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ــو،.1375:.ذیل.اختر.دانش(.. ــتری.و.عطارد.بود.«.)جمال.الدین.انج از.مش

ــیدی.نیز.همین.معنی.را.آورده..است..)رشیدی،.1386:. فرهنگ.رش

ــد:.»اختر.دانش. ــش(..صاحب.برهان.قاطع.می.نویس ــل.اختر.دان ذی

ــتری.را.نیز.گویند.«. ــت.و.کوکب.مش کنایه.از.کوکب.عطارد.اس
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ــت.«.)کزازی،.1386الف:.34و35؛.کزازی،.1386ب:.67(؛.رضا. ــده..اس ش

ــرف.زاده،.مهدی.ماحوزی.و.نیز.محمدرضا.برزگر.خالقی.نیز. اش

ــرف.زاده،.1385:.72(؛.)←  همین.دیدگاه.دوگانه.را.برگزیده.اند..)← اش

ــی.و. ــی،.1387:.164(؛.)← برزگرخالق ــوزی،.1383:.83(؛.)← برزگرخالق ماح

محمدی،.1379:.41و42(

»اختر.دانش«.در.این.بیت.خاقانی.یک.تشبیه.بلیغ.اضافی.یا.

همان.اضافۀ.تشبیهی.است..باید.گفت.که.مراد.از.»اختر«.در.این.

ترکیب.همان.خورشید.است؛.دو.قرینۀ.استوار.برای.صحت.این.

ــت؛.اول.بافت.و.اصالت.تصویری.کالم؛.شاعر. باور.در.میان.اس

ــوم.دو.مضمون.برای.بیت.اول.آورده..است؛.در. در.بیت.دوم.و.س

به. حقیقت.بیت.اول.در.حکم.مشّبه.و.دو.بیت.بعد.در.حکم.مشّبه.ٌ

ــت..این.گونه.مضمون.سازی.در.طی.ابیات.و.یا.مصراع.هایی. اس

چند.از.خصوصیات.بازر.سبک.تصویرپردازی.خاقانی.است:

ــت.جان ــگان.کیس ــم.من.وز.س خود.کی

ــاند ــان.خواهم.فش ــر.جه ــر.آن.فخ ــا.ب ت

ــم ــۀ.مــاء.الحــمی ــا.فضــل ــم.ت ابلــه

ــاند ــان.خواهم.فش ــوض.جن ــب.ح ــر.ل ب



34 
دورة دوم، سال پنجم، شمارة چهل و نهم، بهمن و اسفند 1390

ــرام بیــت.الـح ــر. ــر.س ب ــا. ت ــم. گمره

ــاند فش ــم. خواه ــان. پیلب ــت. دس آب.

ــی ریــم.آهــن ــزۀ. ری ــا. ت ــنیــم. خش

ــاند ــم.فش ــان.خواه ــغ.یم ــر.تی ــر.س ب

ــل را.ز.جه ــع. قاط ــد. ــوس.کی ــا.نح ی

ــاند فش ــم. خواه ــعریان. ش ــعود. س ــر. ب

ــرگ ــال.گ ــالــه.و.دنـب ــم.گوس ــا.س ی

ــاند ــبان.خواهم.فش ــور.و.ش ــر.ط ــر.س ب

ــبــان ــد.ش ــا.بـاف ــز.گی ــی.ک ــا.کاله ی

ــاند ــم.فش ــان.خواه ــاج.کی ــر.ت ــر.س ب

ــه.از.خرگوش.ریخـت ــا.دم.الحیـضی.ک ی

ــاند ــم.فش ــان.خواه ــیر.ژی ــر.ش ــر.س ب

ــپـیــد س ــو. دی ـــۀ. الش ــار. غـب ــا. ی

ــاند فش ــم. خواه ــتان. سیس ــوار. س ــر. ب

ــری حــمـی ــای. اژدهـ ــاب. لـع ــا. ی

ــاند ــم.فش ــان.خواه ــش.کاوی ــر.درف ب

ــل ــوی.جع ــۀ.گ ــل.ار.فضل ــت.جه این

ــاند فش ــم. خواه ــان. مدهامت ــد. ن ــر. ب

ــد یزی ــن. نعلی ــرد. گ ار. ــر. کف ــت. این

ــاند فش ــم. خواه ــتان. خیبرس ــل. ی ــر. ب

.....)همان:.143(........

ــت.گاه.این. ــون.نو.آفریده..اس ــت.اول.یازده.مضم ــه.برای.بی ک

ــود؛.شاعر.در. ــازی.در.قالب.یک.مصراع.بیان.می.ش مضمون.س

باب.خاتمیت.حضرت.ختمی.مرتبت.)ص(.گفته..است:

ــودش.آوردند ــه.در.وج ــد.هم ــه.بع اگرچ

ــوا ــت.گ ــال.اوس ــر.کم ــر.او.ب ــدوم.آخ ق

ــود.مرقوم ــورت.از.پی.ابجد.همی.ش نه.س

ــود.پیدا ــما.همی.ش ــی.از.پی.اس ــه.معن ن

ــت.نزول نه.روح.را.پس.ترکیب.صورت.اس

نه.شمس.را.ز.پس.صبح.صادق.است.ضیا

ــن ــبزه.بردمد.از.خاک.وانگهی.سوس نه.س

ــاک.وانگهی.صهبا ــد.از.ت نه.غوره.در.رس

.....)همان:.13(

که.شش.مصراع.پایانی.مضمون.سازی.است..و.نیز:

ــوده.اند حضرت.پاک.از.چو.ما.آلودگان.آس

ــد.بیش.ازین ــالن.را.مفاجا.برنتاب کعبه.پی

شیر.هشیار.از.سگ.دیوانه.وحشت.برنتافت

ــد.بیش.ازین ــّوا.برنتاب ــور.ع نور.جبهه.ش

کی.عجب.گر.گاوریشی.زرگر.گوساله.ساز

ــب.کف.بیضا.برنتابد.بیش.ازین طبع.صاح

ــبایی.نزد.جم گرچه.عفریت.آورد.عرش.س

ــد.بیش.ازین ــید.واال.برنتاب دیدنش.جمش

ــقفان ــون.اس ــوای.ارغن ــا.ن آری.آری.ب

ــمع.مسیحا.برنتابد.بیش.ازین بانگ.خر.س

ــوخته.راوق.کنند گرچه.صهبا.را.به.بید.س

ــد.بیش.ازین ــات.صهبا.برنتاب بید.را.کاس

ــد.محمود.را ــا.پیل.افکن ــان.کج از.در.خاق

ــد.بیش.ازین ــل.باال.برنتاب ــدره.بردن.پی ب

دست.چون.جوزاش.دادی.گنج.زر.چون.آفتاب

ــا.برنتابد.بیش.ازین ــج.زر.دادن.به.یغم گن

مشتری.هر.سال.زی.برجی.رود.ما.را.چو.ماه

ــن.به.جوزا.برنتابد.بیش.ازین هر.مهی.رفت

....)همان:.337.و.338(.......

که.برای.مصراع.اول.مضمون.هایی.آمده.است.2.با.توجه.به.همین.

ویژگی.سبکی.باید.گفت.که.مرجع.ضمیر.»آن«.در.مصراع.پنجم.

ــی«.در. ــت.نه.صرفًا.»عیس همان.اختر.دانش.در.مصراع.اول.اس

مصراع.سوم.3.»ایوان.نور«.استعارۀ.مصرحه.و.نام.تصویری.برای.

ــه.بالطبع.نورانی.ترین.فلک. ــت.ک فلک.چهارم،.فلک.آفتاب،.اس

ــت..»کیخسرو.ایوان.نور«. ــت.زیرا.آفتاب.خود.نّیر.اعظم.اس اس

ــّبهٌ.بهی.برای.»آن«.یعنی.اختر.دانش.است؛.از.آنجا.که.اختر. مش

ــت،.بنابراین.باید.بگوییم.که.»کیخسرو. ــبیه.اس دانش.خود.تش

ایوان.نور«.مشّبهٌ.بهی.برای.دانش.است؛.و.چون.»کیخسرو.ایوان.

ــتعارۀ.مصرحه.و.نام.تصویری.برای.آفتاب.است،.مراد.از. نور«.اس

ــت؛.قرینۀ.رخشنده. اختر.به.مجاز.عام.و.خاص.همین.آفتاب.اس

بودن.نیز.آشکارا.این.سخن.را.تأیید.می.کند.

ــیوۀ.مضمون.آفرینی.شاعر. حال.آن.که.بی.توجهی.به.این.ش

ــتواری.که.بین.آفتاب.و.حضرت.عیسی. و.نیز.پیوند.محکم.و.اس

ــگران.را.بر.آن.داشته..است.که. )ع(.وجود.دارد،.برخی.از.پژوهش

»کیخسرو.ایوان.نور«.را.صرفًا.همان.عیسی.)ع(.بدانند.)← ماهیار،.

2..برای.شواهدی.دیگر.از.این.دست.بنگرید.به.دیوان.خاقانی.صفحات.68،.126،.140،.145،.197.

3..البته.وجه.دیگری.نیز.در.میان.است.و.آن.این.که.مرجع.»آن«.را.»خورشید.عذرا«.در.مصراع.چهارم.بدانیم..اما.با.این.تفسیر،.بافت.تصویری.ابیات.چندان.بسامان.نخواهد.بود.
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1388:.380(؛.)← ماهیار،.1382ب:.42(.

در.باب.سلطان.و.شاه.خواندن.آفتاب.و.یا.تشبیه.آن.به.پادشاهان.

ــتوانه.ای.اسطوره.ای.و.کهن.دارد؛.در. باید.گفت.که.این.امر،.پش

ــاه.همۀ.سرزمین.هاست.و.در.جدول.نجومی. بندهشن،.مهر،.ش

ــت..در. ــاهان.و.خدایان.اس ــاب.نیز.داللت.آفتاب.بر.ش ــن.کت ای

ــت.ها.از.او.به.عنوان.شریکی.در.فرمانروایی.جهان.یاد.شده. یش

ــلطنت.عالی.قلمداد.می.شود.و.در. ــرور.س ــت..در.ریگ.ودا.س اس

ــنی.به. ــندگی.و.روش تورات.تجلّی.ذات.و.جالل.یهوه.در.درخش

ــید.مانند.شده.است..در.احکام.نجوم.نیز.اثر.این.باور.دیده. خورش

ــاب.را.در.میان. ــز.در.التفهیم.داللت.آفت ــود..ابوریحان.نی می.ش

ــت.)← بیرونی،. ــته.اس ــاهان.و.بزرگان.دانس گروهان.مردم.بر.ش

1386:.387(..از.سوی.دیگر.بسیاری.از.اقوام.افریقایی،.ذات.اعظم.

ــید،.پسر.ذات.اعظم. ــید.می.نامند.و.معتقدند.که.خورش را.خورش

ــت..به.گفتۀ.الیاده،.هر.جا.سخن.از.دولت.شاهان،.پهلوانان.و. اس

ــید.غلبه.دارد.)← زمّردی،.1379الف:.28(؛. امپراتورها.می.رود،.خورش

)←زمّردی،.1379ب:.306(..

ــتن.»فر«.موصوف.است.. ــید.به.داش ــوی.دیگر.خورش از.س

ــاهان.و.پادشاهی.پیوند.می.دهد..در. این.فّرهمندی،.او.را.با.پادش

ــیر،.میترا.و.ایزدبانوی.آناهیتا،.در.ردیف. سنگ.نبشته.های.اردش

اورمزد.ستایش.شده-اند.و.پادشاهان.این.خدا.را.پشتیبان.خود.و.

شاهی.را.عطایی.از.جانب.ایشان.دانسته.اند..فّر.کیانی.آن.نیروی.

ــت.میترا.به. ــی.و.پیروزی.آفرینی.بود.که.به.موجب.خواس نادیدن

پادشاهان.تعلق.پیدا.می.کرد..در.کیش.های.خوریدپرستی.مصر.

ــان.را.فرزند. ــید.ارتباط.می.یابند.و.ایش ــاهان.با.خورش نیز.پادش

خورشید.می.دانند.چراکه.شاه.را.با.خورشید.هم.ذات.می.پنداشتند.

)← مدرسی،.1385:.80.و.81(..خاقانی.گفته.است:

ــب.خویش ــاش.مگر.با.ل ــد.گهرپ راویانن

ــد ــیدفر.آمیخته.ان ــه.خورش ــف.شاهنش ک

..)خاقانی.شروانی،.1374:.118(

تشبیه.رای.و.اندیشه.به.خورشید.در.دیوان.خاقانی.شواهد.زیادی.

دارد؛.از.جمله.در.بیت.زیر.که.با.لفظ.اختر.آمده..است:

ــه.رای.او ــام.ممالک.ک ــار.دین،.نظ مخت

ــت ــر.و.ز.اختر.نکوتر.اس ــمان.قوی.ت از.آس

)خاقانی.شروانی،.1374:.75(

 منابـع:

-.آذری.طوسی،.حمزه.بن.علی.ملک،.1386،.جواهر.االسرار،.تصحیح.

احمد.شاهد،.چاپ.اول،.مشهد:.سنبله.

ــرح.قصیدۀ. ــمس.الّدین.محّمد،1350،.»ش ــی،.ش ــد.الهیجان -.احم

ــیحیۀ.خاقانی«،.به.کوشش.ضیاءالّدین.سّجادی،.فرهنگ.ایران. مس

زمین،.جلد.هیجدهم:.244-.360.

ــرف.زاده،.رضا،.1385،.گزیدۀ.اشعار.خاقانی.شروانی،.چاپ.اول،. -.اش

تهران:.اساطیر.

ــدۀ.قصاید.خاقانی. ــرهلل،.1379،.ارمغان.صبح.)برگزی ــی،.نص -.امام

شروانی(،.چاپ.دوم،.تهران:.جامی.

ــد.خاقانی. ــدۀ.قصای ــح.)برگزی ــان.صب ________،.1385،.ارمغ
شروانی(،.چاپ.سوم،.تهران:.جامی.

ــوان.خاقانی،.جلد.اول،. ــرح.دی -.برزگرخالقی،.محّمدرضا،.1387،.ش

چاپ.اول،.تهران:.زّوار.

ــدی،.1379،. ــین.محّم ــا،.و.محّمدحس ــی،.محّمدرض -.برزگرخالق

مرثیه.خوان.مداین،.چاپ.اول،.تهران:.زّوار.

ــان.قاطع،.تصحیح. ــین.بن.خلف،.1362،.بره -.تبریزی،.محّمدحس

محّمد.معین،.تهران:.امیرکبیر.

-.ثروت،.منصور،.1364،.فرهنگ.کنایات،.چاپ.اول،.تهران:.امیرکبیر.

________،.1379،.فرهنگ.کنایات،.چاپ.سوم،.تهران:.سخن.
ــوم،.تهران:. ــدۀ.قصاید.خاقانی،.چاپ.س ________،.1383،.گزی

دانشگاه.پیام.نور.

ــن،.1359،. ــین..بن.حس ــو،.میرجمال.الّدین.حس ــن.انج -.جمال.الدی

ــتۀ.رحیم.عفیفی،.چاپ. فرهنگ.جهانگیری،.جلد.اول.و.دوم،.ویراس

دوم،.مشهد:.دانشگاه.فردوسی.مشهد.

-.خاقانی.شروانی،.افضل.الّدین.ابراهیم،.1316،.دیوان،.تصحیح.علی.

عبدالرسولی،.چاپ.اول،.تهران:.وزارت.فرهنگ.

ــوان،.تصحیح. ــل،.1374،.دی ــروانی،.افضل.الّدین.بدی ــی.ش -.خاقان

ضیاءالّدین.سّجادی،.چاپ.پنجم،.تهران:.زّوار..

ــتۀ.میرجالل.الّدین.کّزازی،. ــوان،.ویراس ________،.1375،.دی
چاپ.اول،.تهران:.نشر.مرکز.

________،..دیوان،.نسخۀ.خطی.شمارۀ.976،.کتابخانۀ.مجلس.
شورای.اسالمی.

ــیدی،. ــن.عبدالغفور،.1386،.فرهنگ.رش ــید.ب ــیدی،.عبدالرش -.رش

تصحیح.اکبر.بهداروند،.چاپ.اول،.تهران:.سیمای.دانش.

-.زرین.کوب،.عبدالحسین،.1383،.دیدار.با.کعبۀ.جان.)دربارۀ.زندگی،.

آثار.و.اندیشۀ.خاقانی(،.چاپ.سوم،.تهران:.سخن.

ــید.در.شعر.خاقانی.و. ــطورۀ.خورش -.زمّردی،.حمیرا،.1379.الف،.»اس

نظامی«،.مجلۀ.شعر،.شمارۀ.بیست.و.هشتم:.37-28.

ــید«،.مجلۀ.دانشکدۀ. ــی.خورش ________،.1379ب،.»تجلیات.قدس



36 
دورة دوم، سال پنجم، شمارة چهل و نهم، بهمن و اسفند 1390

ــمارۀ.153و154،.بهار.و. ــانی.دانشگاه.تهران،.ش ادبّیات.و.علوم.انس

تابستان:.317-305.

ــات.و.تعبیرات.دیوان. ــن،.1382،.فرهنگ.لغ ــّجادی،.ضیاء.الّدی -.س

خاقانی.شروانی،.چاپ.دوم،.تهران:.زّوار.

________،.1386،.شاعر.صبح.)پژوهشی.در.شعر.خاقانی.شروانی(،.

چاپ.نهم،.تهران:.سخن.

ــروانی،.چاپ.دوازدهم،. ــعار.خاقانی.ش ________،.1381،.گزیدۀ.اش

تهران:.کتاب.های.جیبی/.امیرکبیر.

ــرح.دیوان.خاقانی،. ــادی،.محّمد.بن.داود.بن.محمود،.ش ــادی.آب -.ش

نسخۀ.خطی.کتابخانۀ.مجلس.شورای.اسالمی،.شمارۀ.14204.

ــاپ.اول،.تهران:. ــعری،.چ ــم،.1372،.فرهنگنامۀ.ش ــی،.رحی -.عفیف

سروش.

ــرح.آن.از. ــیۀ.خاقانی«،.)با.ش -.قزوینی،.محّمد،.1354،.»قصیدۀ.حبس

شرح.دیوان.خاقانی.لعبدالوّهاب.بن.محّمد.الحسینی(،.یادداشت.های.

قزوینی،.به.کوشش.ایرج.افشار،.جلد.دهم،.تهران:.دانشگاه.تهران..

-.قوام.فاروقی،.ابراهیم،.1385،.شرفنامۀ.منیری.یا.فرهنگ.ابراهیمی،.

تصحیح.حکیمه.دبیران،.چاپ.اول،.تهران:.پژوهشگاه.علوم.انسانی.

و.مطالعات.فرهنگی.

ــوزن.عیسی.)گزارش.چامۀ. -.کّزازی،.میرجالل.الّدین،.1386الف،.س

ترسایی.خاقانی(،.چاپ.دوم،.تبریز:.آیدین.

ــواری.های.دیوان.خاقانی،.چاپ. ــزارش.دش ________،.1386ب،.گ

دوم.)از.ویرایش.دوم(،.تهران:.نشر.مرکز.

-.ماحوزی،.مهدی،.1383،.تش.در.چنگ.)گزیده.ای.از.دیوان.خاقانی.

شروانی(،.چاپ.اول،.تهران:.زّوار.

ــرح.مشکالت. -.ماهیار،.عباس،.1382.الف،.ثری.تا.ثریا:.دفتر.یکم.ش

خاقانی،.کرج:.جام.گل.

________،..1382.ب،.خارخار.بند.و.زندان:.دفتر.دوم.شرح.مشکالت.

خاقانی،.چاپ.دوم،.کرج:.جام.گل.

ــر. ــعار.خاقانی،.چاپ.دهم،.تهران:.نش ________،..1386،.گزیدۀ.اش

قطره.

ــخن.)شرح.قصاید.خاقانی(،.چاپ. ________،.1388،.مالک.ملک.س

اول،.تهران:.سخن.

ــن،.1386،.»قصیدۀ.ترساییه.و.نخستین. ــارکی،.محس -.محّمدی.فش

ــي.)گوهر.گویا(،.شمارۀ. ــنامۀ.زبان.و.ادب.فارس ــرح.آن«،.پژوهش ش

چهارم،.زمستان:.256-217..

ــروده.های. ــی،.فاطمه،.1385،.»بازتاب.چند.باور.مهری.در.س -.مدرس

ــانی.دانشگاه.شهید. ــریۀ.دانشکدۀ.ادبّیات.و.علوم.انس خاقانی«،.نش

باهنر.کرمان،.دورۀ.جدید،.شمارۀ.نوزدهم،.بهار:.211-185.

ــمارۀ. ــعر،.ش ــی،.ابوالفضل،.1372،.»عطارد،.اختر.دانش«،.ش -.مصّف

هشتم،.دی:.45-41.

ــگ.اصالحات.نجومی.)همراه.با.واژه.های. ________،..1388،.فرهن

کیهانی.در.شعر.فارسی(،.چاپ.چهارم،.تهران:.پژوهشگاه.

ــعار.خاقانی. ــرح.اش ــی،.عبدالوهاب.بن.محّمد،.ش ــوری.غنای -.معم

ــالمی،. ــورای.اس ــخۀ.خطی.کتابخانۀ.مجلس.ش )محّبت.نامه(،.نس

شمارۀ.11562.

ــی«،.ترجمۀ. ــائیۀ.خاقان ــدۀ.ترس ــرح.قصی ــکی،.1332،.»ش -.مینورس

عبدالحسین.زرین.کوب،.فرهنگ.ایران.زمین،.دفتر.دوم:.188-111.

■


