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ماه و خورشيد در شعر خاقاني

*دخت مشهوردكتر پروين

چكيده
 و كمتـر  انـد از ديرباز در شعر و ادب فارسي، جايگاهي مهم و واال داشـته          » خورشيد«و  » هما«

 خـويش، از ايـن دو شـاهد     نةشاعر پارسي گويي است كه در بيـان احـساس و توصـيفات شـاعرا              
در ميان خيل شاعران پارسي سرا، دمخوري خاقاني، شـاعر سرشـناس           . آسماني بهره نجسته باشد   

ذهـن  .  است شناسانـ زبانزد سخن  ـ و بيش از همه با ماه و خورشيد        لكياي ف ته، با صور  »صبح«
يـة ـ موجـب و ما ـ از جمله نجوم  خيالپرداز او، به همراه اشرافش بر علوم زمان        شةچالشگر و اندي  
.گرددت، تشبيهات و تصويرهاي بديع و بكر مياآفرينشِ استعار

 اساطيري و باز گفتن برخي باورهاي آييني و         نة پس از پرداختن به پيشي      نگارنده در اين مقاله،  
، رد و »خورشـيد «و » مـاه «اي اعتقادات اقوام ديگر در مـورد        فرهنگي ايرانيان و نيز اشاره به پاره      

 در ايـن بررسـي و        نگارنده پيداست كه . نشان آنها را در انديشه و شعر خاقاني جستجو كرده است          
ويرهاي ذهني شاعر نسبت به اين دو صورت فلكي، بـه    نيز هنگام بيان ديدگاههاي شاعرانه و تص      

.هاي خود او استناد جسته و سخن خود شاعر را گواه ادعا و استنباط خويش قرار داده استسروده

هاي كليديواژه
.خاقاني، ماه، خورشيد، آفتاب

استاد دانشگاه آزاد نيشابور* *
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 ايران انجمن ترويج زبان و ادب فارسيسراسرينخستين گردهمايي □330

»مه، قمر«ماه 
 از خورشـيد، بـيش از   ماه نزديكترين و مأنوس ترين سياره به زمين و ساكنان آن است و بعـد   

از لحـاظ نجـومي    . همة اجرام آسماني، بر زندگي، تفكر و خيالپردازي انـسان، تأثيرگذاشـته اسـت             

مدت زمان حركت وضعي آن؛ يعني       . سيارة تابع زمين است   » قمر«
3
1
 روز و بنابراين همـواره      27/

.يك طرف ماه به سوي زمين است
در آيين زردشتي، ماه، پاسدار ستوران      . اي دارد ان نقش مهم و برجسته    ماه در اساطير كهن اير    

در بـسياري از نقـاط      «. ناميده شده است  » ماه روز «است و روز دوازدهم هر ماه شمسي، به نام او           
هاي چهرة مـاه،  لكّه. ايران و بخصوص در نظر عامه، خورشيد و ماه، زن و مردند و دلدادة يكديگر      

قدما . آلود خود را بر صورت او كشيده است        كه از روي حسادت، دستِ گل      اثر دست خورشيد است   
كند و همچنين چون ديوانه چشمش به ماه افتد،         معتقد بودند كه نور ماه، جامة كتان را سوراخ مي         

) دهخدا، ذيل واژه ماهلغت نامه. (»شوداش افزونتر ميآشفتگي
هنديان نصف  . اي شده است  ـ توجه ويژه  يدـ چون خورش  در ميان ديگر اقوام كهن نيز به ماه       

خوردند و در اين حالت به ماه       طعام و شير خالص مي    گرفتند و بعد از طلوع ماه،      مي ههر ماه را روز   
.شـدند خواستند و در حضور بت ماه، به رقص و آواز مشغول مـي            ج خود را از او مي     ي حوا ،نگريسته

 است  تقسيم شده » فوق فلك ماه  «و  » تحت فلك ماه  «:  در نجوم يونان باستان، به دو قسمت       ماه
ــ چـون    »مـاه «در فكر و شـعر خاقـاني،        .اندگفتهمي» ماه«و در نجوم پهلوي سي روز از برج را          

.ـ پر كاربرد و زيبايي آفرين استخورشيد
، »مـاه چارهفتـه   «،  »ماه چهـارده  «نگر، گر چه ماه را در تركيبهاي مختلف چون          شاعر آسمان 

» هـالل  «كار برده، اما توصيفات و تشبيهات تحسين برانگيزش از          ه  ب....و» ماه مقنّع «،  »رماه مزو
. اسـت انگيز و زودگذر عروس آسمان  به اين نمود خيال    او گوياي توجه ويژه و كشش دروني     » ماه

است كه خاقاني را شيفته و مشتاق آن كرده؛ چه » ماه نو «شايد راز اين جاذبه در پيدايي و پنهاني         
سم شيدايي بر اين است كه هر چه مطلوب و معشوق كمتر در دسترس و ديدرس باشد، شوق و                   ر

:حافظ هم فرموده است. شودتمناي عاشق افزونتر مي
ابرو نمود و جلوه گري كـرد و رو ببـست           شيدا از آن شدم كـه نگـارم چـو مـاهِ نـو             

)22، ديوان حافظ                          (
سر رسيدن ماه ه  بنةدر شب اول شوال، كه نشا» هالل ماه نو«گير  و همهجستجوي مشتاقانه

ـ   روزه و اعالم عيد است، مي       مـاه  ژةتواند دليل محتمل ديگري بر توجه شاعر، به ايـن صـورت وي
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331□ماه و خورشيد در شعر خاقاني  

در . دهدپيوند مي » عيد«اي با   را به گونه  » هالل«و  » ماه نو « بخصوص كه در اغلب موارد       ؛باشد
:كندعيد تشبيه مي» ع« را به »هالل ماه«بيت زير، 

ماه نـو، ابتـداي سـه حرفـست، بنگـرش          داغي است بر جبين سپهر از سه حـرف عيـد          
)1368،221ديوان ،   (

:كندو شب عيد را چنين تصوير مي» ماه نو«در بيت ديگر، ارتباط 
انـد بـر آميختـه   لعل مـي بـا قـدح سـيم          ماه نو ديدي ودر روي مه نـو، شـب عيـد         

)116ديوان ،   (
تـشبيه  » هـالل مـاه نـو   «خم گيسوي يار را بـه  » عيدهالل«در بيت زير، ضمن حفظ پيوند       

:داند آمدن عيد مينة عاشق، نشاتة برآمدن آن را براي جان شيف،نموده
ـاختند     طيره منشين، كز  طرّه منشان، كز هاللت عيد جـان برسـاختند          جمالت عشق لشكر س

)116، ديوان                                (
:نامدمي» طراز گردون«را در شب عيد، » ماه نو«در جاي ديگر، 

نقــش آن گــويي از شوشــتر آميختــه انــدمه طرازيست به دست چپ گردون شب عيد       
)118ديوان ،        (

طغـراي  «،  » جـام جـم    مـة ني«را به   » هالل ماه «اي بسيار زيبا و پر تصوير،       دهدر سرو خاقاني  
» منقـار طـاووس  «و » ابروي زال زر«، »عين عيد«، »طاس پرچم «،  »شاخ گوزن «،  »سلطان عيد 
:مانند كرده

ـار آمـده         عيد است و پيش از صبحدم، مژده به خم
عيد آمد از خلد برين، شد شـحنه روي زمـين          

ضا، صـيد گوزنـان چنـدجا      كرده در آن خرّم ف    
ـاخته         پرچم ز شب پرداخته، مه، طاس پرچم س
بر چرخ بگشاده كمين، داغش نهاده بر سرين       
عيد همايون فر نگر، سيمرغ زرين پرنگـر       

 بسته زيـورش   سگيتي ز گرد لشكرش، طاوو    

بر چرخ دوش از جام جم، يك نيمـه ديـدار آمـده            
ماه نو، طغراش بين، كامروز در كار آمده       ! هان
اخ گوزن اندر هوا، آنك نگونـسار آمـده        ش

بيرق زصـبح افروختـه، روزش سـپهدار آمـده      
ين بر چـرخ دوار آمـده      بعين عيد آنك ب   ! ها

ابروي زال زرنگـر، بـاالي كهـسار آمـده         
در شرق رنگين شهپرش، در غرب منقار آمده       

)388ديوان ،    (

سر انگشت، كه رسمي ديرين و متداول در شب عيـد رمـضان             با  » ماه نو « نشان دادن    رةمنظ
و » نـون «را » مـاه «ـ خاقاني را بر آن داشته كـه  ـ و هنوز در روستاهاي كشورمان رايج است بوده
:تصوير كند» قلم«را » انگشت«
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خلق چو طفالن نو، شاد به نـون و القلـم          ماه و سرانگشت خلق، اين چو قلم، آن چو نون         
)26، ديوان   (

:بينيمدر جاي ديگر، چنين مي» ماه نو«را با » نون و القلم«آميختن 
انـد كان همـه سـرخي در بـاختر آميختـه          نون و القلم است از مـه نـو         رةچرخ را نش  

)118، ديوان    (
كنـد كـه در خـدمت       گوش معرفي مي  ه  مي حلقه ب  را، غال » عيد«هنگام روي آوردن به مدح،      

:است» هالل ماه نو« غالمي عيد، قةنمايد و پيداست كه حلممدوحش، خاكساري مي
بــر بنــدگي شــاه نوشــتند محــضرش    عيد از هالل حلقه بگوش آمدست از آنك       

)126، ديوان (
 هجوم غمها، نه تنها زيبايي ماه را باور ندارد، بلكه           مةشاعر حساس و نازكدل شروان، در هنگا      

:بيند كه شفق خونين را در طشت آسمان جاي داده استآن را نِشتري خون ريز مي
نيشتر آميختـه انـد     و خون را به هم از      تطشنيشتر، ماه  نو و خون، شفق و طـشت، فلـك          

)118ديوان ،        (
مـي  «و» طـاس زريـن   «و يافتن شـباهت بـين آن دو و        » پرچم شب «و  » مابي مه طاس سي «
:اي ذهني خاقاني استته، از ديگر خالقي»آتشين

مي آتـش گهـر آميختـه انـد        طاس زر با  ي مه بافتـه بـر پـرچم شـب         بطاس سيما 
)117ديوان ،         (

،و جام سيمين و شراب ارغـواني پرداختـه        »  شفق ماه نو در  «سازي  در همين سروده، به قرينه    
شفق «، از يك سو و     »جام«و  » ماه نو «نگارد كه خواننده، هم به شباهت       اي مي تصوير را به گونه   

بـرد و در عـين حـال، بـه همزمـاني ايـن دو صـحنه         از سوي ديگـر پـي مـي       » شراب«و  » سرخ
بساط ميگـساري، در آن واحـد، دو        عاشق باده نوش، در غروب سرخ رنگ اول ماه، بر           . انديشدمي

:چشم انداز را شاهد است
با دو ماه و دوشفق، يك نظر آميخته انـد         ماه نو در شفق و ماه و شفقشان مـي و جـام            

)117ديوان ،  (
»  جـانش  تةرشـ «و  » لـب يـار   «را در باريكي، با     » ماه نو «گاهي ديگر،   در بيتي ديگر و از نظر     

:بينديكسان مي
ـاختند          ماه نو ديدي، لبت بين، رشته جـانم نگـر          كاين سه را از بس كه باريكند، همبـر س

)12، ديوان                  (

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

333□ماه و خورشيد در شعر خاقاني  

و نيـز تـشبيه     » برآمـدن مـاه نخـست از چـاه        «و  » بر آمدن صبح از كوه    «يافتن شباهت بين    
انگيـز   خيالپردازي شـگفت   رة، حكايت از گست   »اهي از آب  پيدايي دم م  «به  » پيدايي ماه در صبح   «

خاقاني و بيانگر زاللي و شفافيت ذهن وي است كه همواره به مظاهر پاكي، سـپيدي و روشـنايي               
: پيوند خورده است

ماه برآمد به صبح، چـون دم مـاهي زآب         صبح برآمد زكوه، چون مه نخـست زچـاه        
)41، واندي     (

اي ساختگي و مزور براي اقران حسود و ناموافق خـود،  را، پديده » ماه نخست «در جاي ديگر،    
 خـود را فروزنـده آسـمان    هاو در اين مفـاخر    . داندمي» ماه راستين « تلويحاً خويش را     ،كار برده ه  ب

:خواندادب و شمع جمع مي
ــد چون ماه نخشبنده مـزور از آن، چـو مـن           ــروز گنب ــم ف ــد انج ــن نين ــر انجم  ه

)174، ديوان  (
 نو مسلمان، موجب آشنايي و الفـتش بـا اصـطالحات و     وپرورش شاعر در دامان مادر ترساي    

باورهاي ترسايان گشته و جاي پاي اين انس و آشنايي برجان نشسته، در جـاي جـاي ديـوانش،                   
را چـون   » هاي مـوج دجلـه    حلقه«و  » مه قنديل عيسي  ني«را چون   » ماه نو «. استقابل ردگيري   

هاي جالب برتوجهش به نمادهاي مسيحيت و گـرده زدن آنهـا بـه              ديدن، نمونه » زنجير مطران «
:است» هالل ماه«

ــه    ــسي يافت ــديل عي ــه قن ــو را نيم ــاه ن انـد دجله را پر حلقه زنجير مطـران ديـده        م
)215، ديوان   (

و » مـاه نـو   «قادش را به يافتن شباهت بين       سلطه و اشراف شاعر به باورهاي مردمي، ذهن و        
: دهدسوق مي» نعل در آتش نهاده«

مشهور شد، چو شد، زن دود افكن از سـرش         تـش نهـاد، مـاه      آگفتي كه نعـل بـود در        

» ماه كامـل «ريجي، امان عمر و ناپايدار زندگي و جواني، در نظر خاقاني، به كاهش تد          گذر بي 
:ماندمي» ماه دو هفته«يا 

عمـــر را جـــز بـــه مـــه مثـــل منهيـــدعمــر بكاهــد چــو زود دو هفتــه گذشــت 
)171،ديوان (

، گاهي هم به قرص كامل ماه، نگريـسته و آن           »هالل ماه «و  » ماه نو «بعد از توجه مكرر به      
خـواني  «، »آسمان كبود«در چشم خاقاني، . رش عرضه نموده استخواسته، در شع  را چنان كه مي   
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و » قرص نان «،  »قرص ماه «در اين خوان تيره و ظلماني،       . است» رهروان شب «براي  » گسترده
.خوانندهايي هستند كه شبروان را به خويش مي»نان ريزه«اختران درخشان، 

ــاچرخ سياه كاسـه، خـوان سـاخت شـبروان را           ــان ســپيد او، ن ــرن ــزه هــاش، اخت ن ري
)186ديوان،            (

خورشيد
در هيأت  . نامهاي ديگر خورشيد است   » شمس«و  » مهر«،  »آفتاب«،  »شيد«،  »خور«،  »هور«

 هيـأت جديـد، جـسم    رچرخـد و د اي است كه بر گرد مركز عالم و زمين مي     قديم، خورشيد سياره  
نقطة اوج خورشيد   «. باشدسته بندي، خورشيد از نوع ستاره مي      مركزي منظومة شمسي و از نظر د      

خانة آفتاب، برج اسد و قـوت او  . گويند» رأس الجدي«و نقطه حضيض آن را» رأس السرطان«را  
.)185،1375ياحقي، (در آنجاست 

است كـه در بخـشهاي اوسـتا از آن سـخن رفتـه اسـت و       سنخورشيد نام يكي از ايزدان مزدي 
آيـد،  چنانكه از اوستا برمـي . معرفي شده است» تيز اسب«وشنايي مهر و با صفت    فرشته فروغ و ر   

 ولي از قديم اين دو بـا هـم مـشتبه و خورشـيد بـا فـروغ مقـدس آن،              ،خورشيد غير از مهر است    
در تاريخ كهن ايران نيز خورشيد از اعتبار و اهميت خاصي برخـوردار  .... جاوداني شمرده شده است  

كوروش لشكريان خـود را بـه عـادت قـديم،     . گرداندندد، گردونه خورشيد را مي    در اعيا . بوده است 
 ....دادپس از برآمدن خورشيد حركت مي

خورشيد در منابع كهن، عالمت اقتدار سلطنت و بقاي ايران زمين بـوده و بـه عنـوان مظهـر                    
م، خورشـيد  در اسالم ه... ه استمملكت باالي چادر شاهي و حتي برروي درفش شاهان قرارداشت        

موسوم و با سوگند به آن آغاز       » الشمس«ن، به نام    آ و سوره نود و يكم قر      استدر شمار مطهرات    
در شعر فارسي، خورشيد مظهر قدرت، عظمـت، بلنـد مرتبگـي، درخـشندگي، زيبـايي،         . شده است 

. استگرمادهي، سخاوت و خير و بركت 
ردش از خورشـيد حيـرت انگيـز و         و گسترة كارب  » شاعر آفتاب «است و   » شاعر صبح «خاقاني  

اي در مـدح  كارگيري خورشيد و آفتاب، قصيدهه يكي از موارد جالب و نظرگيرش از ب   . ستهمتابي
:و با مطلع» آفتاب«اين قصيده با رديف. استقزل ارسالن، فرمانرواي آذربايجان 

يــك بنــده تــو مــاه ســزد، ديگــر آفتــاباي عارض چـو مـاه تـو را چـاكر آفتـاب            
)38، ديوان     (

اش بـه خورشـيد و آفتـاب و گـواهي اسـت بـر قـدرت        سروده شده و گوياي توجه فوق العاده     
عـالوه بـراين، او     . هـا و تـصويرهاي بـديع      ا و آفرينش صـحنه    تهتحسين آفرينش در كشف شباه    
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ـ    »خورشيد«و  » آفتاب«اي فراوان از    درسراسر ديوانش، تركيبات وصفي و كنايه      كـار  ه  ، ساخته و ب
:از جمله. برده است

شـاعر، ممـدوحش    . اسـت ت او در اين خانه       برج اسد، خانه خورشيد است و قو       :خورشيد اسدوار ـ
:گي او را بنمايانددخواند تا نهايت قوت، دليري و درخشنمي» خورشيد اسدوار«را

ــابم   ــدوار يـــــ ــيد اســـــ ــنم  خورشـــــ ــنان ببيـــ ــل ســـ ــرام زحـــ بهـــ
)268، ديوان (

روشنايي و زيبايي خورشيد، خيـره كننـده و هـوش رباسـت و خاقـاني او را                  : رومي زن رعنا  ـ
نامد تا سپيدي، درخشندگي و رعنايي زيبارويان را، يكجـا و يكبـاره عرضـه               مي» رومي زن رعنا  «

:نمايد
ــ گرچــه زان آينــه، خــاتون عــرب را نگــرد ــه، روم ــس آين ــد در پ ــا بينن ي زن رعن

)95، ديوان      (
:خورشيد شاه ستارگان و سلطان بالمنازع آسمان است: شاه اخترانـ

انـد فرش سلطانيش در برتـر مكـان افـشانده        انـد  تا غبار از چتـر شـاه اختـران افـشانده          
)107ديوان،                  (

و نيز  ـ
شش مهه داده ده مهش، قـصر دوازده مهـي      موكب شاه اختران، رفت به كاخ مـشتري       

)422ديوان،           (
، بر سپيدي، درخشندگي و عظمـت  »دست موسي«تشبيه خورشيد و آفتاب به  : دست موسي ـ

:ن هم نظر دارد به هبوط خورشيد در ميزا،معجزآساي خورشيد تأكيد كرده
ــد  زربــرآرد ز جيــب فلــك دســت موســي     ــزان نمايــ ــد ميــ ــامري نقــ ســ

)130، ديوان   (
آورد كه باز هم به هبوط خورشيد در ميزان و نيـز در             و در ادامه بيت فوق، دو بيت ديگر مي        ـ

:ندكش با عيسي، اشاره ميافلك چهارم بودنش و همچنين به همخانگي
ــد   نـــه خورشـــيد همخانـــه عيـــسي آمـــد ــزان نماي ــول مي ــه معل ــي ك ــه معن چ

زخورشــــيد نــــارنج گــــيالن نمايــــد فلــك طفــل خــويي اســت كانــدر تــرازو 
)130، ديوان    (
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: نامدمي» خنگ صبح«گردون، را در بيتي ديگر، » تيز اسب«: خنگ صبح
ــد   ن زنـان  در ده ركاب مي كه شعاعش عنـا        ــا برافكن ــع رعن ــبح برق ــگ ص ــر خن ب

)133، ديوان(
 �   گاهي هم، خورشيد از نظرخاقاني، تكّه پارچه زردي است كه بر كتف كبود آسمان:زرد پاره

: نقش بسته است� همچون نشان زرد بر جامة يهوديان
د پاره بـين كـه چـه پيـدا برافكنـد            آن زر گردون يهوديانه به كتـف كبـود خـويش        

)133، ديوان        (
نامـد  گردون مـي  » سلطان يك سوارة  «اوستا را   » تيز اسب «در بيت زير،    : سلطان يك سواره  

:شتابدكه براي راندن برودت و تيرگي، به جنگ زمستان مي
ــد سلطان يك سواره گردون بـه جنـگ دي          ــگ بن ــه تن ــر چرم ــدب ــرا برافكن د و ه

)136، ديوان(
:كندخطاب مي» شاه يك اسبه«و در بيت ديگر، خورشيد را 

يك اسبه، برفلك، خون ريخته دي را، نيست شكشاه 
تهـجا ريخـلب هيـر قـك، بـه يـك بـش يـالحـآنك س

)379ديوان، (
ي، آسمان قفسي آبگـون، و خورشـيد، طاووسـي          در نقشبندي خيال خاقان   : طاووس آتشين پر  

:بنددآتشين پر است كه از پرگشودنش بر آفاق آذين مي
ــور  در آبگون قفس بين، طاووس آتـشين پـر         ــست زي ــاق ب ــشادن او، آف ــر گ ــز پ ك

)191، ديوان(
ز بـرج حمـل حـوت و آغـاز         بيت زير، حركت نجومي يكساله خورشـيد را ا        شاعر ساحر، در دو   

:دهدوار چنين مورد اشاره قرار مياي معما حركتش را از حمل، به گونههدوبار
از حرف صولجان فش، زيرش دو گوي ساكن
يعني كه قرص خورشيد از حوت در حمل شد

آمد چو صفر مفلس، در صفر شـد تـوانگر         
الـشرف مقـرر  كـرد اعتـدال بـر وي بيـت    
)191، ديوان     (

آور و  هـا و محفوظـاتش اعجـاب      كارگيري دانـسته  ه  دانش نجومي و حضور ذهن خاقاني در ب       
و مقـصود از دو  » يـا «در دو بيت اخير، منظور از حرف صولجان فش، حرف           . برانگيز است تحسين

بـرج و  ، آخـرين  »حـوت  «نةنـشا » يـا « و نيز به اين امر كه        است» يا« زير   طةگوي ساكن، دو نق   
اي است كه در آخـرين      خورشيد، مسافر يكساله  .، اولين برج است، نظر دارد     »حمل «نةنشا» صفر«
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 شروعي مبارك و توانگرانه در پـي  طه يعني حوت، صفروار و مفلس شده است؛ اما همين نق  ؛منزل
. يعني آغاز بهار، آَشكار خواهد شد؛»حمل«دارد كه با رفتنش به 
اين زيبا  . نموده است » او را شاهد طارم فلك    «درخشش خورشيد،   زيبايي و   : شاهد طارم فلك  

روي آسماني، با پايان شب، از دست ديو هفت سرِ شب رهايي يافته، به شكرانة اين رهايي، اشـعة      
:نمايدنثار هر روزن و دريچه ميـهاي طالي ناب، ارزشمند استكه چون سكهـزرينش را 

 زر شش سري   چةريخت به هر دريچه، اِف    ديو هفـت سـر    شاهدِ طارمِ فلك، رست ز    
)419، ديوان(

بن منـوچهر،   الدين محمد شروانشاه اخستان   اي در مدح جالل    در سروده  :خورشيد كسري تاج  
گونـه و تاجـدارش،   برد كه هم خورشيد و هم ممدوح خورشيداي به كار مي   تركيب اخير را به گونه    

:شود نظر واقع ميمنظور
يك اسبه بر گوي فلك، ميـدان نـو پرداختـه          خورشيد كسري تاج بين، ايـوان نـو پرداختـه         

)387، ديوان                                (
:آتشين كاسه

اين آب كوثر كاسه تر، وآهنـگ دريـا داشـته          آن آتشين كاسه نگر، دوالب مينـا داشـته        
)284، ديوان     (

 با آوردن اين تركيب، خورشيد را از نظر زيبايي بـه يوسـف و از لحـاظ                  :يوسف گردون نشين  
 در  ــ  كه همخانة عيسي است    ـاين شاهد يوسف وش   . نشيني، به عيسي مانند كرده است     آسمان
:فرود آمده است» دلو«برج 

پيش از اين، تلخاب دريـا ريختـه       در دلو رفته    آن يوسف گردون نشين، عيسي پاكش هم قرين       
)379، ديوان                               (

 با تشبيه خورشيد به يوسف و تلمـيح بـه داسـتان يوسـف ـ زليخـا و بـا         :يوسف زرين رسن
هاي زرين آفتاب كه بسان طنابي طاليي، او را از چاه دي ماه نجات داده اسـت،                 تصويرگري اشعه 

:دشونمايش گذاشته ميحد اعالي هنر شاعر به 
وز ابر مصري پيرهن، اشك زليخا ريختـه       از چاه دي، رسته به فن، اين يوسف زريـن رسـن           

)379، ديوان(
هاي باران به لؤلـؤ الال   در بيت زير، خورشيد به صدف زرين، ابر به نهنگ و دانه   :زرين صدف 
:تشبيه شده است

ابر نهنگ آسا ز كف، لؤلـؤي الال ريختـه         رين صدف، شـد آب دريـا بيختـه        باز از تف ز   
)379، ديوان    (
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در بيتي ديگر، خورشيد را در هنگام غروب، به اسبي مانند كـرده كـه در جمـع                  : سلطان چرخ 
.بوده و عنان به مغرب كشانده است» سلطان چرخ«سيارگان، 

» تيـز اسـب  « يعنـي    ؛ بار ديگر توجه تلويحي شاعر به عنوان اوستايي خورشيد         با اين توصيف،  
: شودنمايان مي

گشت ز سير شهاب، روي هوا پـر سـنان         دوش چو سلطان چرخ، تافت به مغرب عنـان        
)350، ديوان (

:اربردهاي شاعر استتشبيه نخستين پرتو آفتاب به لعاب گوزن از ديگر ك: لعاب گوزن
ــرآورم   بر كوه چون لعاب گوزن اوفتـد بـه صـبح         ــحرا ب ــه ص ــوزن وار ب ــويي گ ه

)243، ديوان(
:خنجر و خنجر زر

كيمخت كـوه، اديـم شـد از خنجـر زرش          صبح از حمايل فلك، آهيخـت خنجـرش       
)215،ديوان(

ي كـه رخـسار شـاهد    »برقـع زر «شخصيت بخشي به صبح و مانند كردن آفتاب به    : قع زر بر
:پردازي خاقاني استصبح را پوشانده، تصويري بديع و زيباست كه گواه وسعت دامنة خيال

 عيديـست در بـرش     مةكز دست شاه عيد جا    رخـــسار صـــبح را نگـــر از برقـــع زرش
)221ديوان،                                (

، براي خورشيد و مخصوصاً در تقابل بـا دنـدان   »عود سوخته«استفاده از تركيب   : عود سوخته 
:سابقه استسپيد كردن، كاري بكر و بي

چون بوي عطـر عيـد برآمـد ز مجمـرش       مشرق به عود سوخته دنـدان سـپيد كـرد       
)221، ديوان  (

آورد كه در آن با تلميحي ظريف، خورشيد را به صاع       پيشين، بيتي مي   در ادامة بيت  : صاع عيد 
:كندعيد تشبيه مي

كــان صــاع عيــد ديــد ببــار ســحر درشمرغ سحر شناعت از آن زد چـو مـصريان     
)221،ديوان (

:چتر زرين
انـد شان افـشانده  عكس شمشير شد سلطان ن    چتر زرين چون هوا بگرفت گويي بر فلك     

)106، ديوان                               (
دة، گاهي، بسيار اسـتادانه، ايـن دو دلـدا   »خورشيد«و » ماه«خاقاني، عالوه بر كاربرد جداگانه      

:آوردآسمان را در كنار هم و در يك بيت مي
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دوش چون خورشيد را مصروع خاور سـاختند       
ـاز مانـد    قرص خور مصروع از آن شد كز حمايل         ب

ماه نو را چون حمايـل جفتـه پيكـر سـاختند           
 خور سـاختند   صةكان حمايل هم براي قر    

)112، ديوان  (
:و نيز

ــار زر آورد  در تتــق آفتــاب چــون مــه نــو ديــد      ــران نثــ ــبحدم از اختــ صــ
)148، ديوان (

:همچنين
 زريــن مهــر كــرد نهــان در دهــانرةمهــشعبد نمـود حقّـه مـاه و بـه لعـب           شام مـ  

ــمان  چون سير زر مهر گشت نهان زيـر خـاك          ــد آس ــرد پدي ــر ك ــن مه ــاچخ زري ن
)350، ديوان    (

:كندرا دو قرص گرم و سرد آسمان معرفي مي» ماه«و » خورشيد«در بيت زير، 
امهر دو قرص گرم و سـرد آسـمان آورده     ك پي پيران تر دامن كـه مـن   هين صال اي خش   

)254،ديوان     (
يابيم كه خاقاني، بيش از هر شاعر ديگـر       با توجه به شواهد ارائه شده، به اين نتيجه دست مي          

سـت و از ايـن بابـت،        ، دل داده و عنايـت داشـته ا        »خورشـيد «و  » مـاه «ويژه  ببه اجرام آسماني،    
.است سرآمد اقران خويش ،ترديد اين شاعر باالنگر و باال نظربي

:منابع
.، دكتر قاسم غني، بي نا، چاپ دومديوان). 1367.(الدينـ حافظ شيرازي، شمس1
.زوار، چاپ سوم:  دكتر سيدضياءالدين سجادي، تهران،ديوان). 1368.(ـ خاقاني شرواني 2
.لغت نامهـ دهخدا، 3
مؤسـسه تـاريخ و     :  تبريـز  فرهنگ اصطالحات نجـومي ايـران،     ). 1375. (ـ مصفا، ابوالفضل  4

.فرهنگ ايران
فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي،). 1375.(حقي، محمدجعفر ـ يا5
.سروش، چاپ دوم: تهران
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