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مقاله حاضر میکوشد به تبیین جایگاه سازها و اصطالحات موسیقی در تصویرسازی قصااید
خاقانی بپردازد .هدف از انجام این تحقیق ،پاسخ دادن به این پرسش است که خاقاانی باه هاه
منظور و تا هه اندازه و به هه شیوههایی سازها و اصطالحات موسیقی را در تصویرسازی باه کاار
برده و از هه شگردهای هنری بهره برده است .در این مقاله ابتدا باه جما آوری و دساتهبنادی
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کاربردشااان در تصویرسااازی

دستهبندی و تحلیل شدهاند و برخی از دشواریهایی که مربوط به اصطالحات موسیقی و سازها
بوده است ،برطرف شده است .در نهایت میتوان گات که مطابق بررسیها و مشاهدات انجام شاده
در قصاید خاقانی ،از شکل سازها و آهنگهای ساازها آنهاا و اصاطالحات موسایقی باه شایوهای
هنرمندانه برای تصویرسازی و تصویرپردازی های متنوع به کار گرفته شدهاند ه هناین از اساامی
آالت و اصطالحات موسیقی به منظور مضمونسازی برای سااختن مضاامین هنرمنداناه اساتااده
شده است .برخی از این مضامین در قصاید خاقانی به شکل یکسان با تااوتهایی تکرار میشوند.
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مقدمه
خاقانی شاعری است که بنا بر شیوه عصر خود ،انواع علوم را اعم از علم نجوم ،موسیییی ،طی
و ...به شکل هنرمندانه در اشعار خود جای میدهد.
استفاده از نام آالت موسییی و اصطالحات آن در شعر خاقانی جایگاه وییهه ای دارد از ایی
رو هدف ای تحییق ،پاسخدادن به ای سواالت است :خاقانی از اصیطالحات وآالت موسیییی
به چه منظورهایی استفاده کرده است؟ آیا سازها و آهنگها در تصویرسازیهای او نیشی دارد؟
اگر نیشی دارد ،در تصویرسازهای خود تا چه اندازه موفق بوده است؟
برای پاسخ دادن به ای سوالها ابتدا باید تصویر و موسییی را شناخت.
«تصویر (ایماژ) پرکاربردتری اصطالح نید ادبی است که از دیربیاز در بالغیت اسیالمی مطیرح
بوده و در دوره شکوفایی نید جدید در ادبیات غرب محبوبیت یافت» (فتوحی)37 :1389 ،
«تصویر به مجموعه تصرفات بیانی و مجازی (از قبیل تشبیه ،استعاره ،کنایه ،مجیاز مرسیل،
تمثیل ،نماد ،تشخیص ،پارادوکس و  )...اطالق میشود( ».همان)42 :
و موسییی :هنر بیان احساس به وسیله صداهاست .مهمتری عوامل تشکیل دهندة موسییی
صدا و وزن هستند( .پورتراب)13 :1369 ،
موسییی در اصل به نواها و آهنگهایی گفته میشود که انسان به وسیله سیازهای مختلی
ایجاد میکند ،اما توسعاً به هماهنگی اصوات و نواهیا و آهنیگهیای کالمیی انسیان نییت گفتیه
میشود و در نوشتار به ویهه در شعر نیت کاربرد ویهه دارد .به عالوه حسینی و خیاییی در بیارة
تأثیر آن نوشتهاند:
«موسییی نشانه جنبش زندگی ،زبان احساسات و عواط

و بییان زیبیایی و انسیانیت اسیت».

(حسنی ،بیتا)3 :
«موسییی صنعت ترکی

اصوات و صداهاست به طوری که خوشآیند باشد و سیب

سامعه و انبساط و انیالب روح گردد .بنا بر تعری

ییتت

فوق پایه و اساس موسییی صوت و صداست

که بدون آن موسییی به وجود نمیآید( ».خاییی)6 :1316 ،
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علم موسییی هم به مانند هر علم دیگر اصطالحات خاص خود را دارد که فیی در همیان
علم تعری

میشود :نوا ،یح  ،زخمه و آوا و. ...

پیشینه تحقیق
پهوهشهای بسیاری در زمینه تصویرسازی یا در بارة خاقانی صورت گرفته است ،اما هیی یی

از

آنان به صورت مسیتیل و کامیل تصویرسیازی بیا سیازها و اصیطالحات موسیییی در دییوان خاقیانی
را مورد بررسی قرار ندادهاند؛ بنا بیر ایی در ایی میاییه تصویرسیازی بیا میدد سیازها و اصیطالحات
موسییی مورد بررسی قرار گرفته است .در ای قسیمت بیه بررسیی برخیی از پیهوهشهیای صیورت
گرفته در زمینة تصویرپردازی موسییی یا خاقانی میپردازیم:
کتاب «رخسار صبح» ( )1376نوشتة میر جالل ایدی کتازی .وی ی

قصیدهای از خاقیانی

با مطلع «رخسار صبح پرده به عمداً برافکند» را از نظر واژهشناسی ،زیباشناسی(تشبیه و اسیتعاره و)...
و ژرفاشناسی بررسی کرده است؛ اما ای کتاب فی همان ی
میایییه «توصییی

قصیده را بررسی کرده است.

و تصییویرگری در منظوم یة حماسییه علییینامییه» (زمسییتان  )1385نوشییتة

اسحاق طغیانی و ...ای میایه حماسه علینامه را از نظر توصی

و تصویرگری مورد بررسی قیرار

داده است و در بحث تصویر ،انواع تشبیه را به صورت آماری استخراج کرده است و هم چنیی
انواع کنایه و استعاره و ...را همراه با نمونه آورده است.
کتاب ارمغان صیبح از دکتیر نصیرال امیامی .ایی کتیاب گتییدهای از قصیاید خاقیانی را بیه
همراه آرایههای ادبی آورده است .هم چنی در ضم آرایههای ادبی به شرح سازها و یا تصیویر
ساخته شده از آنان نیت اشارهای کرده است؛ اما ای کتاب فی چند قصیده را مورد بررسیی قیرار داده
است.
کتاب «یغات تعبیرات ،اصطالحات دیوان خاقانی» ( ،1363ج )3به کوشیش سیید ضییااایدی
سجادی .ای کتاب به شرح یغات و ترکیبات و معنی برخی اصطالحات پرداخته اسیت .و دربیارة
سازهای موسییی فی اشاره کوتاه و کلی دارد و گاه به شکل ظاهری ساز توجه کرده است.
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چنانکه مالحظه شد هی کدام از تحیییات یاد شده به سازها ،آهنگهیا و تصویرسیازی بیا
آنها در اشعار خاقانی نپرداختهاند و ما در ای میایه به ای امر میپردازیم.
خاقانی در به کارگیری اصطالحات موسییی و انواع سازها شیوههیای متنیوع بیه کارگرفتیه
است .وی گاهی اصطالحات موسییی و سازها را برای تبیی مطلبی میآورد ،اما بیشتر با آن هیا
تصویرسازی میکند .از آنجا که تصویرسازیهای خاقانی با سازها از تنیوع و جایگیاه وییههای
برخوردار است ،انواع آن را مورد بررسی قرار میدهیم:
1ی سازها و اصطالحاتی که با آنان تصویرسازی میکند.
2ی سازها اصطالحاتی که برای بیان مطلبی آمدهاند بدون تصویرسازی.
1ـ تصویرسازي با سازها و آالت موسیقی
تصویرسازی با سازها و آالت موسییی را در اشعار خاقانی میتوان به پنج گونه دستهبنیدی
کرد :تصویرسازی با شکل ظاهری ساز ،تصاویر خلق شده با موضوعات مختل  ،تصویرسیازی
با شیوه نواخت ساز ،تصویرسازی با شکل ظاهری و شیوه نواخت سیازها و تصیویرسیازی بیا
اسامی سازها .ما در ای بخش از پهوهش نمونههایی از آنان را بررسی میکنیم.
1ـ1ـ تصویرسازی با شکل ظاهری ساز

ای میویه در اشعار خاقانی فراوان است؛ بدی گونه که شاعر با استفاده از انواع تشیبیههیا و
استعاره با سازهای مختل

تصویرسازی میکنید و معرفیی و شیرح و توضییح آنهیا در در

مفهوم اشعار نیت بسیار موثر است.
1ـ1ـ1ـ تصویرسازی با دف

گاه شاعر با استفاده از تشبیههای مختل

با دف تصویرسازی مینماید و آن را به شکارگاه،

هالل ماه ،چنبر و ...تشبیه میکند .نمونههای زیر بیانگر همی مطل
خییم دف حلیییه بییه گوشییی شییده چییو کاسییةیوز

است:

کیییاهو و گیییورش بیییا شییییر نیییر آمیختیییهانییید
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شاعر با استفاده از تشبیه کامل ،حلیههای اطراف دف را به کاسه دریوزه تشیبیه کیرده و بیا
آوردن یفظ یوز ایهام تناسبی زیبا با ایفاظ آهو و گور و شیر نر ایجیاد کیرده اسیت .ایی بییت،
تصویرشکل ظاهری دف را بیان میکند که دارای حلیههایی است و مانند کاسة گیدایی فیییران
است .همچنی بر روی صفحه و اطراف هالیی آن ،حیوانات شکاری نیاشی شدهاند.
دف چون هالییی بیدر سیان گیرد هالییش اختیران

هرسییو دو اختییر در قییران جفتییی چییو جییوزا داشییته

(همان)383 :
شاعر با استفاده از تشبیه کامل ،دف را به هالل ماه تشبیه کیرده اسیت .هیم چنیی بیه میدد
تشبیه ،تصویر شکل ظاهری دف (مدور و هالیی) را به ذه متبادر میکند.
دف هییییالل بییییدر شییییکل و در شکارسییییتان او

از حمیییل تیییا ثیییور وجیییدیش کیییاروان انگیختیییه

(همان)394 :
تشبیه تصاویر روی دف به شکارگاهی که پر از حیوانات است .شاعر در ای بییت بیا اسیتفاده از
صنعت تشبیه کامل تصویر شکارگاه را به ذه متبادر میکند.
دف حلیه تی و حلییه بیه گیوش اسیت همیه تی

در حلیییییه سییییگ تییییازی وآهییییوی خطییییایی

(همان)435 :
حلیه ت و حلیه به گوش بودن دف ،تشخیص است؛ میتوان گفت تصاویر خلق شیده در ایی
بیت ،شکل ظاهری دف را به ذه میرساند که درون دف حلیههایی آویتان است و هم چنیی
بر روی دف حیوانات را نیاشی میکردند.
1ـ1ـ2ـ تصویرسازی با کوس

شاعر در ابیات مختل

با استفاده از آرایة تشبیه کوس را به ایوان سلیمان و مار و  ...تشیبیه

میکند .مانند:
کییوس را بیییی خییم اییییوان سییلیمان کیییه در او

یحییییی داوود بییییییه آهنییییییگ دل آرا شیییییینوند

(همان)101:
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شاعر با استفاده از تشبیه مضمر ،کوس را به خم ایوان سلیمان تشبیه کرده اسیت و تصیویر
خلق شده در ای بیت نشانگر شکل ظاهری کوس میباشد.
کییوس چییون مییار شییده حلیییه و کوبنیید سییرش

بانیییی

آن کییییوفت از کعبییییه بصیییینعا شیییینوند

(همان)394:
در ای بیت با استفاده از تشبیه کامل ،کوس به ماری حلیه زده و گرد تشبیه شده اسیت کیه
سرش را میکوبند .شاعر با استفاده از آرایة تشبیه ،تصویر ظاهری کیوس ( هالییی و میدور) را
به ذه متبادر میکند.
1ـ1ـ3ـ تصویرسازی با رباب

در اشعار خاقانی ،رباب به مدد آراییههیایی هیمچیون تشیبیه و اسیتعاره و ...تصویرسیازی
میشود .مانند:
حلییییق ربییییاب بسییییته طنابسییییت اسیییییروار

کیییت درد حلیییق ناییییه بیییر اعضیییاا بیییر افکنییید

(همان)135 :
در ای بیت ،رباب به انسانی تشبیه شده که حلق دارد و هم چنی شکل ظاهری رباب را در
نظر دارد که دارای چند تار است و گویی ای تارها او را اسیر کرده اند و به همی خاطر نایه سر
میدهند؛ ضمناً با شرح دادن شکل ظاهری ای ساز ،اسارت را به تصویر میکشد.
چییییار زبییییان ربییییاب دوش بییییه مجلییییس

از طییییرب اییی ی هشییییت گییییوش را خبییییر آورد

(همان)148 :
چار زبان استعاره از چهار سیم رباب است .ای بیت عالوه بر تصویر شکل ظاهری رباب و
تارهای آن تصویر شادمانی و طرب را به ذه متبادر میکند.
برکییاس ربییاب آخییور خش ی

خییر عیسییی اسییت

کییییت چییییار زبییییان میییییکنیییید انجیییییلسییییرایی

(همان)435 :
خاقانی در ای بیت ،با استفاده از تشبیه مضمر؛ یعنی با تشبیه کاسة رباب به آخور خشی ،
شکل ظاهری رباب را (کاسه رباب و تارهای آن) به تصویر میکشد.
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1ـ1ـ4ـ تصویرسازی با چنگ

شاعر در تصویرسازی با ساز چنگ مهارت ویههای دارد و شیکل ظیاهری ایی سیاز را در
ابیات گوناگون به مدد آرایههایی چون تشبیه و استعاره به صورت دقیق بیه تصیویر مییکشید.
مانند:
چنگسییت پییای بسییته ،سییرافکنده ،خشیی

تیی

چیییون زرّقیییی کیییه گوشیییت ز احشیییا برافکنییید

(همان)135:
مصییرع اول ،دقییییاً شییکل ظییاهری چنییگ را شییرح میییدهیید و در مصییرع دوم بییا اسییتفاده
از تشبیه مرک  ،شکل ظاهری چنگ به عیاب تشبیه شده است؛ بدی گونه که تارهای چنگ را کیه
بینشیان فاصییله اسییت تصیویر عیییابی کییه گوشیت آن از اسییتخوان و دنییدههیایش ریختییه را بییه
ذه اییا میکند.
حلیییة ابریشییم اسییت و مییوی خییوش چنیییگ

چییییون مییییه نییییو کییییت خیی ی ظییییالم برآمیییید

(همان)144 :
شاعر با استفاده از تشبیه مرک  ،حلیه ابریشم و تارهای چنگ را به ماه نو که در تاریکی ش
در آسمان ظاهر میشود ،تشبیه کرده است .به عالوه حلیه ابریشمی چنگ تصویر هالییی بیودن را
به ذه متبادر میکند.
گرچیییه تی ی چنیییگ شیییبه ناقیییه ییلیییی اسیییت

ناییییییة مجنیییییون ز چنیییییگ میییییدام برآمییییید

(همان)
با استفاده از تشبیه مجمل ،چنگ را به ناقه ییلی به یحاظ هالیی بودن تشبیه کرده است؛ ضیمناً در
ای بیت هم تصویر ظیاهری «چنیگ» بیه ذهی متیداعی مییشیود و هیم ناییه حیتی چنیگ
(تشبیهکردن شکل چنگ به ناقه مدنظر است)
راسیییتی چنیییگ را بیسیییت و چهیییار اسیییت رود

چییون یکییی از وی گسسییت کییوژ شییود بیگمییان

(همان)333:
بیست و چهار رود استعاره از بیست و چهار تار چنگ است؛ هم چنی تصاویر خلیق شیده
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در ای بیت به شکل ظاهری ساز اشاره دارد.
چنییگ چییون بختییی پالسییی کییرده زانییو بنیید را

وزسییییر بینیییییی مهییییارش سیییییاربان انگیختیییییه

(همان)394 :
در ای بیت خاقانی ،با استفاده از تشبیه کامیل پوشیش چنیگ و تارهیای آن را بیه شیتر و
زانوبند آن تشبیه کرده است؛ بنا بر ای شیاعر بیه میدد تشیبیه ،تصیویر شیکل ظیاهری چنیگ
(تارهای چنگ) را به ذه متبادر میکند.
میییاه نیییو میییا حلییییة ابریشیییم چنیییگ اسیییت

در گییوش کیی اییی حلیییه چییو در حلیییة مییایی

(همان)434 :
تشبیه ماه نو به حلیهی ابریشم چنگ (تار و سیم چنگ) تصویر هاللبودن را به ذه متبادر میکند.
چنیییگ اسیییت بیییدیبا تییینش آراسیییته تاسیییاق

وز سیییاق بتییییر اسیییت پیییالس ،اینیییت مراییییی

(همان)435 :
در بیییت مییتکور دیبییا اسییتعاره از تارهییای ابریشییمی چنییگ اسییت و عییالوه بییر ای ی  ،تصییویر
شکل ظاهریساز نیت مدنظر است.
چنگییی طبی ی بوایهییوس بگرفتییه زایییی را مجییس

اصییلع سییری کییش هییر نفییس مویسییت در پییا ریختییه

(همان)378 :
در ای بیت ،زال استعاره است از چنگ که حایت خمیدگی دارد و میو اسیتعاره از تارهیای
چنگ .ای ساز در مصرع دوم ،مانند فردی است که موهایش ریخته باشد .شایان ذکر است کیه
جملهی متکور ،حامل دو معنا و تصویر است :یکی آنکه که قسمت باالیی ای ساز ،به چیوب
ختم میشود و هی تاری بر روی آن چوب قرار نمیگیرد و مانند فردی که بیمو است .تصویر
دیگر آنکه تارهای چنگ به علت بلند و دراز بودن تا پایی پایش میرسد؛ مانند موهیای بلنید.
ای دو تصویر شکل ظاهری ای ساز را تشریح میکند.
آن چنییگ زرّق سییار بییی  ،زررشییته در منیییار بییی

در قیییید گیسیییودار بیییی  ،پیییایش گرفتیییار آمیییده

(همان)389 :
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در مصرع نخست ای بیت ،خاقانی با استفاده از تشبیه مجمل چنگ را به زرّقی تشبیه کرده
است که در منیار آن رشتة زر (استعاره از تارهیای چنیگ) دارد .در مصیرع دوم نییت گیسیودار
استعاره از چنگ است که گیسوهای آن تارهایش میباشد؛ پس ای بییت شیکل ظیاهری سیاز
چنگ با تارهای بلند و فراوانش را به ذه اییا میکند.
1ـ1ـ5ـ تصویرسازی با بربط

شاعر با استفاده از تشبیه و استعاره با ساز برب تصاویر مختل

میسیازد و شیکل ظیاهری

آن را به ذه اییا میکند .مانند:
برسییر خییوان جهییان چنییید چییو بییرب میییییم

سیییییینه و دل را ز آز جملیییییه شیییییکم سیییییاخت

(همان)315 :
با استفاده از تشبیه کامل ،فرد شکم باره و پرخور دارای شکم به بیرب دارای کاسیه ،تشیبیه
شده است عالوه بر ای  ،تصویر پرخوری را نیت به ذه متبادر میکند.
بییرب اعجمییی صییفت هشییت زبییانش در دهیی

از سیییر زخمیییه ترجمیییان کیییرده بیییه تیییازی ودری

(همان)427 :
هشت زبان استعاره از هشت سیم برب است؛ ضمناً در ای بییت ،بیه شیکل ظیاهری سیاز
اشاره میشود.
الجیییییرم از سیییییهم آن بیییییرب ناهیییییید را

بنییید رهیییاوی برفیییت ،رفیییت بریشیییم ز تیییاب

(همان)44:
با نظر به ای که در گتشته سیم سازها را از ابریشم میساختند ،میتوان گفت که ای بیت با
استفاده از کنایه ایما ،تصویر بریدهشدن و از هم گسست تارهای ابریشیمی را بیه ذهی متبیادر
میکند که ای مطل

بهگونهای غیر مستییم شکل ظاهری برب با سیمها و تارهای ابریشمیاش

را بیان میکند.
ایبته باید درباره ای ساز میتوان گفت که «بر» به معنی سینه و «ب » به معنیی مرغیابی اسیت؛
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وجه تسمیه ای نام و برب مربوط به شکل ظاهری ساز (کاسه برب ) میباشد که شبیه سیینه مرغیابی
است( .ستایش گر )98 :1374 ،برخی نیت نام برب را شکل دیگیر ییا شیکل تغیییر یافتیة نیام باربید،
خنیاگر معروف عصر ساسانی ،میدانند.
1ـ1ـ6ـ تصویرسازی با نای

خاقانی ساز نی را در بعضی ابیات به مدد آرایه تشبیه به تصویر مییکشید و بیدی ترتیی
شکل ظاهری آن را به ذه اییاا میکند .مانند:
نخست از م زبان بسیتد کیه طفیل انیدر نوآمیوزی

چییو نییایش بیییزبییان باییید نییه چییون بییرب زبانییدانش

(خاقانی)209:
بیزبانی نای و زباندانی برب تشخیص است؛ برب به دییل داشت تارهایش گویی زبانیدان
است؛ پس با استفاده از تشخیص ،شکل ظاهری نای و برب به ذه اییا میشود.
نییای عروسییی از حییبش ده ختنیییش پیییش و پییس

تیییاج نهیییاده بیییر سیییرش از نیییی قنییید عسیییگری

(همان)427 :
شاعر با استفاده از تشبیه مرک

سیاه ،نی را به عروسی تشبیه کرده که خودش سیاه است و

ده غالم سفید (انگشتان نایی) در اطرافش میباشد؛ پس در ای بیت به تصیویر شیکل ظیاهری
ساز اشاره دارد.
نییای اسییت یکییی مییار کییه ده مییاهی خییردش

پیییییرامنش نییییه چشییییم کنیییید مییییار فسییییایی

(همان)435 :
در ای بیت با استفاده از تشبیه موکد ،نای را به میار تشیبیه کیرده اسیت هیم چنیی شیکل
ظاهری نای در ذه مخاط

متبادر میشودکه ده بند و نه سوراخ دارد.

نای بیزبان :نای به دییل نداشت تار گویی بیزبان است؛ ایبتیه در موسیییی نیای بییزبیان
منظور نی هفتبند است (ستایشگر ،ج) 485 :2
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1ـ1ـ7ـ تصویرسازی با ارغنون

شاعر با استفاده از انواع آرایهها (مخصوصاً تشیبیه) شیکل ظیاهری ارغنیون را بیه تصیویر
میکشد و گاه ای ساز را با سازهای دیگر و تصاویر دیگر همراه مینماید .مانند:
بیییدسییت ارغنییون زن گییردون بییه رنییگ و شییکل

شیی مییوی گشییت و مییاه کمانچییهی ربییاب شیید

(خاقانی)156 :
تشبیه اساسی ای بیت در اضافه تشبیهی ارغنون زن گردون است که شاعر برای قوام دادن بیه
آن از دو تشبیه دیگر بهره برده است .او در تشبیهی اسنادی ،ش
ربییاب ماننیید کییرده اسییت عییالوه بییر مطاییی

را به موی و میاه را بیه کمانچیه

مییتکور ،تشییبیه کییردن هییالل مییاه بییه هییالل

کمانچه رباب تصویر هالیی بودن را به ذه متبادر میکند.
1ـ1ـ8ـ تصویرسازی با بربط و نی

گاه شاعر ای دو ساز را در کنار هم با به کارگیری آرایههای مختل

در ی

بیت مییآورد

و تصویری را به ذه اییا میکند .مانند:
چییون بربطییت زبییان چییه بکارسییت بهتییر آنیی

چیییون نیییای بییییزبیییان زنیییی ایحیییانی صیییبحگیییاه

(همان)375 :
در ای بیت با استفاده از تشبیه کامل ،انسان پرگو به برب و انسان کمسخ به نای تشبیه شیده
است .همچنی شکل ظاهری برب و نای را نیت به ذه متبادر میکند که برب سیم و تار ندارد.
شایان ذکر است که از نظرموسییی نای بیزبان منظور نیی هفیت بنید اسیت (سیتایشگیر،
)485 :1374
1ـ1ـ9ـ تصویرسازی با بربط و چنگ

شاعر در ابیاتی گاه ساز برب و چنگ را در کنار هم قرار میدهد و با استفاده از آراییههیای
مختل

با آنان تصویرسازی مینماید .مانند:

دسیییتینه بسیییته بیییرب و گیسیییو گشیییاده چنیییگ

یعنیییییی درم خرییییییده عییییییدیم و چیییییاکرش

(خاقانی)223:
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گیسوگشادن چنگ تشخیص است؛ هم چنی ای بیت تصویرشکل ظاهری برب را نییت ایییا
میکند که دارای ی

دسته و ی

کاسه است هم چنی شکل ظاهری چنگ را متبادر میکند کیه

با سیمهای فراوان و منظمش گویی فردی گیسوهای خود را گشوده است.
1ـ1ـ10ـ تصویرسازی با چنگ و رباب

در اثر مدّ نظر گاه به ابیاتی برمیخوریم که ای دو ساز را در ی

بیت آورده است و با آنان

به مدد تشبیه و استعاره تصویر میسازد .مانند:
در بیییرم آمییید چیییو چنیییگ گیسیییو در پاکشیییان

م ی شییده از دسییت صییبح دسییت بسییر چییون ربییاب

(همان)46 :
شاعر با استفاده از تشبیه کامل ،معشوق را بیه چنیگ و خیود را بیه ربیاب تشیبیه کیرده و
گیسو استعاره از تارهای ابریشمی چنگ است؛ بدی ترتی

تصویر شکل ظاهریسیاز چنیگ و

رباب به ذه متبادر میشود.
1ـ2ـ تصاویر خلق شده با موضوعات مختلف

در ای قسمت ،شاعر اسامی سازها را بهگونهای در ابیات در کنار واژههای دیگر مییآورد و
با استفاده از آرایههایی چون تشخیص و استعاره تصیاویر گونیاگونی چیون شیادمانی و غیم و
ناراحتی را به ذه خواننده اییاا میکند .به نمونههایی از آن در اینجا اکتفا مینماییم:
1ـ2ـ1ـ تصاویر شادمانی
گیییوش ربیییاب از هیییوا پییییام طیییرب داشیییت

از سیییییییه زبیییییییان راز آن پییییییییام برآمییییییید

(همان)144:
رباب به صورت شخصی دارای گوش تصویر شده که دارای سه زبان نیت میباشد و با آنها
پیام میدهد؛ اما در مجموع ای بیت نشاط و شادمانی را به ذه اییاا میکند.
بخییتش بصییبح خیییتی تییا کوفییت کییوس دویییت

گلبانییییگ کییییوس او را دسییییتان تییییازه بینییییی

(همان)432:
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شاعر دویت را به کوس تشبیه کرده است (کوس دویت :اضافه تشبیهی) .همچنی تصویر کیوس
کوفت  ،خبری را به ذه میرساند؛ ایبته همراهی ای کوس با دویت ،نوعی شادمانی و تازگی نییت
به ذه میرساند.
1ـ2ـ2ـ تصاویر غم و ناراحتی
از چنیییگ غیییم خیییالص تمنیییی کییینم ز دهیییر

کافغیییان بیییه نیییای حلیییق چیییو ارغییی درآورم

(همان)243 :
شاعر با استفاده از تشبیهکامل ،خودش را به ارغنون تشبیه کرده اسیت؛ بیدی گونیه تصیویر
نایه و زاری و غم را به ذه اییاا میکند؛ همانگونه که ارغنون آهنگ از خود بییرون مییدهید،
حلق م نیت از خود افغان و زاری برون میدهد.
گیسیییوی چنیییگ و رگ بیییازوی بیییرب ببریییید

گییییره از چشییییم نییییی تیییییت نگییییر بگشییییایید

(همان)435 :
گیسوی چنگ ،رگ بازوی برب و چشم نی تشخیص میباشند؛ بدی گونه کیه از آنجیا کیه
ماتم جوانان بسیار سخت بود و با کارهای شگفت انجام میدادند و اشیایی که متعلق بیه آنهیا
یا حتی وسیلة شادی بود از بی میبردند ،شاعر توصیه میکند کیه گیسیوی چنیگ و رگهیای
بازوی برب را ببرند .شایان ذکر است که شاعر با استفاده از صینعت تشیخیص ،تصیویر غیم و
ناراحتی را به ذه متبادر میکند.
1ـ3ـ تصویرسازی با شیوة نواختن ساز

گاه در دیوان خاقانی به ابیاتی برمیخوریم که با استفاده از آرایههایی چون تشبیه و استعاره
و کنایه چگونگی نواخت ساز را شرح میدهد و بدی گونه تصیویری از آن در ذهی مخاطی
تداعی میگردد.
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1ـ3ـ1ـ تصویرسازی با شیوة نواختن نای

شاعر در اشعار خود ابیاتی را میآورد که به صورت مستییم ییا غیرمسیتییم نحیوه نیواخت
«نی» را به ذه متبادر میکند .ای ابیات بسامد باالیی دارند نمونههایی از آنان عبارت است از:
نیییای چیییو شیییهزادة حیییبش کیییه ز نیییه چشیییم

بییییییانگش از آهنییییییگ ده غییییییالم برآمیییییید

(همان)144 :
با به کارگیری تشبیه کامل ،نای به پادشاه حبش تشبیه شده است و چگونگی آوا برآمیدن از
نی مطرح میشود که به وسیله نه سوراخ از ده بند آواز آن بیرون میآید.
چیییون نیییای اگیییر گرفتیییه دهیییان داردم جهیییان

اییییییی دم ز راه چشییییییم همانییییییا بییییییرآورم

(همان)244 :
شاعر با استفاده از تشیبه کامل ،خود را به نای تشبیه و تصویرسازی کرده است.
چگونگی نواخت نای را به تصویر میکشد؛ کسی که میخواهد نای بتند باید دهانش بسته
باشد و به درون آن بدمد تا از سوراخها (چشمهای نای) آواز و نایه بیرون آید.
خپییه گشییتم دهیی و حلییق فروبسییته چونییای

وزسییییر نایییییه شییییما نیییییت چییییو نایییییید همییییه

(همان)408 :
شاعر با استفاده از تشبیه کامل خودش را به نای تشبیه کرده است .شایان ذکر اسیت کیه در
مصرع اول تصویر چگونگی نواخت نای را (برای نواخت نیی حتمیا بایید نیی بیی دو دنیدان
باالیی نایی قرار گیرد و دهان بسته باشد و از درون در آن دمییده شیود) بیه ذهی مییرسیاند.
همچنی نایهای که پس از دمیدن در نای از آن بیرون میآید ،مدّنظر داشته است.
1ـ3ـ2ـ تصویرسازی با شیوه نواختن چنگ

از ای میویه نیت خاقانی در ابیات خود بهره برده است و با شیوههای متفاوت نحوة نیواخت
چنگ را به خواننده یادآوری میکند .مانند:
چنگییییی بییییه ده بلییییوری مییییاهی آبییییدار

چییییون آب یییییرزه وقییییت محاکییییا برافکنییییید

(همان)244 :
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ده بلوری ماهی آبدار استعاره از انگشتان نوازنده چنگ است و باید گفت که ایی بییت نیواخت
ساز چنگ را به ذه اییاا میکند که به وسیله ده انگشت زده میشود .خاقانی در ای بییت انگشیتان
را که بر روی تارهای چنگ به حرکت درمیآیند به یرزش که در آب بیفتد و آب موجدار شیود
تشبیه میکند.
1ـ3ـ3ـ تصویرسازی با شیوه نواختن عود و نی

خاقانی گاه دو ساز را در ی

بیت در کنار هم قرار مییدهید و بیا آنیان تصیاویر متفیاوت

(نحوها نواخت آنان را) میسازد .مانند:
تنم از آتیش بیت سیوخته چیون عیود و نیی اسیت

چیییون نیییی و عیییود سرانگشیییت بخاییییید همیییه

(همان)407:
سر انگشت خاییدن نی وعود کنایه از حرکیت انگشیتهیا بیرروی تارهیای عیود ییا روی
سوراخهای نی در هنگام نواخت است؛ پس میتوان گفت ای بیت تصویر نواخت سیاز را بیه
ذه متبادر میکند.
1ـ3ـ4ـ تصویرسازی با شیوه نواختن بربط

خاقانی در ابیات مختلفی ساز برب را به منظور تصویرسازی مورد استعمال قرار میدهد و
گاه در ابیاتی شیوه نواخت آن را به ذه مخاط

اییاا میکنید .نمونیهای از آن بیه شیرح زییر

است:
بییرب از بییس چییوب کییت اسییتاد خییورده طفییلوار

ابجییییید روحانییییییان بیییییی از زبیییییان انگیختیییییه

(همان)209 :
در ای بیت برب به کودکی تشبیه شده که از استاد چوب میخورد؛ به بیانی دیگر میتیوان
گفت که خاقانی به ای مطل

نظر داشته است که برب در هنگام نیواخت بیه وسییله مضیراب

مخصوص خود ،گویی از استاد خود چوب میخورد.
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1ـ4ـ تصویرسازی با شکل ظاهری و شیوه نواختن سازها

در اشعار خاقانی به ابیاتی برمیخوریم که شاعر با بیان شیوا و فصیح خود ،به طور همتمان
در بارة شکل ظاهری ساز و چگونگی نواخت آن و حتی تشبیه آن به چیتهای مختل  ،تصویر
آن ساز و نوع نواختنش را به ذه اییاا مینماید .به نمونههایی از آن اکتفا میکنیم:
1ـ4ـ1ـ تصویرسازی با بربط و نی

خاقانی در ابیاتی متفیاوت دو سیاز بیرب و نیی را در کنیار هیم مییآورد و بیا اسیتفاده از
آرایههای ادبی عالوه بر شکل ظاهری آن دو ،شیوه نواختن آنان را نیت به ذه متبادر مینماید.
مانند:
گفییییت چییییو بییییرب مییییتن ز راه زبییییان دم

دم ز ره چشیییییم زن ،چیییییو نیییییای صیییییفاهان

(همان)357:
شاعر برب و نای را به انسانی مانند کرده که اویی از راه زبان و دومیی از راه چشیم سیخ
میگوید .شکل ظاهری برب و نای را نیت به ذه میرساند :برب سیم وتار دارد که گویی زبیانش
بییه حسییاب میییآییید و نییای کییه سیییم و تییار نییدارد و سییوراخ (چشییم) دارد گییویی بیییزبییان
است و از سوراخهایی که چون چشم است ،سخ میگوید.
1ـ4ـ2ـ تصویرسازی با چنگ

گاه در اثر مدّ نظر به ابیاتی برمیخوریم که خاقانی در آن بیت ،به تصویرسازی سیاز چنیگ
پرداخته است ،بدی گونه که به طور غیرمستییم عالوه بر شکل ظاهری ساز ،نحوة نیواخت آن
را به خواننده منتیل میکند .نمونهای از آن به شرح زیر است:
و آن چنگ گردون فش سرش ده ماه نو خدمت گرش

سیییاعات روز و شی ی

درش مطیییرب مهییییا گشیییته

(همان)383 :
در ای بیت عالوه بر ای که ده ماه نو استعاره از ده انگشت نوازنده است .شاعر بیا اسیتفاده
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از تشبیه مرک  ،چنگ و ده انگشت نوازنده آن را به آسمانی که ده قمیر بیرای آن خیدمت مییکننید
تشبیه کرده که تصویر شکل ظاهری ساز و نواخت آن را به ذه متبادر میکنید .هیم چنیی در
مصرع دوم منظور از ساعات روز و ش

( )24همان تارهای چنگ میباشد.

1ـ5ـ تصویرسازي با اسامی سازها
گاه شاعر با همنشی کردن اسامی سازها در کنار واژههای مختل
تصویر شادی و نشاط رابه ذه مخاط

میتواند تصویری ماننید

اییاا کند .نمونههایی از آنان به قرار زیر است:

1ـ5ـ1ـ تصویر شادمانی
انگشیییت ارغنیییون زن رومیییی بیییه زخمیییه بیییر

تیییییییی یییییییییرزة تناتننانییییییییا برافکنیییییییید

(همان)135 :
در بیت متکور شاعر با استفاده از یفظ تناتننانا که از شخص دارای ت

یرز ظاهر میشیود،

سعی کرده که صدای ساز و ارتعاش تارهای ارغنون را به واسطه زخمه به ذه مخاط

متبادر

کند.
2ـ اصطالحات و سازهاي موسیقی (بدون تصویرسازي)
2ـ1ـ اصطالحات موسیقی

«تصویر به معنای هر نوع کاربرد زبانی که از هنجار عادی فراتر رود و اعتال و درخششی یابید
و در ذه خواننده حرکتی ایجاد کند یا عاطفه ای را بر انگیتد یا حیرت زدهاش نمایید ،بیه هیر
حال اوج بگیرد و گرداگردش هایهای خیال انگیت ایجاد شود( ».شفیعی کدکنی)32 :1366 ،
بنا بر تعاری

متکور ابیات ای بخش از پیهوهش ،نیه تصیرفف بییانی و مجیازی در آن هیا

صورت گرفته است و نه باعث برانگیخت عاطفه یا خیال میشوند؛ پس میتوان گفیت تصیویری را
در ذه مخاط

متبادر نمیکنند و گویی خاقانی برای مفاخره یا رقابت با شعرای زمان خیود از ایی
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اصالحات و سازهای موسییی بهره برده است.
2ـ1ـ1ـ لحن

کشیدن آواز در سرود .آواز و سرود .درنگ وشتاب در نغمات مختلی

کیه از آن وزن (ضیرب)

پیدا شود( .معی ،1380،ج)3572 :3
شاعر گاه در ابیات گوناگون ایحان مختل

موسییی را در اشعار خود نام برده است ،امیا در

تصویرسازی از آنان بهرهای نگرفته است .مانند:
نییییوای باربیییید و سییییاز بییییرب و متمییییار

طریییییق کاسییییه گییییر و راه ارغنییییون وسییییهتییییا

(خاقانی)29 :
نیییوازش یییی جانیییان بیییه شیییعر خاقیییانی

گیییییتارش دم قمیییییری بیییییه پیییییرده عنییییییا

(همان)
داود صییوت انییدوه زدای ایحییان موسییییی سییرای

اردییییس دم صییینعت نمیییای اعجیییاز پییییدا داشیییته

(همان)383 :
2ـ1ـ2ـ پرده

در اصطالح موسییی ،دستان و نوا است اما در اصطالح خیاص ،نیام دوازده آهنیگ اسیت:
پردة قمری ،پردة بلبل ،پردة عراق ،پردة خراسان ،پردة دیر سال ،پردة زنبور ،پردة یاقوت ،پیردة
خرم ،پردة نوروز ،پردة صفاهان ،پردة مجاز و نظایر اینان.
در اصطالح موسییی ،نت ،یح  ،آهنگ است یا زه و بندهایی که بر دسته وچنگ و رباب و
تار بندند و بر آوردن اصوات گوناگون انگشت بر آنها نهند( .یغتنامه)
خاقانی گاهی در اشعار خود واژه «پرده» را به معنای آهنگ و گاه نیت در معنای همان زهیی
که بر دسته سازها میبندند به کار میگیرد.
نیییوازش یییی جانیییان بیییه شیییعر خاقیییانی

گیییییتارش دم قمیییییری بیییییه پیییییرده عنییییییا

(خاقانی)29 :
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بیییر یی ی جیییام اوفتیییاد عکیییس شیییباهنگ بیییام

خییییت درون پیییردهسیییاز پیییرده بیییر آهنیییگ بیییم

(همان)259 :
2ـ1ـ3ـ تصنیف

تصنی

در یغت ترکی

و ترتی

نواهای موسییی .در تداول امروزی قول ،حیراره ،سیرود

ملمع( .یغتنامه)
به نظر نگارنده بنا بر یافتههای مدّ نظر ،خاقانی ای واژه را اغل

در معنای امروزی (قول و

سرود و )...به کار گرفته است .مانند:
بیییییه نیییییام قیصیییییران سیییییازم تصیییییانی

بیییییییه از ارتنیییییییگ چیییییییی وتنگلوشیییییییا

(خاقانی)27 :
تصییییینی

نهیییییاده بیییییر مییییی از جهیییییل

ایحییییییییق اوییسییییییییت آن بییییییییه بهتییییییییان

(همان)349 :
2ـ1ـ4ـ زخمه

مطلق زدن است .نواخت ساز ،کوفت کوس را نیت زخمه گویند( .یغتنامه)
شاعر در ی

بیت گاه درکنار واژههایی در حیوزة موسیییی ایی اصیطالح را نییت بیه کیار

میگیرد .مانند:
چه خوش حیات چه نیاخوش چیو آخرسیت زوال

چییه جعیید زخمییه چییه سییاده چییو خارجسییت نییوا

(خاقانی)12:
طاق ابروان رامش گتی در حس طاق وجفت کیی

بیییر زخمیییه سیییحر آفیییری شیییکفر ز آوا ریختیییه

(همان)378 :
2ـ1ـ5ـ نوا

پرده موسییی عموماً ،میام ،یح  ،مطلق آواز( .یغتنامه)
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خاقانی ای اصطالح را بیشتر در معنای رایج آن یعنی آواز به کار میگیرد ،اما تصویرسازی
با آن نکرده است.
در کنی ی

فییییر بیییی سیییوختگان خیییام پیییوش

بییییر شییییجر النگییییر مییییر دالن خییییوش نییییوا

(خاقانی)36 :
2ـ1ـ6ـ آوا

صدای موسییی و صدای غیر موسییی را «آوا» گویند( .خاییی)7 :1316 ،
خاقانی ای اصطالح را مانند دیگر اصطالحهای ای بخش از پهوهش در کنار اصطالحهای
دیگر موسییی میآورد ،اما تصویرسازی با آن نمیکند .مانند:
طیییاق ابیییروان رامیییش گیییتی در حسیی طیییاق

و جفت کی بر زخمه سیحر آفیری شیکر زآوا ریختیه

(خاقانی)378 :
2ـ2ـ انواع سازها
2ـ2ـ1ـ کوس

کوس یا گورگه در واقع همان طبیل بترگیی اسیت کیه در مییدان رزم ،مراسیم دربیاری و
نیاره خانهها بیشتر مورد استعمال بوده است( .شعبانی ،1351 ،ج)97 :2
شاعر از ای ساز در اشعار خود بهره فراوان گرفته است و بدی ترتی

باید گفیت در ایی

بخش تیریبا ای ساز بیشتری کاربرد را نسبت به سازهای دیگر دارد .مانند:
ییارب آن کییوس چییه هییاروت فی زهییره نواسییت

کیییه زیی ی

پیییرده صیییدا یحیییانش بعمیییداً شییینوند

(خاقانی)101 :
بییییییآرزو ملییییی

برییییییت گلییییییم فییییییر

کییییوبیم کییییوس بییییر در ایییییوان صییییبحگییییاه

(همان)374:
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نیییوای هیییات

غیبیییی زچیییار گوشیییه عیییرش

صییییدای کییییوس ایهییییی بییییه پیییینج نوبییییه ال

(همان)393:
2ـ2ـ2ـ ارغنون

سازی است از خانواده آالت موسییی بادی مطلق ،از رده ارگ .هم چنی سازی است یونانی
که ساختمان آن تشکیل میشود از سه انبان از پوست گاومیش که به یکیدیگر متصّیل هسیتند.
(ستایشگر)72 :1374 ،
شاعر در ابیات مدّنظر از ای ساز هی بهرهای در تصویرسیازی نگرفتیه اسیت و نیام آن را
فی به عنوانسازی آورده است .مانند:
سیییار مسییییکی کییییه نیسییییت چییییون بلبییییل

رومییییییییییی ارغنیییییییییییون زن گلیییییییییییتار

(خاقانی)198 :
2ـ2ـ 3ناقوس

سازی است از آالت خانوادة آالت موسییی کوبهای که دو گونه است1 :ی نوعی از آن از دو
پاره چوب تشکیل میشده است که با زدن یکی بر دیگری صوتی بر میخاسته است.
نوع دیگر زنگی است از فلت به اندازههای گوناگون که با مهرهای که درون آن کار گتاشتهاند
به صدا میآید( .ستایشگر ،1375 ،ج)480 :2
در ابیات زیر ناقوس نیت جتا سازهایی است کیه شیاعر از تصویرسیازی بیا آن خیودداری
نموده است و نام آن را فی به عنوان ساز در ابیات خود آورده است.
روم نییییییاقوس بوسییییییم زییییی ی تحکییییییم

شییییییوم زنییییییار بنییییییدم زییییییی تعییییییدا

(خاقانی)25 :
بیییییه نیییییاقوس و بتنیییییار و بیییییه قنیییییدیل

بیوحنییییییییییا و شییییییییییماس و بحیییییییییییرا

(همان)28 :
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2ـ2ـ4ـ مولو

سازی است از خانواده آالت موسییی بادی ،از ردة نای سازی است که بیشتر شبان ییا معتکفیان
غارها برای سرگرمی خود مینواختند .ای ساز حییرتری نایها به شمار میآید( .سیتایشگیر،
 ،1375ج)463 :2
خاقانی نام ای ساز را در ابیات گوناگون آورده است ،اما با آن تصویرسازی نکیرده اسیت.
مانند:
میییییییرا بیننییییییید در سیییییییوراخ غیییییییاری

شیییییییده موییییییییوزن و پوشییییییییده چوخیییییییا

(خاقانی)26 :
2ـ2ـ5ـ سپید مهره

سازی از خانواده آالت موسییی بادی بیزبانه ،از ردهی بوق که به آن سفید مهره ،خرمهیره،
بوق حلتونی و شیپور حلتونی نیت میگویند( .ستایشگر ،1375 ،ج)33 :2
بیت زیر نمونهای جای

است از ای که خاقانی اسم ای سیاز را در بعضیی از ابییات خیود

آورده است ،اما با آنان تصویرسازی نکرده است.
رعیییید سییییپید مهییییره شییییاه فلیییی

غییییالم

بیییییییر بیییییییوقبیس ییییییییرزه زآوا برافکنییییییید

(خاقانی)135:
2ـ2ـ6ـ بربط

سازی است از خانوادة آالت موسییی و رشتهای مییّد که به آن عود یا رود نیت میگویند .ایی
ساز از ی

محفظه طنینی شبیه ی

گالبی که از درازا نص

شده باشید و دارای تارهیای چهارگانیه

(بم ،مثلث ،مثنی ،زیر) است( .ستایشگر)143 :1374 ،
خاقانی از ای ساز در بعضی ابیات فی نام میبرد و با آن تصویرسازی نمیکند .مانند:
سییاز آن رعنییای صییاح بییرب انییدر بییتم چییرخ

سیییوز از آن قیییرای صیییاح طیلسیییان انگیختیییه

(خاقانی)395:
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2ـ2ـ7ـ نی

به استوانهای چوبی یا نئی یا فلتی اطالق میگردد که دو سر آن باز است و از راس استوانه
در آن میدمند .ای ساز بسته به جنس استوانه و چگونگی ساختمان ونواختنش نام خاصی دارد :نیی
هفت بند ،نی ساده ،نی انبان ،نی یب  ،نی دو زبانه ،نی رویی  ،نی زری  ،فلیوت و نیی ،نیی سییمی
(ستایشگر ،1375 ،ج)696-697 :2
شاعر از ای ساز گاه فی نام میبرد و هی گونه تصویری با آن نمیسازد .مانند:
گییر همییی پیییر سییحرخیت بییه نییی بییرفد تیی

نییییی بجویییییید و سییییوی پیییییر گراییییید همییییه

(خاقانی)407 :
2ـ2ـ8ـ مزهر

از خانواده آالت موسییی رشتهای مییّد از رده برب ییا عیود و معیادل بیر بی ییا عیود در
زبان عربی کران یا متهر میباشد( .ستایشگر ،1375 ،ج)401 :2
ای ساز نیت مانند دیگر سازهای ای بخش گاه فی نامی از آن برده شده است و در زمینیه
تصویرسازی جایگاهی ندارد .مانند:
آن باربییید کیییه امسیییال از چیییرخ نیی ی

بیییادش

شیییعرم بیییه میییدح سیییلطان برداشیییته بیییه متهیییر

(خاقانی)193:
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نتیجه
با توجه به آنچه در ای میایه بیان شد ،میتوان گفت کیه خاقیانی انیواع سیازهای روزگیار
خود را به خوبی میشناخته و با مهارت از اصطالحات و سازهای موسییی در قصاید خود بهره
برده است.
در اشعار وی سازها و اصطالحات موسییی به دو شیوه مورد توجه قرار گرفته است:
1ی سازها و اصطالحاتی که با آنان تصویرسازی کرده است.
2ی سازها و اصطالحاتی که بدون هی تصویرسازی آورده شدهاند.
در میان سازها و اصطالحاتی که بدون تصویرسازی آمدهاند ،کوس و یح بسیامد بیشیتری
را بییه خییود اختصییاص دادهانیید؛ امییا در دسییته دوم تصویرسییازی بییا شییکل ظییاهری سییاز،
چنگ بیشتری بسامد را داراست و کوس بسامد کمتری دارد.
در مجموع در میایسه میان ای دو دسته ،دستة دوم که تصویرسازی است بسامد بیشتری را
بییه خییود اختصییاص میییدهیید؛ گویییا خاقییانی خواسییته اسییت بییا اطالعییات موسییییی کییه در
اختیار دارد به صورت دقییی تصویرسازی کند.
شایان ذکر است که در ای تصویرسازیها گاهی تکرار مضامی نیت صیورت گرفتیه اسیت؛
مثالً تشبیه دف به شکارگاه یا تشبیه نای بیزبان به انسان بیزبان و ...عالوه بر ای که بیه شیکل
ظییاهری سییاز و یییا چگییونگی نییواخت آن اشییاره میییکنیید بییا اسییتفاده از آن توانسییته اسییت
مضمونسازی کند؛ اما ای مضامی در قصاید خاقانی بسیار تکرار شیدهانید و تغیییر انیدکی در
آنها صورت گرفته است.
با توجه به تصاویر دقییی که خاقانی از سازهای مختل

ارایه داده است میتوان گفیت کیه

او همها ای سازها را دیده و با اشکال سازها و انواع ایحیان آشینایی داشیته و بیه ییاری ذهی
خلفاق و ذوق سرشار تصاویر بسیار زیبایی خلق کرده است که در شعر فارسی نظایر آن ها کمتر
دیده میشود.
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