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 چكیده
یکی ازموضوعات ومسائلی که درشعر شاعران حماسه سرا برای تبیین صحنه های حماسی دیده میی شیود تییویر و ینیرین      
صحنه های بسیار زیبا است . این موضوع در جهت ایجاد نضایی است که خوانندگان این یثار خیوی  را درین نضیا احسیا     

ه نیز از جمله منظومه های حماسی دینی است کیه ابین حسیاو خوسی ی     کرده و با سراینده ی این یثار همراه باشند.خاوران نام
دربیان داستان های خیالی از مبارزات حضرت علی)ع( و یاران  در سرزمین خاوران سروده اسیت .درایین ملالیه سیعی شیده      

ز صینای  ادبیی   است به تیویرینرینی های ابن حساو درخاوران نامه بپردازیم . دربحث تیویرینیییرینی شیاعر نیاگزیر اسیت ا    
وصییورخیال برای تیویرگری است اده نماید ، ماتالش می کنیم به اهم این یرایه هیا کیه در تییویرگرایی تی ثیر گزارهسیتند ،      

 اشاره کنیم . 
 

 ابن حسام خوسفی ، خاوران نامه ، شعر ، حماسه ، تصویر گرایی :کلیدی واژگان
 
 
 
 مقدمه : .1

واضح بر مهارت شاعران درسرودن اثری حماسیی اسی. . هرچقیدر    آفرینش صحنه های زیبای حماسی دلیلی 
شاعر بهتر به بیان ویژگی های میادین نبرد و زیبایی های طبیعی و . . . بپردازد بیشتر خواننده ی خویش را بیرای  
مطالعه اثرش عالقه مند می سازد .در این مسیر صناعات ادبی ، بخش مهمی از زیبایی آفرینی شعر را بیر عهیده   

ارند. یكی از این شاعران محمدبن حسام الدین حسن بن شمس الدین محمد میتخل  بیه ابین حسیام اسی.      د
ه. ق. درشهر خوسف از توابع بیرجند به دنیاآمد .گفته اند او دهقان بود ودر منقب. گیویی درعهید   387.درسال 

بحر متقارب در ذکر جنگهیای   خاوران نامه ، منظومه ایس. حماسی دینی به» خود نظیر نداش.. یكی از آثار او 
علی بن ابیطالب )ع( در سرزمین خاوران به همراهی مالک اشتر ونیز با قباد پادشاه خاور وتهماسب شاه وامثیال  

بی. می باشدکه بنا به نوشته ی محققان آخرین تقلیید مهی    00122( این منظومه حاوی  171: 1781)صفا ،« آن 
ل آمده اس.. خاوران نامه در حیوزه توصییف و آفیرینش تصیویرهای     وقابل ذکری اس. که از شاهنامه به عم

ابزارکار شاعر برای بییان مقصیود واژه اسی. . وی    » حماسی دارای ارزش فراوانی می باشد. زیرا در هر نوشته 
باید اندیشه های پس. وبلند خود را از منشور لفظ بتاباند وبا ادای لفیظ بیه سیاحری بپیردازد وخواننیده را در      

: 1738)علیی اکبیری ،   .«  شعری خود نگاه دارد ، زیرا درزبان شعر ، واژه وسیله ی تفهی  وتفاه  اسی.   فضای
( در این منظور ابن حسام توانسته اس. با بهره گیری از مضامین حماسی و تصویر گرایی زیبا، صحنه هیارا  111

تخیل ، وزن وقافیه . اینیک دربیاره ی هیر     ملموس و عینی سازد. ابزار تأثیر گذار در شعر نیز عبارتند از :زبان ،
 یک ازآن ها توضیحی داده می شود .
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زبان : دریک نوشته ی ادبی نویسنده جز پیام رسانی ، نقش زیبایی آفرینی وتلقین عاطفی را نییز برعهیده دارد .   
دارند وبرقدرت این موضوع به این معنا اس. که نویسنده می تواند با انتخاب واژگانی که قدرت عاطفی باالیی 

تصویرآفرینی او می افزایند بر خواننده تأثیر بیشتری بگذارد .واژگان هریک دارای بار عاطفی ومعنیایی خاصیی   
 هستند و داشتن گنجینه ای قوی از واژگان تأثیر وگیرایی نوشته را باال می برد .

وشیته را میرثر میی سیازد . در ییک      استفاده از اس  ها ، افعال ، قیدها و صف. های مناسب با هر نوشته زبان ن
نوشته باید به توانایی دریاف. مخاطب وآهنگ موسیقی کلمات و مترادف ها توجه داشته باشی  ، چیون کلمیات   
درحك  جس  ومعانی آن ها درحك  روح می باشند وباید بین این دو رکن تناسیب وهمیاهنگی وجیود داشیته     

 را به دیگران القا نمایند.  باشد تا سریع تر اندیشه ها واحساسات نویسنده 
خیییال عنصر اصلی شعر ، درهمه ی تعریف های قدی  و جیدید اس. و هرگونه معنی دیگیری را در  » تخیل : 

میا خییال را بیه معنیی مجموعیه ی      (  » 7: 1781)شیفیعی کیدکنی ،  « پرتو خیال می توان شاعرانه بیان کیرد  
را با مفهییومی انییدک وسیع تیر ، « تصییویر» بییری  وتصییرفات بیییانی ومجییازی در شعییر به کار می 

که شامل هرگییونه بیان برجسته و مشخ  باشد می آوری  ، اگرچه از انواع مجاز و تشبیه در آن نشانی نباشید  
 (11)همان : « 

ییه ووزن  وزن وقافیه : وزن وقافیه نیز به نوبه ی خود جایگاه بسیار مهمی بر تیأثیر کیالم دارنید . هرچقیدر قاف    
وزن نیوعی ایجیاد بیی    » ازارزش موسیقایی بیشتری برخوردار باشند بیشتر شنوده را تح. تأثیر قرار می دهند . 

خویشتنی وتسلی  اس. برای پذیرفتن خیالی که در نفس کالم مخیل وجود دا رد ، چندان که دروغ را نییز میی   
تصیدی  کنید واگیر وزن نباشید ، ایین تسیلی  وبیی        توان به خواننده وشنونده به گونه ای انتقال داد که آن را 

 (78: 1781)شفیعی کدکنی ،«  خویشتنی در برابر کالم مخیل دشوار تر انجام شود . 
، بحیر متقیارب   « فعولن فعولن فعولن فعل  » وزنی که ابن حسام برای سرودن خاوران نامه استفاده کرده اس. 

س. . بحری که برای سیرودن مطالیب وموضیوع حماسیه     مثمن محذوف یعنی همان وزن شاهنامه ی فردوسی ا
متناسب می باشد . این وزن باعث می شود آن شور حماسی که در حماسه وجود دارد به مخاطیب نییز انتقیال    

 یابد وخواننده هنگام خواندن شعر حماسی آن روح حماسی را درخود احساس کند .  
یه یعنی شامل صام. به اضافه ی یک یا دو صام. می باشید  قافیه نیز در این مثنوی بیشتر تابع قاعده ی دوم قاف

. بیشتر کلماتی که به عنوان واژگان قافیه انتخاب شده اند شامل اس  یا صف. می باشند . اگرچه قیوافی فعلیی   
 نیز دربین آنها دیده می شود اما به نسب. اس  بسیار کمتراس. .

اگربگویی  تصویر جوهراساسی تأثیر سخن شاعران اس. سخنی به گزاف نگفته ای  چون کلید راهیابی به دنییای  
ذهن شاعر اس. . برقراری پیوند ذهن شاعر با ذهن پیچیده مخاطب کار آسانی نیس.، درشعر شاعر سیعی میی   

نگنیای تخییالت وتناسیبات    کند با تكیه برتأمالت فردی وه  چنین تجارب شعری واسیتعدادذاتی خیویش از ت  
 دنیایی وقراردادی بگریزد ودامنه ی تصویر سازی وتوصیف ها را گسترش دهد .  

پرکاربردترین تصاویر هنری خاوران نامه به کمک کنایه ، تشبیه و استعاره ساخته می شیوند . مجازهیا واایراق    
های تصویری نیز دراین اثر حماسی جایگاه ویژه ای دارند . او تصاویر ملموس را بیا تشیبیه ، وتخییالت اییر     

ان می کند . درنهای. باکنایه اندیشه وعمل محسوس را با استعاره و بلندترین پروازهای خیال خود را با مجاز بی
 رادرکناره  قرار می دهد واز ورای عمل انجام شده به منظور اصلی خویش می رسد .  

دربارۀ زندگی و پیشینۀ تحقی  باید این نكته را یاد آورشوم تاکنون پژو هش هایی در خصوص زنیدگی و آثیار   
صیورت   1738زرگداش. این شاعر درپیاییز و زمسیتان   ابن حسام در فصل نامۀ خراسان پژوهی تح. عنوان ب
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گرفته اس.. ه  چنین خان  فریباعطاشیبانی مقاله ای تح. عنوان تصویرآفرینی بالای درخاوران نامه نوشته انید  
که با آنچه در این مقاله ذکر شده درعل  بیان و جزئیات آن تفاوت های محتوایی زیادی دارد. تالش ما بیر ایین   

بررسی جامع تری به صورت جزئی به انواع آرایه های عل  بیان بپردازی  . عالوه بر آن بیه آراییۀ   بوده اس. در 
 تلمیح واندیشه های نجومی که در تصویر سازی های ابن حسام تأثیرگذاربوده اند پرداخته شده اس. .

 
 خیال و تصویردر شعر :        .0

خویش پرداخ. از عنصر خیال بی نیاز نبیوده اسی.   انسان اززمانی که به سرودن اشعار ویانوشتن مطالب ذهنی 
چون خیال جوهر اصلی وعنصر ثاب. شعر اس. . شاعر یک روییداد روحیی را کیه ناخودآگیاه در ضیمیر او      

آیا بی نیروی خییال وبیی تصیرف    »انعكاس یافته بیان می کند . دکتر شفیعی کدکنی دراین خصوص می گوید: 
سرود؟ این پرسشی اس. که هرکس اندک آشنایی باجوهر شعر داشیته   خیالی درمفاهی  هستی ، می توان شعری

باشد ، درپاسخ آن خواهد گف. : نه! زیرا اگر از هر شعر مرثر ودل انگییزی ، جنبیه ی خییالی آن را بگییری  ،     
)شیفیعی کیدکنی   .« جزسخنی ساده وعادی که از زبان همه کس قابل شنیدن اس. ، چییزی بیاقی نمیی مانید     

اریف مختلفی ناقدان اروپایی ونویسندگان عربی وفارسی از خیال داشته اند . این تعاریف را دکتر ( تع1: 1781،
شفیعی کدکنی درکتاب صورخیال خویش بیان کرده اسی. . ازجملیه تعریفیی کیه از زبیان صیاحب کشیاف        

الفیا  مشیترک   وخیال نزد شعرا آنس. که ایراد» اصطالحات الفنون از خیال بیان شده اس. این چنین می باشد 
مشتمل بر دو معنی بود ، یكی حقیقی ، دوم مجازی ومراد مجازی باشد . وشرط آنس. که مجازاصطالحی باشد 
ویا ایراد لطیفه ای ، ویا ضرب المثلی واز اینها هرییک مشیتمل بیر دو معنیی باشید ازجهی. حقیقی. ومجیاز         

معنی نماید ودرطرف دوم خیال نمیوده   ومرادمجاز بود وبر معنی حقیقی خیال رود ، یعنی دریک جانب صورت
 (11: 1781همان ،«)شود وهمان معنی مراد باشد . 

ما خیال را به معنیی مجموعیه ی تصیرفات بییانی     » باتوجه به آن چه گفته شد می توان این سخن را گف. که 
برجسیته   ومجازی درشعر به کار می بری  و تصویر را با مفهومی اندک وسیع تیر ، کیه شیامل هیر گونیه بییان      

 (11: 1781همان ،«)ومشخ  باشد می آوری  اگرچه از انواع مجاز وتشبیه درآن نشانی نباشد . 
 
 شیوه ی تصویر سازی ابن حسام درخاوران نامه : .7

شاعران حماسه سرا برای خل  حماسه ی خویش بی نیاز از به تصویر کشیدن صحنه های رزم وبزم درشعر نمی 
ان جنگی و ابزارآالت رزم برای تأثیر بیشتر بر مخاطبین خیویش نیازمنید تصیویر    باشند . آنان درتوصیف پهلوان

سازی های زیبایی می باشند . ابن حسام درخاوران نامه که یک اثر حماسی اس. نمی تواند بی نیازاز این خیال 
سی داشیته  اندیشی ها وخل  تصاویر رزمی باشد . اواگرچه درسرودن این اثر تقلیدی صرف از شاهنامه ی فردو

اس. ، اما دامنه ی خیال او وتنوع تصویر های شعری اش بسییار فیراوان و زیباسی. . اگردرسراسیر شیاهنامه      
وصف های تشبیهی یا استعاری که سخن را به درازا می کشاند به دشواری دیده می شود ، درخاوران نامیه نییز   

ویر سازی های او ساخ. تصاویر سیاده  تاحدی این سخن صدق می کند . یكی از جنبه های قابل بررسی درتص
ومرکب اس. که دربحث انواع تشبیهات بیشتر دراین خصوص صحب. خواهی  کرد . درشعر ابن حسیام جلیوه   
های گوناگونی از طبیع. را می توان دید . این تصاویر بامصالحی که عناصر طبیعی هستند ساخته میی شیوند .   

اهی مواقع با پهلوانان وشخصیی. هیای اصیلی داسیتان سیر      طبیعتی که سرزندگی آن همیشگی اس. اگرچه گ
ناسازگاری دارد وهمین مورد دلیلی بر زنده بودن وجاری بودن طبیعی. در شیعر شیاعر اسی. . درخطابیه هیا       



 1731 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      1

وسخنان خویش سعی می کند جایگاه عنصر دین و ارزشهای دینی را حفظ نماید . درهیچ جیای خیاوران نامیه    
آن از شراب ومی و میییگساری سخن رفته باشد . نیروی پهلییوانان او از ایمان نمی توان یک بی. یاف. که در

و اعتقادات مذهبی شان نشأت می گیرد . در بیان توصیف قدرت پروردگار به زیبایی از انیواع تصیاویر هنیری    
دیل زرین میاه ،  چون تشبیه ، استعاره، کنایه ، مجاز و . . . بهره گرفته اس. . اصطالحاتی چون : رواق سپهر ، قن

عل  برکش وعروس سحرگاه به خواننده کمک می کند تابه تأثیر گذاری طبیعی. وجلیوه هیای آن درشیعراین     
 شاعر پی ببرد.

 
 انواع تصاویر درشعر ابن حسام در فن بیان :   .1

وجیه   الف ( تشبیه : تشبیه ادعای همانندی دوچیز می باشدکه آنرا به وسیله ی چهاررکن آن یعنی مشبه،مشبه به،
شبه و ادات تشبیه بیان می کنی  . آنچه درباب تعریف آن درکتب مختلف بیان شده اس. تمام دالل. بیر همیین   

تشبیه ماننده کردن چییزی  »معنی دارد . دکتر شمیسادرکتاب بیان خویش چنین تعریفی از تشبیه بیان کرده اس. 
« نه صدق ، یعنی ادعائی باشد نیه حقیقیی .   اس. به چیزی ، مشروط براین که آن مانندگی مبتنی برکذب باشد 

( فهمیدن تشبیه ، درک وجه شبه های پنهانی وادعایی آن می باشد . درخاوران نامه نیز شیاعر  13: 1731)شمیسا،
 ناگزیر از کاربرد انواع تشبیه می باشد . چون برپایه ی تشبیه می توان بسیاری از تصاویر زیبا را ایجاد کرد .

 (1011: 1780كی چون پلنگ      یكی همچو پیل ودگر چون نهنگ )ابن حسام ،یكی همچو شیر وی
از انواع تشبیهاتی که درخاوران نامه به کار رفته  بیشتر تشبیهات آن حسیی اسی. ، اگرچیه تشیبیهات وهمیی      
 وخیالی یا بلیغ ه  به فراوانی درآن دیده می شود ؛اماچون شعرحماسی اس. بیشتر از تشبیهات حسیی اسیتفاده  

 شده اس..اکنون به نمونه هایی ازانواع تشبیهات اشاره می کنی  .
(تشبیهات حسی وعقلی: تشبیه به اعتبارحسی وعقلی بودن مشبه ومشبه به به چهارحال. تقسی  می شود. الف( 1

تشبیهات حسی به حسی: در این نوع از تشبیهات هر دو طرف تشبیه یعنی مشبه و مشیه به محسوس هستند.مثال 
 (13اند دراین قصر کشور فروز     گهی هندوی شب گهی ترک روز)همان: : نش

دراین بی. شاعر شب را در سیاهی به هندو و روز را در روشنی وسفیدی به ترک تشیبیه کیرده اسی. . هنیدو     
تشبیه کامال حسی اس. ومشبه و مشبه به هردو محسوس هستند تضادی که بین دو تشیبیه وجیود دارد در درک   

 تشبیه وتأثیر گذاری آن بر مخاطب بسیار مرثر می باشد. مثال های دیگر از تشبیهات حسی :معنای 
 (717کمان چون دُم عقرب از سوی پش.          شده حلقه و تیر رفته زمش.  )همان: 

 دراین بی. کمان مشبه محسوس و دم عقرب مشبه به محسوس می باشدوحلقه بودن آن وجه شبه اس. .
 (1211: 1780یییو از بیییاد مییغ           همه برکشیدند کوپال و تیغ   )ابن حسام ،بجنبید لشكر چ

 دراین بی. لشكر مشبه و مشبه به میغ اس. که هردو حسی می باشند. وجه شبه نیز جنبیدن سریع اس..
 (1183بیر آن کوه دامیین یكی اار بود            که از تیرگی اار چون قار بود  )همان: 

 اار ومشبه به قار )قیر( می باشد که هردو محسوس می باشند ووجه شبه نیز تیرگی اس. . مشبه
 (1111چیو تیغ  بخندد به میدان کییین            بگرید چو ابر آسمان بر زمین  )همان: 

 آسمان مشبه محسوس وابر مشبه به محسوس و گریه کردن وجه شبه اس. .
 (7311در و بام  خانه به  کردار قار   )همان:          بیدو  بر  نشانییده   دری  استوار

 دراین بی. نیز در و بام مشبه ، قار مشبه به که هردو حسی می باشند و سیاهی وجه شبه اس. .
 (0183برآن رو که سیماب گون گش. موی       گریزند یاران چوسیماب ازاوی)همان: 
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شبه سفیدی اس. . در مصراع دوم ییاران مشیبه ، سییماب    در مصراع اول مشبه موی ، مشبه به سیماب و وجه 
 مشبه به و گریزان بودن وجه شبه اس. .  

ب( تشبیهات عقلی به حسی: در این تشبیه مشبه امری اس. که با حواس پنج گانه قابل درک نیس. ، وبه همین 
 .مانند :دلیل آن راعقلی می گویند، ولی مشبه به محسوس بوده وبا حواس ظاهری قابل درک اس.

 (712: 1780که ای نقش بنییید خیال سخن                   بیان تو خال جمال سخن )ابن حسام ،
 دراین بی. بیان ، مشبه عقلی و خال ، مشبه به محسوس وجمال داشتن وجه شبه اس. .

 (131در ایین کشور از دانش ودین من               چو آیینه می تاف. آیین من )همان: 
 بی. آیین ، مشبه عقلی و آیینه ، مشبه به محسوس و تابیدن وجه شبه اس. . دراین

 (130چو آیینه روشن کنید روی ورای                     به آیین پیغمبر رهنمایی )همان: 
 روی ورای ، مشبه عقلی و آیینه ، مشبه به محسوس و روشن کردن وجه شبه اس. .

 (1111قضا وقدر دستیار منند )همان:                  دل وتیغ بیییازو حصییییار منند    
 دراین بی. قضاوقدر، مشبه عقلی ودستیار، مشبه به محسوس وهمراه بودن وکمک کردن وجه شبه اس..

ج( تشبیهات حسی به عقلی : این تشبیه بر عكس عقلی به حسی اس. و مشبه به با حواس پنج گانه قابل در ک 
 با این حواس می توان درک کرد ودرحقیق. محسوس اس. . مانند :نمی باشد و فقط مشبه را 

 (027: 1780چو وه  سبک سیر چیابک خرام                چو برق از شتابندگی تیزگام)ابن حسام ،
دراین بی. شاعر وقتی به بیان وصف معراج پیامبربزرگوار اسالم می پردازد در توصیف اسب پیامبر یعنی بیراق  

نمودن آن بزرگوار به عرش الهی می آید ، آمدن شتابان واز روی اشتیاق  براق رابا ایین تشیبیه   که برای مشرف 
 توصیف می کند . براق یا اسب مشبه محسوس، وه  مشبه به عقلی وشتابندگی وجه شبه اس. .

 (001تو خورشید قدری وما اختیری               تو سلطیان شرعی ومالشكری  )همان: 
راسالم مشبه محسوس و خورشید قدر مشبه به عقلی اس. در مصراع دوم نیز پییامبر اسیالم مشیبه    تو یعنی پیامب

 وسلطان شرع مشبه به می باشد .
 (1718هوا چون دل کافران تیره گش.             سپاه علی اندر آن خیره گش. )همان: 
 در این بی. هوا مشبه محسوس ودل کافران مشبه به ایر محسوس وعقلی اس. .

 (1301شبی بود مییییییانند روز شمار             زمانه چو قیر وزمین همچو قار )همان: 
 در این بی. شب مشبه و روز شمار که کسی کیفی. آن را ندیده مشبه به عقلی اس. .

 د(تشبیهات عقلی به عقلی: دراین تشبیهات، مشبه ومشبه به هردوباحواس پنج گانه قابل درک نمی باشند.
 (013ز پی جییییاه و اکرام تو                  مقام تو محمود چون نام تو  )همان: کنی  ا

در این بی. شاعر مقام را که مشبه ایر محسوس اس. به مشبه به نام ، که آن نیز عقلی وایییر محسییوس میی   
 باشد تشبیه کرده اس. و وجه شبه آن نیز محمود ونیک بودن اس. .

 (0133خوش       تودرخواب با انج وشادی وکش )همان:  جوانی به کردارخوابی اس.
 دراین بی. نیز جوانی مشبه عقلی وخواب مشبه به عقلی اس. و خوش بودن وجه شبه اس. .

( تشبیه بلیغ : ازنمونه های دیگرتشبیه می توان به تشبیهات بلیغ اشاره کردکیه درآنهاوجیه شیبه وادات تشیبیه     0
ه به تنهایی بیان می شوند . این گیروه از تشیبیهات بیه دو دسیته ی اضیافی      حذف میشوند وفقط مشبه ومشبه ب

واسنادی تقسی  بندی می شوند . در تشبیهات اضافی مشبه ومشبه به به صورت یک ترکیب اضافی به کیار میی   
 روند ودر تشبیهات اسنادی مشبه ومشبه به به صورت یک جمله ی اسنادی می باشند .      
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 (11: 1780راف راغ               فروزان کند از شقای  چراغ )ابن حسام ،چو درباغ مینو بر اط
دراین بی. ه  تشبیه بلیغ اضافی بكاررفته وه  تشبیه بلیغ اسنادی ؛ باغ مینو تشبیه بلیغ اضافی اس. وه  چنیین  

اسنادی اسی.   شقای  را چون چراای دانسته که باغ را پر نور کرده اس. ) شقای  چراغ اس. (و این تشبیه بلیغ
 . ازاین نوع تشبیهات نیز فراوان درخاوران نامه بكار رفته اس. . مانند :

 (31توشمعی وایر تو پروانه اند              تویی آشنا   جز تو بیگانه اند   )همان: 
 تو مانند شمع هستی. در این تشبیه تومشبه وشمع مشبه به اس. .ادات تشبیه ووجه شبه محذوف هستند.

 (7812را بگیر د به شمشیر تیز             کند روز بر دشمنان رستخیز)همان:  جهان
 ( تشبیهات خیالی : نمونه ای دیگر از تشبیهات بكار رفته تشبیهات خیالی هستند .7

 (1110شبی بود بر سان دریای قیر              نه  خورشید پیدا نه بهرام وتیر )همان: 
مشبه به آن امری ایر موجود وایر واقعی اس. که مرکب از حداقل دوجزء اس.  »دراین تشبیه که خیالی اس. 

( که دراین جادریای قیر مشبه بهی اس. که تیک  13: 1731)شمیسا،« ، اما تک تک اجزای آن حسی وموجودند.
جود تک اجزای آن یعنی دریا و قیر به تنهای در دنیای مادی  موجودند ولی ترکیب دریای قار در جهان مادی و

 ندارد .
 به عنوان مشبه به درجهان مادی موجود نیس. :« دریای قار»مثال های دیگر که در همه ی آنها ترکیب 

 (0237: 1780هواشد به کرداردریای قار            توگفتی که دوزخ شده اس. آشكار)ابن حسام،
 دراین مثال مشبه هوا ومشبه به در یای قار می باشد .

 (1711یای قار           دو دسته علی زد همی ذوالفقار)همان: شب تیره عال  چو در
 دراین مثال نیز مشبه عال  و مشبه به همان دریای قار می باشد که توضیح داده شد .

( تشبیهات وهمی : در این تشبیهات مشبه وجود خارجی دارد ومحسوس اس. ولی مشبه به عالوه بیراین کیه   1
 رجی ندارد . محسوس نیس. بلكه اصالٌ وجود خا

 (300برآورد زید سپهبد اریو                 به اسب اندر آمد به کردار دیو)همان: 
دراین بی. شاعر زیدبن افلج را که از همراهان خاوران شاه می باشد به دیو شیباه. داده اسی. کیه مشیبه آن     

شیاعران وییا درادبییات    حسی ومشبه به وجود خارجی ندارد وتشبیه وهمی ساخته اس. . دیو اگرچه درشیعر  
جایگاهی دارد اما درجهان عین موجودی به نام دیو وجود ندارد . تعداد ایین تشیبیهات نییز در خیاوران نامیه      

 فراوان نیس. . اکنون به نمونه هایی دیگر ازاین تشبیهات اشاره می کنی  .
جهیان میادی وجیود نیدارد.     درهمه ی ابیات زیر مشبه به اژدها اس. اما در حقیق. موجودی به نام اژدهیا در 

دربی. اول شاعر هالل را به اژدها تشبیه کرده اس. آن ه  اژدهایی که می ارّد .  ودربیی. دوم  بیا توجیه بیه     
ابیاتی که قبل از این اشعار در منظومه ی خاوران نامه آمده ، منظور از سواری که همراه سیعد اسی. حضیرت    

اژدها شباه. داده اس. . در بی. سوم نییز مالیک بیه اژدهیایی       علی ) ع (  می باشد و شاعر علی ) ع ( را به
تشبیه شده اس. ، که در سم. راس. حضرت علی ) ع ( می باشد همین طور واژه ی شیر در این بی. استعاره 

 از حضرت علی ) ع ( اس.  .
 (171: 1780،دگر ره هالل اندر آمد چو شیر                     بغرّید چون اژدهای دلیر )ابن حسام 
 (100سواری اس. همراه با او به ه                   دمنده یكی اژدهییییییای دژم )همان: 
 (7283جهانگیر مالک ابر دس. راس.                  تو گفتی مگرشیربا اژدهاس. )همان: 
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وبر زیبایی تصاویر ذهنیی   ( تشبیهات ملفوف : نمونه ای دیگر از تشبیهاتی که شاعر توانسته از آنها بهره بگیرد1
 وموسیقی کالم خویش بیفزاید تشبیه ملفوف اس. مانند:

 (1011به روی وبه موی وبه چش  آن بهار               گل وسنبل ونرگس آبدار )همان: 
دراین تشبیه تمامی مشبه ها درمصراع اول وتمامی مشبه به ها به ترتیب در مصراع دوم ذکر شیده انید وباعیث    

 ه ملفوف گردیده اس. .روی به گل ، موی به سنبل ، چش  به نرگس آبدارشباه. داده شده اس.. خل  تشبی
این تشبیهات را می توان در گروه تشبیهات بلیغ نیز قرار داد چون فقط طرفین تشیبیه بییان شیده انید وحالی.      

 اضافی نیز بین آنان برقرار می باشد . نمونه ای دیگر ازتشبیهات ملفوف : 
 (1018د وبیییییادام چش  ولبش             دوای دل وطوق جان ابغبش )همان: شكیر بو

در این تشبیه چش  ولب به ترتیب به شكر ولب تشبیه شده اند وتشبیه ملفیوف سیاخته انید . عیالوه بیر آن در      
 مصراع دوم نوعی تشبیه جمع نیز موجود اس. که در ادامه توضیح داده شده اس. .

راین گونه تشبیهات مشبه ومشبه به هریک از دوجزیا بیشر تشكیل می شوند . آن چنان که (تشبیهات مرکب : د1
وقتی این دوجییز با ه  تییرکیب شده ویا در کنییار ه  قرار می گیرند هیئ. یا ترکیبی جدید را می سیازند .  

ند مشبه یک طرف ودو ییا  در این تشبیه پیونددو یا چند چیز در مشبه یا مشبه به مقصود اس. نه این که دو یا چ
چند مشبه به در طرف دیگر باشند . در این تشبیه اگر حال. ترکیب را از هریک از طرفین تشبیه مرکب بگییری   

 صالحی. خود را برای مقابله با طرف دیگر از دس. می دهد .  
 وجه شبه نیز در تشبیه مرکب دو گونه اس. :

 نتیجه ای که ازاجزای مشبه حاصل می شودبانتیجه ای که از اجزای مشبه به پدید می آیدهمانند اس..   -1
 (1301: 1780سنان بر سپر چون همی یاف. راه         تو گفتی ستاره اس. بر روی ماه )ابن حسام ،

رار گرفتن ماه وستاره بر روی ه  در این تشبیه نتیجه ی خوردن سنان وتیربر سپر وایجاد نورفراوان از آن مانند ق
 اس. که آن نیز باعث ایجاد نور بسیار زیادی می شود .

 (  1303عمود گران سنگ بر ترگ وخود            چو سنگی که آید زباال فرود )همان: 
ر در این تشبیه قرار گرفتن عمودگران سنگ بر روی ترک وخود مانند افتادن سنگ از باال به پایین می باشید . د 

 این مثال نیز نتیجه عمل که قدرت ضربه وتخریب می باشد مورد شباه. قرار گرفته اس. .
شكل ورنگی که از اجزای مشبه پدید می آید با شكل ورنگی که از اجزای مشبه به حاصل می شود یكسیان   -0

 اس. . مانند مثالهای زیر :
 (1308نشس. )همان:  عقاب سه پر بر سپر می نشس.          چوتیغ ازمیان درکمر می

دراین بی. مشبه شامل دوجزء اس. ،عقاب سه پر یک جزء وسپر جزء دیگر اس.  وایین دوجیزء ییا دوجیزء     
مشبه به که آنها نیز شامل تیغ وکمر هستند شباه. داده شده اس. . وجه شبه نیز از ترکیب این دوجز ء حاصل 

 خ. ومحك  .می شود . یعنی قرار گرفتن شئ برنده در میان صفحه ای س
 (0233چنان چش  بینندگان تیره گش.       که خورشید بر آسمان خیره گش.  )همان: 

 دراین مثال نیز تیره شدن چش  بینندگان به خیره وتاریک شدن خورشید در آسمان تشبیه شده اس. .
 تشبیه جمع وتسویه : در تشبیه جمع یک چیز به چند چیز شباه. داده می شود . مانند : -3
 (1018كر بود وبادام چش  ولبش               دوای دل وطوق جان ابغبش )همان: ش

دراین بی. عالوه براین که در مصراع اول تشبیه ملفوف را داری  در مصراع دوم ابغب مشبه اس. ودوای دل و 
 طوق جان هر دو مشبه به می باشند .  
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 یز به یک چیز شباه. داده می شود .مانند :امادر تشبیه تسویه عكس تشبیه جمع اتفاق می افتد وچند چ
 (113: 1780شبی بود تاریک وراه دراز                    به کردار زلف بتان طراز )ابن حسام ،

در این مثال شب تاریک وراه دراز که مشبه هستند به یک مشبه به که آن نیز زلف می باشد شیباه. داده شیده   
 د شب تاریک اس. واز نظر بلندی مانند راه دراز می باشد .اس. . یعنی زلف از نظر سیاهی مانن

استعاره به کار بردن واژه یی به جای واژه ی دیگر » ب( استعاره : دکتر شمیسا درتعییریف استعاره می گوید : 
شمیسیا ،  «)به عالقه ی مشابه.)ووجودقرینه( اس.،یا تشبیهی اس. که ازآن فقط مشبه بیه بیه جامانیده باشید.    

 (استعاره هایی که درخاوران نامه به کاررفته اند بیشتریامصرحه هستندویا مكنیه .111: 1731
استعاره ی مصرحه ، تشبیهی اس. که از آن فقط مشبه به باقی مانده باشد وبقیه ی ارکان تشبیه حیذف شیوند .   

عاره هیای مصیرحه   اگرچه نمونه هایی ازاستعییارهای مكنیه و تشخی  نیز درآن دیده می شود اما نمییود است
مانند بیشتر آثار حماسی بیشتر می باشد .مثال دربی. زییر شاعر به جای آسمییان ازخیمه ی بی ستون که مشیبه  
به تشبیه میباشد استفاده کرده واز ذکر مشبه خوداری نموده اس. تاذهن مخاطب را برای دریاف. معنی به تالش 

 وادار کند .
 (3: 1780نگارنده ی سقف زنگار گون )ابن حسام ،          برآرنده ی خیمه ی بی ستون       

 اکنون به نمونه هایی دیگر از استعاره های به کار رفته در این مثنوی اشاره می کنی  .
 (  3نگارنده ی خال مشكین شام                   برآرنییده ی صبح از ایوان بام )همان: 

 اره از آسمان اس. .خال مشكین استعاره از سیاهی شب وبام استع
 (1321زمشک سیاه و حییریر سپید                    کشیدم بسی نقش بی  وامید )همان: 

 مشک سیاه استعاره از مرکب سیاه و حریر سفید استعاره از صفحه ی سفید کااذ اس. .
 دربسیاری از اشعار واژه های متفاوتی به عنوان استعاره از دنیا بكار برده اس. مانند:

 توشهباز قدسی در این دامگاه                 یكی میل کن سوی آرامگاه
 (122-121سراپرده ی قدس مأوای توس.           رباط خرابه نه زیبای توس.)ابن همان: 

 (121دو هفته در این باغ مردم فریب            مپیمیییای چندین فراز و نشیب )همان: 
 نمونه های دیگر :
 (0111: 1780امیید وبی      مرصع شدازدانه های یتی )استعاره از اشک( )ابن حسام ، کاله کییانی به

 دربی. زیر نیز شیر شمشیر زن  استعاره از حضرت علی )ع( می باشد .
 (0710که این شیرشمشیرزن حیدراس.    به رزم اندرون مرد صدلشكر اس.)همان: 

ره ها استعاره ی مكنیه اس. وآن تشبیهی اس. کیه فقیط مشیبه    استعاره ی مكنیه : نمونه ای دیگر از انواع استعا
 ه ها دچار سردرگمی نشود .مانند  همراه یكی از لوازمات مشبه به آورده می شود تا خواننده در بین انواع مشبه ب

 (1007گل سرخ من الله ی زرد شد                تنور تمنای من سرد شد )همان 
اینكه خود استعاره مكنیه اس. به چیزی تشبیه شده اس. که سرد بودن الزمیه آن   دراین بی. تنور تمنا عالوه بر

 ویا از لوازمات آن اس. . مانند آب سرد یا یخ که دیگر مثل تنور داغ خاصی. چسبندگی ندارد .
گاهی مواقع مشبه به انسان اس. ودر این صورت مشبه با یكی از اجزای بدن انسان همراه می شود که بیه ایین   

 ل. تشخی  می گویند .حا
 (1081چوزور آورد دس. اواای عش                بگردد سر عقل در پای عش  )همان: 
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دراین بی. از استعارهای مكنیه که خود نیز تشخی  می باشداستفاده کرده اس. مانند: دس. اوایای عشی  ،   
مشبه به یعنی دسی. ، سیر وپیای     سر عقل و پای عش  ، که در همه ی این استعاره ها  مشبه با یكی از اجزای

 انسان ) مشبه به( همراه شده اس..نظیراین استعاره ها نیزدرخاوران نامه زیاددیده می شود .
 (0181زعشرت فر شوی دس. امیییید           چو بینی که موی سیه شد سپید )همان: 

 (1012)همان:  بگیییرید بسی ابییر فصییل بهیار           بخندد بسی الله بیییر کوهسار
دراین جا باید یادآورشوی  ابن حسام در تصویر آفرینی های حماسی خویش به بهترین وجیه از اسیتعاره هیای    

 عام و گاهی دور از ذهن بهره برده اس. .او برای القای معنی با مهارت تمام لفظ و معنی را بكارگرفته اس..
دای ایجاد علوم بالای ، کسیانی کیه شیناخ. وجیوه     مجاز از مهمترین موضوعاتی اس. که ازابت» ج( مجاز : 

زیبایی قرآن را وجهه ی هم. قرار داده بودند به آن می پرداخته اند وه  اکنون نیز از مهمترین مباحث بالای.  
» ( درتعریف مجاز نیز استاد همایی این چنین تعریفی ارائه کرده اسی.  113: 1711)فاطمی ،« وعل  بیان اس. . 
فظ اس. در ایر معنی اصلی وموضوع له حقیقی به مناسبتی، وآن مناسیب. رادر اصیطالح فین    مجاز استعمال ل

بیان شیود منظیور از آن   « دس. » ( ماننیید زمییانی که واژه ی 013: 1732)همایی ،« بدیع عیالقه می گویند . 
 قدرت باشد .

دارند که در اینجا به بعضی از آنها اشاره  اکنون به بیان انواع عالقه های مجاز می پردازی  . عالقه هاانواع متعدد
 می نمایی  .  

 عالقه کلی. وجزئی. : این نوع عالقه ذکر کل واراده ی جزء می باشد . مانند : -1
 (0131: 1780سر پنجه بگشاد چون شیر مس.               بیفشرد بر دسته ی تیغ دس. )ابن حسام ،

 اس. نه کل دس. که از بازو تا سر انگشتان می باشد . در این بی. منظور از دس. کف دس. وانگشتان
 عالقه ی حال ومحل: دراین عالقه محل چیزی به جای خود آن چیز به کار می رود .مانند: -0

 (0288به قلب سپه بییر سپهدار ج                   همه دش. پرناله ی زیر وب  )همان: 
ی اس. که در دش. نبرد حضور داشته اند وعالقیه ی آن نییز   دراین بی. واژه ی دش. مجاز از سپاهیان وافراد

محلیه می باشد یعنی محل سپاه که دش. می باشد به جای افراد سپاه به کار رفته اسی. . درمثالهیای زییر نییز     
 منظور از سپاه افراد سپاه می باشد  :  

 (333)همان:  سپاه از در شهر بیییییرون  کشید           سپه را  زتنگی به هامون  کشید 
 (1182سوی داروی بیهشی بیییرد دس.        سپه رابه خواب اندرون کردمس.)همان: 

عالقه ی الزمی. وملزومی.: دراین نوع عالقه الزم وملزومیی بیه جیای یكدیگربیه کیارمی رونید . ماننید :          -7
 (0127ان: جهیییان زآتش تیغ او پر فروغ                 فروای که در وی نباشد دروغ  )هم

 دراین بی. منظور از آتش همان نور آتش اس. زیرا الزمه ی آتش نور وحرارت اس. .
 عالقه ی آلی.: دراین نوع عالقه نیزآل. انجام دادن عمل رابه جای خودآن عمل به کارمی برند مانند: -1

 (331زبانش چوآب اس. وتیغش چو آب       بدین هردوَش کس نگوید جواب)همان: 
 ی. نیز از زبان که آل. سخنوری اس. به جای سخن گفتن استفاده شده اس. .دراین ب

 عالقه ی سببی. یا عل. ومعلول : در این نوع عالقه ذکر سبب واراده ی مسبب می شود .مانند: -1
 (1380نویسنده از عنبییر تیر چو مشک        قل  راند بر روی کافور خشک )همان: 

 از واژه ی قل  که ابزار نوشتن اس. استفاده کرده اس. . دراین بی.  نیز به جای نوشته
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اگر چه از عالقه های دیگری مانند: عموم وخصوص ، ماکان وما یكون ،جنس ، تضاد ،احتراو وشباه.  نییز در  
کتب بدیعی یاد شده اس. ؛ اما چون بیشتر مجاز ها وعالقه های به کار رفته در خاوران نامه از این چند نیوعی  

 کردی  می باشند ، به بیان وتوضیح همین موارد بسنده می نمایی  .که یاد 
دربرابر مجاز حقیق. مطرح می شود ، که آن نیز استعمیال لفظ در معنی حقیقی واصلی خویش می باشد . مانند 
زمانی که لفظ دس. بیاید ومقصود اندام مخصوص از بدن باشد . درمجاز ه  چنان که نیاز مند عالقیه هسیتی  ،   

ه قرینه نیز نیازمند می باشی  ؛ که قرینه ها نیز به دو نوع لفظی ومعنوی تقسی  می شوند .درایین جیا بیه نمونیه     ب
 های از مجازهای بكار رفته در خاوران نامه اشاره می نمایی  .  

گیردد .  د( کنایه : یكی از ویژگی های زبان شعر بیان ایر مستقی  اندیشه هاس. تاباعث تأثیر گذاری بیشتر کالم 
کنایه یكی از صورت های بیان پوشیده واسلوب هنری گفتار اس. . بسیاری از معانی را که اگربامنط  عیادی  » 

گفتار ادا کنی  لذت بخش نیس. وگییاه مستهجن وزش. می نماید ، از رهگذر کنییایه  می تیوان بیه اسیلوبی    
ایه اگرچه از گذشته تاحال تعاریف زییادی  (   درتعریف کن112: 1781شفیعی کدکنی، «)دلكش ومرثر بیان کرد 

کنایه عبارت یا جمله ای اس. که مراد گوینیده معنیای   » بیان شده اس. اما دراینجا این تعریف رابیان می کنی  
ظاهری آن نباشد ، اما قرینه ی صارفه یی ه  که مارا از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کنید وجیود نداشیته    

 (071: 1731باشد . )شمیسا ، 
کنایه هارا از نظر وضوح ، وسایط و سیاق به چهار دسته ی تعریض ، تلویح ، رمز ، اشاره وایمیا تقسیی  بنیدی    
کرده اند . یكی از پرکاربرد ترین صنایع ادبی تصویر سازی که در خاوران نامه دییده میی شیود کناییه اسی..      

ربردهای فراوانی یافته اند.اینک به نمونه هیایی از  بسیاری از این کنایه ها با زندگی روزمره مردم عجین شده وکا
 انواع کنایه های به کار رفته در خاوران نامه می پردازی  .

 درتوصیف جایگاه شریف انسانی می گوید : 
 (123: 1780چنان زی که چون رخ. بیرون کشی         توانی به آسانی و دلخوشی )ابن حسام ،

 نایه از مردن ورحل اقام. افكندن از این دنیا اس. .  ک« رخ. بیرون کشیدن » دراین بی. 
 درمثالهای زیر نیز کنایه هایی به کار رفته اس. که مختصر به آنها اشاره می شود .
 (123قفس بشكن ای طوطی خوش سرای         برایوان این طاق خضرا برآی)همان: 

 قفس شكستن کنایه از آزاد ورها شدن اس. .
 (113نش بدید         کمر بس. نی چون میانش بدید )همان: شكیر تنگ شد چون دها

 کمر بستن دراین بی. کنایه از شرمنده شدن اس. اما دربسیاری جاهای دیگر کنایه ازآماده شدن می باشد.
 (132: 1780شكر با هانش چییییو ه  سنگ شد        ازآن روز نرخ  شكر تنگ  شد )ابن حسام ،

 برابر شدن می باشد . ونرخ شكر تنگ شدن کنایه از بیارزش شدن اس. .ه  سنگ شدن کنایه از 
 (7083بگف. این وبگذش. با درد چش          سپه را ز دردش پراز آب چش  )همان: 

 چش  پراز آب شدن کنایه از گریه کردن واشک ریختن اس. .
 (0181 زعشیییرت فرو شوی دس. امید         چو بینی که موی سیه شد سپید )همان:

 دس. فرو شستن  کنایه از قطع امید کردن اس.  موی سیه سپید شدن  کنایه از رسیدن ایام پیری اس. .
 (1013بیا تا بشویی  از این دوس. دس.          نباشی  در دام او  پای بس.  )همان: 

 دن می باشد .دس. شستن ازکسی کنایه ازقطع امید کردن اس. وپای بسته شدن در دام کنایه از گرفتار ش
 (1121سپهبد به اسب اندر آورد پای                 برفتندجنگی سواران زجای )همان: 
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 پا به اسب اندر آوردن کنایه از سوار بر اسب شدن اس. ویا آماده شدن برای جنگیدن با اسب می باشد .
ویر سازی وجذابی. آن را درپایان این مبحث بایدبگوی  همین پوشیده سخن گفتن در کنایه اس. که قدرت تص

 نسب. به سایر صنایع ادبی بیشتر نموده وشاعران در منظومه های حماسی از آن بسیاربهره می گیرند.
ه( تلمیح : یكی از ویژگی هایی که در آثار انایی ، تعلیمی ، حكمی ، عرفانی وبه خصوص حماسه های دینیی  

یز درایجاد فضای معنوی وساختن تصاویر زیبای شیعری  دیده می شود کاربرد فراوان تلمیح اس. . پس تلمیح ن
 جایگاه خاصی به خود اختصاص داده اس. .

تلمیح یعنی به گوشه ی چش  اشاره کردن و در اصطالح بدیع آن اس. که گوینده درضمن کالم بیه داسیتانی   » 
 (013: 1732)همایی ،« یا آیه وحدیثی معروف اشاره کند. 

 (11: 1780برافروزد از ماه وانج  چراغ )ابن حسام ،       شب اندر شبستان این هف. باغ
 سوره ی فصلّ. دارد  10آیه ی « ولقد زین السماء الدنیا بمصابیح » اشاره به آیه ی 

 (07بناهای این هف. نیلی حصار      به قدرت به شش روز کرد استوار  )همان: 
 دارد.« فی ستۀ ایام خل  السموات واالرض » سوره ی اعراف  11اشاره به آیه ی 

 (31: 1780اقرار داش. )ابن حسام ،«الاحصی » محمد که آیین مختار داش.         زبانش به 
 دارد.« الاحصی ثناء علیک کما أثنی. علی نفسک » اشاره به حدیث نبوی 
 (1111)همان: « عصی » برآدم کشد دور باش«         التقربا » گهی دس. نهیش به
ای آدم تیو باجفی. خیود    » سوره بقره دارد کیه درآن خداونید میی فرمایید      71شاره به آیه مصراع اول بی. ا

ومصراع دوم اشاره به بخشیی از آییه   « دربهش. جای گزین ودر آنجا از هرنعم. که بخواهید برخوردار شوید 
    .«وآدم نافرمانی کرد وگمراه شد »سوره طه دارد که می فرماید:عصی آدم ربّه فغوی ، یعنی 101

در بسیاری از ابیاتی که به ستایش پروردگار می پردازد ویا ابیاتی که در مدح پیامبران وبزرگان دین سیخن میی   
 گویدوه  چنین ابیاتی که به پند واندرز می پردازد تلمیح را می توان دید .

 
 بررسی اندیشه های نجومی درخاوران نامه : .1
حدّ تصوّر ستارگان وصورتهای فلكیی واسیتدالل از گیردش     پهنه ی وسیع آسمان ها وافالک وجایگاه دور از»

ستارگان برسرنوش. هرآنچه در زیر فلک قمر به وجود می آید فضای گسترده ای برای ابیداع مضیامین مبالغیه    
آمیز ایجاد می کرد وبر خیال انگیزی شعر شاعران می افزود . به همین جه. قلمرو ادبیات بیش از دیگیر علیوم   

نجیوم ودانش تنجی  گشته وشاعیییران این اصطالحات را به عنوان ابزار ها و اسیباب کیار    مسخّر اصطالحات
خود در معنی آرایی به کار بردند . این گونه کاربردها را به حدّ وفور در صفحات دیوان شاعرانی ماننید عثمیان   

:  1738بهنیام فیر ،   « ) ید.مختاری ، سنایی ازنوی ، مسعود سعد ، انوری ابیوردی و خاقانی شروانی می توان د
118) 

ی فلیک آفتیاب   1ی فلک زهره 7ی فلک عطارد 0ی فلک قمر 1قدما ترتیب افالک را نیز بدین گونه می دانستند: »
(  ابین حسیام نییزدراین اثرخیویش دربسییاری      112همیان : «)ی فلیک زحیل  3ی فلک مشتری 1ی فلک مریخ 1

نجومی اشاره می نماید. یعنی همان اوهیام وخییاالتی کیه     مواردبرای بیان معانی دقی  وظریف به این معتقدات
 انسانهاآنهارا توجیه می کردند و درنهای. درسرنوش. آدمیان مرثر می دانستند . 

 اینک به بیان چند مثال در این خصوص می پردازی  :  
 چو ایوان هفت  به کیوان سپرد              شش  خانه مر مشتری را  شمرد
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 ی بهرام کرد              که بیییر شیر شمشیر او دام کرد  به پنج  درون جا
 چهارم حوال. به خورشید شد              سیییییوم  خانۀ  بزم ناهید  شد  

 (01-08: 1780)ابن حسام ،08دوم زد به نام عطیارد قلییی                براول زبهرقمرشدرق  
 (723ا را  به صد زیر آراسته  )همان: فلک نه  طب   گوهر   آراسته                هو

 (18نه وهف. وهش. وشش وپنج وچار         به دوحرف یک امرتوس. آشكار)همان: 
مراداز نه ، افالک نه گانه اسی. : قمر،عطارد،زهره،شمس،مریخ،مشیتری ،زحل،فلیک ثواب.،فلیک     » دراین بی. 

، عطارد ، زهیره ، شیمس ، میریخ ، مشیتری ،     اعظ )فلک االفالک ( . منظور از هف. ، هف. سیاره اس. : قمر 
زحییل، اییرض از هش. ، هش. بهش. : خلیید ، دارالسییالم ، دارالقییرار ، جن. عدن ، جن. المیأوی ،  
جن. النعی  ، علیین ، فردوس . مراداز شش ، شش سیارات یادشده یا به اعتباری شش جهی. ییا جهیات سیتّه     

فوق و تح. . مراداز پنج ، پنج حواس و چهیار ، اشیاره بیه عناصیر     اس.:  شمال ، جنوب ، مشرق ، مغرب ، 
 ( 11:  1780)مرادی ، « چهار گانۀ متضاد  دارد : خاک ، باد ، آب ، باد ، آتش . 

با توجه به مطالب یاد شده در باره ی نجوم می توان گف. ابن حسام یا در عل  نجوم اطالعاتی داشته اسی. ییا   
نجومی راب. نشان داده اس. . زیرا در شعر خویش در جیا و مكیان مناسیب از ایین     این که به مطالعه ی آثار 

 اطالعات استفاده کرده اس. .   
 
 نتیجه گیری : .1

خاوران نامه آخرین تقلید قابل ذکر از شاهنامه اس. که در آن ابن حسام به بهتیرین وجیه در توصییف صیحنه     
اربرد انواع فنون ادبی و صورخیال باعث شده اس. های حماسی از فردوسی پیروی نموده اس.. تسلط او در ک

کالمش در زمینۀ حماسی با صالب. باشد . طبیع. در ایجاد تصاویر شعری او نقش چشمگیری دارد و به همیین  
دلیل اندیشه های نجومی را درخاوران نامه می توان دید . واژه ها ابزار کار شاعر برای بییان مقصیود وتصیویر    

ر در قالب آرایه های تصویر ساز، به این مقصود دس. یافته اس. . ابن حسام برای بییان  سازی می باشند وشاع
تصاویر شعری و هنری اش بیشتر از کنایه ، تشبیه ، استعاره و مجاز بهره گرفته اس. . تشبیهاتی که به کار بیرده  

 بیشتر حسی واز نوع تشبیهات بلیغ اضافی می باشند .  
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