در دقّت و توجه بـه شـکل و ترکیـب و مفـاهیم مجـازي وحقیقی متعدد ناشی مـی
اخت خاصیت اصـوات، پربـاري ذهـن از نظـر دایـرة لغـات، وسـعت زمینه هـاي فرهنگـی و نیـز ذوق و کلمه، شن

 ) 392: 1381قریحـه و شـعور و هوشـیاري شـاعر خالصـه کـرد. (پورنامداریان، 
عد تألیفی واژگان هاي نوین اوسـت؛ بلکـه اسـتعداد ویژه وي در بسازياز این نظر، هنر خاقانی نه تنها به دلیل ترکیب

هاي درهم تنیدة موسیقایی، تصویري، تلفیقی و... واژگان را نمود بیشتري دارد؛ یعنـی جـایی کـه نظـامی بـا ایجـاد شبکه
کند. بنابراین، خاقانی در عمل، جزو شاعرانی است که با توجه به بوطیقاي جدید، در تقابل بـا یکـدیگر برجسته تر می 

رد؛ بـدین معنـی کـه شـعر را بـه لحـاظ تصویرگري به نقاشی و به لحاظ موسیقایی بودن کالم به اي ممتـاز داچهـره
موسیقی نزدیک کرده است؛ یعنی از طرفی با ابزارهاي علم بیان از قبیل تشبیه و استعاره به جاي سخن گفتن نقاشـی 

-ی درونی شـعررا اعتال داده است. (شمیسا، کرده و از طرف دیگر با ابزارهاي علم بدیع مخصوصاً بدیع لفظی، موسیق
1371 2 :339 ( 

پردازیم: از به همین منظور در این بخش با استفاده از الگوي زبانشناختی یاکوبسن به طـرح وبررسی این مسئله می
-فرا مینظر یاکوبسن کارکرد شعري زبان، اصل تعادل یا معادل بودن کلمات را از محور گزینشی به محور ترکیبی کالم 

زند، در محور گزینش بـه انتخـاب دسـت می –یا هر کاربر زبانی دیگـر  –) وقتی شاعر23: 1381افکند. (پورنامـداریان، 
معموالً انتخاب هاي بسیاري دارد. شاعر در مرحلـۀ انتخـاب، معمـوالً ازمیان واژه هاي هم معنا، هم صدا یا کلماتی که 

کند. تا اینجا او قسمت عام و مشترك زبان را به کار برده اسـت. به ه اي را انتخاب میخانوادة دستوري یکسانی دارد واژ
محض اینکه شاعر یا نویسنده در محور ترکیب، بـه منظـور رعایـت تناسب هاي لفظی، معنوي و موسیقایی انتخاب 

وبـسن اسـت کـه متأسـفانه سـوء خاصی داشته باشد از بخش ادبـی زبـان نیز بهره مند شده است. این معناي گفتۀ یاک
 )192: 3 1373تعبیرهـاي نامناسبی از آن به عمل آمده است. (دستغیب،

با در نظر گرفتن دو محور جانشینی (گزینش) و هم نشینی (ترکیب) یعنی به ترتیـب قدرت انتخاب شاعر در 
در  -عناصــر در محــور هـمنشینی گـزینش واژگـان و واژه سـازي و بـه دنبـال آن قـدرت وي درترکیــب ایــن 

توان دربارة هنر شـاعري بهتر می -نشینی باعــث برجسته سازي برخی عناصر واژگانی شودصــورتی کــه ایــن هم
سازي و دایرة غنی واژگـان خاقانی (کـه همگی در محور سازي، واژهوي سـخن گفت. از آنجا که دربارة قدرت ترکیب

شـود دراین قسمت به قدرت کاربرد کلمات در محور هاي زیادي گفته شده است، سعی میحرفجانشینی قرار دارد) 
نشینی (ترکیب) ارزش همنشینی نزد خاقانی نظري انداخته شود. به طور خالصه، واژگان در تقابل با یکدیگر در محور هم

این نمود برتر ممکن است در چهار حوزة شوند. دهند و از نگاه فرمالیستی مشخص تر میهاي خود را بیشتر نشان می
 گري بدیعی.گري تلفیقی وجلوهگري تصویري، جلوهگري موسیقایی، جلوهکلی روي دهد: جلوه
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 تشخّص موسیقایی  .1
اي است که اینکه بارِ موسیقایی واژه در وجه تألیفی خـود بـه جنبـۀ تخیلـی و عـاطفی شـعر یـاري می رساند، نکته

اند. طبیعی است انتخاب یک واژه از میان مترادفات، دشوار نیست؛ اما این انتخاب بخوبی آن را دریافتهفرمالیست ها 
شـود کـه بـا تناسبات آوایی دیگري همراه باشد. جــادوي مجــاورت اگرچــه تفــاوت نظــم را زمـانی سـودمند مـی

کـشد. (شـفیعی گاه کالم را تا حـد معجـزه بـاال مـیاز شــعر، چنــدان متمــایز نمیکنـد، ازشاخص هایی است که 
 ) 26-1377:15کـدکنی،

 )584پخته جگران خام پوشان                          تریاك دهان زهر نوشان ( 
، گزینش تصادفی نبوده است؛ بلکه حوزة »پخته جگران، خام پوشان، تریاك دهان، زهر نوشان « انتخاب ترکیبات 

در کنار تضاد، زیبایی خاصی بـه ایـن بیـت بخشیده تا جایی که آن را در حد یک بیت » سجع متوازي«آوایی مشترك 
نـشینی مشخص و نمایان ساخته است. نکتۀ دیگر که بار موسیقایی کالم را دو برابر کرده، گزینش و به تبـع آن هم

ان، مجموعـه تناسـبات آوایی را دو چندان کرده در آن» آ«که تکرار واج » جگران، خام، پوشان،تریاك، نوشان «واژگان 
 3است. 

در نمونه هاي زیر قدرت استخدام واژگان در محور جانشینی و آنگاه تقابل واژگـان در محور همنشینی کامالً مشهود 
 است.

 دیباچۀ روم را ز تو رنگ                           آیینۀ زنگ را زتو زنگ           
 هـایی اسـت کـه ارزش موسیقایی آن نمود ویژه اي دارد، تناسبات آوایی به شرح زیر این بیت از بیت
 دیده می شود: 

 زنگ، زنگ: جناس تام  (زنگ یکبار در معنـاي سیاه و یـک بـاربه معنی زنگار) 
 »)گ«، رنگ، زنگ، زنگ  (تناسب آوایی در صامت »)ر«روم و رنگ  (تناسب آوایی در صامت  

 »دیباچه و آیینه«ع در واژه هاي هم آوایی و سج
 نیز به زیبایی کالم افزوده است. » روم وزنگ«عالوه بر آن تضاد حاصله از  
 
 تشخّص تصویري  .2

از دیگر شاخص هاي ارزشی واژگان، ارزش تصویري آنان است. تـصویرپردازي خـود را صرفاً در بافت تألیفی نشان 
-مشبه به تعریف می -وجـود دو قطب است که در علم بیان با مشبه دهد. چون ضرورت تـشکیل تـصویر، حـداقل می

شود، پـس طبیعـی اسـت کـه وجه تصویري واژگان در شکل دیالکتیکی (تقابل) آن نمود پیدا کند؛ این بدین معناست که 
ل تر آن یعنی آرکی تصویرسازي با تمام امکانات بیـانی خـود اعـم از تـشبیه، اسـتعاره، کنایـه، مجـاز ونمونه هاي کام

تایپ، سمبل و رمز بر اساس یک رابطه دوگانـه اسـتوار است. این رابطه دوگانه بدان معناست که محور همنشینی 
 شـدیداً بـر محـور جانـشینی تأثیرگذار است و خاقانی  هم استادانه این محور را پرورانده است:   

 )26نارنج حدیقۀ ترنجی (   شکل تو به عالم سپنجی                          

و در بالغــت اســالمی تحــت عنــوان alliteration, consonance, assonanceاین کد واج آرایی که در بالغـت غربـی بـا سـه نـام -۳
 توزیع شناخته می شود ازویژگی هاي موسیقایی تحفه العراقین است. 
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هر انسانی شاید به منظور استفاده تصویري از زبان متعارف خود قـدرت اسـتفاده ازاستعاره را داشته باشد، اما هنر 

هاي خاقانی از گونهاي است که شـعر او را بـسیار قابـل تأمـل کرده است و آن هنرورزي، چیزي نیست جز شبکه
-هاي استعاري ابهام شـیرینی در طـول بیـت میقانی هم، دستی در آن دارد. این گونه بازياستعاري درهم تنیده کـه خا

هاي تصویري موازي، ارزش پراکند؛ ابهامی که حاصل قرار گرفتن در دو یا چند شبکۀ موازي تصویري است. این شبکه
 زیباشناختی بسیاري دارد و خـود بـه دو گونـه جـدا قابل تقسیم است:

 هام در تصویرالف.  اب
نظیر، دو تصویر شـود و بـا بـه کـارگیري مراعاتها معمـوالً در طـول یـک بیـت مـشاهده مـیاین تصویرسازي

کنند؛ یعنی شاعر به طور هم زمان، یک تصویر دور و میآورد. این تصاویرِ مرکـب ماننـد ایهـام عمـلمتمایز را پدید می
ها یکی از این تصاویرِ مرکب، موردنظر وي است. در مثال یاد شده چنین حالتی حاکم آفریند؛ اماتنیک تصویر نزدیک می

 است: 
 مراعات نظیرِ نارنج، حدیقه،  ترنج.

در کنار یکدیگر تناسبی استعاري را حاکم کرده اند. این شـبکه، » نارنج،حدیقه ترنجی«هاي اجزاي فوق یعنی بهمشبه
 کند. بز، در این عالم گذرا را بیان میتـصویري از درخشش خورشید در آسمان س

 ب. تصاویر موازي 
آوریـم، دوتصویر مرکب در برابر هم در گونۀ دوم تصاویر موازي، که آن را نوعی اسـلوب معادلـه بـه شـمار مـی

سایر  رود. خاقانی هم همانندگیرد. این دو تصویر دقیقاً شـرحی اسـتعاري از یـک موضوع واحد به شمار میقرار می
 مند است. براي روشن شدن موضوع به مثال زیر دقت کنید: شـاعران مکتـب اران از ایـن  ویژگی بهره

 )180اي دایره گرد نقطه پرور                         اي بوته و اي ترازوي زر (
 در این ابیات، مسئله تصویرهاي موازي از گونۀ دوم در کار اسـت؛

 بینیم:ا سه بار و با سه چشم انداز تصویري مییعنی ما درخشش خورشید ر
 دایره گرد نقطه پرور، بوتۀ زر، ترازوي زر ( استعاره از خورشید)

 و نیز دو تصویر دیگر: نقطه استعاره از زمین است و دایره استعاره از آسمان. 
 
 تشخّص تلفیقی  .3

توانـد خـود را دربافت ترکیبی به شکل هاي واژگان، که به صورت جدا وجود نـدارد، امـا مـیاز دیگر ویژگی
اي نشان دهد، تلفیق است. منظور از تلفیـق،کنـارهم نهادن عناصري است که به نظر ناهمگون هستند و همین امر برجسته

شـود؛ بـه عبـارتی دیگر، تلفیق با تقابل واژگان از سطوح مختلف زبانی و جمع متضادها باعـث موجب اعتالي کالم می
دهد. شود. تلفیق واژگان مشخصاً امري است که در محور ترکیب یا هـمنـشینی خـود را نـشان میکالم میزیبایی 

مند است. هرچند از آنجـا کـه منظـور از تلفیق، کنار هم نهادن عناصر ناهمگون اي بهرهخاقانی از این هنر به طور ویژه
ها صرفاً از نگاه خوانندة امروزي احساس شود در حالیکه در کنار یکدیگر است، چـه بـسا بعـضی از ایـن ناهمگونی

چنین تلفیقی ممکن است در زبان و نگاه شاعر یک عهد ذهنی و سنت ادبی به شمار رود. به همـین منظـور قبل از ارائۀ 
 اشتباه کرد. مثال باید یادآور شد که ویژگی هاي سبکی دوران رشد ادبی شاعر، نباید با هنرنمایی هاي وي در حوزه تلفیق

 : کنید دقتسهراب  از شعر این به نمونه براي
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ما بی تاب و نیایش بی رنگ/ ارز مهرت لبخندي کن، بنشان بر لب ما/ باشد که سرودي خیزد در خورد نیوشیدن «
 ) 102: 1389ضرابیها، » ( تو..

 نظـام در دسـت ازایـن هاییختسا یا هاواژهاستفاده کرده است. » در خورد نیوشیدن«سهراب دراین شعر از ترکیب 
 زبان نظـام بر زیرا خواهدداشت؛ نشاندار عملکردي کاربردشان بنابراین. نداردجایی معاصر فارسـی خودکـار زبـان

نامیم. البته . این درست همان چیزي است که ما آن را ارزش تلفیقی می)281: 1383 صفوي،... (گذاردمی تأثیر خودکار
اي اي از آن است. اما آنچه اهمیت دارد، ایـن اسـت کـه بـا اسـتفاده از واژهگیـرد و تنهـا نمونـهبرنمـیکـل آن را در 

 خاص از محور زبان کهن در کنار عناصر ناسازي از زبـان معیار، تشخّص صورت گرفته است. 
 اکنون بیت زیر را با مورد یاد شده مقایسه کنید: 
 )489میداشتمیز خویشتن دور (                    مادام که آن نگینۀ نور      

فضایی را ایجـاد کـرده اسـت » میداشتمی«در کنار سایر موارد کهن، مثل » نگینه« به آسانی می توان دید که کاربرد 
ر این توان کاربرد نگینه را دشود؛ به بیانی دیگر، نمیکـه بـه هـیچ وجـه موجـب نشانداري و برجسته سازي نگینه نمی

دانـست. امـا درترکیب دیگري از این دست، مانند  –حـداقل از نظـر بعـد تلفیقـی  -بیت داراي ارزش زیبایی شناختی
 شود: هاي لغوي یا محتوایی نزدیک میخاقانی تـا حـدي بـه ایـن قبیـل تلفیق» غول هوس«

 )491میبرد (دیو املم به چاه میبرد                          غول هوسم ز راه 
در بیت زیر، خاقانی به شکلی دیگر با رودررو قرار دادن دو فـضاي کـامالً متـضاد بـه تلفیق فضاهاي زبانی دست 

-ها را میزده است. در این مثال خاقانی از باوري عامیانه به سطح یک حکم جزمی فراتر رفته است. البته این قبیل تلفیق
 سی قرار داد: توان از دیدگاه علم سخن مورد برر

 )207هرچه از ورق نبات بررست                            نیلوفر وار عاشق توست(
 

 تشخّص بدیعی  .4
جوار، خود را بهتر می نمایاند؛ چه با ایجاد روابط موسیقایی با واژگان یک واژه در پیکره یک سلسه از واژگان هم

ترین معنوي که از این میان ایهام از مهم -هاي درونی اد، ایجاد رابطهپیرامون خود، و چه با مراعات نظیر، اسـتخدام، تـض
آنان به شمار می رود. انواع مختلف ایهام، که سایه معانی دیگري غیر از معـانی مـستقیم و بـه واسـطه را در شـعر ایجـاد 

) ایـن انتخاب هم، زمانی 1381:391می کند، خود ناشی از شناخت و انتخاب کلمـات خـاص اسـت. (پورنامـداریان، 
 دهد که بر محور همنشینی فرا افکنده شود. خود را نشان می

هاي معنوي به چند مثال توجه به منظور آشنایی با استادي و مهارت خاقانی درمحور انتخاب و ترکیب با ایجاد تناسب
 کنید: (نمونه هاي زیر قطره اي است از دریا) 

 )317پی کور کنان گه مناجات(                 رندان دیدم به هر خرابات     
به زیبایی کالم افزوده است و عبادت بی ریا را با زیباترین ترکیب  »  رندان، خرابات، مناجات « خاقانی با تناسب بین 

 به تصویر کشیده است: پی کور کنان: در حال پاك کردن رد پا.
 )318سرمست و خرد سوار هریک(صافی دم درد خوار هر یک                       

صافی دم و خردسوار، درد خوار و «مراعات نظیر برقرار کرده و نیز بین » صافی و درد و سرمست«شاعر بین 
 ، هم تناسب معنایی است و هم تضاد. »سرمست

 )320از باب بهشت سر کشیده                      دوزخ به دو جرعه در کشیده(
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-دارند، سرکشیده ایهام دارد (سرکشی کردن، باالتر رفتن) و به دو جرعه در کشیده کنایه از: بیبهشت و دوزخ تضاد 

 اعتنایی 
 )321خُم خانه بدیده در گشا                        کونین به دو میگرو نهاده(               

 ادن تمام هستی در برابر می (عشق)خم خانه و می مراعات نظیر دارد، کونین به دو میگرو نهادن: کنایه از گرو نه
 )322شش پنج زنانِ داو برده                          اما همه نقش یک شمرده(              

شش پنج، داوبردن و نقش یک مراعات نظیر دارند. شش پنج زدن: بهترین وضع در بازي نرد است، داوبرده: برندة 
 خداوند دارد. ایهامی به نقش مطلق » نقش یک«بازي نرد، 

 )323بر چنگ زمانه فارغ الذات                       از بیست و چار رود ساعات ( 
بیست و چهار رود: تعداد وتر هاي چنگ، رود: وتر (رشته هایی که بر دسته و بدنۀ ساز میبندند) بیست و چهار رود: 

 کنایه از بیست و چهار ساعت شبانه روز.
 هاي ساختاري ویژگی

 هاي روایی. هاي توصیفی و گونهخش شامل دو بخش است: گونهاین ب
 هاي توصیفی گونه .1

هاي عامِ تکاملی ذهن و تفکرِ بشر نیز باشد. بشر در نخستین ادوارِ حیات اجتماعی خود توصیف شاید یکی از جنبه
تفکرِ انتزاعی کشانده می شود. بازنمود بیشتر به تفکرِ عینی تمایل دارد؛ اما در سـیرِ تکامـلِ ذهنـیِ خود به سمت و سوي 

چنین تحولی در شعر هم کامالً طبیعی است. اصوالً شعر در طی تاریخ خود از عینیت به طـرف ذهنیـت حرکـت کرده 
است؛ به قولِ هگل این حرکت از مادیت و عینیـت (محـسوس بـودن) بـه طـرف معنویت و ذهنیت (معقول بودن) در 

 )14: ص1380است. (شمیسا، مورد کل هنر، صادق
ود. توصیف با تمرکز بر یکی رترین شاخـص هايِ ادبـی بـه شـمار میالعراقین، یکی از عمدهمسئله توصیف در تحفه

گردد. شاعر با مالحظۀ دقیق و جزئی طبیعت در چند بیت به توصیف جـامع و دقیقِ از موارد مورد نظرِ شاعر، آغاز می
پردازد. ایـن توصـیفات، معمـوالً دقیـق و بدون اشکال است و این، خود در نتیجۀ برخورد یعی میاشیا و ابژه هايِ طب

 مـستقیمِ شـاعر بـا طبیعـت و راسـتین بودنِ عاطفۀ شاعر است. 
هاي توصیف در تحفه العراقین یکی این است که توصیفات خاقانی گاهی خود را به شکلِ توصیف تفصیلی از ویژگی

 ی دهـد. البتـه چنـین رویکـردي در توصـیف تفصیلی خود به دو نوع جداگانه قابل بررسی است:نشان م
  

 الف. توصیف نوع اول در تحفه العراقین
کند. ایـن گونه از توصیف قبل از خاقانی در در این شکل توصیف شاعر از زوایاي مختلف یک مسئله را بیان می

شود به طوري که نزد کسایی و منوچهري هم گاهی چند بیت پی در پی در وصف شاعرانِ سبک خراسانی هم دیده می
 اي جدید از موضوعی واحد ارائه شده اسـت.یـک صـحنه آمـده و صرفاً با تغییر زاویه دید شاعر، جلوه

 در خطاب با آفتاب میآورد: 
 زر پاشی ِ نا گشاده گنجی                          تب داريِ ناکشیده رنجی              
 گه در خفقان چو شاخ عرعر                         گه در یرقان چو چشم عبهر             
 گه کوثر عمر زاي باشی                               گه آتش جان گزاي باشی             

 )34-37چون شان عسل نمایی از بر                           کوه از نظر تو روغنین سر (             
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شود، خاقانی هم چون گذشـتگان خـویش، دریافت حس واحدي را از یک همانطور که در این ابیات مالحظه می
آن در ذهن و تأثیرگذاري آن قوت گیري کند تا به جايموضوع به شکل توصیفات گونـاگون و مفـصلی ارائـه می

شـود کـه تـصویر در شـعرِ گوینـدگانی از قبیـلِ منوچهري، کسایی، بخشد. این تأثیرگذاري از آنجا ناشی مـی بیشتري
خاقانی و نظامی ارزشِ اصـالی دارد نـه جنبـۀ القـایی؛ یعنـی شـاعر تصویر را فقط به عنوانِ اینکه تصویري در شعر 

 ) 178: ص1370اي کرده باشد. (شفیعی کدکنی، آورد و نه اینکـه تـصویر را وسیلۀ انتقاِل اندیشه یا عاطفهمیآورده باشد 
 ب. توصیف نوع دوم در تحفه العراقین

اي در توصیف تفصیل گونۀ دوم، شاعر همچنان در صـدد ارائـه توصـیفات دقیـق از یـک موضوع است؛ اما به شیوه
گیرد و آنگاه با توصیفات جزئی و دقیق، تمام در این شیوه، شاعر یک موضوع کلی را در نظر میمتفاوت از گونه قبل. 

کشد. شگردي این چنین، که پیش تر در شاهنامه فردوسـی بسیار مشهود بود، هايِ مختلف صـحنه را به تصویر میبخش
 شود: در سنت ادبی اران و به تبع، تحفه العراقین خاقانی هـم دیده می

 اي یافته تاج بی نیازان                                مپذیر کاله سرفرازان             
 در دزد سر از کاله هرکس                            این بی کلهی کاله تو بس             
 ی استآن را که کاله بی کالهی است                       بر هر دو جهانش پادشاه             
 )725-728وآن کش که به سر کاله جاه است                  فرداش کاله گل کاله است (             

کنـد. در واقع خاقانی با استفاده از چنین چنین شگردي به یادگیر شدن تصاویر و القاي تأثیر آنان کمک زیـادي مـی
 دهد. میساختارهایی تـوان تفکـر سـاختاري خـود را نیـز نـشان 

 
 هاي روایی گونه .2

کنـد. دربخش روایی، شاعر معموالً بر منظومه، معموالً از لحاظ ساختار درونی، عناصر روایی و توصیفی را ترکیب می
هاي توصیفی، تمام تبحر گیرد، حال اینکه در بخشرود و زبانی کم و بیش ساده به کار میخطی مستقیم به پیش می

) در تحفه العراقین هـم، 14: 1370گـذارد. (بورگـل، اسـتعارات وصنایع لفظـی بـه نمـایش مـیکالمی خود را بـا 
ها این رود. اما یک نکتۀ مهم در منظومههاي ادبی به شمار میترین شاخصهمانطور که گفته شد، توصیف یکی از عمده

یع را به صورت پیوسته مطرح کند تا ذهن بتواند مطلـب است که غالباً ادبیات آن اتحاد معنایی دارد؛ زیـرا شـاعر باید وقا
 را دنبـال کند. 

-مندي تصویري (ایماژیستی)، روایتمندي اثر ممکن است به چهار شیوه حاصل شود: روایتبه طور کلی، روایت
یوه، دو مورد مندي نمایشی (دراماتیک). از این چهار شمندي تمثیلی (آلیگوریک) و روایتمنديِ مستقیم (خطی)، روایت

 هاي فراوانـی دارد. نخست در منظومۀ تحفه العراقین نمونه
 مندي  تصویرالف. روایت

اي برخوردار است. حیثیت شعري و ناب ها، از اهمیت ویژهتصویرپردازي نزد طرفداران اصل تخیل و ایماژیست
شود. بنابراین، ایماژیست ها سـاختار تـصویري بودن اثر در نظر آنان از میزان پـردازش وکارایی همین تصاویر ناشی می

پندارند و طبعاً خواهان همانندسـازي تـصویري شـعر و رؤیا هستند. جنبۀ شـعر را بـا ساختار تصویري رؤیا یکی می
-یکسان مـی –به مفهوم سنتی آن  –ها تا حدي است که شعر خالی از تـصویر را با نظم اصالی تصویر نزد ایماژیست

ها ـد. در نظـر آنـان شـعر نـاب، شـعر تصویري است؛ اما به نظر می رسد یکی از ضعف هاي عمـده ایماژیـستپندارن

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی هپژوهشهشتمین همایش / ٦۱۸

 
منـدي در تـصاویر، درسـت همان گونه که در عـدم درك و دریافـت امکـان آمیــزش تـصویر و روایـت باشـد. روایت

 ض آنـان قـرار گرفته است. افتد، نکتۀ پر اهمیتی است که مورد اغمـادر رؤیا اتفاق می
رسد از اي برخوردار است تا جایی که به نظر میاین شیوه از روایت از امکاناتی است که نزد خاقانی از کـارکرد ویژه

 هاي منحصر به فرد تحفه العراقین، روایت از طریق تصاویر است.ویژگی
 )خطی( مستقیم منديِروایتب. 

 وحوادث رویدادها طبیعی سیر بر که است ايرویه یک داستانیِ سیرِ خط )،خطی( مستقیم منديروایت از منظور
رسد و بعد از آن داستان مالقات خود را با جایی که به لشکر گاه سلطان می-در مقالۀ دوم  مستقیم روایت .است مبتنی

 مشهودتر است. –کندخضر بیان می
 آورده است: » خاتم دادن خواجۀ بزرگ«در صفت دادن 

 فت از ره کدیه پاي برگیر                    هان خاتم من به نقد بپذیرگ
 کامروز نگین خاتم ماست                      این خاتم زمردین که پیداست

 )445-447چون خاص تو گشت خاتم من                چون خاتم چشم شو همه تن...( 
 سخن آخر 

توان کمال یک اثر ادبی را با یک سري قواعد پایین آورد. رازِ بزرگی یک اثر به به عقیدة برخی ازساختارگرایان نمی
چگونگیِ هنري البد امري در حبس قواعد است و ادراك این بی» چگونگی در هنربی«اي گفتۀ استاد شفیعی کدکنی گونه

چگونه باید وجود داشته ن ادراك بیهاي دینی، عرفانی و الهیاتیِ بشر ایوار نیست. در مرکز تمام تجربهو اصول ریاضی
ها وجود داشته باشد و به اي غیرقابل توصیف و غیرقابل توضیح با ابزار عقل و منطق باید در اینگونه تجربهباشد و نقطه

ره اي همواها قرارگیرد. در التذاذ از آثار هنري نیز ما با چنین ادراك بالتکلیف و بی چگونهمنزلۀ ستون فقرات این تجربه
 ) 195: 1377رو به رو هستیم. (شفیعی کدکنی، 

-شوند. یک اثر ابتدا ممکن است به دلیل آشناییبه عقیدة آنان آثار از طریق دو محور صوري و ساختاري خلق می
سازي از نظر زیباشناختی به سطحِ قابل قبولی برسد. در زدایی در کاربرد خودکارِ زبان و در نتیجه، ایجاد نوعی برجسته

هاي آثار ادبی را شوند. شاید بتوان ارزش صوري برخی قسمتاین مرحله امکانات زبانی به سطح صوري اثر مربوط می
با اتکا به بالغت سنتی روشن ساخت که عمدتاً بر بیان، بدیع و معانی مبتنی است؛ اما از آنجاکه نقد سنتی ِبالغی تنها در 

گذاري دارد، با طرحِ المعانی توانایی ارزشیک بیت یا حداکثر ابیات موقوفکند و در حد محورِ افقی خود را نمایان می
بالغت نوین ساختاري در واقع، امکانات ساختاري نه به صورت و فرم، بلکه به بافت و ساختارِ اثر متوجه است. بنابراین 

به کار ببندیم، می توانیم ارزشِ هنري اگر بتوانیم ضمن نقد و بررسی اثر ادبی، امکانات صوري و ساختاري را هم زمان 
 تر مورد بررسی قرار دهیم.  بهتر و مطمئن -تا حدودي -آن را 
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