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 چکیده

ضامین  خلق و شاعر  شعر  چگونگی بر تأثیرگذار مهم عوامل از یکی سط  م   و زندگی شرایط  او، تو

  ،داشته  آمد و رفت سالطین  باشکوه  دربارهای در که شاعرانی  است  بدیهی.است  محیطی هایمؤلفه

  تأثیر تحت ناخودآگاه اند، بوده شاهزادگان  و شاهان  زندگی کننده خیره برقهای و زرق شاهد  روز هر

 رگهج این از چاچی بدر.اند کرده اقتباس فضا این از را خود شعر تصویرساز  عناصر  بیشتر  عوامل، این

ست  شتم  قرن در که او.ا ست،  ه سامانیهائی  سبب  میزی شور  دامن مغول حملۀ علت به که ناب  را ک

  محمد سلطان  بویژه سامان  آن پادشاهان  مدح به و رفت هندوستان  به و کرد وطن جالی فراگرفت،

 بدر.مینمود جلب خود به را سیاحان  توجه حتی دربارش انگیز شگفت  زیباییهای که پرداخت تغلق

صیفاتی  در چاچی، شیای  از که تو شاه  عالقۀ مورد ا صف  در میدهد، ترتیب پاد   و جشنها  ، طبیعت و

شرافیگری  هایجلوه و دربار محیط تأثیر تحت شدیدا   خود، هایمدیحه در همه از مهمتر و... اعیاد   ا

  ازیهایخیالپرد بر امر این بازتاب و اوست سخن سبکی ویژگیهای از اشرافیت صبغۀ که یبطور است؛

ست  نمایان کامال  اششاعرانه   از متأثر ، کالم لحن و شعری  ،زبان لغات دایرۀ انتخاب در حتی او. ا

 .میگردد بررسی تحلیلی -توصیفی ۂشیو به هامقوله این مقاله، این در.  است درباری زندگی

  صورخیال،اشرافیگری تغلق، محمد سلطان چاچی، درب :کلیدی کلمات
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 مقدمه

  مدح خدمت در شااعری  قالبهای و مضااامین بیشااتر که سااراساات مدیحه شاااعری چاچی بدر   

  و پرزرق دربار که تجملگراست  اما شعردوست؛   پادشاهی  تغلق، محمد سلطان  او، اصلی  ممدوح.است 

شمها  برق  سازد  خیره را چ شریفات  این تأثیر تحت نیز، میگویند مدح را او که شاعرانی  و می   و ت

شعاری  تجمالت،  بر سر  گردند، مند بهره سلطان  مواهب از آنکه برای و میکنند شاه  نثار پُرجال ا

 .مینهند او فرمان

 تپش حلقه خاتم چو حکم  در بر نگشتم تا

 

 من دیوار و در و بام نشااد زرین نگین چون 

 (461:بدرچاچی دیوان)                        

  آمد و رفت محل که مکانهایی در موجود فیزیکی عناصاار و محیطی عوامل نق  اساات، گفتنی   

ست،  زندگی یا و شاعر  سازیها    او صویر ست  انکار قابل غیر امری وی شاعرانه  خیالپردازیهای و برت   ا

ستان  به جوانی اوان در که بدرچاچی.  در مداوم بطور ، برده سر  به آنجا در عمر آخر تا و رفته هندو

شته  آمد و رفت درباری  بین درفاصلۀ :»...میکند توصیف  اینگونه آنرا مشهور  سیاح  بطوطه، ابن که دا

شان  زرین کاله و دست  در زرین عمود النقبا نقیب که هست  بزرگی دکۀ سوم  درِ و دوم درِ  جواهرن

  دهش  زردوزی های دستارچه  با نقیبان و مینشیند  آنجا در برسر،  شده  نصب  پرطاووس آن قلۀ بر که

سته  که هایی تازیانه و کمرها و شینند  او برابر در دارد سیمین  یا زرین های د  ناب سفرنامۀ )«مین

شاه  برای هدیه عنوان به حکام و بزرگان آنچه اینها، بر افزون(24: 4ج بطوطه،   نیز، اند میآورده پاد

  از»:مینویسد اهدا مراسم از یکی در خود هایدیده درباره بطوطه ابن.است بوده دیدنی و جذاب بسیار

 سینی  یک و زمرد از مملو سینی  یک و یاقوت از مملو سینی  یک دیدم روز آن که چیزهایی جمله

شن ( 26:همان.«)بود گرانبها و اعال لؤلؤ از پر ست  رو ضایی  در که بدرچاچی چون شاعری  ا  تنفس ف

 زرین یزن را طبیعت عناصر فضا، این تأثیر تحت است، سیم و زر و جواهرات تأللو از آکنده که میکند

شید  که ای بگونه میبیند سیمین  و شکل  نظرش در خور شتی  زر، قبۀ ب شت  ک   ماه...ارزرنگ زرین،ط

شکل  صورت  ستارگان  و سیمین  گُل ب  که کتهن این آن، بر عالوه.میکنند گری جلوه... و پردرم لگن ب

 عناصری  از شاعر  که میگشته  باعث خود اند، بوده منصبان  صاحب  و پادشاهان  اغلب شعرا  مخاطبان

ست  عالقۀ و توجه مورد یا و دارد وجود مخاطب  زندگی در که بگوید سخن   شاعران  اینرو، از ؛ او

 به پردازی مضمون  در ، جواهرات و سیم  و زر لعاب با خود خیال صور  به زدن جال بر عالوه درباری

 است  شمشیر   و قلم وصف  آنها جملۀ از که است  بوده پادشاه  عالقۀ مورد که اند پرداخته موضوعاتی 

  اچی،بدرچ چون شاعری توصیفات در و اند میآمده بشمار سالطین سلطنت ابزار از نوعی به ایندو که

 در حتی بار،در با ارتباط و شغلی موقعیت اقتضای به درباری، شاعر گفت باید. اند یافته اشرافی رنگی

صیفات  ارائۀ شد  خیال، صور  خلق و تو سب  را خود شعری  زبان و لغوی ۂدایر میکو ضای  با متنا  ف

 قرار بازکاوی و توجه مورد را مدحی اشااعار میتوان نیز حیث این از بنابراین ؛ دهد ترتیب شاااهانه



شتن  نظر در با پژوه ، این در.داد شرافیت  صبغۀ  ها، مؤلفه این دا شعار  در ا  در بویژه بدرچاچی ا

 .  میگردد بررسی شاعرانه تصویرسازیهای

 بدرچاچی احوال و زندگی شرح

شتم  قرن شاعران  از یکی چاچی، محمد الدین بدر فخرالزمان    ست  هجری ه  در آنکه علیرغم که ا

  آنسوی  در ای ناحیه)چاچ در او.است  پرآوازه بسیار  هندوستان  در نیست؛  شده  شناخته  چندان ایران

صیالت  و زندگی کیفیت از.آمد دنیا به( سیحون  ست  در چندانی اطالعات زادگاه  در بدر تح  د

ستان  به جوانی در شاعر  این.نیست   را آنان خود، که تغلقیه امرای سلطنت  دستگاه  در و رفت هندو

  شاعرانی  جمله از چاچی بدر(254: 9 صفا،ج  ایران، در ادبیات تاریخ.)شد  وارد مینامد «بهرام آل»

 در و کردند وطن جالی آمد، بوجود ایران در مغول حمله بعلت که مشاکالتی  سابب  به که اسات 

 ایرانیان از بسیاری  و بود دیار آن فرمانروای تغلق محمد سلطان  زمان، آن در.گزیدند مأوا هندوستان 

 در یفارس  ادبیات و زبان مختصر  تاریخ.)گشتند  آنجا روانه ، پادشاه  این فراوان بخش   و بذل بعلت

  تاریخ.برد سر  به سلطان  این خدمت در عمر پایان تا چاچی بدر(54:غنی پاکستان،  و هند قاره شبه 

 (255: 9صفا،ج ایران، در ادبیات تاریخ.)اند دانسته 254 و215 سالهای بین را بدر وفات

 شعری  دیگر قالبهای اما است؛  قصاید  بر مشتمل  بیشتر  که اوست  از باقیمانده اثر تنها بدر، دیوان   

  اسالمی  تفکر تاریخ»کتاب مؤلف.دارد بیت4296 و میشود  دیده آن در نیز رباعی و غزل قطعه، چون

 گرفتن الهام و سبک  کردن عقالیی جهت در تغلقها عصر  در که میداند شاعرانی   از را بدر ،«هند در

 این رب و میداند معماگونه و نامفهوم بی  و کم را بدر سبک  وی.اند برداشته  قدم نامأنوس صنایع  از

 عزیز هند، در اسااالمی تفکر تاریخ.)اساات ایران و هند شاااعر دشااوارگوترین او که باورساات

 فخر دیار این مردم که ای بگونه دارد شهرت  دشواری  به هند در چاچی شاعر  این اشعار (402:احمد

 ادوارد(905: 4سندیلوی،ج الغرائب،هاشمی مخزن.)میکند تدریس را بدر دیوان کس فالن که میکنند

سرو  همانند شاعر  این میگوید براون ستان  در دهلوی حسن  و امیرخ  پرآوازه و احترام صاحب  هندو

 (454:جامی،براون تا سعدی از ایران ادبی تاریخ.)است

  کرده آزمایی طبع آذربایجانی ساابک در که میداند بزرگی شاااعر آخرین را بدر نفیساای، سااعید

  و ایران در نثر و نظم.)اسات  اساتاد  اساتعارات  و کنایات آوردن در او اسات  معتقد همچنین.اسات 

سی ... شتم  قرن در شاعر  این اگرچه(401:،نفی سته؛  ه  سخن  یادآور شعرش  صفا،  اعتقاد به اما میزی

  خاقانی از تقلید در او(256: 9ج صفا،  ایران، در ادبیات تاریخ.)است  ششم   قرن پایان معروف شعرای 

 .دارد بینظیر مهارتی

 بدرچاچی ممدوح مهمترین
 این مدح در را خود قطعات و قصاید  از بسیاری  شاعر، .است  تغلق بن محمد بدر، ممدوح مهمترین   

شاه  ست  سروده  پاد ستدار  و عالم خود سلطان،  این.ا صر  تاریخ.)بود فرهنگ و علم دو   و زبان مخت



  در:»اساات آمده«فرشااته تاریخ» کتاب در(54:غنی پاکسااتان، و هند قاره شاابه در فارساای ادبیات
 مراحم و عواطف امید به شکستگان   کشتی  و هنروران و کبرا و عظما آخره، الی اوله من او، پادشاهی 

سان  از او ستان  و ماوراءالنهر و عراق و خرا ستان  و عرب ستان  به ترک  آنچه از زیاده و میآمدند هندو
  پادشاااهی او (112: 4ج اسااترآبادی، فرشااته،هندوشاااه تاریخ.«)یافتندمی نوازش بوده کرده تصااور

 ملهج از زبان فارسی  شاعران  و میسرود  استادانه  را فارسی  شعر  که بود گو بذله و عادل نیکوسیرت، 
سرو  شهای     از و بودند دربارش در بدرچاچی و دهلوی خ ش شتند  مند بهره بخ  در نثر و نظم.)میگ
 (263-262:،نفیسی... و ایران

 چاچی بدر شعری قالبهای
 :است چنین ابیات تعداد اساس بر قالبها.است شده سروده شعری قالب چهار در بدر اشعار   
 بیت 21:رباعی-1     بیت422:غزل -9   بیت 922:قطعه-4  بیت4402:قصیده-4
  عدادت هشتم، قرن در که است حالی در این.میدهد تشکیل را بدر دیوان حجم بیشترین قصیده قالب
 (454: شناسی شعر فارسیسبک .)است کمتر غزلها به نسبت دیوانها در قصاید

 بدرچاچی اشعار در اشرافیت رنگ بررسی
 اشیا وصف-5
ضامین  از یکی    شیایی  توصیف  بدر، دیوان در شعری  م ست  ا  هب سلطنت  ملزومات از نوعی به که ا
 برای دربارها، در که بس همان ایندو اهمیت در و است  جمله این از قلم و شمشیر  .اند میآمده شمار 
 ای عده و میشااده گرفته نظر در الزم امکانات با ای ویژه مکانهای اشاایا، این نگهداری و ساااخت
شدند  گمارده کار به شئ  دو این به مربوط امور انجام برای متخصص  شن .می ست  رو   پوش   و نوع ا
 یئته و است نمانده دور نیز شعرا نظر از امر این داشته، تفاوت عادی افراد با سالطین قلم و شمشیر
 .است گردیده شاعرانه تصویرسازیهای در آنان برای ایدستمایه اشیا، این ظاهری
 :شمشیر
 :میگوید تغلق بن شاه محمد ممدوح  شمشیر دربارۀ خود، قصاید از یکی در چاچی بدر
 را اعدا مرجان کند بندی زبان خود سحر  به
 

ست  مینایی که  شام   لعل زبان پرجوهر ا  آ
 (444:چاچی بدر دیوان)                         

شیر    به بیت، این در لعل و جوهر مینا، کلمات شیده  شاهانه  برقی و زرق شم صیده  در.اند بخ  ای ق
 :است شده همانند ممدوح دست بحر در زمردین نهنگی به شمشیر دیگر،
 برش در اسااات آبی ۀقطر که بین بحر آن
ست  کف تن جمله او  ....شناورش  نهنگی و ا
 

 اسااات زمرد نهنگ  و اسااات زر او ماهی 
بان  این بان  دو آن و یکز  مساااخ رش هم ز
 (435:همان)                                        

 :قلم
 یفتوص  در بدر.میخورد رقم آن توسط  بزرگی کارهای سلطنت  در اما است؛  کوچکی شئ  آنکه با قلم

 .است پرداخته تصویرسازی به گوناگون انحای به ، پادشاهان قلم زرین پوش  به توجه با قلم،



 خواساات و کرد تر عنبر دهن در زر ماهی

 

 بر به  گرفت  بحر برد مه  ساااوی به  تا  

 (460:چاچی بدر دیوان)                         
 .هستند ممدوح دست و کاغذ مرکب، از استعاره ترتیب به  بحر و ،مه عنبرتر و قلم از استعاره زر ماهی

هد  بوسااااه ندوی  را ماه  د باس  زرین ه  ل

 

جده    ند  سااا  ازار عودی رومی را سااایم ک

 (451:همان)                                        

 .کاغذند از استعاره سیم و ماه و ؛ قلم از استعاره ، ازار عودی رومی و لباس زرین هندوی

 میدهد   طیلساااان  زر میدهد   زبان   آهن

 

 کشااورش شاااه بزم در میدهد مکان  نقره 

 (433:همان)                                        

  گیزن و زرین مرغ ، نیز زیر ابیات در.است کاغذ از استعاره نقره، و دارد قلم زرین پوش  به اشاره زر،

 .هستند قلم از استعاره ، قبا زرین

ست   ز  افتاد قار منقار از چو را زرین مرغ د

 

 افتاد تارتار بر مه به شااب ساایاه زلف ساار 

 (443:بدر دیوان)                                    

 قفااا در هاااآینااه شااابرونااد ختنی سااااه

 

 قبااا  زرین  زنگی   میااان  در طلااب  سااایم  

 (34:همان)                                          
   

 :میگساری آالت
شی  باده  ساری  و نو شاهان  دربار در میگ   میطلبیده را خود شاهانۀ  آالت و بوده رایج کامال  امری پاد

شکال  به و سیم  و زر از غالبا  که شده  ساخته  مختلف ا ست  می ستفاد  مورد که پیاله نوع یک.ا  ۀا

 :است بوده زر از کوچکی کشتی بشکل میگرفته، قرار پادشاهان

 یاااام مقلوب دارد شکاااااااام   در زر کشتی 

 

 سااایمبر ای لب ساااوی ببر روان  و خیز 

 (453:بدر دیوان)                                  

 شااود غرقه نگون دریای به چو زر کشااتی

 

 جوالن لب سااوی به نماید که کن آن جهد 

 (454:همان)                                        

 :است شده تصویر زرین صدفی بشکل می ظرف زیر، بیت در

مد  چو کف جام،  برآ مد  جام  ز  کف به  برآ

 

ست    یم قلب از پر سینه  صدف  زرین چو را

 (449:همان)                                       

 مکانها وصف-3

سر  سلطنتی  کاخهای و دربارها در خود قدیم، در سالطین  اگرچه   آنها فرمان به اما اند؛ میبرده ب

ستفاده  جهت مکانهایی   بوده ها قلعه آنها جملۀ از که میشده  داده ترتیب پادشاهی  امور ای پاره در ا

ست  ضوع  این.ا شهود  کامال  بیهقی تاریخ جمله از تاریخی کتابهای در مو ست  م  زحای ای اندازه به و ا



شته  عهده بر را قلعه از نگهداری مسئولیت  ،«کوتوال»عنوان با شخصی   که بوده اهمیت ست  دا  درب.ا

 میپردازد هلید قلعۀ ۀکنند خیره زیبایی توصیف به ، تفضیل تشبیه از استفاده با زیر، بیت در چاچی

 :میدهد برتری برین بهشت بر آنرا و

عه  ساااواد چه  دهلی قل یاساااات  در اگر  دن

 

تر     بااار هزار   ن لمااأواساااات   جناات  ز فزو  ا

 (409:همان)                                        

 قلعه» و «جاه قلعه»چون ترکیباتی خلق به چاچی بدر شده،  موجب سالطین  قالع عظمت و شکوه 

 :بپردازد«جالل

ست  ای قلعه چه  وی از ای باره که جاللت ا

 

شت  و جهت ش   محیط  ضۀ  ه ست  رو  عقبا

 (405:همان)                                        

 دارد رباااااااااا  آن جاه  قلعااااااااااۀ

 

 اساااات چااارحااد درون عااالاام دو کااه 

 (402:همان)                                         

 اعیاد و جشنها وصف-9

 برپا سااالطین دربار در اعیاد، رساایدن جمله از مختلف مناساابتهای به که گوناگونی جشاانهای   

  نظاره به را اشاارافیگری پرشااکوه های جلوه حاضااران تا میآورده فراهم را موقعیتی میگشااته،

شینند  ص  چنین  عید روز سالم  در را تغلق محمد سلطان  بارگاه معروف، سیاح  بطوطه ابن.بن   یفتو

  یم بارگاه را تاالر تمام و میارایند زیورها بهترین با کرده فرش را کاخ محوطۀ عید روزهای:» میکند

ست  بزرگی چادر مانند بارگاه. زنند ستوار  متعدد و بزرگ ستونهای  بر که ا  در طرف هر از و شده  ا

  شکفته گلهای با درختانی شبیه  رنگین ابریشم  از آن داخل در و گردیده تعبیه هایی قبه آن پیرامون

 زرین تختی درخت، هردو فاصاالۀ در و میدهند قرار ردیف سااه در را درختان این. اند درآورده

 رب را شاهی  بخوردان و اعظم سریر  و دارد قرار آن روی بر مخصوص  پوش   با نازبالشی  که میگذارند

 سریر از هرقطعه...جواهرنشان های پایه با شده ساخته زرناب از سراسر   آن و میدهند جای تاالر صدر 

سیلۀ  طال وزن سنگینی  علت به شود،  حمل تن چند بو ساده  تخت روی می   چتری و میگذارند ایو

  میان، این در اساات روشاان(22: 4ج بطوطه، ابن ساافرنامه.«)میافرازند آن برفراز جواهر به مرصااع

 که طوریب بوده، چشمنواز نیز آنها برای تشریفات  این ، نمیمانده نصیب  بی شاعران  بین تیز چشمان 

  اردرب جشن خود، قصاید از یکی در چاچی بدر.کرد مشاهده آنها اشعار در میتوان را شکوه این بازتاب

 زرین کالهخودهای و مرصع  لباسهای  با که حاضرانی  و حاجبان آن در که میخواند بهشتی  جشن  را

 .دارند سر بر خورشید از تاجی که هستند اخترانی چون اند، کرده سجده پادشاه برابر در

ست  بعید شن  این که نی ست  جنت ج  المأوا
 

ازار       ا ا اورشید      اختر ه ا ا  سجده در تاج خ
 

 راساات و چپ بر سااتاده اینک مالئکه صااف

 

 پاساات یک بر تخت جمشااید صاافدر هزار 

 (400:همان)                                       



  یلهاپ عید بامداد:»مینویسد  میگوید، سخن  عید نماز مراسم  دربارۀ که آنجا خود کتاب در بطوطه ابن

 که است  سلطان  سواری  خاص پیلها از عدد شانزده .میآورند بیرون آراسته  جواهر و طال و حریر با را

  ناب طالی از چترها این دساااتۀ. برمیافرازند آنها برفراز جواهرنشاااان ابریشااامین چتر شاااانزده

 (22-26: 4ج بطوطه، ابن سفرنامه.«)است

صیده  در چاپی بدر شن  تهنیت در که دیگر ای ق شن  این آنکه ضمن  سروده،  نوروز عید ج  را ج

 چتر نگیزا شگفت  زیبایی بیان به تفضیلی،  حتی و مضمر  تشبیهی  در میخواند، اکبر فردوس مجلس

 :میپردازد جشن این در شاه

 نیسااات ساااپهر تو نه مرصاااع اطلس این

 

 اساات کشااور هفت شااه چتر فروغ عکس 

 (402:همان)                                       

 مگس یک از شاه،  چتر زرین باز بالهای زیر در را آسمان  هفت شاعرانه،  اغراقی با بعد بیت چند در و

 :میبیند حقیرتر سبز

 شاااااه آل چااتاار زر بااازِ بااالِ زیاار در

 

سمان  هفت  ست  کمتر سبز  مگس یک ز آ  ا

 (403:همان)                                       
 طبیعت وصف-4

 :خورشید
ضامین  از یکی      شعار  در بارز م شرافیگری  صبغۀ  آن در که چاچی بدر ا سیار  ا   نمایان و پررنگ ب
  »الیت موضوع،  این به پرداختن در بدر گرچه.است  خورشید  و صبح  طلوع بویژه طبیعت وصف  است، 
ست؛اما  خاقانی« صبح  شاعر  شی  خود سلف  از زمینه این در او ا ست  گرفته پی  ترکیب تنوع و ا
  یدخورش  از زیر بشکلهای  بدر دیوان در.است  خاقانی از تر برجسته  و بیشتر  مورد این در او سازیهای 
 :است شده یاد
 مجمر ،(35)زر بیضااۀ ،(30)زر مهرۀ ،(29)زر کاله ،(23)زر نقطۀ ،(22ص)شااهپر زرین عنقای     
  تاج ،(441)زر باز ،(444)زر پیالۀ ،(444)زر آهوی ،(402)قبا زرین حور ،(32)زرین دف ،(404)زرین
شان  اللۀ ،(441)زر شت  ،(442)زر نمکدان ،(441)زرف شتی  ،(442)زرنگار ط شت  ،(443)زرین ک   خ
 زین ،(432)زر آهوی ،(425)زر سپر  ،(462)زرین جام ،(459)زرین شانه  ،(496)زر دف ،(499)زر
شاه    ،(405)زرین شرق  چتر زرین شاهن  نقطۀ ،(441)زراندوده زین ،(403)زراندوده عماری ،(406)م
 شااااهین ،(412)زرین خیمۀ ،(442)زر کیساااه ،(442)زر قبۀ ،(449)زرین سااااغر ،(442)زرین
 ....و( 904)زرنگار کدوی ،(422)زر کلیچۀ ،(462)صدف زرین ،(459)زراندوده
 :ددمیگر ذکر ذیال  صبح طلوع و خورشید با ارتباط در چاچی بدر شاعرانۀ سازیهای تصویر برخی   

 تشبیه انواع
 :بلیغ تشبیه
 برکشاااید  فلک  طاس  لبان  تشااانه  پی از
 

غر    ین  سااااا هن  از خور  زر بحاادم   د  صااا
 (449:بدرچاچی دیوان)                            



 خااااااور شاهاااااااااد قباست زرین حااااااور
 

 است  خَد زرد صبااااااااح   آه از لیااااااااک 
 (402:همان)                                       

 :جمع تشبیه
 بحص  است  آیین اسکندر  صبح  است  کآیینه روی زان
 

 سرش بر کالهی زر از صبح است چین خسرو بل 
 (432:همان)                                           

 :مفروق تشبیه
 رازط.)«دهند قرار خود مشبه  تالی را بهی مشبه  هر و بیاورند به مشبه  و مشبه  چندین که است  آن»

 (   416:سخن،صادقیان

 کمان  سااایمین زنگی تو ایوان در  شاااام

 

 ساااپر  زرین  رومی  تو  میاادان  بااه صااابح  

 (464:بدرچاچی دیوان)                           
 :ملفوف تشبیه
 (415:صادقیان سخن، طراز.)میآورند را ها به مشبه سپس کرده، ذکر را مشبه چند ابتدا در     
 صبح  و خور جرم از شب  هندوی سر  بر تا
 

ست  عمامه زربفت   ...ف  بودش سیمین  که ا
 (441:چاچی بدر دیوان)                         

 :مرکب تشبیه
 دهان در زرین مرغ ، سیمین  است  عنقایی صبح 
 

 ندرآشیا  ها بیضه  مشکین،  است  ورقایی شام  
 (946:همان)                                       

 .است مرکب به مشبه اما ؛ مفرد مشبه بیت، این در

 استعاره
 :مصرحه استعاره
 میدرد ساابز خرقۀ صااوفیان همچو که صاابح
 

 اساات زر پیالۀ بهر از سااردش آه همه آن 
 (444:همان)                                        

 خنده دهن بی زد گل چو مهرآور صبح عروس
 

 کام از افتاد برون زر درساات شااادی از که 
 (405:همان)                                       

 :مجرده استعاره
 شناسی   زیبایی)«میشود  گسترده  خواننده برابر در که تشبیه  از نهانتر و تنگتر است  دامی استعاره »

 ذکر«له مسااتعار»مشاابه ویژگیهای و صاافات از مجرده، ۀاسااتعار در(31:پارساای،کزازی سااخن
 (400:سخن،صادقیان طراز.)میگردد
 شااد مایل بر ه بسااوی ماهی از زر نمکدان
 

 افتاد نوبهار گرم بازار در که شااورشااها  چه 
 (442:بدر دیوان)                                   

ستعاره  زر نمکدان بیت، این در شید  از ا ست  خور   مالزمات از(حمل برج)بر ه و(حوت برج)ماهی و ا
 .هستند( خورشید) مشبه



 :  مرشحه استعاره
 ت،اس  استعاره  الزمه که مشابهت  عالقه و صارفه  قرینۀ داشتن  بر عالوه که گویند را ای استعاره »     

یهااا     از چیزی   گ یژ منااه     یااا بااه مشااابااه  مالزمااات  و و تعااار کر  درآن مسااا   طراز .«)شاااود ذ
صادقیان   سا  (433:سخن، ست  معتقد شمی ستعاره  مثالهای ا سبت  سنتی  کتب در مرشحه  ا  انواع به ن

ست  کمتر دیگر شوارتر  نیز آن فهم و ا ست  د سا    بیان،.)ا ستعاره  تعداد حالیکه در(460-453:شمی  ا
 . است بیشتر دیگر انواع به نسبت چاچی بدر دیوان در مرشحه های
مر   هم  از گشاااااد مرصااا ع   ساااتااام  ق  اد

 

ندوده  زین صااابح چو   ابلق بر بساااات زرا

 (441:بدرچاچی دیوان)                            

 .هستند مستعارمنه مالزمات از ادهم و ابلق و است خورشید از استعاره زراندوده زین

 سر  برداشت  زر آهوی سحر  گرگ دم از چون
 

 حنجرش از خاک روی بر جگر خون شد  افشانده  
 (432:چاچی بدر دیوان)                         

 .است مستعارمنه ماتمالز از گرگ و خورشید از استعاره زر آهوی
اه    زر سپر ا ازه      ب ا ا اون      نی ا ا ارسد    چ ا  ب
 

 تأخیاااااااار باااااااای گیر راست ۂپاااااااارد 
 (425:همان)                                        

 .است مستعارمنه ماتمالز از نیزه و خورشید از استعاره زر سپر
 :کنایه
 او گوهر پی  که سااامندت ساااُم  نعل به
 

 آمد عیار کم شاارق مغااااااااااربی  درساات 
 (419:همان)                                        

 .است خورشید از کنایه شرق مغربی درست
ادوی      ا ا اگار        ک ا ا ا ادم        زرن ا ا ا  را صبح

 
نداخت   میناگون  باااااااااااااام از فلک    درا

 (904:همان)                                       
 .است خورشید از کنایه صبحدم، زرنگار کدوی

 ماه-
 :بلیغ تشبیه
 بش  سیاه  زابر چون بشکفت  مه سیمین  گل
 

 افتاد زار ساابزه نه این بر باران ۂقطر هزاران 
 (443:همان)                                       

ااه   سیمین طاسک ا اره     م ا ا  شد آب بی و تی
 

 خور زرین ساغر نهاد کف بر چاااااااااو  صبح 
 (453:همان)                                       

 :مضمر تشبیه
اا       همی ا ا ا او     مَهِ از ت ا ا ااید        شب ن ا ا ا ا  نم

 

اه      طناب  ا ا اال      خیم ا ا اه      اقب ا ا ااد    ش ا  ب
 

 یاره دست بر حب  خاااااااااااااتون  چااااااو
 

اراز     ا اه      ف ا ا ان      قلع ا ا ات      ای ا ا  باره هف
 (420:همان)                                       



 .است شده تشبیه یاره به نو ماه مضمرا  بیت، این در
 :مرکب تشبیه
 شب آشیان  در ک  است  مرغی کهکشان  در قمر
 

ارد    به  ا ان    گ ا ااد  بیشمار زر ارزن او خرم  افت
 (443:همان)                                        

 ستارگان-
 :مجرده استعاره
 ادهم بر ساااوار شاااد شاااه امرد ترک چو

 

 درم طشااتهای افشاااند ساارش بر سااپهر 

 (494:همان)                                       

 .هستند مستعارله ماتمالز از مه و سپهر و است ستارگان از استعاره درم، طشتهای

 :مرشحه استعاره
شت  مینارنگ سقف  از دوش چو  افتاد زرنگار ط

 
 افتاد قار دریای در نقره های کاسااه را فلک 

 (443:همان)                                       

 .است منه مستعار ماتمالز از زرنگار طشت و است ستارگان از ،استعاره نقره های کاسه

 ریزد فرو تا صباااااااااح کشد سفااااااید خط

 

 ورق سیاه شب از  زر نقطااااااااه هاااااااازار 

 (445:همان)                                       

 .است منه مستعار مالزمات از سفید خط و ستارگان از استعاره زر نقطه هزار

 فلکی صور دیگر-

 :استعاره
 محور خط  سااوی عزیمت کرد آن از قطب

 

ست  کاژدهایی   زر مهره یک و سی  با او بر ا

 (424:همان)                                       

 بوجود را(اژدها)تن ین فلکی صاورت  که اسات  کوکبی یک و سای  از اساتعاره  زر، مهره یک و سای 

 (تنین ذیل:نجومی،مصفی اصطالحات فرهنگ.)میآورند

 مالش در کسوت زربفت پیکر دان یک و بیست

 

 من اسرار گنجینااااااه پاااااارنورشان سینه 

 (464:همان)                                      

ست  سوت،  زربفت پیکر یک و بی ستعاره  ک ست  از ا ست  فلکی صورت  یک و بی  در دماق زعم به که ا

 (واژه ذیل:دهخدا نامه، لغت.)البروجند منطقه شمال

 ممدوح مدح-1

 اشاایاء ، طبیعت وصااف به خود اشااعار در اگر و سااراساات مدیحه شاااعری چاچی بدر اصااوال    

ست  ای مقدمه اینها رومیآورد،...و شهای    در.ممدوح مدح به زدن گریز برای ا  در غالبا  که بدر ستای

  حیمد اشعار بر عالوه امر، این.است محسوس کامال  اشرافیگری های مییابد،جلوه سامان قصیده قالب



سازی    فلکی صور  مدد به که شاعر  صویر  ترتیب شاعر  که ای شاهانه  خطابهای در حتی میگردد، ت
 .میگردد بررسی خیال صور عناصر ذکر با همراه ابیات این از ای پاره زیر در.مییابد بروز مجال میدهد،

 :کنایه و استعاره
 فلااک  مطرب   ریختااه   تو  بزم  نثااار  بااه ای

 

گن    در  ین    ل مرد هر    ز  را بیشاااامااار   گو

 (21:بدرچاچی دیوان)                              

ستعاره  ترتیب به گوهر و زمردین لگن بیت، این در سمان  از ا ستعاره  و هستند  ستارگان  و آ  وعن از ا

 .است مرشحه

 کف از شاارق شاااهنشااه تو ساانان برق وز

 

شیر   مینا سپر  نااااااااااااه   با   اندازد زر شم

 (944:همان)                                        
  ذیل:ت،ثرو کنایات فرهنگ:رک)آسمان نُه و خورشید از کنایه ترتیب به مینا سپر نُه و شرق شاهنشه
 .است مرشحه نوع از استعاره و آفتاب های اشعه از استعاره زر شمشیر و(واژه

هاسااات   به   درین زرگری قد  یکشااا  گهرم ع
 

 بیان خاتااااااااون ز تو ماااااااادح پیرایۀ بهر 
 (459:چاچی بدر دیوان)                          

ستعاره  گهر عقد ستعار  مالزمات از زرگری و شعر  از ا ست؛  منه م ستعاره  بنابراین ا شحه  نوع از ا   مر
 .است
 :مفروق تشبیه
مان  سااایمین زنگی تو ایوان در شااااام  ک
 

 ساااپر  زرین  رومی  تو  میاادان  بااه صااابح  
 (464:چاچی بدر دیوان)                         

 :ملفوف تشبیه
 رز خوان و لعل کاسااۀ تو دشاامنان ساار بر
 

 اساات اصاافر روی گونۀ و  گرفته خون دیدۀ 
 (441:همان)                                       

 اشرافی غذاهای از استفاده-
  غذاهای مشااهورترین از یکی با صااورفلکی عناصاار تلفیق با ، زیر مدحی ابیات در چاچی بدر     

 :است ساخته شاهانه را شعری فضای بیشتر هرچه درباری،
 توساااات خاااص مطبخی چرخ بهرام پیکر
 

 کباااب  آت   بر  بر ه  ماادام اینااک  میکنااد    
 (32:همان)                                         

 ببس  بدین.میرود بشمار  آتشی  بروج از یکی که است  حمل برج آن خانۀ و سرخرنگ  مریخ، یا بهرام
 (142:مصحح توضیحات چاچی، بدر دیوان:رک.)است خوانده مطبخی را بهرام شاعر،
 خور آت  بر مه  سااایمین منقل  که  تویی
 

 نهااد  کباااب  اسااااد قلااب  تو  بزم  مهر   ز 
 (412:چاچی بدر دیوان)                          

 (194:مصحح توضیحات همان،)«است اول قدر از آن و اسد صورت کواکب از یکی»اسد قلب



 شاهانه خطابهای-
  اتجواهر تأللو و سیم و زر درخش  از گیری بهره به تنها چاچی، بدر اشعار در اشرافیگری صبغۀ     
سازیها    در صویر شود  محدود ت  به شکوه  و فر در را ممدوح آنها در شاعر  که خطابهایی در ؛بلکه نمی

 :کرد مشاهده را مقوله این میتوان نیز، میسازد همانند ایرانی بزرگ آوران نام و پادشاهان
 حساااام ساااام روش آرش فر فریدون  ای
 

 توان گرشاااااسااااب  یااَد مؤیاا د آب آبتین 
 (454:چاچی بدر دیوان)                          

 .میدهد یاری را شاعر نیز فلکی صورتهای از گیری بهره ، میان این در

 تغلااااااااق  محمد سالطین  خدایااااااااگان 

 

 وزیر ماه آفتاااااااااب  دبیر، تیر سپهاااااااار   

 (422:همان)                                       

   ها شریطه -

صیده  پایانی ابیات شریطه،     ست  ق  دعا را ممدوح شرطی  جمالت صورت  به شاعر  آن در که ا

صطالحات  فرهنگ.)میکند صاید  پایان در چاچی بدر هایشریطه  یا تأبید در(926:ادبی،داد ا   نیز، ق

 :است دست این از زیر ابیات.کرد مشاهده را اشرافی رنگ میتوان

 پوشاااد زر کاله دوران ز که  تا  همیشاااه
 

 را عالاااااااااااام  شاه باد بقااااااااا سال هزار 
 ج

قه  به   باد  جان  گوشاااوارۀ ساااران های حل
 

 ردا سیاااااااااه  شب  ماااااااارص ع  سبز  قبای 
 

 جزا روز ضاااِعف ساااال آن سااااعت ولیک

 

مار   نۀ  یک  و سااای این شااا  الال لؤلؤی دا

 (30-23:چاچی بدر دیوان)                      

 (لغز)چیستان-3

سته    سخن  معنی به لغت در لغز» شیده  و سرب ست  پو صطالح  در و ا  به را نظر مورد معنی آنکه ا

شکل  عبارتی ست ) سؤال  طریق بر م ستان :آن چی سی،  شعر  انواع«) کنند ایراد( چی ستگار  فار  ر

سایی  ستانهای (942:ف ست  درباری زندگی بوی و رنگ از متأثر نیز چاچی بدر چی ستان  در او. ا  چی

 :میگوید «خربزه»

 پاره  دو گردد چون آنکه  اسااات چرخ چه 

 

اه        ا ا ا ای         ب ا ا ا ا ااج      طفل ا ا  ده ده زر  او ت

 

 ندارد کس رومی بچاااااااااگان   او چااااااو 

 

 .... ستاااااااره عقااااااااااااد او از ریزد فاااااارو 

 

 خاره زربفت کسوت   پیری بااااااااااااااااه  

 

 گاهاااواره زریاااااان  جوف در نهاااااااااان   

 (423:چاچی بدر دیوان)                          

 :اوست از«ابر »لغز در نیز زیر  ابیات

 کام  از آت  جهنده زن خنجر است  پیلی سیه 
 

 زرانااااادوده   عماری سازد ها پاارده اطلس ز 
 



 خام  ها نعره از درد اشااک  ها حمله از فتد
 

 ...آراماا    و سیر باشد سبز چتر هفت زیر چو 
 

 دم هااار ولی رحمت در بگشاید الباب فتااااااح به
 

سر   خاک طشت  گشت  زمرد و لعل از پر   سرتا
 

ان    خیمۀ طناب ا اد    زری ا ا     روزن در فت ا  ...بام

 

او     ا اروارید     چ ا ا ادام  ز باریده م  فام  سیه ان

 (440-403:همان)                                   

 اشرافی ترکیبات-7

شاره  این از پی  که همانگونه    شرافی  محیط تأثیر شد،  ا  شاعران  شعری  زبان و لغوی دایرۀ بر ا

ست  ناپذیر اجتناب امری دربار، سی .ا شعار  برر شان  نیز چاچی بدر ا  انتخاب در شاعر  این میدهد، ن

 خبمنت ترکیبات ای پاره زیر، در.است  درباری زندگی محیط از متأثر خود، سازیهای  ترکیب و لغات

 .دارد تازگی خود نوع در آنها از برخی که میگردد ذکر بدر دیوان از

 چتر زرین ،شاااهنشاااه (414)قدر مرفوع قلعۀ ،رواق(901)کون نمای مینا جالجل پر سااقف نُه   

 سااتاره ،شااه(942)سااریر الجورد ،چرخ(902)احترام ،شاامشاایر (402)باال قلعۀ ،نه(406)مشاارق

سوت  پرنیان صبح  ،(411)سپاه  شید  ،(490)تاجداران خدیو ،(943)لگن زمردگون نُه ،(412)ک  جم

  نصااارت جمااازۀ  ،(441)علم   زرین  جبااۀ  ،(490)سااالطااانی   الضااارب دار ،(463)علم   افریاادون 

یا  ،کنگرۀ(901)درای عل  ،(903)کبر فت  ساااراپردۀ ،(30)جان  ،گوشاااوارۀ(425)نوش مُل  ل   زرب

 (...413)خزان

 

 نتیجه

سیها  مجموع    ست  آن بیانگر چاچی بدر شعر  پیرامون برر   ربار،د با ارتباطات و شغلی  موقعیت که ا

 خود یدقصا  از بسیاری  ابتدای در او.گیرد شکل  اشرافی  محیط از متأثر شاعر  فکری فضای  شده  باعث

 طینسال  عالقۀ و استفاده  مورد اشیای  برخی همچنین،.میپردازد صبح  طلوع بویژه طبیعت وصف  به

 عریش  مضامین  دیگر از جشنها،  و اعیاد وصف .میکند توصیف  را شمشیر   و قلم میگساری،  آالت چون

ست  صیفات  این اکثر در که او شاهان  برای که مدایحی و تو  ترتیب تغلق محمد سلطان  بویژه پاد

 خیال ورص  انواع دیگر از بی  استعاره،  و تشبیه .اشرافیست   عناصر  از برگرفته تصویرپردازیها  میدهد،

 رشحه م نوع از استعارات  بیشتر  و است  حسی  عمدتا  به مشبه  تشبیهات،  در.میشود  دیده بدر شعر  در

  من  و زندگی تأثیر تحت او لغات دایرۀ اما دارد؛ مهارت نیز سااازی ترکیب در چاچی بدر.اساات

 .او اجتماع آیینۀ نه است دربار نمای تمام آیینه بدر شعر گفت میتوان کل در.است درباریان
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