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گاه بالمنازع مظهر و جلوه یخاقان دیا قصااّم ،خود معطوف کرده بودشاعران را به ةذهن هم یو معنو یلفظ

فلسفه، طب، نجوم،  خ،یچون تار یعلم یهادر آوردگاه یمانند خاقانیهاست. جوالن بها و آراستنهیآرا نیا

کرده  یالمعارفةاو را همانند دائر وانیو... د یرانیا یهاو اسطوره ریقرآن و کالم، تفس امبران،یپ یهاداستان
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از نظر بسامد  یا خاقاناّم ،استکار رفتههب شاعران گریدر شعر د ی. هرچند عناصر اربعه قبل از خاقانرددا

کار بردههب یگویشاعران پارس گریشاعرانه، آنها را ناهمگون از د یرپردازیو تصو یهنر یهافراوان و جلوه

در  یمفهوم و مضمون شعر کیعنوان به اچهارعنصر ر یریکارگبه یو چگونگ ی، فراوانهمقالدر این است. 
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 نیبه ا یخاقان ةشاعران یهاینگرژرفاز آنجا که شده است.  انیب و یبندکاربرد عناصر دسته یصور یها

-قابل توّجهی به ترکیب. خاقانی تمایل شده است یو اتیدر اب یهنر خاّص یهایعناصر سبب برجستگ

سازی برای بیان ها، تناسب و تقابل برجستهنشینی واژههای همسازی با استفاده از چهارعنصر داشته و از شیوه

 هنری و تصویرپردازی بهره برده است.
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 مقّدمه

اسنت و در عمن    « همناد  »و « بن  « »اصل» یجمع عنصر و در لغت به معنا ،عناصر

نباشند و بنا    گنر یبه عنصنر د  هیوجه قابل تجز چیشود که به هیگفته م یبه جسم یمیش

بنه عناصنر    یعناصنرگگاه  لیذ ، ینشود.)فرهنگ مع لیتبد گریبه عنصر د یعاد  لیوسا

طبع در زبان حکمنت مقابنل صنور ،     ،: عنصرجیآخش اند.گفته زین جیاربعه، چهار آخش

خنا،، آ  و بناد و    یعنن یعناصنر اربعنه    ج،یمعادا ، جنگ، چهار آخش ت،یمجازًا ضد 

 یبنه معنن    ،یو ج یکسر رابع و سکون تحتانه گ و عناصر بجیآخش لیذ آتش)لغت نامه،

و  تیبه اعتبار ضد  ندیگو زیاز عناصر اربعه را ن کیو هر  و مخالف باشد؛ و ضد  ضینق

 .گ جیآخش لیذ است)برهان قاطع، یبا کاف فارس گی  آخشمعر  ج،یآخش ندیگو یضبع

که از ازدواج آنهنا بنا    ندیگویم زیها  اربعه)مادران چهارگانهگ نبه عناصر اربعه، ام 

گاننه، نبنا ،   ثالث)فرزندان سنه  دیهمان هفت ستارهگ موال ایگانه آباء سبعه)پدران هفت

سنت و  ا گ مراد دو عنصر خنا، و آ  مهی)ثقلی. عناصر ثقدیآیموجود گ بهوانیجماد و ح

عناصنر   لین ذ  ،یگ مراد دو عنصر هنوا و آتنش اسنت.)فرهنگ معن    فهی)خففیعناصر خف

 اربعهگ.

موجنودا    عین جم»عناصر دانسته شنده اسنت،     یعال  بر ا یةکه  پا یدر باورها

عناصر ی تئور شاءمن اند.وجود آمدهچهار عنصر به  یا بیاز ترک یوانیو ح یزنده از نبات

 یهنا هیاز فرضن  یگ چهارگانه بخشن عیاخالط)طبا یةاست. فرض ریجهان صغ یهاهیاز نظر

سنال قبنل    0222به  انیس هنداخالط چهارگانه در کتب مقد  یةفرض است. ریجهان صغ

کنه هنر    یمعنن   ین را بسط و گسترش دادند. به ا هینظر  یا انیرانیا اام  ،رسدیم الدیاز م

گ 44ص ،1811 ،یسن ی، رئی)بنافت .«دین آ یچهارگانه به وجود م ناصردر جهان از ع یزیچ

هنذا  اند...مع)خا،گ و هوا )بادگ و آ  و آتش سخ  گفته  یحکما از زم ةارسطو و هم»

)خا،گ و هوا )بنادگ    یهست: زم جیفقط سه آخش عتیدر طب یفمسف یاهیبر حسب نظر

اسنت وابسنته    یعنصر مکهب ستیآتش، اصل  ن: النیو آ . به اعتقاد پزشک اهل شهر م

باور   یبرا نایگ اب  س02ص ،1831 ،اریبا ری)پ.«و از آسمان آمده است گریبه سه عنصر د
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شنود.  یعناصر اربعه)آ ، باد، خا، و آتنشگ سناخته من    بیبدن انسان از ترک»است که 

 گ  411ص ،1ج م،1338 نا،ی)اب  س.«شودیبا اخالط اربعه اداره)رشد و نموگ م یول

خود را داشته است چنانکه  نمود خاّص زین یچهارگانه در آثار ادب اصرموضوع عن

 گنر ید یقسنم »آمنده اسنت:     یچنن  ،یعرفنان  یهاها  کتا العباد، از ام در کتا  مرصاد

 یعمنو  ،یو سفم یعال  نفوس است و آن ه  بر دو نوع است: عمو لیگ از قبا ی)ممکوت

 ینیچون نفوس اجسام زم یفماز نفوس کواکب و افال، و بروج س یچون نفوس سماو

ب. مفرد چون عناصر اربعه و ممکو  آن خنواص  و آن ه  بر دو نوع است: مفرد و مرّک

 یاسنت و دفنع تشننگ    عنت یآن اسنت. چنانکنه آ  را رطوبنت و بنرود ، طب     عیو طبا

و خنا، را   تی اسنت و احنراخ خاصن    عنت یو حنرار  طب  بوسنت یو آتش را  تی خاص

 عنت یو بناد را رطوبنت و حنرار  طب    تی خاص ا است و انب عتیو برود  طب بوستی

شناعران ، چهنار    وانین گ در د43ص ،1831 ،ی)نجن  راز .«تی است و امنداد رو  خاصن  

بارها در پنج گننج خنود    یگنجو یگوناگون به کار رفته است. نظام یاز منظرها جیآخش

 عناصر اشاره کرده است:  یبه ا

 بست اقو یرده ننندراو گ هیننننپ          که به ه  درشکست       یو آبزآتش 

 رگون نهاد ...نر لعل جگننندر جگ           خنننون دل خننا، زبحنران بناد     

 گ11ص ،1833 ،ی)نظام 

 خوش دگرننکیبا  ید شدننکنند آم    اد و آتش      ننه آ  و خا، و بنناگرچ

  دیایجان ن کریپ ننچیبه شخننص ه          دیننایتا  زو خنننط فرمنان ن یهمنن

 گ   1801 -1124-103-200صص و 104ص ،)همان

چهارعنصر   یا یهماهنگ حاصلعال  را  یدارینظام جهان و پا ی،عروضینظام

 ةبه انداز ییگویشاعر پارس چیبتوان گفت ه دیا شاگ ام 3ص ،1888 ،یداند.)عروضیم

بار، نام 13 دیدر قصا صرفًا رایه و اهتمام نداشته است، زبه عناصر اربعه توج  یخاقان

دو  یو گاه کیبار نام دو عنصر را در 182و  ربار نام سه عنص28 چهار عنصر را با ه ،

در  یه است. خاقانقابل توج  یهنر نشیآفر موارد،  یآورده است و در تمام ا تیب
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چهار»گ، 041ص ،1838 ،ی)خاقان،«جیآخشچار» یهااز عناصر اربعه با نام دیقصا

گ، 0، ص)همان،«ارکانچار»گ، 10، ص1838 ،ی)خاقان،«اسبا چارگ »11، ص)همان،«اصل

گ، 113، ص)همان،«مادرچار»گ، 034، ص)همان،«زنچار»گ، 482، صان)هم، «طیبسچار»

را  دهیقص کیاست. کرده ادیگ 114، ص)همان،«ماماچار»گ، 201، ص)همان، «الشهچار»

قطعه با  کیو  جانیآذربا یارسالن فرمانروادر مد  قزل گ11ص ،همان«)آفتا » یةبا قاف

یی حیدامام محم  یةدر مرث« خا،» یةرا با قاف دهیقص کیگ و 113، صهمان«)آ » یةقاف

 گ که در130-138صص ،سروده است)همان« باد» یةغزل با قاف کیگ و 083ص ،)همان

ع کاربردها و و تنو  زیاداست. بسامد  رینظیب یگویشاعران پارس گرید یهاوانید  یب

کاربرد  یصور یهاوهیسبب شده ابتدا به ش یخاقان وانیعناصر در د  یا یکارکردها

.  یبا چهارعنصر بپرداز یپردازریو تصو یهنر یهایسازرجستهسپس به ب ،عناصر اربعه

 دی س قا یو تعم حیبه تصح یخاقان وانیمقاله از د  یاست که درا  یه انکته قابل توج 

سطر، سپس  ةاستفاده شده است و در برابر هرارجاع ابتدا شمار یادسج   یالد اءیض

 ذکر شده است.   وانید ةصفح ةشمار

 

 عناصر اربعه یریکارگهب یهاوهیش -1

  ین بنه ا  :گرر یبا کلمات د بینام عناصر چهارگانه بدون ترک حیذکر صر -1-1

کنرده و دو    یچهار عنصنر را بنه دو دسنته تقسن     یه داشت که شاعر گاهتوج  دینکته با

  ین ا زین ن یل، دوم و سوم.گاهآورد چون شاهد او یتضاد در کنار ه  م ةعنصر را با رابط

 دهد چون شاهد چهارم.یقرار م ادو عنصر را مبن یکند و سازگاریرابطه را لحاظ نم

 اه  نننا  پادشنج خاک ایت بود نزلف باد       یآن نس ییوگر  کهکازف آتشو آبما در

 گ3/13)

 ه  نداشت حایمس بادلبت  ننیموس آتشدر    غبغبنت، طوخآبنعل مرکبت، وزخاکجان، 

 گ11/818)
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   در آورمنگمخهپاش ب خاکس نگر نف       بادگمخ  دمد چو  آترشاز  ننا یح آب

 گ2/041) 

 مجرا داشته   آبره نه  اکرخرا بر  بادنه     گرفته فرخ مه کآتشچندان برون راند سپه 

 گ4/812)

برا   یمعنر متررادف و هرم   یهرا نام سه عنصر و آوردن کلمه حیذکر صر -1-2

 عنصر چهارم:

 دل ستاییهواو  آب، ز خاکو  آب  یاز ا ستین

 او     اننننتنسینن ریننند شنننکن یازنننب شررکآت

 گ12/820)

 یدر صور هر آلت  یب شهیپمطر  سحر

  یه  بساحرهبرده ب گلو  بادو  آبو  آتش 

 گ18/403)

 نارو ادرب یرة، دااکرخو  آب ننةتا فمک آکنده بناد از دل و جان عدو       مزبم

 گ8/112)   

 آمده است: تیدر ب ییکنا یسه عنصر با مفهوم زین یگاه

 ک  طمب           یسازگار شانیند از ابادگره   یا

 ران ریز ریآبسر دارند و  یباال یشررتآک 

 گ13/801)

 : گرید یهادو عنصرمتناسب با کلمه بیذکر چهار عنصر و ترک -3 -1

 نندیدر حضر  واال ب خاک، آبخور           سموم بادزده از  آترشجگر  انیخاک

 گ0/33)

 شنوند دایسو خونابرد از سرننس باد     شوخ آتشرا ز دل گرم رو از  انیخاک

 گ12/122)
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 اء بر آورمناحش ررةبادخانز  آتشو       خاکو  آبهفتاد هان زحرص بهد  یشو

 گ12/041) 

 و گرانبارم هیک سانسب خاکو  بادچو       بررازآترش آبرنگفمک   یاگر چه ز

 گ3/012)

 و م  خاشا، تو آبتو، تو  خاکو م   یبادتو 

 توصبر م  آوار آمده ناکرررآتشی وننبا خ  

 گ2/832) 

عنصر سروم برا    بینام دو  عنصر از عناصر چهارگانه و ترک حیذکر صر -1-4

 :   گرید به دو عنصر یمجاز ةاشار ایپسوند 

 زمینننگریم وارررهدر  نیرزمگ ننزنن   دارم نریز یآتشکنه  چنون  آبمم  

 گ8/032)

 برافکند حایمس بادرده، نننم خاکبر         حیدر آن خانه مس بیصم نیآتشررآن 

 گ2/182) 

    پزم   یهوس هم گید هوا آتشبر سر 

  یخوریم آب سرم بر سرم ةکاسهگرچه ب

 گ12/401) 

 گنر ید یابا کممنه  بیدر ترک گریا عنصر دشود ام یعنصر ذکر م کیفقط  زین یگاه

 شود:یآورده م

  ننننیببنن ننمرانیض زنهآتررشجننودش       ز  آب ردیگننر سنننگ پذ

 گ13/021)

 ننن یبب دانآبش رخ نننندرش زبنوس شنناهنان         نقنن خاکبر 

 گ023/ 12)

 شوند:یذکر و تکرار م تیدو عنصر در ب یموارد در
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 عاجز از اعجاز اوست آتشو  آبزآنکه امروز 

 ایآس آتشسازد شمع وز  آبگر بخواهد ز    

 گ8/00)

 ییاز آن دو سه بار بنه شنکل کننا    یکیا شود ام یآورده م تیدو عنصر در ب یگاه

 شود:یتکرار م

 ارمنرخس بادبه  یچه فروز مررآتشنه         تپرس باداست و خمق  باددالجهان همه 

 گ1/012)

بنا   تین شود و در مصراع نخست هنر ب یذکر م یمتوال تیدو عنصر در دو ب یگاه

 شوند:یتکرار م یهیتشب یکارکرد

 خاکو همچو  ستاخاککبود پوش چو  یگاه

 عننوام ةتنو لگنند خس گانیور دانننگنج      

      آبو نناست و همچن آبپوش چو دیسپ یگاه

 ارغ ز هر حطامنو مسمسل و ف دهیننشور 

 گ8،0/821)

 :ابندیینمود م ییکنا یدر بافت یمتوال تیدو عنصر متناسب در دو ب زین یزمان

 از کام زهر جان اوبار زدینننخورد        ر خاکزهد  یمار کز رو         

 عنب خورد بر تا،        بارد از لب شرا  نوش گوار کآبنحل          

 گ132/ 14،11)

 :ییکنا یه به مفهومعنصر با توّج کیاستفاده از  -1-5

 تنه غوغا برآورم کیکه  آتشماز حشر اشک و فوج آه      کآن  ازمینیخود ب

 گ14/048گ)یزیو غوغا انگ یرانگری)و

عناصنر چهارگاننه از    حیذکنر صنر   یجابه یگاه ،یخاقان استفاده از مجاز: -1-6

، «ُخشنک »، «سننگ »، «گنرد »،  « یزمن »کند. ازکممنا   یو مالئما  آنها استفاده م قیعال

، «هنوا » ماننند:  یو از کممنات « خا،»عنصر  یو... برا« سفال»، «کوه»، «هانام مکان»، «ِگل»
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 «دیخورش»، «خور»مانند:  یو از کممات« باد»عنصر  یبرا« دود»و «  ینس»، «آه»، «بو»، «دم»

 -بهنره « آ »عنصنر   یو... برا «یجو»، «ایدر»مانند  یو از کممات« آتش»عنصر  یو ... برا

ذهن  شناعر بنه عناصنر      اریه بسن ت و توج ن دّقن  ةدهنند برده است که نشنان  یادیز یها

 این سنه   این ناگون بنا آوردن ننام دو   گو یهاکار از مجاز با عالقه یچهارگانه است ، در ا

 استفاده کرده است. تیدو ب ای کیچهار عنصر در 

 ران  گاه وبال و ِقکحهگ برآرد بخا،)گرد    او       غیسر ت آبگ باد)اوهز ننننک یآتش

 گ     11/811)

دود و خاکسنتراز لنوازم آتنش اسنت امنا خاکسنتر  عنصنر خنا، را          ریز تیدر ب

 :کند یم یزتداعین

 و قاروره ز آسمان و شها  آتش سازد          خاکسرترگ نردودرم  هننز اکند 

 گ18/12)

 اند دهید مانیگفت  پش «انا»را از  یآتش         افنتهی یخاکو  یکآبمغفر   مینسررراز 

 گ       13/38)

 شنوند ضایب دیطور از  شرآت دمعجب    کنه  ستیاربشود ن سنگهرآه  و  آب

 گ1/124)

ا در تناسب بنا آ  وآتنش مجناز از    سنگ اراده شده است ام  یفوخ سختدر شاهد 

آتنش   مجاز از باد است، تناسب سنگ و آه  که در باور قدما محنلّ  زیخا، بوده و دم ن

 ه است.قابل توج  زیاست ن

 اندز ران افشانده قلزمالبرز از س  و  کوهی     و خو گردکز یا دهیمجس  د بادو  آتش

 گ2/112)

 شد آبخراسننان ز  یدردا که کننارها       و گفت  دیز جگر بر کش نیآتش آه صبح

 گ13/112) 

، مجناز از بناد     یآه آتشن  بین اسنت و آه درترک  یرونقن یاز بن  هی)زآ  شدنگ کنا

 کار برده استگهآه ب یجاهباد را ب گرید یدر جا یاست.)خاقان
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   هرجرعه)آ گنم دیخورشچو دهیزهره برچ 

 اند هننختیخطر آمیان بننچن خاککه در آن  

 گ11/113)

 )بادگ رضاشیطمب بوهخشمش ب)آتشگتف دیکآ شیپ

 اندختهیشر آمنبوالب لررگو  آباش ننکز رض        

 گ11/102) 

 نننن یبب نننمرانیض آتش زنهز     جنننودش آب ردیپذ سنررگگر 

 گ13/021)

 )آ گ آتش تر )خا،گسفالبخواه از مغان در 

 دیاننننم اننننحیو رننت سفال شرررآتز ننک

 گ3/101) 

دارد.  یبناد در اشنعار خاقنان    یمجناز  یدر تنداع  یهبسامد و نقش قابل تنوج   ،بو

و « کنافور »، « آهنو  ةنافن »، « عنبنر » یهاشاعردر تناسب با عناصر آ ، خا، و آتش واژه

اگنر   یعنن یبرد تا عنصر باد )بوگ را به ذه  خواننده متبنادر کنند   یکار مهو ... را ب« عود»

  ین در ا .کنند یآتنش اسنتفاده من   »عنصنر   یادآورین  یقرمنز بنرا   اءیاز رننگ اشن   یگاه

بهره بنرده اسنت.) مجناز از ننوع     « باد»عنصر  یادآوری یمواد برا یاز بو یرپردازیتصو

 گ  تی الزم

 یعنبر یلخمخه ها انیخاکمغز  یاز پ            صدف نیآتشآسمان سود بر  یسا هیغال

 گ1/402)

 «هیعنبر وغال» ةا دو واژکار برده شده است ام هدو عنصر آتش و خا، ب تیب  یدر ا

کنه بنا روش    یپنرداز  ریتصنو  اسنت. « بناد »عنصنر   یادآوریهستند،  نا،یبو یکه مواد 

گ و مجناز  دیصدف =خورش  یهاگ و استعاره )آتشهی)آسمان به غال هیتشب یةبر پا فیتوص

هنوا در صنبحگاه    ییخوشنبو  ت،ین ب یکّمن  موضوعهاگ بنا شده است و = انسان انی)خاک

 است.
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 سنود و بس اکمرخغ  چو  یپاهکو ب دستهاز دست فمک سودم ب شرآت

 مژه پالود و بس   یکا نیز آ  و خون      س کنن ناطم نیآتش اکررخ یعود

 گ021/ 1و 2)

« عنود » ةا بنا واژ آتش، خا، و آ  آشکارا  نام بنرده اسنت ام ن    یهااز عنصر شاعر

 کرده است. یرا تداع« باد» یعنیعنصر چهارم  یخال یجا

 ،از آن نشان داده شند  یمقاله موارد یکه فراخور فضا یصور یهایژگیکنار و در

در  .کار بنرده اسنت  به یهنر ةه خاص به نکتو توج  هیچهار عنصر را با تک یخاقان یگاه

و ...  حینمنا، تممن  ، متنناقض هامیچون ا یاند تا مواردکار رفتههب یاگونهحال عناصر به یا

 -یکناربرد اشناره من     یمختمف ا یهااز گونه یاتیبه اب  یابربنا .تر شودبرجسته تیدر ب

 شود.

 

 یهنر یچهار عنصر و برجسته سازکاربرد  -2

 تناسب به روش تضاد -2-1

 -یعناصر، دو عنصر متضاد را درکنار ه  ذکنر من    یب با لحاظ تضاد  یگاهی خاقان

عناصر، دو عنصر متناسب   یا یدوبهو دو یضربدر یه به سازواربا توج  یا گاهام  .کند

 تضاد  زین یدهد .گاهیباه  قرار م  آن دو را در تضاد  گرید یاا با کممهام  ،کندیرا ذکر م

 انجامد.یم ییزداییاو آشن یدو عنصر به سازوار

 دم صبا یریرراثوم نننبا سم تنخیآم     آبو  خاکز  یبرداشت فر  او دو گروه

 گ12/1)

را اراده کرده و خا، را در مقابل « تضاد »  یهم «یدو گروه»شاعر از  تیب  یا در

  یهم زین ریدر شاهد ز .کار برده استهآتشگ را در مقابل دم صبا)بادگ بة )کریریباد و اث

 کار انجام شده است.

 نننناریم  نریش  شیپ  نار  ةحجا  عقل مساز              شعنم  یرنگن آبز 

 گ      12/131)
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 اند    و بمخ و مرو شاهجان افشانده یذل          بر هر خاکعّز شروان  آب دندیعاقالن د

 گ18/123)

 یآن را در فضنا و ذل  ا کمما  عنزّ آ  و خا، با ه  تناسب دارند ام  تیب  یا در

 در مقابل ه  قرار داده و تضاد اراده شده است. ییکنا

 خضرا برافکند ةهفت دخم یمردگان                بر رو خاکنوشد و پس  ا یح آب

 گ0/188)

و  ا ین ا حشنود ام ن  یل با تناسب ظاهر من در نگاه او  زیشاهد ن  یو خا، در ا آ 

 ةویشن   ین ا قنت یقنرار داده اسنت در حق    یو رمنندگ  تضناد   یآن دو را در فضا یمردگ

-یکار مدر بافت تضاد به یاکممه ایاست که دو عنصر متناسب را با ذکر صفت  یخاقان

 برد.

 ساختند    گرید لیاز قد  قند آبو  کآتشسبحه ه  برفت      آببنشست  لیقند آتش

 گ11/111)

و  افتنه ی ییزدا یی،آشناینید یکردیبارو قتیمصراع نخست آتش و آ  در حق در

و سبحه مربوط بنه اسنالم    تی حیمس  یی)مربوط به آ لیقند رایرابطه شان تناسب است ز

رفتنه اسنت و در    انین آنهنا از م  تضناد   ایگو. است دهیبه آنها بخش یگرید یژگیاستگ و

.در مصرع دوم تضناد  ابدییآنها معنا م بفرونشست  آتش و آ  رفت  ، تناس ییبافت کنا

 بدل شده است. یبه تناسب و دوست عنصر کاماًل ود

 پارادوکس )متناقض نما( -2-2

   دییاننچون چاه سقر بگش آب آتش زده دل مةست ز سر چشا خون ةخا، لب تشن

 گ1/111)

 در شک   آب خشک آتش ترز  یاهمحامی           بجز جام م ستینوبر چرخ که  چ

 گ1/022)

   یآتش ترلب هخشک جان تا بهتوام ب خاکی    رننکز طنر  آشنات ییناگنزران دل تو

 گ1/401)
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 ریظالّنمراعات -2-3

هن    یهننر  ةو جنب اوردیب تیچند ب ای کیعناصر چهارگانه را در  یهر شاعر اگر

پژوهش، مقصود تنها ذکر نام آنها   یا در اام  .اندکار رفتهکمما  متناسب به ،نداشته باشد

گوناگون با عناصر اربعه ارتبناط و   لیدر شعر که به دال گریبمکه آوردن کمما  د ستین

بنرده   یکناف  یهنا روش بهنره   ین از ا ی. خاقانابندیب یهنر یژگیتناسب داشته و کاماًل و

کنرده   جادیاز کمما  متناظر و متشاکل را ا ایهریزنج شتریب ای تیب کیدر  یاست و گاه

 است:

  شهابو قاروره ز آسمان و  آتشچو سازد        رررخاکسترم  دود رنگ ننند ز اهنکن

 گ18/12)

انند کنه بنا    شها  همان عناصر اربعه ةخا، در خاکستر، آتش و آ  در کمم ةکمم

قنرآن )منن      ینة بنه آ  حیکمما  آتش و قاروره و آسمان و شها  و اهرم  و دود با تممن 

و متناسنب را   دهین درهن  تن  یاالحجرگ شنبکه  ،11 یةگ)آٌ یاسَترنخن السَّمعن فاتبنعنُه ِشهاٌ  ُمب 

 شکل داده است.

   سمنداست آنسال   یکا آتشو  آب انیدرم

 دنمردان چون سمحفا  و سمندر ساختن ریش

  نلیخم گردو  آتش نجایاعجاز و ه لیشه خم

 ند ننان آزر ساختننل نگارستنار و گننناز به 

 گ2/111، 3)

به فتح نخسنت و   «گرد» ةکنندیکمما  آ  و آتش و گرد )به کسر او لگ که تداع 

انند.  برقرار کنرده  یرزم و ساز جنگ تناسب خاّص دانیه به ممجاز از خا، است، با توج 

 زین ن ریسنمند و شن   ،با کمما  سمحفا ، سمندر یگریه دمما  تناسب جالب توج ک  یا

  ین بنا ا  یقن یارتبناط دق  یمجناز  این  یقیحق یعنااز عناصر در م کیاند و هر کرده جادیا

ه بنه داسنتان حضنر     عناصر با توج ن   یاست که ا  یا گرید ةاست. نکت افتهی وانا یح
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گ تناسنب  اءین ، االنب 23 ینة )آ  یابنراه  یبردًا و سالمًا عم یونکناُر  ای: فهیشر یةو آ  یابراه

 است. دهیآفر ییبایز ییمعنا

 حیبر تلم دیکأتناسب با ت -2-4

 د اجالل عز  و فر  ندربن خاکز  یدار  یسیع بادو  ی، موسآتشخضر و  آب یا

 گ11/113)

خضنر بنر آن در    یابیو دست ا یدر مصراع نخست آ  خضر، به داستان آ  ح 

 مورد نظر اسنت.  یه به آتش موسبا توج  زیو خضر ن یموس یظمما  اشاره دارد. همراه

پر آتنش   اورندیب یگاه بفرمود ]فرعون[ تا طشتآن» اشاره دارد به دو داستان: یآتش موس

ا  دراز کنرد  دست به عّنن  یبنهادند. موس وا شیپر از عّنا  و هر دو را پ گرید یو طشت

پناره   یآتنش بنرد. موسن    یو دست او بگرفت و سو امدیدر ساعت ب لی. جبرئردیتا برگ

آتش برگرفت و بر زبان نهاد و زبانش بسوخت و آن عقده بر زبان او از آن بود. فرعنون  

در  یقرآنن  ةگ واشنار 114ص ،1842 ،یبورسایالن  یبو اسحاخ ابراهاو را معذرور داشت.)ا

)خدمت بنه  دهیرسنان  انین   خنود را بنه پا  مند   یکه موسیهنگام» 03یةالقصص آ ةسور

 یمصرگ حرکت کرد از جانب طنور آتشن   یبه سو  یاش)از مدگ و همراه خانوادهبیشع

 -هین عم یسن یاز نفنس ع  هیکنا حایو باد مس حیباد مس»اشاره دارد به:  یسیو باد ع....« دید

زننده کنردن    حا،یمسن  این  یسن یکرد و منراد از اعجناز ع  یم هالم است که مرده را زندالس 

 ریرا در شاهد ز یسیآ  خضر و باد ع بیترک یگ خاقان413ص ،1821 سا،ی)شم .«است

 کار برده است:به زین

 بهتر است         یسیع بادخضر و  آبز  شیخاک پا

  یاز ا شینند بننرا برنتابننحم و نناقی متیق

 گ 2/883)

 ندارم یررخاکستوده نننتهال را بنندج    دیشاه گو ریشمش آتش ندیکه ب یمهد

 گ1/011)
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است که  یال شخصدج »ال دارد . گ و دج ج)عیمهد حضر اشاره به داستان  تیب

ه و مگنر مّکن   ردیگیعال  را م ةشود و همیمان ظاهر مدر آخرالّز یاسالم ا یروا یةبر پا

چش  او کور اسنت تنا    کیاند و نوشته «کافر»عه او به حروف مقّط یشانیرا و بر پ نهیمد

حضنر    گنر ید تین و در روا کشند یاو را من  ی)عجگپس از ظهور، حضر  مهند  نکهیا

اند هنر دو بنا هن     گفته یاهکند و عد یاز آسمان چهارم فرود آمده و او را نابود م حیمس

کنند و منردم را   یمن  یفمعر  حیمس ای یال خود را مهداند دج  گفته یند. برخنکیظهور م

 گ031ص ،1821 سا،ی)شم« دهد.یم بیفر

  اب یخراسان هطوفان ب یو  از پننهر دو ن    مثلهدو طوفان ب آبست و گر از بادگر ز 

 گ2/031)

 الحسابشان ومی یرازونسنگ چون تیب   سنجشان بادو سر  خاکجانشان گران چو 

 شان ننح بابننفت یرزنینننور پنناز تن باد     برندیچننون قوم نو  خشننک نهاالن بنن

 گ18/801، 14)

 یتعنال  یپنس خندا  . »شنده اسنت  به آغاز داستان طوفان نو  اشاره  ،ا یاب  یادر 

نو  به کوفنه سنربرآورد کنه اکننون داخنل       یاز تنور سرا  یتوفان آ  بفرستاد و نخست

از بهشنت بنه آدم آورده بنود و     لین بود از آه  که جبرئ ینورمسجد جامع است و آن ت

 ییگ بناد در مصنراع دوم فعنل دعنا    04ص ،1883ی، )مسنتوف  «دیرس یفرزند به فرزند م

گکه سبب بناران و  یفتح با )اصطال  نجوم یهامیا یه به معناو با توج  هامیا با ااست ام 

اسنت   گریکند یدر برابر  شانیهااست که دو اختر که خانه یفتح با  زمان» طوفان است.

 الصن بنا بهنرام، اتّ   دین صنال ناه اّت زین ن وانیآفتا  با ک ایصال ماه صال باشند مانند اّتدر اّت

فنتح بنا     ةنشنان  سیبا بنرج  ریصال تآرام برف و باران است... اّت دنیبار ةنشان  ینخست

بناد   ییاصطال  و فعل دعا  یا یارتباط معن  یگ بنابرا48ص ،1812ی، از)کّز.«بادهاست

ه به چهنار عنصنر   با توج  تیب یاجزا یدگیتنخشک دره  ةو ارتباط تنور و آتش و کمم

 است.

 زندان  یننمق ، ننصفت فننوسی                     احننزان ن یند ،دل  عقنننو ی
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 ز اخوان مرررآتشه َنننم  در چ                     و ننبود از اخ آبه او در چن

 گ12/842، 11) 

 یو آتش حسد برادران و به چاه افکندن و وسفیشاهد ، داستان حضر    یا در

 .شده است دهیکش ریاز دو عنصر آ  و آتش به تصو یابیبا بهره یو محسود شدن خاقان

   که دهد رزب ی است آن م  یریدل شخون

 که نهد دهقان است آن خ  زیپرو گلو آبز 

 گ13/813)

ة و طبقن   یریه به داستان خسرو و شن ا با توج است ام  نشیآفر یةلاو  ةو گل ماد  آ 

آن در کننار آ  و   یخنون و قرمنز   ةکمم اراده شده است. انیروزگار ساسان دهقانان در

 است. زیس آن در روزگار خسروپروتقد  ةکنندیآتش و تداع ادآوریگل 

 زند اوزردشت  آتشخواند  آبچون    زردشت بگذرد آتشگر سحر م  بر 

 گ2/821)

پرسنت  را آتنش  روانشیاو و پ یباستان که در شعر که  فارس رانیا امبریزرتشت پ

 ینبن   یاز کتنب او را بنا ابنراه    یاریزردتشت همان آتش است در بس ةاند و قبمپنداشته

بنه شنمار منی    زردشنت   یابنراه  فا یاز تصنن  اند... زند و پا زنند دوکتنا   گرفته یکی

 گ822-823صص، 1821 سا،ی)شمروند.

  رشننمنظ یموسناردر برش و ز  مانیسمباد

 ست ماناداشتهاطور کرش،یپ ییاست گو ریط

 گ0/813) 

را  مانیبود و تخت سم مانیحضر  سم  یباد تسم که، یاشاره دارد به ا مانیسم باد

، 1820 )فروزانفنر ، .کنرد  تیشکا مانیاز باد به حضر  سم یاپشه یکرد و حّتیحمل م

 .کند یم یمناسبت دارد و طور، آتش طور را تداع مانیبا سم ریط ةکمم گ182ص

عناصر اربعه از آن بهنره   یریکارگهدر ب یکه خاقان ییهاوهیاز ش یکی :هامیا -2-5

روش چنان کممنا  را هنرمنداننه بنه کنار       یاست. در ا «هامیروش ا»فراوان برده است 
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 -یمن  الیرا بر بال  وه  و خ یااست که ذه  هر خواننده دهیرا آفر هامیگرفته و انواع ا

 نشاند.

 کرده است: ییهنرنما وهیبه چند ش نهیزم  یشاعر در ا تناسب: هامیا -2-5-1

کنند  یمن  جادیا یتناسب و هماهنگ گرید ةاز کمم یکممه و جزئ کی  یب یگاه -1

 ب، فعل است:مرّک ةکمم  یا یکه گاه

 برم   یم آتشدر  ابمییمهر چه نقد عقل  ده  یم ایدربه  ن یبیم نفس هر چه نقش

 گ1/041)

دم بنه فنتح او ل و    اینفس  ادآوریو نفس )  ایبا آتش و در اب ییدر فعل م« آ »  

 تناسب دارد. هامیدومگ ا

عناصنر اربعنه    ریبا سا یتناسب و هماهنگ جادیا یبرا« باد» ییاز فعل دعا یگاه-0

کرده است و ذه  خوانننده را بنه   ایجاد را در شعر خود  یخاص ییبایاستفاده کرده که ز

 به وه  انداخته است:« عنصر باد»

 ساختند خورضحا، سوز و اژدها  آتش انیکو را عرش بادگرز گاوسارش  آب

 گ18/118)

تناسنب   هنام یخور بنا آنهنا ا   ةگ از عناصرهستند و واژییآ ، آتش و باد )فعل دعا 

است که ارتبناط آن بنا آتنش آشنکار اسنت.       آتشگ ة)کردیخورش ةکنندیتداع رایدارد، ز

 -113-100صنص  ،وانیاسنت.)د  بنرده کار هب را تناسب  یهم زین گرید ا یدر اب یخاقان

 گ040-038

عنصنر فنرک کنرده و     کیب را مرّک ایو  طیبس ةدار کممیمعن ءجز کی یگاه -8

را  هنام یا  ین ا یبنا ذوقن   ةمتناسب و هماهنگ کرده که هنر خواننند   گریآن را با عناصر د

 شود.یه ممتوج 

 شنوند دایسو خونابرد از سرننس باد     شوخ آتشرا دل گرم رو از  انیخاک

 گ12/122)
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عناصر)باد،آتش وخا،گ  گریآنگ و آ  با د یخونا ، خون )قرمز ةدو جزء کمم  

 تناسب دارد. هامیا

  زده  یورخ از شرم خو ین آبدر چشمش 

 وتر است ننخوشتر و ُگل تر نک خشک بادام

 گ13/34)

 ةو کممن  ابدییم زیانگبادام با آ  در مصرع نخست تناسب وه  ةجزء باد در کمم 

کممنا  خشنک و    کند.یبه ذه  مبتادر م زیِگل)خا،گ و تر عنصر آ  را ن زعنصریگُُُل ن

 .شودیُگل و عنصر باد در بادام م ةتر سبب تبادرگل در کمم

از عناصنر اربعنه در شنعر از     یرین گبهره یبرا یخاقان یگاه تبادر: هامیا -2-5-2

 یها با دوگنانگ که تناسب آن یکند به نحویها استفاده مآن یصداشکل و ه کمما  ه 

از  یاواژه» گفته اسنت:   هامینوع ا  یا حیدر توض سایشود. شمیبه ذه  متبادر م ییمعنا

کنند.  یبنه ذهن  متبنادر من     صداسته  ایشکل گ ه بًای)تقر نرا که با آ گرید ةکالم، واژ

از کننالم تناسننب  یکممننات ایننشننود بننا کممننه یکننه بننه ذهنن  متبننادر منن یامعمننواًل واژه

 گ141ص ،1811 سا،ی)شم.«دارد

   خشک بوس کیک   هیهد آتِش ترزان لب چون 

 ز عنبر ساختند یُمهر یآتشه بر هر نننگرچ

 گ0/118) 

 ةچنون: آتنش، تر)نشنان    یدر تناسب با عناصر یاست ول اهیُمهر استعاره از خال س

عنصر آفتا  بنه ذهن     یگ را برادیعنصر خا،گ ِمهر)خورش ةعنصر آ گ، و خشک)نشان

آتشگ  ةکر د،ینخست)خورش مهر به ض   ةکمم ،مهر درتناسب با آتش ةکند.کممیمبتادر م

 .کندیو به ذه  متبادر م یرا تداع

 عذرا داشته  ه  نفس ،رو  آمدهه  حامل  کده یخانه زومرزده، خ آتشخضر  آبدر 

 گ2/810)
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عذرا است، ذه  خواننده را در تناسب بنا    یدر وجود مر دنیَنفس که اشاره به دم

 دهد.یعنصر باد سوخ م ة، نشاندنیدم ای« َنَفس»آ ، آتش، به 

از  زین )جنانگ ن « رو » ةانند و واژ شنه یر کیاز  حیرنو  و ر ةواژ که یه به ابا توج 

رو )جنانگ را همنراه    ةفنراوان، واژ  یهنا تیدر ب یگرفته شده است، خاقان شهیر  یهم

 عنصر باد اراده کرده است: یرا در معن «حیر»کار برده و از آنهعناصر ب گرید

 نان  یبجا یعیطب روحه بده   آتش نان  یبرا زمینر یآبرو شیب  یز ا

 گ1/814)

 )بادگ است.حیر ادآوریرو  در کنار دوعنصر آ  و آتش، 

 رارشنننراخ او و رو  ننل حنننعق         است که هست  یآتشخ   سفالدر 

 گ1/131) 

 دینما حانیرسفال تو   شرررآتکز      آتش تر سفرالبخنننواه از مغان در 

 گ3/101)

 -یاطنالخ من   زین یخوشبو اهینازبو است که به هر نوع گ ایهمان سپرغ   حان،یر 

اشناره   زین باده ن یبه نوع دند،یکشیباده م یهاکوزه و خ  یرا رو اهیگ  یشود و نقش ا

 عنصر باد در ارتباط با سفال)عنصر خا،گ، آتش و تر)آ گ است. ادآوری  یهمچن .دارد

 یترجمه دو لغت که مترادف همند بنه دو معنن   هامیدر ا»  ترجمه: هامیا -2-5-3

ا ضنرورتًا  است ام  یفارس یکیو  یعرب یکیدو واژه معمواًل   یروند. ایکار ممختمف به

 گ183ص ،1811 سا،ی)شم.«ستین  یچن

 اند   ختهیآم خوردل غصه   یهفت تسک       یَزمو  آبروزه ده  شسته به هفت  دماز 

 گ11/112)

 یدر زبنان عربن   آنی ا معننا اراده شنده اسنت ام ن   « سخ » ،«مجاز»به « دم» ةواژ از

-یمن  دایعنصر آفتا گ تناسب پ ةو خور)نشان یعنصر آتش با آ  و َزم ةبه نشان« خون»

و نفنس کنه    دنین نخسنت دم  کنند، یرا به ذه  متبادر من  یچند معن تیب  یدم در ا کند.

روزه کنه   ةه بنه کممن  ا بنا توج ن  گ ام خا،  ،ی)زمیآ  و زم باد است در تناسب با ادآوری
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 لین ئجبر دنین آ  و دم ةدر چشنم   یسکو  است داستان باردار شدن منر  ةروز ادآوری

 رین آن خون است که در تطه یعرب معادل، گرید یکند. از سویم یرا تداع یو  یدرآست

 گدیه بنه کممنا  روز)روزهگ  و خنور )خورشن    ا با توج ن ام  ابدییبا آ  و خا، تناسب م

 کند.یرا به ذه  متبادر م ریاث ایآتش  ةکر یسرخ

 چکن  انننسین نم ابمیرررنچون      خورمه  از پوست  نارچون  آب

 گ11/010) 

و بنه ذهن     یدر کنار ن  عنصر معروف را تداع اب یآ  در فعل ن زیشاهد ن  یا در

ننار از   ةا کممن ذکنر کنرد ام ن    زین تبادر ن هامیا لیتوان آن را ذینظر م  یکند از ایمتبادر م

ترجمه و تضاد را به ذه   هامیاست و که با آ  ا یآتش در زبان عرب ةکمم ادآوری ییسو

و بنا   رندیگیمعروف انار که با فشردن، آ  آن را م ةویبه م ،گرید یاز سو .کندیمتبادر م

را بنا   هنام یننوع ا   ین ا مکند ، اشاره دارد.یکوچک بر پوست آن، آبش را م یروزن جادیا

 : یبریم انیبه پا ریز یبایز تیب

 ترابت از ننرا سد ه ببس آبر نننجگ تا    اعدا شکافت چون جگر صبحدم     ةزهر

 گ3/43)

« رَتن »کممنه    ین . جنزء نخسنت ا  ابند ییخا، با آ  تناسب م یترا  به معن ةکمم

بنه خنود آ  اشناره     زین تر به فتح صفت آ  است و بخش دوم آن کممنه ن  ةکنندیتداع

آن را از دل خنا،)ترا گ اسنتخراج    یژگن یعنصر آ  و و ییبایشاعر به ز  یدارد. بنابرا

 کرده است.

نما اسنت  متناقض  ایپارادوکس  ا ی نوع تضاد در ادب  یرتمهم نما:متناقض -2-6

 سنا، ی)شم.«شنود یمن  یبه ظاهر متناقضن  بیغر یاست که تضاد منجر به معنا یو آن وقت

 گ113ص ،1811

 در شک  آتش تر، آب خشکز  یحاممه ا  یبجز جام م ستینوبر چرخ که  چ

 گ1/022)
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از شنرا    زیجام لبر فیتوص یبرا یینماهاآ  خشک و آتش تر متناقض با یترک

بسان آ  منجمند   یافاست که در شّف یاشهیو ش  یبمور ةالیهمان پ« آ  خشک»است. 

 یدو عنصر آ  و آتش، خشنک  گاهی)بادة سرخ فامگ است. جا« آتش تر» یاست و محتو

 آشکار است. با ی  ترکیآن دو عنصر است، در ا یهایژگیکه از و یو تر

   دییچون چاه سقر بگشا زدهآب آتش      است ز سرچشمه دل  خونلب تشنه  خاک

 گ12/111)

 یادآورین است و  « یاشک خون»از  هینما و در همان حال کنازده متناقضآتش آ 

 عنصر آ  و آتش است.

  خشکبوس کیک   هیهد ترآتشلب چون  زآن

 ز عنبر ساختند یُمهر یآتشه بر هر ننگرچ

 گ0/118) 

سرخ فام و صفت خشنک ضنم     ةباد ایدار و شادا  از لب آ  هی، کنا«آتش تر» 

 ؛عنصنر آ   ادآورین تنر   ةچنانکه کممن  .است زیعنصر خا، ن ادآوری« تر» ةتناسب با کمم

 ریبنا سنا   زین انگوهن   ینما و در تناسنب متناقض یبیخشک و تر در ترک ةدو کمم  یبنابرا

طمنوع صنبح و    ییبنا یبنه ز  زین ن ریدر شاهد ز یاند.خاقانکرده ینیآفرییبایز تیب یاجزا

 -تنناقض  یانیاز دو عنصر در ب یابیرا با بهره دیشدن ستارگان در پرتو نور خورش دیناپد

 کرده است: ریتصو زیآم

 را راننننکیپ آبزده  شررررآت           صبح است کمانکش اختران را    

 گ3/81)

  یهاییهنرنما گریاز د دیبا عناصر اربعه در قصا ییکنا با یخمق ترک :هیکنا -2-7

حال بنه   امکان نداشت. با یترک  یا جادیعناصر، ا  یاست که بدون استفاده از ا یخاقان

 شود.ینوع اشاره م  یاز ا یموارد

گ 42، ص1833 )ثرو ،یدسنت یو تهن  یحاصنم یاز بن  هیباد در دست داشت : کنا -

 گ123، صکردن)همانلیو ذل زی: ناچدنیپاش یخا، بر کس
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  دردو دست  یباد دار یبست یتا تو خود را پا

 را وت دینگشا چیکز خود ه خاک بر خود پاش

 گ0/1)

 گ بناد کناله بنودن:   12ص ،1833 )ثنرو ، یزیو ت یاز تند هیآتش سر بودن: کنا -

 گ123ص ،1831 ،یرامپور  یالد اثیاز غرور و نخو )غ هیکنا

 خواه  داشت یتاجور ینه پ     باد کالهو  آتش سرمگرچه 

 گ11/14)

 گ02ص ،1833)ثرو ، اریبس شیو تشو عیدر آ  و آتش بودن: تصد -

 جنا  پادشاه   خاک ایت بود نننزلف باد        یآن نس ییازفکر  که گو آتشوآبما در

 گ3/13)

گ خا، بنر فنرخ   11ص ،1833، )ثرو یزیبردن چ انیاز م زدن: یزیآتش در چ -

 فین   و خفعنزّ یآ  رخ در چاه کردن: ب گ123، ص)همانیزیو ناچ یمیبودن: ذل یکس

 گ3، صشدن)همان

 گو خا، بر فرخ طغان ک  چاهدر  رخآب       یدر دست تک بادگو  جاهزناندر آتش

 گ12/802)

-4صص ،1833 شدن)ثرو ، یزیو مشتاخ چ فتهیآ  از دهان آوردن: سخت ش -

 گ1-3همان، صافشاندن) یزیبودن، خا، بر چ یباد دردست کس گ8

 توبه بر دهان خواه  فشاند خاک    آرد از دهان  مررکآبنطقش  شیپ

 گ8/148) 

 -830 -821 -034 -030 -012 -148 -121صننص ، وانیننددر  شننتریشننواهد ب)

 گ421 -831

نندارد بمکنه   ه توج ن  ییکننا  ریتعب ای بیفقط به ترک یاهگ یه داشت خاقانتوج  دیبا

ابتندا   رین ز تیکار برده است، مثاًل در بخود به و خاّص ییکنا یاوهیچهار عنصر را به ش
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ا در گنام بعند عنصنر    )خا،گ آمنده اسنت ام ن    گریعنصر )نار: آتشگ سپس عنصر د کی

 شود:یم دهییزا  یشیپ یة)آ گ از کناچهارم)خا،گ و عنصر  ی)بادگ از عنصر قبمگرید

 آب یبادسارو به  باد یخا، پاشبه          خاک ییکند پاو به  نار یدست زیتبه 

 گ3/10)

دو عنصر آ  و خا، که با هن  متناسنب و سنازوارند بنا       بیترت زین ریز تیب در

آن )دست و پا تناسب و در همان حال تقابل دارنند، بنه   یکه اجزا ییهاهیاستفاده از کنا

 کار رفته است:

 بال دیآ بادز یگزند و ن دیننآ آبتا نه ز     یکست پابشرا  بادو  بربست دسترا  آب

 گ 12/01)

 ییخود را با استفاده از عناصر در شکل کننا  ةزانیقمندرانه و زهدست ةشیاند یاقانخ

 کار برده است:به ریز تیدر ب یبخوب

 از کام زهر جان اوبار زدیننر         خورد خاکزهد  یمار کز رو

 نوش گوار شراببر تا،         بارد از لب  عنب خورد کآبنحل 

 گ14،11/132)

و « عبنوس زهند  »حاصنل نشنان دادن   یب یخوردن را براخا، ییکنا بیترک شاعر

و تقابنل آن را بنا زهند بنا      ینوشآن از باده یةآ  و کنا دنینوش یبخشیطراو  و زندگ

آن بنه عنصنر   شرا  که جنزء دوم   ةه به دو عنصر آ  و خا، برساخته است. کممتوج 

نخسنت،   تین زاهندان عبنوس در ب   بنا نخست آن )شرگ در تناسب  ءآ  اشاره دارد، جز

 الخبائث است.  از ام  هیو کنا ادآوری

 این  جناد یباور است که تکرار  سنبب ا   یبر ا سایشم تکرار(:نوعی )ریتصد -2-8

تکنرار واژه  بنه    انین کالم است و ضم  برشنمردن اننواع تکنرار ، در ب    یقیموس یافزون

العجز و ... اشاره یالعروک الالعجز ، رد یاالبتدا الالعجز ، رد یالصدر عمچون رد  یموارد

منوارد از قنول     یضم  اشاره به ا زین ییماگ ه33-18صص ،1811 سا،یکرده است.)شم
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منوارد    یا ةهم زین سایه شمالبّت گ23ص ،1821 ،ییاست.)هما دهینام «ریتصد»قدما آن را 

 داند.یقابل بحث م ریتصد لیها ذاز اس  زیرا جهت پره

عذا  را که در اواخرمصرع نخسنت بنه کنار رفتنه در      ةکمم ریدر شاهد ز یخاقان

عنذا  در ارتبناط بنا     ةالعجنزگ کممن  یاالبتداء الّکار برده است)ردبه زیمصرع دوم ن انیپا

مصنرع دوم در ارتبناط بنا آ      انین کنند و در پا یرا به ذه  متبنادر من   یآتش، رنج آور

 تیب ییبایو ارتباط آن با دو عنصر آتش و آ  بر ز ا عذ ةآ  در واژ ةرا. کمم ییگوارا

 افزوده است.

 شد  عذابکه بر او چون   ینرم ب آبآن     نباتبر  ستاعذابدرشت  آتشگر 

 گ11/112)

 االبتداگیالعروک ال)رد  هواژ تکرار

 ش  ا، مطهر ننت زاده ز خنننبهش باد      اوست بادخا، و هیسسرخ و مشک گوگرد

 گ11/012)

 العجزگیدر الالّصواژه )رد  تکرار

 ز گوهر تر موج زن چو آ  یمن خاک

 گوهرش ستایخاکو  یاز چش  هر که آب 

 گ14/011)

در استفاده از  یخاقان هایییاز هنرنما گرید یکی ذکر صفات چهار عنصر: -2-9

 یکارکردهنا و نمادهنا   یآنها و انتسا  برخ دیها و فوایژگی، برشمردن و«عناصر اربعه»

روش بنه    ین عناصنرچهارگانه را بنا ا   یفراوانن  یهاتیعناصر است که در ب  یبه ا یادب

 تین در چند ب یاستفاده کرده است و گاه تیب کیاز  یروش گاه  یکاربرده است. در ا

 عناصر نظر دوخته است:  یبه ا ریز تیکرده به عنوان مثال در چهار ب ییهنرنما ،وستهیپ

آنها پرداختنه   یژگیضم  آوردن چهار عنصر به چهار و ریز تیدر چهار ب یخاقان

آتنش ابنزار پخنت و پنز      دارنند، یگنج را پنهان نگه م ای عهیدر خا، ود است از جممه:
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 -رفتگنان و عبنر    ادآورین شود و خنا،  یخوش م یاست و باد سبب پراکنده شدن بو

 .است زیانگ

 یابین ییانننمزد از سق  یننناگر س         عتیود ینارین نرونیبکه  یخاکنه 

 یننابیذا ننر غننناگ ی  پزننغذا ک   یخنام طنمعکز سر  یآتشر نزینه ن

   یابین ییاننون شکر دلربننناگر چ       عاشق  چویبسوزدمخوشکهیعودنه

 یابین ییزانعبر  ف خاککه چون    اول    ننرانیخننناکننند ام ننرانیاس

 گ12/411، 11، 10، 18) 

 انین ب زیآن ن  ینماد یژگیعنصر، و کیضم  اشاره به  تیدر هر ب ریدر شاهد ز ای

 خبنر و غافنل اسنت،   یشود و خا،، بیوارد م یابه هر خانه یمیشده است)باد مانند طف

 ییهنر جنا   یمانند آ  در طمب روز شود،یبارد و دوست میم یآ  بر هرکس و ناکس

 شده است. فیباد و خا، توص یبارانو گر یگیساسبک گریرومگ به عبار  دینم

 و گرانبارم هیسبک سا خاکو  بادچو      فمک آ  رنگ آتش بناز  یاگرچه ز

 خبر بنگذارم ی  بهو خا، خود را چ     چنوباد از در هرکه نخوانده در نشوم

 فنرو بارم یچو ابر که بر هر خس  ین      زمیندر آم یکه با هر کس آبچو   ین

 خوارم  شت یخوسالهچوشمع همهازآن      در نشوم بهر نان بهر گوشنه آبچنو

 گ1/012و  3و 12و 14)

شنده اسنت، در    یپنرداز عنصر مضمون کی یژگیه به وبا توج  تیب کیدر  یگاه

 است: یپردازمضمون یةخوش باد بهار و زالل آ  خزان دستما یبو ریشاهد ز

 اریآمد ننننار کننننار النثنننالنث   الصننبو  الصننبو  کآمندکار

 بهار  چو بادیدمازخوش  یاری             خزان آبچو  یاز روشن یکار

 گ131و4و1)
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 جیبا چهار آخش یخاقان یهاییو هنرنما ینیآفرریبه تصو ینگاه -3

گوناگون کاربرد و نمنود عناصنر    یهاوهیکوشش شد تا ش، بخش نخست مقاله در

-یخاص م یباشناسیز ةسبب نمود نکت ،عناصر  یاکه نگاه شاعر بهیچهارگانه و موارد

 ینیرآفریو تصنو  یها و نکا  هنروهیآن ش قیدق ی. هرچند مرزبندداده شود شود، نشان

با آنها بهتنر   یپردازاز عناصر و مضمون استفادهآنکه توان شاعر در  یا برادشوار است ام 

 دارد، ینوازچش  یهایزیو هنجارگر یپردازریرا که تصو یاز خاقان یاتیشود، اب انینما

 : ینینشیو تماشا م یبه بررس

 کن ههمچو شب سوخته دامان چ             دود نفسرا هر سحر از  چرخ

 کن هچ بانیچون شفق سننرخ گر              جگراز خون  یرا هر شب خاک

 کننن  هگه عطشننان چ م یچون ت   را ررایبررن درآه  شررآترز 

 گ011: 18، 14، 11)

گ ننام  این از چهار عنصر باد )نفسگ ، خا،، آتش و آ  )در وستهیپ یهاتیب  یا در

عناصر مانند آه، دود، خون جگر، شفق سنرخ،    یمالئما  و مترادفا  ا است. برده شده

)چرخ به شب  هیبر اساس تشب رهایعناصر را برجسته کرده است. تصو  یعطشان نقش ا

اسنتعاره )دودنفنس= نالنه، خنون جگنر=       وگهگ  م یبه ت ایسوخته، خا، به شفق، ب  در

انند. بنه   ح و استعاره با ه  در تنزا  هیشده، تشب یزیریعناصر چهارگانه پ یةاشکگ بر پا

و   ینالنة آتشن  « دود نفس» بیشده و از ترک هیل نفس به دود تشباو  تیعنوان مثال: در ب

شنده   هیتشنب  ندامابه شب سوخته بیترک  یگاه چرخ با ااراده شده است و آن  یاهگیس

افزوده اسنت. محنور    ا یاب یهنر ةشتافته و بر جنب رهایتصو یاریاغراخ به  یةآرا است.

مثنل تمنام    تین سنه ب   ین از عناصنر در ا  یابین گ با بهرهتیشعر)ضجر  و شکا یعمود

و ممموس و از عناصنر   یحس  شتریب ریالزم را دارد. تصاو یکنواختیو  یهماهنگ ده،یقص

 مند شده است.بهره یو عناصر اربعه بخوب عتیطب
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  آبچو  چانیپبرباد و م  یاداده سنگمو آب

  هنختیان انگننروم وز دل فغ یدر بر م سنگ

 گ11/831)

از آ ، آبرو و اعتبار و از سنگ )عنصر خنا،گ وزن و وقنار را اراده    تیب  یدر ا 

من گ   ی)تمام هسنت « آ  وگل» ادآوری آ  وسنگ، گریکرده که بر باد رفت و از طرف د

در  ینیاست که بنا وقنار و سننگ    زیبودن خود سنگ ن  یسنگ یادآوری« سنگ.»است  زین

 ادآوریحسر  و غ  و اندوه است که  تیاز نها هی، کنا« سنگ در بر رفت »ارتباط است، 

  یا ازاینروآ  رودخانه است که همراه سرو صدا و فغان است،  ریها در مسرانش سنگ

 تیب کیرفت  آ  و... در  چانیو آ  و سنگ بر باد دادن و پ هیوکنا یپردازریتصو ةهم

 است. یخاقان ییهنرنما تینها

 چرخ  یزند در خوانچننة زر  کآترشیی زآن م

  ننختهیانگ ننانیدر م ننوانیح آبخوانچننه کرده و          

  بر ساخته         گل،ناراز  لیهاشان چون خمخوانچه

 ختهیجان انگ ،خاکاز  حیننناشان چون مسنهجرعه

 مشننک یبروبرده زکننام روزه داران  تیعنار

  ننختهیانگ ننمرانیزخن  ض رده ونن  کنندر لب خ     

 گ830: 12، 13، 11)

شده است. محنور   ادی گگیباال، از چهارعنصر)آتش، آ ، خا،، باد)بو تیدر سه ب 

 زین انگالین خ ،هیبا تشنب  یرپردازیتصو است. «زانیخصبح ینوشباده»ها  تیب  یا یعمود

پنر   «یمجناز  یاسننادها »دوم و سوم با  تیاستعاره را در ب شده است نه با استعاره. خأل

گ ختنه یاز نار، گل ساخته، جرعه از خا،، جان انگ هکآتش زند، خوانچ ی) م کرده است:

)آتنشگ از نظنر رننگ و      یگ بنا بنادة آتشن   دیچرخ )خورشن   یزر  ةل خوانچاو  تی.در ب

آ   .اسنت  دیآتنش بنودن خورشن    ةکر ای ریاث ةکر ادآوریو  تناسب دارد یحرار  وگرم

 نحاضر است و در واقنع همنا   یباده نوش ةبخش است که بر سفرهمان باده رو  وانیح
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کار رفتنه اسنت، شناعر در واقنع تنوان و      نما بهمتناقض ر،یاست. در بط  تعب  یآتش ةباد

کشند  یبه آتش من  زیآتش را ن ةکر ای دیکرده که خورش فیگمگون را توص ةباد یاثربخش

 ا یچون آ  ح گرید یا از سوام  .شده است دهیکش ریباده به تصو یزیو ت یو سوزندگ

 -گ گل یآتش ةهمان باد ایاز نار)آتش  ،ینوشباده ةسفر ،دوم تیدر ب بخش است.یزندگ

ِگل )خنا،گ   یادآوری ل،یبا خم« گل» ةفامگ. ذکر واژسرخ ةباد یهاشده است )جام ییآرا

اسنت.   زآشکارین  یبه داستان حضر  ابراه یقرآن ةتبادر است. اشار هامیا یاست که نوع

اوگ و  )گمستان شدن آتش بر لیخم  یداستان مشهور ابراه یکی :حیسه  تمم ت،یب  یدر ا

 یسن یآن که مرغ ع افت یدرگل و جان  دنیدم ایمردگان  خت ی)برانگحیمس یسیع یگرید

 یشناد  یبنرا نوشان کنه از بنادة خنود    باده نةیریرس  د زیاش مورد نظر استگ و نخّف ای

 شنود.  یم دهید ختند،یریجرعه بر خا، م دند،ینوشیباده م یاروا  مردگان که روزگار

مندرج در آن بنا هن  در    حا یدارد و با تمم یاسالم یرنگ وبو ها در ظاهرکاماًلریتصو

به ذه  متبنادر   زیانار را ن ةبه کمم هامینار، ا ةتر به کممقیدق یاند. نگاهتزاح  قرار گرفته

 انند، پنداشنته  یرا زردشت نب  یابراه یبرخ کند و از آن نظر که در کتب ممل و نحل،یم

  یکند و از ایم یرا تداع یزردشت  ییس در آبرس  مقد  ةشاخ ،کممه  یا یهامیکارکرد ا

اننار و   ة. تناسب کممابدییتازه م یو معنا ییبای=زردشت زلینار=آتش و خم ةکمم هیزاو

 ادآورین « مشنک  یبنو »سنوم   تین کنند. در ب یم یتداع زیدرخت انار را ن یبایگل، گل ز

خ  باده را ماننند   ةر بوده و دهانداران معّطروزه ماست که در اثر تماس با کا« باد»عنصر 

و  سنت یداران خوشنبو ن کنام روزه  معمنوالً  گرید یکرده است. درنگاه  یآگعطر حان،یر

 اسنت .  یقمنندر  قنت یدر حق یخاقنان  کنرد یرو  یبنابرا کند،یم لیآن را زا یشرا  بو

 یهنا جنبنه  ة. همن انند ختنه یدرآم یرانیو ا ینید یهانهیبوده و با زم یحس  کاماًل رهایتصو

 چهارعناصر بوده است. از یابیبا بهره ا ،یاب  یا یهنر

 چشننمه چشننمه دماغ خرابشننان   باداز  سال      زنبنور خشنک ةخنانننهیهمچنون خز

 الحسابشان ومی یرازوننچون ت سنگ یب سنجشانبادو سر  خاکجانشان گران چو 
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 فتننح بابشننان  یرزنیناز تنننور پنن باد   برنندینهناالن بخشررکنو  چننون قنوم

 گ10/801و 18و 14)

 رین از چهار عنصر باد، خا، به صراحت و از عنصر آتش و آ  غ تیسه ب  یا در

 این دارد و دال بر بارش باران  یو مجازًا)تنورو اصطال  فتح با  که کاربرد نجوم حیصر

نکنوهش   هین )موضوعگ مثنل بنر پا   یمحور عمود .باد و باران استگ نام برده شده است

سه  یناهمگون است. اگر محور عمود الیخ را از نظر صوخاطران است ام حاسدان و کژ

 افتنه ی ها بر عناصنر اربعنه تمرکنز   در آن الیور خکانون ص  ،یکن یرا جداگانه بررس تیب

« بناد »ل او  تیبنا نهاده شده است. در ب هیتشب یةرا بر پا یپردازریتصو ت،یدر سه ب است.

به کمک  که یا یکیعهده دارد: هرا ب فهیدو وظ ریتصو  یاست که در ا« غرور» یدر معن

آن شده است )چشمه چشمهگ که خود وجه شبه، بنا عنصنر    ةت تام وجه شبه آمده و عّم

بنوده   تین ب یکّمن  ریتصنو  یبرا بایز لیحس  تعم که یدارد و دوم ا یارتباط معنو« آ »

خشک)عنصر  ةاست وکمم« باد»  یت خشک بودن دماغ خرا  حاسدان هماست که عّم

 کرده است. جادیا ادبا چشمه )عنصر آ گ تض زیخا،گ ن

را به عنصر خا، نسبت داده اسنت و   «ینیو سنگ یگران»صفت دوم، شاعر تیب در

را مممنوس و محسنوس    هی)خا،گ تشنب یگ به حس یجان)گرانیحس ریامر غ کی هیبا تشب

 یگ در تنرازو ییگواوهیو  یازخام هینشان داده است. سر حاسدان که پر از باد است )کنا

دو کارکرد در  زی)سنگگ ن. عنصر خا، استندارد و سبک  یوزن« باد»آخر  مثل خود 

)سر مثنل تنرازو اسنتگ و دوم     هیتشب یوجه شبه است برا یکیاست:  افتهی ریتصو  یا

شنده   ریظالّنمراعا « الحسا ومی»و  «دنیسنج» ،«ترازو»سنجش با  ةمیعنوان وسبه که یا

دارد:  فنه یوظدو  زین« باد»شودگ. عنصر یوزن کردن استفاده م یاست. )هنوز از سنگ برا

 یترازو ةکّف یگریوزن انگاشته و دجان حاسدان، سرآنها را سبک ینیسنگ در تضاد  یکی

)داسنتان   حیتممن  ینة سنوم بنا آرا   تین است. در ب دهیالحسا  حاسدان را سبک گردانومی

گ را برجسته نشنان داده  ییدو عنصر خا، )خشکگ و باد)فعل دعا هیطوفان نو گ و تشب
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کنار   شینهال بودن وجه شبه است و در مصراع دوم گشاخشکل است که در مصراع او 

 حاسدان را در گرو طوفان )بادگ انگاشته است.

 گوهر اندازد وید  یتا در ا        کانیپ نیآتشم  سننازد  آه

 رور اندازدنه پدل غّص  یا      خانة چرخ  نهیآبگدر  سنگ

 گ108: 01و  00) 

 -در واژه بی، ازعنصرآتش به صراحت وعنصر آ  و خا، به ترت تیدو ب  یا در

شنود. نخسنت   یشروع م فیبا توص یپردازریاست. تصو افتهیو سنگ نمود  نهیآبگ یها

)َفمن   حیتمم هیگاه با آراآن دهد.یرا به آه نسبت م  یآتش کانیساخت  پ ،یبا اسناد مجاز

گنوهر )آسنمانگ را هندف     ویآه، د گ3آیة ج  /سورة گ )َصداَلُه شهابا رن جدیناآلنن  سَتمُعین

  یآتشن  رین شده است کنه ت  هیتشب یالواقع آه به انسانیدهد. فیخود قرار م  یآتش کانیپ

 -ریرا هدف قرار دهد. پس دو عنصر باد )آهگ و آتش، تصو ر یوسیسازد تا آسمان دیم

ز بناور گذشنتگان کنه    یقرآنگ و ن یة)آ حیتمم یةاند  و با آراشده فیتوص  یا یگران اصم

 یهننر  ةجنبن  یپردازریتصنو   یدادند، ایتمام مصائب بشر را به آسمان و فمک نسبت م

کمنک   یپردازریاست که به تصنو  یگرید حیتمم زیو آتش ن ویکرده است. ارتباط د دایپ

آینة  ص/سورة ) یم  نار  و خمقَتُه م  ط یمنه خمقتن ٌری: انا خةفیشر یةکرده است و آن آ

 را بنه دل   ننه یسننگ در آبگ  اننداخت   ،یاسنناد مجناز   کیبا  زین ومد تیدر ب گ است.32

 که یا یکی از دو منظر بوده است: زین نهیخور نسبت داده است. ارتباط سنگ و آبگهغّص

از  ا ی ن دو در ادب  ین ا که یشود، دوم ایگ از خا، و ش  و سنگ ساخته منهی)آبگ شهیش

اسنت.   دهین گرد جناد یا یدبن ا تضاد  کیشوند و یمحسو  م رگیدشم  همد ینظر هنر

آورده اسنت و از   یرو یرپردازیبر عناصر اربعه به تصو هیبا تک ت،یدو ب  یدر ا یخاقان

ل او  تین چنون در ب  ،وجود نندارد  ریدو تصو انیم یگ هماهنگالی)خ ینظر محور عمود

و  شهیبر اساس سنگ و ش الیدوم خ تیا در بو آسمان است ام  ویبا آه و آتش و د الیخ

هر دو  یاز نظر وحد  موضوع در محور عمود یبنا گذاشته شده است ول لآسمان و د

 سان است.و ه  کنواختیبا فمک آسمانگ  زی)ست تیب
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 ام برآمدنود از تف حسننجان حس     دیتف خورشدر  هیزخا نم ژالهچون 

 برآمد  وامررهر کز نشک نفسبس       زعندلت افتیتا قرار  ررنیزمجنرم 

 گ141/ 13، 02)

گ، آ  )ژالنه   یگ، خا، )زمریاث ةکر :دیاز عناصر آتش )تف خورش تیدو ب  یدر ا 

ژاله، تف، نفس و  یهال واژه هوامگ استفاده شده است. واژهو ن گ و باد )نفس و جزء او 

 کین ل با او  تیب ریدارند. تصو ییبا عناصر آ ، آفتا  و باد تناسب معنا بیهوام به ترت

آتنشگ بنا    ة)کر دیژاله )عنصرآ گ و خورش انیم ارتباطب ساخته شده است. مرّک هیتشب

 -یشنده را از شنبن  پنر من    یمرغ خالاست که تخ  گرانیو طشت همان شعبدة باز هیخا

 -منرغ گاه پس از بخارشدن شبن  تخ گذاشتند و آنیآفتا  م یکردند و در طشت جمو

ماننند   سنود ل )جان حاو  تیب هیتشب .ختیانگیمه را بر مب هکردند و تعج یها سقوط م

جنان حسنود از تنف     راین تر شنده اسنت، ز  یاغراخ، هنر یةگ با آراهیبخار شدن ن  از خا

مجاز از قممرو ممدو    یدوم، زم تیحسام قبض رو  شده است در ب حرار گ )آتش،

 و قنوام،  تی ن امن  ین ا ةاسنت و ثمنر   افتنه یقرار و قنوام   ،یاست که در اثر عدالت گستر

ل واژه هوام )هواگ بنا نفنس،   گ است که جزء او ردارو حشرا  زه وانا ی)ح یارزشکرگ

سنطور گهربنار     یلن او  یادآورین شنکر،  نفس بیاست. ترک افتهیتبادر  هامیعناصر ا گرید

 یشنکر  یدو نعمت موجود اسنت و بنر هنر نعمتن     یدر هر نفس»است:  یگمستان سعد

 گ12ص ،1833 ،ی)سعد.«واجب

 وقاروره ز آسمان وشها  آتشچو سازد             نترنکنند ز اهرم  دود رنگ، خاکسن

 ش اصال ننمت ارحام از آتنظم آبدر   چراغ عم  فروزد چوخضر و اسکندر   

 گ18/12، 14)

 -یخاکستر که دود م از عناصر آتش، آ ، خا، و لوازم آتش دود، تیدو ب  یدرا

 آتش و آسنمان و  یهال واژهاو  تیاستفاده شده است، در ب ابد،یتواند به باد ه  ارتباط ب

دارگ و اهنرم  و دود  آتش یاشهیوظروف ش کانیپ یبارو ، نوع ةشها  و قاروره )حّق

  یاز زمن  طانیاست به باور قدما که: چون شن  یحیرند وتممیظالّنو خاکستر با ه  مراعا 
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کننند.   یریرا بزننند و از صنعود آن جمنوگ    یو  یرآتشن یقصد آسمان کند فرشتگان به ت

ا م  خطف خطفًه فاتبعُه شهاً  اّل ی:قرآن یةاشاره به آ گطانیواژه ش لی، ذ1821 سا،ی)شم

است به داستان خضر و اسکندر  یحیدوم، تمم تیب دارد. زیگ نآیة12صافا /سورة ثاقٌب)

اسنت.   رین ظالّنمتناسنب و مراعنا    ییو سفر به ظمما ، با آ  وچراغ عم  از نظنر معننا  

اسنتفاده   اربعنه  اسنت کنه از عناصنر    یپارادوکس زی"آتش، چراغ را در آ  برافروخت " ن

 یکرده است. آ ، استعاره از رطوبت زهدان وآتش استعاره از حرار  شنهو  مردانگن  

 یهنا هین آرا خمق کنرده اسنت.   ییبایخضر و اسکندر تناسب ز استاند حیاست که با تمم

از ننوع   ییبنا یز یپردازریتصنو  ت،ین دو ب یهاو تناسب ریظالّنو استعاره و مراعا  حیتمم

محنور   کنند. یرا آشکارا اثبنا  من   یخاقان ییساخته و پرداخته است که هنرنما فیتوص

در  یاز نظنر محنور عمنود    یلشده و تیرعا الیصور  جداگانه از نظر خهب ا یاب یافق

بنر   تین دو ب  ین در ا الیشود و صورخیمشاهده م ا یو استقالل در اب یختگی،گسالیخ

خاکسنترکردن   از عبار  اسنت  الیل خاو  تیدر ب یعنیمحور عناصر متمرکز شده است: 

 یهنا جنزء دوم واژه  دوم، از آتش، چراغ را در آ  برافروخت . تیاهرم  با آتش و در ب

از ذهن  شناعر دور نبنوده     گریتناسب عناصر د تیرعا یبرا زی)آ گ ن  شها  و اصال

 است.

 عذرا داشتهآمده ه  نفس روححامله    کده یخانه زو مرزده، خ آتشخضر آبدر

 گ3/818) 

 ادآورین  هنام یاز دو عنصر به صراحت نام برده شده اسنت ورو  بنه ا   تیب  یدر ا

عنصر باد )نفسگ اسنت کنه بنا     ادآوریتبادر،  هامیبا ا زی)عنصر بادگ است و نفس ن «حیر»

کند کنه ارتبناط آن بنا بناد     یم یرا تداع دنیدم ةکمم  یو با مر دارد ییرو  تناسب معنا

 -الین را خ تین ب ال،ین آراسته شده است که صنور خ  حیتمم یةبا دو آرا تیآشکار است. ب

  یداستان مر یگریو سفر به ظمما  و د یداستان خضرنب یکی کرده است. یوهنر زیانگ

« آ  آتنش زدن »اسنت ودر  « چشنمه »از  هین کنا« آ » بناردار شند.  را اهلل رو  یسیکه ع

  یمنر  گناه باد ع یباده نظر دارد که حّت یو سرخ یو گرم یزیاست که به ت یپارادوکس
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کنرده   هیرا از نظر باکره بودن به آ  )بادهگ تشب  یاست. شاعر، مر دهیبخش یروشن زیرا ن

 یافزا و شادرو  ه،مثل باد  یمر  یدور مانده است و اهدر خ  از دسترس ب ةکه مثل باد

من    هین فَنَفخننا ف  ینة آ ادآوریو  هست زیگ نیسیاهلل )عرو  ةکنندحمل رایاست، ز  یآفر

 -0گ یسن یاهلل )عرو  -1 ادآورین « رو » ةگ اسنت پنس واژ  10آینة / یتحنر سورة روحنا)

را =  ةواژ ادآورین اسنت و   یرو = شاد -4و باد   یرنو = نس -8که رو  دارد  یسیع

در  یاره از نظنر ادبن  َنفس= نفس ام  دارد. ییخانه تناسب معناشرا  است که با باده وخ 

= بنادگ و آ   حین نفس که با باد و رو )ر یادآوری یکیدارد،  هبرعهد فهیدو وظ تیب  یا

باده است کنه بنا عنصنر    باکره ودست نخوردن  یادآوری زیاست ن ریظالّنو آتش، مراعا 

 هیتشنب  ه،ین استعاره، کنا ح،یتمم یهاهیبا آرا یپردازریپس تصو دارد. ییتناسب معنا« آ »

روشن    اًلکنام  رهاینشانده است. تزاح  تصو ییهنرنما عیرف ةرا بر قّم تیب هام،یو انواع ا

 بوده است.« عناصر »بر محور  الیصور خ یاست وتمرکز اصم

 اخضر بادبانزد در  نیآتش مابیس    معنبر آتشعاشق آمد صبح  آهچون 

 گ1/112)

 ادیگ ما یبادبانگ، آتش و آ  )در س ةل واژاز سه عنصر باد )آه و جزء او  تیب در

 هیتشنب  کی وجود آورده است.هب تیدر ب ییبایز ییآرا  )آگ واجاست. تکرار مصو  شده

و بادبنان   دیخورشن =  یآتشن  ما یسن  د،ی)صبح به آهگ و سه اسنتعاره )آتنش = خورشن   

شنده   رهایو سنبب تنزاح  تصنو    زینگاالیخ تیرا در ب الیخ یاخضر=آسمانگ محور افق

  ین ا ةاسنت کنه همن    دهیبخش یخاّص یقوام و استوار ال،یرا از نظر صورخ تیاست و ب

رنگ و اهیصبح که آتش آن )آفتا گ س بوده است.« اربعه عناصر» یةبر پا یهنر یهاجنبه

شده است چون وجنه   هیست، تشبه زیعنصر باد ن یادآوریاشق که خوشبو است به آه ع

تر باشد. یقو دیبا« آه» ییو خوشبو یرگیت بنابرای باشد  یبه اقوٌهدر مشب  ستیبایشبه م

اسنت    یاهگیآه، غن  و درد و هجنران باشند کنه ماننند عنبنر، سن        یرگن یت تعّمن  دیشا

 ییو خوشبو دیآیعشق بر م یاست که آه عاشق ،از رو لیدل   یآن ه  به ا ،یوخوشبو
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است کنه بنه نفنس صنبح      یصبحگاه  ینس ییخوشبو یادآوری زیآتش صبح ن یرگیو ت

 سروده است:  گرید یدر جا یشود. خاقانیم ریتعب

 ر طنا ننکرد معنب انیروحان ننةمیخ      زد نفس سر به مهر صبح مممع نقا     

 گ 1/41)

و  وهین ج یو روانن  ی)از نظنر روشنن   ما یبه س دیخورش یمصراع دوم، پرتوها در

دو عنصنر آ  و   ادآورین شده کنه   هیگ است تشبیبه زرد لیمتما ی)قرمز  یآ گ که آتش

 آتش است.  

 

 یریگ جهینت

پربسنامد در   ةویکه عناصر چهارگاننه بنه سنه شن      مشّخص گردیدپژوهش   یدر ا

 اند:کار رفتهبه یخاقان دیقصا

بار سه  22کار رفته است.  : هب تیدو ب یو گاه کیبار چهار عنصر در  13: الف

 یو گناه  کیبار دو عنصر در  182پ:  کار رفته است.هب تیدو ب یو گاه کیعنصر در 

پرداخنت:    یتنوان چنن  یپنژوهش من    یا جینتا  یترا به مه کار رفته است. ام هب تیدو ب

از چهار عنصر داشته است و فقنط   استفادهبا  یسازبیبه ترک یهقابل توج  لیتما یخاقان

کار رفته است، هرچند عنصنر خنا،   به گرید ةبا واژ بیترکیچهار عنصر ب ریدر شاهد ز

 است. افتهی)گلگ نمود یصور  مجازبه

   نیور هر آلتندر ص  یب شهیمطر  سحر پ

  یبرده به  بساحر گلو  بادو  آبو  آتش

 گ18/403)

 یگنر ید ةآورده اسنت و بنا واژ   تین ب کیکه شاعر چهار عنصر را در  یموارد در

 بین ترک گنر ید یهنا که بنا واژه  یها نسبت به شواهدآن یاند از ارزش هنرشده بیترک

آ ، تنهنا عنصنر    ةواژ ا ،ین اب  یتر است. در ااند، افزونشده بیکمتر ترک ایاند و نشده
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بمکنه آتنش کنوه طنور      سنت یعنصر ن کی تنهاآتش  ایاست،  زین ا یبمکه آ  ح ستین

 بخش است.است که رو  ییحایکه دم مس ستیاست و باد فقط عنصر ن

صنور   هعناصنر بن    ین از ا کین چیکه از نام سه عنصر اسنتفاده شند، هن    یاتیاب در

از عناصنر   یآن اسنتفاده هننر   لیکار نرفته است. دلهب گرید ةبا واژ بیوبدون ترک وستهیپ

نداشنته اسنت. در    یارزش هنر یخاقان یبرا ییچون ذکر نام عناصر، به تنها ،بوده است

هنا  تیب  ینام برده که در تمام ا شتریب ای تیب کیبار  از سه عنصر در  22حدود  دیقصا

 آشکار است. یهنر یهاجموه

منوارد    یا ةذکر شده است که در هم تیگ بار نام دو عنصر در ب182)یس کصدوی

 .های هنری شعر افزوده استبر جنبه زیانگالیخ یهافتصر 

کنار بنرده   هبن  شنتر یب این  تیب کیبار عناصر را در  012از  شیدر مجموع ب یخاقان

 یرپردازیو تصنو  یهنر یهااستفاده کرده جنبه یکمتر ا یاست که هر اندازه از تعداد اب

 اند.  هافتینمود  شتریب ای تیندر  عناصر درسه به تر بوده است و بفشرده پررنگ

 یگونناگون بنا کارکردهنا    یهنا وهیعناصر چهارگاننه از شن   یریکارگهدر ب یخاقان

کناربرد   مهن    یهنا وهیاز شن  یکن ی« هاواژه ینینشه »خاص بهره برده است.  یباشناسیز

 کنرده اسنت.   فنا یرا ا یکالمنش نقنش مهم ن    «یسناز برجسته» ندیعناصر است که در فرا

 یکارکردهنا  تی ابدر جنذّ  یشنگرف  ریثأبسامد فراوان تن عناصر با ه  با « تناسب و تقابل»

 «یهنا هنام یا»هنا  اربعنه،   در بنه خندمت گنرفت  ام     یخاقان کالمش داشته است. یهنر

 جناد یبنه عناصنر و ا   یانسنان  یمعننو  یهنا یژگن یاسنت و بنا انتسنا  و    دهیآفر ییدلربا

هبا بن  یخاقان است. دهی، به کالم خود بخشو تحر  یزندگ ،ییبایعالوه بر ز «صیتشخ»

اغنراخ   یرا با چاشن الیصور خ  یترها و دلکشریتصو تری نا  ،عنصر رچها یریکارگ

 هامیترجمه، ا هامیتناسب، ا هامیا هام،یا  یهاهیآرا استفاده از گذاشت. شیبه نما حیو تمم

 یهنا ییهنرنمنا   به کمک چهارعنصنر از   ریظالّنپارادکس، و مراعا   تضاد، ه،یکنا تبادر،

عناصنر   ،یچون خاقنان  یکس یگویشاعران پارس انیبتوان گفت از م دیاست. شا یخاقان

 قرار نداده است. یاندازه هنرمندانه در خدمت لفظ و معن  یاربعه را تا ا
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 و مآخذ منابع

  یقرآن کر -1

 ،ییغمنا ی بین حب حیتصح اء،یگ، قصص االنب1842)یسابوریالن  یابواسحق ابراه -0

 ترجمه و نشرکتا .بنگاه ، تهران

 ،رو ین ، ب1ب، ج الّطن  یمگ، القانون فن  1338)یعمب  یالحس یابوعم نا،یاب  س -8

 . یشر عزالد و الّن ةباعیالّط ةمؤس س

 ،چناپ سنو م   ،یجنالل سنتار   ةآتش، ترجم یگ، رمزپرداز1831ژان)  ار،یبا ریپ -4

 نشر مرکز. ،تهران

 انتشارا  سخ . ،تهرانفرهنگ کنایا ، چاپ سوم، گ،1833ثرو ، منصور) -1

  یاءالد یضن  دی سن  قنا  یو تعم حیتصنح  ،یخاقان وانید گ،1838)یشروان یخاقان -2

 ار. زو  ، انتشارا تهران ی،ادسج 

 ، انتشنارا  تهنران   ،یمعن  دمحم ن  حیگ، برهان قاطع، تصح1882)یزیخمف تبر -3

 ار.زو 

موسسنه لغتنامنه   ه، تهنران، دانشنگاه تهنران،    گ، لغتنامن 1821)، عمی اکبردهخدا -.1

 دهخدا.

باشنر  اعنالم و    را ین گ، فرهننگ لغنا  و تعب  1834) یالد اءیضدی س ،یادسج  -3

 ار. زو  ، انتشارا تهران ،یشروان یخاقان وانیمشکال  د

 دی سن  قنا  یمنه و تعم گ، گمستان، مقد 1833) یالد مصمح خیش ،یرازیش یسعد -12

 .یانتشارا  الهد ،تهران ،یجواددی سکمال حاج

دومگ چنناپ  شیراینن)و ع،یتننازه بننه بنند یگ، نگنناه1811)روسیسنن سننا،یشم -11

  .فردوس ، نشرتهران ،چهارده 

 فردوس.   ، نشرتهران، چاپ دوم حا ،یفرهنگ تمم گ،1821ننننننننننننننننن)-10

 فردوس. ، نشرتهران ان،یو ب یگ، معان1818)روسیس سا،یشم -18
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  ،یالمفهنرس الالفناظ القنرآن الکنر    گ ، المعجن   1831دفواد)محم ن  ،یعبدالباق -14

 انتشارا  سبحان. ،تهران

  انتشنارا    ،تهنران  ،چناپ دوم  غنا ، الّم اثین گ، غ1831)یرامپور  یالد اثیغ -11

 .ریکبریام

چناپ سنوم،    ،یمثننو  ال یگ، مأخذ قصص و تمث1820مان)الّزعیفروزانفر، بد -12

 .  ریرکبیام ، انتشارا تهران

چناپ   ،یخاقنان  وانین د یهایگ، گزارش دشوار1812) یالد  رجاللیم ،یازکّز-13

   نشر مرکز.، تهران دوم،

 قطره.انتشارا   ،تهران ،یاشعار خاقان ةدیگ، گز1838اس)عب  ار،یماه -11

 ،تهنران  ،یینوا  یبه اهتمام عبدالحس ده،یگز خیگ، تار1883)حمداهلل ،یمستوف -13

 .ریرکبیانتشارا  ام

 .ریرکبیام، انتشارا  تهران  ،یمع یفرهنگ فارس گ،1831د)محم   ،یمع -02

  ید امن گ، مرصنادالعباد، بنه اهتمنام محم ن    1831ابوبکر)  یالد نج  ،ینج  راز -01

 . یو فرهنگ یعمم ، انتشارا تهران ،یاحیر

 چناپ  ،یدسنتگرد  دین وح حیخمسنه، تصنح   ا ین گ، کّم1833)یگنجو ینظام -00

 .ریرکبیانتشارا  ام ،تهران ،هفت 

چهنار مقالنه،    گ،1888)یاحمندب  عمنرب  عمن    ،ی سنمرقندی  عروضن نظامی  -08

 زو ار. یفروشکتا ، تهران  ،یمع دبه کوشش محم  ،ینید قزومحم  حیتصح

 ،چناپ ششن    ،یگ، فنون بالغنت و صنناعا  ادبن   1821) یالد ، جاللییهما -04

 نشر هما. ةسس ؤم ،تهران

 ب(مقاالت:

 ةفصننمنامتنناثیر روان بننر اثننر هنرمننند، گ،1811نغمننه) ،یسننیرضننا و رئ ،یبننافت -1

 .1811زیی، پا3ةو هنر، شمار یروانشناس

 
 


