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تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی

نصراهلل امامی *
نعیم مراونه **

چکیده
     یکی از مفاهیم نقد نو- که ریشـه در تفّکرات باسـتانی و اسـاطیری بشـر دارد- تقابل های 
دوگانـه اسـت که اسـاس تفّکر فلسـفی- علمی مغرب زمین را تشـکیل می دهـد. این اصطالح 
از مفاهیـم بنیادیـن سـاختارگرایان و در رأس آن ها فردینان دو سوسـور اسـت. طرح مسـأله ی 
تقابـل و نشـان دادن روابـط متقابـل در متـون، عـالوه بـر معّرفـی سـاختار، می توانـد متضّمـن 
فوایـدی چـون درک معانـی متون، بر اسـاس همیـن تقابل ها و قرینه سـازی ها باشـد. بر همین 
 اسـاس، قصایـد خاقانـی، بررسـی شـده و این دریافـت حاصل  گردیده  اسـت کـه تقابل، یکی 
از ویژگی هـای سـبکی خاقانـی و از مهم تریـن ابزارهـای مضمون سـازی اوسـت. نگارنـدگان، 
بـا مطالعـه ی 400 بیـت و بررسـی تقابل های موجـود، دریافته اند کـه در ایـن 400 نمونه، 185 
بیـت دارای تقابل انـد و بـا دسـته بندی آن هـا بـه نتایـج زیر رسـیده اند: انـواع تقابل ها در شـعر 
خاقانـی؛ تقابل  هـای لفظـی یـا واژگانـی 89 مـورد، تقابل هـای تلمیحـی 34 مـورد، تقابل های 
مفهومـی30 مـورد، تقابل هـای دسـتوری12 مـورد، تقابل هـای عـددی11 مـورد و تقابل هـای 
حروفـی 6 مـورد1. توّجـه بـه ایـن نکتـه می توانـد در گشـودن گره هـای ناگشـوده و در یافتن 
دشـواری های سـخن سـراینده ی شـروانی، سـودمند واقـع  شـود. در ایـن  مقالـه ، ابتـدا نظـری 
 اجمالی  به سـاختگرایی  و سـاختگرایان به ویژه فردینان دو سوسـور شـده و سـپس تقابل های 

موجـود در شـعر خاقانـی، مـورد بررسـی و تحلیل قرار گرفته اسـت.

واژگان کلیدی: ساختگرایی، فردینان دو سوسور، تقابل، خاقانی.
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1(مقّدمه
      بشـر نخسـتین از هنگامـی کـه بـا پرسـش هایی دربـاره ی طبیعـت رو بـه  رو می شـد و 
سـعی در حـل یـا حداقـل توجیـه آن ها می نمـود و همین امر اسـت که باعث پیدایش اسـاطیر 
گشـت؛ بـا جهانـی شـگفت و متقابـل و پـر از تضـاد رو بـه رو بـود و تقابل از دشـواری های 
ناگشـوده ی بشـر به  شـمار می آمـد؛ تا بدانجا کـه حضرت ابراهیـم برای روشـنگری و هدایت 
انسـان ها، ذهـن آنـان را متوّجـه تقابـل بیـن شـب و روز)حضـور و عـدم حضور خورشـید و 
سـتارگان( کـرد2. تأّمـل در پدیده هـای طبیعی مانند شـب و روز یا تقابل سـفیدی و سـیاهی و 
در مقیاسـی فراتـر، ذهنیـات بشـر نشـان می دهـد که خداونـد متعال نیـز برای دعوت بشـر به 
سـعادتمندی، ذهـن وی را متوّجـه تقابل هایـی چون بهشـت و دوزخ کرده و بدین ترتیب بشـر 
را در درک مفاهیـم واالی کالمـش یـاری نمـوده  اسـت. صـرف  نظـر از دوران های گذشـته و 
مباحـث دیگـر، مسـأله ی تقابـل، امروزه اسـاس تفّکر فلسـفی- علمـی غرب اسـت. درباره ی 
 binary( اصطـالح تقابـل در کتـاب  فرهنـگ کادن آمـده اسـت کـه اصطـالح مذکـور از
opposition(  گرفتـه شـده  و در زبـان  انگلیسـی بـه سـتارگانی کـه در کنـار یکدیگر قرار 
دارنـد، اطـالق می شـود و )binary( در زبـان انگلیسـی،  نشـان  دهنده  ی دوگانگـی و تقابل  
اسـت )Cuddon, 1999: 82(. لویـی اسـتراوس در شـناخت اسـطوره، نظـام اسـاطیر را بـر 
مبنـای تقابل های دوگانه دانسـته و بر آن اسـت که رسـالت اسـاطیر، شـرح و عینـی کردن این 
تقابل هـا و تناقض هـا بـرای عاّمـه است.)اسـتراوس، 1370: 113( اگرچـه »اّولیـن بـار نیکالی 
تروبتسـکوی، واج شـناس)1938-1890م.( از ایـن اصطـالح اسـتفاده کـرد« )احمـدی،1390: 
389(، کسـانی ماننـد فردینـان دو سوسـور، یاکوبسـن، اسـتراوس، بـارت و حتّی دریـدا - که 
بـر خـالف سـاختارگرایان، تقابـل را اصطالحـا »متافیزیـک حضور« دانسـته و بر آن اسـت که 
در تقابـل معنـا بـه تأخیـر می افتـد- از این اصطالح اسـتفاده کردنـد؛ از آن  جایـی که اصطالح 
مذکـور، یکـی از مفاهیـم کلیـدی در حیطـه ی زبان شناسـی، نشانه شناسـی و به دنبـال آن، نقد 
ادبـی اسـت و از آن روی کـه تقابـل، اسـاس تفّکـر سـاختگرایان اسـت، نظـری اجمالـی بـه  

سـاختگرایی و سـاختارگرایان، ضـروری می نماید.
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1.1( ساخت گرایی و ساخت گرایان
 گلدمن در کتاب نقد تکوینی درباره ی پیدایش سـاخت گرایی می نویسـد: »تعبیر سـاخت گرایی 
و طـرح وحدتـی کـه به واسـطه ی اجـزا و ارگان ها به وجـود می آید، از ریاضیـات و فیزیک به 
زیست شناسـی و از آن  جـا بـه زبان شناسـی، روان شناسـی، جامعه شناسـی و اقتصـاد راه یافت 
و در سـال 1958م. بـا مردم شناسـِی لویـی اسـتراوس، رواج و شـهرت پیـدا کـرد و در دهـه ی 
شـصت، بـر سـر زبان ها افتـاد.« )گلدمـن، 1369: 9( یکـی از سـاخت گرایان بنام، زبان شـناس 
مشـهور سوئیسـی، فردینان دو سوسـور اسـت کـه دیدگاه هـای وی روند مطالعـه ی تاریخی و 
تطبیقـی زبـان را دگرگـون سـاخت و عرصه ی جدیـد و گسـترده ای را در بررسـی و توصیف 
زبـان گشـود. نصـراهلل امامـی دربـاره ی سوسـور و آرای اش می نویسـد: »آن چه آرای سوسـور 
را بـا نقـد سـاختاری پیونـد می دهـد و اندیشـه های او را بـه عنـوان شـروعی بـرای مطالعات 
ساختارشناسـی در ادبیـات معّرفی می کند، طرح مسـأله ی تمایزها در بررسـی و مطالعه ی زبان 
اسـت کـه در صـدر همـه ی آن هـا بایـد از تمایز زبـان و گفتـار، تمایـز دال و مدلول، بررسـی 
هم زمانـی و در زمانـی و محور جانشـینی و همنشـینی یاد کـرد.« )امامی، 1382: 12( سوسـور 
بـرای نشـان دادن زمینه هـای کارکرد زبـان و گفتار، دسـتگاه زبانی را به نظام موجـود در بازی 
شـطرنج، تشـبیه می کنـد؛ نظـام حاکم بر بازی شـطرنج و قواعـد کّلی آن، در حکم زبان اسـت 
و گفتـار بـه منزلـه ی حـرکات و عملکـرد شـطرنج باز اسـت. بـه طـور فشـرده، هـر حالت از 
بـازی شـطرنج، بـا حالتـی از زبان مطابقـت دارد. ارزش مهره هـا در تقابل و ارتبـاط با یکدیگر 
مشـخص می شـود؛ همچنان کـه در زبـان هـم، ارزش هـر واژه در تقابل بـا واژه ی دیگر معلوم 
می گـردد و معنـای واژه هـا از نظـر تفاوتی کـه با هم دارنـد، قابل درک اسـت. درخت، درخت 
اسـت چـون سـنگ نیسـت؛ فعـل در تفـاوت بـا اسـم و یـا قیـد در تقابل بـا صفت، شـناخته 
می شـود3. سوسـور معتقـد بـود کـه نظام هـای داللتـی، متعـّدد و متنّوعنـد؛ هـر دال بـر مدلول 
داللـت می کنـد. ایـن دال می توانـد عالیم نظامی، عالیـم رانندگی، عالیم آوایی، رنگ، اشـکال 
نوشـتاری یـا حرکت های نمادین باشـد. دانشـی که دربـاره ی چگونگی داللت نشـانه  یا دال به 
بحـث می پـردازد، دانـش نشانه شناسـی نامیـده می شـود. کوتاه سـخن آن  که در نظر سوسـور: 
»زبـان از مجموعـه ای از نشـانه ها تشـکیل شده اسـت کـه وقتـی نشـانه ای در تقابل با نشـانه ی 
دیگـری قـرار می گیـرد، معنـا پیدا می کند؛ درسـت مانند نظـام راهنمایی و رانندگـی که در آن 

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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چـراغ سـبز در تقابـل بـا چراغ قرمـز معنـا پیـدا می کنـد.« )عبیدی نیا و میالنـی، 1388: 
26( سوسـور بـر خـالف بـارت، زبان شناسـی را بخشـی از نشانه شناسـی دانسته اسـت؛ 
ولـی روالن بـارت)1980-1915م.( نشانه شناسـی را بـه کّلـی در قلمـرو زبان شناسـی 
قـرار می دهـد. وی تأکیـد خاصـی بر نشـانه ها در سـاختار اثـر دارد و بر همین اسـاس، 
آفرینـش ادبـی را نوعـی نشانه سـازی می دانـد و اساسـًا در نظـرش، انسـان موجـودی 
در همیـن جهـت،  اشـیا داللـت می آفرینـد و  و  امـور  بـرای  یعنـی  اسـت؛  نشانه سـاز 
تحلیـل سـاختاری مـورد نظـر وی، تبییـن ایـن نکته اسـت که »انسـان چگونه بـه چیزها 
217( از دیگـر سـاخت گرایان   :1390 و امـور گوناگـون معنـا می بخشـد.« )احمـدی، 
کـه بـر اصـل تقابـل تأکیـد ویـژه ای داشـت، رومـن یاکوبسـن روسـی بـود. یاکوبسـن 
محوریـت کالم را بـر تقابل هـای دو گانـه می دانـد؛ بـرای نمونـه، تقابـل صامت هـا و 
یاکوبسـن »در  بـه شـمار مـی آورد.  بنیادی تریـن مفاهیـم واج شناسـی  از  مصوت هـا را 
تعریفـی کـه از شـعر ارائـه می دهـد، می گویـد شـعر انتقـال زبـان از محور اسـتعاری یا 
جانشـینی بـه محـور مجـاز مرسـلی یـا همنشـینی اسـت.« )اسـکولز، 1382: 51( لویـی 
اسـتراوس، تقابـل را از مهم تریـن کارکردهـای ذهنـی جمعی بشـر دانسته اسـت؛ از نظر 
اسـتراوس، حتّـی »اسـاطیر هـم بـر مبنـای تقابل هـای دو گانه انـد.« )اسـحاقیان،1384: 
32( اسـتراوس بـر آن اسـت کـه نیـاکان مـا بـه دلیل عـدم برخـورداری از دانـش کافی 
در تحلیـل پدیده هـا، بـه ناچـار دسـت بـه تقابل هـای دو گانـه می زدند)برتنـس،1384: 

77( کـه البتّه سـخن درسـتی اسـت. 
       تقابل هـای دوگانـه  در زندگـی بشـر، ملمـوس و قابـل مشـاهده اند؛ تقابـل راسـت و 
دروغ، خیـر و شـر، نـور و ظلمـت، و... این گونـه تفّکـرات را بایـد در عناصـر دو قطبـی، 
چـه عناصـر طبیعـی و عینـی و چـه عناصر ذهنی جسـتجو کـرد. شـفیعی کدکنی در این باره 
می نویسـد: »چیزی که ریشـه در ثنویت ذات انسـان دارد و از دیرباز فالسـفه ی اسـالمی و 
ایرانـی بـه آن توّجـه داشـته اند که اکثر امـور انسـان و دگرگونی احـوال او دارای دوگانگی 
و تضـاد اسـت.« )شـفیعی کدکنی، 1373: 463( کوتـاه سـخن آن کـه طـرح مسـأله ی تقابـل 
و نشـان دادن روابـط متقابـل در متـون، عـالوه بـر نشـان دادن سـاختار می توانـد متضّمـن 
فوایـدی چـون درک معانـی متـون، بـر اسـاس همیـن تقابل هـا و قرینه سـازی ها باشـد. 
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بـر همیـن اسـاس، قصایـد خاقانـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و ایـن دریافـت حاصـل 
شـده  اسـت کـه تقابـل، یکـی از ویژگی هـای سـبکی خاقانـی اسـت و توّجـه به ایـن نکته 
می توانـد در گشـودن گره هـای ناگشـوده و در یافتـن دشـواری های سـخن سخن سـرای 

شـروانی، سـودمند واقع شـود.

2( تقابل های دو گانه در اشعار خاقانی
      نگاهـی بـه دیـوان خاقانـی شـروانی، ایـن نکتـه را بـر مـا روشـن می سـازد کـه وی، 
بـر اسـاس تقابل هـای دوگانـه- کـه بنیـان این گونـه تفّکـرات را بایـد در عناصـر دو قطبـی، 
چـه عناصـر طبیعـی و عینـی و چـه عناصـر ذهنـی جسـت وجو کـرد- مضمون سـازی کـرده 
 اسـت. نویسـندگان، ایـن تقابل هـا را از طرفـی در محـور افقـی و عمـودی مورد مطالعـه قرار 
داده و از طـرف دیگـر، غالـب آن هـا را کـه در محـور افقـی هسـتند، بـه تقابل هـای لفظـی یا 
واژگانـی، تقابل هـای تلمیحـی، تقابل هـای مفهومـی، تقابل هـای دسـتوری، تقابل هـای عددی  

و تقابل هـای حروفـی، منقسـم کرده انـد.
1.2( تقابل های عمودی

       خاقانـی در دو بیـت زیـر، ضمـن ایجـاد تقابل میان »یـک« و »صد« در واژه های »کسـری« و 
»خطـوی« کـه در واقـع در معنـای یـک کسـر یا بخـش در برابر صد کسـری و صد خطه اسـت، 
و در بیـت دوم تقابـل میـان »یـک« در برابر »هـزار« به تقابل عمـودی در میان »یـک« و »هزار« در 

بیـت اول و دوم نیز توّجه داشـته اسـت:
خطوی از این مسـالک و صد خطه خطاکسـری ازیـن ممالک و صد کسـری و قباد

بـرگ هـزار طوبـی و زیـن باغ یـک گیافیـض هـزار کوثـر و زین ابر یک سرشـک     

)خاقانی، 1388: 3(

 در ابیات زیر، تقابل های عمودی مشخص شده اند:
نمـــاز مـــرده کن بر حرص لــــکن چــــون وضو ســـازی

 که بی آبی اسـت عالم را و در حیض اند سـکانش

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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و گر گویم تیمم کن به خاکی چون کنی کاینجای
  به خــون رفتـــگان آلـوده شـد خــاک بیابانش
                )خاقانـی، 1388: 212(

 هـدف از ایـن مقالـه، مشـخص نمودن تقابل هـای خاقانی اعـم از محورهای افقـی یا عمودی 
شـعر وی اسـت؛ بـه همیـن جهت بـه تقابل هـای خاقانـی در محور افقـی می پردازیـم و آن ها 

را بـه دسـته های زیر منقسـم می کنیم:

2.2( تقابل های افقی
1.2.2( تقابل واژگانی یا لفظی

      گونـه ای از تقابل هـای خاقانـی از نـوع لفظـی یـا واژگانـی اسـت؛ واژه هایی چون شـب و 
روز، طفـل و مـرد، ظلمـت و روشـنی و... اسـت. درک این نوع تقابل، مسـتلزم توّجـه و تأّمل 
نیسـت؛ زیـرا تقابل هـای لفظـی نوعی تضاد اسـت که سـاختار نحـوی اشـعار را در مقابل هم 
قـرار می دهـد و در کتـب بالغـی قدیـم ماننـد فنـون بالغـت اسـتاد همایـی نیـز مطرح شـده 
اسـت: »نوعـی صنعـت تضـاد کـه همه یـا اکثر کلمـات دو قرینـه نظم و نثـر را ضـّد یکدیگر 
بیاورنـد.« )همایـی، 1368: 275(  بـا بررسـی تقابل هـای خاقانـی، 89 مـورد از این نـوع یافته 

:  شد
نیســـت عاشـــق گشـــتن اال بودنـــش پروانـــه وار

اّولـــش قـــرب و میانـــه ســـوختن، آخـــر فنـــا

  )خاقانی، 1388: 1(
ـــه ـــون آین ـــت چ ـــا از صف ـــزن ت ـــی م ـــک رنگ الف ی

ـــا ـــرون ســـو صف از درون ســـو تیرگـــی داری و بی

 )همان(
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رخـت از ایـن گنبـد بـرون بـر، گـر حیاتـی بایـدت
بـا مردگانـی هـم وطـا تـا در گنبـدی  زان کـه 

                )خاقانـی، 1388: 1(
روشـنی اینـک  ظلمـت  تنگنـای  زیـن  گـذر  بـر 

درگـذر زیـن خشـک سـال آفـت اینـک مرحبـا

)همان(
کار مـــن بـــاال نمی گیـــرد در ایـــن شیــــب بـــال

ــا ــد عنــ ــته بنــ ــاتم بســ ــق حـادثــ در مضیــ

)همان: 2(
در پـرده  شـد  چنـان  بختـم  دیـده ای  آخـر  صبـح 

صبـح اول دیـده ای عمـرم چنـان شـد کـم بقـا

)همان(
گرچـه جـان از روزن چشـم از شـما بی روزی اسـت

شـما شـعاعات  می بینـم  گـوش  دریچـه  از 

)همان(
ـــد ـــو دی ـــت چ ـــر بکوف ـــل پ ـــره عق ـــروس کنگ خ

کـــه در شـــب امـــل مـــن ســـپیده شـــد پیـــدا

 )همان: 6(
بگســـل دل  رنـــگ  و  آوا  ســـراچه  ایـــن  از 

بـــه ارغـــوان ده رنـــگ و بـــه ارغنـــون آوا

 )همان : 7(

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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چـــو عمـــر دادی دنیـــا بـــده کـــه خـــوش نبـــود

ـــتقصا ـــی اس ـــه دانگ ـــذر ب ـــه تب ـــد خزین ـــه ص ب
 )خاقانی، 1388: 7(

بوقلمـــون ســـپهر  روز  و  شـــب  رنگـــی  دو 

ــا ــگ و بهـ ــد رنـ ــو را می برنـ ــر تـ ــد عمـ پرنـ
)همان(

ــیماب ــری سـ ــر و دیگـ ــی قیـ ــمه اند یکـ دو چشـ

شـــب بنفشـــه وش و روز یاســـمین ســـیما

 )همان(
تـــو غـــرق چشـــمه ســـیماب و قیـــر و پنـــداری

ـــرا ـــه چ ـــری ب ـــوان و کوث ـــمه حی ـــرد چش ـــه گ ک

)همان : 8(
جهـــان بـــه چشـــمی مانـــد در او ســـیاه و ســـپید

ــا ــیاه نابینـــــ ــنه دار و ســ ــد ناخـــ سپیـــــ

)همان(
ــک ــن رواق فلـ ــبی درفکـ ــم شـ ــور نیـ ــه صـ  بـ

ـــا ـــاف قض ـــکن مص ـــر ش ـــحری ب ـــاوک س ـــه ن ب

 )همان(
ــدار ــن مـ ــد امـ ــوادث امیـ ــال حـ ــک سـ ز خشـ

ــوا ــرف هـ ــل بـ ــدارد دلیـ ــوز نـ ــه در تمـ کـ

)همان(
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چـه جـای راحـت و امـن اسـت و دهـر پـر نکبـت

چـــه روز باشـــه و صیـــد اســـت و دســـت پـــر نکبـــا
 )خاقانی، 1388: 8(

 چه خوش بوی که درون وحشـت است و بیرون غم

 کجـا روی کـه ز پیـش آتـش اسـت و پـس دریـا
 )همان(

ــپید روی ازل مصطفـــی اســـت کـــز شـــرفش سـ

ــیاه گشـــت بـــه پیرانـــه ســـر، ســـر دنیـــا سـ

 )همان: 9(
نـــه بـــاد گیســـوی او زآتـــش بهـــار کـــم اســـت

نمـــا آبســـتنی دهـــد ز  را  کـــه آب و گل 

 )همان(
ــران ــک مختصـ ــی ز شـ ــو شناسـ ــن تـ ــن مـ یقیـ

کـــه علـــم توســـت شناســـای ربنـــا ارنـــا

)همان: 10(
ـــب ـــوع الکل ـــان ز ج ـــاده ده ـــاز گش ـــه ب ـــو کاس چ

چـــو کـــوزه پیـــش نهـــاده شـــکم ز استســـقا

)همان(
اگـر خسیسـی بـر مـن گـران سـر اسـت رواسـت

کـه او زمیـن کثیـف اسـت و مـن سـمای سـنا

)همان(

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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ــدت ــرده وحـ ــار کـ ــن بیمــ ــب کــ ــی طلـ دلــ

 چو چشـم دوسـت کـه بیماری اسـت عین شـفا
 )خاقانی، 1388: 11(

بـــه تـــرک جـــاه مقامـــر ظریـــف تـــر درویـــش

بـــه خـــوان شـــاه مزعفـــر لطیـــف تـــر حلـــوا
)همان(

ســـواد اعظمـــت اینـــک ببیـــن مقـــام خـــرد

ــوا ــاف هـ ــدر مصـ ــک بـ ــرت اینـ ــاد اکبـ جهـ

 )همان(
ــودک وار ــفال کـ ــازی سـ ــه بـ ــاک چـ ــان خـ  میـ

ســـرای خـــاک بـــه خاکـــی ببـــاز مـــرد آســـا

  )همان(
ـــاک ـــه خ ـــه بوت ـــد ب ـــاک ش ـــون پ ـــو چ ـــاد ت زر نه

نـــه طـــوق و تـــاج شـــود چـــون شـــود ز بوتـــه جـــدا

  )همان(
ســـزد جبرئیـــل  گریبـــان  گـــوی  کـــه  زری 

ـــزا ـــت س ـــه نیس ـــن ک ـــیاطین مک ـــای ش رکاب پ

 )همان(
چـــو همـــت آمـــد هـــر هشـــت داده بـــه جنـــت

ـــذرا ـــه ع ـــرده ب ـــت ک ـــر هف ـــد ه ـــق آم ـــو وام چ

)همان: 12(
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 بـــه بـــوی بـــود دو روزه چـــرا شـــوی خرســـند

ـــا ـــر کار فن ـــت و ُمه ـــال اس ـــال مح ـــدو ح ـــه ب ک
   )خاقانی، 1388: 12(

چه خوش حیات و چه ناخوش چو آخر است زوال

چه جعد زخمه چه ساده چو خارج است نوا
   )همان(

ـــود ـــوش نب ـــاط خ ـــن در نش ـــم و ت ـــه مات ـــرد ب خ

ـــوا ـــری رس ـــو و پ ـــر ت ـــد ب ـــوه کن ـــو جل ـــه دی ک

)همان: 13(
دلـــی معصیـــت شکســـته  عارضـــه  ز  اگـــر 

ـــفا ـــه ش ـــد ب ـــان کن ـــد ضم ـــفاعت احم ـــو را ش ت

 )همان(
ـــزول ـــت ن ـــورت اس ـــب ص ـــس ترکی ـــه روح را پ ن

نـــه شـــمس را ز پـــس صبـــح صـــادق اســـت ضیـــا

     )همان(
نـــه ســـبزه بردمـــد از خـــاک وانگهـــی سوســـن

ـــا ـــی صهب ـــاک وانگه ـــد از ت ـــوره در رس ـــه غ ن

)همان(
زخشـــک آخـــور خـــذالن برســـت خاقانـــی

ـــا ـــت رض ـــد کش ـــد چری ـــاض محم ـــه در ری ک

)همان: 14(

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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ـــن ـــاک مهی ـــو خ ـــوم چ ـــوم ور ش ـــان نش ـــر مه  ب

غـــم کیـــا نخـــورم ور خـــورم بـــه کـــوه، گیـــا
  )خاقانی، 1388: 14(

 مـــرا بـــه باطـــل محتـــاج جـــاه خـــود شـــمرند

بـه حـق حـق کـه جـز از حـق مراسـت اسـتغنا
)همان(

فنـــا گهــــــواره  بســـته  هنــــوز  طفلـــی 

 مـــرد آن زمـــان شـــوی کـــه شـــوی از همـــه جـــدا

 )همان: 15(
 رخـــش تـــو را بـــر آخـــور ســـنگین روزگار

بـــرگ گیـــا نـــه و خـــر تـــو عنبریـــن چـــرا

)همان(

رخش در این بیت، اسـتعاره از روح انسـان و خر اسـتعاره از جسـم انسـان اسـت که در مقابل 
هم قـرار گرفته اند.

بـــر پـــرده عــــدم زن زخـــــمه ز بهـــــر آنـــک

ـــو ـــن ن ـــت ای ـــرو داش ـــر ف ـــت به ـــت اس برداش

 )همان(
در رکعـــت نخســـت گـــــرت غفلتـــی بـــــرفت

اینجـــا ســـجود ســـهو کـــن و در عـــدم قضـــا

 )همان(
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ـــک ـــن از آن ـــبگیر ک ـــو و ش ـــق ش ـــتجوی ح در جس

ـــا ـــه کیمی ـــد ن ـــف آی ـــه ک ـــاک ره ب ـــته خ ناجسـ
)خاقانی، 1388: 15(

عقـــــل جهـــــان طلـــب در آلـــــودگی زنـــــد

عقـــل خـــدا پرســـت زنـــد درگـــه صفـــا
   )همان: 16(

زیـــن غرقـــه گاه رو کـــه نهنـــــگ اســـت برگـــذر

ـــا ـــز کـــه زهـــر اســـت در گی ـــن ســـبزه جای خی زی

 )همان: 16(
ـــاث ـــث، الغی ـــه ای غی ـــت ک ـــس اس ـــن ب ـــو ای ورد ت

ـــا ـــد نم ـــرده رس ـــنگ فس ـــه س ـــض او ب ـــز فی ک

 )همان: 17(
شاهنشـــهی اســـت احمـــد مرســـل کـــه ســـاخت حـــق

ــا ــد قبـــ ــالهش و درع ابـــ ــاج ازل کـــ تـــ

  )همان(
حـــد قـــدم مپـــرس کـــه هرگـــز نیامـــده اســـت

کبریـــا عمـــاری  حـــدوث،  کوچـــه  در 

 )همان: 3(
ـــت ـــو اوس ـــه ت ـــن دای ـــه مهی ـــب ک ـــن طل ـــد دی پیون

آن دم کـــه از مشـــیمه عالـــم شـــوی جـــدا

  )همان(

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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فتـــراک عشـــق گیـــر نـــه دنبـــال عقـــل ازآنـــک

عیســـیت دوســـت بـــه کـــه حواریـــت آشـــنا
)خاقانی، 1388: 3(

قـــدم ببـــر  طبیعـــت  رهزنـــان  کـــوی  از 

ــا ــب وفـ ــت طلـ ــروان طریقـ ــوی رهـ وز خـ
 )همان: 4(

برداشـــت فـــر او دو گروهـــی ز خـــاک و آب

صبـــا دم  اثیـــری  ســـموم  بـــا  آمیخـــت 

 )همان: 5(
ــک ــد او از آنـ ــه امیـ ــت تکیـ ــل توسـ ــر فضـ بـ

خطـــا پوشـــنده  و  عطایـــی  پاشـــنده 

   )همان: 6(
مـــرا دل پیـــر تعلیـــم اســـت و مـــن طفـــل زبان دانـــش

ـــتانش ـــو دبس ـــر زان ـــر و س ـــر عش ـــلیم س دم تس

   )همان: 209(
زهـی تحصیـل دانایـی کـه سـوی خود شـدم نـادان

نادانـش بـود چـون مـن کـرد  دانـا  اسـتاد  کـرا 

 )همان: 210(
 هـوا می خواسـت تـا در صـّف اول برتـری جویـد

گرفتـم دسـت و افکنـدم بـه صـّف پای ماچانـش

   )همان(
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در ایـن بیـت عـالوه بـر تقابل هـای لفظـی میـان واژگان دسـت و پـا،  برتـری جسـتن و در 
صـف پـای ماچـان قـرار دادن، از نظـر مفهـوم نیـز متقابلند.

لکـن داشـتم  کافـر  زنبـور  چـون  نفـس  اول  بـه 

بـه آخـر یافتـم چـون شـاه زنبـوران مسـلمانش
 )خاقانی، 1388: 210(

کـه گـور کشـتگان باشـد بـه خـون انـدوده بیرون سـو

و لکـن ز نـدرون باشـد بـه مشـک آلـوده رضوانـش

)همان(
بشـکافد گـور  طبیعـت  نبـاش  زان کـه  نترسـم 

کـه مهتـاب شـریعت را به شـب کـردم نگهبانش

  )همان( 
 ز گـور نفـس اگـر بَـر ُرسـت خـار الحمـدهلل گـو

برون سـو خار دیدسـتی درون سـو بین گلسـتانش

  )همان(
 بلـی خـود همـت درویـش چـون خورشـید می بایـد

که سـامانش همه شـاهی اسـت و او فارغ ز سـامانش

  )همان(
زهـی خضـر سـکندر دل هـوا تخـت و خـرد تاجـش

زهـی سرمسـت عاقل جـان بقا نـزل و رضـا خوانش

     )همان(

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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زهـی خضـر سـکندر دل هـوا تخـت و خـرد تاجـش

زهـی سرمسـت عاقل جـان بقا نـزل و رضـا خوانش
     )خاقانی، 1388: 210(

ز بهـــر مطبـــخ تســـلیم هیمـــه تخـــت چیپالـــش

ـــش ـــاج خاقان ـــل از ت ـــرای مرکـــب اخـــالص نع ب
    )همان: 211(

ــرون ــراپرده زده بیـ ــا سـ ــوان عنکبوت آسـ ــه خـ نـ

بیننـد بریانـش درون ویرانـه و برخـوان مگـس 

 )همان(
خرسـندی خـاص  جـام  داد  دوسـتگانی  دسـتم  بـه 

که خاک جرعه چین شـد خضر و جرعه آب حیوانش

)همان(
مـرا چون دعوت عیسی سـت عیدی هر زمـان در دل

قربانـش گاو  گنـج  و  فقـر  عیـد  قربـان  دلـم 

)همـان(   
فلـک هـم تنگ چشـمی دان کـه بـر خـوان دفـع مهمـان را  

ز روز و شـب سـگی بسـته اسـت خوان سـاالر دورانـش
)همـان(  

 نترسـی زین سـگ ابلق که درنده اسـت و پیش از تو

بسـی شـیران دندان خای پـی کرده اسـت دندانش
)همـان(  



27 26                  س1. ش1. پژهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

بسـپارد آلـوده  کـرده  چـو  بسـتاند  پـاک  نعیـم 

نـه شـرم از آبدسـت آیـد نـه ننـگ از آبدسـتانش
)خاقانی، 1388: 212(

 چـو جـان کارفرمایـت بـه بـاغ قـدس خواهـد شـد

حـواس کار کـن در حبـس تن مگـذار و برهانش

  )همان(
 کـه خوش نبـود که شاهنشـه ز غربت بـاز ملک آید           

 بمانـده خاصـگان دربنـد و او فـارغ ز ایوانـش

)همان(
 زنـی باشـد نـه مـردی کـز دو عالـم خانـه ای سـازد

  که ناهید اسـت نه کیوان که باشـد خانه میزانش

  )همان(
 نـه درویـش اسـت هـر کـش تـاج سـلطانی کنـد سـغبه

    که درویش آن که درویشـی و سلطانی است یکسانش

 )همان(
دگـر صف خاص تـر بینـی در او درویش سـلطان دل

  کـه خـاک پـای درویشـی نمایـد تاج سـلطانش

   )همان: 213(
  نـه خـود سـلطان درویشـان خاص اسـت احمد مرسـل

القلـم طغراسـت در منشـور فرقانـش کـه از نـون 

 )همان(

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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سـخا هنـگام درویشـی فزون تـر کـن کـه شـاخ زر

چـو درویـش خـزان گـردد پدیـد آید زرافشـانش

)خاقانی، 1388: 213(
نـه آفرینـش  ز  عـذرش  تـو  نایـد  نیکویـی  گـر  بـد  ز 

  که معذور اسـت مار ار نیسـت چون نحل از عسل شانش

 )همان(
زیـرا غـم  ز  فـارغ  مـا  و  دنیـا  عاشـق  کـس  همـه 

غم معشوق سگ دل هست بر عشاق سگ جانش

)همان(
هـم نـدارد  او  خواهـی  بی ادبـار  اقبـال  چـرخ  ز   

سـرطانش ادبـار  بـا  نـو هسـت  مـه  اقبـال  کـه 

  )همان(
شـب کمیـن  در  ضعیفـان  تیربـاران  از  بتـرس 

 کـه هر کـه از ضعف ناالن تـر قوی تر زخم پیکانش

   )همان(
حـذر کـن ز آه مظلومی کـه بیدار اسـت و خون باران

 تـو شـب خفتـه بـه بالین تو سـیل آیـد ز بارانش

)همان(
 تـو همچـون کـرم قـز مسـتی و خفتـه و آن کـه آزردی

چـو کرمـی کان به شـب تابـد ببیـن بیـدار و ناالنش

  )همان(



29 28                  س1. ش1. پژهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

خندانـت بیننـد  چـرا  مـردن  گـه  پیـری  اگـر    

کـه طفـل آنـک گـه زادن همـی بیننـد گریانـش

 )خاقانی، 1388: 214(
زمین دایه  است و تو طفلی تو شیرش خورده او خونت

همه خون تو زان شـیری که خوردسـتی ز پستانش

     )همان(

زمیـن از شـخص جبـاران چـو نفـس ظالـم رعنـا

درون سـو هسـت گورسـتان و بیرون سـو بستانش

  )همان(
هدایـت ز اهـل دیـن آمـوز و ز اهـل فلسـفه مشـنو

کـه طوطی کان ز هند آید نجوید کس به خزرانش

  )همان(
 2.2.2( تقابل های تلمیحی

      برخـی از تقابل هـای خاقانـی به گونـه ای اسـت کـه ضمن داشـتن آرایه ی تقابـل، تلمیح یا 
اشـاره ای در آن هـا نهفتـه اسـت. در این بخـش تلمیحات و اشـارات با هم ذکر شـده و برخی 
از اشـارات و تلمیحـات ابیـات نیـز بنا بر لزوم آورده شـده اند. در بررسـی  تقابل هـای خاقانی، 

34 مـورد از ایـن نـوع دیده شـد که در زیـر می آید:
را افتـد عشـق  آنگـه  قوسـین  قـاب  قـرب  تـو  بـا 

کـز صفـات خـود بـه بعـد المشـرقین افتـی جـدا

    )همان: 1(
در مصـراع اول اشـاره بـه آیـه شـریفه: »فکان قـاب قوسـین او ادنی« )نجـم/9(.  مصـراع دوم 

اشـاره بـه آیـه شـریفه: »قال یـا لیت بینـی و بینـک بُعد المشـرقین« )زخـرف/38(.

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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نفـس عیسـی جسـت خواهـی راه کـن سـوی فلـک

رهـا کـن  راهـب  نگارسـتان  در  عیسـی  نقـش 

)خاقانی،1388: 214(
   

ایـن بیـت بـه نقـش و نگارهایـی اشـاره دارد که بـر روی دیوارهای کلیسـا منقوش می شـد و 
اغلـب تصویـر حضرت عیسـی)ع( و مصلوب شـدن وی اسـت.

نااهـالن یزیـد و شـمر مـن مـن حسـین وقـت و 

کربـال شـروان  و  عاشـورا  جملـه  روزگارم 

       )همان: 2(
در ایـن بیـت، خاقانـی خـود را مظلـوم و نـا اهالن و دشـمنانش را ظالـم خوانـده و در همین 
راسـتا خود را به امام حسـین)ع( و دشـمنانش را به یزید و شـمر تشـبیه کرده اسـت. با توجه 

بـه سـنّی بـودن خاقانی، این تشـبیه از امام حسـین بسـیار جالـب و قابل تأّمل اسـت.
گذشـت  وار  خضـر  عمـر  کوکبـه ی  کـه  ببیـن 

تـو بازمانـده چـو موسـی بـه تیـه خـوف و رجـا

          )همان: 7(
 خاقانی در این بیت به ماجرای موسی و خضر اشاره کرده  که در قرآن به تفصیل آمده است. در این بیت، 
گذشـت عمر به »خضر« و انسـان غافل به »موسـی« تشـبیه شـده و با این تشـبیه، ضمن مضمون سازی، 

تقابلی در افعال»گذشتن و ماندن« ایجاد کرده که در دریافت معنی به خواننده کمک می کند.
ایـن مقـام کسـی کـو چـو مـار شـد دو زبـان در 

مـاوا آن  در  زبـان  بریـده  اسـت  ماهـی  چـو 

)همان : 8(
در ادبیات فارسی، ماهی نماد کر و الل و بی زبان بودن است.
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عـروس دهـر و سـرور جهـان نخواسـت از آنـک

پـروا آن  و  ایـن  ز  امـت  غـم  از  نداشـت 

)خاقانی، 1388: 9(
نمـک در  انگشـت  زده  جهـان  ایـن  خـوان  بـر 

ابـا بی نمـک  ازیـن  شسـته  دسـت  ناخـورده 

     )همان: 17(
در ایـن دو بیـت، یـک نکتـه فرامتنی وجود دارد و آن، این اسـت که حضرت پیامبـر)ص( پیش از بعثت، 
بـرای حضـرت خدیجه تجـارت می کرد؛ ولی پس از مدتی، تجارت را رها کرد. منظور خاقانـی از "این و 
آن" و انگشـت در نمک زدن و دسـت شسـتن، همین نکته اسـت که به صورت متقابل مطرح شده است.

عجـب چـه  مشـقتم  در  مـن  و  راحـت  بـه  او  ور 

آسـمان، دروا آسـوده و  بـود  زمیـن  کـه هـم    

 )همان: 10(
در ایـن بیـت، خاقانـی اشـاره بـه سـکون زمیـن و حرکـت آسـمان در بـاور قدمـا دارد.

بـه بنـد دهـــر چـه مــــاندی بمیـر تـا بـــرهی

کـه طوطـی از پـی ایـن مـرگ شـد ز بنـد رهـا

)همان: 12(
ماجـرای ایـن بیـت در داسـتان طوطـی و بـازرگان در مثنـوی معنـوی آمـده  که عارفـان از آن 

داسـتان اسـتفاده های عرفانـی می کنند. 
صبـح سـپیده  زمـان  آخـر  شـب  در  دمیـده 

پـس از تـو خفتـن اصحـاب کهـف نیسـت روا

)همـان(  
در ایـن بیـت، انسـان غافـل بـه خـواب اصحاب کهـف مانند شـده  که داسـتان آن در قـرآن به 

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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تفصیل ذکر شده اسـت. دمیدن در سـپیده صبح اشـاره به زادن پیامبر و پیامبری ایشـان اسـت؛ 
زیـرا مطابـق حدیث شـریف نبـوی، پیامبـر در هـزاره ی هفتم به جهان آمده اسـت.

ـــر ـــوزن تقدی ـــه س ـــمی ب ـــه چش ـــه دوخت ـــو باش چ

ـــا ـــمان قض ـــه ریس ـــی ب ـــته گلوی ـــه بس ـــو الش چ

 )خاقانی،1388: 12(
شـکارچیان برای این که باشـه یا باز را نسـبت به صید پرنده ای خاص تربیت کنند چشـمانش 
را می بسـتند و در هنگام مشـاهده شـکار، چشـمانش را می گشـودند تا فقط بر روی آن شـکار 
خـاص، متمرکـز شـود. در مصـرع دوم اشـاره بـه ایـن نکتـه دارد کـه الشـه ها را بـا طنابـی 

می بسـتند و در گودالـی آویـزان می کردنـد تـا بـوی تعفـن آن ها بـه بیـرون راه نیابد.
ــاع االثـــم ــن از جمـ ــارت کـ ــرو نخســـت طهـ بـ

کـــه کـــس جنـــب نگذارنـــد در جنـــاب خـــدا

)همان: 13(
اشاره به حدیث: »الخمر جماع االثم و ام الخبائث« )جامع االخبار شیخ صدوق، 230؛ به نقل 

از بزم دیرینه عروس: 181(.
زبـــان بســـته بـــه مـــدح محمـــد آرد نطـــق

کـــه نخـــل خشـــک پـــی مریـــم آورد خرمـــا

)همان(
اشـاره بـه نطـق حضرت عیسـی)ع( و شـهادت بـه پیامبری حضـرت محمـد)ص(. در مصراع 

دوم اشـاره بـه بـارور شـدن نخل خشـکیده برای حضـرت مریم.
ـــی اســـت ـــر زم ـــو ب ـــه مســـیح ت ـــون طلـــب دوا ک اکن

کانگـه کـه رفـت سـوی فلـک فـوت شـد دوا

 )همان: 15(
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بیت اشاره به عروج حضرت عیسی)ع( به آسمان دارد.
جـان از درون بـه فاقـه و طبـع از بـرون بـه بـرگ

ناشـتا جمشـید  و  هیضـه  بـه  خـورش  از  دیـو 

  )خاقانی،1388: 15(
اســـت نبـــوت  مهـــر  در  از  محمـــد  کتـــف 

ــا ــای اژدهـ ــود جـ ــب بـ ــف بیوراسـ ــر کتـ بـ

  )همان : 16(
خـرد ناایمن اسـت از طبع از آن حـرزش کنم حیرت

 چو موسـی زنده در تابوت از آن دارم به زندانش

 )همان: 210(
بـا عقـل پـای کـوب کـه پیـری اسـت ژنـده پـوش

 بـر فقر دسـت کش که عروسـی اسـت خوش لقا

 )همان: 16(
 از رمـز درگـذر کـه زمیـن چـون جزیـره ای اسـت

گـردون بـه گـرد او چـو محیـط اسـت در هـوا

  )همان(

هنـــوز ازل  صبــــح  ســـپیده  نـــــامده  بـــر 
کـــو بـــر ســـیه ســـپید ازل بـــوده پیشـــوا

)همان: 5(

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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از آســـماِن نخســـت بـــرون تاخـــت قـــدر او

ـــکا ـــدره مت ـــم س ـــد و ه ـــش آم ـــرش نطع ـــم ع ه

 )خاقانی،1388: 5(

آن شـــب کـــه ســـوی کعبـــه خلـــت نهـــاد روی

ایـــن غـــول خـــاک بادیـــه را کـــرد زیـــر پـــا

 )همان(

روش در  کـــوه  متابعتـــش  پـــی  آمـــد 

ــوا ــر هـ ــنگ بـ ــایعتش سـ رفـــت از پـــی مشـ

 )همان(

 خاقانـی در ایـن دو بیـت بـه معراج پیامبر اشـاره کرده اسـت. در بیت اخیر  به سـنگ مسـجد 
صخـره اشـاره کرده اسـت که بـه احترام جاللـت پیامبر، از زمین برخاسـت.

ســـر زانـــو دبســـتانی اســـت چـــون کشـــتی نـــوح آن را

کـه طوفـان جـوش درد اوسـت جـودی گـرد دامانش

 )همان : 209(

کسی کاین خضر معنی راست دامن گیر چون موسی

کـــف موســـی و آب خضـــر بینـــی در گریبانـــش

)همـان(  

ـــن ـــدر م ـــت کان ـــرا بگداخ ـــن م ـــه تلقی ـــان در بوت چن

 نه شـیطان ماند و وسواسـش نه آدم ماند و عصیانش

)همان(
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خـرد بـر راه طبـع آیـد کـه مهـد نفـس موسـی را

 گذر برخیل فرعون است و ناچار است از ایشانش

 )خاقانی،1388: 210(

سـلیمانی اسـت ایـن همـت بـه ملک خـاص درویشـی       

 کـه کـوس رب هـب لـی می زنـد از پیـش میدانـش

)همان(

ـــر ـــان منگ ـــر داری در جه ـــج فق ـــت گن ـــرا دل گف م

 نعیـــم مصـــر دیـــده کـــس چـــه بایـــد فقـــر کنعانش

 )همان : 211(

ســـلیمانی مکـــن دعـــوی نخســـت آن دیـــو       

انسیی را  بکش یا بند کن یا کارفرما یا برون رانش

 )همان : 212(

ـــم دارد             ـــش ه ـــارد نی ـــوش ب ـــی ن ـــر چـــه نحـــل وقت و گ

 تـو آن منگـر کـه اوحـی ربک آمـد وحی در شـانش

 )همان : 213(

چـو بیـژن داری انـدر چـه مخسـب افراسـیاب آسـا

 کـه رسـتم در کمیـن اسـت و نهنگی زیـر خفتانش

)همان(

ملکشـاه آب و آتش بود رفت آن آب و ُمرد آتشکنون     

صفاهانـش در  مانـده  اسـت  وخـاک  خاکسـتر 

  )همان: 214(

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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نـه بـر سـنجر شـبیخون بـرد ز اول گورخـان و آخـر

شـبیخون زد اجـل تـا گورخانـه شـد شبسـتانش

)خاقانی،1388: 214(
خاقانـی در ایـن دو بیـت بـه حمله ی غزان اشـاره کرده اسـت که منجـر به نابودی سـلجوقیان 

و خراسـان شد.

3.2.2( تقابل مفهومی یا معنایی
      برخـی از تقابل هـای خاقانـی از نـوع مفهومـی هسـتند؛ بـرای نمونه، در بیت زیـر واژگان 
مقابـل هـم نیسـتند؛ بلکه این مفهوم آن هاسـت کـه در ذهن تقابـل ایجاد می کنـد. در بیت زیر 
شـاعر بـه مخاطـب می گویـد: مانند گل سـرخ نبـاش که پوسـت تو کفن تـو شـود؛ مانند الله 
بـاش و از پوسـت بیـرون بیـا. منظـور شـاعر این اسـت کـه تعّلقات، تـو را درگیر خـود نکند 
و در بنـد آن هـا نمـان؛ بلکـه بایـد مثل الله باشـی که از پوسـت بـه در می آیـد و در واقع ترک 
تعّلـق می کنـد. درک این گونـه تقابل ها مسـتلزم تأّمل بیشـتری نسـبت بـه تقابل هـای واژگانی 
اسـت. از مجمـوع ابیـات بررسـی شـده 30 بیـت دارای ایـن نـوع تقابـل اسـت؛ چنان کـه در 

زیر: نمونه هـای 
ـــن ســـازی ـــم پوســـت را کف ـــه ه ـــاش ک چـــو گل مب

ــرون آ ــت بیـ ــاری اول ز پوسـ ــه بـ ــو اللـ چـ

)همان: 11(

کشـف در پوسـت میـرد لکن افعـی/ پوسـت بگذارد                 

  تو کم ز افعی نه ای در پوست چون ماندی به جا مانش

 )همان: 212(

درآ مـردان  در صـف  کـن  بـرون  جوشـن صـورت 

پادشـا شـد  تـوان  دل  ملـک  دار  کـز  طلـب  دل 

)همان(
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بـوی راحـت چـون تـوان بـرد از مـزاج ایـن دیـار

اژدهـا از دهـان  تـوان جسـت  نوشـدارو چـون 

)خاقانی،1388: 2(

تـا تـو خـود را پـای بسـتی بـاد داری در دو دسـت

خـاک بـر خود پـاش کز خـود هیچ نگشـاید تـو را

)همان: 1(

ــوی ــا شـ ــر در این هـ ــوربایی بـ ــرای شـ ــر بـ گـ

اولـــت ســـکبا دهنـــد از چهـــره آنگـــه شـــوربا

)همان: 2(

بـر گیتـی  بـه خـوان  ده  تـرش رضـا  و  تلـخ  بـه   

ـــوا ـــوری حل ـــتر خ ـــوری ار بیش ـــتر خ ـــه نیش ک

)همان: 7(

کنشـت فـرش  بهـر  کـه  دل  مـده  آز  دسـت  بـه 

دیبـــا مّکیـــان  ندزدنـــد  کعبـــه  بـــام  ز 

)همان(

بـه بـوی نفـس مکـن جـان کـه بهـر گـردن خـوک

االقصـــا مســـجد  زنجیـــر  نبـــّرد  کســـی 

)همان( 

آیـــد روزگار  بـــه  هـــم  وفـــا  روزگار  ز 

کـــه حصـــرم از پـــس شـــش مـــاه می شـــود صهبـــا

)همان: 8(

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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مـردی سـاده دل  خلـق،  از  کنـی  طلـب  خوشـی 

عطـا خواسـت  زکات  سـتانان  زکات  از  کـه 

 )خاقانی،1388: 8(

امـل رهیـن  دل  و  رفـت  نتـوان  امـان  ره 

رفوگـــری نتـــوان کـــرد و چشـــم نابینـــا

   )همان: 12(

تـــو را امـــان ز امـــل بـــه کـــه اســـب جنگـــی را

بـــه روز معرکـــه برگســـتوان بـــه از هـــّرا

 )همان(

کننـــد بیـــش  راه  ســـحرگاه  بـــه  مســـافران 

رعنـا خفتـه ی  اینـت  کنـی  بیـش  خـواب  تـو 

  )همان(

ــه ــب ار نـ ــان مخسـ ــان و هـ ــه ای هـ ــان بادیـ میـ

کاال هـم  و  برنـد  سـر  هـم  تـو  ز  حرامیـان 

 )همان(

آن از  آب  نـــداری  رزانـــی  آب  غـــالم 

صفـا صـّف  بـه  نـه ای  رحیقـی  صـاف  رفیـق 

 )همان(

ــان ــت گویـ ــا دل و تنـ ــن بـ ــی و دیـ ــه کار آبـ بـ

شـــما کار  آب  بـــرد  شـــما  آب  کار  کـــه 

 )همان : 13(
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ارکان جـــوی پنـــج  برگـــرد و  ارکان  ز چـــار 

ال نوبـت  پنـج  پنـج،  زیـن  فایـده  هسـت  کـه 

)خاقانی،1388: 13(

ابجـــد انبیـــا  و  بـــود  او  ســـورت  بهینـــه 

اســـما بـــود و اصفیـــا  او  معنـــی  مهینـــه 

 )همان(

دل جـای  نیسـت  جهـان  ایرمان سـرای  در 

ــا ــت اهلل از کجـ ــت بیـ ــا و خلعـ ــر از کجـ دیـ

 )همان: 15(

خس طبـــع را چـــه مـــال دهـــی و چـــه معرفـــت

بی دیـــده را چـــه میـــل کشـــی و چـــه توتیـــا

  )همان: 4(

روی ســـپید  همـــت  برقـــع  بـــه  او  از  آدم 

شـــیطان از او بـــه ســـیلی حرمـــان ســـیه قفـــا

 )همان: 5(

طفـالن هنگامـه  ایـن  در  ویحـک  می کنـم  نظـاره 

که مشـکین حقه آسوده اسـت و نیلی حقه گردانش

 )همان: 210(

هـوا می خواسـت تـا در صـف بـاال برتـری جویـد

گرفتـم دسـت و افکنـدم بـه صـف پـای ماچانش

  )همان(

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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دان گلخـن  و  خنـدان  گل  را  تن پرسـتان  نهـاد 

درون سـو خبـث و ناپاکی و بیـرون  زر و مرجانش

)خاقانی،1388: 212(

سـگان آز را عیـد اسـت چـون میـر تـو خـوان سـازد

تـو شـیری روزه مـی دار و مبیـن در سـبعه الوانـش

 )همان(

فرایـض ورز و سـنت جـوی، اصول آمـوز و مذهب خوان

 مجسطی چیست واشکالش قلیدس کیست و اقرانش

)همان: 214(

نمـازت را نمـازی کـن بـه هفـت آب نیـاز ار نـه

نمـازی کاینچنیـن نبـود جنـب خواننـد اخوانـش

  )همان(

ـــوم ـــود مرق ـــی ش ـــد هم ـــی ابج ـــورت از پ ـــه س ن

نـــه معنـــی از پـــی اســـما همـــی شـــود پیـــدا

)همان: 13(
  4.2.2( تقابل های دستوری

      گونـه ای از تقابل هـای خاقانـی در بیـن واژگانـی اسـت که دسـتوری اند؛ واژگانـی از قبیل 
ضمایـر، افعـال و قیدهـا؛ مانند »او، ما«، »اینجا، آن جا«، »نشسـته و ایسـتاده« و... کـه 12 مورد از 

تقابل های بررسـی شـده از ایـن نوعند:
او آن  اویـم  آن  گوئـی  چنـد  خویشـی،  آن 

ـــا ـــی آن م ـــود آن مای ـــد از خ ـــا او گوی ـــاش ت ب

)همان: 1(
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ــاز ــی سـ ــی زبانـ ــا ز بـ ــود اینجـ ــالح کار خـ  سـ

کـــه بـــی زبانـــی دفـــع زبانیـــه اســـت آنجـــا

)خاقانی،1388: 8(

 تـو را چـو شـمع ز تـن هـر زمـان سـری رویـد

ــت دوا ــدن اسـ ــر آرد بریـ ــه دردسـ ــری کـ سـ

 )همان: 11(

 گـــر او نشســـته و مـــن ایســـتاده ام شـــاید

ــما ــاد سـ ــتاده بـ ــن و سـ ــاد زمیـ ــته بـ نشسـ

 )همان: 10(

امـروز گسسـت  هـم  ز  ایمـان  رشـته  کـه  را  تـو   

ســـحای خـــط امـــان از چـــه می کنـــی فـــردا

  )همان: 12(

خـروش و جـوش تـو از بهـر بـود و نابـود اسـت

کـه از سـر دو گروهـی اسـت شـورش و غوغـا

  )همان(

ــت ــان آن سراسـ ــه دل ز روی شناسـ ــی دان کـ  مـ

ســـرا ایـــن  غریب شـــماران  از  مشـــمارش 

  )همان: 3(

 چـو از بـر کـردم آن ابجـد که هسـت از نیسـتی سـرش

عنوانـش بـود  کـه هسـتی  معمایـی  یـادم شـد  ز 

 )همان: 209(

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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 دلـم قصـر مشـبّک داشـت همچـون خـان زنبـوران

بـرون سـاده در و بـام و درون نعمـت فراوانـش

 )خاقانی،1388: 211(

مـرا همـت چـو خورشـید اسـت شاهنشـاه رنـد آسـا

که چرخش زیر ران است و سر عیسی است بر رانش

 )همان: 210(

 نه چون ماهی درون سو صفر و بیرون از درم گنجش 

که بیرون چون صدف عور و درون سو از گهر کانش        

)همان: 211(        

خـّرم مشـو  بفزایـد  کـه  هفتـه  یـک  اقبـال  بدیـن 
  که چون ماه دو هفته است آن کز افزونی است نقصانش

 )همان: 213(

5.2.2( تقابل های عددی
      خاقانـی در مضمون سـازی توجـه ویـژه ای به اعـداد دارد؛ عالوه بر آرایه ی »سـیاقه االعداد« 
- کـه شـاعر بسـیار شـیفته آن اسـت و تمایـل دارد کـه اعـداد را به ترتیـب معمـوالً از یک تا 
زیـر َده ذکـر کنـد- خاقانـی در تقابل هایش بـه اعداد توجه خاصـی دارد و معموال برای نشـان 
دادن کمـی و بیشـی اشـیا »یـک« را دربرابر»صـد« یـا »هزار« ذکـر می کند. این نـوع تقابل ها 11 

مـورد از جامعـه ی آماری را تشـکیل می دهد :

چـو خوشـه چنـد شـوی صـد زبـان نمی خواهـی
کـه یـک زبـان چـو تـرازو بـوی بـه روز جـزا

  )همان: 8(
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قمـار نقـش  کـه  طلـب  کـن  مقامری صفتـی 
عـذرا زنـد  دوشـش  گرچـه  شـمارد  دو یـک   

 )خاقانی،1388: 11(

قبـاد و  کسـری  صـد  و  ممالـک  ازیـن  کسـری 
خطـوی از ایـن مسـالک و صـد خّطـه ی خطـا

 )همان: 3(

سرشـک یـک  ابـر  زیـن  و  کوثـر  هـزار  فیـض   
گیـا یـک  بـاغ  زیـن  و  طوبـی  هـزار  بـرگ 

)همان(

بـه چـرخ گندناگـون بـر، دو نـان بینـی ز یـک خوشـه
 کـه یـک دیـگ تـو را گشـنیز نایـد زآن دوتـا نانش

 )همان: 212(

همـت در  اسـت  رباخـواری  کـردن  جـزا  بهـر  سـخا 

کـه یـک بدهـی و آن گـه ده جـزا خواهـی ز یزدانـش

)همان: 213(

خاقانـی یافـت  هدایـت  امـکان  کـه  دولـت  زهـی    
کنـون صـد فلسـفی فلسـی نیـرزد پیـش امکانـش

  )همان: 214(
در بیـت زیـر، دانشـمندان علـوم دینـی در برابر دانشـمندان علوم فلسـفی قرار گرفته و شـاعر 
بـرای تآییـد ایـن مضمون، تمثیلی بـه کار برده و کّحال کابل)چشـم پزشـک( را در برابر عطار 
کرمان)پزشـک دیگـر اعضـای بـدن( قـرار داده و بـه گونه ای اهمیت چشـم بر دیگـر اعضا را 

بـه عنوان تمثیـل در نظر گرفته اسـت.

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی
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فقیهـی بـه ز افالطـون کـه آن کـش چشـم درد آیـد
بـه ز صـد عطـار کرمانـش کابـل  کّحـال  یکـی 

 )خاقانی،1388: 214(        

سـر بنـه کاینجـا سـری را صـد سـر آیـد در عـوض
بلکـه بـر سـر هـر سـری را صـد کاله آیـد عطـا

 )همان: 1(

غـرور خیـال  شـد  ناچیـز  شـبه  سـی  مـاه  چـو 
ضیـا یافـت  کمـال  سـاعت  پانـزده  روز  چـو   

)همان: 7(

دومنزلـی شـو  بـرون  حـدوث  حّلـه ی  از 
مرحبـا کـه  وحـدت  فرشـته ی  گویـدت  تـا 

)همان: 3(
6.2.2( تقابل های حروفی

      خاقانـی در اغلـب تصویرسـازی هایش بـه حـروف توجه خاصـی دارد؛ عالوه بر تشـبیهات 
حروفـی در دیگـر شـاعران کـه معموال قامت جوانی خـود را به »الف« و قامت پیـری را به جهت 
انحنـا به »دال« تشـبیه می کننـد، خاقانی صبغه عرفانی به حروف می بخشـد؛ بـرای نمونه، خاقانی 
حـرف »ال« را نمـاد توحیـد می داند و در مضمون سـازی هایش آن حرف را گاهی به شـکل »قفل« 
گاهی به شـکل »جاروب« گاهی به شـکل »اژدها« و گاهی به شـکل »صلیب« و... تشـبیه می کند 

کـه نمونـه ی اخیـر در بیت زیر ذکر شـده  و 6 مـورد از این تقابل هـا در ذیل می آید:
آنـک از  چلیپاپرسـت  نفـس  بـرآر  بـاال 

عیسـی توسـت نفـس و صلیـب اسـت شـکل ال

 )همان: 16(
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این بیت اشـاره به مصلوب شـدن حضرت عیسـی)ع( دارد که برخالف دیگر تصویرسـازی های 
خاقانـی و شـاعران دیگـر – کـه عیسـی را نمـاد روح و جان می دانسـتند- در این جـا نماد نفس 

حیوانی گرفته شـده است.
چـون رسـیدی بـر در ال صـدر ااّل جـوی از آنـک

کعبـه را هـم دیـد بایـد چـون رسـیدی در منـا

 )خاقانی،1388: 2(

شـرطی بـدان  بـران  ال  اثـر  بـر  اسـبه  دو 
ااّل منـــزل  بـــه  ااّل  نفکنـــی  رخـــت  کـــه 

 )همان: 9(

شـوی تبـه  ال  بادیـه  سـموم  در  گـر 
شـــفا الّلهـــت  ااّل  کعبـــه ی  نســـیم  آَرد 

  )همان: 16(

کنـی گـر  ااّلسـت  سـوی  زان  تـو  جوالنگـه 
رهـا ال  سـوی  ازیـن  عالـم  هـزار  هـژده 

 )همان: 3(

عشـق نـور  بـه  هـم  پـس  بدرقـه  سـاز  عشـق  از 
انـــدرآ اهلل  ااّل  منـــزل  بـــه  ال  تیـــه  از 

)همان(
 

 
                                            

تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی



47 46                  س1. ش1. پژهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

نتیجه گیری
      نگاهـی بـه دیـوان خاقانـی، ایـن نکته را بر ما روشـن می سـازد کـه وی، بر اسـاس تقابل های 
دوگانـه، کـه بنیـان این گونـه تفکـرات را بایـد در عناصـر دو قطبـی، چـه عناصر طبیعـی و عینی 
و چـه عناصـر ذهنـی جسـت وجـو کـرد، مضمون سـازی کرده اسـت. نویسـنده، با مطالعـه 400 
بیـت و بررسـی تقابل هـای موجـود دریافته کـه در ایـن 400 بیـت، 185 بیـت دارای تقابل اند و با 
دسـته بندی آن هـا بـه نتایـج ذیـل رسیده اسـت: انـواع تقابل هـا در شـعر خاقانی: تقابل هـای لفظی 
یـا واژگانـی، 89 مـورد کـه معـادل)41/22%(، تقابل هـای تلمیحـی 34 مـورد و معـادل )%25/8(، 
تقابل هـای مفهومـی33 مـورد و معـادل )25/8%(، تقابل هـای دسـتوری12 مـورد و معـادل )%3(، 
تقابل هـای عـددی11 مـورد و معـادل )2/75%(، و تقابل هـای حروفـی 6 مـورد و معـادل )%1/5( 
یافـت شـد. نکته جالب توجه آن اسـت کـه )41/22%( از ابیات انتخاب شـده، یعنـی حدود نیمی 
از ابیـات بررسـی شـده، دارای تقابلنـد و این آمار، توجـه خاقانی را به این آرایه در مضمون سـازی 
می رسـاند.  اهمیت شـناخت این تقابل ها در این اسـت که توجه به این نکته می تواند درگشـودن 
گره هـای ناگشـوده و در فهـم دشـواری های شـعر سخن سـرای شـروان، سـودمند واقـع شـود.

پیوست ها و پی نوشت ها
.1

در صدتعدادانواع تقابل

8941/22لفظی یا واژگانی

3425/8تلمیحی

3325/8مفهومی

123دستوری

112/75عددی

61/5حروفی

185100جمع
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2. فلّمـا رأی القمـَر بازغـاً قـاَل هـذا ربّـی فلّمـا اََفـَل قـال لئِـن لـم یهدنـی ربـی ألکونّـَن مِـن 
الّضالّیـن* فلّمـا رأی الّشـمَس بازغـًه قاَل هذا ربّـی  هذا اکبر فلّمـا اََفَلت قال یا قـومِ انّی بَِریُء 

مِّما تُشـِرکون)االنعام/78-77( .
3. بـرای اطالعـات بیشـتر بنگرید بـه: درس های زبان شناسـی همگانی از فردینان دو سوسـور، 

ترجمـه نازیال خلخالی، تهران، نشـر فـروزان، 1378، ص 9-128.
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