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 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

 )48پياپي  (1385 پائيز، سوم، شماره پنجمدوره بيست و 

  )زبان و ادبيات فارسي نامه ويژه (

  

  يدر ديوان خاقان  آنيها  زيبايي وين موسويبه مضام ينگاه

  
  **محمدحسين نيكداراصل         *حسين كرميدكتر محمد

  يرازـگاه شـدانش

  
  چكيده

شكوه . نماياند   خود مي  ي   را در آيينه   يبرخوردار است كه مضامين دين    ي   از اين ويژگ   يان خاقان ديو

 سرچشمه ي از موارد از باورهاي ديني آن كه در بسياري   و عناصر تشكيل دهنده    يصالبت اشعار خاقان   و

 آن ي  هنرمندانـه  آن، كاربردنيرومندكند كه امواج   ميي مواج را در ذهن خواننده تداع   يگيرد، درياي   مي

 ديـوان   ي جا ي است كه در جا    ي از آن مضامين دين    ي يك )ع(ي حضرت موس  ماجراهاي زندگي . باورهاست

ـ      يموضوعات.  يافته است  ي ظهور و تجل   يخاقان  در درگـاه فرعـون،      ي، پـرورش و   )ع(ي چـون تولـد موس

 كـه در  يمطالب امي و خالصه تم ي فرعون به حق و مبارزه بر ضد و        ن، فراخواند يبرگزيده شدن به پيامبر   

 ؛شـود    مـي  ي شعر خاقان  ي  است،دستمايه  نقل شده  يقرآن كريم، تفاسير و قصص در مورد حضرت موس        

در ذهـن خـود     شـده    پرداختـه    ي تصوير هنر  ي ارائه   ي برا تلميح چند   از در يك بيت     ي كه گاه  يبطور

 ي تـسلط يسـخنور آفرينشگر و نوآور است و بـر سـخن و   ي  شاعر ياز آنجا كه خاقان   . كند  استفاده مي 

ـ  يبرد و بعد زيبـاي   به كارميتندو در هم مي شگرف دارد، مضامين مذكور را چنان در اشعار خود        يشناس

 مانند اسـت و همـين   ي بي گويتوان گفت در ميان شاعران پارس ييابد كه م  ي م ي چنان ژرفاي  سخنانش

  .اند ه است كه به اين موضوعات پرداختي بر ديگر شاعراني مزيت خاقانها يويژگ

 مربـوط اسـت و در   )ع(ي حضرت موس ي كه به زندگ   ي از موضوعات گوناگون   يهاي در اين مقاله نمونه   

 و سـعي     و ابعاد مختلف آن بحث و تحليل شده است         ي شناس ي به كار رفته، از منظر زيباي      ياشعار خاقان 

   . در موضوع فوق روشن شودهاي پنهان آن  واليهي شعر خاقانيها  زيباييي معيارهاشده

   ديني هنري جلوه. 4  مضامين موسوي .3  يشناس يزيباي . 2  يخاقان .1: ي كليديها واژه

  

  مقدمه. 1

 بر ي در غير اين صورت آثار بد     ؛اند كه هنر بايد تابع اخالق باشد        مختلف معتقد بوده   يها ن دوران ا از متفكر  يبسيار
 يـك شـعور     ي دورانها در هر يك از جوامع بـشر        ي هميشه در همه  « :گفته است ) 1828ـ1910(ي  تولستو .نهد ي م يجا

 را كه ي معيار نيك و بد است و ارزش احساسات   ياند و اين شعور دين     آن سهيم   افراد جامعه در       وجود دارد كه تمامي    يدين
 يكند، هنـر   ي آن ملت را منتقل م     ياز شعور مشترك دين   ي   كه احساسات ناش   يهنر. كند يدهد، تعيين م    هنر انتقال مي  

  ).1350 :72 ،يتولستو (».شود  مردود اعالم مييخوب و قابل تشويق و هنر مغاير با شعور ديناست 
گيرنـد و ايـن روح    ي بشر سرچـشمه مـ  ي روحادراك و ي معنويمربوطند و از نيرو آدمي هنر، دين و اخالق به روح   

بـه ارتبـاط ظريـف آنهـا بـا هـم             ضمن توجه به استقالل ايـن موضـوعات،          يخانلر. برد ياست كه از هر دو لذت م         آدمي
پرسـتد و   ي را مـ يهنرمنـد زيبـاي  . رسند و آنجا حد طلب كمال است هنر و اخالق يك جا به هم مي     «: گويد  مي ،پرداخته

                                           
   بخش زبان و ادبيات فارسيدانشيار *

 دانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي **
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172 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

 بايد از خـود  ي زيباي ي بنا براين ستايشگر و جوينده    .  است ؛ي و شهوان  ي مستلزم ترك اغراض ماد    يجويد و طلب زيباي    يم
 جزاين است؟ پس هنر و اخالق با هم ارتبـاط دارنـد و   ي دستورات اخالقي آيا اصل همه. ل برسد بگذرد تا به كما    يپرست

جمـال   ،ي زيبـاي ي  پرستندهيهنرمند يعن.  استي يكي و هنري آنهاست و كمال اخالقياين رابطه و هدف در غرض نهاي   
 ،يخـانلر  (». اسـت  ي اخالق ينديده   همان صفات پس   يستايد و مراد از جمال معنو        مي ي را نيز مانند جمال صور     يمعنو

54 :1367(.  
ادبيـات كـه    .  دين اسالم بوده است    يها  آموزه   بيان دلنشين    ي شايسته برا  يادبيات اين كهن بوم و بر همواره محمل       

 بخـش در دل  ي مـست يا  اسالم را چون بادهي نگارين بوده كه تعاليم ارزنده     بسيار مهم هنر است، جامي     يها   از گونه  ييك
 است كـه بـه   ي اول ادبيات فارسي  از شاعران درجه   يخاقان.  داده و آن را نثار فرهنگ اين سرزمين كرده است          يخود جا 

 و بـويژه موضـوعات     ي از مـضامين دينـ     فـراوان  يها يابي  بهره ي شعر و  ي هنر  ابعاد  مهمترين  يكي از  توان گفت  يت م أجر
 دلنـواز   ي، قصائد غرا و باشكوه با ابيات      يدر ديوان خاقان  . ست آنها در ديوان اشعار ا     ي   و كاربرد هنرمندانه   )ص(يآيين محمد 

 و )ع(ي عيستعاليم و زندگي  ، توحيد و  )ص( پيامبر نعت چون حج،  ي دين اتي به موضوع  ،شود كه شاعر از آغاز تا پايان        ديده مي 
ان مدح   كه عنو  ي در قصايد  ي حت ؛ شده است  ي دين ي شاعر صرف ستايش باورها    يو هنر ي   پرداخته است و توان ذوق     …

 يتـوان گفـت خاقـان    مـي   اختـصاص يافتـه و در نتيجـه   ي شعر شاعر به اصـول و تفكـرات دينـ   ي دارند، اغلب درون مايه 
  :گويد مي در اين مورد كه ن چنا؛يافته است آن را در دين و حقيقت است ي در جستجويهنرمند

ــت خاق  ـــن كيمياســـ ـــلم ديـــ ـــيانعـــ   ـــــ
ـــورده  ــار خـــ ـــس زنگـــ ـــ نفيدار مـــ   ســــ

ــه جـــ  ـــزاينـبـ ــه كيـــ  هـ ـــيميا گوـر چـ   دنـ
  

  گنــــــــج ضــــــمير ي ســــــزايكيميــــــاي  
  از چنــــــين كيميــــــات نيــــــست گزيــــــر
  آن ســـــخن مـــــشنو و مكـــــن تـــــصوير    

  

  )1374: 888 ،يخاقان(                
 بجز شاعراني كه موضـوع شعرشـان         اما ؛اند  را در شعرشان به كار برده      ي دين يها  شاعران ديگر نيز كم و بيش آموزه      

 در ايـن  ي نيـز خاقـان   ياند و از منظر زيبـاي        اين كار را نكرده    ي خاقان ي  كدام در حجم و اندازه      هيچ معرفت است،  عرفان و 
 يكنند، اما نقاشان ديگر  هستند كه خورشيد را به نقطه زرد تبديل مي         ينقاشان«به قول پيكاسو    . موضوعات پيشتاز است  

  .)1371: 175 ريد، (».كنند شيد تبديل ميررد را به خوزهستند كه از بركت هنر و هوششان يك نقطه 
يـابيم كـه شـاعر مـضامين را چنـان              متمركـز كنـيم در مـي       ي موضوعات دين  بري  اگر توجه خود را در اشعار خاقان      

.  است و تفكر دقيقي آن نيازمند ژرفكاو  يها  كه درك مفهوم ابيات و زيبايي     آميخته   شعر   ي  با جوهره  ،استادانه و با تبحر   
 از يگـشاي   تو در تو و گـره يها اوالً درك زيبايي: را به دو دسته بايد تقسيم كردي عر خاقان شيها به همين دليل دشواري   

كنـد و در    كه موضوعات در شـعر ايجـاد مـي    يهاي  دريافت هنر شاعر، كه كوشش ما در اين راه است؛ ثانياً ابهام            يآنها برا 
 ،ي در شـعر خاقـان  ي موضـوعات دينـ  يه بسامد باالبا توجه ب. شود  پرداخته ميزي ن موضوعنيا بهدر جاي خود  اين مقاله   

  .  آن استيها و تشريح زيباييي نگاه ما در اين نوشته محدود به مضامين موسو
اشـاره شـده اسـت و شـاعر ايـن       و حكايات مختلف آني  حضرت موسي به داستان زندگبار 229ي  در ديوان خاقان  

 ، اين موارد در يك مقالـه ممكـن نيـست          ين نظر كه تشريح همه       ژرف و زيبا به كار برده است از آ         يمضامين را در بيان   
.  آن را تبيين نماييميها   آشكار و پنهان زيبايي    يها  ايم تا اليه   ايم و كوشيده    برگزيده ي از آن را در ديوان خاقان      يهاي  نمونه

 به اين دليـل     ؛كند  ه مي اشار )ع( موسي ياز حكايات زندگ  مورد  توجه به اين نكته الزم است كه شاعر در يك بيت به چند              
 يسبب شده است تا اشارات هر بيت بـا عنـوان          امر   واحد مقدور نيست و اين       يها تفكيك شواهد مورد استناد ذيل عنوان     

  . دارد در آن بيت ويژهيا  جلوهشود اما ابيات مختلف تكرارمي هرچند يك موضوع در. ابيات ذكر شودذيلمستقل 
  

  هاي آن  ييزيبا نگاهي به مضامين موسوي و. 2

 ينيـاز بـه شـرح و بـسط           آنجا كـه مفهـومي     .اند  شاعران و نويسندگان خالق، در آثار خود از تلميح بسيار سود برده           
 يفـشرد و آن را در اثـر خـود جـا      را در چنـد كلمـه مـي   ي طـوالن ي شاعر با كمك تلميح، داستان يا مطلب       ، دارد يطوالن

خـود آورده    شعر در اي در هم تنيده وتودرتو      و به شيوه   يفراوان به    را ازجمله شاعراني است كه تلميحات    ي  خاقان. دهد  مي
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173  ي در ديوان خاقان آنيها  زيبايي وين موسوي به مضامينگاه

  :شده استي  مضمون پردازبا آنها استفاده و)ع(ي موسيزندگماجراي  در نهايت ايجاز از چهار  زير در بيت.است
  

ــ .3 ــدد  همــه فرعــون گــرگ پيــشه ش   ن
  

  يــابم  مــن عــصا و شــبان نمــي     
  

  )1374: 292 خاقاني،(    

   اسراييليو بنفرعون  .3. 1
روض الجنـان     در تفـسير   .اسـراييل اسـت     ي فرعون با بني     ي خصمانه   ي خاقاني دراين بيت به رابطه       نخستين اشاره 

گيـرد، پـس آن     قصر او را در بر مـي   ، بني اسراييل بر آمده    ي   از محله  يهايل ديده بود كه آتش      يفرعون خواب  «:آمده است 
 از قـوم اسـراييل   يها مولود او را چنين تعبير كردند كه در آن سالي ياؤران رخواب گزا . سوزاند  آتش، او و قصرش را مي     

كشتند   يافتند و كودكان پسر را مي       پس فرعون امر كرد تا زنان آبستن را مي        . كند  خواهد آمد كه ملك فرعون را نابود مي       
: 148 ،ي النيـشابور  يعالخزا (». اسراييل كم شدند   ي بر اين حال گذشت و نسل بن       يچند سال . كردند  و دختران را رها مي    

1374.(  
اسراييل در حقيقت همان بازماندگان      يبن«: شود   بني اسراييل چنين پرده بر داشته مي       ي از نسل كش   ،در عهد قديم  

نيرومنـد و پـر جمعيـت درآمـده       و برادرانش بودند كه به تدريج بر تعدادشان افزوده شده بود و به صورت قومي         )ع(يوسف
 يانديشيد كه قـوم بنـ      ي زيرا چنين م   ؛ نبود كه خوشايند فرعون مصر باشد      ي آنان امر  يجمعيت و قدرتمند  ازدياد  . بودند

 ي ديگر اگر جنگي آن قوم شوند و از سويكرد كه مانع افزون      پس خرد ايجاب مي    ؛اند  اسراييل از آنها فزونتر و تواناتر شده      
تند و يا در آن سـرزمين خـروج و قـدرت حـاكم را سـرنگون      پيوس افتاد به احتمال، ايشان به دشمن فرعون مي     اتفاق مي 

 در كار گل و خشت و هرگونه كار  ي آنها را به بندگ    ي سخت گماشتند و زندگ    ي به اين داليل آنها را به كارها        ...كردند  مي
اد كـه اوالد  هـا فرمـان د      فرعون به قابلـه    ... پيشون و رامسس را بنا كردند        يفرعون شهرها ي   تلخ گردانيدند و برا    يزراعت

 زاده شود او را به نهر بيندازند و دختـران را زنـده نگـه             يقومش خواست كه هر پسر      ذكور عبرانيان را بكشند و از تمامي      
  .)1380: 103 ، كلن، مرتن،همداني (».دارند

   در درگاه فرعون)ع(يموس. 3. 2

 )ع(ي سوره اعـراف ورود موسـ  125 تا 104 آيات .،اشاره به حضور حضرت موسي در درگاه فرعون است   دومين نكته  
ترديـد مـن    ي به فرعون گفـت بـ  يموس.  معجزات و منكوب كردن ساحران را تصوير كرده است        ي  به درگاه فرعون و ارائه    

 پس فرزندان اسراييل را     ؛ام  شما آورده  ي پروردگارتان برا  ي روشن از سو   ي پروردگار جهانيانم و من دليل     ي از سو  يپيامبر
 ي عصايش را افكنـد و بـه ناگـاه اژدهـاي           يپس موس .  آن را نشان بده    ي دار يا معجزه فرعون گفت اگر    . همراه من بفرست  

   ... . تماشاگران سپيد و درخشنده بوديآشكار شد و دست خود را از گريبان بيرون كشيد و ناگهان برا
  ي موسيعصا. 3. 3

 برگزيـده شـد،   ي ايمـن بـه پيـامبر     ي در واد  )ع(ي بعد از آنكه موسـ     .ي خاقاني به عصاي شباني اوست       سومين اشاره 
 بـر آن تكيـه   ؛ مـن اسـت  يايـن عـصا  : چيست ؟ گفت  در دست راست توي موس يو ا «: خداوند به او چنين خطاب كرد     

 يا: فرمـود ) خداونـد . (آيـد    مـن از آن بـر مـي        ي ديگر هم بـرا    يتكانم و كارها     گوسفندانم برگ مي   يدهم و با آن برا      مي
. فرمود آن را بگيـر و متـرس       ) خداوند. (خزيد   شد كه به سرعت مي     ي پس آن را انداخت و ناگاه مار       ؛ آن را بيانداز   !يموس
  .)17-21 ،طه (». آنرا به حال نخستينش باز خواهيم گردانيديبزود

     مديني در وادي موسي شبان.3. 4
 خـود  يها ديد كه به دام را ي كه از مصر به مدين گريخت در آن شهر گروه ي زمان يموس« :چهارمين اشاره اينكه   و
. توانـستند   اما نمـي ؛ گوسفندان خود آب بكشنديخواستند از چاه برا  در آن حال متوجه دو زن شد كه مي        . دادند  آب مي 

 يآن دو كه دختران شعيب بودند پدر خود را از كمك موسـ .  كرد تا گوسفندان خود را سيراب كردندي آنها را يار يموس
 او  ي هـشت يـا ده سـال بـرا         )ع(ي شعيب به شرط آن كه موسـ       آيد، شعيب مي  ي به خانه  يموسكه     هنگامي ...آگاه كردند   

 ،يخزائل (».پذيرد  نيز آن شرط را مي )ع(يكند، موس    كند، تزويج هر يك از دختران را كه بخواهد به او پيشنهاد مي             يشبان
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174 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

309-308 :1350.(  
 و اين موضوع را بـا توسـل بـه     است چارهيدر جستجومند و   از مردم بدمنش روزگار خود گلهياين بيت، خاقان  در

لفـظ  . انـد   خو تشبيه شـده     مردم ناساز به فرعون درنده     ، در مصرع نخست   . و فرعون به تصوير كشيده است      يداستان موس 
 بـا  ي دارد و خشونت و درنده خـوي      ي كناي ياوالً تركيب معناي  . شده است همراه   فرعون   ي  گرگ پيشه از چند نظر با كلمه      

سـوم اينكـه شـاعر بـه        . تـصويركرده اسـت    اسـرائيل  با قوم بني   ديگر شاعر خشونت فرعون را       ي از سو  ؛شود  يان مي آن ب 
عالوه بر .  در مدين كه در مصرع دوم آمده است، اين تركيب را ذكر كرده است     )ع(ي موس يمناسبت اشاره به حكايت شبان    

 را  ي بـدكردار  ، زيرا در تناسب با فرعون     ؛ استخدام دارد  ي تناسب كلمات عصا و شبان با گرگ پيشه، تركيب مذكور، آرايه          
 قابـل  ي نكتـه . شـود   آن لحاظ مـي ي و درندگ  ي حقيق ي معن ي يعن  را كند و در پيوند با شبان، حيوان معروف          مي يتصوير

. هـد  ديتـا آنـان را رهـاي   واداشـت    ي آن قوم را به انتظار منجـ       ،اسرائيل يتوجه اين كه ظلم و ستم شديد فرعونيان بر بن         
 ديگـر اينكـه شـاعر در    ي نكتـه . جويـد   مـي يدهد و نا اميدانه منج روزگار خود تطبيق مياوضاع  را با اين امر  نيز   يخاقان

 در كـار    ياول ابـزار  .  لفظ عصا را با دو كـاربرد ذكـر كـرده اسـت             ،)ع(ي حضرت موس  ي شبان ي  مصرع دوم با اشاره به دوره     
 دوم در ارتبـاط بـا فرعـون در مـصرع نخـست كـه معجـزه        … گـرگ و   خاص خود از جمله دفـع   يها   با استفاده  يشبان
 مستقيم به آن معجزه و با تشبيه فرعون به          ي  پس شاعر بدون اشاره   . شود   مي ي و مبدل شدن آن به اژدها، تداع       )ع(يموس

ده كـرده   را نيـز ارا »ول عـن رعيتـه  ئكلكم راع و كلكم مـس     «روايت معروف ،  )ع(يگرگ، عالوه بر بيان اعجاز و نبوت موس       
                    . داده استي اسراييل را از ظلم فرعون گرگ پيشه رهايي در حقيقت قوم بني زيرا موس؛است

  

  موسي استاده و گم گرده زدهـشت نعلـين        . 4
  

  ند شــنوتجلــي گفتــنش از بهــر يـنــار  
  

  ) 1374: 103 خاقاني،(    
   .شود  زير بيان ميكه در اشاره دارد) ع(ماجراي زندگي موسي به دو بيت باال

  )ع(ي ايمن و بعثت موسيآتش واد. 4. 1

 شعيب را به پايـان  ي براي هشت يا ده سال كار شبانيكه موس هنگامي«: در قصص االنبيا از آدم تا خاتم آمده است   
 ي موسـ ناگـاه . آمد  گزنده مي  يهوا آن شب سرد بود و بادها      .  ايمن رسيدند  ي واد  مصر، به   سفر به  راهدر    با همسرش  ،برد

 ي آنست ناراً لعليامكثوا ان”: خود را برگرفت و به صفورا گفت      يعصا. ديدي  ا آتش بر افروخته  .  كوه سينا نظر كرد    يبه سو 
از آن يـا  ي شـايد خبـر  .  ديـدم ي اينجا بمانيـد كـه مـن از دور آتـش    .“ من النار لعلكم تصطلون هٍ او جذو  آتيكم منها بخبرٍ  

  .)29، قصص( د را گرم كنيد برايتان بياورم، باشد كه خويا شعله
ي هـا  ديد آتش از شـاخه .  به آن مكان رسيدي مدت كوتاهدر اما  ؛فاصله او از آتش درخشان دوازده فرسنگ راه بود        

 ي آتش از درخت سبز، سـبب دهـشت و شـگفت        ي تجل .شد  ور است و هر لحظه درخشش آن بيشتر مي         سبز درخت شعله  
انـي انـا ربـك فـاخلع نعليـك انـك بـالواد            « .آمدخطاب  حال ناگهان از حق     در اين   .  شد و او را نگران كرد      يعميق موس 

 . ي هـست ي مقـدس طـو  يآور كـه تـو در واد        پـوش خـود بيـرون      ياين منم پروردگار تو، پـا     ) 12 ،طه (»يالمقدس طو 
  .)1347: 532-534 ،ياصفهان(

 ؛ام  مـن تـرا برگزيـده      ».ي لما يوح  انا اخترتك فاستمع    و  « :بر گزيد ي   را به پيامبر   )ع(يو در همين حال خداوند موس     
  .)13 ،طه(شود گوش كن   مييپس بدان چه وح

  ديدار يار بر طور. 4. 2

 يو لمـا جـاء موسـ   « : خداوند بر كوه طـور چنـين بيـان شـده اسـت          ي ميقات و تجل   ، اعراف ي  سوره  143 ي  در آيه 
ـ       ي و لكن انظر ال    ي أنظر اليك قال لن تران     يلميقاتنا و كلمه ربه قال رب ارن        فلمـا  ي الجبل فان استقر مكانَـه، فـسوف تران

  ». قال سبحانك تبت اليك و انا اول المومنينافاق صعقا فلماي ربه للجبل جعله دكا و خر موسيتجل
 كـه حـق    ي با هفتاد كس از برگزيدگان قوم خود بـه وقتـ           يكه موس   هنگامي«: در تفسير خالصه المنهج آمده است     

شـنيد و در تفـسير تبيـان     گويند در اين موضع سخن خدا را از ابـر مـي     .  او سخن گفت   معين كرده بود آمد، پروردگار با     
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175  ي در ديوان خاقان آنيها  زيبايي وين موسوي به مضامينگاه

 بفرمود تا هفت فرسخ گرداگرد طور را ظلمت فرو گرفت و چون             ، سخن گويد  ي خواست با موس   يآمده كه چون حق تعال    
اوند بر كوه زبيـر     پس خد ...  سخن گفت    ي با و  ي حق تعال  ، ظاهر گشته  يو  در آن ظلمت قدم نهاد عرش عظيم بر        يموس

  .)1374: 140 ،يكاشان(» . كرد و آن ريز ريز شدي تجل،هاست هكه بلندترين كو) طور(
  درضمن شرح مناسك حـج و عظمـت آن،       يخاقان.  است )ص( كنزالركاز در مدح كعبه و نعت پيامبر       ي بيت از قصيده  

 با توجـه بـه موضـوع قـصيده و بيـت         .دكن   در آن زمان اشاره مي     )ع(ي موس ي حق بر كوه طور و دهشت و بيهوش        يبه تجل 
توان گفت شاعر مرتبـه و منزلـت پيـامبر             سخن رفته است، مي    ، در شب معراج   )ص( كه از براق، مركب پيامبر     ,پيش از آن  

در شب معراج به ديدار حـق نايـل آمـد، امـا موسـي بـه               )ص(پيامبر.  را در ديدار حق مقايسه كرده است       )ع(ياسالم و موس  
 تركيـب نعلـين گـم كـرده اوالً          . گفت »يلن تران  «)ع(مرتبه را نيافت و خداوند به درخواست موسي       هنگام تجلي حق اين     

 يان«:  طه دارد  ي   سوره 12 ي     ثانياً تلميح به آيه    ؛ در كوه طور است    )ع(ي است كه مبين حال موس     يخاطر كنايه از پريشان  
 ي  سـوره  143 ي   شريفه ي   به آيه  » گفتن يارن«ت   و در مصرع دوم عبار     ».يانا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طو       

  .اعراف تلميح دارد كه به آن اشاره شد
 مربـوط   ي خداوند بر كوه طور اشاره دارد و اين آيه بـه روزگـار             ي دوم به تجل   ي  قابل توجه اين است كه آيه      ي  نكته

 از برگزيـدگان قـوم   ي با گروهـ يساند و مو  اسراييل از مصر مهاجرت كردهياند و بن   است كه فرعون و سپاهش نابود شده      
 شبان بوده و  ي مربوط است كه موس    يا  نخست به دوره   ي   اما آيه  ؛رود  خود جهت عبادت و ديدار حق بر فراز كوه طور مي          

بنـابراين آيـات فـوق دو       . شود   برگزيده مي  يبيند و به پيامبر      مي يا  در بوته  ي ايمن نور  يهمراه صفورا، همسرش، در واد    
 دهـد امـا در مـصرع دوم و           را نـشان مـي     )ع(ي بعثت موس  ي   مرحله ، سوره طه  12 ي   مصرع نخست و آيه    .ن نزول دارند  أش

  . مورد نظر استي ديدار حق و اخذ تعاليم اله، اعرافي  سوره143ي آيه
 چنان مضمون هر دو آيه را به هم آميخته و در بيـت بكـار بـرده، كـه ذهـن خواننـده           ،ي و تردست  ي با زيرك  يخاقان
 حـق بـر كـوه    ي به هنگام تجلـ ي موسي بيان بيهوشيو برا. شود  نميي آن دو مرحله در زندگي حضرت موس      متوجه بعد 

 در ،چنانكـه اشـاره شـد   .  سوره طـه دارد 12 ي طور از تركيب گم شدن نعلين استفاده كرده است كه توجه صريح به آيه 
 ي موسـو  ي سوره طه كه مضمون    12 ي   آيه يا ، تبيين كرده  )ع(ي را بر حضرت موس    )ص( برتر پيامبر  أن ش يبيت مذكور خاقان  

 يا طه چنانكه ذكر خواهد شـد، عـالوه بـر نـام سـوره              است كه     قابل توجه اين   ي   اما نكته  ؛، مقصود را ادا كرده است     دارد
 ي اسـت برتـر  )ص( كه به نـام پيـامبر  يا  در حقيقت از سورهي نيز اشاره دارد و خاقان     )ص( به نام پيامبر اسالم    ،درقرآن كريم 

 را از ديدن اين مراسم بـه  )ع(يموس دهشت  اراده كرده است و درهمان حال عظمت مراسم حج و   )ع(ي را بر موس   ين و شأ
                                      .تصوير كشيده است

  

  يمـكل ينـنعل دهـوايافتن گم ش   بهر. 5
  

  د خواندن خضر از در طاها شـنون       يالضحو  
  

  )1374: 103 ،يخاقان(    

  : اني اين بيت را بالفاصله پس از بيت پيش آورده است و به ماجراهاي زير اشاره داردخاق
   در كوه طورياوند بر موستجلي خد .5. 1

  . شداشاره به اين موضوع .4. 2ذيل عنوان   كه
   و خضريموس. 5. 2

 هـالك فرعونيـان،      بعـد از   )ع(يموسـ « : به خضر آمده است    ي علت پيوستن موس   ي در تفسير منهج الصادقين درباره    
 به ايشان انعام فرموده بود از اغراق دشمنان و نجات ايشان از آن و  ي اسرائيل را جمع كرد و همه را از آنچه حق تعال           يبن

 ي و در ادا   … زبان گـشودند     ي ايشان به شكر گزار    ؛ تورات و جز آن آگاه ساخت      يتفضيل ايشان بر ساير مردمان و اعطا      
 : در زمين داناتر از تـو هـست؟ گفـت   ي كس!كليم اهللا : و حقايق متحير شدند و گفتند      ي معان  در ي و تامل و   )ع(يكالم موس 

تـو  :  خدا بر او نازل شد و گفت       يپس جبرئيل از سو   . تر نباشد   از من عالم   ي اما در خاطرش آمد كه در دنيا كس        ،دانم  نمي
 از آنها خضر ي يك؛گان خداوند از تو داناترند نيز هست؟ پس بسيار بندي خدا داناتر است يا آنكه از من عالمتر        يچرا نگفت 
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176 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

 از خدا خواست تا خضر را ببيند و از علم او تعليم )ع(يموس. است كه خداوند او را به علم خاص خود اختصاص داده است         
  ).1344: 364 ،يكاشان (». او را اين دستور داديبگيرد و حق تعال

 شـهرت  كه  استبه تفصيل آمده   ،خضرمعرفي شده ي،  ري وشخصي كه درتفاس   يموسداري داستان د  ،ي كهف  درسوره
  .و بسط آن مانع ذكر آن دراين مقاله است

 نيـز بـه   ي والضح،در مصرع دوم.  طه اشاره داردي،  سوره12 ي  به آيه»گم شده نعلين كليم«طور كه گذشت    همان
 )ص( اول آن و نـام پيـامبر اسـالم       ي   در قرآن كـريم و آيـه       يا طه نيز نام سوره   .  دارد ي تلميح  والضح ي  نخست سوره  ي  آيه

 سورند اين مقـدار  ي در هيچ يك از حروف مقطعه كه مباد: مذكور آمده استي در تفسير منهج الصادقين ذيل آيه . است
 »طـه « ... حضرت رسـالت چنانچـه مزمـل و مـدثر     ياست از اسما   معتقدند كه اسمي   ي بعض ...اختالف نيست كه در طه      

 ي شريعت يا طاهر از ذنوب و هـاد        ي طالب شفاعت و هاد    ي يعن ي؛هاد   رت كه طالب است و    اشارتست به دو اسم آن حض     
  .)1344: 464 ،يكاشان( و شريع الغيوب يا مراد طهارت اوست و هدايت خلق به ملت به معرفت و عالم

 .شـود   در تفسير فوق آمده كه به بافـت كـالم و تناسـب آن مربـوط مـي                 ي قابل توجه  ي   نيز نكته  ي والضح ي  درباره
نهار متزايد گشته و تخصيص اين وقت از نهـار   سوگند به چاشتگاه كه آفتاب در آن وقت ارتفاع يافته و به سبب آن نور   «

 سخن گفـت و  )ع( با موسيييا به جهت قوت و تزايد نور آفتاب در آن زمان است يا به جهت آنكه در آن ساعت حق تعال                    
  ).1344: 269 ،كاشاني (». نموده، خدا را سجده كردنديس موي  فرعون مشاهده معجزهي در آن وقت سحره

 بيـان   )ص(ن آن دو را در برابر پيـامبر اسـالم         أ مرتبه و ش    بودن  ناچيز ، و خضر  ي ضمن تلميح به داستان موس     يخاقان
 هدايت و رسيدن به حقيقت چنانكه در تفاسير قرآن آمده اسـت،         ي برا )ع(ي قابل توجه اين است كه موس      ي   نكته .كند  مي

 ي  نكتـه ،تـضاد .  است  پناه آورده)ص( اين كار به پيامبري اما در اينجا همراه خضر برا؛ شده است يدست به دامان خضر نب    
 به هنگام ديدن نـور حـق دچـار تـرس و     )ع(يموس.  آن را در بيت فوق هنرمندانه بكار برده است    ي است كه خاقان   يديگر

 به اين ماجرا اشـاره دارد و آن اتفـاق شـب هنگـام رخ داده                 »ينگم شده نعل  « ي و كناي  يتركيب تلميح . شود  دهشت مي 
  شاعر به ايـن    ،عالوه بر موارد فوق   . يابد  تضاد و تقابل با مطلب مذكور مي      ) قسم به چاشتگاه روز    (يحال ذكر والضح  . است

ر راه مانـدگان و  اند و خضر ياور د خوانده  مي»يوالضح« »گمشده« يافتن يتوجه داشته است كه مردم برا     باور عمومي  دو
  .گم شدگان است

  

   الجرم يونارساخت بس  آبباتو تيغ. 6
  

   نار ضاوهم يد بي   هم شجر اخضر است     
  

  )1374: 180 ،يخاقان(   
                                                                       :خاقاني دراين بيت به موارد زير از زندگي حضرت موسي اشاره دارد

   ايمنيآتش واد. 6. 1
  .4. 1 عنوان.ك.ر

    يد بيضا. 6. 2
دست خود را به گريبانت ببـر تـا سـپيد       « : آمده است  )ع(ي موس ي اين معجزه    ي   قصص درباره  ي   سوره 32 ي در آيه 

  ». از اين هراس بازويت را به خويشتن بچسباني رهاييگزند بيرون بيايد و برا يب
. اند و تضاد آن دو آشكار است و جمع اين دو در شمشير پارادكس اسـت     آب و نار در مصرع اول از عناصر چهارگانه        

  فـرو  سـپس آن را در آب سـرد       ،گداختـه    به ساخت شمشير نيز توجه داشته كه آهنگران، آهـن شمـشير را مـي               يخاقان
.  كـرده اسـت   ارادهي بـران و صـيقل  ي در معان را تيغ آبدار و تيغ آتش ديدهي اما شاعر در حقيقت حالت كناي ؛اند  كرده  مي

 نار در پايان مـصرع دوم ايهـام         ي  كلمه . خضر و يد بيضا لف و نشر دارند        يها كلمات آب و نار در مصرع نخست با تركيب        
) درخـت ( ديگر در پيوند با شجر       ي ايمن دارد و از سو     ياخضر اشاره به آتش واد      در پيوند با شجر    ي از سوي  ؛تناسب دارد 

 انـار و  ي  به اين نكته نيز توجـه دارد كـه شـكل ميـوه    يدر هر حال ذهن ريز بين خاقان. كند  ميي معروف را تداعي  ميوه
شمـشير آبـدار يـا    ( دارد ي آب نسبت به شمـشير مفهـوم مجـاز       ي آتش شباهت و تناسب دارد ؛ يعن       ي   با شعله  ،رنگ آن 
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 و جوهر دار بـودن  يخونين بودن، جانسوزنار نيز در ارتباط با شمشير     .  دارد ي حقيق ي اما در ارتباط با درخت معن      ؛)بران
  تيغ به شجر اخضر و يد بيضا و نار  ي  كلمه. كند  را اراده مي   نور و درخشش آن      ،كند و در ارتباط با يد بيضا        آن را بيان مي   

  .تشبيه جمع شده است)  ايمنيآتش واد(
ر درخـشان ممـدوح بـا خـون     توان به آب و نار در مصرع نخست نگريست و آن اين كه شمـشي       از نظر ديگر نيز مي    

 آخـر دقـت   ي نكتـه .  پس آب استعاره از درخشش آن و نار استعاره از خونين بودن آن است             ؛دشمنان نارگون شده است   
 بـه دو آيـه    توانـد     مـي شجر اخضر   .  و ارتباط دقيق آنها با كلمات بيت است        ي در اشاره به آيات قرآن     ي خاقان ي  العاده خارق

در ايـن  . كه شاعر آب و آتش را در تيغ جمع كرده و آن را به شجر اخضر تـشبيه كـرده اسـت                   اول اين  ؛ايهام داشته باشد  
 هم او كـه  ». جعل لكم من الشجر االخضر ناراً فاذا انتم منه توقدونيالذ«:  ياسين مورد نظر استي  سوره80 ي حال آيه 

  .فروزيدا  آتش مي،برايتان در درخت سبز فام اخگر نهاد كه از آن چون نيازتان افتد
در تفـسير الميـزان   .  فوق آمده توجه كنـيم ي  كه در تفاسير ذيل آيهي تبيين وجه تشبيه الزم است به نكته ا يبرا

اسـتبعاد از اينكـه چگونـه       . اين آيه در صدد است كه استبعاد از زنده كردن استخوان مرده را برطرف كنـد               «: آمده است 
 در ايـن   يهيچ اسـتبعاد  : دهد   كه مرده است زنده شود؟ جواب مي       ي متناقضند، چيز  يممكن است با اينكه مرگ و زندگ      

 شما آتش قرار داده است و مـراد از شـجر          ي اما خداوند از درخت سبز برا      ؛ اينكه آب و آتش با هم متناقضند       ينيست برا 
ل  اين دو درخت هر گاه بـه هـم سـائيده شـوند، مـشتع            . كه بين مفسرين معروف است، درخت مرخ و عفار است          يبطور

 پس هـر  ؛ساييدند  مي؛دادند  اين دو درخت را بر هم قرار مي        يها   آتش دو قطعه از شاخه     ي   تهيه يدر قديم برا  . گردند  مي
تر نيـست بـا اينكـه     تر از مشتعل كردن آتش از چوب بنابراين مرده را زنده كردن عجيب. گرفتند دو به اذن خدا آتش مي    

  ).1363: 100 ،يطباطباي( ».آب و آتش دو چيز متضادند
ن نـزول و  أ دو شـ ، شـريفه ي  دارد كه با دقت به كلمـات دو آيـه         ي شجر اخضر ايهام تناسب    ،طور كه اشاره شد     همان

 نـار و يـد بيـضا كـه توسـعاً حـضرت       ي  اما مورد دوم با توجه به كلمه؛ مورد اول بيان شد.كند تفسير خاص را ايجاب مي 
 سـوره   30ور الهي كه در درخت سـبز جلـوه نمـود اشـاره دارد و آيـه                   ايمن و ن   يكند به آتش واد     ميي  را تداع  )ع(يموس

 أنـا  ي أنـ ي البقعه المباركه من الشجره أن يا موسـ  ي الواد االيمن ف   ي من شاط  يفلما أتاها نود  «: كند  قصص را گوشزد مي   
 يا: ا آمد كـه   ، درآن جايگاه مبارك، از آن درخت ند       يپس چون به آن آتش رسيد، ازجانب راست واد        » اهللا رب العالمين  

  . منم من، خداوند، پروردگار جهانيانيموس
  

  نمرخضراست شع ه  چشم و ناركليم .7
  

  يازاين خور آب روز  ويازآن فروز شمعشب   
  

  )1374: 934 ،يخاقان(
  :براي ديدن شرح تلميحات بيت باالذيل دو عنوان

   ايمنيآتش واد .7. 1
  . 4. 1عنوان .ك. ر

   و خضري موس.7. 2
  .5. 2عنوان .ك. ر

 و  پرسوز،وجه تشبيه. است  خضر مانند كردهي  به نار كليم و چشمهراشاعر در بيت فوق با تشبيه جمع، شعر خود     
 نيز با توجه به ايـن نكتـه،         يخاقان. اند   شده ياد درتفاسير، با هم     يخضر و موس  كه گذشت،      چنان .اوست روان بودن سخن  

 دو معجـزه  ، تازه ي ايجاد تصوير  يبه عبارت ديگر برا   .  ديگر آورده است   يلون اما در بيت آنرا از       ؛يافتهرا   آن دو    يهم سنخ 
. نيز در دل ظلمـات قـرار دارد  ) آب حيوان( خضر  ي   چشمه ؛ شب هنگام بود   ي بر موس  يآتش تجل . از آنها ذكر كرده است    

 كـه  .نيز زيبا اسـت  )آب(نار و چشمه  تضاد.  بين دو مضمون مذكور و شعر خود تناسب ايجاد كرده است      يبنابراين خاقان 
نـار و شـمع   : دهد نشان مي لف و نشر مرتب را      ي ارتباط كلمات دو مصرع نوع     .اند  در يك بيان پاراداكس با هم جمع شده       

  .بردن از آن كه در روز بيشتر است  خضر و آب خوردن و بهرهي  چشمه؛در شب افروختن
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.  در بيـت فـوق اسـت   ي هنـر خاقـان  ، تـضاد يجـاد اطور كه گذشـت،   همان. شب و روز نيز در مصرع دوم تضاد دارند     
 همـواره بـه    ي زيرا چنانكه گذشـت موسـ      ؛ بايد در ذهن شاعر تضاد يافته باشند       يخضر نيز به نوع     و يتوان گفت موس    مي

 اسـت، از آن  ي مصرحه از شعر خاقاني شمع و آب نيز استعاره. آن دو آشكار استي   و ناهمگون   بود  خضر معترض  يكارها
اي غلـو آميـز شـعر     ها شاعر به گونه  عالوه بر اين. در روز است  ي و ي شاعر و سبب طراوات و شاداب      يبهانظر كه مونس ش   

  .خود را چون نور حق وآب حيات دانسته است
  

ــالل. 8 ــرق ب لم از خ ــان ف ــنك   ك
  

  تا عـصا كـان شـبان غـنم اسـت            
  

  )1374: 82 ،يخاقان(        

  :بيت باالبه ماجراهاي زير اشاره دارد
  ي موسياعص. 8. 1

  .3. 3. ك.ر
   اويدوران شبان. 8. 2

  . 3. 4 .ك. ر
 بـدان  ي اشـعار خاقـان   يهـا  از شـرح  يك  ، كه در هيچ     است يبه روايت ناظر   برقرار است و     يميان خالل و عصا پيوند    

 و )ع(ي موسي عصاي يك: بودي پنج چيز باو، از بهشت بيرون آمد   )ع(در اخبار چنين است كه چون آدم      «: اشاره نشده است  
 چون آن يك دانـه گنـدم   ؛ نرسيديخورد، به هيچ گونه رنج به و  بهشت مييسبب آن بود كه تا در بهشت بود و نعمتها         

 او  بماند و ازي چون آن حال پيش آمد، آن با و   ؛كرد  از شاخ مورد بشكست و خاللش همي      . بخورد به خاللش حاجت آمد    
  .)1340: 21 ،ينيشابور( »...  او شدي  رسيد و معجزهيوسميراث ماند، به فرزندانش از پيامبر به پيامبر تا به م

  . آدم، خود نيز ملك و جانشين خداوند استا زير؛ بر حكايت باال تواند بوديلفظ ملكان نيز دليل
  

  لمـ حركيوان طووكف  ي برجيس موسو.9
  

ـ آستانه ارونـه     تان اوس كـردون م  گ
  

  )1374: 73، خاقاني( 

                                                 :ر استاشارات بيت باال ازاين قرا

  )يد بيضا (يكف موس. 9. 1
  .ي شش بررسي شد زير عنوان شماره

  هارون. 9. 2
 قـصص  ي در سـوره . زير و شـريك او در رسـالت اسـت   و ،)ع(ي برادر موس،، فرزند بزرگ عمران   ي اله يهارون از انبيا  

 با مـن  ؛ پس او را  برادرم هارون از من زبان آورتر است      «: رسالت چنين آمده است    در امر    )ع(ي مشاركت او با موس    ي درباره
 )وسيله( بازويت را به     يبزود: فرمود) خداوند. (ترسم مرا تكذيب كنند      زيرا مي  ؛ گسيل دار تا مرا تصديق كند      يبه دستيار 

 به شـما دسـت نخواهنـد    ،ود آيات ما قرار خواهيم داد كه با وج    ي شما هر دو، تسلط    يبرادرت نيرومند خواهيم كرد و برا     
  ).34-35قصص، (» . كند چيره خواهيد بوديپيرو شما و هر كه شما را. يافت

دقـت  . كند   مي ي برجيس و كيوان تصويرآفرين    ي و در آميختن آن با صور فلك       ي با استفاده از مضامين موسو     يخاقان
باشـند،   يس و كيوان به ترتيب سعد و نحس مي        برج يصور فلك .  هنرمندانه و جالب است    ،شاعر در حسن گزينش كلمات    

 هر دو   ،در مصرع دوم  . اند   تشبيه مفروق شده   ، و طور  ي و به ترتيب به كف موس      ،بنابراين تضاد آن دو مورد نظر بوده است       
 آن  ي و روشناي  ي درخشندگ يوجه شبه در تشبيه برجيس به كف موس       . اند  تشبيه تسويه شده   ) دربان يبه معن (به هارون   

 ي  نام كوكب زحل است كـه بـر فلـك هفـتم اسـت و از همـه                 «:  كيوان در فرهنگ آنندراج آمده است      ي ما درباره  ا ؛است
رنـگ او سـياه اسـت و    .  او را پاسبان فلك گويند     ... مانند   ي بزرگ و وان به معن     ي به معن  ي و اعظم است و ك     يكواكب اعل 

  ).1335: 3532 پادشاه،(» .مزاج او سرد و خشك

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

179  ي در ديوان خاقان آنيها  زيبايي وين موسوي به مضامينگاه

كوه مظهـر وقـار و   .  بزرگ است، در بيت به كوه طور مانند شده استي كيوان در اصل به معني مهكل طور كه    همان
 دارد يكوه طور نيز تقدس دينـ .  استي صور فلكي كيوان از ساير سيارات بزرگتر و جايگاه آن باالتر از همه.  است يبزرگ

وه طور بايد سـياه رنـگ باشـد، زيـرا كيـوان در      از طرف ديگر ك. شود  ديگر مي يها و اين موضوع باعث ترجيح آن بر كوه       
 ي روشـناي ، بوده است، رسيد و آن تـضاد ي كه در نظر خاقانيتوان به تضاد ديگر    از اينجا مي   ؛نجوم قديم سياه رنگ است    

  . كيوان استيبرجيس و سياه
 دربـان  يبـه معنـ   ياز سوي.  داردي هارون ايهام تناسب زيباي ي   كلمه ، در مصرع نخست   يبا توجه به مضامين موسو    

گزيـدن عناصـر     بر  بـا  يخاقـان  .كنـد    مي ي، هارون، را تداع   ي برادر موس  ،و طور ) يد بيضا (، كف   ي اما با توجه به موس     ،است
 ي در ذهـن خواننـده تـداع   ي را بـه خـوب  يدهد و با اين كار شكوه و وااليـ   در واقع ذهن را به اوج آسمان توجه مي       ،يفلك
شـكند و بـا ايـن     دربان و نوكر فرو ميي  هارون به معني  ن عظمت و شكوه با ذكر كلمه       اما در آغاز مصرع دوم اي      ؛كند  مي

  .دهد  عظمتش در برابر درگاه ممدوح ناچيز جلوه ميي شيوه در حقيقت شاعر فلك را با همه
  

  خارا چو مار بركشم و پس به يك عـصا          .10
  

  ر آورم ـب اراــخ يم ز لـون ك ـشمه چ ـده چ   
  

  )1374: 245 ،يخاقان( 

  دوازده چشمهده چشمه يا . 10. 1

 لقومـه فقلنـا اضـرب بعـصاك الحجـر           ي موس يواذاستسق«:  بقره اين موضوع چنين آمده است      ي   سوره 60ي در آيه 
 و ». االرض مفـسدين يمـن رزق اهللا و ال تعثـوا فـ     عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا        يفانفجرت منه اثنت  

پـس دوازده چـشمه از آن   .  آب برآمد، گفتيم با عصايت بر آن تخته سـنگ بـزن  يود در پ قوم خ ي برا يكه موس   هنگامي
 خدا بخوريـد و بياشـاميد و در         يدانست و گفتيم از روز       آبشخور خود را مي    ي كه هر قبيله ا    يا  به گونه  ؛جوشيدن گرفت 

  .زمين سر به فساد برمداريد
 گفت عصايت را به سـنگ بـزن و در سـنگ             يد به موس  خداون«.  فوق آمده است   ي  در تفسير روض الجنان ذيل آيه     

 ي دوازده چشمه جار   ،ي و هر سنگ عصا بروي زد      ي ديگر بود  يهب ابن منبه گفته است هر وقت سنگ        و. اند  خالف كرده 
 آن بـود كـه   ي بود معين، از آن الحجر گفت به الم تعريف عهد و تخصيص آن عدد برا     ي ديگر است كه سنگ    يقول. يشد

ف را بـا هـم خـال     تـا ايـشان  ،يا  چشمهي هر سبطي برا؛دوازده فرزند يعقوب دوازده سبط بودند از  )رائيلاسي  بن( ايشان
  )1374: 305 ،ي النيشابوريالخزاع(» .نباشد

 و )ع(ي موسـ ي و اثر آن كار را با توجه به داستان عصايبيت مضمون صوفيانه دارد و شاعر گريز خود از ظواهر دنيو         
 و شاعر بـر آوردن       است  پر نقش و نگار    ي ديبا يخارا در مصرع نخست به معنا     . كشد  به تصوير مي  گانه    دوازده يها  چشمه

ي راه راه      كـه جامـه     خـارا  ي   كلمـه  .)تشبيه مركـب  . ( منقش خود را از تن به پوست افكندن مار مانند كرده است            يديبا
 ي  مار با توجـه بـه ذكـر كلمـه    ي كلمه. ندك  ميي با توجه به لفظ مار، پوست خط و خال دار آن خزنده را نيز تداع              است،

  مـستقل مـار بكـار رفتـه كـه پوسـت      يدر قـسمت اول مـصرع در معنـا        ي  يابد؛ يعن    استخدام مي  ي  آرايه ،عصا بعد از آن   
 ي،عناصـر موسـو    ازيگيـر   بـا بهـره  يخاقـان . يابـد    اوسـت ارتبـاط مـي      ي   كليم كه معجزه   ي به عصا  ،اندازد و در ادامه      مي

 تـشبيه  )ع(يشاعر خود را بـه موسـ   . خارا در دو مصرع جناس تام دارد      . كند   مي ي و تصويرآفرين  يپرداز هنرمندانه مضمون 
 بقـره تلمـيح   ي  سوره60 ي مصرع دوم در واقع به آيه.  مصرحه از شعر و هنر شاعر استي ده چشمه استعاره . كرده است 

و شـاعر بـه طـور ضـمني      » . عشره عينا  ي اثنت  لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه       ي موس يو اذاستسق «: دارد
  .كند هاي شعر خود برطرف مي مدعي شده است كه تشنگي ديگران را با چشمه

،  كـرد ماننـد كـرده      ي كه دوازده چشمه از سنگ جـار       ي عدد ده با توجه به اينكه شاعر خود را به موس           ي  اما درباره 
م ادبـي كـه دوازده شـاخه اسـت و عبارتنـد از صـرف، نحـو،        شايدخاقاني عالوه برهنر شعر خود، به علو  . محل تامل است  

گوناگون  ي او بر علوم     عروض، تاريخ، لغت، اشتقاق، معاني، بيان، خط، انشاء، قرض الشعر و قافيه نظر داشته است؛ احاطه               
را حـضرت   توان شمرد زي     مي يده را نشانه بسيار   «:  معتقد است  يزازك .و تمايل او به اظهار فضل مؤيد اين احتمال است         
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180 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

  .)1380: 402 ،يكزاز (». دوازده چشمه از سنگ بر آورديموس
 كامـل   ي از تعداد دوازده چشمه آگـاه      ي و به اصطالح گرد شده است و گرنه خاقان         بيتوان گفت آن عدد تقري      يا مي 
 ،بـارت ديگـر   بـه ع ؛ استيوني ترك تعلقات دي كناي ي قابل توجه اينكه خارا از تن بر آوردن به معنا          ي نكته. داشته است 

 يتواند چون موسـ   خواهد رسيد كه ميي معنوي  و رياضت، به آن مرتبهي دنيويها  دلبستگيي معتقد است با نف   يخاقان
  . نيز شعر اوستياعجاز كند و اعجاز و

  

ــون . 11 ــام فرع ــبح  يج ــه ص ــدر آر ك    ان
  

  هـــسارـ بـــر آرد از كـيدســـت موســـ  
  

  )1374: 165 ،يخاقان(     
  : ماجراهاي زير نظر داشته استخاقاني در بيت باالبه

   در درگاه فرعونيموس. 11. 1
  .3. 2 .ك.ر

  يد بيضا. 11. 2
  .6. 2. ك.ر

  جام فرعوني. 11. 3
بـود كـه چهـار كـس آن را در      جام بزرگ و گران، فرعـون را جـامي  «:  در غياث اللغات آمده است     يذيل جام فرعون  

  ).1363، يرامپور (».آوردند مجلس به دور مي
 ، صـبوح  ي بـاده  .كند   و فرعون تصوير مي    )ع(يگساران را با مضمون تقابل موس       باده ي رسم صبوح  ،بيت فوق شاعر در   

 بـه پايـان رسـيدن زمـان بـاده      يپس طلوع آفتاب و بر آمدن آن يعنـ . شود سحر گاهان پيش از طلوع آفتاب نوشيده مي   
 بنـابراين خاقـاني     ؛ دارد ي كناي ي ا استعاره  آشكار ، آشكار از آفتاب درخشان است و صبح       ي  استعاره يدست موس . يصبوح

برابـر  در  و فرعـون  يشاعر با قرار دادن موسـ   . انجامد   به پايان مي   يطلوع صبح را اراده كرده است كه در آن زمان صبوح          
دهـد، موضـوع مـذكور را         شكست مـي   طرد كرده،     ازتضاد و اشاره به يد بيضا كه فرعون را         يگير هم و در حقيقت با بهره     

 به عنوان نماد دين و انتـساب آن بـه فرعـون، نمـاد     ي به حرمت شراب از ديد موس    تواند   مي سياق عبارت . كند  ميتصوير  
 تناسـب دسـت و      ي يعن ؛ كرده است  يزداي ي اما در بطن همين فضا و عبارت، شاعر زيركانه آشناي          داشته باشد؛ كفر، توجه   

  در آن تناسـب، تـضاد    ي گـوي  ؛ و تعلق جام بـه فرعـون       )ع(ي موس ي   دست به معجزه   ي   است و اشاره   يجام مالزم باده نوش   
شاعر مضمون بيت فوق . كند  ايجاد مي  يمالزمت و آشت  بين آن دو     يشود و خاقان     سپرده مي  ي و فرعون به فراموش    يموس

   : ديگر نيز آورده استيرا در جا
  )1374: 472 ،يخاقان(  عيان بنمود صبحيكاتش موس     خبر ده تا كجاستيجام فرعون 

  

  روانانش  ـر ثعب ـاز س  كف و نيل  ي  خضر موس . 12
  

ـ زد من و ثع   نل  ين   ـ ان بـه خرا   ب   يـا بـم   ان  س
  

  )1374: 299خاقاني، ( 
                                                           :خاقاني دربيت فوق به سه موضوع اشاره كرده است

  يخضر و موس. 12. 1
  . 5. 2رك 

  بيضا و يد ي موسيعصا. 12. 2
  . بررسي شد3ي  زير عنوان شماره

  عبور از نيل. 12. 3
 و  ي اسرائيل و خروج آنهـا از مـصر و بـردن مواشـ             ي بن يفرعون از آزاد  «: خاتم آمده است   درقصص االنبيا از آدم تا    

 انبـوه حركـت     ي بـا تعـداد    ؛ مخصوص فرعون را بيـرون آوردنـد       ي   لشكر فرعون ارابه   . بود  سخت خشمناك  يذخاير قيمت 
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181  ي در ديوان خاقان آنيها  زيبايي وين موسوي به مضامينگاه

 )ع(ي اسـرائيل آنهـا را ديدنـد و پيرامـون موسـ     يبن.  در آنجا خيمه و خرگاه زدند.د تا اينكه به شهر مجدول رسيدند      كردن
) 62، الـشعرا  (“ي ربـ ي ان مع”:آشفته و پريشان نباشيد كه:  گفتيحضرت موس.  نجات آنها بينديشديجمع شدند تا برا   

 ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كـل         ي موس يفاحينا ال  «: خطاب كرد  )ع(ي بودند كه خداوند به موس     يدر اين آشفتگ  
دريا از هم شـكافت و هـر        .  خود بر اين دريا بزن     يبا عصا :  كرديم ي وح يپس به موس  ) 63،  الشعرا(» فرق كالطود العظيم  

.  تـرس و وحـشت از راه گـشوده در دل آب عبـور كردنـد                ي اسرائيل ب  يدوازده سبط بن  .  چون كوهي سترگ بود    يپاره ا 
 فرعون  پس ، اسرائيل نيز از آب گذشته است      يفرعون و سپاهيانش به كنار دريا رسيدند و ديدند از راه گشوده آخرين بن             

 فرعونيـان و فرعـون نـابود    ي  دريا بـه هـم آمـد و همـه       ي اما به قدرت اله    ؛ارابه به دريا زد و لشكريان نيز همراه او شدند         
  .)1374: 529-531 ،ياصفهان(» .شدند

داستان :  اشاره دارد)ع(ي موسي زيرا به چند حكايت از زندگ      ؛ر بيت فوق ايجاز را به حد اعجاز رسانده است          د يخاقان
  و شكست ساحران در درگاه فرعون اشاره داردي وي كف به يد بيضا و ثعبان به عصا        - )ع(ي و خضر، معجزات موس    يموس

 رفـتن بـه خراسـان و ديـدار امـام        ياشتياق خود برا  شاعر  .  همچنين حكايت عبور از نيل در بيت فوق بيان شده است           -
 مـصرحه از امـام   ي خضر استعاره. كشد  از آنها به تصوير ميي زدايي را با استفاده از اشارات فوق و آشناي     يمحمد بن يحي  
 و ي از داسـتان خـضر و موسـ        يگير  بلكه با بهره   ،شود   نمي قفمدح ممدوح در استعاره مذكور متو     .  است يمحمد بن يحي  

از داسـتان مـذكور در حقيقـت        .  كـه معجـزه گـر اسـت ماننـد شـده اسـت              )ع(ي به دست موسـ    ي آنها، دست و   يراههم
گـون از    ه خـارق العـاده و معجـز       يپذيرد و كارهـا      از خضر ارشاد مي    ي زيرا در آن حكايت، موس     ؛ شده است  يزداي يآشناي

 در آن ماجرا ي كه موسيدر حال. كند صوير مي  ت )ع(ي موس ي   خضر را با ذكر معجزه     يكار  اما شاعر شگفت   ؛زند  خضر سرمي 
  . چه رسد به آنكه خود معجزه كند؛ ندارد هم خضر راي است كه توان درك اسرار كارهاي عاديفرد

 اوالً ؛بـرد  كـار مـي  ه  ببه شكليكند و آن را   مييزداي ي نيل با عصا، آشنايي در ادامه از موضوع شكافتن دريا   يخاقان
 مسبب اسـت امـا در اينجـا نيـل از سـر ثعبـان         ي  بود و ذكر ثعبان مجاز به عالقه       ي موس ي عصا ي  شكافتن دريا به اشاره   

 آشـكار از  ي ثعبان اسـتعاره .  اهل علم و قلم استيبا توجه به آنكه امام محمد يحي. شود  مييممدوح كه قلم اوست جار    
 ي كلمـه . كـرد  حر ساحران را باطـل مـي   نيز س)ع(ي موسيچنانكه عصا.  دارد ي است كه بر ديگر نويسندگان برتر      يقلم و 

كند و از      مي ي جوهر سياه را تداع    ، زيرا در ارتباط با قلم     ؛ دارد ي ايهام تناسب زيباي   ، ثعبان ينيل با توجه به مفهوم استعار     
 است و ثعبان بـه  ي مصرحه از علم و طبع شعر خاقان       ي  نيل در مصرع دوم نيز استعاره     .  ديگر به رود نيل اشاره دارد      يسو

  . بنابراين در مصرع دوم نيز تناسب مذكور تكرار شده است؛لم ممدوح اشاره داردق
  

ــ. 13 ــر كــ ـفل ــه ب   قتف ازرـك را يهودان
  

  دـايــــان نمــــ زرد كتي پــاره ــــييك  
  

  )1374،127 ،يخاقان(

  هوديانغيار ي. 13. 1

دوزند تا معلوم شود كـه   دوش مي زرد كه يهوديان بر جامه نزديك     يا پارچه« :در غياث اللغات ذيل غيار آمده است      
  .)1374 ،يرامپور (».از قوم يهودند

 جـز رنـگ جامـه كـه جهـودان جهـت امتيـازبر كتـف         ي بـود بـه رنگـ      يا  و آن پارچه   يعسل«: در لغتنامه نيز آمده   
  .)1372دهخدا،  (». مجوس و مانند آنيعالمت اهل ذمه چون زنار از برا. دوختند مي

بفرمود تا اهل ذمـت را غيـار بـر     «: ه بر مسند قدرت نشست، بر اين كار فرمان داد         زماني ك  يعباسي   متوكل خليفه 
 نقش كنند و بر اسب ننشينند مگـر برخـر و اسـتر و بـر                 ي دارند جهود و ترسا و صورت شيطان بر در سرا          ينهند و عسل  

  .)1318: 361 ،ريخمجمل التوا (».ها  از اين جنس عالمتيها بر پس و پيش زنند زرد و بسيار مثال پنجه، رقعه
دوختنـد،    كه به اجبار، يهوديان بـر دوش مـي        ي زرد ي در بيت فوق با استفاده از موضوع غيار و تكه پارچه             يخاقان

 آشـكار از  ي كتـان نيـز اسـتعاره    ي زرد پـاره .  داردي كنـاي ي فلك اسـتعاره  . كند   آسمان تصوير مي   ي خورشيد را بر پهنه   
 ي زرد رنگ غيار كه پيـروان موسـ  ي  كبود فلك، به پارهي خشنده را بر گستره شاعر خورشيد در  . خورشيد درخشان است  
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 .ق و كبود نيـز آشـكار اسـت     زرتناسب كلمات ا  .  تشبيه مركب كرده است    ،دوختند   عباسيان بر دوش جامه مي     ي  در دوره 
  :خاقاني در بيتي ديگر نيز به زيبايي از اين مضمون بهره برده است

  د خـــويشگـــردون يهوديانـــه بـــه كتـــف كبـــو
  

ــد     ــدا برافكنـ ــه پيـ ــه چـ ــين كـ ــاره بـ   آن زردپـ
  

  )1374: 133خاقاني، (
  

  گيري نتيجه. 14

 ي، مـضامين موسـو    ي بديل سخن پارس   ي، ساالر ب  يخاقان.  است ي شعر و هنر خاقان    ياز دريا   اي    قطرهشواهد مذكور   
 بـه نظـر رسـد و    ي آنكه كهنه و تكراريتوان شعر او را خواند، ب  در اشعار خود بكار برده كه بارها مي    يرا چنان با زبردست   

 ي حضرت موس  ي مضامين و حكايات زندگ    يخاقان.  رسيد ي شعر و  يها   تازه از زيبايي   يا هر بار با انديشه و كاوش به نكته       
قرآن، كه از تـورات اثـر          غيرمستقيم از منابع يهود، يعني مراجعه به تفاسير اسالمي         ي  را با توجه به قرآن كريم و استفاده       

 بـه   يكند كـه وقتـ       با آنها ايجاد مي    يا  شده يكار  چنان كاخ آينه   ، شاعر ي واال ي اما توان هنر   ؛اند، بكار برده است     فتهپذير
 آن مـضامين را بـا عناصـر ديگـر           يخاقـان . شود  افكنيم، دهها تصوير گوناگون ديده مي        نظر مي  ي اين گونه اشعار و    يفضا

ايـن  . طلبـد  ها و موضوع آنها تفسير و بـسط فـراوان مـي    ه درك زيباييبرد، ك چنان در قصر با شكوه شعر خود به كار مي     
ها از   بعد قرار دارند و رباعيات و غزل     ي  در مرتبه  يها و قصايد كوتاه و      شود و قطعه     ديده مي  يشتر ب يحال در قصايد خاقان   

 و ايـن     اسـت  سترده گـ  ي در اشـعار خاقـان     )ع(ي حكايـات موسـ    ي تجلـ  يبطور كل . گيرد   مي ي آخر جا  ي اين نظر در مرتبه   
 زيبـا  ي در اين دسته از اشعار چنـان اسـت كـه بـه معيارهـا     ي هنر خاقانيژرفا.  داردي و اعتقاد ي دو بعد هنر   يگر جلوه

 .افكنـد   نو در ميينوردد و طرح  را در مي   ي هنر يها  ميزان ي  همه  وي، ماند و ذهن آفرينشگر      قديم محدود نمي   يشناخت
  :گويد پذيرد، آنجا كه مي  ميخوانندهكند و و را بر ملك سخن مسلم مي ايست كه فرمانروايها يهمين ويژگ

ــن پادشــ      ــر از م ــخن را بهت ــيم س ــست اقل   اهني
  

  در جهــان ملــك ســخن رانــدن مــسلم شــد مــرا   
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