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 1 . مقدمه0

آفرينی، توليد معنی و  های ادبی است که ويژگی اساسی آن، ابهام يکی از آرايه« نماد» 2 

وسعت بخشيدن به بار معنايی کالم است. در زبان سمبوليک، مقصود از نماد، صـورت و   3 

تـر از آن اسـت. نمادهـا و     ظاهر کالم نيست، بلکه مفهومی ماورای ظاهر، فراتر و عميق 4 

ه در تاري  اديان و اعماق ذهن و روان بشر تداوم، وحدت و ثبوت خاصـی  ها هموار تمثيل 5 

روند. زبان نمادها و رمزها به عنوان يک  دارند و بر مبنای ساختارهای مشابه به پيش می 6 

ها دارند  زبانِ جهانی و فهميدنی برای تمام افراد بشر، ميل به ايجاد وحدت و حذف کثرت 7 

کنند. نماد  درون و دنيای بيرون انسان ارتباط برقرار می و با عملکردی تربيتی ميان دنيای 8 

موجب تکامل روحی انسان و پيشبرد او به سوی معنويت شده، درکی زيباشناسـانه بـه او    9 

بخشد تا در پهنۀ هستی، رابطۀ خود با جهان و عوالم برتـر را دريابـد و راه رهـايی از     می 10 

طرافش پيدا کند و به ماورای حقيقت های وجودی را در پرتو شناخت خود و دنيای ا جنبه 11 

قدری ظريف و دقيق است که تشخيص آن شـايد   دست يابد. آميختگی شعر و عرفان به 12 

همچون امتياز مرز سايه و آفتاب، دشوار و ديرياب باشد؛ چراکه شعر در يک معنای عام و  13 

، تـرين نمادهـای عرفـانی مشـترک     از مهم« طبيب»فراگير، خود نوعی عرفان است. نماد  14 

هـا و اشـعار    ميان شعر عربی و فارسی است که شاعران عرب و فارسی، فراوان در کتـاب  15 

اند، ولی متأسفانه در کتـب شـرح اصـطالحات عرفـانی، کمتـر بـه نمـاد         خود ذکر نموده 16 

 17 است. پرداخته شده« طبيب»

های مشترک فراوانی با هم  شاعران عربی دورۀ انحطاط و فارسی قرن هشتم، ويژگی 18 

 19 هاست: وارد زير از جملۀ آندارند که م

. توجه فراوان شاعران هر دو دوره به بيان و بديع، تا جايی کـه در سـبک عراقـی،    0 20 

هـای قـديم بالغـی از     ويژه امثال حافظ، مسائل بالغی مطرح گرديد که انـدک کتـاب   به 21 

آمد و در شعر دورۀ انحطاط نيـز اسـتفاده از    صنايع آن برنمی  عهدۀ تبيين حدود و تعريف 22 

 23 ايع ادبی تا جايی پيش رفت که شعر را به ورطۀ نابودی و هالکت کشانيد.صن
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. هر دو دوره با توجه به اثرات زيانبار حملـۀ مغـول وضـعيت سياسـی، اجتمـاعی و      6 1 

هـا   ها نداشتند که اين موضوع بر شـعر و روحيـۀ آن   اقتصادی خوبی نسبت به ديگر دوره 2 

 3 است. يافتهها انعکاس  تأثيرات جدی داشته، در ادبيات آن

. شـعر دعـا و   3. شـعر صـوفيانه و   6. مدايح نبوی، 0». شعر دينی در هر سه مقولۀ 3 4 

 5 است. رواج داشته« ابتهال

های فردی و روحيۀ متفـاوت شـاعران هـر دو دوره،     از سوی ديگر، با توجه به تفاوت 6 

کـه  است، به طـوری    کار رفته در مفاهيم و نمادهای مختلفی نزد اين شاعران به« طبيب» 7 

است. اين مقاله  فرد يافته ای منحصربه شعر هر يک از اين دو دوره نسبت به ديگری جلوه 8 

کند تا به اين پرسش پاس  دهد: روحيه و نگرش متفاوت شاعران عـرب دورۀ   تالش می 9 

چگونـه  « طبيـب »انحطاط با فارسی سدۀ هشتم هجری در چهـارچوب اسـتفاده از نمـاد     10 

 11 است؟ بوده

 12 پيشينۀ پژوهش .6

اسـت کـه در    های زيادی نگارش يافتـه  ها و مقاله رۀ دو دورۀ ادبی، جداگانه کتابدربا 13 

شـود. امـا در زمينـۀ     ها خـودداری مـی   اين مقاله برای پرهيز از تکرار مکرّرات از ذکر آن 14 

است.  موضوع مقالۀ حاضر، تا آنجا که بررسی شد، هيچ تحقيق و پژوهشی صورت نگرفته 15 

کی با اين مقاله دارد، پژوهشی از محمدحسن امرايی و يحيی ای که ارتباط نزدي تنها مقاله 16 

 17 هشتم و ۀفارسی سد تطبيقی نماد طبيب در شعر شاعرانبررسی »معروف است با عنوان 

اسـت.   ( منتشـر شـده  0337) کاوشنامۀ ادبيات تطبيقیاست که در « عباسی ۀدور شاعران 18 

در « طبيـب »اوی تطبيقی نمـاد  مقالۀ حاضر در امتداد اين پيشينه، در اقدامی جديد به واک 19 

شاعران فارسی سدۀ هشتم با شاعران عرب دورۀ انحطـاط بـر اسـاس مکتـب تطبيقـی       20 

کـارگيری   های به ها و شباهت توان به تفاوت پردازد. بنابراين، از اين رهگذر می آمريکا می 21 

هر در شعر دورۀ عباسی با دورۀ انحطاط عربی نيز پرداخت. با نظر به اينکه « طبيب»نماد  22 

 23 اند. های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسيار فراوانی با هم داشته دو دوره تفاوت
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 1 . پردازش تحليلی موضوع3

 2 . نماد و نمادپردازی در شعر قديم0ـ3

ای از خودآگاهی يـا ذهـن    (، فراخوان مرتبهSymbol« )رمز»يا معادل عربی آن « نماد» 3 

رد. نماد، چيزی است از جهان محسوس بـرای  است که با مرتبۀ بداهت عقالنی تفاوت دا 4 

رهيابی به جهانی ناشناخته و نامحسوس که سرشار از معناست. نماد تا آنجا که بر معنايی  5 

کند، يکی از صُوَر خيال است و در رديـف اسـتعاره قـرار     غير از معنای ظاهری داللت می 6 

پذير است،  هم امکان گيرد و چون عالوه بر معنای مجازی، ارادۀ معنای قراردادی آن می 7 

باز نوعی از صُوَر خيال و يک کنايه است. اما از آنجا که بـه علـت نبـودِ قرينـه، معنـای       8 

طور کلی، فرهنگی  های ذهنی و عينی و به مجازی آن در يک بُعد و يک سطح از تجربه 9 

و  شود و از نظر ابهـام، از اسـتعاره   ماند، از صُوَر خيال جدا می انسان محدود و متوقف نمی 10 

 11 گيرد. ها قرار می گذرد و در حدی باالتر از آن کنايه درمی

اگرچه سمبوليسم به عنوان يـک مکتـب ادبـی مشـخص در اروپـا و در اواخـر قـرن         12 

شـود.   نوزدهم پديدار شد، اما ردّ پای آن در ادبيات منثور و منظـوم کالسـيک ديـده مـی     13 

عـدها سـنايی، عطـار،    سينا و سهروردی صاحب چندين اثر کـامالً رمـزی هسـتند و ب    ابن 14 

ترين رسانه برای  های سمبوليک، شعر را به بزرگ مولوی و حافظ در بيان افکار و انديشه 15 

بيان تصاوير نمادين خود تبديل کردند. با توجه به گستردگی بسامد مصداقی، نماد از يک  16 

شناسـی، فلسـفه، عرفـان، ادبيـات و... و از سـوی ديگـر، بسـياری از عاليـم          سو با روان 17 

شود. تاري  رمـز، اگرنـه درازتـر از     نمايی و رانندگی، تجاری، صنعتی و... را شامل میراه 18 

تاري  هستی انسـان، بـه درازی تـاري  انسـان اسـت؛ چراکـه بـه قـول ارتـور سـيمونز            19 

سمبوليسم با اولين کلماتی که به وسيلۀ انسان اظهار شد... و يا حتـی  »م.(، 0379ـ0919) 20 

« د در بهشت دنيا را به هست شدن فراخوانـد، آغـاز گشـت   تر از آن، آنگاه که خداون پيش 21 

اسـت   (. سخن گفتن به شيوۀ نمادين از ديرباز همراه انسان بـوده 1: 0319)پورنامداريان،  22 

بن جعفر از نخستين کسانی است که دربـارۀ رمـز بـه     (. قدامة011: 0331)ر.ک؛ سليمی،  23 

 24 گويد: می نقد النثراست. وی در کتاب  عنوان يک اصطالح سخن گفته
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خواهند مقصود خود را از عمـوم مـردم بپوشـانند و     گويندگان آنگاه که می» 1 

سـان،   برنـد. بـدين    کار مـی  فقط بعضی را از آن آگاه کنند، در کالم خود رمز به 2 

های پرندگان يا وحوش يا اجناس ديگر يا حرفی  برای کلمه يا حرف نامی از نام 3 

و کسـی را کـه بخواهـد مطلـب را      دهنـد  قرار مـی  "رمز"نامه را  از حروف لغت 4 

کنند. پـس آن کـالم در ميـان آن دو مفهـوم و از ديگـری       بفهمد، آگاهش می 5 

 6 (.10م.: 0333)البغدادی، « مرموز است

ويژه در سدۀ هشتم هجری است که بـا   های شعری، به ترين جنبه شعر نمادين از مهم 7 

ز رمـز، شـعر او را بـه    الغيب حافظ شيرازی به اوج رسيد، بـه نحـوی کـه اسـتفاده ا     لسان 8 

تـرين عوامـل گـرايش بـه شـعر       پـردازان مهـم   پرورشگاه نمادگرايی تبديل کرد. نظريـه  9 

هـای   سمبوليک را تغيير فضای سياسی و اجتماعی جوامع و خفقان فکـری شـديد نظـام    10 

دانند. افزون بر اين، پرهيز از درگيـری سياسـی و بـه نـوعی گريـز از       مستبد و حاکم می 11 

هـای روحـانی شـديد شـاعرانی چـون       مقاصد عرفانی و فوران حالـت آگاهی حاکمان از  12 

از  ...و ولـی  اهللا نعمـت  شاه حافظ، سنايی، مولوی، عطار، الدين تِلِمسانی، فارض، عفيف ابن 13 

گيری شعر رمزی بود، تا جايی که زبان رمزی، بـه پناهگـاه و آرامگـاه     عوامل مهم شکل 14 

 15 روح عارف تبديل شد.

کـارگيری نمادهـای    ها از طريق به ی گنگی همراه است. آنها با نوع شعر سمبوليست 16 

توضيح، سعی در ابهام عمدی کالم دارند. آندره ژيد در مقدمۀ يکی از آثار خود به نـام   بی 17 

پيش از آنکه اثرم را برای ديگـران تشـريح کـنم، مـايلم کـه      »گويد:  ( میPaludesپالود ) 18 

های رمزی  (. رمز و داستان977: 0397، )شريفيان« ديگران اين اثر را برايم تشريح کنند  19 

های اساسی شعر و ادب در شعر همۀ شاعران در همۀ ادوار اسـت. زبـان شـعر،     از ويژگی 20 

، تـا  «طبيب»بافت و مقتضيات ذهنی شاعران دورۀ انحطاط، در چهارچوب استفاده از نماد  21 

عوامل ترين  حدودی مشترک و نزديک به شاعران زبان فارسی سدۀ هشتم است. از مهم 22 

شباهت شعر فارسی و عربی، توجه شاعران زبان فارسی به ادب عرب است، تا جايی کـه   23 

ای  در دورۀ غزنوی، منوچهری در اين راه افراط کرد. پس از آن دوره، ديگر در هيچ دوره 24 

ترين موضوعاتی که در ادب عرب  توجه باشند. از مهم نيست که شاعران به شعر عرب بی 25 

 26 د از:شود، عبارتن تقليد می
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 1 . گريه بر اطالل و دِمَن و مشاهدۀ جای خالی محبوبالف

با تأثر از سـاختار قصـايد   »مير معزی است. ا اين مضمون در شعر فارسی نيز رايج شده 2 

اش را  ادب عرب در محور عمودی، با توقف بر اطالل و دمن و نيز ياد محبوب... قصـيده  3 

 4 است: آغاز نموده

 ای ساربان منـزل مکـن جـز در ديـار يـار مـن      
 

 

 «تا يک زمان زاری کنم بر رَبْع و اطـالل و دِمَـن   
 (.363: 0331ها،  )يلمه                                

 5 وصف سفر به قصد زيارت ممدوح. ب

 6 کند شاعر مَرْکَب خود را هم وصف می در اين نوع وصف،

ـــاً  » ـــرٍ مَـعـ ـــلٍ، مُدْبِــ ـــرْ، مُقْبِــ ــرٍّ، مِفَـ  مِکـ
 

 

 «کَجُلْمُـوْدِ صَخْرٍ قَـدْ حَطَّهُ السَيْلُ مِـنْ عَــلٍ  
 (.73: 0399)الزوزنی،                             

 مچنان سنگی که سيل آن را دراندازد زِ کـوه ه»
 

 

 «گاه زان سو، گاه زين سـو، گـه فـراز و گـاه بـاز      
 (.93: 0341)منوچهری دامغانی،                     

 7 . مدح و توصيف ممدوحج

هـای آن در زبـان فارسـی فـراوان      معموالً با مبالغه همراه است و نمونهمدح ممدوح  8 

را « طبيـب »ن عواملی که ضرورت بررسی تطبيقی تحليلی نماد تري اما از جمله مهم است. 9 

های مشترکی است کـه شـاعران هـر دو     کند، وجود جنبه در شعر اين شاعران ايجاب می 10 

اند. اهميت اين پژوهش در آن اسـت   در شعر خود داشته« طبيب»دوره در استفاده از نماد  11 

بينـی و   شـاعران، نـوع جهـان   که تحقيق در موشکافی رموز عرفانی موجود در اشعار اين  12 

 13 کند. عرفان نظری شاعران هر دو دوره را معرفی می

 قِفَـا نَبْـکِ مِـنْ ذِکْـرِی الحبِيْبِ وَ مَنْـزِلِ»

 

 «بِسَقْطَ اللَِّـوَی بَيْـنَ الدَّخُـوْلِ فَحَـوْمَـلٍِ 
 (.3: 0399)الزوزنی،                         
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 1 در شعر فارسی سدۀ هشتم هجری« طبيب. »6ـ3

، هم عشق زمينـی و  0«گروه تلفيق»ويژه شاعران  شاعران زبان فارسی سدۀ هشتم، به 2 

پر از رمز قدر کلمات  ويژه حافظ، گاه آن ها، به ستايند و در شعر آن هم عشق آسمانی را می 3 

يابد. اين  ای جز تسليم و زانو زدن در بارگاه کالم آنان نمی و راز وجود دارد که آدمی چاره 4 

را حضرت « ساقی»است، تا جايی که گروهی  معانی نمادين سبب اختالف نظر اديبان شده 5 

دانند و جماعتی بـرای پيرمغـان بـر     دوست و گروهی ديگر آن را همان ساقی زمينی می 6 

زبان، از واژگان نمـادينی   نيز در ميان شاعران فارسی« طبيب»د هستند. کلمۀ همين اعتقا 7 

و گروهی ديگـر آن را نمـادی عاشـقانه و    « پزشک معروف»است که گروهی آن را نماد  8 

نگـری و   کنند. در واقع، طبيب در ميان اين شاعران، پُلی ميان روحـانی  عارفانه تصوّر می 9 

ـ   مادی و چگـونگی  « طبيـب »ه بررسـی تحليلـی نمـاد    نگری است. اين بخش از مقالـه ب 10 

پـردازد تـا انديشـۀ     کارگيری آن در ميان برخی شاعران مهم سدۀ هشتم هجـری مـی   به 11 

در مقايسه با شاعران دورۀ انحطاط تبيين شود که در بخش « طبيب»نمادين آنان از نماد  12 

 13 بعدی بررسی خواهد شد.

 14 . طبيب، نماد پزشک معنوی0ـ6ـ3

شيخی که عارف کامل، »ظور از طبيب روحانی عبارت است از: در اصطالح صوفيه، من 15 

(. طبيب از نمادهای عرفـانی  990: 0343)سجادی، « و به تربيت و تکميل روح توانا باشد 16 

های اصطالحات عرفانی، کمتر به آن پرداخته  مهم در زبان فارسی است، ولی در فرهنگ 17 

کـار   ب روحـانی را فـراوان بـه   است. اين در حالی است که شاعران فارسی نماد طبيـ  شده 18 

 19 )ص(را نمادی برای رسول اکرم« طبيب دل»، و عدّة األبرار األسرار کشفاند. ميبدی در  برده

ق.( شـاعر و   109ـ 971) (. عطار نيشابوری313: 7، ج 0377است )ر.ک؛ ميبدی،  دانسته 20 

 21 یمعنـو ی و روحـان  بيـ طبرا نمـاد   بيـ طبی در قـرن هفـتم،   فارسۀ ادب آوازعارف بلند

 22 معروف: پزشکاست، نه  دانسته

 گـفتم بـــه طبيـب دَردِ خــود را   »
 بنـوشت بـه خــون دل جـوابــی  

 

 دردم چــــو طبيـــب ديــــد در دَم 
 «وان نيـز بـه صبـر کـرد مــرهم

 (.979: 0340)عطار نيشابوری،     



 دحسن امرايی و محمدتقی زندوکيلیمحم .../در ادب فارسی سدۀ هشتم و ادب عربی دورۀ انحطاط« طبيب»واکاوی تطبيقی نماد  /71

 

ی هسـتند؛ چنانچـه مولـوی    آدمـ و روح « جان بانِيطب» داران هيطالی از مولوعطار و  1 

 2 بـان يطبی، بـرخالف  و تفکـر و در  کنـد  یمـ  کيتفکی را از هم روحانی و جسمانابت طب

جان با الهام از پرتو نور ذوالجالل، اسباب  بانيطب، نداَ یوانيحجان  روبخشين کهی جسمان 3 

از زبان پيـامبران خـدا و سـفيران     مولوی .کنند یمی را فراهم روحانی جان بالندگرشد و  4 

 5 :ديگو یعالم باال م

ـ پنماد « طبيبان»اول و چهارم،  تيبدر  ی بـرا از جانـب خداونـد    کـه اسـت   3یامبراني 6 

و  مثنـوی از موضوعاتی است که در  ،تشبيه انبيا و اوليا به طبيب قوم سبأ آمدند. حتينص 7 

 8 .است شده هبه آن اشار بارها تبريزیديوان شمس 

 9 ق.(436ـ464) الف( حافظ شيرازی

 10 بيـ طبرا نماد  بيطب، 003ۀ شمارشاعر و عارف قرن هشتم در غزل ، یرازيشحافظ 

 11 :ديگو یمو  داند یم( قتيطر ريپی )معنو

 وار بـه درگاهت آمدم کــه طبيـب   شکسته»
 

 

ــانی داد   ــوأم نشـ ــف تـ ــايی لطـ ــه موميـ  «بـ
 (.691: 0394حافظ شيرازی، )                   

ی شناسـا و  هـا  دل بيـ طب کهاست  قتيطر ريپ اي رمغانيپنماد « بيطب»، تيب نيادر  12 

 13 :شود یمحافظ هم استنباط  گريد اتيابی از معن نيااست.  سلوکی ها آفت

 دردم نهفتـــه بِـــه زِ طبيبـــان مـــدّعی   »
 

 

 «باشــد کـــه از خزانـــۀ غيبـــم دوا کننــد     
 (.019: 0390همان، )                              

 طبيبانيــم شـاگـــردان حــــق   مـا »
 آن طبيبــــان طبيـــعت ديـگرنــــــد

 واسـطه خـوش بنگريــم    ما به دل بی
 هـای جهــان   هــای خلــل   آن ستون

 

 6بحـــر قلـزم ديــد مــا را فَانْفَلَــق  
 کــه بـــه دل از راه نبضـی بنگرنـــد 

 منظريــم  کـز فراست مـا بــه عـالـی
 «انهـای نـهـــ  آن طبـيبــان مـرض

 (.391: 0396ولوی، م)                   
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 1 تيـ وال داران یدعو» را «یمدّع بانيطب» حافظ، اتيغزل شرح در یخرمشاه نيبهاءالدّ

ی، خرمشـاه ر.ک؛ ) انـد  نبرده يیبو ارشاد و تيوال ادعای از ريکه غ است دانسته «ارشاد و 2 

 3 .(430 :6، ج 0341

اسـت کـه حاصـل آن     قرآن کـريم در شعر حافظ، اشاراتی عرفانی نهفته به آياتی از  4 

وند مجاهدت کند، خدا را بخواند و او را دوست بدارد هرگاه کسی در راه خدا»چنين است:  5 

و از او ياد کند، خداوند لطف و محبت خود را از وی دريغ نخواهد کرد و درهای هدايت و  6 

و العنکبـوت/   091و  096؛ البقـره/  11؛ الغافر/97)المائده/« اجابت را بر وی خواهد گشود 7 

هـا   توان آن است که می تب صوفيه آمده(. عالوه بر آيات مذکور، اخبار و احاديثی در ک13 8 

« أَنَـا جَلِـيسُ مَـنْ ذَکَرَنِـی    »را از جمله مآخذ اين غزل حافظ دانست. از آن جملـه اسـت:    9 

مَـنْ  »( و 333تا:  )هجويری، بی« مَنْ أحَبَّ لِقَاءَ اهللاِ، أحَبَّ تاللهُ لِقَاءَهُ»(، 67تا:  )همدانی، بی 10 

إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَیَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً ومَنْ أتَانِی يَمْشِـی  تَقَرَبَ إِلَیَّ شِبْراً تَقَربتُ  11 

(. مفهوم اين آيات و احاديث نه تنها دربارۀ بيت مورد بحث، بلکه 31)همان: « أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً 12 

 13 .شود ديده میدر بسياری از ابيات حافظ، با تصاوير و تعبيرهای گوناگون 

 14 ق.( 937/ 936ـ430)هللا ولی ا نعمت ب( شاه

طبيـب  »های ديـوان خـود، طبيـب را نمـادی بـرای       اهللا ولی نيز در دوبيتی شاه نعمت 15 

 16 داند: می «معنوی

محبـوب  »، گاهی طبيب نماد  است که در ميان شاعران فارسیذکر اين نکته شايسته  17 

 18 است؛ مانند اين شعر حافظ:« مطلق

گويـد:   کـوب مـی   اسـت. عبدالحسـين زريـن    نی دلدارم تصميم به کشتن من گرفتهيع 19 

ق خود را از طبيبـان مـدّعی   ـ درد عشفظ ـ و شايد عراقی و روزبهان نيز ظاهراً امثال حا» 20 

 طــلب  دردمنـدانــه طبيـبـی مـــی »
 کـن همچـو مـا    دُردِ دَردش نـوش می

 

 طــلب  زان شفــاخــانه نصـيبی مـی   
 «طلـب  دوايـی از طبـيـبی مـی خـوش

 (.999: 0393)ولی،                       

 کـه را گـويم که با اين درد جانسـوز »

 

 «طبيبم قصـد جـان نـاتــوان کـــرد  
 (.036ش: 0390)حافظ شيرازی،       
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 1 ،کـوب  )زرين« اند پنداشته اند و کتمان عشق را غالباً شرط عشق واقعی می داشته می نهفته

اهللا ولی کرمانی اعتراض  بر شاه نعمت 031، در غزل ليل(. ظاهراً به همين د090: 0347 2 

 3 گويد: کند و می شديدی می

 4 صـوفی ( ق. 936د. )ولـی کرمـانی    اهللا نعمـت  شاه شعر به پاسخی در واقع، اين غزل

معاصرخود اوست؛ زيرا او قبالً شعری سروده بود که موجبات خشم حافظ را فراهم کـرده   5 

 6 :آن شعر، اين بيت است از جملۀ بود؛

ــه خـــاکِ راه را مـــا» ـــا نظـــر ب ـــم کيمي  کني
 

 

 «کنيــم  دوا چشمــی  گوشــۀ  بـه را درد صد 
 (.339: 0390)ولی،                                

 7 لحنـی  بـا  سـپس  دانـد،  مـی  «مدعی طبيب» را ولی اهللا نعمت شاه شعر، در اين حافظ

 8 :گويد می عصبی

ـــه دردم» ــه نهفت ــان زِ بِ ـــدّعی طبب  م
 

 «کننـد  دوا غيـبم  خزانـۀ از کـه باشـد 
 (.036: 0390حافظ شيرازی، )          
طبيب دل، طبيب الهی و طبيـب  »طبيب معنوی غالباً در قالب الفاظ و ترکيباتی مانند  9 

(؛ مانند ايـن  070: 0340)نوربخش، « کند گری می عشق در ميان عارفان و شاعران جلوه 10 

 11 :مثنوی معنویبيت در 

طبيـب  »حافظ هم در ديوان خود نماد طبيب معنوی و روحـانی را در قالـب ترکيـب     12 

 13 است: آورده« عشق

 کننـد  کيميا نظر بـه را خـاک کـه آنـان»
 مدّعـــی  طبـيبــان  زِ بِه نهفتـه دردم
 کشـد  درنمی را زِ نقاب چـون معشوق

 

 «کننـد  ما به چشمـی گوشۀ که بُوَد آيا 
 «کننـد  دوا غيـبم  خزانـۀ  از کــه  باشد
 «کنند چرا تصور به حکـايتی کس هـر
 (.036: 0390حافظ شيرازی، )          

 در جهـــانپـس طبيبــان الهـــی »
 هم زِ نبضت هم زِ چشمت هم زِ رنگ

 

 گفتِ دهــان  چـون نداننـد از تـو بـی 
 «درنــگ  صـد سقـم بيننـد از تـو بـی

 (.49: 6، د 0331)مولوی،                
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 است و مشفـق ليک طبيب عشق مسيحادم»
 

 

 «چـو درد در تــو نبينـد کـــه را دوا بکنــد   
 (.093: 0390حافظ شيرازی، )                 

 1 ق.( 439ـ143) ای اوحدی مراغهج( 

خود در توصيف صفت ارشاد پيـر و مرشـد طريقـت،     جام جمدر  ای نيز اوحدی مراغه 2 

 3 يد:گو داند و می طبيب را نمادی برای اين پير طريقت می

است که برای رهايی از چنگال  تجربه تشبيه نموده شاعر نَفْس انسان را به کودکی بی 4 

ز پير مرشد و انسان کاملی )طبيب( اسـت کـه او را از خطـرات نَفْـس     نَفْس لوّامه، ناچار ا 5 

برهاند. شاعر با توجه به رويکرد عرفانی خود معتقد است که انسان بدون ايـن طبيـب و    6 

 7 مرشد، به سرمنزل مقصود و رستگاری نخواهد رسيد.

 8 طبيب، نماد پزشک معروف .6ـ6ـ3

 9 شيرازی حافظالف( 

ـ ابی افقـ ويـژه در محـور    و نمـادپردازی، بـه  نماد  کهاز شاعرانی است حافظ  ، از 7اتي 10 

آن  دنيفهمرموز شعر او قادر به  افتنيدری شعر اوست و خواننده بدون اساسی ها یژگيو 11 

، «نـه يآ»، «آسـتينان  کوتـه »، «سـيمرغ » ،«عنقـا » ،«عزيز مصر»يی مانند نمادهانخواهد بود.  12 

و  در قلمرو تخيلفراوان، اطفی که با بار ادراکی و ع ديگر ینمادهای از اريبس و« بيطب» 13 

پرورشـگاه   و «اسـتعاره » ی. شعر حـافظ قلمـرو  دينما یگری م حافظ جلوه یشعر تيخالق 14 

در درمان درد  کهاست  معروف دانسته پزشکرا نماد « بيطب» شاعر نيا است. يینمادگرا 15 

 16 است: ی او عاجز ماندهعرفانعشق 

 اشک خونيـن بنمودم به طبيبـان گفتنـد»
 

 
 «ق اسـت جـگـرسوز دوايـی دارددرد عش 

 (.040: 0390)حافظ شيرازی،               

ـــوا  » ـــج هـ ــس را زِ رنـ ـــودک نَفْ  ک
ـــارت   ــود ي ـــری ش ــين رهب ـــر چن  گ

 

 نکنــــد جــــز چنيـــن طبيــب دوا    
ــارت  ـــَرَد ب ـــرون ب ـــازل ب ـــن من  «زي

 (.171: 0349)اوحدی مراغی،           
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اسـت. حـافظ    اشک خونين، اشک عاشقی است که از شدت گريه به خون تبديل شده 1 

اسـت. دردی کـه    درمان عشـق را بـه پزشـکان نشـان داده     اشک خونين ناشی از درد بی 2 

اسـت.   در درمان آن عاجز کردهدرمانی جز جگرسوزی ندارد و همان است که پزشکان را  3 

تناسب وجود دارد و نشان از آن دارد کـه  « درد»و « دوا»، «طبيب»در اين غزل، حافظ بين  4 

 5 طبيب در اين بيت، نماد پزشک معروف است؛ يعنی طبيبان روزگار حافظ.

عرفـا راز آفـرينش و   »ترين سخن عارفان است و  شک عشق، بزرگترين و محوری بی 6 

کننـد و عشـق را مبنـای آفـرينش و وجـود       خالصـه مـی   "عشق"مۀ سرّ وجود را در کل 7 

 8 داند: (. حافظ نيز راز آفرينش انسان را در عشق می0006: 0396)سجادی، « دانند می

ـــی دَم زد » ــنت زِ تجلّ ـــو حس  در ازل پرت
 

 

 «عشق پيدا شد و آتش بـه همـه عـالم زد    
 (.091: 0390)حافظ شيرازی،                

 9 ق.( 469ـ190) یدهلو خسرو ريامب( 

ی سـعد او را »ی متولـد شـد و   دهلدر  کهی هند است گو یپارسشاعر و عارف بزرگ  10 

« گفتنـد  یمـ ی هنـد  طوطی است. به او سعد سبکاو به  اتيغزل. اند دادههندوستان لقب  11 

 12 حافظ به او اشاره دارد: تيب نيا( و 669: 0340، سايشم)

 شکرشکـن شـوند همـه طوطيــان هنـد    »
 

 

 «رود نـد پارسـی که به بنگاله مـیزيـن ق 
 (.669: 0390)حافظ شيرازی،               

ی مرهمنتوانسته است  که داند یمی پزشکرا نماد  بيطب، 033ۀ شماری در غزل دهلو 13 

 14 :کندی او چاره زخمی دل برا

ـــدانست » ـــاره ن ـــب چ ـــم را طبي  درد دل
 

 

ـــاره   پــاره ندانســت مــرهم ايـــن ريــش پ
 

ـــاگوش  ـــال بن ــه خ ـــان او زِ گوش  نشين
 

 

 «برد چنـان دل کــه گوشـواره نــدانست     
 (.37: 0373هلوی، د)                          
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ی او، خـال  زخمـ ی اسـت و مـرهم دل   روحدرد  بلکه، ستينی جسمی درد دهلودرد  1 

 2 .بانيطببناگوش معشوق است، نه طبابت 

 3 ق.( 496ـ193)ی کرمانی خواجوج( 

او را به سـبب تـالش در    کهی است هجرهشتم  سدۀرفان شاعران و عا نيبزرگتراز  4 

: 0347خواجـوی کرمـانی،   ر.ک؛ ) اند دهينام« نخلبند شعرا»عبارات،  بيترکالفاظ و  نييتز 5 

ت خود را بايترکو  نيمضامی از اريبسی و که دهد یمحافظ نشان  وانيددر  قيتحق(. 76 6 

، از 01ۀ شماری در غزل رمانکی خواجو(. 37است )ر.ک؛ همان:  ی گرفتهکرمانی خواجواز  7 

 8 داند یممعروف  پزشکرا نماد  بيطب، الجمال عيبداخود به نام  وانيد، در اتيالشوق کتاب

 9 :دينماسردردش را درمان  که خواهد یمو از او 

 ببـر طبيب صُداع از سرم که ايـن دل ريش»
 

 

ــرده    ــدا ک ـــر درد ف ــان را  زِ بـه ــت درم  اس
 

 ـن بينــی مـگر حکـايت طوفان چو اشک م
 

 

 «ايـم طوفــان را   کـه مــا زِ چشـم بيفکنـده  
 (.163)همان:                                     

 10 کـه  اسـت  کـرده  هيتشـب ی طوفـان آن به  زشيری اديزچشمان خود را در  اشکشاعر 

يی جـا ی اوست تـا  زخمبه سبب دل  اشک نيا زشير. کند ینمی آن تصور برای همانند 11 

. در بيـت دوم، شـاعر بـه صـنعت     کنـد تـا سـردردش را فرامـوش    اسـت   سبب شـده  که 12 

 13 مبالغه نمايد. طوفانشتا در زيادی اشک خود و صفت  است العارف دست زده تجاهل

 14 . طبيب، نماد معشوق و محبوب3ـ6ـ3

 15 شيرازی حافظالف( 

که در آن با دلی غمگـين آرزوی دوسـت را در سـر دارد،     344در غزل شمارۀ حافظ  16 

 17 گويد: دوری محبوب دست به دعا برداشته، میبرای درمان درد 

 مــا شــبی دســت بــرآريم و دعــايی بکنــيم»
 

 

ــيم   ــو را چــاره زِ جــايی بکن  غــم هجــران ت
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ــددی   ـــان م ــت رفيق ــد از دس ــار ش  دل بيم
 

 

 «تا طبيـبش بـه سـر آريـم و دوايـی بکنـيم       
 (.344: 0390حافظ شيرازی، )                 

ـ يرقبه « بيطب»حافظ،  تيب نيادر  ی دل، نمـاد معشـوق و   مـار يبۀ غـم هجـران و   ن 1 

ی او جنبۀ ها شهياندجنبۀ  ک. فقط يستينی مولومثل  کاملی عارفمحبوب است. حافظ  2 

ی اجتمـاع ـ   یاسـ يس ای ياميخهای  ؛ مثالً انديشهشتريبآن  گريدی ها جنبهی دارد و عرفان 3 

است   دهيورز ديأکت نکته نيابر  تيهدا(. شادروان صادق 696: 0393، سايشماست )ر.ک؛  4 

ی اخـوان ثالـث هـم    مهـد اسـت. شـادروان    خوانده اميخشاگرد  نيهوشمندترو حافظ را  5 

و  نيبـاتر يز(. 371: 0340، اخـوان ثالـث  « )اسـت  خُـرد شـده   اميـ خ کحافظ ي: »ديگو یم 6 

خود قهرمان داستان اسـت و بـه    که، آنجاست نهيزم نيای حافظ در شعرها نيتر یعاطف 7 

 8 :است ردهکی خود اشارت خوانسرود

 زدم ديشب به سيل اشک ره خـواب مـی  »
 

 

 «زدم نقشی بـه يـاد خط تــو بـر آب مـی    
 (.304: 0390)حافظ شيرازی،               

در » کـه  چنـان ی شعر اوسـت؛  قيموساز مشخصات بارز شعر حافظ،وفور اصطالحات و  9 

: 0393 ،سـا يشم« )نـد يگو یمـ يدان است، حافظ قيموس کهی کسبه  اکنون هم کستانيتاج 10 

ی در آواز و اسـتاد بودن، به سـبب   قرآنی او عالوه بر حافظ برااز « حافظ»( و لقب 393 11 

 12 است. ی هم بودهقيموس

 13 (ق. 440/446د. ی )زاکان ديعبب( 

 14 وستهيپدل  که داند یمی معشوق خود برای نمادرا « بيطب»، 011ۀ شماروی در غزل 

 15 ی اوست:جستجودر 

 افتــــاده بــــازم، در دل هـوايـــی  »
ـــی  ـــی طبيب ـــم، جـاي ـــی بيـاب  گـوي
 دارد شکـــايت، هـــر کــس زِ دشــمن

 

 دل بــــاز دارد، ميــــلی بـــه جـايـــی 
 بـــاشد کــــه ســـازم، دل را دوايــــی
ـــی  ـــايت، از آشنــايـ ـــا را شک  «مــ

 (.630: 0397)زاکانی،                    
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 1 اريبسـ ی او بـرا  وصـالش  که داند یمی محبوبغزل، شاعر دل را گرفتار عشق  نيادر 

 2 کهی عشق سوزناکی درمان درد براتا  داند یم ريناگزحال، خود را  نيادشوار است، اما با 

ی محبـوب ی خـود  بـرا ، تواند یم کهو هر جا  شدينديبی ا چاره، است کردهخود  رياسدل را  3 

 4 ی خود هم گله دارد.آشنا، هرچند از محبوب ابديب

 5 ق.( 449ـ413ی )ساوجسلمان ج( 

ی هجـر هشـتم   سـدۀ ی سرا سخن نيتر بزرگی، سلمان ساوجی رازيشفظ پس از حا 6 

 7 کـه ی اسـت  ا انـدازه و غزل بر همة شاعران همزمان خود بـه   دهيقصی او در برتراست. 

را نمـاد   بيطب، 649ۀ شماری در غزل و. اند دانستهطراز اول  انيسرا دهيقصی او را از برخ 8 

محبوب  نيابا  مانشيپما سلمان به عهد و ، ا کردهاو را رها  که داند یميی وفا یبمحبوب  9 

ـ ای بـر  عطوفترحم و  چيهاو  که داند یماست، هرچند  بنديپانامهربان  )شـاعر(   مـار يب ني 10 

 11 ندارد: 

در اين شعر، طبيب نماد محبوب شاعر است که در ابيات قبل از آن به ايـن موضـوع    12 

دارد. شاعر معتقد است کـه   است که اين محبوب را از جانش بيشتر دوست می اشاره کرده 13 

دهـد، او را بـر بـاد     چه صورت زيبای اين محبوب، همانند بادی که زلف را تکان مـی اگر 14 

رحم خود را نگـه داشـته، بيمـار     وفا و بی است، اما همچنان جانب احترام محبوب بی داده 15 

 16 لطف و محبت اين طبيب )محبوب( است.

 دارمـش  تـر مـی   آنکـه از جـان دوست»
 گـرچـه رويش داد بـر بادم چـو زلــف
 هيـچ رحمـی نيست بـر بيمـار خـويش

 

 شاو مـرا بگـذاشت، مـــن نگـــذارم   
 دارمـش  همچنان جــانب نگـــه مــی   

 «آن طبيبـی را کـــه من بيمـــارمش 
 (.790: 0340)ساوجی،                    
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 1 . طبيب، نماد ممدوح و درمانگری7ـ6ـ3

د درمانگری شمشير ممدوح خود )سـلطان  ، طبيب را نما00در قصيدۀ سلمان ساوجی  2 

 3 داند که با فرود آمدن بر سَرِ دشمنان، موجبات امنيـت و آسـايش مـردمش را    اويس( می

 4 است: فراهم ساخته

 دشمنت بيمار و شمشيرت طبيب حاذق است»
 

 

 «سـازدش در دم دوا  آيـد و مـی   بر سرش مـی  
 (.033: 0340)همان،                              

در اين قصيده که محور عمودی آن، مدح سلطان اويس است، شمشير ممدوح  شاعر 5 

است و کشتن دشمنان را با شمشير ممدوح، به دوايی  خود را به پزشکی ماهر تشبيه نموده 6 

است. مريضی دشـمنان ممـدوح، همـان دشـمنی آنـان بـا        برای آن دشمنان تشبيه کرده 7 

د دشمنان را که همان دشمنی آنان با ممدوح شاعر است و از اينکه اين شمشير دوای در 8 

ها را به قتل رسانده، در حقيقت، همچون  ها خورانيده است و آن ممدوح شاعر است، به آن 9 

 10 پزشکی درمانگر برای آنان است.

 11 جدول فراوانی نماد طبيب در شعر شاعران فارسی سدۀ هشتم هجری
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 9 64 09 71 3 01 60 در ديوان« طبيب»تعداد کلمۀ 

 0 01 7 03 9 6 1 طبيب معروف )پزشک(

 0 00 6 03 1 9 3 طبيب معنوی )عرفانی(

 3 1 9 07 7 1 9 معشوق و محبوب

 1 1 4 1 1 1 0 ممدوح شاعر

 12 
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 1 در شعر شاعران فارسی سدۀ هشتم هجریبررسی نموداری نماد طبيب : 0نمودار 

 2 

 3 . نماد طبيب در شعر شاعران عرب دورۀ انحطاط3ـ3

های بروز زبان نمادين و رمزآلود، خفقـان فکـری، سياسـی،     ترين انگيزه يکی از مهم 4 

های مستبد و حاکم است. فشار، ناامنی و  اجتماعی و فرار از اتهام و مؤاخذه از جانب نظام 5 

توجهی حاکمان غيرعرب، جز در موارد نادر  ار زيانبار حملۀ مغول و بینااميدی ناشی از آث 6 

هـا   هـا گرفتـه شـود و آن    به شاعران عرب، در دورۀ انحطاط سبب شد تا آزادی عمل آن 7 

های خود به زبان نمادين و سمبوليک روی بياورند. نماد طبيب در ميان  برای بيان انديشه 8 

گروه تلفيق که بيشتر عرفانی بود، ظاهراً بـه  شاعران اين دوره، برخالف شاعران فارسی  9 

دليل همين مشکالت و دردهای موجود در جامعه باشد که بسـامد بـاالتری را بـه نمـاد      10 

است. طبيب معنوی و روحانی در شـعر شـاعران    پزشک معروف و ممدوح اختصاص داده 11 

رد. در ايـن  شود و در نقطۀ مقابل شاعران گروه تلفيق قرار دا دورۀ انحطاط کمتر ديده می 12 

بخش از مقاله، ضمن بررسی تحليلی استقرايی نماد طبيب در شعر برخـی شـاعران دورۀ    13 

ها پرداخته شـده تـا انديشـۀ سـمبوليک      های رمزی و نمادين آن انحطاط به بيان ديدگاه 14 

 15 شاعران اين دوره در مقايسه با شاعران فارسی زبان قرن هشتم تبيين گردد.

طبيب  
 معنوی
37% 

پزشک  
 معروف
36% 

 معشوق
69% 

 ممدوح شاعر
1% 
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 1 ف. طبيب، نماد پزشک معرو0ـ3ـ3

 2 ق.( 131ـ119) شرف الدين البوصيری الف(

پـردازد و   ، ابتـدا بـه نکـوهش کـافران مـی     )ص(ای در مدح نبی مکرّم اسالم در قصيده 3 

کـردار نبودنـد وگرنـه خداونـد پيـامبران را همچـون        ها در عقايد خود راست گويد: آن می 4 

 5 فرستاد: ها نمی گر برای هدايت آنپزشکانی درمان

کردار بودند، خداوند پيامبران را برای هدايتشان  شان راست ها در صداقت يعنی؛ اگر آن 6 

 7 رود. فرستاد. همان طوری که پزشک بدون دليل به عيادت بيمار نمی نمی

دانـد کـه    ايمـانی، هماننـد مريضـی مـی     بوصيری در اين قصيده، کافران را در سُست 8 

و الهام از ايشان بـرای هـدايت بـه     )ص(نيازمند راهبری و هدايت به وسيلۀ حضرت محمد 9 

را به مانند انکار  )ص(های حضرت محمد سوی دين مبين اسالم هستند. وی انکار فضيلت 10 

گويد: دين  کند و می سته و آن را کاری بيهوده معرفی میکردن خورشيد و روشنی روز دان 11 

تـرين گفتارهـا    ترين و راسـت  ، قویقرآن کريمو معجزۀ جاويد ايشان،  )ص(حضرت محمّد 12 

 13 هستند:

را انکار نمايند، هرآينه مثل پرده انـداختن بـر    )ص(ها فضيلت پيامبر اکرم يعنی؛ اگر آن 14 

و  )ص(انا دين محمّـد تر از آن است که وصف شود. هم ـ خداوند بزرگ6روشنی روز است.  15 

 16 هاست. ترين دين ترين و راست و محکم ، از بزرگقرآنکتاب او، 

ـ »  ـا أَتَـتْ رُسْــلٌ لَهُـمْ   لَوْ يَصْدُقُونَ لَمَّ

 

 «أَتَــرَی الْطَّبِيْــبَ غَــدَا يَـــزُوْرُ عَلِيْـــلَا   
 (.091م.: 6114)البوصيری،              

 إِنْ أَنْکَـرُوْا فَضْــلَ الْنَبِـــیِّ فَإِنَّـمَــا   »
ـــدٍ   ـــنَ مُـحَمَّـ ـــرُ إِنَّ دِيْـ  اهللاُ األکْبَـ

 

ــ  ـــی ضَ ـــوْا عَلَ ــدُوْلَاأَرْخَ ـــهَارِ سُ  ـوْءِ الْنَ
ـــلَا   ـــوَمُ قِيْ ـــوَی وَأَقْـ ـــهُ أَقْ  «وَکِتَــابَ

 (.091)همان:                              
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 1 ق.( 473ـ130) الوردی ابنب( 

الوردی از شاعران عصر مملوکی بود که در معرةالنّعمان در سوريه به دنيا آمـد. او   ابن 2 

روف ا نماد همـان پزشـک معـ   ، طبيب ر«هذا اليهودی الطّبيب الّذی»ای به نام  در قصيده 3 

 4 داند: می

اين پزشک يهودی که خداوند عمر او را طوالنی نکناد، * انتقام خون پدرانش »يعنی؛  5 

را گرفت  ای قوم ما  از کار او غافل مباشـيد. * چشـم خورشـيد از اينکـه ايـن پزشـک        6 

: خدايا مرا از شر اين گويد ترسد، در حالی که می يهودی سرمه را در چشمانش بريزد، می 7 

 8 «.پزشک نجات بده

دانـد، بلکـه    ها را محـرم نمـی   شاعر نظر مساعدی دربارۀ پزشکان يهودی ندارد و آن 9 

کند و خطاب  است و برای مرگشان به درگاه خداوند دعا می ها را شرور و بدخواه ناميده آن 10 

الـوردی پزشـکان    گويد که از پزشکان يهودی غافل نشويد. در واقع، ابن به قوم خود، می 11 

هـذا  »ای بـه نـام     دانـد. وی در مقطوعـه   يهودی را پزشک واقعی و محل اطمينـان نمـی   12 

کنـد و از اينکـه ايـن     نفرت خود را از پزشکان يهودی ابراز می« اليهودی الطّبيب إذا رأی 13 

 14 ها را ببيند، هراس دارد: های آن یدشمن کافرکيش خانوادۀ او را معاينه کند و زيباي

زک ضعيفۀ مرا ببينـد. طبـع و سرشـت مـن از     اين پزشک يهودی هرگاه کني»يعنی؛  15 

وجود او بيزار است. * آيا اين بايسته است که او را از خـواهر همچـون خورشـيدِ روزش     16 

 17 «.های او را ببيند؟ حفظ نمايم، در حالی که اين دشمن کافرکيش زيبايی

 هَذَا اليَــهُوْدِیُّ الْطَّبِـيْــبُ الّـــذِی   
ـــهِ    ـــأْرَ لِآبَــائِـ ـــذَ الْثَـ ــدْ أخَــ  قَ
 تَخَافُ عَيْـنُ الشَّمْسِ مِـنْ کُحْـلِـهِ

 

ـــرَهُ    ـــا عُــمْـ ـــوَّلَ هللاُ لَنَـ ــا طَـ  لَ
 يَـــا قَـوْمَـــنَا لَــا تُهْمِلُـــوا أَمْـــــرَهُ

 ی شَـــــرَّهُقَائِــلَــــةً ربِّ اکْفِـــــنِ
            (www.arabi/poet/167.) 

 الْيَهُــوْدِیُّ الْطَّبِــيْبُ إِذَا رَأَی  هَــذَا »
 أَأَصُوْنُهَا عَـنْ أُخْتِهَا شَمْـسِ الْضُحَی

 

 أَُمَتِی الضَـعِيْفَةَ عَنْـهُ طَبْـعِی نَـافِــرُ  
ـــافِرُ ـــدُوُّ الْکَ ــنَهَا الْعَ ـــرَی مَحَاسِ  «وَيَ

              (www.arabi/poet/167). 
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اسـت. او پزشـکان يهـودی را کـافر      الوردی، طبيب را نماد پزشک معروف دانسته ابن 1 

ارد و راضی نيست حتّی چشمشان به زيبايی کنيزش بيفتد تا چه رسد به اينکـه او  شم می 2 

 3 را معاينه کند.

 4 (ق. 496ـ144) ين حلّیالدّ شي  صفی ج(

اسـت و جـز مـدايح نبـوی، در      هجـری هشـتم   ۀدر سـد شـيعه  از شاعران بزرگ او  5 

ـ  ـ عليهم  ثناگستری علی و اوالد علی هجو پزشـکی   دروی  .نيز اشعار بسيار دارد السالم  6 

 7 سرايد: چنين می« اسحاق»به نام 

نشترهای حجامت پزشکی به نام اسحاق، گويی که مسئوليت تباهی جهانيان »نی؛ يع 8 

اند تا هنوز بيـرون   است. * شمشيرهای او )نيشترها(، گويی که عادت کرده را ضامن شده 9 

 10 «.ای را بريزند و آنگاه در غالف شوند نيامده، خون کشته

هيچ مسئوليت پزشـکی  داند و  حلیّ، اسحاق طبيب را نمونۀ واقعی انسانی خونريز می 11 

است کـه هـر    برايش قائل نيست، تا جايی که تيغ جراحی او را به شمشيری تشبيه نموده 12 

زمان از غالف بيرون آيد، حتماً يک نفر را خواهد کشـت؛ گـويی کـه نيسـتی و نـابودی       13 

 14 است  جهانيان را با چاقوهای جراحش ضامن شده

 15 . طبيب، نماد ممدوح و درمانگری6ـ3ـ3

 16 .(ق 0300ـ0679ی )الموصل الف(

ای طبيـب را   پزشک و هنرمند دورۀ مملـوکی اسـت. وی در قصـيده    شاعر، چشموی  17 

 18 گويد: است و می دانسته« ابوعلی»نمادی برای ممدوح خود 

 مَبَاضِعُ إِسْحَـاقَ الطَّبِــيْبِ کَــأنَّهَا  »
 مُعَــــوَّدَةٌ ألَّـــا تُسَــــلَّ نِـصَــــالُهَا

 

ــلُ    ــالَمَيْنِ کَفِيْـ ــاءِ الْعَـ ـــهَا بِفَنَـ  لَـ
ــلُ  ــتَبَاحَ قَتِيْ ــی يُسْ ـــدَ حَتَّ  «فَـتُغْـمَ

 (.630تا:  )الحلّی، بی                 

بِيْـبُ أبُـــوْ عَلِــیِّ  »  يَـقُـولُونَ الطَـّ
 فَقُلْتُ عَلِمْتُ ذَلِـکَ وَهُـوَ سَـمْــحٌ

 

 ـوطَ الْيَـدَيْـنِبَذْلُ الْجُــوْدِ مَبْسُ بِهِ 
عُ کُـلَّ يَـوْمٍ أََلْـفَ عَيْــنِ  «يُـضَـيِـّ

         (www.arabi/poet/213). 
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دسـتی   گويند: پزشک واقعی همان ابوعلی است که بـا بخشـش و گشـاده    می»يعنی؛  1 

ای  دانـم او مـرد بخشـنده    ها گفتم: مـی  کند. * به آن مردم را همچون پزشکی درمان می 2 

 3 «.کند )طال يا نقره( را تباه می  روز هزار سکهاست که در هر 

اسـت و   علـی( دانسـته   در اين شعر، موصلی طبيب را نمادی برای ممـدوح خـود )ابـو    4 

کند، اين ممـدوح هـم    گويد همان طوری که طبيب با طبابت خود مردم را درمان می می 5 

 6 کند. های طال و نقره درمان می مردم را از دردِ ناداری با سکه

 7 ق.( 441ـ403طيب )خ ابنب( 

 8 بَعْـدَکُمْ  بِلْقَالْ عَلَیا مَ»از شاعران و خطيبان مشهور اندلس در قرن هشتم، در قصيدة 

داند که تدبير و  می« الحجّاج محمدبن أبی»، طبيب را نمادی برای ممدوح خود، «احٍنَجَ نْمِ 9 

 10 کنندۀ موفقيت است: انديشی او فراهم چاره

، انديشـی سـودمند تـو دربـارۀ بيمـاری مـن       ای پزشـکِ گناهـان مـن  چـاره    »يعنی؛  11 

کننده و ضامن موفقيت من اسـت. * همـۀ درهـای پـذيرش بـه روی مـن بسـته         فراهم 12 

 13 «.کنندۀ من  فقط تو کليد پيروزی و موفقيت من هستی اند. ای کمک شده

اسـت و از   های دنيا دانسته شاعر ممدوح خود را همچون پزشکی درمانگر درد مصيبت 14 

خطيـب   تواند کمکش کند. ابـن  یکه فقط او م  تعبير کرده« طبيب گناهان»اين ممدوح به  15 

، اين بندۀ خاکی و عاجز فانی را تنها کليـد موفقيـت   «الحجاج محمدبن أبی»ممدوح خود،  16 

شـود و   است. چنين سِير فکری در شاعران فارسی سدۀ هشتم مشـاهده نمـی   خود دانسته 17 

دليل اين مدعا، سخنان عارفان بزرگی همچون خواجوی کرمانی و حافظ شيرازی اسـت   18 

دهد. ايشان معانی ادبی  و معانی ادبی جزء کوچکی از فرهنگ آنان را تشکيل می که ادب 19 

انـد و تـاري ،    را به حوزۀ عرفان و عشـق مجـازی را بـه ميـدان عشـق حقيقـی درآورده       20 

پردازی را راهی برای رسيدن به شناخت  شناسی و داستان اإلجتماع، روانشناسی، مردم علم 21 

 22 اند. معبود حقيقی و اليزالی ساخته

 دْبِيْرُکَ الْنَــايَـا طَبِـيْبَ الْذُنُـوبِ تَ»
 سُـدَّ بَـابُ الْقَبُـولِ دُوْنِی وَمَــا لِـی  

 

 جِــعُ فِـیْ عِلَّـتِی ضَمِـينُ النَّجَـاحِ 
 «يَـا غِيَـاثِی سِـوَاکَ مِـنْ مِفْـتَــاحِ

                    (ww.adab.com.) 
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های ادبـی از نظـر معيشـتی و خفقـان      ترين دوره ترين و بحرانی دورۀ انحطاط سخت 1 

ای که در شعر شاعران دورۀ انحطاط، مدح ممدوح  است، به گونه فکری برای شاعران بوده 2 

هـا گـاهی    رفـت، بلکـه آن   کـار نمـی   فقط برای اشخاص، پادشاهان و صاحبان نفـوذ بـه   3 

 4  های دنيـوی  توانست آنان را به خواسته ند که میکرد دينارهای طال و نقره را ستايش می

طبيب »الوردی  الوردی بسامد بيشتری دارد. ابن برساند. ستايش دينارهای طال در شعر ابن 5 

 6 است: را در قصيدۀ زير نماد دينارهای طال دانسته« مصفّر

 إِذَا مَــــا تَعَــــاصَی مَــــنْ تُحِـــبُّ لِقَـــــاءَهُ    »
 

 

ـــوْ   ــلِ وَاسْتَـ ـــنِ الْوَصْـ ـــرُ عَـ ـــهِ الْتَغَـيُّـ  لَی عَلَيْـ
 

 فَارْسِـــــلْ لَـــــهُ الْدِيْنَـــــارَ فَـــــهْوَ طَبِـيْبُـــــهُ
 

 

ـــرُ     ـــيْبٌ مُصَفَّـ ـــا طَبِـ ـــجَبِ الـدُّنْيَـ ــنْ عَـ  «وَمِـ
(http://www.poetsgate.com/poem_41187.html.) 

و هرگاه کسی را که دوست داری، او را ببينی از آمدن و رسـيدن سَـر بـاز زد    »يعنی؛  7 

های دگرگونی و تغيير رفتار بر او چيره گردد، * برايش دينـار بفرسـت؛ زيـرا دينـار      نشانه 8 

 9 «.های اين دنيا، پزشکی زردرنگ )= دينار( است درمانگر اوست، و از شگفتی

آفريند. در  اگر نماد و سمبل با استعاره، کنايه و... همراه گردد، زيباترين تصويرها را می 10 

الـوردی، غيـر از    است. به اعتقاد ابن« دينارهای طال»استعاره از « طبيب مصفّر»اين شعر،  11 

وجـود دارد کـه در درمـان هجـران و     « دينـار »پزشک معروف، پزشک ديگری نيز به نام  12 

 13 درمانی مؤثر است. وصل و هر درد بی

 14 (ق. 419ـ191) نباتة المصریّ ابن ج(

امت شعر و شاعری با ترين شاعران دورۀ انحطاط بود که در رسيدن به زع وی از مهم 15 

« اميـری شـعر  »کرد و سرانجام، از اين کشمکش به لقـب   رقابت می« الدّين الحلّی صفی» 16 

داند کـه در هنگـام    ای، وی طبيب را نمادی برای ممدوح خود می بسنده نمود. در قصيده 17 

 18 خواهند: ها از او کمک می سختی

 نَـحْـوَ الْوَزِيـرِ فَقُـمْ مَـعَ الْأَصْحَــابِ   مَوْلَایَ لَقَـدْ جِئْـنَـا لِنَحْمِــلَ قِصَّـةً  »
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ايم تا داستانی را به سوی وزير ببريم. پس تو هم با دوستان باش  سرورم  آمده»يعنی؛  1 

ها  شک هنگام مريضی است و بی دوستان رسيدگی کن. * امروز نياز ما با تو افتاده کار هبو  2 

 3 «.شوند پزشکان فرا خوانده می

گويد  است و می نباته ممدوح خود را بر اساس تشبيه ضمنی به پزشک تشبيه کرده ابن 4 

د )= شوند، تو هم طبيب اين در همان طوری که در هنگام بيماری، پزشکان فراخوانده می 5 

نياز و حاجت( ما نزد وزير باش و در رفع نيازمان به ما کمک کن. شـاعر از نيـاز خـود و     6 

اسـت.   دوستانش نزد وزير به درد، و از ممدوح خود به طبيب درمانگر آن درد تعبير نموده 7 

نباته ممدوح را طبيب حاجات و سـبب درمـان دردِ نيـاز و احتيـاج دوسـتان       در اينجا، ابن 8 

 9 است. دانسته

 10 طبيب، نماد محبوب و معشوق. 3ـ3ـ3

 11 الدّين حلّی صفی الف(

داند و پس از توصيف  ای، وی طبيب را نمادی از محبوب و معشوق خود می در قصيده 12 

 13 گويد: است و می ناميده« طبيب عشق»های ظاهری معشوق، او را  و مدح زيبايی

است. *  اش قرار داده ناپذير و بسياردانا آن خال را بر گونه يعنی؛ تقدير خداوند شکست 14 

محبوب من، ماه شب چهاردهی است که گمان کرديم چهرۀ او بهشتی زيباست، ولـی از   15 

است. * زمـانی کـه ابـروی محبـوب خـم و       اين بهشت فقط عذابی دردناک به ما رسيده 16 

شود، قد و قامت راست و معتـدلی بـرای عاشـقان بانشـاط و سـرحال تکـان        متمايل می 17 

ـــوْ ـــا  اليَ ـــکَ وَإِنَّـمَ ـــاجَتُنَا إلَيْ  مَ حَ

 

 «يُـدْعَـی الطَّبِـيْـبُ لِشِـدَّةِ الْأَوْصَـابِ
                  (www.adab.com.) 

ــدِّهِ،  » ـــی خَ ـــالَ عَلَ ـــدَرَ الْخَـ                              وَ قَ
ـــةً،   ـــهُ جَـنَّ ـــنَّا وَجْـهَ ـــدْرٌ ظَنَ                               بَـ
                             لَمَّـا انْـحَــنَی حَاجِــبُهُ، وَانْـثَــنَی   
                              دَاوِ حَبِـيْـبِـی يَـا طَبِــيْبَ الْهَـوَی 
ـــهُ ـــخَصْرُهُ وَاهٍ، وَأجْــفَــانُـــ                                فَــ

 

ـــيمْ    ـــزِيزِ الْعَلِ ـــدِيرُ الْعَ ـــکَ تَقْ  ذَلِ
 فمَسَّـــنَا مِنْهَـــا عَـــذَابٌ أَلِـــيمْ   
ـــوِيمْ  ـــدّاً قَـ ـــاقِ قَ ـــزُّ لِلْـعُشَ  يَـهُ

ـــنِی ـــيمْ  وَخَـلِّ ــالِی عَـلِ ـــی بِحَ  إنِّ
 «مَــرِيْضَةٌ، وَاللَّحْظُ مِنْــهُ سَـقِيــمْ 

 (.641تا:  الحلّی، بی)                 
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دهد. * مرا درمان کن ای دوست من  ای طبيب عشق  و مرا به حال خودم وامگذار؛  می 1 

آور اسـت و ديـدن آن    زيرا من به حال خود داناترم. * کمر و پهلوی اين محبوب شگفت 2 

خماری( سُست و مريو هستند، و  شود، و چشمان او )از فرط موجب آه و حسرت آدم می 3 

است )چشم تحمل يـک نگـاه آن کمـر و     چشم از ديدن آن کمر و پهلوی زيبا بيمار شده 4 

 5 «.پهلو را ندارد(

 6 ق.( 171ـ109) جنان األنصاری األندلسی ابن ب(

ای که در پايان  وی از شاعران قرن هفتم در دورۀ موحدين در اندلس بود و در قصيده 7 

 8 است: را نمادی از محبوب خود دانسته، طبيب  عمرش سروده

پزشک شکايتم را ندانست. شکايت من اين است که ايـن طبيـب )محبـوب(    »يعنی؛  9 

هسـتم، چـون     همان کسی است که مرا بيمار نمود. * و من اگر به شـفای خـود راضـی    10 

فضل محبوب آن را جبران نمود، و اگر به بيماريم راضی باشم، راضی به رضای محبوبم  11 

 12 «.هستم

ب و معشوقی است که شاعر بيماری و شفای خود را در اين قصيده، طبيب نماد محبو 13 

 14 است. هر دو وابسته به رضايت و خشنودی اين محبوب خود دانسته

 15 (.ق 473ـ130) الفوارس بیأ ج(

ای ابتـدا   دان سوری است که در قصيده الوردی، شاعر، اديب، تاري  وی مشهور به ابن 16 

شهر را در زيبايی برتـر از   پردازد و اين های شهر حمص می به ستايش و توصيف زيبايی 17 

تراشی روی  کند. وی بر اساس صنعت ادبی حسن تعليل، به دليل تمام شهرها معرفی می 18 

داند، تنها به اين دليـل کـه حـروف     است و اين شهر را نمونۀ صداقت و درستی می آورده 19 

 20 است:« حم و ص» قرآناز جنس حروف مقطعۀ « حمص»شهر 

 جَهـِلَ الطَّبِـيْبُ شِـکَايَـتِی وَشِکَـايَتِی»
 وَإِنْ أَرْتَضَـی بُرْئِـی تَـدَارَکَ فَـضْـلُــهُ 

 

 أَنَّ الطَّـبِيْبَ هُــوَ الّـذِی هُـوَ مُمْـرِضُ     
 «وَإِنْ أَرْتَضَی سُقْمِی رَضِيتُ بِمَا رَضَـی 

 (.009م: 0331)األنصاری األندلسی،   

 حِمْـصٌ قَــدْ فَـاقَ فِـی الْحُسْـنِ بِالَدِ  طَـالَ عِنَـــادْ  مَـا حِمْـصُ قَلِيْـلَةٌ وَإِنْ»
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نی های شهر حمص کم نيستند، هرچند سرکشـی و عنـاد در آن طـوال    خوبی»يعنی؛  1 

اسـت. * حمـص از راسـتی و     شود. شهر حمص در زيبايی بر تمام شهرها برتـری يافتـه   2 

حم  قرآن کريمدهد؛ چراکه حروف اين شهر از جنس حروف مقطعۀ  درستی به تو خبر می 3 

 4 «.و صاد است

پردازد و  الوردی پس از توصيف شهر حمص، به ستايش ممدوح و محبوب خود می ابن 5 

 6 داند: خود میاو را درمانگر دل سرگشتۀ 

را با  "طبيب"توانی طای  محبوب من درمانگر قلب من است. اگر بخواهی می»عنی؛ ي 7 

حای جايگزين کنی )تا بشود: حبيب(. ** نرم و نازک با مهارت و دانشـمند اسـت. اگـر     8 

 9 «.سازد برگردد، دل سرگردان مرا زنده می

اين گويد که اگر  است تا جايی که می شاعر طبيب را نمادی برای معشوق خود دانسته 10 

 11 کند. معشوق برگردد، قلب سرگردان او را آرام و زنده می

 12 طبيب، نماد طبيب معنوی يا روحانی .7ـ3ـ3

رحم بودن آن، شاعران نيـز بـه    در دورۀ انحطاط، به دليل فشار و ناامنی، سخت و بی 13 

عنوان جزئی از مردم دو چيز را ياران روزهای سخت خـود ناميدنـد. گروهـی بـه جانـب       14 

فتند و گروهی به زهد و ترک دنيـا و دينـداری روی آوردنـد تـا در عـوض      بندوباری ر بی 15 

اند، در آن جهان در نعمت و راحتی باشند. به  محروميت و رنجی که در اين جهان کشيده 16 

و طلب شفاعت از  )ص(های صوفيه فراوان شد و شاعران به مدح پيامبر همين دليل، خانقاه 17 

نمادی بـرای طبيـب روحـانی و معنـوی در شـعر      اولياء روی آوردند. اما طبيب به عنوان  18 

شاعران اين دوره، برعکس شاعران فارسی سدۀ هشتم، تا آنجا که بررسی و تحقيق شد،  19 

 تُـنْبِـيْکَ حِمْــصُ صِـدْقــاً وَسَـــدَادْ   

 

 «إِذْ مِــنْ سُـوَرِ الْقُــــرْآنِ حـم وَ ص  
                ( www.arabi/poet/167). 

 فَـهْـوَ طَبِـيْـبٌ لِفُـــؤَادِی وَلَـــوْ  »
ـــةٍ ـــبٍ وَذُو حِکْــمَـ ـــدُ ذُوْطِ                                 أَغْـيَ

 

 شِئْـتَ لَأَبْـدَلْــتَ الْطَــــاءَ حَــــا    
 «لَـوْ عَـادَ أَحْيَـا قَلْبِـیَ الْطَــائِحَــا

            (www.arabi/poet/167.) 
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ق.( ديـده  131ــ 101)الدّين تِلِمْسـانی   ندرت در شعر اندک شاعران عارفی مانند عفيف به 1 

 2 شود. می

ای به  که در قصيدهاز شاعران و صوفيان بزرگ و مشهور دورۀ انحطاط است  تلمسانی 3 

 4 گويد: است و می اسلوب قصايد جاهلی، طبيب را نماد محبوب عرفانی خود دانسته

ويژه کسانی که قلبی شاداب دارند. *  جهان زيبايی او را دوست دارند، بهتمام »يعنی؛  5 

ها را ببينی.  ای سعد  هنگامی که از آن ديار )نقا( گذر کردی، شتر را نگه دار تا غارت دل 6 

* در آن قبيله، کشتۀ عشقی است که گوشۀ جمال چشم محبـوب او را از بيمـاری شـفا     7 

ای  من روحم را فدای  منشين و دوست من گرديدهاست. * ای محبوب دلربايی که ه داده 8 

 9 «.کنم اين محبوب همچون آهو می

الدّين تِلِمسانی در اين قصيده به فراخوانی اسلوب عاشقانی نظير امروءالقيس و  عفيف 10 

است و زيبايی و معصوميت محبـوب معنـوی خـود را بـه آهـو       امثال او در عشق پرداخته 11 

محبوب روحانی و زيبای همچون آهوی اوست که بـا  است. طبيبِ تلمسانی،  تشبيه نموده 12 

 13 است. جمال سحرانگيزش او را از بيماری عشق شفا داده

 14 بررسی نموداری نماد طبيب در شعر شاعران عرب دورۀ انحطاط: 0جدول 
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تعداد کلمه  
 طبيب در ديوان

1 1 3 0 3 7 6 01 

 فَعُمُـوْمُ الْکَــوْنِ يَهْــوِی حُسْنَـهَــا   »
ـــقَا   ــاوَزْتَ النَّـ ــعْدُ جَـ ــا سَـ  وَ إِذَا يَـ
ــویً    ـــيْتُ هَـ ــیِّ مَـ ــذَاکَ الْحَـ  فَبِـ

ــهِ  ــا بِ ــادِناً   يَ ــدِی شَ ــا أَفْ ــی أَنَ                               رُوحِ

 

 وَخُصُـوصاً صَاحِبُ الْقَلْـبِ الطَّــرُوْبِ  
 فَاحْبِـسِ الْعِيْسَ تَـرَی نَهْـبَ الْقُلُـوبِ
 قَــدْ بَرَاهُ الْسُـقْمُ عَنْ عَـيْنِ الطَّبِيْـبِ  
 «فَاتِناً أَمْسَـی نَـدِيْمِــی وَحَبِـيْـبِــی   

 (.063: 0م.، ج 6119)تلمسانی،       
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طبيب معروف 
 «پزشک»

7 3 3 1 1 6 0 4 

طبيب معنوی 
 «عرفانی»

1 1 1 0 1 1 1 1 

 1 6 0 معشوق
 

0 1 0 1 

 3 1 6 6 1 1 0 0 ممدوح شاعر

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 گيری نتيجه. 7

، «المکتبــة الشــاملة»رهــای افزا . در تحقيقــاتی کــه از واژۀ طبيــب، بــر اســاس نــرم0 12 

و نيز کتب و مقاالت و... به عمل آمد، مشخص شد کـه  « گنجور»و « الموسوعة الشعرية» 13 

« معشـوق »و « پزشـک معـروف  »طبيب در شعر شاعران عرب دورۀ انحطاط، بيشتر نمـاد   14 

است، هرچند برخی شاعران آن را برای مدح ممدوح و ستايش درمانگری و توانايی او نيز  15 

الوردی به دليل مشـکالت اقتصـادی موجـود در عصـر      اند و برخی همانند ابن ردهکار ب به 16 

 17 اند. انحطاط، طبيب را نمادی از دينارهای طال و نقره دانسته

زبان نماد طبيب را از معنای مـادّی و زمينـی بـه معنـای رمـزی و       . شاعران فارسی6 18 

، خواجـوی کرمـانی و   اند؛ مثالً شاعران عارفی همچون حافظ، اوحـدی  عرفانی سوق داده 19 

 ممدوح شاعر معشوق طبيب معنوی پزشک

94.07 

6.91 
07.69 

69.40 
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اهللا ولی، نماد طبيب را از معنای مرسوم فراتر رانده، آن را از ادراک حسـی بـه    شاه نعمت 1 

محبـوب  »اند. اما در شعر شاعران دورۀ انحطاط، غالبـاً طبيـب نمـاد     ادراک باطنی رسانده 2 

است. شاعران اين دوره، نمـاد طبيـب را در همـان معنـای ظـاهری و حسـی       « جسمانی 3 

و « معشـوق »اند؛ زيرا آنان برای فراموشی دردهای دنيوی، طبيـب را نمـاد    ردهمحصور ک 4 

 5 اند. اند و درمان دردهای خود را در محبوب و معشوق جسته دانسته« محبوب»

معنايی است،  بافت معنوی تصويرهای نمادين شاعران دورۀ انحطاط از طبيب، تک. 3 6 

از طبيـب، سـه بافـت متفـاوت      در صورتی که تصوير نمادين شاعران فارسی سدۀ هشتم 7 

ــ بافـت عارفانـه. در واقـع، تصـاوير      3ـ بافت سنّت ادبی. 6ـ بافت لغوی معمول. 0دارد:  8 

نمادين شاعران فارسی سدۀ هشتم، ميان حقيقت و مجاز شناور اسـت. شـايد بـه همـين      9 

هـای حـافظ، همـين سـنّت      الدّين خرمشاهی در شرح و تفسير عرفـانی غـزل   سبب، بهاء 10 

 11 است. ـ سنّت ادبی( را در پيش گرفته ـ لغوی و عادی سمبوليکبُعدی ) سه

اهللا ولـی کرمـانی و حـافظ شـيرازی،      . شعر برخی شاعران فارسی، مانند شاه نعمت7 12 

توان نماد طبيب را در شعر حـافظ مشـخص    صراحت نمی نمادی چندوجهی دارد؛ مثالً به 13 

خطايی دارد و نوع فهم شعر کرد. در واقع، شعر او شعر چندپهلويی است و متافيزيک چند 14 

بيـت )محـورافقی(    حافظ بستگی به نوع نگرش خواننده دارد. اگر نگرش خواننده به تـک  15 

رود؛ زيرا شعر حافظ از اين لحـاظ   ها فرومی شک در گردابی از تعبيرها و استنباط باشد، بی 16 

رمزواره و نمادين )عرفانی( است. ولی در نگرش به کلّ شـعر )محـور عمـودی(، غـرض      17 

افظ ممکن است مدح يا عشق زمينی باشد. در حقيقت، فضای عرفانی حاکم بر انديشه ح 18 

است. در شعر او، هر جا طبيب نماد معشـوق   و تفکر حافظ، شعر او را خانة رمز و راز کرده 19 

 20 است. ای آورده، آن را به محبوب معنوی تبديل کرده زمينی است، بالفاصله قرينه

له تبيين شد، نماد طبيب در دورۀ انحطاط به ترتيب که در بخش نموداری مقا . چنان9 21 

اسـت. امـا در ميـان    « معشـوق »و « ممـدوح شـاعر  »، «نماد پزشک معروف»اولويت برای  22 

نماد طبيب معنوی »شاعران فارسی سدۀ هشتم، برعکس دورۀ انحطاط است و به ترتيب  23 

 24 است.« شاعرنماد ممدوح »و « نماد محبوب و معشوق»، «نماد پزشک معروف»، «و روحانی
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. نماد طبيب معنوی در شعر شاعران دورۀ انحطاط، در شعر اندک شاعران ملتزمـی  1 1 

« طبيـب »مورد  39شود، به طوری که از مجموع  الدّين تِلِمْسانی، ديده می همچون عفيف 2 

موجود در ديوان شاعران دورۀ انحطاط که در اين مقاله بررسی شد، فقـط يـک مـورد از     3 

اختصاص داده شده، اما طبيب معنوی در شعر شاعران « بيب معنویط»سوی تِلِمْسانی به  4 

ای کـه خواننـده    شايستۀ توجه است، بـه گونـه  « گروه تلفيق»ويژه  فارسی سدۀ هشتم، به 5 

ها نخواهد بود. طبيب در شعر شاعران  آگاهی از رموز شعر اين شاعران، قادر به فهم آن بی 6 

عر شـاعران فارسـی، پُلـی ميـان     بعـدی و سـاده اسـت، ولـی در شـ      دورۀ انحطاط، تـک  7 

 8 و «اسـتعاره » نگـری اسـت. شـعر فارسـی سـدۀ هشـتم، قلمـروی        نگری و مـادّی  روحانی

و  تخيّـل  یدر قلمـرو فـراوان  با بـار ادراکـی و عـاطفی     که است «نمادگرايی»پرورشگاه  9 

 10 کند. میجلوه  اين شاعران خالقيّت شعری

های عاشقانه، تقديس و  غزل . پيام واالی شاعران عارف زبان فارسی قرن هشتم در4 11 

تسبيح عشق است و عشق آنان، ازلی و ابدی اسـت. شـاعران فارسـی سـدۀ هشـتم، در       12 

اند که چارۀ آن فقـط جگرسـوزی،    تعبير کرده« دوای درد عشق»غزليات خود از طبيب به  13 

های شاعران دورۀ انحطاط،  جانگدازی و فنا در محبوب است، اما دوای درد عشق در غزل 14 

 15 ش برای رسيدن به محبوب زمينی و بوسه بر آن است.اغلب تال

ممـدوحان  »يـا  « دينارهای طال و نقره». شاعران دورۀ انحطاط، طبيب را نمادی از  9 16 

دانند که تنها چارۀ درمان دردهای زودگذر دنيوی آنان هسـتند. امـا در    می« عاجز و فانی 17 

و حافظ شـيرازی و...  نقطۀ مقابل، شاعران فارسی قرن هشتم، همچون خواجوی کرمانی  18 

انـد و   معانی ادبی را به حوزۀ عرفان و عشق مجازی را به ميدان عشـق حقيقـی درآورده   19 

پردازی را راهی برای رسيدن بـه   شناسی و داستان اإلجتماع، روانشناسی، مردم تاري ، علم 20 

 21 اند. شناخت معبود حقيقی و اليزالی ساخته

تم، غالبـاً بـرای مـدح ممـدوح يـا      . نماد طبيب در قصايد شاعران فارسی سدۀ هشـ 3 22 

ها، نمادهـای عرفـانی بـر نمـاد ممـدوح، طبيـب        پزشک معروف است. اما در غزليات آن 23 

معروف و معشوق برتری دارد. البته نوع نگرش شاعران زبان فارسی سدۀ هشتم به نمـاد   24 

ها نيز متفاوت است؛ مثالً شعر حافظ از نظر رمزگرايـی بـا ديگـر     طبيب در ميان خود آن 25 
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هـای   اعران زبان فارسی تفاوتی عميق دارد. غزليات حـافظ، هـم ماننـد سـعدی جنبـه     ش 1 

عاشقانه دارد و هم مانند عطار، مولوی و عراقی سـطوح عارفانـه دارد و از سـوی ديگـر،      2 

وظيفۀ اصلی قصيده را که مدح اسـت، بـر دوش دارد. از ايـن رو، شـعر حـافظ نماينـدۀ        3 

شعر او هم معبود، هم معشوق و هم ممـدوح   های شعری قبل از اوست و قهرمان جريان 4 

 5 است.

 6 ها نوشت پی. 9

ترين شاعران قرن هشتم هستند که به هر دو شـيوۀ   از مهم« گروه تلفيق». شاعران 0 7 

غزل عارفانه و عاشقانه )و آوردن مدح قصيده در غزل( توجه دارند. اوج جريان تلفيـق در   8 

تر است )ر.ک؛ شميسـا،   بقيه پيشرفته حافظ شيرازی است و بعد از او، خواجوی کرمانی از 9 

0393 :631.) 10 

 11 فَانْفَلِقْ )پس شکافته شد ]دريا به عصای موسی[(. مطلق دريا( ،قلزم ) دريای سرا. 6

مـا بـه موسـی وحـی     پـس  »مضمون:  اين دارد، با شعراء ۀسور 13 يۀاين بيت اشاره به آ 12 

دريـا   ۀو آب هر قطعـ  دريا شکافت، چون زد. زنی نيل کرديم که عصای خود را به دريا 13 

 14 .«مانند کوهی بزرگ روی هم قرار گرفت

 15 . سيزده پيامبری که به فرمان خداوند متعال برای هدايت قوم سبأ فرستاده شدند.3

 16 «.تک ابيات شعر در يک قصيده؛ ابيات شعر را مستقل در نظر گرفتن تک». يعنی؛ 7

 17 منابع و مآخذ. 1

 18 .قرآن کريم

الموصـل:   .منجـد مصـطفی بهجـت    يقتحق .يوانالد ق.(.0701د. )األنصاری األندلسی، محمدبن محما 19 

 20 جامعة الموصل.

 21 المصرية. الحسينية المطبعة. المصر: 0.  چأخبار البشر یالمختصر ف تا(. )بی علی. بن إسماعيل ابوالفداء،

 22 . زير نظر مرتضی کاخی. تهران: زمستان.صدای حيرت بيدار(. 0340اخوان ثالث، مهدی. )

در شعر فارسی سدۀ هشتم و شاعران دورۀ  "طبيب"نماد (. »0336سن و يحيی معروف. )امرايی، محمدح 23 

 24 .00ش  .3س. تطبيقی اتادبي ۀکاوشنام «.عباسی )تأملی در نگرش متفاوت شاعران فارسی و عربی(

 25 .03ـ6صص 

http://www.ensani.ir/fa/content/349765/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/349765/default.aspx
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 1 به کوشش سعيد نفيسی. تهران: سپهر. .ديوان(. 0349ين. )الدّ اغی، رکناوحدی مر

 2 دار المعرفة. يروت:ب .يوانالد ق.(.0769يد. )، محمدبن سعيریالبوص

. تهـران: شـرکت انتشـارات    3. چ های رمزی در ادب فارسـی  رمز و داستان(. 0319پورنامداريان، تقی. ) 3 

 4 علمی فرهنگی.

 5 الشروق. دار ية:اإلسکندر يدان.ز يوسف يقدراسة وتحق .يوانالد .(.م6119ين. )الدّ يف، عفیمسانلِتِ

 6 . تهران: مرکز.6. ترجمۀ مهدی سحابی. چ سمبوليسم(. 0349چدويک، چارلز. )

. مشـهد: انتشـارات   3. مقدمۀ محمـدجعفر يـاحقّی. چ  ديوان(. 0390ين محمد. )الدّ حافظ شيرازی، شمس 7 

 8 نشر(. آستان قدس رضوی )شرکت به

 9 دار صادر. :لبنانـ  يروتب .يوانالد ا(.ت ين. )بیالد ی، صفیالحلّ

 10 . تهران: قطره.6. چ های حافظ شرح عرفانی غزل(. 0341الدّين. ) خرمشاهی، بهاء

 11 . تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.نامه حافظ(. 0343ــــــــــــــــــ . )

 12 ان: جاويدان.به کوشش م. درويش. تهر .ديوان(. 0373دهلوی، اميرخسرو. )

. مقدمۀ عباس اقبال آشـتيانی. تصـحيح، تحقيـق، شـرح و ترجمـۀ      کليات ديوان(. 0397زاکانی، عبيد. ) 13 

 14 حکايات عربی از پرويز اتابکی. تهران: زوّار.

 15 . تهران: سخن.از کوچۀ رندان(. 0347کوب، عبدالحسين. ) زرين

 16 ی.أتمّ شرحه محمد عبدالقاهر الفاضل قه وحقّ .شرح المعلّقات السبع ق.(.0399. )بن أحمد هللاا، عبدیالزوزن

 17 ادق.مؤسسة الصّ :طهران .0ط 

تصـحيح ابوالقاسـم حالـت. تهـران:      . به کوشش احمد کرمی. مقدمـه و ديوان(. 0340ساوجی، سلمان. ) 18 

 19 «.ما»نشريات  سلسله

 20 . تهران: انتشارات طهوری.فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفانی(. 0341. )جعفر يدسسجادی، 

بررسی تطبيقی نماد شير در شعر نيما يوشيج و خليـل مطـران )تـأملی در نگـاه     (. »0331ليمی، علی. )س 21 

 22 .047ـ093. صص 6  . ش0. سنقد و ادبيات تطبيقی«. متفاوت دو شاعر(

نامۀ علـوم انسـانی دانشـگاه شـهيد     پژوهش«. نماد در اشعار سهراب سپهری(. »0397شريفيان، مهدی. ) 23 

 24 .003ـ031. صص 71ـ79. ش بهشتی تهران

 25 . تهران: ميترا.شناسی شعر سبک(. 0393شميسا، سيروس. )

. به اهتمام و تصحيح تقی تفضّلی. تهران: انتشـارات علمـی   ديوان(. 0340عطار نيشابوری، فريدالدّين. ) 26 

 27 فرهنگی.

عفيـف   . مقدمـه، تصـحيح، تحشـيه و تعليـق    تمهيـدات تا(.  بن محمد. )بی القضات همدانی، عبداهللا عين 28 

 29 يران. تهران: منوچهری.عس

 30 . مصر: دار الکتب المصرية.نقد النثرم.(. 0333بن جعفر. ) البغدادی، قدامة
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 1 تصحيح احمد سهيلی خوانساری. تهران: چاپ مروی. .ديوان(. 0347خواجوی کرمانی، محمودبن علی. )

 2 : زوّار.. به کوشش سيد محمد دبيرسياقی. تهرانديوان(. 0341منوچهری دامغانی، احمدبن قوص. )

. تهـران:  1نيکلسـون. چ  . مطابق با نسخۀ رينولد آلـن ديوان شمس(. 0396الدين محمد. ) مولوی، جالل 3 

 4 پيمان.

. تهـران:  0ج.  01اصغر حکمت.  اهتمام علی . بهاألبراراألسرار و عدّة کشف(. 0377الدين. ) ميبدی، رشيد 5 

 6 اساطير.

 7 : چاپخانۀ مروی.. تهران1و 9. ج فرهنگ نوربخش(. 0340نوربخش، جواد. )

 8 . به کوشش بهمن خليفه. تهران: طاليه.ديوان(. 0390اهللا. ) ولی، شاه نعمت

. تصحيح والنتين ژوکوفسکی. مقدمۀ قاسم انصـاری.  کشف المحجوبتا(.  بن عثمان. )بی هجويری، علی 9 

 10 تهران: طهوری.

ادبيـات تطبيقـی   «. ارسیهای آن در شعر ف وقوف بر اطالل و دمن و گونه(. »0330ها، محمدرضا. ) يلمه 11 

 12 .339ـ304. صص 1. ش 3. س کرمان
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