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Abstract
Flowers and plants have long been the
source of fantasy and fantastic imagery and
some of Iran's renowned poets, like Saeb,
have created the most beautiful artistic and
pictorial images of the cosmos. With all the
breadth of the geography of the poets'
environment and with all the differences
that exist in terms of the natural situation in
each region of the different areas of
penetration of Persian poetry, The general
color of the poems of nature is the same.
The semantic and interpretive foundations
of the mystic's mix with the element of
imagination and the creature approach.
And always reflects on the mystical
literature.. It is by expressing flowers and
allegory in the poems of Saeb, the
principles of mystical uniqueness, and
reaching the angles of thinking in mystical
literature. The authors are suggesting that
mystical interpretations in the mirror of
allegory in the Saab Ghazlat and
meditating on his role in the role of the
flower and expresses the secrets and hidden
beliefs that Saeb enjoyed in explaining the
descending appearances and intuitive
ascensions; In fact, Saeb has depicted
various types of mystical interpretations of
flowers and its variants.
Keywords: flower, interpretation,
allegory, saeb, mysticism, mystical
literature.
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مقدمه-1
ازیکیصائب،اتیغزلیشناسییبایزدراهیگوگل
ازصائبکهيریتصو. استیادبموضوعاتنیدتریجد
متفاوتاریبسآوردهوجودبهخوداتیّغزلدراهیگوگل

گلمورددرصائباشعاردرآنچه. استگریدشاعرانبا
کیکهاوستمشابهيهالیتمثکند،یمجهتوجلباهیگو

در. استکردهانیبصورتوشکلچندبهرامضمون
بهخودعصرهمگریدشاعرانبهنسبتصائبقتیحق

دريزیچهرازوتوجهشتریببالغت،وفصاحتزبان
يفکرواستفادهيسازمضمونيبراذهنایعتیطبعالم
دهکرانیبزیانگاعجابصورتبهرابکروتازهامّایجزئ

اوموشکافنظرازکهستینییمعناومطلبچیه. است
ياهالهدردهیچیپیعالمعرفانقتیحقدر. باشدماندهدور

هر. داردبیغعالمدرسرهموارهکهاسترازورمزاز
اظهاريبرازینانیصوف. داردراخودخاصزبانیدانش

عامهکه. دارندگریدیبانزشیخونهانيباورهاواسرار
. داندینمراآنرازیکسآنانخودوجزفهمندینمراآن

زبانيهاواژهرایزگنجد؛ینممعمولزباندرعارفاناسرار
نیهمبه. نارساستیعرفانکیباریمعانانیبيبرامتداول

برتازهیمعانوکردندوضعخاصاصطالحاتآنانسبب
ظواهربهنانهیزبیتنگاهبرعالوهارفع. دادندقرارهاواژه

آنبهيرمزوانهیگراباطنینشیببامحسوس،جهان
آنیباطنقتیحقنییتببهیلیتأودیدباونگردیم
عارفباوردرمحسوسعالممبنانیهمبر. پردازدیم

ياعتباربهگل. اوستمنظوریِ لیتأویمعنيبرايالهیوس
فرستادههیهدینعمتولیجمحضرتجمالازياجلوه

یمعانبخشالهامعرفايبراهموارهکهاستبهشتاز
کردیرودرآنانواعوگليبراآنان. استبودهیقیعم
نیادررونیااز. انددادهارائهیخاصیلیتأوییگرابوم

درخوریلیتأویمعانتاشودیمیبررسصائباشعارمقاله
ينورینزولاتیتجلّمراتبولیتمثقالبدرگلتأمّل

اتیتجلّمراتبباينظرعرفاندريوجوديظهور
.شودبازگویعملعرفاندريشعوريشهودیعروج
هئلمسانیب-1-1

وشودمیشناختهشعرةجوهریذهنيرگریتصووماژیا
. شودیمخارجيهنرۀطیحازولیتبدنظمبهآنبدون
نظرمداعصارۀهمدردیبگوسخنعتیطبازکهيشعر

ذوقیۀپابراّماکند،ینمرییتغعتیطب. استبودهشاعران
عتیطبمورددرشانیاتأّمالتشاعران،احساساتو

الهامخوداطرافعتیطبازشاعر. ردیپذیمیدگرگون
باراعتیطبةحوزازرونیبلئمساکوشدیموردیگیم

هانجحالنیادر. کنداسحساعتیطبيرهایتصوکمک
عتیطبدیموالازآثار،ودیموالآندرکهندیآفریميگرید
درختانعتیطبدر. دارندیخاصوتازهشکلایوباترندیز
نقششاعرانکهییبوخوشآنبههاگلويپربارآنبه
شاعر. دینمایمدلرباترشاعرآثاردرهانیا. ستین،کنندیم

باتریزچگونهارخودیالیخجهانداندیمکهاستیکس
رونیااز. بسازدمؤثّرترمانفوسدرویواقعجهاناز

عتیطبخودازباتریزیگاهاتیادبدرعتیطبوصف
یالیخيهاییهنرنمایۀمادستربازیدازاهیگوگل. است

شاعرانیبرخواستبودهشگرفيهاینیآفرریتصوو
نیتربایزشیخووقّادطبعباصائبچونرانیانامدار
رایهستيبایزةدیپدنیاالیصورخويهنريرهایتصو
ستیزطیمحییایجغرافدامنیفراخۀهمبا. اندکردهخلق

هردریعیطباوضاعنظرازکهیاختالفاتهمهباوشاعران
داشته،وجودیفارسشعرنفوذمختلفینواحازياهیناح

تأمالتتنهاواستکسانیعتیطبيشعرهایعمومرنگ
رویپوردیپذیمیدگرگونکهاستعتیطبةدربارشاعران

مقالهنیادرنگارندگان. استشانیاعیطباواحساسات
دیتأکباصائباتیّغزلدرراگلیلیتمثنقشدارندقصد

يهاغزلدرتعمّقباوکنندیبررس5،4،3يجلدهابر
گلبابدرهنرمندشاعرنیایلیتمثینیآفرنقشبهصائب

يهنريرهایتصوچهشاعرنیاتا مشخص شودپردازندب



25آباديرشید، زکیه، مسعود پاکدلیعلیمماندانا/در آیینۀ غزلیّات صائب و با تأکید بر ادب عرفانیصورخیال گل 

شعردرییهامضمونچهنشیآفرسببگلوداشتهگلاز
انیبییهابیترکوریتعابچهبارانیمضامآنوشدهاو

. استکرده
قیتحقیۀنیشیپوضرورت-1-2
در،يفطرییستاجمالویباشناختیزيهازهیانگ
یکیهرمنوتۀانیگرابوميهادکریروویلیتأوییگراعتیطب

درياانهیرمزگراونینمادمیمفاهبرآنعالوه. استآشکار
ازمیمفاهویمعاننیا. استنهفتهلیتمثاهدافيایزوا

اتیتجلّنییتبدریعرفانیینمادنماوانهیگراباطنباور
نیبنابرااست؛برخاستهيشعوریعروجويظهورینزول

وگلةدربارعارفانیلیتأووانهیرامعناگکردیرویبررس
بهتاکنونمتأّسفانهکهاستمهميهاضرورتازیکیاهیگ

. استنشدهتوجهآن
نیغالمحسفیتأل»یفارسمنظوماتیّادبدراهیگوگل«

»یفارسشعرسالهزاردراهیگوگل«و) 1372(یرنگچ
،استاهیگوگلمورددراثردو) 1386(یگرامبهراماز
ويظاهرنمودبهفقطواستیانتزاعکامالً آثارنیااّما

اطالعاتبهتوجهبا. استپرداختهاهیگوگلینیعتنوّع
ۀنیآدروصائبشعردراهیگوگللیتأوةدربارموجود،

درفقطاست،نگرفتهانجامیمستقلپژوهشتاکنونعرفان
مشاهدهياهپراکنديهانمونهیعرفانعاممتونوهافرهنگ

بهرهیآسانبهآنازتوانینمیانجامیبسبببهکهشودیم
انیصوفوعارفانیلیتأوکردیروبهتوجهنیبنابرابرد؛

تاکنونکهاستیاساسيهاضرورتازیکیگل،ةدربار
. استنشدهیبررس
قیتحقاهداف-1-3
تینامتنیبیمبانانیبپژوهشنیاانجامهدفنیترمهم
دستوهاگلیلیتمثلیتأوباصائباشعاردریانعرف

.استیعرفاناتیّادبدرتفکرگوناگونيایزوابهافتنی
قیتحقروش -1-4

است. شدهانجامياکتابخانهاتمطالعيمبنابریقتحقینا
یو فرعیاز منابع اصليبرداریادداشتیوةبه شآنياجرا

و یلساس تحلبر اوها ادداشتینیو تدومیو سپس تنظ
.استیقتحقيهادادهیفو توصیقتحق

قیتحقينظریمبان-2
عرفاندریتجل-2-1

برينظرعرفانیشناسیهستیمباندریتجلاصطالح
دانستنشاءیمافعّالودیریمافعّالیبالتجلّ فاعلاساس

ظهوروکثرتدرحقتیّ فاعلبرکهاستیالهاقدسذات
هاآنصدوروالربطنیعانیبووحدتحضرتازکثرات

یشناسمعرفتیمباندراما؛استناظرذاتوحدتاز
يهاافتیدرويشهودادراکاتۀرابطانیب،یعملعرفان
بالّذاتمیعلحضرتازعارفۀواسطیبیوجدانيشعور

صوربهکهاستناظریالهۀحقّعارفوانواراتیتجلّو
یکلطوربهنیبنابرا. کندیمیینماجلوهیعرفانقیحقا
اویعرفانمکاتبوظهورویعربابنازبعدیالهاتیتجلّ
:استشدهمیتقسدستهدوبه

زینینزولينوريظهوریتجلراآن: يوجودیتجل) الف
مراتبدربحثذاتیتجلازاستعبارتونامندیم

صوروشئونویالهوتویهاهوتنیّ متعذات،ناتیّتع
وینیعیخارجیانیاعاییعلمۀثابتیانیاع

).373-375: 1375،يریجهانگ(يآثار
یعروجیعرفانویعلمیتجلراآن: يشهودیتجل) ب

) ظهری(نکشفیما«ازاستعبارتونامندیمزینيشعور
یعنی؛)1/561: 1421،یعربابن(»وبیالغأنوارمنللقلوب

ویبیغيهابارقهناتیمعاومشاهداتمکاشفات،فتوح
یافعال،یصفات،یذاتاتیتجلّازسالکيبراکهیالهانوار
. گرددیمحاصليوآثار
عرفاندرگل-2-2

نماد «به صورت عام، یمطلق گل در فرهنگ عرفان اسالم
) که مراد 198: 1374،یپوشنجینیتر»(استیالهاتیتجلّ

ین تجلیّ و هم مبيظهوريوجودیتواند هم تجلیآن م
ذکر است گل عالوه بر درخورباشد. يشعوريشهود

، عالم بیاز عالم غينماد،استیاله» ظاهر«عالم کهنیا
کهاست یمحل ظهور تجلّ یعنیينشان و جهان سرمدیب
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اساس نیاست و بر همیمعرض مراتب قبض و بسط تجل
:دیگویمبیالغلسان

ماندیبستان شاداب نمنیگل امیدا
ییوانارادر وقت تفانیضعابیدر

)675: 1362(حافظ،
است ویعالم هستاز استعاره: بستان تیبیعرفانلیتأو

ي. اانداهللاالیعالم که عنیخلق ساکن در اازستعارهگل ا
ت قلب خود را به محبّ یقیمعشوق حقياایانسان کامل 

ت را ات نرم کن و در اوج قدرت، طعم عفو و بخششیّرع
گل بستاننیاست. انیاوند چنبه آنان بچشان چنان که خد

و یاست و شادابي، بال و ناگواربتیدر معرض هزار مص
به آن  نخوردیب لطفآاش رو به زوال است. اگر یتندرست

وجودش هم در ،ردیسرش قرار نگيباالیتیو ابر عنا
دمعشوق به امدانیبنابرارد؛یگیقرار ميمعرض نابود

گاه جالل و یو تجلابدییرا در مفانیو اشراق، ضعیتجل
نیبنابراد؛یآیو بر دل آگاه مدیآیجمال است. ناگاه م

ومنزلگاهناآگاهدلواستآنیآگاهدل مستلزم یشاداب
. استددوویديمأوا

ازادمر: يشعورويشهوديصعوداتیتجلّنمادگل -1
یتجلّ شتریباو،یعرفانمکتبویعربابنظهورتایتجلّ 

انیصوفوعارفانۀهم. استبودهیعملعرفاندريشهود
انیبونمادگاهیجادرآنقیمصادوانواعمراتب،گل،از

یاصلعنصرکهاندکردهاستفادهیعرفانيشعوراتیتجلّ
یبیغانواربهنسبتیقلبینورانتیرؤونورمفهومهاآن

ةمشاهدومکاشفهزینآنیاصلعاملگریديسواز. است
يشعوریتجلهمواره. هاستحجابرفعازحاصل
رودیمکاربهغطاوحجاباستتار،ستر،مقابلدريشهود

یبیغوضاتیفویالهانوارادراكموانعیکلطوربهکه
. است

احوالتینهایعنیبقاوفنامقامبهدنیرسراهیالهمحّبت
لیجماسمیتجلّ محصولخود،محّبتنیا. استمنازلو

یمنوراالنواريسوبهراسالککهاستحقحضرت

رانیساواهللایالسالکان. گرداندیمیفانآندروکشاند
اتیتجلّاثردررایترقمعارجصعود،قوسدراهللا،یف

بهمحبّتپروبالباواالنوارحضرتيشهودیعروج
ومکاشفاتمشاهدات،آنان. کنندیمیطحقجمال

يشعوريشهودمراتبنیاازکیهرکهدارندیناتیمعا
باعارفانفرهنگدرواستیعرفاناتیتجلّ حاصل

شدهانیبصائباشعاردرژهیوبهاهیگوگلاصطالحات
. است

انیبدريرازیشیبقلروزبهان: محّبتیمعندرگل-2
: دیگویممحبتگلحصولويشعوريشهودیتجل

یتجلمتصرفراکهیزست؛ینتینهاوحدرامردانحاالت
بهیتجلمعدنوستینتیغاراآنواستحقوجود
ایاصفقلوبواستنهرمثالبهوارداتواستبحرمثال

بحر،ۀلجّازد،یبرآموجایدرازچون. هاستيوادمثالبه
آبپرصحراويوادۀهمو. دیدرآنهربهبحرلطمات

کهدیروباللهوگلصدهزارکوهساروصحرادروکند
است،یکیآباگرچه. باشديدردمرهمیکیهرآناز

جانبهکهحاالتصفاتاستنیهمچن. استمتلّوننبات
نهرمثالبهکهاستیتجلوارداتآنودیدرآحقمردان
دليصحرابهعظمتصدماتبهوجودبحرازکهاست

چون. اندیبرواسرارشکوفههزارنیچندو. دیدرآصادقان
وعشقۀاللوصفاعبهروموّدتنیاسمیوحبتمگل
هرومشاهدتنینسرومکاشفتنیاحیرواقیاشتبهار

رسد،یمبدوحقشفقتبحرازکهسعادتاهیمقدربهیدل
الفتمزنریتأثازکههاشکوفهآنازواندیرویمقینورحقا
چنانکهگذرد،یمهادهیدباریجويسوبهدردعرقاست،

أَودِیَۀٌ فَسالَتماءًالسَّماءِِمنَأَنزَلَ«: فرمودیتعال–اللّه
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خواجه). 37: 1381،يرازیشیبقلروزبهان(»1ِبقَدَرِها
گلرامحبّتیلیتأووغیبلیهیتشبدرزینيانصارعبداللّه

بالبهوزدیآمیمعطابامحبّتنعمت«: کندیمیمعرّف
بهانهصدفوبالصدفاستگوهرمحبتبهوزدیاویب

طالبکدامويوخاروفاوتستگلمحبتعطا،گوهرو
خارشازدیپسنداگلراکههر،يوافکارستینکهاست

یالابالواستدرگاهنیارسمکشتنعاشقد،یآگزندیک
محبت. اندنهیقرمحبتومحنت. پادشاهنیاصنعتصفت

تادوستيبرادیباجانهزار،اندنهیریددوستمحنتو
اگراست،خوشیدوستوبالدوست،يهوادریکنبذل
: 1362،يانصارعبداللّهخواجه(»استآتشهمهچه

راکههر«: ندیگویمکهاستباورنیهمبردیشا). 124
گلازدلگود،یرسعهدمشامبهمحبتگلازياشمّه
،یسمعان(»التذرویالتبقللبشرلّواحهالمحبّهکهبردار

:دیگویمنینماديااستعارهدريسعد). 464: 1384
استخرمنگلازتیپاسرتاکهيا

نتــخرميداـــــگبرکنیرحمت
)458: 1367،يسعد(

یحتویقیحقمعشوقوصفنیشتریبمحبتومهر
یانباشتگبهتیبنیادرگلخرمنپس. استيمجاز

سخنمدومصرعدر. دارداشارهمعشوقوجوددرمحّبت
نباشدیمحبتتااستواضحواستمعشوقرحمتاز

. شودینمصادریرحمت
ۀدرجپنجواستمحبتمراتبازموّدت: موّدتگل-3
محبوبۀمراقبومحبوبدرتفکّرحسرت،بکاء،احت،ین

دريبدیم). 2/1470: 1404،يتهانو(شودیمشاملرا
عالمدرعالمۀدرج«: استآوردهغیبلویلیتأویهیتشب
نزلتوشرفنیاامادارد،فضلگرانیدۀدرجبرتیوال

حقمهرعبهرشهیهميوۀنیسباغدرکهباشدرایعالم
دل. دیروموّدتگلوانسحانیروشوقنینسربود،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17/رعد. 1
.21/اسراء. 2

جان. بودتیّ ربوباسرارۀنیخزوقتیحقانوارمعدنيو
ازيوسّر. بودحرمتوحرمقبولۀقبلووصلۀکعبيو
کشفووجودوجد. بودآگاهمحّبتقیدقاوقیقاح

درجاتبود،صفتنیبرچونعالم. بودهمراهشهودش
وَ «: یتعالاللّهقال. بودایدندرجاتازبرتریعقبدريو

بهایدندرکهچنان. »2َتفْضیالً أَکْبَرُوَدَرَجاتٍَأْکبَرُلَلْآخِرَةُ
مواصالتومکاشفاتقیحقاوعباداتوطاعاتمنازل

برگذراندانیبهشتمنازلرااوفردابرگذشت،خلقۀعاماز
بود،تیّاحدرازبازبود،تیّعندباغبیعندلنییعلدرتا

درجانوعّزتۀقبضدردلبود،قدسبوستانطاووس
»3ُمقَْتدِرٍ مَِلیکٍعِْندَصِْدقٍَمْقعَدِ ِفی«مشاهدتکنف

).1371:10/27،يبدیم(
یررسبوبحث-3

ارغوانگل-3-1
درخت«آنبهیسیانگلدرکهاستیدرختنامارغوان
زیريهاگلازارغوانيهادرختتمام. ندیگویم»عشق
يرویفارسادبدرواستشدهدهیپوشیرنگسرخ

سرخشراب. اندکردههیتشبارغوانبهرامعشوقگلگون
خهشايروبرراارغوانزیريهاگل. اندگفتهارغوانیمرا
ازینشانراآنوانددانستهپوستيروبرجوشمثابهبه

بهاردريقراریبوخروشوجوش
ه شبیتصائب،ازریزاتیابدر). 1: 1389،یگرام(اندگرفته

دوجوبهگلنیاازاستفادهباکهراییبایزیالیصورخو
کنیم.مییبررس،آورده
. نداکیشريشادوغمردگر،یکدیبامشورتباکهیکسان

. تاسرفتهکاربهییبایزتشبیه مفرد به مفرد تیبنیادر
ویگانگیدرکهدهدیمنشانراافرادیگانگیواتحاد

وجوشدرارغوانیمچونهدفبهدنیرسيبرا
عنوانبهارغوانةواژازتیبنیادريبدیم. خروشند

). 10/4: 1371،يبدیم(کندیمادییآزادگوقناعت

55/القمر. 3
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جوشزافتادمکهنهشرابچونظاهربهگر
هنوزدارمارغوانجوشفکر،بهاردر

)7/4773: 1366،يزیتبرصائب(
زیريهاگلازیلیتمثتشبیه -1: داردتناسبهامیاجوش
از. استپوستيروجوشمانندشاخهيروبرارغوان
برداشتتوانیمهميگریديبایزلیتمثارغوانجوش

دیبگوخواهدیمشاعر. استیسرزندگوشورآنودکر
دریجوانيهاشهیاندهنوز. امشدهریپظاهربهکهآنبا

وُسبَحانهُالّلهَِانّ«ثیحدبهدارداشارهتیبنیا. دارمسر
تُبِصرُ وَالوَقرِهَِبعدَبهِتَسمَعُ لِلقُُلوبِِجالءَالذکرَ َجعَلیتَعَال
ارغوان،باریپدل). 222: 2البالغه،خطبهنهج(هالعَشوََبعدَبِهِ

گرددیمرفعآنبارانیپدليهاحجابوشودیمجوان
. کنندیمنشاطویسرزندگاحساسرانیپو

یجوانراریپهرینهانبتبخشد
راارغواناستنیایجانانیآشآنز
)1312: 1363،يمولو(
مراداست.یمانآسمعشوقوینهانبتنمادي ازتیبنیا

در این بیت . استیالهعرشاستعاره از،یجانانیآشاز
وشودیمجوانارغوان،باریپدلتشبیه وجود دارد.

گوش. گرددیمرفعآنبارانیپیملکوتگوشيهاحجاب
مانعةپردوشودیمزیتجوانانيهاگوشمانندرانیپ

قرارمعشوقيرودرروعشقتاشودیمبرافکندهشهود
واتیّ نفساناززیپره. استيمعنوطعامذکر. ردیگ

ویجوانموجبحق،ذکريمعنوطعامازيبرخوردار
:استیقیحقنشاط

مجوراگلمخرراگلمخورگل
وردرزمیدااستخوارگلآنکهز

جوانیباشماًیداتابخوردل
ارغوانچوناتچهرهیتجلّ از

)1312: 1363،يمولو(
بنفشهگل-3-2

آنعمرواستعشقمظهر. داردنامیدوستگلبنفشه،
ودیرویمبهارآغاردربنفشهگل. استکوتاهوزودگذر

رنگش،سابقهخاطربهاما؛داردوجودمتنوعيهارنگدر
قرارتوجّهموردیفارسدرآنچه. شودیمدهینامبنفشه
رنگرهیتیشعاعخطوط. روستخودبنفشهاست،گرفته

جادیاذهندرراجوانمحبوبعارضخطهاگلبرگيرو
بهسرنیاواستدهیخمگلفیظرونرمۀساق. کندیم
ریتعبداشتنغميزانوبهسرویافتادگوماللبهرايریز

مغموموسوگوارراریزبهسربنفشه. اندکرده
).35: 1389،یگرام(اندگفته

چم؟یپیکبنفشهخطوسنبلزلفبه
نمانددماغیشانیپرذوقکهمرا

)4/5011: 1366،يزیتبرصائب(
است که معشوقيهاییبایزازبنفشهخطوسنبلزلف

صائبدر این بیتشاعر زلف را به سنبل تشبیه کرده است.
. ندیافریبییبایزالیخصورتوانستهخوديرسازیتصوبا

دریجاللیتجلّ ظهورباعثبیغعالمخطعارفان،نزد
ناتیّتعبهو) 552: 1366،یجیاله(استیروحانمظاهر

بهوجودمراتبنیترکینزدکهدارداشارهارواحعالم
به؛)587همان،(استینشانی بوتجرّددرتیّ هوبیغ

یعرفانیمعانیدگیچیپبهتوجهباصائبسببنیهم
وجودازباغ: دیگویمیبیغيشهوداتیتجلّازبرخاسته

ۀضربازکهاستشدهمانندصورتنیابهشهبنفيهاگل
تشبیه نیا. استشدهکبودصورتشرنگبرادرانشیلیس

هستندیکسانگفتتوانیمواستییبایزاریبسیلیتمث
رتیسبهیول،انددادهدستازراظاهرشانییبایزاگرچه

. اندآراستهبایز
زدیبرانگراپروانهسوختهخاكز

شمعیۀگربهاريهواواربنفشه
)2/5137: 1366،يزیتبرصائب(

بهراعتیطبعناصربا،یزیلیتمثباتیبنیادرصائب
تشبیه سوختهدلعاشقبهدلشکهیخاک. کشدیمریتصو
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هیگردلشکه بنفشهمانندبهراپروانهاست،شده 
. دارددنیباريهوامیداکهيبهارابرمانندبهخواهدیم

یمعانۀبنفشرستهبر
رعنانگارخوشخطچون

)66: 1358،یمغرب(
:استآوردهنکتهنیهمبهتوجهبازینبیالغلسان

تويسامشکةطردهدیمبنفشهتاب
تويدلگشاةخنددردیمغنچهةپرد

)284: 1362حافظ،(
درچون«: استدانستهفعالصفترابنفشهیبقلروزبهان

نهادهقدسنیاسمیبررخگلزاردهمشاهنیبساتعبهرستان
دادیمازلاتیحفعلصفاتۀبنفشنیبانیعنیعازوبود

کردیمترازلبحردر»نیهطالتنییّ علیارزقن«يگوهرهاو
برضاكاعوذ«: گفت. نمودیمفناحسنشهودسجوددرو

بکاعوذوعقوبتکمنبمعافاتکوذعواسخطک،من
یعلتیاثنکماانتکیعلثناءیاحصال. منک

در این بیت ). 389: 1374،يرازیشیبقلروزبهان(»نفسک
رد غنچه استعاره مکنیه است و به انسانی مانند شده که دا

می خندد.
حانیرگل-3-3

سببعتیطببهاردرکهستبوخوشیاهیگحانیر
دگاهیدازحانیر. شودمیبوستانوچمنرونقویزندگ
اضتیروهیتصفتیغاازکهدنیگوراينوریعرفان

نهیسکعرفاندرحانیر). 567: 1372،یعراق(شودحاصل
َنهَ یالسَّکانزَلَيهَوالَذِ «: ندیفرمایمپروردگارکهاستیقلب
بهحانیر. »4مانِهمیاِمَعَماناً یازدادوایَلِنَیالُمومِنِقُلُوبِیفِ

یمعنروح،باهمراهواستيسرسبزيمعنابهییتنها
. داشتخواهدخوشيبویۀثانو
روحوحانیرهمهياگفترالوح

چیهدرتوحیتلوهمستین
لوح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/الفتح. ٤

: 1388عطار،(
117(
اشارهواقعهةسور89و88اتیآبهحانیروروحبیترک

»میَنعِجَنَّۀُوَحانٌ یْ رَوَفَرَْوحٌنَ یاْلُمقَرَّبِِمنَنَ کاِإنْ فََأّما«: دارد
بهشتوراحتوشیآسادرباشدمقّربانازاواگراماو
لوحازقلوبنتیسکنیبنابرابود؛خواهدنعمتپر

نهیسکنیاانزالدرمحفوظلوحاّمازد،یخیبرممحفوظ
وحانیرنیهمچن. ستینضیمفویمعطواستواسطه

داشتهاشارهتواندیمزینضیفازپسبسطحالبهروح
نتیسکازیبخشوئیجزبسطصورتنیادرکهباشد

.بودخواهد
لزارگازابدیحانیرکهتاانکار ازکنیخالرامغز

اری
: 1363،يولوم(

4/550(
یحانیرراحچهرهگلیساقاریب

استحانیروراحامیاوگلموسمکه
)456: 1363،یساوجسلمان(

شودیمسامانبهدردانیبخوابحانیرزگر
حانیرچوخطزانآشفتهمنخواب

شودیم
)1/2713: 1366،يزیتبرصائب(

آرامشيبراکهداردحانیريبوبهاشارهتیبنیادر
دیگویمبایزیلیمثشبیه تتباصائبواستدیمفاعصاب

خوابلهیوسنیبداست،بهرهیبعشقازکهیانسان
آشفتهخوابعشق،دردازعاشقانساناّما. کندیمراحت

. داردنگرانو
داغودردازياشهیاندراعشقاهلستین

شودحانیروسنبلآتش،اّللهلیخلبر
)3/2677: همان(
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دکنیمانیباستآوردهکهیلیتمثباصائبتیبنیادر
ندارند،میبعشقراهدریمشکلچیهازیواقععاشقانکه

آتشبرپاعشقراهدرکهمیابراهحضرتهمچون
. دیگردحانیروگلپریباغاويبراآتشوگذاشت

داغودردازياشهیاندراعشقاهلستین
دیجویمآبنجایاتشنهسفالازحانیرکه

)2/3229: همان(
آبپرسفاليروبرکردنسیخازبعدراحانیربذر

بایزیلیتمثباشاعر. شودسبزییبایزشکلبهتادندیمالیم
ییتواناهنگامکهاستکردهسفارشیاخالقۀنکتنیابه
باحانیررایزنشو؛غافلگرانیدبهبخششوتواضعاز
شادابومکدیمآبخشکیسفالازیتازگوترآن
. ماندیم

سوسنگل-3-4
بنفش،وزردمتفاوتانواعباخوشبوودیسپاستیگل

آزادسوسنآندیسفنوعبهکهینتیزویدشتسوسن
بهیفارسشعردر). 203: 1389،یگرام(ندیگویم

زبانبهوانددهینامآزادراسوسنصائبشعردرخصوص
آنيهاگلبرگيهاهتشباجهتبهگلنیايدارزبانو
داشتنزباننیعدرآنیخاموشگریديسوازوزبانبه

. اندکردهاشاره
مادستزدیبرآکهیبندگقسمهر

میکنیمآزادسوسنوسروبهنسبت
)2/1159: 1366،يزیتبرصائب(

اعتنایبکهوارستهاستییهاانساننمادآزادسوسنوسرو
آزادعلتنیابهراسوسندیشا. هستنديویدنتعلقاتبه
در. استصادقوکرنگیورازداروخاموشکهنامندیم

همانبهواستیخاموشمستلزمسوسنیشکفتگقتیحق
ویخاموشگرودرمؤمنیدرونفرحوانبساطزیننسبت
سبببهیخاموشاگرگریديسوازواستیطوالناندوه
بهوصولآن،ةثمر،ینادانوجهلنهوباشدعلمفوران

. استحکمتيباالۀمرتب

سرا بستاننیادربشنوذکرحقکن،حقشکر
زبانتوگوشآنازسوسنوگلچون

اندداده
)9/2476: همان(

بهسوسن،بهرازبانوتشبیه کردهگلبهراگوششاعر
زابایزیلیتمثقتیحقدرها،آنيهاگلبرگشکللحاظ

سوسنگلگلبرگوگوشۀاللشکلبهسرخگلگلبرگ
بایزيرپردازیتصونیچنباصائب. استزبانشکلبه

شکرزبانتباانسانيا«: دیگویمهاانسانبهخطاب
تمامکهراخداوندذکرگوشتباوآورجابهراخداوند

هودهیبراتوخدابشنو،داردانیجرعتیطبيهادهیپد
. تاسدهیافرین

استآمدهشیپزفاندهسوسنگرچه
استآمدهشیپیخاموشعاشق

)246: 1347،يشابورین(عطار 
همانبه. استآنیخاموشازنمادسوسنیشکفتگ
ویخاموشگرومؤمنیدرونفرحوانبساطزینصورت

سبببهیخاموشاگرگریديسواز. استیطوالناندوه
بهوصولآن،ةثمر،ینادانوجهلنهوباشدعلمفوران

درسوسنخالصهطوربه. استحکمتيباالۀمرتب
آنمشابهۀنسخواستخاموشيایگوگلیفارساتیّادب
. اندخاموشيایاولخارج،عالمدر

پاكصحبتاثرازگلوسوسنچونراست
بوددلدرراتوآنچهمرابودزبانبر

)140: 1362(حافظ،
: 1371،يبدیم(استتوّکلنمادسوسناالسرارکشفدر
40.(

سرخگل-3-5
ازیکیصائبگفت،توانیمتئجربه. استرزجنساز

ینیآفرمضمونگلةواژباکهاستیشاعراننیتربزرگ
ةدیچیپتقارن«بهتوجهبااتیادبدرسرخگل. استکرده

باً یتقربهار،درشکفتنوهارنگتنوعلطافت،،يساختار
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عامطوربهلیتمثگاهیجادریعرفانيهاسنتیتمامدر
نیتريرمزازنیزممغربدرسرخگل. استرفتهکاربه

کهیمعننیبداست،یءالشزبدهوکمالمظهروهاگل
قلبواتیحجامویزندگۀمانیپمثلسرخ،گلۀکاس
شتریب. استنییآبهشتیعشقيایروةزندیبرانگگل،
کهدارندکاسبرگهفت،یعرفانویلیتمثسرخيهاگل
مکانوزمانتیّتماموتیکلنمادخود،هفترقم

).101: 1376دوبوکور،(»است
بخشدیمضیفنتیطپاكافتدعشقآتشدراگر

گرفتمگالبازگلدمیکشگالبگلز
)6/5963: 1366،يزیتبرصائب(

گرفتنيبراگلدادنحرارتبهبایزیلیتمثباتیبنیا
شفابخشودیمفدردسريبراکهکنداشاره میآنازگالب
وجودباگوید کهمییکسانازییکنامفهومباتیب. است

بهبازشوندیممتحملکهيادیزيهارنجومشکالت
. رسانندیمسودگرانید

گلجوشاندنازکهاستسرخگلةدیچکایعرقگالب،
يامزهوخوشییبوگالب. دیآیمدستبهآنریتقطو
يبرااست،سردشاعتیطبچونوداردیتلخبهلیما

).289: 1389،یگرام(استدیمفسردردوتب
چشممبهفتادگُلکارعاقبتهیگرز
گرفتمگالبازگلدمیکشگالبگُلز

)6/5963: 1366،يزیتبرصائب(
سرخگلازيریگگالبمورددرییبایزلیتمثهمتیبنیا

کردهتشبیهگالببهراچشمانشکاشکهنیاواست
. است

کردندگالبتشهیشدرکهشوخگليا
د؟یآیمقفسرانیاسزادتیچیه

)3/3628: همان(
استعاره مکنیه است گل سرخ را انسانی گستاخسرخگل

کردند،گالبۀشیشدرتوعرقازکهفرض کرده است 
در. يورآیمادیبهراکردندیزندانکهیرانیاسوقتچیه

وکردهمانندشهیشداخلگالببهرایزندانرانیاسواقع
گاهیجا«ورفتهکاربهبایزاریبسینیآفرریتصوولیتمث

).262: 1389،يرازیشیبقلروزبهان(»استانبساطوانس
زردگلوسرخگلازباغنیادر
برخوردکهکسآننخوردیمانیپش

)130: 1373،ینظام(
نیببردابردوآشوبنیبزردوسرخيهاگل
نیااستیعمرانيموسان،یبگردایدرقعردر

)1363:622،يمولو(
گلبرگ«: دیگویمروزبهانیمعننیهمبهتوجهبادیشا

خردمرغجانزارچشمهدرعناصريهوایبجاللبهاء
گلآنعشقبیعندلصفتبستانازودیرو
نیابرروزبهان). 185: 1374،يرازیشیبقلهانروزب(»دیبو

مونسعشق،دررایکسبخواهدحقهرگاه«کهاستباور
بهخواهدیمکههرخداست،بهاءانواردهد،قرارخود
: گفتعارف. بنگردسرخگلبهدیباکند،نظرخدابهاء

).همان(»بهاءدنید
اللهگل-3-6

گلۀساقيانتهادرمنفردصورتبهکهاستیگلنام
مشابهگلبرگسهوکاسبرگسهشاملوداردقراردهنده

. دیرویمبهارآغازونوروزدراللهگل. استرنگهمو
. استمرتبطسرخیمعنبهآللةواژبایفارسدراللهنام
هاسنگانیمازوکوهودشتدرخودروۀالل
).332: 1389،یگرام(دیرویم

جنونيصحراۀاللبودریشةدید
مگذارصحرادامننیابهگستاخيپا

)8/4668: 1366،يزیتبرصائب(
شده،هیتشبریشنافذودرشتچشمبهاللهاهیسداغ

ةدیدنیبیشباهتوجهوبایزیلیتمثگریدنگاهازنیهمچن
) ریشوالله(دوآنبودنیوحشجنونيصحراۀاللوریش

دربخواهدکهکسهرپساست،عشقسمبلالله. است
روبهروياریبسخطراتبابگذاردقدمعشقيواد

هرکاروسازدآمادهجهتهرازراخوددیباوشودیم
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عیوسوپرخطريصحرانیابهشدنواردیگستاخانسان
. یستن

اهیسچشمخونبهاللهکندکهزانشتریپ
زدندخانهدربهنیخونۀپنجراچـشم

)3/3509: همان(
یسرخبهیآلودگخونواهیسیچشمبهاللهیاهیسوداغ
کهاستییبایززیانگالیخریتصو. استشدهتشبیهالله

خونراآناطرافکهیاهیس،ظرافتتینهادرصائب
. استدهیکشریتصوبهفراگرفته

ستونیبکوهاززندسرکهيااللههر
زندیمفـرهاديابروطاقبهساغر

)4/4166: همان(
د،یرویمستونیبکوهازکهيااللههریلیتمثتیبنیادر

فرهادکهچرااست؛فرهاديابروکمانبهیشرابجامتشبیه 
انگریبواستعشقنمادهماللهواستنیریشعاشق

وعدهخودمعشوقبهکهاستییجويبرافرهاديهاشهیت
ۀجینتالله«. استنیراستعشقازسرشاروبودداده

که) 373: 1372،یعراق(»کنندمشاهدهکهندیگورامعارف
دهیانجامشهودبهوباشدآمدهدهیپسنداعمالاز

).225: 1388عشّاق،مرآت(باشد
موهومیشراباللهقدحازمیکشیم
میمدهوشیمومطربیبکهدوربدچشم

)260: 1362حافظ،(
نرگسگل-3-7

دوهرچونوگلبرگسهوکاسبرگسهيدارااستیگل
ششيدارارانرگسعامهتداولدرهستندهمهیشب

یانیمبخش. استدیسفهاگلبرگنیاکهدانندیمگلبرگ
نرگساما؛انددهینامچشموجامتاج،راگلدارکنگرهو

تاجوزیرنسبتاًگلبایرانیانرگسهمانمابحثمورد
یزمستانويزییپالگنرگسمناطق،شتریبدر. استزرد

شش،یفارسادبدر. رودیمخواببهبهاردرواست
یرگیتگاهویانیمزردةریداباهمراهنرگسدیسپگلبرگ

. کندیممتبادرذهنبهراچشمشکلمجموعدر آنقعر
نرگسچشمبهمارگونهیبحالتگلیانیمزردرنگبخش

ران،یحفتان،مست،مار،یبچشمرونیاازودهدیم
،یگرام(اندکردههیتشبنرگسبهراآلودخوابومخمور
1389 :373.(

جهانپوشخسچاهازیآگهداردکههر
خاكززدیخیمنندهیبنرگسچونعصابا

)4/5202: 1366،يزیتبرصائب(
تشبیه ینرگسبهداردیهاآگایدننیامشکالتازکهیکس

مصراعنیبنابراد؛یآیمرونیبخاكازعصاباکهشده است
واستیحسنرگسمشبهدوممصراعویعقلمشبهاول
بهراجهانشاعر. استرفتهکاربهآندرلیتمثهیتشب
پرجهان،نیادریزندگ. استکردهمانندخارپریچاه

دهیخمراانسانپشتو.باشدیمزحمتورنجاز
حالتبهدهیخمخاكازنرگسکهطورهمان. سازدیم

. دیآیمرونیبدستبهعصا
باشدیمخونخواريلوفریننرگسنگاه
باشدیمزنهاریبسختیآسمانيبال

)1/3112: همان(
مجازبهورنگیآبچشمازاستعارهکهيلوفریننرگس

نرگسحالنیعدر. استکردهارادهمعشوقمحلوحال
اریبسکهاستکردهمانندزینیآسمانيبالبهرايلوفرین
معادلهو لیتمثهیتشبتیبنی. در ااستسنگدلورحمیب

ازشوددایپدلدرکهندیگوعلم ۀجینترانرگس. دارد
).375: 1372،یعراق(استعملدیمروفرحوطرب

اقبالوعزّبهشبهمههاجان
استدهیچراسمنیونرگسدر

)183: 1363،ي(مولو
) 71: 1425،يبغداددیجن(داندیممواصلترانرگسدیجن
یبقلروزبهان(خواندیمانسوموّدتآنروزبهو
وجهدرنرگسازمراداما؛)2/131: 2008،يرازیش

معارفمراتبدرکهاستمعشوقچشم،ياستعار
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ازریزيهانمونهوداردیمختلفیمعانووجوهيشهود
:استجملهآن

ستر«معنااهلنزد. استمستچشمنمادمستنرگس
درسالکازکهياخردهوریتقصبرندیگورایالهکردن
اطالعبدانراکسچیهکهچنانز،یناوریغازودیآوجود

).366: 1372،یعراق(»باشدمعفوآنوفتدین
شیداریبنکندامتیقصبحةخند

زدندمستانهنرگسآنبهراهراکههر
)5/3508: 1366،يزیتبرصائب(

يفرماکرمياجرعهلبتلعلجامز
مراخماردرتومستنرگسکشتکه

)            1402: 1341،یجام(
یالهتیعناکهاستآنمستنرگسشدهگفتهنیهمچن

تیّ عبودحقوقيادادرسالکيهاخردهوراتیتقصۀهم
اوحالاصالحيبرابخششوعفوآنوبپوشاندرا

مانندپرستیمنرگس). 190: 1388عشّاق،مرآت(باشد
. استمستنرگس

ردیگدستبهیمکهمستهر
ردیگپرستیمنرگسآنز

)332: 1341،یجام(
پوشاندنآنازمرادوجادوستچشمنمادجادونرگس
آنیتالفوتداركبهتااستسالکراتیتقصواحوال

عاموخاصمتمالوطعنمستحقوکنداقدامریتقص
مرآت(ندیگویالهمکرواستدراجراحالنیا. نشود

).190: 1388عشّاق،
اندیبروکوینرخاعجازبهگلآتشز
اندیبروجادونرگسسحربهآتشازگل

)1/3177: 1366،يزیتبرصائب(
میآبازمنتويسودایمستازآنگه
بازدیآخمارزجادونرگسهیسکان

)190: 1366،یساوجسلمان(
به. استمخموروخمارچشمنمادمخمور،نرگس

اما؛ندیگويخمارچشماوازسالکریتقصپوشاندن

اجلویاعلواکملاوازکهکمالارباببرآنکشف
گاهوباشدروشنشانیازبانبهگاهباشند،

).226: 1372،یعراق(نه
دارمییماریباومخمورنرگسفکرز

نیبالبرشمعيجاه بسوزدیمکه
میحایمس

)9/5613: 1366،يزیتبرصائب(
دیدمرامخمورنرگسازشومپنهان
ـافتیمراخّمارۀخانازختمیبگر

)167: 1363،يمولو(
ریتقصپوشاندنآنواستفّتانچشمنمادفّتان،نرگس
مرآت(نشودظاهرکمالباربابراوقصورتااستسالک
).190: 1388عشّاق،

یولبودهوسمسالمتوییپارسا
مپرسکهفتّاننرگسآن کندیمياوهیش

)184: 1362حافظ،(
شدهیمعرفرضامقاماعتباربهاالسرار،کشفدرنرگس
و) 10/40: 1371،يبدیم(»...رضاستنرگسگاه«: است

،یلیتأووغیبلهیشبتدرراخلوتيبدیمگریدياعتباربه
قدرتاتیرواواتیآنیدرچون«: استخواندهنرگس

بهارنند،یبنعمتلطافتوحکمتبیعجاوکنندتأمّل
باربهمعرفتدرختزند،برسرشانیايهادلازدیتوح

نرگسد،یگشاحکمتۀچشمافکند،انسیۀساد،یآیم
).345همان،(»دهدبرشوقاسمنید،یروخلوت

نینسرگل-3-8
ومطالبمجموعازیولست،یندستدریدرستنشان
کهدیآیمبرنیچنیفارسمیقدشعردرنینسرهاتیتشب
رنگبهسرخ،گلجنسوخانوادهازبودهیگلنینسر
وخاردارخوشبو،کمرنگ،ودهیپریصورتایدیسف

ورنگ. استدهییرویميادرختچهيروبرکهکوچک
ونینسریصورتایدیسفيهاگلبرگبهرامعشوقيرو

يبوخوشآغوشوبرومحبوبگلرنگونیمیسبدن
).397: 1389،یگرام(اندکردههیتشبيبهارگلنیابهرااو
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زدتابعالمدیخورشۀچشمسردرغوطه
نشدنینسروگلدامانخرجماشبنم
)10/2441: 1366،يزیتبرصائب(

وندد،یپیمدیخورشبهوشودیمبخارب،آفتاتابشباشبنم
نینسروگلوصالگریدشبنممضموننیابهتوجهبا

بهبرود،نینسروگلدامانبهآنکهازقبلودهینرس
. استوستهیپدیخورش

فیلطيهاسخنیبدلشودواممکنستین
دیکلنینسرۀغنچداردصبحمینسکز

)6/2784: همان(
مینسازکهداردنغزوفیلطسخنانبهاشارهتیبنیادر

درخور. داردرایسالمترمزودیکلنینسرگلۀغنچصبح،
کنندیمریتعبنینسربهراتیّاحدومعنااهلاستذکر

).142: 1362،یداراب(
بادیخوبوریخبهنینسروگلدنیرس

آوردصفاسمنآمدکشوشادبنفشه
)99: 1362حافظ،(

ستیکتماشاگهومقصودۀکعبنیاربای
استمننینسروگلقشیطرالنیمغکه

)37:همان(
اسمنیگل-3-9

نوعدوبرکهچیپمانندباالروندهاستيادرختچهاسمنی
. دیرویمرانیادرآندیسفۀگون. زردودیسف: است

. شودیمشکفتهماهدادخردرآنمعطّرودیسفيهاگل
. هستندمترادفنیاسمیاسمن،یسمن،اس،یةواژچهار
تینهابهودیسپتیغابهاسی. استیفارسواژهاصل

دريدیسپنماداسمنییفارسشعردر. استبوخوش
فقطنه. استبودهبنفشهودیبیرگیتوگلیسرخمقابل

رکیپوبرکهمحبوببناگوشودیرخسارسپويرو
ةواژ. اندکردههیتشبسمنواسیبهزینراتنمیسمعشوق
یمعنبهاسمن،یواسیبابودنمترادفبرعالوهسمن،

).437: 1389،یگرام(استرفتهکاربهدیسفگل

نظرتابازگرددیمگوناللهنشیاسمی
نظراربابرزقخونبودشیتماشااز

)1/4623: 1366،يزیتبرصائب(
گونالله. استمعشوقيبایزصورتازيمادننیاسمی

عاشقنگاهیگرموحرارتازشدنسرخازهیکناگشتن
رنگسرخ) شرماز(معشوقيبایزودیسفصورت. است

) معشوقصورت(یسرخبهختهیآميدیسپنیاوشودیم
نماداسمنیگل.استدلخونعاشقيهاانسانبینص

. استمحّبت
راآفاقکردریتسخنفسکیتواندیم

بهارداردنیاسمیشاخچویاقبالصبح
)4/4588: 1366،يزیتبرصائب(

وکردهمانندصبحبهرااقبالغیبلیهیتشبباابتداشاعر
وکردهمانندنیاسمیپُرگلۀشاخبهرااقبالصبحسپس

باشاعرنیهمچن. استآوردهوجودبههیتشبدرهیتشب
اسمن،یيهاگلوجودخاطربه،»يمجازاسناد«کمک

نیاسمیدیجن. دهدیمنسبتبهاربهرابلندوکوینیبخت
یبقلروزبهانو) 71: 1425،يبغداددیجن(داندیمقربترا
: 2008،يرازیشیبقلروزبهان(نامدیمموّدتراآن
1/401.(

یزمانمعشوقویمیبنیمنشحافظ
استامیصدیعواسمنیوگلامیّکا

)33: 1362حافظ،(
نیاسمیوگلبشکفتکهزیخ

غالمياهمبهمینیبنشتا
)377: 1384،يشابورینعطار(

: 1371،يبدیم(کندیمیمعرفتواضعنمادرانیاسمیيبدیم
گل،مهدآن،مراتبوقیمصادوگلبرعالوه). 10/40

یمعانهیّصوفوعرفاباوردرزینآنمحلوپرورشگاه
. دارديرمزویلیتأو
يریگجهینت
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وقیمصادانواع،مراتب،ها،گلان،یصوفوعارفاننظردر
عارفان. استعرفانعالمفیلطانیبهترازهاآنمتعّلقات

یعرفانمشربومکتببریمبتنينظریمباناساسبر
وجود،وحدتوشهودوحدتزهد،مکتبازاعمخود،

راگلانه،یگرااطنبيرهایتفسوهالیتأوۀارائباهمواره
انواعوگليبراعرفا. اندکردهریتفسخودیباطنمنظراز
بهییبایزو استعاره هاونمادهايهالیمثشبیه ها و تتآن
وینزوليظهوريوجوداتیتجلّ نیهمچن. اندبردهکار
سرّ واندگرفتهنظردريصعوديشعوريشهوداتیتجلّ
کاربردبارونیاازاند؛کردهپنهانیمعمولمردمازراآن

اندکردهارادهرايقراردادخاصیمعاناشعارشان،درگل
صائبنظرازگلمثالً. افتندییمدرراآناسرارخودتنهاو
ییبایزهاي تشبیه هاي مرکب واستعارهدرنامدارشاعرانو
د،یرویمستونیبکوهازکهاللهگلجملهازرفتهکاربه

ایاست،ختهیرفرهاديابروکمانبهکهاستیرابشجام
یبکهیآسمانيبالاستعاره ازصائبشعردرنرگسگل

جووجستمیبخواهعرفاندراگر. استسنگدلورحم
یآمادگمعرفتادراكيبرااللّهیالسلوكدرسالکم،یکن
خوشيبوهايودلبهشد،حقۀجذبمستعدوافتی

ۀمرتببهگاه. گرددیمآشکارتیهداورسدیممشاهدهگلِ
اشارهقربتمقامدرشهودایوحقشگاهیپدرعارفقرب
موردنوعنیاازکهيگریديهالیتأواستنیهمچن. دارد

عت،یطبيهاگلواقعدر. استگرفتهقراریبررسوبحث
هاآنبهمتندرکهدارندياژهیويهالیتمثعارفاننظردر

نمادعارفانوصائبشعردراللهمثالً. استشدهاشاره
ویافعالويآثاراتیتجلّحان،یر؛يشهودمعارفۀجینت

. استفرحوطربيروازدلدرشدهدایپعلمنرگس
پوشاندنیمعنبهوجادوچشمنمادجادو،نرگسنیهمچن
اقدامریتقصآنتداركبهتااستسالکراتیتقصواحوال

راحالنیاکهنشودعاموخاصمت،مالمستحقوکند
صائبژهیوبهعرفاکالمگفتدیباکلدر. ندیگواستدراج

شبیه، تقالبدرودهیپوشصورتبهشتریبگلةدربار
اغلبواستشدهانیباشارهورمزاستعاره، نماد، 

اتیآيهامثالوشاهدبهتوجّهبا. داردیعرفانيهالیتأو
هاي مختلف صور قالبدرراهالیتأونیامتن،دریقرآن

. دکرمشاهدهتوانیمخیال 
منابع

میکرقرآن-
البالغهنهج-
اصطالحات). 1421(محمدنیالدیمح،یعربابن-

دارالمحجه: روتیب. یعربابنلیرسامجموعهه؛یالصوف
. ضاءیالب
لیرساۀمجموعدان؛یمصد). 1372(عبداهللا،يانصار-

. توس: تهران. ییموالسروردمحمحیتصح. یفارس
آدابوالعرفاقواعد). 1374(نیالدنظام،یوشنجیینیتر-

.سروش: تهران. مجاهداحمداهتمامبه. الشعراء
. الفنوناصطالحاتکّشاف). 1404(یمحمدعل،يتهانو-

دار: استانبول. همکارانوهیوجمحمديمولوحیتصح
.عیللتوزوللنشرقهرمان

. یجامکاملوانید). 1341(احمدبنالرّحمنعبد،یجام-
. روزیپ: تهران. یرضهاشمحیتصح

لیرسا(اللّهیالالقصد). 1425(ابوالقاسم،يبغداددیجن-
وللطباعهاقرادار: دمشق. یدبیسرجبجمال). دیجن

. عیالتوزوالنشر
). 1362(محمدنیالدشمسخواجه،يرازیشحافظ-
. زّوار: تهران. یغنوینیقزوحیتصح. وانید
ۀترجمجان،ةزنديرمزها). 1376(کیموندوبوکور،-

. مرکز: تهران. يستارجالل
). 2008(ابومحمدنیصدرالد،يرازیشیبقلروزبهان-

دیفراحمدحیتصح. القرآنقیالحقایفانیالبسیعراریتفس
. هیّ العلمدارالکتب: روتیب،يدیالمز

اتیکلّ). 1376(عبداللّهبنمصلح،يرازیشيسعد–
. ریرکبیام: تهران. یفروغیمحّمدعلحیتصح. يسعد

اهتمامبه. یساوجسلمانوانید). 1336(سلمان،یساوج-
.شاهیعلیصفبنگاه: تهران. مشفقمنصور
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اسماءشرحیفاالرواحروح). 1384(احمد،یسمعان-
. یفرهنگویعلم: تهرانالفتّاح،الملک

محّمدحیتصح). 1366(یلعمحمدمیرزا ،يزیتبرصائب-
. طلوع: تهران. یعباس

وحیتصحآثار،ۀمجموع). 1372(نیفخرالدّ،یعراق-
. زّوار: تهران. محتشمنینسردکترحیتوض

: تهران. اسرارنامه). 1298(نیدالدّیفر،يشابورینعطّار-
.تایب

.عّطاروانید).1384..........................................  (-
.یفرهنگویعلم: تهران. یتفضّلیتقحیتصح

.ریالطّمنطق). 1347..........................................  (-
. الهام: تهران. شکورجوادمحمّدحیتصح

. نامهبتیمص). 1388........................................... . (-
.سخن: رانته. یکدکنیعیشفمحمّدرضاحیتصح

شعرسالهزاردراهیگوگل). 1389(بهرام،یگرام-
. سخن: تهران. افشاررجیاۀمقدم. یفارس

یفاالعجازحیمفات). 1366(محمدنیالدّشمس،یجیاله-
.يمحمود: تهران. رازگلشنشرح

: تهران. یمانیسلهیمرضحیتصح). 1388(العشاقمرآت-
. یفرهنگویعلم

شمسکاملوانید). 1385(محمدنیدالشمس،یمغرب-
. زّوار: تهران. ینیرعابدیمابوطالبحیتصح. یمغرب

شمساتیکلّ). 1363(محّمدنیالدّجالل،يمولو-
. ریرکبیام: تهران. يزیتبر
. يمعنويمثنو). 1365(........................................ -

. یمولنشر: تهران. کلسونینحیتصح
. االبرارعدّهواالسرارکشف). 1371(نیدالدیرش،يبدیم-

. ریکبریام: تهران

.


