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 تاب گل و گیاه در خسرو و شیرین نظامیزبا
 

 کبری وخشوری 

 چایپاره  و خوی آزاد دانشگاه  فارسی ادبیات  و زبان  تخصصی دکترای

 چایپاره   شهرستان معرفت دبیرستان مدیر 

 

 چکیده 

ایرانی ج فارسی  یایگاه گل و گیاه در فرهنگ  ادب  از  .ارزشش بسیار واالست  ،به ویژه شعر  ،شایسته دارد. در  ن مهمتری  یکی 

ها و گیاهان هستند، که بخش اعظمی از آثار وی را به خود است، گل ای به آن توجه زیادی کردهگنجهعناصر طبیعت که نظامی

است؛ از اینرو در آثار وی به کردهاحساسات خود استفاده میها و گیاهان برای بیان مقاصد و  است. نظامی از گل  اختصاص داده

و بسامد زیاد گل و گیاه در کتاب خسرو و شیرین گواهی راستین در آستین. شور و حال دو    است.کردهاین مهم توجه زیادی  

عنوان نماد در وصف، زمینه    ها بهمعشوقه منظومه خسرو و شیرین نظامی و زیبایی خیره کننده آنها با استفاده شاعر از انواع گل

را تشکیل می »نظامی«  اصلی شعر  زیبایی دهد. در صفو چهارچوب  و  نمادها  اوصاف،  دیوانش  است.   حات  به خوبی مشهود  ها 

فزایی خاصی  نظامی از جمله کسانی است که توانسته است با طبیعت، پیوند برقرار کند و از این طریق عشّاق شعر خود که جان

-گی مثل گیاهان و گلو چشم و ابرو دارند، را به سمت طبیعت سوق دهد تا با همراهی عناصر حیات بخش زنددر خط و خال  

ای به شعرش بخشد. در عالم ادب، هر گلی به تناسب، نماد و یا نشانه ای از اعضای  ها، بتواند روح زندگی، نشاط و طراوت ویژه

در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی    گ، قد، لب و .... مشهور است.آدمی و گاهی متفرعات وجود او، همچون عمر، وفا، رن

ضمن بیان تعاریف گل و گیاه و معرفی انواع گل و گیاه به بازتاب    ای انجام گرفته است قصد داریم ای مطالعات کتابخانهو بر مبن

 آنها در خسرو و شیرین نظامی بپردازیم.

 

 نظامی  شیرین،  و خسرو گیاه،  گل، طبیعت،های کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

 پرندگان و گیاهان و هاگل طبیعت مانند عناصر و زیست محیط با آغاز همان از ویژه ادبیات غناییبه فارسی ادبیات کالسیک    

 شاعر اطراف طبیعت از شاعرانه خیال دهندۀتشکیل اجزای بوده، عمدۀ ارتباط در عناصر طبیعی سایر و باران و آب و جانوران و

رایی انسان ناشی از هنر رمانتیک  گیعت. »طباست شدهمی بیان و کشف شاعر هنرمندانۀ نگاه با طبیعت قوانین و شده گرفته

 (. 86: 1382فرد، بخشد.« )پورعلیاست. در اشعار رمانتیک طبیعت به انسان حیات، زندگی و حتّی الهام شاعرانه می

 هجران   و   دوری   از  و   ستوده  را  هایش زیبایی.  اندگفته  سخن  معشوق  با   ،درخت  و   گیاه   و   گل  زبان  با   گویپارسی  شاعران     

  یار   به  خطاب   در  صریح  بیان  جای  به   گیاه   و  گل   حریر  ازای  لفافه  در  همواره  ، فارسی  ینجیبانه  شعر  زبان .  اندکرده  شکوهق  معشو

  گاه   و  است  جسته  اری ی  رصنوب  و   سرو   از  وی   قامت  جای  به   و   نرگس   از  یار  چشم   جای  به .  است  شده   قالب استعاره بیان   در و  

  به  پی  طبیعت  عناصر  از  یک  هر  مضامین  از  تواندمی  مخاطب.  است  کرده   ادفری  ایقشق  و  الله  درون  از  را  اجتماعی  هایبیدادگری

 .  است کرده خود  شعر هایواژه کردن ازیب و دادنجان وسیلۀ  خویش خیال در را گیاهی  یا  گلی  که ببرد شاعری اندیشه

ای با آورد و شاعران از جمله نظامی گنجهمی  ی را بر سر ذوق اهو گیاهان است که هر بینند  های طبیعت گلهایکی از زیبایی  

از آن زیبا خلق  ها استفاده  اجزاء آنمی  معانی  این گیاهان و  به  با جان بخشیدن  را  کار  این  او  ا  ها کند.    نجام و زنده کردنشان 

ر سرسبزی  ان که دو گیاه  ها پذیرند. گلمی  دهند و صفات انسانیمی ها و گیاهان در شعر نظامی افعال انسانی انجام دهد. گلمی

الله،    گیاه، گل، بید، درختان، گل و تنوع رنگ طبیعت نقش بسزایی دارند، در شعر نظامی فراوان به کار رفته است. همچون:  

و... نیلوفر  آرایه  ، نرگش،  در ساخت  طبیعت  عناصر  این  از  زیبا  بسیار  است.  نظامی   کرده  استفاده  نیز  ادبی  بسیار  های  نظامی 

مضامیهنرمندان طبیعته  می  ن  به خدمت  آرایهرا  کمک  با  و  میگیرد  خلق  زنده  و  زیبا  اشعاری  و  کند؛  ها  در خسرو  اینرو  از 

 است.شیرین وی به این مهم توجه زیادی کرده

  به   هاگل  انواع  و   با یز  یهابوستان  و  هاباغ  ،ها یآبادان  فیتوص  با   ،دهد یم  رخ  رانیا  غرب  و  شمال  در   که  داستان  ن یا  در  ی نظام    

 که   است  نیا  زین  حاضر  قی تحق  ازهدف    وآن پرداخته است    ش ینما   به  ،داستان  اق عشّ  متفرعات  و  انسان  یاعضا  از  ینماد  نوانع 

  برده   هرهب  داستان  عشاق   ردوم  در  خود  زگیانالخی  وصف  یایاح  در   اهانیگ  و   ها گل  همچون  ،عتیطب  عناصر  از  اندازه  چه  تا   شاعر

.  دی نما  عرضه  خواننده   به  و   بخشد   خود  داستان  به  ییافزا  روح  ی فضا  بتواند  تا   است  بوده   د ح  چه   تا  آن  ی ادب  ی هاردبکار  و  است

  ی کاربردها  یبررس  و  یفتوص  به  برده  کار  به  خود  وانید  در  نامور  میحک  که  یاهان یگ  و  هاگل  نام  استخراج  با   ابتدا  نگارنده  نیبنابرا

 .  قوم داشته استشواهدی به همین منظور مرپرداخته و از شعرای دیگر  آن یادب

 

 ق یتحق  ۀنیشیپ

  سخن ی گستردگ به...  و  ییغنا  آثار  ریسا خلق در اثر  نیا نقش و  نیریش و خسرو داستان تیاهمّ و ارزش درباره  گرانپژوهش    

  م ظومن  اتیادب  در  اه یگ  و  گل  کتاب   توانیم  است،   شده   رانده  سخن  اه،یگ  و   گل   از  میمستق  ریغ   طور  به  که   یی هاکتاب  از.  اندگفته

.  دهد  ارائه  یدیمف  اطالعات  اهانیگ  و   ها گل  مورد  در  تا   است  کرده   تالش   سندهینو  آن  در  که  ی رنگچ  نیغالمحس  دکتر  یفارس

  ن یهمچن  و  است  بوده  متمرکز  آنها  نماد  و  هاگل  بر  آن  یمحتوا   و  نیمضام  شتریب  که  ،اهیگ  و  گل  شاعر  ،یدامغان  یمنوچهر  وانید

  ن یا  به  زین  یضمن  اشاره  روزگار،   آالم   و  درد  یفحوا  در  شاعر  و  است  نبوده   یخال   اه یگ  و   گل  نعمت  از  زین  یزدی  یفرخ  وانید

: اندپرداخته  موضوع  نیا  به  میمستق ریغ   طور  به  که  برد  نام  توان یم  یادیز  مقاالت  از  نیهمچن.  است  نموده  عتیطب  یهاییبایز

ارشد ،  ستهاگل  از  مختصر  یفیتعر  که  شادرام  ومرثیک  از«  یپارس  ادب  در  اه یگ  و   گل   مقاله»  همچون نامه کارشناسی    پایان 
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« یا مقاله  زبان اسرار و نیروی پنهان گل ها» مرکزی با عنوان    در دانشگاه آزاد واحد تهران (  1390)  در سال  سمیرا نمرودی که

قاله »بررسی ( و م1394ای با عنوان نقش گیاهان اساطیری در هنر ساسانی توسط دکتر مهتاب مبینی و آزاده شافعی در سال )

 (.  1390تطبیقی سیاوش اوزیریس و آتیس )خدایان نباتی و باروری( توسط محمود رضایی دشت ارژنه« در سال ) -تحلیلی

 و  است  پرداخته  نیریش  و  خسرو  منظومه  در  کی  هر  نماد   و  هاگل  یبررس  به  انهنگریجزئ  و  متفاوت  وهیش  کی  با   حاضر  پژوهش 

   .گردند  عرضه خواننده بر  و شوند استخراج اتی اب یال بهال از آنها ی ادب یکاربردها است شده  یسع

 

 روش تحقیق

برداری از موضوعات مرتبط و نیز نوع روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی است. نگارنده ابتدا به فیش    

ا بعد  و  پرداخته  نظامی  شیرین  و  خسرو  محوریت  با  گیاه  و  گل  با  مرتبط  ابیات  فیشاستخراج  اتمام  و    برداریز  تلفیق  به 

  های گیرینتیجهانجام شده در این آثار    هایبررسیمطالب پرداخته و در پایان از    سپس به تجزیه و تحلیلها و  بندی آندسته 

 .  الزم به عمل آمده است که در ادامه از نظر خواهد گذشت

 

 وصف طبیعت و شاعران

 :دوشمی زیر موارد شامل که خدادادی طبیعت  

 زنده موجودات دیگر و پرندگان، حشرات حیوانات، ها،انسان شامل و اندگفته نیز متحرك طبیعت آن به که زنده طبیعت  :الف

 .شودمی

 شب، دریاها، و ها کوه و هاهمچون دشت طبیعی مظاهر شامل و اندگفته نیز جامد و ساکن طبیعت آن به که مرده طبیعت ب:

 .است غیره و باران و چشمه

می  است، آورده  پدید مظاهر تمدن و وسایل  انواع از آدمی عقل هرآنچه و آبادانی  و عمران آثار شامل که ساختگی طبیعت  ج:

 ( 67:  1967.)حاوی، گردد

 یکسان وصف موضوع با در برخورد آنان برداشت اما گیرد، قرار شاعران وصف مورد طبیعت مانند واحد پدیدهای است ممکن    

شود. می واقع مؤثر او خیالی و ذهنی تصاویر خلق در که دانست شاعر هنری و علمی در شخصیت توانمی را نآ  دلیل و نیست

-درباره شاعران تأمالت بلکه کند؛نمی تغییر هرگز گفت: طبیعت که است کالریج سخن آن یادآور این (. که16:  1370)واعظی،  

 (. 320: 1386کدکنی، است. )شفیعی ایشان طبایع و احساسات پیرو و پذیردمی دگرگونی که است طبیعت ی

 

 و گیاه   گل

های تغییر شکل یافته به وجود آمده است.  شناسی عبارت است از عضو تولید مثل و تکثیر گیاهان که از برگگل از نظر گیاه    

های غالبا رنگین  گلبرگگل( و  های غالبا سبز رنگ )کاساین اندام گیاهی از دو بخش متمایز، یکی پوشش گل شامل کاسبرگ

ها تشکیل شده است که درون بخش پوششی قرار گرفته است. هرگل  زاینده گل شامل مادگی و پرچم گل( و دیگری بخش )جام

های آن است  شود. آخرین قسمت خارجی گل کاسبرگمعموال برروی ساقه کوچکی قرار دارد که دمُگل یا پایک گل نامیده می

ها همرنگ یکدیگر باشند. گاهی  ها و گلبرگ کاسبرگاست؛ ولی گاهی نیز ممکن است  ولید شدهرنگی ت  های سبزو غالبا از برگ 

 : مقدمه(. 1389شود. )رنگچی، دار نیز اطالق میاوقات گل به طور عام به هر گیاه گل
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از موجودات زنده است که ظاهرا از جای خود حرکت نمی     یا گیا یا گیاغ نام عام آن دسته  ند و در یک جای ثابت  نکگیاه 

گیری که توسط ی عمل کربنکنند و به وسیلهمستقیما از محیط اطراف خود و خاك یا آب جذب میهستند و مواد معدنی را  

آورند. باید  های خود به وجود میی سلولای برای تغذیهشود مواد آلی قابل استفادهذرات کلروفیل در برابر خورشید انجام می

در   که  قارچدانست  فقط  گیاهان  کلبین  فاقد  چون  که  هستند  می ها  خورشید روفیل  نور  برابر  در  کربن  جذب  به  قادر  باشند 

شوند، در صورت اول آنها زیند و یا طفیلی موجودات زنده مینیستند، بدین جهت یا برروی بقایای آلی سایر موجودات زنده می

 (. 361:1389مان گیاه است. )رنگچی،را گندروی و در حالت دوم انگل نامند و معنی نبات ه

 

 یعت نظامی و طب

الهام  پیوسته طبیعت آید.می شماربه فارسی ادبیات بارز  هایویژگی از یکی آن، هایجلوه بیان و توصیف طبیعت      اولین 

 در تعامل آن عناصر و مظاهر با ابتدا مختلف از عصرهای طی شاعر که چرا است؛ بوده کهن روزگاران طول در بخش شاعران

 آدمی، شاعری در ذوق  و قریحه شدن پدیدار و  شعر خلق عوامل عمده از  یکی بسا چه و است کرده سازگار آن  با را  خود  و بوده

 است،  آن پرداخته مصادیق و طبیعت وصف به اشعارش در که ایرانی شاعران مهمترین از یکی.  است بوده آن مظاهر و طبیعت

 جدید تعریفی ...دشت، دریا و گل، باران مانند طبیعت عناصر از زیبایی جلوه های دادن نشان اب وی  باشدمی اینظامی گنجه

 و آب و جانوران و پرندگان و گیاهان ها وگل مانند عناصرطبیعت و زیست محیط با آغاز همان از است.   زده رقم خود شعر در

 و شده گرفته شاعر اطراف طبیعت از شاعرانه، خیال یهدهنداجزای تشکیل یعمده و بوده ارتباط در عناصر سایر و باران

  است. شده بیان و کشف شاعر ینگاه هنرمندانه با طبیعت قوانین

 

 منظومه خسرو و شیرین 

منظومۀ خسرو و شیرین زیباترین اثر نظامی است که همواره مورد توجه و عنایت کامل شاعران و نویسندگان ایرانی و غیر       

ژان در  داستان ایرانی  این  و  است  پرداخته  شیرین  و  خسرو  داستان  به  فردوسی  نظامی،  از  پیش  است.  گردیده  مختلف  رهای 

متعلق  پیشینه و  دارد  شاهنامه  از  قبل  کتابای  در  که  است  ساسانی  عهد  اواخر  ملوك به  غرراالخبار  جاحظ،  »االضداد«  های 

به   این منظومه  است.  آمده  نیز  بلعمی  تاریخ  و  ثعالبی  بیالفرس  الگویی  داشته  عنوان  فراوان  تأثیر  ازخود  ادبیات پس  بر  نظیر 

را می  نظامی  و شیرین  دلیل خسرو  به همین  نماست؛  تلقی  »اسطوره متن«  عنوان  ود که کتابتوان یک  به  آن  از  های دیگر 

 (.  162: 1386اند. )زرین کوب، اسطوره و الگو بهره برده

جا د و در پایان قصۀ خسرو و شیرین آن عالقۀ خود به همسر اولش »آفاق« سروده بونظامی این منظومه را به پاس عشق و       

 (. 326: 1391کند. )نظامی، کند از آفاق یاد می که بر مرگ شیرین زاری می

 پسین   شاعران  روی  بر  تاثیر زیادی  که  است  های عاشقانه ادبیات فارسیمنظومه  نامدارترین  از  یکی  شیرین  و  خسرو  داستان    

  اثر   رامین  و  ویس  منظومه  و  فردوسی  از  تأثیر  با  و  ارسالن  سلطان  سلجوقی،  شاه  سفارش  به  را  داستان  این  نظامی.  است  تهاشگذ

 از  پس  داستان  این.  است  آورده  حساب  به  دنیا  داستان  ترینشیرین   را  آن  خودش  نظامی .  است  سروده  گرگانی  اسعد  فخرالدین

 سال16از    بیش  آن  سرودن  برای  نظامی  و  دارد  بیت  6500  منظومه  این.  استه  دش  بازگویی  بارها   شاعران  دیگر  توسط  نظامی

  و   شفاهی  هایروایت  و  تاریخی  مستندات  به  توجه  با   نظامی .  دانند می  587  تا   571ما بین    را  تاریخ آن  که  است  کرده  صرف  وقت
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تیشه   با   فرهاد  کندن  جوی  شدن و  عاشق  هنادید,  خسرو  کشتن  شیر  مثل  هاییمایه  آفریده است. بن  تازه  و  نو  خود،روایتی  تخیل

 (.  284 :1394ذوالفقاری، . )مدعاست این  گواه...و

 به  نسبت  خسرو  آلود  هوس  عشق  شیرین،  نسبت به  فرهاد   خالص  و   پاك   عشق.  دارد  عشق وجود  نوع  چهار  داستان  این  در    

  ریاضی، )  .شیرین  به  نسبت  شیرویه  گرانهسلطه  و  ناكخائنانه و هوس  عشق  و  خسرو،  به  نسبت  شیرین  خردمندانه  شیرین، عشق

ازدواج  واالی  ایران،ارزش  باستانی  شکوه  شیرین،   و   خسرو  داستان  در  گنجوی  نظامی (  69-68  :1385   و   باستان   ایران  در  زن، 

 . کندمی بیان را هنرمندان و حکیمان دینی پیشوایان اهمیت و نفش

 

 ها و گیاهان در خسرو و شیرین انواع گلبازتاب  

 شعر  صورتبه و آورده گرد را زیبایی از عالمی و ذوق  از که دنیایی است فارسی ادب بزرگ شاعران جمله از  ایمی گنجهنظا     

-درباره گل  نظامی شعری  تصاویر است. نموده فراهم رنگارنگ هایگل  فارسی ادب و شعر بوستان و برای کشیده کاغذ صفحه بر

گل  انواع با ای باغچه ،نظامیتوان یافت.  می را هاوصف ترینزنده او در آثار نظر نای از و اوست حسی هایتجربه حاصل ها اغلب،

 خرمّ سرزمین این در هاگل  است. بوده امان در روزگار هایچنگ آسیب از امروز تا که  است گذاشته یادگار به وگیاهان ها

 سمن، زرد،سنبل،گل ،ریحان،بنفشه نرگس، سوسن، له،ال بنفشه، مثل: هاگل انواع  تجلیگاه طبیعت این  .اندیافته جاودان  عمری

   باشد.می  و.... یاسمن نسترن،

 .  نماییممی  معرفی  اند،  رفته کار به شیرین و خسرو منظومه ادبیات در که را هاگل از اندکی تعداد نوشته،  این ادامه در   

 

 بنفشه

 به   را  بنفشه  گل( »59:  1373« )رنگچی،  می باشد  رور بهاپیام آاست،    »بنفشه که معرب آن »بنفسج« و پهلوی آن »نقشک«  

  غم   زانوی  به  سر  و  افتادگی   به  بنفشه  گل   خمیده ظریف    و  نرم  ساقه   از  و  انددانسته  بودن  زیر  به  سر  نماد  آن،  خمیده  سر  خاطر

   (79: 1386)گرامی،  «.است شده تعبیر داشتن

  حال   در  همیشه  که  دانندمی  عابد   افراد  نماد  را  بنفشه  گلِ  خوش  یبو  و   لطافت،  یار  لب  پشتی  کبود  گل بنفشه را  رنگ کبودِ  

 . هستند سجده

 . شودمی داده شرح زیر در که دارد بنفشه معنی از دیگری کاربردهای  نظامی 

 . است رفته کار به بنفشه  گل مطلق  معنی به  بیت 6 در بنفشه  ،نظامی اشعار در

   کشتمی الله  بنفشه می درود و         انگشت              دهقان مشعله  باغ به

 ( 96:1376)نظامی،

   نظرگاه در نهاده   گلستانی       خرگاه         صحن بنفشه  ز و نرگس از

 ( 98: همان)

  مست  گل سرخ و خمار در بنفشه           دست در  جام نرگس  و  ساقی سمن

 ( 126: همان)

 اکی؟ شرمن بنفشه چون دارد که           خاکی نشو ببخشد چون کس آن بر

 ( 246: همان) 
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 آغوش در نرگس  و بر در بنفشه                 مدهوش خفتند دگر شبانروزی

 ( 394: همان)  

  آغوش در  نرگس و بر در بنفشه               بربست طرف بنفشه از را سمن

 ( 264: همان)

 است.در بیت باال سمن استعاره از چهره، بنفشه استعاره از زلف است که در وصف معشوق آمده 

 .است سپید موی ،سمن از منظور  و سیاه موی ،بنفشه از منظور  زیر بیت درولی 

 یافت یاسمن جوانی در پیری ز                یافت یاسمن بنفشه در خسرو چو

 ( 397: همان) 

  بنفشه،   از  تاس  ممکن  نیز  و  است  نظر  مد  شیرین  دهان  شکر  از  و   بناگوش  شقایق،  از  و   یار  زلف  بنفشه  از  منظور  زیر  بیت  در  

 .  باشد   نظر مد  یار رخسار شقایق، از و هبوس جای

   آفات التاخیرفی گفتمی شکر                       مناجات در شقایق با بنفشه

 ( 392: همان)

  چهرۀ   را  گل   برگ   و   است  دانسته  معشوق   چهره  گرفتن   گاز  نیلی   و   کبودی  جای   معنی   به  زیر  بیت  در   را  بنفشه  حکیم،   نامور    

 .است کرده  رفیعم یار

 دمیدی  بر بنفشه گل  برگ ز   کشیدی          در  نیلش گاز کز  بس ز 

 ( 130: 1376 نظامی، ) 

 است؛ سر به  بنفشه عمر بشکفد، باغ در یاسمن که شود. هنگامیمی شکوفا زمستان اواخر در هاگل یهمه از زودتر بنفشه       

در بیت زیر  است. یار زلف از استعاره همیشه بنفشه فارسی، ادب و شعر سنت رآید. دمی باغ ها بهگل همهی از پیش بنفشه زیرا

 نیز استعاره از زلف یار است.

 خواب در دیده را یاسمن باشد که   تاب دهد چندان را زلف بنفشه

 (. 352: 1379)نظامی،       

   مشکبید    درخت

-می  آن  بوییخوش  به  اشاره  ضمن  و  دانسته  مغایرت  در  مشک  با  کمالش  مراحل  طی  در  را  مشکبید    درخت  نظامی،  حکیم    

 سرخ  آتش  سبب  به  سیاهی  از  بعد  گراید،می   سیاهی  به  سرخی  از  بعد  که  مشک  عکس  بر  مشک  بید  درخت  زگال  از  چرا  گوید

 .  شودمی رنگ

  رخسار سرخ سیاهی از بعد شود  کردار             عود بید مشک آن چرا

 ( 96: همان)        

 کافورش جهان کافور خورده ز    کافور کرده  ز مشک آرایش

 (. 78)همان،      

به عالقه    و جهان  از چهره  استعاره  و دوم  اول  کافور  از گیسو،  استعاره  باال مشک  بیت  برای مردم در  است  ی محلیت مجاز 

 پردازد. جهان. نظامی در این بیت به توصیف زیبایی شیرین می 
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 ریحان

ش    سپرم،  اسپرم،  که  اسپرغم،  هرگیاه  شاهسپرم  گیاهان  اسپرم،  مطلق  یا  و  ریحان  معنی  به  که  دهد.  خوش  بوی  آن  برگ 

(.  27:1389الریاحین است و معروف به نازبوست.)رنگچی،خوشبوست نوشته شده است. شاه سپرغم و شاهسپرم به معنی سلطان

 . دانندبوی این گیاه را دافع سردرد گرم مزاجان می

   هستند. بهشتی که داند می رویانزیبا خوش بوی اشعارش در را ریحان از منظور نظامی 

 فروشان ریحان ارم بازار به  خروشان             مستش نرگس رشک ز

 ( 52: همان)  

 .  داند می ریاحین خوش بوی مدیون نیز را صبا بخش فرح بوی حتی  بیتی در و

   دادی  باز ریاحین وام صبا         دادی ساز را خوش بوی بزمش چو

 ( 276: همان)         

 گل   زرد

های آن سرخ است که اصلش از ایران است. بوی آن چندان مطبوع نیست. از گلبرگهای گلزرد گل یا گل زرد، یکی از گونه  

-سبز مایل به کبودی است، گلهای آن های استپی ایران وجود دارد. برگکنند. زرد گل در نقاط خشک و قسمتحلوا تهیه می

در آن  به  های  میاوایل  ظاهر  نامیدهار  اصغر  ورد  را  آن  قدیم  کتب  در  و  است  زرد  گل  آن  فارسی  نام  اند.  شود. 

  سخن   زرد  گل  از  خود  اشعار  از  بیت  چندین  در  نظامی  .است  یار  زرد  روی  از  نمادی  زرد،  گل  یا   گل  زرد   (.157:1389)رنگچی،

  به  و   گشته  رونق   کم   و   رنگ  کم   غروب  هنگام   به   که  است   کرده  ی معرف   تاب جهان  آفتاب  را  زرد  گل   از  منظور  مورد  دو   در   و   رانده

 . است گراییده زردی

 زرد  گل این بنمود پشت تا  چنین                  خوردمی سبزه بساط از سرخ می

 ( 43: همان) 

 زرد گل  یک  مدآ بر  تا شد فرو                       جهانگرد چرخ از نرگس هزاران

 ( 77: همان) 

 . است معشوق  پریشانی و چهره زردی نمود زرد، گل  منظومه، زا بیتی در و

 زرد گل  سرخم گل  گرمی ازشد                             پرورد گلزار کوهستانیم،  که

 ( 91: همان) 

 استغنی خط را ما  دادستند داغ و  ز درد              نسرین گل و سرخ گل  دورو،  گل  و زرد گل

 یحنّ بی  دست چهارم ی حنّ با دست چون سیم          خوارانمی روی چون دوم بیماران، روی چون یکی

 ( 124: 1375 منوچهری،)                                                       

 بر   را  آنها  از  برخورداری  خاصی  تبحر  با  شاعر  که  است  جهانی  این  رنگین  هاینعمت  سرخ  و  زرد  گل  از  منظور  زیر  بیت  در  و      

 . نمایدمی گوشزد نی انسا هر

 خورد بر که  کس آن نخورد پشیمانی                     زرد گل و  سرخ گل از باغ  این در 

 ( 87: 1376)نظامی،    
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  و   فرهاد  مرگ  را  زرد  گل  بود  فرهاد  مرگ  بابت  از  شیرین  به  وی  تعزیت  جهت  که  اینامه  طی  در  خسرو،  زبان  از  شاعر  بیتی  در  و

 : است دانسته برابر نسرین  گل با  را ینشیر زندگی و وجود  مقابل در

   بماناد  نسرین گل زرد از باك چه                    مانادب شیرین شد  فرهاد اگر 

 ( 265: همان)

که       صورت  بدین  است  مطلقه  استعاره  دارای  فوق  بیت  و  همچنین  لوازم  از  یعنی  مرشحه،  نه  و  باشد  مجرده  نه  استعاره 

ه و مستعارله( چیزی ذکر نشود. در این بیت زرد گل و نسرین به ترتیب استعاره از فرهاد و  عارمن)مست مالئمات مشبه و مشبه به

 شیرین است و از عالیق و مناسبات مستعارله و مستعارمنه چیزی ذکر نشده است.

 

 سرخ  گل

 زیبایی و عشق نماد که سال است هزاران زیبا گل این است، جهان در هاگل نوع ترینبمحبو و ترینقدیمی از سرخ لگ    

 سرخ گلدهند.  می هدیه یکدیگر به عشق در خاطر پایداریه  ب را زیبا گل  این عاشقان که است دلیل همین به شاید و است

 سرخ معنایی گل نیز زمین مغرب در است خداوند ذات نیز و زیبایی اوج محض، کمال حقیقت، ذات هستی، راز وجود، سمبل

 دارد.   نمادین

زبده  و کمال مظهر شرق، در لوتوس گل چون است. زمین مغرب  در  گل ترینرمزی که سرخنویسد: »گلمی دوبوکور مونیک    

 عشقی بهشت ی رؤیایبرانگیزنده  گل، قلب و حیاتجام و زندگی  یپیمانه مَثَل سرخ، گل یهکاس که معنی این به است. الشّی

   .(101:1373اند.« )دوبوکور،آیین

   . است رفته  کاره ب در ابیات زیر معنی یک در گل سرخ و حمری و سرخ گل نیز شیرین و خسرو منظومه در

   زرد گل  رنگ عاقبت ندادش                        بپرورد کو را گل سرخ کدامین

 ( 164: همان)

 خویشی داشت  هاگل  سرخ آن با که                     پیشی کرد شبیخون سبزه آن بر

 ( 59: همان)  

 قمری آواز و بلبل نوای                      حمری هایگل بر گشته مسلسل

 ( 62: همان)  

  خورد بر که  کس آن نخورد پشیمانی                  زرد گل  و سرخ گل  از باغ این در

 ( 87: همان)

  با   شاعر  که  است  ویدنی  رنگین  های نعمت  و  معشوق   زیبا و با طراوت  رخسار  گل سرخ یا سرخ گل در ابیات باال  از  منظور  و    

 و فته  چون گلی است که در باغ جان او به رنگ سرخ شک  ،معشوق در نظر شاعر،    .به تصویر کشیده است  ها راخاصی آن  مهارت

فیض عشق و رخسار از  ست. شاعر نغمه سرایی، سخنوری، سوز و نیاز بلبل را  وبر مسند ناز و کبر تکیه زده و بلبل، عاشق جلوه ا

مهر و عطوفت کرده است عطر حضور معشوق، مشام جان قمریان و بلبالن باغ و راغ را لبریز از    در نظر وی  .  داندمیسرخ  گل  

وجود معشوق را همیشه سبز و گل  شاعر  خوانند.    جنبانند و هر دم از عشق ناب یار سرود عشق میکه سلسله نغمه و آهنگ می

دهد که هر بهاری را  داد سخن سر می  ،ری تعالی در فحوای اشعارشسوی دیگر بنابر حکمت متعالیه با    خواهد و از  سرخ می

آفریند  نظامی به واسطه گل سرخ، خیال انگیزترین مفاهیم را در چهره معشوق میو هر سرخی را زردی ای.    خزانی در پی است
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در ذهن و یادش جاوید و    وق گل سرخ برگزیند تا همواره معش  همچون  اینشانهخواهد برای گل رخسار یار عالمت و  بنابراین می

 ماندگار باشد.  

 زرد  گل سرخم گل  گرمی از پرورد                         شد گلزار  کوهستانیم که

 ( 91: همان)                                                           

و زرد شدن، کوهستان و گلزار با مشبه    ستاست و  گل سرخ استعاره از چهره ا  مرشحهدر بیت فوق دارای استعاره مصرحه      

 ترین و تخیلیترین نوع استعاره است که نظامی به کار گرفته است. به )مستعارمنه( تناسب دارد. این نوع استعاره هنری

 

 سنبل 

  بل نس».  است  خوبان  زلف  و  خالجوانان و    خط  معنی   به  ر،تَ  سنبلِ  و  است  زلف  و  موی  معنی  به  فارسی،   ادب  در  که  سنبل،   

  و   واقعی  معنای  در  را  سنبل  که  است  مولوی  هم  آن  و  شاعر  یک  فقط  ،شاعر  صد و چهل و شش  بین  در  و.  است  گندم  خوشه

 ( 78: 1386« )گرامی،  .است برده کاره ب خاص

  شویم   دقیق  زیر  ابیات  در  اگر.  است  بوییخوش  چشمهسر  و  یار  رخسار  موی  و  خط  و  زلف  مظهر  سنبل،  حکیم،  نامور  شعر  در    

  خود   که  این  با   آهو  که  است  معتقد   و   کرده   اشاره (  معشوق )  سنبل  بوییبرخوش  شاعر،   نظامی .  بریممی  پی   وی  مخلوق  مناظر   به

شده    اشاره  مفهوم  این  به  زیر  بیت  2  در  که.  خیزدبر  مشک  او  از  بچشد  سنبل  اگر  است،  بوییخوش  چشمهسر  و  پروراندمی  مشک

 . است

  خیزد مشک آهو از خورد، سنبل چو                         ریزد      مشک نامش  نکته ناف از

 ( 27: 1376 نظامی،)

  بازار به آرد مشک بوی  نسیمش                           تاتار     آهوی چرد سنبل بر چو

 ( 277: همان)

-از آن تغذیه میگل سنبل از این جهت در ادب فارسی مشهور است که خوراك آهوی مشک ده بوده است و از آهویی که      

 آمده است نظامی در دو بیت باال به این قضیه اشراف کامل دارد.کرده مشک نیکو می

 . است رفته بکار یار رخسار موی  و خط معنی به بیت یک در

   دمیده سنبل گل  گرد را یکی                   شیده کبر گل از سنبل را یکی

 ( 116: همان)

 .است یار فزل «سنبل » از منظور زیر بیت 2 در

  راه نرگسش بر بسته سنبل که                      شاه  نظ ّاره از غافل سمنبر 

 ( 82: همان)

 کمندش  بر سنبل بستمی گهی             پرندش بر نرگس  سودمی گهی

 ( 381: همان)

 مده است.در بیت باال نرگس استعاره از چشم، پرند استعاره از رخسار و سنبل و کمند استعاره از زلف آ   

 :  نویسدمی  فرخی همچنانکه

 دارد  انداز پا  شانه از مدام سنبل دسته          دارد ناز بس از که را خرامان سرو آن نازم
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 (130: 1369 فرخی،)                                                            

 سوسن

 هایگل دارای و فصلی گلی است  است. نگین کاسه و جام یالپه تک گیاهان جزو که هاسوسنی تیرهی از است گیاهی     

 . )فرهنگ معین، ذیل سوسن(.مختلف هایرنگ به درشت و زیبا

 زبان ده مانند،زبان و متعدد هایدلیل گلبرگ به  است. همچنین معروف درازیزبان و آزادگی به فارسی ادبیات در سوسن      

 که سرو و سوسن نتیجه در و شود  می مربوط آبها ایزدبانوی ناهید، آزادی به و گیآزاد طرفی از است. شده تصور زبان صد و

 سوسن طرف دیگر، از و هستند ناهید مخصوص هاینشانه از اسیرغم و نرگس و مورد و زنبق با  روند شمار می به آزادی مظاهر

 (. 259 :1388 است. )یاحقی، وفمعر ده زبان صفت به خوزستان است باستانی شهر شوش هم معنی و همنام و مظهر که

 در ابیات زیر از خسرو و شیرین نظامی به این قضیه اشاره دارد. 

 گیاهی وی از رستن سوسن جز که                          آرامگاهی  یافتند سبزه ز

 ( 128: 1376 نظامی،)

 بند زبان ا ر سوسن کردند این کز  چند          روزکی گل چون بگشای زبان

 ( 27)همان،       

دانستند. نظامی در خسرو و شیرین به این درمان سنتی و در پزشکی قدیم خوردن سوسن را دوای رفع بوی بد دهان می      

 گوید: پزشکی اعتقاد دارد و می

  سیر و سوسن سالی گفت سمنبر               تدبیر چه گفتا شه بوی، سوسن به

 ( 282: همان)

 (.250:1379. )تعلیقات دستگردی، کندمی دفع را دهان بوی سیر و سوسن خوردن سال کگفت: ی سمنبر یعنی    

  ابیاتی  و  داده  قرار  خود  شعر  مایه  دست  را  سوسن  «آزادگی»  صفت   سرایندگان  و  اند نامیده  «آزاد»  فارسی  ادب  در  را  سوسن  گل  

 :اندآورده مضمون همین در

 آور بر آزادی به سر سوسن چو                      آور  بر  شادی از دم  تنها برو 

 ( 197: همان)  

 دست بر دست سوسن چو پیشم  نهد                     مست نرگس زین کند پهلو ار به

 ( 204: 1376 )نظامی،

 باشد  دهان بر مهر اشتو پیش غنچه چو             حافظ شود زبان ده اگر سوسن بسان

 ( 216: 1370 )حافظ،                                                                      

 شقایق

  در.  است  بهار  آورپیام  او.  است  باربی  و   شکفدمی  و  زندمی  لبخند  طبیعت  روی  به  بهار،  در  که  است  گلی  نخستین  شقایق،    

  سوختگیدل و  دلی سیاه که  شود می   دیده  شقایق دل در  و  جام قعر  در  بزرگی  داغ صورت به  رنگیسیاه لکهآن  گلبرگ  هر  قاعده 

 .  اندکرده تشبیه زارالله یا و شقایق دشت به را جنگ میدان کشتگان  شعرا،. دهدمی نشان راآن 
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 روید. درمی شقایق چکد،شهیدان عیسوی بر زمین می از که خونی هستند، عقیده این بر مسیحیان چون دیگر مذاهبی    

ک نام  به جوانی  خون از فنیقی های داستا میآدونی  کشته  دست خرسی  به  شقایق میه  روایتی  به  یا  آدونی  گل  روید.  شود 

 (. 373: 1388)یاحقی، 

 :است شقایق گل مطلق  معنی به شقایق از منظور بیت  دو  در نظامی،  حکیم ابیات در

ت که های بهاری شناخته شده است، بدان سبب که نخستین گلی اسگل شقایق در خسرو و شیرسن به عنوان پیشرو گل       

 آور فصل بهار است. شکفد و پیامزند و میدر بهار به روی طبیعت زیبا لبخند می

 بود پیشرو شقایق را ریاحین                    بود نو سبزه آنجا  آمد شاپور چو 

 ( 56:1376)نظامی،  

   کرده  شانه را چمن جعد صبا                     کرده بتخانه را سنگ شقایق

 ( 62همان :)

 یت فوق دارای استعاره مکنیه یا بالکنایه است. و جعد چمن اضفه استعاری است. در ب

  در  هم   هنوز  و   اندبسته  می  خود  گردن  به  زینت  به   زنان  که  است  مخصوصی  حریر  پارچه  شقایق،  از  شاعر   منظور  بیتی   در  ولی   

 : است مرسوم نشینانکوه

   شاه  گردن بر هانداخت کمند                  ماه  گردن  بر بستنش شقایق 

 ( 326همان:)

 : است نظر مد  یار رخسار و بناگوش شقایق از منظور  دیگر بیتی در

 آفات  التاخیر فی گفتمی شکر          مناجات         در شقایق با بنفشه 

 ( 392: همان)   

 کند. و زیبایی صورتمی تشبیهشقایق    به شود،می مشخص قرمز رنگ با که را معشوق  روی شادابی و در بیت باال طراوت    

 ماند. می شقایق مثل زیبایی و لطافت در معشوق 

 

 شکوفه  گل

  یا   سفید  بیشتر  هاشکوفه  د. آیمی  پدید  هامیوه  رشد  از  پیش  و  بهار  فصل  در  که  دشومی  گفته  دار میوه  درختان  گل  به  شکوفه    

  منظومه   در  شکوفه  واژه  از  مورد  یک  در  ،پردازخیال  شاعر  نظامی،    .کنند می  افشانی  گرده  حشرات  وسیله  به  و  هستند  صورتی

  به   که  کرده  مانند  شکوفه  هایبرگ  به  را  است  آن  نسل  از  شبدیز  که  سیاهی  سنگ  هایسنگالخ  وی .  است  کرده  استفاده  خود

 . نمایانگرند  راست و تیز صورت به و  شده شاخ شاخ زلزله خشم سبب

 شاخش  شاخ کرده وار شکوفه               سنگالخش بر کامده  خشمی به 

 (  58: 1376)نظامی

 :  نویسدمی یزدی فرخی همچنانکه

 چنگ  به  سو هر ها برگ گرفتهمی  های  جام           آزری شد لعبتی شکوفه از بادام شاخ

 (  64: 1399 )فرخی،                          
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 غنچه  گل

غنچهرا  باز  نیمه  یا  شکفته  نیمه  ناشگفته،  گل       های لب  گاهی  و  است  شده  یاد  بسیار  غنچه  از  فارسی  تادبیا  در.  گویند  ، 

  با   متفاوت  معنی   بیت   هر  کرده   ذکر  منظومه  این  در  خود  ابیات  در  نظامی   که  بیتی   دو   در  ولی   است   شده  تشبیه  غنچه  به  معشوق 

 .  دارد قبل بیت

 پوست در غنچه چون کس  گنجیدنمی        دوست  با دوست چون یکی هر نشسته

 ( 59: همان)  

  آن  وصف  در  و  تنگناست  در  ولی   پر   درون  از  غنچه.  است  نمایان  بیشتر  نگنجیدن  پوست  در   کنایی   مفهوم  فوق  بیت   در    

  نشاط   و  شادی  است  خواسته  شاعر  د، رَدَ  جامه  خواهدمی  و  است  بیقرار  خود  پوست  در  غنچه  همچنانکه  که   کرد  اشاره  کافیست

  و   داشته  مرقوم   را  مذکور  بیت  مقابل   نقطه  درست،   شاعر  ذیل  بیت  در   ولی .  کند  توصیف  غنچه  دریدن  جامه  همچون  را  بشر  نوع

 .است کرده  مانند  آن، خاص گرفتگی   و بشر نوع دلتنگی  و ناراحتی بر را گل غنچه  زدن دل بر گره

 گل غنچه چون زده  دل بر گره              بلبل  ناله ز و  بلبل گریه ز 

 ( 222: همان)   

 

 الله  گل

شود. گل به صورت یا تیره سوسن که با پیاز تکثیر می  Liliaceaeمتعلق به خانواده     Tulipaاز جنسالله نام گلی است      

دهنده قرار دارد و شامل سه کاسبرگ و سه گلبرگ مشابه و همرنگ است که در تداول عامه هر شش  گل منفرد در انتهای ساقه

دهد. دو  موعا شکل کامل یک جام یا پیاله را به گل میشود. شش گلبرگ طوری روی هم آمده که مجآنها گلبرگ نامیده می

گونه   به  متعلق  یکی  دارد،  اصلی الله وجود  بیشتر    sylvestrisگروه  و دیگرگونه  خودرو و صحراییکه  که    gesneranaاند 

 (.332:1389عموما اصالح شده و به اصطالح بستانی هستند. )گرامی،

  الله .  دارد  بردل  روزگار  داغ  و  است  بار   بی   او.  است  گذران  عمرش  که  است  موجودی  د نما  و  رنگ  سرخ  گل(  آالله  شقایق،)  الله   

 .است شده تشبیه نیز عشق کشتگان بر  یار، رخ بر عالوه  نعمانی،  شقایق یا

 . است برده  کاره  ب الله گل  مطلق معنی به را الله از منظور بیت 4 در شاعر 

   کشتمی  الله و  درودمی نفشهب                انگشت      دهقان مشعله  باغ به

 ( 96: 1376نظامی،)

   دریده پیراهن الله عشق از               کشیده  قامت چمن از سرو سهی

 ( 126: همان)

 بستی  الله نمودی رغبت گل به            نشستی  شط در شدیمی دریا به

 ( 334: همان)  

 سرها   زده اندر خون به  اهدل  زده اندر مشک به       خسارانر خوب بسان نعمان الله شکفته

 (3: 1375 )منوچهری،

 . است کرده  پیدا نمود سرخ الله صورت  به که است معشوق  گونگل چهره الله، از منظور  زیر ابیات در ولی

  زاری الله رخ از آوردی پدید           نثاری  افشاندی ساعت هر خون از
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 ( 223: همان)

 فرهاد نسبت به عشق شیرین سروده شده است.  گدازبالغه در سوز و در بیت باال دارای صنعت اغراق است و م    

است. نظامی در بیت زیر نیز الله را   ادب فارسی و شعر جریان متداول و معمول تشبیهات از و... پیاله قدح، جام، به الله تشبیه  

 گوید:  به جام تشبیه کرده است و می

 گیرد  کس جام  همه به الله چو                 گیرد آرام باد  چو جایی  هر به

 ( 279 همان:)   

 و یار همواره که آن گونه است، و محبوب معشوق  صورت به مشبه همواره هایشگلبرگ لطافت و سرخ رنگ دلیل به الله    

 کنند.می یاد عذارالله عنوان با را دلبر

 کردمی سیراب را الله نرگس از  کرد           می  خواببی دیده  در نمک

 ( 172: 1376 نظامی،)   

   جهاندار بر دولت  باد دایم که                رخسار الله سرو داد جوابش

 ( 307: همان)

 رنگ  برد گوهر ز این و  بوی برد عنبر ز آن    روی سرخ  نقاب از بنمود الله و  شکفت گل 

  (64: 1375 منوچهری،)

. گل  است  کنده  بر  را  پوستش  و  خراشیده  را  یار  رخسار  گل  ه تخت  که  است  یار  مخضوب  انگشت  سر  الله  از  منظور  زیر  بیت  در   

 الله به واسطه رنگ سرخی که دارد، به چهره معشوق و رنگ ناخن او همانند شده است.  

 خراشید  را مه گوشه لؤلؤ به          تراشید      را گل تخته الله به

 ( 264: 1376 )نظامی،

 است.مشبه و به قرمزی گل الله )مشبه به همانند شده در بیت زیر قرمزی سر انگشتان معشوق )شیرین( 

 کند به نسرین برگ گل از الله می   چو نسرین برگشاده ناخنی چند 

 ( 171)همان،       

زیر معشوق )شیرین( که دیگر نشاط و   تکند. در بیگاهی کل وجود معشوق را از نظر طراوت و تازگی به گل الله همانند می     

 ل الله پژمرده همانند کرده است.گاوتی نداشته به رط

 چو الله در جوانی پیر گشته    اه تیر گشتهچو خاك آماجگ

 ( 360)همان،       

 در این بیت نیز به عمر یک روزه الله اشاره شده است. 

 

 نرگس

  در   و  میانی  زرد  دایره  با  همراه  نرگس  سپید  گلبرگ  ششدر شعر کهن فارسی همواره چشم یار به نرگس تشبیه شده است. »    

  رو   این  از  و  دهدمی   نرگس  گل  به  گونهبیمار  حالت  میانی  رنگزرد  بخش .  کندمی  تداعی  خاطر  در  را  انسان  چشم  شکل  مجموع

 میان  که  را  گل  رنگسبز  و  برگبی  ساقه.  اندکرده  تشبیه  نرگس  به  را  آلوده  خمار  و  مست  و  بیمار   چشم  خود  اشعار  در  شاعران
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-خوانده  سنگینسر  یا  فروتن  زیر،  به  سر  را  نرگسگل    وجه  همین   بر.  اندکرده  تشبیه  قلم  و  عصا  به  ت،اسخمیده    و  مانندنی تهی،  

 ( 74: 1386)گرامی، «.اند

از رده   لپهعبهر یا نرگس گیاهی است  تیرهایها که سردستهی تک  هاست، این گیاه مانند زعفران دارای  ی نرگسیی گیاهان 

برگ و  است  ازپیاز  و  طویل  می  هایش  خارج  و گل ریشه  عبهر  هایش  شوند  در وسط گل  دارند  قرار  ساقه  انتهای  در  و  منفرد 

های نرگس خود گل نیز زرد  دهد در بعضی گونهشود که زیبایی خاصی به گل این گیاه می ای زردرنگ دیده می معموال حلقه

 (.  278:1389رنگ است. )رنگچی،

 خفته  آب از و خفته آبی چو     شکفته                    دیدم  نرگسی  آبی در

 ( 86: همان)       

 در بیت باال نرگس استعاره از معشوق )شیرین( به کار رفته است.  

 

 .است رفته کار به نرگس  گل  مطلق معنی  به مورد  3 در نرگس  نظامی، شیرین و خسرو کتاب در 

   اهگنظر در نهاده   گلستانی                   خرگاه صحن بنفشه  ز و نرگس از

 ( 98: همان)

 مست گل سرخ و خمار در بنفشه                دست در  جام نرگس  و  ساقی سمن

 ( 126 همان) 

 در بیت فوق دارای استعاره مکنیه یا بالکنایه است.  

 باد  نوشش بخورد گر  قدح به عاشق خون            دارش  مردم کن نوازش مست نرگس

 (143: 1370 حافظ،)                                                             

استعاره یکی از هنرهای شاعرانه نظامی است که   است. معشوق  چشم از استعاره همواره پارسی ادب و شعر سنت در نرگس    

ی  . یکی از دالیل و رسای کندخواننده و مخاطب بیان میی آن نظامی سخن خود را با تأثیر و رسایی هر چه تمامتر برای  بوسیله

از مرحله زیباست که  تشبیهی  تلخیص  استعاره  واقع  در  است که  این  نظامی  استعاره  به  و جذابیت  است.  بلیغ هم گذشته  ی 

ند، مجازی اعبارت دیگر مشبه )مستعارمنه( عین مشبه به )مستعارله( شده است. به همین سبب استعاره را نوعی مجاز شمرده

 وند مشابهت در معنی غیرحقیقی خود به کار رفته است.ی آن مشابهت است چون لفظ با پیکه عالقه

 گیرد.  نظامی در خسرو و شیرین نیز همین استعاره را برای چشم به کار می

 خیزش بیمار نرگس  دماغ                   بیزش مشک  نسیم از گرم شده

 ( 50: 1376 نظامی،)   

 روشان فریحان ارم بازار به                خروشان مستش نرگس رشک ز

 ( 52: همان)   

  گشته سیراب گل خرمن صد چو             گشته خواب پر نرگسان شد روان

 ( 249: همان) 

 در بیت فوق نرگس استعاره از چشم و پرخواب از خصوصیات مشبه )مستعارله( است.  

 ریزیسیماب سمن بر نرگس ز               بیزی مشک  گل بر کرد سنبل ز
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 ( 264: همان)  

 الال  لؤلؤی نرگسان از فشاند                       باال سرو ماه  ماند تنها چو

 ( 289: همان)             

 انگیختبر آتش جهان از آب بدان        ریختهمی نرگس از لؤلؤ و نشست

 ( 327: همان)  

 م است از مالئمات مشبه است.در ابیات فوق لولو استعاره از اشک و از نرگس ریختن با توجه به اینکه نرگس استعاره از چش   

 بند  زبان را جادو  کرد غمزش که  سوگند           جادوش نرگس خواب به

 ( 367: همان)       

در این بیت دارای استعاره  ی لفظی خواب که مخصوص چشم است نه گل نرگس در بیت باال نرگس استعاره از چشم به قرینه   

ش هنری و تخیلی کمتری دارد؛ زیرا از هر نوع اغراق خالی است؛ چرا که در بیت  مصرحه مجرده است و این نوع استعاره ارز

-ت جادویی آورده شده که از اوصاف چشم است و به یاری آن سریعا درك میفوق برای نرگس که استعاره از چشم است صف

 شود که نرگس استعاره از چشم است نه خود گل نرگس. 

 دست از شد  دیگر آن و  ماند  زبانی  مست         نرگس زان را مرد زندان

 ( 66: همان)       

 )مستعارله( است.در بیت فوق نرگس استعاره از چشم و مست از صفات مشبه 

 زد می  دست بر سر به دل دست ز                 زدمی مست  نرگسان بر مژه

 ( 350همان: )  

   یش باز رفت  نرگس  و نار با گهی        سازیش نقل  بد سمن و سیب از گه

 ( 392: همان)

   کردمی سیراب را الله نرگس ز   کرد         می خواب بیدیده ی  در نمک

 ( 172: همان)

 یار آزاد سوسن شاخ و بویخوش نرگس     جفت    بیمار نرگس شاخ و آزاد سوسن

 (36: 1375 )منوچهری،                                                           

 . است بوده  رو زیبا معنی  به مورد 5 در

 دست  کسی هر خون به نیاالید   مست        نرگس این هست که  رعنایی ز

 ( 318: 1376 نظامی،)  

 آغوش در  نرگس و بر در بنفشه  مدهوش           خفتند دگر روزیشبان

 ( 394: همان) 

 پاره   پاره را خود کرده  دندان به  نظاره         کرده  نرگسش بر گل چو

 ( 128: نهما)   

 خوشخواب ز شیرین نرگس آمد در  آب     چون رفت شه تن از خون زبس

 (419همان:)    



 فلسفه  و عرفان  ادبیات،  مطالعات

 63 -83، صفحات  1401 پاییز ،3 شماره  ،8 دوره

78 

 

 .  است رفته کار به خورشید معنی  به مورد یک در

   زرد گل  یک آمد  بر تا  شد  فرو       جهانگرد  چرخ از نرگس هزاران

 ( 77همان: )

خورشید است اما در بیت بیت خسرو و شیرین نیز زرد برای ی در هفت پپکر نظامی زرد مربوط به روز یکشنبه و سیاره    

  توصیف خورشید به کار رفته است.

 

 نسرین   گل

گیاه    نظر  از گونهاز  یکی  نسرین  دارای گلشناسی،  است که  نرگس  و در جنگلهای  است  به های سفید  مرطوب  نقاط  و  ها 

تواند زمستان  ای آن در عطرسازی استفاده می کنند. نسرین میهروید و در مازندران نیز فراوان است و از گلحالت وحشی می

 )فرهنگ معین،ذیل واژه نسرین(. را در زیر برف به سر برد. 

-می   چشم  به  ابیاتی  شیرین  و  خسرو  منظومه  اشعار  در.  است  محبوب  چهره  از  استعاره  و  خوشبو  کوچک،  سفید،  گلی  نسرین،    

 .  نمایدمی جلوه خواننده  بر و  زندمی چشمک بیننده بر خاص ادبی  کاربردهای  و د متعد تصاویر با  نسرین، گل آن در که خورد

از آنجا که در صور خیال نظامی عناصر استعاره و تشبیه که متناسب با اشعار غنایی است از اهمیت زیادی برخوردار است. و      

او، گل نسرین سهم بسزایی دارد. گل نسرین در از سویی در ادبیات گل مظهر جمال و لطافت است، بدیهی است که در تصاویر  

و زندگی در تصویر نسرین متجلی است و رنگ و بوی آن به مثابه خون و روح در تصویر    خسرو و شیرین همواره لطف و زیبایی

 بنفشه جاری است. مانند نمونه زیر:

   گوشبنا را نسرین باد   گشاده   دوش       بر افکنده زلف تاب بنفشه

 ( 126:همان)

 کند: زیبایی و خوشبویی گل نسرین تشبیه میای برای توصیف معشوق )شیرین( رخ و بوی او را به نظامی گنجه     

  شیرین نیز  نامش و شیرین لبش             نسرین  نیز بویش و نسرین خشرُ

 ( 52: 1376 نظامی،)

مانند گل سرخ و    های نام آشنا در شعر فارسی گلگی تصویرگری در شعرش عالوه بر  به منظور تنوع بخشی و رنگارن  نظامی      

-برگ  ناخن،  نوك  نسرینِ  به  که  کرده  مانند   ناخنی  به  را  نسرین  دیگر  بیتی  در  .نسرین و یاسمین نیز رفته استبنفشه و ... سراغ  

 .  خراشدمی و  کندمی بر رخسار الله از گل  های

 کند می  الله از گل برگ نسرین به        چند ناخنی گشاده بر نسرین چو

 ( 171: همان) 

  کحلی   پرند   یعنی.  کشدمی  تصویر  به   تمام   زیبایی   با   را  نسرین  گل   بدن  به  نیلوفر  برگ   سبز  جامه  شدن   متصل  شاعر   نهایت   در    

  در   و   کحلی  و  آسمان  به  اول  مصراع  در  بسته  میان  بر  که  پرندی  حقیقت،  در  و   داد  قرار  خود  اندام  پروین  جامه  را  رنگ  یآسمان

 .  است یافته اتصال سپید نسرین به که کرده تشبیه سبز نیلوفر  برگ به دوم مصراع

   نسرین به نیلوفر کرد موصل  پروین          پوش کحلی  کرد را فلک

 ( 77:همان)
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اشاره   گل  دو  از  منقوش  صحنه  این  بدیلبی   زیبایی  نهایت  در  و  نیلوفر  و  نسرین  گل  دو  زمانی  و   مکانی  مقارنت  بر  بیت  این  از    

 شود. یم

 

 نیلوفر

 خورشید   عاشق  نیلوفر.  دارد  کبود  زمینهآسمان    مثل  او  برگ  پهنه.  است  سفید  یا  زرد  های  گل  دارای  و  خوشبو  گلی  نیلوفر،       

  مطلق  معنی   به   مورد  4  در  را  نیلوفر  گل   مقام واال  حکیم   و  شاعر.  بردمی  آب  به  سر  او  غروب  با   و   آید می  باال   خورشید  با   روز.  است

 . است برده رکا به گل

 نیل از هم  دجله از هم نیلوفر چو   تفضیل          برده  تیغش  رنگ و آب به 

 ( 27: همان)  

  آب بر افگند سپر نیلوفر چو  تاب     جگر خاك این از گشت عاجز چو

 ( 44: همان)

  و   رودمی  فرو  آب  در  شههمی   که  نیلوفر  گل  به  را  میفتد  آب  بر  عکسش  که  غروب  هنگام   در  خورشید  عجز  فوق   بیت  در  شاعر    

 .  است کرده  مانند کند، فمی آب بر  ناتوانی و عجز سپر

 است آب در نیلوفر برگ هنوزش       است عقاب  در یغلق پر هنوزش

 ( 69: همان)    

  آب   روی  بر  هنوز  که  باشد  می  پنهان  که  است  رخسار  آب  میان  در  معشوق   سبز  خط  همان  نیلوفر  برگ  از  منظور  فوق   بیت  در   

 .(شود نمودار آب سطح به  تا  پیمایدمی راه تدریج به آب بن از نیلوفر برگ . )است نشده نمودار ررخسا

   نسرین به نیلوفر کرد موصل          پروین پوش  کحلی  کرد را فلک 

 ( 77: همان)

 .است گراییده کبودی به سرخی از اندوه، از که است اری  نیلی  و تیره چهره نیلوفر، از منظورش دیگر، بیت در و

   را انارغو ردک  بدل لوفرنی به        را روان سرو خمش از کرد تا  دو

   ( 264: همان)

 

 (سمن)یاسمن

هایش درشت و  های برافراشته و یا باالرونده است، گلی زیتونیان که دارای گونهای است از تیرهسمن، بر وزن چمن، درختچه    

-قرار می  منفرد و گاهی به صورت آرایشگر زن در انتهای شاخههایش گاهی  های سفید یا زرد یا قرمز است، گلمعطر و به رنگ

-های معطر آن در عطرسازی استفاده میهای گونهگیرند. در حدود یکصد گونه از این گیاه شناخته شده است که غالبا از گل

د مشهور است و چون به یاس سفی  روید و اغلب های سفید است در ایران و قفقاز و چین میکنند. یاسمن سفید که دارای گل 

همین جهت به نام یاس گلدانی پیچ موسوم است. ی باالرونده است به  دهند و دارای ساقههای بزرگ پرورش میآن را در گلدان

 )فرهنگ معین، ذیل واژه سمن(. 

 . باشد پژمردگی گذاشته به روی و باشد خود عمر پایان در بنفشه که شودمی شکوفا وقتی یاسمن   

 خواب در دیده را یاسمن باشد که    تاب دهد چندان را زلف بنفشه
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 (.  352: 1379)نظامی،       

 در برخی اشعار نظامی غبغب معشوق را از جهت سفیدی به یاسمن تشبیه شده است مانند نمونه زیر: 

 یافت  من یاس جوانی در پیری ز   رفت یاسمین بنفشه در خسرو چو

 (. 353: 1379)نظامی،       

  بسامد .  شودمی  یار، بدان تشبیه  تطراو  و  وشخ  یبو.  دشومی   باز  ماه  اردیبهشت  اواخردر.  است  زرد  ا ی  و   سفید  گلی،  اسمنی    

  پیکر   و  سینه  و  بر  دوم  معنی  در  و  یاسمن  گل  نام  به  اول  وهلۀ  در.  است  ادبی  کاربر  نوعدو  دارای  مذکور  منظومه  در  اسمنی  گل

 . است یاسمن گل مطلق ،سمن از منظور زیر بیت 2  در. است معشوق  سفید و سیمین

 گوش بن از بناگوش آن غالم           دوش زدی گل بر خواجگی کز سمن

 (  128: همان) 

 مست گل سرخ و خمار در بنفشه               دردست  جام نرگس  و  یساق سمن

 ( 126: همان)

  گوشوار گوش از دبربو   یاره دست از            یاسمن و گلزار  و گل را، معشوقانت 

 ( 390:1375، منوچهری)

  خست  استخوان زخم به را هارطب   بریست                 طرف بنفشه از را سمن

 ( 264: همان)

در بیت فوق سمن استعاره از چهره، بنفشه استعاره از رلف، رطب استعاره از لب و استخوان استعاره دندان است که همگی      

   در وصف شیرین آمده است.

  را سمنسیمین  دهد واپس  درم                 را  چمن سروش از آید  تنگ قبا     

 ( 278: همان)

این بیت دارای استعاره مطلقه است و گل سرو استعاره از قامت و تنگ آمدن قبا از مالئمات مشبه )مستعارله( و چمن از     

 مالئمات مشبه به )مستعارمنه( است.

 . باشد می ،است سفید سینه و بر دارای که معشوق   یمعن به سمن زیر ابیات در

   راه گردنش بر بد بسته سنبل که                            شاه  ارهنظ   از غافل سمنبر 

 (  82 : 1376 ظامی ن)

  ریزانسیماب سمن بر نرگس ز             زانخی و افتان کشتیم ن مرغی چو

 (  350: همان)

 ریزان  سمن سیماب نرگس بر ز                     انکنیز و  غالمان در  او پس

 (422)همان:

 

 گیری نتیجه

  شعر   در  مهم   عناصر  یکی از  ها گل   ایرانیان  ما   ادبیات  در.  دارد  ایویژه  جایگاه   ایرانیان  ما   اعتقادات  و  ادبیات   فرهنگ،   در  گل       

  و  نمادها   گیریکار  به  نیز  عصر هخامنشی  نره  در  . باشد  نبرده  گلی   از  نامی   خود  اشعار  در   که  است  شاعری  کمتر.  هستند  فارسی
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-واژه  همه  از  مراد  فارسی   شعر   در.  دارد  ایرانیان  فرهنگ   در  ریشه  و   ایرانی   مفهومی  و   هویت  ها،نگاره   در  گل   همچون  هایینشانه

 نهمچو  شاعرانی  که  است  رز  یا   سرخ  گل...    و  نوروزی  گل  محمدی،  گل   لعل،  گل  برگ، صد  گل  سوری،  سرخ،گل  گل   گل،  های

و    کرده   یاد   یار  زیبای  چهره  برای  بهمشبه  عنوان  به   آن  از  نظامی   ترینرایج  که   نرگس   گل   نام   دیگر  اینمونه  عنوان  به   یا اند 

  گل   این  هایگونه  از  یکی  شهال  نرگس  که  بسا  چه.  رود می  کار  به  خمار و بیمار معشوق   چشم  برای  است،  فارسی  شعر  در  بهمشبه

  و   مستی  داشتن  نرگس،  گل  کاربردهای   از  بسیاری.  گل  این  پر  کم  نوع  برای  مسکین  گسنر   یا   شیراز  نرگس  همچون  باشد 

  و   تخیل  یادآور  نظامی  حکیم  اینبنابر.است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  تحقیقات  اکثر  در...    و  زدنتیغ  صفات  و  نگاه  در  خماری

 معشوق است. وصف افزایروح فضای  در گیاه  و گل انگیزحیرت توصیف
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Abstract 

Flowers and plants have a worthy place in Iranian culture. In Persian literature, especially poetry, its value is 

very high. One of the most important elements of nature that Nizami-Ganjai has paid a lot of attention to are 

flowers and plants, which are a major part of his works. Nizami has used flowers and plants to express his 

intentions and feelings; Therefore, he has paid a lot of attention to this issue in his works. And the high 

frequency of flowers and plants in the book of Khosrow and Shirin is a true testimony in Austin. The enthusiasm 

of the two lovers of Khosrow's poem and Shirin Nizami and their stunning beauty, with the poet's use of all 

kinds of flowers as symbols in the description, forms the background and the main framework of the poem 

"Nizami". The attributes, symbols and beauty are well evident in the pages of Divanesh. Nizami is one of those 

who has been able to establish a connection with nature, and in this way, he can lead the lovers of his poetry, 

who have a special vitality in lines and spots, eyes and eyebrows, towards nature, in order to be accompanied by 

life-giving elements such as Plants and flowers can give the spirit of life, vitality and special freshness to his 

poetry. In the world of literature, each flower is famous for its proportion, symbol or sign of human parts and 

sometimes the details of his existence, such as life, loyalty, color, height, lips, etc. In this article, which has been 

done with a descriptive and analytical method and based on library studies, we intend to express the definitions 

of flowers and plants and introduce the types of flowers and plants and reflect on them in Khosrow and Shirin 

Nizam 
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