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استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:
خاقانی ،شاعر بزرگ قرن ششم ،صاحب سبک خاصّی است .هرچند در روزگار وی آوردن زیورهای
لفظی و معنوی ذهن همة شاعران را بهخود معطوف کرده بود ،امّا قصاید خاقانی مظهر و جلوهگاه بالمنازع
این آرایهها و آراستنهاست .جوالن بیمانند خاقانی در آوردگاههای علمی چون تاریخ ،فلسفه ،طب ،نجوم،
داستانهای پیامبران ،قرآن و کالم ،تفسیر و اسطورههای ایرانی و ...دیوان او را همانند دائرةالمعارفی کرده
است .عناصر چهارگانه یکی از مضامین و مفاهیمی است که به شکل گسترده و هنری در شعر خاقانی نمود
دارد .هرچند عناصر اربعه قبل از خاقانی در شعر دیگر شاعران بهکار رفتهاست ،امّا خاقانی از نظر بسامد
فراوان و جلوههای هنری و تصویرپردازی شاعرانه ،آنها را ناهمگون از دیگر شاعران پارسیگوی بهکار برده
است .در این مقاله ،فراوانی و چگونگی بهکارگیری چهارعنصر را بهعنوان یک مفهوم و مضمون شعری در
قصاید خاقانی بررسی و هنرنمایی این شاعر بزرگ در اینباره سنجیده میشود .برای این منظور ابتدا شیوه-
های صوری کاربرد عناصر دستهبندی و بیان شده است .از آنجا که ژرفنگریهای شاعرانة خاقانی به این
عناصر سبب برجستگیهای خاصّ هنری در ابیات وی شده است .خاقانی تمایل قابل توجّهی به ترکیب-
سازی با استفاده از چهارعنصر داشته و از شیوههای همنشینی واژهها ،تناسب و تقابل برجستهسازی برای بیان
هنری و تصویرپردازی بهره برده است.
واژگان کلیدی :عناصر چهارگانه  ،عناصر اربعه ،خاقانی  ،قصیده  ،شعر قرن ششم.

 تاریخ دریافت مقاله39/6/51 :

تاریخ پذیرش نهایی49/6/03 :

 - 1نشانی پست الکترونیکی نویسندۀ مسئولmnikdarasl@yu.ac.ir:
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مقدّمه
عناصر ،جمع عنصر و در لغت به معنای «اصل» «بن » و «مناده» اسنت و در عمن
شیمی به جسمی گفته میشود که به هیچ وجه قابل تجزیه به عنصنر دیگنر نباشند و بنا
وسایل عادی به عنصر دیگر تبدیل نشود(.فرهنگ معی  ،ذیل عناصنرگگاهی بنه عناصنر
اربعه ،چهار آخشیج نیز گفتهاند .آخشیج :عنصر ،طبع در زبان حکمنت مقابنل صنور ،
مجازاً ضدیت ،معادا  ،جنگ ،چهار آخشیج ،عناصنر اربعنه یعننی خنا ،،آ

و بناد و

آتش(لغت نامه ،ذیل آخشیجگ و عناصر به کسر رابع و سکون تحتانی و جی  ،بنه معننی
نقیض و ضد و مخالف باشد؛ و هر یک از عناصر اربعه را نیز گویند به اعتبار ضدیت و
بعضی گویند آخشیج ،معر

آخشیگ با کاف فارسی است(برهان قاطع ،ذیل آخشیجگ .

به عناصر اربعه ،امها

اربعه(مادران چهارگانهگ نیز میگویند که از ازدواج آنهنا بنا

آباء سبعه(پدران هفتگانه یا همان هفت ستارهگ موالید ثالث(فرزندان سنهگاننه ،نبنا ،
جماد و حیوانگ بهوجود میآید .عناصر ثقیل(ثقیمهگ مراد دو عنصر خنا ،و آ

اسنت و

عناصر خفیف(خفیفهگ مراد دو عنصر هنوا و آتنش اسنت(.فرهنگ معنی  ،ذینل عناصنر
اربعهگ.
در باورهای که پایة عال بر ای عناصر دانسته شنده اسنت« ،جمینع موجنودا
زنده از نباتی و حیوانی از ترکیب ای چهار عنصر بهوجود آمدهاند .منشاء تئوری عناصر
از نظریههای جهان صغیر است .فرضیة اخالط(طبایعگ چهارگانه بخشنی از فرضنیههنای
جهان صغیر است .فرضیة اخالط چهارگانه در کتب مقدس هندیان به  0222سنال قبنل
از میالد میرسد ،اما ایرانیان ای نظریه را بسط و گسترش دادند .به این معننی کنه هنر
چیزی در جهان از عناصر چهارگانه به وجود می آیند»(.بنافتی ،رئیسنی ،1811 ،ص44گ
«ارسطو و همة حکما از زمی (خا،گ و هوا (بادگ و آ

و آتش سخ گفتهاند...معهنذا

بر حسب نظریهای فمسفی در طبیعت فقط سه آخشیج هست :زمی (خا،گ و هوا (بنادگ
و آ  .به اعتقاد پزشک اهل شهر میالن :آتش ،اصل نیست بمکه عنصری اسنت وابسنته
به سه عنصر دیگر و از آسمان آمده است»(.پیر بایار ،1831 ،ص02گ اب سینا برای باور
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است که «بدن انسان از ترکیب عناصر اربعه(آ  ،باد ،خا ،و آتنشگ سناخته منیشنود.
ولی با اخالط اربعه اداره(رشد و نموگ میشود»(.اب سینا1338 ،م ،ج ،1ص411گ
موضوع عناصر چهارگانه در آثار ادبی نیز نمود خاصّ خود را داشته است چنانکه
در کتا

مرصادالعباد ،از امها

کتا های عرفنانی ،چننی آمنده اسنت« :قسنمی دیگنر

(ممکوتیا گ از قبیل عال نفوس است و آن ه بر دو نوع است :عموی و سفمی ،عمنوی
چون نفوس سماوی از نفوس کواکب و افال ،و بروج سفمی چون نفوس اجسام زمینی
و آن ه بر دو نوع است :مفرد و مرکّب .مفرد چون عناصر اربعه و ممکو
و طبایع آن اسنت .چنانکنه آ

آن خنواص

را رطوبنت و بنرود  ،طبیعنت اسنت و دفنع تشننگی

خاصیت و آتش را یبوسنت و حنرار

طبیعنت اسنت و احنراخ خاصنیت و خنا ،را

طبیعت است و انبا

طبیعنت

یبوست و برود

خاصیت و بناد را رطوبنت و حنرار

است و امنداد رو خاصنیت»(.نجن رازی ،1831 ،ص43گ در دینوان شناعران  ،چهنار
آخشیج از منظرهای گوناگون به کار رفته است .نظامی گنجوی بارها در پنج گننج خنود
به ای عناصر اشاره کرده است:
بست

زآتش و آبی که به ه درشکست

پیننننه دراو گنننرده یاقو

خنننون دل خننا ،زبحنران بناد

در جگنننر لعل جگنرگون نهاد ...
(نظامی ،1833 ،ص11گ

و خا ،و بنناد و آتش

کنند آمنند شدی با یکنندگر خوش

اگرچننه آ

همننی تا زو خنننط فرمنان نینناید

به شخننص هیننچ پیکر جان نیاید

(همان ،ص 104و صص1801 -1124-103-200گ
نظامیعروضی ،نظام جهان و پایداری عال را حاصل هماهنگی ای چهارعنصر
میداند(.عروضی ،1888 ،ص3گ اما شاید بتوان گفت هیچ شاعر پارسیگویی به اندازة
خاقانی به عناصر اربعه توجه و اهتمام نداشته است ،زیرا صرفاً در قصاید 13بار ،نام
چهار عنصر را با ه 28 ،بار نام سه عنصر و 182بار نام دو عنصر را در یک و گاهی دو
بیت آورده است و در تمام ای

موارد ،آفرینش هنری قابل توجه است .خاقانی در
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قصاید از عناصر اربعه با نامهای «چارآخشیج»(،خاقانی ،1838 ،ص041گ« ،چهار
اصل»(،همان ،ص11گ «چاراسبا »(،خاقانی ،1838 ،ص10گ« ،چارارکان»(،همان ،ص0گ،
«چاربسیط»( ،همان ،ص482گ« ،چارزن»(،همان ،ص034گ« ،چارمادر»(،همان ،ص113گ،
«چارالشه»( ،همان ،ص201گ« ،چارماما»(،همان ،ص114گ یاد کردهاست .یک قصیده را
با قافیة «آفتا »(همان ،ص11گ در مد قزلارسالن فرمانروای آذربایجان و یک قطعه با
قافیة «آ »(همان ،ص113گ و یک قصیده را با قافیة «خا »،در مرثیة امام محمدیحیی
(همان ،ص083گ و یک غزل با قافیة «باد» سروده است(همان ،صص130-138گ که در
بی دیوانهای دیگر شاعران پارسیگوی بینظیر است .بسامد زیاد و تنوع کاربردها و
کارکردهای ای عناصر در دیوان خاقانی سبب شده ابتدا به شیوههای صوری کاربرد
عناصر اربعه ،سپس به برجستهسازیهای هنری و تصویرپردازی با چهارعنصر بپردازی .
نکته قابل توجه ای است که درای مقاله از دیوان خاقانی به تصحیح و تعمیقا
ضیاءالدی

س ید

سجادی استفاده شده است و در برابر هرارجاع ابتدا شمارة سطر ،سپس

شمارة صفحة دیوان ذکر شده است.
 -1شیوههای بهکارگیری عناصر اربعه
 -1-1ذکر صریح نام عناصر چهارگانه بدون ترکیب با کلمات دیگرر :بنه این
نکته باید توجه داشت که شاعر گاهی چهار عنصنر را بنه دو دسنته تقسنی کنرده و دو
عنصر را با رابطة تضاد در کنار ه میآورد چون شاهد اول ،دوم و سوم.گاهی نینز این
رابطه را لحاظ نمیکند و سازگاری دو عنصر را مبنا قرار میدهد چون شاهد چهارم.
ما درآب وآتش ازفکر

کهگویی آن نسی

باد زلفنت بود یا خاک جننا

پادشنناه
(13/3گ

جان ،خاکنعل مرکبت ،وزآب ،طوخغبغبنت در آتش موسننی لبت باد مسیحا داشتنه
(818/11گ
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گر نفنس خاک پاش بهگمخن در آورم
(041/2گ
نه باد را بر خراک ره نه آب مجرا داشته

چندان برون راند سپه کآتش گرفته فرخ مه

(812/4گ
 -2-1ذکر صریح نام سه عنصر و آوردن کلمههرای متررادف و هرممعنری برا
عنصر چهارم:
نیست از ای آب و خاک ،ز آب و هواییاست دل
کآتررش بنننازی کنننند شینننر نینسنتنننان او
(820/12گ
مطر

سحرپیشه بی در صور هر آلتی
آتش و آب و باد و گل برده بهه بساحری
(403/18گ

تا فمک آکنده بناد از دل و جان عدو

مزبمننة آب و خراک ،دایرة براد ونار
(112/8گ

گاهی نیز سه عنصر با مفهومی کنایی در بیت آمده است:
ای گره بادند از ایشان سازگاری ک طمب
کآتررشی باالی سر دارند و آبری زیر ران
(801/13گ
 -3 -1ذکر چهار عنصر و ترکیب دو عنصرمتناسب با کلمههای دیگر :
خاکیان جگر آترش زده از باد سموم

آبخور ،خاک در حضر

واال بینند
(33/0گ

خاکیان را ز دل گرم رو از آتش شوخ

باد سننرد از سرخوناب سویدا شنوند
(122/12گ
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و آتش ز بادخانررة احشناء بر آورم

شوی دهان زحرص بههفتاد آب و خاک

(041/12گ
چو باد و خاک سبنک سایه و گرانبارم

اگر چه زی فمک آبرنگ آترشبرراز

(012/3گ
تو بادی و م خاک تو ،تو آب و م خاشا ،تو
با خننوی آتشرررناک توصبر م آوار آمده
(832/2گ
 -4-1ذکر صریح نام دو عنصر از عناصر چهارگانه و ترکیب عنصر سروم برا
پسوند یا اشارة مجازی به دو عنصر دیگر :
م آبم کنه چنون آتشی زینر دارم

زننننگ زمیرن در هررروا میگرینننزم
(032/8گ

آن آتشررین صمیب در آن خانه مسیح

بر خاک منننرده ،باد مسیحا برافکند
(182/2گ

بر سر آتش هوا دیگ هوس همی پزم
گرچه بهکاسة سرم بر سرم آب میخوری
(401/12گ
گاهی نیز فقط یک عنصر ذکر میشود اما عنصر دیگر در ترکیب با کممنهای دیگنر
آورده میشود:
گننر سنننگ پذیرد آب جننودش

ز آتررشزنه ضیننمران ببننینننن
(021/13گ

بر خاک درش زبنوس شنناهنان

نقننننننش رخ آبدان ببیننن
(023 /12گ

در مواردی دو عنصر در بیت ذکر و تکرار میشوند:
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زآنکه امروز آب و آتش عاجز از اعجاز اوست
گر بخواهد ز آب سازد شمع وز آتش آسیا
(00/8گ
گاهی دو عنصر در بیت آورده میشود اما یکی از آن دو سه بار بنه شنکل کننایی
تکرار میشود:
دالجهان همه باد است و خمق باد پرست

نه آتشررم چه فروزی به باد رخسنارم
(012/1گ

گاهی دو عنصر در دو بیت متوالی ذکر میشود و در مصراع نخست هنر بینت بنا
کارکردی تشبیهی تکرار میشوند:
گاهی کبود پوش چو خاکاست و همچو خاک
گنجنننور دایگان و لگنند خسنتة عننوام
گاهی سپیدپوش چو آب است و همچنننو آب
شوریننده و مسمسل و فنارغ ز هر حطام
(821/8،0گ
زمانی نیز دو عنصر متناسب در دو بیت متوالی در بافتی کنایی نمود مییابند:
مار کز روی زهد خاک خورد

رینننزد از کام زهر جان اوبار

نحل کآب عنب خورد بر تا،

نوش گوار

بارد از لب شرا

(132 /14،11گ
 -5-1استفاده از یک عنصر با توجّه به مفهومی کنایی:
خود بینیازم از حشر اشک و فوج آه

کآن آتشم که یک تنه غوغا برآورم
(ویرانگری و غوغا انگیزیگ(048/14گ

 -6-1استفاده از مجاز :خاقانی ،گاهی بهجای ذکنر صنریح عناصنر چهارگاننه از
عالیق و مالئما

آنها استفاده میکند .ازکممنا

«زمنی » « ،گنرد»« ،سننگ»« ،خُشنک»،

«گِل»« ،نام مکانها»« ،کوه»« ،سفال» و ...برای عنصر «خا »،و از کممناتی ماننند« :هنوا»،
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«دم»« ،بو»« ،آه»« ،نسی » و «دود» برای عنصر «باد» و از کمماتی مانند« :خور»« ،خورشید»
و  ...برای عنصر «آتش» و از کمماتی مانند «دریا»« ،جوی» و ...برای عنصنر «آ » بهنره-
های زیادی برده است که نشناندهنندة دقّنت و توجنه بسنیار ذهن شناعر بنه عناصنر
چهارگانه است  ،در ای کار از مجاز با عالقههای گوناگون بنا آوردن ننام دو ینا سنه ینا
چهار عنصر در یک یا دو بیت استفاده کرده است.
آتشی کننننز هوا(بادگ آب سر تیغ او

گرد(خا،گ برآرد بهحک گاه وبال و قِران
(811/11گ

در بیت زیر دود و خاکسنتراز لنوازم آتنش اسنت امنا خاکسنتر عنصنر خنا ،را
نیزتداعی می کند:
سازد آتش و قاروره ز آسمان و شها

کند ز اهننرم دودرنگ خاکسرتر

(12/18گ
از نسررریم مغفر

آتشی را از «انا» گفت پشیمان دیده اند

کآبی و خاکی یافنته

(38/13گ
آب هرآه و سنگ اربشود نیست عجب

کنه دم آترش طور از ید بیضا شنوند
(124/1گ

در شاهد فوخ سختی سنگ اراده شده است اما در تناسب بنا آ

وآتنش مجناز از

خا ،بوده و دم نیز مجاز از باد است ،تناسب سنگ و آه که در باور قدما محنلّ آتنش
است نیز قابل توجه است.
آتش و باد مجس دیده ای کزگرد و خوی

کوه البرز از س و قلزم ز ران افشاندهاند
(112/2گ

صبح آه آتشین ز جگر بر کشید و گفت

دردا که کننارهای خراسننان ز آب شد
(112/13گ

(زآ

شدنگ کنایه از بنیرونقنی اسنت و آه درترکینب آه آتشنی  ،مجناز از بناد

است(.خاقانی در جای دیگر باد را بهجای آه بهکار برده استگ
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زهره برچیده چوخورشید نم(آ گهرجرعه
که در آن خاک چنننان بیخطر آمیختننهاند
(113/11گ
پیش کآید تف(آتشگخشمش بهطمب بوی(بادگ رضاش
کز رضنناش آب و گررل بوالبنشر آمیختهاند
(102/11گ
ز آتش زنه ضینننمران ببینننن

گر سنررگ پذیرد آب جنننودش

(021/13گ
بخواه از مغان در سفال(خا،گ آتش تر(آ گ
کننز آترررش سفال تننو ریحنننان نمننناید
(101/3گ
بو ،بسامد و نقش قابل تنوجهی در تنداعی مجنازی بناد در اشنعار خاقنانی دارد.
شاعردر تناسب با عناصر آ  ،خا ،و آتش واژههای «عنبنر» « ،نافنة آهنو» « ،کنافور» و
«عود» و  ...را بهکار میبرد تا عنصر باد (بوگ را به ذه خواننده متبنادر کنند یعننی اگنر
گاهی از رننگ اشنیاء قرمنز بنرای ینادآوری عنصنر «آتنش اسنتفاده منیکنند .در این
تصویرپردازی از بوی مواد برای یادآوری عنصر «باد» بهره بنرده اسنت (.مجناز از ننوع
الزمیتگ
غالیه سای آسمان سود بر آتشین صدف

از پی مغز خاکیان لخمخه های عنبری
(402/1گ

در ای بیت دو عنصر آتش و خا ،بهکار برده شده است اما دو واژة «عنبر وغالیه»
که موادی بوینا ،هستند ،یادآوری عنصنر «بناد» اسنت .تصنویر پنردازی کنه بنا روش
توصیف بر پایة تشبیه (آسمان به غالیههاگ و استعاره (آتشی صدف =خورشیدگ و مجناز
(خاکیان = انسانهاگ بنا شده است و موضوع کمّنی بینت ،خوشنبویی هنوا در صنبحگاه
است.
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آترش از دست فمک سودم بهدست
عودی خرراک آتشین اطمنس کنن

کو بهپای غ چو خراکم سنود و بس
زآ

و خوننی کای مژه پالود و بس
( 2و021/ 1گ

شاعر از عنصرهای آتش ،خا ،و آ

آشکارا نام بنرده اسنت امنا بنا واژة «عنود»

جای خالی عنصر چهارم یعنی «باد» را تداعی کرده است.
در کنار ویژگیهای صوری که فراخور فضای مقاله مواردی از آن نشان داده شند،
گاهی خاقانی چهار عنصر را با تکیه و توجه خاص به نکتة هنری بهکار بنرده اسنت .در
ای حال عناصر بهگونهای بهکار رفتهاند تا مواردی چون ایهام ،متنناقضنمنا ،تممنیح و ...
در بیت برجستهتر شود .بنابرای به ابیاتی از گونههای مختمف ای کناربرد اشناره منی-
شود.
 -2کاربرد چهار عنصر و برجسته سازی هنری
 -1-2تناسب به روش تضاد
خاقانی گاهی با لحاظ تضاد بی عناصر ،دو عنصر متضاد را درکنار ه ذکنر منی-
کند .اما گاهی با توجه به سازواری ضربدری و دوبهدوی ای عناصر ،دو عنصر متناسب
را ذکر میکند ،اما با کممهای دیگر آن دو را در تضاد باه قرار میدهد .گاهی نیز تضاد
دو عنصر به سازواری و آشناییزدایی میانجامد.
برداشت فر او دو گروهی ز خاک و آب

آمیخنت با سمنننوم اثیررری دم صبا
(1/12گ

در ای بیت شاعر از «دو گروهی» همی «تضاد» را اراده کرده و خا ،را در مقابل
باد و اثیری(کرة آتشگ را در مقابل دم صبا(بادگ بهکار برده است .در شاهد زیر نیز همی
کار انجام شده است.
ز آب رنگنی حجا

عقل مساز

شعنمة نار پیش شینر میننننار
(131/12گ
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عاقالن دیدند آب عزّ شروان خاک ذل

118

بر هری و بمخ و مرو شاهجان افشاندهاند
(123/18گ

در ای بیت آ

و خا ،با ه تناسب دارند اما کمما

عنزّ و ذل آن را در فضنای

کنایی در مقابل ه قرار داده و تضاد اراده شده است.
آب حیا

بر روی هفت دخمة خضرا برافکند

نوشد و پس خاک مردگان

(188/0گ
آ

و خا ،در ای شاهد نیز در نگاه اول با تناسب ظاهر منیشنود امنا حینا

و

مردگی آن دو را در فضای تضناد و رمنندگی قنرار داده اسنت در حقیقنت این شنیوة
خاقانی است که دو عنصر متناسب را با ذکر صفت یا کممهای در بافت تضاد بهکار می-
برد.
آتش قندیل بنشست آب سبحه ه برفت

کآتش و آب از قد قندیل دیگر ساختند
(111/11گ

در حقیقت بارویکردی دینی،آشنایی زدایی یافتنه و

در مصراع نخست آتش و آ

رابطه شان تناسب است زیرا قندیل (مربوط به آیی مسیحیت و سبحه مربوط بنه اسنالم
استگ ویژگی دیگری به آنها بخشیده است .گویا تضناد آنهنا از مینان رفتنه اسنت و در
بافت کنایی فرونشست آتش و آ

رفت  ،تناسب آنها معنا مییابد.در مصرع دوم تضناد

دو عنصر کامالً به تناسب و دوستی بدل شده است.
 -2-2پارادوکس (متناقض نما)
خا ،لب تشنة خون است ز سر چشمة دل

آب آتش زده چون چاه سقر بگشننایید
(111/1گ

نوبر چرخ که چیست بجز جام می

حاممهای ز آب خشک آتش تر در شک
(022/1گ

ناگنزران دل تویی کز طنر

آشناتننری

خاک توام بهخشک جان تا بهلب آتش تری
(401/1گ
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 -3-2مراعاتالنّظیر
اگر هر شاعری عناصر چهارگانه را در یک یا چند بیت بیاورد و جنبة هننری هن
نداشته باشد ،کمما

متناسب بهکار رفتهاند .اما در ای پژوهش ،مقصود تنها ذکر نام آنها

نیست بمکه آوردن کمما

دیگر در شعر که به دالیل گوناگون با عناصر اربعه ارتبناط و

تناسب داشته و کامالً ویژگی هنری بیابند .خاقانی از این روش بهنرههنای کنافی بنرده
است و گاهی در یک بیت یا بیشتر زنجیرهای از کمما

متناظر و متشاکل را ایجاد کنرده

است:
کنند ز اهنننرم دود رنگ خاکستررر

چو سازد آتش و قاروره ز آسمان و شهاب
(12/18گ

کممة خا ،در خاکستر ،آتش و آ
کمما

آتش و قاروره و آسمان و شها

در کممة شها

همان عناصر اربعهانند کنه بنا

و اهرم و دود با تممنیح بنه آینة قنرآن (منن

استَرنخن السَّمعن فاتبن نعهُ شِها ٌ مُبی ٌگ(آیة  ،11الحجرگ شنبکهای درهن تنینده و متناسنب را
شکل داده است.
درمیان آب و آتش کای سال است آنسمند
شیر مردان چون سمحفا

و سمندر ساختنند

شه خمیل اعجاز و هینجا آتش و گرد خمینل
از بهنننار و گنل نگارستننان آزر ساختننند
(111/2 ،3گ
کمما

آ

و آتش و گرد (به کسر اولگ که تداعیکنندة «گرد» به فتح نخسنت و

مجاز از خا ،است ،با توجه به میدان رزم و ساز جنگ تناسب خاصّی برقرار کنردهانند.
ای کمما

تناسب جالب توجه دیگری با کمما

سمحفا  ،سمندر ،سنمند و شنیر نینز

ایجاد کردهاند و هر یک از عناصر در معنای حقیقی ینا مجنازی ارتبناط دقیقنی بنا این
حیوانا

یافته است .نکتة دیگر ای است که ای عناصر با توجنه بنه داسنتان حضنر
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ابراهی و آیة شریفه :یا نارُ کونی برداً و سالماً عمی ابنراهی (آینة  ، 23االنبیناءگ تناسنب
معنایی زیبایی آفریده است.
 -4-2تناسب با تأکید بر تلمیح
ای آب خضر و آتش ،موسی و باد عیسی

داری ز خاک دربنند اجالل عز

و فر

(113/11گ
در مصراع نخست آ
ظمما

حیا

خضر ،به داستان آ

و دستیابی خضنر بنر آن در

اشاره دارد .همراهی موسی و خضر نیز با توجه به آتش موسی مورد نظر اسنت.

آتش موسی اشاره دارد به دو داستان« :آنگاه بفرمود [فرعون] تا طشتی بیاورند پر آتنش
و طشتی دیگر پر از عنّا

و هر دو را پیش او بنهادند .موسی دست به عنّنا

دراز کنرد

تا برگیرد .جبرئیل در ساعت بیامد و دست او بگرفت و سوی آتنش بنرد .موسنی پناره
آتش برگرفت و بر زبان نهاد و زبانش بسوخت و آن عقده بر زبان او از آن بود .فرعنون
او را معذرور داشت(.ابو اسحاخ ابراهی النیسابوری ،1842 ،ص114گ واشنارة قرآننی در
سورة القصص آیة« 03هنگامیکه موسی مند

خنود را بنه پاینان رسنانیده(خدمت بنه

شعیبگ و همراه خانوادهاش(از مدی به سوی مصرگ حرکت کرد از جانب طنور آتشنی
دید »....و باد عیسی اشاره دارد به« :باد مسیح و باد مسیحا کنایه از نفنس عیسنی عمینه-
السالم است که مرده را زنده میکرد و منراد از اعجناز عیسنی ینا مسنیحا ،زننده کنردن
است»( .شمیسا ،1821 ،ص413گ خاقانی ترکیب آ

خضر و باد عیسی را در شاهد زیر

نیز بهکار برده است:
خاک پایش ز آب خضر و باد عیسی بهتر است
قیمت یاقننو

حمننرا برنتابنند بیننش از ای
(883/2گ

مهدی که بیند آتش شمشیر شاه گوید

دجننال را بهتنننوده خاکسترری ندارم
(011/1گ

__________________________________________________________________
551

كاوش نامه ،سال هفدهم ( ،)5931شماره 93

بیت اشاره به داستان حضر
بر پایة روایا

مهدی(عجگ و دجال دارد « .دجال شخصی است که

اسالمی در آخرالزّمان ظاهر میشود و همة عال را میگیرد مگنر مکّنه و

مدینه را و بر پیشانی او به حروف مقطّعه «کافر» نوشتهاند و یک چش او کور اسنت تنا
اینکه پس از ظهور ،حضر

مهندی(عجگ او را منیکشند و در رواینت دیگنر حضنر

مسیح از آسمان چهارم فرود آمده و او را نابود میکند و عدهای گفتهاند هنر دو بنا هن
ظهور میکنند .برخی گفته اند دجال خود را مهدی یا مسیح معرفی منیکنند و منردم را
فریب میدهد( ».شمیسا ،1821 ،ص031گ
گر ز بادست و گر از آب دو طوفان بهمثل

هر دو نننو از پی طوفان بهخراسان یاب
(031/2گ

جانشان گران چو خاک و سر باد سنجشان

بیسنگ چون تنرازوی یوم الحسابشان

چننون قوم نو خشننک نهاالن بننیبرند

باد از تنننور پینننرزنی فتننح بابننشان
(801/18 ،14گ

در ای ابیا  ،به آغاز داستان طوفان نو اشاره شنده اسنت« .پنس خندای تعنالی
توفان آ

بفرستاد و نخستی از تنور سرای نو به کوفنه سنربرآورد کنه اکننون داخنل

مسجد جامع است و آن تنوری بود از آه که جبرئینل از بهشنت بنه آدم آورده بنود و
فرزند به فرزند می رسید» (مسنتوفی ،1883 ،ص04گ بناد در مصنراع دوم فعنل دعنایی
است اما با ایهام و با توجه به معنای ایهامی فتح با (اصطال نجومیگکه سبب بناران و
طوفان است« .فتح با

زمانی است که دو اختر که خانههایشان در برابر یکندیگر اسنت

در اتّصال باشند مانند اتّصال ماه یا آفتا

با کیوان نینز اتّصنال ناهیند بنا بهنرام ،اتّصنال

نخستی نشانة باریدن آرام برف و باران است ...اتّصال تیر با بنرجیس نشنانة فنتح بنا
بادهاست»(.کزّازی ،1812 ،ص48گ بنابرای ارتباط معنی ای اصطال و فعل دعایی بناد
و ارتباط تنور و آتش و کممة خشک دره تنیدگی اجزای بیت با توجه به چهنار عنصنر
است.
یعقنننو

دل  ،ندین احننزان

یوسننف صفتنن  ،مقینن زندان
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او در چنه آب بود از اخننو

113

م در چنَننه آتشرررم ز اخوان
(842/12 ،11گ

در ای شاهد  ،داستان حضر

یوسف و آتش حسد برادران و به چاه افکندن وی
و آتش به تصویر کشیده شده است.

و محسود شدن خاقانی با بهرهیابی از دو عنصر آ
خوندل شیری است آن می که دهد رزب

زآب وگل پرویز است آن خ که نهد دهقان
(813/13گ
آ

و گل مادة اولیة آفرینش است اما با توجه به داستان خسرو و شنیری و طبقنة

دهقانان در روزگار ساسانیان اراده شده است .کممة خنون و قرمنزی آن در کننار آ

و

گل یادآور آتش و تداعیکنندة تقدس آن در روزگار خسروپرویز است.
گر سحر م بر آتش زردشت بگذرد

چون آب خواند آتش زردشت زند او
(821/2گ

زرتشت پیامبر ایران باستان که در شعر که فارسی او و پیروانش را آتنشپرسنت
پنداشتهاند و قبمة زردتشت همان آتش است در بسیاری از کتنب او را بنا ابنراهی نبنی
یکی گرفتهاند ...زند و پا زنند دوکتنا

از تصننیفا

ابنراهی زردشنت بنه شنمار منی

روند(.شمیسا ،1821 ،صص822-823گ
بادسمیمان در برش و ز نارموسی منظننرش
طیر است گویی پیکرش ،طوراست ماناداشته
(813/0گ
باد سمیمان اشاره دارد به ای که ،باد تسمی حضر
حمل میکرد و حتّی پشهای از باد به حضر

سمیمان بود و تخت سمیمان را

سمیمان شکایت کنرد(.فروزانفنر ،1820 ،

ص182گ کممة طیر با سمیمان مناسبت دارد و طور ،آتش طور را تداعی میکند .
 -5-2ایهام :یکی از شیوههایی که خاقانی در بهکارگیری عناصر اربعه از آن بهنره
فراوان برده است «روش ایهام» است .در ای روش چنان کممنا

را هنرمنداننه بنه کنار
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گرفته و انواع ایهام را آفریده است که ذه هر خوانندهای را بر بال وه و خیال منی-
نشاند.
 -1-5-2ایهام تناسب :شاعر در ای زمینه به چند شیوه هنرنمایی کرده است:
 -1گاهی بی یک کممه و جزئی از کممة دیگر تناسب و هماهنگی ایجاد منیکنند
که گاهی ای کممة مرکّب ،فعل است:
هر چه نقش نفس میبین به دریا میده

هر چه نقد عقل مییابم در آتش می برم
(041/1گ

«آ » در فعل مییاب با آتش و دریا و نفس ( یادآور نفس یا دم بنه فنتح اول و
دومگ ایهام تناسب دارد.
-0گاهی از فعل دعایی «باد» برای ایجاد تناسب و هماهنگی با سایر عناصنر اربعنه
استفاده کرده که زیبایی خاصی را در شعر خود ایجاد کرده است و ذه خوانننده را بنه
«عنصر باد» به وه انداخته است:
آب گرز گاوسارش باد کو را عرشیان

آتش ضحا ،سوز و اژدها خور ساختند
(118/18گ

آ  ،آتش و باد (فعل دعاییگ از عناصرهستند و واژة خور بنا آنهنا ایهنام تناسنب
دارد ،زیرا تداعیکنندة خورشید(کرة آتشگ است که ارتبناط آن بنا آتنش آشنکار اسنت.
خاقانی در ابیا

دیگر نیز همی تناسب را بهکار بنرده اسنت(.دیوان ،صنص-113-100

038-040گ
 -8گاهی یک جزء معنیدار کممة بسیط و یا مرکّب را یک عنصنر فنرک کنرده و
آن را با عناصر دیگر متناسب و هماهنگ کرده که هنر خواننندة بنا ذوقنی این ایهنام را
متوجه میشود.
خاکیان را دل گرم رو از آتش شوخ

باد سننرد از سرخوناب سویدا شنوند
(122/12گ
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دو جزء کممة خونا  ،خون (قرمزی آنگ و آ

113

با دیگر عناصر(باد،آتش وخا،گ

ایهام تناسب دارد.
در چشمش آب نی ورخ از شرم خوی زده
بادام خشک خوشتر و گُل تر نکننوتر است
(34/13گ
جزء باد در کممة بادام با آ

در مصرع نخست تناسب وه انگیز مییابد و کممنة

گُُُل نیزعنصر گِل(خا،گ و تر عنصر آ

را نیز به ذه مبتادر میکند .کممنا

خشنک و

تر سبب تبادرگل در کممة گُل و عنصر باد در بادام میشود.
 -2-5-2ایهام تبادر :گاهی خاقانی برای بهرهگینری از عناصنر اربعنه در شنعر از
کمما

ه شکل و ه صدای آنها استفاده میکند به نحوی که تناسب آنها با دوگنانگی

معنایی به ذه متبادر میشود .شمیسا در توضیح ای نوع ایهام گفته اسنت « :واژهای از
کالم ،واژة دیگر را که با آن (تقریباًگ ه شکل یا ه صداست بنه ذهن متبنادر منیکنند.
معمننوالً واژهای کننه بننه ذهن متبننادر منیشننود بننا کممننه ینا کممنناتی از کننالم تناسننب
دارد»(.شمیسا ،1811 ،ص141گ
زان لب چون آتشِ تر هدیه ک یک بوس خشک
گرچنننه بر هر آتشی مُهری ز عنبر ساختند
(118/0گ
مُهر استعاره از خال سیاه است ولی در تناسب با عناصری چنون :آتنش ،تر(نشنانة
عنصر آ گ ،و خشک(نشانة عنصر خا،گ مِهر(خورشیدگ را برای عنصر آفتا

بنه ذهن

مبتادر میکند.کممة مهر درتناسب با آتش ،کممة مهر به ض نخست(خورشید ،کرة آتشگ
را تداعی و به ذه متبادر میکند.
در آب خضر آتشزده ،خ خانه زومری کده

ه حاملرو آمده ،ه نفسعذرا داشته
(810/2گ
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نَفس که اشاره به دمیدن در وجود مری عذرا است ،ذه خواننده را در تناسب بنا
آ  ،آتش ،به «َنفَس» یا دمیدن ،نشانة عنصر باد سوخ میدهد.
با توجه به ای که واژة رنو و ریح از یک ریشنهانند و واژة «رو » (جنانگ نینز از
همی ریشه گرفته شده است ،خاقانی در بیتهنای فنراوان ،واژة رو (جنانگ را همنراه
دیگر عناصر بهکار برده و از آن«ریح» را در معنی عنصر باد اراده کرده است:
ز ای بیش آبروی نریزم برای نان

آتش ده به روح طبیعی بجای نان
(814/1گ

رو در کنار دوعنصر آ

و آتش ،یادآور ریح(بادگ است.

در سفال خ آتشی است که هست

عقنننل حننراخ او و رو شنننرار
(131/1گ

بخنننواه از مغان در سفرال آتش تر

کز آترررش سفال تو ریحان نماید
(101/3گ

ریحان ،همان سپرغ یا نازبو است که به هر نوع گیاه خوشبوی نیز اطنالخ منی-
شود و نقش ای گیاه را روی کوزه و خ های باده میکشیدند ،به نوعی باده نینز اشناره
دارد .همچنی یادآور عنصر باد در ارتباط با سفال(عنصر خا،گ ،آتش و تر(آ گ است.
 -3-5-2ایهام ترجمه « :در ایهام ترجمه دو لغت که مترادف همند بنه دو معننی
مختمف بهکار میروند .ای دو واژه معموالً یکی عربی و یکی فارسی است اما ضنرورتاً
چنی نیست»(.شمیسا ،1811 ،ص183گ
از دم روزه ده شسته به هفت آب و زَمی

هفت تسکی دل غصه خور آمیختهاند
(112/11گ

از واژة «دم» به «مجاز»« ،سخ » اراده شنده اسنت امنا معننای آن در زبنان عربنی
«خون» به نشانة عنصر آتش با آ

و زَمی و خور(نشانة عنصر آفتا گ تناسب پیدا منی-

کند .دم در ای بیت چند معنی را به ذه متبادر منیکنند ،نخسنت دمیندن و نفنس کنه
یادآور باد است در تناسب با آ

و زمی(زمی  ،خا،گ اما بنا توجنه بنه کممنة روزه کنه
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یادآور روزة سکو

است داستان باردار شدن منری در چشنمة آ

101

و دمیندن جبرئینل

درآستی وی را تداعی میکند .از سوی دیگر ،معادل عربی آن خون است که در تطهینر
با آ

روز(روزهگ و خنور (خورشنیدگ

و خا ،تناسب مییابد اما با توجنه بنه کممنا

سرخی کرة آتش یا اثیر را به ذه متبادر میکند.
آب چون نار ه از پوست خورم

چون نیرررابم نم نیسننان چکن
(010/11گ

در ای شاهد نیز آ

در فعل نیاب در کنار ن عنصر معروف را تداعی و بنه ذهن

متبادر میکند از ای نظر میتوان آن را ذیل ایهام تبادر نینز ذکنر کنرد امنا کممنة ننار از
سویی یادآور کممة آتش در زبان عربی است و که با آ

ایهام ترجمه و تضاد را به ذه

متبادر میکند .از سوی دیگر ،به میوة معروف انار که با فشردن ،آ

آن را میگیرند و بنا

ایجاد روزنی کوچک بر پوست آن ،آبش را میمکند  ،اشاره دارد .این ننوع ایهنام را بنا
بیت زیبای زیر به پایان میبری :
تا جگنننر آب را سده ببسننت از تراب

زهرة اعدا شکافت چون جگر صبحدم

(43/3گ
کممة ترا

به معنی خا ،با آ

تداعیکنندة تر به فتح صفت آ

تناسب مییابند .جنزء نخسنت این کممنه «تَنر»

است و بخش دوم آن کممنه نینز بنه خنود آ

دارد .بنابرای شاعر به زیبایی عنصر آ

اشناره

و ویژگنی آن را از دل خنا(،ترا گ اسنتخراج

کرده است.
 -6-2متناقضنما :مهمتری نوع تضاد در ادبیا

پارادوکس یا متناقضنما اسنت

و آن وقتی است که تضاد منجر به معنای غریب به ظاهر متناقضنی منیشنود»(.شمیسنا،
 ،1811ص113گ
نوبر چرخ که چیست بجز جام می

حاممه ای ز آب خشک ،آتش تردر شک
(022/1گ
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ترکیبا
است« .آ

آ

خشک و آتش تر متناقضنماهایی برای توصیف جام لبریز از شنرا

خشک» همان پیالة بموری و شیشهای است که در شفّافی بسان آ

است و محتوی «آتش تر» (بادة سرخ فامگ است .جایگاه دو عنصر آ
و تری که از ویژگیهای آن دو عنصر است ،در ای ترکیبا
خاک لب تشنه خون است ز سرچشمه دل

منجمند

و آتش ،خشنکی

آشکار است.

آب آتشزده چون چاه سقر بگشایید
(111/12گ

آ
عنصر آ

آتشزده متناقضنما و در همان حال کنایه از «اشک خونی » است و ینادآوری
و آتش است.

زآن لب چون آتشتر هدیه ک یک بوسخشک
گرچننه بر هر آتشی مُهری ز عنبر ساختند
(118/0گ
«آتش تر» ،کنایه از لب آ دار و شادا

یا بادة سرخ فام و صفت خشنک ضنم

تناسب با کممة «تر» یادآور عنصر خا ،نیز است .چنانکه کممنة تنر ینادآور عنصنر آ ؛
بنابرای دو کممة خشک و تر در ترکیبی متناقضنما و در تناسنبی وهن انگینز بنا سنایر
اجزای بیت زیباییآفرینی کردهاند.خاقانی در شاهد زیر نینز بنه زیبنایی طمنوع صنبح و
ناپدید شدن ستارگان در پرتو نور خورشید را با بهرهیابی از دو عنصر در بیانی تنناقض-
آمیز تصویر کرده است:
صبح است کمانکش اختران را

آتررررش زده آب پیکنننران را
(81/3گ

 -7-2کنایه :خمق ترکیبا

کنایی با عناصر اربعه در قصاید از دیگر هنرنماییهای

خاقانی است که بدون استفاده از ای عناصر ،ایجاد ای ترکیبا

امکان نداشت .حال بنه

مواردی از ای نوع اشاره میشود.
 باد در دست داشت  :کنایه از بنیحاصنمی و تهنیدسنتی(ثرو  ،1833 ،ص42گخا ،بر کسی پاشیدن :ناچیز و ذلیلکردن(همان ،ص123گ
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تا تو خود را پای بستی باد داری دردو دست
خاک بر خود پاش کز خود هیچ نگشاید تورا
(1/0گ
 آتش سر بودن :کنایه از تندی و تیزی(ثنرو  ،1833 ،ص12گ بناد کناله بنودن:کنایه از غرور و نخو (غیاثالدی رامپوری ،1831 ،ص123گ
نه پی تاجوری خواه داشت

گرچه آتش سرم و باد کاله

(14/11گ
 -در آ

و آتش بودن :تصدیع و تشویش بسیار(ثرو  ،1833 ،ص02گ

ما درآبوآتش ازفکر

باد زلفنننت بود یا خاک جنا

که گویی آن نسی

پادشاه
(13/3گ

 آتش در چیزی زدن :از میان بردن چیزی(ثرو  ،1833 ،ص11گ خا ،بنر فنرخکسی بودن :ذلیمی و ناچیزی(همان ،ص123گ آ

رخ در چاه کردن :بیعنزّ

و خفینف

شدن(همان ،ص3گ
آتش اندرجاهزن گو باد در دست تکی

آبرخ در چاه ک گو خا ،بر فرخ طغان
(802/12گ

از دهان آوردن :سخت شیفته و مشتاخ چیزی شدن(ثرو  ،1833 ،صص-4

-آ

8گ باد دردست کسی بودن ،خا ،بر چیزی افشاندن(همان ،ص1-3گ
پیش نطقش کآبررم آرد از دهان

خاک توبه بر دهان خواه فشاند
(148/8گ

(شننواهد بیشننتر در دی نوان ،صننص -830 -821 -034 -030 -012 -148 -121
421 -831گ
باید توجه داشت خاقانی گاهی فقط به ترکیب یا تعبیر کننایی توجنه نندارد بمکنه
چهار عنصر را به شیوهای کنایی و خاصّ خود بهکار برده است ،مثالً در بیت زینر ابتندا
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یک عنصر (نار :آتشگ سپس عنصر دیگر (خا،گ آمنده اسنت امنا در گنام بعند عنصنر
دیگر(بادگ از عنصر قبمی (خا،گ و عنصر چهارم(آ گ از کنایة پیشی زاییده میشود:
به تیز دستی نار و به کند پایی خاک

به خا ،پاشی باد و به بادساری آب
(10/3گ

در بیت زیر نیز ترتیب دو عنصر آ

و خا ،که با هن متناسنب و سنازوارند بنا

استفاده از کنایههایی که اجزای آن (دست و پا تناسب و در همان حال تقابل دارنند ،بنه
کار رفته است:
آب را بربست دست و باد را بشکست پای

تا نه زآب آینند گزند و نی زباد آید بال
(01/12گ

خاقانی اندیشة قمندرانه و زهدستیزانة خود را با استفاده از عناصر در شکل کننایی
بخوبی در بیت زیر بهکار برده است:
مار کز روی زهد خاک خورد

ریننزد از کام زهر جان اوبار

نحل کآب عنب خورد بر تا،

بارد از لب شراب نوش گوار
(132/14،11گ

شاعر ترکیب کنایی خا،خوردن را برای بیحاصنل نشنان دادن «عبنوس زهند» و
طراو

و زندگیبخشی نوشیدن آ

توجه به دو عنصر آ
آ

و کنایة آن از بادهنوشی و تقابنل آن را بنا زهند بنا

و خا ،برساخته است .کممة شرا

که جنزء دوم آن بنه عنصنر

اشاره دارد ،جزء نخست آن (شرگ در تناسب بنا زاهندان عبنوس در بینت نخسنت،

یادآور و کنایه از امالخبائث است.
 -8-2تصدیر(نوعی تکرار) :شمیسا بر ای باور است که تکرار سنبب ایجناد ینا
افزونی موسیقی کالم است و ضم برشنمردن اننواع تکنرار  ،در بینان تکنرار واژه بنه
مواردی چون ردالصدر عمیالعجز  ،رداالبتدا الیالعجز  ،ردالعروک الیالعجز و  ...اشاره
کرده است(.شمیسا ،1811 ،صص33-18گ همایی نیز ضم اشاره به ای منوارد از قنول
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قدما آن را «تصدیر» نامیده است(.همایی ،1821 ،ص23گ البتّه شمیسا نیز همة ای منوارد
را جهت پرهیز از اس ها ذیل تصدیر قابل بحث میداند.
را که در اواخرمصرع نخسنت بنه کنار رفتنه در

خاقانی در شاهد زیر کممة عذا

پایان مصرع دوم نیز بهکار برده است(ردّاالبتداء الیالعجنزگ کممنة عنذا

در ارتبناط بنا

آتش ،رنج آوری را به ذه متبنادر منیکنند و در پاینان مصنرع دوم در ارتبناط بنا آ
گوارایی را .کممة آ

در واژة عذا

و ارتباط آن با دو عنصر آتش و آ

بر زیبایی بیت

افزوده است.
گر آتش درشت عذاباست بر نبات

آن آب نرم بی که بر او چون عذاب شد
(112/11گ

تکرار واژه (ردالعروک الیاالبتداگ
گوگرد سرخ و مشکسیه خا ،وباد اوست

باد بهشنننت زاده ز خننا ،مطهرش
(012/11گ

تکرار واژه (ردالصّدر الیالعجزگ
خاک منی ز گوهر تر موج زن چو آ
از چش هر که آبی و خاکیاست گوهرش
(011/14گ
 -9-2ذکر صفات چهار عنصر :یکی دیگر از هنرنماییهای خاقانی در استفاده از
«عناصر اربعه» ،برشمردن ویژگیها و فواید آنها و انتسا

برخی کارکردهنا و نمادهنای

ادبی به ای عناصر است که در بیتهای فراواننی عناصنرچهارگانه را بنا این روش بنه
کاربرده است .در ای روش گاهی از یک بیت استفاده کرده است و گاهی در چند بینت
پیوسته ،هنرنمایی کرده به عنوان مثال در چهار بیت زیر به ای عناصر نظر دوخته است:
خاقانی در چهار بیت زیر ضم آوردن چهار عنصر به چهار ویژگی آنها پرداختنه
است از جممه :در خا ،ودیعه یا گنج را پنهان نگه میدارنند ،آتنش ابنزار پخنت و پنز
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است و باد سبب پراکنده شدن بوی خوش میشود و خنا ،ینادآور رفتگنان و عبنر -
انگیز است.
نه خاکی که بینرون نیناری ودیعت

اگر سیننن مزد از سقنننایی نیابی

نه نینز آتشری کز سر خنام طنمعی

غذا کنن پزی اگنننر غنذا نیننابی

نهعودیکهخوشدمبسوزیچوعاشق

اگر چنننون شکر دلربننایی نیابی

اسیننران خننناکننند امیننران اول

فنزایی نیابی

که چون خاک عبر

(411/12، 11 ،10 ،18گ
یا در شاهد زیر در هر بیت ضم اشاره به یک عنصر ،ویژگی نمادی آن نیز بینان
شده است(باد مانند طفیمی به هر خانهای وارد میشود و خا ،،بیخبنر و غافنل اسنت،
آ

بر هرکس و ناکسی میبارد و دوست میشود ،مانند آ

نمیرومگ به عبار

در طمب روزی هنر جنایی

دیگر سبکسایگی و گرانباری باد و خا ،توصیف شده است.
رنگ آتش بناز

چو باد و خاک سبک سایه و گرانبارم

اگرچه زی فمک آ

چنوباد از در هرکه نخوانده در نشوم

چو خا ،خود را ه بی خبر بنگذارم

نی چو آب که با هر کسی در آمینزم

نی چو ابر که بر هر خسی فنرو بارم

چنوآب در نشوم بهر نان بهر گوشنه

ازآنچوشمع همهسالهخویشت خوارم
( 14و 12و 3و 012/1گ

گاهی در یک بیت با توجه به ویژگی یک عنصر مضمونپنردازی شنده اسنت ،در
شاهد زیر بوی خوش باد بهار و زالل آ

خزان دستمایة مضمونپردازی است:

الصننبو الصننبو کآمندکار

النثنننار النثننننار کننننآمد یار

کاری از روشنی چو آب خزان

یاری ازخوش دمیچو باد بهار
(1و4و131گ
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 -3نگاهی به تصویرآفرینی و هنرنماییهای خاقانی با چهار آخشیج
در بخش نخست مقاله ،کوشش شد تا شیوههای گوناگون کاربرد و نمنود عناصنر
چهارگانه و مواردیکه نگاه شاعر بهای عناصر ،سبب نمود نکتة زیباشناسی خاص می-
شود ،نشان داده شود .هرچند مرزبندی دقیق آن شیوهها و نکا

هنری و تصنویرآفرینی

دشوار است اما برای آنکه توان شاعر در استفاده از عناصر و مضمونپردازی با آنها بهتنر
نمایان شود ،ابیاتی از خاقانی را که تصویرپردازی و هنجارگریزیهای چش نوازی دارد،
به بررسی و تماشا مینشینی :
چرخ را هر سحر از دود نفس

همچو شب سوخته دامان چهکن

خاک را هر شبی از خون جگر

چون شفق سننرخ گریبان چهکن

ز آترررش آه بررن دریررا را

چون تیم گه عطشننان چهکننن
(011 :18 ،14 ،11گ

در ای بیتهای پیوسته از چهار عنصر باد (نفسگ  ،خا ،،آتش و آ
برده شده است .مالئما

و مترادفا

(دریناگ ننام

ای عناصر مانند آه ،دود ،خون جگر ،شفق سنرخ،

عطشان نقش ای عناصر را برجسته کرده است .تصویرها بر اساس تشبیه (چرخ به شب
سوخته ،خا ،به شفق ،ب دریا به تیم گهگ و اسنتعاره (دودنفنس= نالنه ،خنون جگنر=
اشکگ بر پایة عناصر چهارگانه پیریزی شده ،تشبیه و استعاره با ه در تنزاح انند .بنه
عنوان مثال :در بیت اول نفس به دود تشبیه شده و از ترکیب «دود نفس» نالنة آتشنی و
سیاهگی اراده شده است و آنگاه چرخ با ای ترکیب به شب سوختهدامان تشنبیه شنده
است .آرایة اغراخ به یاری تصویرها شتافته و بر جنبة هنری ابیا
عمودی شعر(ضجر

افزوده اسنت .محنور

و شکایتگ با بهرهینابی از عناصنر در این سنه بینت مثنل تمنام

قصیده ،هماهنگی و یکنواختی الزم را دارد .تصاویر بیشتر حسی و ممموس و از عناصنر
طبیعت و عناصر اربعه بخوبی بهرهمند شده است.
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آب وسنگم دادهای برباد و م پیچان چو آب
سنگ در بر می روم وز دل فغننان انگیختنه
(831/11گ
در ای بیت از آ  ،آبرو و اعتبار و از سنگ (عنصر خنا،گ وزن و وقنار را اراده
کرده که بر باد رفت و از طرف دیگر آ

وسنگ ،یادآور «آ

وگل» (تمام هسنتی من گ

نیز است «.سنگ» یادآوری سنگی بودن خود سنگ نیز است که بنا وقنار و سننگینی در
ارتباط است« ،سنگ در بر رفت »  ،کنایه از نهایت حسر
رانش سنگها در مسیر آ

و غ و اندوه است که یادآور

رودخانه است که همراه سرو صدا و فغان است ،ازاینرو ای

همة تصویرپردازی وکنایه و آ

و سنگ بر باد دادن و پیچان رفت آ

و ...در یک بیت

نهایت هنرنمایی خاقانی است.
زآن میی کآترش زند در خوانچننة زری چرخ
خوانچننه کرده و آب حیننوان در میننان انگیننخته
خوانچههاشان چون خمیل از نار،گل بر ساخته
جرعههناشان چون مسینننح از خاک ،جان انگیخته
عناریت برده زکننام روزه داران بروی مشننک
در لب خنن کننرده و زخن ضیننمران انگیننخته
(830 :12 ،13 ،11گ
در سه بیت باال ،از چهارعنصر(آتش ،آ  ،خا ،،باد(بویگگ یاد شده است .محنور
عمودی ای بیت ها «بادهنوشی صبحخیزان» است .تصویرپردازی با تشنبیه ،خینالانگینز
شده است نه با استعاره .خأل استعاره را در بیت دوم و سوم با «اسننادهای مجنازی» پنر
کرده است ( :می کآتش زند ،خوانچه از نار ،گل ساخته ،جرعه از خا ،،جان انگیختنهگ
.در بیت اول خوانچة زری چرخ (خورشنیدگ بنا بنادة آتشنی (آتنشگ از نظنر رننگ و
حرار

وگرمی تناسب دارد و یادآور کرة اثیر یا کرة آتنش بنودن خورشنید اسنت .آ

حیوان همان باده رو بخش است که بر سفرة باده نوشی حاضر است و در واقنع همنان
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بادة آتشی است .در بط تعبیر ،متناقضنما بهکار رفتنه اسنت ،شناعر در واقنع تنوان و
اثربخشی بادة گمگون را توصیف کرده که خورشید یا کرة آتش را نیز به آتش منیکشند
و سوزندگی و تیزی باده به تصویر کشیده شده است .اما از سوی دیگر چون آ

حیا

زندگیبخش است .در بیت دوم ،سفرة بادهنوشی ،از نار(آتش یا همان بادة آتشی گ گل-
آرایی شده است (جامهای بادة سرخفامگ .ذکر واژة «گل» با خمیل ،یادآوری گِل (خنا،گ
است که نوعی ایهام تبادر است .اشارة قرآنی به داستان حضر

ابراهی نیزآشکار اسنت.

در ای بیت ،سه تممیح :یکی داستان مشهور ابراهی خمیل (گمستان شدن آتش بر اوگ و
دیگری عیسی مسیح(برانگیخت مردگان یا دمیدن درگل و جان یافت آن که مرغ عیسنی
یا خفّاش مورد نظر استگ و نیز رس دیرینة بادهنوشان کنه از بنادة خنود بنرای شنادی
اروا مردگان که روزگاری باده مینوشیدند ،جرعه بر خا ،میریختند ،دیده می شنود.
تصویرها در ظاهرکامالً رنگ وبوی اسالمی دارد و با تممیحا

مندرج در آن بنا هن در

تزاح قرار گرفتهاند .نگاهی دقیقتر به کممة نار ،ایهام به کممة انار را نیز به ذه متبنادر
میکند و از آن نظر که در کتب ممل و نحل ،برخی ابراهی را زردشت نبی پنداشنتهانند،
کارکرد ایهامی ای کممه ،شاخة برس مقدس در آیی زردشتی را تداعی میکند و از ای
زاویه کممة نار=آتش و خمیل=زردشت زیبایی و معنای تازه مییابد .تناسب کممة اننار و
گل ،گل زیبای درخت انار را نیز تداعی میکنند .در بینت سنوم «بنوی مشنک» ینادآور
عنصر «باد» است که در اثر تماس با کام روزهداران معطّر بوده و دهانة خ باده را ماننند
ریحان ،عطرآگی کرده است .درنگاهی دیگر معمنوالً کنام روزهداران خوشنبو نیسنت و
شرا

بوی آن را زایل میکند ،بنابرای رویکنرد خاقنانی در حقیقنت قمنندری اسنت .

تصویرها کامالً حسی بوده و با زمینههای دینی و ایرانی درآمیختنهانند .همنة جنبنههنای
هنری ای ابیا  ،با بهرهیابی از چهارعناصر بوده است.
همچنون خزیننهخنانة زنبنور خشنکسال

از باد چشننمه چشننمه دماغ خرابشننان

جانشان گران چو خاک و سر بادسنجشان

بی سنگ چون تننرازوی یوم الحسابشان
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چننون قنومنو خشررکنهناالن بیبرنند

باد از تنننور پننینرزنی فتننح بابشننان
( 14و 18و801/10گ

در ای سه بیت از چهار عنصر باد ،خا ،به صراحت و از عنصر آتش و آ
صریح و مجازاً(تنورو اصطال فتح با

غینر

که کاربرد نجومی دارد و دال بر بارش باران ینا

باد و باران استگ نام برده شده است .محور عمودی (موضوعگ مثنل بنر پاینه نکنوهش
حاسدان و کژخاطران است اما از نظر صور خیال ناهمگون است .اگر محور عمودی سه
بیت را جداگانه بررسی کنی  ،کانون صور خیال در آنها بر عناصنر اربعنه تمرکنز یافتنه
است .در سه بیت ،تصویرپردازی را بر پایة تشبیه بنا نهاده شده است .در بیت اول «بناد»
در معنی «غرور» است که در ای تصویر دو وظیفه را بهعهده دارد :یکی ای که به کمک
وجه شبه آمده و عمّت تامة آن شده است (چشمه چشمهگ که خود وجه شبه ،بنا عنصنر
«آ » ارتباط معنوی دارد و دوم ای که حس تعمیل زیبا برای تصنویر کمّنی بینت بنوده
است که عمّت خشک بودن دماغ خرا

حاسدان همی «باد» است وکممة خشک(عنصر

خا،گ نیز با چشمه (عنصر آ گ تضاد ایجاد کرده است.
در بیت دوم ،شاعر صفت«گرانی و سنگینی» را به عنصر خا ،نسبت داده اسنت و
با تشبیه یک امر غیرحسی(گرانجانیگ به حسی(خا،گ تشنبیه را مممنوس و محسنوس
نشان داده است .سر حاسدان که پر از باد است (کنایه ازخامی و یاوهگوییگ در تنرازوی
آخر

مثل خود «باد» وزنی ندارد و سبک است .عنصر خا( ،سنگگ نیز دو کارکرد در

ای تصویر یافته است :یکی وجه شبه است برای تشبیه (سر مثنل تنرازو اسنتگ و دوم
ای که بهعنوان وسیمة سنجش با «ترازو»« ،سنجیدن» و «یومالحسا » مراعا النّظیر شنده
است( .هنوز از سنگ برای وزن کردن استفاده میشودگ .عنصر «باد» نیز دو وظیفنه دارد:
یکی در تضاد سنگینی جان حاسدان ،سرآنها را سبکوزن انگاشته و دیگری کفّة ترازوی
یومالحسا

حاسدان را سبک گردانیده است .در بینت سنوم بنا آراینة تممنیح (داسنتان

طوفان نو گ و تشبیه دو عنصر خا( ،خشکگ و باد(فعل دعاییگ را برجسته نشنان داده
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است که در مصراع اول خشکنهال بودن وجه شبه است و در مصراع دوم گشایش کنار
حاسدان را در گرو طوفان (بادگ انگاشته است.
آه م سننازد آتشین پیکان

تا در ای دیو گوهر اندازد

سنگ در آبگینه خانة چرخ

ای دل غصّه پنرور اندازد
( 00و 108 :01گ

در ای دو بیت  ،ازعنصرآتش به صراحت وعنصر آ

و خا ،به ترتیب در واژه-

های آبگینه و سنگ نمود یافته است .تصویرپردازی با توصیف شروع میشنود .نخسنت
با اسناد مجازی ،ساخت پیکان آتشی را به آه نسبت میدهد .آنگاه با آرایه تممیح (فَمن
ینستَمعُ اآلنن ینجد َلهُ شهابا رنصَداگ (سورة ج  /آیة3گ آه ،دیو گنوهر (آسنمانگ را هندف
پیکان آتشی خود قرار میدهد .فیالواقع آه به انسانی تشبیه شده است کنه تینر آتشنی
میسازد تا آسمان دیوسیر

را هدف قرار دهد .پس دو عنصر باد (آهگ و آتش ،تصویر-

گران اصمی ای توصیف شدهاند و با آرایة تممیح (آیة قرآنگ و نیز بناور گذشنتگان کنه
تمام مصائب بشر را به آسمان و فمک نسبت میدادند ،ای تصنویرپردازی جنبنة هننری
پیدا کرده است .ارتباط دیو و آتش نیز تممیح دیگری است که به تصنویرپردازی کمنک
کرده است و آن آیة شریفة :انا خیرٌ منه خمقتنی م نار و خمقَتهُ م طی (سورة ص/آینة
32گ است .در بیت دوم نیز با یک اسنناد مجنازی ،اننداخت سننگ در آبگیننه را بنه دل
غصّهخور نسبت داده است .ارتباط سنگ و آبگینه نیز از دو منظر بوده است :یکی ای که
شیشه (آبگینهگ از خا ،و ش و سنگ ساخته میشود ،دوم ای که این دو در ادبینا
نظر هنری دشم همدیگر محسو

از

میشوند و یک تضاد ادبنی ایجناد گردینده اسنت.

خاقانی در ای دو بیت ،با تکیه بر عناصر اربعه به تصویرپردازی روی آورده اسنت و از
نظر محور عمودی (خیالگ هماهنگی میان دو تصویر وجود نندارد ،چنون در بینت اول
خیال با آه و آتش و دیو و آسمان است اما در بیت دوم خیال بر اساس سنگ و شیشه و
آسمان و دل بنا گذاشته شده است ولی از نظر وحد
بیت (ستیز با فمک آسمانگ یکنواخت و ه سان است.

موضوع در محور عمودی هر دو
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چون نم ژاله زخایه در تف خورشید

جان حسننود از تف حسنام برآمد

جنرم زمیررن تا قرار یافت زعندلت

بس نفس شکنر کز هرروام برآمد
(141 /13، 02گ

در ای دو بیت از عناصر آتش (تف خورشید :کرة اثیرگ ،خا( ،زمی گ ،آ

(ژالنه

و ن گ و باد (نفس و جزء اول واژه هوامگ استفاده شده است .واژههای ژاله ،تف ،نفس و
و باد تناسب معنایی دارند .تصویر بیت اول با ینک

هوام به ترتیب با عناصر آ  ،آفتا

تشبیه مرکّب ساخته شده است .ارتباط میان ژاله (عنصرآ گ و خورشید (کرة آتنشگ بنا
خایه و طشت همان شعبدة بازیگران است که تخ مرغ خالیشنده را از شنبن پنر منی-
کردند و در طشت جموی آفتا

میگذاشتند و آنگاه پس از بخارشدن شبن تخ منرغ-

ها سقوط میکردند و تعجب همه را بر میانگیخت .تشبیه بیت اول (جان حسنود ماننند
بخار شدن ن از خایهگ با آرایة اغراخ ،هنریتر شنده اسنت ،زینرا جنان حسنود از تنف
(آتش ،حرار گ حسام قبض رو شده است در بیت دوم ،زمی مجاز از قممرو ممدو
است که در اثر عدالت گستری ،قرار و قنوام یافتنه اسنت و ثمنرة این امنینت و قنوام،
شکرگزاری (حیوانا

و حشرا

زهردارگ است که جزء اول واژه هوام (هواگ بنا نفنس،

دیگر عناصر ایهام تبادر یافته است .ترکیب نفسشنکر ،ینادآوری اولنی سنطور گهربنار
گمستان سعدی است« :در هر نفسی دو نعمت موجود اسنت و بنر هنر نعمتنی شنکری
واجب»(.سعدی ،1833 ،ص12گ
کنند ز اهرم دود رنگ ،خاکسنننتر

چو سازد آتش وقاروره ز آسمان وشها

چراغ عم فروزد چوخضر و اسکندر

در آب ظمنمت ارحام از آتننش اصال
(12/18، 14گ

درای دو بیت از عناصر آتش ،آ  ،خا ،و لوازم آتش دود ،خاکستر که دود می-
تواند به باد ه ارتباط بیابد ،استفاده شده است ،در بیت اول واژههای آتش و آسنمان و
شها

و قاروره (حقّة بارو  ،نوعی پیکان وظروف شیشهای آتشدارگ و اهنرم و دود

و خاکستر با ه مراعا النّظیرند وتممیحی است به باور قدما که :چون شنیطان از زمنی
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قصد آسمان کند فرشتگان به تیرآتشنی وی را بزننند و از صنعود آن جمنوگیری کننند.
(شمیسا ،1821 ،ذیل واژه شیطانگ اشاره به آیة قرآنی :الّا م خطف خطفهً فاتبعهُ شها ً
ثاقبٌ(سورة صافا 12/آیةگ نیز دارد .بیت دوم ،تممیحی است به داستان خضر و اسکندر
و سفر به ظمما  ،با آ

وچراغ عم از نظنر معننایی متناسنب و مراعنا النّظینر اسنت.

"آتش ،چراغ را در آ

برافروخت " نیز پارادوکسی اسنت کنه از عناصنر اربعنه اسنتفاده

کرده است .آ  ،استعاره از رطوبت زهدان وآتش استعاره از حرار

شنهو

مردانگنی

است که با تممیح داستان خضر و اسکندر تناسب زیبایی خمق کنرده اسنت .آراینههنای
تممیح و استعاره و مراعا النّظیر و تناسبهای دو بینت ،تصنویرپردازی زیبنایی از ننوع
توصیف ساخته و پرداخته است که هنرنمایی خاقانی را آشکارا اثبنا
افقی ابیا

بهصور

جداگانه از نظر خیال رعایت شده ولی از نظنر محنور عمنودی در

خیال،گسیختگی و استقالل در ابیا

مشاهده میشود و صورخیال در این دو بینت بنر

محور عناصر متمرکز شده است :یعنی در بیت اول خیال عبار
اهرم با آتش و در بیت دوم ،از آتش ،چراغ را در آ
شها

و اصال

منیکنند .محنور

اسنت از خاکسنترکردن

برافروخت  .جنزء دوم واژههنای

(آ گ نیز برای رعایت تناسب عناصر دیگر از ذهن شناعر دور نبنوده

است.
درآبخضر آتشزده ،خ خانه زو مری کده

ه حاملروح آمده ه نفسعذرا داشته
(818/3گ

در ای بیت از دو عنصر به صراحت نام برده شده اسنت ورو بنه ایهنام ینادآور
«ریح» (عنصر بادگ است و نفس نیز با ایهام تبادر ،یادآور عنصر باد (نفسگ اسنت کنه بنا
رو تناسب معنایی دارد و با مری کممة دمیدن را تداعی میکند کنه ارتبناط آن بنا بناد
آشکار است .بیت با دو آرایة تممیح آراسته شده است که صنور خینال ،بینت را خینال-
انگیز وهنری کرده است .یکی داستان خضرنبی و سفر به ظمما

و دیگری داستان مری

که عیسی رو اهلل را بناردار شند« .آ » کناینه از «چشنمه» اسنت ودر «آ

آتنش زدن»

پارادوکسی است که به تیزی و گرمی و سرخی باده نظر دارد که حتّی عباد گناه منری
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را نیز روشنی بخشیده است .شاعر ،مری را از نظر باکره بودن به آ

(بادهگ تشبیه کنرده

که مثل بادة در خ از دسترس بهدور مانده است و ای مری مثل باده ،رو افزا و شادی
آفری است ،زیرا حملکنندة رو اهلل (عیسیگ نیز هست و یادآور آینة فَنفَخننا فینه من
روحنا(سورة تحنری /آینة10گ اسنت پنس واژة «رو » ینادآور  -1رو اهلل (عیسنیگ -0
عیسی که رو دارد  -8رنو = نسی و باد  -4رو = شادی اسنت و ینادآور واژة را =
شرا

است که با باده وخ خانه تناسب معنایی دارد .نَفس= نفس اماره از نظنر ادبنی در

ای بیت دو وظیفه برعهده دارد ،یکی یادآوری نفس که با باد و رو (رینح= بنادگ و آ
و آتش ،مراعا النّظیر است نیز یادآوری باکره ودست نخوردن باده است کنه بنا عنصنر
«آ » تناسب معنایی دارد .پس تصویرپردازی با آرایههای تممیح ،استعاره ،کناینه ،تشنبیه
و انواع ایهام ،بیت را بر قمّة رفیع هنرنمایی نشانده است .تزاح تصویرها کنامالً روشن
است وتمرکز اصمی صور خیال بر محور «عناصر » بوده است.
چون آه عاشق آمد صبح آتش معنبر

سیماب آتشین زد در بادبان اخضر
(112/1گ

در بیت از سه عنصر باد (آه و جزء اول واژة بادبانگ ،آتش و آ
شده است .تکرار مصو

(در سیما گ یاد

(آگ واجآرایی زیبایی در بیت بهوجود آورده است .یک تشنبیه

(صبح به آهگ و سه اسنتعاره (آتنش = خورشنید ،سنیما

آتشنی = خورشنید و بادبنان

اخضر=آسمانگ محور افقی خیال را در بیت خیالانگیز و سنبب تنزاح تصنویرها شنده
است و بیت را از نظر صورخیال ،قوام و استواری خاصّی بخشیده اسنت کنه همنة این
جنبههای هنری بر پایة «عناصر اربعه» بوده است .صبح که آتش آن (آفتا گ سیاهرنگ و
خوشبو است به آه عاشق که یادآوری عنصر باد نیز هست ،تشبیه شده است چون وجنه
شبه میبایست در مشبهٌبه اقوی باشد بنابرای تیرگی و خوشبویی «آه» باید قویتر باشد.
شاید عمّنت تیرگنی آه ،غن و درد و هجنران باشند کنه ماننند عنبنر ،سنیاهگی اسنت
وخوشبوی ،آن ه به ای

دلیل است که آه عاشق ،از روی عشق بر میآید و خوشبویی
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و تیرگی آتش صبح نیز یادآوری خوشبویی نسی صبحگاهی است کنه بنه نفنس صنبح
تعبیر میشود .خاقانی در جای دیگر سروده است:
خیمننة روحانیان کرد معنبننر طنا

زد نفس سر به مهر صبح مممع نقا

(41/1گ
در مصراع دوم ،پرتوهای خورشید به سیما

(از نظنر روشننی و رواننی جینوه و

آ گ که آتشی (قرمزی متمایل به زردیگ است تشبیه شده کنه ینادآور دو عنصنر آ

و

آتش است.
نتیجه گیری
در ای پژوهش مشخّص گردید که عناصر چهارگاننه بنه سنه شنیوة پربسنامد در
قصاید خاقانی بهکار رفتهاند:
الف 13 :بار چهار عنصر در یک و گاهی دو بیت بهکار رفته است.

 22 :بار سه

عنصر در یک و گاهی دو بیت بهکار رفته است .پ 182 :بار دو عنصر در یک و گناهی
دو بیت بهکار رفته است .اما به مه تری نتایج ای پنژوهش منیتنوان چننی پرداخنت:
خاقانی تمایل قابل توجهی به ترکیبسازی با استفاده از چهار عنصر داشته است و فقنط
در شاهد زیر چهار عنصر بیترکیب با واژة دیگر بهکار رفته است ،هرچند عنصنر خنا،
بهصور
مطر

مجازی(گلگ نمود یافته است.
سحر پیشه بی در صنور هر آلتنی
آتش و آب و باد و گل برده به بساحری
(403/18گ

در مواردی که شاعر چهار عنصر را در یک بینت آورده اسنت و بنا واژة دیگنری
ترکیب شدهاند از ارزش هنری آنها نسبت به شواهدی که بنا واژههنای دیگنر ترکینب
نشدهاند و یا کمتر ترکیب شدهاند ،افزونتر است .در ای ابینا  ،واژة آ  ،تنهنا عنصنر
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نیست بمکه آ

حیا

نیز است ،یا آتش تنها یک عنصر نیسنت بمکنه آتنش کنوه طنور

است و باد فقط عنصر نیست که دم مسیحایی است که رو بخش است.
در ابیاتی که از نام سه عنصر اسنتفاده شند ،هنیچینک از این عناصنر بنهصنور
پیوسته وبدون ترکیب با واژة دیگر بهکار نرفته است .دلیل آن اسنتفاده هننری از عناصنر
بوده است ،چون ذکر نام عناصر ،به تنهایی برای خاقانی ارزش هنری نداشنته اسنت .در
قصاید حدود  22بار از سه عنصر در یک بیت یا بیشتر نام برده که در تمام ای بیتهنا
جموههای هنری آشکار است.
یکصدو سی(182گ بار نام دو عنصر در بیت ذکر شده است که در همة ای منوارد
تصرفهای خیالانگیز بر جنبههای هنری شعر افزوده است.
خاقانی در مجموع بیش از  012بار عناصر را در یک بیت ینا بیشنتر بنهکنار بنرده
است که هر اندازه از تعداد ابیا

کمتری استفاده کرده جنبههای هنری و تصنویرپردازی

فشرده پررنگتر بوده است و به ندر

عناصر درسه بیت یا بیشتر نمود یافتهاند.

خاقانی در بهکارگیری عناصر چهارگاننه از شنیوههنای گونناگون بنا کارکردهنای
زیباشناسی خاص بهره برده است« .ه نشینی واژهها» یکنی از شنیوههنای مهن کناربرد
عناصر است که در فرایند «برجستهسنازی» کالمنش نقنش مهمنی را ایفنا کنرده اسنت.
«تناسب و تقابل» عناصر با ه با بسامد فراوان تنأثیر شنگرفی در جنذّابیت کارکردهنای
هنری کالمش داشته است .خاقانی در بنه خندمت گنرفت امهنا
دلربایی آفریده اسنت و بنا انتسنا

اربعنه« ،ایهنامهنای»

ویژگنیهنای معننوی انسنانی بنه عناصنر و ایجناد

«تشخیص» عالوه بر زیبایی ،زندگی و تحر ،به کالم خود بخشیده است .خاقانی با بنه
کارگیری چهار عنصر ،نا تری تصویرها و دلکشتری صور خیال را با چاشنی اغنراخ
و تممیح به نمایش گذاشت .استفاده از آرایههای ایهام ،ایهام تناسب ،ایهام ترجمه ،ایهام
تبادر ،کنایه ،تضاد ،پارادکس ،و مراعا النّظیر به کمک چهارعنصنر از هنرنمناییهنای
خاقانی است .شاید بتوان گفت از میان شاعران پارسیگوی کسی چون خاقنانی ،عناصنر
اربعه را تا ای اندازه هنرمندانه در خدمت لفظ و معنی قرار نداده است.
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