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 :چکیده

از  فکری خود، یوردها آد و دست مقاص ها، برای بیان اندیشه  باز ریدشاعران و سخنوران از 

عناصرر بیییرو و    دست به دامانجمله  از اند؛  بهره جستهبشری  مختلف هایعلوم و دانش

 هنرری و اعالم جغرافیایو یکو از منابع آفرینش ها  مکاننام از این میان،  و بیییو شده فرا

بره نرام سررآمدان     ن که ما از آنانعهدهای پیشی ادییانو  نعرااش. بوده است پردازانسخن

برا   ،کنیم، برای آنکه سخن خود را بیارایند و کالم ادبرو بیافریننرد   کالسیک یاد مو ادبیّات

انرد و همرواره دانرش     صور مختلف خیرا  را بره کرار گرفتره    گیری از اعالم جغرافیایو،  بهره

و هرا   مشهور نظیر کاخهای  ها، رودها و مکان جغرافو و شناخت اقالیم، کشورها، شهرها، کوه

ایرن  . انرد  گنجانرده  خودهای  در سروده، اماکن زیارتو را همچون سایر علوم و میارف بشری

به فهم و درک کمک به پیشرفت دانش جغرافیا،  عالوه بر تصویرآفرینو با اعالم جغرافیایو،

برا   هنرری  این مقاله با هدف بررسو و تحلیل مضمون سازی.کند بیشتر مخابیان کمک مو

سریک  ة نماینرد  ،سریک خراسرانو و خاقرانو   ة ، نمایندیو در شیر ناصرخسرواعالم جغرافیا

یع ادبرو  بسامد صناو  عراقو، به منظور نشان دادن تحو  مضمون سازی با اعالم جغرافیایو

در این پژوهش با بهره گیری از روش .با اعالم جغرافیایو در این دو سیک نگاشته شده است

از ابیات مضمون سرازی   یوها نمونهسو شده است و  موضوع مورد نظر برر، تجزیه و تحلیل

آوری شرده و سر ب بره دسرته     گردشده با اعالم جغرافیایو در شیر ناصر خسرو و خاقانو 

 .بندی و مقایسه و تجزیه و تحلیل پرداخته شده است
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 مهمقدّ

انگیرز و شریوا بررای     گیری خود، همرواره بسرتری د    شکل زمانادبیات ایران زمین از آغازین 

ادیب فارسرو زبران بنرابر آنچره از     . های پیرامونش بوده است بیان موضوعات، مفاهیم و پدیده

اش آموخته و از محیط ابرافش برداشرت نمروده و از    و دین و تمدن و تفکر و اندیشهفرهنگ 

باریک بینش را در قالب سخنان خوش ة اندیشهای  نوع نگاهش به جهان ادراک کرده، تراوش

سررایان ایرن فرهنرگ و تمردن      گویان و سخن سخن. تراش و متین و آراسته بیان نموده است

عرالمو  . انرد  اغلب با الهام گرفتن از عالم خارج، عالمو دیگر آفریدهدیرین و پربار در آثار خود 

 . هایو دارد و ویژگو اندازه وگوید و رنگ و شکل  که در آن همه چیز سخن مو

های گوناگون از ایرن اصرحالتات و اعرالم در بیران      شیر و ادب به شیوهة پردازان عرص خیا  

اعرالم جغرافیرایو در شریر     یریکرارگ  بره ایرن  الیتره   .انرد  مضامین و مفاهیم شیری بهرره جسرته  

هرای اراهری و    در سریک خراسرانو بره جنیره     میمرو ا . یکسان نیست ،وهای مختلف سیک دوره

شرود و دو بررف ترکییرات سراخته شرده اغلرب محسروس         های محسوس اعالم توجه مو ویژگو

یرک   راقو میمرو ا ع سیک دراما . گرا و آفاقو است برونبیشتر زیرا شیر سیک خراسانو . باشد مو

. شرود  های مینوی بیشتر توجره مرو   عقلو و مینوی است و به جنیه ،تشییه یا ترکیب یا دو سوی

 .شویمت و کمتر با نام اعالم روبرو مودر سیک هندی اعالم بکار گرفته شده بیشتر کلو اس

سیک از شیر  ای به عنوان نماینده، دیوان ناصرخسرو ابیاتو از  مقاله با بررسودر این 

سریو  ، از سریک عراقرو   ای به عنروان نماینرده  ، از شیر خاقانو یوها نمونهخراسانو و نیز 

مضامین و تصرویر سرازی در    نشیآفر دراعالم جغرافیایو  یریکارگ بهة شده است تا نحو

 سریک  ینب ای مقایسه، و با استخراج جداو  و نمودارها نشان داده شود شیر این دو شاعر

 .صورت گیرد از این دیدگاه، خراسانو و سیک عراقو
 

 : نمادین شدن برخی از اعالم جغرافیایی

بره  . انرد  به کرار گرفتره شرده   « نماد»در شیر فارسو به صورت برخو از اعالم جغرافیایو 

نمراد  « تیش و زنگرار و هنرد  »و « سفیدی و روشنایو»نماد و مظهر « روم»عنوان مثا  

 :بوده است« تیرگو و سیاهو»

  اوست نشان بوبو ساتت به نشین سایه  ارنگ تیش اهم و ورپر روم خورشید 

 (خاقانو)
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  باز زداید رخت روم شادی یلخ ز  بگرفت د  ملک زنگ س ه چون که غمو 

 (تافظ)

  ژادرو نرگرش زنریـرومد آن روی رش  ادررگشرم بررَلَب عروا شردر هرو انرچ 

 (فردوسو)

تصویرهای زییا و داشتن ة سازند لون وچین در اشیار فارسو میمو  نماد رنگارنگو و ت

 : همچنین نماد عالم مادی در مقابل عالم مینوی تصور شده است. مشک بوده است

 باشد چیننقشش به ترام ار خود صورتگر          فهمو زین کلک خیا  انگیز  هر کو نکند 

 (تافظ)

 ری آموختبه چین زلف تو آید به بتگ  چینا به میلم روی که بتگر ررتو بت چر 

 (سیدی)

گاه خود ساخته و در کوشش برای  است و جوینده آن را قیله« مراد و مقصود»کییه نماد 

 :پوید رسیدن به آن مو

 گررر رو به تو آوردم یا گرد تو گردیدم  مقصرودی عییو نیود بر من  ةبکعـتو  

 (جامو)

 :واریرگو بزمندی از دانش بوده است و نیل نماد کرم  مصر نماد آبادانو و بهره

 نیل مکرمت که شنیدی سراب شد  آن و مملکت که تو دیدی خراب شد  مصرِآن  

 (خاقانو)

شرده و تشرییهات و    گرفتره  بکرار های شراعرانه   برخو اعالم جغرافیایو برای ایجاد تصویر

 :استیارات خیا  انگیز زییا با آنها آفریده شده است

 مرو به رهیان قندیل ررازبر ردکنرر  بوم ررردک شــب هند از تیغش تف 

 (گرشاسب نامه)

 ادمان آید همومریر زی ترو شر شاد براش و دیرر زی  خاراای بـ 

 ( رودکو)

 :های زییایو آفریده شده گیری از اعالم جغرافیایو ایهام گاهو با بهره

 نرویمیغما خاصیم به ة رما که بر سف در آغوش کنند دیگران با همه کب دست 

 (سیدی)

 خحا گفتیمچین جزای آنکه با زلفت سخن از  باید ام خون گشت کم زینم نمو فهنا جگر چون 

 (تافظ)

شیر و ادب فارسو برا اسرتفاده از اعرالم جغرافیرایو ترکییرات زییرایو       ة همچنین در گستر
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باشرد و   آفریده شده که عالوه بر زییایو لفظو و مینوی هر کدام دارای بار فرهنگو خاصو مرو 

 .هاست نیسرزمفرهنگو و تاریخو در آن های  ها، رویدادها و جریان یم، ویژگومفاهة در بردارند

 : از آن جمله است

 -نقرش چرین   -زبران عسرکر   -مشک خرخیرز  -عقیق یمانو -هند شب -جادوی بابل

 -فضرل ة کییر  -کمران بابلیران   -سواران چگل -لییتان قندهار -فرخارة بتکد -بتان چگل

 -هنرد مینرو   -مسرجد اقصرای د    -سهیل یمرن  -ترکارگاه شُش -لؤلؤ عمان -تیغ یمانو

 -شُشرتر سرخا   -عسرکر هننرر   -علروم ة کییر  -خییر سرتم  -ترکستان عارض -دماوند تلم

 ...جگرگاه بیستون و  -مصر عشق -فاصة کیی -زمزم لحف -جادوی بابل

در دیوان شاعران عرب هم استفاده گونراگون از اعرالم جغرافیرایو در مضرمون پرردازی و      

ثمرار القلروب فرو    )) کتابة چنانکه نویسند.و تصاویر شاعرانه مرسوم بوده استترکیب سازی 

کاملو از این اصحالتات را گررد آوری و شررک کررده      نسیتاافهرست (( المضافات و المنسوب

 .مناره ا سکندریه ، صوفیه الدینور، لیل بدخشان، ا هواز سکر، سحره الهند :از جمله، است

 مروارد  توان به ذکر همرة  مواین مضامین به تدی است که در این مقاله ناز آن جایو که گستردگو 

، و خاقرانو ، از سریک خراسرانو   ای نماینرده ، از ناصر خسررو  عنوان نمونه به ذکر ابیاتوپرداخت لذا به  آن

 .شود مو بسنده، ترند برجسته یرسازیدر تصواعالم جغرافیای  در کاربردکه ، از سیک عراقو ای نماینده

زیسته که هنوز نظم و نثر  مو ناصرخسرو در زمانو: یال در شعر ناصر خسروصور خ

وارد شدن الفاظ و ترکییات عربو ة بید در نتیجهای  سادگو خود را داشته است زیرا قرن

ناصرخسرو صنایع ، ادبوهای  رایهاز میان صنایع و آ. ا از دست دادنظم و نثر سادگو خود ر

تیداد ، استیاره و کنایه را بسیار به کار برده است، یفتوص، مینوی مانند انواع تشییه

و مرکب  مفصل واست و تشییهات تسو  شیها استیارهتشییهات او اندکو بیشتر از 

صنایع لفظو . مشیه در شیر او مجرد و ذهنو است استفاده کرده است و در بسیاری موارد

به انواع جناس به  آنها انیم از وارف شاعران قرن پنجم در شیرش هست تد متی در زین

 (613: 8631، محقق) .بیشتری دارد ودلیستگ تکرارها وبیض و ویژه جناس تام

که در آنها، اعالم جغرافیایو در آفرینش  از شعر ناصر خسرو ییها نمونه اینک

   :است کاررفته بهصورخیا  

  فرب رود ایمنو و بیم است آموی ریگ  کدیگرندی همیر دنیا بیم و ایمنو  -

 (43/79 :ناصرخسرو)
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 تشبیه  -لف و نشر

  نهرکوثر کَفَش ، اخضر بحر دلش گوهر  کان تنش محشر دشت درش  -

 (681 /18:همان)

  تشبیه

  ؟شعر اهوازیکه بردت پب هوازی جز هوا زی         اگر نه بر هوایو تو، فرقانست علمة خزین -   

 (87/841:همان)

 جناس 

  بابل دراند  مانده آویخته  یشخو فیل به فریشته دو هر کان  -

 ( 68/498 :همان)

  تلمیح

 بُرد یمانیشچون چادر گازر نگر آن   لعل بدخشیشچون زرّ مزوّر نگر آن   -

 (3/472:همان)

 مراعات نظیر -تشبیه

 یبدخش و درمان به سامرّهبیمار به  دی نکند تسرت و تیمار چو افتاد سو  -

 (31/313:همان)

 نظیر مراعات -کنایه -مضمون سازی

 بربرخواند مرا آن سوی  ختناین سوی  یک به یکو راه دگر کرد اشارت  هر  -

 (61/281:همان)

 مراعات نظیر -کنایه

 کُهِ بربُلشخص چو نالم که بود چون   نیک نگه کن گر استوار نداری -    

 (2/638:همان)

 اغراق -تشبیه

 بلغاربه  بلخد آواز وی از آسان شو و شود بانگ تو از خانه به دهلیز  دشوار  -

 (833/ 86:همان)

 مراعات نظیر -کنایه

 مانده مسجون یمگان وزینم من به چون بهشتو  بلخ ازیرا تو به -     

 (69/832:همان)
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 تشبیه

 ویران در گنج مقام آمد آن از ویرانو تو  پیکو در لیل مقام باشد آن از پیکویی تو - 

 (634: همان)

 

 تشبیه -ردالعجز علی الصدر 

 تیرزین شکر بد  مستان  مفروش پشک به تبتی مشک  -

 (69/28: همان)

 کنایه -استعاره 

 گذارستو خرخیز و تبّت مر اشی  ارستوی دم گویو که باد آن بینو - 

 (642 /8:همان)

 تشبیه

 کوه ثبیربه باد سحر گاه  ای پسر، چون درخت ، نجنید ز جای  -

 (38/384:همان)

 تشبیه -کنایه

 کند جابلسا قصد سحرگه جابلقاز  کو  س ر زرین این در د  چشم به بنگر پسر ای - 

 (617 /61:همان)
 

 تشخیص -جناس

 سیحونمرده نه به  جیحوننه تو به  زنده به آب خدای خواهو گشتن   -

 (49/7:همان)
 

 مراعات نظیر -جناس -مضمون سازی

 نستوـجیحون رم چارر علم امروز بح ان ررقرل فرثره مررست علم را بربح  -

 ر و چو باعونستروشو چو زهراز ناخ خوش است و بامزه و دریا  جیحون  -

 ه مفتون استحر جانت بر هالک نرگ نه  جیحونروی به ، ویرای علم ج  -

 (67/429، 61، 69:همان)

 استعاره -تشبیه

 جیحونیو تو بر لب  جیحونممَنت  گر بر این آب تو را تشنگو باشد   -

 (68/631:همان)
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 تشبیه

 جیحونیچیزی نمانو ار همه  هر شب ز خونت چون بخورد لختو   -

 ( 44/618:همان)

 تشبیه -مضمون سازی

 جیحونپاک دلو  باید و فراخ چو  مر بلب دین تق را به تقیقت   -

 (67/378:همان)

 تشبیه

 شامیو به وقت شام در  چاچدر  از ترص به وقت چاشت چون کرکب   -

  (88/69:همان)

 جناس -مراعات نظیر -ایهکن

    شامتا به  چاچگر مر تراست مملکت از   از چاشت تا به شام ترا نیست ایمنو  -

 (81/29:همان)

 جناس -مراعات نظیر -کنایه

 ؟ چگلی کنون تو سوینگرد  کو  گِل چو گشت چرخ گشت از تو سنگ  -

 زگِلو ورت هرک گمان نیودش هیچ  گلیچ آن بدیدت بر لرگُ ورچ هرک ارت  -

 ( 419 /7، 1:همان)

  جناس

  چینی دیبایچو های  به تصنیف  من ام کرده چین بازار چو خراسان  -

 (63/89:همان)

 تشبیه

 گشته ست  به فام زرد و پرچین   چینی حریروان عارض چون   -

 (3/28:همان)

 جناس -تشبیه

   چینیانتنشینندی مشابه   پر از چین زلف و رخ پرنور گفتو  -

 (2/483:همان)

 جناس

 چینگر سفر باید کردن به مثل تا  ود رسو  خدا ررمربلب علمت ف - 

 مر ترا گر نکنو روی چنین پرچین دین من راه بیاموزم  چینسوی  - 
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 دومین شو نه بدان پیشین چینتو به   است چینرا دومین  چینآ  یاسین مر  - 

  ماچینمانده ست ترا بودی و  چینتو به  بمثل بابن  ماچینتو ااهر و  چین  -

 (61/416، 69، 63، 62:همان)
 

 تکرار -استعاره -تشبیه -جناس -تلمیح

 شمشیر از صیح و سنان از شهاب چون تو بود گر کند  شاه حبش  

 (83/838:همان)

 تشبیه -استعاره

 هندوو تازی از  حبشیّترک از  بو تکمت نیست برتر و بهتر   -

 (68/833:همان)

 مراعات نظیر

 آسوده و پاکیزه بلورست اوانیش را  شاه حبشمفرش پیروزه به شب بر  -

 (7/472:همان)

 استعاره

 مر اهل فضل و هنر را نه عام نادان را را  خراسانسالم کن ز من ای باد مر   -

 (8/883:همان)

 تشخیص

 زیر بر دشمن جاهل خضاب شود از خون د   خاک خراسان  -

 (66/838:همان)

 تشبیه -اغراق

 را که بو من تا  تو چون؟ خراسان پرسد زین غریب خوار محزون که   -

 (8/833:همان)

 تشخیص

 ستانست چینو  هندة چون بتکد  خراسانوز خوب غالمان همه   -

 (63/878:همان)

 مراعات نظیر -تشبیه

 خاک خراسانخشنودی ایزدت به از  ن ذرفت مخور غم  خاک خراسانتاگر   -

 (13/319:همان)



 11/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 جز علی الصدرردالع -تشخیص

 پر از مار و کژدم یکو پارگینو  خاک خراسانبخاصه تو ای نحب   -

 (43/83:همان)

 تشبیه -تشخیص

 چون که کنون ملک دیو ملیون شد بود  خراسانملک سلیمان اگر   -

 (81/97:همان)

 تشبیه

 قرین قارون شد خراساندین به  بخورد مر دین را  خاک خراسان  -

 (87/97:همان)
 

 تلمیح -تشخیص

 دارد تاتار و خرخیز مشک گل چو  سرشته رنگین منقار و پر در نه  -

 (693 /82:همان)

  استعاره 

 خورنق چون شیر محکم این  تجت قو  نظام ز بشنو -   

 ( 328 /48:همان)

 تشبیه 

 خیبرخیر  چینبه  قیروان از تیدر که زو رسید و زفخر او   -

 (31/39:همان)

 جناس -مراعات نظیر

 دماوندکه گویند اوست در بند  ز بیدادی سمر گشته ست ضحّاک   -

 (83/813:همان)

 تلمیح -مضمون سازی

 دیلمو  گیلیو  سندو  هندو  روسو  رومز ترک و            به پیغمیر عرب یکسر مشرّف گشت بر مردم - 

 (81/18:همان)

 مراعات نظیر

 کوه غورو گاهو به  بحر رومی گاهو به  چرب و نرمهای  وز بهر خزّ و بزّ و خورش - 

 (84/637:همان)
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 مضمون سازی

 گر سخن شهره کسایو کساست او های  سخن دیبه رومیست  -

 (31/888:همان)

 تشبیه

 رومی قباشباد بیفشاند  وین که همو بر کتف شاخ گل   -

 (84/344:همان)

 استعاره

 کنو غالمش را ریشاهنشه  آشفته بدو س اری و برکه  و  -

 (87/347:همان)

 تشبیه

 رود زماگر در دهانش نهو  دهن خشک ماند به گاه نظر   -

 (63/36:همان)

 اغراق

 رود زماگر بر رویت ای نادان برانو آب  تو را فردا ندارد سود آب روی دنیایو   -

 (64/14:همان)
 

 اغراق -مضمون سازی

 شب تیره مقمّر لشکر رومیشوز  رخ روز مقیّر  لشکر زنگیشاز   -

 (23/866:همان)

 تضاد -استعاره

 دخترکان تو همه خوب و شاد ناخوب و پیر  زنگیتو چو یکو   -

 (3/838:همان)

 تشبیه

 کینه خواهد آختن شاه زنگی چون هزیمت شد ز ما  شاه رومی  -

 (9/827:همان)

 تضاد -استعار 

 رومی غالمیکه زاید همو خوب   شب زشت و زنگییکو گند پیرست   -

 (6/482:همان)



 44/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 تضاد -استعاره -یهتشب

 ت رانرو زبرب انـیـگـزنم رز بی ا خیل بلیل رد همانحمت شرزیره  -

 زنگیانتان یکو زین راهرسحرگ مرا از خواب نوشین دوش بجهاند   -

 (84،86/489:همان)

 استعاره

 شامفرو شد سوی  شه رومیچون   شاه زنگآمد از مشرق س اه   -

 (4/636:همان)

 تضاد -استعاره

 را نس رده ست تاکمو سدومایزد  ز هیچ تکم نیاشد مگر به عد  آن رو  -

 (62/327:همان)

 تمثیل -تلمیح

 سمرقندة پار چو عیب بو بشنو  قند چو مزه به پندی  -

 ( 7/46: همان)

 جناس -تشبیه

 شامپیش است چو رفتو به  مصرت  عراقکنو بمع چو گیری  شام  -

 (43/678:همان)

 جز علی الصدرردالع -مراعات نظیر -کنایه

 ملکو بودی بیدار و بصیر کوه شنغان ور به ما  اندر بودی هنر و فضل و خحر   -

 (6/481:همان)

 تشبیه

 شوشبنگرش به دییای مخلّق شده چون  ندّاف ة باغو که بند از برف چو گنجین  -

 (2/386:همان)

 تشبیه

 ت پر بحر نیستگ این شجر کن گر سرآهن نیست  دیبای شوشترچو برگ او به زینت  - 

 ( 48/822:همان)

 تشبیه -مضمون سازی

 پاره شوشتریبردوخته ز  زیرا که بر پالس نه خوب آید   -

 (3/479:همان)
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 کنایه

 آلوده به کافور و به شنگرف بناگوش و سیز نقابو  ششتریبربسته گل از   -

 (9/386:همان)

 استعاره

 تو در پیش کنارست جورة دستارچ  طرطوسعد  تو مانده ست به ة صندوقچ - 

 (9/13:همان)

 کنایه

 طرطوسو چه  طوسو چه  کعبهو چه  مکّهچه            چون نیست زکان علّت مقصود پب ای دوست -  

 (9/243:همان)
 

 جناس -مراعات نظیر

 تو نیوی عسکریشاید اگر  آور سخن  عسکریچون شکر   -

 (33/23:همان)

 جناس -تشبیه

 کن شوشها  چشمه و عسکر زبان  تق دیدار به و خیر گفتار ز  -

 (244 /3:همان)

 استعاره 

 قارن کُه چون کینه، د  اندر و  اهلل رسو  محمد ، گفتار  -

 (641 /68:همان)

 تشبیه -کنایه 

 جغدی را بالین کوه قافاز  نیکو نگر درین که نکو ناید   -

 (48/17:همان)

 کنایه

 قاهرهو بزرگ تکیمو به از مکر ا آخر به قهر او خیرم داد هم چنین   -

 (68/437:همان)

 جناس اشتقاق

 قیرواناز بب که روزهات فرو شد به  آن موی قیرگونت چو روز س ید گشت   -

 (48/288:همان)



 40/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 کنایه -شبه اشتقاق

 از خون عدو اتمر کنو دجلهآب را در   خاک کربالوقت آن آمد که روز کین چو  - 

 (36/322: همان)

  تشبیه 

 کرمانیة زیرنان جو را که دهد  فها مرد سخن ضایع نکند با س  -

 (83/363:همان)

 مثیلت -کنایه

 ماند با شاپور نشابورنه   نماند با گرگین گرگانشهر   -

 (93/ 88:همان)

  جناس -مراعات نظیر 

 ؟صغار التّال حکیمان یونان چه چیزند با کوه علمم کنون   -

 (46/428:همان)

 

زبان شیری خاقانو میتنو بر لغت سازی و ترکیب » :یخاقان شعرصور خیال در 

 سازی و تیییرات بدیع و به کار بردن مفاهیم مجازی و کنایو فراوان است آن چنان که

 «.توان گفت که خاقانو از این جهت بر اکثر شاعران فارسو زبان مزیّت دارد مو

در شیر خاقانو تشییه و به خصوص استیاره فراوان است در » (877: 8699، غالمرضایو)

بسیاری از تشییهات و .تشییهات و استیارات او ملموس و ذهنو هردو دخیل است

، همان) «.تخیل اوستة زییاست و بیانگر قوخاقانو تازه و بدیع و های  استیارات و کنایه

 ... یحون هنر و ج، هندی اژدها، مصری مار ، چین صورت، نظیر هند مینو (486

که در آنها، اعالم جغرافیایو در آفرینش صورخیا   از شعر خاقانی ییها نمونهاینک 

 :  است کاررفته به

 صورت گوژ چون مردم گیا چینوین خران در  راست همچون آهنم هند معنیمن همو در  

(81: خاقانو)  

  تشبیه 

 سخاش اخضر بر نیست قُلّه دو بحرین  هست قُلّه سه دستش دو و خُلق ز را خلق تا 

 ( 28:همان)
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  نظیر مراعات -تلمیح -تشبیه

  صفاهان لقای ای جوزاست جیهت  صفاهان صفای ای است تور نکهت 

 (626 :همان)

  العارف تجاهل -ترصیع

 سزد چاهشة بست فیل ضحاک عالم  حلم دماوند که بل افر فریدون اوست 

 ( 248 :همان)

 تشخیص -تشبیه

 دان عیرتة آیین را مداین ایوان  هان کن عیر دیده از بین تعیر د  ای هان 

 ( 621 :همان)

 تشبیه

 صفایی کوه ای گویو عدنی بحر  قائم و لرزانو نادره شه رایت ای 

 ( 369  :همان)

 تشبیه -تجاهل العارف

 اوست نهان اندر گهر را ملک اصداف  چرا پب است محیط بحر نه گر پرده وین 

 ( 96 :همان)

  تشبیه

 تیغش اخضر دریای موج  بشکافد سفینه چون را کوه 

 ( 319 :همان)

  تشبیه

 است گهر نکوترین نتیجه به   بَد بدخشان او  هست گرچه 

 ( 31  :همان)
 

 مضمون سازی

 اند افشانده دان جرعه در ای دجله پوپیا پب  جام بغداد خط تا بصره دریای کی خورده

 ( 882: همان)

  استعاره -ظیرن مراعات -تناسب ایهام

 بوعمران عزالدین بغدادرا  تبریز کند   هردو زین و دجله کف به و است بصره دریای د  به 

 (782: همان)



 44/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 نظیر مراعات -تشبیه 

 آمده بلغار به بوبو شده، هندوستان به سنقر شده کسانیها  اقلیم که شده سامان بدان عدلش

 (678: همان)

 کنایه -نظیر مراعات 

 سفرند در مشک بار شتر صد  لقتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِخُ تبت از دم هر که ای 

 ( 128: همان)

   تشبیه

 باد بدرود هندوان سپاه آن  زده صف عارض ترکستان گرد 

 (998: همان)

  استعاره -تشبیه 

 فرست عذرایو مهر با رخو مه   بیع ترکستان خاقانِ تو چون 

 ( 143: همان)

 تشبیه

 ساختند خنجر ز بوفانش بار صواعق تا  ایستاد عدل جودی بر سلجوقیان کشتو 

 (883: همان)

  تشبیه 

 زنگبار شه زنگ رفت چرخة آین ز  نمود چینة آین افق از چین خسرو 

 ( 814: همان)

 تضاد -استعاره

 درم خرید دو خاتون خرگه سنجاب  حبشیو  رومیبدین دو خادم چا ک  

 ( 23/24: همان)

 تضاد -تعارهاس

 بینند    جوهر عرب خاتون پیش  آرند روم و حبش از اصل به که را شب و روز 

 ( 71: همان)

  نشر و لف -تضاد

  ثهالن و قاف و حرا و جودی   جیحون و نیل و محیط و عمان 

 با جدو  و خردلند یکسان هرهشت بر سخا و تلمش  

 ( 639،631: همان)
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  اعداد -نظیر مراعات -تشبیه

 رخوا ماند کرخ به عزیزی از است بغداد چو او از رای ریتا  

 ( 482: همان)

 نظیر مراعات -جناس -تضاد ایهام -تشبیه

 بشکافت ستم خیبر علو چون  دلت که زیدیانی چراغ ای 

 ( 398: همان)
 

  تشبیه -سازی مضمون

 خیروان و فوانشر تست نام به شروان  تو تدیث از عرقند در عراق اهل 

 (664: نهما)

 جناس -تناسب ایهام 
 خیروان را شروان او دوران به خواند  چرخ که شروان خسرو فرزند سالبین شاه 

 (664: همان)

 تضاد ایهام 
 ران مداین خاک بر دجله دوم دیده وز    کن مداین به منز  دجله ره ز ره یک 

 ( 621: همان)

  استعاره -جناس

 دیگر روان شده ةدجلهفت  دجله بر کز سخات بغدادتو بخششو نموده به  

 (388:همان)

 اغراق 

 اند دیده بحر عمانهای  ا برکهرها  برکه  از سحاب فضل و اشک تاج و آب شیر من 

 (74: همان)

  اغراق 

  دامغان به خورده دعوت و مغان کیش  دینوربه  کرده و ریاضت نه ور دین 

 (683: همان)

 جناس -نظیر مراعات 

 گزید خواهم هفتخوان سحرگه هر خورد زنگار دژ رویین این زیر 

 ( 898: همان)



 44/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 تلمیح -استعاره
 شکستم هفتخوانة آواز  گشادم را آز دژ رویین 

 ( 898: همان)

  تشبیه -تلمیح

 بینند خضرا رومی تتق ترکانش چو که  است خال زنگی و رخ مانیی زلف حبشی 

 (71 :همان)

  تشبیه -نظیر مراعات 
 سبا چو من سرای  محنت و هدهد چو صیا  بود سلیمان زمانال صدر گویو درست   

 ( 47: همان)
 

  تشبیه -مراعات نظیر -جناس
 است سمر او قند سمرقند تا  زاید مو قند مصریش نی 

 ( 12: همان)

  جناس -تشخیص 
 زمر به آمد ابرسان تا زد برق  وار محمود را ظلمِ  سومنات 

 ( 372: همان)

  تشبیه

 را تو مشتاقم سخت اهلل عمرک خراسان وی           تو به مشیوفم نیک ارکج اهلل عراق ای 

 ( 4: همان )

 تشخیص

 است شکر همه عسکری نو چون  است هنر عسکر که کافو بیع 

 ( 12: همان)

  تشبیه
 خوری آفرین شکرِ سخن عسکرِ از  دهو شرف برازِ چو سخا ششترِ از 

 (763: همان)

  تشبیه 

 کنم چه غمدان نه و است سدیر نه  دان غم یرد سه دو کی همه آن 

 ( 423: همان)
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  جناس
 بیینم قهرمان قاهره بر   را چاوشت و مصر قاهر تو 

 ( 498: همان)

 شبه اشتقاق -جناس -واج آرایی 

 قمار عود قیمت سحر باد نکهت  برد و خورشید آتش ز رنگ مشک شب سوخت 

 ( 814: همان)

  تضاد -تشبیه
 بگشایید خزر راه آتل سوی قندز به  آتل اشکان نرسد گر سوی قندز مژگ 

 ( 827: همان)

 تشبیه

 یابم خراسانبه  گرگانیوسف د  نه به  آرم  گرگانرخ آما  به  آملچون به  

 ( 479:همان)
 

 ایهام -تلمیح -جناس -مراعات نظیر

 بلب گرگانیوسف گم کرده به  شناس  آمل مقصد آما  به 

 (933: همان)

 ایهام -استعاره -تلمیح -جناس

  است ابهر خاک به «اقسم  » اری     است ابهر پاک نور ابهر خاک 

 است ابهر و الورید تیل بهرشاک        بماند زنده زمین اندام هفت 

 است کوثر ابهر کاب تاجت نیست       ابهرا اهلل سقو گفتو خواستم 

 است اصغر امش که بین ابهر گفتم          اولیا خاک قدس از کنون تا 

 ( 132: همان)

 تشبیه -تشخیص -جناس -التزام

 صلوات آمدش ندا احدو  جودیاز  چون نوبت نیوت او در عرب زدند  

 (89:همان(

 تشخیص -مراعات نظیر

 یکو موج ساغر، یکو تف منقل به بزم تو امشب  اخضراست و  اثیر 

 (114:همان(



 41/ خاقانی و ناصر خسرو شعر دردهای بالغی با اعالم جغرافیایی شگر 

 لف و نشر  -تشبیه

 از موج بحر درّ یتیم آور سخاش  است ای هقحر ارجیشة بحیرو اینک بیین  

 (468:همان(

 اغراق -تشبیه

 بحر خابرم دانندة غرق را به مینو آب  بحر ارجیش 

 (118:همان(

 اغراق -تشبیه

 منة قص و تا  درد از بنالید ارس  ارس آب بر زدم هجران آتش به شدم 

 ( 784  :همان)
 

 تشخیص -ردالصدر علی العجز

 استوااز سر باق فلک تا محل  ره و بیرون جهان یک ، مرکب همت بتز 

 (62:همان)

 اغراق

 لرزان شدبه زلزا  فنا سد باب الباب  از نهیب این چنین سد کوست فتح الیاب فتح 

 (48:همان)

 تشخیص

 کز ساتران عهد کهن همیری ندارم منم استاد سحر تازه  بابل سخندر  

 (416:همان)

 هتشبی -تلمیح

 ریخته بخارااز خحر آب  خاک شماخی دگر سمرقند شروان، جیحون هنرخاک درت  

 (614:همان)

 کنایه -تشبیه

 نماید باز خزرانة شمر سین گردد  سنجاب بلغارهوا پشت  

 (868:همان)

 تشبیه

 گر یک بخور یافتم از مجمر سخاش  تبت ضمیرصد ناف مشک دادمش از  

 (463:همان)
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 تشبیه

 سمرقند، تفلیسو  آب کُرشده  جیحون   لیستفو  کُرخاقانو و خاقان و کنار     

 (927:همان)

 تشبیه

 نماید ثهالن و اروند تراقش که      اسیش نیل آهن ز جهد شراری 

 (864: همان)

  تشبیه -اغراق

 شوم انشااهلل کوه ثهالن  پیش آن بادپرستان به شکوه 

 (382:همان)

 تشبیه

  سقالبیا  هندبه  حبشستان یا رومبه   تورانیا  مصربه  خراسانیا به  شامبه  

 (623:همان)

 اعداد -مراعات نظیر

 صفاهانداشت رای ، او داشت ریکانکه   جوی جیچیست؟خیز جای به  ریرای به  

 (623:همان)

 واج آرایی -جناس

 خوارصد  قاهرهاست و  قاهرهصد  خوار ست ری مصر، آن عزیزز تاکه بل  

 (483:همان)
 

 تشبیه -یحتلم -ایهام تضاد -مراعات نظیر

 سان اوبیع خز ف ، هرهای منگوزو دام مغان ة دان، دامغانخامه سگ  

 (633:همان)

 استعاره -جناس

 من اندربدا بوقبیس باال زمزم ها ماند   کعبهآنک به  خاک در بندباهلل که  

 (819:همان)

 تشبیه

 اند را اساس از گوهرکان دیده کوه رحمت اند را لیاس از جوهر جان دیده فدشت موق 

 (76:همان)
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 تضاد -لف و نشر -استعاره -تشبیه

 ت او روضه السالمشد ز ترب تبریز برگرفت  تبریزت عتب ریزهای بد 

 (684:همان)

 ایهام -تشبیه -جناس

 سفندیار مهمان نرسدهر روز  را ین دژرویهرشب بلب وصل که  

 (987:همان)

 مضمون سازی -تلمیح

  ستلقحب کما کعبه وار کوز شرف  دان  نالسبة قلاقیا  ة قیل 

 (133:همان)
 

 جناس  -آراییواج -جناس -تشبیه

 چون بنگری به صورت سنجار به که سنجر ماند آنک  سنجارسنجر بمرد ویحک و  

 (817:همان)

 جناس

 سنجارنزند  ف سنجر از  نکند یاد عاقل از مولد  

 (877:همان)

        جناس

  امسا  در گذشت حرمبه فرّش از  شروان شد به عقل او  ارمبهشت  شابرانگر     

 (133:همان)

 اغراق -تشبیه

 شهاب مصریة خاماست صیح  کاغذ شامی کز پو توقیع او  عراقین طرازشاه  

 (39:همان)

 مراعات نظیر -تشبیه -استعاره

 نماید صفاهاننظیر  شماخی گلشکر لفظ و تفاک خلقش ز 

 (868:همان)

 تشبیه

 از اقتدار شماخیاست  المقدس بیت تشام از ات دربندخحه  تسسبا شهر 

 (899:همان)
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 تشبیه

 سرای تازه بین کعبه ،حرم حصن شماخیش             دان  قلّه بوقبیس، گلستان شهة قلی    

 (327:همان)

 تشبیه

 است باغ شوشترو  کان طمغاج خود د  و بیع او ز سیم و شکر  

 (13:همان)

 لف و نشر -تشبیه

 بس ار مرا خاتونیهدست من گیر و به  شو نیز مزن ، یهشونیزپیش من  ف ز  

 (67:همان) 

 جناس

 اند  دیده صفاهانخار و تنظل گلشکرهای  میان سنگالخ مسلخ و عمره ز شوق  در   

 (74:همان)

 تشبیه

 اند چون خم تاج عروسان از شیستان دیده  وادی عروسخه خه آن ماه نو ذوالحجه کز  

 (74:همان)

 جناس

 بینند که سیناکه ز برکه اش برکه بر  ان ره شویم ة واقص، قصهواها ره  

 (73:همان)

 جناس

  بیینم نهروانه سهم تو ب  نهروالهگَرد س هت به  

 (498:همان)
 

 اغراق -کنایه

  وقواقسخن سرای شود چون درخت در   ختنبسو نماند که ییروک در زمین  

 (463:همان)

 مضمون سازی -هتشبی

  یابم بخراسانزین قران تاصل اقران  کنون، یافت بصد قرن مانهَرَهر اَمان کان  

 (471:همان)
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 جناس

 در ترم هرمانتصن به غایت فزون از  قمر داو کمالت تمام با قمران در  

 (433:همان)

 موازنه

  محتاج به پاسیان میینام تصار عمرت  هرمانهمچون  

 (283:همان)

 تشبیه

 هندی اژدهاو  مصری مارزیر دست آورده  آفتاب مشتری تکم و س هر قحب تلم  

 (48:همان)

 مراعات نظیر -استعاره

 بر کفل منهید داغ یونانش عرب است ة مرکب دین که زاد 

 (894:همان)

 مراعات نظیر -تشبیه

 یابم خراسانبه  یوناننفو این مذهب  همه یونو ارزند  یونانیفلسفو فلسو و  

 (479:همان) 

 جناس

  بر تخت مینا ریخته دّر عدنة چون خرد    تن چینیشة حلر د، عذرای یمنتیغ تو  

 (618:همان)
 

 دهای بالغیشگراعالم جغرافیایی در  یریکارگ بهبه لحاظ خاقانی و  ناصرخسرواشعار ة مقایس

 :در ابیات بررسی شده با اعالم جغرافیاییهای  مضمون *

 :رد مطالعهسبک موشاعر به عنوان نمودهای دو دو بررسی تحول مضمون سازی 

استفاده از اعالم  ،اند در آن قرار گرفتهخود با توجه به موقییتو که ، ای در هر دورهشاعران 

آنان بر اساس اتساسات و یا ابالعات خود در مضمون . کنند مو دگرگوندر جغرافیایو را 

کشور با نام خاقانو ، در سیک عراقو، نمونهبه عنوان . کنند تحو  ایجاد مو، سازی با اعالم

هندی ، و س اه هندو هند ، بوبوهند مینو: قییل از سازد وم یوها مضمونهندوستان 

 ستان را نماد رنگ سیاه قرارهندو ناصرخسرو،، که شاعر سیک خراسانو در تالو اژدها،

 .دده مو



 4014، پاییز و زمستان 1، شمارة 4دورة پژوهشنامة نقد ادبی، / 61

 ریتأث تحتها  وجود دارد، این است که مضمونها  دیگری که در مورد تحو  مضمون نکتة

های بزرگان  در سیک عراقو اشاره به روایات و سرگذشت. اند تغییر یافتهدین میین اسالم 

کنند که  مو در این سیک شاعران از اسامو اماکنو استفاده. کند مو دین اسالم، بسیار جلوه

که در سیک خراسانو مورد استفاده قرار  یوها مکانبار مینوی و دینو دارند اما  اسامو 

مین در سیک عراقو نیز آمده است با این تفاوت که توجه به همان مضا با یاایتقرگرفت  مو

 . گردد آن اعالم بیشتر مشاهده موتر در این سیک همراه با  جزئیات و ابالعات دقیق
 

 :به شرک زیر استه نتایج به دست آمد، بیت بررسو شده از اشیار این دو شاعر 891 از مجموع

  33یت بررسو شده از شیر ناصرخسرو، ب 14در، تیداد اعالم جغرافیایو غیر تکراری 

مورد است که اگر بخواهیم نسیت آنها را به  73، بیت خاقانو 73مورد است و این تیداد در

است و این  888/8و در شیر خاقانو  91/8 صورت درصد نشان دهیم، در شیر ناصر خسرو

 .و استادبو در سیک عراقو بیش از سیک خراسانهای  دهد که کاربرد آرایه مو نشان

  در هر دو سیک بیشترین فراوانو مربوط به شهرها است. 

   ة بقیاند  عراقو آمده در سیکجز ترکستان و یونان که فقط در ابیات ذکر شده

 .اسامو کشورها در هردو سیک مشترکند

   و عراقو  سیک خراسانو در دوکه در ابیات بررسو شده دماوند تنها کوهو است

در سیک عراقو ها  کوه و تیداد .سیک متفاوت است در هرها  دیگر کوه و ناماست   آمده

 .بیش از سیک خراسانو است

  رودهای زم، سیحون و فرب، رودهایو هستند که فقط در ابیات بررسو شده در سیک

 .اند کُر و نیل فقط در سیک عراقو آمده، زمزم، ارس، رودهای آتل و اند آمدهخراسانو 

  در سیک . اند اهای کلو ذکر شده در سیک عراقواسامو دری، بحرین و بحر محیط

عراقو عالوه بر آنکه همچون سیک خراسانو از اسامو اعالم و خاص استفاده شده اسامو 

 .اند کلو نیز مورد استفاده قرار گرفته

  انجام گرفته جغرافیایو های  مواردی است که در دسته بندی، منظور از مفهوم موارد دیگر

که به علت ...وها  محله، هاعمارت، ها یواد، ها دشت، ها باغاز قییل اند  گرفتهدر این پژوهش قرار ن

بررسو مشخص  نیا در .اند پراکندگو و تیداد کم همگو در مفهوم موارد دیگر جا داده شده

 .این گونه اعالم جغرافیایو در سیک عراقو بیش از سیک خراسانو است کاربرد دیگرد
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 (4)شماره نمودار 

 ناصر خسرو در شعر ادبیهای  و درصد آرایهفراوانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع ادبو در شیر ناصرخسرو به تشییهبا توجه به نمودار با  بیشترین درصد استفاده از صنای 

 ، بررسو شده اتیاب در. اردسوم قرار دة رتی در رینظراعات م. اختصاص یافته است جناس س ب 

 .و عالقه مورد استفاده قرار نگرفته است المثل ضربه، صنایع ادبو چون سیاقه ا عداد،  اسلوب میادل

 (1)شماره نمودار 

 یشعر خاقاندر ادبی های  فراوانی و درصد آرایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جناس و مراعات نظیر، همچون سیک ، شود صنایع تشییه چنانکه در نمودار با  مشاهده مو

در سیک عراقو صنایع جدیدی بکار . دان او  تا سوم قرار گرفتههای  خراسانو به ترتیب  در رتیه

: شوند، صناییو همچون مواین صنایع دیده ن( در ابیات بررسو شده) رفته که در سیک خراسانو

 .واج آرایو، شیه اشتقاق، ترصیع و موازنه، تجاهل الیارف، سیاقه ا عداد، التزام، انواع ایهام
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