
 
 
 
 
 
 

  عدد چهار در ديوان خاقاني شرواني
 محمد بهنام فر

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند
 مرضيه ماهوكي

 دانشجوي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند

 چكيده

برخي از اعداد در فرهنگ و ادب ايران  از تقدس و اهميت ويژه اي برخوردارند، يكي از اين اعداد عدد   
چهار است كه كاربرد آن در آثار ادبي اين ويژگي را تصديق مي كند، از جملة  شاعراني كه از اين عدد بسيار 

آن  را مي توان در جاي جاي ديوانش  استفاده كرده اند، خاقاني شرواني است كه كاربرد عدد چهار و مضارب
ديد. او با استفاده از تركيبات عددي ، آداب ، عادات ، باورها و مسائل علمي عصر خود را بيان كرده  و با 

  تلفيق آنها با انواع تصاوير شعري و شگردهاي ادبي مضاميني بكر و  زيبا آفريده است . 
مختلف كاربرد عدد چهار و تركيبات آن در ديوان خاقاني ،  اين مقاله مي كوشد  تا با بررسي جنبه هاي   

  شگردهاي بالغي او را در تصويرسازي، تركيب آفريني و مضمون سازي با اين عدد تحليل و تبيين نمايد. 
   عدد چهار ، ديوان خاقاني ، خاقاني، تصويرگري، تركيب آفرينيكليد واژه : 

 
  مقدمه

مطالعه مي كنيم، آن چه  در سراسر آن توجه ما را به خود جلب مي كند ابداع هنگامي كه ديوان خاقاني را     
هاي مختلف ادبي و  كاربرد مضامين تازه است.خاقاني با  معلومات وسيع و ذهن نكته ياب و ابتكار در زمينه

سومِ مردم، آداب و ر "خود، از هر تجربه اي كمال بهره را برده است. بهره گيري از مضامين مختلف از قبيل:
سوگواري و عروسي و اعتقادات آنان، سحر و جادو، بازيها و سرگرميها از نرد و شطرنج و چوگان و طشت و 
خايه و شعبده بازي و جز آن...، مطالب تاريخي و جغرافيايي، طب و بهداشت، نجوم و موسيقي ديوان استاد 
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 ).اوبا14:1372(معدن كن،"ورده استشروان را به صورت مجموعه اي از معارف ايراني و اسالمي در آ

  سخن خود گرفته است. مهارت استادانه خويش،دانش هاي زمانه را به خدمت
نوآوري در زمينه ساخت تصاوير و تركيبات متنوع، يكي از امتيازات شاعري او محسوب مي شود. او با     

رينش تركيبات تازه اي زده است استفاده از گنجينه معلومات، ذوق سليم و تخيل شاعرانه خويش دست به آف
و همواره يك مضمون را با تصويرها و تعبيرهاي متنوع نشان  داده است. از جمله تركيبات بديع  ديوان او، 
تركيبات عددي است كه بسياري از سروده هايش را به خود اختصاص داده است. خاقاني با عددهاي 

ات تازه و بديعي به وجود آورده است، به طوري كه به چهل و.. تركيب هفت،مختلف؛همانند: يك، سه، چهار،
جاي هيچ سخن نيست كه خاقاني از جهت ابداع تراكيب  "گفته استاد فروزانفر در كتاب سخن و سخن وران

و ايجاد كنايات دلپذير همپايه و در رديف بزرگترين شعراي ايران است و كمتر بيتي از ابياتش توان ديد كه بر 
تازه مشتمل نباشد و شايد اگر ديوانش را فرهنگ جامع لغات ادبي محسوب  يك يا چند تركيب

  ).1350617:(فروزانفر، "دارند
عالوه بر عدد هفت كه بسيار مورد توجه خاقاني بوده و در اشعار او جايگاه خاصي دارد، عدد چهار نيز از     

نگاه خاقاني دور نمانده و  با آن تركيبات زيبايي آفريده است. او با آشنايي گسترده اش درباره پيشينه ملي و 
مي، تركيبات متنوعي با آن ساخته است و به مذهبي عدد چهار و اهميت و تقدس آن در فرهنگ ايراني و اسال

  اين طريق، استادي و هنرمندي خود را در زمينه ساخت تركيبات تازه و پرورش معاني به اثبات رسانده است.
ف آن، انعكاس باورهاي ملي و لاين مقاله مي كوشد با طبقه بندي تركيبات عدد چهار و كاربردهاي مخت   

  و توجه ويژه او را به اين عدد نشان دهد.مذهبي را در اشعار خاقاني 
  چهار در باورهاي ملي مذهبي

از آن جا كه باورهاي ملي، مذهبي، اجتماعي، ديني و...همواره منبعي پايان ناپذير براي ادبيات به ويژه شعر     
يند؛ بازتاب تحت تأثير اين باورها و انديشه ها شعر مي سرا -به طور مستقيم يا غير مستقيم  -است و شاعران

هنري باورهاي ملي و مذهبي درباره عدد چهار را در ديوان خاقاني به خوبي مشاهده مي كنيم . خاقاني شاعر 
تواناي زبان فارسي  با آگاهي از ارزش خاص اين عدد، با مهارت تمام از آن در هنرنمايي خويش بهره برده 

  است.
توان فرهنگي و مذهبي تأثيرگذار بوده اند و اثر آن را مياعداد همواره در شئون مختلف زندگي اجتماعي،     

ها، اديان حتي در محاورات روزمره جست جو كرد. نزد بسياري از اقوام، اعداد خاصي ها، اسطورهدر افسانه
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از  كاركرد عادي خود خارج شده و مفاهيم نمادين گوناگوني پذيرفته اند. اين اعداد در بر دارنده مفاهيم 

  ، ماورايي و رازآميز هستند و گاهي متبرك و مقدس دانسته مي شوند.انتزاعي
در فرهنگ ايران زمين، برخي اعداد از قبيل(سه، چهار، هفت، چهل، دوازده و...) ارزش خاصي دارند كه      

در اين ميان مي توان به كاركرد و اهميت عدد چهار اشاره كرد. اين عدد را اصل و ريشه طبيعت جاودان 
معناي نمادين چهار با مربع و صليب  "ته اند و همواره براي آنان عددي سمبوليك محسوب مي شود.دانس

براي نشان دادنِ آن چه مستحكم و  4ارتباط مي يابد. از دورترين اعصار نزديك به پيش از تاريخ، از 
اواني، نماد بي نظيري، فر 4با صليب موجب شده است كه  4محسوس است استفاده مي شد. ارتباط 

از يك  "). چهار عددي كامل است، به طوري كه 551:1379جهانگيري و جامعيت به حساب آيد.(شواليه،
  ).116-115: 1374(ياوري،"كاسه كردنِ عد سه و چهار به هفت، به عدد تماميت و كمال مي رسيم

ر غار حرا چهار آيه سوره در فرهنگ اسالمي نيز عدد چهار جايگاه ويژه اي دارد. براي مثال نخستين بار د     
آغاز مي شود. در  "قل"علق توسط جبرئيل بر پيامبر اكرم(ص) نازل شد و چهار سوره در قرآن با كلمه 

از امير المومنين روايت شده كه فرمودند: قرآن در  "روايات واحاديث نيز از اين عدد بهره برده اند. براي مثال 
ا و يك چهارم آن درباره دشمنان و يك چهارم عبارتست از چهار بخش نازل شده: يك چهارمش درباره م

  ).284:1379(دشتي،"آداب و امثال و يك چهارم ديگرش فرائض و احكام
  چهاردرباورها)  الف

  :  .باورهاي مذهبي1
منظورهمان طوفان هاي مشهور آب،باد، آتش و خاك است كه طوفان آب برقوم نوح عليه : چارطوفان1- 1

باد برقوم هود عليه السالم و طوفان آتش برقوم لوط عليه السالم و طوفان خاك برقوم صالح السالم و طوفان 
عليه السالمرسيده است وبعضي آن را كنايه ازجهل كه ضد حكمت است، ترس كه ضد شجاعت است، 

  )."چار طوفان"آنندراج،.( حرص كه ضد عفت است، جوركه ضدعدالت است، دانسته اند
  1).162ديوان: ( رگهربگشايي                         گر شما جان ستمكش به گهر باز دهيدچارطوفان نو ازچا -
: ديوان(طوفان نيست در بنياد اركانش  به هردم چار نه مرد اين دبستانست هركه ازجنبش دردي    -

209.(  
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.  قرآني استكه برگرفته از آيات   مقصود چهار جويِ آب، شير،خمر و عسل است :بهشتي چارجوي  2-1 
  )."چار جوي بهشتي"آنندراج،( بعضي آن را كنايه از جيحون و سيحون و نيل و فرات مي دانند.

ديوان: ( ازره كلك و بنان طبع و جنان افشانده اند چارجوي هشت خلد است اين كه در مدحش مرا  -
110.(  
 طلب رفته هشت ، جوي طرف رفته چار بزم تو فردوس وار وز در دولت در او                         راه    -

  ).181ديوان:(
  در بيت فوق، چار جوي طرب همان چهار جوي بهشتي است .  
توأم با قرائت (در دو ركعت اول ) يا  مجموع حالت هاي نمازگزاررا از قيام،ركوع،سجده : چارركعت3- 1

  )."عترك"ركعت سوم به بعد ) و اذكار مربوط به آن گويند. ( معين، تسبيح ( در
نمازي كز سر علم آرد فالطون پيرزن بيني                                     كه يكدم چار ركعت كرد  - 

  ).214ديوان:( حاصل شد دو چندانش
از گزاردن نماز جنازه اموات است، چه اين نماز به سنت و جماعت، چهار تكبير  كنايه ": چارتكبير 1-4

است، اما طبق نظر شيعه پنج تكبير، نظر به اين كه با اين نماز ميت را وداع كنند، اين واژه تركيبي را به كنايه 
  )."چار تكبير"( دشتي، "در مورد بدرود هر چيز به كار برند

 فصل روزگار                          چار بالشهاي چار اركان بدونان بازمانچار تكبيري بكن بر چار  -
  ).326ديوان:(

     ).728ديوان:( گر دو جهان خواهي و جان و دل و تن                    بر هر دو و هر سه چار تكبير كنم -
  . ه استدر هر دو بيت، چهار تكبير در معناي ترك كردن دنيا و تعلقات آن به كار رفت

چار كتاب مقدس منظور قرآن عظيم است كه چهارمين و آخرين كتاب مقدس است. : چارم كتاب 5- 1
  ). "چهار كتاب"داود، تورات موسي ، انجيل عيسي و قرآن محمد (ص) (دهخدا، عبارتند از : زبور

 هادي مهدي غالم ، امي صادق كالم                                   خسرو هشتم بهشت ، شحنه چارم كتاب  - 
  ).44ديوان:(

كه از  خاقاني تركيبات ديگري را در معني چهار كتاب آسماني زبور ، تورات ، انجيل و قرآن بكار برده است
  توان به موارد زير اشاره كرد:جمله  مي

  ).5ديوان:( بخط احسن تقديم و آخرين تحويل       بĤفتاب هويت ، بچارم اصطرالبچارم اصطرالب :  -
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  ).908: ز چارنامه عيان شد كه من موحد نامم       بجار كيش خبر شد كه من مقدس كيشم(ديوان:چار نامه -
  چهار صحف قناعت :-

 خود را از لوح بوالطمعي عشر خوان مخواهزآن پس كه چار صحف قناعت بخوانده اي                   
                        ).376ديوان:(

ع) است. چهاريار،خلفاي (منظورخلفاي راشدين ابوبكر،عمر،عثمان وعلي  :چارپير 6- 1
  اربعه،چهارامين،چارتن،چار اقران تركيبات ديگري است كه به همين معنا درديوان خاقاني به كاررفته است: 

  ).6ديوان:( داده قرار هفت زمين را ببازگشت                             كرده خبر چهار امين را زماجرا -
 همان).( نتوان خالص يافت از اين ششدر فنا                         بي مهر چار يار در اين پنج روزه عمر  -

 گر با چهار پير زبان كرده در دهن                             گر با دو طفل در دهن افكنده ريسمان -
  ).311ديوان:(

 ، تشنگي به آنان ابوبكر و عمر و عثمان و علي (ع) در خدمت پيغمبر (ص) بودند"اشاره به اين ماجرا داردكه 
  )."چهار پير"سجادي،( ، پيامبر زبان در دهان هر يك كرد و تشنگي آنان فرو نشاند غلبه كرد

  ).311ديوان:( تعليم كن زچار خليفه طريق آن                 خواهي كه پنج نوبت الصابرين زني  -
  .) "چهار اقران"ن قاطع،برها( بمعني چار اركان، چهارحد جهان و چهار يار رسول است : چاراقران

هاي جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل وعزرائيل است مقصود چهارملك مقرب درگاه خدا به نام : چارملك 7- 1
  ).خاقاني تركيب ديگري نيز در همين معنا ساخته است."چهار ملك "دهخدا،(
  ).49ديوان:( دعوتشان مستجابچار ملك درد و صبح داعي بخت تواند                      باد بĤمين خضر  -

در اين بيت،شاعرچهار فرشته مقرب خدا را مأمور رسيدن پادشاه به سعادت مي داند كه هر روز صبح بر 
  انگيزنده بخت او هستند . 

  : چهارصف ملكان  -
  ).754ديوان:( پنجم چار صف از ملكان                                   هشتم هفت تني از طبقات  -
منظور چهارمرغي است كه حضرت ابراهيم به وسيله آن آزمايش شد. حضرت ابراهيم  : چارمرغ خليل 8- 1

گوشت كبوتر، زاغ ، طاوس و خروس را به امر خدا بر سر كوهي نهاده باز بسوي خود طلب فرمود آن ها 
زنده شده حاضر آمدند و در ذبح طيورِ مذكور اشارت است بدان كه كبوتر كنايه از الفت خلق و از خروس 
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 "آنندراج، ( هوت و از زاغ حرص مال و از طاوس فريب و آرايش ظاهري يعني هر چهار صفات ترك كنش
  )."چار مرغ خليل

  ).31ديوان:( كمان گروهه گبران ندارد آن مهره                          كه چار مرغ خليل اندر آورد زهوا  -
ذ اَربعه منِ الطير فَصرهنّ اليك ثم اجعل علي كُلّ جبل قالَ اتخ : « 2سوره  260اشاره است به آيه « اين بيت،

، شاعر مخالفان و بدخواهان خود را كافران و خود را خليل دانسته و گفته كه كمال گروهه كافران ....»منهنّ 
  ).268:1373سجادي،( آن مهره را ندارد كه چهار مرغ خليل را از هوافرود آورد

   هارزن پاك مشهوربه نام هاي آسيه، ساره، حوا و مريم گويند.چهارطاهره به چ : چارطاهره 1- 9
  ).402ديوان:( اين هر چهار طاهره را خامه تويي               هر ناخن از تو رابعه دودمان شده  - 

را پنجمين آن زن ها » صفوه الدين «در بيت قبل نام چهار زن پاك معروف را ذكر مي كند و در اين بيت 
  . او را در رديف آن ها قرار مي دهدمعرفي مي كند و 

يكي از اعمال حج ، طي كردن مسير از صفا تا مروه ، هفت مرتبه است كه خاقاني در بيت  : چاروسه 10-1
  .زير به آن اشاره كرده است

 رفته و سعي صفا و مروه كرده چاروسه                         هم  بر آن ترتيب كز سادات و اعيان ديده اند  -
  ).49ديوان:(

مقصود چهارنفس مشهوراست كه به ترتيب شامل نفس اماره، نفس لوامه، نفس ملهمه  و  : چارنفس11-1
  )."چار نفس"آنندراج، ( نفس مطمئنه مي شود

بچار نفس و سه روح و دو صحن و يك فطرت                          بيك رقيب و دو فرع و سه نوع و   -
  ).52ديوان:( چار اسباب

  : باورهاي عاميانه - 2
برهان ( مقصود از چهار مادر، چهارعنصر وچهارستاره نعش ازبنات النعش است. ): چارماما( چارمادر1- 2

قدما بر اين عقيده بودند كه از ازدواج چهار مادر ، هفت پدر (هفت سياره ) مواليه ثالث ). "چار مادر "قاطع،
  )."چار مادر"دي،سجا( جماد و نبات و حيوان به وجود آمده است

  ).17ديوان:( بودند تا نبود نزولش درين سراي              اين چار مادر و سه مواليه بينوا  - 
چار مادر و مواليد بعد از وجود پيامبر  شاعر در اين بيت پيامبر اكرم(ص) را مدح مي كند و معتقد است كه

  اكرم به وجود آمده اند. 
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از هفت ديوي است كه در آيين زردشت اهميت دارند، البته در اين  مقصود چهارمين ديو : ديو چهارم2- 2

بيت معني كنايي دارد. داستان ديو با سليمان هم آمده و بسياري از داستان هاي  مربوط به سليمان به جم نيز 
  نسبت داده شده ، پس ديو هم با جم آمده است.

  ).86ديوان:( ارم به پيششان بطوافستگر زيك انگشتري خاصه جمشيد                     ديو چه -
  :  چهاردرعلوم) ب
  چهاردرموسيقي - 1
سجادي، ( : منظورهمان چهارزبان چنگ است كه آن را كنايه ازچهارسيم چنگ مي دانندچارزبان رباب 1- 1
  )."چارزبان رباب"
  ).148ديوان:( چار زبان رباب دوش بمجلس                         از طرب اين هشت گوش را خبر آورد -
بيست و چهار تارِ چنگ دارد و همچنين مقام موسيقي دوازده است و هر  اشاره به رگ بيست و چار:2- 1

 "سجادي،( مقام دو شعبه دارد و عدد شعب بيست و چهار مي شود كه با ساعات شبانه روز مطابقت دارد.
  )."بيست و چهار

  ).144ديوان:( ناله نه از ناقه از زمام برآمدبيست و چهارش زمام تافته لكن                   -
  )."چار پاره"آنندراج،( نوعي از رقص و نيز نام سازي است كه چهار وصل دارد : چارپاره 3- 1
  ).54ديوان:( بچار پاره زنگي بياد هر زه دزد                    ببانگ زنگل نباش مرگم گم نقاب -
  :چهار در نجوم - 2
اره به دندان هاي پيشين زحل يا كيوان است. به عقيده قدما زحل يا كيوان نحس اكبر اش چار دندان زحل:1- 2

است و در فلك هفتم قرار دارد و خاقاني همين دورترين بودن او را كه آخرين سياره فلكي است مدنظرداسته 
  )."چاردندان زحل"(سجادي، كه بر اثر نعل اسبان ممدوح دندان هاي او مي شكند

  ).110ديوان:( سزان چار دندان زحل در هم شكست            جفته اي كز نيم راه آسمان افشانده انداز دو   -
  اشاره دارد به نعش كه چهار ستاره به شكل مربع مستطيلي و روشن در دب اكبر است. چار دختر: 2- 2
 ش و فرقدان انگيختهرقعه همچون قطب ، وز شش چاردو بركعبتين                  از سه سو پروين و نع -
  ).393ديوان:(
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منظور فلك چهارم، جايگاه خورشيد وحضرت عيسي است.تركيبات ديگري نيز به همين  : چارم فلك 2- 3
  معنا درديوان خاقاني به كار رفته است:

  ).99ديوان: ( الف از آن روح توان زد كه بچارم فلكست               نه از اين روح كه در تبت و يغما بينند -
 برده بچارم منظره ، مهر برون از ششدره      منزل جهان را از بره صد خوان نو پرداخته :چهارمنظر

  )387ديوان:(
 خانه اي است كه چار در داشته باشد.خاقاني كنايه از فلك چهارم گرفته كه خانه آفتابمقصود،  : چاردري

  )."چاردري"سجادي،(است
   ).277ديوان:( در چار دري هفت طارم         اي شحنه شش جهات عالم             -
  )."پنج وچهار"سجادي،( كنايه از نه فلك يا پنج حس و چهار عنصر است : پنج و چهار 2- 4

  ).184(ديوان:ملك جهان را نظام ، دين هدي را قوام           خواجه صدر كرام ، زبده پنج و چهار
  اره به خورشيد است كه نام ديگر آن تير عطارد نزديك ترين سي : عطارد پرّان چارپر 2- 5

   مي باشد . خاقاني عطارد را تير (سالح جنگي ) دانسته و براي آن صفت پرّان چار پر را آورده است .
  ).836ديوان:( من خاك آن عطارد پرّان چار پر                    كوبال آن ستاره راجع فرو گسست -
ماه بيست وهشت شبه، ماه شب بيست و نهم، باريك و نزديك به هالل را  : ماه چارهفته 2- 6

  )."ماه چهارهفته"گويند(سجادي،
  ).224ديوان:( چون ماه چار هفته رسيدم ببومي عيد                 تا چار ماهه روزه گشايم بشكرش-
چهار "دهخدا( منسوب به چهار ماه، كسي يا چيزي كه چهار ماه بر او گذشته باشد چارمه: چهارماهه،2-7

  )."ماهه
  .)157(ديوان: دولت بروزگار تواند اثر نمود                   حصرم بچار ماه تواند شراب شد -
عناصر و طبايع كه شامل آب، آتش ، باد ، خاك ، حرارت و برودت و رطوبت و       : طبچهار در  - 3

  . است در ديوان خاقاني با تركيبات متنوعي آمده است
  :  چارالشه

  ).628ديوان:( از پشت چار الشه فرود آمده چو عقل            بر هفت مركبان فلك ره بريده ايم-
  :  چهاربيخ حيات

  ).9ديوان:( او چون چهار بيخ حيات          بهر كجا كه اثر كرد اخرج المرعيدو شاخ گيسوي 
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  ).141ديوان:( اني چهار اجساد كان كائنات        بر مراد كن فكان خواهم فشاند:  چهاراجساد

  ).830ديوان:( خانه را هم چهار حد بايد             كان چهار اصل كار بنيانست چاراصل:
 حرفش چار اصل و پنج شعر                شش روز و هفت خسرو نه قصر و هشت منظريك دو شد از سه -

  ).189ديوان:(
  :  چارآخشيج

 مردم از نرّاد گيتي يك دود او اندر سه زخم           گر چه از چار آخشيج و پنج حس در ششدرم -
  ).248ديوان:(

  ).286ديوان:( را در ملك خود بيازارممباد كز پي خشنودي چهار رئيس        دو پادتن  چهاررئيس:
  ).5ديوان:( هر چار چار حد بناي پيمبري      هر چار چار عنصر ارواح اوليا : چارعنصر
  ).294ديوان:( مخنث همي زايد اكنون طبايع         كز اين چار زن مردزايي نبينم : چارزن

  ).83ديوان:( شاندستهمت او كه گوهري گهرست         دست بر چار گوهر اف : چارگوهر
چار آخور "آنندراج،(.كنايه از چهار حد جهان، نيز چهار عنصرِ خاك، آب، باد، آتش است : چارآخورسنگين

  )."سنگين
 در بند چار آخور سنگين چه مانده اي                        در زير هفت آينه خود بين چه مانده اي-

  ).528ديوان:(
  ).7ديوان:( مدار جان و خرد     زبون چار زباني مكندو حور لقااسير طبع مخالف  : چارزباني

 محبس دست ربا بست ضعيف ار چه قويست         چار طبعش كه بانصاف در آميخته اند  : چارطبع 
  ).118ديوان:(

  .به معناي چهارعنصر است. گاهي در معناي چهار حد عالم يا چهار ستون كعبه به كار رفته است : چاراركان 
 شت خلد از هفت چرخ و شش جهت از پنج حس             چار اركان از سه ارواح و دوكون از يك خداه

  ).2ديوان:(
خانه اي است كه از هر چهار طرف ديوار داشته باشد.به اعتبار چهار طبع در معني مقصود  : چارديوارخانه

  .  چهار ديوان تن هم به كار رفته است
  ).60ديوان:( بام بنشست و آستان برخاست                         چار ديوار خانه روزن شد  -
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  چهار در جغرافيا - 4
چهار طرف. بازاري كه از هر چهار طرف راه داشته باشد،همچنين در معني راه كالن كه در آن  چهارسو: 1- 4

  ). "چهار سو"آنندراج،.(چهار راه مجتمع شده باشند به كار رفته است
  ).4ديوان:( در آتا ز راه ذوق         دل را زپنج نوش سالمت كني دوادر چار سوي فقر  -
  ).177ديوان:( ميدان چار سوي تو روحاني آيتي است             گويا زجانور شده هم اسب و هم سوار -
تركيب ديگري نيز در همين معنا به منظور چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب است. :چهار جهت 2- 4

  ت.كار رفته اس
  ).775ديوان:( قصري كه بچهار جهت ششدرش گشاد         دهر كهن نثار درش جان تازه كرد -

  ).6ديوان:( دو چار چار حد بناي پيمبري   هر چار چار عنصر ارواح اوليا : چارحد
 به هر چيزي كه مربع شكل باشد اطالق مي شود، همچنين كنايه از تخت پادشاهان است  : چار گوشه3-4
  )."چار گوشه"قاطع، برهان(
  ).29ديوان:( نداي هاتف غيبي زچار گوشه عرش        صداي كوس الهي به پنج نوبه -
كنايه از دنيا و جهان است . چار طاق : نوعي از خيمه چهار گوشه است كه آن را چهار طاق خيمه پيروز :  -

  )."چار طاق "برهان قاطع،(در عراق، شرواني و در هند، راوي گويند
  ).360ديوان:( تا درون چار طاق خيمه پيروزه اي               طبع را بي چار ميخ غم نخواهي يافتن -
  چهاراساس عمر: 4- 4
  ).279ديوان:( گويم كه چهار اساس عمرت                        چون سبع شد او باد محكم -
 نيشابورمقصود استبلخ، مرو، هرات و:  چهار شهرمعروف ومهم خراسان : چارشهرخراسان4- 5
). تركيبات ديگري به همين معنا همچون:چهار شهر دين، چار دار ملك، چار "چهار شهرخراسان"سجادي،(

  بنياد خراسان، درديوان خاقاني آمده است.
  ).233ديوان:( در هيچ چار شهر خراسان مكرمت                   كس پنج  نوبه تازده چون سنجر مخاش -
  )."اقليم چهارم"دهخدا،( منظور كشورايران است كه آن را اقليم چهارم هم مي گويند : چارم كشور 4- 6
  ).76ديوان:( اي خواجه زمين و درت هفتم آسمان      در سايه تو چارم كشور نكوتر است -
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چهار "سجادي،( فاصله بين چهارانگشت دست را مي گويند و كنايه از فاصله كم است  : چهارانگشت 4- 7

  )."انگشت
  ).556ديوان:( از جفا تا او چهار انگشت بود                  از وفا تا عهاد صد فرسنگ داشت

  :چهار در منطق - 5
 به معناي علل اربعه يعني علت مادي، علت فاعلي، علت صوري و علت غايي است  چاراسباب: 1- 5
  )."چار اسباب"،آنندراج(

 بيك رقيب و دو فرع و سه نوع و چار اسباب     بچار نفس و سه روح و دو صحن و يك فطرت       -
  ).59ديوان:(

  ).830: ديوان( عالم از چار علت است بيابي     كه يكي از آن چهار اركان است چارعلت: 2- 5
  :  چهار درآداب و رسوم) ج
   .بيت زير اشاره به خال ها و نقش هاي كعبتين داردشش وچهار:  - 1

  ).197ديوان:( است        برد گر روي او شش است و چهارهر چه زين امري كعبتين يك و سه 
 كنايه از سه چيز است: مسندپادشاهان، عناصر اربعه و با اعتبار چهار ركن كنايه از دنيا است:  چار بالش- 2
  )."چار بالش"آنندراج،(

  ).3ديوان:( اي پنج نوبه كوفته در دار ملك ال                ال در چهار بالش وحدت كشد ترا
  ).52:ديوان( بتير ناوكي از شست آه ياوگيان       كه چار باشي سلطان درد بيك پرتابچاربالش سلطان:  -
  )."چهار لنگر"،آنندراج( منظوركشتي بزرگي است كه چهار لنگر داشته باشد :چهارلنگركشتي - 3
  ).216ديوان:( زورق مه چار لنگرشو آن كشتي دو نده تر از بادبان چرخ                 خوش لگام تر ز  -
نوعي از مجازات است وآن به اين صورت است كه شخصي را كه مي خواهند شكنجه كنند بر  چهارميخ: - 4

چهار "آنندراج،( پشت يا بر روي مي خوابانند و هر چهار دست و پاي او را به چهار ميخ محكم مي بندند
  )."ميخ

  ).8ديوان:( چهار ميخ كند زير خيمه خضرا      ببر طناب هوس پيش از آنكه ايامت     -
  )."چار فصل"(دهخدا، همان چهارفصلِ سال(بهار، تابستان، پاييزو زمستان) است:  چار فصل - 5
  ).35ديوان:( بادي بچهار فصل خرّم                        بالدي بهزار عيد شادان -
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  )."آنندراج،چارپا( ، شتر و امثال آن استمركب سواري همچون: اسب، استر، خر به معني: چار پا- 6
 ).84ديوان:(  چارپايي دو سه و يك دو غالم             چارپا هم بكري خواهم داشت -

 معناي چهار دسته و چهار نوع حيوان : انسان ، پرندگان ، خزندگان ، چرندگان است به : چارصف حيوان-
  )."چارصف حيوان"سجادي،(
 ).120ديوان:( تختش چندانك             چار صف حيوان با خواب و خور آميخته اند باد بر هفته فلك پايه -

شب  بيت زير، در خاقاني )."چار گامه"برهان قاطع،(سبِ رهوارِ خوش رفتار مي گويند اه ب چارگامه: - 7
  تشبيه كرده است. "گامه ابلق چهار"اعتبار رنگ به  و روز را به

  ).472ديوان:( ران يكرانت را لگد مرساد               زابلق چارگامه شب و روز     -
   د) تصويرسازي با عدد چهار:

يكي از ويژگي هاي بارز ِشعر در  سده ششم هجري، تصوير پردازي است. در اين دوره شاعران تصاوير      
شعري شان را از ديوان شاعران پيشين اخذ مي كردند و ديوان آن ها پر از تصاوير يكنواخت و تكراري بود. 

ل قويِ خود در زمينه خلق تصاوير با ظرافت طبع و تخي -استاد بي نظير تصويرپردازي -در اين ميان خاقاني
هيچ گاه بر گرد تصاوير پيش ساخته و كليشه اي ديگران نمي  "جديد، هنرنمايايي شايان توجهي كرد. او 

گشت و مواد تصاوير شعري خود را از محيط زندگي و اجتماعي و فرهنگي و طبيعي خود مي گرفت و با 
مي داد و همين موضوع باعث حركت و پويايي در تصوير ذهن خالق و آفريننده و آگاه خود به آن ها جان 

). حتي مضامين تكراري در اشعار او به خاطر ساخت تصاوير 13:1374(اردالن جوان،"گري او شده است
  جديد براي آن ها، به ذهن خوانند نو و شگفت مي آيد به طوري كه به تكراري بودن آن نمي انديشد.

اني كه حجم قابل توجهي از ديوان او را به خود اختصاص داده است، يكي از تصوير هاي زيباي خاق     
تصاويرِ مختلفي است كه با عدد چهار ساخته است. خاقاني با به كار گرفتن صور خيالي همچون: تشبيه، 
استعاره، كنايه و... به ترسيم فضايي جالب و شگفت آور با عدد چهار پرداخته است كه در ذيل به بررسي 

  مي پردازيم:  چند نمونه
 

  تصويرسازي با كمك تشبيه:
بزم چو هشت باغ بين باده چهار جوي دان       خاصه كه ساز عاشقان حور لقاي نو زند  -

 ).459(ديوان:
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خاقاني مجلس بزم را به خاطر خوشي و فراواني نعمت، به هشت باغ بهشت و باده را از نظر خوش    

يكي از جوي هاي  "خمر"گواري به چهار جوي بهشتي تشبيه كرده است، ضمن اين كه متوجه بوده است كه 
  بهشتي هم است.

 ).917( ديوان: فلك چنگ پشت است و ساعات رگ ها        كه رگ بيست و چار است بر چنگ -

تصوير زيبا و محسوسي كه در اين بيت به چشم مي خورد؛ تشبيه آسمان به چنگي خميده به جهت شباهت   
  ظاهري با آن و بيست و چهار ساعت شبانه روز به تارهاي چنگ است. 

  تصويرسازي با كمك استعاره
 ).628ه ايم (ديوان: از پشت چار الشه فرود آمده چو عقل        بر هفت مركبان فلك ره برد -

خاقاني با توجه به ارزش معنوي ِجان،آن را در مقابل تنِ مادي قرار داده است. چهار الشه، استعاره از چهار 
  عنصر تشكيل دهنده جسم است. 

رقعه همچون قطب، وز شش چار دو بر كعبتين       از سه سو پروين و نعش و فرقدان انگيخته  -
 ). 393(ديوان:

ه هاي شطرنج را به ستاره هاي آسمان تشبيه كرده است، همچنين رقعه استعاره از آسمان، خال ها و مهر
  كعبتين استعاره از خورشيد و ماه است كه با كل تصاوير بيت تناسب دارند.

 تصويرسازي با كمك كنايه  

 يك وعده در دو ما هم داده كه مي بيايم              چاكر با نتظارت دو چشم چار كرده -
  ).664يوان:د(

 بانوي شرق و غرب مگر رخصه خواهدم           كاميد اين حديث دو گوشم چهار كرد -
  ).153ديوان:(

در معناي كنايي انتظار كشيدن به كار رفته  "دو گوش چهار كردن "و  "دو چشم چار كردن "در ابيات باال، 
  است.
 ).326اركان به دونان باز مان ( ديوان: چار تكبيري بكن بر چار فصل روزگار    چار بالش هاي چار  -

از كسي كه قدم در راه سير و سلوك گذاشته است مي خواهد كه از  "چار تكبير كردن "شاعر با بيان كناييِ 
  تعلقات دنيايي دست بر دارد و آن را به دونان بسپارد.
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ط عدد چهار با اعداد ديگر خاقاني از آن جا كه استاد رعايت تناسب در لفظ است، با استفاده از ارتبا   
  مراعات نظيرهاي جالبي ساخته است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  ).425:ديوان( در صفت يگانگي آن صفت چارگانه را           بنده سه ضربه مي دهد درد زنان شاعري -
   در بيت قبل به آنها اشاره كرده است. منظور چهار شاعر : شهيد ، رودكي ، لبيد و بحتري است كه : چارگانه

  ).895ديوان:( دارم دل و دو ديده ، زاشعار او سه بيت            تا خوانده ام چهارم ايشان شناسمش -
 ).484ديوان:( يك دو دم بر سه قول كاسه گري           چار كاس مغانه بستانيم-

 ).508ديوان:( بخور و روان بر افروزبا چار لب و دو شاهد ازمي                سه يك -

  ).205ديوان:( هست امين چار حرف و تاج سه حرف    بسم بين هم سه حرف و اهللا چار-
 ).787ديوان:( بيك دو شب كه چار اهل پنج شش ساعت               بهفت هشت حيل نه ده آرزو رانديم -

  ).143ديوان:( ن خواهم فشاندبر سه تشريفش كه خواندم يك بيك      هر دو ساعت چار كا-
  :  كاربرد عدد چهار در موارد ديگر) ه
  : چارمين – چارم- 1
  ).830ديوان:( ز آن نگفتند چارمين يعني                   نيست چيزي كه چارم آنست-

است و علت چهارمي براي آن » و ناخوان » زمان » « مكان « خاقاني سه علت براي عيش قايل است كه آن 
  قايل نيست و مي گويد غير از اين سه نوع ، چهارم ديگري نگفته اند زيرا علت چهارمي وجود ندارد . 

  . منظور چهار پايه هاي تخت است : چارپاي تخت - 2
 كاجرم چرخ                    چار پاي تختش از تاج دو پيكر ساختند نصره االسالم گيتي پهلوان -
  ).113ديوان:(
 چار پاي منبرش را هشت حماالن عرش      بر كتف دارند كاين مركز ندارد قدر آن  چار پاي منبر : -3

  ).327ديوان:( 
  اشاره به ساعات يك شبانه روز كه بيست و چهار است . : بيست وچهار - 4

  ).181ديوان:( روز و شبست سال حياتم بلي            جمله ساعات هست بيست و چهار از شمارساعات 
  :  نتيجه

خاقاني شاعر تواناي قرن ششم هجري از هر تجربه اي براي  مضمون آفريني و پروراندن معاني بهره برده    
و انعكاس آن در اشعارش و  -به ويژه دين آسماني اسالم -است، او با تأثير پذيري از فرهنگ ملي و مذهبي
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ه شيوه اي بسيار هنرمندانه همچنين به كارگيري گنجينه دانش زمانه خويش،از جمله شاعراني است كه ب

  استادي خود را در تركيب سازي و تصويرآفريني نشان داده است.
كه ريشه در باورهاي ملي و مذهبي  -طبق بررسي هاي انجام شده در ديوان او، اهميت و تقدس عدد چهار   

اط آن با پيشينه به خوبي مشاهده مي شود. خاقاني از ارزش خاص اين عدد نزد اقوام مختلف و ارتب –دارد 
ملي و مذهبي آگاه بوده است، به همين دليل، در موارد بسياري با استفاده از اين عدد به خلق تركيبات زيبا و 
تازه پرداخته است كه نه تنها از جهت ساخت تركيبات بديع اهميت دارد، بلكه از نظر پروراندن معاني و عمق 

اقع خاقاني با اين شيوه استادي خويش را در زمينه هاي بخشيدن به محتواي شعر درخور توجه است. در و
  مختلف اثبات كرده است.

  
  ها: داشتياد
تمام ارجاعات شعر خاقاني، تصحيح سيد ضياء الدين سجادي است كه به صورت (ديوان:ص) مشخص  -1

  شده است.
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