
 

  هاي ناصر خسرو و خاقانيبررسي تطيقي خراسانيه
  1علي اصغر بشيري

  :چكيده
عالقه به يـك سـرزمين و يـا     .ي شاعران در سرودن شعر بوده استانگيزه ،هاي جغرافياييگاهخاستدر ادب فارسي گاهي 

در اين ميان، خراسان از جايگاهي ويژه برخـوردار   .در شعر برخي از شاعران مطرح است تنفراز يك سرزمين، مسائلي است كه
هايي كه اند؛ اما انگيزهرا در شوق خراسان سروده زيادي دو شاعر تواناي ادب فارسي، يعني خاقاني و ناصر خسرو اشعار. است

خراسـان بـا هـم     سـرزمين  اند، متفاوت بوده و همين باعث شده كه نگـرش آنـان بـه   اعر در سرودن اين اشعار داشتهاين دو ش
 هـاي فارسـي بررسـي شـده و سـپس بـه مقايسـه       در اين مقاله به طور گذرا نقش جغرافيا در سـروده . هايي داشته باشدتفاوت

  . هاي ناصرخسرو و خاقاني پرداخته شده استخراسانيه
 . خراسان، ناصرخسرو، خاقاني، جغرافيا :گان كليديواژ

  تعريف مسئله 
سـرزمين خراسـان از   .يابـد هاي جغرافيايي گاه در شعر بسياري از شاعران و نويسندگان اهميت زيـادي مـي  انگيزه

؛ ديرباز از اهميت بسياري برخوردار بوده و وصف اين سرزمين در شعر بسياري از شاعران و نويسـندگان وجـوددارد  
ناصـر خسـرو خـود    . اما داليل پرداختن به موضوع خراسان در آثار هر كدام از شاعران ونويسندگان متفـاوت اسـت  

ي خراساني بود ولي در اواخر عمر خود، كه به داليل مذهبي از خراسان تبعيد شـده بـود، اشـعار بسـياري را دربـاره     
خاقاني نيز بارها در اشعارش اشتياق سفر به خراسان يك قرن پس از او . جا سروده بودخراسان و خطاب به مردم آن

تـوان  توان در ديوان اين دو شاعر قائل به وجود نوعي جديد از شعر شد كه مـي در واقع مي. را به تصوير كشيده بود
يگـر  دها در مواجهه با خراسـان بـا يـك   ها و احساسات آنهاي دو شاعر، داليل آنها را خراسانيه ناميد؛ اما انگيزهآن

توان جغرافياي خراسان را از ديـد دو شـاعر در دو قـرن متفـاوت     هايي دارند و از اين رهگذر ميها و تفاوتشباهت
هايي بسيار باهم دارند و البتـه جغرافيـاي   دو شاعري كه اتفاقاً از لحاظ شعري و سبكي تفاوت. مورد بررسي قرار داد

آن دو  تر اين كه نحـوه نگـرش  اين موارد مهم هايي دارد و از همهزيستي و حتي پايگاه اجتماعيشان هم با هم تفاوت
. يابـد بررسي اشعار ناصرخسرو و خاقاني دربارة خراسان نيز از همين راستا اهميت مـي  .به جهان با هم متفاوت است

كـه  كند؛ اينشاعر را به يك سرزمين بيان مي ، نحوة نگرش دواندسروزده اين دو شاعر دربارة خراسان ي كهاشعار در
شود كه هر يك از آنـان نگـاهي متفـاوت بـه     باعث ميچگونه هاي و احساسات هر كدام از اين دو شاعر ايدئولوژي

  .خراسان عصر خود داشته باشند

  هاي جغرافيايي در سرودن شعرانگيزش
 آسـماني يـا زمينـي    حال ممكن است كه اين عشـق   هاي سرودن شعر غالباً عشق بوده است؛در اب فارسي انگيزه

مدح، وصف طبيعت، هجـو و  . هاي عاشقانه و عرفاني استشاعران مملو از سرودههاي  حجم بسياري از ديوان. باشد
هـاي شـورانگيزي در ايـن    و شاعران سـروده امين اصلي شعر در ادب سنتي بوده در نهايت چند موضوع ديگر از مض

تري در اختيار شاعران نهـاده شـد، امـا كماكـان     ن اجتماعي و متنوعدر ادب معاصر هم هر چند مضامي. دارندها  زمينه
  . گير استموضوعات عاشقانه نيز در ادب معاصر چشم

؛ مثالً معشوقي كه برانگيزاننده احساس شاعر اسـت و يـا   داردهاي گوناگوني براي سرودن شعر، هر شاعري انگيزه
حس نفرت، مسايل مالي و بسـياري از داليـل   چنين يزد؛ همانگي اين حس را در او بر ميممدوحي كه مادي يا معنو

اين كه جغرافياي يـك منطقـه تـا چـه     يجاد كند؛ اما هاي متفاوت براي شاعران در سرودن شعر اتواند انگيزهديگر مي
  . نمايدحدي بتواند اين حس را در شاعر برانگيزد تا حدي قابل تأمل مي

                                                            
   aliasgharebashiri@gmail.com                                                        همدان سينا بوعلي دانشگاه دكتري مقطع دانشجوي ـ1
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  . هاي فارسي از چند جهت قابل بررسي استجغرافياي مناطق به خودي خود در سروده
ورترين چهـره در ايـن زمينـه    Ĥدر ادب كهـن نامـ  . اندشاعراني كه براي ايران عاشقانه شعر سروده :عشق به كشور ايران

در ادب معاصر از مشروطه به بعد سرودن شعر براي ايران در ميان شاعران از اقبال بسياري برخوردار . فردوسي است
چون بهار، نسيم شمال، فرخي يزدي و بعدها كساني چون اخـوان و سـياوش كسـرايي در ايـن زمينـه      شدو بسياري 

 . اي يافتندآوازه
هـاي  سـروده . انـد هاي مقدس شعر سرودهشاعران مقيد به مذهب كه درباره مكه و مدينه و سرزمين :هاي مذهبيانگيزه

 . دتنسبردار هدر اين زمينه بسيار نام در وصف كعبه خاقاني
. در اشعارشان رنگ و بـوي محلـي وجـود دارد    شاعراني كه ساكن يك منطقه جغرافيايي هستند و :رنك و بوي اقليمي

 . مثل نيمايوشيج كه رنگ و بوي مازندران در بسياري از اشعارش وجود دارد
 . ز اشعاري دارداند؛ مانند حافظ كه درباره شيرازادگاهشان شعر گفته شاعراني كه مستقيماً درباره :زادگاه

البتـه هـر    انـد و ي جغرافياي ديگري شعر گفتـه ي منطقهگروه ديگر شاعراني هستند كه درباره: هاي ديگرسرزمين
ي صـفويه، اشـعاري در   مثل شاعراني كـه در دوره  .اين اشعار دليل خاصي داشته باشدهايشان از تواند انگيزهكدام مي

اشـعاري كـه ناصرخسـرو و خاقـاني در اشـتياق       اند؛ اند و حتي به آن سرزمين نيز مهاجرت كردهوصف هند سروده
  . اين رده قرار گيردتواند در مي ،اندخويش به خراسان سروده

 

  هاي ناصر خسرو و خاقانيخراسانيهاهميت سرزمين خراسان و 
هـايي از آن عـالوه بـر    شده كه امـروزه بخـش  اي اطالق ميسرزمين خراسان در دوران گذشته به سرزمين گسترده

قرون وسطي به طـوركلي بـر تمـام     اين اسم در اوايل«.خراسان امروزي در افغانستان، تركمنستان و تاجيكستان است
گرديد و بدين ترتيـب تمـام بـالد    هاي هند واقع بودند اطالق مياياالت اسالمي كه در سمت خاور كوير لوت تا كوه

  . )1383:408لسترنج، (» گرديدن در جنوب شامل ميماوراءالنهر را در شمال خاوري به استثناء سيستان و قهستا
 ؛ يكـي از ايـن نظـرات مشـهور از    نظرات گوناگوني پيرامون آن بيان شـده اسـت   ي خراساني واژهريشهاز لحاظ 

  : گفتهاست كه فخرالدين اسعد گرگاني 
  

ــد ــاو شناسـ ــر كـ ــوي هـ ــان پهلـ  زبـ
  

 خراســـان آن بـــود كـــز وي خورآســـد    
  

 ديــــورآخورآســــدپهلوي باشــــد خ
  

 عـــراق و پــــارس را خـــور زاو برآيــــد   
 خراســـان پهلـــوي باشـــد خورآيـــان

  

ــا  ــران  كجـ ــوي ايـ ــد سـ ــور آيـ  از وي خـ
  )128: 1337فخرالدين گرگاني، (                                                                                 

  

خور باشد، زيرا كه خـور  خراسان به معني آسان«: گويدياقوت حموي هم عالوه بر تكرار دوبارة همين سخنان مي
  .)1383:275حموي، (» آسان به معني ساده است فعل امر از خوردن و

ايرانويج و سياوشگرد و انجمن امشاسپندان و رود دائيتـي  «خراسان در اساطير ايران نيز اهميت بسيار زيادي دارد؛ 
دژ در ناحيـة خراسـان بـر كنـار دريـاي      كنـگ . اين ناحيـه اسـت  اي سوور بنا به رواياتي در و وهرود و درياي افسانه

از ناحية خراسـان در  -ستارگان-همة روشنان. ...دشت پيشانسه نيز در آن ناحيه در كابلستان است. فراخكرد قرار دارد
  .)187: 1387زاده، قلي(» به ناحية خراسان پرتاب كرد ساز خود راآرش تير سرنوشت... آيندآسمان پديد مي

قيـام  . هايي دسـت يافـت  طلبانة ايرانيان پس از اسالم نيز اولين بار در خراسان به پيروزيهاي استقاللخستين قيامن
  . مستقل ايراني در خراسان بودگاه طاهريان، نخستين سلسلة نيمهخواست. هاستترين آنابومسلم خراسان از مهم

اش ها شد، آوردگاه اصـلي ساز حمالت مغولنيز زمينههاي اسالمي كه بعدهاحمالت همسايگان شرقي به سرزمين
بسياري عوامل ديگر باعث شده كه خراسان در فرهنگ ايراني و به خصوص در ادب  همة اين عوامل و. خراسان بود

از جمله بسياري از اين  .اي برخوردار شود و در شعر و نثر بسياري از شاعران نيز انعكاس يابدفارسي از اهميت ويژه
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  .رد نيز در اشعار ناصرخسرو و خاقاني ياد شده استموا

  اماكن جغرافيايي در ديوان خاقاني
در ديـوان خاقـاني جـايي    ها  شهر«رواني اماكن جغرافيايي از اهميت بسياري برخوردار هستند؛ شدر ديوان خاقاني 

توان آن را مولود مشاعر  مي كهدر روح حساس و تأثيرپذير او نسبت به اماكن بازتابي هست . براي خود باز كرده اند 
يـريم كـه   با مطالعة تحليلي ديوان خاقاني پي مي«: گويداستاد منوچهر مرتضوي مي. )223: 1364دشتي، (» خاقاني گفت

اگر براي تصوير و مجسم ساختن زندگي مردم شروان و تبريز و حتي كلياتي دربارة گرجسـتان و ري و خراسـان در   
، و )266: 1347مرتضـوي،  (» هاي تاريخ نيسـت؛ بلكـه ديـوان خاقـاني اسـت     باشد، كتاب قرن ششم منبعي وجود داشته

نكتة ديگر كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه استفاده از محتويات منابع ادبـي  «: اند كهچنين تصريح كرده هم
ته باشيم كه عـدم رعايـت روش   در زمينة مسائل اجتماعي و تمدن بايد با رعايت احتياط صورت بگيرد و در نظر داش

در بهره بردن از اين مواد چه بسا كه باعث گمراهي ) استقراء و تطبيق و مقايسه و تشخيص و استنتاج(علمي انتقادي 
  )272 :همان(» خواهد شد

 هـا بالدي كه خاقاني به آن -1: كن اماكن جغرافيايي در ديوان خاقاني را به پنج دسته تقسيم كرده استخانم معدن
جاهـا سـفر   جاهايي كه خاقاني شـايد بـه آن   -2... ها را ديده است مانند بغداد، عراق، مكه و مدينه و سفر كرده و آن

مراكز و ممـالكي كـه در عصـر     -3... خراسان و مصر و : ها خوب آشنابوده است مانندنكرده باشد و لي مسلماً با آن
. ها ياد كرده است مانند قيروانمناطقي كه خاقاني تصادفاً از آن -4...اند مانند روم، يونان، شام و خاقاني شهرت داشته

و خراسـان در بخـش دوم    )711- 691: 1378كـن،  معدن(. ها مانند بابل سرانديبها و داستانهايي در افسانهسرزمين -5
  . جا داشته استبندي قرار دارد كه خاقاني شوق بسياري براي سفر به آناين تقسيم

  هاي خاقانيهخراساني
نويسـان گذشـته   اشارات متعدد خاقاني براي سفر به خراسان و اشتياق او بدان سرزمين گويا براي اديبان و تـذكره 

تا قرن بيستم ميالدي آرزوي سفر خراسان خاقاني و مراحل مختلـف ايـن خواسـت و آرزو    «چندان مهم نبوده است؛ 
جغرافياي تاريخي عادتاً ضمن بحث از شهر ري و گفـت و گـو    الرجال ومورد بحث نبوده و در كتب مربوط به علم

 ...زدر پيرامون اب و هوا و تب وباي مشهور شهر ري نوشته خاقاني را شاهد آورده و يا ضمن گفت و گو از فتنه غـ 
  ). 40، 1378: كندلي( »…انداز مراثي خاقاني چند بيتي نقل كرده

آرزوي سـفر خراسـان را در سـر داشـته و ايـن خواسـت در دوران        -از جواني تا كهولت -در طول عمر  خاقاني
مختلف زندگي شاعر چهار بار بيش از پيش شكل جدي به خود گرفته و او با قطعيت تمام در فكر اين سفر بـوده و  

  خورد؛ مي اين اميال به طور اشكار در اشعارش به چشم
  …سال داشت 23-22ني كه خاقاني در اوا 544در سال : الف
  .است كه خاقاني دوست داشته به دربار سلطان تكش برود 568هاي پس از در حدود سال: ب
  . هاي سكونت او در تبريز استمرحله سوم هم مصادف سال: ج
  )54، 1378: كندلي(. هجري است 580هاي مرحله چهارم هم مصادف با سال: د

هـا  كـه در آن   )921، 910: همـان ( و دو قطعه وجـود دارد  )405، 294، 153: 1385خاقاني، (در ديوان خاقاني سه قصيده 
چنين اند؛ همكه به داليلي به او اجازة اين سفر را ندادهمستقيماً اين شوق آتشين براي سفر به خراسان بيان شده و اين

الي و عـالوه بـر همـة ايـن مـوارد در البـه       )948: همـان (پـردازد  در مقدمة عربي يكي از قصايدش اشاره وار بدان مي
   ).40-37: 1375كن، معدن(اشعارش به مناسبت حملة غزها و يا مواردديگر به خراسان نيز اشاراتي دارد 

  كنم؛ گويد به عشق خراسان وطن را فراموش ميخاقاني چنان شيفتة خراسان است كه مي
  دل و عشق به اوطان شدنم نگذارنددلم از عشق خراسان كم اوطان بگرفت          واين 

  ) 154: 1385خاقاني، (                                                                                       
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  ترك اوطان ز پي قصد خراسان گفتم      عوض سلوت اوطان به خراسان يابم
  )296: همان(                                                                                           

  :داندخاقاني سخن خود را در خراسان پراكنده مي
  

  رود بوي گر ايشان شدنم نگذارندمي   بوي مشك سخنم مغز خراسان بگرفت   
  )154: همان(                                                                                             

  

هاي او برخاسـته باشـد خـواه از    ها و انعاماين اشتياق خواه از شنيدن آوازة سلطان سنجر سلجوقي و به اميد صله«
واي رفـتن بـه   هچه مهم است، تپش دل شاعر در نفرت و بيزاري شاعر از مولد و موطن خود، خواه از چيز ديگر، آن

باتوجه به اين  .)37: 1375كـن،  معدن(» عار دلنشين و پر محتوايي شده استخراسان است كه انگيزة سرودن قصايد و اش
چون رشيدالدين وطواط ازآن سوي خراسان او را در شعر و شاعري كه در بيست و چهار سالگي خاقاني، شاعري هم

الـدين  اب رشـيد خاقاني در جو ، اين سخن چندان گزافه نيست؛ تا جايي كه)26-24: 1339رشيدالدين وطواط، ( ستايدمي
  .)29: 1385خاقاني، (سرايدنيز شعري مي

ها، آوازة خاقاني خراسان را در نورديده و در اين سال«كند كه هاي پاياني شاعر يادآوري ميغفاركندلي دربارة سال
  .)598: 1374كندلي، (»به اقصا نقاط تركستان رسيده بود و حتي به خاك كشور چين رخنه كرده بود

  داليل خاقاني در اشتياق سفر به خراسان 
؛ آيـا ايـن موضـوع فقـط يـك غالقـة       شده استمياما اين همه شور و اشتياق براي سفر به خراسان از كجا ناشي 

ها با توان بيان كرد كه برخي از آنداليل گوناگوني را مي ؟براي اين مسئلهخاص شخصي است يا مسايلي فراتر از آن
  : ني بدين قرار استتوجه به ديوان خاقا

 . داندمي ي بهتريشعر خود را در خراسان داراي ارج و بهاخاقاني 
  مرغم اوخ سوي بستان شدنم نگذارند        نيست بستان خراسان را چون من مرغي 

  )153: 1385خاقاني، (                                                                                      
  :داندبرتر هم مي) و عراق( تا جايي كه حتي نظم و نثر خود را در خراسان 

  امكاهل دانش را ز هر لفظ امتحان آورده             پادشاه نظم و نثرم در خراسان و عراق 
  )258: همان(                                                                                                 

  

. مند استبيند، گلهخراسان نمي) شاعران(كه خود را در ميان خروسان در جايي ديگر از اين؛ )350: همـان ( چنينهم
  )154: 1385خاقاني، (

  .) و شايد هم فردوسي در طوس(آرزوي زيارت امام رضا و بسطام 
  

  ان برآورمدر ره دمي به تربت بسطام برزنم         وز طوس و روضه آرزوي ج
   )910: همان(                                                                                     

  

آقاي جليل تجليل در بيان اشتياق خاقاني به خراسان بر زيارت تربت پاك رضا تأكيـد كـرده   ؛ )154: همان( چنينهم
هاي بلنـدي در ايـن   بوده و چكامه) ع(االئمهپاك حضرت ثامن باختة خراسان و شيفتة زيارت مرقدخاقاني دل«است؛ 

  .)81: 1363تجليل، (» ...معني سروده است
  

  اهللاشاءشبه رضوان شوم ان          بر سر روضة معصوم رضا 
  )406: 1385خاقاني، (                                                                          

 .شهريان و به خصوص شروانيانادگاه و همآزردگي از ز
  :گويددهد ميدر تحفة العراقين زماني كه آفتاب را مورد خطاب قرار مي

  من بستة دار ظلم شروان        تو خستة ماتم خراسان
  )29، 1333:خاقاني(                                                                        

 .لم و دانش و حكمت يزدان و اديانخراسان محل ع
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 از خـاك خراسـان بـه در افتـاد ايـن حكـم گويي
  

 من همه حكمـت يـزدان بـه خراسـان يـابم      
 

 جــنس ايــن علــم ز ديباچــة اديــان بــه در اســت
  

ــابم   ــه خراســان ي ــان ب  مــن طــراز همــه ادي
  )297: 1385خاقاني، (                                                                                                         

  

نيز در اين شوق جااحتماالً مسايل مالي و بازار مناسب آنعالوه بر اين مسايل كه بر اساس ديوان خاقاني ذكر شد، 
؛ علـي دشـتي هـم    )1354:322،324ريپكـا،  (اين مسئله را يان ريپكا به طور گذارا مطرح كرده است . تأثير نبوده استبي

از محيط كوچك شروان به تنگ آمده خيال كرده به آن خطه وسيع روي آورد كه عنصري «كند؛ بدين مسئله اشاره مي
وان، دورنمـاي خراسـان و شـوكت    بيزاري از  دايره خفقـان آور شـر  . و فرخي و منوچهري به نام و دولت رسيده اند
 )228: 1364دشتي، (» گشايدسازد و زبان او را بدين آرزو مي مي انگيزسلجوقيان را به شكل ديگري جلوه گر و تپش

  هاي پرداختن خاقاني به خراسان شيوه
اي ديگر به كـار  پردازد؛ در واقع او يا خراسان را در تقابل با شهرهخاقاني بيشتر به صورت شاعرانه به خراسان مي

كند و گاهي نيز هايي شاعرانه را مطرح ميكند نگرشبرد و يا اين كه با توجه به خورشيد كه در خراسان طلوع ميمي
  .كند كه او را از رفتن به خراسان منع كردالبته به منع والي ري اشاره مي

 :برخي شهرها تقابل خراسان و
  : خراسان و ري -1-1

  زآن كه جان بود آرزومندش مرا          من به ري عزم خراسان داشتم 
  )817: همان(                                                                                        

  ).910، 153،154،297:همان( :چنينهم 
  : خراسان و عراق -2-1

  اهللا سخت مشتاقم تو راواي خراسان عمرك           اي عراق اهللا جارك سخت مشعوفم به تو
  )2: همان(                                                                                             

  

كـوچش از جهـان تاكجاسـت؟ از ميـان خانـة      «: در منشĤت گويـد . )958، 894، 797،  295،415، 153: همان( چنينهم 
  )1161، 1349: خاقاني(» رب و قيروان به خطة عراق و خراسانغم
  : خراسان و اصفهان -3-1

  دنواي صفاهان تو را جمال نما         اي خراسان تو را شهاب برفت
  )862: 1385خاقاني، (                                                                              

  : نخراسان و شروا -4-1
  خور آسان به خراسان طلبآب            مشرب شروان ز نهنگان پر است
  )744: همان(                                                                                          

  : خراسان و بابل -5-1
  اندهگاهواره بابل و مولد خراسان ديد            خادمانش بر دو طفالنند اتابك وآن دو را 
  )370: همان(                                                                                             

  

  :در تحفةالعراقين خطاب به آفتاب گويد. )455و 254و 139و 93: همان( :چنينهم
  گه بابل جوي و گه خراسان             اي در حركات وصل و هجران  

  )176، 1333: خاقاني(                                                                               
 : خراسان و تبريز -6-1

  باز تبريز به فرمان شدنم نگذارند           گير فرمان ندهندم به خراسان رفتن 
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  )153: 1385خاقاني، (                                                                                  
  :خراسان و غزنين -7-1

  چون گفتة من رشك معزي و سنايي           ايران به تو شد حسرت غزنين و خراسان 
  )438: همان(                                                                                                  

  ).297: همان(. برستان و يونان و گرگانو يا ط )295: همان(تقابل خراسان و يمن -8-1
 :خراسان محل طلوع خورشيد

  چون آفتاب امير خراسان شناسمش             قدرش عراقيان چه شناسند كز سخن 
  ) 894: همان(                                                                                                    

 .)649: همان( :چنينهم
حملة غزها به خراسان وماتم براي آن سرزمين و دانشـمندان آن از جملـه مـواردي اسـت كـه      : ماتم براي خراسان

 .بردخاقاني در يادكرد خراسان از آن نام مي
 . با حملة غزها امنيت از خراسان رخت بربست :حمله غزها -1-3

  

 آن كعبـــة وفـــا كـــه خراســـانش نـــام بـــود
  

 شــد اكنــون بــه پــاي پيــل حــوادث خــراب 
 

 عزمت كـه زي جنـاب خراسـان درسـت بـود
  

 بر هم شكن كه بـوي وفـا زآن جنـاب شـد     
 

)157: همان(     
  :مرثيه براي امام يحيي -2-3

  كاصحاب فتنه گرد سوادش سپاه برد            خاقانيا به سوگ خراسان سياه پوش 
   )871: همان(                                                                                   

  ).711: همان( : چنينهم
سنجر شاه مقتدر كه در خراسان بـوده در يادكردهـاي خاقـاني از خراسـان در برخـي از اشـعار       : به سنجردراشاره 

 .سان و سنجر  نوعي التزام وجود داردحضور  دارد ودر برخي موارد، در يادكرد خرا
  

  ايآسوده تر نه رايت سنجر شكسته            تر نه ملك خراسان گرفته اي آهسته
 )695: همان(                                                                                 

  

شـود،  كه از خراسان در شـعر خاقـاني يـاد مـي     ترين مواردياز مهم:در اشاره به منع والي ري در رفتن به خراسان
 .اندكند كه او را از رفتن به خراسان بازداشتهزماني است كه خاقاني اشاره مي

  

  ن نيست آزاري مراآمنع كرد            والي ري كز خراسان رفتنم 
  ) 813: همان(                                                                                    

  ).817: همان( :چنينهم
هاي شعر خاقاني است كه خاقاني چند شعر جداگانـه در  ترين دغدغهبازداشتن خاقاني از رفتن به خراسان از مهم

 ).405، 271، 153: همان(همين زمينه سروزده است

  ناصر خسرو و خراسان
چنان خسرو خود خراساني بوده است؛ او، آندربارة خراسان و ناصر خسرو گفتن اين نكته ضروري است كه ناصر

شهرهايي كه ناصرخسرو به  .آيد، به شهرهاي بسياري مسافرت كرده و با مناطق بسياري آشناستكه از سفرنامه بر مي
در نتيجة تحول انديشگي به قصد سفري دور و دراز خانه و كاشانه و ديار خود را ترك كرد و «ها سفر كرده است آن

العـرب  و فلسـطين و مصـر وجزيـره   ) تركيه و عراق(شمال و غربي ايران رهسپار شام و آسياي صغير  هاياز قسمت
  .)19: 1371ناصرخسرو، (» شد) عربستان(

ناصر خسرو پس از بازگشت از سفر خود و گرايش به مذهب اسماعيلي و تبليغات خـود از خراسـان كـه زادگـاه     
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ه سر برد؛ اما عشق به سرزمين خراسان هيچگاه او را به حال خود رها ها در يمگان باش بود، تبعيد شد و مدتاصلي
ي تاخت و تاز تركمانان شده، ناراحت بوده و در شعرهايش از اين موضـوع  ديد خراسان عرصهكه مياو از ايننكرد؛ 

  .گله بسيار داشته است
غرافيايي خراسان و دوري از خالفت براي بررسي آرا و عقايد و احساسات او دربارة خراسان، اشاره به جايگاه ج 

توان به نوعي وابسته به ايـن عامـل   بغداد بسيار مهم است؛ حتي گرايش خود ناصرخسرو به مذهب فاطمي را هم مي
اين نكتة تاريخي را نبايد فراموش كرد كه خراسان بيش از ساير نقـاط ايـران،   «: گويددانست چنان كه علي دشتي مي

ها، پيدايش امراي ايراني و شيوع مذهب اسماعيلي در اين سـرزمين از هـر كجـاي    طغيانعرصة ظهور حوادث بوده، 
آيا علت اين امر دوري از مركز خالفت ، خودكامگي امراي عـرب ، تعـدي بـه مـال و جـان      . گيرتر استديگر چشم

نصـفانه در  گيري بـر معتقـدات، و روش خودسـرانه و غيـر م    مردم، مصادره و تصرف امالك، تفتيش عقايد و سخت
آوري ماليات بوده كه روي هم رفته موجبات نارضايتي عامه را فراهم كرده كه يكي از آثار آن نيز نشر و شـيوع  جمع

دشـتي،  (» انگيزي اثر داشـته اسـت  زا و حادثهمذهب فاطمي است، يا عوامل ديگري نيز در ايجاد چنين مركزيت بحران
1362 :106(.  

  هاي ناصر خسروخراسانيه
: ناصرخسـرو (در يمگان شعر سروده اسـت   سرو در پنج قصيده مستقيماً دربارة خراسان و زنداني بودن خودناصرخ

ها در البه الي بسياري از اشعار ديگر خود نيـز اشـارت گونـاگوني بـه     ؛ عالوه بر اين)435، 400، 347، 195، 116، 1384
البته در سفرنامه بحثي از آوارگي نشـده  . ان كرده استآوراگي خود در يمگان و اشتياق به ديدار دوبارة خراسان را بي

  .توان دربارة خراسان با ديوان اشعار او مورد مقايسه قرار دادو بنابراين اشارات ناصرخسرو در سفرنامه را نمي

  داليل پرداختن ناصرخسرو به خراسان 
هـا  او فراوان باشد؛ اما همين اشـاره ناصرخسرو خود، خراساني بوده و طبيعي است كه اشاره به خراسان در اشعار 

  . شودها اشاره مينيز داليلي دارند كه به اهم آن
 .اصل ناصرخسرو خراساني است

  

  ...از پس پيري و مهي و سري       گرچه مرا اصل خراساني است 
  )56: همان(                                                                                        

  

چنـين خـود را   هـم او داند داند و خود را در برابر هدايت مردم مسؤول ميناصرخسرو خود را حجت خراسان مي
  .)86: همان(. داندجزيرة خراسان ميو گاهي هم خود را صاحب )446: 1384ناصرخسرو، (داندسفير خراسان مي

ر سرزمين خراسان مشهور بودهـو شـاعر در مـواردي    شعر ناصرخسرو د: در اشاره به نشر اشعار خود در خراسان
 .چند به اين موضوع اشاره كرده است

 . شناسندناصر خسرو در خراسان مشهور است و همه شعرش را مي -1-3
  

  چنين بندة زارت به خراسان سمراستهم         تو خداوند چو خورشيد به عالم سمري 
 )318: همان(                                                                                    

  
  .گويد كه با شعرهايش خراسان را مثل بازار چين كرده استدر جايي مي -2-3

  ازار چينيـو بــهاي چنيفـبه تص         ام من خراسان چو بازار چين كرده
  )17: همان(                                                                                

  

 . شناسندچنين اشاره دارد كه اهل خراسان ناصرخسرو را به عنوان شاعر و كاتب ميهم -3-3
  

  »ما كاتب و شاعرايم؟«: كه گويند       از اهل خراسان چه گويندمان 
  )505: همان(                                                                                 
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  .)447: همان(داند در خطاب به شعرفروشان خراسان شعر خود را برتر از همه مي -4-3

  هاي پرداختن ناصرخسرو به خراسان شيوه
هاي گوناگون براي اشاره بـه  در كنار داليلي كه ناصرخسرو براي اشاره به خراسان در اشعار خود دارد، او از شيوه

  : گيرد؛ از جملهاشعارش بهره مي خراسان در
داند، كه او ر ا بـه عنـوان   ي فاطمي ميناصرخسرو خود را منصوب خليفه. در اشاره به حجت خراسان بودن خود

 .خورداين مطلب در ديوان او فراوان به چشم مي.حجت خراسان معرفي كرده است
  . خاك خراسان پر از ديو است

  

  دن ديوان ناكس اكنون شدمع  خاك خراسان چو بود جاي ادب 
  )79: ناصرخسرو(                                                                              

  

قبالً خراسان كه در اين . اين موضوع از مضمين تكراري در ديوان ناصرخسرو است و بارها بدان اشاره شده است
 بينـد اوخـود را در ميـان ديـوان اسـير مـي     . )118: همـان ( و )جامان، همانه(ملك سليمان بوده و حاال از آن ديوان است 

ناصر خسرو اعتقاد دارد  .)347: همان(كه از نزد ديوان هزيمت شده و به يمگان پناه گرفته است و اين )242: ناصرخسرو(
 .)402: همان( اندخراسان را ديوان از دست مردم خراسان ستانده

  . خراسان محل دونان است
  

  به يك خانه درون آزاده با دون  خراسان جاي دونان گشت، گنجد
  )144: ناصرخسرو(                                                                                  

  ).144: همان(اند كه همين دونان ناصرخسرو را از خراسان بيرون كردهو اين
  .خراسان ميزبان ابليس است

  

  امروز كه ابليس ميزبان است           خراسان فراخ شد كار بر اهل
   )191: همان(                                                                                       

  

ل بر كه دجاو اين )412: همان(. گويد خراسان در چنگ خيل ابليس استكه ميو يا اين )417و  308: همان(: چنينهم
  )332: همان(. خراسان مسلط شده است

  . انددر اشاره به تركاني كه بر خراسان مسلط شده
  

 تركان به پـيش مـردان زايـن پـيش در خراسـان
  

 چــون زنــان ســراييبودنــد خــوار و عــاجز هــم 
 

 امـــــروز شـــــرم نايـــــد آزاده زادگـــــان را
  

 كردن به پـيش تركـان پشـت از طمـع دو تـايي      
 

  )332: همان(                                            
  .)191و  402: همان(: چنينهم

  .ره به مير خراسان و سلطان خراساندر اشا
  

  هن شاه گرگان نه مير جيالن     نه مير خراسان پسندد او را 
  ) 156: همان(                                                                          

  ).197و  145: همان( :چنينهم
  .شودترين اشارات در ديوان ناصرخسرو محسوب مياين اشاره از مهم. انداهل خراسان تبعيدش كرده -1-7

  

  م همي بايدهمي آيد سوي من يك به يك هر چه         نبيني كز خراسان من نشسته پست در يمگان
   ) 40:همان(                                                                                       

  :گويد كه پانزده سال در يمگان بوده استو در قصيده مشهور ديگري مي -2-7
  

  چون و از بهر چه زيرا كه به زندانم      پانزده سال برآمد كه به يمگانم 
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  )195: همان(                                                                                    
  .پذيردكه خاك خراسان ناصرخسرو را نميو يا اين -3-7

  

  خشنودي ايزدت به از خاك خراسان    گر خاك خراسانت نپذرفت مخور غم 
  )487: همان(                                                                                  

  اند؛ گويد كه تركان، او را از خراسان تبعيد كردهدر جاي ديگر مي  -4-7
  

  تركانش براندنداز خراسان  هاي او ازيرا منگر به سخن
  )156: همان(                                                                                    

  .فرستدسالم ميگاهي به خراسان 
  

  مر اهل فضل و خرد را نه عام و نادان را     سالم كن ز من اي باد مر خراسان را 
 )116: همان(                                                                                 

  .اندخويشانش در خراسان از او رميده شده
  

  خويش و بيگانه بر خيره خير؟همه   چه كردم كه از من رميده شدند 
  )400: همان(                                                                                          

  .در خراسان بهترين مداح آل علي است -1-10 
  

  خيانت زرگر استدر خراسان بي           )]ع(خطاب به علي [هات را خاطر من زر مدحت
  ) 35:همان(                                                                                                 

  : گويد كه به خاطر دوستي آل رسول در يمگان تبعيد شده استو مي -2-10
  

  كرد مرا يمگي  و مازندري       دوستي و عترت و خانة رسول 
  ) 56: همان(                                                                              

  

گويد كه خراسان بعد از آل سامان دگـون  داند؛ زيرا ميناصر خسرو گويا دوران آل سامان را براي خراسان بهتر مي
            . شد

  همه ديگر شدش احوال سامان        خراسان زآل سامان چون تهي شد 
  )108: همان(                                                                                  

  

: همان(كند كه هر لحظه دست كسي است شود، ان را به خراسي تشبيه ميپس از آن كه خراسان دست به دست مي
117.(  

  . داندگاهي خاك خراسان را نحس مي
  

  پر از مار و كژدم يكي پارگيني       ن به خاصه تو اي نحس خاك خراسا
  )  16: همان(                                                                                    

  

  ).108: همان( و از اين روي معتقد است كه نهال شومي در خاك خراسان روييده شده است
  .استاهريمن  وفا و امنيت را از خراسان برداشته 

  

  است از او عهد و وفا دامنگرد كرده        است به خراسان تا فرش بگسترده
  )36: همان(                                                                                          

  .غاستغو ناصرخسرو قهركردة
  

  غوغاييردة ـهركـند قـر چـه         اي حجت زمين خراسان تو 
  ) 8: 1384همان،(                                                                             

  

نامـد و سـخن   در جاي ديگر اين غوغايان را سـتوران مـي  . )234: همان( اشاراتي دارد و در اشاره به جهال خراسان
  ).465: همان(داندخود را در شأن ستوذان خراسان نمي
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  . كند كه در خراسان دين را از دعوي شسته استرو ادعا ميناصرخس
  

  رهانـه آب بـوي بـسارة دعـرخ     در دين به خراسان كه شست جز من 
  )157: همان(                                                                                            

  . كسي در خراسان به ياد آل مصطفي نيست 
  

  نين و از بناتـراسان از بـدر خ       كس نيارد ياد از آل مصطفي 
  )325: همان(                                                                                

  :ها و مصايب خود گويددر رنج
  

  كسي زاو بيشتر با دهر پيكار             نكرد از جملگي اهل خراسان
  )19: همان(                                                                          

  هاي ناصرخسرو و خاقانياي ميان خراسانيهمقايسه
ها نيز پي برد؛ از وجوه شـباهاتي كـه   و تفاوتها  توان به برخي شباهتبا بررسي اشعار ناصر خسرو و خاقاني مي

  : توان در زمينة هر دو شاعر بيان كرد اين است كهمي
 . شعر هر دو شاعر در خراسان مشهور بوده است

 .هر دو آرزوي بودن در خراسان را دارند
 :توان بر شمرداين موارد را مي نيزشاعر وجود دارد هايي كه در شعر هر دواز وجوه تفاوت

خاقاني را شاه شروان و حاكم ري اجازه رفتن بـه خراسـان   ناصر خسرو به داليل مذهبي از خراسان تبعيد شده و 
 . دهندنمي

كه ناصرخسر از ايـن منظـر   خاقاني در بيشتر موارد از خراسان به عنوان محل طلوع خورشيد اشاره دارد و حال آن
 . پردازدچندان به خراسان نمي

ي  و در موارد اندكي است كه ناصر خسرو كند و ناصرخسرو غالباً به بدخاقاني هميشه به نيكي از خراسان ياد مي
خاقـاني تـا   . )92: 1384ناصرخسـرو،  (. داندكند؛ مثالً جايي كه خراسان را مهد علم و زهد مياز خراسان به نيكي ياد مي

  : كندهايش آن جا را با كعبه و قرآن مقايسه ميكند كه در يكي از خراسانيهجايي از خراسان به نيكي ياد مي
  

 است چنان پاك و من آلوده چنينيا جنابي
  

 با جنابـت سـوي قـرآن شـدنم نگذارنـد      
 

 اميـــا مـــن آن پيـــل غريـــوان در ابرهـــه
  

ــان شــدنم نگذارنــد  كــه ســوي كعبــة دي 
 

 )153: 1385خاقاني، (   
  :گويدو اوج اين تشبيه در خراسانية ديگري است كه مي

  

  ردان به خراسان يابمـحرم گـرا معبه ـك       نزد من كعبة كعبه است خراسان كه ز شوق 
 )295: همان(                                                                                                       
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  :گيرينتيجه
 كه در ايـن زمينـه ميـان دو شـاعر تـا     در اشعار ناصرخسرو و خاقاني اشعاري در شوق خراسان وجود دارد؛ با اين

ديگر تا حدودي متفـاوت اسـت؛   هايي نيز وجود دارد؛ اما پرداختن دو شاعر به مسأله خراسان با يكحدودي شباهت
كـه   اين استها هاي متفاوت دو شاعر نسبت به جهان است و دليل ديگر اين تفاوتبينيها ناشي از جهانتفاوتاين 

جـا اخـراج شـده    ود اهل خراسان بوده و بعدها از آنجغرافياي زيستي هر دو تن متفاوت بوده است؛ ناصر خسرو خ
گـاه خراسـان را نديـده و    كند و در عوض خاقاني هـيچ به نيكي ياد نمي است و به همين دليل غالباً از مردم خراسان

-گاه به بدي از آن يـاد نمـي  هيچ كند وموعود خودرا توصيف مي كند، گويي بهشتجا ياد ميهميشه زماني كه از آن
  .كند

  :منابعفهرست 
 .86-73، صص 5، ش ةمشكو ،»توصيف كعبه و مدينه و خراسان در شعر خاقاني«، 1363: تجليل، جليل

پژوهشـكده باسـتان شناسـي    -ترجمه علينقي منزوي، معاونـت پژوهشـي   ،)2ج(معجم البلدان ، 1383: حموي بغدادي، ياقوت
  .معاونت معرفي و آموزشي، چاپ اول، تهران

 . الدين سجادي، انتشارات زوار، چاپ هشتم، تهران، تصحيح دكتر ضياءديوان، 1385: خاقاني، بديل بن علي
، به اهتمام، تصحيح و حواشي و تعليقات، دكتر مهدي قريب، چاپخانة سپهر، چاپ تحفةالعراقين، 1333: خاقاني، بديل بن علي

 .اول، تهران
  .، تصحيح و تحشية محمد روشن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهرانانيمنشĤت خاق، 1349: خاقاني، بديل بن علي

  . ، انتشارات اساطير، چاپ چهارم، تهرانخاقاني شاعري دير آشنا، 1364: دشتي، علي
 .،  ، به كوشش مهدي ماحوزي، سازمان انتشارات جاويدان، چاپ اول، تهران1362: دشتي، علي

 . ، با مقدمه، مقابله و تصحيح سعيد نفيسي، كتابخانه باراني، چاپ اول، تهرانديوان، 1339: رشيدالدين وطواط
، ترجمه عيسي شهابي، بنگاه ترجمه و نشر كتـاب، چـاپ   )از دوران باستان تا قاجاريه(تاريخ ادبيات ايران، 1354: ريپكا، يان
 . اول، تهران

 . جوب، بنگاه نشر انديشه، چاپ اول، تهران، به اهتمام محمد جعفر محويس و رامين، 1337: فخرالدين گرگاني
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