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 . پيشگفتار1

انبد آن را پوشبش هبای ليبت هبم نتوانسبتهکنون فرهنب شاعر است که تباروحی  اتهیجانی تجلّ ،نماد

شباعر ببرای فبرار از بالب  » .ويژه ادب عرفانی استب ؛و ادب ويژگی اساسی شعر ،استفاده از نماد دهند.

به رن  آرزوهبايش خلب   فراخ و ،جديدتا بتواند دنیايی  گريزدبه عالم نمادها می کلمات، ةو بستتن  

واننده خبود را در خ و بخشندمیوبار  اعتبار و ؛دهنددامنه می ؛کنندمی  میع را شعرنمادها  چراکه ؛کند

طبیعبی اسبت؛  عرفبانیاين موضبو  در شبعر شباعران  البتّه(. 133: 1303 ،)طاهباز «يابدمقابل عظمتی می

لبذا ببه  ندارد؛در بال  الفاظ عادی  شديد، توانايی بیان، عاطفی هیجانات روحی و تحت تأثیر شاعر زيرا

هبا و مبلشبود از سبمجبور مبی، رودمی باالتراو معنوی  هرچه مقام و بردپناه می سمبلیك شعر نمادين و

ببه علبت  ،شاعران عارفی چبون حباف  ةانديش و تفكّری سیما که جايیتا . استفاده کند ی بیشترینمادها

 واژگبانايبن  ةاز جملب .از ابهبام فرورفتبه اسبت ایهالبهدر  سمبلیك، واژگان نمادين وهمین  استفاده از

 نماد طبی  است. سمبلیك،

اسبتفاده هبا، ويژگینی دارند که يكی از اين های مشترك فراواويژگی ،عرب و زبانفارسیشاعران  

خیبالی اسبت کبه  عناصبر از و رمز و راز همراه اسبت همواره با وحالتی رمزآلود دارد » که از نماد است

ببا شباعران  زبانفارسبینبزد شباعران  ،. استفاده از نماد(201: 1373 )میرصادبی، «سازدیمبهم م کالم را

در  امّباعرفانی و معنوی اسبت؛ هشتم، غالباً  ةدر شعر شاعران فارسی سد نماد طبی  .عرب متفاوت است

، بیشتر نماد پزشبك معبروف، مبدح ممبدوح، سبتايشِ توانبايی، درمبانگری و عبّاسی ةشعر شاعران دور

در شبعر انبدك شباعران متعهّبدی  عبّاسی ةطبی  روحانی و معنوی در دور چندهر ؛اوست انديشیچاره

تا ببه ايبن سب ا  پاسبخ دهبد کبه  بر آن استاين مقاله  .شودشريف رضی و ابن رومی مشاهده میمانند 

 ةدور ن عبربببا شباعرا ،نمباد طبیب  در بالب  اسبتفاده از ،برن هشتم زبانفارسی اننگاه شاعر روحیه و

 دارد. و خاص عارفانه ةجلو بیشتر و ت استمتفاو عبّاسی

 پژوهش پيشينة

هبای شبرح ومقاالت ، هاکتاب ،زبانفارسیشاعران  چنینهم و هاآنادب  و عبّاسی ةدورشاعران  دربارة

 داری خبود هباآن ذکبراز  ،راتمكبرّ يبن مقالبه ببه خباطر پرهیبز از تكبرارا . درزيادی نوشته شده اسبت

   و پژوهشبی اعبم از کتباب يبا مقالبهتحقیببررسی شبده،  که جاآنمذکور تا  ةالمق ةا دربارامّ ؛گرددمی

 صورت نگرفته است.
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 . پردازش تحليلی موضوع1

 . نماد در شعر قدیم1-1

. ندسبتههبر ببوم و تمبدنی  ر رازهای ناخودآگاه فبردی و جمعبینمادهای شاعرانه همواره تجسّم و تبلو

 « فرهن  نمادها»لیه در حقیقت اوست. ژان شوا ایو ماور اطراف شناخت انسان نسبت به دنیایراه  ،نماد

کنبد تبا مبی داخلآگاه  مكِ نماد بهک ناخودآگاه را با« منِ»دهد و می نماد، عم  من را نشان»گويد: می

و موجب  مبرم معنبوی انسبان مس به طال تبديل شود. دنیای بدون نماد، دنیايی غیر بابل تبنفّس اسبت 

 .(93: 1 ج ،1370 ه،)شوالی «خواهد شد

 رودويژه در دوران معاصببر بببه شببمار مببیببب ؛هببای اساسببی شببعر و ادباز ويژگببی ،اسببتفاده از نمبباد 

در اواخبر ببرن نبوزدهم در شبعر  ،مشبخّ به عنوان يك مكتب  ادببی  سمبلیسم. (163: 1333)سلیمی،

شباعران فرانسبوی شبكل  ديگبر اسبتفان ماالرامبه و آرتبور رمببو، امثا  شار  بودلیر، شاعران فرانسوی،

 مشبهورترين آثبار هاآن د راه يافت وپاون استیونز و الیوت و سپس در شعر شاعران انگلیسی نظیر .گرفت

اثبر  «اولبیس» و (1322الیبوت ) اس. تبی.اثر  «سرزمین سوخته»را نظیر « modernism» رمزگرايیمكت  

 سمبلیسبماصل جريان  ،با اين حا  .Cudden, 1979: 671-674)) آوردند ( را پديد1323) جیمزجويس

 گردد.میبديم بر پیدايش آن به ادب و

 کشبف المحجبوبآثاری هماننبد  ؛گرددبازمینثور صوفیه به آثار م ،سمبلیك شعر نمادين و سابقة» 

 آثبار و رسالة  لةشقا هماننبد  ؛سیناانی ابنهای عین القضات همدانی، بسمتی از آثار عرفنامه ،اثر هجويری

ببويژه  و خابانی، مولبوی ،ون سنايیچدر شعر نیز به شعر شاعرانی  و عقل سرخمانند  ؛هروردیعرفانی س

 .(62 :1360 )پورنامداريان، «شیخ محمود شبستری غزلیات شمس، حاف  و

نگرش  غیرمستقیم به اين شیوة نیز مستقیم و اندداشتهابراز  سمبلیستشاعران  در نظرياتی که نابدان و 

ايان مكتب  لین پیشبوشاعر مشهور فرانسوی که يكی از اوّ (1067-1021) بودلیر ه است.بیان اشاره شد و

ی ادّاشبارات. حقیقبت از چشبم مبردم عب و عالئمدنیا جنگلی است ماالما  از » :گويدمیاست  سمبلیسم

 آن را توانبدمبی عالئبمايبن  تعبیبر و تفسبیر ةبه وسیل ،ی که داردادراکفقط شاعر با بدرت  پنهان است و

 (.66 :همان) «احساس کند...

شباعران در تمبامی ادوار  ةهم ادب در شعر های اساسی شعر ورمز از ويژگی به اينكه نماد و توجّهبا  

در اسبتفاده از نمباد طبیب  تبا  عبّاسبی ةدورمقتضبیات ذهنبی شباعران  بافبت و اينكبهبه  توجّهبا  و است

تحلیلبی نمباد  - ين مقالبه ببه بررسبی تطبیقبیا ،است شاعران زبان فارسینزديك به  حدودی مشترك و
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ببا در نظبر  البتّبه ؛پبردازددر ادبیبات تطبیقبی مبی يیمريكبامكت  آ اساس بر ،اين شاعران طبی  در شعر

دو دوره در  تبأثّر ببین شباعرانِ گونبه تبأثیر وببه هبر توجّبهبدون  هاآناشتراك  گرفتن وجوه اختالف و

 ،ايبن شباعران واداشبته که ما را به بررسی تطبیقی نماد طبیب  در شبعرعاملی  ترينمهما . امّهاآن ةمقايس

نماد طبی  در شعرشبان  گیریبه کار دو دوره در استفاده وهر اعرانهای مشترکی است که شوجود جنبه

موجود در اشعار  سمبلیكرموز عرفانی  و ناصرع که تحقی  در اين تحقی  در آن است اهمّیت اند.داشته

 گر است.کار هاآنعرفان نظری  و بینیجهانیم در شناخت و ترس هاآنشكافتن رمز  و اين شاعران

 هجری هشتم ةسد فارسیطبيب در شعر  .9

ببا  ،سیر خود در برن هفتم غز  عاشقانه در :الًبرن هشتم اين بود که اوّ فارسی شعر بحران ادبی ترينمهم

غز  عارفانه در سیر خود در برن  :ثانیاً .نست برودتواتر نمیسعدی به اوج رسیده بود و ديگر از آن پیش

به صورت طبیعی جريبان تلفیب  ايبن دو  ،رو در برن هشتم از اين اوج خود رسیده بود؛به  مولویهفتم با 

برن هشتم شاعرانی هستند  ی بود. اکثر شاعران مهمّاهبلندرانه( پیش آمد که جريان تاز حتّینو  غز  )و 

دارنبد. ايبن شباعران،  توجّبهعارفانبه و عاشبقانه و آوردن مبدح بصبیده در غبز   غز  ةدو شیوکه به هر

کبدام  شباعران ايبن دوره هبر .شبوند. اوج جريبان تلفیب  در حباف  اسبتشاعران گروه تلفی  نامیده می

و آن ايبن اسبت کبه  ندی در يك خصوصیت با هم شريك کولی همگ ؛هايی دارندخصاي  و ويژگی

ببا الهبام از  ،ی خبوداين شاعران در اشعار عرفبان .هستند حاف  بخشالهامرند و دا توجّههمگی به سعدی 

برای بیان مقامبات روحبی و معنبوی خبود، کلمبات مرمبوزی را خلب  کردنبد کبه برخبی از آن  ،حاف 

کلمات رمزواره و غبارآلود بوده، برای تفهیم بهتر نیاز به شرح و بسبط دارد. در ايبن بخبش از مقالبه ببه 

 ةزببان فارسبی در سبد د طبی  و چگونگی به کارگیری آن در میبان برخبی از شباعران مهبمّبررسی نما

در مقايسبه  ،ايبن نمباداز  هباآن سمبلیكنمادين و  ةهشتم هجری پرداخته شده تا محتوای ذهنی و انديش

 که در بخش بعدی مقاله خواهد آمد، تبیین شود: عبّاسی ةدوربا شاعران 

 وفنماد پزشك معر ،طبيب .1–9

( ولیعهبد 763-706) را ببرای شباه شبجا  136 رةغز  شبما ،(به 732 -ب ه 727) شیرازی حاف  .3-1-1

ببرده، سبروده اسبت. شباه شبجا  مبردی اواخر عمر از بیمباری نقبرس رنبي مبیدر  که ين،الدّامیر مبارز

 حباف  ببرای سبالمتی جسبم او دعبا  ببه همبین دلیبل ؛خوراك ببودهخوش و خوارشراب، گذرانخوش

 :(267: 1300 )شمیسا، کندمی
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 تنبببت ببببه نبببباز طبیببببان نیازمنبببد مببببباد

 

 گزنببببد مبببببباد ةوجبببببود نازکببببت آزرد 

 (190: 1371 )ديوان،  

غبرور  ،حباف  رمنظو .پزشك را داردمعروف  همان معنایبلكه  ؛نیست اين غز  حاف  عرفانی طبی  در

 .فخرفروشی پزشكان است و

 :گويدمی ه مفهومی پزشكی دارد،ک ،302شمارة  غز  در حاف  .3-1-2

 ای روی زبان مبن بببینای که طبی  خسته

 

 ام بار د  است بر زبانکاين دم و دود سینه 

 (331: 1371 ديوان،)  

 مجبروح و یاببه معنب سبته. خدنبدهمیبه غز  پزشكی  ناظر به یمفهوم ،کلمات و ترکیبات اين بیت 

روی زبان ديدن و دم و دود سینه و وجبود  و و پزشكِ بیمارطبی ِ خسته به معنای درمانگر  و است بیمار

 .استهمه مبیّن همین موضو   ،بر زبانبار د  

ببرای  ،ارببالینی بیمب ة، هنگبام معاينبدارد که درگذشته طبی  اشاره به اين ،بار د  و روی زبان ديدن 

  ،ديبدی زببانش مبیروبشبری ببر  اگبر کبرد و، ابتدا روی زبان او را نگباه مبیاو تشخی  وضع مزاجی

کتاب بانون اببوعلی سبینا نیبز آمبده  در و امتالی معده بوده است ةين نشانا .گفت زبانش باردار استمی

مبثالً  .توان نبو  سبوم مبزاج را تشبخی  دادمی ،شودید يا زرد يا سرخ يا سیاه از رن  زبان که سف» :که

 «شبوداطراف سر و معده و کبد مبی خونی در یهاورم، دلیل زبان سرخی و به خصوص سرخی و زبری

 .(232: 1 بخش ،سوّمکتاب تا، بی، سیناابن )

اسبت کبه اگبر چنبین  ثبت شبده« روی و زبان»، «روی زبان»عضی از نسخ ديوان حاف ، به جای در ب 

 ،های مريضبیهاز ديگر نشان ،ديدندمیزبان بیمار را  نكهيااشاره دارد به اينكه در پزشكی عالوه بر  ،باشد

 او را تشبخی   ، مبزاجخباص داشبته و از رنب  بیمبار توجّبهه رن  چهره بوده که پزشكان به ايبن نكتب

 :گويددادند. مولوی میمی
 ت آگه شدعلّ طبی  از رن  رنجوران، از چنانك

 

 بینببا بببردبببه دينببت پببی روی چشببم تببو رنبب  و ز 
 

 (71 :تا، بیکلّیات) 

وفبا از دوسبتان ببی 193شبمارة در غبز  ( بهب 039 - 032 - به 731) کرمانی ولی اهللنعمتشاه  .3-1-3

 :گويدو می داندعلی ) ( می امامقیان متّ موالی دوست را غالم و و خودخسته شده 

 مبیبببببببب  رستبیببببببببر طبببببببببباز دردس

 

 ن اسببت و هببم دوا دوسببتبهببم درد مبب 
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 هبببببببتوب ، بببببببند ز عشبببببببد نكبسیّببببب
 

 فا دوسببتبر جبببور کنببد و گبببر جبببگبب
 

 (153: 1303)ديوان،  

خود را با وجود دوستی حضرت  اهللنعمتشاه  وطبی  نماد پزشك حقیقی و معروف است  ،در اين بیت

 داند.نیاز میاز هر پزشكی بی ،علی ) (

خود، طبیب  را نمباد پزشبك در کتاب شوبیات از ديوان ق(  752 -ق  603)خواجوی کرمانی  .3-1-9

 :داندمعروف می

 ؟مبا حببببیبان را کبجا خبببر بببود از حببا 
 

 کبببببه از مبببببرب نبببود آگهببی طبیبببان را 

 (626: 1379 )ديوان،  

ا به مرضی تشبیه کرده ردرد  اين شاعردردی که خواجو دارد، درد عش  است و درد جسمی نیست.  

کبه  در حبالی ند از احوا  ما باخبر شبوند؛ستتوانمحبوبان چگونه می گويد:است که عالجی ندارد و می

 ؟ماندندما عاجز  تشخی  بیماری شكان هم ازپز

هشبتم هجبری،  ةگوی ايران در سدشاعر و عارف پارسی(، ق 730 - ق 673) ایمراغه اوحدی .3-1-5

اسبت سبردرد او را نتوانسبته  دانبد کبه  را نماد پزشك حقیقی و معروف مبیطبی ،323شمارة در غز  

 :است هباه شدار اشتدرمان سردرد او دچ در و درمان کند

 ودبان نبببببببببی  آسبر طبببببسبببردردم بببب

 نبببوش دارو داد و آن سبببودی نداشبببت

 اندببببوز د  پوشببیده مببم سببببببر طبیبب
 

 گفببت: تبب  داری، غلببط کببرد، آن نبببود 

 ان نبببودبل شببكر فرمببود و آن درمبببگبب

 ودبان نبببببام پنبهبببدهبك ديببببورنبببه اشببب
 

 (231: 1375)ديوان،  

توانبد ببه نمبی پزشبكش حتّبیداند و چبون کسبی ر میفراق ياسوز درد از  شاعر سردردش را ناشی 

ا ناچبار ببه خبود ر و ديبآیبرمبو در مقام گلبه و شبكايت  را پوشیده داشته شيهااشك ،ببرد یپدردش 

 داند.رازداری راز محبوب می

 ،ايران در برن هشبتم هجبری پرداز نامدارشاعر و لطیفه ،(ق .به 772 و 771 - بببب)کانی زاعبید  .3-1-6

کنبیم؛ زيبرا ممكبن شكايت نمی نزد کسیجور معشوق  گويد: ما به خاطر ستم ومی کلّیاتدر  یغزل در

دوری معشبوق را ببه د   مبا دا  ،گويبده گفتگوی بین ما ختم شود. سبپس مبیکار ب ةاست روزی نتیج

 :ديآیبرنماز پزشك کاری  ،ر درمان درد دوری مازيرا د ؛ايمخود گذاشته
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 ايببمضببروری نهببادهمببا د  بببه درد هجببر 
 

 سببت طبیبب  از دوای مبباا زيببرا کببه فببار  

 (253: 1309، کلّیات)  

 .نیستاو در درمان درد فراق کارگر  که طبابت طبی  نماد پزشك حقیقی و معروف است ،در اين بیت

 نماد طبيب معنوی طبيب، .9-1

معتقد  و توبه کرده او ما  دنیاست، از طمعپشیمانی حاف   آنموضو  که ، 233غز  شماره در  .3-2-1

 :دنکنگناهانش را پاك می هايشاست که اشك

 (290: 1371 ديوان،) 

ر را از آن جهبت کبه د  را مژگان گستاخ يبا ،حاف  است. طبی  معنوی ،مراد از طبی  در اين بیت 

بخبش تشببیه اتببه آب حیب ،از آن جهت که سب  آرامش د  عاشقان اسبت و به نیش ،کنندزخمی می

نبیش آن مبوج  بخبش در سبرِاشبك امیبدش را بنازم که کُعافیت اكِپ آن مژة» گويد:میو  کرده است

آستین ايشان هبزاران خبون  ند، اززخمی من دست بگذاربر د  طبیبان معنوی  اگر ،برای امتحان .زندمی

 .(1509: 3، ج 1300 ،)ثروتیان «چكدمی

 یو آراافكبار  ةسیطراست که تحت برن هشتم ولی يكی از شاعران و عارفان بنام  اهللنعمتشاه  .3-2-2

هبای گونباگون واليت و جلوه .به وجود آوردو عرفان  تصوّفدر مكت  جديدی بن عربی  الدّينییمح

 نیبقبتیحقاف اسبت کبه ببرای انسبان ی فراوان، صبري  و شبفّابه اندازه اللّه ولیشاه نعمت آن در شعر

توان گفت که تقريباً می پذير بوده است.، خود يكی از عارفان واليتاللّهنعمتماند که شاه ترديدی نمی

 عرفانی هستند.نمادهای  ،ديوان او موجود در سمبلیكنمادين و  کلمات بیشتر

 پس از بیبان درد غريببی خبويش،  و طبی  را نمادی برای امام رضا ) ( دانستهاو  ،16در غز  شماره  

 گويد:می

 (66: 1303)ديوان،  

الماز امبام رضبا ) کنايه ،در اين بیت ،غريبان جهان جملة و سر سردار غري  ظاهراً کبه  اسبت (علیبه السبّ

 .درمانگر درد غريبی خود دانسته است ،شاعر او را همانند طبیبی

 اکُببش رافیتبژه شببوخِ عببببنبببازم آن مبب

 كدبون بچببببان هببزار خبببین طبیبببزآستبب
 

 زندش آبِ نوش ببر سبر نبیشکه موج می 

 ر د  ريبشبرم به تجرببه دسبتی نهنبد بببگ
 

 ايببمدردمنببببديم و بببببه امببببید دوا آمبببده

 د ماسببت سبببر جملببه غريببببان جهببببانسببیّ
 

 تببو طبیببی و دوا کبببن د  بیمبار غببري  

 غري  کبه به سروبت غبري  آمبده سردار
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 ةعارفبان نیمبان و شباعراز  ،ق( .به 631 – 636يا  505) المحامد محمد الفرغانی ابو الدّينفیس .3-2-3

اکبرم )ص( و  پیبامبر و نعبت بیشتر اشعارش در سبتايش خبدااست که  برن هفتم و اوايل برن هشتم دوّم

از بخبش يكبم  10 ةشبمار ةاسبت. ايشبان در بصبیدهبای زمبان خبود و اندرز و انتقاد از نابسبامانیوع  

از نببی مكبرّم  طبیب  را نمبادی ،اسبت سبلم آله و نبیّ مكرّم اسالم صلّی اهلل علیه ودر مدح که  ديوانش

نبودند در آتبش جهبنم غمگین را که با غم پیامبر اکرم )ص(  يیهاجان ،گويدو می داندمی)ص(  اسالم

 خواهند گداخت:

 ردبم او بسبببی بمببببببی ، غبداروی طببببببی

 و آن را کببه نببور عشبب  از  پببیش رو نبببود

 فردا کبه نفخ صور اعبادت خواهنبد کببرد
 

 انی مببزوّرشبهسببت امببه بمار د  کبببببببی 

 دايت پیمبببرشببببه شببمع هببببننمببوده ره ب

 محشببرش از خبباكمبببرده سببری بببرآورد 
 

 (30: 1 ، ج1369)ديوان،  

عببارف و شبباعر  (ق 730 - 673) ایلحسببن مراغببی مشببهور ببه اوحببدی مراغببهاابو الببدّينرکبن .3-2-9

طبیب  ) ز مسبی  زنبدهطبیب  را نمبادی ا ،730 ةدر غبز  شبمارگوی نامدار برن هشبتم هجبری، پارسی

 :گويدمی و داندمی معنوی(

 اينبك مسبی  زنبده ؟ايیدبای مردگان کجب

 ابهببآمببد طبیبب  د  ،وربای خاکیببان رنجبب

 ؟ن و آببببابا بدانبببد پیونببد اببببکببو عقببل تبب
 

 ای دمنببدهدر مببرده ،هببردم لبببش حیبباتی 

 دهبترکیبب  آب گنبب ،ز جانتببان بشببويدبکبب

 ؟ه و بنببدهبمع البببا ببینببد جبببو ديببده تبببکبب
 

 (355: 1375)ديوان،  

 ةدر سبورکبه  دارد و زنده بودن ايشبان حضرت مسی  ) ( مصلوب شدناشاره به داستان  ،اين ابیات 

مشبتبه  هباآن ببربلكبه امبر  ؛ا نكشتندر ) ( عیسی ،يهوديان آمده است که صراحتبنسام در برآن کريم 

يَح عهيَسى لْبَن َمْرََيَ َرُساوََ له ه َوَمال قَاتَالُاوُو َوَمال َوقَاْوِلههْم إهن  » فرمايد:می متعا  خداوند که چنانهم ؛گرديد ل قَاتَاْلَنل لْةَمسه
اْن عهْلامٍّ إه   ل ْناُه َمال َِلُاْم بهاهه مه ًهين الَصَلُبوُو َوَةكهْن ُشب هَه َِلُْم َوإهن  لة ذهيَن لْختَاَلُفول فهيهه َةفهي َشك ٍّ مه ََ لةَّ ان ه َوَمال قَاتَالُاوُو َي  /امسبنّال) «ت هبَال

 کبه ببر اسباس اعتقباد شبیعیان اسبت به کبار ببرده) (  طبی  را نمادی برای حضرت مسی  . شاعر(157

 «نمباز خواهبد گبذارد)عبي(  امبام زمبانپشبت سبر  مهدی موعود )عبي( در آخبر زمبان، هنگام ظهور»

 (.03: 5 ج تا،، بییطباطباي)
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 طبيب، نماد محبوب و معشوق .9-9

آثبار يبار  که غزلی ساده، زيبا و هنرمندانه است، در برتری احوا  و 913ماره در غز  ش ،حاف  .3-3-1

 گويد:و زيبايی عش  می

 بببببه دا ِ بنببببدگی مببببردن بببببر ايببببن در

 خببببببدا را از طبببببببی ِ مبببببن بپرسبببببید
 

 ببببه جبببانِ او کبببه از ملبببكِ جهبببان بِبببهْ 

 ؟کبببه آخببر کببی شببود ايببن نبباتوان بِببهْ
 

 (323: 1371)ديوان،  

اگر  گويد:میکه  جايیکند تا در اين دنیا را فدای وصا  محبوب می جاودانگی ،حاف  در اين غز  

او محبوب خود را کبه نمبادی  بسی باالتر از پادشاهی اين جهان است. ،در اين دنیا بمیرد شبا دا  بندگی

مولبوی نیسبت.  مثبلعارفی کامبل »کند. حاف  نمی مبادله چیزاز همان طبی  درد وصا  اوست، با هیچ 

 - ات خیبامی يبا سیاسبیتفكّبرهای ديگر آن بیشبتر و جنبه استهای او عرفانی انديشه از يك جنبه فقط

 (.30: 1300 )شمیسا، «اجتماعی است

در  . اوحاف  استناشی از حاالت عرفانی های روحی کسوبیشتر شامل پاراد ،137 ةغز  شمار .3-3-2

 دوبباره ببه شبكايت و اامّب ؛نمبوده کران به اوبی هایلطفمحبوب خیا   :گويدمیبصیده ابیات آغازين 

 گويد:پردازد و میکردن می گله

 نباشبببم د خبببونینچببببرا چبببون اللببببه 

 سببوزبببا ايببن درد جببانکببرا گببويم، کببه 
 

 کببه بببا مببن نببرگس او سببر گببران کببرد؟ 

 طبیببببم بصبببد جبببببان نبببباتوان کببببرد؟
 

 (166: 1371)ديوان،  

ايبن غبز  طبیب   لبی حباف  درو ؛  مبري  مهرببان باشبدمتعارف آن است که طبی  بايد نسبت به حبا

 دوری او بیماری فبراق و در رفعرمان دانسته است که هیچ تالشی نامح خودش را نمادی برای نااهالن و

گبويی  ؛گويدنمی کسچیهدردش را به  ،ام انكاریبر اساس اسلوب استفه حاف  ،در اين بیت د.کننمی

نمبادی از معشبوق نامهرببان  ،طبیب  حباف  ر اينجا درد عش  است ودرد حاف  د که اصالً دردی ندارد.

 از آن جهت که درمان درد عاش  نزد اوست. ؛اوست

در  ،داشبت توجّبهاشعار به سبعدی و مولبوی که در سرودن ق(  733 -ق  770)سلمان ساوجی  .3-3-3

ديبدار وی را  ای، تمنّبمحبوب و معشوق خود زيبای عوارب و ستايش پس از توصیف ،23 ةغز  شمار

شباعر از آن  .گشبايدزبان به شبكوه مبی ،شودمیاز اينكه هیچ بهره و نصیبی از محبوب نصیبش ن و دارد

 :گويدمیبا تعري  و کنايه  روی که دوست ندارد محبوبش را بیازارد،
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 یببان واجب  اسبتبرطبدست بیماران گرفتن، 
 گفتمش هرگز نشبد کبامیم حاصبل زان دهبن

 

 گیببرد طبیبب م، دسببتم نمببیامببن ز پببا افتبباده 
 هیچ سلمان را نصی  از وصالت نیست گويی،

 

 (379: 1371 )ديوان، 

کبه  نماد معشوق و محبوب شاعر است، اوّ بیت  دوّمدر مصر   ،خود شاعر و طبی  ار،بیم ،در اين غز 

ز پبا مبن ا .پزشكان درمانگری اسبت ةوظیف ،وی ةبه عقید .کندبه شاعر نمی در تحقّ  وصا  هیچ کمكی

نصبی  از ببی ،دوّمدر بیبت  کند. شاعرکه محبوب درمانگری نمی در حالی ؛بمافتاده، بیمار وصا  محبو

حكايبت از دودلبی و  ،در ايبن شبعر سباوجی زیدآميبتردکلمبات  .هبراس دارداز وصا  محبوب ماندن 

 هراس خیالی وی از عدم تمتّعِ وصا  محبوب دارد.

ببه خبود عشب  زمینبی فراق، به توصیف درد  ضمن تحمّل ،66 ةدر غز  شمار ایاوحدی مراغه .3-3-9

 :گويدمی و معشوق پرداخته

 گبببر ببینبببی تبببو طبیببب  د  مجبببروح مبببرا

 گفبببتم از ببببا  رخبببش تبببازه گلبببی ببببازکنم
 

 گوشه که بیمار بسوختتو بدين گذر کنگو:  

 نببور رويببش جگببرم را بتببر از يببار بسببوخت
 

 (37: 1375)ديوان،  

 ای از خود شاعر است.استعاره ،صنعت تجريد بر اساس ،و بیمار معشوق شاعر ، طبی  نماداين شعردر 

و ظاهراً حباف  ببیش  اعران گروه تلفی  پس از حاف  استترين شخواجوی کرمانی که پیشرفته .3-3-5

ادی ببرای طبیب  را نمب ،63 ةاردر غز  شم ،(231: 1303 )شمیسا، از ديگر شاعران به او نظر داشته است

 :بیمار نموده است ،او را از شدت عش  ،خود کردن که با تیمار خويش دانستهدّی ما معشوق

 که جويم که طبی داروی دردد  اکنون ز
 

 د  بیمبببار مبببرا در غبببم تیمبببار بسبببوخت 

 (333: 1379)ديوان،   

کبردن  تبرای برای آسانکه در مطلع آن به دنبا  چاره 59شمارة غز   بیت دوّم عبید زاکانی در .3-3-6

دانبد کبه توانبايی جانبان مبی ةطبی  را نمبادی از ايبن کعببجانان خويش است،  ةتحمّل درد دوری کعب

 :گويدمی ندارد وتحمّل درد هجران او را 

 جبببان چبببون تبببوان کبببرد ةودا  کعبببب

 اود ربن درد خببببببببببرود مطبیبببببم مببببی
 

 ؟فببرابش بببر د  آسببان چببون تببوان کببرد 

 ه درمببان چببون تببوان کببردبدانببم کببنمببی
 

 (253: 1309، اتکلّی) 
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 کبه تحمّبل دوری او ببرايش آسبان معشوبش را در تقدّس و پاکی به کعبه تشبیه نموده اسبت ،شاعر 

 های عارفانبةاز ويژگی غز  ،س استای همچون کعبه که نماد پاکی و تقدّتجلّی کلمات عارفانه .نیست

دهم و پايان سببك  ةاوايل سد تا شاعران مكت  تلفی  تا روزگار جامی شاعر برن نهم است که بعد از او

سرايی و به دنببا  خیبا  او تمايل شاعران به معمّ گرايدکم به خاموشی مییات عارفانه کماين تجلّ عرابی

 .(293-295: 1303)شمیسا،  شودصفوی، باعث تيییر سبك می ةخاص و معنی غري  رفتن در دور

 طبيب، نماد ممدوحان، یا اشخاص خاص .9-1
 الوببت انتقبادشرمی مردم اببنو بی نسبت به خفقان ناشی از استبداد ،971 ةغز  شمار حاف  در .3-9-1

 :گويدو می کندمی

 طبیببب  راه نشیببببن درد عشبببب  نشناسبببد

 گلببیم دلببم گرفببت ز سببالوس و طبببل زيببر
 

 مسبی  دمبی د مبردهبرو به دست کبن ای  

 ببه آنكبه بببر در میببخانه برکببشم علمببی
 

 (356: 1371 )ديوان، 

نمباد پزشبكی باشبد  ،بري  ةتواند با رمز و کنايوجهی دارد هم می اين غز  حاف ، طبی  نمادی دو در

نماد پادشاه  ،ای دور )تلويحی(تواند به کنايههم می و گیردمی اجرتبیماران از مردم  ةمعالج ةکه به بهان

در وابع اين غبز  حباف ، گیرد. وبت حاف  باشد که به نام حف  زندگی مردم مالیات و باج و خراج می

الوببت و خفقبان شبرمی مبردم اببنای است پرخاشگرانه در بیان نابسامانی اوضا  و بیهنرِ نامه نمادی از

تبا شبعرش را  اين موضو  ازجمله مسبائلی اسبت کبه حباف  را واداشبته .ناشی از استبداد و خودکامگی

امبر  حا  آنكبه ايبن غبز  در ظباهرِ ؛راب کنداعتبه زبان رمزی  هاآنو علیه  غبارآلود و رمزآلود نموده

 رحمبتاببر  از ایبطره که رحمغزلی است برای تقاضای صله و دريافت هديه از پادشاهی خسیس و بی

 :است نرسیده خستگان جگر کشتزار بر وی رحمبی د  و

 دوسبت رحمبت ابر ای، لیكنگله کنمنمی
 

 نَبمببی نبداد جببگر خستببگان کشتبزار ببه 

 (356: 1371 ،همان)  

 فبارس مبردم ريبای و سبالوس و درو  سبتايش و مبدح از که است مبارز مردی ،غز  اين در حاف  

 تباريخی هبایشخصیت فراخوانی به و آمده تن  به حكومت علیه هاآن پنهانی انتقادهای و پادشاه برای

 در ببر کبه بهتراسبت) :گويبدمبی و پبردازدمبی هباآن از الهام و اكضحّ علیه او بیام و فريدون همچون

 متظباهر حكومبت علیبه را هباآن و کبنم دعبوت بیبام ببه را مبردم آشبكارا و برافبرازم ایپارچبه میخانه

 (.برانگیزم
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  و شبیراز در فقبر اهبل پريشبانی و نابسبامانی از حباکی سبوزناك است غزلی ،136 شمارة غز  .3-9-2

 :کرمانی ولی اهللنعمت شاه به است اینامه

 کننببد کیمیببا نظببر ببببه را خبباك کببه آنببان

 عبببببیمدّ طببیببببببان ز بببببببه نهفتببببه دردم

 کشببددرنمی رخ ز نقبباب چببون معشببوق
 

 ؟کننبد مبا ببه چشبمی گوشبه کبه ببود آيا 

 کننبببد دوا غیببببم ةخبزانبببب از کببببه باشبببد

 ؟کننببد چببرا رتصببوّ بببه حكببايتی هببرکس
 

 (133: 1371)ديوان،  

 کیمیبا، از منظبور و استمادّی  جسم آن از نظورم و دارد انسان آفرينش به شاره ،اوّ  بیت در خاك 

 جسبم الهی فی  نظر با که های کاملانسان آن :عبارت است از بیت مفهوم بنابراين است؛ معنوی طالی

ببه  توجّبهبا  البتّه ؟باشند داشته ما به چشمی ةگوش که شودمی آيا رسانند،می روحانیت فی  به را خاکی

کرمبانی  ولبی اهللنعمبت شباه شبعر ببه پاسبخی ،اين غبز  در حاف  ظورمن های حاف ،نظر شارحان غز 

 :مضمون اين با ؛است خود معاصر صوفی( 032 متوفّای)

 کنببیم کیمیببا نظببر بببه راه را خببباكِ مبببا
 

 کنببیم دوا چشببمی گوشببة ببببه را درد صببد 

 (335: 1301)ديوان،   

 ؛خوانبدمبی عیمبدّ طبی  را ولی هللانعمت شاه ،شعر اين در حاف . مدح لباس در است هجوی غز  اين

 :گويدمی عصبی لحنی با سپس

 مببببدّعی طبیببببببان ز ببببببه نهفتببببه دردم
 

 کننبببد دوا غیببببم خزانببببة از کببببه باشبببد 

 (133 :1371 ديوان،)  

 به را عش  هاامروزی اصطالح به خواستهمی گويا ،پنجم بیت اوّ  مصر  درو  کورمذ غز  در حاف  

 گويبدمبیحاف   .کندمی معامله معرفت اهل با آن اسرار و رمز به رسیدن در یهرکس که بگذارد مزايده

 البدّينبهام. دارد ایرانبهمتكبّ عبایادّ چنین که است نرسیده معرفت از درجه آن به ولی اهللنعمت شاه که

 از غیبر ببه کبه دانسبته ارشباد و واليبت داراندعوی را مدّعی طبیبان ،حاف  غزلیات شرح در مشاهیخرّ

عرفبانی  از جمله مسائل مهمّ (.731: 1 ج ،1376 خرمشاهی،) اندنبرده بويی ارشاد و واليت معنی از ،عاادّ

وحدت وجود، تفوّق عش  بر عقل، استناد ببه حبديث » مطرح در شعر شاعران اين دوره عبارت است از:

 :1303)شمیسبا،  «خبردی...و ببی خبودیتجلّی و ظهبور، سبتايش شبراب و ببی ةبدسی کنت کنزاً، مسأل

ولی کرمبانی  اهللنعمتحاف  به شاه  ةحمله به زاهد و صوفی هم مانند حمل ،هاآن ةامّا در کنار هم (.297
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ادبیباتی اسبت  ،ادبیبات شباعران سببك عراببی ببرخالف ادبیبات سببك خراسبانی مرسوم ببوده اسبت.

 شد به انفس نظر دارد.به آفاق نظر داشته با آنكه، محزون و غیر رئالیستی که بیش از گرادرون

 هشتم ةفارسی سد شاعران شعر در طبيب نماد نموداری بررسی .9-2
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 عبّاسی ةدورطبيب در شعر شاعران نماد  .1

در نمباد . متفباوت اسبت ،ديگبر ةدورنسببت ببه  یاهدوردر هبر و  شودی محدود نمیخاصّ ةدوربه  نماد

ارايی شاعرانی هماننبد از زبان معمّ جامعه اوضا  اجتماعی نمايانگرنماد  ،عبّاسی ةدور  اسبت ببرد ببن بشبّ

نمباد  ،در ايبن دوره هم گرديبد.که در نهايت به سب  استفاده از اين زبان نمادين و رمزآلود ببه کفبر مبتّ

نبدرت در آن بپبایِ عرفبان  ردّشاعران فارسبی ببرن هشبتم،  برخالفشخصی بوده و موضوعی و بیشتر 

جانب  شباعرانی ماننبد  از بالبی برای وصف و مدح ممدوح ،عبّاسی ةدورهای غال  نماد شود.ديده می

ضبمن بررسبی  ،است. در اين بخبش از مقالبهو دنیوی مادّی  دستاوردبرای رسیدن به  رومیو ابن  متنبّی

ببه  ،هاآن سمبلیكهای ديدگاهو بیان  عبّاسی ةدورشاعران برخی استقرايی نماد طبی  در شعر  -تحلیلی 

 ةجامعب هبای موجبودبه سب  برخاستن از وابعیبت عبّاسیاين موضو  اشاره شده که نماد طبی  در شعر 
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کبه بیشبتر  گروه تلفی  عران فارسیبرخالف شا ،نفوذ به دربار شاهان و ربابت شاعران برای عبّاسی ةدور

 .اختصاص داده استزشك معروف پ مدح ممدوحان و به بسامد باالتری را ،عرفانی بود

 نماد پزشك معروف ،طبيب .1-1

 :گويدمی به معشوق خودخطاب  «كوكب لةدري  » ةدر بصید ،(136-133) نواس ابو .9-1-1

ََ فهااااااااااااال  َجاااااااااااااباااااااااااالْ أنْاَشااااااااااااُ  كَ  .1  لطههه ارهبَاااااااااااا يْ ال
ْناااااااااااَد طَ  .2 اااااااااا لفَ ابٍّ َخاااااااااااْياااااااااابه عه اااااااااا نْ مه  هه لطه يَ سه

 

ََ ُمَصااااااااااااااَجااااااااااااا  ااااااااااااا ر  البٍّ فَاااااااااااااْو  هه لطه أْساااااااااااااشَ  نْ امه
ْجناااااااااااااال بهاااااااااااااا اااااااااااااا لجَ اَهااااااااااااااا، وَ هه اهه  هه الطهاااااااااااااااَنقَ  نْ امه

 

 (371: 1330)ديوان،  
)مبن ستايشبگر سب   کند)معشوق( گردش می ( اوة)طويل خانهکه در نوانگر سگی هستم . من ستايش1ترجمه: 

نزد پزشبكی کبه  .2 .کندمی شود، فرارته میاش ريخدارويی که در بینی درد، همانند کسی که از کويش هستم(

سب  از نشباآ آن ولبی آن  ؛شويممشتاق می ما به خاطر اين س  معشوق سرمست و ،ترسدمی های اوقز شالّا

 آيد.به نشاآ درمی)محبوب( طبی  
 نماد پزشك معروف است. ،دوّمطبی  در بیت 

  اسبت، سبروده «فا  أيياب»ای کبه ببرای جحظبه ببه نبام بصبیده در (203 - بهب 221)ی رومبابن  .9-1-2

 گويد:می

 . َوَماااااااااال ُلْااااااااااادهي َعَلْيااااااااااَك ةُيُاااااااااااوُ   َااااااااااالبٍّ 1
اااااااااااااْن َتَصاااااااااااااد ه 2  . َتوق هاااااااااااااي لةْاااااااااااااَدل ه َخْيااااااااااااار  مه

 

 بهاُنْصَرتهاَهاااااااااااااااااااااااااااال إَ ل َيم ااااااااااااااااااااااااااااالَ  َ يْاااااااااااااااااااااااااااابُ  
َْيَسااااااااااااااااااااااارهوه، َو إهْن قَااااااااااااااااااااااااُرَب لْة َبهاْيااااااااااااااااااااااابُ   ِله

 

 (221: 1 ج، 2333)ديوان،  
از  . پیشبگیری بهتبر2 بیشه سودی برايبت نبدارد. کمك شیران ياری و کند،را زخمی  تو ،اگر گرم .1ترجمه: 

ند کبه پزشبك هرچ ؛برابر آن است از رويارويی و مقاومت در تردفع کردن اسباب مريضی آسان درمان است و

 .باشد «خويشاوند» نزديك

 نماد پزشك معروف است. ،ابن رومی در اين شعرطبی  

 ری زودرس در عنفبوان جبوانی گلبه از پیبسبروده،  مبنجّمای کبه در مبدح اببن در بصبیده چنینهموی 

 :گويدمی و کندمی

ْيباااااااااال  1 ااااااااااْيُب لْةَفتَاااااااااا  َوةَااااااااااْيَ  َعجه  . قَاااااااااااْد َيقه
َ ااااااااااااااااااال  َوقَاااااااااااااااااااالَةْ  2 ْْ خه  . َوفَاتَاااااااااااااااااااالقٍّ رََأ

 

ْياااااااااااابه ةَأْن يُااااااااااااَر  ل  ااااااااااايبه لْةَرطه ًَ ه  نَااااااااااااْور به لْة
ْيااااااااااااااابه طهاااااااااااااااب  لْة َبهاْيااااااااااااااابه   َعاااااااااااااااش  َيلُ  لْةَمقه

 

 (179: 1 ج، 2333)ديوان،  
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تازه  تر و ةشاخ که شكوفه سفید بر طورهمان ؛تاين عجی  نیس شود ومی در جوانی پیرگاهی انسان  .1ترجمه: 

 ایدرمان آن ببرپیری مانند دردی است که  گفت: چه بسا دختری که خضاب کردن مرا ديد و .2 شود.ديده می

 .سخت استپزشك 

 معروف است. قیقی ونماد پزشك ح ،نیزرومی  بی  در اين بیت ابنط

 رود،اينكه معشوبش کمتر به ديبدن او مبی و به خاطر درد جدايی ،«ُساًُمه طويا   » بصیدة رومی در ابن 

  و پبردازدمعشبوق خبود مبیفبراق  ناشبی از ف دردیوصبتسبپس ببه  ؛کنبدشكايت می از روزگار گله و

 گويد:می

ُمهُ َوقَاْلااااااااااااب  نَااااااااااااا َ  ًْ    َعْنااااااااااااُه لةُساااااااااااالُو َفُساااااااااااا
 

 قَااااااااااْد َأْعيَاااااااااال طهااااااااااب  ُكااااااااااا  ه طَبهْياااااااااابه  َطوهياااااااااااْ    
 (935: 1 ج، 2333)ديوان،   

اين  طو  و تبه نحوی که شدّ ؛کشدمی بیماريش به درازا آرامش از آن دور شد و بلبی که فراموشی وترجمه: 

 .سازدمی آن ناتوان ةكان را از معالجپزش ،بیماری

 که درمان درد بیمباری طبوالنی اببن ف استباز هم نماد پزشك معرو ،رومی طبی  در اين بیت ابن 

 او گران آمده است. رومی بر

 :گويدپیری می ت فقر ومذمّ ای در نكوهش ودر بصیده (به 936 -ب ه 353)رضی شريف  .9-1-3

ااااااااااااااااااانْ  ااااااااااااااااااْيبْ َيلئَاْياااااااااااااااااا آو مه  انه ُعاااااااااااااااااااْد ٍّ َوَمقه
 

ااااااااااااااااااااااااامٍّ    ًْ  يُاااااااااااااااااااااااااَدلو  به َبهْياااااااااااااااااااااااابْ  ُرب  ُس
 (235: 1 جتا، )ديوان، بی  

  .شودپزشك درمان نمی ةای که به وسیلبیماری چه بسا .خورم به خاطر درد ناداری و پیریرجمه: افسوس میت

 پیری را عالج نمايد. تواند درد فقر ونماد پزشكی است که نمی ،ن بیت شريف رضیطبی  در اي

در سخنانی « ُأشاُدْي يَاَديك» ةدر بصید ،عبّاسینابینای عصر  شاعر (993 - به 363) المعرّی العالمبوا .9-1-9

 گويد:خطاب به پزشكی می هحكیمان

 لالْة  اَشااااااااااااااا نه اَعااااااااااااااا لْة  بهااااااااااااااااْيبُ  َدفَ ا. َصااااااااااااااا1
 َخاااااااااااااااااَ   َو َ  ! بُ اطَبهْياااااااااااااااا لاااااااااااااااااايَ  ُكاااااااااااااااااا ْ  .2

 

 ، ََ ااااااااااااااااااااااااااااااااَوقَ   ه  رُ اُ اااااااااااااااااااااااااااااايَ  هُ اْ كلُاااااااااااااااااااااااااااااامَ   ل
ااااااااااااااااا صَ   ُر؟اغُاااااااااااااااااااتَ  فَااااااااااااااااااالهَمن ر َيى،الةاااااااااااااااااا نَ امه

 

 (373 :1 ج، 2333 )اللزومیات، 
ای هیچ رهبايی !. بخور ای پزشك2 دن غذا ضرر دارد.خور گفت: و پزشك از خوردن غذا سرباز زد .1ه: ترجم

 ؟ورزیتكبّر می پس برای چه از مرم وجود ندارد؛
 نماد پزشك معروف است. معرّی،طبی  در اين بیت 
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 (عليه السّالمطالب( ) ابی بن )علی طبيب، نماد طبيب معنوی .1-1

 :گويدمی علیه السالمامام علی  مدح در ایبصیده در رومی ابن .9-2-1

ْيااااااااااااااب  1  لْةُدَجااااااااااااااااى َةَشْورَتهااااااااااااااهه  وََكااااااااااااااام . َعجه
 طَبهْيابُاااااااااااااااهُ  لْْلَبهْياااااااااااااابَ  َوةكهااااااااااااااان   . طَبهْيااااااااااااااب  2

 

 طَبهاااااااااااااااااْيبُ  َيُكااااااااااااااااْونَ  َأوْ  َسااااااااااااااااًْيمل   فُاااااااااااااااااَ ليل   
ياااااااااااااهه   ُيُهْيااااااااااااابُ  َوةَاااااااااااااْي َ  يَاْهااااااااااااااَوى َماااااااااااااانْ  يُاَنليه

 

 (173: 1 ج، 2333 ديوان،) 

 د  طبیب  اينكبه تبا ؛شبد حاضبر بیمار هایبل  بالین بر که تاريك هایش  بسیار چه !است عجی  .1رجمه: ت

 او عاشقش. اوست ةکننددرمان و طبی  محبوبش امّا هاست؛د  طبی  علیه السالم علیامام  .2 .بشود هاآن بیمار

 .کندنمی اجابت ولی ؛خواندمی را

 امبام نمباد نیبز دوّم بیبت اوّ  مصرا  ابتدای در و است علیه السالم علی امام نماد ،اوّ  بیت در طبی  

 همچبون کوفبه، يتیمبان و کودکان تشنگی و گرسنگی درد درمان برای وی زيرا است؛علیه السالم  علی

 اوّ  مصبرا  پايبان در طبیب . رهانیبدها فقیران و بیچارگان را از درد گرسنگی مبیکه ش  بود یپزشك

 .است عرفانی نمادی که استعلیه السالم  علی امام محبوب و معشوق دنما ،دوّم بیت

ببیش از تمبام شباعران  ،در شبعر ايبن شباعر ،ممدوح و محبوب طبی  به عنوان نمادی برای پزشك، 

شبمار مبداي  ببی با وجود، ترين لوازم زندگیابتدايی کار رفته است. محرومیت ازبه  عبّاسی ةدورعرب 

 و ی گذاشبته اسبتبه جبا بر روح اين شاعر بدی بسیار تأثیر ی،اهان و منافع مادّاو برای جل  رضايت ش

ببه  ؛(93: 1ج  ،1925 رادوکسبیكا  سباخته اسبت )ثعبالبی،از او يك شخصیت به اصبطالح متشبائم و پا

ممبدوح، معشبوق و  کلمات طبی ، درد، حرمان، گله، شكايت از نحوی که در اشعار او نمود بیشتری از

 شود.مشاهده می عبّاسی نسبت به ديگر شاعران عصر ،آرزوهايش تحقّ ب  عدم روزگار به س

 نماد ممدوح ،طبيب .1-9

 ؛اسبت ولهالدّسبیفنمباد ، (هبب 359 - هبب 333) متنبّبیترين نماد طبی  در شبعر برجسته ین واوّل .9-3-1

از  ،«يره دْ أيَا» ةدر بصبید بّبیمتن. دانبددردهبا مبی ةاو را دوای همب پرسبتد ومیرا  ولهالدّسیف متنبّی چراکه
 گويد:می و کنددلجويی می« دُمَل»به خاطر درد  الدّولهسیف

ُقاااااااااااااااكَ 1  َوُحب ااااااااااااااال   َهاااااااااااااااوى   لْةش َماااااااااااااااالنُ  . ُُيَم 
 بهَقاااااااااااااااااي ٍّ  لةْااااااااااااااااُدنَيل تُشهلُاااااااااااااااااكَ  . وََكْياااااااااااااااا َ 2

 

اااااااااااااانَ  يُااااااااااااااَ  هي َوقَاااااااااااااادْ   ااااااااااااا ه  مه ًَ  لْْلَبهْياااااااااااااابُ  لْةمه
 ؟بُ اطَبهْياااااااااااااااااااا لْةُدناااااااااااااااااااااَيل بهشهااااااااااااااااااااال  ه  َوأنْااااااااااااااااااااا َ 

 

 (05: 1 ج، 1337)ديوان،  

دلیلبی ببرای  ،سپس بر اساس تشببیه ضبمنی کند؛به تو، با تو بازی می محبّت. روزگار از روی عش  و 1ترجمه: 

بی تعجّ ،ت شدیروزگار اذيّ ر بازیِ دوستانةگويد: اگر که تو به خاطآورد و میروزگار می عای بازیِ دوستانةادّ



 95/ در شعر فارسی سدة هشتم و شاعران دورة عباسی )تأمّلی در نگرش متفاوت شاعران فارسی و عربی( « بی ط»نماد 

 

و طبی  دردهایِ دنیايی هستی و ظلم و  کنندهدرمان. تو شودوی دوستی اذيت میندارد؛ زيرا گاهی دوست از ر

در حبالی  یا تو را دچار مريضی و درد نمايبد؛. پس چگونه ممكن است که دن2کنی. ستم را از اهالی آن دور می

 ؟و طبی  دردهای آنی کنندهدرمانکه تو 

 را پزشبك و الدّولبهسبیف متنبّیف. وشك معرنه پز ؛است الدّولهسیفنمادی از  ،در اين شعرطبی   

 کند.ستم را از اهالی دنیا برطرف می دنیا دانسته است که ظلم ومادّی  دردهای ةکننددرمان

حلب   در 393سبا   کبه در« ميال  تركاي»به نام  الدّولهسیفای از رثای بنده ای دربصیده در متنبّی .9-3-2

 گويد:می است دهفوت کر

ب ااااااااااااا َ  لْةن اااااااااااااال ُ  قَ فَاااااااااااااالرَ  َوقَاااااااااااااادْ  َلنَااااااااااااال لِْلَحه  قَاباْ
 

ْه  َيَول ُ  َوَأْعااااااااااااااااَيل   طَبهااااااااااااااااْيبه     اُكااااااااااااااا لْةَمااااااااااااااااْو
 (65 :1 ج، 1337 )ديوان،  

اند و پزشبك هبم از يبافتن دوايبی جدا شده -به سب  مرم  - ترجمه: ببل از زمان ما هم مردم از محبوبان خود

  .عاجز بوده است هاآنبرای عالج درد مرم و نجات 
 .است معروف پزشك حقیقی و متنبّی،اين بیت  از طبی  در منظور

 زيرا وی نسبت به زنان نظبر دارد؛کمتری انعكاس  از شاعرانی است که غز  در شعر او نمود و متنبّی 

 کمتبر نمباد زن و ،او در شبعر« طبیب » کبه واژة رسبد. بنابراين طبیعی به نظبر مبیمساعدی نداشته است

 گويد:اين رابطه میاو در  معشوق باشد.

اااااااااااااااااااااااااَي ه لْ َْياَشةَاااااااااااااااااااااااااا ا. َأَ  ُكااااااااااااااااااااااااا1  ُ  َملشه
  ٍّ الوهي ااااااااااااااااااااااااااااااااااُ  ََنَااااااااااااااااااااااااااااااااالقٍّ  َُ ا. وَُكاااااااااااااااااااااااااااااااا2

 

يَااااااااااااااااااااااافهااااااااااااااااااااااَد  ُكاااااااااااااااااااااا   لاَدبَااااااااااااااااااااااا ه لِْلَيْ ا  ه َملشه
َقااااااااااااااااا  َ ُحْساااااااااااااااااُن لْةمه  َخنُااااااااااااااااااْوفٍّ َوَماااااااااااااااااال  ه

 

 (59 :1 ج، 1337 )ديوان، 
. مبن راه رفبتن زنبان را 2 اه رفتن شتر سبك سیر بباد.فدای ر ،هر زن با ناز و خرامانی ةآهستراه رفتن  .1ترجمه: 

 .وه استسیر راهوارِ من است که منسوب به بجاسبك . تنها عش  من، نابةدوست ندارم

اهل غز  و پرستش زنان نیست و ارادتبی ببه زنبان نبدارد  خواهد بگويد که اودر اين ابیات می متنبّی 

 .را دوست داردراهوار  ن شترانبلكه اهل سفر است و راه رفت

 ببرای نمبادی را طبی  ،سروده فیلفوس سهل ابی سرزنش در که ایبصیده در ،المعرّی بوالعالما .9-3-3

 :داندمی ممدوح اين

ااااااااااااااانْ  َحاااااااااااااااي   َمااااااااااااااال َأنْاااااااااااااا َ  .1  َمَوي تهااااااااااااااااَنل مه
 َشكهساااااااااااااال   َفَ َتُكااااااااااااااانْ  طَبهاااااااااااااااْيب   نْاااااااااااااا َ أَ  .2

 

اااااااااااااابْ  ظُْلماااااااااااااال    ًه ااااااااااااااانْ  فَ ْع  ُعْرَساااااااااااااال َمااااااااااااااْ  ٍّ  مه
َ  ابُ َولْة  هاااااااااااااااا  لْةُقْكَساااااااااااااااال ْلَ َ ئهاااااااااااااااا َ  يَااااااااااااااااْ  ه

 

 (50: 2 ج، 2333 اللزومیات،) 
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 پزشبك تبو. 2 .بیاور عروسی عزا، اين دنبا  به پس ؛اینداشته روا ستمی ما به نسبت دوستی سر از تو .1ترجمه: 

 .دارد منافات خويیتند با پزشكی .مباش خویتند پس ؛هستی

 :گويدمی البتی ابوالحسن مدح رد ایبصیده در ،رضی شريف .9-3-9
 َشْوقهاااااااااااااااي َأن   َأََتَْساااااااااااااابُ  أبَااااااااااااااال َحَسااااااااااااااانٍّ  .1
ْ  . َوَمااااااااااال2  قَاْلااااااااااا ه  َأَعاااااااااااا    إةَْيااااااااااكَ  َشاااااااااااْوق    ه

 

ااااااااااااااااااا ُ   ًه  لْ ُ ُاااااااااااااااااااْوبه  ُمَشااااااااااااااااااالَرَ  ه  َعلَاااااااااااااااااا  يَا
ااااااااااارَ  ةهاااااااااااايْ  َوَماااااااااااال اااااااااااانْ  ُقربهاااااااااااكَ  َ ياْ  طَبهْيااااااااااابه  مه

 

 (133 :1 جتا، ديوان، بی) 

 کبم روزگبار ببزرم حبواد  با مقابله در شما به نسبت من عش  که کنیدمی گمان آيا ابوالحسن ای. 1ترجمه: 

 وجبود درمبانی ببرايم شبما جبوار در نزديكی و جز دهکر بیمار را دلم شما به من عش  حالی که در. 2 ؟شودمی

 .ندارد

 کبه یجباي تبا ؛اسبت البتبی ابوالحسبن او، ممبدوح ببرای نمبادی طبیب ، ،رضی شريف شعر اين در 

 .کندمی نفی انكاری استفهام اسلوب اساس بر را ممدوح اين به عش  از غیر عشقی و ارادت هرگونه

 الكاتب  عببداهلل ببن حمبدا بوالحسبینا از رتشبكّ در ایبصیده ،(هب 920 - هب 367) ديلمی مهیار .9-3-5

 طريب  از یو اوصباف شبنیدن دلیبل ببه فقبط ،دوستی سابقة و آشنايی هیچ بدون وی زيرا است؛ سروده

 بصبیده، آن جمله از ؛نمود عیادت او از ديلمی مريضی خاطر به بار چندين ،عبداهلل بن المختار ابوالحسن

 :است ابیات اين
 بهشهيَااااااااااااااالرَق له  لْةَفْخاااااااااااااااره  َمنَااااااااااااااالرَ  رَفَاْشاااااااااااااا َ  .1
ْئتَااااااااااا ه  ةهاااااااااااَدل ٍّ  وَُكْناااااااااااا َ  .2 ْناااااااااااهُ  جه  َعالئهاااااااااااادل مه
ااااااان َوأنْاَهْلتَااااااا ه  .3 اااااااكَ  مه ًه  َشْرباااااااا    لْةَشاااااااْذبه  ُخْل

 

َاااااااااااااال َوََسْااااااااااااا َ    َجااااااااااااادهْيبُ  َوُهااااااااااااااوَ  َمْغنَااااااااااااااليَ  ِبه
 طَبهْيااااااااااااااااابُ  لْةَشااااااااااااااااالئهدهْينُ  َوبَاْشااااااااااااااااا ُ  َشَفااااااااااااااااال   
ْيااااااااابُ  لةْاااااااااَدَول ه  ُكاااااااااا ُ  َوَمااااااااال ةهااااااااااي َحااااااااااَل ْ   َي ه

 

 (93: 1 ج، 1325 ديوان،) 

 کبه حبالی در ؛نمودی بادآ آمدنت با را امخانه و برافراشتی من با مالباتت خاطر به را افتخار پرچم تو .1ترجمه: 

 ببه و ببودی شبفا ةمثاب به آمدی، زيارتم به درد آن خاطر به که دردی برای تو. 2 .بود حاصلبی و خشك زمینی

 نوشبانیدی مبن به را شیرينت اخالق از شربتی و. 3 .است درمان سب  کنندگان زيارت بعضی زيارت که راستی

  .است شیرين دوايی هر نه و بود شیرين برايم که
 .است ح ّمُ درد درمان سب  پزشك نهمچو که است محبوبی نماد ،ديلمی مهیار بیت اين در طبی 

 ببر رفتبه هبایمصبیبت درمبان خاطر به بيداد، به الدّولهعمید ورود مناسبت به ،ديگر ایبصیده در ديلمی

 :کندمی مدح را او بيداد،

ّ   بهااااااااااااااااالْةَرأي َوَيلَويْاتَااااااااااااااااااَهل  َكَفْيتَاَهااااااااااااااااال َحااااااااااااااااا
 

َه  آرَل ه  ُكاااااااااااااااااا ُ  الَوَماااااااااااااااااا   طَبهْياااااااااااااااااابُ  لْةرهَجااااااااااااااااااال
 (133: 1 ج، 1325 )ديوان،  
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 ةهمب البتّبه .نمبود کفايبت را بيبداد تبو ةانديش که یجاي تا ؛کردی درمان اتانديشه و فكر با را بيداد توترجمه: 

  .ندارند را تو انديشیچاره و توانايی مردان
 :است دانسته الدّولهعمید خود ممدوح انديشیچاره و توانايی برای نمادی را طبی  ديلمی

 عبّاسبی ةخلیفب جانب  از کبه حیمعببدالرّ ببن القاسبم ببیا اح الصّ به خطاب ،ديگر ایبصیده در وا هم

 :گويدمی بود، شده فرستاده بيداد حكومت برای «لةولسط»

اااااااااااااامُ  لْةَملهاااااااااااااكه  به ْمااااااااااااااره  َوقَااااااااااااال َ  .1  َيلَ وُ  ََيْسه
اااااااااااانْ  َمااااااااااااَدي   ةَاااااااااااااهُ . 2  ةهَسلنهااااااااااااااهه  وَ  َسْيفهاااااااااااااهه  مه

 

ْيااااااااااااااااااار     طَبهاْيااااااااااااااااااابُ  لْةش َمااااااااااااااااااالنه  ْيَول ه بهاااااااااااااااااا َ  َبصه
َُ  َ اااااااااااااالقَ  إَ ل قَااااااااااااااُ ْوَ    َ ااااااااااااااُروبُ  لْةَمَجااااااااااااال

 

 (133: 1 ج، 1325 ديوان،) 

 مباهر بسیار روزگار دردهای به نسبت او .سازد کنريشه دارو با را بیماری تا برخاست پادشاه فرمان به. 1ترجمه: 

 بسیار او ،گردد تن  شمشیر با ضربه ةعرص کههنگامی .گیردمی کمك زبانش و شمشیر از او .2 .است توانمند و

  .است سخنور
 .است دانسته ممدوح توانمندی و مهارت برای نمادی ،بیت اين در را طبی  ديلمی

 طبيب، نماد محبوب و معشوق .1-1

ببه جبای او پرسبتاری را  شكايت از ممدوحش کبه ای در سرزنش ودر بصیده المعرّیابوالعالم  .9-9-1

 گويد:همدم خود برار داده می دوست و

اااااااااااااااااال َسااااااااااااااااا ْةُ   ََملنَااااااااااااااااااُه إْعتَالبَااااااااااااااااااهُ 1   . َةم 
 . َوَعَساااااااااااااااي ُمَشو هُجااااااااااااااااُه َيُكاااااااااااااااْوُن  هًَلفَااااااااااااااااهُ 2
 . يَاااااااال َماااااااااْن بَااااااااَذْةُ  ةَااااااااُه لْةَمَ ب ااااااااَ  ُ ْلهاااااااا 3

 

يابَاااااااااااااااااااااهُ    ةَاكهااااااااااااااااااااان  َساااااااااااااااااااا ْةُ   ََملنَاااااااااااااااااااااُه تَا يه
 َ اااااااااااااااااااااُه ُيُكاااااااااااااااااااااْوُن طَبهْيبَاااااااااااااااااااااهُ َوةَاَشااااااااااااااااااااا   ُ َر ه 

ْ ُكااااااااااااااااااا  ه أْحاااااااااااااااااااَولله وَُكْنااااااااااااااااااُ  َحبهْيابَاااااااااااااااااااهُ   به
 

 (395: 1 ج، 2333 )ديوان، 
بلكه از روزگار درخواسبت کبردم کبه تبو را  ؛شنود و راضی کندمن از روزگار نخواستم که تو را خ. 1ترجمه: 

. ای کسبی 3 ستارش همدم و دوستش باشد.( کجش راست و مستقیم باشد و شايد پرة. چه بسا )نیز2 ادب نمايد.

 .تو صادق بودم محبّتنسبت به عش  و که من در تمام احوالم 
ابیبات در  رومی در ابیاتی پیش از ايبن رومی است. ابن نماد معشوقِ ممدوحِ ابن ،طبی  ،اين شعردر  

دن به آمبا  دوستی بودی که من برای رسی گويد: تومی کند ومذکور، ممدوحش را سرزنش می ةبصید

 پرسبتارت را ببه عنبوان دوسبت وو  ها را نصی  من سباختیاو د  بسته بودم؛ ولی تو غمآرزوهايم به  و

 .همدم خود انتخاب نمودی

 :گويددر فراق و دوری از محبوب خود میق(  305 –ق  326)اد صاح  بن عبّ .9-9-2
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ااااااااااا1 ًَ ااااااااااا قُااااااااااااْل ُ  دْ ا. َة  بهلْة َبهْيااااااااااابه  ْولاأتَااااااااااا لاَةم 
 َدَول ه الةْااااااااااااااااااااابه  أنْاتَااااااااااااااااااااافه ْ  مْ افَالَاااااااااااااااااااا ي. َوَيلوَ 2
 ْو ه الْْلُاُساااااااااااااا طَبهاااااااااااااااْيبَ  ُأرهيْاااااااااااااادُ  . َوَةْساااااااااااااا ُ 3

 

ْيااااااااااااااااااابه  ر ه اااااااااااااااااااااَأحَ  يْ ااااااااااااااااااااافه  َوَصااااااااااااااااااالَيَف ه    لْةَلهه
 يابهاااااااااااااااااااااَحبهيْ  طَبهْياااااااااااااااااااا ه  إهن  افَاااااااااااااااااااا ْونه ااااااااااااااااااااااَيعُ 

ًُلُااااااااااااااااااا طَبهاااااااااااااااااااْيبَ  دُ ااااااااااااااااااااُأرهيْ  َوةَاااااااااااااااااااكهن    وبه الْة
 

 (330: 1 ج، 1925)ثعالبی، 
و  پزشبك ببر ببالینم حاضبر شبد ،سبوختمهای آتش ت  مبیترين زبانهانی که من از سوزناك. زم2 و 1ترجمه: 

مبن  ةشبك پزشبك مبن، محببوب و معشبوببی .مداوايم کرد؛ ولی دوا سودی برايم نداشت. گفتم: رهايم کنید

 .خواهمها میبلكه پزشك د  ؛خواهمها نمی. من پزشك تن3 .است

نیز نماد پزشك  دوّمبیت  دوّمو در مصر   ماد پزشك معروف استن ،اوّ بیت  اوّ طبی  در مصر   

بیبت  اوّ در مصبر  معشبوق شباعر اسبت.  نماد محبوب و ،سوّمبیت  دوّمولی در مصر   معروف است؛

از  شباعر ،دوّممصبر   در و پزشك معروف است ها وهمان طبی  جسم «طيبب لْلسو » از آخر نیز منظور

 شوق تعبیر کرده است.مع ها به محبوب وبل  طبی ِ

 عبّاسی ةدوربررسی نموداری نماد طبيب در شعر شاعران  .1-2

 شاعر
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 . نتيجه2
 ةدورمعنبوی اسبت؛ ولبی در شبعر شباعران  وعرفبانی  بیشبتر ،هشبتم ةشاعران فارسی سبدشعر  طبی  در نماد .1

هرچنبد  ؛اوسبت انديشبیچارهستايشِ توانبايی، درمبانگری و ، ممدوح مدح ،پزشك معروف نماد بیشتر ،عبّاسی

حالی است که طبی  روحانی  اين دراند. يا محبوب به کار بردهآن را برای وصف معشوق  عبّاسی برخی شاعران

 شود.مشاهده میرومی  چون شريف رضی و ابن یمتعهّد در شعر اندك شاعران ،عبّاسی عصرمعنوی در  و

 زبانفارسیطبی  به عنوان نمادی برای محبوب و معشوق در شعر شاعران بسامد اين است که  هتوجّنكته بابل  .2

غز  استقال  يافته  عباسی عصراينكه در  با وجود .است عبّاسی ةدورشاعران  به مرات  خیلی بیشتر از ،هشتم ةسد

نمباد طبیب  ببرای  دارد. یبارز برتریِ محبوبو  نماد معشوق بر ،ممدوحمدح  معروف و پزشكولی نماد  ؛بود

 برار داشبته برن هشتم شاعران زبان فارسی مقابل ةنقطدبیقاً در  ،عبّاسیشاعران عصر  میان در ،معشوق ومحبوب 

که  عبّاسی شاعران عصرديوان در موجود مورد طبی   70 مجمو  ازکه به طوری  ؛به کار رفته است خیلی کم و

محببوب اختصباص داده  توصیف مورد به عش  مجازی و دوفقط  ،است شدهپرداخته در اين مقاله به بررسی آن

 .استشده 

در صبورتی کبه تصبوير نمبادين  ؛اسبت معنايیتك ،از طبی  عبّاسیبافت معنوی تصويرهای نمادين شاعران . 3

 :به شرح زير شاعران فارسی از طبی  سه بافت دارد.

 رفانه.بافت عا - 3 ؛ادبی سنّتبافت  -2 ؛بافت ليوی معمو  -1

 تصاوير نمادين شاعران فارسی میان حقیقت و مجاز شناور اسبت. شبايد ببه همبین خباطر اسبت کبه  ،در حقیقت

ليوی  – سمبلیكسه بعدی ) سنّتهای حاف ، همین مشاهی در شرح و تفسیر عرفانی غز خرّ الدّينبهامبینیم می

 ادبی( را در پیش گرفته است. سنّت -ی و عادّ

ا طبیب  امّ اند؛عرفانی سوق داده به معنای رمزی و ،زمینی ومادّی  نماد طبی  را از معنای ،رسیشاعران زبان فا .9

نماد  و خواجوی کرمانی ولی اهللنعمتو شاه  حاف مثالً  .داردجسدی  ومادّی  نماد عبّاسیدر شعر شاعران عصر 

در  ؛انبدی به ادراك باطنی تبديل نمبودهآن را از ادراك حسّ مرسوم فراتر رانده و طبی  را از معنای براردادی و

بن برد  بشّار همانند: ؛نداهی محصور نمودحسّ نماد طبی  را در همان معنای ظاهری و عبّاسی نصورتی که شاعرا

 .ادو صاح  بن عبّ نواسو ابو

طنبز ببه حاف ، نماد سیاسی دارد و ايبن شباعر ببا زببان ايهبام و  فارسی همانند طبی  در برخی بصايد شاعران .5

 ةشرمی مردم ابن الوبت و خفقان ناشی از استبداد و خودکبامگی دورمسائل حادّ اجتماعی، نابسامانی اوضا ، بی

های تاريخی به اوضا  و احوا  عصر اوست که بسبیاری از خود پرداخته است. از اين رو شعر او سرشار از اشاره

 .اندبر ما مجهو  هاآن
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بیشبتر نمباد ممبدوح شباعر و  ،به مقتضای جبوّ حباکم ببر روزگبار وببت ،بّاسیعطبی  در شعر شاعران عصر  .6

نماد  ،پزشك معروف است و از اين نظر نسبت به شاعران زبان فارسی از بسامد بیشتری برخوردار است. در وابع

 اسبیعبّ که طبی  نیز در شعر شاعران عصر طورهمان ؛العاده کم استممدوح در شاعران فارسی برن هشتم فوق

ولبی مصبدابی  ؛نمادهای عرفانی در شعر شاعری مانند ابن فبارب زيباد اسبت البتّهخیلی کم نمود عارفانه دارد. 

 مشاهده نشد. ديوان اوبرای طبی  در 

؛ نمبادی چنبد وجهبی دارد شیرازی، حاف  ولی کرمانی و اهللنعمتمانند شاه  ؛شاعران زبان فارسیبرخی شعر  .7

شبعر او شبعر چنبد پهلبويی اسبت و  ،در وابع .دکر مشخّ حاف   نماد طبی  را در شعرتوان صراحت نمیمثالً ب

و نو  فهم شعر حباف  بسبتگی ببه نبو  نگبرش خواننبده دارد. اگبر نگبرش  دارای متافیزيك چند خطايی است

 ر حباف رود؛ زيرا شعها فرو میگردابی از تعبیرات و استنباآ شك در( باشد بیافقی محور) بیتتكخواننده به 

( باشبد، غبرب عمودی محوربصیده ) ولی اگر نگرش او به کلّ ؛عرفانی( استاز اين لحاظ رمزواره و نمادين )

 شبعر او، حباف  تفكّر فضای عرفانی حاکم بر انديشه و ،در حقیقت حاف  ممكن است مدح يا عش  زمینی باشد.

ای آورده بالفاصله برينه ،معشوق زمینی است دهرجا طبی  نما ،راز نموده است. در شعر اين شاعر رمز و ةخان را

 .تبديل نموده است معنوی محبوب آن را به و
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 شب لسيلةًرن لةثلمن وششرل  لةشصر لة  لةق شر لةفلرسي  بب« بيبلة   »رمشي   
 1ي  ششرل  لةفر  ولةشرب لملختلف (رؤ  ب )ت م    

 2حسن أمرليي حمم د
 کرمانشاه، ايران  رازيجامعة  ،غة العربية وآداهباالل   فرعطالب الدکتوراه، 

 3َيي  مشروف

 کرمانشاه، ايران  جامعة رازي ،غة العربية وآداهباقسم الل   يف مشارک أستاذ

 لمللخ  
تکووون نتيمووة املو بووة وإبتکووار شووعراء  ووأا العصوور، متوو   رين  بووالرموز الصوووفي ة ال ووي يوو   القوورن الثووامن ا مووري مل إن  الش ووعر الفارسووي  يف

أدب  ُتوَجود ماضوامني مشواهبة منهوا باملقارنوة موع الش وعر الفارسوي  يف اضامني صوفية ورو انية ابن العور ، منهوا، رمةي وة الطبيوب ال ويمب
 معتمدة علوی املدرسوة ارمريکي وة يفشعر شعراء العصرين دراسة  الط بيب يف ة. يقوم  أا املقال بدراسة مقارني ة لرمةي  عب اسيالعصر ال

 األدب املقارن.
د اسوووتعملع بعوووء شوووعراء  وووأا أکثووور األ يوووان؛ وإن قووو ني يکوووون رموووةاب للط بيوووب املعهوووود يفعب اسووويشوووعر الشوووعراء ال إن  الط بيوووب يف 

غوة الفارسوي ة قود دفعووا رمةي وة الطبيوب م املادي ة. إن  شوعراء الل  وصف املمدو  ومد  قدرتع وقدرة شفاءتع أو وصف  بيبته العصر يف
ني لووع معنوویب موواديج. موون جانووب عب اسوويشووعر الشووعراء ال الرمووةي  والصووويف؛ لکوون  الط بيووب يف موون معنا ووا املووادي  واألرضووي  إلووی املعنووی

القوورن   ووا معنووی وا وود؛ ولکوون  عنوود شووعراء الفوورح يف عب اسوويآخوور، إن  البنيووة الفکري ووة واملعنوي ووة للصووور الرمةي ووة عنوود شووعراء العصوور ال
 : اللغوي ة، األدبي ة، الصوفي ة.يالثامن للهمرة  ا معان  ال ة و 

موا  ال وي  وا معنوی وا ود، سوا ة يف عب اسويالواقع نستطيع أن نقول إن  الصور الرمةي ة لشعراء الفرح خالفواب لشوعراء العصور ال يف 
 بني احلقيقة واجملاز.

ةيلي   لةکل  .عب اسيالعصر ال الشعر العر  يفالقرن الثامن ا مري،  األدب املقارن، الشعر الفارسي  يفبيب، الرمةي ة، الط   ملْ لةد 
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