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 چکیده
یعنی نقد و بررسی نام یک نوشته یا سروده، هرچند در ایران هنووز اایگواهی    ،پژوهی پژوهی یا عنوان نام

انجوام   یهوای بسویار   و بر بنیاد آن پژوهش ۀ آنبارها پایگاه بلندی دارد و در یان و عربنیافته، میان فرنگ
 با متن و موضوع بررسوی، و ها، معنی نام، پیام آن و پیوند آن  گونه پژوهش  گیرد. در این و می است رفتهگ

نام کتاب ارامنود   شی، این پژوهش. با چنین نگاه و نگرشود ، راهی به درون متن گشوده میاز رهگذر آن
این است که معنی و پیام این  است. پرسش بنیادین را به نقد و بررسی گرفته عبهرالعاشقینروزبهان بقلی، 

هوا، پوا از درآمودی     به ایون پرسوش  در پی پاسخ  نام چیست و با متن و موضوع کتاب چه پیوندی دارد؟
ویژه تحلیل  به ۀ هرمنوتیکی،نام، به شیو  های روشن، تاریک و خاکستری گونه گذاری، پژوهی، نام نام ۀباردر

که روزبهان بر بنیوادی ادبوی و   ؛ مانند ایناند شدهد و گزارش هایی پیشنها ، گمانه«عبهر» ۀشناختی واژ معنی
د بوا ترورد در   توان که خواننده می است ای پنداشته یا گل و شکوفه بیهی، کتاب خویش را باغ و بوستانتش

و مقووتت آن   مسوالل  یعنی مطالب و موضووعات آن بوا عشو ،    ،و الوه و امال وبو آن و تأمل در رنگ
ویژه نرگسی پیشوکش خواننودگان    به ۀ سوسن یا نیلوفری،یا آن را همچون دست و دهرچه بیشتر آشنا گرد

 است. کرده
 

 .عبهرالعاشقین، بقلی پژوهی، عبهر، روزبهان پژوهی، عنوان نام های کلیدی: واژه
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 . مقدمه1
های  آوازۀ سدۀ ششم، یکی از نوشتهروزبهان بقلی شیرازی، عارف بلند نوشتۀ عبهرالعاشقین
رامند فارسی پیشامغول است که هوم از نگواه عرفوان و تفوو ف و مسوالل و      براسته و ا

گواهی بوات و وات دارد و   شناسی نثر فارسوی اای  از نگاه سبکمقوتت وابسته بدان، و هم 
عش  است و  ،های گوناگون است. موضوع این کتاب پژوهیدنی ها و بررسی شایان پژوهش

اسوت و   عش  سخن گرته دربارۀگستردگی  ههای فارسی است که ب خستین نوشتهیکی از ن
 است. های گوناگون بدان پرداخته از دیدگاه

های پیاپی  ویژه تشبیه به نیز سرشار از استعاره و کنایه، تفویری و شاعرانه و ،نثر کتاب
ها زمینه شده تا دریافت خواستۀ گوینده دشوار و دیریاب گردد و  و همین است ای و زنجیره

شود   ای که در اای خود باید بدان پرداخته نکته اب کاهش پذیرد؛ده از کتمندی خوانن بهره
نامی کوه  ،  عبهرالعاشقیننام کتاب است.  دربارۀو اینک خواستۀ ما نیست. بررسی اینک ما 

دشووار اسوت و   که خواهیم دید، نوامی   چنان  نمونی، با همۀ زیبایی و تازگی، و با همۀ ساده
پیوند آن با موضوع و محتوای کتاب چنودان روشون نیسوت و     نیزو  خواستۀ گوینده از آن

روزبهوان چنوین نوامی بور کتواب خوود       چورا  پرسش بنیادین این پژوهش همین است که 
است و این نام گویای چیست و با متن و محتوای کتاب چه پیونودی دارد؟ در پاسوخ    نهاده

کتاب و پیوند آن « نام» دربارۀ درآمدیها، به شیوۀ تحلیلی توصیری، پا از  به این پرسش
در زبوان  « عبهور »با موضوع و محتوا، خواهیم کوشید بور بنیواد معوانی و کاربردهوای واژۀ     

پویش   ای هرمنووتیکی  به شیوه« عبهرالعاشقین»معانی ترکیب  دربارۀهایی را  فارسی، گمانه
 ها را با موضوع کتاب روشن سازیم. روی خواننده نهیم و پیوند هر یک از این گمانه

 نام و عنوان کتاب. 2
ویژگی آدمی است و سخن خداوند در داستان آفرینش  ترین شگرفگذاری  ناماز یک نگاه، 
، گزارشوی از  (91 /بقوره ال) ها را به آدم آموخوت  نام ۀهم :اهَلَّکُاءَسمَاألَ مَآدَ مَلَّعَ وَکه فرمود: 

ان و توانایی آدمی وبیش همان زب همین ویژگی شگرف است که در معنی گستردۀ خود، کم
، با اندیشه و اندیشیدن، یعنی ویژگی شگرف دیگور آدموی   چیزی که بر سخن گرتن است؛

از هموین   دو را پشوت و روی یوک سوک ه شومرد.     توان هر می وپیوندی چنان استوار دارد 
نطو     »انود و   گرته« حیوان ناط »روست که از دیرباز فیلسوفان و اندیشمندان، انسان را 

 اند. او شمرده« ففل ممی ز»را ویژگی بنیادی و « اندیشه
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هوا پدیود    زبوان از واژه  چراکههمان زبان است؛  ،گذاری در معنی گستردۀ خود نام ،آری
در دسوتور   گرچهاست.  هایی که آدمی بر چیزها نهاده ها چیزی نیستند از نام آید و واژه می
ز هور رده و  واژگوان هموه ا   ،تر اخهای واژه است، از نگاهی فر نام/ اسم یکی از گونه ،زبان

 ای برای پدیدههایی  نام خود در بنیاد (...فعل، حرف، صرت و  )اسم، رستۀ دستوری که باشند
 .هستندرفتاری، معنایی، مرهومی، پیوندی و ... 

گزینود و   برای هور چیوز نوامی موی    آدمی گذاری،  یعنی زبان و نام ،بر بنیاد این توانایی
را از   بخشود و آن  ینش و گذارش به هر چیز هویت و شخفویت موی  گذارد و با این گز می

، آن سازد تا دیگران از رهگذر همین نام سازد و این زمینه را فراهم می دیگر چیزها ادا می
و درک و دریافتی از آن به دست آورند، به سراغ آن روند، با آن پیوند یابند  چیز را بشناسند

اودا از  ، هویتی ویژه و نآ ها نام و در پی نند. اگر پدیدهک واو پرسو  وگو گرتآن  دربارۀو 
و با این نوام و شوناخت بسوتر شوناخت و آگواهی موا را فوراهم          داشتند ها نمی دیگر پدیده

و یوا بسویار تنوگ و تاریوک و      گمان یا راه شناخت و آگاهی یکسره بسته، بی  ساختند، نمی
 .بود دشوار و دیریاب
های  ۀ زبان است و همۀ گونهنی گسترده که روی دیگر سک گذاری از این مع باری، نام

تری نیز دارد. این معنی  گیرد، معنی بسته میفعل، حرف، صرت و... را فرا  واژه، اعم  از اسم،
گذاری همین معنی خواسوته و دریافتوه    تر نیز هست و بیشتر از نام و نام تر که شناخته بسته
هوا،   خووردنی می است: آدمیان، گیاهان، سوتارگان،  گذاری برای پدیدارهای اس شود، نام می

یعنی تنهوا چیزهوایی را    ...؛وصری، حرفی و  ... و نه پدیدارهای فعلی،ها و ها، اای پوشیدنی
چوه را  شوود و آن  نام( نامیده می« )  اسم»ها در دستور زبان  گیرد که واژۀ نشانگر آن میفرا

 گیرد. نمیشود، فرا ه میند... خواحرف و  ها، فعل، صرت، نشانگر آن واژگان
گذاری بر پیونودی راسوتین و اسوتوار     های دور، این گونه نام به گمان بسیار، در گذشته

چیوز برگرفتوه از    اسوت؛ یعنوی نوام هور     میان نام و نامیده )  اسم و مسمی( بنیواد داشوته  
اسوت و   کورده  اسوت و از هموین روی، آن چیوز را آینگوی موی      های همان چیز بوده ویژگی
دیگر پیونودی چنوان آشوکار و اسوتوار     است؛ به سخن دیگر، نام و نامیده با یک اسیدهشن می

سیمایی  ،اند و در آینۀ نام برده اند که از یک سو، مردم از رهگذر نام به نامیده پی می داشته
ای  اند که چرا چنین نامی بر چنوان نامیوده   یافته میاند و از دیگر سو، در دیده از نامیده را می

ها،  ها و نام با گذر دور و دراز زمان و دگرگونی بسیار واژهاست، گذشته  از اینکه  ده شدهنها
 دیریافتنیها چه بسا دشوار و  ها با نامیده اند و دریافت پیوند نام ها تیره شده امروزه این آینه
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سوتی پوذیرفت و   ک سُمَو کَ بگذریم که ایون شویوه کوم    همچنین،است.  و گاه نایافتنی شده
تبلیغوی،    ،ای ویژه در روزگار موا بنیوادی خیوالی، سولیقه     به قراردادی شد،بیشتر  ،گذاری نام

نامی است که نامیوده را آینگوی کنود و بوا آن      که دیگر کمتر تزلینی و فانتزی یافت؛ چنان
گذاری که خود  گیر این گونه نامهای چشم ، از نمونه. باریباشدپیوند استوار و آشکار داشته 

نوشته و سروده است کوه بوا    گذاری کتاب، سامان است، نام به شی گسترده وخواهان پژوه
 .شود تقدیم می آن دربارۀپژوهش ما در پیوند است و اینک گزارشی این 
 نام و عنوان کتاب. 9

و به گواهی تاریخ، نویسندگان و شواعران از   دارد یکتاب مانند هر پدیدار اسمی دیگر، نام
اند و بدین شیوه به نوشته و سرودۀ خوود   نهاده های خود نام می دهها و سرو دیرباز بر نوشته

ها دیگوران   بعداند،  کرده خود چنین نمی یاند و اگر گاه بخشیده هویت و شخفیتی ادا می
ها، تنهوا نوام،    تاب مانند دیگر نامنام ک ،ها اند. تا همین تازگی نهاده ها نامی می بر کتاب آن

اما بود و کاربردی ابزاری برای شناسایی و اداسازی داشت.  یعنی نشانه و شناسنامۀ کتاب
نام کتاب از کاربرد ابوزاری آن، بخشوی از هویوت کتواب     از نگاه ناقدان، چندی است که 

شود و نقد و بررسی کتاب چه بسا با درنگ و تأمل در نام و کواوش و پوژوهش    شمرده می
یوا  « پژوهوی  نوام »تووان آن را   شود. البتوه ایون گونوه نقود و بررسوی کوه موی        آن آغاز می

زبان هنوز اایگاهی  در ایران و میان پژوهشگران فارسینامید،  1تیترولوژی« پژوهی عنوان»
ها اایگواهی ویوژه    ان و عربیشود، اما در میان فرنگ و کمتر به آن پرداخته می است نیافته
هوا   هوا و مقالوه   تواب و ک است ها انجام گرفته پژوهش ،آن ۀو بر پای آن دربارۀکه  چنان دارد؛
 برای نمونه: است؛ ته شدهنوش
 از عبدالح  بلعابد. (لی المناصالنص إ نَاینت مِ ایرارعتبات )و 
 زاق بالل.الر از عبد مدخل إلی عتبات النصو 
 از مرید فکری الجزار. العنوان سیمیوطیقا التواصل وو 
 از امیل الحمداوی. ةسیمیوطیقا العنونو 
 از امیل الحمداوی. ةوطیقیجاهات السیمیت اإلو 
م.(. 2112) اصور حسون محمود   الن از عبد سیمیوطیقا العنوان فی شعر عبد الوهاب البیواتی و 
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هوای ژنوت در کتواب     در فارسی از گزارشی کوتاه از بابک احمدی در بررسی دیودگاه 
 و هوا  کتاب عنوان تحلیل و رسیبر» ۀو مقال (929 :1981ر.ک؛ احمودی،  )ساختار و تأویل متن 

 .قاسمی دورآبادی اثر دیگری مشاهده نشد ۀاز طاهر «ثالث اخوان مهدی های سروده
، ها آستانه، ژرار ژنت است که در کتاب خود ناقد نامدار فرنگی ،پژوهی گامان نام از پیش

 ا او،گوام بو   ن در نقد سوخن گروت. هوم   گاه آو تیزبینی دربارۀ نام کتاب و اایگستردگی  به
را از   پژوهشگران دیگری نیز بودین زمینوۀ پژوهشوی روی کردنود و آن     ،ویژه پا از او به

پژوهوی و   ه نوام کوه دیوری نگذشوت کو     چنان ؛دندکر بررسیخوبی  های گوناگون به دیدگاه
هوای نقودی شود کوه از ایون       های بنیوادین پوژوهش   تنها یکی از زمینه کاوی کتاب، نه نام

 گرفوت؛ فراهای کتاب را نیز  ها و وابسته دیگر ویژگی 1پیرامتنینام  چارچوبه فراتر رفت و با
الد، رنوگ الود،    :مانند ؛ندهست  کتابی که با کتاب همراه ای درونه ها و وابسته چه ویژگی

قلوم،  بندی، نوع  معرفی ناشر، عناوین داخلی، صرحه نامه، ، تقدیمشناسنامهطرح الد، قطع، 
کتابی کوه بوا کتواب هموراه      های برون ها و وابسته ویژگیچه  ، ...ها و چیدمان بخش، باب

 :ماننود  هسوتند و بوا آن پیونود دارنود؛      و بیرون از آن اای دارند، اما دربوارۀ کتواب  نیستند 
های نوشتاری و گرتاری که از سوی دیگران  مفاحبه و گرتگو با نویسنده، یا نقد و بررسی

 اسوت و یوا مووارد دیگور.     کتاب انجام گرفته ارۀدرب... ها، صدا و سیما و ها، مجله زنامهدر رو
هایی کوه خواننوده یوا ناقود از      اند و دریچه نامیده «های متن آستانه»ها را  این وابستهگاهی 

نگرد  ها به متن می یابد و پیش از خواندن متن، از این پنجره ها با متن پیوند می رهگذر آن
عتبوات  »هوا را   این آستانه ،آورد. در عربی هایی به دست می زند و دریافت هایی می و گمانه

 «متن موازی»اند،  و با گسترشی که به معنی متن داده اند های متن( نامیده آستانه« )  صالن 
هایی به خواننده  یآگاه ،گام با متن اصلی ؛ یعنی متنی که به موازات و هماند ه شدهنیز نامید
 .(23و9 م.:2110و حمداوی،  01و21 ق.:1223، بلعابد ر.ک؛ ،)برای گزارش بیشتر دهد و ناقد می

ژوهش های گوناگون، بررسی و پو  ها از دیدگاه بارۀ نام و عنوان کتاببحث و بررسی در
بدان پرداخت.  دیگرمجال آن نیست و باید در استارهایی  تازه و سودمندی است که اینجا

ها را از دیدگاه پیونودی   های کتاب کنیم که نام به همین اشارت بایسته بسنده می در اینجا،
ه بخوش کورد: روشون، تیوره و     توان به سه گونو  که با موضوع و محتوای کتاب دارند، می

گیرند.  ها خود طیری از کمترین تا بیشترین را فرامی ک از این گونهی که البته هر خاکستری
 ها: بارۀ این گونهاینک گزارشی کوتاه در
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 های روشن نام. 1و9
کوا   که هر چنان موضوع و محتوای متن را آینگی کند؛که آشکارا  نام روشن، نامی است

 اسوت و  ای هزمیندریابد که کتاب در چه  درنگ و درایت خواندن و شنرتن آن، بی با دیدن،
حمن الر ، از عبود طبقات الفووفیه هایی چون:  نام است؛ به چه موضوعات و مساللی پرداخته

مولوی  از راغب اصرهانی، مرردات القرآن ی،از کالباد هل التفوفالتعرف لمذهب أ سلمی،
کوه   بینیم می . ...از شریعی کدکنی و شعر معاصر عرب ین همایی،الد  از االل گوید چه می
 گویند. اند و از چه سخن می نوشته شده ای زمینهدهند در چه  روشنی نشان می ها به این نام

 های تیره نام. 2و9
یوند آشکاری ندارد و به خودی روشن، با موضوع کتاب پنام تیره، نامی است که وارونۀ نام 
که تا کسوی کتواب را وارسوی نکنود و ن ور و       دهد؛ چنان خود محتوای کتاب را نشان نمی

 ی گمان زند؛حت  تواند موضوع و مطالب آن را دریافته یا ، از نام آن نمیگذری در آن ننماید
از  مختارناموه  و ناموه  مفویبت  ردی،از سهرو عقل سرخ از حالد، الطواسینهایی چون:  نام

گموان   . ...از شریعی کدکنی و نوشته بر دریا کوب، از زرین فرار از مدرسه نیشابوری، عطار
نود کوه   کیا... بتواند گمان  نوشته بر دریا ،نامه مفیبتکسی تنها از رهگذر نام که  رود مین

 است.  ای هزمینها در چه  این کتاب
 های خاکستری نام. 9و9
ه بدان روشنی و نه بدین تاریکی است. از ن میانۀ روشن و تیره، و خاکستری، نامی استنام 

ای بورای   زمینوه روشنی موضووع و محتووای خوود را نشوان دهود،       آنکه به همین روی، بی
هوای خاکسوتری و    شود. بگوذریم کوه ایون نوام     وبیش نزدیک و درست می هایی کم گمانه
پهلوو   های تیره هم جا که با نام، تا آنشود تر می و بیشبیش  ها آن  روشن، گاه تیرگی تاریک
هایی  گردند؛ نام سایه میهای روشن هم ست که با نامجاها تا آن آن  نشینند و گاه روشنی می

از  پله تا مالقات خدا پله نیشابوری، از عطار الطیر منط از هجویری،  المحجوب کشفچون: 
 .عبهرالعاشقینو  کوب زرین

چیز  بیش از هر ها ی و تیرگی نامیعنی روشن ،بندی خاستگاه این بخشگرتنی است که 
؛ یعنی نویسنده از نامی که بر نوشتۀ است خواستۀ گوینده است که گاه ابزاری و گاه هنری

خواهود آن نوام بوه     موی در واقع،  خواهد و ی تنها کارکردی ابزاری مینهد، گاه خویش می
روشونی موضووع و محتووای آن را بوه      و بوه  ویت بخشود، شناسونامۀ آن باشود   نوشتۀ او ه
ای، ناگزیر نامی روشن و گویا  نشان دهد. با چنین انگیزه و خواسته ران و خوانندگانخواستا
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، تواریخ تفووف  ، البلودان  معجم، عقالءالمجانین، الفوفیه طبقات گزیند؛ مثل: برای آن برمی
رکرد ابزاری، کارکردی ادبی، هنری از این کا یاما گاه . و... احوال و آثار عطار، نامه غزالی

هوای ههنوی، هوقوی،     ها و انگیوزه  جاست که بسته به زمینهخواهد. این ز میو زیباشناختی نی
کتواب او   ۀکوه شناسونام  ، اوز این گزینود  موی زمانی و سلیقگی خویش، نامی که برزیستی، 

هوق  فویری که هم ههن وت ؛کند میشود، نقش یک تفویر هنری و شاعرانه را بازی  می
تفویری که  سازد؛ مند می ی و زیباشناختی بهرهدارد و هم از لذتی هنر میرا به کندوکاو وا

تور   وضووع و محتووا از موو باریوک    گاه چنان خیالی، نازک و فانتزی است که پیوند آن با م
توان پیوندی آشوکار میوان    نیز نمی ی با آگاهی از موضوع و محتواحت  ای که به گونه است،

اگور خواننوده در   کوه   چنوان  ی بودین بواریکی و تواریکی نیسوت؛    و گاه یافت یدهنام و نام
 نام و موضوع راه یابد، با درنگ، نتواند از نام به موضوع یا پیوند میان برخوردهای نخستین

هوم پیونود    ای که به گونه آید، تاریکی بیرون می از ووا پرسو  جواستو تور ق، و با  تأم ل
 یابد. میگذاری را در راز نام نامیده و هممیان نام و 
خویش نامی هنوری   ۀآمیزد؛ یعنی برای نوشت نیز نویسنده این هر دو شیوه را می یگاه

توضویحی و   ای که بدان روشنی و آشوکاری ببخشود، افزونوه   گزیند و برای این و ادبی برمی
 قورآن ترسویری عرفوانی بور     افزاید؛ برای نمونه، همین روزبهوان بقلوی   ترسیری بدان می

اسوت؛ نوامی کوه     را بور آن نهواده   عورایا الییوان  و نام زیبا، شاعرانه و هنری  است نوشته
فوی  »توضویحی   ۀاز همین روی، افزونو  یره است و نشانگر موضوع خود نیست.تنهایی ت به

روشنی  ا از تیرگی درآورده تا بتواند بهشیوه آن ر  و بدین است را بدان افزوده« حقای  القرآن
 ود باشد.گر موضوع خنشان

جا که ههن و هوقی هنری و شاعرانه دارد، از آن دست نویسندگان باری، روزبهان از آن
های خویش، کارکردهای هنری و زیباشوناختی را نیوز پویش     گذاری نوشته است که در نام
پیرایوه اسوت، بوا     بوی آرایوه و   بوی  که نامی روشون،  شرح شطحیاتاست و از  چشم داشته

مشورب  اسوت:   های ادبی و هنری نهواده  هایش نام ر دیگر نوشتهب سنجی نکتهورزی و  هوق
هایی که اگور   نام ؛...و نوارمنط  األسرار ببیان األ، نواراأل و مکاشرات سراراأل کشف، اترواح

هوا بوا    پیونود آن  ،هستند، با آگاهی از موضوع وبیش کمدر آغاز نیز چندان گویا نباشند، که 
است که تاریکی بیشتری دارد و  عبهرالعاشقین، تنها نام شود. در این میان کتاب آشکار می

اینک گزارشی در این  خواهد. ، درنگ و دقت بیشتری میدریافت پیوند آن با موضوع کتاب
 ه:زمین
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 عبهرالعاشقین. 2
خاکسوتری اسوت کوه هرچنود بخوش دوم آن      هوای   از نام عبهرالعاشقینکه یاد شد،  چنان

« عبهور »عش  و عاشقان پیوند دارد، بخش نخسوت آن  کتاب با دهد  )العاشقین( نشان می
موضوع و محتوای کتاب و دریافت پیوند آن را با  است آلود نموده گون و مه نام را تیره ۀهم

 است. دشوار ساخته
برخی وصری  است که آمده« عبهر»برای چندین معنی  ،فارسی های عربی و نامه در واژه

 به معنوی فربوه،   ،ند با انسان و حیوان صرت استسو، در پیو از یک هستند. و برخی اسمی
ی ، و از سوو خووش نوازک و   همچنین، به معنی زیبوا،  . ...اندام، بلندبات و پرگوشت، درشت

خروس، سوسن و نیلوفر.  افروز یا تاد نرگا، یاسمن، بستاننام چند گل:  ، اسم است ودیگر
 :دهخدا ۀنام لغتاینک معانی آن از 

 اسوب  || .(اترب منتهوی ( )المووارد  اقورب ). مردم از بزرگ و پرگوشت (ص ع) [هََ ع]. عبهر»

 هور  از تون  خووش  و نوازک  ،دراز || (.المووارد  اقورب ) (آنندراد) (اترب منتهی). گوشت آکنده

 (اترب منتهوی ( )الموارد اقرب). افروز بستان ||. یاسمین ||. نرگا( اِ) || .(اترب منتهی). چیزی

 (اللغات غیاث) باشد سیاه که شهال خالف به ،باشد زرد آن میان رد که نرگا || .(آنندراد)

 .(10921 /11 :1999دهخدا، ) «(سماءاأل مهذب)

 صوناف األ ةتکملو . نیلووفر را از  اسوت  از نیلوفر و سوسون یواد نشوده    دهخدا نامۀ لغتدر 
یقوال:   افوروز، و  بسوتان  ایضوا  العبهر: نرگا، و العبهر : »است ایم که در آن چنین آمده آورده
ایوم:   گرفتوه  ةالفویدن در  ابوریحان ۀ، و سوسن را از این گرت(200 /1، 1980)کرمینی، « نیلوپر
ریحان یعورف   شیراز ةازی: هو العبهر. و یقال العبهر هو السوسن. بناحینراا. ابوحاتم الر »

 :1991)بیرونوی،  « النوراا سوواء   ة مثل ورق السوسن و داخله مثل عیننراا، ورق  بسوسن

انود. در   ابوحاتم گرته: نرگا همان عبهر است. برخی نیز عبهر را سوسن گرته ؛ یعنی:(910
هوای   های این گل چون برگ نرگا زبانزد است. برگ  گلی است که به نام سوسن ،شیراز

 سوسن است و درونش همانند چشم نرگا.
که از  زنی یموضع دیگردر  وکاست کم نرگا را بی  سوسن ۀبارابوریحان این گزارش در

)هموان:  « العبقر السوسن األبیض الطیب الریح»است و افزوده:  گوید، آورده سوسن سخن می

عبهر  لهجه و گویشی از «عبقر» ،به گمان بسیار عبقر سوسن سرید خوشبوست. ؛ یعنی(902
کوه در   است نآاین پنداشت  ۀ. پشتواناست تر تفحیف و دگرگشت آناست و به گمان کم

 ،«عبهور »گونه که یکوی از معوانی     همان ،العرب لسان مانند ،ای عربیه نامه برخی فرهنگ
نیوز نورگا اسوت )العبقور هوو       «عبقور »)العبهر: النراا(، یکی از معانی  است نرگا آمده
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ویشوی  گوانی و گ  هوای لهجوه   در دگرگونی «ق»به  «ه»و  «ه»به  «ق»و دگرگونی  النراا(
 1.ای شایع و شناخته است پدیده

تر در زبانوان ایون واژه را بیشو    که فارسیدهد  ه در متون فارسی نشان میاما کاربرد واژ
اند و گویا هرگز آن را  تر در معنی نرگا به کار بردهمعنی اسمی و گل و گیاهی آن و بیش

های زیر  در بیت ،برای نمونه اند؛ کار نبرده اندام، بلندبات و... به ، درشتدر معانی وصری فربه
 :است شده خواستهه از آن معنی گل و گیا

  کردکرد  توانتوان  میمی  عبهرعبهر  وو  باغباغ  رویترویت  زِزِ»»

  
  ««کردکرد  توانتوان  میمی  عنبرعنبر  وو  مشکمشک  زلرتزلرت  زِزِ  

  ((11291129: : 19391939)مولوی، )مولوی،                                         

    شویشوی  نرگانرگا  ازاز  ترتر  حیرانحیران  آسمان،آسمان،  ایای  ای آسمان،ای آسمان،»»

  ««کوونمکوونم  عبهوورعبهوور  رارا  خووارخووار  چووونچووون  کوونمکوونم  عنبوورعنبوور  رارا  خوواکخوواک  چووونچووون  

  ((032032)همان: )همان:                                                                                                               
 نقوول و اسووت شووراب آیووم، مجلووا در چووو»

 

 

 «او عبهوووووور بُوووووووَد آیووووووم، گلشوووووون در چووووووو 
 (998)همان:                                                        

 ای دلبووری کووه سوواقی و مطوورب فنووا شوودند    »
 

 

 «ای گرفتووووووه عبهوووووور تووووووا تووووووو نقوووووواب از رخ 
 (809)همان:                                                        

 ،تابود  مطیوع  بر اگر شود، دین عبهر ،تابد که خاری هر بر صدیقان چنین این سر  صراء»و 
 .(913/ 1 :1909)میبدی، « گردد مغرور ،تابد عاصی بر اگر و گردد مقبول
 و رویود ن آن از طیبه ۀشجر از تخم قابل، طینت و خوش، تربت و باشد نرم زمین چون»و 
 .(922 /9 :1909 میبدی،)« ندهد بیرون عهد عبهر از
 .(090 /9: 1909میبدی، )« برویانیدی دوستان دل ۀروض در فضل ریحان و لطف عبهر»و 

که نورگا یوا   که عبهر بیش از آن دهد میها، حال و هوای سخن نشان  این نمونه ۀدر هم
 :دهد می معنی نرگا نیزهای زیر  در بیتسوسن یا نیلوفر باشد، گل و سبزه است.

  آنکآنک  ازاز  برادربرادر  ایای    سیمیسیمی  وو  زرزر  بیبی»»
  
  دستدست  کفکف  بربر  توتو  ساقیساقی  چونچون  راستراست»»

  

  ««عبهرعبهر  چونچون  نیستنیست  چشمیتچشمیت  شوخشوخ  
  ((200200: : 19921992)سنایی غزنوی، )سنایی غزنوی،                         
  ««عبهرعبهر  همیهمی  نهدنهد  زرینزرین  ااماام

  ((910910//11  ::19921992)سعد سلمان، )سعد سلمان،                       
    آمدهآمده  حیرانحیران  وو  سرمستسرمست  منمن  کو چوکو چو  هرهر  چمنچمن  دردر»»
  ««یافتووهیافتووه  عبهوورعبهوور  سوویمینسوویمین  کووفکووف  بووربوور  زریوونزریوون  اوواماووام  

  ((902902: : 19931993)خوااوی کرمانی، )خوااوی کرمانی،                                       
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با زر و سویم اسوت   ها به معنی نرگا آمده، همراهی آن  که عبهر در این بیتنشان این
چیوزی کوه    زرد )زر( میانین نرگا دارنود؛  ۀهای سرید )سیم( و دایر برگکه اشارتی به گل

 مانند این بیت زیبا و زبانزد خوااه: نرگا است؛ ۀباره دربسیاری از تفویرهای شاعران بنیاد
 «م داردرَکه شش دِ نهد به پای قدح هر        رسید موسم آن کز طرب چو نرگا مست»

، شوش گلبورگ سویمین و    «مرَشوش دِ »و  زرین و زرد میان نرگا ۀهمان دایر «قدح»که 
 سرید پیرامون آن است:

  سنسنحُحُ  بوستانبوستان  دردر  توتو  زلفزلف  وو  چشمچشم  وو  رخساررخسار»»
  
  گوولگوول  همچوووهمچووو  یووارمیووارم  روی اسووتروی اسووت  همووههمووه  توواتووا»»
  
  دیوده دیوده   پُور پُور   وو  معشووقان معشووقان   زلروین زلروین   پُور پُور   کهسارکهسار»»
  
  اواو  قوودرتقوودرت  کووهکووه  قووادریقووادری  آنآن  ازاز  اهللااهللا    تبووارکتبووارک»»
  
  معرفووتمعرفووت  هووایهووای  گوولگوول  دیوودندیوودن  بوورایبوورای  کووزکووز  زانزان»»
  

  ««آبآب  عبهور عبهور   وو  شمشواد شمشواد   وو  شکوفهشکوفه  ازاز  استاست  بردهبرده  
  ((9292: : 19931993وطواط، وطواط،   )رشید)رشید                                                

  ««امام  مانوودهمانووده  عبهوورعبهوور  چوووچووو  دیوودهدیووده  همووههمووه  موونموون
  ((908908  ::19921992سنایی غزنوی، سنایی غزنوی، ))                                

  ««عبهرهاعبهرها  زِزِ  دیدهدیده  همههمه  ها،ها،  سنبلسنبل  زِزِ  زلرینزلرین  همههمه
  ((99: : 19911991)منوچهری دامغانی، )منوچهری دامغانی،                                       

  ««فسووت فسووت   وو  عبهوورعبهوور  زِزِ  نمایوودنمایوود  دیوودهدیووده  وو  دهوواندهووان
  ((299299  //11  ::19921992)انوری، )انوری،                                                     

  ««عبهوورمعبهوورم  چوووچووو  گشووادهگشوواده  دیوودهدیووده  فکوورفکوور  بوواغبوواغ  دردر
  ((929929//11: : 19921992  انوری،انوری،))                                                      

ا چشم یا دیده، نشانی است بر اینکوه در  ها، همراهی و پیوند عبهر ب این نمونه ۀدر هم
بر همگان آشوکار   ی و استعاری نرگا با چشمو پیوند تشبیه است کار رفته معنی نرگا به

 است.
از  (،سوسون و نیلووفر   افوروز،  نرگا، یاسمن، بستان) است اینکه عبهر نام چند گل بوده

اند نوام چوه گلوی     دانسته که درست نمیبهام و تاریکی این نام است و ایننشانگر ا ،سو  یک
هوا در   ک از ایون نوام  یو  اند، شاید نیز هر روی، آن را نام چند گل پنداشته  است و از همین
د نشانگر این باشد کوه  توان این چندگونگی می ،از سوی دیگر اند. رفته کار می اایی ویژه به

گیواه و سوبزه    ، بلکوه بوه معنوی گول،    عبهر نام گلی ویژه نبوود  ،شاید در روزگاران پیشین
گول  به یک یا چنود   کاربردی آن تنگ شده، ۀک گسترمَکَ و کم 2«ریحان»مانند  است؛ بوده

انند ؛ مها را پشتوانه دارد نامه سو، سخن برخی از فرهنگ  است. این گمانه از یک ویژه گشته
اند: عبهور گیواهی    و گرته» ؛ یعنی:«و قیل: هو نبت»که « عبهر»زیر  العرب لساناین سخن 

گویشی از عبهر است(:  ،)و عبقر به گمان بسیار «عبقر»این سخن او زیر  همچنین،«. است
، نخستین عبقر» ؛ یعنی:«ن أصول القفب و نحوه و هو غض  رخصو العبقر اول ما ینبت مِ»

افوزون بور    «.کشود  نی و... سر بر می ۀای است که از ریش تر و تازه و نازک، های نرم اوانه
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دو به گمان بسیار تفحیف و تحریف عبقرنود:   که هر «عنقز»و  «عنقر»سخنان او زیر  این،
اصل البقل و القفوب و البوردی   » «:گیاهی سرید هر ۀریشه و اوان أصل نبات أبیض: کل »

سورید، ناشوکرته و    ۀریشوه و اوانو   بلوون و لوم ینتشور:   و لم یتلوو ن   مادام ابیض مجتمعا 
نی و  ۀتر و تاز ۀسبزیجات، نی و پاپیروس؛ اصل القفب الغض   ریشه و اوان ۀنگرفت رنگ
ها آشکارتر، سخن حااب خیرات که عبهر را تنها گل معنوی کورده و    . و از این«ها گونه نی

هوای  این گمانه را برخی از کاربرد .(188و189: 1902ر.ک؛ حااب خیرات، ) سبز ۀعبقری را اام
 کند. هایی از آن را کمی پیش از این آوردیم، پشتیبانی می که نمونه واژه در سخن پیشینیان
نباشد و عبهر از همان آغاز نام یک یا چند گل ویژه  ها درست هم باری، اگر این گمانه

و روا خواهود بوود؛   شکوفه و سبزه کاربردی درسوت   د، باز هم کاربرد آن در معنی گل،باش
هوای   چراکه بر بنیاد مجاز خاص و عام )خاص را گرتن و عام را خواستن( که یکی از شیوه

هایی ویژه است،  ا گلتوان عبهر را که نام گل ی آسانی می مجاز است، به ۀشناخته و پذیرفت
 عاشوقین عبهرال ۀبار. بر این بنیاد، نخستین گمانه درکار برد در معنی گل، شکوفه و سبزه به

اسوت و   کار بورده  عبهر را در این نام به معنی گل و سبزه به تواند باشد که روزبهان این می
ای شوناخته   ، از دیربواز شویوه  سوبزه و شوکوفه   گیوری از نوام گول،    ری کتاب با بهرهگذا نام
 زهرداوود اصرهانی(،  )ابن الزهرة، پیشینه و پسینه دارد: هایی از این دست است و در نام بوده

أزهار األفکار فی اواهر هللا ازایری(، ا )نعمت زهر الربیعبن علی حفری،(،  )ابراهیم اآلداب
ازهوار گلشون در شورح    ین اسورراینی(،  الود   )تاد زهاراأل)احمدبن یوسف تیراشی(،  حجاراأل

هللا ابون عبود   )یوسوف  لی المحبووب ریحان القلوب فی التوسل إ)گلشنی بردعی(،  گلشن راز
هوا   این نوام  ۀدر هم )احمدبن محمد خراای(، و... . دبة األحان ة األدب بلنریحاکورانی(، 

ای زیبوا، لطیوف،    گل پدیوده روی که   که بنیادی تشبیهی و استعاری دارند، نویسنده از این
ای  ای، سوبزه  ی، شکوفهگل پذیر و تماشایی است، کتاب خود را گلی، دستهبو، دل و رنگ خوش
بخشوند. بوا چنوین     ا و هوش خواننده را صرا و توازگی موی  ح است که دل، دید، پنداشته
ای کوه عاشوقان    گول و شوکوفه   ؛«عاشوقان  ۀگول و شوکوف  »یعنی  عبهرالعاشقیننگاهی، 

یعنوی   ،تازگی و طوراوت آن  بوی، و یرند، ببویند، ببینند و از رنگتوانند آن را در دست گ می
این معنی را سخن خود  کنند.ها برند و دل و دماغ خود را خوش  مطالب و مسالل آن بهره

خود از نوشوتن ایون    ۀانگیز ۀبارتواند پشتیبانی کند؛ آنجا که در کتاب می ۀروزبهان در آغاز
 افزاید: گوید و در پایان می کتاب سخن می
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سون تأییوده، لیکوون    هللا و حُابوانی، بعوون   الر فی بیان العش  اإلنسوانی و  کتابا  ففنرتُ»
: با عبهرالعاشقینه القدس و سمیتُ ةن ح یرالریحان مِنا وة األالعاشقین نزهین وللمحب 

تا برای دوستداران و نوشتم عش  انسانی و خدایی  ۀباریاری خدا و پشتیبانی او کتابی در
 عبهرالعاشوقین و آن را  ای از باغ ملکووت باشود   و سبزه و شکوفهنا عاشقان گلگشت اُ

 .(12: 1999شیرازی،  بقلی) «نامیدم

)ریحانی از بارگاه قودس و بواغ ملکووت(    « القدس ةن ح یرالریحان مِ»ت ویژه عبار به
خواسوته اسوت.    یعنی سوبزه و شوکوفه موی    ،ریحان ،«عبهر»دهد که روزبهان از  نشان می

از  ،(129: 1999شویرازی،   بقلوی )« ای عبهر صرت چشم تو»کتاب، در عبارت  ۀهرچند در پایان
 است. را خواسته« نرگا»آن 

ر اوایی  توان بر بنیاد مجاز حال و محل )چیزی را کوه د  جا که میاز آناز سوی دیگر، 
ل )بخشی از چیزی را گروتن و  گاه آن را خواستن( یا مجاز ازء و کُاای دارد، گرتن و اای

، دوموین  اسوت  هکوار بورد   نیز به« باغ و گلستان»آن چیز را خواستن( عبهر را در معنی  ۀهم
، بواغ و گلسوتان عاشوقان را    عبهرالعاشوقین ن از توانود باشود کوه روزبهوا     گمانه ایون موی  

ند، هسوت   هایی که به معنی بواغ و بوسوتان   هگذاری کتاب با واژنام ویژه که است، به خواسته
هوا   م آنشناسیم که نا هایی را می کتاب است و از دیرباز شناخته بودهای بسیار شایع و  شیوه

 الرریقین ةروض)سنایی غزنوی(،  ةحقیقالةحدیقهایی چون:  کتاب چنین بنیاد و بستری دارد؛
)خوااوی کرموانی(،   نوارةاألروض)ابوالرتوح رازی(،  الجنان روضااء شاشی عمرکی(، )ابوالر 
الجنوان و   روضوات )معوین محمود اسوررازی(،     هورات  ةفی اوصواف مدینو   الجنات روضات
ه همو  و از )محموود شبسوتری(   گلشون راز )درویش حسین حواف  قزوینوی(،    الجنان انات
 ها نیز بنیادی تشبیهی دارند پیداست که این گونه نام سعدی. بوستانو  گلستان ،تر شناخته

 هوا  گونوه کتواب   است، نویسندگان اینتررد و تماش و از آنجا که باغ و بوستان اای ترریح،
ها کند و  ها و تررد تواند در آن ترریح اند که خواننده می خود را باغ و بوستانی شمرده ۀنوشت
ها  ها اندوزد و نکته بهره ها آن یعنی مطالب و موضوعات ،ها بوی و بهار آن گل، شکوفه،از 

یعنی بواغ و بوسوتان عاشوقان، بواغی کوه عاشوقان       ، عبهرالعاشقینآموزد. با چنین نگاهی 
 ها روند و گل و تله، نرگا و نیلوفر، سنبل و سمن، و سرو و گشت توانند در آن به گل می
هوا،   هوا، شوگرفی   ها، طرفگی ها، نیکویی ها، نغزی ها، ظرافت ی زیبایییعن ،های عش  سبزه

بوی، طراوت و توازگی،  و تماشاها نشینند و از آن همه رنگ ها و شورهای آن را به شیرینی
هوا و بحوث و    هوا، هنرنموایی   هوا، نغزگوویی   سنجی یعنی نکته ،سور و سرور شور،نور و نوا، 
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و  تر بشناسوند و بوا راز  قوتت آن را بویش و بیشو  مسالل و م های نویسنده، عش  و بررسی
 تر آشنا گردند.های آن بیش و بیش و فراز و نشیب ها چم و خمنازها، 

معنی گل و  سوم این است که روزبهان عبهر را نه با کاربرد مجازی در ۀگمان ،سرانجام
 ،افروز بستانیعنی نرگا )یا  ا کاربرد حقیقی در معنی گلی ویژه،که ب سبزه یا باغ و گلستان

 است و کتاب خویش را نرگسوی  کار برده به ها( این ۀیا هم ا نیلوفر وی ،یا سوسن ،یا یاسمن
بوییودنی، دیودنی،    است کوه  یا نیلوفری( پنداشته ،یا سوسنی ،افروزی یا بستان ،)یا یاسمنی

 ده تاگلی پیشکش خوانندگان و خواستاران کر و آن را چون دسته است  چشیدنی و تماشایی
همت و حوصله ببوید، بنگرد، بچشد،  نیز و با درنگ و درایت و خواننده آن را به دست گیرد

هوا آمووزد و    تهها اندوزد و نک و قال و حال آن، بهره آن ۀواژ  برگ آن و واژه د و از برگزَمَبِ
گذاری کتاب با نام گلی ویژه، هرچند چندان شایع و شناخته نبووده،  ها برد. نام حا و حال

ریوح النسورین فوی مَون     و  9ترنج فی دقای  البنجاأل شقای هایی داشته و دارد، مانند:  نهنمو
کم فوی دقوای    شقای  األ ین سیوطی،الد  هر دو از االلعاش مِن الفحابة مأة و عشرین 

، زاده از طاش کبری ةالعثمانی ةفی علماء الدول ةالشقای  النعمانیبن الحنبلی، از محمد الحکم
 از میرزا محمدعلی کشمیری. کشمیر زار زعررانمحمودمیرزا قااار، از  سنبلستان

، این گمانوه کوه   همههای تأویلی و هرمنوتیکی، به اای خود درست، با این  این گمانه
پیشوی و بیشوی    ی دیگرها ، بر گمانهاست کار برده به« نرگا»را در معنی  «عبهر»روزبهان 
 :عبارتند از ها آن پشتوانه که بخشد هایی آن را برتری می پشتوانه دارد و
کواربرد واژه در  اموا  ، است آمدهبرای عبهر  یها معانی گوناگون نامه . هرچند در فرهنگ1

تر یسندگان فارسی اگر نه همیشه، بیشتر و بیششاعران و نو کهدهد  متون فارسی نشان می
است و   آمده «گیاه گل و»اند. در کاربردهایی که به معنی  کار برده به« نرگا»آن را در معنی 

تواند به معنی نرگا باشد و معنی گل و  هایی به دست دادیم نیز می نمونه از این،  ما پیش
روسوت کوه در برخوی از      یون ا. از اسوت  آموده از آن مجاز خاص و عوام، بر  ۀسبزه به شیو

 د.ان را برای آن یاد کرده «نرگا»... تنها معنی معین و، صطالحاإل مرآت، مانند ها فرهنگ
. نرگا در شعر و ادب فارسی با چشم پیوند تشبیهی و استعاری بسیار آشکار و استواری 2

اسوتعاره بوه اوای چشوم      ۀدارد و شاعران و نویسندگان با بسامد باتیی هم آن را به شیو
هم آن  اند، صاحب چشم، نگاه و ن ر شمردهانگاری آن را  انسان ۀهم به شیو اند، کار برده به

عران و عبهر نیز در ههون و زبوان شوا    . اند و هم... یا چشم را بدان مانند کردهرا به چشم، 
کار  بسامد بسیار در پیوند با چشم به گاه و کارکرد را دارد و بانویسندگان، درست همین اای
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عبهور را هموان   کوه آنوان   ، نشان آشکاری است بور این و این همانندی کاربردی است رفته
 2.اند دانسته نرگا می

ند و چشم هست  متر نماد چشیاد شد، در شعر و ادب فارسی بیش که نرگا و عبهر، چنان. 9
سون و اموال   ترین اندام و ابزار است. عش  برخاسته از حُ کاری ،در اهان عش  و عاشقی

، آن کنود و در پوی   سن و اموال را درک و دریافوت موی   است و آدمی با چشم است که حُ
دل  ،توا دیوده نبینود   »و  «دل کنود یواد   ،چه دیده بیندآن هر»اند:  شود. مگر نگرته ش  میعا

نیز برترین بهره و لوذت   عاش  ۀترین خواهش و خواست . پا از عاشقی نیز بزرگ«نخواهد
خد و  ال او و ن ربازی با روی و رخسار، بر و بات،گشت در باغ ام او، دیدار یار است و گل

دیده  همین روست که ن ر و ن ربازی، . ازچیدن به دست مردم چشم از رخ او گل قد او، و
ترین بسامد را دارند. در عش  زبان و اهان عش ، بیش ها، در و دیدار و واژگان وابسته بدان

اسوت و دیودار یوار    « لیوک رب  أرنی أن ر إ»، عرفانی نیز برترین آرزو و آرمان عارف عاش 
ن اهان در اهان اان بوا  دل، در دار و دیار مکاشره و مثال، و تماشای اا ۀآسمانی با دید
و دیودار یکوی از   « رؤیوت »روست که در سخن عارفان و متون عارفانه،   یناز ا چشم اان.
از  همچنوین، . است آن از پربسامدترین ۀبارترین مسالل و مقوتت است و گرتگو در بنیادی

 :است چیز به دید و دیدار بسته روست که در نگاه و نگر آنان، هویت آدمی بیش از هر  ینا
  آدمی دید اسوت و بواقی پوسوت اسوت    آدمی دید اسوت و بواقی پوسوت اسوت    »»

  وَد کووور بِووهوَد کووور بِووهْْکووه دیوود دوسووت نَووبکووه دیوود دوسووت نَووب  چووونچووون

  

  دید آن است آن که دیود دوسوت اسوت   دید آن است آن که دیود دوسوت اسوت     
  ««دوسوووت کوووو بووواقی نباشووود دور بِوووهدوسوووت کوووو بووواقی نباشووود دور بِوووه

  ((12191219//11  ::19901990)مولوی، )مولوی،                                 

و از باورهای بنیادین آنان، « در ن ر ،در ن ر رو ،در ن ر رو»که برترین سرارش آنان، این
 و:« عمیت عین تتراک»که  این

  دیده را فایده آن اسوت کوه دلبور بینود    دیده را فایده آن اسوت کوه دلبور بینود    »»
  
  سعدیا پیکر مفونوع بورای ن ور اسوت    سعدیا پیکر مفونوع بورای ن ور اسوت    »»
  
  آن دوست کوه دیودنش بیارایود چشوم    آن دوست کوه دیودنش بیارایود چشوم    »»

  مووا را زِ بوورای دیوودنش باشوود چشووم   مووا را زِ بوورای دیوودنش باشوود چشووم   
  
  مووا را زِ بوورای یووار بُوود دیووده بووه کووار مووا را زِ بوورای یووار بُوود دیووده بووه کووار »»
  
  خوواهم خوواهم   زِ بهر چیدن درد توو دیوده موی   زِ بهر چیدن درد توو دیوده موی   »»
  

  ««وَر نبینووود چوووه بُووووَد فایوووده بینوووایی را  وَر نبینووود چوووه بُووووَد فایوووده بینوووایی را    
  ((138138: : 19801980)سعدی شیرازی، )سعدی شیرازی،                                 

  ««گوور نبینووی چووه بُوووَد فایوودۀ چشووم بفوویر  گوور نبینووی چووه بُوووَد فایوودۀ چشووم بفوویر  
  ((918918)همان: )همان:                                                                         

  دیووودنش از گریوووه نیاسووواید چشوووم دیووودنش از گریوووه نیاسووواید چشوووم   بووویبوووی
  ««گر دوسوت نبینود بوه چوه کوار آیود چشوم       گر دوسوت نبینود بوه چوه کوار آیود چشوم       

  00((2222: : 19881988  هدایت،هدایت،  خرقانی،خرقانی،منسوب به منسوب به ))    
  ««دیوودن یوواردیوودن یووار  اکنووون چووه کوونم بووه دیووده بوویاکنووون چووه کوونم بووه دیووده بووی

  ((929929//11  ::19091909)میبدی، )میبدی،                                             
  ««وگرنووه دیووده نیایوود بووه هووی  کووار موورا    وگرنووه دیووده نیایوود بووه هووی  کووار موورا    

  ((189189//11  ::19821982)خوارزمی، )خوارزمی،                                         
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های شاد و شیرینی است که در باغ ملکووت   تجربه ،برترین عیش و کام آنان ،سرانجام
 ۀکسانی است که بوه گرتو  از  اند و روزبهان انی آزمودهو گلشن قدس، هنگام دیدار یار آسم

های بسیاری  گزارشو است  ای شگرف و شیرین را بسیار آزمودهه گونه آزمون  خودش، این
 است. های خویش به دست داده در نوشتهها  از آن
عاشوقان   ۀایون بوود کوه گرتویم قف و     » در عبارتِ ،های کتاب . خود روزبهان نیز در پایانه2

 (129: 1999شیرازی،  )بقلی «و...افعال در روی ت ، سرِّروحانی و ربانی، ای عبهر صرت چشم تو
کوه عبهور در ههون و    تواند بود بر این ن خود نشانی میو ای است بهر را با چشم پیوند دادهع

 زبان او نیز همان نرگا است.
برترین اندام و ابزار عاشقی، نماد عاشو  نیوز    ،که نماد چشم است و چشم. نرگا از این0

د و از ن ربوازی و  چشم بر هم ننها ،ه تن چشم است و تا بزاد و بشدهست. عاشقی که هم
 عاشقی دست نشست:

  نرگا نگر چگونه همی عاشقی کندنرگا نگر چگونه همی عاشقی کند»»
  گویی مگر کسی بشد از آب زعررانگویی مگر کسی بشد از آب زعرران

  

  نژادنژاد  بر چشمکان آن صنم خل خیبر چشمکان آن صنم خل خی  
  ««انگشتْ زرد کرد و به کافور برنهادانگشتْ زرد کرد و به کافور برنهاد

  ((9999: : 19821982)کسایی، )کسایی،                                               

 ؛اسوت  شیراز پیوند سخت و ستواری داشوته  یرازی است و نرگا از دیرباز با. روزبهان، ش9
 ۀتورین گونو   شوناخته « نورگا شویراز  »راه است و ه هنوز نیز نام نرگا با شیراز همک چنان

ویوژه   بوه  ،اسوتان فوارس  دیگور  نرگا است و کاشت و برداشت آن در شیراز و شوهرهای  
گری ایون اسوتان اسوت.    تر اقتفادی و گردشهای بر پشتوانهکازرون رون  بسیار دارد و از 

نرگا   ای از نرگا به نام سوسن ویژه ۀخواندیم که گون پیش از این نیز از زبان ابوریحان
و اندر وی : »العالمحدود ۀناشناخت ۀو اینک همان نکته از زبان نویسند بانزد استزدر شیراز 
ون برگ سوسون اسوت و   برگش چ نرگا خوانند. نه اسپرغم است، سوسنیک گو ،)شیراز(
که پسووند نوامش    افزون بر این، روزبهان چنان .(191 :1992، حدودالعالم)« ون نرگامیانه چ
است و با گل،  فروش بوده های او نیز آمده، بقلی یعنی سبزی نامه دهد و در زندگی نشان می

 شناخت. و نرگا شیراز را خوب می گیاه و سبزه سروکار داشت
، نورگا گلوی   های گوناگون یبی ادبی و شاعرانه است و در میان گلترک عبهرالعاشقین. 9

ترین  هایش، آماده بو و دیگر ویژگیو است که بر بنیاد ساخت، صورت، شکل، شمایل، رنگ
اعرانه است و به گمان بسیار، بیشوترین کوارکرد ادبوی را    زمینه برای تفویرهای ادبی و ش

هوای فارسوی    نی که از آن در دفتر و دیووان که از تفویرهای پرشمار و گوناگو چنان دارد؛
 ر.ک؛)، سولمان سواوای   (111 :1928ر.ک؛ اصورهانی،  )شاعرانی چون کمال اسوماعیل  هست، 
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تکورار   هموین انود و   هایی بلند با ردیف نرگا ساخته ... قفیدهو (099 :1999سلمان ساوای، 
 ۀت اسوت و چامو  بی 82 ،نرگسی کمال اسماعیل ۀدر بیش از هشتاد بیت پیاپی )چام ردیف
که این گل چه بستر آمواده و بواروری   این( نشان آشکاری است بر دارد که بیت 03 ،سلمان

 برای تفویرسازی است.
پیش روی خواننوده یوا    عبهرالعاشقینهایی بود که تحلیل هرمنوتیکی نام  ها گمانه این
نرگسوی  ن و گلی یا شواخ سوسو   دسته اب را در چشم او باغ و بوستانی،گذارد و کت ناقد می

 ،نماید. بگذریم که همین خواننوده بوا چنوین پنداشوتی     میدیدنی، بوییدنی، تماشایی و... وا
دشوار و پوی   پردازد، سبک و سیاق  گذار در آن می و و به گشت رود چون به سراغ کتاب می

خووان،   هوای نواهم   های پیواپی، تفویرسوازی   مد ترکیبهای بسیار کتاب که خود پیا و خم
کنند و با متنوی   ند، او را ناامید میهست  های فراوان بازی سامان و لر  بیهای  زیپردا عبارت

 یدامنو  گذار در آن، نه تنهوا  و که چه بسا از گشت سازند؛ چنان می رو روبهبدخوان و دیریاب 
د که پای از خار و خسوک  آور نمیفراهم  نرگا و سوسن ،مرانیسنبل و ض ،حانیگل و ر

گورفتن دیگور     روی، نادیوده   ها به هی  این گردد. البته رده بازمیافس خسته، تهیدست و دل
دشوواری و بودخوانی، از نگواه تواریخ      ۀهای کتاب نیست؛ چراکه این کتاب بوا همو   ارزش

که هم اینویژه  است، به شناسی نثر فارسی کتابی براسته بکهای عرفانی و س تفوف، آموزه
آن در علم و عرفان پایگاهی بلند  ۀنویسندهم  های فارسی پیشامغول است و از نوشتهیکی 

ارامند عش  را به گسوتردگی و  هایی است که موضوع بسیار  دارد و هم از نخستین کتاب
 است. کرده بررسی ویژه

لوف  األ عطفدیگر مانند  ۀنام که نخست بر این بودیم که نام چند عش سخن پایانی این
پژوهوی   حوزم را نیوز از نگواه نوام     ابون  ۀمطوق الحمادیلمی و  م المعطوفالمألوف علی الال 

 نهیم. میا نکشد، آن را به گرتاری دیگر وام و اینک تا سخن بیش به درازکنی بررسی
 نتیجه. 0

هرمنوتیکی انجوام   ۀپژوهی و به شیو از نگاه نام عبهرالعاشقیننام  ۀبارهایی که در از بررسی
آشکار شد که این نام زیبا  وبیش کمعبهر،  ۀشناختی واژ های معنی ویژه از تحلیل گرفت، به
، آشونا و  پنوداریم  هرچند در نگاه نخست نامی آشکار و آشناست، چندان کوه موی   ،و هنری

که هم معنی و پیام آن و هم پیوندش با متن و مطالب کتواب نیازمنود    چنان آشکار نیست؛
این نام هم  های بیانی و بالغی، آشکار شد که بر بنیاد شیوه همچنین،درنگ و تأمل است. 

گشوده تا با ترور د و  روی خوانندگان  هتواند به معنی باغ و بوستانی باشد که روزبهان ب می
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گل و شکوفه، یا سوسن یوا   و هم به معنی تأم ل در آن، چم و خم عش  را بیشتر بشناسند
بوی  و دگان و خواستاران کرده تا در رنگویژه نرگسی که نویسنده پیشکش خوانن نیلوفر، به
هایی که در پایوان   رینهها و ق بار آن، راز و رمز عش  را بنگرند و ببویند. از پشتوانه و و برگ

اموا  عبهر در این نام، پذیرای چنود معنوی اسوت،     ۀنیز آشکار شد که هرچند واژ افزوده شد
این نیز بوه   آمده، شناختی پیش های واژه برتری دارد. از بررسیدیگر معنی نرگا بر معانی 

کوه   چنوان  انود؛  ر و عبقر دو گویش از یوک واژه های عبه د که به گمان بسیار واژهدست آم
 .هستند های عنقر و عنقز به گمان بسیار، تفحیف و تحریف عبقر واژه
 ها نوشت پی
نویسان عرب دربارة آن که برایشان  آلود است و فرهنگ ای خاکستری و مه گرتنی است عبقر نیز مانند عبهر واژه. 1

رو، هور چیوز نغوز و      اند؛ مانند اینکه عبقر نام سرزمین پریان است و از این هایی دست زده ده، به پنداشتروشن نبو
شیر  اند. پنداشتی که اد ی اند و عبقری خوانده نیکو، لطیف و ظریف، و شگرف و شگرت را پریانه و کار پریان پنداشته

و عندی أن ه معر ب آبکار و معناه الر ونو  و العوز ة   »است:  چنین افزوده است و پا از گزارش یادشده، آن را نپسندیده
فارسوی بوه معنوی رونو ، کموال، ارد و ارز      « کوار  آب»شودۀ   (؛ یعنوی آن را عربوی  112: 1331شیر،  )اد ی« والکمال
در تواند بود کوه ایون واژه   »افزاید:  شیر می است. ارری نیز چنین دیدگاهی دارد. او پا از یادکرد سخن اد ی دانسته

ای باشوکوه، یوا    سواخته  پهلوی مرک ب از آب به معنی االل و شکوه... و کار باشد و روی هم به معنی اثور و دسوت  
)اروری،  « نماید. مجلل و پرزرق و برق باشد. اما روی هم باید تفدی  کرد که این واه اشتقاق بسیار ساختگی می

1989: 912.) 
بوه  « رایحه»و « ریح» ۀسپرم، اسپرغم و اسپرم(، و با واژ ای است )شاه که امروزه نام سبزه و سبزی ویژه« ریحان. »2

مجواز عوام و    ۀاست و بعدها به شیو بو بوده ریشه است، نخست نام هر گونه گیاه خوش هم« بو و بوی خوش»معنی 
 است. اسپرغم شده ۀتر شده، نام ویژ کاربردی آن تنگ ۀخاص، گستر

اسوت   نوشوت از آن بوه دسوت داده    است و دو دست آورده ترنج فی دقای  البنجشقای  األ. نام این کتاب را درایتی 9
نوشت  اش دربارۀ احوال و آثار سیوطی که یک دست نگاشته ( و طاهر سلیمان در تک9/1211 :1983)ر.ک؛ درایتی، 

 (.933: 1211است )ر.ک؛ حموده،  آورده شقای  األترنج فی دقای  الغنج نیز از آن را نشانی داده، آن را با نام
گمان از آن، معنی سونبل خواسوته    است و به استعاره از زلف آمده ها ایم که عبهر در آن . تنها دو نمونۀ زیر را یافته2

 شده که نماد گیسوست:
  بوووووا رخ و زلوووووف سووووواقیان موووووا را بوووووا رخ و زلوووووف سووووواقیان موووووا را 

  
  ای صوونم بنمووودای صوونم بنمووود  مشووکینت،مشووکینت،  عبهوورعبهوور  خیووالخیووال

  

  ««یووووواد نامووووود زِ تلوووووه و عبهووووور   یووووواد نامووووود زِ تلوووووه و عبهووووور     
  ((891891//22  ::19921992)سعد سلمان، )سعد سلمان،                                 

  ««عبهوورعبهوور  رردر آتووش دل موون بوسووتان پُوو   در آتووش دل موون بوسووتان پُوو   
  ((22  ::19991999)ازرقی، )ازرقی،                                                           

در بیت نخست که بنیادی لف  و نشری دارد، تله با رخ و عبهر با زلف پیوند دارند و همین پیوند خواستار این است 
یت دوم، صرت مشکین که بیشوتر صورت زلوف    که عبهر باید به معنی سنبل باشد تا بتواند با زلف پیوند یابد و در ب

است، چنین خواستاریی دارد، مگر اینکه مشکی، تنها به معنی سیاه باشد و عبهر مشوکین، چشوم سویاه. در هور دو     
 بیت، دور نیست که عبهر تفحیف عنبر باشد.
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( و چون سوبک  22: 1988است )ر.ک؛ هدایت،  العارفین به نام خرقانی آمده هایی مانند ریاض . این رباعی در کتاب0
 خواند، به گمان بسیار از او نیست. و زبانش چندان با زبان و زمان خرقانی نمی
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