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آیا واقعاً یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت؟
(بررسی کارکردهای واژگانی ،تشبیهی و تصویری زلف در غزلیات صائب تبریزی)
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چکیده 
یفار تفف » ،صفاب

با توجه به مصرعِ «یک عمر میتوان سخن از زلف

وا ۀ «زلف » را بفهعنفوان

نمونهای برای مضمونسازی انتخاب کردهاس ؛ امفا ییفا ایفن وا ه در سفخن او ،اهمیف
واالیی داشتهاس ؟ این مقاله بر ین اس

را در غزلیات صفاب

تا کارکردهای وا ۀ زل

روش تحقیق کیفی ،از نوع تحلیلی  -توصیفی و شیوۀ متنپژوهی بررسی کند .صفاب
هزار بیف

و جایگفاه
ترریفزی بفا

حفدودا در دو

از زلف

سفخن تفتفهاسف  .در بیشفتر مفوارد وا ههفای سفازندۀ بیف  ،بفا وابسفتههفا و

مانندتیهفای زلف

در مفمن اسفتفاده از

در همفان بیف  ،مفرتر و در هفم تنیفدهاسف

و صفاب

مشرهٌبههای ابداعی همچون «ره خوابیده»« ،رشفتۀ تلدسفته»« ،کوچفهبفا » و «مصفرع بفرای زلف »،
شرکههایِ تصویریِ زوجیِ متنوعی از ین در کنار «شانه»« ،خف »« ،حُسفن» و «چانفه» یفریفدهاسف ؛
ازجمله صفات زل

از نگاه صاب

میتوان به «افتفادتی»« ،سفرترانی»« ،دسفتگیری»« ،دلشفکنی» و

«طراری» ین اشارهکرد .عالوهبر سلیقۀ شخصی صاب  ،ذابقۀ معمول عصر و مواب مسل بر طریقفۀ
رایج هندی ،در برجستگیِ کارکردهای وا ۀ زل
میدهد صاب

در غزلیات شاعر نقش داشفتهاسف  .نتفایج نشفان

این مصراع را با اندیشفه و یتفاهی سفروده و ایفن وا ه ،از وا ههفای مهفم و کلیفدی

غزلیات اوس .
دواژهه  :پیونففدهای وا تففانی ،تصویرسففازی ،صففاب

کلی

ترریففزی ،مشففرهٌبففههففای ابففداعی،

مضمونیفرینیهای زل .
فففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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-1مقدمه 

ترریزی یکی از بفزر تفرین مضفمونیفرینفان و نکتفهیابفان شفعر فارسفی اسف

بیتردید صاب

و

مضامین دقیق و متنوع شعر او نشان میدهفد کفه وی در همفۀ پدیفدههفا و امفور هسفتی بفا چشفم
شاعرانه مینگریستهاس
امر باعث شدهاس

و بههمیندلیل مضامین متنوع ،باریک و تازه در شعر او موج میزنفد .ایفن
مهمترین و بیشترین نقش را در سرک هندی ایفا کند و حتفی بعضفی

که صاب

بگویند .برخفی منفاب ،،او را قهرمفان طفرز و سفرک هنفدی دانسفتهانفد

سرک هندی را سرک صاب

(انسانی بفهنقفلاز صفاب 34 :1379،؛ احتشفامی هونفهتفانی .)14 :1368،میفرزا محمفدعلی صفاب
ترریزی ،بزر ترین شاعر غزلسرای قرن یازدهم هجری اس  .او با انتخاب شفیوۀ شفاعری خفا
خود ،در مسیر کمال سرک هندی تصویرهای بدی ،یفرید ،مضفمونهفای بکفر پیفدا کفرد ،تمثیفل و
حسنتعلیل را به راهی تازه انداخ

و شعر را با اخالق و عرفان و زندتی ،پیوندی نفو داد (انفوری

بهنقلاز صاب  .)23 :1384،در دیوان او همهجا مضمون تفازه مفیجوشفد و «چشفم او در هفر چفه
پیرامون خویش میبیند ،فکر تازه و مضمون غری
شعرش ،از شیوۀ نوین خویش تفتهاس

میکند» (زرینکفوب .)293 :1379،او در

کش

و همراه با مضمونیفرینفی «از معنفای بیگانفه و نفو کفردن

لفظ ،یا به بیانی دیگر از فرم و محتوا سخن به میان مییورد» (انسفانی بفهنقفلاز صفاب .)37 :1379،
زیر را صاب

بی

در پاسخ به کسانی سروده که مدعی بودند همفۀ تفتنفیهفا را تفتفهانفد و دیگفر

سخنی برای تفتن باقی نمانده و بهصورت مثلِ سایر نیز دریمدهاس  .
میتوانسخناززل
یکعمر 


(ص ئبتبری یی)974/2:1367
ج 

این بی
بی

ی گف 



د بنداینمب

ک همض موننم ن دهاس 

توجه محققان و پژوهندتان را بهسوی خود جل

یمدهاس «:در وسع

کفرده و در تفسفیرهای متعفدد ایفن

خیال و قدرت مضمونیابی حد و مرزی نمیشناسد» (انسفانی بفهنقفلاز

صاب «،)37 :1379،معتقد به پایانناپذیری و نامحدودبودن مضمون اسف » (فتفوحی،)105 :1385،
«یعنی میتوان یک موتیو ) (Motiveکهنه را با دیدهای مختل

به طرزهفای تفازهای مطفر کفرد»؛

(شمیسا )182 :1380،و «جستجوی مضمون تازه که برای شاعران قدیم همواره مشفکل بفودهاسف ،
برای صاب
زل

تویی نوعی سرترمی بهشمار مییمدهاس ؛ میتویفد« :یفک عمفر مفیتفوان سفخن از

یار تف » و برای کسی که به تکرار مضامین کهن عالقهای نفدارد ،ایفن دعفویِ مسفلم اسف »

(زرینکوب .)293 :1379،در مواردی نیز نویسندتان از این بیف  ،مضفمون یفا وا تفان و ترکیرفات
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بررسی کارکردهای واژگانی ،تشب یهی و تصویری زلف در غزلیات صائب تبریزی
ین ،در نامگذاری کتابهای خویش بهره ترفتهاند؛ ازجمله کتاب «یک عمفر» کفه پف
باعنوان شرحی کوتاه بر شناخ

صاب  ،تزیفدۀ غفزلهفای یکدسف

استقرالهای او از حافظ را دربر ترفتهاس

از مقدمفهای

مفذهری و عرففانی صفاب

و

(صاب .)1379 ،

-1-1بی ن مسألهوسؤاالت تحقیق 
با توجه به مصرع معروف «یک عمر میتوان سخن از زل
تا با واکاوی غزلیات صاب
 - 1وا ۀ زل

یار تف » ،این پفژوهش تالشفی اسف

ترریزی ،به این سؤاالت پاسخ دهد :

در غزلیات صاب

جایگاه خاصی داشتهاس ؟  - 2شفاعر تفا چفه انفدازه از ایفن وا ه،

ینچنان که خود او تفته بهمنظور مضفمونیفرینفی بهفره ترفتفهاسف ؟  - 3ییفا وا ۀ زلف
صاب

و ظرفی

از سنخ وا ههایی همانند «سرو» و «حراب» اس

باالیی درجهف

در شفعر

مضفمونسفازی،

باریکاندیشی و ظراف های شاعرانۀ او داشتهاس ؟
-1-2اهداف وضرو تتحقیق 
با وجود مطالعات بسیار دربارۀ زل  ،اما تاکنون در باب این وا ه و کفارکرد ین در غزلیفات صفاب
ترریزی بهخصو

در ارتراط با مصرع معروفِ «یفک عمفر مفیتفوان سفخن از زلف

یفار تفف »،

پفژوهش مسففتقل و جداتانفهای صففورت نگرفتفهاسف ؛ بنفابراین بففا توجفه بففه اهمیف  ،تففازتی و
ابتکاریبودن موموع ،سعی شدهاسف

کفارکرد وا ۀ زلف

مشرهٌبههای ابداعی و تصویرسازی در شعر صاب
در تأکید بر تأملبرانگیزیِ زل

در ابعفاد صففات ،پیونفدهای وا تفانی،

بررسی شود .بهویژه که صفاب

در بیف

دیگفری

یوردهاس :

زل مشکینت وی کعم رتأم دا د 

نتوانسرسریازمعن یپیچی دهگذش 



(ص ئبتبری یی)805/2:1367


 -1-3و تفصیلی تحقیق
در این مقاله سعی شدهاس

تا کارکردهای وا ۀ زل

در غزلیات صاب

ترریزی در ابعاد پیونفدهای

وا تانی ،مشرهٌبههای ابداعی و تصاویر متنوع بررسی شفود .روش تحقیفق کیففی ،از نفوع تحلیلفی -
توصیفی و شیوۀ متنپژوهی اس  .الزم به ذکر اس
نزدیک به دو هزار بی

با توجه به فراوانی اشعار صفاب  ،در دیفوان او

دربارۀ «زل » یمدهاس ؛ بنابراین از دیگر وا ه هفای مشفابه همچفون «طفره»

( 2بار)« ،کاکل» ( 78بار)« ،تیسو» ( 34بفار) و «جعفد» ( 2بفار) چشفمپوشفی شفده و ایفن مقالفه بفا
مرکزی

وا ۀ «زل » ( 1681بار) نگاشته شدهاس .
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-1-4پیشینۀ تحقیق

یار سخن تفتهاند ،ین را به مشرهٌبههفای متعفددی

از یغاز شعر فارسی تاکنون شاعران زیادی از زل

مانند کردهاند ،از ین در تصویرسازیهای خویش سود جستهاند و در مضمونیفرینفیهفای خفود از
ین بهره ترفتهاند .بهتر ،ین ،بررسیها و مطالعاتی نیز در این زمینه صفورت ترفتفهاسف ؛ بفهعنفوان
مثال در کتاب «چشمۀ خورشید» که به بازخوانی زندتی ،اندیشه و سخن حافظ شفیرازی پرداختفه،
یمدهاس
زل

که در غزل حافظ «ترکی هایی چون سلسلۀ زل  ،شام زل  ،چین زل  ،کففر زلف  ،زره

و ...هر کدام در پیوند با وا ههای همنشین خود در همان بیف

شده و به جم ،وا تان بی

بفا ترفنفدی هنفری ،بفهتزینفی

راه یافتهانفد» (حسفنلفی .)144 :1385 ،در مقالفهای بفاعنفوان «سفیمای
و تصاویر ین بیان شدهاس  .زل

معشوق در غزلیات انوری» ،زل

معشفوق ،مایفۀ فتنفه و یفف

سودا و مرکز درد و اندوه و غم اس  ،با عشق و دیوانگی و کفر تناس
و یویزش و جهانسوزی و پردهدری از ویژتیهفای دیگفر اوسف
پژوهش دیگری کارکرد و پیوند هنری دو وا ۀ زلف

و

دارد ،پر چینوشفکن اسف

(کرمفی و مفرادی.)111 :1389،

و دل را بفهعنفوان دو زوجِ شفعری در دیفوان

حافظ بررسی کردهاس « .حافظ در ارابۀ تعابیر خود از زل  ،بیشتر شخصفیتی قهرمفانی و حماسفی
بدان بخشفیدهاسف

و در برابفر دل ،شخصفیتی منفعفل و تأثیرپفذیر در برابفر ین دارد» (صفیادکوه و

رحمانیان .)81 :1392،در جستار «زل

ترهتیر نگار» نیز یمدهاس « :زل

پیمفان مفیبنفدد ،طفراری

میکند ،دام میسازد و جانها را شکار میکند ...و در عین اینکه سفتمگر اسف  ،یرامبخفش دلهفای
بیقرار نیز اس » (عرفانی واحد.)185 :1387 ،
یتوان سخن اززل ی گف ؟ 
-2آی واقع ً یک عمرم 
زل

به معنی موی جلوی سر اس

و تاهی ین را بفا «تیسفو» یکفی شفمردهانفد .فارسفیان زلف

بالضم ،بمعنی موی چند که بر صد و ترد توش روید و مخصو
و این مجاز از جه

سیاهی اس  .برای زل

محروبان اس  ،اسفتعمال کننفد

دو خاستگاه قابل شدهاند؛ یکی عربفی کفه مفیتویفد

در اصل به مم اول و فتح الم ،لفظ عربی اس  .جم ،زُلفه که بهمعنی پفارۀ شف
عربیدان به تصرفات خود ،به سکون الم خواننفد و مجفازا بفه مناسفر
مشرهٌبه کرده ،موی مخصو

قری

را

توش را زل

اسف

و فارسفیان

سفیاهی ،اطفالق مشفره بفه

تفتند و تروهی دیگر ،اصفل ین را فارسفی و از

وا ۀ «زرفین» به معنی حلقۀ در دانستهاند .ینچه از موی سر که بر بناتوش و جلفوی تفوش یورده و
به طرز مخصو

تعریه کنند .ینچه از موی بر روی باشد کوتاه ،موی دو قسم

بوده و هر قسفمتی

بررسی کارکردهای واژگانی ،تشب یهی و تصویری زلف در غزلیات صائب تبریزی
را یک زل
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میخواندهاند ،هر یک از دو دستۀ موی که بر دو طفرف روی افتفد ،مفوی سفر کفه تفا

محاذات یخر توش بریده باشد .زل

و چتر نیز یرایشی اس

از تیسفوهای

که زنفان تفازهعفرو

خود بر پیشانی و شقیقههای خود نمایند؛ پیراستن موهای پیشین سفر بفه شفکل نفیمدایفره بفر روی
بیش از نیمفی از پیشفانی (دهخفدا :1377 ،ذیفل زلف ) .از زلف
بیقراری ،پریشفانی ،سیاهی و دام زل  ،برای وص
مطلق مفاسوی به زل

و توصیفففات ین چفون پفیچش،

زیرایی معشفوق بهفره مفیجسفتهانفد«.تفاه از

تعریر کنند؛ چه همچنفان که زل  ،پفرده و نقفاب روی محرفوب اسف  ،هفر

یک از کابنات و کثرات ،حجاب ذات و نقابِ وجفه واحفد حقیقفی اسف » (ففیض کاشفانی:1354،
 .)15کثرات زل

مان ،دیدن جمال جانان تشفته و نمفیتفذارد کفه رویِ حسفن او از پفردۀ زلف

یشکار شود؛ بنابراین زل

معشوق را به کثرات و رخ معشوق را به وحدت در مقابفل کثفرت تعریفر

کردهاند (زیرایینژاد .)166 :1389،تعریر عرفانی «کثرت» برای «زل » و بهویفژه جنرفۀ تقفابلی ین بفا
«چهره» در هیأت «وحدت» ،در شعر صاب
م وجد یکت یید ی نین دازدخل

دیدهمیشود:
 



چهرۀوحدتنه ند زیر زل

کثرتاس 

(ص ئب تبرییی )488/2:1367


یه 
-2-1صف ت وویژگ 
ویژتیهایی برای زل

صاب

برتزیده که ین را دلانگیز و دلربا کردهاس  .در دورههفای مختلف

معیارهای متنوعی برای زیراییِ زل
در دورهای خا

بوده و هس  .اتر بتوان بازتاب معیارهفای زیرفاییِ جسفمانی را

 ،از متون و یثار ادبی ین دوره بیرون کشید ،ینچنان که از شعر صفاب

برمفیییفد،

در عصر او و در محی زندتیاش ،برجستهترین معیارهای زیراییِ زل  ،سفیاهی ،پریشفانی ،بلنفدی
و خوشرویی ین بودهاس  .درخور توجهاس

که صاب

با نگرش تازۀ خود کفه بفا ذهفن و قریحفۀ

سرشار و نکتهبینیها و ظراف های طریقۀ هندی همراه شفده ،نسفر بفه شفاعران پفیش از خفویش
صففات جدیدی را برای زل
شدهاس

تزین کردهاس  .اتر تا پیش از او زل

و اتر تا پیش از او زل

نادیدهترف  ،صاب

سیه بود ،حفال سفیهدل نیففز

پریشفان بفود ،اکنفون پریشفاننفواز هفم شفدهاسف  .الرتفه نرایفد

در ممنِ صفات خوشرویی ،ترهتیری ،فتنفهانگیفزی و کفافری ،صففات کفامال

نویی همچون یب حیاتبخش ،سرترانی ،طراری و فسونگری را نیز برای زل
زل

یار از نگاه صاب

برشمفردهاس .

«سیاه و سیهدل» بفوده و او همچفون پیشفینیان ،زیرفاییِ زلف

سیاهی ین دانستهاس  .شاعر برای اغراق بیشتر در سیاهی زل  ،تفتهاسف

یفار را در

اتفر شفام غریرفان -نفه
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تفو و سفیاهی ین -و نفه خفود زلفف !  -را

یک شام معمفولی!  -تنهفا نسفخه و رونوشفتی از زلف

داشتهباشد ،از شدت سیاهی ین ،همۀ صاحردالن از وطنهای خویش یواره میشوند:
اگرش مغریب ننسخهاز زل

وطنه شد
همهص حبدالنآوا هخواهنداز 

 ت وب ردا د 

(هم





زل

در شعر صاب

ن)1488/3:

سرکش معشوق با بریدن ،سیهدلتر میشود و همچفون مفاری کفه زخمفی

میشود ،زهر بیشتری میریزد و خطرناکتر میشود:
دلت ر 
بریدنکردزل  س رک او اس یه 

می یید
کهچونشدم زخمیزهرازوبسی  



(هم ن)1484/3:


عفالوهبففر سفیاهی و سفیهدلفی ،زلف
«پریشاننوازی» هم وص

بارها تکرار شدهاس  ،در شعر صاب
وهمی ،زل

کفه در ادب فارسفی اعفماز نظفم و نثفر،

نیفز در مفمنِ خالقیفتش دیفده مفیشفود .او در یفک تشفریه

پریشان را به پر و بال پریزاد مانند کرده و بر غراب

دل ،خاطر و عالم ،از پریشانی زل
ین ،صاب

یفار در غفزل صففاب

شدهاس  .کلیشۀ پریشانی زل

بفه «پریشففانی»« ،پریشففانیوری» و

بین زل

یار نشأت میتیرد .در بی

سخن خود افزودهاس  .پریشفانی
دیگفری بفا طنفز و تهکفم نهفتفه در

معشوق و پریشانی و یشفتگی ،نهتنها تشابه بلکه تساوی دیدهاس :

ازپ روب لپری یادخ و آین دهترس

جلوۀزل پریش نب هب رودو ت و  ا

 

(هم



ن)244/2:



س ر زل

ازب رایدلم قح

ت ونب ش د س ر زلف ی دیگ ر 



پریش نینیس



(هم ن)799/2:

ازنظر صاب  ،زل

یار افزونبر پریشانی ،متناس

با یشفتگی و اَفشفانی خفود ،پریشفانکننفده و

پریشانییور نیز بودهاس  .اترچه چشم پریشفان عاشق از بیخوابی پریشفان شفدهاسف ؛ امفا زلف
پریشان یار ،این پریشانی را دوچندان کرده و حتی زل
ص ئبآن زل

پریش نس یر انظ

هک ن

یار ،نسخۀ خواب پریشان اس :
ب عثخوابپریش نازمنمجن ون مپ ر 



(هم



ج

در ممنِ پریشانی و پریشانکنندتی ،صاب
و مهربانی و پریشاننوازی زل
د  وزگ


 زل

پریش

در دیدتاه متفاوت خود ،زل

معشوق ،حتی طریع
نن وازاو 



ن)2337/5:

را پریشاننواز دیفده

و عناصر ین را نیز تح تأثیر قرار دادهاس :
س بیانب

ش نهب هک ک

نم یزنن د

(هم ن)2029/4:

بررسی کارکردهای واژگانی ،تشب یهی و تصویری زلف در غزلیات صائب تبریزی
زل

معشوق از دیدتاه زیراییشناسی و در پیوند با معیارهای زیراییِ عصر صفاب  ،در اشفعار او

به «بلندی» و «درازی» وص
پا افکنده شده ،به پابو
درازی زل

شدهاس  .زلفی که از بلندی تا کمر یویختفه شفده ،از ففرط بلنفدی در

رسیده ،بر روی زمین ساییده شدهاس

در عرفان ،استعارهایس

و با ترهزدن هم کوتفاه نمفیشفود.

از «عالم کثرات و تعینات» (شرستری.)486 :1376 ،

خنهه افکندد ایم ن
بهمژگ نقدسی ن ا 

زدل ویزمینشدپ کاز زل





زل
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زمینس ی 


(ص ئبتبرییی )2394/5:1367

و مواد خوشروکننده در شعر صاب

یفار خوشفرو،

پیوندی ناتسسفتنی داشفتهانفد و زلف

مشکبار و مشکساز بودهاس  .از دیدتاه عرفانی «بو دادن زل  ،کنایه از ظهفور دو صفف
و جمالی اس » (شرستری .)299 :1376 ،در شعر صاب
مدنظر بوده ،توصی هایی ین وص
زیعش

غم

قاض

هر جا معطری و خوشرویی زل

را پروردهاند؛ مانند «عریربو» در بی

راباس

چ

 



جاللفی
معشفوق

زی ر :
عبی

ونزل

رب

ونب ش

د

(ص ئبتبرییی )2185/4:1367

از صفات متفاوت دیگری که صاب
یار را پدیدهای دانستهاس

برای زل

برشمرده ،یب حیاتبخشفی ین اسف  .او زلف

که در ممنِ سفیاهیِ ظلمفات خفویش ،یب زنفدتی دارد .زلففی کفه بفا

شانهکشیدن در ین ،یب حیات بهدس

شانه میریزد:

دامندول ج وی دب هدس آو دهاس 

هرک هد سلس لۀزل





 س یت وب ود

(هم ن)2185/4:

زل

یار افزونبر اینکه همگان را مفتون و شفیفتۀ خفود مفیسفازد ،فتنفهانگیفز و بالیففرین نیفز

بودهاس  .همۀ فتنههای روزتار زیر عَلَم زل

معشوق اس

و اتر باد بر ین زل

سیاه بفوزد ،شفور

و غوغایی در عالم میافکند و ینچنان که تفتهاند« :یبستنان لیالی را هر لحظه ،نوبهنو بالیی زاییفده»
(زیدری نسوی ،)2 :1389،صاب
زمین ،زل

تفتهاس « :هنوز از ش

زلف

تفو فتنفه مفیزایفد» و «فتنفۀ روی

تو را در زیر سر» و تویی همۀ بالهای سیاه را جم ،کردهاند و ین زل

ه رفتن هک هام روزازون مت وانب رد 

زی رعَلَ



(ص ئبتبرییی )1055/2:1367

زل

زل

را یفریدهاند:

ش کنب رش کناوس



یار عالوهبر فتنهانگیزی و بالیفرینی ،کافر و کفرانگیفز هفم بفودهاسف « .کففر و حجفاب و

اشکال و شره
و چون زل

و هر چیزی که مراد را بپوشاند و محجوب کند» (ابوالحسن بفاخرزی)246 :1358،
دربردارنده و مخفیکنندۀ روی اس  ،ین را کافر تفتهاند .

4

پژوهشنامۀ ادب غنایی

40
بهدو زل

کهط قنس ی نام روزط قمح راباس 

آنچن ن واجگرف  
توکفر 

(ص ئبتبرییی )820/2:1367



یار صاب « ،فِتاده»« ،تردنکش» و «ظالم» بودهاس  .زلفی که در یفک بیفان تنفاقضیمیفز بفا

زل

وجود فِتادتی ظاهری ،درواق ،تردنکش اس :
ایزل ی ای نهم هگردنکش یچ را؟

آخ رت وه





فت دهوم ه

فت دهای



(هم ن)2832/5:

از دیگر صفات زل

در شفعر صفاب

مفیتفوان بفه سفرترانی ،تفرهتیفری ،خفم انفدر خمفی،

شکستگی ،دستگیری ،امیدبخشی ،دالویزی ،دلستانی ،دلسفازی ،دلشفکنی ،سرکشفی ،شفیرتیری،
بیپروایی ،درازدستی ،غارتگری ،فسونگری ،طراری ،شکارتری ،سلیمانی و اقتدار ین اشاره کرد.
-2-2تن سب ت واژگ نی وپیونده ی هنری 
بهعنوان عنصری که در زیرایی معشوق در ادب فارسی نقفش غیرقابفلِانکفاری داشفته ،بفا

وا ۀ زل

توانش وا تانی و بار معنایی تسفتردۀ خفود بارهفا در شفعر صفاب

نمایفان شفدهاسف  .صفاب

از

تواناییهای زبان فارسی و ظرفی های وا تانی این زبان یتاهی داشته و «بفا هنرمنفدی ویفژۀ خفود
در یک بی  ،دس

همۀ وا هها را در تردن هم انداخته ،پای ینها را در هفم پیچیفده و ینهفا را در

همصدایی هنری خاصی ،به حمای
جستجوتر صاب

از یکدیگر واداشتهاس » (حسنلی .)117 :1383،ذهن فعفال و

با فراخواندن هر وا ه یا اصطالحی ،سلسفلهای از وا تفان و تعفابیر دیگفر را بفه

دنرال خود کشانده که در جهات مختل

با ین ،تناسرات و پیوندهای وا تفانی داشفتهانفد؛ تناسفراتی

که به شیوهای هنری ،به تراکم معانی و رستاخیز کالم انجامیدهاند .او در شفیوۀ وا هتزینفی خفویش،
از ظرفی های چیدمان وا هها در زنجیرۀ سخن بهفره ترفتفهاسف
یشکار و پنهانی داشتهاند؛ بهعنوان نمونه در این بی
وا ههای متناس

برای زل

و اجفزای ابیفاتش ،ارترفاطهفای

با توانمنفدیِ اعجفازیورِ خفویش در فراخفوانی

موفق بودهاس :

زقمو یچومنازخوشۀآن زل

بری د



شاعر «زل » را به «خوشه» ماننفد کفردهاسف



یکجوانص فد آنچهرۀگن دمگ وننیس 
(ص ئبتبری یی)793/2:1367


و در پیونفد بفا ایفن هماننفدی ،وا ههفای دیگفر

همچون «رزقمور»« ،جو» و «تندمتفون» بفهخفوبی تفزینش شفدهانفد تفا بفا وا ۀ «خوشفه» ارترفاط

بررسی کارکردهای واژگانی ،تشب یهی و تصویری زلف در غزلیات صائب تبریزی
تنگاتنگی داشتهباشند .در بی
زل

زیر نیز صاب
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در پیوند با وا تفان «سفرحه»« ،دیفن» و «زنفار» ،بفرای

تعریر «کافر» را به کار بردهاس :
اه دی ن ام یب رداز اه زل

 ک فرت 



د بغ چون شتهگی ردس بحهزن  ت و ا
ن)14/1:

(هم


در این بی

نیز متناس

با «حلقۀ زل » ،شاعر از وا ههای «نقطه» و «پرتفار» بهفره ترفتفهاسف .

«زل » به «حلقه» و «دل» به «نقطه» مانند شدهاس
ب یس رانج مت رازنق

ۀب یپرگ س

 



و «پرتار» با دو وا ۀ پیشین هماهنگی دارد:
ت دلازحلقۀ زل 

ت وج داافت دهاس 

(هم ن)758/2:


بهه ی ابداعی 
-2-3مشبهٌ 
از تخیل سرشار و ذوق باریکبین خود بهمنظور خلق مشرهٌبههای ابفداعی بفرای زلف

صاب

سفود

جسته و همچون دیگر شاعران با نیروی خیال خویش ،در مفاهیم هستی تصرف کفردهاسف  .پفیش
از صاب  ،زل

در شعر فارسی بارها به «سنرل» تشریه شدهبفود ،او نیفز همفین مشفرهٌبفه تکفراری را

بهکار برده؛ اما با تفضیل و اممار ،تشریه خویش را از کلیشه و ابتذال دور کردهاس :
نسی زل

کهی  بگذش ازینگلش ن؟ 



صاب

سنب  یخ 

کهپیچوت بطراوتز زل

(هم ن)814/2:


عالوهبر استفاده از مشرهٌبههای تکراری برای زل

که الرته با خالقی

و نویوری او تفومم

شدهاند ،در اشعارش بارها برای «زل » ،مشرهٌبههای ابداعی نیز بفهکفار بفردهاسف  .او بفا اسفتفاده از
مشرهٌبههای بیپیشینه در خلق همانندیهای غری

برای زل

موفق بودهاس  .از ینجا که ناشفناخته

و دیریاببودن وجهشفره در ایفن تونفه از تشفریهات «ذهفن سفخندوسف

را بفه درنف

و تفالش

برمیانگیزد و ین را با سخن درمفییمیفزد و بفدینتونفه او را در یففرینش هنفری ،بفا سفخنور انرفاز
میترداند ،ارزش زیراشناختی بسیار میتواند داش » (کزازی.)62 :1375 ،
صاب

بهمنظور ایجاد معنی بیگانه از مشرهٌبههای نو ،بکر و دور از ذهن برای زل

بهفره ترفتفه

و محدودۀ تشریهات سفنتی را در هفم شکسفتهاسف  .او از مشفرهٌبفههفای پیشینیففان فراتفر رفتفه و
عناصری متمایز ،دیگرتونه و تریزان از ابتذال را بهعنوان مشرهٌبهِ زل

برتزیدهاسف  .یکفی از ایفن

تشریهات بدی ،،ماننفدتی «زلف » بفه «کوچفهبفا » -ین هفم در سفاختار نفاب تشفریه بلیفغ امفافیِ
«کوچهبا زل »  -اس  .به اعتقاد احتشامی هونهتانی ،صاب

بهدلیفل پویفایی ذهفن ،تفازهجفویی و

4
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نوترایی« ،کوچهبا زل » را همگون پدیدههای طریعی اصفهان ساختهاس

(احتشفامی هونفهتفانی،

.)32 :1368
شدنم ی نزخم ازس یرخی ب نبهش 

دلبهسیرکوچ هب زل





ی

مم یکش د

(ص ئبتبرییی )1203/3:1367

در تشریه ابداعی دیگری« ،زل » به «ره خوابیفده» ماننفد شفدهاسف  .ره خوابیفده ،راهفی بسفیار
طوالنی اس

که تاه کوتاه بهنظر میرسد .این همانندی ،وجهشرهِ دراز و طوالنیبودن ،تفوهمیمیفزی

و قابلدستر نرودن دو سوی تشریه را در خود پنهان دارد:
د بهدس آو دن زلف

این هخوابی ده کوت هم یکن دش بگیر ا

م راتقص یرنیس  



صاب

(هم ن)36/1:


در یک تشریه غری « ،زل » را به «رشتۀ تلدسته» تشریه کردهاس  .او در ایفن هماننفدی

«غنچۀ ل » و «تلِ رخ» را به هم پیوند داده و با تناسف هفای وا تفان «زلف »« ،عفار

»« ،لف » و

«رخ» ،بین اجزای کالم پیوندی هنفری برقفرار کفردهاسف  .عنصفر مشفترک دو سفوی ایفن تشفریه،
شراه ِ شکل ظاهری و قرینگی ینهاس :
زل

گردع

او ش تۀگلدس تهاس 

کیلبو خ غنچهوگ  ابهه پیوستهاس 



(هم ن)557/2:





در تشریه دیگری «نیمزل » و نه خود زل

-که در سن

کهن ایرانفی ،قسفمتی از مفوی سفر را

در کنار چارقد (روسری) بیرون میتذاشتند  -به «چنگال شهراز» مانند شفدهاسف  .نفیمزلففی کفه از
چنگال شهراز مؤثرتر اس :
کهشدهاس ازب ر ویت وعی ن 

نی زلفی

س ینهپردازت رازچنگ



(هم

صاب

ش هب زش دهاس



در تشریه نابی« ،حلقۀ زل » را به «طوق» ماننفد کفردهاسف  .شفراه



ن )764/2:

شفکل ظفاهریِ دو

رکنِ تشریه ،این مانندتی را در ذهن شاعر تداعی کفردهاسف  .کثفرت و فراوانفیِ حلقفههفای زلف
پریشان معشوق به طوقهایی میماند کفه بفر تفردن زمینیفان یویختفه شفده ،همفه را اسفیر کفرده و
جال تر اینکه حتی یک حلقه از زل

او کم نشدهاس :

بیطوقنیس  
د همه ویزمینیکگردن 

حلقهایهرچنداز آن زل




(هم ن)1193/3:


پریش نک نشد

بررسی کارکردهای واژگانی ،تشب یهی و تصویری زلف در غزلیات صائب تبریزی
دو زل

صاب

یار را همچون دو مصرع بی

دیده و از سفویی پیوسفتگی دو زلف

معنففایی دو مصففرع و از سففوی دیگففر ،قرینگ فی و برابففری ینهففا (زلف

43
و انسفجام

و مصففرع) را بففه تصففویر

کشیدهاس  .مصرعِ زلفی که ازنظر ارزش و بلندی ،با یک دیوان شعر برابری کردهاس  .ایفن تشفریه
مصرع در سفرک هنفدی و شفعر صفاب

بعید میتواند بیانگر اهمی

مصراعترایی اس « ،مصراع دوم بی

هندی بسیار حابز اهمی

باشفد .طفرز هنفدی بفر بنیفاد

اس ؛ زیفرا در مصفراع اول حرففی

ساده مطر میشود و شاعر باید همۀ هنر خود را بهکار بررد ،تا بفا مصفراع دوم ،بیف
هیجان الزم برساند .این اس

که شاعران سرک هندی مکفررا از اهمیف

را بفه اوج و

مصفراع سفخنرانفدهانفد»

(شمیسا186 :1380،ف.)185
زل

 معنب رت وب هص دج نبرابرس

 



ای نمص ر بلن دب هدی وانبرابرس



(ص ئبتبرییی )929:1367
بهه یزل د غیلی تص ئبتبرییی(برمبن ینو مشبهٌبه )
جدول.1مشبهٌ 


حیوان ت

م

پرندگ ن

چنگال شهراز و طوق قمری.

گی ه نود خت ن ریحان بهش  ،سنرل و خوشه.
اشی ءوابیا 
مک ن

رشتۀ تلدسته ،پردۀ زنار ،نردبان ،فالخن ،شس

مفاهیگیری ،عَلَفم ،دام ،زنجیفر ،چوتفان،

سلسله و کمند.
کوچهبا  ،کوچه ،ره خوابیده ،هندستان ،یوسفستان ،شرستان ،حریم ،حرم ،ظلمات ،یشیان.
یلدا.

زم ن

شام ،ش  ،ش

ابداعی

مصراع ،فراش ،پریخانۀ چینی ،تلدسته ،طومار ،شیرازه ،موج ،دزد.

مف هی انتیاعی

عمر ابد ،یب حیات ،کفر.

شبکهه ی تصویر وموتیوه 
 -2-4
«شرکه تصویر» یا «موتیو» یکی از ویژتیهای سرک هندی اس  .موتیو یعنی ینچه مرکفز تصفویر و
شرکۀ تداعی در شعر باشد .در شعر سرک هندی عالوهبر تسترش حوزۀ تداعی و شفرکۀ تصفویرها
در پیرامون موتیوهای رایج در بین شفاعران دورههفای قرفل ،کوشفش بفرای وارد کفردن موتیوهفای
جدید هم فراوان به چشم میخورد (شفیعیکدکنی71 :1387،ف .)70صاب

نیز به مدد تخیفل هنفری

خویش ،بخشی از هنرمندیاش را در حوزۀ یفرینش تصاویر بدی ،بهکفار ترفتفهاسف  .او در زمینفۀ
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تصویریفرینی ،شیوهای دیگر دارد و «عاطفۀ خود را با تصویر یا تصویرهایی دریمیخته و از مجمفوع
وا ههفا بفا

ینها صحنۀ درهمی ایجاد کردهاس » (انوری بهنقلاز صاب  .)24 :1384،در شعر صاب

رواب پیچیده و مکرر خود ،خوشههای تصویری متعدد و متنوعی ساختهانفد .وا ۀ «زلف » در کنفار
وا ههای «دل»« ،شانه»« ،خال»« ،خ » و «حُسن» بهعنوان زوجهایِ تصویری در سفرودههفای شفاعر
به چشم میخورد.زل

در شعر او نیز مطابق با سن

شاعر در طرز تازۀ هندی و با خالقی

شعر فارسی ،موطن و اقامتگفاهِ دل اسف ؛ امفا

پایفانناپفذیر خفویش ،ایفن مضفمون را بفا نفویوری همفراه

ساختهاس ؛ بهعنوان نمونه در یک تصویر ناب ،وطنتزیدن دل را در زل  ،به اقام
قید فرن

مسفلمانی در

همانند کردهاس :

ح لدلد حلقۀآن زل

میداندکهچیس 


هرمسلم نیک هد قی دفرن





افت دهاس 

(ص ئبتبرییی )1126/2:1367

در تصویر دیگری اقام تزیدن دل در زل

را به ماندتاری فیل در هندوستان مانند کردهاسف .

تویی همچنان که وطن اصلی فیل در هندوستان اس  ،وطن اصلی دل نیز زل

یار بودهاسف

اشاره به مَثَل مشهور «فیل کسی یاد هندوستان کردن ،تردیفد و شفک را کنفار تذاشفتهاسف

و بفا
و ین را

قطعیتر ساخته که موطن اصلیِ دل ،زل

بودهاس  .پیش از صاب  ،شففاعران دل را همچفون فیفل

–ینهم در هندوستان  -ندیدهبودند .غراب

این همانندی بر تازتی هرچه بیشترِ تصویر افزودهاس :

دلزی د زل

زدب رکوچ ۀدی وانگی 



مس گرددفی چونهندوست نبیندبهخواب
(هم ن)435/1:


به حراب ،موتیفو دل و زلف

در تصویر دیگری بیاعتنایی و یسودتی موج نسر

شاعر تداعی کردهاس  .همچنان که موج با حراب در مییمیزد و ین را نیس

را در ذهفن

و نابود میکند ،زلف

هم بیپروا ،دلها را فانی و نابود میکند:
پرخ م یخ و د؟

موجب یپ روازتعمی رحب بآس ودهاس  

کیغ دله یم آن زل



(هم ن)1180/3:


افزونبر زل

و دل ،صاب

موتیو زل

و شانه را نیز بهکار بردهاسف  .بفا اینکفه زلف

و شفانه،

پیوندی کهن دارند؛ اما در شعر او پیوندهای تازهای یافتهاند؛ همچون این بی :
خواه دفت ددام ن زلف


ب هدس

م  

ای نف ل ازش نۀشمش ددی دهای



(هم ن)2839/5:

بررسی کارکردهای واژگانی ،تشب یهی و تصویری زلف در غزلیات صائب تبریزی
در بی
زل

زیر نیز شانۀ صندل در زل

و شانه ،به از جن
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یار راه یافتهاس  .شاعر در ایفن تصفویر عفالوهبفر ارترفاط

صندلبودن شانه نیز اشاره کردهاسف ؛ زیفرا در طف

قفدیم ،صفندل را در

درمان سردرد مفید میدانستهاند .او وا ۀ «درد سر» را در پیوند با «صندل» یوردهاس :
دله داش تن 
 

د دس ربس ی دا دپ


ش نۀآن زل

ازنه

ازص ندلکنی د

(هم ن)1361/3:


عالوهبر تصویرسازیِ زل

با دل و شانه ،صاب

تصویر زل

با خال را هم استفاده کفردهاسف .

اترچه او در برتری یکی از این دو بر دیگری ،نظر لغزانی داشتهاس ؛ یعنی تفاهی خفال بفر زلف
برتری یافته و خال مشکین یار ،دالویزی بیشتری نسر
خ ل خس

ت واز زل

دالوییترس

 



به زل

دارد:

نق هاینیس د ینصفحهکهب یج ب ش د
(هم ن)1660/4:


تاه نیز زل

نسر به خال ،فریرندتی بیشتری داشتهاس  .به اعتقاد او هفمچنفان کفه دام از دانفه

دلچس تر اس  ،شکن زل
ش کن زل

از خال فریرندهتر اس :

ت وازخ لفریبن دهترس

 



گ رهدامت ودلچس بت رازدان هب ود
(هم ن)1724/4:


الرته در موردی «دانۀ خال» و «دام زل » یکسانند و مجموعۀ ینها مهرههفای مفاریمیزی هسفتند
که دل از ینها تشایشی نمییابد و تویی شاعر از بیم یک بال به بالیی دیگر پناه بردهاس :
به زل

 وخ لنکوی ننظ رس ی همک ن 

چ هدلگش یدازی نمه رهه یم



آمیی

(هم ن)2321/5:


صاب

در یک تزارۀ تصویریِ بیسابقه نسر به متقدمان« ،زل » و «خال» را بهترتی

به «دایفرۀ

حیرت» و «مرکز سرتشتگی» مانند کردهاس  .در برابر کثفرتِ زلف « ،خفال در اصفطال صفوفیان
اشاره به نقطۀ وحدت اس » (سجادی .)444: 1386،توهمیمیزیِ خفال و حیفرتانگیفزیِ زلف
نویورانهبودن وجوه شراه
دای رۀحی رتاس


بفر

در اجزای این تصویر افزودهاند:
حلق ۀ زلف

 

مرک یسرگش تگیاس

خ لس ی ه 

(ص ئبتبری یی)2456/5:1367


تصویر زوجیِ زل

و خ نیز بهعنوان دو عنصرِ مؤثر در زیرایی معشوق در شعر صاب

دیده

4

پژوهشنامۀ ادب غنایی

46
میشوند .زل

و خطی که هر کدام جایگاه ویژهای دارند و به جای خود نکفو و دامِ اربفابنظرنفد.

در تصویر ابداعی اما ساده و بییالیشِ زیر «زل »« ،یب» اس

و «خ ریحانی»« ،خاک تیمم»:

میتوانک ردنب هخ ک 
آبچوننبودتیم  

نیس گرزل پریش ن خ  یح نیکج س ؟



(هم ن)479/5:

بسیار وامح اس

که شاعر در این تصویر مطابق احکام شرعی« ،زل » را بر «خف ریحفانی» و

«یب» را بر «خاک تیمم» رجحان نهادهاس  .شاعر دو عنصر از حوزۀ مذه
را با زیراییهای معشوق در یمیختهاس

عاریفه ترفتفه و ینهفا

و با هنجارتریزی و نایشنایی موجود در این تصفویر کفه بفا

مشکلپسندیِ طریقۀ هندی تومم شده ،تازتی و طراوت تصویر را مضاع
زیر هم چانه همچون تویی اس
تاب و امطراب اس

که از قدرت زل

و جرمت حرک

کفردهاسف  .در تصفویر

مانند چوتان ،در محل استقرار خود در پفیچ و

ندارد:

دا دازتمکینپ برج یخودد پیچوت ب 

گ ویس یمیننق نزل



(هم ن)17/1:

این تصاویر جفتی تنها ه زل

چ وچوگ نت را

با دل ،شانه ،خال ،خ و چانه نیسف ؛ بلکفه صفاب

از زلف

در

کنار عناصر دیگری چفون روی ،مژتفان ،دهفان ،کمفر ،حُسفن ،نسفیم ،توشفوارهو نگفاه ،تصفاویر
و نفازکخیفالی شفاعر،

متعددی یفریدهاس ؛ تصویرهایی که با پیچیدتی ،غیرمتداولبودن و ظراف

در جستجوی معنی بیگانه هستند و مطابق با شاخصههای سرک هندی یفریده شدهاند.
جدول.2تص ویرزوجیزل د غیلی تص ئبتبرییی
تص ویرزوجی

مشبهومشبهٌبهد هیئ عن صرتق بلی(عن صرک بردیدوسویتصویر)
طفل و مهد ،موج و حراب ،قید فرن

و مسلمان ،هندوستان و فیل ،سیمر و کروتر ،مار و مهفره،

روز سیه و خضر ،محشر و طفل ،کوچه بنبس و مر بیپر و بال ،رشته و طایر یموخته ،شرستان
زل ودل

و چرا  ،ش

یلدا و خستهروان ،ظلمات و خضر ،ششدر و مهره ،رشته و مهره سرحه ،فالخفن و

توهر ،شهراز و طعمه ،سلسلهجنران و دیوانه ،ش
مر  ،چوتان و توی ،ش
زل وخ ل
زل وخ 
زل و وی

و توهر ش تاب ،ش

دایرۀ حیرت و مرکز سرتشتگی ،عس

تار و دزد ،عَلَم و سپاه ،دام و شکار ،یشفیان و
و شم ،و ش

و دزد ،شهراز و دانه ،ش

تاریک و یتش.
و سفتاره ،مفار و مهفره ،دام و

دانه و رشته و دانه.
یب و تیمم ،سلیمان و غرار ،لشکر موران ،سیاهی و چشمۀ حیوان ،پروانه و شم ،صرحدم ،مفار و
مور ،صیاد و دام.
ابر و خورشید قیام  ،ش

قدر و صرح عید ،سنرل و تل ،سیاهی لشفکر و خورشفید ،ظلمف

و
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بررسی کارکردهای واژگانی ،تشب یهی و تصویری زلف در غزلیات صائب تبریزی
نور ،حلقه و چرا  ،کفر و نور و شام و صرح.
زل وحسن

پریشان و مالدار ،چتر و طاو  ،سایه و یفتاب.

زل وکمر

مصرع برجسته و غزل ،دم مسیح و ل

خضر.

زل وچ نه

هاروت و چاه بابل ،ترخان خدایی و سی  ،چوتان و توی.

جهگیری 
-3نتی 
نتایج نشان میدهد ،وا ۀ «زل » همچفون «سفرو» و «حرفاب» از وا تفان کلیفدی و تعیفینکننفده در
غزلیات صاب

ترریزی اس  .در اغل

ارتراط تنگاتن

لفظی و معنایی داشتهاس ؛ بهعنوان نمونه ،صاب

هنرمندیِ تمام ،وا ههایی متناس

موارد وا ۀ زل

با ین مشرهٌبه را در بی

بفا دیگفر وا تفان همفان بیف

در یک بی

را به امری تشریه کرده و بفا

زل

ذکر کرده و توانستهاس

بفا پیونفد هنفریِ

اجفزای بیف  ،نففوعی تناسفرات وا تففانی ایجفاد کنففد .ایفن مسففأله بیفانگر یتففاهی عمیفق شففاعر از
ظرفی های زبان فارسی و تنجینۀ غنی و سرشار ذهن اوس  .صاب
و نویوری او همراه شدهاند ،مشرهِ زل

در تشریهاتی بعید که بفا ابفداع

را در کنار مشرهٌبههفایی ابفداعی و نایشفنا همچفون «چنگفال

شهراز»« ،طوق قمری»« ،مصرع»« ،کوچهبفا »« ،ففراش»« ،پریخانفۀ چینفی» و «رشفتۀ تلدسفته» قفرار
دادهاس

در تصویرسفازیهفای نفابی بفا

که رنگی از تکرار و ابتذال ندارند .عالوهبفر ایفن ،صفاب

قراردادن «زل » در کنار «چانه»« ،کمر»« ،شانه» و «خ » ،تصاویری زوجی یفریدهاس  .بفهویفژه کفه
این تصاویر با عناصری بیسابقه و مرتکرانه در هیأت عناصر تقابلی رخ نمودهاند؛ بفهعنفوان نمونفه،
او در تصویری« ،زل

و کمر» را «مصرع برجسته و غزل» دیدهاس  .یافتهها بیفانگر ایفن اسف

عالوهبر سلیقۀ شخصی صاب  ،ذابقۀ معمول عصر ،مواب مسل بر طریقۀ رایج هندی ،قالف
و موموع عشق و عرفان هم در برجستگیِ کارکردهای وا ۀ زل
در پایان باید تف  ،با اینکه ممکن اس

صاب

کفه
غفزل

در غزلیات شاعر نقش داشتهانفد.

زمانی کفه ایفن بیف

را مفیسفروده ،صفرفا ادعفایی

شاعرانه را مطر میکردهاس ؛ اما نهایتا با یفرینش مضامین متنوع و تسترده ،اثرات کفردهاسف
با ذوق و استعداد سرشار ،واقعا فق یک عمر میتوان سخن از زل

کفه

یار تف .

 - 4من بع 
فصوصاآلداب ،به کوشش ایرج افشار ،تهران :فرهن

 .1ابوالحسن باخرزی ،او اداالحب بو
.1358
 .2احتشامی هونهتانی ،خسرو ،د کوچهب زل  ،تهران :کتابسرا.1368 ،

ایرانزمین،
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 .3حسنلی ،کاوو  ،چشمۀخو شید:ب زخوانیزندگی اندیشهوسخنح فظشیرازی ،شیراز :نوید،
.1385
یه یح فظد پیوندب زل )  ،مجلۀ دانشکده ادبیات
بهگیین 
 .4فففففففففففففففف  ،زل ت بدا ح فظ( 
و علوم انسانی دانشگاه تربی معلم ،سال  ،12شمارۀ  ،45- 46صص .1383 ،114- 136
 .5دهخدا ،علیاکرر ،لغ ن مه ،تهران :دانشگاه تهران با همکاری نشر روزنه.1377 ،
 .6زرینکوب ،عردالحسین ،ب ک وانحله:مجموعۀنقدادبی ،تهران :علمی.1379 ،
 .7زیرایینژاد ،مریم ،مق یسۀت بیقیاص الحزل د اص الحن مهه یعرف نی ،فصلنامۀ تخصصی ادیان
و عرفان ،سال هفتم ،شمارۀ  ،25صص 179ف.1389 ،155
 .8زیدرینسوی ،نفثةالمصدور ،تصحیح و تومیح امیرحسن یزدتردی ،تهران :تو .1389 ،
 .9سجادی ،سیدجعفر ،فرهن لغ ت ،تعریرات و اصطالحات عرفانی ،تهران :طهوری.1386 ،
 .10شرستری ،محمود ،گلشن از ،به اهتمام صمد موحد ،تهران :طهوری.1376 ،
نهه (بر سیسبکهندیوشعربیدل) ،تهران :یتاه.1387 ،
 .11شفیعیکدکنی ،محمدرما ،ش عرآی 
 .12شمیسا ،سیرو  ،سیرغیلد شعرف سی:ازآغ زت امروز ،تهران :فردو .1380 ،
 .13صاب ترریزی ،گییدۀاشع ص ئبتبرییی ،انتخاب و شر جعفر شعار ،زینالعابدین مؤتمن ،مقدمۀ
حسن انوری ،تهران :پردی .1384 ،
 .14ففففففففففففف  ،دیوانص ئبتبرییی ،به کوشش محمد قهرمان ،چاپ اول ،دورۀ شش جلدی ،تهران :
علمی و فرهنگی.1367 ،
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گرهگیرنگ  ،فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه یزاد اسالمی مشهد،
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