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 دهيچک

انه يخاص به نام اصطالحات عاشقانه و صوف يک نوع ادبي ،کهن يات فارسيبزبان و اد يهانهيان گنجيدر م    

داشته و سپس در  يقيحق يک معنايکه در تصوف کالس ي. الفاظاستهست که کمتر محل توجه واقع شده 

ف ين تعريمجموع چنددر .به خود گرفت يارنگ و لعاب عارفانههشتم و نهم به بعد  يتصوف عاشقانه قرنها

خانه و يم ،يچون م يا الفاظيو  يرو مثل خط، خال، زلف، يدر دست هست که در آنها الفاظ يانرفنامه مهم ع

به  يکه در قرن هشتم هجر ي، اثرديآ يمن گونه آثار به شمار ياز ا يشبستر گلشن رازل شده اند. يرند تاو

متعلق به  يبه نام مرات المعانگر يد ير نموده است. اثريل و تفسيعارفانه تاو يانه الفاظ را در بستريصوف يروش

نه پرداخته است. در ين زميدر ا ترشيب يل الفاظياق به تاويهست که باز به همان سبک و س يهند يدهلو يجمال

  ياانهيصوف – يل عرفانيرمز و تاو يبه مقوله ير توجه شاعران ادب فارسيس ن مقاله تالش شده است کهيا

  م.يبپرداز ين راز و مرات المعانق گلشيبه تطب انيدر پا و شود يبررس

 

 .يجمال يمعانالانه، رمز در شعر، گلشن راز، مرات يصطالحات صوفا:يديکل هاي واژ ه
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 همقدم

 يمرات المعانگلشن راز و  

 ،مختلف آن يهانسخهده است و يبه رشته نظم کش هـ..ق 717به سال  يخ محمود شبستريگلشن راز را ش

 يبه روش يهرو ينيحسرين منظومه در پاسخ به سواالت  اميت است. ايب1011تا  1111دربردارنده حدود 

است که در آن  يز اثرين يدهلو يجمال يمرات المعان يشده است. مثنوه سرودعارفانه  يليانه و با تاويصوف

به خواهش مردم همدم  ين اثر در سده دهم هجريشده اند، ا يل عرفانيالفاظ به سبک و روش گلشن راز تاو

 و... و مطرب و رخ و زلف و خط و خال يچون م يانه الفاظيوه صوفين اثر به شيسروده شده است و در ا يو

تعداد الفاظ  ياست ول يگلشن راز شبستر يمرات المعاندر  يشرو جماليپ .افته استير يت تفسيب 981در 

ز ين يجمال يسکر و ... از سو ، صبر، شکر،يچون، رند يست. الفاظخ ايش از اثر شيب يح جمالمشروح و مطر

است که هردو شاعر در اثر  يانه اين دو اثر در به کار گرفتن زبان صوفي. شباهت اافته انديتازه و نو  ر يتفس

 به کار گرفته اند. يمکتب ابن عرب يو حت ير تصوف شعر پارسيخودشان تحت تاث

 و آثارش يدهلو  يدر شناخت جمال

 يجمال  خيش  به  يو. است هند  هيسهرورد  خيمشا از و  سينو تذکره شاعر، ، اللّه فضل حامدبن ، يدهلو  يجمال

 دارد  شهرت زين  اللّه  فضل  نيالد  جمال و  يجمال  اللّه  فضل  شاه ، يمالجمال ، يجمال  شيدرو ، يکَنْبَو 

  يزندگ  يدهل  اطراف و  پنجاب در  که بود  کَنْبوه/ کنبو قوم از  يجمال (4ـ1 :  يراشد  مقدمه ،  1101 ، يدهلو يجمال)

 ، يکودک  دوران  درباره. است( 114احمد: ) 940 اي( 0 :  مقدمه ، )همان 968 احتماالً  يو تولد  خيتار. کردند يم

 يکَنْبو  نيسماءالد ديمر  تصوف در.  ستين  دست در  يچندان  اطالع  يظاهر  علوم در او  استادان و  تيترب و  ميتعل

 در  يجمال بود.  يبخار  لياسماع  نيرالديکب  فهيخل و  هيسهرورد  سلسله از  نيلدا سماء. شد(  يمتوف) يدهلو 

 جمله از ، ياريبس شاعرانِ و  عارفان با سفرها  نيا در و  پرداخت  احتيروسيس  به  ياسالم  يکشورها و  ستانهندو

 يو  مقبرهو ، اند کرده ذکر 848 را او  وفات  سال (.118: 1111، يدهلو  يجمال) کرد داريد ، يجام  عبدالرحمان با 

 . است   يدهل در 

 

 

 



 

 

  يدهلو  يجمال آثار

 نيرالعارفيسِ تذکره

  نيا.  است  کتاب  نيهم  فيتأل  سبب  به شهرتش شتريب و  نوشته 841 تا   819 يسالها  نيب ان اثر ريا يجمال  

.  است  يکنبو  نيسماءالد  آنان  نيآخر  که  است  هيسهرورد و  هيچشت  يها سلسله از عارف  زدهيس  حال  شرح  تذکره

 پرداخته زين عرفا و علما و  شاعران با خود  يهامالقات و سفرها و ريس  رحش  به ها،حال  شرح  ضمن در  يجمال

 شتريب ، نيالد سماء ، مرشدش  درباره اما ، کرده  استفاده معتبر  يکتابها از  عارفان  حال  شرح  نوشتن  يبرا او.  است 

 ياست که جمال يشابورين اء عطاريهمانند تذکره االول»ن کتاب يا.  است  نوشته را خود  يشخص  مشاهدات

 يانامه جمالياول نوشته است. 841ه هند در حدود سال يخ صوفيزده تن از مشايآن را در شرح احوال س يدهلو

د از يرا به تقل يسروده و سپس اوصاف ينعت ودر هم  ياتياب ،خيک از مشايذکر هر  يدر ابتدا يبه نثر است ول

اظهار عالقه و  ن کتابيدر ا (189: 1190،يپورجواد«)ر ذکر کرده است.خ مورد نظيش يا عطار از برايتذکره االول

به  ين تعلق خاطر ويو دوستانه داشته است و هم چن يعلم يمالقات يکه با و يبه جام يتوجه خاطر جمال

 مشهود است. يو کتاب لمعات و ين عراقيفخرالد

 

  يمرات المعان 

 (77: 1101 ،يراشد) است  نموده  انيب  ليتمث  صورت  به را  مسائل و  نکات  آن در  که ، يفارس  به  يعرفان يمثنو 

ف يان به تعريانه است که شاعر خوش ذوق آن بر مذاق صوفيصوف -يعرفان يهاف نامهين کتاب در زمره تعريا

 يو... روو چشم و ابرو  ير زلف، و روينظ يانه پارسيشاعرانه و عاشقانه از لغات و اصطالحات شعر صوف

 يبه وزن مثنو يجمال يمرات المعان يمثنو. »يخ محمود شبستريش اثر زمانند گلشن را يبه روش ؛ده استآور

که جنبه  يات عمدتاً الفاظين ابيت است و در ايب 981هم رفته شامل  ياست که رو ين بلخيموالنا جالل الد

 ياعضا يمانند اسام يالفاظ ه است.ف شديتعررفته، به کار  يعاشقانه فارس -انهيدارد و در زبان شعر صوف يرمز

فروش و امثال  يخانه و ميو م ين ميو همچن -رهيو، چشم و غ، رخسار، خط، ابر يرو -بدن معشوق

انه چون صبر، يصوف ياصطالحات ين است که ويدر ا يدهلو  يکار جمال يتازگ (18: 1190،يپورجواد«)آنها.

ان يعر در باخود ش نموده است. ييش رمزگشاياص خوخ يف نموده و به روشيز تعريم را نيشکر رضا و تسل

 .ن گفته استينه قلب آمده است چنييآ يزنگ زدا يث المعنيمن ح ،که صورت او ينه معانيين آيف ايسبب تال



 

 

 تـز گشيم تيوــردم به ســر مـــخاط شتـز گين انگـس که حسـن بـر مطخا

 والـــس يکرد يمــهر زمان از من ه مالـن و جــر آن حســبه از يــهر کس

 خنـــس يراند ياز لب هم يـکيگه  نــبه م يديــچياز زلف پ يــکيه ــگ

 سوال يو مو کرد يزان رو يکيگه   د و خالـشان خـن يستـج يــکيه ــگ

 زيــر تمـــد از بهــــب بودنــــدر طل ـزــيار نـــه و زنّـــانــتخـــت و بـــاز ب

 دق طلبـن صيود اــقه بيقــــالح يف  بــز و شر روـن نمط هيان را زــطالب

 انـــيردم بــان کيوفـــالح صـــاصط  هانـــارا و نــود از آشکـه بـــر چـــه

 (84-81: 1194، ي) جمال 

رش را در يو ما نظ هبود يفارس سخنوران و شاعران ان يدر م ،ن شاعرين گونه روش از زمان قبل از ايا

توان ادعا نمود که کار  يکن ميول ، مينيب يکشف االلفاظ م يعشاق، رشف االلحاظ ف، مرآت يگلشن راز شبستر

پس  است. و رجحان يبرتر ين نوع ادبياآن کتب در ر يو آن را بر سا ،دارد يشتريب يتنوع و تازگ يجمال

شائبه  و به دور از يو نکات معرفت انگرد و بحث ه يم يبه چشم عرفان يجسم انسان يبه اعضا يدهلو يجمال

توصيفات عاشقانه در ادب از ساحت مقدس را  يانموده و هر لوث و هاجسه مطرحرا  يو غرض جسمان

 .سازد يدور م فارسي

  ماه و مهر منظومه 

 ز،يتبر  ياهال  سفارش  بنا به ، حج  به  سفرش  هنگام ،يهجر810سال در  که ،يدهلو  يجمال  يمثنو  نيبلندتر 

:  همقدم همان) است مهر  نام  به  يخانم  شاهزاده و  ماه  نام  به  يا شاهزاده  عاشقانه  داستان  يمثنو  نيا.  است  سروده

 يراولپند در 1101 در را  آن و  نوشته  مقدمه  آن بر و  کرده  حيتصح را اثر نيا  يراشد  نيالد حسام ديس(. 81

 به بنا و آمد زيتبر به هرات راه از احتيس دوران در يدهلو يکنبو يجمال . است  رسانده  چاپ  به پاکستان 

 ثيح از هند قاره شبه يفارس ادب خيتار در يمثنو نيا. سرود را « ماه و مهر»  يمثنو زيتبر ادب اهل ۀيتوص

 يفارس ادب بر ساله ستيدو يسکوت که ،يدهلو خسرو ريام از پس رايز است يخاص تياهم يدارا قدمت

 و مهر» نام به ييغنا يحماس يها يمثنو نيباتريز از يکي و ه شدشکست مدره لهين وسيبود به ا گشته حاکم

سروده  يزيعصار تبر ير و مشترمه يخود را به سبک مثنو مهر و ماه يمثنو ،يخ موالنا جماليش سرود. را« ماه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 

 

است که  يزيمحمد عصار تبرنوشته  يمثنوو در قالب  يعاشقانه به زبان فارس يا منظومه يمهر و مشتر است.

 .ت استيب 0181 يسروده شده و دارا نيريسرو و شخدر وزن  يقمر يهجر 779در سال 

  يفارس  به اشعار  وانيد 

ب بند يع بند و ترکيده، غزل، ترجيقص ياست که شاعر در آن به قالب ها يوان اشعاريرا د يدهلو يجمال

جز  يو وانين دين است که از ايگفته اند ا ين باره محققان آثار وي. آن چه که در اکرده است ييو... طبع آزما

آن اطالع  يدو نسخه خط تاکنون به وجود است و ار نادريبس يوان جماليد» برجا نمانده است. ياندک قطعات

 ي: متعلق به کتابخانه دولتنسخه رامپور -8...  ب گنجينسخه حب -1ر است: يم و بس و آن به قرار زيادا کردهيپ

 (91: يالوان جمي، مقدمه ديراشد«)مپور است.را

در باب مسئله  يا، الزم است شمهياز و مرات المعانق دو کتاب گلشن ريو تطب يرد شدن به بررسش از وايپ

ن يدر اچه کتابها و منظومه هايي م که يروشن سازم و يبپرداز يوع آن در ادب فارسيو علل ش يرمز و رمزپرداز

 يف نامه هايتعر»عنوان  تحت دو  زيرا ن ين نوع ادبيا يخير تاريده شده است و سيينه نگاشته و سرايزم

 کنکاش کنيم. «يل در ادب فارسيمسئله رمز و تمث»و « يفارس

 

 عاشقانه -انه يدر ادب صوف ليو تمث رمز

 سينا، ابن سهروردي، همچون ايراني شاعران و نويسندگان آثار در که رمزي فراوان هاي حکايت و ها داستان

 براي تمثيل و رمز از گيري بهره به نويسندگان اين رغبت و عالقه شدت گرنشان دارد، وجود … و عطار مولوي،

 تفسير و آمده صوفيه متون در که هايي داستان و ها روايت ها، حکايت از بسياري مسلماً .است ذهني مفاهيم بيان

 براي ها داستان و ها روايت اين قابليت اما است، بوده تمثيلي و رمزي مفهوم بدون اصل، در شده، عرفاني

 هاآن مشرب صوفي شاعران و نويسندگان رمزگراي ذهن که است شده باعث تمثيلي، و ثانوي معاني اين پذيرش

 با پيوند در «فارسي ادب در رمزي هاي داستان و رمز» کتاب ي نويسنده .کند بازپروري تمثيلي اي گونه به را

 اين اصلي خالقان و نوجودآورندگا به که ندارد وجود قطعي دليل هيچ»:است نوشته نيز موضوع همين

 تمثيلي مفهوم که کساني اما اند، داشته نظر در جزئيات تفسير همان با نيز را آن تمثيلي و ثانوي مفهوم ها، داستان

 گويندگان منظور که را فرض اين گويي واقع، در پردازند، مي داستان اجزاي تفسير به و کنند مي استخراج آن از

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86


 

 

 (187: 1164ان،ي)پورنامدار.«اند پذيرفته است، بوده نمايد، مي ها آن ظاهر آنچه زج چيزي ها داستان نويسندگان و

 تمثيل دامن به که است کرده ناگزير را شاعران و نويسندگان از بسياري انتزاعي، معاني تفهيم و بيان دشواري اگر

 که است شده باعث سنت اين ،جويند بهره خود ذهني مفاهيم انتقال براي بياني امکان اين از و ببرند پناه رمز و

 -سيزدهم تا نهم ي سده از بويژه -ايراني ي جامعه فرهنگي  ويژه شرايط در نيز شاعران و نويسندگان از برخي

 عمومي ذهن به و کنند بازنويسي عرفاني لعاب و رنگ اندکي با تنها را عاشقانه هاي افسانه و ها داستان از بعضي

 عرفاني ادب. دارد  ديرينه اي سابقه ادبيات در انتزاعي مفاهيم بيان براي محسوس ورام از استفاده. بسپارند جامعه

 (8: 1196، مهر و ماه يمقدمه مثنو، ي)حسن ل.است گشوده آغوش تمثيل و رمز بر ادبي ديگر هاي گونه از بيش

 اما است، شده اشاره اصطالحات و ها واژه مجازي معاني به بارها آغاز، همان از عرفاني، ادب رمزآميز متون در

 محمود شيخ از راز گلشن است، نموده باز را اصطالحات از برخي ثانوي مفاهيم روشني به که متني آشکارترين

ن يخود وضع کرده اند تا بد يبرا ين روش عرفا است که اصطالحاتيا. است( هجري 781 وفات)  شبستري

ن نعل باژگونه زدن از يان دارند. ايببه خودشان را به زبان مخصوص  يله اسرار و مخدرات عالم ملکوتيوس

شود اما با غور و غوص در ادب و عرفان  يان هم مواجه ميعام ياز سو يعارفان با اعتراض و ناباور يسو

 (17: 1107، ي)دارابافت.يتوان دست  ين مسائل گنگ ميبه ا يشعر فارس

 

 عاشقانه شعر يانهياصطالحات صوف

 آن يه و معانياصطالحات صوف مسئلهکه در تصوّف مطرح شده است  ين مسائلين و مهمتريمترياز قد يکي

ا ياند در ضمن باب  ف کردهيه از قرن چهارم به بعد تأليکه صوف يجامع يمعموال در کتابها مسئلهن يا ست.ا ها

ان عن يکتاب الب»ينصر سرّاج طوساز کتاب اللّمع ابو يمثال بخش ده است.يجداگانه مطرح گرد يفصل

و  «ۀيکالم الصّوف يۀ فيشرح االلفاظ المشکلۀ الجار يف»يکي :است که خود مشتمل بر دو باب است «لمشکالتا

ه يالفاظ مشکل در زبان صوف ير و شرح معانيبه تفس يز باب مستقليه نيريدر رسالۀ القش «.الفاظ  ان هذهيب»گر يد

 توان مالحظه کرد. يز مين يريهجووب جن بحث را در کتاب کشف المحير ايظن اختصاص داده شده است.

هم در ضمن بحث احوال و  ياند، مطالب ح الفاظ مشکل نوشتهيسندگان در توضين نويکه ا يعالوه بر مطالب

 .شود ياند که خود به بحث الفاظ و اصطالحات مربوط م ا منازل آوردهيمقامات 



 

 

 ير در کسوتيل پذيتاو يول يعادن است که الفاظ يدر ا يفارس و نثر ادبي ت زبان شعريدر مجموع خاص

 يزند و ساق يو شراب حرف م يو ساق ياز م دمادم يشوند. اگر شاعرنموده  يو مجاز گونه، استعاريايهام

شود؟ به گمان ما  يصفت آن م هوديکرده است و شرب ال ين شاعر ترک ادب شرعيا ايفراوان دارد، آ ينامه ها

يکي از جمله هزاران ششم  قرن يات فارسيبرجسته ادب يسرا يمثنوشاعر  يگنجو يست. نظامين نيکه اصالً چن

ن يا ييهاکند که لفظيماد يخودش سوگند  يبه ادعا يول شاعر ما است که بسيار از اين سخنها گفته است،

ان حسب احوال و ين شاعر در بيگر. ايد يزياست نه چ يو خوش يزيانگ يشاد ياند و قصد و يتين عاريچن

 دارد که: يان مين مسئله را روشن بيش ايتاب شرف نامه خوروزگار و در ک

 يـمرا مقصــود هست مـ يکــــه از مـــ   يخضر فرخـــنده پ يا ينپندار

 مجلــس آراســتم يخــود يبـــدان بــ  خواستم يخوديهمه ب ياز آن م

 تــــاس يخودياز ب يم يصبوح از خراب  است يزدياز وعــده ا يمرا ساق

 الوده امـــيب نــــن لــــدام يــــه مــــب  زدان کـــه تا بوده اميبه وگر نه 

 ، شرفنامه(ي)نظام 

 يخورد، بر مبنا ياد به چشم ميز يريو فراگ يزبانان به گستردگ ين الفاظ که در اشعار فارسين چنيپس ا

خاص چون  يست که کلماتدر شعر ا يت زبان فارسين خاصيبنا نهاده شده اند. و ا يقيرحقيو غ يمجاز يمعان

. توجه ل بشونديتاوو بر مذاق متصوفه  يو به شکل عرفان، تيفراتر از واقع يوه ايبدن معشوق به ش ياعضا

ن الفاظ يگر، ايبه عبارت د است. يبل بررساق يات فارسيخ ادبيدر تار نهين زميو شاعران در ا سندگانيخاص نو

ه درباره اصطالحات و يکه صوف يگريد يدر رسائل و کتابها ايک و يه در دوره کالسيجامع صوف يدر کتابها

تا قرن هفتم، به  يا سندهيچ نوينشده است و ه يتلّق «هياصطالحات صوف»اند به عنوان  احوال و مقامات نوشته

 ف آنها مبادرت نکرده است.يک، به تعريستماتيطور منظم و س

ف به در قرن دوّم تصوّ ه کرد.يتشب يدرختتوان به مراحل رشد  يک را مين تصوّف کالسيمراحل تکو»

و در قرن چهارم به ثمر  شود. يل ميتبد يدر قرن سوّم به درخت شود. ياهر مظ يدر تمدّن اسالم يصورت نهال

ن قرن، يدر هم شوند. يمند م وه بهرهين ميسندگان و شعرا در قرن پنجم از ايه و نويخ صوفيند و مشاينش يم

که در  يانهال تازه .ديرو ياز آن م يگريشود و نهال د ين خراسان کاشته ميدر زم وه استيکه در درون م يتخم

ز، مانند تصوّف ين مذهب نيا د مذهب تصوّف عاشقانه است.يرو يک مين خراسان تخم تصوّف کالسيزم



 

 

 يک زبان علميک به منزله يزبان تصوّف کالسکه  يدر حال دا کرده است.يپ يک، زبان و الفاظ خاصّيکالس

ن دو زبان هر چند که ين، ايابنابر ک زبان شاعرانه است.يشده است، زبان مذهب تصوّف عاشقانه  يم يتلقّ

ک و زبان آن به مرور زمان، يهمان طور که تصوّف کالس .اند زبان متفاوت در در اصل با هم اشتراک دارند، 

د، مذهب يجم به کمال خود رسحدودا از اواسط قرن دوّم تا اواسط قرن چهارم، شکل گرفت و در قرن پن

 يقرن پنجم هجر افت.ين يبود به مرور زمان تکو يانه فارسيصوف -عاشقان و زبان آن که زبان شعر عاشقانه

 ک است.يزبان تصوّف کالس يبرا ير قرن دوّم هجرين زبان است و نظيا يرين مرحله از مراحل شکل گياوّل

ک يسوّم و چهارم در زبان تصوّف کالس ير قرنهايانه نظيصوف-خ شعر عاشقانهيز در تاريششم وهفتم ن يقرنها

 . (0-4: 1171)پورجوادي،«است

دن چشم و ابرو و خد و خال يو د يمعشوق اله يدر اشعار عاشقانه خود از نظر عاشق به رو يصوف يشعرا

د، به يگو يسخن م د و با اويآ ينزد عاشق م يداريمعشوق در خواب و ب اند. او، و از ناز و کرشمه او سخن گفته

ن ين نوع اشعار در عصر عيا البته، کند. يعتاب م يخندد و گاه به و يورزد و گاه به او م ياو شوق و محبّت م

ل ين قبينده ايگو يشد. ول ي، نقل مهن القضايشان، از جمله آثار خود عيا در آثار ايه يز در محافل صوّفين هالقضا

زبان  ار اندک بود.يبس د،ه سروده شيکه توسط خود صوف يا اشعار عاشقانه ان نبودند، و تعدادياشعار لزوما صوف

ن علّت يبه هم يو لذا تا حدود ن خود بود.يه تکوين عصر، هنوز در مراحل اوّليانه، در ايصوف -شعر عاشقانه

از  ياره بعضدات دربيدر تمه يالبته، قاض انه مطرح نکرده است.يآنها را به عنوان الفاظ صوف هن القضاياست که ع

ز يکن در آنجا نيآنها اشاره کرده است، و ل يعرفان يخال، سخن گفته و به معانو ن الفاظ، از جمله زلف و خد يا

الفاظ دسته اوّل  ،هن القضايع يانه براياصطالح صوف ت.انه در نظر نگرفته اسيصوف«اصطالح»ن الفاظ را به منزلهيا

  (86)همان:  .ک تعلّق دارديه زبان تصوّف کالسا بياست که به علم تصوّف و  يالفاظ يعني

 

 يفارس يف نامه هايتعر

سندگان و ينو  .اصطالحات است مسئله يخ تصوّف و عرفان اسالميمهم در تار يقيتحق يها نهياز زم يکي

 يها اند، رساله ن مبحث اختصاص دادهيکه در کتب خود به ا ييه عالوه بر فصول و بخشهايخ عرفا و صوفيمشا

در  ياز آنها به صورت خطّ يارياند که متأسفانه هنوز بس ز به شرح اصطالحات اختصاص دادهين يا دهمفر



 

 

اصطالحات عرفا چاپ و نشر همه  يبند و طبقه يق و بررسيالزمه تحق شود. يم يمختلف نگهدار يها کتابخانه

ک ين يکرد و به تدو يبند قهآنها را طب يتوان به درست يهاست که م ن رسالهيح و چاپ ايپس از تصح آنهاست.

 ) 84 :1160، ي)پورجواد .فرهنگ مصطلحات در تصوّف و عرفان مبادرت کرد

 شرف به منسوب االلفاظ کشف يف االلحاظ رشف عنوان تحت است يا رساله باب نيا در مستقل اثر نياوّل

 نسبت هم يعراق نيالدّ خرف به غلط به که رساله نيا .است شده نوشته هشتم قرن اواسط در که يزيتبر نيالدّ

 در است و يفارس انهيصوف شعر استعارات در اثر نيجامعتر که است شده چاپ او نام به بارها و شده داده

 از  العشاق همرآ به موسوم است يا رساله گريد مستقل اثر کي. است شده فيتعر آن در لفظ صديس حدود

 .است کرده چاپ را آن راياخ نگارنده که گريد گمنام سندهينو از است يا رساله گريد اثر و .ناشناخته يمؤلّف

 آن، مختلف شروح و رهيغ و خرابات و خال و خط و زلف و رخ شرح در يشبستر محمود راز گلشن اشعار

 يمستقلّ رساله زين و  يرازيش يداع شاه شرح نيهمچن و االعجاز، حيمفات نام به يجياله محمّد شرح بخصوص

 باألخره و نوشته، يطبس محمّد شيدرو که يا رساله و نوشته، يکلّ طور به هّيصوف اتاصطالح درباره يو که

 .است شده نوشته يفارس زبان به الفاظ نيا شرح در ازدهمي قرن تا که است يآثار يکاشان ضيف مشواق رساله

 به توجّه با را لفاظا نيا  عرفان اهل اصطالحات انيب رساله در(1171 يمتوفّ)يداراب محمّد زين دوازدهم قرن در

 بر عالوه زين يگريد آثار و است، دهيرس چاپ به تاکنون که است يآثار اهمّ نهايا .است کرده شرح حافظ وانيد

 (7 :1166،يجوادپور(.است دهينرس چاپ به تاکنون که هست نهايا

رفان و شهود با و استعدادسازي زبان و ادبيات فارسي است که اين نوع ادبي ِآميخته با عبا اين اوصاف 

شرح سوابق  انگيزه  آثاري که به تصوف عاشقانه پيوند مي يابد و منظومه ها و مثنويهايي دلنشين خلق شد.

از  در ادب فارسي پرداخته شدند و حرفي براي گفتن از خودشان به يادگار گذاشتند. کاربرد الفاظ و اصطالحات

رات المعاني جمالي دهلوي که در ادامه به بررسي ديگري م اين شمار است دو کتاب گلشن راز شبستري و

 پرداخته مي شود. از الفاظ صوفيانه و عاشقانه تطبيقي رمزگشايي اين دو عارف

 

  يمعان ارباب اشارات

انگيزه شيخ شبستري پرده برداشتن از رخسار معاني حقيقي و ماورائي الفاظ تصوف عاشقانه است. او معتقد  

 يمدلول نمودار و ليدل کي هر که ابروست، و خال و خط و زلف مانند وداتموج مراتب و جهاناست که 



 

 

 مذکورات نيا از کي هر يانسان شکل و صورت در چنانچه و هستند، ذات آن صفات و اسماء از مخصوص

 نباشد، آنها از يکي اگر و بدان هستند محتاج ،ي خودبه نوبه کي هر اما هستند، گريهمد مخالف نکهيا رغميعل

 و ليدال صور، نيا که(  وصفات اسماء)  معقول يمعان آن زين صورت نيهم به. است صورت نقص بموج

  .اند واقع جمال تينها و کمال تينها در خود، مرتبه در يکي هر که هستند، يمختلف قيحقا هستند، آن شاهد

 يتجل از هيکنا «زلف»مثال که صورت نيبد پردازد، يم اشارات و رموز نيا ليتفص و شرح به سپس شيخ 

 از عبارت «خط. »است ييخدا حسن مظهر «رخ»و است، کثرات و ناتيتع آن، از مراد و است، يتعال حق يجالل

 مظاهر در يجالل قتيحق ظهور به است اشارت و است، يجمال يتجل فيلطا مثال و است، ييايکبر جناب

 اتياب راز، گلشن (وحدت نقطه و ستا مطلق ذات «خال. »يثان نيتع در است قتيحق و ذات «قد. »يروحان

784-717) 

  تـاس انيکه در عالم ع يـــزيهـــر آن چ
 

  است ز آفتاب آن جهان يچو عکـــس

  ابروست جهان چون زلف و خط و خال و
 

  کوستين شيخو يبه جا يزيکه هر چ

  است گه جـــمال و گـــه جـالل يتجلــــ
 

  است را مثال يرخ و زلــــف آن معــان

  است لطــــف و قــهر يصفات حق تعــال
 

  است رخ و زلـــف بتان را زان دو بهــر

  مسـموع ن الفاظيچو محســوس آمــــد ا
 

  موضـوع نخسـت از بهر محسوس است

  تينـــها يــــدارد عـــــالـــــم معنـــــن
 

  ـتيغا ـــــند مــر او را لفـظيکجــــا ب

  دايپ که شـــد از ذوق يهــــر آن معــــن
 

  را ــابــد اوي يــــر لفــــظيکــــجا تعب

  يمعنــــ ــريچــــــو اهل دل کــــند تفس
 

  يمعنــ ريکنـــد تعـــــب يبه مـــاننــــد

  ه استيسا که محسوسات از آن عالم چو
 

  ه اسـتين چون طفل وآن ماننددايکه ا

  مـــاول فـــاظبـــه نـــــزد مــن خـــود ال
 

  اول فتــاد از وضـع يبـــــر آن معـــــن

  اســت به محسوسات خاص از عرف عام
 

  است کدام يچــه دانــــد عام کان معن

  کردند نــــظر چـــون در جـــهان عـــقل
 

  کـــردند از آن جـا لفــــظها را نــــقل

 (717-784 اتياب راز، گلشن (

 يشتريب يگرگر عضوها جلوهيرخسار او است که چشم و لب بر د يجمال محبوب اعضا يااز نموده       

و خمار  يت آن مستيده ناظران به جمال محبوب است که خاصينظرگاه و محل جذب ساختن دچشم  دارد.



 

 

ز ين يگر مظاهر هستيد و ديده انسان بر آن ناظر است بلکه ماه و خورشيکه نه تنها د يجلوه گاه بودن است.

ز با لعل آبدارش ين يکند و لب و يب ميترغ يمار است به مستيکه خمار و ب يچشم گردانند. ينه ميين آيهم

 :چشاند يبه عاشقان م يم

   کردنـــد شــــهيپ يپرســت يم يجهــان     کردنـد ــشهياند لــبش و چــــشم از چو

 

 لب و چشم به اشارت

    اــجن يبــد را وازمــــل نـــک تــياـرع  دايپ ستيچ شاهد مــچش زـــک رــــنگ

   يـــهست نيـــع دايپ شتـــگ شـــلعل ز     يمست و يمارـــيب استـــخ چشمش ز

   ورـمست جمله ها جان تـــاوس لــلع ز     مخمور و مست دلها تــاوس شمـــچ ز

   ماريب انــــج ياــــشف علشـــــــل لب     وارـــگرخــج ها دل هــهم او شمــچ ز

   دياـنم يفـــلط ياعتـــــس رــه شـــلب   دياين در المــــع رچهـــگ شمشـــچ به

  

 افالک رــب شـــآت دــــزن دادن دم به     خاک در و آب در دمد جان يوخـش به

   شد يا خانهيم يا هـــوشـــگ رـــه او وز     دــش يا هـــــدان و دام زهـــغم هر او از

 مارتـع ازشــب دـــکن يــم هــوســب به     غارت هـب يتـــهس دهد يـــم زهـــغم ز

   )همان(

ر و شرح نموده است در يق تفسيعارفانه و دق يوان حافظ را به روشيات مشکله ديکه اب يمحمد داراب       

 يو پرداخته است. راز شيخ، گلشن رتحت تاثيو حتا ان رمز و راز اصطالحات عرفان يبه ب« يبيفه غيلط»کتاب 

 يم يض و جذبه باطن را خوانند که نسبت به سالک رويغمزه و بوسه ف» ن معتقد استيان لب و چشم چنيدر ب

ند که يرا گو يبيات خواهند و چشم و ابرو صفت کالم و الهام غيند صفات حيدهد و هرجا که لب و دندان گو

  (18ش:1107،يداراب«)شود. يبر قلب عارف واقع م غيب از

   دائم وشــدهــم اــم انـــج لشــلع ز     دائم وشـج در اـم ونـــخ شــچشم ز

   ديفزا يــم انــج او لـــلع شوهــــع هـب     دياـــرب يــم دل او مــــچش زهـــغم هــب

   يآر ديوــگ آن هـن که ديوـــگ نيا مر     ينارــک ييوــج لبش و چشم از وــــچ



 

 

   وازدــن يم جان انـزم رــه وسهـــب هــب     ازدـــس ارـــک را يــالمــــع مزهــــغ ز

   اـم از تادنـــاس و هــوســب کـــي او وز     ما از دادن انـج و زهـــغم کـــي او از

   آدم شتـــگ دايـــــــپ روح فخـــن ز     المــع شرـــح دـــش «صرــبالب حــلم» ز

   يستــم و خواب رــآخ ديآ چون او در     يتــهس ملهــج مشـــچش دو در دياـــين

   ابــارب رب با را اکـــخ بتـــنس چه    خواب اي است يستــم همه اـــم ودـــوج

 تـــگف راــــچ «ينيع يعل ولتصنع» که     گفتـاش هـگون دــص نيا از دارد ردـــخ

 )گلشن راز( 

 و آسمان و نيزم اي خرابات، و خانهيم و جام و باده اي ابرو، و چشم و زلفم که يد توجه داشته باشيبا

. ميبرس آن يمعنا به ،ييتنها به لفظ هر گرفتن نظر در با ميتوان ينم ما و ستين الفاظ دل در شعر زبان در آفتاب،

 که يقتيحق. ندارد دونيپ الفاظ با ذاتا قيحقا نيا و ،يروحان عوالم اي عالم در است يقيحقا الفاظ نيا يمعان

 چشم لفظ. است متفاوت يکلّ به انهيصوف ريغ شعر اي معتاد زبان در لفظ نيا يمعان با شود يم خوانده چشم

 استفاده زين گريد الفاظ از توان يم منظور نيا يبرا يحت .قتيحق آن به کردن اشاره يبرا است يا لهيوس صرفا

خ يش .نوشاند يزد و محب را مير يازل در جام روح م ياقه سداند ک يض ميرا رمز ف يشاعر م المثل يکرد ف

ص و صفات چشم مخمور و لب جان را منظور نظر داشته و در واقع خوا يلب محبوب و چشم و يرشبست

از لمحه چشم محبوب  ن است.يرب العالم يخ همان نفس رحمانيلب در نظرگاه ش بگفته است.را  يو بخش

ده يبخش يجان به تن خاک افکنده که يدر روح آدم ينفخ يو از واسطه لب و شود يخته ميحشر عالم انگ يازل

نشان نهد و آن  يم مهک زمان چشم بريدارد و آن نشان از مقام رجا و  يک زمان چشم محبوب غمزه مياست. 

 . است از مقام خوف

 د:يسرا ين ميه است چنيمنبعث از بصارت ذات يان چشم که در اعتقاد ويدر ب يدهلو يجمال باري،

 نــاز کــس يـــن معنيظر بر عــس نــپ   ن باز کنــاطــم بــــرا چش يردمــم

  يداـــــــن خــيور از عـــنـ ينــيا ببــت   يگشــا يده معنــين دـــک يردمــم

 اتــائنـــود کــد وجــنيــــان بيو عــک           نور ذات ينجا  به معنيست چشم اــه

 ورــــد ز نــنيــان بـيــان را عــياع يرو           ک و دورـيد که از نزدم آن باشــچش

 اکـدارد انفکــگز نـــفت هــرن صيز          صفت، آن ذات پاک يياـنيت بــهس



 

 

 تــــاس ييناـــيابـه نــک يدارـــا نپنــت است ييبايچشم را ز يخواب و مست

 مزه هاستــغ يامــآن تم يــنينبر ـــگ استـان رمزهيدن به اعيهر چه در د

 دــــکن يزـــيرتـــژگان را به ســـام مـن کند يزيصد خونرـــند او چون قـيب

 تـه آالت اوســـان همــمزه و مژگــغ ان ذات اوستــنش ييناـــيبن يــــع

 (48: 1194، يدهلو ي)جمال

مراد » است. داشتن رتيو صفت آن بصدارد  ييناياست. چشم ب يمعان يايافت دريراه در يآدم (بصر)چشم 

دن آن جمال ندارد، ال تدرکه يرا که باصره طاقت ديال زينه خيرت داشتن است نه باصره به قرياز چشم بص

ق يکه حقا ياست، نورنور ذات همان  و در واقع چشم  (49ش: 1107، ي)داراب« االبصار و هو تدرک االبصار

نا باشد، و اگر يو بر يز بصيالزم است که انسان ن« رُيرُ بصياهلل خب»تبع به  ابد.ي يعالم الهوت و ناسوت را درم

 يينايرا که ب يچشم يدوباره بخشند. جمال ييباياست تا بدان ز ز الزميند آن نينش يبه چشم م يخواب و مست

از  داند که در واقع همان ذات محبوب ازل است. يم يق عالم واقف باشد، چشميخاص داشته باشد و به حقا

که نشان  ،ر مژگان آنيهم ت ييصفات و لوازم چشم ناز و دالل است که نشان از لطف و مقام رجا است و از سو

م که روش يابي يدرم يبا دهلو يات و اشعار جماليسه نظريبا مقاو مقام خوف از آن است.  محبوب از قهر

خ يک تر است. شينزد ير فارسشع يف نامه هايبه تعر يمرات المعاندر  يدگرگونه است و روش و يجمال

اساس کار  ياست ول ييمجازگوان لوازم هر لفظ و در واقع يو ب ييگو دش برصفتيشتر هم و تاکيب يشبستر

عارفانه را سرلوحه  يپرداز يو معن ييرمزگشاشاعر و عارف دو  چند که ست. هرعارفانه ا يابيل بر معاد يجمال

 .اندقرار دادهکارخود 

لب در  شود. يده ميد يز به خوبين يخ شبسترياز روش و افکار ش يدهلو يجمال يريرپذيتاث ينشانه ها

مرات شود. در  يخالصه ممار است و همه صفاتش در لطف يجان ب يو شفا يگلشن راز رمز جان بخش

 خ اشارهيش د که لب لطف ربّ الودود است.ينما ياشاره مان لب، ين نظر را دارد و در بيا يز جمالي، نيالمعان

د/ از وجودش يز آن لب چو در آدم دم ينفخه ا»د که: يگو يز مين ي، جمال«دا گشت آدميز نفخ روح  پ»کرد که 

 (44: يجمالد.)يسا شد پديروح ع

 

 



 

 

 زلف به اشارت

وافر شده  يتوجه يل عرفانيتاو يو دارا يرمز ين مرز و بوم به مقوله زلف و معانيدر شعر بزرگان ادب ا

حافظ رهنمون ما در  ت ازيجنا يجرم و ب يب ينيده بيچ کانجا سرها بريدل مپ يدش ااست. در زلف چون کمن

ن شاعران چه بوده يرمزآلود در نزد ا يول ين الفاظ عاديا يم معانيل است که از خودمان بپرسن گونه مسائيا

ن يفراتر از ا ييارند و در واقع معنيل پذيتاو ين الفاظ معمولين است که ايرا اعتقاد بر ا يخ شبستريش است؟

به مرات  يواژه نامه اصطالحات تصوف که مسمدر  شوند. ييد رازگشايجهان محسوس به خود دارند که با

ات يو تجل يصفات جالل» ف زلف نوشته است که: زلف يناشناس است در وصف و تعر يعشاق و از مولف

  (818: 1197رتلس، ب )به نقل از« ند که موجب استتار وحدت جمال مطلق شود.يرا گو يجمال

 )گلشن راز(  

رمزآلود شعر متصوفانه  يعارفانه نموده است و معان يفيمشهود و مشهور را توص يالفاظ صور يخ شبستريش

ر ينسبت به سا يانه و سرشار از ذوق فارسيمسئله متفاوت در اشعار صوف ان نموده.يساده ب يبا زبانرا  يفارس

ر او، آن و ين مرجع ضميو عارف از ا يمعمول يلسرامنظور شاعران مداح  و غزن است که يدر ا ياشعار فارس

 يمنظور و«   او ي حلــــقه از بــــرون دل کي نــشد» د يسرا يم يخ شبستريالمثل اگر ش ياست؟ ف يک يو

 يسلسله مو» ديسرا يم يکه شعر عارفانه هم کم ندارد در غزل ياگر سعد ياست ول يمسلماً محبوب ازل

ا قين دوست دقياز ا يمنظور و ،«ن ماجراستيست فارغ از اين حلقه نيکه در ادوست حلقه دام بالست/ هر 

ن دوست هم ير ايمرجع ضم يابيم کهدرمي يک غزل سعدين يات همياب رگيد يريگيبا پ وليکنست، يروشن ن

شيخ شبستري در بيان زلف و صفات  است که حاکم ملک وجود در نظر شاعر است. ياست و هم آسمان ينيزم

 اي آن اين ابيات ذيل را سروده است:و رمزه

   تــاس راز يجا کان او از يپرس يم چه      تــاس دراز ســــب جانان فـزل ثــــيحد

   نـيانـــــمج رــــيجـــــزن ديانـــجنبــــم    نيـــپرچ فــــزل ثيدـــح من از رســـمپ

  ولمــا ود الفـــاظــــــزد مــن خـبـــه ن
 

  اول فتــاد از وضـع يبـــــر آن معـــــن

  اســت به محسوسات خاص از عرف عام
 

  است کدام يچــه دانــــد عام کان معن

  کردند نــــظر چـــون در جـــهان عـــقل
 

  کـــردند از آن جا لفــــظها را نــــقل



 

 

   روپوشــف تاـــــگف مرا شـــــزلف رـــس               دوش نـسخ تمـــگف يـــــراست دشــــق ز

   البـــط راه دـــــآم شــــچيپ در او وز       البـــغ تـــشـــگ زو يــــراست بر يژـــک

   لـلقـــــمق ودهـــب او از ها انــــج همه       لـــلســــمس هـشتــــگ او از اـه دل هــــهم

     او ي قهــــحل از رونــــب دل کي شدــن       وــس رــــه ز دل زارانـــه دـــص قــــعلـم

   زد گره يو بر نــشتــيخو تــــــدس به       زد ره لــــعق اروانــــک رــــــب او وــچ

   امــــش ندــک ياهــگ آورد امــــب يــگه        آرام ظهــــــلح کــي او فــزل دــابــين

   ردـــک جبــبوالع يها هــچيازـب يـــــبس       کرد بـروزوش صد خود زلف و يرو ز

   رـــطـــمع فـــزل آن يوـــب دادش هـــک       رــمـــــمخ دـــش دم آن در آدم لــــگ

   يزمان گردد يمـــن نــاکـــس ودــخ هـــک    يــــشانـــن شــفــــزل از دارد اـــم دل

  

   تمــرفـرگـب دل تنــــشيوــــخ انـــج ز     رفتمـگ رــــس از ارـــک ظهــلح هر او از

  شــآت رــــب دارد يـــدل شــيرو از هــک     مشوش شــفــــزل از دل رددـــگ آن از

  )گلشن راز(

ث يحد»خواهد که  يم از دوستان خودماند و يازماز شناخت کامل رمز مو و زلف جانان ب يخ شبستريش

حافظ هم بدان معتقد  رد ويگ يسرچشمه م يک سنت ادبياز  که اين خود «ون استزلف جانان مپرس که چ

 يجرم و ب يب ينيده بيچ کانجا / سرها بريدل مپ يدر زلف چون کمندش ا:» بيه لسان الغيبه توص را کهياست ز

زلف که  بدان اشاره نموده اند. يبودن آن است که اکثر شاعران صوف ييپايچش و چلياز صفات زلف پ «ت.يجنا

راه  يدشورا در حکم ن صفت آراسته شده تاياست بدوجه اهلل( ) يتقرب به رو يبراسفر سالک طالب  هدف

بوبش هوس چاه زنخدان محتوجه نموده بود که به مدد زلف خم اندر خم  يقه عرفانيدقن يه از بيحافظ ن باشد.

 افتد. يمبه دام   افتد و از چاه يبه در م سويگ افسوس که از راه يول کرده است، يو

 دست اندر حلق آن زلف خم اندر خم زد  هوس چاه زنخدان تو داشت يجان علو

 آه کز چــــاه بــرون آمـــد و در دام شــد            خت دل از چاه زنخيدر خم زلف تو آو

 )حافظ(



 

 

ر شاعران مهم و يمشرب و با سا يبات اشعار شاعران صوفيلغات و ترک يتطابق و همسان مسئلهن يدر مورد ا

ن نکته که سلسله زلف و حلقه خم اندر خم زلف يهم به انجام رساند. يقات گسترده ايتوان تحق يبزرگ م

لف مشوش محبوب گفته که دل ما از ز يخ شبستريش ه قرار داده اند، قابل بحث است. معشوق را مورد توج

 يهر جزو زيراکه، است لف خم اندر خم جانانز از آن يريرپذيتاث و علت پريشاني دل سالک و ما، نشان دارد

 است.و شباهتي  يش راهيرا به کل و منشا خو

  يزمان گردد ينـــم ســـاکــن خــود کـــه  ينـــشانــــ زلــــفــش از دارد مـــا دل

    ن راز()گلش

همانند زلف به  دل ناآرام و مقلقل را يخ شبستريداند و ش يدا ميحافظ سلسله زلف بتان را گله از دل ش

ل کردن آن يف نمودن از زلف و تاويان رمز و تعريبعالوه بر  يدهلو يجمال يدر مرات المعان آورد. يشمار م

سو را يگ»داند،  يم«  يجذبه اله»ن که زلف را عبارت از يدر کنار ا يجمال ز توجه کرده است.ين« سويگ»به مقوله 

و همان سيگ يکسان و معانيباً يتقر يسو در مرات المعانيو گصفات زلف  داند. يم« تيب هويعبارت از سرّ غ

 ين ميسو چنيان گيگذشت نسبت به ب شکه ذکر يدر عشاق معانان زلف ذکر شده است. يها است که در ب

ب عبارت از آن است و يند به جمال مطلق و وجه حق که عالم غيق وصول و اتصال را گويسو طريگ» م:يخوان

 (880: 1197برتلس،عاً.)ين اعتصموا بحبل اهلل جمت از آين کنايو حبل المت يعروه وثق

 ت.يسويگ يمن از افسون چشمت مست و او از بو  حاصل يدو سرگردان ب نيمن و باد صبا مسک

هـــم اوت رهبـــر  يگفتــا اگــــر بــدانـــ  گفــتم که کفر زلفــت گمـــراه عالمــم کرد 

 ـــديآ

 )حافظ(

تواند از  يکند م يبرقرار م معطر محبوب يسويگر با گيد يانيو به ب عاشق با زلف و البکه دل ط يونديپ  

، سويوند داشتن با گيعارف روح ما با پ يباشد. در نظرگاه جمال يويدن ينده لوث هايها و زدا يدين برنده پليب

به خاک دارد و پاک  شود و همچو او که سر يدر بند آن موجودي ما نيز  يصورت خاک به حالتي مي رسد که 

تازه است جان طالب عاشق با وجود  يمحبوب جان يسوياز آن گ ين که هر تاريل ايشود و بدل ياست پاک م

 :شود يل ميوند با آن به جان نهان در آن نايپ

 ندــود در بـــش يورت خاکـــص       وند اوــيا پــود با روح مــچون ش



 

 

 اکـت بود پين که او هم در بدازا      سو به خاکيزان سبب آمد سر گ

 ار اوـــر تـرشــته جـــان آمــده ه    او ــت در بازارگش يجان نهان م

 (01: 1194، ي)جمال

و  يخ شبسترير از نظرات شيتاث يب ات حافظ،يو شرح اب يبيفه غيدر لط يو يها ييکه رمزگشا يمحمد داراب

نات که زلف يشئونات و کثرت اعتبارات و تع يعنيزلف » سد که:ينو يان شرح زلف ميست در بيگر عارفان نيد

 ( 16ش: 1107، ي)داراب «گردد. يعبارت از آن است و سبب حجاب مشاهده وحدت مطلق م

 

 خال به اشارت

ار و يبسگو يان اشعار شاعران پارسيا اطراف لب محبوب است در ميرخسار و  يبر رو ياهيخال که نقطه س

خال نشان و رمز  است. جمال معشوقگان يجلوه هانقاط و از  يکياست و محل توجه واقع شده به تکرر 

ان يه را خوانند که برزخ است ميوحدت ذات»ف خال آمده است که خال يدر تعروحدت است. در مرات عشاق، 

و  يوجود است مجلدل آدم که مرکز دور فلک  يداين اما نقطه سويت تعيان واحديوجه حق و م ت جمالِياحد

در اشعار  ،از خال است ين نظر که دل نموديه به ايدرست شب (181: 1197برتلسل از )به نقخال بود. نيمظهر ا

 م.يخوان يز مين يخ شبستريش

   تــاس طــيمح دور زـــمرک لــاص هــک     تــاس طــيبس الشــخ ي نقطه رخ آن بر

   آدم بــقل و ســنف طـــخ دــــش او وز     مـالــــع دو رــه دور طــخ دـــش او از

   تــاس اهيس الــخ ي طهــنق ســـعک که     است اهـــتب ونـــپرخ دل الــــح آن از

   تــسين دنــش رونــيب ره زلــمن آن زــک     ستين شدن ونـخ جز دل حال خالش ز

   وحدت لـــاص درـــان بودــن قطهــــن دو     رتــکث چــيه اشدـــنب در دتـــوح به

   تـاســبيز يرو الـــخ کســـع دل اي و   استـــم دل ســـعک او الـــــخ ندانم

   داـيوــــه دـــش اــج آن دل سـعک اي و     دايــپ گشت دل او الــــخ ســــعک ز

   مشکل راز نيا دـش دهـيوشــپ نــم هـــب   دل در تـــاوس اــي او يرو درـــان دل

   الـــح تلفــمخ رـــآخ اشدـــب يم چرا   خال آن سـعک ما دل نيا تـــهس اگر

 )گلشن راز( 



 

 

ان يکه به ب يدا نام گرفته است در اشعار جماليزده و سو يانعکاس محب بر دلرخ محبوب ن نکته که خال يا

خال لب و رخ  ييبايدر زدل طالب عاشق  يگرفتار شود. يده ميد زي، نتهخپردا« ينقطه روح انسان» يعنيخال 

ها که  ين تلقين ايباترياز ز يکيا زجمله خالق  ن نظر استيست و تمام عارفان را ايرون شدن نيره ب ،را

ر است که در ضمن يکب ينيادگار گذاشته است، حضرت امام خميبا از خود به جا و به يار زيبس يعرفان يهاغزل

 د:يسرا يم يغزل

 مار شدميدم و بيدرا و مار تيچشم ب     دوست گرفتار شدم  يمن به خال لبت ا

هرچند که  ميخور يبرم يخ شبستريات و اشعار شياز نظر يدهلو يجمال يريرپذين بخش باز به تاثيدر ا

 ،همه جانبه رابطه دل و خال بازمانده اند يياز رازگشا، کالم هر دو شاعر به وضوح مشخص است يدگيچيپ

 .که موجد آن است سخن رانده است يفاوتمتضاد خال و حاالت مت يها يياز کارا يخ شبستريبخصوص ش

اسما و صفات نهان شده است؛ اسما و  ياهيداند که در س ين ذات ميخال را جان ما و جانان را ع يجمال

 :دل طالب نهفته هستند يداياه و سويکه در خال س يصفات

 داشود از   رو  جــ يـخال هرگز ک  روح اعظــم هســــت از انـــوار خـــدا

 د ز اســما و صــفاتـش ياهيدر ســ  ـــن ذاتين ماســـت جانـــان عخال جا

 ورت بکَــشــت صـروح را از ظلمـ  صورتــش يعــنيســـت يچ يــاهيآن س

: 1190،ي)جمال شـــيداد پ يــاهـيـخالــت انــوار س  شيروح خو ياهين سيز يديچون کش

49) 

 پي يو کس تسيز راه به در نياز ذات نست يبه در ن هار ياهيند چنانچه از سيخال ذات محبت صرف را گو

 يخال وجود ياهياز س يين است که رهايرا نظر بر ا ي( اما جمال18ش: 1107،يبه کنه ذات نبرده است.)داراب

 ابد.ي يين ذات روح از ظل و ظلمت رهايه عيسر است تا در سايبشر ممکن و م

 

 آن امثال و خرابات و شاهد و شراب يقيحق يمعن از سوال

انه و متذوقانه محل توجه واقع شوند آن يتوانند در شعر صوف يرند و ميل پذيتاوکه  يالفاظگر از يد ينمونه ا

ن دست نسبت به ياز ا يدر کل مقوالت و ... است. يمربوط به شراب و شاهد و خرابات و ماست که  ييها

قاً يو ... دق يو ساق يشاعر از ذکر شراب و ممنظور نکه ي؛ امحسوس و معقول بودنشان محل بحث واقع شده اند



 

 

محمد  ؟ينيا شراب زمياز آن مراد است؟  يض قدسياست که ف يو روحان يا شراب معنويچه بوده است؟ آ

نموده است.  يير و رمزگشاين تفسين گونه الفاظ را چنيا، يبيفه غينه و در همان کتاب لطين زميرا در ا يداراب

ق و يمعرفت و نشاه باب حقا يند که مملو از ميز گويباطن عارف کامل را ن خانهخانه و شرابيکده و ميمو »

ع کائنات و تلون يان او در جميکنند نظر به لطف و سر يه ميتشب يقت را به مياست و حق يمعارف و شوق اله

 آن به الوان اقداح تکونات:

 جام ييست گويا مدام است و ني   يم ييســــت گويهمه جـــــام است و ن

 يمعرفت ماالمال است و به هر ذره نظر کن يق و معارف و ميند که از باده حقايگو جامن جهت عالم را يو از ا

 رساند. شعر يد وحدت ميبه خورش

 يــافــد از او صد بحر صـــيبرون آ   يـــدل هــــر ذره را گـــــر بـــــرشکــــاف

    ______________ 
 ازدـــخبر ســــيز وسوسه عقل ب يدم  نه بس که تو را نيست ايچت اگر نيز باده ه

 شعر ند.يگو مانهيجام و پن مناسبت يرا به هم دل عارفو 

 مانه زدنديرشتند و به پــــگل آدم بس  خــــانه زدنــــديک در ميدم که ماليدوش د

ند که از دل عارف ظاهر يرا گو يذوق و بت يمند. و يز گويو باطن عارف کامل را ن يعالم معن ر خراباتيدو 

کند که  يعالم اله يند که ادراک معانيگو يز مدرکيرا ن مانهيساغر و پشود و او را خوش وقت سازد  و 

ن و يدر د يک جهتيو  يکرنگيان بستن و عالمت يکمر خدمت مرشد کامل بر م زنّارند و يگو يبيمشاهده غب

 د.شعريفرما ين است چنانچه صاحب گلشن راز ميقيمتابعت راه 

 نجا مظهر عشق است و وحدتيبت ا   بــود زنّــــار بستـــــن عقــــد خدمــت

را  يو صفات يروح يتجل دلدارو صنم و محبوب ار ويند. و ين و مقام ظهور را گويقيعالم  و کنشت سايو کل

ن الفاظ و يبه ارا  يکردين رويک چنيز ين :يخ شبستريو اما در گلشن راز ش (18-17: ش 1107يداراب«)ند.يگو

 :ديده مي شوداصطالحات 

   تــاس يوــدع چه آخر دنـــش يخرابات     تـاس يمعن چه را شاهد و شمع و شراب

   تــاس يلـــتج را او يورتــص هر در که     تـــاس يمعن نيع شاهد و شمع و شراب

   ارواح ورــــن روغــــف دــاهــــش ودــــب     باحــمص شمع اجهــزج جا نيا رابـــش



 

 

   دـش شجر شــشمع و شـــآت شـــشراب   شد ررــش يـــــوســم دل بر اهدــــش ز

   يــانــام يــابي ودـــخ تـــــدس از مگر   يــانــزم شـــک در يخودــــيب شراب

   اندـــرس اــــيدر اــــب طرهــــق ودــــوج    دـانـواره شتيخو ز تا يـــم ورـــــبخ

   امـــآش ياقــس و وارـــخ باده رابــــش    جام و رـساغ يب بـــــطل را يرابــــش

   يـمست تــوق در دــده يــپاک را وــــت     يتـهس لوث زـــک بود يــــم آن طهور

 )گلشن راز( 

 همچوننجا يدرا شـــراب عــرفــان هستند. نور و ســکر يبه معن يدر محفل عرفان  شــــمع و  شراب

ارواح است که در  نـور از يفـروغ شـاهــد، کنند. يم ياست که نورافشان يمثل مصــباح  و شمع  زجــاجه

ست بل ين يياين دنيا ياست و از قماش شراب انگور يو معنو ين شراب عرفانيا د.ينما ين محفل جلوه ميا

 :ازل است يو ساق يآسمان ياقز سين يساق است. يساق يجام و ب ياست که ب يشراب

   يســــاق راســـت او «ربهــم سقاهــــم»    يباق وجـــه جــام ز خـــــور يشــــراب

 )گلشن راز(

ن خمخانه يآن خداست. در ا يا هستند که ساقين دنيشراب خمخانه ا يمانه هايهمچون پ يتمام ذرات هست

 ن.يه آسمان و زمهستند چه انس و جان و چه جماد و نبات و چ ياله يهمه مست جام تجل

   اوســـت ي مــــــانــهيپ يا ذره هــر دل     اوست ي خمــخانه کي چــــو عالم همه

 مست آسمان مــست نيزم و مســـت هوا     مست جان و مست کيمال و مست خرد

 )گلشن راز(

انه يامه صوفن واژه نيف نموده است. در ايتعر يخ شبسترين اشعار شيدر مرات عشاق شراب را براساس هم

  د.يبر ذوق اطالق نما يگاه» ان شده کهين بينچنيشراب ا

   پنهـان سـتين کس از کــه شــــاهد نيبب    نورعــرفــان و ســکر شــــمع و شراب

 ت:يسالک بود. ب يآن اخفاء آثار و فنا يند که مقتضاياطالق نما يذات يتجل يگر بر مجاليد يو گاه

   آشـــام يســاق و خـــوار باده شــــراب    جام و ساغـر يب طلـــــب را يشــــراب

مخصوص مجذوب سالک و لهذا آنرا  يتجل يمخصوص سالکان مجذوب است چنانچه م ين تجليکن ايل

 ند چناچه فرموده. شعر:يبر آتش محبت و بر صفوت عشق عالم افروز هم اطالق نما



 

 

   است خـــوار باده مــسـت ــمچشــ الهيپ     اسـت اري يرو جامش که خور يشراب

 ت:يند. بينماست هم اطالق نما يتيان ثابته که جام گيصور اع يايخصوصاً مرا يان مظاهر تجليو بر اع

   اسـت يکبر اتيآ هـــمان شــــاهد يول   است ياســـر نور و جام شمع و شراب

 (818ز برتلس: به نقل ا«)قوس تنزالت بود اطالق کنند. يکه مقتضا يذات يو بر تجل

ن يز داد سخن داده است. ايفروش ن يخانه و شراب و ميان ميدر ب بستري،نيز به مانند شيخ ش يدهلو يجمال

 ييداند. رمزگشا يرا مرشد کامل م يساق و فروش يکند و م يان ميخانه را عشق و شراب را محبّت بيعارف م

ن يدر ا ينقطه اشتراک جمال خ است.يت از شمتفاو يچون خمر و شراب و ساق يدر مورد الفاظ يجمال يها

 ن است.يداند که همان رب العالم يرا محض ذات م يتنها در آنجاست که ساق يخ شبستريبخش  با نظرات ش

ا ين دنيکنند و چون به ا يم ينوش يت ميو در زمان ازل ملکوتاز خم وحدت در عالم  يتمام ممکنات هست

رسد.  يدل و روح را فتوح م يم ين صراحينوشند. از ا يم يند و ميآ يمش يعاد خويم يادباز بر ،ار هستنديد

ق يو نوشنده حقا يهمان دل است که مست شراب معنو يصراحاله و ساغر و يچون جام و پ يياسما و نام ها

 :است

 را صفــت يخانه و مـــيتـــا کنــم م  مســت شـراب معـــرفــت يبـــشـــنو ا

 است يوانه ايکز شرابش عقل کل د  اســـت يـخانه اـيپســر م يعالم عشق ا

 بـود يروح مــا مســت از نـــزول و  بـود يمـــ يــض قدســياندر آنجـــا ف

 ناتيـــزد بـــه کـام کاير يهــم يم  محــض ذات يعــنيست يآنجا ک يساق

 رســد دل را فتوح يم يوز صــراح            ست روحيچ يوحدت آمد خم صراح

 لـــاله نــام ديســــاغر و جــــام و پ  فــتد در جــام دل يم يوز صـــراحــــ

 (61-61،ي، جمالي)مرات المعان

 ياز م يز پرداخته است و منظور ويفروش ن يان ميان رمز آن به بيو ب يدر کنار ذکر صفات ساق يجمال

 ياز آنجا که ط است. يو هم ول يفروش مرشد کامل است و آن هم حضرت محمد مصطفا)ص( است که هم نب

 ير را شناختن کار هر کسين مسيازمند شناخت راه است و اين يعرفان يقت در مسلک هايکردن مقامات طر

رهنما باشد و بدان تمسک جست تا  يظلمات موجود در راه خضر صفت گذر از يپس الزم است که برا ،ستين

 کند. ييره را هموار سازد و رهنما



 

 

 هر که او مرشد ندارد ملحد است  مرشد است يبه معننجا يفروش ا يم

 را رهنماست يو هم ول يهم نبــ  نجا مصــطفاســتيمرشد کامل در ا

 (61-68: ي: مرات المعاني)جمال

نوشند  يگشوده شده است، م يله دست مبارک محمد نبيشراب محبت را سالکان از خم وحدت که به وس

همان  ين پنبه صراحي( ا68همان: «)پنبه دور از گوش کرد. يصراحچون » که جام محبت نوش کند يکس چون

 يده شود قلقل از آن برميچون پنبه غفلت از روح باده کش همان روح باده وحدت است. يغفلت است و صراح

 :دهد يش ميد که قلقل آن همان اذکار روح است که عالم دل را فتوح و گشايآ

 وحدت است يروح باده يحوآن صرا   ، غفلت استيپنبــه گوش صراح

 ــــد از دهـــــان او مــــداميقلــــقل آ   برکشد پنبه ز کام يچون صراحــ

 دهد مــــر عـــالــم دل را فــتوح يمــ   ذکر روح يعنيسـت؟ يقلقل او چ

 يگــــردد ز مــ يجــام مـــاالمال مــــ   يرون فتد از کام ويباده چـــون ب

 هرکه دستــش داد صاحـب حال گشت   ماالمال گـشتجام چون زان باده 

 (68: ي)مرات المعان 

ل يشود تا مسا يآورده م ياز گلشن راز شبستر يو يبيفه غيدر کتاب لط يمحمد داراب يريرپذيان تاثيدر پا

بدانکه ارباب کشف و شهود به جهت آن »بهتر نموده و روشن شود.  يو ينوشته هامدد گلشن راز به  يعرفان

نعل واژگون زده به عبارات و  ،اهالن مستور بمانده نادياز د يسبحان و مقدسات بارگاه  يمخدرات روحان که

ن مقامات است که چون سالک ياول ر مغانيد»(18: يداراب«)ان نموده اندين خودشان بيمصطلح باصطالحات 

مناسبت با مجوس دارد که به ن جهت ين نموده از ايل نفس گردد حق را و خود را هر دو نصب العيمتوجه تکم

 من باشد. شعريزدان و اهريا يدو اله قائلند که نور و ظلمت 

 خواران از نرگس مستش مستيو م يمست از م  در دست يارم قدحير مغان آمد يد 1از

 خوانند چنانچه در اشعار عرفا واقع است. )ع( من آن گبرم که بتخانه بنا کردم، ين مناسبت طالب را گبر ميو بد

قت حق را و يخوانند و چه در حق ترسابچهمه نفس مصفا شده يرا که صفات ذم يرا و مرد روحان طالب يگاه

                                                             
1
 ( در دير مغان آمد. 



 

 

ث که سه اهلل باشد قائلند و صاحب گلشن يبه تثل يکند چنانچه نصار يخود را و طلب خود را هر سه اثبات م

 يبياست و ترسابچه واردات غ ر کامليپ کبار، اشاره بدادن دل بهيدل نه به  يراز فرموده است)ع( به ترسا بچه ا

ر يالقلب من غ يبواردات ترد عل»؟ گفت:يرا به چه شناخت يدند که خدايپرس يند چنانچه از بزرگيگو يرا م

آزاد مطلق  يخود دياز ق يخودين مقام سالک از بيند چه در ايگو کدهيمقام عشق را مو « هيرو

 شعر (81:همان«)گشته.

 يشاهـــر شاهنـــد افســتانند و دهنـــه ســک  ندـــندر باشـــــن قلداــکده رنـــيبر در م

 )حافظ(

 

 

 

 

 

 يريجه گينت

 يو ادب يعرفان يو واژه هااصطالحات  يان رمزهايو ب هاشرح دربردارنده يتصوف فارس يف نامه هايتعر

قرن هفتم و اواخر از  يوه نگارش عرفانين شيست و ايبه دست ن يف نامه ايهستند. از قرن پنجم و ششم تعر

به  يانعرف يبوده اند به روش ين مسائل عرفانير ايدرگ يکه به نوع يشود و شاعران يهشتم باب م يآغاز سده

زبانزد  يخ شبسترينه گلشن راز شين زمين کتاب در ايان چندياز م وجه نموده اند.ن گونه الفاظ تيا ييرمزگشا

 انزبان يفارسجمله شاعران از  -يدهلو يجمال يت المعانمرابه نام  يکتابهمچنين خاص و عام است و 

نسبت به گلشن راز الفاظ و  يمرات المعانن حوزه و سبک است. يز در همين -يرخسرو هنديام يهمشهر

ن اثر بدون شک همانطور که خود اشاره نموده است، به يرا مطرح نموده اما صاحب ا يشترياصطالحات ب

د صرف ين است که به تقليدر ا يکار جمال يتازگ .است اقتباس گرفته از آن نظر داشته و يگلشن راز شبستر

 کشانده است. دفتر بر زبان شعر به صفحه يتازه گشوده و سخنان تازه ا ييان نرفته است و رمزهاينيشيپ



 

 

 يبه کار م يعاشقانه فارس -تصوفدارد و در زبان شعر  يکه جنبه رمز ين منظومه، عمدتاً الفاظيادر  يو

 -رهي، رخسار، خط، ابرو، چشم و غ يرو -بدن معشوق ياعضا يمانند اسام يف نموده  است. الفاظيتعر ،ودر

ن يدر ا يدهلو  يکار جمال ي( تازگ18: 1190،يپورجواد«)فروش و امثال آنها. يخانه و ميو م ين ميو همچن

خاص  يوده و به روشف نميز تعريم را نيانه چون صبر، شکر رضا و تسليصوف ياصطالحات ياست که و

سندگان ادوار بعد از يان عارفان و شاعران و نويدر م يمرات المعانگلشن راز و  نموده است. ييش رمزگشايخو

نسبت به گلشن  يبيفه غيدر لط يمحمد داراب يريتوان به الگوگ يوده اند و از جمله مز محل توجه بيخودشان ن

 نام برد. يراز شبستر
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