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در شعر سبک خراسانی»آینھ و چرخ«نگاهی تطبیقی به مفهوم 

)انوری: شعر فرخی سیستانی و(با تأکید بر

1دکتر غفار برج ساز
2دکتر شهال خلیل اللهی، 

چکیده 

سامدترین و  » آینه گون و شاعرانه،  ها و مفاهیم  گوناترین واژگان ،تصاویر و مفاهیم شعر فارسی است که با تصویرسازي        کلیديیکی از پر ب

شاعر  همراه بوده که برخی از آنها متعلق به دوره یاجلوة خاصی در شعر فارسی یافته است. در تاریخ شعر فارسی، آینه با تصاویر و مفاهیمی        

صی بوده ؛ اما برخی دیگر محدود  سایه          خا شه  صی نبوده ، بلکه همی شاعران خا شاعر یا   ست.این    به به دوره،  سایه آینه را همراهی کرده ا

در ســطح مفهومی، زبانی و ادبی را در فرخی و انوري بررســی کند و با هم  "چرخ "و "آینه"هاي معنایی پژوهش در پی آن اســت تا حوزه

صلی، تعیین حوزة معنایی مفهو    سألۀ ا ست که با فیش برداري  از  آثار          "آینه و چرخ "متطبیق دهد . م سانی ا سبک خرا شاعران  شعار  در  ا

هاي شاعران نامبرده ، به روش توصیفی  و اسنادي تحلیل شده است.نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهدکه هریک از شاعران به شکل          

را آفریده اند.مون خاصیو مضرا در آثار خود به کار گرفته"چرخ"و "آینه "گوناگون واژه 

انوري،  سبک خراسانی .آینه، چرخ، فرخی سیستانی،واژه هاي کلیدي:

aborjsaz@yahoo.com. عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد                                            1
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مقدمه -1

ــی تحوالت معنـایی یـک واحـد زبـانی از آغـاز پـاي        بررسـ

یات به حگذاشــتنش به ســاحت زبان تا غایتی که در ســاحت آن 

ــدنش از این قلمرو،      خود ادامه می دهد، حتی پس از خارج شـ

ــمند و در همان حال جذاب و          ــم انداز هاي ارزشـ یکی از چشـ

ــت؛ در چنین مطالعه   ــوار در حوزه مطالعات زبانی و ادبی اس دش

ــتین تجلی هاي زبانی و معنایی این واحد یا   ــت نخس اي می بایس

شناسایی شود تا مبنایی     واژه در ساحت زبان یا متن مورد مطالعه 

براي بررسی تحوالت طیف هاي گوناگون آن پدیدار شود.

هدف و مسأله اصلی-1-1

خت و تبیین حوزه      نا ــ نایی واژة    هدف این پژوهش شـ هاي مع

ی از یکدر آثارانوري و فرخی سیستانی است.   "چرخ "و "آینه"

شنی و تیرگی آن      سألۀ رو صویر ها و مفهوم هاي آینه ، م کالن ت

اسـت که زاویاي مفهومی و تصـویري خود را از طریق مضـمون    

ــتعاره ، تقابل،         ها و حلقه   ــبیه ،  اسـ هاي ادبی  گوناگون مثل: تشـ

ست که در  بخش هاي زیر به        ساخته ا سب و... نمایان  ضاد، تنا ت

ها  و مضــمون هاي آن ها ،تناســبها، تضــادطور نمونه ،  تقابل

شود: بررسی می

اهمیت و ضرورت پژوهش-1-2

اژة آینه معنایی، بالغی و توصیفی وتبیین ابعاد گوناگون وتحقیق 

ــرورت ــت که برعهد     یکی ازضـ محققان ةهاي انکارناپذیري اسـ

سبی  امروز قدمتا بهکه ادبیات است  شن هاي منا شدن  رتبراي رو

ــت آن  ــده اس ــته نش ــت که برداش و اهمیت این تحقیق در آن اس

ــان میمفاهیم نهفته در وراي این واژه را تبیین می دهد کند و نشـ

که چگونه آینه از مرحلۀ کاربرد قاموســی فراتر رفته و ســرانجام 

به مرحلۀ نمادین رسیده است.

نوآوري پژوهش-1-3

جنبه نوآوري این پژوهش از آن حیث است که تاکنون پژوهش  

ش    ستقل و رو سی  در        م شنا سی و معنا شنا مندي از دیدگاه زبان 

ها             نه تن که طی آن   ته اســــت  جام نگرف مانی  ان مانی و هم ز ز

ــود ، بلکه میزان       ــکار شـ تحوالت معنایی ، زبانی و ادبی آن آشـ

تأثیر هر یک از عوامل درون زبانی و بیرون زبانی معین گردد.

پیشینه و روش تحقیق

ــر از نظر ماهیت و روش،       ــیفیمقاله حاضـ ــنادي   -توصـ اسـ

با    در این پژوهش دادهاســـت، هاي جمع آوري شـــده از متون 

اســـتفاده از تکنیک هاي تحلیل کیفی مورد بررســـی قرار گرفته 

بندي ، استخراج و طبقه »آینه «است. بدین صورت که ابتدا  واژه   
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ها به سؤال پژوهش پاسخ مقتضی داده شده     شده و با تحلیل داده 

است. 

بحث

)،Miror/ miroir(آینه 

ــۀ واژه   Spéculumواژه التین نه ) ریشـ spéculation( آی

صد       (باریک صل این واژه به معنی ر ست: در ا شی و تأمل) ا اندی

ــت.            ــتارگان به کمک یک آینه بوده اسـ ــمان و حرکت سـ آسـ

sidus   (ســتاره) نیز ریشــه واژهconsidération مالحظه و)

ه نگریســتن بشــناســی به معنی نگرش) اســت که از نظر ریشــه 

ــم(  ــت . این دو اسـ considerationمجموع کواکــب اســ

,spéculation که به مفهوم عملی فکري هســـتند، از رصـــد (

ه آینه، شود ک اند. از اینجا معلوم میکواکب در آینه ریشه گرفته 

ــتوانۀ نمادگرایی پرباري در            ــطح بازتابنده، پشـ به عنوان یک سـ

ست. آینه بازتا    شناخت و آگاهی ا صمیمیت، زمینۀ  ب، حقیقت، 

ــت. برروي آینه   هاي هانوي اي در موزهدرون قلب و آگاهی اسـ

نوشته شده: همچون خورشید، ماه، آب، طال، روشن و درخشان       

ــورت در حکایات         باش و بازتاب؛ آنچه در دل داري، همین صـ

ــري چینیان و در حکایت        عرفانی غرب در آئین  هاي محافل سـ

شعر ماالرمه آمده است(شوالیه، از نوالیس و در» شاگردان زایس«

1384 :324-323.(

بحث و تحلیل -3

هاي مفهومی،           نایی و گزاره  هاي مع فه  به مؤل براي پی بردن 

ــعر فرخی  و انوري ، در ســـطح زبانی ، "چرخ "و "آینه" در شـ

ادبی ، مفهومی بررسی شده است و آنچه در پی می آید گزارش 

این بررسی است.

آینه و چرخ-3-1

؛ cakra؛ هندي باســـتان caxra؛ اوســـتا carkچرخ در پهلوي 

گاه خراطی) اســـت(از    caxarak؛ (دوران) caxrارمنی ــت (دسـ

ــماري از           ــحیح دکتر معین). در شـ به تصـ یۀ برهان قاطع  ــ حاشـ

ها این واژه چنین آمده است: فرهنگ

ــدي ــیارگان؛ فرهنگ اس ــمان و فلک؛ برهان قاطع: فلک س : آس

سمان؛  فرهنگ جهانگیري سمان و    االطباءناظم: آ سپهر، آ : کره، 

اي است گردنده.: در اعتقاد قدیم کرهدهخداکرة فلکی؛ 

سیاري از متون، به  صوص متون ادبی، چرخ در غیر معناي  در ب خ

ست.      سمان به کار رفته ا صلی خود؛ یعنی آ سمان  «ا بی به عرراآ

ــت.           ــمــان کوژپشــ ــمــا خواننــد. (برهــان) (آننــدراج).آسـ سـ

حاح  ــ مه)          ا(صـ نا ــرف ند.(شـ نام تازیش فلک  مان، ب ــ ؛ لفرس). آسـ

دهخدا، ذیل این واژه)»(االطباء)(ناظم

سمان      « ستایی، ا سمان در زبان او ستاك    asmānآ ست.  بوده ا

ــنگ می   ــاید از باوري     واژة آس به معنی سـ تواند بود. این نام شـ
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باستانی به یادگار مانده باشد که بر پایۀ آن، گوهر و گونۀ آسمان 

).227: 1384، 1کزازي، ج»(انددانستهگ میرا از سن

ــت. در   ــمرده اس ــمان را از یاقوت ش ــی گوهر و گونۀ آس فردوس

باورشــناســی باســتانی، آســمان از گونه و گوهر ســنگ پنداشــته  

سمان یک بار آفریده از       می شن، آ ست. در بنده » خُماهن«شده ا

ــت، گونه   ــده اس ــمرده ش ــینیان آن را چون  ش ــنگ که پیش اي س

اند:پنداشتهاراي دو گونۀ نر و ماده میجانوران د

اوســیندام کوه آن اســت که از خماهن، از گوهر آســمان، میان 

دریاي فراخکرد است که آب از هوگر بر او فرو یزد.

ه است:گون دانسته شدآسمان فلز آبگینه» گوهرِبنْ «باري دیگر، 

بهچهارم از مینویان شـــهریور اســـت. او از آفرینش مادي فلز را

ــمان و  خویش گرفت. به یاري و همکاري او، خور و مهر و آسـ

ــتواري از    ــدند). زیرا فلز را اس ــدند(= آفریده ش اَنَغران ...داده ش

سمان را بن     ست و آ سمان ا ست و او را  گوهر آبگینهآ گون فلز ا

نۀ زرین      –قرار از انغران اســـت   خا ــن،  مان انغر روشـ انغران ه

تا -ه امشاسپندان پیوسته است     گوهرنشان است که در باال به گا  

یان بردن      بدین همکاري، دیوان را در دوران اهریمنی توان از م

فلز نباشد.

شان «تنها این  است، آن آرامجاي آسمان که   » خانۀ زرین گوهرن

ســفته ســاخته شــده اســت: انغران مینوي انغر روشــن » یاقوت«از 

ــاخته            ــفته یاقوت می نوان سـ ــان سـ ــت که خانۀ گوهرنشـ اسـ

).200مان، است(ه

ــناختی عمیق      ــه هاي باور شـ این دیدگاه ها پیوند بنیادین و ریشـ

ــمان ، همچنین آهن را به خوبی اثبات می کند،        میان آینه و آسـ

ــلی این دو را تنها به پیوند ها و            ــتگاه اصـ از این رو نباید خاسـ

رخدادهاي ادبی و مناسبت ظاهري و کالبدي محدود دانست.  

چرخ افتادۀنامش از سکه چو بر آین

).96(انوري: اجرام گرفتةحرف حرفش همه در چهر

در "آینه"، ترکیب اضــافی اســت که» آینۀ چرخ«ســطح زبانی ،

هاي مشابه، از جایگاه مضاف قرار دارد. تفاوت عمدة آن با نمونه

حیــث عینی و ذهنی بودن طرفین ترکیــب، عینی بودن هردو                    

سوست.

عنایی آینه در این بیت اســت هاي میکی از همنشــین» افتاد«فعل 

ــت.   ــدن به کار رفته اس که در معناي انعکاس یافتن یا منعکس ش

عل   فت «ف یت اســـت.         » گر ته در این ب کار رف به  عال  از دیگر اف

خاذ کردن، (ات"گرب اگاربایام"پارسی باستان   ۀاز ریش » گرفتن«

ــ ــتایی  ۀگرفتن)، ریشـ ــت   "گراب ژریونایتی "اوسـ ان ، هندي باسـ

ــریکل"ژیرگ و ژیرغ"، بلوچی"گرتن"، کردي"گرابه " ی ، سـ

مان ایضـــاً و نیز پهلوي   -وغرئیغ  ــ . "گریفتن"ام و رك هوبشـ

ــت آوردن. دریافت کردن. قبض کردن. ه ب». 261:2تاواریا « دسـ

شی      سخیر کردن. (حا ستاندن. حبس کردن. ت رهان بۀاخذ کردن. 
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قاطع چ معین).اتخاذ کردن. قبول کردن. پذیرفتن. اختیار کردن.     

(دهخدا: ذیل این واژه)دست آوردنهب

و » سکه «سکه: هر چیز خوب و بارونق(دهخدا، ذیل این واژه)،  

ــن عید نوروز و       » آینه « ــوص در جشـ در فرهنگ عامیانه به خصـ

عروسی پیوندهایی با هم دارند.

عل  تادن «هاي  ف تادن      » گرفتن«و » اف تادن، از رونق اف که اف ــ از سـ

متاعی(دهخدا، ذیل این واژه) افادة معناي این ترکیب، منجر به         

دریافت معناي متضاد از آن گشته است. 

ــت کــه فعــل مرکــب           » گرفــت « از جملــه همکردهــایی اســ

صر ترکیبی آن که در این بیت  24: 1384سازد(انوري، می ) و عن

ستن نقش«به معنی » جاي گرفت«حذف شده، در اصل    ده و بو» ب

ــلی خود به   » گرفت « ــت.    در معناي اصـ و »افتادن «کار نرفته اسـ

اي به شـــمار از افعال لحظه«در صـــورت ظاهري خود، » گرفتن«

آیند که جریان یا امتداد عمل در آنها، کوتاه و در یک لحظه  می

لحاظ معنایی، داراي نوعی تقابل به )؛ به 75همان: »(افتداتفاق می

ند؛ زیرا نفی واژة           ــت مل هسـ بل مک قا تاد «نام ت بات واژة  »اف ، اث

اســـت و مصـــراع دوم، نتیجه و حاصـــل مصـــراع اول  » گرفت«

شود. محسوب می

فۀ   بارت  د» بر«حرف اضــــا تاد   «ر ع نۀ چرخ اف در محور » بر آی

ــتعالیی، نقش متممی  ــینی، عالوه بر مفهوم اسـ » نه آی«به  همنشـ

بخشیده است. 

زمینۀ معنایی این نمونه، مدحی است؛ یعنی براي توصیف جایگاه 

و مقام ممدوح، از چنین فضـــایی بهره برده اســـت؛ جاودانگی و 

شاعر با  تو       ست.  شده ا سعت نام ممدوح اراده  صیف و بیان و  و

سطح     سکه بر آینۀ چرخ، جایگاه او را از  انعکاس نام ممدوح از 

ــاخته   ــمانی مبدل س ــیض و مادي عالم به یک مقام رفیع آس حض

است. مقصود او از اعطاي این سیر صعودي،  به تصویر کشیدن        

ــت؛ به    ــهرت فراگیر ممدوح اسـ اي که دیگر در ابعاد و   گونه شـ

ــطح عالم    یچارچوب محدود این کرة خاکی نم    گنجد و بر سـ

سایه گسترانیده است. 

نۀ چرخ « نه و        » آی نایی،  آی ند دو حوزة مع ندة پیو منعکس کن

ست که زمینۀ ایجاد این هم    سمان ا » افتادن«حوزگی از راه فعل آ

ــت به و مفاهیمی » تابیدن  «، »منعکس کردن«در معنی  از این دسـ

ــت. با توجه به نظریۀ  به علت» خآینۀ چر«اولمانوجود آمده اس

ئه داده         ناي خود ارا نایی غیر از مع با هم، مع مات  ــینی کل همنشـ

اســـت؛ در نتیجه اهل زبان از ترکیب این دو واژه معناي واحدي 

شید را از آن دریافت می  کنند. چند معنایی این امکان به نام خور

آورد که کلمه در مفاهیم نزدیک به یکدیگر به         را به وجود می 

کار برود.

» چرخآینۀ«دبی هرچند واژگان به کار رفته در ترکیب  از حیث ا 

ــتند، اما به دلیل باهم آیی آنها به تنهایی داراي معانی متفاوتی هس

توان آن را تحت مقولۀ تشـــبیه قرار و ایجاد ترکیب اضـــافی، می
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شرده      شبیه ف شبیهی که در این ترکیب به کار رفته، از نوع ت داد. ت

شبیه به شمار ترین تکه مخیل» بلیغتشبیه«در «و بلیغ اضافی است. 

شبه   می شبه و م شینی در  رود، م با » ترکیب«به، بر روي محور همن

شان «به نوعی » ترکیب«یکدیگرند. همین  شینی ن منجر »داري همن

دهد که این دو نشــانه، برحســب شــود و به خواننده نشــان میمی

ــابه« ــفو»(انددر ترکیب با یکدیگر قرار گرفته» تشـ ، 1390ي، صـ

ــلی خود به        133: 2ج ). با توجه به اینکه چرخ در غیر معناي اصـ

یب      ته اســــت، ترک نۀ چرخ «کار رف یه   را می» آی نا اي ازتوان ک

ــید در نظر گرفت. برهان قاطع نیز در تأیید این نکته در           خورشـ

نه، ترکیب     ــمان   «ذیل واژة آی به کار برده و آن را   » آینۀ آسـ را 

اي از آفتاب دانسته است .کنایه

آینه و سکه از یک سو، سکه و نام از سویی دیگر و نام و حرف     

:اندحرف، مراعات النظیرهایی هستند که با هم پیوند خورده

دوش سلطان چرخ آینه فام

آن که دستور شاه راست غالم

از کنار نبردگاه اُفق

چون به دست غروب داد زمام

دیدم اندر سواد طرّة شب

گوشوار فلک ز گوشۀ بام

آن نعل خنگ دستوریستگفتم

).315قرة العین و فخر آل نظام (انوري: 

الزم به توضیح است که این قصیده در وصف افالك و بروج و     

سبب موقوف         شده، به  سروده  صرالدین  صاحب نا المعانی مدح 

ها و براي آنکه حداقل مفهومی از آنها به دســـت آید، بودن بیت

وریم.هاي بعدي آن را بیاناچار شدیم که بیت

صفی   ست ک    » فامآینه«ترکیب و شی ا ستین بخ ه از دید زبانی، نخ

ــم می   لغوي به  دیدگاه دانش  از» فام «آید.  در این نمونه، به چشـ

ستعمل نیست   گ است  لون و رن«معنی و در این معنی به تنهایی م

ــم       با اسـ ــتر  ــت و ترکیب آن بیشـ و جزء دوم کلمات دیگر اسـ

درخشان صورت گیرد و ي مختلف و اسم اشیاء زینتی و  هارنگ

ــفت مرکب ب    ه ب  ؛فام هآیین کار رود، مانند ترکیبات    ه عنوان صـ

در حوزة دستور » فام«(دهخدا، ذیل این واژه). »شفاف و درخشان

شید ورد،           ست (فر شابهت ا ساز رنگ و م صفت  سوند  1384، پ

اي است که توانسته است،    ) و در حوزه زبان، به منزلۀ حلقه146:

میان چرخ و آینه پیوند ایجاد کند. 

ــوفی چون » فامآینه«ترکیب  ــده و  » چرخ«با موصـ ــین شـ همنشـ

ــکل  » فام چرخ آینه «مجموعۀ   ــت. ترکیب  را شـ چرخ  «داده اسـ

توان رو میالیه ســلطان قرار گرفته اســت؛ از اینمضــاف» فامآینه

ــفی، جزو  » آینه«گفت که در این نمونه  ــته از کارکرد وص گذش

، درالیهی دارد. گذشته از این اي است که نقش مضاف  مجموعه

ت . یسآینه در زبان معیار خبري ناین نمونه،  از عناصر همنشین
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ــمانی با مفهوم عینی   ــر آس ــف عناص زمینۀ معنایی این نمونه، وص

است. این عناصر شامل عناصر پادشاهی در محور افقی و عناصر       

ضاي ویژه    ست که ف ست.  رزمی در محور عمودي ا اي آفریده ا

یار می     بان مع گذر ز ناي اغراق و  همچنین، از ره توان از آن مع

فت کر          یا مدوح را در مدح م غه در  بال گاه         م جای به  جه  با تو د. 

شده و از         سوب  سلطانِ چرخ مح شید در این بیت، اگرچه  خور

ته و غالم          یاف بۀ آن افول  ما مرت قام واالیی برخوردار اســـت، ا م

ستفاده از این            سراینده با ا ست. به تعبیري،  شده ا شاه  ستور پاد د

کنندگی خورشید اشاره کرده و تصویريتقابل، به خاصیت افول

کند. در ذهن مخاطب تداعی میاز غروب آن را

گیري ترین عاملی است که در شکل  در سطح ادبی، تشبیه اصلی   
ــت. » فامچرخ آینه«مجموعۀ  ــبیه و » فام«مؤثر بوده اسـ ادات تشـ

ساب آید؛ اما در این نمونه    شاید از دیدگاهی هم وجه  شبه به ح
ــور عادي   وجه ــت. مگر آنکه همان تص ــخص نیس ــبه دقیقاً مش ش

شود. با توجه به    شباهت میان  سمان در نظر گرفته  رنگ آینه و آ
سان » فامچرخ آینه«کل بیت  شت مفهوم ان پنداري نیز از آن بر دا

ســلطانِ چرخِ «می شــود. از طرف دیگر، صــورت کامل ترکیب 
ست، بلکه کنایه     » فامآینه ضافات ا صنعت تتابع ا از نه تنها داراي 

:خورشید هم می توان در نظر گرفت

ایماي انگشتش دو گیسو بند کردآنکه از

)474(انوري: از چه از یک آینه بر سقف چرخ چنبري

الزم به توضیح است که اوالً معناي این بیت کامالً روشن نیست     

و نیاز به جســتجوي بیشــتري دارد. از ســوي دیگر، دقت در کل  

ــان می     در همۀ موارد  » آنکه «دهد که مرجع   ابیات قبل و بعد نشـ

ست؛ اما ی  ضرت       خدا شاید ح ضعیفی وجود دارد که  صور  ک ت

شتري را می        ستجوي بی شد که ج سول با صاف ر ، طلبد؛ با این او

ــم       این بیت آن  نداز  اطور که باید، با جزئیات و اطمینان و از چشـ

هاي روشن آن اشاراتی   تحلیل نخواهد شد و تنها به بخش » آینه«

خواهد شد.

ــته » یک آینه«ترکیب  ــتین و برجس ــورتنخس بانی آن زترین ص

همنشین شده و دایرة گسترش» یک«است که با صفت شمارشی 

ضافۀ       ست. همراهی حرف ا ساخته ا با » از«معنایی آن را محدود 

ســـیله، از به و«به معنی » با«که بیشـــتر مفهوم » یک آینه«ترکیب 

ضافۀ  را تداعی می» راه با القاي مفهوم» بر«کند. همچنین حرف ا

م را ه» سقف چرخ چنبري «توان ، میاستعالئی که از رهگذر آن 

به حساب آورد. » آینه«هاي افقی از همنشین

هاي معنایی آســـمان قابلاز بعد معنایی، آینه و پبوند آن با حوزه

ست و        صر عینی ا ست، برتري از آن عنا ست. در نگاه نخ توجه ا

دادن آن به پیامبر(ص) در وصــف قدرت خداوند متعال با نســبت

ص      ست.  شده ا شفیعی بیان  یت و کدکنی از این بورتی که دکتر 

گونه است:اند، اینبیت بعدي آن ضبط کرده

آنکه از ایماي انگشتش دو گیسو بند کرد
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از چه؟ از یک آینه، بر سقف چرخ چنبري

چون برهان قاطع خواستند-آنکه بر دعویش

گستريدر زبان سوسمار آورد حجت

).179: 1389(شفیعی کدکنی،

اشاره است به رسول    «نویسد:  بیت موردنظر چنین میاو در شرح  

شق      شت، ماه را به دو پاره کرد،  شارت انگ القمر و این ازکه با ا

معجزات اوســت که نقل شــده اســت. دو گیســوبند، کنایه از دو 

ــت و یک آینه، کنایه از تمامی ماه(همان:           ).اگر 296پارة ماه اسـ

صر آسمانی که در   ترینمبنا را بر این خوانش قرار دهیم، مهم عن

ــبت پیدا کرده، » آینه«این بیت با  ن، اســـت. افزون بر ای» ماه«نسـ

در درك معنی مورد نظر شـــاعر » ســـقف چرخ چنبري«ترکیب 

هاي قابل یادآوري:کند. نکتهکمک شایانی می

با توجه به متن و ابیات قبل و » آن که«الف) نخســت، مشــارالیه   

بعد بر حضرت حق تأکید دارد.

ــفیعی ب) ــوبند «کدکنی  در قرائت دکتر شـ ــ » گیسـ ورت به صـ

د، این آیترکیب در نظر گرفته شــده اســت. ســؤالی که پیش می

صفت عددي      سوبند و  س » دو«است که منظور از گی ت؟ دقیقاً چی

قه  ــو می     اگر منظور از آن، حل با آن گیسـ باشـــد که  ندند،   اي  ب

د آن به عهاي قبل و باي که مؤید آن باشـــد، در بیت یا بیتقرینه

آید یا حداقل چندان برجسته نیست؛ مگر آنکه توجیه   دست نمی 

تلمیحی بدان افزوده شود. 

رسد، این است   خوانش دیگري که دربارة مصرع اول به نظر می 

ــاختن در نظر نگیریم؛ بلکه آن را   » کردن«که فعل    را به معنی سـ

کب     عل مر ند «ف ــورت،   » کردنب که در این صـ در نظر بگیریم 

رســـد، این اســـت که این کار را از مقولۀ که به نظر میتوجیهی

ــبت را نظیر کار خارق العاده درنظرآوریم و حال و هواي این نسـ

ــت   حال و هوایی بدانیم که در آغاز منطق     الطیر عطار حاکم اسـ

ــرت   که در طی آن عطار انجام کارهاي خارق        العاده را به حضـ

سبت می  سوبندک «دهد که در این نگاه، باید عبارتحق ن ردن گی

ل با چه در این قرائت در تقابتلقی شود. آن» یا دو گیسوبندکردن

خارق    کار  عاده قرار می این  نایی    ال بارت ک ماي  «گیرد، ع از ای

اســت نه با خود انگشــت؛ یعنی با اشــارة آن این کار  » انگشــتش

ــریفۀ:  ــى« ُبزرگ را انجام داد که مفهوم آیۀ ش ما أَمراً فَإِنَّفَإِذا قَض

کُونُیکُن ْفَی آورد؛ البته از آیۀ یاد می)را به68(یس/» قُولُ لَه »اللَّه

) هم نباید غافل شد.2رعد/»(الَّذي رفَع السماوات بِغَیرِعمد تَرَونَها

صلی       شید یا ماه، ا صرحه از خور ستعاره م ست که  ا ترین عاملی ا

داستان  یح بهنسبت داد. تلم » یک آینه«توان به در سطح ادبی می 

ست که     » القمرشق « صنعت ادبی ا سوي پیامبر (ص) نیز دیگر  از 

سیقایی، تکرار      ست. از حیث مو صویر مؤثر بوده ا در ایجاد این ت

صوت بلند   سی کرد:  را در این بیت می» آ«م توان در دو الیه برر

الیۀ نخست، بعد معنوي آن است که تکیه بر وحدت وجود دارد 
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ــته از آن در کنار   و الیۀ دیگر، همان  ــیقی برخاس ــوت و موس ص

مصوت کوتاه است که بر معنویت بیت تأکید بسزایی دارد.

آینه و سپهر

چو بندگان مسخر، همی سجود کند

فامزمین همت او را سپهر آینه

).241(فرّخی: 

در ، (سپهرداد، آسمان آفریده)  » سپیثره «پارسی باستان   در سپهر «

ــپیتر«پهلوي  ــپیهر«و » هوسـ ــت. » سـ مه  این کلنلدکه  قول ه ب اسـ

سکریت      سان ستقیماًاز  سفید  ه (مایل ب» سویتر «م ) آمده و سفیدي، 

ــپرا«افغانی ۀکلمگایگر قول ه ب ــتري رنگ) از آنجا » سـ (خاکسـ

ــی  ــت. (حاش ــی اس (دهخدا، ذیل این » چ معین)،برهان قاطعۀناش

واژه).

ــورت زبانی این بیت، مجموعۀ   ــکارترین ص ــپهر آینه«آش » فامس

اند همنشین شده  » آینه«با » سپهر و فام «که در این مجموعه است  

انداز قابل بررسی هستند:که از دو چشم

در این ترکیب، به معنی مانند، گونه و رنگ است که » فام«الف)

در کل به معنی مانند یا به رنگ آینه است که از این دیدگاه، در  

یب     تۀ ترک ــ نه   رسـ نه هایی چون: آی ن گون، آی عل، هکردار، آی ف

گیرد.رنگ و... جاي میآینه

ب) این ترکیب از دیدگاه دانش دستور، ترکیب وصفی است.

صلی   » مدحی«زمینۀ معنایی این نمونه نیز  ست. ا هاي ترین حوزها

معنایی آن، پیوند میان آینه و آســمان اســت که پایۀ آن در ظاهر 

نمایی،اي متناقضبرآمده از شــباهت اســت؛ اما از رهگذر گونه 

واالیی همت ممدوح را به تصویر کشیده است. عناصر عینی در      

تري دارند. این بیت حضور پررنگ

نه       بارزترین زمی گاه ادبی،  ید به هم    از د که این دو حوزه را  اي 

پیوند داده، در یک الیه سجود کردن سپهرآینه فام ، زمین همت   

شبیه  تاو را که انسان پنداري  است و در الیه دیگر سپهرآینه فام    

ــت که   ــلی اسـ ــبیه این  هم وجه» فام«مفصـ ــبه و هم ادات تشـ شـ

ضمن این که تقابل زمین و      ست ،  ل سپهر نیز غیر قاب ساختمان ا

اغماض است: 

ساي من جهاندر آرزوي لفظ فلک

بر   فرق    خود  نهاده  ز  افالك   منبرم

کردار چند باربا من   سپهر آینه

مگشت باورگفت این سخن ولیک نمی

)328(انوري: 

ی است.، ترکیب وصف»کردارسپهر آینه«در سطح زبانی، ترکیب 

» ارکرد«زمینۀ معنایی این نمونه، مفاخره و مدح خویشــتن اســت. 

ــت که میان حوزة معنایی حلقه ــمان«اي مفهومی اسـ » آینه و آسـ

ــتراك این دو   ــت؛ بدین معنی که نقطۀ اش پیوند ایجاده کرده اس

دار یکســان آن دو اســت. ظاهراً از فحواي  پدیده، برآمده از کر
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آید که کردار مشترك این دو، سخن   گونه بر میکالم شاعر این 

رو مالحظه با مخاطب است؛ از اینشائبه و بیرو و بیدرگفتن رو

سخن  س گو از چنین ویژگیبا توجه به اینکه  ت، هایی برخوردار ا

نی و یرفتاي پذبنابراین ســـخن او باید بدون هیچ شـــک و شـــبهه

باورکردنی باشد. 

ضمونی که گاه و بیگاه پیرامون آینه     شت، زمینۀ م بنابر آنچه گذ

گویی و صــداقت گفتار آینه و شــود، نخســت، ســخن مطرح می

دیگري، اذعان و اعتراف مخاطب به راســتی آینه اســت. یکی از 

هاي بسیار رایج پیرامون این مضمون، این بیت است: بیت

نمود راستآینه چون نقش تو ب

خودشکن، آیینه شکستن خطاست

) 397: مقالت چهاردهم: 1387(نظامی، 

نظیر آنچه حافظ گفته است: 

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین اي شمع

که حکم آسمان این است اگر سازي و گر سوزي

)317(حافظ :

یا:

چشمان ز سر بیرون نخواهد شدمرا مهر سیه

دیگرگون نخواهد شدقضاي آسمان است این و 

)112(همان:

شواهد بسیاري مبنی بر این مضمون وجود دارد که کرده و گفتۀ    

سمان و آینه تردید  شت آ ست. با این مقد ناپذیر و برگ مه، ناپذیر ا

ــخن و گفتار«حوزة معنایی  ــت که در از دیگر حوزه» س هایی اس

ــر           ــت. از دیدگاه عناصـ این نمونه با آینه پیوند برقرار کرده اسـ

خورد، اي به چشم نمیهمنشین آینه در زبان معیار، عنصر برجسته

که آن هم بیشــتر در مفهوم زبان» ســخن گفتن«یا » گفتن«مگر 

»کردار«مجازي و ادبی قابل تأمل اســت. باید اذعان داشــت که  

در این مورد، تنها کارکرد ادات تشبیهی ندارد.

سطح ادبی این بیت، ترکیب   سا »کردارسپهر آینه «در  ختمان از 

ــبت دادن فعل   ــت که با نس ــبیهی برخوردار اس به آن، »گفتن«تش

سان    ستعاره یا نوعی ان ست. عالوه بر  ا پندراي نیز به وجود آمده ا

ــت         ــرنوشـ نه دارد، مبنی بر اینکه سـ آن، تلمیحی بر افکار عامیا

:ها رقم خورده استآدمیان ،در آسمان

بازان سپهر آینه رنگبه رسم لعبت

ن بنمودي عجایب دیگرزمان زما

)214(انوري: 

عامل ،بازیگر،عروسک بازدر لغت به معنی » بازلعبت

زبا. صاحب آنندراج گوید: مرادف شب است» بازيخیمه شب
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ضی گویند به گیتی « شکل  عموماً و بع هاي (؟ ) که امردان را به 

زنان برآورده رقصانند خصوصاً و االول هو االصح:

بازلعبتما لعبتکانیم و فلک 

جاز    نه از روي م یام (از روي حقیقتی،  یل این    خ خدا، ذ ) (ده
واژه)

ــبیه  ، رنگ  ــت از ادات تشـ دهد:  که معناي مثل و مانند می      اسـ

و د»  رنگسپهر آینه «در مجموعه(معین: ذیل این واژه)گلرنگ.

ــم می      به چشـ یب  نه ترک یب  گو ــپهر «خورد: نخســــت ترک سـ

صفت آن و دیگري، ترکیب  » رنگآینه که » گرنآینه«که آینه 

» نمودن«آینه در جایگاه مضــاف براي رنگ واقع شــده اســت.   

ــمار           ــین عادي و معمول آینه در کاربرد زبان معیار به شـ همنشـ

آید.می

سمان و بر     صف آ سته عجایب گوناگون  و یک حال نبودن و پیو

ــت. چنانچه  نمودن آن، زمینۀ معنایی این بیت را فراهم نموده اسـ

اي اســـت که ســـه حوزة معنایی به عنوان حلقه» عجایب نمودن«

ــمان، آینه و لعبت     ــت. به نظر      آسـ بازي را به هم پیوند داده اسـ

با لعبت      می ــد عجایب نمودن  ،بازان در کاربرد زبان معیار     رسـ

ــه ها و باورهاي   ــمان و آینه در اندیش ــبتی خاص دارد و با آس نس

ــبتی دیگر پیدا می کند . بدین معنی که           ر نتیجۀ  د«عامیانه ، نسـ

پذیرد و این همنشــینی معنایی، انتقال معنی واحدها صــورت می  

قال می  حد            انت حد، مفهوم وا یک وا که  حدي برســـد  به  ند  توا

ــفوي،»(گیردمجاور خود را در بر می ) با توجه به 246: 1390ص

طۀ مفهومی     که راب بت «این یب نمودن   «و » بازي لع جا از نوع » ع

ــان ــبت دادن این عمل به   نش ــراینده با نس ــت، س داري التزامی اس

سپهر، گویی قصد تعمیم آن را به آسمان داشته است. 

صل بنا نهاده        سترده و مف شبیه گ ساختار بالغی این بیت، بر پایۀ ت

ست که    سمان و لعبت  وجهشده ا ست. شبه آن، عملکرد آ بازان ا

ــینی  «از آنجا که   ــانه از روي محور جانشـ ــبیه انتخاب دو نشـ تشـ

و ترکیب آنها بر روي محور همنشــینی اســت. » تشــابه«برحســب 

ر بر روي محور همنشینی ب » ادات تشبیه «و » وجه شبه «استفاده از  

ضیح این عملکرد می  سب آنچه  تو شان «افزاید و برح س دان ازي ر

ــینی جازه می    » همنشـ یدیم، ا تا   نام » مصـــداق«به  » مدلول «دهد 

تر شود. به همین دلیل است که کاربرد تشبیه در دورترین نزدیک

هرچه نامیده شده است.» تشبیه بلیغ«فاصله میان مدلول و مصداق 

، به دلیل حرکت کنیم» تشــبیه بلیغ«به ســمت » تشــبیه مفصــل«از 

ســامد وقوع آن در زبان خودکار داري همنشــینی، بکاهش نشــان

). از دیدگاه ارکان تشــبیه، 128: 1390(صــفوي، »شــودکمتر می

ــبیه و هم وجهرنگ می ــمار آید. از  تواند هم ادات تش ــبه به ش ش

ــوي دیگر،  با توجه به تعلق معنایی آن به حوزة معنایی » رنگ«س

چاره     له و  ند و حی یب      ترف به ترک جه  با تو بت «گري و  ، »بازان لع

ــب، مراعات      تمی النظیر هم واقعواند عالوه بر ظرفیت ایهام تناسـ
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شبیه      ضمن اینکه از دیدگاه ت سم «شود.  شب » بر یه هم جزو ادات ت

آید.به شمار می

نتیجه گیري

،چه از نظر مفاهیم   » آینه «و » چرخ«دو حوزه مفهومیپیوند میان   

ــورت  ــعر     و چه صـ هاي زبانی و ادبی برآمده از این پیوند، در شـ

ست؛ چنانکه        انور شتري ا شعر فرخی داراي تنوع بی سبت  ي، به ن

ــورتهایی چون:     ــعر انوري با صـ چرخ آینه  « ،»چرخ آینه «در شـ

ــپهر آینه کردار«، »آینهیک«،»فام ــپهر آینه رنگ«، »س جه موا» س

«هاي ادبی و زبانی آن نسبت به صورت  هستیم؛ که تنوع صورت  

ــپهر آینه فام ــ  » س ــکار اس ــعر فرخی کامال آش ت. این تنوع در ش

صورت    شته از دو  ش ، در تنوع در کاربر»چرخ«و » سپهر «گذ به د 

هاي دستوري یا از دیدگاه اصطالحات دانش بیان، ادات   ضمیمه 

ست؛زمینه     شبیهی هم نمایان ا شبه ت هاي معنایی مدحی و و وجوه 

ــفی ــت، تنوع در  وص ــم انداز هاي این تنوع اس نیز از دیگر چش

شین ب  صورت هاي مربوط  کاربرد فعل هاي همن ا آینه و تنوع در 

یان و آرایه هاي بدیعی دیگر جلوه هاي این تنوع اند          به دانش ب

ز به نی"ســپهر و آینه"، "چرخ و آینه"گذشــته از بررســی مفهوم 

سبب ترادف معنایی مورد بررسی قرار گرفت،  این بررسی نشان     

شعار خود      صی را در ا شاعر مفهوم خا می دهد که هریک از دو 

در سطح زبانی و ادبی آفریده که منجر به خلق مضامین خاصی  ، 

شده است ،ولی تصاویر خلق شده انوري نسبت فرخی ،در عین       

ــد ، زیرا   ــیار بحث برانگیز و پویا تر به نظر می رسـ ــادگی بسـ سـ

ضمون آفرینی         شبیه م شتر در قلمرو ت سطح ادبی که بی شته از  گذ

ــطح زبانی نیز ،  افعالی را در م    عناي دور آن فعل به    کرده در سـ

کار برده اســت ، همین برجســتگی خاصــی به اشــعار او بخشــیده 

است. 
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