
 

 

 

 

 

 

 

 ؛گل سرخ و بادۀ گلگون

 أبونؤاس بر پایۀ آیین کهن شادگلیتی از دیوان ابیابازخوانی 
 

 *طباطبایی السادات سمیه

 بجنورد کوثر دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه استادیار
 (229تا  209)از ص  

 05/04/1398، تاريخ پذيرش: 25/04/1397تاريخ دريافت:         
 چکیده

آن دسته از شاعران عصر عباسی که خاستگاه پارسی دارند و از آبشخور فرهنگ و تمدن ايران باستان 

های از آداب و آيین ،آشکار و گاه در پردههای خود به فراخور حال، گاه در سروده ،اندسیراب شده

تواند راهگشای پژوهشگران باشد ی کم و بیش میهااند. همین اشارتديرزيست اين مرزوبوم سخن گفته

 ها را در فراموشخانه به زنجیر کشیده است.آنزمان هايی که گذر برای آشنايی بهتر و بیشتر با آيین

افزون بر دگرگون ساختن اغراض شعری کهن عربی بر پايۀ  بونؤاس از آن دسته شاعرانی است کهأ

جا پابرهمچنان وی در روزگار که کند ياد میهای کهنی های ايرانی، در ديوان خود از آداب و آيینآموزه

اين گويد. سخن می (بر گل سرخ)« فوق الورد»، «علی الورد»پنج بیت از میگساری  در اوبوده است. 

که  است بر آن هنگارندگساری بر گل سرخ چیست. ه روشن کند مراد از بادهجستار در پی آن است ک

نی و درپیوسته با گل سرخ و شراب، همان که در آيینی ايرا ؛«شادگلی»ای است به اشاره« علی الورد»

جا که در آثار کهن و معاصر فارسی نشانی از از آنخوانده شده است. « افشانیگل»ادبیات کهن فارسی 

اين آيین  ،که به ياری منابع کهن عربی شدهنخست تالش  ،در اين نوشتار ،يافت نشد« شادگلی»

 شناسانده و سپس از رهگذر آن، ابیات مذکور بازخوانی شود.
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 مقدمه. 1

در ادبیات  ترين موضوعات شعری است کهنوشی از کهنسرايی دربارة باده و بادهچکامه

. در اندک شعر دارد ديرينگی درازدامن ،یادبیات عرب اقوام و ملل گوناگون و از جمله در

ای چون معلقۀ عمرو بن کلثوم خودنمايی جا مانده از دوران پیش از اسالم، چکامهبه

جای ه تابد و بپروا از سنت شعری حاکم سر بر میسرا بیهدر آن چکامکند که می

گونِ صبحگاهی طلب ايستادن بر اطالل معشوقه و گريستن بر آن، از ساقی بادة زعفران

در میان  .2مال کهنه و نو را در گرو باده نهاده بود ،بن العبد فةپیش از او طر .1کندمی

همو که  ؛عشی با باده گره خورده استأاسالمی نام شاعران مخضرم جاهلی ـ 

و جوانان به قصد  (8/356: 1917 ،حمدون)ابن اجازه نداد اسالم آورد ،اش به شرابدلبستگی

د.ت:  )أبوالفرج، فشاندندآمدند و جرعه بر خاکش میگساری در آرامگاهش گرد میباده

پرستی را مذهب خويش باده ،ای چون ولید بن يزيددر دوران اموی خلیفه .(9/148

پس از او بسیاری از  که شاعرانِ سرودها مقطوعه خودساخت و در عشق معبود 

سرايی اخطل ترين شاعر اموی در بادهلکن شهره .(7/27 :همان) گرفتند وامرا  شمضامین

باده را »گويد: است که حتی رقیبش، جرير نیز می دستچیرهاست. او چنان در اين فن 

اما اگر تمام آنچه را که شاعران جاهلی،  .(1/65 :تسلّام، د.)ابن «کندمیبه نیکی وصف 

و در کفۀ ديگر  نهاده هاند در يک کفاسالمی و اموی در باب می و میخانه سروده

 تر خواهد بود؛ چراکهشک کفۀ عباسیان سنگین، بینهیم های شاعران عباسی راسروده

آنان شاعری همچون أبونؤاس را  از آن رو که سرايی در اين عصر مستقل گشت و همباده

 خويش دارند. انجمندر 

پیش از عهد عباسی هايی است که از پديدهگرچه های جانفزا نوشی در بوستانباده

يابد. شاعران اين روزگار از مانند میدر شعر اين دوره تجلی بیولی نیز رايج بوده، 

گل »اند. اما ها گفتهسخن گلستانها ياد کرده و از لذت شرب مدام در رياحین بوستان

را در اين میان حکايتی ديگر است که او سرآمد رياحین است و در موسم بهار نور « سرخ

 شمردهگل را غنیمت  دمچشم گلستان. أبونؤاس نیز همانند ديگر هماالنش فصل بهار و 

 :سرايدمیو در همین ايام است که نشیند شی مینواران يکرنگ در گلستان به بادهو با ي
 

 علی الورِد احلمراء  کالوردِ  ب  ر  ش  وا  إلی هندِ  ب  ل ی و الت طر  يال تبِک ل  

 (180: د.ت)أبونؤاس،               
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زانوی غم بغل  ،گريد و نه در هجران هندنه بر عشق لیلی می ،اعر در موسم گلش

گرهی که در اين نوشتار گشوده  .نوشدمی« علی الورد»بلکه بادة گلگون را  ؛گیردمی

  است. در اين بیت و ابیات مشابه «علی الورد»معنای دقیق  ،خواهد شد

 پرداخت میموضوعی که بدان خواهجايگاه گل سرخ در زندگی ايرانیان ـ با توجه به 

گل سرخ در که  آيدمی پیشاين پرسش  ،های بهاریو جايگاه آن در شادخواری ـ

نوشی در روزگار ؟ و پیوند آن با آداب بادهای داردسرودهای أبونؤاس چگونه جلوهباده

های تنها از گل سرخ در سرودهکه أبونؤاس نهرود می گمانپیش از اسالم چیست؟ 

های ها ردپای آيینرود بتوان در اين سرودهبلکه انتظار می باشد، خويش ياد کرده

 ها در گام نخست، ديوان أبونؤاسبرای پاسخ بدين پرسشرا نیز يافت. ديرزيست ايرانی 

بندی ها کاربست واژه در ديوان دستهجسته و بر اساس يافته« ورد»برای يافتن کلمۀ 

و مراحل گذار آن از « ورد»شد. در گام بعد در منابع ادبی و تاريخی خاستگاه ايرانیِ 

، «ورد»های درپیوسته با بررسی شد تا نشان داده شود که افزون بر آيینفارسی به عربی 

آيین  ،اصل واژه نیز ايرانی است. در گام سوم به ياری منابع کهن ادبی و تاريخیِ عربی

از خمريات أبونؤاس فهمیده  مورد نظر ابیات ،شناسانده شد تا به کمک آن« شادگلی»

 شود. 

فراوانی دربارة گفت که آثار خرد و کالن دربارة پیشینۀ اين جستار بايد 

سرودهای أبونؤاس به عربی و فارسی نگاشته شده است؛ چه در قالب موضوعی باده

يا در  (1390) رپويوسف هادینوشتۀ  «نؤاست أيبايمبنی مخر  ة يفيدراسة نقد»مستقل مانند 

افزون بر اين خمريات او با  .(2012) نوشتۀ العقاد أبونؤاس کتابذيل زندگی شاعر همچون 

د لينؤاس و مسلم بن و ت أيبايمخر »سرودهای ديگر شاعران نیز مقايسه شده است مثل باده
و پژوهشگران حوزة ادبیات تطبیقی  (2012)سعاد يوسف الحجاجره نوشتۀ  «ةيدراسة أسلوب

نواس به وبأنگاه شاعرانه رودکی و »اند همچون مقالۀ نیز به اين موضوع توجه کرده

اما هیچ يک از اين . (1390) محمدکاظم کهدويیمحمدرضا نجاريان و  نوشتۀ« خمريات

-های درپیوسته با تأثیرپذيری أبونؤاس از فرهنگ ايرانی همچون پايانآثار و نیز پژوهش

به ارتباط میان گل سرخ و  (1387) مريم اکبری نگارش «نؤاسأيب ديوانالفرس فی »نامۀ 

« شادگلی»اند و در هیچ کاوشی ابیات مورد نظرِ اين جستار بر پايۀ آيین باده نپرداخته

 باقی مانده؛ چراکه اين آيین، خود ناشناخته و مهجور واکاوی و بازخوانی نشده است

را بايد در شناساندن اين آيین کهن و پیگیری ردپای  نوآوری اين نوشتار . بنابرايناست
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توان گفت که پژوهش پیش رو افزون بر ن رو میآن در ديوان أبونؤاس جست. هم از اي

 کارکرد تاريخی نیز دارد. ،کارکرد ادبی
 

 پیکرۀ پژوهش.2
 «وَرد»تا « وَرتَ»از . 1-2

کاربست اين واژه در متون کهن  پیشینۀاست. « وَرد»برابرنهادة گل سرخ در زبان عربی 

عنوان صفت و در معنای به « وَرد»دانیم که میگردد. به دوران پیش از اسالم باز می

را صفت برای زنبق « وَرد»رنگ در آن دوران شناخته شده بود. أعشی در بیتی سرخ

کند و ياد می« أسٌد وردٌ »و حارث بن حلزه نیز از  (21: 2001 ،الشيباين) )الزنبق الورد(آورده 

بر کاربرد افزون  .(75 )همان: «ه إلی احلمرةضرب لون  ي يالذ»گويد: شیبانی در شرح آن می

 نام داشت:« وردة»بن العبد  فةبوده است. مادر طر زناننامی برای « وردة»وصفی، 
 

 کمُ يما ت نظُرون  حبقِ  وردة  ف

 

 بُ ي  وردة  غُ  هطُ صُغر  البنون  ور   

 (12: 2002 )طرفة،               
داود بن سعد تمیمی سخت  ؛ همو کهنام داشت« وردة»دختر عائد طائی نیز 

کند که با را می« وردة»آهنگ ديدار با  بن منذر نعمان . وی در روز ادبارِبود اشهدلباخت

کشیدن از معشوقه يا گذران اهک حیره او را میان رهايی و دستشود. شنعمان روبرو می

ين رو گزيند و هم از اسازد. داود دومی را برمیهفت روز با او و سپس مرگ مخیر می

عربی در گل فارسی ريشه « وردِ» .(4/412: 1978 ،التنوخي)گذرد نعمان از خونش در می

در ريخت دگرگون « وَرتَ»و واژة  3در پهلوی برآمده است( varta) «وَرتَ»گل از ». دارد

در آيۀ « وردة»جفری دربارة  .(219: 1376 )کزازی،« از فارسی به تازی برده شد« ورد»شدة 

برآنند که واژه  دانشمندان عموما  »گويد: می «4فکانت وردة کالدهان انشقت السماء  فإذا »

اند و حال آن که اما عجیب است که لغويان دربارة اصل آن چیزی نگفته ؛قرضی است

همان طور که جفری  .(405: 1386 )جفری،« واضح است واژه از فارسی گرفته شده است

 ،ييقاجلوال: )نکبه فارسی بودنش نه  ولی ،آن اشاره کردهگويد جوالیقی به اعجمی بودن می
1990 :625). 

شايان  و نکتۀها پیش از عصر عباسی انجام گرفته سده ،واژهبنابراين انتقال اين وام

. زيرا لفظ گل در فارسی نیز در آغاز بر مطلق گل سرخ استاهتمام کاربست وصفی واژه 
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در  گلگون، گلفام و گلرنگ که از واژة گل برآمدههايی چون کرده و آمیغداللت می

 .(217: 1376 )کزازی، کار برده شده استه معنای سرخ ب
 

 گل در دیوان أبونؤاس. 2-2

اما در شعر  ،اموی است ِی شعر عصر جاهلی و دوران اسالمی ـآرامجلس 5اگرچه گل

دوران نکتۀ مذکور را . نگاهی گذرا به دفاتر شعرِی اين داردمانند عباسی بسامدی بی

چنان در شعر عصر عباسی رايج بوده که برخی از  ،سازد. اين گونه از توصیفروشن می

های ادبی بخشی از نوشتۀ خويش را به بیان آنچه که در اين باره سروده خالقان ُجنگ

فصل دوم از  وان املعاينيددر  هـ(395)د حدود  اند، مثال أبوهالل عسکریشده اختصاص داده

اختصاص داده است. أبومنصور  « والثمارنيالبساتو ض واألنوار ايذکر الر »باب هفتم را به 

نام نهاده و « ع وآاثرهيالرب»را  أحسن ما مسعتهم باب هفتم از کتاب  هـ(429 )د ثعالبی

هايی بدين نام نیز بخش لباب اآلداب های درپیوسته را نقل کرده و دربهترين سروده

 ،«نيوصف البسات»، «ضايذکر الر »، «ميذکر النس»، «ع وحسن نظره ولطف موقعهيوصف الرب»دارد: 
هايی میان شاعران مناظره ،در اين بین «.عيم الربوصف أاي»و « الورد والنرجس والشقائق»

ابن رومی دو بیتی در نکوهش گل  دوستدار گل و ناخوشداران آن در گرفته است. مثال 

برد و ابن معتز با سرودن چهار توصیفش تشبیهی ناخوشايند به کار می سرايد و درمی

همچنین أبوهالل ابیاتی از ابن رومی در  .(11/127: 2004 ،ير يالنو )دهد بیت پاسخش را می

 سرايد:کند و خود در پاسخش میبرتری نرگس روايت می
 

 رجسِ أفضِ ُل الورد  على الن  

 

 كاألمُشسِ   األجُنم   لُ ع  ال أج   

 

 يف جملس   دُ عُ ق  ي ي   الذِ  س  يل  

 

 يف اجمللسِ  لُ ثُ الذي ي    ثل  مِ  

 (2/23د.ت:  ،العسکري)    

نهم، زيرا آن کس که در ستارگان را با خورشید برابر نمی دانم،می )گل سرخ را از نرگس برتر

 همسان نیست(. ،ايستدبا آن کس که می نشیند،مجلس بر زمین می

برشمردن فضايل گل افزون بر شعر، به نثر نیز راه يافت. آثاری همانند  ،در اين روزگار

نوشتۀ  العقد بفضل الوردهـ(، 280)د طیفور به خامۀ ابن  الورد والنرجسنياملفاخرة ب لةرسا

  .(187: 1362 الدين،)صالح انداثر ثعالبی از اين رسته الورد کتابو هـ( 325)د الوشاء 

اسباب آراستن بزم شعر عباسی به گل است. زيرا افزون بر گساری از جمله باده

پیالگان بود. أبوالفرج گاه همنیز وعده فزاروحهای انجمنِ حريفان در سرا، بوستان
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از ديرهايی  راتايالد هر يک در کتاب خود به نامهـ( 388 )دو شابشتی هـ( 356 )داصفهانی 

 و اين ديرها که در دل طبیعت جا داشتندبرند که هم صومعه بوده و هم میکده. نام می

را به سوی خود فرا « أهل اللهو و الطرب»هايی بودند که مردم شهر، خاصه تفرجگاه

برد که هر يک در خرمی رشک شابشتی تنها در بغداد از هفت دير نام می .6خواندندمی

شراب، بوستان بخشد: آب، فردوس برين بودند. مشهور بود که چهار چیز اندوه را شفا می

داستان  ،های تاريخهای ادبی و کتابالبالی گلچین در .(253: 1424 ،ياخلوارزم) 7و روی نیکو

از  األغاينبه عنوان مثال صاحب  نوشان در باغ و بوستان آمده است.پیاله گرفتن باده

روز را در بوستانی در کرخ به کند که سه شبانهحماد عجرد و مطیع بن إياس ياد می

 .(13/346 :د.ت )أبوالفرج،سپری کردند « مُرد و ُشبان و مغنین و مغنیات»همراه 
سرايی راه يافت، به ويژه وصف آن در موسم گل و ترتیب توصیف بوستان در بادهبدين

   د.وافزرياحین که طراوت دوچندان گلستان بر شادی اهل طرب می

گسسته در « عاذلین»پیوسته و از « نيامسيان والحيوالر  ابلراح»أبونؤاس که  

 ،(خیری دشتی)، خزامی 9حوذان،8برد: ريحانهای گوناگون نام میسرودهايش از گلباده

، 11ياسمن، گلنار، نسرين، گل زعفران، گل بهار ،01(بادنوش)سوسن، نرگس، باذنوس 

بیش از ديگر « ورد»اما در اين میان از  .21و آذريون (اللۀ کوهی)بنفشه، شقائق نعمان 

گونی نام« ورد»ها ياد کرده است؛ سی و يک بار. از اين سی و يک بار، سه بار واژة گونه

 :همان)« جالب»يک بار شاعر  .(631،637،155 :د.تأبونؤاس، )ها است برای تمامی انواع گل

از اين سه  کار برده است.ه را ب (141،207 :همان)« ماء الورد»و دو بار ترکیب  (64

اشک به گالب تشبیه شده است. در دو بیت تأکید بر بوی خوش  ،در دو مورد ،کاربست

و در ديگری يادآور رائحۀ ( 160 :همان)رخ است که در يکی همچون بوی شراب گل س

های در کنار ديگر گل« ورد»شاعر چهارده بار از  .(620 :همان) استخوش معشوقه 

،  600، 386،  373، 239، 234، 215، 214، 205، 180153 ،48: )همان کرده استخوشبو ياد 

، 53 :همان) 31از آن استفاده کرده (َخدّگونه )و هفت بار هم در پیوند با ( 694 ،617 ،607

و در يک  (180 :همان)و يک بار باده را بدان تشبیه نموده ( 682 ،610 ،215، 213، 207، 141

 .(631 :همان) استعاره از معشوق است« وردة»بیت هم 

ر در اين ابیات بر هر سه ويژگیِ رنگِ سرخ، بوی خوش و زيبايی عروشن است که شا

ف معشوق ینوشی و هم توصگل سرخ انگشت گذارده و از آن هم برای وصف مجلس باده

از چگونگی کاربرد آن در  ،در اين دو جايگاه« ورد»و معشوقه ياری گرفته است. کاربست 
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های سرائیسرائی و غزلکند. زيرا گل سرخ در بادهزندگِی واقعی أبونؤاس حکايت می

ترين دستاورد نوگرايی و اين دو از جمله اغراضی هستند که بزرگ 41کار رفتهه ديوان ب

شود و آن ترسیم زندگی واقعی به دور از قید و بند ها پديدار میأبونؤاس در آن

. پس گل سرخ در زندگی أبونؤاس بیش از هر جای ديگر در پیوند است های ادبیسنت

 ،هاستدر ديوان او که بیش از ديگر گل« ورد»کند و بسامد نمايی میبا يار و باده جلوه

 .استاهتمام بیشتر شاعر بدان  گويای

کرد. اين ها درنگ در آن« ورد»در اين میان پنج بیت است که بايد در کنار کاربست 

 پنج بیت عبارتند از: 
 

 إلی هندِ  ب  ر  ط  ی وال ت  ل  يل   کِ ب  ال ت   

 

 کالوردِ   ن محراء  مِ  ردِ علی الو   ب  ر  واش   

 (180)همان:                              

 (.از شراب گلگون بنوش« بر گل»ی لیلی گريه نکن و به سبب هند اندوهگین مباش و برا)
 

 يالالحِ  رِ الزاجِ  ولِ ن  بق  فل  ال ت   

 

 الراحِ  شمولةِ ن م  مِ  علی الوردِ  ب  ر  واش   

 (153)همان:                                 

 (.از شرابی که باد شمال بر آن وزيده بنوش« بر گل»کنندة مالمتگر اهتمام نورز و زنشبه سخن سر)
 

 حابِ ط  ص  سان، مُ ين يف ردِ علی الوِ  ب  ر  واش  

 

 يمحراء  کالکاذِ  ُقطر بل   رِ ن خ  مِ  

 

 (                       239)همان:                         

      

 (.است بنوش 51از شرابِ گلفام قطربل که همچون کاذیهنگام صبح، «بر گل»در ماه نیسان و )
 

 علی الور ناهُ ي  ق  س  ف  

 

 ايبه  ذ   شرابا  دِ  

 

 (694)همان: 

 (.زرگون نوشانديمشرابی او به « بر گل») 
 

 ت  ب  ب   ن أح  م   ک  عاطاتُ مُ 

 

 ...واآلسِ  الوردِ  فوق   

 (378)همان:            

 (.« ...موردبر گل و »ورزی، دست به دست گشتن پیاله میان تو و آن که بدو عشق می) 

البته يک بار هم مترادف  ،است« علی الورد»آنچه که در تمام اين ابیات تکرار شده 

معنا « بر گل»، «باالی گل»به چه معناست؟ آيا « علی الورد»آمده. « فوق الورد»آن 

نشینند يا چیز ديگر؟ در است که گل را پرپر کرده و بر آن بدهد؟ آيا مقصود آن می

 چیست.  « علی الورد»از  دکنیم که مراادامۀ نوشتار بررسی می
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 در دیوان أبونؤاس« یشادگل»آیین کهن . 3-2

است. در نسخۀ نیامده « علی الورد»های موجود از ديوان هیچ توضیحی دربارة در شرح

ای است از شرح حمزة اصفهانی، هم که گزيده 7227به شمارة خطی کتابخانۀ مجلس 

شايد از آن رو که معنای بیت برای حمزه چنان  شود.ای در اين باب مشاهده نمیاشاره

معنای ظاهری ه ب امروزی نیز شارحان نیاز دانسته وروشن بوده که آن را از شرح بی

اند و البته در اين برداشت برابر دانسته« فوق»را با « علی»آنان  اند.عبارت بسنده کرده

جم گواهی است بر در بیت پن «علی»جای ه ب« فوق»معنا بر حق هستند. کاربست 

گويد که تار و می ندرستی اين معنا. در اين صورت بايد گفت که شاعر از فرشی سخ

( و خرداد ارديبهشت، و اّيار نیسانگلبرگ است؛ فرشی که در موسم گل ) پود آن

« الورد»که أبونؤاس در کنار  پنجمشد تا بادة گلفام بر آن نوش شود. در بیت گسترده می

های خوشبو گیرد که مقصود افشاندن برگ گلکند اين گمان قوت میياد می« اآلس»از 

گذارد اين بیت از ديوان نوشی است. قرينۀ ديگر که بر اين معنا صحه میدر مجلس باده

 أبونؤس است:

 ، مز ةا فِ ة  الع ر  يکِ س  ين مِ قِ اس  أال ف  

 

، تُ رجِ علی ن     أنفاس ه اخلمرُ  ک  يعطِ س 

 (258أبونؤس )د.ت:                  

 

آن هنگام که حسین  هـ(426 د)ید اندلسی هَدو سده ابن شُپس از الب است که ج

از همین بساط گُلین  ،کند، جنیِ أبونؤاس را در سرزمین جنیان توصیف می61الدِّنان

و بر مشک شراب تکیه  های گل نشسته. بر فرشی از دسته..پیرمردی»گیرد: ياری می

فرشی از گل معنای ظاهری است.  اما به باور نگارنده .(101: 1996 شهید،)ابن «داده است

 يابیم.ۀ اين تعبیر را کنار زده و در ژرفای آن غور کنیم به معنايی ناب دست میاگر پوست

تنها بساط گردد. زيرا اگر به آيینی در پیوند با گل و مل باز می« علی الورد»تعبیر 

ولی أبونؤاس تنها از نرجس و  ،ها نیز ياد شودبايد از ديگر گل ،های معطر مراد باشدگل

سرودهای ديوانِ أبونؤاس کند. در بادهياد می «ورد»يک بار هم از اآلس آن هم در کنار 

سنتی بوده که شاعر  ،آويختن گل از گوش مثال  ،های میگساری اشاره رفته استبه سنت

 گويد:سخن میاز آن 

 نهمِ  يِ ن  ذُ ی األُ ل  وع  

 

 ون  ي آذر ت  ورد   

 (600أبونؤس)د.ت:               
 

 ونُ يآذر  ناهُ ن ج  وهلم م    

  

   األقالمِ  ع  واضِ وه م  عُ ض  و   

 (540)همان:              
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 «.شادگلی»اما آن سنت درپیوسته با گل چیست؟ 

میان متون کهِن عربی سه اثر از اين نام آيینی است مرتبط با گل. از « شادگلی»

املشموم و  احملب واحملبوباند که به ترتیب زمان حیات نويسندگان عبارتند از: آيین نام برده
 هـ(384 د)اثر تنوخی  ةوأخبار املذاکر  ةنشوار احملاضر  هـ(،362 د) الرفاء يالسر نوشتۀ  واملشروب

که چیستی اين آيین روشن شود آنچه که  برای آن هـ (. 388د)تألیف شابشتی  راتايالد و

 گردد.در اين آثار آمده بیان می

و « ملک السالطین»دربارة متوکل عباسی است؛ همو که خود را  الدايرات توضیحات

 ،يوطيالس) دانستخود میبرازندة و از اين رو گل را تنها  خوانْدمی« ملک الرياحین»گل را 
خواری نشست. به نديمانش به باده ]نام کاخ[« برکوارا»روزی متوکل در  .(2/402: 1967

 .«بر پا داريم؟ (شاذکلی) «شادگلی» ،چیست که گرچه ايام گل نیست رأيتان»گفت: 

او عبیداهلل بن يحیی  .«جز با گل ممکن نباشد« شادگلی»ای امیر مؤمنان »پاسخ دادند: 

را فراخواند و فرمان داد پنج هزار درهم ضرب کرده و تعدادی را به رنگ سرخ، شماری را 

به رنگ زرد، برخی را به رنگ سیاه درآورده و مابقی را بدون رنگ بگذارند. سپس در 

ای با چهل درگاه مهیا کردند. چون متوکل و نديمانش در آن سراپرده وزانروزی باد

گونه که گل را همان ،ها را به سوی آسمان افشاندندخادمان درم ،گرفتندجای 

شود. نخست آن که از اين داستان سه نکته دريافت می .(160: 1986 ،شابشيتال)افشانند می

شده. دوم آن که در اين جز با گل و در موسم گل بر پا نمی جشنی بوده که« شادگلی»

چهار گونه از گل  ،ن روزگارآافشاندند و سوم آن که در جشن گلبرگ را به آسمان می

چراکه درهم سکۀ  ؛رنگ و سفیدرنگنگ، زردرنگ، سیاهشناختند؛ گل سرخرا می )الورد(

به ورِد »گويد: می« الورد»در معرفی  هـ(646 د) نقره بود و رنگ آن سفید. ابن بیطار

هستند  (گل) «جُل».. و هر دو گويند.می «وثیر»و به وردِ سفیدرنگ  «حوحم»رنگ سرخ

... گونۀ زرد آن نیز هست. به من خبر رسیده اين واژه فارسی است .«ج لة»و يکی از آن  

 «گونۀ ايرانی آن است« ورد»ترين رنگ هم وجود دارد. مرغوبوردِ سیاه ،در عراق که

 .(4/490: 2001 ،بیطارال)ابن

نخست در داستان بزم ابوالقاسم کند؛ ياد می« شادگلی»تنوخی در دو داستان از 

نوشِی خود با برافشاندن هزار درهم سبک، گلبرگ، بريدی در بصره. وی در مجلس باده

دوم داستان قاسم  .(1/205: 2004 ،يالتنوخ)بر پا کرد « شادگلی» ،کافور و71ندهای خُردتکه

 ،شبانهنوشید. در بزمی بن عبیداهلل است که از بیم معتضد عباسی پنهان شراب می
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بر سر او افشاندند. معتضد که  ،های سبک آمیخته شده بودگلبرگ را که با درهم

ای »: گفتاو را از اين بزم و ماجرای آن آگاه کرده بود، روز بعد به قاسم  خبرچینش

بازی « شادگلی»قاسم اگر شب دوش ما را فرا خوانده بودی، ما نیز به همراهت 

آمیخته با  تنوخی بعد از آن که به افشاندن گلبرگِ .(2/240: 2004 همان،) «کرديممی

شايان توجه است  .()همان« نامندمردم اين را شادگلی می»گويد: کند، میدرهم اشاره می

شرب »برد: کار میه را ب« علی الورد»تعبیر پیشین  داستانِنیز که او در اين داستان و 
و نیز نقل  «أراد الشراَب ... علی الورد»و  «ن ألف درهميالقاسم ... علی الورد بعشر  أبو

اش به همراه هزار دينار در برکۀ خانه گل ،در سه روز پیاپی ،وزير که مهلبیِکند می

بَ يش ِرَب عل»ريخت که  آيد آن است ها برمیآنچه که از اين حکايت .(1/205 )همان: «ه وُنِ 

مجلس به فراخور حال و نوشی بوده و صاحب های مجلس بادهاز سرگرمی« شادگلی»که 

 آمیخت.های معطرات میگلبرگ را با درم و دينار و تکه ،مال

نوشی به ذکر اشعار درپیوسته با باده احملب واحملبوب کتاب جلد چهارمِ  از مباب شانزده

روايت  هـ( 356د)در روز برفی اختصاص دارد. نويسنده در اين باب دو بیت از أبوفراس 

  کند:می

  ت ساُقُط الث    کأمنا 

 

 ریي  ن م   ين   ي لِج بع   

 

 ضُ يأوراُق ورد  أب

 

18يلِ شاذکُ  يف والناسُ  
 

 (4/228: 1986)السري الرفاء،   
 فیدرنگ است، آن زمان که مردم در جشنهای گل سبارش برف، در چشم بیننده گويا برگ)

 (.برندشادگلی به سر می

است. جشنی که در آن گلبرگ بر به روشنی ترسیم شده « شادگلی»در اين بیت 

همانند بارش  ،شود و زيبايی آن در فرود آمدن آهستۀ گلبرگ استآسمان افشانده می

در ايام اوست. زيرا وی در مقام « شادگلی»سرودة أبوفراس بیانگر شهرت  آرام برف.

ب به بايد برای مخاطمشبه ،کند و بنابر قواعد علمِ بیانياد می« شادگلی»به از مشبه

 شده باشد تا غرض تشبیه که در اينجا تبیین مشبه است، حاصل آيد.شناخته

دهد نیز گسارِی مأمون و قاضی ابن أکثم رخ میها آنچه که در بزم بادهافزون بر اين

آيد. در اين بزم مأمون فرمان گرچه نامی از آن به میان نمی ،دارد« شادگلی»نشانی از 

بیفشانند که در زير « الرياحین»و « الورد»گشته آن قدر دهد بر ابن أکثم که مست می

اين ماجرا يادآور اين بیت از  .(225: 2004 ،ياالتليد)مدفون گردد، گويا مرده است  آن

 أبونؤاس است:
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 کأن نا  الشديدِ  کرِ ن السُ نا مِ ت  فبِ 

 

 والوردِ  يِ حايا فی الر لُف   النِ يقت 

 (205أبونؤس)د.ت:                    
اند به مردگانی تشبیه ط گل و ريحان افتادهابس رشاعر، خود و نديمش را که مست ب

 اند.کند که در کفنی از گل و ريحان پیچیده شدهمی
 

 گی گل در آیین شادگلیینردپای سپند. 4-2

و « شادگلی»رشتۀ پیوندی میان  کند در عصرعباسیروشن می ،آنچه که گذشت

جشنی است به جا مانده از « شادگلی»رود. زيرا شادخواری بوده و جز اين نیز انتظار نمی

اما اين سخن  .19شادنوشی بخشی از آداب جشن بوده است ،روزگار ديرين و در آن ايام

اين  جز با گل میسر نباشد، حاکی از آن است که شالودة« شادگلی»که  نديمان متوکل

شود نیز افشاده می ديگر رياحین ،بر گل بوده و اگر در مجلس مأمون افزون بر گل آيین

را بايد در گذر ايام جست. زيرا سپری شدن  شای کجروی در آيین است که علتگونه

چشم مأمون گل با ديگر و در  هگرد فراموشی بر سبب اختیار گل پاشید ،سالیان دراز

در نه  دنگرمی گل و عطرآگینی چراکه او فقط در زيبايی ؛ه استرياحین همسنگ گشت

 شود نه مثال  بر گل انگشت گذارده می اگر در اين آيین هاش. به باور نگارندگیينسپند

برای  .است روست که گل در نزد ايرانیان باستان مقدس بودهنرگس و نسترن، از آن

اثبات اين موضوع بايد به سراغ منابع نوشتاری و نانوشتاری ديروز و امروز رفت. تأکید بر 

اين مهم بدان سبب است که اين نکته به پیوند میان گل و مل رنگ و بوی ايرانی 

 گشايد.می «شادگلی»و راه را برای شناخت  بخشدمی

گی گل را بايد در بوی يندترين سبب و نشانۀ سپنمهم ،های موجودبر اساس داده

مینوی است که در انسان به بوی يکی از پنج نیروی  يیاوستامتون در خوش آن جست. 

ای اهريمنی بوی گند شاخصه ،و همیستار آن (4 /26: گاهان 1397اوستا، )وديعه نهاده شده 

شد که با خوشبو کردن خود و رو از مزداپرستان خواسته میبوده است و هم از اين

هر » . بر بنیاد ونديدادبشتابند اهورايیبه ياریِ نیروهای  ،شان در نبرد با اهريمنزيستگاه

ون يا وهوکرتی يا هذانئپتا يا هر چوب ئگاه کسی اشونانه از چوب اورواسنی يا وهوگ

 ،خوشبوی ديگر هیزم برای آتش بیاورد، از هر سويی که باد بوی خوش آن آتش را ببرد

هزاران جفت از  ،ـ زادگان تاريکین تن از ديوان ـ اناپیدا، هزار هزاران تن از ديوانِ

نیز  .(79-80بند :8فرگرد ،1385)« 02شوندافتند و کشته میجادوان و پريان در آن آتش می

و برای پاک شدن  (3: بند14)همان: فرگردکردند در پادافره گناهان، گیاه خوشبو تقديم می
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افزون بر اين هنگام انجام (. 24: بند19)همان: فرگردساختند از گناه، خود را عطرآگین می

نامه در ارداويراف .(460: 1383 )عفیفی، سوزاندندگیاهان خوشبو می ،نیزهای عبادی آيین

سر و تن بشست و جامۀ نو »آمده که ويراز برای سفر از شهر زندگان به شهر مردگان 

روزی که او بر و در هفت شبانه( 13: 2)فصل« پوشید و با بوی خوش خود را خوشبو کرد

سوز که بوی خوش همیشه دستوران و هفت خواهرش در کنار آتشِبستر خفته بود دين

او در روز سوم در میان . (18: 2)فصلگفتند نیرنگ دينی و اوستا و زند می ،دنْ پراکَمی

زمان زندگی  گشت و اين بو به نظر او از همۀ بوهای خوشی که درگیاهان خوشبو می

همچنین سروش و آذر از وی خواستند آنان را  .(8و9: 4)فصلخوشتر آمد  ،بويیده بود

شايان  .(5 و 6: 5)فصل دنبال کند تا خوشبويی بهشت و گندگی دوزخ را بدو نشان دهند

کردند و ياد میbōyāg يا  bōyدر دايرة زبان ايران باستان از عطر با واژة »ذکر است که 

 ثابت و همکاران،ملک)« ای بود که دارای بوی خوش بوده استآن هر نوع مادهمقصود از 

از گل سرخ به نام گِل بو  های ايرانیو جالب است که هنوز در برخی گويش (35: 1394

 .12شودياد می

و مردمان به  ای اهورايی دانسته شودکافی است تا آفريده ،بنابراين بوی خوش گل

به خوبی « اسپند»گی گیاهان خوشبو که ينديوان را برانند. افزون بر سپند ،ياری آن

دلیل ديگر برای تقدس گل آن است که هر امشاسپندی را گیاهی  ،نمايانگر آن است

 .(88 :دادگی)بوده است  32از آنِ امشاسپند دين 22بوده و گل يکصدبرگ

توان در دو حوزة باورها و های مقدس بودن گل را مینشانه ،عالوه بر آنچه که گذشت

اين باور رايج است که گل از  ،های عامیانه نیز دنبال کرد. هنوز هم میان مردمانقصه

 فرستند:بويند بر او و خاندانش درود میرويیده است و چون گل را می )ص(عرق محمد
 

 گرچه همه دلشکند، از همه گل نغزتر

 

 کو عرق مصطفاست وين دگران خاک و آب 

 (240: 1387)خاقانی،                                      

ای از عرق او بر عرق کرد. قطره ،چون پیامبر به معراج رفت»در حديث آمده است: 

خواهد بوی مرا اند هر که میزمین ريخت و از آن گل سرخ رويید. حضرت فرموده

سیوطی تمام احاديث روايت  .(73/147 :تد. ،ياجمللس) «استشمام کند گل سرخ را ببويد

، انداگر اين احاديث ساختگی .(2/401: 1967 ،السيوطي)داند را ساختگی میدر اين باره شده 

 چرا ؛شک سازندة حديث در پی منفعت و مصلحت مادی نبودهاند؟ بیشده پرداختهچرا 

سود و زيان چندانی در پی داشته باشد. پس  ،بويیدن و نبويیدن گل شودگمان نمیکه 
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ـ رختی از توان گمان کرد هدف آن است که به باوری کهن رختی نو پوشانده شود می

تا بتواند همچنان به حیات خود ادامه دهد. اگر در مضمون  جنس دين و آيین تازه ـ

اب آن به يابیم که هدف، تأکید بر تقدس گل از رهگذر انتسدر می ،حديث باريک شويم

 پیامبر اسالم است.

های سرخی که شنويم که قهرمان داستان با دنبال کردن گلهای عامیانه میدر قصه

بريدة دختری است. خونی که از  رسد که بر فراز آن سرِ به درختی می ،يابددر آب می

و در قصۀ دختر نارنج و  (467مايۀ )بن 24شودچکد به گل سرخ بدل میگلوی دختر می

پیکری به درآمدن از مردم .(1/318: 1352 )انجوی، رويدترنج از خون دختر گلی خوشبو می

های فراوان دارد؛ از جمله يادآور داللت ،پیکری از رهگذر دگرگونی خون به گیاهگیاه

نندة ککند و نیز تداعیايزدگیاهیِ شهیدشونده است که با خون خود زمین را بارور می

و « مشی»؛ پیوندی که در اسطورة پیدايش استپیوند ديرزيست میان انسان و گیاه 

ها اهمیت دارد انتخاب گل يابد. اما آنچه که در اين قصهاز ريواس تجلی می« مشیانه»

افزون بر وجه اشتراک خون و گل در رنگ سرخ و داللت  ،سرخ است. به گمان نگارنده

، جايگاه گل نیز در انتخاب آن نقش داشته است. اگر نمادين آن بر معشوقۀ قهرمان

توان می ،شده استها و باورهای ديرسال فراموشبپذيريم که قصۀ عامیانه روايتگر آيین

در روزگاری ريشه دارد که گل را  ،به گل و گل به آدم )آدم( گفت چرخۀ بدل شدن خون

 .دانستندمی تبار با آنمقدس  و انسان را هم

ردپای  ،های عامیانهدر قصه اشآفرينیانتساب گل سرخ به پیامبر و نقشعالوه بر 

توان در کاربرد گالب در زندگی ايرانیان جست. اين که از میان عرق تقدس آن را می

تواند گويای باز هم می ،يابدگل سرخ چنین ارج و قربی میعرق  ،گیاهان گوناگون

شويند، در مراسم مذهبی را با گالب میتقدس ديرين آن باشد. هنوز هم اماکن مقدس 

کنند پاشند، حنای عروس و داماد را با گالب خیس میبر سر و روی حاضران گالب می

 ،برندشويند، چون عروس را به خانۀ داماد میو حنای کف دست آن دو را با گالب می

به پاشند، در شب زفاف شست پای عروس و داماد را اهل محل بر سر عروس گالب می

... . ذکر اين نکته هم خالی از لطف نیست شويند وهم گره زده و پايشان را با گالب می

، «محمدگل»هايی همچون یغمبلکه آ ؛نام گل تنها از آنِ زنان نبوده ،که در اين سرزمین

ای بوده است و دهد که مردان را نیز از اين نام بهرهنشان می« حسینگل» و «علیگل»

از اهمیت و جايگاه باالی آن در نزد ناموران  ،زن و مرد مشترک باشد اگر نامی میان
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. گويا است های مقدس مذهبیهمراهیِ گل با نام ،کند. نکتۀ شايستۀ تأملحکايت می

 گیرد.شود در پناه دو امر مقدس جای میفردی که بدين نام خوانده می
 

 افشانی و جشن گل سرخشادگلی و پیوند آن با گل. 5-2

 ،نشانی نیافت در متون فارسی« شادگلی»از آيینی به نام  های خود،در بررسی هنگارند

همسان است. « شادگلی»با  ، دقیقا شودشناخته می« افشانیگل»اما آنچه که به نام 

آيد، سنت برافشاندن گل بوده است؛ سنتی که با برمی« افشانیگل»همان طور که از نام 

 سرايد:خواجه حافظ می نوشیدن شراب همراه بوده.
 

 بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازيم

 

 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازيم 

                                           (1384 :211) 
 

 جويیمی خواه و گل افشان کن از دهر چه می

 

 یگوياين گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می 
 (320)همان:                                              

در بزم « افشانیگل». در اين کتاب از مطلبی آمده که راهگشاست تاريخ بیهقیدر 

« شادگلی»نوشی سخن رفته و توصیفی که از آن شده همان است که در توضیح می

طاهِر دبیر، »ها از ری به دربار مسعود غزنوی رسید که هـ نامه424آمد. در سال 

باشد؛ و بدانجای تهتک به لهو و نشاط و آداب آن مشغول می ،ری و آن نواحیکدخدای 

چنانکه  ؛ک بر آن گونه نکندلِ افشانی کرد که هیچ مَ، گلطاهر ،است که يک روز وقت گل

 .(2/615 :1390)بیهقی، «...25دينار و درم بود که برانداختند ،میان برگ گل

 کند.حکايت می« شادگلی»و « افشانیگل»سخن بیهقی از همسانی  

 (جشن گل سرخ)« عید الورد»زمان  (خردادماه)روز چهارم از ماه اّيار  ةياآلاثر الباقدر 

ن جشن را از آِن نصاری ياهـ( 440)دالبته بیرونی  .(368: 1380،ويني الب)معرفی شده است 

مادر يحیی  ،مريم در اين روز برای الیزابت»گويد: دربارة سبب پیدايش آن میدانسته و 

گل )« الورد الجوری»به گفتۀ وی در اين روز  .()همان« 26ای بردگل سرخِ نورسیده

نخست  :کندمهم اشاره می به دو نکتۀ ،شد. افزون بر اينفروخته می (ی=گل سرخرجو

ديگر آن که در خوارزم نیز چنین جشنی بر پا که اين جشن سنتی ديرينه است و آن

دهد که جشن گل سرخ در خوارزم به چه شوربختانه بیرونی توضیح نمی .(همان) شودمی

را گرامی  توان حدس زد که آنان خردادماه ـ فصل رويش گل ـاما می ،ترتیب بوده است

دادند يا برگ گل بر داشتند و شايد در طی جشن به يکديگر گل سرخ هديه میمی
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پیترو دالواله در سفرنامۀ از بیرونی،  افشاندند. جالب است که شش سده بعديکديگر می

 گويد: برد. او میخود از جشنی به نام جشن گل سرخ در اصفهان نام می
پرداختم، مراسمی است که در فصل گل در بهار اجرا به شرح آن می مطلب ديگری که بايد قبال »

خوانده  انجامد. اين مراسم که جشن گل سرختا موقعی که گل سرخ ادامه دارد، به طول می شود ومی

و ها خانهخصوص قهوهروزی در اماکن عمومی بهشود، عبارت است از رقص و آوازهای نامأنوس شبانهمی

عمومی و کن آنها رقص در اما ۀخالقی آنان مورد ترديد است و حرفجوانانی که صالحیت ا .هنگام شب

کنند ای آنان را همراهی میکردن مردم با بازی و مسخرگی است، در حالی که عدهها و سرگرمخانهقهوه

های فراوان و چراغ و مشعل به دست دارند، با خنده و تفريح به سر و هايی پر از گل بر سر و شمعو طبق

يگر اغلب در خارج از شهر، کنند. در بعضی جاهای دپاشند و درخواست پول میروی مردم گل می

شوند و ضمن برگزاری مراسم مشابهی، به سر و روی يکديگر گل ای زن و مرد هنگام روز جمع میعده

  .(72: 1370)دالواله،« کنندافشانند و شادی میمی

کند، حکايت می در عهد صفویتوضیحات دالواله به روشنی از رواج جشن گل سرخ 

به نام « شادگلی»است. پس آيین کهن  «افشانیگل»يا « شادگلی»جشنی که همان 

توان تا دوران صفويه همچنان پا بر جا بوده و حتی امروزه نیز می« جشن گل سرخ»

های سیمین و زريِن شادباش همراه با سکهکه جست بقايای کم جاِن آن را در گلبرگی 

 افشانند.بر عروس و داماد می
 

 نتیجه. 3

سرود و خاصه در باده ،ويژه گل سرخ در ديوان أبونؤاسهای مختلف گل و بهگونه

های او حضور پربسامد دارد. علت اين امر را بايد در واقعیت زندگی شاعر و سرايیغزل

آرای بزم مستان بود و هم گیاهی هم مجلس ،نقش گل سرخ در آن جست. زيرا گل سرخ

گیاهِ امشاسپند دين گی گل را بايد در بوی خوش آن جست و اين که ينسپند. سپند

و  هاقصه ،سال گل همچنان در باورهاهای تقدس کهنبوده است. افزون بر اين نشانه

شود. زيبايی، لطافت و بوی خوش گل سرخ در کنار فرهنگ عامه مشاهده می آداب

 ،برگ گل ،گشت که در طی آن« شادگلی»سبب پیدايش آيینی به نام  ،اشگینيسپند

سرودهايش به آن همراه با میگساری بود. أبونؤاس که در باده شد و برپايیافشان می

به اين آيین نیز اشاره کرده است. پنج بیت  ،کندفراخور حال از آداب میگساری ياد می

ياد « فوق الورد» و« علی الورد»نوشیِ ها شاعر از بادهدر ديوان أبونؤاس که در آن

ه اگرچه در سه متن کهن عربی از يادآور همین جشن ديرسال است؛ جشنی ک ،کندمی

و در « افشانیگل»اما در منابع فارسی از آن به نام  ،سخن رفته« شادگلی»آن به نام 
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در ديوان « علی الورد»بنابراين ياد شده است.  «جشن گل سرخ»سفرنامۀ دالواله به نام 

به معنای  کردن فرشی از گلبرگ، بلکهأبونؤاس نه به معنای پراکندن گل بر زمین و پهن

نوشی است؛ آيینی که افزون بر برپايی در محافل عمومی و از افشانی در بزم بادهگل

سوی مردمان، در مجالس خصوصی و از گذر درآمیختن برگ گل با درم و دينار و 

 شد.های معطرات نیز بر پا میتکه
 

 :نوشتپی

نِ ص   بِ ِب أال هُ . 1  ناي حِ اصب  ف   کِ  ح 

 

 نايندر األ   ور  ي خُُ بقِ والتُ  

 (215: 2002)الزوزين،  
 ولذيت ور  مُ  اخلُ راِب ش  ت   ومازال  . 2

 

 يدِ تل  ي وإنفاقي طريفي ومُ عِ يوب   

 (106)همان:                        

-222: نوشتار گل و دل/1376به ريخت گل نک: کزازی،« وَرتَ»برای آگاهی از چگونگی درآمدن . 3

217. 

 .37الرحمن / . 4

 بريم.از اين پس گل را در معنای گل سرخ به کار می .5

 کنند.اين دو در ذيل نام هر دير از مشاهیری که مدتی را در آن جا گذرانده بودند، داستانی نقل می. 6

کند بايد دانست که اگر خوارزمی در سدة چهارم هجری از اين گفته به عنوان مثلی نوزاده ياد می. 7

است. دو بیت از ديوان او چنان در میان مردم زبان به زبان چرخیده که به مثل اصل آن سرودة أبونؤاس 

 بدل گشته است:

 هبا اي  ي   ة  ع  أرب

 

 دن  قلب  وروح  وب 

 

 املاُء والبستاُن وال 

 

  خمرُة والوجُه احلسن 

 (598:د.ت)أبونؤاس، 

 و بوستان و شراب و روی زيبا(. ان(گردد: آبِ )روچهار چیز است که قلب و روح و بدن بدان زنده می)
 گونی برای هر گیاه خوشبو.هم شاهسپرم است و هم نام. 8

                                                                                                                                                                                                    .)لغتنامه دهخدا(گیاهی است زردرنگ . 9

ولی حمزة اصفهانی  ،(638: ؤاس، د.تأبون)« اي حزمة الباذنوس بملسک»در روايت ديوان آمده است: . 10

گويد: می« الباذنوس»شارح ديوان در توضیح «. اي خر م الباذنوش بملسک»کند: گونه روايت میمصراع را اين

اين واژه فارسی »دهد: شرح می را کامال « خرم الباذنوس»ولی حمزه « ب الرائحةي  لعله ضرٌب من النبات الط»

ولی اصل آن « خرّم»ويند گبهاری. اهل عراق نام اين گل را کوتاه کرده و میهای و نام گلی است از گل

 يعنی پیوسته چنین باد،« باذ»را و معنای گواهب« نوش»معنای شاد و هب« خرم»است. « نوشخرّم باذ»

به دو سبب اين گل را  (اهل بغداد)پس نام اين گل بدين معناست: پیوسته شاد و گوارا باد. آنان 

 .(9خطی کتابخانه مجلس: برگه  )أبونؤاس، نسخۀ« دانند؛ به سبب نامش و رنگششگون میخوش

 .)فرهنگ معین(گل گاوچشم، أقحوان أصفر . 11



  225 1398 پاییز و زمستان ،2 شمارۀ ،11 سال عربی، ادب

 

دهد که از منظر مطالعات ايرانشناسی شايان در ذيل اآلذريون توضیحی می تاج العروسصاحب . 12

نگرند ايرانیان اين گل را بزرگ داشته، بدان می.. رنگ است.گلی زردرنگ که وسطش سیاه»توجه است: 

توان اآلذريون را می .(34/160 :د.ت ،يدالزبي)« خوشبو نیست کهدر حالیپراکنند، و آن را در خانه می

سبب پیوند میان ه شود بريخت ديگر آذرگون دانست که با رنگ زرد گل هم سازگار است و گمان می

آمده هر گلی از آنِ امشاسپندی است و  (88)صچراکه در بندهش  ؛شدمقدس شمرده می ،اين گل و آذر

 آذريون از آنِ آذر است.

ذو وجنة  »کار رفته: ه است که در دو جايگاه بعنوان صفت برای گونه ب« مورّد»البته اين جدا از . 13
 .(197 :همان) ...« و ذات خد   مور د  »و ( 550: د.تأبونؤاس، )« ... خ جلی مورد ة  

  البته يک بار در غرض هجو استفاده شده است:. 14

 قومه إمنا العباس يف

 

  الورد واآلسيکالثوم ب 

 (386)همان: 
 

 (.موردو سرخ سیر است در میان گل  دعباس در میان قوم خود همانن)

 .)لغتنامه دهخدا(نباتیست بسیار خوشبو، منسوب به کاذه که از روستاهای بغداد است . 15

شدة حسن و برای جنیِ حسن بن هانئ برگزيده نیز شايان توجه است؛ حُسَین کوچکنامی که . 16

 الدنان جمع الدن خم قیراندود شراب است.

شد. مخترع آن را آل بختیشوع ها ساخته مینوعی از معطرات است که با عود و صندل و جز آن. 17

 .)فرهنگ معین(دانند می

را « شاذکلی»ز کلمۀ کند که مراد ادر ذيل اين بیت تصريح می عباس ابراهیم، شارح ديوان أبوفراس. 18

 .(205: 1994 )أبوفراس، درنیافته است

به خوبی  ،هـ تألیف کرده585که أبوسعید ترمذی آن را به سال مناظرة الورد وبنت الکرمدر رسالۀ . 19

 شود.پیوند میان گل و مل نمايان می

اورواسنا را  ،اما در سنت پارسیان ،هاستها از کدام درختدانیم که اين چوببه طور تحقیق نمی». 20

چوب صندل، وهوگئون را درختی که لُبان از آن استخراج کنند، وهوکرتی را عود و هذانپیئتا را چوب 

 .(474: 1371 )اوشیدری،« اندانار دانسته

 .است از گويشوران آن ،همانند گويش روستای سطوه واقع در استان سمنان که نگارند .21

 .)فرهنگ معین(ای از گل سرخ که آن را گالب گويند گل سرخ؛ گونه .22

ان و بوندگان از آن پیدا شوند... دانشِ هرمزد و پناه سپندارمذ است که همۀ هستان، بود ،دين» .23

و به پرستش دين، اهريمن با همۀ ديوان نابود شوند. به پرستش  ندديوان را کالبد بشک ،پذيرش دين

 .(115 )بندهش:« وی همۀ ايزدان مینوی افزايد...دين نیر

 .105-110: 1377 مثال نک: آسمند و همکاران، .24

 برانداختند: افشاندند .25

 .(334: 1392 )کوپر،« مريم عذرا به عنوان گل سرخ آسمان است»در سنت عیسوی  .26
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