واکاوی تطبيقی نماد «طبيب» در ادب فارسی سدۀ هشتم و ادب عربی دورۀ
انحطاط بر اساس مکتب تطبيقی آمريکايی


0ـ محمدحسن امرايی6 ،ـ محمدتقی زند وکيلی

 .0دکترای زبان و ادبيات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ايران
 .6استاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران
(تاري دريافت0331/16/13 :؛ تاري پذيرش)0331/00/06 :

چکيده
شاعران زبان فارسی سدۀ هشتم هجری و عرب دورۀ انحطاط ،هر يک دريافت های مختلفـی از
«طبيب» داشته اند .اين برداشت های متفاوت را میتوان در قالب «نماد» برای عنوانهايی مشابه مانند
« .0طبيب معنوی .6 ،ممدوح و ستايشِ توانايی و درمانگری او .3 ،محبوب و معشـوق و  .7پزشـک
معروف» خالصه نمود .اين مقاله به بررسی تطبيقی نماد «طبيب» بر اساس مکتب آمريکايی ادبيـات
تطبيقی در شعر شاعران دو دورۀ مورد نظر میپردازد تا نشان دهد که احساسات درونی اين شـاعران
در قالب بروز و ظهور انديشه های نمادين ،چقدر با هم مشابه يا متفاوت هستند و اصوالً منظور آنـان
از نماد «طبيب» چيست روش کار در اين تحقيق ،تحليلیـ استقرايی است .يافتههـای اساسـی ايـن
پژوهش عبارتند از0 :ـ طبيب غالباً در شعر شاعران دورۀ انحطاط نماد «پزشک» معـروف« ،ممـدوح»
شاعر و «ستايش درمانگری و توانايی او« است ،هرچنـد برخـی آن را در وصـف معشـوق و سـتايش
دينارهای طال و نقره نيز به کار برده اند6 .ـ شاعران فارسی نماد «طبيب» را از معنای مادّی و زمينـی
به معنای رمزی و عرفانی سوق دادهاند ،اما شـاعران عصـر انحطـاط «طبيـب» را در همـان معنـای
ظاهری و حسی محصور کردهاند3 .ـ نماد طبيب معنوی در شعر شاعران دورۀ انحطـاط کمتـر ديـده
میشود ،اما بيشترين بسامد را در غزليات شاعران فارسی سدۀ هشتم هجری دارد.
کليدواژهها :ادبيات تطبيقی ،نماد ،طبيب ،شعر فارسی سدۀ هشتم ،شعر عربی دورۀ انحطاط.

(نويسندۀ مسئول)E-mail: amrayy77@yahoo.com
E-mail: m_zand@yahoo.com
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 .0مقدمه
«نماد» يکی از آرايه های ادبی است که ويژگی اساسی آن ،ابهامآفرينی ،توليد معنی و
وسعت بخشيدن به بار معنايی کالم است .در زبان سمبوليک ،مقصود از نماد ،صـورت و
ظاهر کالم نيست ،بلکه مفهومی ماورای ظاهر ،فراتر و عميقتـر از آن اسـت .نمادهـا و
تمثيلها همواره در تاري اديان و اعماق ذهن و روان بشر تداوم ،وحدت و ثبوت خاصـی
دارند و بر مبنای ساختارهای مشابه به پيش می روند .زبان نمادها و رمزها به عنوان يک
زبانِ جهانی و فهميدنی برای تمام افراد بشر ،ميل به ايجاد وحدت و حذف کثرتها دارند
و با عملکردی تربيتی ميان دنيای درون و دنيای بيرون انسان ارتباط برقرار میکنند .نماد
موجب تکامل روحی انسان و پيشبرد او به سوی معنويت شده ،درکی زيباشناسـانه بـه او
می بخشد تا در پهنۀ هستی ،رابطۀ خود با جهان و عوالم برتـر را دريابـد و راه رهـايی از
جنبه های وجودی را در پرتو شناخت خود و دنيای اطرافش پيدا کند و به ماورای حقيقت
دست يابد .آميختگی شعر و عرفان بهقدری ظريف و دقيق است که تشخيص آن شـايد
همچون امتياز مرز سايه و آفتاب ،دشوار و ديرياب باشد؛ چراکه شعر در يک معنای عام و
فراگير ،خود نوعی عرفان است .نماد «طبيب» از مهمتـرين نمادهـای عرفـانی مشـترک،
ميان شعر عربی و فارسی است که شاعران عرب و فارسی ،فراوان در کتـابهـا و اشـعار
خود ذکر نموده اند ،ولی متأسفانه در کتـب شـرح اصـطالحات عرفـانی ،کمتـر بـه نمـاد
«طبيب» پرداخته شدهاست.
شاعران عربی دورۀ انحطاط و فارسی قرن هشتم ،ويژگیهای مشترک فراوانی با هم
دارند که موارد زير از جملۀ آنهاست:
 . 0توجه فراوان شاعران هر دو دوره به بيان و بديع ،تا جايی کـه در سـبک عراقـی،
بهويژه امثال حافظ ،مسائل بالغی مطرح گرديد که انـدک کتـابهـای قـديم بالغـی از
عهدۀ تبيين حدود و تعريف صنايع آن برنمی آمد و در شعر دورۀ انحطاط نيـز اسـتفاده از
صنايع ادبی تا جايی پيش رفت که شعر را به ورطۀ نابودی و هالکت کشانيد.
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 .6هر دو دوره با توجه به اثرات زيانبار حملـۀ مغـول وضـعيت سياسـی ،اجتمـاعی و
اقتصادی خوبی نسبت به ديگر دوره ها نداشتند که اين موضوع بر شـعر و روحيـۀ آنهـا
تأثيرات جدی داشته ،در ادبيات آنها انعکاس يافتهاست.
 .3شعر دينی در هر سه مقولۀ « .0مدايح نبوی .6 ،شـعر صـوفيانه و  .3شـعر دعـا و
ابتهال» رواج داشتهاست.
از سوی ديگر ،با توجه به تفاوتهای فردی و روحيۀ متفـاوت شـاعران هـر دو دوره،
«طبيب» در مفاهيم و نمادهای مختلفی نزد اين شاعران بهکار رفتهاست ،به طـوری کـه
شعر هر يک از اين دو دوره نسبت به ديگری جلوهای منحصربهفرد يافتهاست .اين مقاله
تالش می کند تا به اين پرسش پاس دهد :روحيه و نگرش متفاوت شاعران عـرب دورۀ
انحطاط با فارسی سدۀ هشتم هجری در چهـارچوب اسـتفاده از نمـاد «طبيـب» چگونـه
بودهاست؟
 .6پيشينۀ پژوهش
دربارۀ دو دورۀ ادبی ،جداگانه کتابها و مقالههای زيادی نگارش يافتـهاسـت کـه در
اين مقاله برای پرهيز از تکرار مکرّرات از ذکر آنها خـودداری مـیشـود .امـا در زمينـۀ
موضوع مقالۀ حاضر ،تا آنجا که بررسی شد ،هيچ تحقيق و پژوهشی صورت نگرفتهاست.
تنها مقالهای که ارتباط نزديکی با اين مقاله دارد ،پژوهشی از محمدحسن امرايی و يحيی
معروف است با عنوان «بررسی تطبيقی نماد طبيب در شعر شاعران فارسی سدۀ هشتم و
شاعران دورۀ عباسی» است که در کاوشنامۀ ادبيات تطبيقی ( )0337منتشـر شـدهاسـت.
مقالۀ حاضر در امتداد اين پيشينه ،در اقدامی جديد به واکاوی تطبيقی نمـاد «طبيـب» در
شاعران فارسی سدۀ هشتم با شاعران عرب دورۀ انحطـاط بـر اسـاس مکتـب تطبيقـی
آمريکا میپردازد .بنابراين ،از اين رهگذر میتوان به تفاوتها و شباهتهای بهکـارگيری
نماد «طبيب» در شعر دورۀ عباسی با دورۀ انحطاط عربی نيز پرداخت .با نظر به اينکه هر
دو دوره تفاوتهای سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بسيار فراوانی با هم داشتهاند.
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 .3پردازش تحليلی موضوع
3ـ .0نماد و نمادپردازی در شعر قديم
«نماد» يا معادل عربی آن «رمز» ( ،)Symbolفراخوان مرتبهای از خودآگاهی يـا ذهـن
است که با مرتبۀ بداهت عقالنی تفاوت دارد .نماد ،چيزی است از جهان محسوس بـرای
رهيابی به جهانی ناشناخته و نامحسوس که سرشار از معناست .نماد تا آنجا که بر معنايی
غير از معنای ظاهری داللت میکند ،يکی از صُوَر خيال است و در رديـف اسـتعاره قـرار
می گيرد و چون عالوه بر معنای مجازی ،ارادۀ معنای قراردادی آن هم امکانپذير است،
باز نوعی از صُوَر خيال و يک کنايه است .اما از آنجا که بـه علـت نبـودِ قرينـه ،معنـای
مجازی آن در يک بُعد و يک سطح از تجربههای ذهنی و عينی و به طور کلی ،فرهنگی
انسان محدود و متوقف نمیماند ،از صُوَر خيال جدا میشود و از نظر ابهـام ،از اسـتعاره و
کنايه درمیگذرد و در حدی باالتر از آنها قرار میگيرد.
اگرچه سمبوليسم به عنوان يـک مکتـب ادبـی مشـخص در اروپـا و در اواخـر قـرن
نوزدهم پديدار شد ،اما ردّ پای آن در ادبيات منثور و منظـوم کالسـيک ديـده مـیشـود.
ابنسينا و سهروردی صاحب چندين اثر کـامالً رمـزی هسـتند و بعـدها سـنايی ،عطـار،
مولوی و حافظ در بيان افکار و انديشههای سمبوليک ،شعر را به بزرگترين رسانه برای
بيان تصاوير نمادين خود تبديل کردند .با توجه به گستردگی بسامد مصداقی ،نماد از يک
سو با روان شناسـی ،فلسـفه ،عرفـان ،ادبيـات و ...و از سـوی ديگـر ،بسـياری از عاليـم
راهنمايی و رانندگی ،تجاری ،صنعتی و ...را شامل می شود .تاري رمـز ،اگرنـه درازتـر از
تاري هستی انسـان ،بـه درازی تـاري انسـان اسـت؛ چراکـه بـه قـول ارتـور سـيمونز
(0919ـ0379م« ،).سمبوليسم با اولين کلماتی که به وسيلۀ انسان اظهار شد ...و يا حتـی
پيشتر از آن ،آنگاه که خداوند در بهشت دنيا را به هست شدن فراخوانـد ،آغـاز گشـت»
(پورنامداريان .)1 :0319 ،سخن گفتن به شيوۀ نمادين از ديرباز همراه انسان بـودهاسـت
(ر.ک؛ سليمی .)011 :0331 ،قدامةبن جعفر از نخستين کسانی است که دربـارۀ رمـز بـه
عنوان يک اصطالح سخن گفتهاست .وی در کتاب نقد النثر میگويد:
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«گويندگان آنگاه که می خواهند مقصود خود را از عمـوم مـردم بپوشـانند و
فقط بعضی را از آن آگاه کنند ،در کالم خود رمز بهکار مـیبرنـد .بـدين سـان،
برای کلمه يا حرف نامی از نامهای پرندگان يا وحوش يا اجناس ديگر يا حرفی
از حروف لغتنامه را "رمز" قرار مـیدهنـد و کسـی را کـه بخواهـد مطلـب را
بفهمد ،آگاهش می کنند .پـس آن کـالم در ميـان آن دو مفهـوم و از ديگـری
مرموز است» (البغدادی0333 ،م.)10 :.

شعر نمادين از مهمترين جنبههای شعری ،بهويژه در سدۀ هشتم هجری است که بـا
لسانالغيب حافظ شيرازی به اوج رسيد ،بـه نحـوی کـه اسـتفاده از رمـز ،شـعر او را بـه
پرورشگاه نمادگرايی تبديل کرد .نظريـه پـردازان مهـم تـرين عوامـل گـرايش بـه شـعر
سمبوليک را تغيير فضای سياسی و اجتماعی جوامع و خفقان فکـری شـديد نظـامهـای
مستبد و حاکم می دانند .افزون بر اين ،پرهيز از درگيـری سياسـی و بـه نـوعی گريـز از
آگاهی حاکمان از مقاصد عرفانی و فوران حالـت هـای روحـانی شـديد شـاعرانی چـون
ابنفارض ،عفيفالدين تِلِمسانی ،مولوی ،عطار ،سنايی ،حافظ ،شاه نعمـتاهللا ولـی و ...از
عوامل مهم شکل گيری شعر رمزی بود ،تا جايی که زبان رمزی ،بـه پناهگـاه و آرامگـاه
روح عارف تبديل شد.
شعر سمبوليستها با نوعی گنگی همراه است .آنها از طريق بهکـارگيری نمادهـای
بی توضيح ،سعی در ابهام عمدی کالم دارند .آندره ژيد در مقدمۀ يکی از آثار خود به نـام
پالود ( )Paludesمیگويد« :پيش از آنکه اثرم را برای ديگـران تشـريح کـنم ،مـايلم کـه
ديگران اين اثر را برايم تشريح کنند » (شريفيان .)977 :0397 ،رمز و داستانهای رمزی
از ويژگی های اساسی شعر و ادب در شعر همۀ شاعران در همۀ ادوار اسـت .زبـان شـعر،
بافت و مقتضيات ذهنی شاعران دورۀ انحطاط ،در چهارچوب استفاده از نماد «طبيب» ،تـا
حدودی مشترک و نزديک به شاعران زبان فارسی سدۀ هشتم است .از مهمترين عوامل
شباهت شعر فارسی و عربی ،توجه شاعران زبان فارسی به ادب عرب است ،تا جايی کـه
در دورۀ غزنوی ،منوچهری در اين راه افراط کرد .پس از آن دوره ،ديگر در هيچ دورهای
نيست که شاعران به شعر عرب بیتوجه باشند .از مهمترين موضوعاتی که در ادب عرب
تقليد میشود ،عبارتند از:
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الف .گريه بر اطالل و دِمَن و مشاهدۀ جای خالی محبوب
بِسَقْطَ اللَِّـوَی بَيْـنَ الدَّخُـوْلِ فَحَـوْمَـلٍِ»
«قِفَـا نَبْـکِ مِـنْ ذِکْـرِی الحبِيْبِ وَ مَنْـزِلِ
(الزوزنی.)3 :0399 ،
اين مضمون در شعر فارسی نيز رايج شدهاست .امير معزی «با تأثر از سـاختار قصـايد
ادب عرب در محور عمودی ،با توقف بر اطالل و دمن و نيز ياد محبوب ...قصـيدهاش را
آغاز نمودهاست:
ای ساربان منـزل مکـن جـز در ديـار يـار مـن
تا يک زمان زاری کنم بر رَبْع و اطـالل و دِمَـن»
(يلمهها.)363 :0331 ،
ب .وصف سفر به قصد زيارت ممدوح
در اين نوع وصف ،شاعر مَرْکَب خود را هم وصف میکند
«مِکـــرٍّ ،مِفَــــرْ ،مُقْبِـــــلٍ ،مُدْبِـــــرٍ مَـعــــاً
کَجُلْمُـوْدِ صَخْرٍ قَـدْ حَطَّهُ السَيْلُ مِـنْ عَــلٍ»
(الزوزنی.)73 :0399 ،
«همچنان سنگی که سيل آن را دراندازد زِ کـوه
گاه زان سو ،گاه زين سـو ،گـه فـراز و گـاه بـاز»
(منوچهری دامغانی.)93 :0341 ،
ج .مدح و توصيف ممدوح
مدح ممدوح معموالً با مبالغه همراه است و نمونه هـای آن در زبـان فارسـی فـراوان
است .اما از جمله مهمترين عواملی که ضرورت بررسی تطبيقی تحليلی نماد «طبيـب» را
در شعر اين شاعران ايجاب میکند ،وجود جنبههای مشترکی است کـه شـاعران هـر دو
دوره در استفاده از نماد «طبيب» در شعر خود داشتهاند .اهميت اين پژوهش در آن اسـت
که تحقيق در موشکافی رموز عرفانی موجود در اشعار اين شـاعران ،نـوع جهـانبينـی و
عرفان نظری شاعران هر دو دوره را معرفی میکند.
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3ـ« .6طبيب» در شعر فارسی سدۀ هشتم هجری
0

شاعران زبان فارسی سدۀ هشتم ،بهويژه شاعران «گروه تلفيق»  ،هم عشق زمينـی و
هم عشق آسمانی را میستايند و در شعر آنها ،بهويژه حافظ ،گاه آنقدر کلمات پر از رمز
و راز وجود دارد که آدمی چارهای جز تسليم و زانو زدن در بارگاه کالم آنان نمیيابد .اين
معانی نمادين سبب اختالف نظر اديبان شدهاست ،تا جايی که گروهی «ساقی» را حضرت
دوست و گروهی ديگر آن را همان ساقی زمينی میدانند و جماعتی بـرای پيرمغـان بـر
همين اعتقاد هستند .کلمۀ «طبيب» نيز در ميان شاعران فارسیزبان ،از واژگان نمـادينی
است که گروهی آن را نماد «پزشک معروف» و گروهی ديگـر آن را نمـادی عاشـقانه و
عارفانه تصوّر میکنند .در واقع ،طبيب در ميان اين شاعران ،پُلی ميان روحـانینگـری و
مادی نگری است .اين بخش از مقالـه بـه بررسـی تحليلـی نمـاد «طبيـب» و چگـونگی
به کارگيری آن در ميان برخی شاعران مهم سدۀ هشتم هجـری مـیپـردازد تـا انديشـۀ
نمادين آنان از نماد «طبيب» در مقايسه با شاعران دورۀ انحطاط تبيين شود که در بخش
بعدی بررسی خواهد شد.

3ـ6ـ .0طبيب ،نماد پزشک معنوی
در اصطالح صوفيه ،منظور از طبيب روحانی عبارت است از« :شيخی که عارف کامل،
و به تربيت و تکميل روح توانا باشد» (سجادی .)990 :0343 ،طبيب از نمادهای عرفـانی
مهم در زبان فارسی است ،ولی در فرهنگهای اصطالحات عرفانی ،کمتر به آن پرداخته
شده است .اين در حالی است که شاعران فارسی نماد طبيـب روحـانی را فـراوان بـهکـار
(ص)
بردهاند .ميبدی در کشفاألسرار و عدّة األبرار« ،طبيب دل» را نمادی برای رسول اکرم
دانستهاست (ر.ک؛ ميبدی ،0377 ،ج  .)313 :7عطار نيشابوری (971ـ  109ق ).شـاعر و
عارف بلندآوازۀ ادب فارسی در قـرن هفـتم ،طبيـب را نمـاد طبيـب روحـانی و معنـوی
دانستهاست ،نه پزشک معروف:
دردم چــــو طبيـــب ديــــد در دَم
«گـفتم بـــه طبيـب دَردِ خــود را
وان نيـز بـه صبـر کـرد مــرهم»
بنـوشت بـه خــون دل جـوابــی
(عطار نيشابوری.)979 :0340 ،
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عطار و مولوی از طاليهداران «طبيبانِ جان» و روح آدمـی هسـتند؛ چنانچـه مولـوی
طبابت جسمانی و روحانی را از هم تفکيک مـیکنـد و در تفکـر وی ،بـرخالف طبيبـان
جسمانی که نيروبخش جان حيوانیاَند ،طبيبان جان با الهام از پرتو نور ذوالجالل ،اسباب
رشد و بالندگی جان روحانی را فراهم میکنند .مولوی از زبان پيـامبران خـدا و سـفيران
عالم باال میگويد:
6
بحـــر قلـزم ديــد مــا را فَانْفَلَــق
«مـا طبيبانيــم شـاگـــردان حــــق
کــه بـــه دل از راه نبضـی بنگرنـــد
آن طبيبــــان طبيـــعت ديـگرنــــــد
کـز فراست مـا بــه عـالـی منظريــم
ما به دل بی واسـطه خـوش بنگريــم
آن طبـيبــان مـرضهـای نـهـــان»
آن ستون هــای خلــل هـای جهــان
(مولوی.)391 :0396 ،
در بيت اول و چهارم« ،طبيبان» نماد پيـامبرانی 3اسـت کـه از جانـب خداونـد بـرای
نصيحت قوم سبأ آمدند .تشبيه انبيا و اوليا به طبيب ،از موضوعاتی است که در مثنـوی و
ديوان شمس تبريزی بارها به آن اشاره شدهاست.

الف) حافظ شيرازی (464ـ436ق).
حافظ شيرازی ،شاعر و عارف قرن هشتم در غزل شمارۀ  ،003طبيب را نماد طبيـب
معنوی (پير طريقت) میداند و میگويد:
«شکسته وار بـه درگاهت آمدم کــه طبيـب
بـــه موميـــايی لطـــف تـــوأم نشـــانی داد»
(حافظ شيرازی.)691 :0394 ،
در اين بيت« ،طبيب» نماد پيرمغان يا پير طريقت است که طبيـب دلهـا و شناسـای
آفتهای سلوک است .اين معنی از ابيات ديگر حافظ هم استنباط میشود:
«دردم نهفتـــه بِـــه زِ طبيبـــان مـــدّعی
باشــد کـــه از خزانـــۀ غيبـــم دوا کننــد»
(همان.)019 :0390 ،
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بهاءالدّين خرمشاهی در شرح غزليات حافظ« ،طبيبان مدّعی» را «دعویداران واليـت
و ارشاد» دانسته است که غير از ادعای واليت و ارشاد بويی نبردهانـد (ر.ک؛ خرمشـاهی،
 ،0341ج .)430 :6
در شعر حافظ ،اشاراتی عرفانی نهفته به آياتی از قرآن کـريم اسـت کـه حاصـل آن
چنين است « :هرگاه کسی در راه خداوند مجاهدت کند ،خدا را بخواند و او را دوست بدارد
و از او ياد کند ،خداوند لطف و محبت خود را از وی دريغ نخواهد کرد و درهای هدايت و
اجابت را بر وی خواهد گشود» (المائده97/؛ الغافر11/؛ البقـره 096 /و  091و العنکبـوت/
 .)13عالوه بر آيات مذکور ،اخبار و احاديثی در کتب صوفيه آمدهاست که میتوان آنهـا
را از جمله مآخذ اين غزل حافظ دانست .از آن جملـه اسـت« :أَنَـا جَلِـيسُ مَـنْ ذَکَرَنِـی»
(همدانی ،بیتا« ،)67 :مَنْ أحَبَّ لِقَاءَ اهللاِ ،أحَبَّ تاللهُ لِقَاءَهُ» (هجويری ،بیتا )333 :و «مَـنْ
تَقَرَبَ إِلَیَّ شِبْراً تَقَربتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَیَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً ومَنْ أتَانِی يَمْشِـی
أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» (همان .)31 :مفهوم اين آيات و احاديث نه تنها دربارۀ بيت مورد بحث ،بلکه
در بسياری از ابيات حافظ ،با تصاوير و تعبيرهای گوناگون ديده میشود.

ب) شاهنعمتاهللا ولی (430ـ 937 /936ق).
شاه نعمتاهللا ولی نيز در دوبيتیهای ديـوان خـود ،طبيـب را نمـادی بـرای «طبيـب
معنوی» میداند:
زان شفــاخــانه نصـيبی مـی طــلب
«دردمنـدانــه طبيـبـی مـــی طــلب
خـوش دوايـی از طبـيـبی مـیطلـب»
دُردِ دَردش نـوش میکـن همچـو مـا
(ولی.)999 :0393 ،
ذکر اين نکته شايسته است که در ميان شاعران فارسی ،گاهی طبيب نماد «محبـوب
مطلق» است؛ مانند اين شعر حافظ:
طبيبم قصـد جـان نـاتــوان کـــرد»
«کـه را گـويم که با اين درد جانسـوز
(حافظ شيرازی0390 ،ش.)036 :
يعنی دلدارم تصميم به کشتن من گرفتهاسـت .عبدالحسـين زريـنکـوب مـیگويـد:
«ظاهراً امثال حافظ ـ و شايد عراقی و روزبهان نيزـ درد عشق خود را از طبيبـان مـدّعی
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نهفته میداشتهاند و کتمان عشق را غالباً شرط عشق واقعی میپنداشتهاند» (زرينکـوب،
 .)090 :0347ظاهراً به همين دليل ،در غزل  031بر شاه نعمتاهللا ولی کرمانی اعتراض
شديدی میکند و میگويد:
آيا بُوَد که گوشۀ چشمـی به ما کننـد»
«آنـان کـه خـاک را بـه نظر کيميا کننـد
باشد کــه از خزانـۀ غيـبم دوا کننـد»
دردم نهفتـه بِه زِ طبـيبــان مدّعـــی
هـر کس حکـايتی به تصور چرا کنند»
معشوق چـون نقاب زِ را درنمی کشـد
(حافظ شيرازی.)036 :0390 ،
در واقع ،اين غزل پاسخی به شعر شاه نعمـتاهللا ولـی کرمـانی (د 936 .ق ).صـوفی
معاصرخود اوست؛ زيرا او قبالً شعری سروده بود که موجبات خشم حافظ را فراهم کـرده
بود؛ از جملۀ آن شعر ،اين بيت است:
«مـــا خـــاکِ راه را بــه نظـــر کيميـــا کنيـــم
صد درد را بـه گوشــۀ چشمــی دوا کنيــم»
(ولی.)339 :0390 ،
حافظ در اين شعر ،شاه نعمت اهللا ولی را «طبيب مدعی» مـی دانـد ،سـپس بـا لحنـی
عصبی میگويد:
باشـد کـه از خزانـۀ غيـبم دوا کننـد»
«دردم نهفتـــه بِــه زِ طببــان مـــدّعی
(حافظ شيرازی.)036 :0390 ،
طبيب معنوی غالباً در قالب الفاظ و ترکيباتی مانند «طبيب دل ،طبيب الهی و طبيـب
عشق در ميان عارفان و شاعران جلوهگری میکند» (نوربخش)070 :0340 ،؛ مانند ايـن
بيت در مثنوی معنوی:
چـون نداننـد از تـو بـی گفتِ دهــان
«پـس طبيبــان الهـــی در جهـــان
صـد سقـم بيننـد از تـو بـی درنــگ»
هم زِ نبضت هم زِ چشمت هم زِ رنگ
(مولوی ،0331 ،د .)49 :6
حافظ هم در ديوان خود نماد طبيب معنوی و روحـانی را در قالـب ترکيـب «طبيـب
عشق» آوردهاست:
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«طبيب عشق مسيحادم است و مشفـق ليک
چـو درد در تــو نبينـد کـــه را دوا بکنــد»
(حافظ شيرازی.)093 :0390 ،

ج) اوحدی مراغهای (143ـ 439ق).
اوحدی مراغهای نيز در جام جم خود در توصيف صفت ارشاد پيـر و مرشـد طريقـت،
طبيب را نمادی برای اين پير طريقت میداند و میگويد:
نکنــــد جــــز چنيـــن طبيــب دوا
«کـــودک نَفْــس را زِ رنــــج هــــوا
زيـــن منـــازل بـــرون ب ــَرَد بــارت»
گـــر چنــين رهبـــری شــود يـــارت
(اوحدی مراغی.)171 :0349 ،
شاعر نَفْس انسان را به کودکی بیتجربه تشبيه نمودهاست که برای رهايی از چنگال
نَفْس لوّامه ،ناچار از پير مرشد و انسان کاملی (طبيب) اسـت کـه او را از خطـرات نَفْـس
برهاند .شاعر با توجه به رويکرد عرفانی خود معتقد است که انسان بدون ايـن طبيـب و
مرشد ،به سرمنزل مقصود و رستگاری نخواهد رسيد.

3ـ6ـ .6طبيب ،نماد پزشک معروف
الف) حافظ شيرازی

حافظ از شاعرانی است که نماد و نمـادپردازی ،بـهويـژه در محـور افقـی ابيـات ،7از
ويژگیهای اساسی شعر اوست و خواننده بدون دريافتن رموز شعر او قادر به فهميدن آن
نخواهد بود .نمادهايی مانند «عزيز مصر»« ،عنقـا»« ،سـيمرغ»« ،کوتـهآسـتينان»« ،آينـه»،
«طبيب» و بسياری از نمادهای ديگر که با بار ادراکی و عاطفی فراوان ،در قلمرو تخيل و
خالقيت شعری حافظ جلوهگری مینمايد .شعر حـافظ قلمـروی «اسـتعاره» و پرورشـگاه
نمادگرايی است .اين شاعر «طبيب» را نماد پزشک معروف دانستهاست که در درمان درد
عشق عرفانی او عاجز ماندهاست:
«اشک خونيـن بنمودم به طبيبـان گفتنـد
درد عشق اسـت جـگـرسوز دوايـی دارد»
(حافظ شيرازی.)040 :0390 ،
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اشک خونين ،اشک عاشقی است که از شدت گريه به خون تبديل شدهاسـت .حـافظ
اشک خونين ناشی از درد بیدرمان عشـق را بـه پزشـکان نشـان دادهاسـت .دردی کـه
درمانی جز جگرسوزی ندارد و همان است که پزشکان را در درمان آن عاجز کردهاسـت.
در اين غزل ،حافظ بين «طبيب»« ،دوا» و «درد» تناسب وجود دارد و نشان از آن دارد کـه
طبيب در اين بيت ،نماد پزشک معروف است؛ يعنی طبيبان روزگار حافظ.
بیشک عشق ،بزرگترين و محوریترين سخن عارفان است و «عرفـا راز آفـرينش و
سرّ وجود را در کلمۀ "عشق" خالصـه مـیکننـد و عشـق را مبنـای آفـرينش و وجـود
میدانند» (سجادی .)0006 :0396 ،حافظ نيز راز آفرينش انسان را در عشق میداند:
«در ازل پرتـــو حســنت زِ تجلّـــی دَم زد
عشق پيدا شد و آتش بـه همـه عـالم زد»
(حافظ شيرازی.)091 :0390 ،

ب) امير خسرو دهلوی (190ـ 469ق).
شاعر و عارف بزرگ پارسیگوی هند است که در دهلی متولـد شـد و «او را سـعدی
هندوستان لقب دادهاند .غزليات او به سبک سعدی است .به او طوطی هنـد مـیگفتنـد»
(شميسا )669 :0340 ،و اين بيت حافظ به او اشاره دارد:
«شکرشکـن شـوند همـه طوطيــان هنـد
زيـن قنـد پارسـی که به بنگاله مـی رود»
(حافظ شيرازی.)669 :0390 ،
دهلوی در غزل شمارۀ  ،033طبيب را نماد پزشکی میداند که نتوانسته است مرهمی
برای دل زخمی او چاره کند:
«درد دلـــم را طبيـــب چـــاره نـــدانست
مــرهم ايـــن ريــش پـــارهپــاره ندانســت
خـــال بنـــاگوش او زِ گوشــهنشينـــان
برد چنـان دل کــه گوشـواره نــدانست»
(دهلوی.)37 :0373 ،
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درد دهلوی درد جسمی نيست ،بلکه درد روحی اسـت و مـرهم دل زخمـی او ،خـال
بناگوش معشوق است ،نه طبابت طبيبان.

ج) خواجوی کرمانی (193ـ 496ق).
از بزرگترين شاعران و عارفان سدۀ هشتم هجری است که او را به سـبب تـالش در
تزيين الفاظ و ترکيب عبارات« ،نخلبند شعرا» ناميدهاند (ر.ک؛ خواجـوی کرمـانی:0347 ،
 .)76تحقيق در ديوان حافظ نشان میدهد که وی بسياری از مضامين و ترکيبات خود را
از خواجوی کرمانی گرفتهاست (ر.ک؛ همان .)37 :خواجوی کرمانی در غزل شمارۀ  ،01از
کتاب الشوقيات ،در ديوان خود به نام بدايع الجمال ،طبيب را نماد پزشک معروف میداند
و از او میخواهد که سردردش را درمان نمايد:
«ببـر طبيب صُداع از سرم که ايـن دل ريش
زِ بـهـــر درد فــدا کــردهاســت درمــان را
مـگر حکـايت طوفان چو اشک مـن بينــی
کـه مــا زِ چشـم بيفکنـدهايـم طوفــان را»
(همان.)163 :
شاعر اشک چشمان خود را در زيادی ريزش آن به طوفـانی تشـبيه کـردهاسـت کـه
همانندی برای آن تصور نمیکند .ريزش اين اشک به سبب دل زخمی اوست تـا جـايی
که سبب شـدهاسـت تـا سـردردش را فرامـوش کنـد .در بيـت دوم ،شـاعر بـه صـنعت
تجاهلالعارف دست زدهاست تا در زيادی اشک خود و صفت طوفانش مبالغه نمايد.

3ـ6ـ .3طبيب ،نماد معشوق و محبوب
الف) حافظ شيرازی
حافظ در غزل شمارۀ  344که در آن با دلی غمگـين آرزوی دوسـت را در سـر دارد،
برای درمان درد دوری محبوب دست به دعا برداشته ،میگويد:
«مــا شــبی دســت بــرآريم و دعــايی بکنــيم
غــم هجــران تــو را چــاره زِ جــايی بکنــيم
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دل بيمــار شــد از دســت رفيقـــان مــددی
تا طبيـبش بـه سـر آريـم و دوايـی بکنـيم»
(حافظ شيرازی.)344 :0390 ،
در اين بيت حافظ« ،طبيب» به قرينـۀ غـم هجـران و بيمـاری دل ،نمـاد معشـوق و
محبوب است .حافظ عارفی کامل مثل مولوی نيست .فقط يک جنبۀ انديشههای او جنبۀ
عرفانی دارد و جنبههای ديگر آن بيشتر؛ مثالً انديشههای خيامی يا سياسـیـ اجتمـاعی
است (ر.ک؛ شميسا .)696 :0393 ،شادروان صادق هدايت بر اين نکته تأکيد ورزيدهاست
و حافظ را هوشمندترين شاگرد خيام خواندهاسـت .شـادروان مهـدی اخـوان ثالـث هـم
میگويد« :حافظ يک خيـام خُـرد شـدهاسـت» (اخـوان ثالـث .)371 :0340 ،زيبـاترين و
عاطفیترين شعرهای حافظ در اين زمينه ،آنجاست که خود قهرمان داستان اسـت و بـه
سرودخوانی خود اشارت کردهاست:
«ديشب به سيل اشک ره خـواب مـی زدم
نقشی بـه يـاد خط تــو بـر آب مـیزدم»
(حافظ شيرازی.)304 :0390 ،
از مشخصات بارز شعر حافظ،وفور اصطالحات و موسيقی شعر اوسـت؛ چنـانکـه «در
تاجيکستان هماکنون به کسی که موسيقيدان است ،حافظ مـیگوينـد» (شميسـا:0393 ،
 )393و لقب «حافظ» از برای او عالوه بر حافظ قرآن بودن ،به سـبب اسـتادی در آواز و
موسيقی هم بودهاست.

ب) عبيد زاکانی (د 446/440 .ق).
وی در غزل شمارۀ « ،011طبيب» را نمادی برای معشوق خود میداند که دل پيوسته
در جستجوی اوست:
دل بــــاز دارد ،ميــــلی بـــه جـايـــی
«افتــــاده بــــازم ،در دل هـوايـــی
بـــاشد کــــه ســـازم ،دل را دوايــــی
گـويـــی بيـابـــم ،جـايـــی طبيبـــی
مـــــا را شکـــايت ،از آشنــايــــی»
دارد شکـــايت ،هـــر کــس زِ دشــمن
(زاکانی.)630 :0397 ،

پژوهشهای تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل ،سال  ،3شمارۀ  ،01زمستان 74 /0331

در اين غزل ،شاعر دل را گرفتار عشق محبوبی میداند که وصـالش بـرای او بسـيار
دشوار است ،اما با اين حال ،خود را ناگزير میداند تا برای درمان درد سوزناک عشقی که
دل را اسير خود کردهاست ،چارهای بينديشد و هر جا که میتواند ،بـرای خـود محبـوبی
بيابد ،هرچند از محبوب آشنای خود هم گله دارد.

ج) سلمان ساوجی (413ـ 449ق).
پس از حافظ شيرازی ،سلمان ساوجی بزرگترين سخنسرای سـدۀ هشـتم هجـری
است .برتری او در قصيده و غزل بر همة شاعران همزمان خود بـه انـدازهای اسـت کـه
برخی او را از قصيدهسرايان طراز اول دانستهاند .وی در غزل شمارۀ  ،649طبيب را نمـاد
محبوب بیوفايی میداند که او را رها کرده ،اما سلمان به عهد و پيمانش با اين محبوب
نامهربان پايبند است ،هرچند میداند که او هيچ رحم و عطوفتی بـر ايـن بيمـار (شـاعر)
ندارد:
او مـرا بگـذاشت ،مـــن نگـــذارمش
«آنکـه از جـان دوستتـر مـیدارمـش
همچنان جــانب نگـــه مــیدارمـش
گـرچـه رويش داد بـر بادم چـو زلــف
آن طبيبـی را کـــه من بيمـــارمش»
هيـچ رحمـی نيست بـر بيمـار خـويش
(ساوجی.)790 :0340 ،
در اين شعر ،طبيب نماد محبوب شاعر است که در ابيات قبل از آن به ايـن موضـوع
اشاره کردهاست که اين محبوب را از جانش بيشتر دوست میدارد .شاعر معتقد است کـه
اگرچه صورت زيبای اين محبوب ،همانند بادی که زلف را تکان مـیدهـد ،او را بـر بـاد
داده است ،اما همچنان جانب احترام محبوب بیوفا و بیرحم خود را نگـه داشـته ،بيمـار
لطف و محبت اين طبيب (محبوب) است.
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3ـ6ـ .7طبيب ،نماد ممدوح و درمانگری
سلمان ساوجی در قصيدۀ  ،00طبيب را نماد درمانگری شمشير ممدوح خود (سـلطان
اويس) می داند که با فرود آمدن بر سَرِ دشمنان ،موجبات امنيـت و آسـايش مـردمش را
فراهم ساختهاست:
«دشمنت بيمار و شمشيرت طبيب حاذق است
بر سرش مـیآيـد و مـیسـازدش در دم دوا»
(همان.)033 :0340 ،
شاعر در اين قصيده که محور عمودی آن ،مدح سلطان اويس است ،شمشير ممدوح
خود را به پزشکی ماهر تشبيه نمودهاست و کشتن دشمنان را با شمشير ممدوح ،به دوايی
برای آن دشمنان تشبيه کردهاست .مريضی دشـمنان ممـدوح ،همـان دشـمنی آنـان بـا
ممدوح شاعر است و از اينکه اين شمشير دوای درد دشمنان را که همان دشمنی آنان با
ممدوح شاعر است ،به آنها خورانيده است و آنها را به قتل رسانده ،در حقيقت ،همچون
پزشکی درمانگر برای آنان است.
جدول فراوانی نماد طبيب در شعر شاعران فارسی سدۀ هشتم هجری
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نمودار  :0بررسی نموداری نماد طبيب در شعر شاعران فارسی سدۀ هشتم هجری

ممدوح شاعر
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%37

معشوق
%69
پزشک
معروف
%36

3ـ .3نماد طبيب در شعر شاعران عرب دورۀ انحطاط
يکی از مهمترين انگيزه های بروز زبان نمادين و رمزآلود ،خفقـان فکـری ،سياسـی،
اجتماعی و فرار از اتهام و مؤاخذه از جانب نظامهای مستبد و حاکم است .فشار ،ناامنی و
نااميدی ناشی از آثار زيانبار حملۀ مغول و بی توجهی حاکمان غيرعرب ،جز در موارد نادر
به شاعران عرب ،در دورۀ انحطاط سبب شد تا آزادی عمل آنهـا گرفتـه شـود و آنهـا
برای بيان انديشههای خود به زبان نمادين و سمبوليک روی بياورند .نماد طبيب در ميان
شاعران اين دوره ،برخالف شاعران فارسی گروه تلفيق که بيشتر عرفانی بود ،ظاهراً بـه
دليل همين مشکالت و دردهای موجود در جامعه باشد که بسـامد بـاالتری را بـه نمـاد
پزشک معروف و ممدوح اختصاص داده است .طبيب معنوی و روحانی در شـعر شـاعران
دورۀ انحطاط کمتر ديده میشود و در نقطۀ مقابل شاعران گروه تلفيق قرار دارد .در ايـن
بخش از مقاله ،ضمن بررسی تحليلی استقرايی نماد طبيب در شعر برخـی شـاعران دورۀ
انحطاط به بيان ديدگاه های رمزی و نمادين آن ها پرداخته شـده تـا انديشـۀ سـمبوليک
شاعران اين دوره در مقايسه با شاعران فارسی زبان قرن هشتم تبيين گردد.
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3ـ3ـ .0طبيب ،نماد پزشک معروف
الف) شرف الدين البوصيری (119ـ 131ق).
در قصيدهای در مدح نبی مکرّم اسالم(ص) ،ابتـدا بـه نکـوهش کـافران مـیپـردازد و
میگويد :آنها در عقايد خود راستکـردار نبودنـد وگرنـه خداونـد پيـامبران را همچـون
پزشکانی درمانگر برای هدايت آنها نمیفرستاد:
أَتَــرَی الْطَّبِيْـبَ غَــدَا يَـــزُوْرُ عَلِيْـــلَا»
«لَوْ يَصْدُقُونَ لَمَّــا أَتَـتْ رُسْــلٌ لَهُـمْ
(البوصيری6114 ،م.)091 :.
يعنی؛ اگر آنها در صداقتشان راستکردار بودند ،خداوند پيامبران را برای هدايتشان
نمیفرستاد .همان طوری که پزشک بدون دليل به عيادت بيمار نمیرود.
بوصيری در اين قصيده ،کافران را در سُستايمـانی ،هماننـد مريضـی مـیدانـد کـه
نيازمند راهبری و هدايت به وسيلۀ حضرت محمد(ص) و الهام از ايشان بـرای هـدايت بـه
سوی دين مبين اسالم هستند .وی انکار فضيلتهای حضرت محمد(ص) را به مانند انکار
کردن خورشيد و روشنی روز دانسته و آن را کاری بيهوده معرفی میکند و میگويد :دين
حضرت محمّد(ص) و معجزۀ جاويد ايشان ،قرآن کريم ،قویترين و راسـتتـرين گفتارهـا
هستند:
أَرْخَـــوْا عَلَـــی ضَـــوْءِ الْنَـــهَارِ سُ ـدُوْلَا
«إِنْ أَنْکَـرُوْا فَضْــلَ الْنَبِـــیِّ فَإِنَّـمَــا
وَکِتَــابَـــهُ أَقْـــوَی وَأَقْــــوَمُ قِيْـــلَا»
اهللاُ األکْبَــــرُ إِنَّ دِيْــــنَ مُـحَمَّــــدٍ
(همان.)091 :
يعنی؛ اگر آنها فضيلت پيامبر اکرم(ص) را انکار نمايند ،هرآينه مثل پرده انـداختن بـر
روشنی روز است6 .ـ خداوند بزرگ تر از آن است که وصف شود .همانا دين محمّـد(ص) و
کتاب او ،قرآن ،از بزرگترين و راست و محکمترين دينهاست.
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ب) ابنالوردی (130ـ 473ق).
ابن الوردی از شاعران عصر مملوکی بود که در معرةالنّعمان در سوريه به دنيا آمـد .او
در قصيدهای به نام «هذا اليهودی الطّبيب الّذی» ،طبيب را نماد همـان پزشـک معـروف
میداند:
لَــا طَــــوَّلَ هللاُ لَنَــــا عُــمْــــرَهُ
هَذَا اليَــهُوْدِیُّ الْطَّبِـيْــبُ الّـــذِی
يَـــا قَـوْمَـــنَا لَــا تُهْمِلُـــوا أَمْـــــرَهُ
قَــدْ أخَـــــذَ الْثَــــأْرَ لِآبَــائِــــهِ
قَائِــلَــــةً ربِّ اکْفِـــــنِی شَـــــرَّهُ
تَخَافُ عَيْـنُ الشَّمْسِ مِـنْ کُحْـلِـهِ
(.)www.arabi/poet/167
يعنی؛ «اين پزشک يهودی که خداوند عمر او را طوالنی نکناد * ،انتقام خون پدرانش
را گرفت ای قوم ما از کار او غافل مباشـيد * .چشـم خورشـيد از اينکـه ايـن پزشـک
يهودی سرمه را در چشمانش بريزد ،میترسد ،در حالی که میگويد :خدايا مرا از شر اين
پزشک نجات بده».
شاعر نظر مساعدی دربارۀ پزشکان يهودی ندارد و آنها را محـرم نمـیدانـد ،بلکـه
آنها را شرور و بدخواه ناميدهاست و برای مرگشان به درگاه خداوند دعا میکند و خطاب
به قوم خود ،می گويد که از پزشکان يهودی غافل نشويد .در واقع ،ابنالـوردی پزشـکان
يهودی را پزشک واقعی و محل اطمينـان نمـیدانـد .وی در مقطوعـهای بـه نـام «هـذا
اليهودی الطّبيب إذا رأی» نفرت خود را از پزشکان يهودی ابراز میکنـد و از اينکـه ايـن
دشمن کافرکيش خانوادۀ او را معاينه کند و زيبايیهای آنها را ببيند ،هراس دارد:
أَُمَتِی الضَـعِيْفَةَ عَنْـهُ طَبْـعِی نَـافِــرُ
«هَــذَا الْيَهُــوْدِیُّ الْطَّبِــيْبُ إِذَا رَأَی
وَيَ ــرَی مَحَاسِ ـنَهَا الْعَـــدُوُّ الْکَـــافِرُ»
أَأَصُوْنُهَا عَـنْ أُخْتِهَا شَمْـسِ الْضُحَی
(.)www.arabi/poet/167
يعنی؛ «اين پزشک يهودی هرگاه کنيزک ضعيفۀ مرا ببينـد .طبـع و سرشـت مـن از
وجود او بيزار است * .آيا اين بايسته است که او را از خـواهر همچـون خورشـيدِ روزش
حفظ نمايم ،در حالی که اين دشمن کافرکيش زيبايیهای او را ببيند؟».
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ابن الوردی ،طبيب را نماد پزشک معروف دانستهاسـت .او پزشـکان يهـودی را کـافر
می شمارد و راضی نيست حتّی چشمشان به زيبايی کنيزش بيفتد تا چه رسد به اينکـه او
را معاينه کند.

ج) شي صفیالدّين حلّی (144ـ 496ق).
او از شاعران بزرگ شـيعه در سـدۀ هشـتم هجـری اسـت و جـز مـدايح نبـوی ،در
ثناگستری علی و اوالد علی ـ عليهمالسالم ـ نيز اشعار بسيار دارد .وی در هجو پزشـکی
به نام «اسحاق» چنين میسرايد:
لَــــهَا بِفَنَـــاءِ الْعَـــالَمَيْنِ کَفِيْـــلُ
«مَبَاضِعُ إِسْحَـاقَ الطَّبِــيْبِ کَــأنَّهَا
فَـتُغْـمَـــدَ حَتَّــی يُسْــتَبَاحَ قَتِيْــلُ»
مُعَــــوَّدَةٌ ألَّـــا تُسَــــلَّ نِـصَــــالُهَا
(الحلّی ،بیتا.)630 :
يعنی؛ «نشترهای حجامت پزشکی به نام اسحاق ،گويی که مسئوليت تباهی جهانيان
را ضامن شدهاست * .شمشيرهای او (نيشترها) ،گويی که عادت کردهاند تا هنوز بيـرون
نيامده ،خون کشتهای را بريزند و آنگاه در غالف شوند».
حلیّ ،اسحاق طبيب را نمونۀ واقعی انسانی خونريز میداند و هيچ مسئوليت پزشـکی
برايش قائل نيست ،تا جايی که تيغ جراحی او را به شمشيری تشبيه نمودهاست کـه هـر
زمان از غالف بيرون آيد ،حتماً يک نفر را خواهد کشـت؛ گـويی کـه نيسـتی و نـابودی
جهانيان را با چاقوهای جراحش ضامن شدهاست

3ـ3ـ .6طبيب ،نماد ممدوح و درمانگری
الف) الموصلی (0679ـ 0300ق).
وی شاعر ،چشم پزشک و هنرمند دورۀ مملـوکی اسـت .وی در قصـيدهای طبيـب را
نمادی برای ممدوح خود «ابوعلی» دانستهاست و میگويد:
بِهِ بَذْلُ الْجُــوْدِ مَبْسُـوطَ الْيَـدَيْـنِ
«يَـقُـولُونَ الطَّـبِيْـبُ أبُـــوْ عَلِــیِّ
يُـضَـيِّـعُ کُـلَّ يَـوْمٍ أَلْـفَ عَيْــنِ»
فَقُلْتُ عَلِمْتُ ذَلِـکَ وَهُـوَ سَـمْــحٌ
(.)www.arabi/poet/213
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يعنی؛ «می گويند :پزشک واقعی همان ابوعلی است که بـا بخشـش و گشـادهدسـتی
مردم را همچون پزشکی درمان میکند * .به آنها گفتم :مـیدانـم او مـرد بخشـندهای
است که در هر روز هزار سکه (طال يا نقره) را تباه میکند».
در اين شعر ،موصلی طبيب را نمادی برای ممـدوح خـود (ابـوعلـی) دانسـتهاسـت و
میگويد همان طوری که طبيب با طبابت خود مردم را درمان میکند ،اين ممـدوح هـم
مردم را از دردِ ناداری با سکههای طال و نقره درمان میکند.

ب) ابنخطيب (403ـ 441ق).
از شاعران و خطيبان مشهور اندلس در قرن هشتم ،در قصيدة «مَا عَلَی الْقَلْبِ بَعْـدَکُ ْم
مِنْ جَنَاحٍ» ،طبيب را نمادی برای ممدوح خود« ،محمدبن أبیالحجّاج» میداند که تدبير و
چارهانديشی او فراهمکنندۀ موفقيت است:
جِــعُ فِـیْ عِلَّـتِی ضَمِـينُ النَّجَـاحِ
«يَـا طَبِـيْبَ الْذُنُـوبِ تَدْبِيْرُکَ الْنَــا
يَـا غِيَـاثِی سِـوَاکَ مِـنْ مِفْـتَــاحِ»
سُـدَّ بَـابُ الْقَبُـولِ دُوْنِی وَمَــا لِـی
(.)ww.adab.com
يعنی؛ «ای پزشـکِ گناهـان مـن چـارهانديشـی سـودمند تـو دربـارۀ بيمـاری مـن،
فراهم کننده و ضامن موفقيت من اسـت * .همـۀ درهـای پـذيرش بـه روی مـن بسـته
شدهاند .ای کمککنندۀ من فقط تو کليد پيروزی و موفقيت من هستی».
شاعر ممدوح خود را همچون پزشکی درمانگر درد مصيبتهای دنيا دانستهاسـت و از
اين ممدوح به «طبيب گناهان» تعبير کرده که فقط او میتواند کمکش کند .ابـنخطيـب
ممدوح خود« ،محمدبن أبیالحجاج» ،اين بندۀ خاکی و عاجز فانی را تنها کليـد موفقيـت
خود دانستهاست .چنين سِير فکری در شاعران فارسی سدۀ هشتم مشـاهده نمـیشـود و
دليل اين مدعا ،سخنان عارفان بزرگی همچون خواجوی کرمانی و حافظ شيرازی اسـت
که ادب و معانی ادبی جزء کوچکی از فرهنگ آنان را تشکيل میدهد .ايشان معانی ادبی
را به حوزۀ عرفان و عشـق مجـازی را بـه ميـدان عشـق حقيقـی درآوردهانـد و تـاري ،
علماإلجتماع ،روانشناسی ،مردمشناسی و داستانپردازی را راهی برای رسيدن به شناخت
معبود حقيقی و اليزالی ساختهاند.
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دورۀ انحطاط سختترين و بحرانیترين دورههای ادبـی از نظـر معيشـتی و خفقـان
فکری برای شاعران بودهاست ،به گونهای که در شعر شاعران دورۀ انحطاط ،مدح ممدوح
فقط برای اشخاص ،پادشاهان و صاحبان نفـوذ بـهکـار نمـیرفـت ،بلکـه آنهـا گـاهی
دينارهای طال و نقره را ستايش میکردند که میتوانست آنان را به خواستههای دنيـوی
برساند .ستايش دينارهای طال در شعر ابنالوردی بسامد بيشتری دارد .ابنالوردی «طبيب
مصفّر» را در قصيدۀ زير نماد دينارهای طال دانستهاست:
«إِذَا مَــــا تَعَــــاصَی مَــــنْ تُحِـــبُّ لِقَـــــاءَهُ
عَــــنِ الْوَصْـــلِ وَاسْتَــــوْلَی عَلَيْــــهِ الْتَغَـيُّــــرُ
فَارْسِـــــلْ لَـــــهُ الْدِيْنَـــــارَ فَـــــهْوَ طَبِـيْبُـــــهُ
وَمِـــنْ عَــــجَبِ الـدُّنْيَــــا طَبِــــيْبٌ مُصَفَّــــرُ»
(.)http://www.poetsgate.com/poem_41187.html
يعنی؛ « هرگاه کسی را که دوست داری ،او را ببينی از آمدن و رسـيدن سَـر بـاز زد و
نشانه های دگرگونی و تغيير رفتار بر او چيره گردد * ،برايش دينـار بفرسـت؛ زيـرا دينـار
درمانگر اوست ،و از شگفتیهای اين دنيا ،پزشکی زردرنگ (= دينار) است».
اگر نماد و سمبل با استعاره ،کنايه و ...همراه گردد ،زيباترين تصويرها را میآفريند .در
اين شعر« ،طبيب مصفّر» استعاره از «دينارهای طال» است .به اعتقاد ابنالـوردی ،غيـر از
پزشک معروف ،پزشک ديگری نيز به نام «دينـار» وجـود دارد کـه در درمـان هجـران و
وصل و هر درد بیدرمانی مؤثر است.

ج) ابننباتة المصریّ (191ـ 419ق).
وی از مهم ترين شاعران دورۀ انحطاط بود که در رسيدن به زعامت شعر و شاعری با
«صفیالدّين الحلّی» رقابت می کرد و سرانجام ،از اين کشمکش به لقـب «اميـری شـعر»
بسنده نمود .در قصيدهای ،وی طبيب را نمادی برای ممدوح خود میداند کـه در هنگـام
سختیها از او کمک میخواهند:
نَـحْـوَ الْوَزِيـرِ فَقُـمْ مَـعَ الْأَصْحَــابِ
«مَوْلَایَ لَقَـدْ جِئْـنَـا لِنَحْمِــلَ قِصَّـةً
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يُـدْعَـی الطَّبِـيْـبُ لِشِـدَّةِ الْأَوْصَـابِ»
اليَـــوْمَ حَـــاجَتُنَا إلَيْـــکَ وَإِنَّـمَـــا
(.)www.adab.com
يعنی؛ «سرورم آمدهايم تا داستانی را به سوی وزير ببريم .پس تو هم با دوستان باش
و بهکار دوستان رسيدگی کن * .امروز نياز ما با تو افتادهاست و بیشک هنگام مريضیها
پزشکان فرا خوانده میشوند».
ابننباته ممدوح خود را بر اساس تشبيه ضمنی به پزشک تشبيه کردهاست و میگويد
همان طوری که در هنگام بيماری ،پزشکان فراخوانده میشوند ،تو هم طبيب اين درد (=
نياز و حاجت) ما نزد وزير باش و در رفع نيازمان به ما کمک کن .شـاعر از نيـاز خـود و
دوستانش نزد وزير به درد ،و از ممدوح خود به طبيب درمانگر آن درد تعبير نمودهاسـت.
در اينجا ،ابن نباته ممدوح را طبيب حاجات و سـبب درمـان دردِ نيـاز و احتيـاج دوسـتان
دانستهاست.

3ـ3ـ .3طبيب ،نماد محبوب و معشوق
الف) صفیالدّين حلّی
در قصيدهای ،وی طبيب را نمادی از محبوب و معشوق خود میداند و پس از توصيف
و مدح زيبايیهای ظاهری معشوق ،او را «طبيب عشق» ناميدهاست و میگويد:
ذَلِـــکَ تَقْـــدِيرُ الْعَـــزِيزِ الْعَلِـــيمْ
«وَ قَـــدَرَ الْخَــــالَ عَلَـــی خَــدِّهِ،
فمَسَّـــنَا مِنْهَـــا عَـــذَابٌ أَلِـــيمْ
بَــــدْرٌ ظَنَـــنَّا وَجْـهَـــهُ جَـنَّـــةً،
يَـهُـــزُّ لِلْـعُشَـــاقِ قَـــدّاً قَــــوِيمْ
لَمَّـا انْـحَــنَی حَاجِــبُهُ ،وَانْـثَــنَی
وَخَـلِّـــنِی إنِّـــی بِحَــالِی عَـلِـــيمْ
دَاوِ حَبِـيْـبِـی يَـا طَبِــيْبَ الْهَـوَی
مَــرِيْضَةٌ ،وَاللَّحْظُ مِنْــهُ سَـقِيــمْ»
فَـــــخَصْرُهُ وَاهٍ ،وَأجْــفَــانُــــــهُ
(الحلّی ،بیتا.)641 :
يعنی؛ تقدير خداوند شکستناپذير و بسياردانا آن خال را بر گونهاش قرار دادهاست* .
محبوب من ،ماه شب چهاردهی است که گمان کرديم چهرۀ او بهشتی زيباست ،ولـی از
اين بهشت فقط عذابی دردناک به ما رسيدهاست * .زمـانی کـه ابـروی محبـوب خـم و
متمايل میشود ،قد و قامت راست و معتـدلی بـرای عاشـقان بانشـاط و سـرحال تکـان
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می دهد * .مرا درمان کن ای دوست من ای طبيب عشق و مرا به حال خودم وامگذار؛
زيرا من به حال خود داناترم * .کمر و پهلوی اين محبوب شگفتآور اسـت و ديـدن آن
موجب آه و حسرت آدم میشود ،و چشمان او (از فرط خماری) سُست و مريو هستند ،و
چشم از ديدن آن کمر و پهلوی زيبا بيمار شدهاست (چشم تحمل يـک نگـاه آن کمـر و
پهلو را ندارد)».

ب) ابنجنان األنصاری األندلسی (109ـ 171ق).
وی از شاعران قرن هفتم در دورۀ موحدين در اندلس بود و در قصيدهای که در پايان
عمرش سروده ،طبيب را نمادی از محبوب خود دانستهاست:
أَنَّ الطَّـبِيْبَ هُــوَ الّـذِی هُـوَ مُمْـرِضُ
«جَهـِلَ الطَّبِـيْبُ شِـکَايَـتِی وَشِکَـايَتِی
وَإِنْ أَرْتَضَی سُقْمِی رَضِيتُ بِمَا رَضَـی»
وَإِنْ أَرْتَضَـی بُرْئِـی تَـدَارَکَ فَـضْـلُــهُ
(األنصاری األندلسی0331 ،م.)009 :
يعنی؛ «پزشک شکايتم را ندانست .شکايت من اين است که ايـن طبيـب (محبـوب)
همان کسی است که مرا بيمار نمود * .و من اگر به شـفای خـود راضـی هسـتم ،چـون
فضل محبوب آن را جبران نمود ،و اگر به بيماريم راضی باشم ،راضی به رضای محبوبم
هستم».
در اين قصيده ،طبيب نماد محبوب و معشوقی است که شاعر بيماری و شفای خود را
هر دو وابسته به رضايت و خشنودی اين محبوب خود دانستهاست.

ج) أبیالفوارس (130ـ 473ق).
وی مشهور به ابنالوردی ،شاعر ،اديب ،تاري دان سوری است که در قصيدهای ابتـدا
به ستايش و توصيف زيبايیهای شهر حمص می پردازد و اين شهر را در زيبايی برتـر از
تمام شهرها معرفی می کند .وی بر اساس صنعت ادبی حسن تعليل ،به دليلتراشی روی
آورده است و اين شهر را نمونۀ صداقت و درستی میداند ،تنها به اين دليـل کـه حـروف
شهر «حمص» از جنس حروف مقطعۀ قرآن «حم و ص» است:
حِمْـصٌ قَــدْ فَـاقَ فِـی الْحُسْـنِ بِالَدِ
«مَـا حِمْـصُ قَلِيْـلَةٌ وَإِنْ طَـالَ عِنَـــادْ
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إِذْ مِــنْ سُـوَرِ الْقُــــرْآنِ حـم وَ ص»
تُـنْبِـيْکَ حِمْــصُ صِـدْقــاً وَسَـــدَادْ
(.) www.arabi/poet/167
يعنی؛ «خوبی های شهر حمص کم نيستند ،هرچند سرکشـی و عنـاد در آن طـوالنی
شود .شهر حمص در زيبايی بر تمام شهرها برتـری يافتـهاسـت * .حمـص از راسـتی و
درستی به تو خبر میدهد؛ چراکه حروف اين شهر از جنس حروف مقطعۀ قرآن کريم حم
و صاد است».
ابنالوردی پس از توصيف شهر حمص ،به ستايش ممدوح و محبوب خود میپردازد و
او را درمانگر دل سرگشتۀ خود میداند:
شِئْـتَ لَأَبْـدَلْــتَ الْطَــــاءَ حَــــا
«فَـهْـوَ طَبِـيْـبٌ لِفُـــؤَادِی وَلَـــوْ
لَـوْ عَـادَ أَحْيَـا قَلْبِـیَ الْطَــائِحَــا»
أَغْـيَـــدُ ذُوْطِـــبٍ وَذُو حِکْــمَــــةٍ
(.)www.arabi/poet/167
يعنی؛ «محبوب من درمانگر قلب من است .اگر بخواهی میتوانی طای "طبيب" را با
حای جايگزين کنی (تا بشود :حبيب) ** .نرم و نازک با مهارت و دانشـمند اسـت .اگـر
برگردد ،دل سرگردان مرا زنده میسازد».
شاعر طبيب را نمادی برای معشوق خود دانستهاست تا جايی که میگويد که اگر اين
معشوق برگردد ،قلب سرگردان او را آرام و زنده میکند.

3ـ3ـ .7طبيب ،نماد طبيب معنوی يا روحانی
در دورۀ انحطاط ،به دليل فشار و ناامنی ،سخت و بیرحم بودن آن ،شاعران نيـز بـه
عنوان جزئی از مردم دو چيز را ياران روزهای سخت خـود ناميدنـد .گروهـی بـه جانـب
بی بندوباری رفتند و گروهی به زهد و ترک دنيـا و دينـداری روی آوردنـد تـا در عـوض
محروميت و رنجی که در اين جهان کشيدهاند ،در آن جهان در نعمت و راحتی باشند .به
همين دليل ،خانقاههای صوفيه فراوان شد و شاعران به مدح پيامبر(ص) و طلب شفاعت از
اولياء روی آوردند .اما طبيب به عنوان نمادی بـرای طبيـب روحـانی و معنـوی در شـعر
شاعران اين دوره ،برعکس شاعران فارسی سدۀ هشتم ،تا آنجا که بررسی و تحقيق شد،
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به ندرت در شعر اندک شاعران عارفی مانند عفيفالدّين تِلِمْسـانی (101ــ131ق ).ديـده
میشود.
تلمسانی از شاعران و صوفيان بزرگ و مشهور دورۀ انحطاط است که در قصيدهای به
اسلوب قصايد جاهلی ،طبيب را نماد محبوب عرفانی خود دانستهاست و میگويد:
وَخُصُـوصاً صَاحِبُ الْقَلْـبِ الطَّــرُوْبِ
«فَعُمُـوْمُ الْکَــوْنِ يَهْــوِی حُسْنَـهَــا
فَاحْبِـسِ الْعِيْسَ تَـرَی نَهْـبَ الْقُلُـوبِ
وَ إِذَا يَـــا سَـــعْدُ جَـــاوَزْتَ النَّــــقَا
قَــدْ بَرَاهُ الْسُـقْمُ عَنْ عَـيْنِ الطَّبِيْـبِ
فَبِـــذَاکَ الْحَـــیِّ مَــــيْتُ هَـــویً
فَاتِناً أَمْسَـی نَـدِيْمِــی وَحَبِـيْـبِــی»
يَــا بِــهِ رُوحِــی أَنَــا أَفْــدِی شَــادِناً
(تلمسانی6119 ،م ،.ج .)063 :0
يعنی؛ «تمام جهان زيبايی او را دوست دارند ،بهويژه کسانی که قلبی شاداب دارند* .
ای سعد هنگامی که از آن ديار (نقا) گذر کردی ،شتر را نگه دار تا غارت دلها را ببينی.
* در آن قبيله ،کشتۀ عشقی است که گوشۀ جمال چشم محبـوب او را از بيمـاری شـفا
دادهاست * .ای محبوب دلربايی که همنشين و دوست من گرديدهای من روحم را فدای
اين محبوب همچون آهو میکنم».
عفيف الدّين تِلِمسانی در اين قصيده به فراخوانی اسلوب عاشقانی نظير امروءالقيس و
امثال او در عشق پرداختهاست و زيبايی و معصوميت محبـوب معنـوی خـود را بـه آهـو
تشبيه نمودهاست .طبيبِ تلمسانی ،محبوب روحانی و زيبای همچون آهوی اوست که بـا
جمال سحرانگيزش او را از بيماری عشق شفا دادهاست.
جدول  :0بررسی نموداری نماد طبيب در شعر شاعران عرب دورۀ انحطاط
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 .7نتيجهگيری
 .0در تحقيقــاتی کــه از واژۀ طبيــب ،بــر اســاس نــرمافزارهــای «المکتبــة الشــاملة»،
«الموسوعة الشعرية» و «گنجور» و نيز کتب و مقاالت و ...به عمل آمد ،مشخص شد کـه
طبيب در شعر شاعران عرب دورۀ انحطاط ،بيشتر نمـاد «پزشـک معـروف» و «معشـوق»
است ،هرچند برخی شاعران آن را برای مدح ممدوح و ستايش درمانگری و توانايی او نيز
بهکار بردهاند و برخی همانند ابن الوردی به دليل مشـکالت اقتصـادی موجـود در عصـر
انحطاط ،طبيب را نمادی از دينارهای طال و نقره دانستهاند.
 .6شاعران فارسیزبان نماد طبيب را از معنای مـادّی و زمينـی بـه معنـای رمـزی و
عرفانی سوق دادهاند؛ مثالً شاعران عارفی همچون حافظ ،اوحـدی ،خواجـوی کرمـانی و
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شاه نعمت اهللا ولی ،نماد طبيب را از معنای مرسوم فراتر رانده ،آن را از ادراک حسـی بـه
ادراک باطنی رساندهاند .اما در شعر شاعران دورۀ انحطاط ،غالبـاً طبيـب نمـاد «محبـوب
جسمانی» است .شاعران اين دوره ،نمـاد طبيـب را در همـان معنـای ظـاهری و حسـی
محصور کرده اند؛ زيرا آنان برای فراموشی دردهای دنيوی ،طبيـب را نمـاد «معشـوق» و
«محبوب» دانستهاند و درمان دردهای خود را در محبوب و معشوق جستهاند.
 .3بافت معنوی تصويرهای نمادين شاعران دورۀ انحطاط از طبيب ،تکمعنايی است،
در صورتی که تصوير نمادين شاعران فارسی سدۀ هشتم از طبيـب ،سـه بافـت متفـاوت
دارد0 :ـ بافت لغوی معمول6 .ـ بافت سنّت ادبی3 .ــ بافـت عارفانـه .در واقـع ،تصـاوير
نمادين شاعران فارسی سدۀ هشتم ،ميان حقيقت و مجاز شناور اسـت .شـايد بـه همـين
سبب ،بهاء الدّين خرمشاهی در شرح و تفسير عرفـانی غـزلهـای حـافظ ،همـين سـنّت
سهبُعدی (سمبوليکـ لغوی و عادیـ سنّت ادبی) را در پيش گرفتهاست.
 .7شعر برخی شاعران فارسی ،مانند شاه نعمتاهللا ولـی کرمـانی و حـافظ شـيرازی،
نمادی چندوجهی دارد؛ مثالً بهصراحت نمیتوان نماد طبيب را در شعر حـافظ مشـخص
کرد .در واقع ،شعر او شعر چندپهلويی است و متافيزيک چندخطايی دارد و نوع فهم شعر
حافظ بستگی به نوع نگرش خواننده دارد .اگر نگرش خواننده به تـکبيـت (محـورافقی)
باشد ،بیشک در گردابی از تعبيرها و استنباطها فرومیرود؛ زيرا شعر حافظ از اين لحـاظ
رمزواره و نمادين (عرفانی) است .ولی در نگرش به کلّ شـعر (محـور عمـودی) ،غـرض
حافظ ممکن است مدح يا عشق زمينی باشد .در حقيقت ،فضای عرفانی حاکم بر انديشه
و تفکر حافظ ،شعر او را خانة رمز و راز کردهاست .در شعر او ،هر جا طبيب نماد معشـوق
زمينی است ،بالفاصله قرينهای آورده ،آن را به محبوب معنوی تبديل کردهاست.
 .9چنانکه در بخش نموداری مقاله تبيين شد ،نماد طبيب در دورۀ انحطاط به ترتيب
اولويت برای «نماد پزشک معروف»« ،ممـدوح شـاعر» و «معشـوق» اسـت .امـا در ميـان
شاعران فارسی سدۀ هشتم ،برعکس دورۀ انحطاط است و به ترتيب «نماد طبيب معنوی
و روحانی»« ،نماد پزشک معروف»« ،نماد محبوب و معشوق» و «نماد ممدوح شاعر» است.
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 . 1نماد طبيب معنوی در شعر شاعران دورۀ انحطاط ،در شعر اندک شاعران ملتزمـی
همچون عفيفالدّين تِلِمْسانی ،ديده می شود ،به طوری که از مجموع  39مورد «طبيـب»
موجود در ديوا ن شاعران دورۀ انحطاط که در اين مقاله بررسی شد ،فقـط يـک مـورد از
سوی تِلِمْسانی به «طبيب معنوی» اختصاص داده شده ،اما طبيب معنوی در شعر شاعران
فارسی سدۀ هشتم ،بهويژه «گروه تلفيق» شايستۀ توجه است ،بـه گونـهای کـه خواننـده
بیآگاهی از رموز شعر اين شاعران ،قادر به فهم آنها نخواهد بود .طبيب در شعر شاعران
دورۀ انحطاط ،تـک بعـدی و سـاده اسـت ،ولـی در شـعر شـاعران فارسـی ،پُلـی ميـان
روحانینگری و مـادّی نگـری اسـت .شـعر فارسـی سـدۀ هشـتم ،قلمـروی «اسـتعاره» و
پرورشگاه «نمادگرايی» است که با بـار ادراکـی و عـاطفی فـراوان در قلمـروی تخيّـل و
خالقيّت شعری اين شاعران جلوه میکند.
 .4پيام واالی شاعران عارف زبان فارسی قرن هشتم در غزلهای عاشقانه ،تقديس و
تسبيح عشق است و عشق آنان ،ازلی و ابدی اسـت .شـاعران فارسـی سـدۀ هشـتم ،در
غزليات خود از طبيب به «دوای درد عشق» تعبير کردهاند که چارۀ آن فقـط جگرسـوزی،
جانگدازی و فنا در محبوب است ،اما دوای درد عشق در غزلهای شاعران دورۀ انحطاط،
اغلب تالش برای رسيدن به محبوب زمينی و بوسه بر آن است.
 . 9شاعران دورۀ انحطاط ،طبيب را نمادی از «دينارهای طال و نقره» يـا «ممـدوحان
عاجز و فانی» می دانند که تنها چارۀ درمان دردهای زودگذر دنيوی آنان هسـتند .امـا در
نقطۀ مقابل ،شاعران فارسی قرن هشتم ،همچون خواجوی کرمانی و حافظ شـيرازی و...
معانی ادبی را به حوزۀ عرفان و عشق مجازی را به ميدان عشـق حقيقـی درآوردهانـد و
تاري  ،علماإلجتماع ،روانشناسی ،مردمشناسی و داستان پردازی را راهی برای رسيدن بـه
شناخت معبود حقيقی و اليزالی ساختهاند.
 . 3نماد طبيب در قصايد شاعران فارسی سدۀ هشـتم ،غالبـاً بـرای مـدح ممـدوح يـا
پزشک معروف است .اما در غزليات آنها ،نمادهـای عرفـانی بـر نمـاد ممـدوح ،طبيـب
معروف و معشوق برتری دارد .البته نوع نگرش شاعران زبان فارسی سدۀ هشتم به نمـاد
طبيب در ميان خود آن ها نيز متفاوت است؛ مثالً شعر حافظ از نظر رمزگرايـی بـا ديگـر
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شاعران زبان فارسی تفاوتی عميق دارد .غزليات حـافظ ،هـم ماننـد سـعدی جنبـههـای
عاشقانه دارد و هم مانند عطار ،مولوی و عراقی سـطوح عارفانـه دارد و از سـوی ديگـر،
وظيفۀ اصلی قصيده را که مدح اسـت ،بـر دوش دارد .از ايـن رو ،شـعر حـافظ نماينـدۀ
جريان های شعری قبل از اوست و قهرمان شعر او هم معبود ،هم معشوق و هم ممـدوح
است.

 .9پینوشتها
 .0شاعران «گروه تلفيق» از مهمترين شاعران قرن هشتم هستند که به هر دو شـيوۀ
غزل عارفانه و عاشقانه (و آوردن مدح قصيده در غزل) توجه دارند .اوج جريان تلفيـق در
حافظ شيرازی است و بعد از او ،خواجوی کرمانی از بقيه پيشرفتهتر است (ر.ک؛ شميسـا،
.)631 :0393
 .6قلزم ( دريای سرا ،مطلق دريا) فَانْفَلِقْ (پس شکافته شد [دريا به عصای موسی]).
اين بيت اشاره به آيۀ  13سورۀ شعراء دارد ،با اين مضمون« :پـس مـا بـه موسـی وحـی
کرديم که عصای خود را به دريای نيل زن .چون زد ،دريا شکافت و آب هر قطعـۀ دريـا
مانند کوهی بزرگ روی هم قرار گرفت».
 .3سيزده پيامبری که به فرمان خداوند متعال برای هدايت قوم سبأ فرستاده شدند.
 .7يعنی؛ «تکتک ابيات شعر در يک قصيده؛ ابيات شعر را مستقل در نظر گرفتن».
 .1منابع و مآخذ
قرآن کريم.
ااألنصاری األندلسی ،محمدبن محمد0701( .ق .).الديوان .تحقيق منجـد مصـطفی بهجـت .الموصـل:
جامعة الموصل.
ابوالفداء ،إسماعيلبن علی( .بیتا) .المختصر فی أخبار البشر .چ .0المصر :المطبعة الحسينية المصرية.
اخوان ثالث ،مهدی .)0340( .صدای حيرت بيدار .زير نظر مرتضی کاخی .تهران :زمستان.
امرايی ،محمدحسن و يحيی معروف« .)0336( .نماد "طبيب" در شعر فارسی سدۀ هشتم و شاعران دورۀ
عباسی (تأملی در نگرش متفاوت شاعران فارسی و عربی)» .کاوشنامۀ ادبيات تطبيقی .س .3ش .00
صص 6ـ.03
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اوحدی مراغی ،رکنالدّين .)0349( .ديوان .به کوشش سعيد نفيسی .تهران :سپهر.
البوصيری ،محمدبن سعيد0769( .ق .).الديوان .بيروت :دار المعرفة.
پورنامداريان ،تقی .)0319( .رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسـی .چ  .3تهـران :شـرکت انتشـارات
علمی فرهنگی.
تِلِمسانی ،عفيفالدّين6119( .م .).الديوان .دراسة وتحقيق يوسف زيدان .اإلسکندرية :دار الشروق.
چدويک ،چارلز .)0349( .سمبوليسم .ترجمۀ مهدی سحابی .چ  .6تهران :مرکز.
حافظ شيرازی ،شمسالدّين محمد .)0390( .ديوان .مقدمۀ محمـدجعفر يـاحقّی .چ .3مشـهد :انتشـارات
آستان قدس رضوی (شرکت بهنشر).
الحلّی ،صفیالدين( .بیتا) .الديوان .بيروتـ لبنان :دار صادر.
خرمشاهی ،بهاءالدّين .)0341( .شرح عرفانی غزلهای حافظ .چ  .6تهران :قطره.
ــــــــــــــــــ  .)0343( .حافظنامه .تهران :شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
دهلوی ،اميرخسرو .)0373( .ديوان .به کوشش م .درويش .تهران :جاويدان.
زاکانی ،عبيد .)0397( .کليات ديوان .مقدمۀ عباس اقبال آشـتيانی .تصـحيح ،تحقيـق ،شـرح و ترجمـۀ
حکايات عربی از پرويز اتابکی .تهران :زوّار.
زرينکوب ،عبدالحسين .)0347( .از کوچۀ رندان .تهران :سخن.
الزوزنی ،عبداهللابن أحمد0399( .ق .).شرح المعلّقات السبع .حقّقه و أتمّ شرحه محمد عبدالقاهر الفاضلی.
ط  .0طهران :مؤسسة الصّادق.
ساوجی ،سلمان .)0340( .ديوان .به کوشش احمد کرمی .مقدمـه و تصـحيح ابوالقاسـم حالـت .تهـران:
سلسلهنشريات «ما».
سجادی ،سيد جعفر .)0341( .فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفانی .تهران :انتشارات طهوری.
سليمی ،علی« .)0331( .بررسی تطبيقی نماد شير در شعر نيما يوشيج و خليـل مطـران (تـأملی در نگـاه
متفاوت دو شاعر)» .نقد و ادبيات تطبيقی .س .0ش  .6صص 093ـ.047
شريفيان ،مهدی« .)0397( .نماد در اشعار سهراب سپهری» .پژوهش نامۀ علـوم انسـانی دانشـگاه شـهيد
بهشتی تهران .ش 79ـ .71صص 031ـ.003
شميسا ،سيروس .)0393( .سبکشناسی شعر .تهران :ميترا.
عطار نيشابوری ،فريدالدّين .)0340( .ديوان .به اهتمام و تصحيح تقی تفضّلی .تهران :انتشـارات علمـی
فرهنگی.
عينالقضات همدانی ،عبداهللابن محمد( .بیتا) .تمهيـدات .مقدمـه ،تصـحيح ،تحشـيه و تعليـق عفيـف
عسيران .تهران :منوچهری.
البغدادی ،قدامةبن جعفر0333( .م .).نقد النثر .مصر :دار الکتب المصرية.
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خواجوی کرمانی ،محمودبن علی .)0347( .ديوان .تصحيح احمد سهيلی خوانساری .تهران :چاپ مروی.
منوچهری دامغانی ،احمدبن قوص .)0341( .ديوان .به کوشش سيد محمد دبيرسياقی .تهران :زوّار.
مولوی ،جاللالدين محمد .)0396( .ديوان شمس .مطابق با نسخۀ رينولد آلـن نيکلسـون .چ .1تهـران:
پيمان.
ميبدی ،رشيدالدين .)0377( .کشف األسرار و عدّةاألبرار .به اهتمام علیاصغر حکمت 01 .ج .0 .تهـران:
اساطير.
نوربخش ،جواد .)0340( .فرهنگ نوربخش .ج  9و .1تهران :چاپخانۀ مروی.
ولی ،شاه نعمتاهللا .)0390( .ديوان .به کوشش بهمن خليفه .تهران :طاليه.
هجويری ،علیبن عثمان( .بیتا) .کشف المحجوب .تصحيح والنتين ژوکوفسکی .مقدمۀ قاسم انصـاری.
تهران :طهوری.
يلمهها ،محمدرضا« .)0330( .وقوف بر اطالل و دمن و گونههای آن در شعر فارسی» .ادبيـات تطبيقـی
کرمان .س  .3ش  .1صص 304ـ.339
http://www.poetsgate.com/poem_41187.html
/ابنـالوردیara.bi/poetry/poet/167/
/ابنـ دانيالـ الموصلیara.bi/poetry/poet/213/
=http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=54630&r
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