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 چکیده

ت جا که اشعار مربوط به جغرافیای وطنی و سرزمین، جزء پیکرۀ یک اجتماع و ملّاز آن

دوست دربرگیرندۀ موضوعاتی است که توان گفت محتوای اشعار شاعران وطنشود، میمحسوب می

ز از ابرا وستههای گوناگون پیگره خورده است. شاعران در دوره های جغرافیاییبه نوعی با مؤلّفه

اند که قابل توجّه و تأمّل است. در این پژوهش سعی های بسیاری خلق کردهعشق به میهن، سروده

براز ه وطن ابی که ویژه شاعرانشده با تأکید بر شعر چند تن از شاعران ادبیّات کالسیک و معاصر، به

نتایج  ها توجّه گردد.شاعرانۀ آن ی در ادبیّاتهای جغرافیایاند، به چگونگی بازتاب مؤلّفهعشق کرده

وان ی، اخحاکی از آن است که ناصرخسرو، سعدی، حافظ به عنوان شاعران کالسیک و منوچهر آتش

های مختلف از های خود، به گونهثالث، علی معلّم و شهریار به عنوان شاعران معاصر، در سروده

شان هایهای جغرافیایی در سرودهو مؤلّفهسرزمین  اند و علّت یادآوری ازجغرافیای ایران یاد کرده

های های جغرافیایی انعکاس یافته در سرودهتوان همان عشق به وطن دانست. این مؤلّفهرا می

ز زمین. او سر شاعران مذکور عبارتند از: وطن، هویّت مکانی، اسامی جغرافیایی، فضای جغرافیایی

نوب و خزر، مازندران، خراسان، شیراز، ج یریاها، اسامی جغرافیایی مانند دمیان این مؤلّفه

 آذربایجان از بسامد باالیی برخوردار است.
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 مقدمه  -1

های هنر است و کلمات، مصالح و موادی هستند که شاعر و ادبیّات یکی از گونه

گیرد و اثری ها را به کار میعواطف و تخیّالت خویش، آنگیری از نویسنده با بهره

آورد. عواطف انسانی چون غم، شادی، عشق و نفرت و... هنری و ادبی پدید می

ای مؤثّر و زیبا مهارتی خاص ها به گونهاگرچه در همگان مشترک است، امّا بیان آن

ذهنی و عاطفی و بخشی به عناصر طلبد. این شاعر و نویسنده است که با جانمی

بخش و تأثیرگذار در اختیار خواننده قرار ها را در قالبی لذّتخیاالت خویش، آن

توان ادبّیات را با سازد؛ بنابراین، میزبان میدل و همدهد و او را با خود هممی

های دیگر پیوند داد. تحوّالت سیاسی، اجتماعی، مختلف در رشتههای مؤلّفه

نیز از این مقوله جدا و مستثنا نیستند. هویّت مرزی و  جغرافیایی و فرهنگی

تنها سیمای جامعه را به کّلی روشن ساخت، بلکه در زمینۀ جغرافیایی در ایران، نه

های زبان، محتوا که ویژگیشعر، ادب و هنر نیز تغییرات فراوانی ایجاد کرد؛ به طوری

در ادبیّات هر دوره از  ای راین تازهها و مضامو پیام آثار ادبی را متحوّل کرد و اندیشه

 تاریخ پدید آورد.

های های دور تاکنون شاعران و نویسندگان به مقولۀ بازتاب دریچهاز گذشته

اند؛ درواقع، مخاطب با شان اقدام نمودههایمختلف وطن و سرزمین خود در سروده

ها و شاخهگیری از هنر ادبی یک اثر، نسبت به خواندن این آثار، ضمن بهره

جغرافیایی و وطنی یک شهر یا سرزمین که توسّط نویسنده وصف شده  هایمؤلّفه

ها در آثار کند. این پژوهش در صدد نشان دادن این دریچهاست نیز، اطّالع پیدا می

 شاعران معاصر و کالسیک است.

 االت تحقیقؤبیان مسأله و س -1-1

ن، در ابعاد مختلفی نمایان شده دوستی در اشعار شاعران، از گذشته تاکنووطن

گاه از مضامینی که با وطن در است. ادبیّات ما در عمر چندین سالۀ خویش، هیچ

ارتباط باشد، خالی نبوده است؛ زیرا محتوای بسیاری از اشعار ادب فارسی سرشار از 
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های مختلف ابراز عشق نسبت به جای جای وطن است. یکی از این ها و مؤلّفهجنبه

ها، توجّه به جغرافیای وطن است. بسیاری از شاعران برای نشان ها و جنبههمؤلّف

دوستی و توجّه به هویّت مّلی خود، وارد حوزۀ جغرافیایی شده و دادن احساس وطن

اند در اند؛ بدان معنا که شاعران سعی کردههای خود بازتاب دادهآن را در سروده

وطن خویش باشند؛ بنابراین، موضوع وطن  ای از نقاط جغرافیاییاشعار خود، آینه

 ای مورد تحقیق و تفحّص قرار بگیرد.تواند در مطالعات بینارشتهمی

ای از ادبیّات در این پژوهش سعی شده است بازتابی از این مقوله در گوشه

منظوم کالسیک و معاصر نشان داده شود تا به ضرورت تحقیقات بعدی پیرامون 

 مان پی برده شود. افیا به عنوان بخشی از هویّت مّلی سرزمینارتباط ادبیّات و جغر

 گویی به این سؤاالت است که:این پژوهش در صدد پاسخ

 های شاعران کالسیک و معاصر چیست؟نقش جغرافیا در سروده -1

شاعران معاصر و کالسیک، تحت چه مضامینی به بازتاب جغرافیای وطن در  -2

 اند؟شان پرداختههایسروده

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

هایی که موضوع جغرافیای بدون شک میزان اطّالع و آشنایی مخاطبان با سروده

های شاعرانی رو، با مطالعۀ سرودهاز این ها دیده شده درخور توجّه است.وطن در آن

ناصرخسرو، سعدی و حافظ و منوچهر آتشی، اخوان ثالث، علی معلّم و شهریار، چون 

های کالسیک و معاصر در قالب های جغرافیای وطن در سرودهبا مؤّلفهتوان می

 تطبیقی آشنا شد. 

 پیشینۀ تحقیق -3-1

ها به توان از آنمطالب یا تحقیقاتی که به موضوع حاضر نزدیک است و می

 عنوان پیشینۀ تحقیق یاد کرد عبارتند از:

ر داستان کوتاه گرای شهری و طبیعی بمقالۀ تأثیر عامل جغرافیایی اقلیم

( از تشکّری و همکاران. نویسندگان در این مقاله به 1395نویسندگان خوزستان )
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های کوتاه بهرام حیدری به عنوان یکی از نویسندگان بررسی و تحلیل داستان

گرای خوزستان و بررسی نقش جغرافیا و محیط زندگی شهری در آثار او اقلیم

 اند. پرداخته

های نقد (، ضمن بیان ضرورت1391گرا )ای با عنوان نقد بومپارساپور در مقاله

گرا و موضوعات پیرامون آن های بومگرایانه در علوم انسانی به معرّفی گرایشبوم

 پرداخته است. 

بوم در شعر فروغ فرخزاد بر ای با عنوان بررسی زیستذوالفقارخانی در مقاله

پاسخ دهد که  ت به این پرسش(، کوشیده اس1395اساس نظریۀ بوم فمینیسم )

 بوم خود چگونه بوده است. های فروغ نسبت به محیط جغرافیایی و زیستدغدغه

(، آثار 1395های مهّم ادبّیات مهاجرت )اسکویی و جعفریان در مقالۀ مؤلّفه

داستانی دو تن از نویسندگان حوزۀ ادبیّات مهاجرت معاصر عبّاس معروفی و رضا 

 اند. جوی مؤّلفۀ وطن واکاوی کردهوقاسمی را در جست

های جغرافیایی طبق این پیشینه تاکنون اثر پژوهشی مستقّلی پیرامون مؤلّفه

ای صورت های کالسیک و معاصر در قالب تطبیقی و ادبیّات بینارشتهوطن در سروده

تواند گام بلندی برای پژوهشگران حوزۀ ادبیّات نگرفته است؛ لذا این پژوهش می

 ای باشد.رشتهو بین تطبیقی

 های تحقیقبحث و یافته -2

اند، عبارتند از: های جغرافیایی که در این پژوهش مورد توجّه قرار گرفتهمؤلّفه

 .وطن، هویّت مکانی، فضای جغرافیایی و سرزمین

 های شاعران کالسیکبازتاب جغرافیای وطن در سروده -1-2

 ناصرخسرو  -1-1-2

داند. او شاعری ناصرخسرو خود را از نسل آزادگان، یعنی اشراف ایرانیان قدیم می

ورزد و در النّهرین عشق میدوست است و به سرزمین خراسان و فرهنگ بینوطن

های خود، از غم غربت و اندوه از دست رفتن شکوه گذشتۀ ایران ناله سر سروده
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 دهد. می

جایی که در آن متوّلد شده و پرورش محّل اقامت شخص و »وطن به معنای 

در  (.622: 1363)عمید، « یافته است، همچنین، به معنای زادبوم و میهن نیز هست

باش مردم هم آمده معنای جای گرفتن و مقیم شدن، محلّ اقامت و مسکن و جای

وطن اصلی که محّل تولّد شخص است و پدر و مادر وی » (.703: 1377)دهخدا، است 

کنند و کودک به تبعیّت از پدر و مادر، نوعی عالقۀ حقوقی به گی میدر آن زند

کند که پس از رسیدن به بلوغ، از آثار فقهی آن برخوردار محلّ سکونت پیدا می

گردد. وطن عرفی که به معنی محّل سکونت جدیدی است که شخص در خارج می

جا برای صدق ر آنکند و قصد سکونت دائمی داز وطن اصلی خود، آن را انتخاب می

 (.35: 1365)عمید زنجانی، « عنوان وطن عرفی، کافی است

مند است؛ زیرا ناصرخسرو کاماًل به وطن دینی و اقتصادی خود )مصر( عالقه

اش سرزمین مصر، مقّر شخص آرمانی خود را در آن سرزمین یافته و جامعۀ آرمانی

ای از عشق ناصرخسرو به مونهن (.3: 1390)کبیری، است « المستنصر باهلل»حکمرانی 

خراسان قدیم که ناصرخسرو در آن با حسرت از تحوّالت ناخوشایند در خراسان یاد 

 کند:می

 خاک خراسـان که بـود جــای ادب
 

 معــدن دیــوان نــاکس اکنــون شــد 
 

 ملک سـلیمان اگـر خراسـان بـود
 

 چونکه کنون ملک دیو ملعون شد؟ 
 

 (102: 1395)ناصرخسرو، 

 شود از خـون دل خاک خراسان
 

 زیــر بــر دشــمن جاهــل خضــاب 
 

 (201)همان: 

 هرچه درو مغز و آرد بود فرو شـد
 

 بر سر ماشوب آمده اسـت نخالـه 
 

 دیو ستان شد زمین و خاک خراسان
 

 زانکه همی ز ابر جهل بـارد االـه 
 

 (265)همان: 

 کند:ای خود را خراسانی معرّفی میاو حتّی در قصیده
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 تـو از مـن بـریمن بریم از تـو، 
 

 گرچه مرا اصـل خراسـانی اسـت 
 

 (169)همان: 

فرستد که نشان از گونه به خراسان محبوبش میاو گاهی سالمی نوستالوای

 دلبستگی وی به این سرزمین دارد:

 سالم کن ز من ای باد مر خراسان را
 

 مر اهل فضل و خرد را نه عام نادان را 
 

 (602)همان: 

 سعدی -2-1-2

دوستی، احساسات پاک و خالصی داشته و در جایی، خود نسبت به وطنسعدی 

 داند:را به علّت دور شدن از سرزمینش گناهکار می

 خاک شیراز همیشه گل خوشبوی دهـد
 

 

 

 الجــرم بلبــل خوشــبوی دگــر بــاز آمــد 
 

 اش بـرد و سـر شـوق آوردپای دیوانگی
 

 منزلت بین که به پا رفت و به سر باز آمد 
 

 که به اندیشۀ شیرین به شـکر بـاز آمـد  شام به شیراز به خسرو مانست میلش از
 

 چرمناک است مالمت نکنیدش که کریم
 

ــاز آمــد  ــر گنهکــار نگیــرد چــو ز در ب  ب
 

 (673: 1396)سعدی، 

 سراید:گونه میاین -که توصیف زیبایی از وطن خود دارد-و در قصیدۀ زیر 

 بینم بـازخوشا سپیده دمی باشد آن که 
 

 

 

ـــر شـــیراز  ـــر ســـر اهلل اکب  رســـیده ب
 

ــین ــت روی زم ــر بهش ــار دگ ــده ب  بدی
 

 که بار ایمنی آرد نه جور و قحط و نیـاز 
 

 که شهرها همه بازند و شـهر مـا شـهباز  گفتکه سعدی در حق شیراز روز و شب می
 

 )همان(

« شودترین مؤّلفۀ جغرافیایی و اساس هویّت ملّی محسوب میسرزمین اصلی»

ترین مؤلّفۀ هویّت ملّی که اصلیتوجّه به سرزمین عالوه بر این (.21: 1385 )محرابی،
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های اصلی هویّت مّلی از شود، یکی از مؤلّفهدانان محسوب مینزد جغرافی

گیری سایر باشد؛ زیرا به عنوان بستری برای شکلاندیشمندان سایر علوم نیز می

رایی مّلی را در میان افراد جامعه گکند و حسّ همهای هویّت ملّی عمل میمؤلّفه

رابطۀ انسان با سرزمین یک فرایند دوجانبه است. مردم نه تنها »کند. ایجاد می

ها نیز به آن کنند آنکنند صاحب قطعه زمین هستند، بلکه احساس میاحساس می

 (.  20: 1379)مویر، « زمین تعلّق دارند

مفاهیمی همچون مکان، فضا، محل، های میهنی در قالب امروزه توجّه به مؤلّفه

منطقه و ناحیه اساس تعریف سرزمین قرار گرفته است. ناحیه و مکان برای افراد و 

دهد. های مختلف ارزشمند است؛ زیرا عناصر و اجزای هویّت آنان را تشکیل میگروه

ها با احساس شود انسانمرزپذیری و توجّه به سرزمین به عنوان هویّت مّلی باعث می

متمایز بودن، ثبات داشتن و تعلّق به گروه، آرامش و امنیّت الزم را برای زندگی 

 (. 58: 1389)کاویانی، « کسب کند

هجری فرض کنیم، مقارن حملۀ مغول  580اگر تولّد سعدی را بنا بر نظر غالب، 

هجری که  621 - 620به خراسان، وی سی و شش ساله بوده و در حوالی سال 

هجری  606رسیدند، سن او به چهل رسیده بود. اگر توّلد وی را  مغوالن به شیراز

فرض کنیم، مقارن حملۀ مغول به شیراز، او نوجوانی شانزده یا هفده ساله بوده 

است. به هر حال، سعدی در هر سنّی که بوده است، با شنیدن نزدیک شدن سپاه 

ن اخبار فجایع مغول به فارس، هرج و مرج و به هم ریختن اوضاع و همچنین شنید

های وحشتناک بالد فتح شده به وسیلۀ مغوالن، صالح خود را در آن دیده و قتل عام

 که ترک وطن اختیار کند.

داد در شیراز، زادگاه سعدی، دیگر امنّیت و آسایش قبل را نداشت و وی ترجیح 

زادگاهش که در شهر و جای دیگر زندگی توأم با آسایش و امنیّت داشته باشد تا این

به سختی روزگار را بگذراند.  -جا متولّد شده است که در آنصرفاً به خاطر این -

توانست مانع نمی« حبّ الوطن من االیمان»دیگر هیچ چیز، حتّی آگاهی از حدیث 

 سعدی از ترک وطن باشد:

 دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفـــــت
 

 

 

 وقت آن است که پرسـی خبـر از بغـدادم 
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 عجــب ار صــاحب دیــوان برســـد فریــادم  شک نیست که فریاد من آنجا برسـد هیچ
 

 نتوان مرد به سختی کـه مـن اینجـا زادم  سـعدیا حب وطن گرچه حدیثیست صحیح
 

 (756)همان: 

 حافظ -3-1-2

بستۀ شهر و دیار خود بود؛ به طوری که تا آخر عمر در آن شهر حافظ نیز دل

 کشور نامید:جا را خال رخ هفت ماند و آن

 شیراز و آب رکنی و این باد خــوش نسـیم
 

 

 

 عیبش نکن که خال رخ هفت کشور است 

 (57: 1386)حافظ: 

 سراید:یا در وصف شیراز آرمانی خود می

 خوشا شیراز و وضع بـی مثـالش
 

ـــه  ـــدا نگ ـــشخداون  دار از زوال
 

 ز رکن آباد مـا صـد لـوحش اهلل
 

 بخشـد زاللـشکه عمر خضر می 
 

 جعفرآبــــاد و مصــــلّیمیــــان 
 

ــز می  ــر آمی ــمالشعبی ــد ش  آی
 

 به شیراز آی و فیض روح قدسی
 

 بجوی از مردم صـاحب کمـالش 
 

 (138)همان: 

 های شاعران معاصربازتاب جغرافیای وطن در سروده -2-2

 مهدی اخوان ثالث -1-2-2

شود. او ترین شکل و زبان، بیان میدفاع اخوان از ایران و ایرانی، به ساده

عشق به ایران در اکثر »کند. همچنان عشق به ایران را در اشعارش متجلّی می

انگیز با هیجانی شگفت« تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم»هایش مخصوصاً سروده

براز عشق و احساس تفاخر به میهن را او بارها ا (.162: 1370)کاخی، « زندموج می

نگرد و با دیدی متفاوت، کند، از بعد سیاسی به وطن میپیشکش مخاطبانش می

 کند.نسبت به مرز و بوم خویش ابراز احساسات می
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چنان دهد و آنشاعر وقتی به دنبال پناهگاه آرامی است، خود را در ایران مأوا می

دهد که احساسات زیبایش را جای آن نشان میخود را شیفته و عاشق ایران و جای 

 کند:گونه بیان میدر قالب شعر، این

 خوشا رشـت و گرگـان و مازنـدرانت
 

 که شان همچو بحر خـزر دوسـت دارم 
 

 خوشا حوزۀ شرب و کـارون و اهـواز
 

 که شیرین ترش از شکر دوست دارم 
 

 (158: 1387)اخوان ثالث، 

های جغرافیای به عنوان یکی از مؤلّفه« جغرافیاییاسامی »شاعر در بیت فوق، از 

کند: رشت، های ایران را ذکر میها و مکانوطن بهره برده است و نام شهرها، استان

 گرگان، مازندران، دریای خزر، اهواز و کارون.

ترین راه برای تعیین هر مکان از سطح زمین اعالم نام آن است. در زبان ساده

ها از این راه شود. تعیین مکانشان صحبت میها بر حسب نامانروزمره همیشه از مک

هر نام جغرافیایی سه (. 60: 1384)هاگت،« دهندۀ نوع محیط ساکنان باشدتواند نشانمی

« ویژگی دارد که عبارتند از: مکان و موقعّیت، پیشینۀ تاریخی و ساختار و مفهوم

م شناسنامۀ یک ملّت یا کشور که در جغرافیای سیاسی در حک( 15: 1380)رفاهی، 

 بخشد.المللی میشود و به آن ملّت هویّت و وجه بینقلمداد می
اخوان در ابیات زیر نیز که ادامۀ سرودۀ پیشین است، از نقاط دیگر ایران با عشق 

 کند:و عالقه یاد می

ــن ــو را م ــان ت ــف جه ــفاهان نص  ص
 

ــر دوســت دارمفزون  ــر ز نصــف دگ  ت
 

 خراســان زایخوشــا خطــۀ ن خبــه
 

 ور دوسـت دارمز جان و دل آن پهنه 
 

ــراوت ــت ط ــیراز جن ــهر ش ــی ش  زه
 

 من آن مهد ذوق و هنـر دوسـت دارم 
 

ــرد و بلــوچ تــو را چــون  بــر و بــوم ک 
 

ــت دارم  ــر دوس ــت ثم ــت نجاب  درخ
 

 خوشا طـرف کرمـان و مـرز جنوبـت
 

 شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارمکه 

 ستباغیمان را که ریشهمن افغان هم
 

ــر دوســت دارم  ــر از تت ــگ بت ــه چن  ب
 

غد و خـوارزم را بـا کـویرش  کهن سـ 
 

 شان باخت دودۀ قجر دوسـت دارمکه 
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ــون ورازورد ــو را چ ــیج ت ــراق و خل  ع
 

 که دیوار چین راست در، دوست دارم 
 

ـــه ـــاز دیرین ـــم ارّان و قفق  مان راه
 

 چـو پــوری ســرای پــدر دوســت دارم 
 

 )همان(

 معلّممحمّدعلی  -2-2-2

شامل مثنوی و « رجعت سرخ ستاره»مجموعه شعر محمّدعلی معّلم با عنوان 

غزل است که همۀ اشعارش بر اساس اعتقادات و باورهای مذهبی و ستایش انقالب 

اسالمی به رهبری امام خمینی سروده شده است. او به عنوان یکی از شاعران مطرح 

هایش به شود و وطن در سرودهانقالب اسالمی در حوزۀ شعر معاصر شناخته می

 عنوان یک فضای جغرافیایی جایگاه خاّصی دارد.

فضای جغرافیایی عبارت است از بخشی از سطح زمین که انسان در آن سکونت »

دارد. انسان در کنش خویش بر آن است تا محیط طبیعی را به محیط جغرافیایی 

اند، خود ساخته و پرداختهها آن را در بوتۀ گذشتۀ تاریخی یعنی محیطی که انسان

 (. 47: 1374)دولفوس، « مبدّل کند

های اصلی فضای جغرافیایی وجود تمایز است و تمایز مکانی را از یکی از ویژگی

های شمرند. بر این اساس، هر فضا دارای ویژگیهای اصلی فضا برمیخصیصه

: 1387نی؛ کاویانی، )یزداکند منحصر به فردی است که آن را از سایر فضاها متمایز می

116 .) 
خلیج « ست صدا در بادشرحه شرحه»از مجموعۀ « خلیج فارس»شاعر در شعر 

ستاید و در برابر دشمنانش، به عنوان یک فارس را به عنوان نمایندۀ کشورش می

 خواند:کند و با ذکر نام خلیج فارس، آن را تا ابد جاودانه میایرانی قد علم می

رسد بسیج، ای دشمن/ خلق ، ای دشمن/ کن حذر که میرهزن سیر دل خلیج»

ما هماره سر به کف دارد/ آتش این کرانه در صدف دارد/ گر این ترانه نماند، خلیج 

 (.141: 1389)معلّم دامعانی، « خواهد ماند/ خلیج فارس به سعی بسیج خواهد ماند

سراید و می« خرّمشهر جاودانه»شاعر در باب آزادی خرّمشهر هم شعری به نام 
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 که این شهر از تسخیر دشمن آزاد شده، خوشحال است:از این

بس کن ای سرگشتگی! بس کن! هله برپاست، رسته خرمشهر/ مگر این »

 سان، شکسته خرّمشهر/ رزم شیران، به روبهان نگذاشت،شکسته بینی تا، ببینی این

 (.63)همان: « خسته و دست بسته خرّمشهر

در ادامه، از خوزستان و چزابه و شلمچه و... که غرق در خون و جنگ شده است، 

 گوید:می

رویای خوزستان بالست/ این خاک خونین کربالست/ بر عین خوش چون فکر »

« زد/ چزابه زان سو مبتالست/ هم نشو زخمی هم جیفر/ داغ شلمچه بر مالست
 )همان(.

را در وصف دوران جنگ تحمیلی « زمان آبستن جنگ است»علی معّلم، مثنوی 

سروده و آن را به زیباترین و دشوارترین شکل، به واقعۀ عاشورا نسبت داده است؛ 

شود که با نشان دادن سیاسی محسوب می -بنابراین، این شعر از شعرهای آیینی

ای محیط جغرافیایی جنوب را هصدف، ماهی، ساحل، مروارید و...، بخشی از ویژگی

 کشد:به تصویر می

ها، به شهر آب برگردان ها را/ به ماهیپایاب، بر گردن صدفبه دریاهای بی»

دست است، ها را/ بگو چیزی که پنهان آرزو دارید، باید شد/ بگو ساحل تهیصدف

د داند که حّتی در غرور آب سالی؟/ کنار چشمه خشکیدنمروارید باید شد/ که می

ها که خنجر پسرها را/ مکاریها/ پدرها نیمه شب کشتند، بیها و شاکیتنگس

 (.66)همان: « برگشتند، آوردند سرها را

 شهریار -3-2-2

با اشارۀ مستقیم به حمالت روس که محمّد حسین بهجت متخلّص به شهریار، 

سپاه تا  طیّ آن ایالت قفقاز )ایران(، با سالح سنگ و چوب و بیل و کلنگ در مقابل

کنند، تنها مورّخی است که از نقش قهرمانانۀ زنان بن دندان مسّلح روس دفاع می

در  های تاریخیدر کتاب گوید.قفقازی )ایرانی( در مبارزه با کشور روس سخن می



 7شماره  /4دورۀ  /1400 تابستانو  بهار /فارسی اتادبیّ و زبان تخصصی -علمی دوفصلنامۀ/   / 96

شهریار سطری « شبیخون»بیان دفاع زنان ایران در مقابل لشکر تزار جز در مثنوی 

 دیده نشده است:

 شــبیخون ســپاه دیــده آن ســیل
 

ــاه  ــارد ناگ ــه بب ــی ک ــون بالی  چ
 

ــازبی ــته ب ــر داش ــالحی ز هن  س
 

ـــاز  ـــالت رشـــید قفق  دســـت ای
 

 فـــوج قـــزاق بـــه فرمـــان تـــزار
 

ـــار  ـــرای تات ـــت ب ـــاده اس  رو نه
 

 اســلحه شــایان دریـــ ایــل بی
 

 تن به تن جنگد و با خنجر و تی  
 

 آن هجومش همه با توپ و تفنگ
 

 ک لنـگوین دفاعش همه با بیل و  
 

 هــا چــو گــوزن گســتاخشــیر زن
 

 کــه دل شــیر بــدرد بــا شــاخ 
 

 بیــل بــر دوش بــه پشــت شــوهر
 

 ســنۀ عـــاج بـــدو کـــرده ســـپر 
 

ــاد ــان از ب ــف پریش ــران زل  دخت
 

 چون غـزاالن کـه رمنـد از صـیّاد 
 

ــر ــوه و کم ــه در ک ــواری هم  مت
 

ــر  ــر س ــدو را ب ــد ع ــنگ بارن  س
 

ــوش ــر در آغ ــش پس ــادری نع  م
 

 رفته ز هـوشچنگ در رخ زده و  
 

ــامزدش ــر ن ــه ب ــر ب ــری س  دخت
 

 بـه خـواب ابـدشهمسری کرده  
 

 (255: 1389)بهجت تبریزی، 

شود که بر تشبیه می روس به گرگی درّنده و سرانجام قفقاز به شیری خوابیده و

عرضه )شاهان قاجار(، شیر، اسیر گرگ موقع چوپان بیانگاری و خواب بیاثر سهل

 گردد:از خاک ایران جدا می چنینشود و قفقاز اینمی

 رفتنـدهـا کـه فـرا میگویی آن
 

 گفتنـد:گاه برگشـته چنـین می 
 

ــاز ــن و ب ــق روش ــوداع ای اف  ال
 

ــاز  ــی قفق ــواره گیت ــهره گه  ش
 

 ای که تا بازپسین تیـر و تفنـگ
 

 دشــمن ایرانــت جنــگ بــود بــا 
 

 تــا دلیــران تــو در خــون نتپیــد
 

 پای دشمن بـه دیـارت نرسـید 
 

ــونی ای  ــیرچ ــور آزاده اس  کش
 

 چونی ای شیر ایـان در زنجیـر! 
 

 )همان(
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های ملّی ـ میهنی احساس« آذربایجان»در جای دیگر در غزل معروف « شهریار»

 دهد:های خود قرار میکند و نام آذربایجان را قافیۀ سرودهگونه وصف میخود را این

 زند مـرغ دلـم بـا یـاد آذربایجـانپر می
 

 آزاد آذربــایجانخوش باد وقـت مـردم  
 

 دیریست دور از دامن مهرش مرا افسرده دل
 

 ام با یـاد آذربایجـانبـاز ای عزیزان زنده 
 

ــو ــران ز ت ــادی ای ــو آب ــران ز ت  آزادی ای
 

ــان  ــاد آذربایج ـــۀ آب ــاش ای خطّ  آزاد ب
 

 تا باشد آذربایجان پیوند ایران است و بـس
 

 این گفت با صوتی رسا فریاد آذربایجـان 
 

 (177 )همان:

 منوچهر آتشی -2-2-4

کند؛ مثالً های خود از محیط جنوب بسیار یاد میمنوچهر آتشی در سروده

تصاویری مانند بندر، ساحل، زورق، کومه، خلیج، طوفان، مرجان، جزیره و اسکله را 

گر تصاویری از خطۀ جنوب به عنوان هویّت مکانی خود برد تا بتواند روایتبه کار می

 باشد: 

را به عشوه گرداب و بهت شاعر نومید/ تورا به خیزاب/ مرا نوازش کن/ جزیرهتو »

های خرّم مروارید/ و آرامگاه دختر دریا را/ به من نشان های زندۀ مرجان و گل بوته

  (.230: 1390)آتشی، « بده

)همان: « خواهیو آنک سر فروغ در آخور سبز خلیج/ آنک/ هر آن قایق که می»

391 .) 

« گیردخوار در رویای پر موج است/ ماهیان رنگ رنگ از آب میهیمرغ ما»
 (. 106)همان: 

شود که انسان از مکان توّلد و سکونت خود هویّت مکانی به هویّتی اطالق می

هویّت مکانی مانند انواع دیگر هویّت به این پرسش که من کیستم؟ »کند. کسب می

دهد؛ بنابراین هویّت مکانی نوعی ابراز مییا کجا هستم؟ یا به کجا تعلّق دارم؟ پاسخ 

)میرحیدر، « کندوجود است که از معنای محیطی برای تعیین هویّت استفاده می

 شود:هویّت هر مکان از سه عامل در هم تنیده تشکیل می(. »53: 1385



 7شماره  /4دورۀ  /1400 تابستانو  بهار /فارسی اتادبیّ و زبان تخصصی -علمی دوفصلنامۀ/   / 98

 الف. عوامل مشخّص طبیعی و نمود ظاهری آن؛

 های مشاهده پذیر؛ب. فعّالیّت

 (. 286: 1382)شکوبی، « فاهیم و یا نمادهاج. کارکردها، م

 گیرینتیجه -3

برخی از شاعران کالسیک و معاصر فارسی توجّه زیادی به زیستگاه خود و 

اند. عشق نسبت به وطن و هموطنان شان نشان دادههایبازتاب تصاویر آن در سروده

دی و اجتماعی کند که تبلوری از عواطف فردر اشعار شاعران نامبرده نمود پیدا می

 شان است.ها نسبت به سرزمین جغرافیاییآن

های جغرافیای توان دریافت که دامنۀ بازتاب مؤلّفهبا توجّه به مطالب گذشته، مى

توان اى که با تأمّل و بررسى مىوطنی در ادبیّات بسیار گسترده است؛ به گونه

 هاى مختلف آن را در ادوار مختلف تاریخى نشان داد. الیه

مطالعۀ ادوار مختلف ادبّیات از کالسیک تا معاصر در زمینۀ بازتاب جغرافیایی 

کند که این ارتباط متداول در هر دوره با وطن و محیط، این نکته را برجسته می

ها در های بعدی تفاوت چشمگیری داشته است، اّما نقطۀ اشتراک همۀ آندوره

سرزمین نیست؛ بدان معنا که  شان است که چیزی جز ابراز عشق به محیط وهدف

شاعران برای نشان دادن احساسات خود نسبت به مرز و سرزمین جغرافیایی خود، 

 اند.شان اشاره داشتهای از محیط جغرافیایی سرزمینهر یک به گوشه

با مروری گذرا و به اجمال در ادبیّات منظوم فارسی، جایگاه جغرافیای وطنی در 

های جغرافیایی در شود. مؤلّفهه به خوبی نشان داده میهای شاعران نامبردسروده

های این شاعران انعکاس یافته است؛ از جمله: توجّه به های مختلفی در سرودهزمینه

وطن، سرزمین، اسامی جغرافیایی، هویّت مکانی و فضای جغرافیایی. اسامی 

به عنوان  جغرافیایی مانند دریای خزر، مازندران، خراسان، شیراز، جنوب و...

ترین مؤلّفۀ جغرافیایی در این میان دیده شده است که از بسامد باالتری برجسته

 ها برخوردار بوده است. نسبت به سایر مؤلّفه

شاعرانی چون ناصرخسرو، سعدی، حافظ در ادبیّات کالسیک، مفاهیم سرزمین و 



 99  /   بازتاب جغرافیای وطن در ادبیّات منظوم کالسیکو معاصر فارسی

معاصر نیز این ت اند. از طرفی، در ادبیّاجغرافیای وطن را به خوبی بازتاب داده

های علی معلّم دامغانی، مهدی اخوان ثالث، شهریار و منوچهر انعکاس در سروده

 آتشی مشاهده شده است. 
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