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چکیده
زلف از اصطالحاتی است که در ادبیات و شعر عاشقانه و عارفانه کاربرد بسیار فراوان داشته اسـت.  

گـو در اشـعار   ع اسـت امـا شـاعران فارسـی    این اصطالح در منابع عرفان و تصوف فاقد تعابیر جامع و مان
اند.خویش تعابیري لطیف، باریک، دقیق و مفصل از زلف ارائه نموده

زلف چهار تعبیر و معناي عمده دارد:
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ریقت سلوك و ریسمان و کمند هدایت ربوبی.ط-4
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تجلی، کثرات.

مقدمه
متون شعر فارسی عموماً عواطف و عوالم درونی انسـان بـه ویـژه عواطـف     

ـ  ه عاشقانه و عارفانه را به رشتۀ بیان و تصویر کشیده است. زبان این متون براي ب
تصویر کشیدن عواطف انسانی عمدتاً زبانی شاعرانه و نمادین است و ابـزار بیـان   

اصطالحات و نمادهاي خاص شعري -عالوه بر الفاظ عام شاعرانه -در این زبان 
توان از آنها به نمادها یا اصطالحات عاشقانه و عارفانه یاد کرد. ایـن  است که می

هجران، عتاب، عشق، همت، تجلـی،  «د اصطالحات گاه تعبیري حقیقی دارد؛ مانن
گـاهی نیـز حامـل معنـایی     » وش و..نواز، ابروان کمـان چشم، گیسوانِ سیاه چشم

مجازي و رمزي است و شاعر از آن اصـطالحات تعبیـر یـا تعـابیري دیگـر اراده      
نـواز، ابـروان   سرو، لب، می، سـاقی، چشـم، گیسـوان سـیاه چشـم     «کند مانند می

»…وسن، یاسمن، ماه، سهیل ووش، نرگس، جام، سکمان
این روش بیان موجب خواهد شد که زبان شعر هـم عاشـقانه شـود و هـم     
عارفانه و مخاطبان شعر از این طریق قادر خواهند بود هر دو عاطفـۀ عاشـقانه و   

از آن شعر دریابند؛ به همین دلیل ایـن نـوع   -از منظر مجاز و حقیقت-عارفانه را
تعدد نیز خواهـد بـود. بـدیهی اسـت کـه تحقیـق و       بیان شعري داراي مخاطبان م

مطالعه در زبان و بیان عارفانه و عاشقانه شعر، مخاطبان را در پی بردن به معانی و 
تعابیر آن یاري خواهد کرد.
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از الفاظ و اصطالحات رمزي که اهمیت فراوان در زبان و بیان شعر عارفانـه  
طالح به صورت عام و در کنـار  است. این اص)1(»زلف«و عاشقانه دارد، اصطالح 

از پرکـاربردترین اصـطالحات   …و » گیسـو، طـره، جعـد، مـو    «مترادفهایی چون 
آید.عارفانه و عاشقانه در شعر فارسی به شمار می

زلف در لغت
سه نظر متفاوت بیان شده اسـت. نظـر غالـب آن    » زلف«دربارة ریشه لغوي 

بـه  Zafranده و در اوستایی به صـورت  است که زلف از ریشه زبانهاي ایرانی بو
رفته است، این کلمه سپس به اشکال گوناگون زفرین، زوفـرین، زورفـین،   کار می

یـی بـوده اسـت کـه بـر      زرفین و زلفین رواج یافته است. زرفین یا زلفـین حلقـه  
ــی  ــب م ــارچوب در نص ــی چه ــر آن م ــر در را ب ــد و زنجی ــدکردن . در )2(افکندن

ن و الـزرفین حلقـه   ـــ الزرفین: جماعه النـاس و الزُرفی «آمده است:» العربلسان«
الجوهري: الزُرفین و الزِرفین فارسی معرب. و قـد زرفـن صـدغَه کلمـه     …الباب

نیز به معـرب  » هالمعربهااللفاظ الفارسی«در کتاب .»)زرفن«منظور، ذیل مولده (ابن
ي (اد» للبـاب ۀالزرفین: تعریب زورفین و هو حلق«بودن زرفین اشاره شده است: 

بـه معنـاي   » قد زرفَن شَـعره «همچنین در زبان عربی جملۀ »). الزرفین«شیر، ذیل 
از این منـابع و منـابع   »). زرفن«به کار رفته است (المنجد، ذیل » جعلها کالزرفین«

ها و یا شکل خمیده آن را به حلقـۀ در  آید که موي سر و حلقهدیگر چنین بر می
اند.کردهمو را به سیاهی حلقه آهنین در همانند می(زرفین) و شاید سیاهی

..

.. ..

.... ..
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و » زلفی«و » زلَف«ضمن تأیید این نظر باید پذیرفت که به کار رفتن کلمات 
مشتقات دیگر این ریشه در قرآن کریم در تخیـل و تصـویرگري شـاعران ایرانـی     

لغت تاثیر مستقیم داشته است. از همین جا است که دو دیدگاه دیگر دربارة ریشه
اند که زلف لفظی است عربی و به معنی پـارة  یی بر آنزلف پدید آمده است؛ عده

طرفَـیِ النهـار و   هو اقم الصـلو «سوره هود آمده است: 114شب، چنان که در آیۀ 
یی از شاعران، زلف را در اشعار خود بـا  رسد عدهبه نظر می)3(».…زلفاً من اللیل

انـد و گویـا بـه مناسـبت     از قرآن کریم به کار بردهنظر به همین معنا بویژه با تأثر
اند و مثنا نموده» زلفَین«همین معناست که تعدادي از شاعران، زلف را به صورت 

اند. روشـن  مراد آنان از زلفین دو طرف موي معشوق است که همچون شب سیاه
جهت است که تثنیه زرفین (=زلفین) با نشانۀ تثنیۀ عربی نادرست است؛ به همین 

رسـد  اند: دو زلفین. بسیار دور به نظر مـی مثنا کرده» دو«آن را با صفت شمارشی 
که شاعر، زلف را با نظر به ریشه فارسی آن (زرفین و زلفین) به صـورت مثنـاي   

عربی به معنی پـاره شـب در   » زلَف«عربی به کار برده باشد؛ به همین دلیل، تأثیر 
رسد بـویژه کـه تناسـب زلـف و     نظر نمیوجه به کاربرد زلف در شعر فارسی بی

شب در اشعار فارسی بسیار فراوان، واضح و قابل تأمل است و حتی وجه کاربرد 
زلف در شعر فارسی گاه تنها از بابت رنگ سیاه و شـبگون آن بـوده اسـت و نـه     

شکل حلقه مانند آن:
رح نمودي حدیـث  نـور و ظلم راــش»اــآسزلف شب«دوش گشودي به چهره 

)69، ص 1376، (فروغی بسـطامی

..
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روزاز رويدـایمن نش»بـشفـزل«سوزـمــوهگره ن ـایاد ـشـــا نگـت
)34، ص 1363، االسرارزنـامی، مخـ(نظ

لفظـی عربـی و بـه معنـاي قـرب و      » زلـف «نظر گروهی دیگر آن است که 
ر قرآن کریم به کار بویژه که این لغت نه بار به اشکال گوناگون د)4(نزدیکی است

. این گروه، مناسبت زلف بـا معنـاي قرابـت و نزدیکـی را از جهـت      )5(رفته است
توان برداشـتی شـعري و   اند. این نظر را تنها مینزدیکی زلف به رخ استنباط کرده

یی علمی قایل شد.توان براي آن پایهایهامی تلقی نمود و نمی
، زرفـین، از نظـر لغـوي    تـر آن حاصل سخن آن که زلفین و صـورت کهـن  

بـوده  » زلفین«گرچه گویی شکل مختصر کلمه » زلف«یی ایرانی دارد. کلمه ریشه
باشد، اما تأثیر بیان قرآن کریم (زلفاً من اللیل) را در امتزاج معنایی دو کلمه زلـف  

توان نادیده گرفت. اکنـون زلـف ترکیبـی اسـت از ایـن دو مفهـوم:       و زلفین نمی
د بودن.سیاهی و حلقه مانن

به کار رفته است؛ بـا  » زلف«و » زرفین«در ادبیات دورة اسالمی هر دو واژة 
این تفاوت که زرفین غالباً در مفهوم لغوي و حقیقی یعنـی حلقـۀ در و زلـف در    

در هر دو معنی بـه کـار رفتـه اسـت. ایـن واژگـان در       » زلفین«معناي موي سر و 
یافت نشد.-به کار رفته باشدگرچه-ادبیات پیش از اسالم در معناي موي سر

ـت  ازهرــن  در  انگشـچــو در  زورفـی
)112، ص 1370، دبیرسیاقی، (دقـیـقی

بـر  آب  گُرم  درمـانــده  اسـت  پایـم

هرکسی انگشت خود یک ره کند در زولفین
)90، ص1370دامغانی، (منوچهري

شــمردم دانا نباشد دوست او یک روز بی
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ا گرفـتـــا پــن تو سر تکیـف مشــزل
)4، ص 1370/ دبیرسیاقی، (فیـروز مشـرقی

تـرـرو سیـمیـن  تـو را در  مشــک ــس

…ـتـدرمش بهاسیاارـنــه دیـگرچـ

)27/ همان، ص (رودکـی
آن  که  زلـفیـن و گیسـوت  پیـراسـت

تعابیر عارفانه و عاشقانۀ زلف
ر کنار کاربرد حقیقی و لغوي آن در زبان و ادب فارسی داراي کاربرد زلف د

مجازي و رمزي نیز است. معناي حقیقی و لغوي آن همان مـوي و گیسـوي سـر    
است. کاربرد لغوي و حقیقی زلف به مراتب کمتر از کاربرد مجازي و رمـزي آن  

طـرح و  است. معناي رمزي و مجازي زلف در دو بخش عاشقانه و عارفانه قابـل 
بررسی است. زلف را در این معنا یا باید از مالزمات معشوق مجازي دانست و یا 
از مالزمات معشوق حقیقی. اما چون از نظر وجود و جوهر یک نوع عشق بیشتر 
وجود ندارد و آن عشق حقیقی است و عشق مجازي نیز از سـنخ عشـق حقیقـی    

ا و صفات عشـق مجـازي را در   توان تقریباً تمامی ویژگیهاست؛ به همین دلیل می
عشق حقیقی نیز یافت و نیز از همین جهت است که دو گونه برداشت (مجازي و 

رمزي، قابل استنباط است، ایـن امـر ناشـی از    اصطالحاتحقیقی) توأماً از چنین 
یـی،  وحدت وجوديِ عشق حقیقی و مجازي است. باز از همین روست کـه عـده  

خوانند. در یی دیگر آن را مجازي و عاشقانه میشعري را حقیقی و عرفانی و عده
بینـد و در  نگاه عارفانه، شاعر، معشوقان مجازي را از وجود معشوق حقیقـی مـی  

بیند:واقع، جز معشوق حقیقی معشوقی نمی
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که بادپـیمایی است اگرچـه عیب کنندم
)453، ص1365، (سعدي

به بـوي زلـف تـو بـا بــاد  عیـشهـا  دارم

عالم که همه عالم از اوست برهمهعاشقم 
)787همان،  ص (

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

با اینکه گاه مرز میان تعبیر عاشقانه و تعبیـر عارفانـه از زلـف نامشـخص و     
دوپهلوست اما باید گفت تعبیر عاشقانه از زلف و هر اصطالح عاشـقانۀ دیگـر را   

استخراج نمود ولی تعبیر عارفانه چنین نیست. براي توان به آسانی از ظاهر آن می
درك و استنباط تعبیر عارفانۀ زلف به ناچار باید از منابع عرفان و تصوف و نیز از 
بیان عارفانۀ شاعران بهره جست تا با گردآوري و تحلیـل بیـان و معنـا بـه تعبیـر      

زمند تحلیل و اصلی زلف دست یافت. چون تعابیر عاشقانه از زلف بدان اندازه نیا
بررسی نیست بنابراین عمدة این نوشتار، حاوي تحلیـل تعـابیر عرفـانی از زلـف     

خواهد بود.
انـد بـراي   در منابع مربوط به عرفان و تصوف، زلف را عموماً نمادي دانسته

غیب هویت حق، تجلی جاللی و صفات قهر خداوند، تجلـی جمـالی، کثـرات و    
الت و مشکالت اسرار الهـی در پـیش راه   مرتبۀ امکانی و ظهور هویت حق، معض

سلوك سالک، حجاب چهرة حق، و سلسلۀ اشـکال حضـرت الهیـت و طریقـت     
المتین.سلوك و حبل

زلف غیب هویت «نویسد: می» قواعد العرفاء و آداب الشعراء«صاحب کتاب 
. و زلف اشـارت بـه تجلـی جاللـی اسـت در صـورت مجـالی        …حق را گویند 



نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 156

دار روي اند جهت آن که پـرده ا به کثرت تشبیه کردهو بعضی زلف ر…جسمانی
(ترینـی  » اند. اگر پرده کثرت از میان بردارند عـین وحـدت معاینـه شـود.    وحدت

).115ص ،1374قندهاري،
در تعریف گیسـو آمـده اسـت:    » رشف االلحاظ فی کشف االلفاظ«در کتاب 

(الفتـی  ». اسـت المتین عـارف  گیسو طریق طلب را گویند به علم هویت که حبل«
). 55ص ،1362تبریزي،

و باشد که از زلـف، ظلمـت کفـر    « گوید: امام محمد غزالی در این باب می
فهم کنند و از نور روي، نور ایمان فهم کنند و باشد که از زلف، سلسـلۀ اشـکال   

از این زلف، سلسلۀ اشکال، فهم کنند کـه کسـی کـه    …حضرت الهیت فهم کنند
به وي یا سر یک مـوي از عجایـب حضـرت الوهیـت     خواهد که به تصرف عقل

ها غلط شود و همه عقلهـا مـدهوش   بشناسد یک پیچ که در وي افتد همه شماره
). 484، ص 1گردد. (کیمیاي سعادت، ج

…زلف: معروف و عندهم عین الهویـه «کند: تهانوي زلف را چنین معنی می

کفر او األشکال فی الشـریعه و  الهعن ظلمهو یقول فی کشف اللغات الزلف عبار
هالعـرش الـی مـا تحـت الثـري کـل کثـر       هالمشکالت فی الطریقه و قیل مـن قبـ  

کشـاف اصـطالحات   ه(موسوع» الوجود و کل حجاب یمکن تصوره فهو زلففی
). 908الفنون و العلوم، ص 

راز که زلف را به تفصیل بررسی و تحلیل نموده است، الهیجی شارح گلشن
تعینات و کثرات ممکنات را بنابر اختفاي وجـه ذات در حجـاب   «رد: دااظهار می

تعینات مشابهتی با زلـف ثابـت اسـت. درازي زلـف اشـارت بـه عـدم انحصـار         

......

.. ....
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موجودات و کثرات و تعینات است و وجه شبه میان زلف و تعینات آن است کـه  
چنانچه زلف پردة روي محبوب است هر تعینی از تعینات حجاب و نقاب وجـه  

دارد ) وي در ادامه چنین بیان مـی 577راز، ص (شرح گلشن » د حقیقی استواح
رود بـه  از کجی زلف راه طالب و عاشق در پیچش آمده و هر چنـد کـه مـی   «که: 

).579(همان، ص » …رسدمنزل نمی
راز، زلف را بـه طـور   شاه محمود داعی شیرازي نیز در شرح خود بر گلشن

مراد از زلف وجود اعتبـاري  «معنا نموده است: جامع و در عین حال موجز چنین 
پوشد یا مـراد سلسـلۀ   بر اهل وهم و خیال می](را)[است که وجه وجود حقیقی 

ممکنات است از عقل اول تا جوهر انسان و وجه شبه ستر این مراتب کثیره باشد 
). 318(نسایم گلشن، ص ». وجود واحد را چنانچه زلف روي را

ید جعفر سجادي نیز دایرة شمول تعینات را محدود به ایت این که ســدر نه
ان کنایـه از  ـــ زلـف در اصـطالح صوفی  «نویسـد:  عالم ماده ندانسته است وي می

ات و جزویات و معقوالت و محسوسات و ارواح و اجسام ــمرتبۀ امکانی از کلی
، 44رفانی، ص ــ(فرهنگ اصطالحات و تعبیرات ع». راض استــو جواهر و اع

لف)ذیل ز
یی است از تعاریف زلف در تعاریف و تعابیر مذکور از زلف، لُب و خالصه

یی تعابیر و تعاریف، گمان بر این است کـه  منابع عرفان و تصوف که البته در پاره
ه آنجا کـه زلـف را بـه اوامـر و     ــاند از جملاند و راه ناهموار پیمودهبه بیراه رفته

، 1362الفتـی،  .5یا غیب هویت (همان، ص ) 115، ص 1374نواهی الهی (ترینی، 
، 1374و یا مراتب صفات قهریـه (ترینـی،   ») زلف«، ذیل 1373/ کاشانی، 54ص 
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اند و یا آنجا که پیچ زلف را به اصول حقایق و معـارف تعبیـر   ) تعبیر نموده5ص 
…)و55اند. (همان، ص کرده

ت، زیبـایی و  ، هـم داراي لطافـ  »زلـف «باید پذیرفت که تعابیر زبان شعر از 
روعت فراوان است و هم بسیار باریک، دقیق و ژرف اسـت. تعـابیري در اشـعار    

یابیم که نسبت به تعاریف و تعابیر موجود در متون و منـابع  عاشقانه و عارفانه می
تـر و  عرفان و تصوف، معانی و مفاهیم زلف را بسی بیشتر و پیشـتر و نیـز دقیـق   

اند.تر باز نمودهکامل
یی زیبا و شـگفت  ها(Harmony)ر زبان شعر، این تعابیر با تناسبهمچنین د

به کار رفته است که در نتیجۀ آن، ارتباط و تناسب میان تعبیر عاشـقانه و عارفانـۀ   
تر به تصویر کشـیده شـده اسـت. لـذا خواننـده،      زلف بسیار آشکارتر و هنرمندانه

عرفان و تصوف.یابد تا در متون تر درمیتعابیر زلف را در اشعار، آسان
براساس تعاریف و تعابیر موجود در متون عرفان و فرهنگ اصطالحات 

توان عرفانی و بویژه بر پایۀ تحقیق و تأمل در اشعار عارفانه و عاشقانۀ فارسی می
که البته همگی به یک - زلف را به طور اجمال به چهار معنا و مفهوم کلی و عام

تعبیر نمود:-معنا و مفهوم واحد کلی اشاره دارند
کثرات و تعینات هستی و مرتبه تقید و تفرقه       -1
حجاب و حاجب جمال و جالل احدیت        -2
تجلی و تعین جمال و جالل-3
ند و ریسمان دلها و جانها.مطرق و منازل طریقت سلوك و ک-4
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معانی و تعابیر زلف در شعر فارسی بر مبناي تعـابیر چهارگانـۀ مـذکور بـه     
اند؛ تفکیک قابل مطالعه و بررسی است. این معانی و تعابیر، معانی و تعابیري عام

بنابراین به موجب محدودیت و تنگنایی مقال، توان شرح و بسط تمامی تصاویر 
شعري و تناسبهاي واژگانی و معنایی در این زمینه، وجود ندارد.

کثرات و تعینات هستی و مرتبۀ تقید و تفرقه- 1
نی تشخص و عینیت یافتن یک مرتبۀ وجـودي در مرتبـۀ وجـودي    تعین یع

یابند.اند و در مراتب ظهور، وجود اعتباري میدیگر. تعینات اموري اعتباري
ه بنـده با خـدا شـد  ــق بنـده نــه حــن

)85، ص 1368شبستري، (
ـدـتعیـن  بـود که از هسـتی جـدا  ش

ـبـاري اسـتــــور اعتـــتعـیـنـها ام
)87همان، ص (

اري استــوجود اندر کمال خویش س

از وجـود نیسـت. وقتـی تعـین     فنا و وصال نیز در حقیقت جز رفـع تعـین  
گردد. مرتبه کثرت و تقید و تفرقه نیز همـین اسـت   برطرف شد وجود صافی می

یی که وجود واحد در نمودهاي متکثر کثرت یافتـه داراي قیـد تعـین    مرتبهیعنی
ین مرتبه، مرتبۀ تفرقه و جدایی کثرات و تعینات از مقام وحدت است. از گردد. ا

این مرتبه به مرتبۀ امکانی، تفصیل، تنزالت و ظهورات، شهود و تعـین مـادي یـا    
هاي الهـی در آفـاق و انفـس بـه     ناسوتی نیز تعبیر شده است. همۀ آیات و نشانه

مرتبۀ کثرت تعلق دارند.
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این مفهـوم اشـاره دارد بـه وجـود اعتبـاري و      بنابر آنچه گفته شد زلف در 
اهللا چنـان کـه زلـف    سلسلۀ موجودات اعتباري در جهان تعینات یا همان ماسوي

افشانده شده بر رخ زیبارویان، وجودي اعتباري است که سـبب تمـایز و تفرقـۀ    
منـد  شود. با اینکه زلف از وجود رخسار زیبارو بهرهجهان زلف با آفتاب رخ می

ود خود را مدیون و مقید به وجود اوست اما وجود رخ زیبارو مقیـد  است و وج
به وجود زلف نیست بلکه زلف در مقام آراستن رخ زیباي شاهدان دلبر در کـار  

کاهند.افزایند و گاه از سر زلف میاند که گاه در زلف میاست؛ شاهدان
بـر  چنان که اشاره شد تعینات، نمودهایی مستقل از وجود واحد واسع کـه 

و هللا المشـرق و المغـرب   «همه هستی گسترده شده و آن را فـرا گرفتـه نیسـت    
).115/(البقره » اهللا ان اهللا واسع علیمفاینما تولوا فثم وجه

حال آیا دایره و محدودة این تعینات و کثرات تا کجاست؟ چنان کـه گفتـه   
اول تـا  راز محدودة آن را از عقـل  شد شاه محمود داعی شیرازي در شرح گلشن
). سید جعفر سـجادي نیـز آن   318جوهر انسان دانسته است (نسایم گلشن، ص 

مرتبۀ امکانی از جزویات و کلیات، معقوالت و محسوسات و ارواح و.. لرا شام
رسد تعینـات و کثـرات   گفته است (فرهنگ اصطالحات.. ذیل زلف). به نظر می
ل اسـت و ایـن مراتـب    تمامی عقل و نفس و روح و مثال و ملک (ماده) را شام

اندر نقاب در برابـر رخ وحـدت و ذات غیـب    هایی تودرتو، نقابهمچون پرده
اند؛ همچنانکه زلف و گیسوي شاهدان زیبارو نیـز عـالوه بـر    الغیوب قرار گرفته

سلسـلۀ اشـکال   «گیرد. عبارت رخ آنان دیگر اعضاي بدن آنان را سراپاي فرا می
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ـ  » حضرت الهیت ی دارد؛ گـویی کـه ناسـوت بـراي مثـال و      نیز اشاره بـدین معن
اند:همچون نقابی…ملکوت و آن نیز براي عقول و جبروت

ت  ـاسبـس زلـف شبرنگ تـو  نقـاب 
)51، ص 1371، (عطـار

روي  چــون  روز  در  نـقـاب  مپـوش

هر حجابی را که طی کردي حجاب دیگر است 
)499، ص 2، ج (صائب

قاب دیگر استهر نقاب روي جانان را ن

گوید خود نیز جـزو زلـف   از همین جاست که شاعر اگر از زلف سخن می
ربوبی است و در کنار رخ وجود الوهیت آرام یافته است و بسیارند کسـانی کـه   

خبر.اند و از همسایگی رخ بیچون زلف

وگرنه از خم زلفش تو خود یکی مویی  ز بوي زلفش از آن غافـلی که مـزکومی
ی  ــنظر بحقیقت کنی تو آن کویکه گر

)580(الهیجی، گلشن راز، ص 
یـدانتو کوي دوست همی جویی و نمی

گوناگون تزلف به دلیل تناسبهایی که با عالم تعینات و کثرات دارد از جها
(Harmonies)گیـرد، ایـن تناسـبها    با آن تعینات مورد قیاس و مماثله قـرار مـی  

؛ســیاهی و ظلمـت جهـان تعینــات  زلـف عمـدتاً عبـارت اســت از: سـیاهی   
درخشش نور ذات احـدیت؛ سـیاهی و پوشـانندگی    درخشش رخ خوروش

ظلمت و گمراهی و کفر تعینات در برابر ایمان درخشان رخ یار؛ کثرت زلف
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اعتباري و تعدد آنها در عالم کثرات در برابـر  کثرت موجودات تارهاي زلف
جمال یکتا و وحدت خال احدیت؛ پرده و نقاب بودن زلف در برابر رخ زیبا

الغیوب؛ مشهود و محسوس بودن حجاب بودن کثرات در برابر ذات نورانی غیب
مخفـی و  ن بودن رخ زیبـا محسوس یا عیان بودن عالم تعینات؛ پنهازلف

دو تا غیبی بودن وجه و ذات احدیت (هو الظاهر و الباطن)؛ دو تا بودن زلف
بودن و زوجیت در تمامی وجوه تعینات مانند ملک و ملکوت، غیـب و شـهود،   

؛ …جمال و جالل، نور و ظلمت، عقـل و نفـس، ظـاهر و بـاطن، نـر و مـاده و      
اقتـران جهـان   همسایگی زلف و رخ و طواف زلف، گرد رخسـار زیبارویـان  

تعینات به ذات و وجود الوهیت و عبودیـت تکـوینی کثـرات در پیشـگاه کعبـۀ      
رگ و ـــ تن از کثـرات (م ـکاسـ د؛ بریدن و چیدن سـر زلـف  ــجمال خداون

ودن سلسـلۀ جهـان   ـــ انتهـا ب بی)؛ درازي زلفالم تعیناتــخروج آنها از ع
ایه بـودن  ـــ مجـازي و س ی بودن و بیجـان بـودن زلـف   ــکثرتها؛ غیر حقیق

ه سخن بـه  ــاهنگیهاي فراوان دیگر نیز هست که در ادامــتعینات. تناسب و هم
یی از آنها خواهیم پرداخت.ارهــپ

ی به بسیاري از این تناسبات اشـاره شـده اسـت. شـاعران بـا      در شعر فارس
اند و با لطافت تمام بـه عمـدة   دقت نظر و باریکی خیال به این تناسبات پی برده

اند. شواهدي از این اشعار را که در پرداخته-در شعر خود-وجوه این تناسبات 
کنیم.شود ذکر میآنها زلف به تعینات و کثرات تعبیر می
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حجاب تعینات و کفر کثرات:زلف،
بـر روي آن  نـگار  نقـابی  نـدیـد کـس 

)2344، ص 5، ج (صائب
نـر از ایـبشکن طلسم هستی خود را که غی

دـیـمایـدت بنـرت رخ وحـثـرده کـوز پ
)677، ص 1369، (خواجوي کرمانی

وحـید بـرآریـدـزیـد و سر از عـالم تـخیـ

ـت ـم اسـت گنـدـف تـو درخـلیـک زلـ
)60، ص 1371، (عـطار

اسـتـت بهـشتی دیـگرـروي چـون ماه

رد  ــرســتـان کـــالم  کـافـا در  اسـتـ
)161همان، ص(

ـردـروي  در   زیـر  زلــف   پـنـهـان  ک

نیــیـازه بـکه اندر حجاب کفرش ایمان ت
)432، ص 1368، (خاقانی

ه گردانیک سو فکن دو زلفش و ایمانت تاز

سیاهی زلف، ظلمت تعینات و گمراهی و سیهکاري
ارش ــکه بـدین گونه تو در پاي فکندي ک

)287، ص 1369، (خواجوي کرمانی
سـر زلف تو ندانم چـه سیـهـکـاري کـرد

دنبا آن رسن در چه مرو کان از سیهکاري ک
)263همان، ص (

اگر زلف کژش بینی که برخاك اوفتدخواجو

کنـد سیاهی  چنـدین  دراز دستی  تا کـی
)461، ص 1379، (حافـظ

ت ما راـسلطان مـن! خـدا را! زلفت شکـس

سالها رفت و بدان سیرت وسان است که بود 
)234همـان، ص(

ـدـزنـزلف هنـدوي تو گفـتـم که دگر ره ن

لم را ـو ظورـث نـــودي حدیـرح نمـش
)69، ص 1376، (فـروغی بسطـامی

دوش گشـودي بـه چهـره زلـف شـب آسا
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همسایگی و قرابت زلف با رخ و قرابت تعینات با ذات احدیت:
ـت ــی اسـور آسـمــانــهمسایـه نـ

)566ص،1368، انیـ(خـاقـ
نـایــۀ زلــف تـــو دل  مـــدر س

افت ـتوان یبه شب خورشید رخشان می
)197، ص 1369، (خواجوي کرمانی

ف سـیـاهـتـۀ زلـــایـــبه زیـر س

دـوان دیــاگرچه در شب تار آفتاب نت
)248، ص 1369، (خـواجوي کرمانی

دمــرشکن دیـرخ تو در شکن زلف پ

ریشان است ـکه در کنار تو خسبد چرا پ
)442، ص1365، ديــعـ(س

ول ـبر مفتـــعجب در آن سر زلف معن

آگه چـو شـانه   یـی و بـــآن  زلـفدر 
)138، ص 5، ج شمسکلیات(

»ربـن اقــنح«اضر ـوست حـخدا با ت

جمال الوهیتۀگردش زلف گرد رخسار یار و طواف تعینات گرد کعب
د پرسـتیم دگربار   ـهیـهات! کـه خـورشی

)119غزل، 1373، (عراقی

چون طرة تـو شیـفتـۀ روي تو گشـتیـم

رار  ــچـو منـش نیسـت قـالجــرم هـم
)26، ص 1378،(رودکی

بر رخـش زلـف عاشـق است چو مـن

هر سر زلف تو خورشیدپرستی دگر است 
)389، ص 1369، (خواجوي کرمانی

تا بـرآمد ز بناگوش تو خورشـید جـمال

د ـکنـگرد رخسار تو دوران چه کند گر ن
)243همان، ص (

زلف سرگشته که بر روي تو گشت آشفته
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زیبارویـان و شـیفتگی هـر کـدام از     دلدادگی و شیفتگی به زلف
کثرات به جهان تعینات

ت ــن اسـویشـتــخۀفـتـزلف تو شی
)564، ص 1368،  (خاقانی

ـدـــانـوـعـالـمـی شـیـفـتـۀ زلــف ت

هـزار جان گرامـی  فــداي جــانـانـه 
)449، ص 1379، (حافظ

دـبه بوي زلف تو گرجان به باد رفت چه ش

ـون گوي چه سرها که به چـوگان تـو بازمچ
)355هـمان، ص (

ـو بـازمـن تـزلـفیخـمگر دست رسد در 

که هرکه جان و دلی داشت در میان انداخت؟ 
)1373، راقیـ(ع

فریب زلف تو با عاشقان چه شعبده ساخت

غیرحقیقی، سایه و مالزم بودن زلف براي رخ و محبـوبِ مجـازي   
به واسطۀ جمال احدیتبودن کثرات

ی ـزان زلف و رخسارم تو باشغرض
)1373، یـ(عراق

ـیــن مـاهرویــچــو گویـم  وصـف حس

ۀ آن زلف سیهکار فرود آي ـایــدر س
)768، ص1369،(خواجوي کرمانی

اريــرتو خـورشـید رخـش تـاب  نـیـور پ

کند چه یاد آن عـهدشـکن نمیکه دلموه
)212، ص 1379، (حافـظ

کنـشود زلف بنفشه پـرشیم میـچـون ز  نس

گفتا اگر بـدانـی هـم اوت رهبر آیـد  
)254همان، ص (

ردــــه بوي زلفت گمـراه  عالمم کــگفتم ک

رکه روي یاسمین و جعد سنبل بایدش ـه ازي حـرامبنظراف و رخش بادــن زلـبا چنی
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)300همان، ص (
دانم دانم نمیمیکه جز آن جعد وگیسو را ن

)207، ص 3، ج شمسکلیات(
ارو اي شب! زپیش من مپیچان زلف و گیسو رــب

افزوده شدن بر درازي سر زلف و چیدن آن و افزوده شدن بـر  
آنها) و خارج ساختن آنها از عالم تعیناتکثرات (سرکشی

ـدر روز  افـزود  ـکـه گر شب کم  شـد  انـ ه غـم بـوداگر ببریـده شد زلفـش چـ
ر اوــن ســبـه شـوخـی بــاز کـرد از تـ

)99، ص 1368شبستري، (
د چـنـبر  اوــشچــو دام فـتـنه مـی

ـد  ـشیـبـسـیـار سـر انـدر سـرکـارش  م
)105، ص 8، ج شمـسکلیات(

دي گفـتاـریــبخودفــگفتم سر زل

د ـــیـک ره آن زلـف ببـر تـا هـمه ایـمان آرن
)143، ص 1362، یـایـنـ(س

انداند که در زلف تـوافران گمره از آنــک

دانی زلف و اطالع تعینات و کثرات بـر احـوال خـود و احـوال     حال
بندگان عاشق

ن هنـدوي دلـدزد سیــهکار نـدانـد اک
)240، ص1369، (خـواجوي کرمانی

تو پوشیده توان داشتحال دل از زلفچون

دلسـوخته باور نشود گر تو را از مـن 
)258هـمان، ص (

صورت حال مـن از زلـف دالویـز بـپـرس

کو مجالی که یکایک همه تقریر کنـم 
)367، ص 1379، ظـافـ(ح

با سـر زلف تو مجـمـوع پـریـشـانی خود

که پـراکنـده و شـوریده و سرگردانی   
)287، ص 1376، (فروغی بسطامی

ايدلم  آگه شـدهالـف! ز حــمـگر اي زل



167زلف و تعابیر عارفانه و عاشقانۀ آن در شعر فارسی

رس  ـدوت بپـف هنـآشـفتگیم ز زلـ
)165، ص 8، ج شـمسکلیات(

روت بـپـرسـت  قَدم ز ابــانـا!  صفــجـ

یـی کوتـاه   به دلیل تنگنایی مجال سخن، به چنـد مـورد دیگـر تنهـا اشـاره     
یـابی دلهـا و   کنیم: از جمله سایه و پناه بـودن زلـف کـه داللـت دارد بـه آرام     می

ف کـه  ـــ اشق در هر خم از زلف تعینـات؛ و نفـرین و تهدیـد زل   ــاي عــجانه
رات ـگی حال عاشقان و تهدید آنها به نفرین تعینات و جهان کثــحاکی از آشفت

وق ـــ ف توسـط معش ـــ ام اینکـه از آراسـتن و پیراسـتن زل   ـــ و سرانج)6(است
رات و ــن کثاــت و دوستداري معشوق نسبت به جهــارو به توجه و محبــزیب
کنند.ات تعبیر میـتعین

حجاب و حاجب جمال و جالل احدیت:-2
همچنان که در تعبیر نخست از زلف بیان شد این اصطالح، رمزي است 

یی در برابر جمال براي تعینات و کثرات که از منظري دیگر آن را حجاب و پرده
نورانی الوهیت گفتیم.

ند: نورانی و ظلمانی. آن جا که نور چهرة نورانی احجاب را دو گونه دانسته
شاهد غیبی بدرخشد شدت و اشتداد نور روي او چنان است که آن نـور، خـود   

گردد و این در عرفان بعد نـورانی  موجب احتجاب دیدگان از مشاهده جمال می

..

....

....

..
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وجود است و هر آنچه به وجه نوري وجود مربوط است همچون ایمان، اسـالم،  
کشـاف اصـطالحات   «، انفاق و.. قابلیت حجاب بودن را دارد. در عبادت، محبت

اعلم ان الحجاب الذي یحتجب به االنسان عـن قـرب اهللا   «آمده است: …»الفنون
. و الحجـاب  …الجسـم هاما نورانی و هو نور الروح و امـا ظلمـانی و هـو ظلمـ    

ا و الصـفات الذمیمـه ایضـ   هالظلمانی هو مثل البطون و القهـر و الجـالل و جملـ   
الحجاب النورانی یعنی ظهور  اللطف و الجمال و جمیع الصفات الحمیـده ایضـاً   

گاهی هیبت و عزت محبوب نیز مـانع دیـدن   .)9، ص 2(محمد علی تهانوي، ج
حجاب العـزه  «برد: نام می» حجاب العزه«عربی از آن به شود که ابنجمال او می

)16، ص 1993(ابی حزام، » هو العمی و الحیره
عامل احتجاب دیدگان نه نور و درخشـش رخ کـه ظلمـت و سـیاهی     گاه

زلف و تکثف کثرات است. حجابهاي ظلمانی را عامل اصلی در رؤیـت جمـال   
یی جلـوگیري  اند؛ زیرا حجاب ظلمانی از غلبه و سیطرة نور وجه تا اندازهدانسته

تعداد کند و همین امر به مشاهده کنندگان جمال نـورانی یـار، توانـایی و اسـ    می
فسبحان من احتجب بمظـاهر  «نویسد: بخشد. جامی در لوایح خود میرؤیت می

نوره و ظهر بأسبال ستوره. خفاي او به اعتبـار صـرافت و اطـالق ذات اسـت و     
…ظهور به اعتبار ظاهر و تعینات

نـتـواناب دیـدن ـحـجـیـدیدار تـو بـ نـقـاب دیـدن نتـوانرخسـار تـو بی
اب  دیـدن  نـتـوانــتـۀ  آفـســرچـشم مـادام که  در  کمـال  اشــراق بــود

دوردیدة پــرتو او  خـیـره شــود در  خورشید چو بر فلک زنـد رایـت نور
» روـــر قصــلیه من غیــاظر یجتــالنــف و آن دم که کنـد ز پـردة ابـر ظـهور
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)54-55، صص 1362(جامی، 

ه اگر حجاب کثرت و تعـین و ظلمـت یکسـو    نتیجه این سخن آن است ک
شود جز نور و وحدت و ذات حق، چیزي مشاهده نخواهد شد؛ به تعبیـر دیگـر   

رات در نور وجود احدیت فانی خواهند شد. به همین جهت بایـد زلـف یـا    ــکث
.. ..و، کفـر و ایمـان  همان تعینات را عامل تمایز نور و ظلمت، کثرت و وحـدت 

دت فـانی نگـردد قابلیـت خلـوت و     ـــ کثـرت در وح م و تـا وقتـی کـه   ــبدانی
وت و گستاخی مستلزم عـاري شـدن از   ــد؛ زیرا محرمیت، خلــت نیابــمحرمی

ران دربارة حجاب نور و ظلمت تعینـات  ــحجاب بیگانگی و غیریت است. شاع
اند:ز سرودهــاشعاري نغ

د نقاب گیسویشـشیـــاب نمـجـاگر ح
)201، ص 1376، (فروغـی بسـطامی

سوختبه یک تجلی رخسار او جهان می

بیا و خــرگه خورشیـــد را منــور کـن 
)419، ص 1379،  (حــافـظ

حجاب دیدة ادراك شد شـعاع جـمـال

دـمانـنزي ــیـب دگر چــز واجــجـب
)467ب. ، 1368،  ريـستـ(شب

چــو مـمـکـن گرد امـکان  برفـشـاند

ـدارد  ــان نــف تــواش پـنـهــاگر زلـ
)146، ص 1371،  طـارـ(عـ

فرو  گیرد  جـهـان خـورشیـد  رویـت

ز کـفر زلف بتان در حجاب ظلمانی است 
)87، غ 217، ص 1369، (خواجوي کرمانی

دل شکسته که مجذوب سـالکش خوانند

انتهاي کثـرات، کثیرنـد و متنـوع و    حجابهاي نورانی و ظلمانی به تعداد بی
یی از جهان تعینـات عـالوه بـر اینکـه خـود حجـاب       هر شیئی و هر ذرهمتعدد. 
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ظلمانی است به دلیل قابلیت پذیرش انوارِ احدیت مستعد آن است کـه حجـابی   
نورانی نیز باشد؛ همچنان که زلف و گیسو و طره و چنبر و.. و هر تاري از آنهـا  

دارنـد و بـه   اند، قابلیـت اخـذ نـور رخ ذات را    که در ذات خود حجابی ظلمانی
همین جهت در فعل و صفت و ذات استعداد تبدیل شدن به حجـاب نـورانی را   

نیز دارند.
وجود غیبی ،الزم است اشاره کنیم که در شعر فارسی و نیز در منابع عرفان

و پنهان در پشت حجاب زلف منحصـر بـه چهـره درخشـان یـار نیسـت بلکـه        
اند؛ این مالزمان که لب اتــینمالزمان رخ نیز از غایبان غیبی در پس حجاب تع

و خال و چشم و ابرو و سیب زنـخ و عـارض و دهـان و..انـد همـان اسـماء و       
د. از همـین جهـت   ــآیناند که جزو ذات و وجه ربوبی به شمار میصفات الهی

افتن بـر لـب و   ـــ ه شاعر گاه با چنگ زدن به سر زلف آهنگ دسـت ی ــاست ک
کند.خال و خط و.. می

نـگرم سر زلـفـت بـه خـطا میدر سـواد 
)556، ص 1365، ديـ(سعـ

سر زلفت ظلمات است و لبـت آب حیات

ه ترك دانـه نـتـوان کرد ـز تـرس دام سی
)90ص1376، زاکـانی(عبـید

م زدــبه پیش زلف تو بر خال بوسه خواه

ند؟ ـره کسی جان فـداي مار کــبراي مه
)234، ص 1369، (خواجوي کرمانی

و شـدــبوي خال تو جانم اسیر زلف تبه

از الزامات حجاب تعینات آن است که کثرات از درك وجه غیبی ذات منع 
شوند؛ به همین جهت هیچ موجودي اعتباري پـیش از رفـع حجـابِ وجـود     می

..
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عالم الغیب فال یظهر علی غیبه احداً «اعتباریش، قادر به درك غیب نخواهد بود. 
). با اینکه خداونـد در نمـودن جمـال    26-27(الجن …سولن ارتضی من رماال

) باز کسانی هستند که هرگز قابلیـت  24ورزد (التکویر خویش بر کسی بخل نمی
).14-15یابند (المطففین رؤیت جمال او را نمی

بنابراین آدمی باید از داوري درباره غیب که شامل اسـماء و صـفات او نیـز    
شود بپرهیزد:می

ی به تصور چرا کنندهر کس حکایت
)216، ص 1379، (حافظ

کشدر نمیبچون نقاب ز رخ همعشوق

دار، شخصـیت و  در شعر شاعران گاهی زلف را در مقـام حاجـب و پـرده   
اند. در اینجا زلف (تعینات و کثـرات) نـه حجـاب بلکـه داراي     صورت بخشیده

ن عمـدتاً  داري و نگاهبانی است. وظیفه حاجـب و نگاهبـا  شخصیت و شأن پرده
مراقبت و محافظت از شأن و بارگاه پادشاه حسن و جالل، منع اغیار از ورود بـه  
آن بارگاه، خدمت و بندگی در آستان یار و مانع بـازاري شـدن جمـال معشـوق     
است. زلف در این معنا با تعابیري چون رقیب، نگاهبان، طـره، دربـان، حاجـب،    

تـوان اسـتنباط   رود. از این تعابیر مـی دار، حامی رخ، شحنه، غیور به کار میپرده
نمود که حاجب و دربان زلف با منع و جلوگیري اغیار از ورود به حریم جمـال  
یار باعث شوق و هیجان و رغبت و نیز تشدید آرزوهاي طالبان و نیاز و گـدایی  

شود و همین امر است که موجب تیزي بازار معشوق و آتش عاشقان معشوق می
ضمن اینکه حضور حاجب و دربان در آستان درگاه جمـال،  گردد.دل عاشق می
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خود حاکی از جالل و شکوه و ابهت آن درگاه پادشاهی است؛ آنچنان که شکوه 
گـردد.  و ابهت رخ شاهد دنیایی نیز با مالزمت زلف زیبـاي او صـد چنـدان مـی    
ز هایی اتصاویر شعري از حاجب زلف بسیار فراوان است، در اینجا تنها به نمونه

کنیم:آن تصاویر و تعابیر اکتفا می
ایرانـیهـاجـب دربـار شـب حـــنـایـ

)287، ص 1376فروغی بسطامی، (

ـاــاري گویـدایـم اي طـره! حجاب رخ یـ

خم به خم زلف تو برچهره نقاب است نقاب  
)84همان، ص (

ا نکنـنـدــاشـتـا تـو را اهـل نظـر هیچ تم

طـرة تو ره فتح باب بـسـت واستـخمـی وح   راـــو در  نـگشادي فتـگر  چـهـرة  ت
د را ز پردة مشکین نـقاب بـست ــخـورشی

)27، ص 1371، (عطار

رـد چشم بد  اثـه کنـتـرسـیـد زلـف تـو ک

که کسـی دست بـه آن سیب زنخدان نـبـرد 
)1614، ص 4صائـب، ج(

چشم شده استراپاي از آنـزلفش از حلقه س

چ کـس بــیـداد ـهیـبــه  نپـسـنـدد 
)42، ص 1371فرخی سیستانی، (

زلـف  او  حـاجب لـب  اســت  و  لـبـش

نـرود گویی ابري است که از پیش قـمر مـی
)507، ص 1365، (سعدي

جور معشوق چنـان نیـسـت که الـزام رقیـب

گشـتتـر میز ابـر دیـده کنارم به اشـک، 
)459همان، ص (

گشـتچو ابـر زلـف تـو پیـرامـُن قـمر مـی

تجلی و تعین جمال و جالل:-3
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دو صفت کلی جمال و جالل به عنـوان صـفات زوج، اوصـافی مسـتقل و     
اند متحد و یکتا اما با ظهـور و نمـود   مجزا از یکدیگر نیستند بلکه اساساً صفاتی

اند و هم مظهـر جـالل.   الهی تواماً هم مظهر جمالمتفاوت. به همین دلیل مظاهر
اند. نتیجه این سخن آن است این صفات به نسبت با خداوند در حکم اسماء اوي

که صفت جمال و جالل خداوند همان تجلیات و ظهورات اوست. این مظاهر و 
اند نه صـفت،  تعینات که نمود صفات اوست و جلوة جمال و جالل او خود اسم

جاست که اسماء الهی را تعبیـر بـه تعینـات و مظـاهر هسـتی در همـه       از همین 
و علـم آدم  «اند و همین اسماء بود که خداوند بر آدم تعلیم فرمـود  مراتب نموده
).31(البقره » االسماء کلها

اند، یعنی ایـن دو صـفت   جاللی-تجلیات و ظهورات خداوند همه جمالی
هـاي  دارند با این توصـیف کـه جلـوه   توأماً در هر مظهري از مظاهر الهی ظهور

جمال و جالل در این مظاهر گاه، شدت و ضعف دارد و یکی بر دیگري غالـب  
است؛ لذا شاید توان گفت که هیچ جلوه جاللی نیست که در آن، صفت جمـالی  

نهفته و مترتب نباشد و عکس آن نیز صادق است.
یدالعقاب و صفت جالل آنچنان که آن را صفت خشم و قهر و معقب و شد

اند نیست؛ اینها همه هست و اینهمه جـالل نیسـت. صـفت جـالل     ظلمات گفته
شامل تمام صفات با عظمت و شکوهمندي است که در تعینـات هسـتی ظهـور    
دارد از جمله صفات با شکوه قدرت و علم و اراده و حاکمیت و پادشاهی مطلق 

زیرا هر صفت جمـال  همتایی و کمال در زیبایی؛ و احاطه و واسعیت و حتی بی
همتایی باشد متصف به جـالل و شـکوه خواهـد شـد.     نیز که در حد کمال و بی
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ال «اند: صفت جالل و جمال گاهی در ظهورِ مطلق نیستند بلکه باطنی و وجدانی
).103(االنعام » تدرکه االبصار و هو یدرك االبصار و هو اللطیف الخبیر

بل شهود بـا قـواي مدرکـۀ حاسـه     بنابراین، صفات جالل و جمال بتمامه قا
گیري از قواي نفسانی و وجدانی از جمله قوه خیال و وهم نیـز  نیستند بلکه بهره

الزم ادراك جمال و جالل است؛ هر چند کافی نیست.
صفات جمال و جالل در شعر فارسی، همچون دو زلف یار است که از دو 

عاشـقانه و عارفانـۀ   طرف، سراپاي محبوب سرمدي را فرا گرفته است. در شـعر  
فارسی، توجه شاعر به زلف بیشتر از منظر جمالی است تا جاللی.

شاعر براي بیان و توصیف زلف و تجلیات جمال و جالل در آن، به ناچـار  
گیرد. این مالئمات و از مالزمات، مالئمات و خصوصیات زلف و گیسو بهره می

بـودن، خوشـبویی و   انـد از: زیبـایی و خـوش منظـر     خصوصیات عمدتاً عبارت
شکوهمندي آن، خوش لمس بودن، شکوهمندي در درازي و گسـتردگی زلـف،   
شکوهمندي در آراستگی زلف به زیورها و گوهرها، شکوهمندي در آشـفتگی و  

پریشانی و پیچیدگی زلف.

زیبایی و چشمنواز بودن زلف
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شـاره  گریهاي آن، در تعبیـر عرفـانی ا  زیبایی و تماشاگه بودن زلف و جلوه
دارد به زیبایی و چشمنوازي جهان هستی و همۀ تعینات وجود از جمله شاهدان 
و نیکوانی چون نباتات و معادن، آسمانها و افالك، شب و روز، حیوانات و آبهـا  

تـرین مجـالي جمـال    ها و زیباتر از همه، برترین تعین هستی و شریفو چشمه
چشمنوازي زلف عالوه بر ذات و .. منشأ و عامل زیبایی و ..یعنی انسان جمیل و

-بویژه در برابر رخ-گردد به اشکال و حرکات زلفماهیت زلف، معموالً باز می
و آشفتگی، پریشانی، درازي، صافی و پیچ و خمهاي آن، آراسته بودن به زیورهـا  
و گوهرها و سیاهی آن در کنار سفیدي و روشنی رخ. زیبایی و تماشـاگه بـودن   

کنیم:ناگون آن را در ابیات زیر مشاهده میهاي گوزلف و جلوه

د که باز آید و جاویـد گرفـتـار بـمانـدشــ
)199، ص 1379حافظ، (

ش دل حافظ روزيــبه تماشاگه زلف

اووس که در باغ نعیم افتاده استــچیست ط
)81همان، ص (

تو در گلشن فردوس عذارکینشزلف م

ت ـی اسـینصنم ماست که در هر خم زلفش چ
)458، ص 1365، (سعدي

صنم چین به حکایت گویندهمه عالم

کـه دیگر به سـرم بـاز آیـدرفتـه چنـان ـن
)1748، ص 4، ج (صـائب

به تماشاي سر زلف تو عقل از سر من

شـود وقت دل از زلف سمنساي تو خوش  می
)2403، ص 5همان، ج (

باشدفیض در ابر سیاه و دل شب می
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خوشبویی و شکوهمندي آن
هاي جمال زلف، خوشبویی و عنبرافشـانی آن اسـت. بـوي خـوش     از جلوه

اشاره دارد به خوي خـوش، لطافـت و رفتـار و سـکنات و حرکـات      زلف غالباً
هایی که از طرف معشوقان بـر دل عاشـقان   ظریف شاهدان و نیز حاالت و بارقه

یات و در سراپاي انـدام و قامـت   یابد. این بوي خوش را در تمامی تجلنزول می
توان حس نمود.یار می

بوي خوش زلف، عامل آشوب و بیقراري دلهـا و جـذب آنهـا و جـذابیت     
تر معشوق است و همچون مأموري راهنما و پیک مرشد، دلها را به سـوي  افزون

کند. از منظري دیگر، بوي عنبرین زلف را مایۀ آرامـش  یار و زلف او هدایت می
یـی اسـت کـه    اند، در این معنا، بوي خوش همچون بـاده ر روان گفتهجان و قرا

آورد و فقدانش بیقراري و خمـار و آشـفتگی؛   دنش مستی و زوال غم میــنوشی
ن دیگـر،  ـــ ق کسب قرار جز همـان بـادة عنبـرین نیسـت و بـه سخ     ــپس طری

وش از کثرات هستی، غنیمت و موهبتی است آرامـبخش کـه   ــاستشمام بوي خ
واریها و رنجهـاي  ـــ دات بـه واسـطۀ آن دش  ــنات و تقیــدر زندان تعیعاشقان

زدایند.فراق را از خاطر می
خوش بودي اگر بودي بوییش ز خـوشخویی

)530، ص 1379، (حـافظ
ن ارزدــآن طره که هر جعدش صد نافه چی

دانی هم اوت رهـبر آیــدــــاگر بتـاـگف
)254همان، ص (

م کردـالمــگمراه عگفتم که بـوي زلفت

ه بـوي سر آن زلف پـریـشان بـرومـمـن ب
)380همان، ص (

رد راه، غریبـی نبــگرچه دانم که به جای
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اد رفت ــو عمرم به بـه از اشتیاق تـدردا! ک
)129، ص 1375، یی(اوحدي مراغه

کنـمب روز میــو شــبر بوي باد زلف ت

رند ـآسا بسوي مشکـاز پی دل ره بدان گی
)681، ص 1369، (خواجوي کرمانی

ورنی کی به شب شوریدگانستمشک غماز ا

یقرار من اسـتـت دل رنـجور بــکه راح
)442، ص 1365، (سعدي

ف یار من استـوي زلــمگر نسیم سحر ب

خوش لمس و لطیف بودن زلف
سـت  لطافت و نرمی زلف چنان است که هر عاشقی را آرزومند و مشـتاق د 

سازد.سودن می
ت ــه بوسـوز غالیـتم هنـه بودم و دسـگرفت

)445، ص 1365، (سعدي
به خواب دوش چنان دیدمی که زلفینش

بس طرفه حریفی است کش اکنون به سر افتاد 
)125، ص 1379، (حافظ

حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود

ـم بــا سـر عتــاب رود بور آشـتــی طـلـ
)241ص هـمان، (

ر سر زلفش زنم به تاب روددچو دست 

تـنهایـی شـبتا سـتانم مـن از او داد 
)433، ص 1، ج 1381، (شهریار

کاش یک روز سر زلف تو در دست افتد

شکوهمندي در درازي و گستردگی زلف
درازي و وسعت زلف که سراپاي قامت یار را پوشانده است منظري از جالل و 

دهد و این تجلی جاللـی معشـوق اسـت کـه سلسـله      را جلوه میشکوه معشوقانه
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تعیناتش، سراپاي وجود حقیقی او را فرو پوشانده است و جهان کهکشانها بـا ایـن   
عظمت و جالل تنها خمی از تارموي جالل و شکوهمندي اوست.

ینم ـبویی در شانه نمیـوي او مـوز گیس
)729، ص 1369، (خواجوي کرمانی

ن یک موي از حلقۀ گیسویشبینم دو جها

دـیی چـنباید به هر مو شـانهکه می
)168ص ،1361، (امیر خـسرو دهلوي

درازي هسـت در موي  تـو  چـنـدان

بند قبا باز آمده گیـسو به دامان تا کجا؟ 
)549، ص 1368، (خاقانی

طرف کله کژ بر زده گوي گریبان گم شده

رها و گوهرهاشکوهمندي در آراستگی زلف به زیو
زیورها و جواهراتی که براي زیبایی و شکوه شاهدان بر زلف و گیسوي آنان 

شد در شعر شاعران عارف به دلها و جانهاي عزیز عاشق تعبیر متصل و مرصع می
انـد و جـان بـه    شده است که همچون گـوهرانی از سـر زلـف شـاهد درآویختـه     

در برابر شکوه و عظمت زلف عاشق اند. گاهی جانهايهاي سر زلف سپردهحلقه
. اما اواند در تارهاي زلف چنان حقیر و خوار دانسته شده که گویی جاندارانییار

عموماً دلبستگی جانهاي عاشقان و اتصال آنها به زلف یار به صورت دولتمندي و 
شکوه زلف یار و صاحب گنج بودن آن به تصویر کشیده شده است:
دان چوگوست زیرهر مویی دلی بینی که سرگر

)446، ص 1365، (سعدي
عنبرین چوگان زلفش را گر استقصا کنی

ـؤ تـر  ــؤلــلــؤ زرـــؤلــزده بـر لـ
خسرو و شیرین)، (نـظامی

ـؤ زرـــؤلــاده لـــهـبه  گیسـو  در ن

اشـم   ــو بـداي گنــج قــارون تــــگ ـفــته از زلــارون هشـج قــاال اي گن
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(شهریار)
ـدار  ـدیوشـــزار آفتـاب خــد هــص

)264، ص 1373، (عـراقی
یـمـو نـظـاره کنــــار مــر تــزیـر ه

تو پوشیده شد چون عالمی پیچ زلفدر پیچ
)1638، غ 543، ص 1361، (امیر خسرو دهلوي

یـبهر گشاد عالمی بگشا ز زلف خود خم

ا  یافـتـی ــدي آیینه جانهرور  آیـنه بردا
)672، ص 1368، قـانـی(خـا

گر شانه در زلف آردي از شانه دلها باردي

ویت ـجان زهر مجهانیبرافشان تافرو ریزد 
)114، ص 1379، (حـافـظ

و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازي

شکوهمندي در آشفتگی، پریشانی و پیچیدگی زلف
کند کـه آدمـی   د میهر گونه آشفتگی و پریشانی زلف معموالً حالتی را ایجا

گردد. این تلذذ گاه به حد آشفتگی دل و پریشانی و فرحمند میذبا نظاره آن متلذ
شود و هر چه پریشانی و تاب و آشفتگی زلف بیشتر، آشفتگی و خاطر کشیده می

غلبات شوق در دل عاشق شدیدتر:
در دلم صد هزار تاب انداخت

)17، ص 1371، (عطار
مویـشتاب در زلـف داد و هـر

مراد از پریشانی زلف، پریشانی کثرات است؛ یعنـی هرگـاه خداونـد زلـف     
سازد گویی که حال و وضـع عالمیـان، بـویژه جانهـاي     روي خود را پریشان می

آشـوبد  سالکان و عاشقان قرار یافته در پیچ و خم زلف (:تعینات) خـود را برمـی  
یابد و با نشر آن جان یزیرا که با حرکات زلف (کثرات)، بوي خوش آنها نشر م
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گردد. ضمن اینکه با حرکـات زلـف، چهـرة معشـوق     عشاق آشفته و پریشان می
شـود و ایـن   گردد و سپس در پشت پردة زلف پنهان میزیبا رو گاهی نمایان می

.سازدامر بواعث رغبت و آتش خاطر را در دل عاشقان تیزتر می
ست؛ افشاندن و کمند جالل و شکوه زلف تنها منحصر به پریشانی آن نی

ساختن و پیچ و خم و جعد و گره گشادن و بسیاري دیگر از موارد نیز در شکوه 
توان دید:هایی از آنها را در ابیات پیامده میو جالل زلف موثرند که نمونه

سر زلف خود مشوران که جهان به هم برآید 
)427، ص 1375، وحدي(ا

طراند خاان به زلف تو سپردهـچـو جهانی

که دل هـر دو جـهان بسـتۀ یـک مـو دارد 
)175، غ 139، ص 1376، (فروغی بسطامی

این چه تابی است که آن حلقۀ گیسو دارد

ام را ـۀ زنجیر بین شیران خون آشــدر حلق
)629، ص 1369، (خواجوي کرمانی

کشان بخرام و گیسو برفشانحلقۀ درديدر

چه سنجد؟یی ه طاقت آرد؟ ویرانهـود چـدل خ
)66، ص 1373، (عراقی

چـون زلـف بـرفشانی عالم خراب گردد

ن اسـت ـک  شمه  ایــز  کـارستان  او  ی
)67، ص 1379، (حـافـظ

خـم زلــف تو دام کفر و دین اســت

طرق و منازل طریقت و کمند و ریسمان دلها-4
عبور و گذر زلف در این تعبیر، موضوع و مکان حرکت و راهیابی و وسیله 

و رستگاري است. چنان که پیشتر اشاره شد زلـف همـان کثـرات ونیـز تعینـات      
ناسوتی است و این تعینات، حامل جانهایی است که در یک سیر تکوینی، ره بـه  
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تـوان دریافـت کـه جـان     سوي جمال آفتابگون رخ یار دارند. از این سـخن مـی  
طـی  داز نشـأت خـو  کثرات در یک مسیر طولی و با یک حرکت جوهري از آغـ 

کنند و با پروراندن استعدادهاي ذاتی خود در آتـش رخ یـار، همچـون    طریق می
یابند.یی در آفتاب بقا مییی در دریا و ذرهگردند و همچون قطرهسپند فانی می

بنابراین، زلف (تعینات و کثرات) گویی راه و طریقـی اسـت گسـترده کـه     
اند. از سـوي دیگـر،   خ ذات در حرکتجانهاي پوشیده و پنهان در آن به سوي ر

زلف چونان ریسمانی است که بدون آن هیچ جان و دلی تـوان بیـرون آمـدن از    
توان آن را کمند و ریسمانی دانست کـه  چاه ظلمانی تعینات ندارد و در واقع می
افکنـد و آنـان را اسـیر و دلبسـته خـود      شهسوار عالمیان براي صـید جانهـا مـی   

سازد.می
به تناسباتی که میان زلف و تعابیر گونـاگون عرفـانی آن وجـود    بــا توجه 

در این تعبیـر و معنـا از   -که به موارد متعدد از آن پیش از این اشاره شد-دارد 
اندیشی فراوان به شـرح و تفصـیل ایـن معنـا     زلف نیز شاعران، با تامل و باریک

داریم.زبان شعر بیان میاند. در اینجا تناسبات موجود در این تعبیر را به پرداخته

زلف نماد راه و طریقت سلوك
ترین معانی و تعابیر زلف است. در این تعبیر، سر این معنا و تعبیر از متداول

زلف آغاز طریقت است و انتهاي زلف و رخِ منظور، پایان راه سلوك. چنـد بیـت   
شاهد در این معنی:

تــا روي تــو و هـمـه خــطـرنـــاك  د  هزار  مــنـزلــاز  زلف  تـو  ص



نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 182

)917، ص 1362،(سنایی

ـریــشـان گرفــت  ـۀ آن زلـف پـحلـق
)117، ص 1361، (امیرخسرو دهلوي

ردــلب کعبـه روي تــو کـــدل  ط

روده پاي خویش به زنجیر میــمسکین ب
)272همان، ص (

دیوانه شـد دلم ره زلف تـو بـرگرفت

بــاز یـافت گوهـري در پــردة جــان ان بـاز یـافـتــانــتـا دل من راه ج
راه آن  زلــف  پـریـشــان  بـاز یافت یک شـبی در تاخت دل مست و خراب
زنـده گشـت و آب حیـوان بـاز یافـت ردـچـون بـه  تـاریـکی زلـفـش راه ب

…زیـر زلـف دوست پنهان بـاز یافت 

)101، ص1371(عطار، 

ـالــم  آشکــارـآفـتـاب  هـر  دو  ع

آن هم به زلف پر شکنت رفته رفته رفت
)339، ص 1370، محتشم کاشانی(

زاران شکسـتگیـــمن بودم و دلی و ه

دانسـت سپـیـدة سحـري را شـب سیه
)119، ص 1، ج 1381، (شهریار

دي که راه بناگوش رفت از آن سر زلف

و منازل طریقتها و خم زلفحلقه
منازل راه، مکانها و مقاطعی بودند که اهل سفر در طی مسـیر در آن مکانهـا   

آرمیدند، اما پس از اندك زمانی آن مرحله را براي رسیدن به آمدند و میفرود می
گفتند. منازل طریقت در ادبیـات عرفـان، تمـام مراحـل     نهایی ترك می» سرمنزل«

که گذر از هر یک از آن مراحـل، سـالک را بـه    نفسانی، وجدانی و اخالقی است 
و » صـد میـدان  «سازد. خواجه عبـداهللا انصـاري در   تر میسرمنزل مقصود نزدیک
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به بسیاري از این منازل و مقامات اشـاره کـرده اسـت. مـراد از     » منازل السایرین«
منزل، گاه منزل یار، گاه منزل ویران یعنی دنیا و گاه طول مسافت یـک منـزل تـا    

هـاي زلـف   ل دیگر است. در شعر فارسی، پیچ و خم و چین و شکن و حلقـه منز
گاه به منازل راه داللت دارد.

م    یاتا بـه اقلیم وجود این همـه راه آمده
)389، ص 1379، (حافظ

دمـم و ز سر حد عــایرهـرو منـزل عشق

یش است در بدایت  پکش صدهزار منزل 
)113ص (

کجا تـوان بستصورت ایـن راه را نهایت

رناك ـخـطهـمـه و وــروي تـتـا 
)917، ص 1362، (سنایی

زلــنــــف تـو صــد هــزار  مــاز زل

د ـانمـو کـند تـتا نگویی که اسیران کم
)500، ص 1365، (سعدي

د پریشان تو زندان دلی استـهر خم از جع

رح حال توـشااد صبـکه آشفته گفت ب
)431، ص 1379، (حافظ

اي؟کین! چـگونهـاي دل مسدر چین زلفش

درازي زلف و درازي راه طریقت
درازي و کوتاهی راه طریقت به جهت مکانی و حتی زمانی نیست بلکـه بـر   

هــ.ق.) مسـافت راه   979-1050صدرالمتالهین (» حرکت جوهري«مبناي نظریه 
راه طریقـت و  شـود. بنـابراین، درازي و کوتـاهی   براساس حرکت سـنجیده مـی  

سلوك به معنی بطیء بودن و سریع بودن حرکات و تغییـرات در جـوهر و ذات   
نفسانی سالک است و اگر حرکت تحوالت درونی و معنوي سالک شـتابنده تـر   
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باشد راه سلوك کوتاهتر خواهد شد. در شعر فارسی، درازي طریق سلوك را بـا  
اند.درازي زلف تصویر نموده

نـهایت و این راه بیزنهار از این بیابان
)113، ص 1379، افظـ(ح

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیـفزود

کندزان سفر دراز خود  عزم وطن نمی
)212همان، ص (

تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او

دــیی چنهـانـاید به هر مو شـبکه می
)168، ص 1361، (امیرخسرو دهـلوي

ــو چـنـدانوي  تــدرازي هست در مـ

راه من سوي تو چون زلفت دراز و پرشکن 
)653، ص 1368، یـانـاقـ(خ

اي طریق جستجویت، همچو خویت بوالعجب

سیاهی زلف و تاریکی راه سلوك
تاریکی و ظلمات راه سالک جز غلبۀ نفسانیات و مادیات ناسـوتی و انتـزاع   

که حجاب کثرات، نـور  یینور وجه ازلی از جهان کثرات نیست. در چنین مرتبه
تـوان  وجه ذات را از جان و دل سالک منتزع ساخته است جز ظلمت نفس نمـی 

چشم داشت. در این ظلمت و سیاهی، خطر گمراهی و هالك و هجـوم رهزنـان   
نفسانی مالزم طریق سیر و سلوك است.

ان دوید که گلگون اشک بر مژگان  ــچن
)259، ص 1366، (وحشی

اد در شب تارــره فتو اگرش ــبه تار م

و که راه یابد در زلف شب مثالتــتا ب
)110، ص 1371،(عطار

روي همچو روزتعطار شد چو مویی بی
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ـو بـس ـروشـنـی یـک ذره از روي ت
)342همان، ص (

ـفـت  عـقـل  راــک زلــاریــدر ره ت

اديــلـم  و اهللا هــــل  مـظـــیبـل
)464، ص 1379، (حـافظ

ـن زلـفـتـد انـدر چیــظ  شـحافدل 

پیچ و خم، چین وشکن و تاب زلف و ناهمواري راه سلوك
مشکالت، ناهمواریها و نشیب و فرازهاي راه طریقت همان حمالت نفس و 
هجوم مالئمات و صفات کثرات و مادیات بر دل و جان سالک است. صـفات و  

مال و فرزند و دنیا، ریـا  مالئماتی چون جاه طلبی و دروغ و شهرت و حرص به 
و خودخواهی و تعصب، همرهان سست عناصر و... . شاعران، این ناهمواریهاي 

ا چین و شـکن و گرههـاي نهـاده بـر هـر تـار زلـف و ... بـه تصـویر          ــراه را ب
اند.کشیده

چـیـچ پـیـش پـعروسـان رهو زلف ــچ
))(بوستان237، ص 1365(سعدي،

ت به هیچـاجــنه حنـه انـدیشـه از کس

اب و حلقه و سرِ هر زلف گفتگوست  ــدر ت
)89، ص 1377، (پروین اعتصامی

م راهـهاي مـاــو خرگی و پـیـچــاز تی

البــد راه طــچـش آمـــیـو از او در پ
)763ب. ، 1368شبستري، (

ت  غـالـبـژي بـر راسـتی زو گشـــک

است و فراز است زیرا که به هر ورطه نشیب 
)94، ص 1376، (فـروغی بسطامی

ز آن عمر من و زلف تو کوتاه و بلند است
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باریکی تارهاي مو و باریکی و تنگی راه طریقت
راه سیر و سلوك راهی دقیق و باریک است و شرط سیر و طی طریق، دقت 

و تأمل و پرهیزگاري است.

اي و اي عنایت! دست گیرـادت! رخ نمــاي سع
)265، ص 1373، (عراقی

راه باریک است وشب تاریک ومرکب لنگ وپیر

ودـوي تو بـتر از مآه از ایـن راه که باریک
)178، ص 1376، (فروغی بسطامی

همه شب راه دلم بر خم گیـسوي تـو بـود

ـکـاریـبمـوي ـوـچرهـیگاهـو آنــ
لیلی و مجنون)، (نظامی

کـوي  تــاریــکاي   و  ــعـقل  آبله  پ

اهللاکثرت تارهاي زلف و کثرت طرق الی
هر کدام از تارهاي موي یار یعنی ذره ذره کثرات، نشان و راهی است بـراي  

ی ـــ ادراك ذات جمال و جالل. کثرت تارهاي مو بر کثـرت آیـات هـدایتگر اله   
نیـا:  (پیـامبر (ص) (صـدري  » اهللا بعدد انفاس الخالئـق الطریق الی«ت دارد: ــدالل

).308، ص 1380
ر خمی ـه راه خلق فکندي ز هــدامی ب

)284، ص 1376، (فروغی بسطامی
اي زلف خم به خم که زدي راه عالمی

ت ـري اسـو رهبتــةسوي حق هر ذر
)2273ب ،1379، الطیرمنطق، (عطار

هر نفس ز انفاس عمرت گوهـري است

و راهــی دگر ـدـر  ذره بـپــس  ز ه
)85، ب 15ص هـمان، (

ذره درگاهـی دگرهــردر هـسـت  
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وام ـمن اسیـر خـم گیسـوي تو و تار ت
)136، ص1372، نیـیـ(خـم

تار گیسوي تو آخر به کمندم افـکنـد

ي راه وصالبوي خوش زلف و جذابیت و شوق انگیز
راه طریقت با آن همه سختیها و خطرها از این جهت که بوي زلف یار از آن 

رسد مایۀ قرار و جذب شدن و در دام افتـادن آن اسـت. شـاید تنهـا     ه مشام میب
دلخوشی و مایه قرار و پیک یار و راهنماي جمال، همین بوي عنبرین یار اسـت  

یابد. عاشقان و سالکان نیز به واسطه بوي زلـف یـار   که از وجود کثرات نشر می
د.یابناست که  به منزل یار و سرچشمه آب حیات راه می

دان گیسوي مشک آسا برندـی دل ره بــاز پ
)681، ص 1369، (خواجوي کرمانی

مشک غماز است ورنی کی به شب شوریدگان

مـن بـه بـوي سـر آن زلـف پریشان بروم 
)380، ص 1379، (حـافظ

یبه جایی نبرد راه، غرـم که بــگرچه دان

آورد و در کـار مـینمـا را بــه دیوانۀدل 
)164ص (همان،

آوردی ز زلف یار میـصبا وقت سحر بوی

ن شودتاده رفـهر که چـون برگ خزان آم
)1308، ص 3، ج (صائب

د خضر راه او شـدنــتوانهـر نسیمی می

کمند و ریسمان زلف
گستردگی و امتداد مراتب هستی چنان است که موجودات هر مرتبۀ خود را 

السموات و ما وهللا یسجد ما فی«یابند: رفتار میدر دام دلبستگی جمال و جالل، گ
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) مراتب گسترده و 49(النحل ». االرض من دابه و المالئکه و هم ال یستکبرونفی
ممتد حضرت الهیت از عقل جبروتی و مثال ملکوتی تا مرتبه حس و شـهادت و  
مرتبه انسان کامل (= عالم اصغر= کون جامع) همگی تعین و نمود ذات احـدیت  

ی است. این مراتب تعینات با چنین گستره و امتداد، گویی زلفی است کـه از  غیب
الغیوب احـدیت را فـرا گرفتـه و فـرا پوشـانده اسـت.       سر تا پاي حضرت غیب

اند شاعران عارف با عنایت به این امر، زلف یار را همچون کمندي تصویر نموده
سـتره مراتـب پهـن    که در تمامی مراتب افکنده شده و همچون دامی در تمامی گ

گشته است. دلبستگی و گرفتاري فطـري کثـرات در دام و رسـن ذات احـدیت     
موجب شده است این گرفتاري و اسارت نه مایه دلتنگی و کـدورت بلکـه مایـه    
قرار و خشنودي آن کثرات باشد، لذا کمند زلف براي عاشقان و سالکان به منزله 

ب پیوسـتن بـه دریـاي قـرار و     وسیله نجات از وادیهاي بیقراري و حیرت و سب
سکون است.

رغ دل نماند نگشته شکار حسنـیک م
)416، ص 1379، (حافظ

از دام زلف و دانه خال تـو در جـهان

اندکه بـسـتـگان کـمنـد تو رستگاران
)215همان، ص (

خالص حافـظ از ان زلـف تابدار مباد!

دـصـد دل به زیـر طـرة طـرار بنـگری
)517ص ،1365، (سعدي

آن دم که جعد زلف پریشـان برافکنـد

ه هر حلقۀ موییت گرفتاري هستـکه ب
)452همان، ص (

به کمند سر زلفت نه من افتادم و بـس
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آن گاه که زلف و گیسو را از باال به پایین نظاره کنیم، کمندي دراز متصور 
در دست خواهد شد که یگانه شهسوار قلمرو معبودیت آن را براي شکار دلها

گرفته است و هنگامی که آن را از پایین به باال در نظر آوریم گویی ریسمانی 
خواهد بود که گرفتاران در چاه ظلمتها با چنگ زدن بدان خود را از آن چاه 

المتینی است که بخشند. بنابراین در چنین تعبیري، زلف همانند حبلرهایی می
شود.وسیله تمسک و اعتصام واقع می

مین روست که شاعران در اشعار خود از یک سو به هشیاري در برابر از ه
سیهکاري کثرات زلف و از سوي دیگر به تمسک و اعتصام به زلف (:کثرات) 

کنند. چنگ زدن به زلف یار در اینجا به معنی توجه و همت به آثار و توصیه می
الهی از آیات جمال و جالل الهی در مظاهر هستی و پرداختن به جمال حقیقی

طریق عشق ورزیدن به این مظاهر هستی است؛ یعنی عشق ورزیدن از طریق 
مجاز به وجه حقیقیِ محبوب سرمدي. سیهکاري کثرات نیز همان بعد ظلمانی و 

اضالل آنهاست.
شک نیست که باشد سر این رشته به جایی

)419، ص 1375، اوحدي(
مــزم و رفتــیک روز به زلف تو در آوی

ت ـگرفــان ـریشــف پـآن زلـقـهـحل
)117، ص 1361، (امیرخسرو دهـلوي

و کـــردــۀ روي تـــلب  کعـبـدل  ط

ـاهـد که دل خسته برون آورم از چـاشـب
)488، ص 1369، (خواجوي کرمانی

و پیچمــف رسنتـاب تــله زلــدر سلس

چه خالص آن را که دستاویز ثعبانی بود؟! 
)98، ص1373، (عراقی

عاشقان را جز سر زلف تو دستاویز نیست
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دست در حلقۀ آن زلف خم انـدر خـم زد
)171، ص 1379،  ظــافــ(ح

جان علوي هوس چاه زنخدان تـو داشت

د ـزود از رســن زلـف تـو بـر چرخ برآی
)68، ص 2، ج 1378، شمسکلیات(

درچاه زنخدان تو هرجان که وطن ساخت

پایی ـان چلیــرسایــداده به تز پیچ جعد خود 
)228،  ص 5همان،  ج (

اهللان نقش حبلمود داده به موخگهی از زلف 

تشبیه زلف و گیسو به ریسمان و کمند در داستانها و اشعار عاشقانه 
حماسی بویژه با همین گونه تصاویر شعري، شایع و متداول بوده است از جمله 

شاهنامه فردوسی، داستان منوچهر (گفتار در داستان خسرو و شیرین نظامی و
)…اندر عاشق شدن رودابه به زال

یادداشتها
شَعر، صدغ، «زلف و مترادفات آن در زبان عربی اغلب با الفاظی همچون )1

و در زبان انگلیسی با » غدیره، عقیصه، ضفیره، ذُؤابه، جعد، طره، اسحم، وحف، فرع
به کار رفته است.» Hair ،Tresses ،Curls ،Ringlet, Locks«کلماتی چون 
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»/ زلفین«و » زرفین«رهان قاطع: ذیل ـــتبریزي: بالدین خلفرهانــر.ك: ب)2
علی اکبر دهخدا: لغتنامه، ذیل ». زلفین«و » زلف«محمد معین: فرهنگ فارسی: ذیل 

».زرفین، زفرین و زلف«
اکبر دهخدا: علی »/ زلف«اللغات، ذیل الدین محمد رامپوري: غیاثر.ك: غیاث)3

».زلف«لغتنامه، ذیل 
، …ات الفنونــاف اصطالحــوسوعه کشــوي: مـانــی تهــمحمد عل)4
.320./ شاه محمود داعی شیرازي: نسایم گلشن، ص. 908ص 
.13؛ تکویر 27؛ ملک 31؛ ق 3؛ زمر 37؛ سبأ 25و 40؛ ص 64و 90شعراء )5
داري گرتو زین دست مرا بی سر و ساماناز جمله: )6

(حافظ)من به آه سحرت زلف مشوش دارم 
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منابع
.1370، امیرکبیر، تهران، 3، چشرح مقدمه قیصريآشتیانی، جالل الدین: 

، دار احیاء التراث العربی، بیـروت،  االولیهالطبعج)؛ 18ن منظور: لسان العرب (ــاب
م.1988

، به اهتمام و مراجعه جورج متـري  همعجم المصطحات الصوفیابی خزام، انور فؤاد: 
م.1993عبدالمسیح، الطبعه االولی، مکتبه لبنان ناشرون، بیروت 

؛ تصـحیح نجیـب مایـل    رشف االلحاظ فـی کشـف االلفـاظ   الفتی تبریزي، حسین: 
.1362، مولی، تهران، 1هروي، چ 

، با تصـحیح و مقابلـه سـعید   کلیات اوحدي اصفهانیالدین: یی، رکناوحدي مراغه
.1375، امیرکبیر، تهران، 2نفیسی، چ 

، 5؛ به اهتمام محمـد معـین؛ چ.  برهان قاطعبرهان بن خلف تبریزي، محمدحسین: 
.1362امیرکبیر، تهران، 

، الطبعــه الحادیــه و العشــرون؛ اللغــه و االعــالمالمنجــد فــی: …البســتانی، کــرم و 
م.1973دارالمشرق، لبنان، 

، کتابفروشی 2، زیر نظر محمد دبیرسیاقی؛ چ نندراجآفرهنگ پادشاه، محمد (شاد): 
.1363خیام، تهران، 

؛ به اهتمام احمد مجاهد، قواعد العرفاء و آداب الشعراءالدین: ترینی قندهاري، نظام
.1374، سروش، تهران، 1چ 

ه، مکتبـ 1؛ چ موسوعه کشـاف اصـطالحات الفنـون و العلـوم    تهانوي، محمدعلی: 
م.1996ناشرون، لبنان 

..

....

......

..

..
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از محمـدتقی  » رسـالۀ تشـویق السـالکین   «(منضـم بـه   لـوایح جامی، عبدالرحمان: 
.1362مجلسی)؛ نور فاطمه، تهران، 

، 1؛ ترجمـه سـیدحمید طبیبیـان؛ چ    فارسـی الروس -فرهنـگ عربـی  ر، خلیل: ـج
.1363امیرکبیر، تهران، 

، به تدوین و تصحیح دکتر رشید عیوضـی؛ دیوان حافظالدین محمد: حافظ، شمس
.1379، امیرکبیر، تهران، 1چ 

الـدین سـجادي؛   ، به کوشش دکتر ضیاءدیوان خاقانی شروانیالدین: خاقانی، افضل
.1368، زوار، تهران، 3چ 

، بـه اهتمـام و   دیوان اشعار خواجو کرمـانی الدین محمود: خواجوي کرمانی، کمال
.1369، پاژنگ، تهران، 2تصحیح احمد سهیلی خوانساري؛ چ 

(شـرح گلشـن راز)؛ بـه کوشـش پرویـز      نسایم گلشنازي، شاه محمود: داعی شیر
.1377، الهام، تهران،1عباسی داکانی؛ چ 

، آثـار مرجـع فـرزان،    1؛ چ فرهنـگ اصـطالحات عرفـانی   ژوه، منوچهر: ــدانش پ
.1379تهران، 

، جیبـی ، شرکت سهامی کتابهـاي  3؛ چ پیشاهنگان شعر فارسیدبیر سیاقی، محمد: 
.1370تهران، 

، مؤسسـه لغتنامـۀ   2؛ زیر نظـر محمـد معـین؛ چ.    لغتنامۀ دهخدادهخدا، علی اکبر:
.1377دهخدا، تهران، 
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، جاویدان، 2، به کوشش م. درویش؛ چ دیوان کامل امیرخسرودهلوي، امیرخسرو: 
.1361تهران، 

، 1چ؛ بـه کوشـش منصـور ثـروت؛     اللغـات غیـاث الدین محمد: وري، غیاثــرامپ
.1363امیرکبیر، تهران،

، انتشـارات علمـی،   8؛ چ فرهنـگ اشـعار حـافظ   ارایی، احمـدعلی:  ــایی بخــرج
.1375تهران، 

؛ پژوهش و تصحیح دکتر جعفر شعار؛ دیوان شعر رودکیرودکی، جعفر بن محمد: 
.1378، مهد مینا، تهران، 1چ 

، طهـوري،  4؛ چ. رهنگ اصـطالحات و تعبیـرات عرفـانی   ــــ فادي، جعفـر:  ــسج
.1378تهران، 

، 5؛ بـه تصـحیح محمـدعلی فروغـی، چ     کلیات سـعدي سعدي، مصلح بن عبداله: 
.1365امیرکبیر، تهران 

؛ به اهتمام مدرس رضوي؛ چ دیوان سنایی غزنويسنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم: 
.1362، کتابخانه سنایی، تهران، 3

.1368، طهوري، تهران، 1، به اهتمام صمد موحد؛ چ. گلشن رازشبستري، محمود:
.1377ران، ـردوس، تهــ، ف1؛ چ فرهنگ اشارات ادبیات فارسیشمیسا، سیروس: 

.1381، نگاه، تهران، 23ج)؛ چ 2(دیوان شهریارشهریار، محمدحسین: 
الیسـوعیین،  لالدبـاء هالکاثولیکیـ ه، المطبعـ هبااللفاظ الفارسیه المعرشیر، السیدادي: 

م.1908بیروت، 

........
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ج)؛ به کوشش محمد قهرمان؛ 6(دیوان صائب تبریزيعلی: صائب تبریزي، محمد
.1370، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 2چ 

؛ ترجمه و تعلیـق حمیـد   المظاهر االلهیهصدرالمتألهین شیرازي، محمد (مالصدرا): 
.1364، امیرکبیر، تهران، 1طبیبیان، چ 

.1380تهران، ، سروش،1؛ چ فرهنگ مأثورات متون عرفانینیا، باقر: صدري
.1366، فردوس، تهران، 7؛ چ تاریخ ادبیات در ایراناهللا: صفا، ذبیح

، پیـک  1؛ بـا مقدمـه عبـاس اقبـال؛ چ     کلیات عبید زاکانیالدین: عبید زاکانی، نظام
.1376فرهنگ، تهران، 

.1373، نگاه، تهران، 1؛ چ دیوان عراقیعراقی، فخرالدین ابراهیم: 
، 6، بـه اهتمـام تقـی تفضـلی؛ چ     دیـوان عطـار  ین محمد: عطار نیشابوري، فریدالد

.1371انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 
، جـامی،  1بگلـو؛ چ  نـژاد و قـره  ؛ تصحیح و شرح انزابیالطیرمنطقـــــــــــــ : 

.1379تهران، 
، شـرکت  4؛ بـه کوشـش حسـین خـدیو جـم؛ چ      کیمیاي سـعادت غزالی، محمد: 

.1368هران، انتشارات علمی و فرهنگی، ت
؛ به کوشـش محمـد   دیوان حکیم فرخی سیستانیفرخی سیستانی، ابوالحسن علی: 

.1371، زوار، تهران، 4دبیرسیاقی؛ چ 
؛ گـردآوري و پـژوهش   دیـوان فروغـی بسـطامی   فروغی بسـطامی، میـرزا عبـاس:    

.1376، روزنه، تهران، 1حمیدرضا قلیچ خانی؛ ج 
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؛ ترجمـه و شـرح از   ات الصـوفیه ترجمـه و شـرح اصـطالح   کاشانی، عبـدالرزاق:  
، حـوزة هنـري سـازمان    1محمدعلی مودود الري و بـه کوشـش گـل بابـا سـعیدي؛ چ      

.1376تبلیغات، تهران، 
، الزهـرا،  1؛ نگـارش علـی شـیروانی؛ چ    شرح منازل السـایرین کاشانی، عبدالرزاق: 

.1373تهران، 
.1368ران، ، زوار، ته1مجلد)؛ چ 3(وفـشرح اصطالحات تصادق: ـگوهرین، ص

؛ بـا مقدمـه کیـوان سـمیعی؛     مفاتیح االعجاز فی شـرح گلشـن راز  الهیجی، محمد: 
(تاریخ مقدمه).1337کتابفروشی محمودي، تهران، 

؛ به کوشش مهرعلـی  دیوان موالنا محتشم کاشانیالدین علی: محتشم کاشانی، کمال
.1370، کتابخانه سنایی، تهران، 3گرگانی؛ چ 

.1371، امیرکبیر، تهران، 8؛ چ فارسیفرهنگ معین، محمد: 
؛ بـه کوشـش دکتـر    دیوان منـوچهري دامغـانی  منوچهري دامغانی، ابوالنجم احمد: 

.1370، زوار، تهران، 1محمد دبیرسیاقی؛ چ 
واشـی  حج)؛ بـا تصـحیح و   10(کلیات شمس تبریـزي الدین محمد: موالنا، جالل

.1378، امیرکبیر، تهران، 4الزمان فروزانفر، چ بدیع
االسرار)؛ به تصـحیح  : مخزن1(جخمسه نظامیالدین الیاس:نظامی گنجوي، جمال

.1363، توس، تهران، 1بهروز ثروتیان؛ چ 
.1372، انتشارات مؤلف، تهران، 3ج)؛ چ 8وربخش، جواد: فرهنگ نوربخش (ــن

.1370، دفتر تبلیغات اسالمی، قم، 2؛ چ فلسفۀ عرفانیثربی، یحیی: 


