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   چکیده

بیشتر شاعران در طوری که ؛ بانی داردبسامد فراو ،ادب فارسی ةشمع در گستر واژة           

اند؛ هکردمطرح  ،از آن را عیمتنوّ کاربردی و تصاویر و مفاهیم داشتهه توجّ ،ای خویش به شمعهسروده

آنان به محیط  ت شاعران در خیالپردازی و نگاه موشکافانةاقیّکه حاصل خلّ و مفاهیمی تصاویر

صویری و ت معنایی عدبُ دو فارسی در واژة شمع در متون منظوم گذشتة ،رو. از ایناست پیرامونشان بوده

از آغاز تا پایان سبک متون منظوم فارسی  ةبا مطالعین مقاله ا است. ی داشتهاستردهبازتاب گ آن،

 شمعتصویری  مفهومی و کاربردهای و بررسیرا آن استفاده از وو چگونگی ساخت  شمع ژةوا ،هندی

 یشعر شواهد ارائة این جستار با همچنین، .است کردهتشریح ، انآن روزگار شاعراندر شعر را 

رح در ش را ی از شارحانرخنادرست ب سطحی و گاه هایبرداشتو  هادریافت که است کوشیده، گوناگون

 سازد. روشن ،تصاویر مربوط به شمع

 

 ایهام ،تشبیه ،، شمع، تصاویر شمعشعر:کلمات کلیدی
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 مه مقدّ (3

اجتماعی و ... برای فهم دقیق  ،فرهنگی ،های علمیاشاره ه بهتوجّ و شعارآشنایی با روساخت ا    

لی و بنیادی یکی از دالیل اص ،زیرا است؛ ، امری ضروریگذشتهتون ادبی م ها درآنمعانی ابیات و 

 ،بنابراین .های اجتماعی و در نتیجه تغییر در آداب و رسوم زندگی مردم استتحوّل زبان، دگرگونی

 آگاهی ازرای راهی ب پژوهنده از معلومات گذشتگان و آداب و رسوم پیشینیان، ه وآگاهی خوانند

 ،در آثار بزرگان ادب فارسی یارزشمند نکات بسیار ،واقع درآثار ادبی است.  مایةندروساخت و ژرف

 ود،ه شها توجّت به آنا اگر با ظرافت و دقّامّ ؛دآینظر نمیچندان مهم ب ،نخستاست که در نگاه  نهفته

 .دباش گشاگره ،اشعار در هم موجودمبمعانی و مفاهیم  شناخت در ،برخی از پژوهندگان برایواند تمی

عموالً م معروفند،"های شعریتسنّ"عنوان ادبیّات فارسی بدر که ای مضامین و تعابیر کلیشه طرفی از

کرار تسپس در آثار دیگران  آشکار و، سازنویسندگان صاحب سبک و جریان شاعران وآثار  درآغاز،  در

رای خوانندگان ب "...شمع، ماه و پروانه، ،، شبخورشیدروز،  ،گل، بلبل" ی از قبیل:یهاواژه .وندمیش

 ،های شاعرانهکه در سرودهایی یکی از واژه دراین میان، ند.و چشمگیری آشنا یهاواژه فارسی، ادبیّات

کاربرد پیشین خود  ه امروزه با وجود روشنایی برق، شمع،البتّ است؛ "شمع"بسامد باالیی دارد، واژة

صورت کاالیی زینتی در مجالس شادی یا است و بیشتر ب منبع روشنایی و نور از دست داده عنوانبرا 

مع با زندگی مردم، شدر گذشته،  امّا ؛ردم کاربرد دارددر زندگی م ،دیآن هم به شکل مور و غم

یشتر ب ،شاعران و نویسندگان از طرفی، .است هآمدشمار میبی ضروری یو کاال هپیوندی اساسی داشت

 رتوپ در شب وآرامش و سکوت  ،آنان در خلوت ،ند؛ زیرااهاز دیگر اقشار جامعه به نور شمع نیازمند بود

هره بیشترین ب، ماندگار و عاطفی و هنری کالم خود و نگارش آثار ارزشمند بار برای اعتالی شمع، نور

ان هایشسرودهاز شمع و مالزمات آن در که شاعران  دیمتعدّ هایتوصیف بنابراین،. اندهبردشمع می ازرا 

غییر ت ا اکنون با گذشت زمان،امّ است؛ رایج و قابل فهم بوده ،شانمردم معاصربرای  ،نداهکردبیان می

و  زندگی مردم پیشین ةبا نحو نبودن ، آشناگذشتهاوضاع اجتماعی، متروک شدن آداب و رسوم 

ب و غری ،مربوط به شمع برای مردم این روزگارمفاهیم و تعابیر  صنعت، بسیاری از و پیشرفت علم

آشنایی با  همچنین چگونگی ساخت آن و پرداختن به شمع و ،تهمین علّب .اندشدهدور از ذهن 

 ،سویی از .نمایدضروری می شمع در اشعار شاعران گذشته برای درک معانی ابیات، و بازتاب کاربرد

 ةناملغت :لغت مانند هایاشاراتی که در فرهنگ وتاکنون پژوهشی کامل صورت نگرفته شمع،  مورد در
 پژوهشی رو،از این؛ انددهکر بیانشمع  ةی دربارهایی کلّآمده است، تنها آگاهی فرهنگ معین ودهخدا 

-758 ص :2ج ،شمیسا، فارسی ادبیّاتفرهنگ اشارات  ، کتابدارد ایارزندهاعات اطلّ ،بارهاین که در

 و تصاویر مرتبط با آن ساختن شمعی در مورد های مهمّبه نکتهنیز کتاب ین ا ه درالبتّ است. (786

ت پرداخت یّ. هدف از این پژوهش و اهمّنظر میرسدها ضروری ببه آن پرداختناست که  نشده اشاره

شمع  ةاصطالحاتی است که شاعران دربار فارسی با ادبیّاتزبان و آشنایی دانشجویان  ،نخست، آنبه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 96/نگاهی به شمع و بازتاب آن در شعر فارسی 

 سطحی و گاه هایبرداشتاشاره به  ،دوم .نددانشجویان مبهماند و بعضی از آن تعابیر برای آورده

 اند. هکردبیان  ،شمع هط بوبو تصاویر مر از ابیات ایپارهاز شارحان در شرح ی است که برخنادرستی 

ها گدر فرهن چنانکهة شمع از پرداختن به موضوع اصلی، یادآوری این مطلب ضروری است که واژ پیش

مشهور است مولد است؛ یعنی  چنانکه/بفتحین/ به معنی موم )از قاموس( -شَمَع»آمده، عربی است: 

بعد از اختالط عرب و عجم به هم رسیده و صاحب بهار عجم گوید که در فارسی سکون میم مستعمل 

شیء التسمیهکند و این مجاز است از قبیل که از موم یا پیه ساخته، روشن می است. به معنی چیزی

اللغات: ذیل شمع(. و )غیاث« باسم مادتهُ و آن را به فارسی شماله گویند. شموع جمع شمع است

 یک بار آمده است: ،شماله گفته شده که فقط در شعر بسحاق اطعمه ةباردر

 هما که در دل بسمممحاق برفروخت آن شممممع

 

 از رهممگممذر نممور بممرنممج شمممممممالممه بممود   

 شماله( ة)نک. فرهنگ رشیدی: ذیل واژ

ها به این ة آنکه در هم آن مطالب یکسانی آمده ة شمع و ریشةبرای واژ ،موجودهای در تمام فرهنگ

  شمع(. ةذیل واژ :دهخدا ةنامی موم عسل و یا پیه است )نک. لغتنکته اشاره شده که شمع به معنا

 ادب فارسیدر  شاعر شمع و ةرابط (5

 ازای خزان و ... بخش عمده، روب، بهار، غطلوع ،توصیف طبیعت که گفت این بحث باید آغاز در     

شان در پردازیبینی و نکته ت نظر شاعران و باریکدقّ این میان، در. دهدتشکیل می فارسی را ادبیّات

کند؛ تداعی می ،نندگان آثار ادبیهای مختلف، مناظری زیبا و جاندار را در ذهن خواتوصیف صحنه

 کلک"یاهوی مردم و زندگی روزمره، شب، شمع و شدن از ه با فرا رسیدن شب و دور چنانکه

 تاریکی شب و گیر درهگوش وو شاعران تنها  کردای را برای سرودن فراهم میه، مجموع"انگیزخیال

 :اندگفته چنانکه ؛دیدندخود نمی همراز همدم وکسی را  ،شمع جز، آن ةخلوت شاعران

    گداز      دو در زرد و هر دو دو گریانیم و هر هر

 یمویمن تمار ممواره یمویی هممن تمم رازدار م

 

 هر دو سممموزانیم و هر دو فرد و هر دو ممتحن ...
         غمگمسار ممن تویی ، من زان تو، تو زان من

 (71: صمغانیمنوچهری دادیوان )

 شمممممعمم بممه بممالممین همممدمی نی    بمجمز  

 

 ینای سممموتممه جزکممه یممار سممموتممه دل  

 (83 ص بابا طاهر:های دوبیتی)

 گممدازیمممشمممممممع مممیمم  همما مممن وشممممبمم

 

 ز من نهممان اسممممتاین اسممممت کممه سمممو

 (956کلیّات سعدی: ص)

 ا غممم خممود بممه شممممممع گممویممم هممشمممبمم

 

 مممحممرمممان راز اسمممممت   نممیممز ز  کممو

 (86: صامیرخسرودیوان )

را پیدا  رشاع با فقط شمع است که شایستگی همنشینی ،های رنگیهجوم خیال این تنهایی و گویا در

 صدای شمع را بشنود:تواند فریاد بیا شاعر است که میتنه و کندمی
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 ریر شممممعفهمد زبان سممموختن تقکس نمی

 

 بمایمدم تنها نشمممسمممت  میمان انجمن می  در

 (911: صبیدل دهلویدیوان )

 خممامشمممی هم ترجمممان حممال ممماسممممت 

 

 شممممعسمممخن پیممداسممممت بیممدل راز  بی

 (767)همان:

بهره  شاعر مع وش این است که همگان از وجود، که شاعر و شمع با هم دارند اشتراک دیگریوجه 

 مانند:نصیب میخودشان بی لیو ؛برندمی

 مراد دوسممتان دو بر خویشممتن سمموزیم هر 

 

 نزَاندر حَ  ما حتنمد از ما و دوسمممتمان در را 

 (71: صدامغانی منوچهریدیوان )

 شممممممع کممردن  بممبممایممد خممویشمممتممن را 

 

 جمممممع کممردن بممه کممار دیممگممران پمما   

 (275خسرو و شیرین: ص)

 شممممعی همممچو نسمممماز تمما نسممموزی و

 

 ش جمممممعدم مممزن از پمماکممبممازی پممیمم  

 (179منطق الطّیر: ص)
 همما زمنة دلشممممد هنگمماممم سممموختم تمما گرم

 

 خود نبخشودم چو شمعبر و بر جهان بخشمودم  

 (893: ص2،جتبریزیکلیّات صائب )

 "جفت بدحاالن و خوشحاالن"ودهد می سر ناله سوزد ومیدر هر محفلی گونه شمع ،شاعر به هر روی،

 سش براحسا و که کار شودمیسرخورده آن  ازا امّ ؛اندازدکار میزبان آتشین را ب ،سانشمع و شودمی

 :دیگران تأثیری ندارد

 از یاران مجلس دل نسمموختهیچ کس را بر من 

 

 رود بر روی زردشممممع میبینم کممه اشمممکش می

 (939: صسعدیکلیّات )

 شمع اندرین مجلس نخندم که چومیان گریه می

 

 گیرددر نمی زبممان آتشمممیمنمم هسممممت لیکن   

 (177: صحافظدیوان )

 ن وجشمحافل  اشته، اشاره به حضور شمع درای ددیوان شاعران بازتاب گسترده دیگری که در ةنکت

   است: شدها میمهیّا و مهنّ ،اب عیش مجلسیانشمع بوده که اسب واقع، در نور در ؛شادی است

 یاسمن سیب و می و شمب وگالب و  شممع و 

 

 نارون نار و گل و مشک و نوش و شممشماد و  

 (586: صامیرمعزیدیوان )

 بهار باد بوی گل و شممکر و شمممع و شممب و

 

 کنار و بوس نی و و رود دف و معشوق و می و

  (167: صانوریدیوان )

 یرینیش و شراب وشمع  و شاهد و است شب

 

 اسمت چنین شممب که دوستان بینی غنیمت 

 (533 : صسعدیکلیّات )



 

 

 

 

 

 

 

 

 17/نگاهی به شمع و بازتاب آن در شعر فارسی 

رد ، بسامد فراوانی دانداسروده شده"شمع"لطیفی که پیرامون ةفکار شاعرانتصاویر و ا به هر روی،     

هندی که به سبک  شعر دانست که در بایدامّا  ؛باشدها نمیامکان اشاره به آن ،در این مجال که

. از 1بیشتر از ادوار دیگر شعر فارسی است آن تکرار تصاویرشمع و  ةمعروف است، واژ ،خیالینازک

پی  ، شاعر دردر سبک هندیبیتی ه به ساختار تکو با توجّ استاین دوره غزل  در قالب رایج  سویی،

شاعری است که ذهن  ،شاعر بزرگ در سبک هندی» ؛مطلب و مضمونی را محسوس کند است کهآن 

 .(266: صشمیساشناسی نظم، سبکاد کند)ای ایجروابط تازه ،سوسحاو بتواند مدام بین معقول و م

اف اطر از مناظر و اشیای ،م و دیریاب ذهنیبرای عینی کردن مفاهیم مبهاین دوره شاعران  ،بنابراین

شمع در دیوان شاعرانی مانند بیدل و صائب بسامد فراوانی  ةند و دراین میان، واژبرخویش بهره می

 این چیستان در قالب قصیده و به تقلید اززی نیز چیستانی در وصف شمع دارد که دارد. عرفی شیرا

 ،شاعر قرن نهم ،اهلی شیرازی بعالوه، .ستا شاعر سبک خراسانیدامغانی، منوچهری   "لغز شمع"

 .است سروده بیت1619در  را "پروانه شمع و"مثنوی 

 فارسی شعر درشمع  ۀعناصر سازند ه، اجزا وبازتاب مادّ (1

 شمع مومی و پیهی (9-1 

این ه ب ابیات زیر که درچنان ؛شدیا پیه ساخته می عسل شمع از مومطور که پیشتر اشاره شد، همان 

 : است ساخت شمع اشاره شده ه درمادّ

 کمه آیمد در عدم   گمه انمدوزد  رد هممدرد آن مَ

 

 گمه افروزد که دارد ریسممممان آتش آن موم از

 (925شروانی: ص خاقانیدیوان )

 اسمممت جهان خوابیده نور دل در ترک لذات

 

 اسممت نتوان کرد شمممع شممهد ةشمممع تا آلود

 ( 765: صبیدل دهلویدیوان )
 سمممماز اعمتبممار  کمماه دارد بمرگ و آفممت جممانم 

 

 است دشمن داشته ،مع از پهلوی چرب خویشش

 (965)همان: ص

 اند:توصیف شدهزردرنگ غلب ا ،شدهساخته می پیه و موم هایی که ازشمع
 منم هم زرد لیک ،نهیب سر شممع زرد اسمت از  

 

 امزردرویمی نمز نمهمیممب سمممر نشممممان آورده     

 (255)دیوان خاقانی شروانی: ص

 ممموم زرد سمممموزد  عشممممقممت چممو  مممرا

 

 درد سممموزد خممویشمممتممن زیممن  دلممم بممر

 (275خسرو و شیرین: ص)

 خراب آویزان کنند؛ شاید به منظور دور ماندن شمع از موریانه وگویا رسم بوده که شمع را در جایی 

 :... نشدن آن و

                                                 
 .769شناسی، شمارة ششم، ]بی تا[، ص، متینی،جالل، مجلة ایران«شمع و پروانه». بنگرید به: 1 
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 اسممت گنه آویختهبی ،دهر مرا همچو شمممع

 

 گر بفروشممممد بالسممممت، ور بگممدازد هوان 

   (171: صبیلقانیدیوان )

 شمع کافوری و عنبرین(9-2

ر کافور یا عنببا آن  ةگاه مادّ بهتر، ةرایح رایبو  شدهمی متصاعد که از شمعدلیل بوی ناخوشی ب 

 است:  گشتهترکیب می

 شممممع معنبر نهمماد مجلس جممان را بروفممت

 

 در دل مجمر مرا زود چو عودم بسممموخممت

   (53: صاهلل ولیدیوان شاه نعمت)

 هممای عممنممبممرآلممود    فممروش شممممممممعمم  

 

 بمماغممی از دود ،بممهشممممتممی بممود از آتممش 

 (953خسرو و شیرین: ص)

 شممممع کممافوری نممدارد سمممود بر روی مزار 

 

 شمممودگور روشمممن می ،صمممائب از نور عبادت

 (1926: ص9،جتبریزی صائبدیوان )

 است: در توصیف شمع گفته "پروانه شمع و"اهلی شیرازی در مثنوی 

 دو خممادم داشممممت آن سمممرو گممل انممدام      

 ممممعان با طینت شمممممر مهرشم مّمممممممممخ

 

 یممکممی کممافممور و دیممگممر عممنممبممرش نممام... 

 وز ایشممممان بممود زیممب و زینممت شممممع 

 (569: صاهلی شیرازیکلیّات اشعار ) 

شمعهای  اند و معموالًهایی نبودهبه تهیّه و استفاده از چنین شمع که همگان قادر گفتنی است

 شده است.استفاده می اشراف ةدر محافل بزرگان و طبق ،بهای کافوری و عنبرینگران

 اند: آمیختهکر میرا با شآن گاه برای خوب سوختن شمع،

 شمممکمرپمماره شممممعی انممدر دسممممت    همر 

 

 پیوسممممتشمممممع خموش بود    ر وشمممکمّ 

 (181هفت پیکر: ص)

 اسممت اشممکت شممکّر  آه تو شمممع اسممت و 

 

 سمممم هرجمایی فرسمممت ر رشمممکّ و شممممع

 (627شروانی: ص خاقانیدیوان )

 شمع ةفتیل (9-9

 :نداهتفرشته میگ ،که اغلب به آن اندهدادقرار می عنوان فتیله در وسط شمع را ب ایبافته ةارچپ یا نخ 

 ه با گردن شمممکسمممتهشممممع و فتیله بسمممت

 

 گفمت نرم نرممک بما مما کی همچنین کن    می

 (785کلیّات شمس: ص)

 ی زبممانم را بممه تی دم نمیممارم زد اگممر برّ 

 

 جانم چو شمع ةبسموزی رشمت  گر سمر نتابم  

 (915: صبخارایی ناصردیوان )

 مت ببریده شممدصممبرم به مقراغ غ ةرشممت

 

 شمممع سمموزانم چو تو چنان درآتش مهرهم

 (251: صحافظدیوان )



 

 

 

 

 

 

 

 

 17/نگاهی به شمع و بازتاب آن در شعر فارسی 

 اسمممت دلیة روشمممندوسمممتی با ناتوانان مای

 

 شودشمع محفل می ،م چون با رشته سازدمو

 (1926: ص9ج ،تبریزی صائبدیوان )

 اند:نامیده "شمع جگر" ار این رشته ،گاه در تعابیر شاعرانه

 جگر شممممع سممموخممت  نچو جگرشممممع 

 

 دل چممون دل آتممش فممروخممت   آتممش

 (82االسرار: صمخزن)

  1است: نامیده "دل شمع"  فتیله را ،در بیت زیر، حافظ با ایهام

 سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع

 

 بسمموخت سممر مهر چو پروانه دوش بر من ز

 (165: صحافظدیوان )

 است:  یاد شده "دستارچه" و "زر"عنوان بسوزان شمع،  ةدر تعابیر شاعران از فتیل

 شممممع که هر شمممب به زر افشمممانی اسمممت

 

 زیممر قممبمما زاهممد پممنممهممانممی اسمممممت    

 (181االسرار: ص)مخزن

 فشممممانممدشمممیشممممه ز گمالب شمممکر می  

 

 فشممممانممدشممممع بممه دسمممتممارچممه زر می 

 (81)همان: ص

 دل را بمر سمممر دلمردگممان عممارفممان زنممده

 

 تمار چون شممممع مزار آید به چشمممم زر ةطر

 (2538: ص 5ج ،تبریزی صائبدیوان )

 زبان شمع (9-7

 :نداهگفتمی "زبان شمع"، شمع ةبه شعل 

 های هجران آفت من شممد ظهیرة شممبشممکو

 

 از زبان خویش دائم در گدازم همچو شممممع

 (276: صفاریابی ظهیردیوان )

 سممخن بگوی که بیگانه پیش ما کس نیسممت

 

 همین سممماعتش زبممان ببرم بغیر شممممع و

 (732: صسعدیکلیّات )

 تا دمد صبح از رخت وز سوختن یابد خالص

 

                                                 
 اند:فتیله را دل شمع نامیده ،شاعران دیگر هم. 2

 اندآتش افروخته اند    زو در دل شمعتا عشق به پروانه درآموخته

(715)دیوان خاقانی شروانی: ص  

 ام در پای تو      خود نمیسوزد دلت چون شمع بر بالین منسوزناک افتاده چون پروانه

(591)کلیّات سعدی: ص  

 گوی تو شممممعبما زبمان آتشمممین گردد دعا  

 (917: صبخارایی ناصردیوان )
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 را، زبان شمعآن ةسوزان و شعل ةفتیلتوان به این نتیجه رسید که شاعران، می ،از ابیات یاد شده

 :اندچین و غمّاز دانستهشمع را سخن ،است که در اشعارشان دلیل همینب اند؛نامیده

 شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن

 

 مایی ةتما کمه همسمممایه نگوید که تو در خان  

 (578: صسعدیکلیّات )

 افشمممای راز خلوتیان خواسمممت کرد شممممع

 

 شمممکر خمدا کمه سمممّر دلش در زبان گرفت  

  (193: صحافظدیوان )

 روشن کند رمزی نچو ،راز خلوت ما شمعز 

 

 گیردبگو پروانممه تمما خممادم زبممان شممممع بر

 (193: صامیرخسرودیوان )

 تشت شمع (9-5

لوگیری شود، شمع را در شمعدان ه شمع ایستاده بماند و از افتادن آن و سرایت آتش جبرای آنک 

؛ دوباره استفاده کنند اشاز گدازه ،اند که پس از سوختن شمعادهرا در ظرفی قرار میدیا آن گذاشتهمی

 :اندیاد کرده "و... لگن یا شتتشمعدان،  " ا عنواناین ظرف ب از شاعران

 وارشممممعاشمممک نیمماز ریختممه چشمممم تو  

 

 نبوی شممممعممدان شممممده  ةوز نور روضممم

   (762شروانی: ص خاقانیدیوان )

 تو آن نوری که چرخت طشممت شمممع اسممت

 

 نمممودار دو عممالممم در تممو جمممع اسممممت   

 (711شیرین: ص خسرو و)
 کار او سمممرفرازی کمار شممممع و سمممرسمممپاری  

 

 شد شمع لگن هر کی ،شمرط باشد هر دو کارش 

  (791کلیّات شمس: ص)

 :اندنامیدهنیز  "تخت زر "یا  "کرسی زر " ،شجنس نوع به سبب آن ظرف را ،شاعران

 کممه بممود سممملممطممان هنر خمماقممانممی از آنمم

 

 چون شمممع بسممی نشممسممت بر کرسممی زر   

 (713)دیوان خاقانی شروانی: ص

 ان بممه هر جممانممب ولیهمما پرّکنممد پروانممهمی

 

 تخممت زر دارد وطن پمادشممماهسمممت و فراز  

 (265: صسلمان ساوجیدیوان )

 است: وصف شده ،و گاه زمردین گاه رنگ این ظرف، سفید

 سممممتچو شممممع تمما ننشممم  بمنمخمفمتمم     

 

 رد شمممممممع انممدر آن سممممپممیممد لممگممن  ز

 (828: صمسعودسعددیوان )

 انممه را گو بکشمممد چراش را خممادم عیشمممخمم

 

 کشمممد شممممع زمردین لگنزبمانه می آنکمه  ز

 (777: صیخواجوی کرماندیوان )

ارسی موم نامند، زرد و به ف: »است آمده حکیم مؤمن ةتحفبه نقل از  دهخدا ةناملغتچنین در هم

استعمال یختن و آویختن در مهتاب، سفید میکنند و سرخ او را به تکرار گداختن و در آب سرد ر



 

 

 

 

 

 

 

 

 17/نگاهی به شمع و بازتاب آن در شعر فارسی 

 وهشیهمین ای باشاره ،، بیت زیر از سعدیرسدنظر میب. شمع( ةذیل واژ :دهخدا ةنام) لغت «طبی دارد

 باشد: داشته

 در نظر شاهدی است، وارکه به شمب شمع هر

 

 کشمممتمن و آویختن ، بمماک نممدارد بممه روز

 (525: صسعدیکلیّات )

 ،شت شمعدر ت گاه که رسدنظر میب، ه به ابیات زیرو با توجّ منؤحکیم م ةتحف اد بهبا استن بنابراین، 

ی و دارویی طبّ ةاستفاد ،از آن و بتوانند ها زودتر منجمد شود و به هدر نرودریختند تا گدازهآب می

 :آن بهره ببرند ةماندباقی از موادّ، در ساختن شمع جدید یا احتماالً ،کنند

 اسمممتخبری غوطه خوردهبمه داش بی خلقی 

 

 ر در آبسممَام آتش بِمن همچو شمممع خفته

 ( 181: صبیدل دهلویدیوان ) 

 ی سوختنک تا ،فیت چون شمعاتشمنه کام ع 

 

 مممرابممایممد آب مممیمم مشممممتازگممداز درد 

 (162همان: ص)

 زدم بر آب و آتش خویش راکمه گمماهی می این

 

 روشمنی در کار مردم بود مقصمودم چو شمع  

 (893:ص2ج ،تبریزی صائبدیوان )

 آتش زدن وتعبیر بر آب »است:  شده چنین شرح داده ، این بیتهای شعر صائباز پژوهشدر یکی 

 ةبه عقید .(238: صقهرمانمجموعة رنگین گل، ) «است جا افتادهبسیار ب شودکه میسوزد و آب می

اعر مقصود ش که آیدمین نظردر این بیت ب، است ای آشکارپدیده ،چه آب شدن شمع، اگرگاننگارند

، دگفته ش این که پیش ازطور همان بلکه ؛باشدو ذوب شدن شمع  نسوخت ،"آب زدن رب"از اصطالح 

، یزن بیت زیر از حافظرود گمان می که؛ چناندانستشت شمع تبه ریختن آب در  اشاره راآن توانمی

         :داشته باشد این شیوهای به اشاره

 برم نرم شمد چون موم در دست غمت کوه صم 

 

 تا در آب و آتش عشمممقت گدازانم چو شممممع

 (251: صحافظدیوان )

 :باشدداشته همین موضوعبواری ایهام ةاشار رسد شاعرنظر میب در بیت زیرهمچنین 

 فممانوس دیگر شممممع سمممودا را  ةنزیبممد پرد

 

 آب چون یمماقوت گیرنممد آتش ممما را گر درم

 (127: صبیدل دهلویدیوان )

های زمینه ساخت بیت ودر ژرفا امّ ؛باده استاستعاره از  آب چون یاقوت،، مزبور از بیدل در بیت

 معدان،هایش در لگن و شو گدازه آتش شمع برای پیشگیری از توان به این نکته رسید کهمی فرامتنی

  1اند.میریختهآب 

                                                 
 است:آید که شاعر، همین تصویر از شمع را توصیف کرده . در این بیت از کمال خجندی نیز، بنظر می9

 (66دیوان کمال خجندی: ص) دل و دیده چو شمع   گاه در آتش و گه بر سر آب است امشبتن رنجور من از دست 
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 ار شمع( کمربند و زن9-8ّ

 معش ةار شمع را رشتزُنّ ،ی از شارحانبرخ که است آن "ار کمربند یا زُنّ"،شمعدیگر دربارة  مهمّ ةنکت

شرح  رد چنانکه سد؛درست بنظر میرنا نگارندگان، این مطلب تا حدودی ة. به عقیداندنظر گرفته در

 : صائب این بیت از

 کارم چو شمعسموز دل برداشمت آخر پرده از   

 

 از گریبممان سمممر برون آورد زُنممّارم چو شممممع

 (897: ص2تبریزی، ج صائبدیوان )

 .(211: صکریمیدویست و یک غزل صائب، ) «شمع، رشته و نخ میان زُنّار شمع»  :است شده نوشته

 ةتدر معنای رش "زُنّار شمع" ند کهمعتقدگان نگارند ،هدی که در آثار شاعران دیگر آمدهه به شوابا توجّ

نسوز یا فلز  دّهای ظریفی از موارشته ،گونه که امروزه در ساخت شمع؛ زیرا هماننادرست است ،شمع

 و دناهکردهمین شیوه را اعمال مینیز در گذشته ، برندکار میب اطراف شمع در وارصورت حلقهنازک ب

زمان بیشتری روشنایی  ،و شمع ردهپیشگیری میک ،ذوب شدن سریع شمع ازها این رشته ،واقع در

 :است دادهمی

 تما فنما مما را همین تمار نفس باید گسمممیخت    

 

 شممممع یمک دم فارش از واکردن زُنّار نیسمممت 

 (265: صبیدل دهلویدیوان )

 فغمانی بما خود آی  آه ازاین آتش پرسمممتیمدن  

 

 چند در دیر مغان زنّار بگشمممودن چو شممممع

 (966: صبابا فغانیدیوان )

، شمع ،آن کمک برای شمع آورده شده که شمع با« کمر»، «زنّار»جای ب ،حافظ البتّه، در بیت زیر از 

 : است سوختهخوش می
 که اینک من نیزخوش بسمموز از غمش ای شمممع  

 

 امکمر بسمممتممه و برخمماسمممتممه هم بممدین کممار 

 (286: صحافظدیوان  )

به   "ا شدنمهیّ" در معنای کنایی "کمر بستن"تعبیر  ،بیت حافظ درود که این، مشاهده میشبنابر

اطراف ای نازک پیچیده در هاشاره به همان رشتهمعنای ایهامی،  درگردد و از طرف دیگر میشاعر بر

نیز  استخدام ةآرای ،بیت ؛ با این وصف، این1است یاد کرده  "کمر" عنوانشمع دارد که حافظ از آن ب

 است: داشتهاشاره  "کمر بستن شمع"به  هم صائب از طرفی، .دارد

                                                 
پاکدامانی است فانوس چراش زندگی )کلیّات صائب   میشود خاموش از تردامنی شمع حیات      و صائب در این مورد گفته است:

 (9287: ص8تبریزی، ج

 

ست؛ در واقع ا "نیز"د شمع را در این بیت تأیید میکند، قید تأکید هایی که اشارة حافظ به کمربن. یکی دیگر از قرینه1

ای است. شایان ذکر است که شارحان به این نکته هیچ اشاره حافظ خود را در آمادگی به شمع کمر بسته، مانند کرده

 اند. نکرده

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 11/نگاهی به شمع و بازتاب آن در شعر فارسی 

 خاک عاشممق پروری دارد خرابات مغان خوش 

 

 بنددکه شممممع آنجا کمر در خدمت پروانه می

  (1765 : ص9ج ،تبریزی صائبدیوان )

، اشدب نگارندگان در مورد زُنّار شمع نظر عایمدّ و تأکیدی بر واند تأییدبتشواهد دیگری که  جادر این

 ود:ذکر میش

 وارم رسممممن بممه گممردن چسممممت شمممممممع

 

 سممممتگردن سمممبود و رسمممنم سمممخممت  

 (155هفت پیکر: ص)

 ساخت شمع اشاره کرده های نازک دربه کاربرد رشته، ای هنرمندانهگونهب اثیر اومانی ،درابیات زیر نیز

 است:

 ن موم توان کردن نرم     شممماهممدان را همممه چو 

 کنجی بنشممان خود را چون شمممع بسمموز تو به

 

 شممع سمان با تو اگر سمیم و زری مسمتوفاست    

 سیم هباستکه با سیمبران کممممممممار تو بیزان

  )به نقل از لغتنامة دهخدا: ذیل واژة شمع(

دارد که در ماندگاری شمع و روشنایی  "کمربند شمع" ، اشاره بهل اثیرسیم و زر در بیت اوّ بنابراین،

ودتر )کمربند( ز بدون آن رشته ،این معنی بیشتر نمایان است؛ زیرا شمع ،بیت دوم ر است و درثّؤآن م

 اند:مورد گفتهباز در همین شود. ذوب می

 سمممرته ب غارتآتش  ،تا نفتد شممممع صمممفت

 

 میممانممت کمر زر مگشمممما  در بمر محفممل ز 

    (75: صدهلوی بیدلدیوان )

 یا فانوس شمعپیراهن  (7 -9

لیدی گاه ک ،یدآنظر نمیمهم ب ،ای که در نگاه نخستاین گفته شد، چه بسا نکتهش ازپی چنانکههم

 :در شرح این بیت حافظخواهد شد؛  هوم یک بیتفم و برای گشایش معنی

 طمراز پمیرهن زرکشمممم مبین چون شممممع  

 

 کممه سممموزهمماسممممت نهممانی درون پیرهنم 

 (276: صحافظدیوان )

 طراز" بآنان به برداشت درستی از ترکی ،آمد که خواهد گونهانهم ند وانوشتهشارحان مطالب گوناگونی 

ر اختالف نظ ،انددرستی شرح کردهمفهوم بیت را ب اگرچه همگان اند ونرسیده "شمع  زرکش  پیرهن

موم "شمع"مراد از»... :گفتهسودی دراین باره  ،برای مثال .روشن است ،یادشده مورد تعبیر در، آنان

 فرموده "طراز" شودایجاد می اشآب شدن شمع روی بدنه آن شیارهایی که در اثر جااین در عسل است،

گرفتن این که  با در نظر»... :نوشتههروی نیز  ؛(1318: ص9ج سودی، ،بر حافظ سودیشرح ) «است

: 9ج هروی،شرح غزلهای حافظ، ) «نامیدندمی پیراهن شمع راآن پیچیدند وزرورق می شمع را در

در جستجوی ) «اطراف آن به طراز پیراهن تشبیه شده قطرات شمع در»: شده گفتهیا  ؛(1797ص

آن، همین طراز را پیش ة سوختن فتیل شمع و ةاگرچه شعل»... نیز: و ؛(777: ص2ج ور،ذوالنّحافظ، 

 «سوزدن موم میرون پیراهسوز درون آن است که در د ایستادن شمع و او آورد، بلکه نظرچشم می
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و نگار و نقش »  :اندنوشتهباز در معنای این بیت  و ؛(2377: ص9ج ثروتیان،شرح غزلیّات حافظ، )

ش در آت ،چرا که مانند شمع شمع( منگر، ةطالیی شعل ةپیراهن زربفت مرا )اشاره به هالزینتی  ةحاشی

های اشتکه مشاهده شد، شارحان برد گونههمان .(377: ص2 ج شاهی،خرمّحافظ نامه، ) «جان دارم

 " تعبیر دیگری از "پیراهن زرکش"که درحالی  ؛1اندکرده ابرازاین ترکیب  از ادیمتض گوناگون و

چراغی که برای روشن کردن مسافت »: آمده است معنای فانوس در فرهنگ معیندر  .است "فانوس

پارچه(  کاغذ، بلور، حاکی ماوراء)شیشه، آلتی که از موادّ ؛آن نصب کنند زیادی بر باالی منار و جز

اشاره به  از طرفی، .ذیل فانوس( :)فرهنگ معین «سازند و در آن چراش گذارند تا از باد محفوظ ماند

 :شودی دیده میفراوان ، بهدیوان شاعران پیراهن شمع در

 ع فمملممکبمماد سممممردم بممکشممممد شممممممم   

 

 تمممماسم یرهن پ ةممممممممتن ان درممممشممع ج 

 (587شروانی: ص خاقانیدیوان )

 د شمممممممع نممدر مممیممان پممیممرهممن مممانمم   

 

 خممورمخمون خمود خمنممدان و گممریممان ممیم     

 (776: صارعطّدیوان )

 زربممفممت در بممر ةچممو شمممممممعممش جمماممم 

 

 رممممر سممممیش بممممن تاجممممشیممممعل آتممممز ل

 (515: صساوجیسلمان دیوان )

ای هالبتّه، بسامد اشاره به پیراهن شمع و فانوس در اشعار سبک هندی و بعد از آن، بیشتر از دوره

  2دیگر است:

 تداشمممبممال پمروانممه اگر پمماس ادب را میمم 

 

 پوشمممیممدشمممممع پمیمراهن فممانوس چرا می   

 (933)کلیّات دیوان صائب: ص

 فممانوس دیگر شممممع سمممودا را  ةنزیبممد پرد

 

                                                 
)حمافظ جماویمد، جاوید:    ( و 767. برای آگماهی از شمممروح دیگر بنگریمد بمه: )شممماخ نبمات حمافظ، برزگرخمالقی: ص      5

 (.567م565ص

 است: فانوس را اینگونه توصیف کرده« شمع و پروانه». اهلی شیرازی در مثنوی 8

 آمدش پرده سمرایمیچو شاهان شمع اگر رفتی به جایی       زپی ممممی

 یکی خرگاه بود فمانوس نامممممش       که گاه باد بُمممد آنممجمما مقامش

 روی تعظیم        لباسش از حریر و چوبش از سیم چه خرگاهی که بُد از

( 531)کلیّات اهلی شیرازی: ص  

ای بوده است و برای آنکه پارچه از شعلة شمع آسیب نبیند، در توصیف اهلی مشخّص است که فانوس شمع، مانند خیمه

 اند.اش دور نگه میداشتهآنرا به وسیلة تیرکهای فلزی از تماس با شمع و شعله

 

 مگر در آب چون یمماقوت گیرنممد آتش ممما را

 (127: صبیدل دهلویدیوان ) 
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 مماهتینماعدش از آسممممممممممممروش سمممممم   ف

 

 داممموس پیمممم  مع از فانمممم  ور شمممممم   ن ومم چ

 (798: صوحشیدیوان )

 کان شمع فانوس حجابدمی برکی گمان می

 

 صممد دودمان برهم زند ،عرفان دم زند چون ز

 (937کاشانی: ص حتشممدیوان  )

سامانی و  ةدر دور گویا "فانوس" در معنای "پیراهن شمع" که دهدگان، نشان مینگارند بررسی

 متداول شده ،میان مردمدر  ادوار بعد، در شمع رایج نبوده و این پوششی( غزنوی)سبک خراسان

 گوید:معروف خود )لغز شمع( می ةدر قصید دامغانی منوچهریکه انچن است؛

 پوشممد هرکسممی در زیر تن پوشممی و پیرهن

 

 پیرهن ، تو تن پوشمممی همی برتن پیرهن بر

 (76: صدامغانیوچهری)دیوان من

است،  ا بر آن پوشاندهمنظور منوچهری از پیرهنی که شمع خودش رکه روشن است  ،در این بیت

 فانوس" یا "پیراهن زرکش" شود کهص میمشخّ ،با این اوصاف .(197: صامامیفروش گل، ) فتیله است

راهن این پی و تاس رفتهکار میهایی از فلز نازک ببوده که در تار و پودش رشته وششنوعی پ "شمع

 ؛یردقرار گشت شمع تهای آن بر زمین یا بر ذاشتند که لبهای در اطراف شمع میگگونهرا ب و پوشش

و دود  خاموش شدن شمع و هاتا از جاری شدن گدازه که شمع با این پوشش در تماس نباشدبطوری

 ها اشاره دارد:؛ ابیات زیر به این نکتهکندجلوگیری کردن آن 

 ؟اسممت دامن فانوس چه سممود ازاین که بلند

 

 شمممع ةد به کار گریمممممموقت نیام هیچ چو

 (87تبریزی: ص صائبکلیّات )

 میان ما و دوسممت شممرم اسممت مانع در ةپرد

 

 ازد جدامممممم سمیاز پروانه نوس امع را فمممش

( 7: صصائبدیوان )

 قرب باشممد عشممقبازان را روزی به قدر سممیه

 

 دپیچدر فانوس دود شمع بیش از خانه میکه 

 (1982: ص9،جتبریزی  صائبکلیّات )

 بممه گردن زنجیر و پممای در بنممد بممه فممانوس

 

 بر شممد شمممعآن سممرو سمممن ةزان که دیوان

  (125)دیوان فانی: ص

رات حشابل باد و هجوم جای فانوس، از شیشه برای محافظت شمع در مقگاهی ب که در آخر باید گفت

 ه گفته شده:کچنان اند؛کردهاستفاده می

 را در دل نهفت عشمممق تو ةتوانم شمممعلکی 

 

 ودشمممع روشممن از پناه شممیشممه پیدا میشمم 

   (216)دیوان ظهیر فاریابی: ص

 هاله، تاج یا افسر شمع( 6–9
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 1.ودمیششمع تشکیل  ةشعلباالی در که وار پرتوی است حلقه که گفتاید ب "شمع ةهال" در مورد

 ت:اس یات زیر به آن اشاره شدهبا در چنانکه؛ معروف بوده ،ج یا افسر زرات هشاعران بدر نزد این هاله 

 وارت چمممو تممماج زر بممایمممد شمممممممممع

 

 گممریممه از خممنممده بممیشمممممتممر بممایممد    

 (96)هفت پیکر: ص

 سمممر خاکسمممترم خاری نشمممیند بامداد  بر

 

 زرین سر فرازم همچو شمعهر شمبی کز تاج  

 (276: صظهیرفریابیدیوان  )

 ایسمممتمد با تاج زر هر محراب از آن میپیش 

 

 نما عاریسمممت شممممعلباس زاهدان خود کز

 (917: صناصر بخاراییدیوان )

 دولممت دنیمما گوارا نیسمممت بر روشمممنممدالن 

 

 هسممت بر سممر شمممع را، گریان بودتاج زر تا 

 (1265: ص9ج ،تبریزی صائبکلیّات )
 سمممرت بیرون کن سمممر زاف ةفممانی انممدیشممم

 

 آن سر شد شمع در ،بین که چون افسر زر داشت

 (125: صفانیدیوان )

 گوید:می و تاج آن در توصیف شمع "پروانهشمع و "اهلی شیرازی در مثنوی همچنین، 

 نمهمماده همممچو شمممماهممان تمماج بر سمممر    

 

 کممرسمممممی زر  روان شمممممد تمما فممرازِ 

 (573: صاهلی شیرازیدیوان )

 اند:تعبیر کرده "کاله"عنوان برخی از شاعران از این هاله بالبتّه، 

 کلمممه بمممایمممدت همممممممی نممماچمممارر و

 

 تممش دارهمممممچممو شمممممممع آن کلممه از آ 

 (127: صالحقیقهحدیقه)

 عممافمیممت خممواهممی وداع آرزوی جمماه کممن 

 

 خود به کام اژدهاسممت شمممع این بزم از کالهِ

 (975: صدهلوی بیدلدیوان )

 یا کاله شمعسرپوش  (9-3

این وسیله را برای خاموش  که است سرپوش شمع بوده رفته،میدیگری که همراه با شمع بکار  ابزار 

 تهگشبوی ناخوشی در هوا پراکنده میدود و  ،شمع هنگام خاموش کردن ند؛اهردکار میبکردن شمع ب

 ،برای خاموش کردن و به اصطالح ،از سرپوش ،دود و بوی شمعگیری از پیشبرای  ،بنابراین ؛6است

 ند:اهکرداستفاده می "کشتن شمع "

                                                 
 ایم       گر رسد رنگ به پرواز شود هالة ماچو شمع از چمن آیینه ساغر زده. هم7

 (83)دیوان بیدل دهلوی: ص

 ای میکشد از ساز نگاه. همچو شمعی که کند دود پس از خاموشی         حسرتت زمزمه6

(1166)دیوان بیدل دهلوی: ص   
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 صمممائب سمممعی در اخفای من داردفلک بیهوده 

 

 نه آن شممعم که بتوان کرد پنهان زیر سممرپوشم 

 (767: صصائب دیوان کلیّات)

 گرد شممدصممحرا شمممع ایمن کز فروغش کوه

 

 پوش ماستروزگاری شد که پنهان در ته سر

 (769: ص2ج،تبریزی صائبکلیّات )

 :باشد همان سرپوش شمع "کاله" که منظور از نمایدمی گونهاینابیات،  از در بعضیهمچنین 
 غیر مرگ چممه فهمممد ،جمماه ةفقر شمممیفتمم ز

 

 به بند کاله است ،که شممع را سمر و برگ نفس  

 (917: صبیدل دهلویدیوان )

 نخوت شممماهان پر این عقمل که دارد سمممر 

 

 فانوس کاله است ةشممعی اسمت که افسممرد  

 (282: ص)همان

 شمعیا گاز  مقراغ( 9-16

 ،شاعران .اندهدبریة فتیله را با قیچی )گاز( میقسمت سوخت ،بهتر و روشنایی بیشتر شمع نسوختبرای 

 :اندکردهیاد  ،شمع "گردن زدن" و "سر بریدن"ن اعنواباین کار  از

 فرمممان تو بیرون نشمممود ةپممایمم از خمطممّ  

 

 چون شممممع ببرند به گاز پیش تو رسمممرم اَ

 (253: صانوریدیوان )

 در ممجلس ممما کممه توبممه از توبممه کننممد  

 

 سمممر شممممع ممقمراغ نمرانمنممد ممگمر بر      

 (936: صفقیه عماد دیوان)

 خبرمسممموز چنان بی منم آن شممممع که در

 

 کمه گرم سمممر ببرنممد هیچ خبر نیسمممت مرا  

 (12: صامیرخسرودیوان )

 :است شدهاشاره  ،همین شیوهبزیر از حافظ، همچنین در بیت 

 آن شممممع سمممرگرفته دگر چهره برفروخت

 

 وین پیر سمممالخورده جوانی ز سمممر گرفممت 

  (193ص: حافظدیوان  )

، 1ج خرّمشاهی،) «شمع نو و تازه و سر بسته»را  "شمع سرگرفته" ترکیبیکی از شارحان 

هتر و ب نمایداین معنا بسیار دور و غریب می ،امّا با توجّه به شواهد دیگر ؛است معنا کرده (718:1961

 شمع بدانیم: ةسوختة است که این ترکیب را همان بریدن فتیل

 ادب آن است که با حرمت عدلش پس از این

 

 بر سمممر جمع نبرنممد سمممر شممممع بممه گمماز 

 (171: صساوجیلمان سدیوان )

 ل شمعاشک یا گُ (9-11

توصیف  ،نیز «ل شمعگُ» ا عنوانب ،بر اشکهای شمع را عالوه گدازهدر برخی از اشعار، شاعران، 

 اند:کرده
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 ممیممت اشممممک گملگونم نبودی گرمرو  گمر کمُ  

 

 گیتی راز پنهانم چو شمممعه کی شممدی روشممن ب

         (251: صحافظدیوان )

 کش صممفتانسممر جهل باشممد طمع خلق ز

 

 را شممممع نخواهممد بو لِگممُ همیمچ دانمما ز  

 (66: صبیدل دهلوی دیوان)

 اش اهممل دردی تر نشممممداز گالب من دممم

 

 خارم چو شمعهای بیلمقراغ شممد گُ ةطعم

   ( 897: ص2تبریزی،ج صائب کلیّات)

 ل چید در صحرای قدسگُ شمع ما توان ازمی

 

 گمردون چمون چراش زیر دامممانیم ممما   زیمر 

 (177: ص1)همان، ج

 گیری نتیجه (4

وجود  اتیترکیبات و توصیف ،خوردی فارسی به چشم میر شرح متون ادبدر میان مشکالتی که د     

ی برا ،است و اکنون آن ترکیبات و اصطالحات ی از مردم رایج بودهبین گروه خاصّدارد که زمانی در 

ا چنین ب ههنگام مواجه ،خوانندگان ،بنابراین .آیندنظر میم بونامفه ،بسیاری از خوانندگان آثار ادبی

قان و و تصاویر برای محقّ اتبعضی از اصطالح ،گاهی م شوند.گُ در ممکن است سر ،اصطالحاتی

 دچار لغزش ،مفاهیم ی از معانی ورخآنان هم در شرح ب رو،متون گذشته نیز مبهم است؛ از اینارحان ش

خوانندگان از آگاهی و آشنایی ا سخنوران، بشعری ادراک درست زبان و بیان  بنابراین، ؛شوندمی

توصیفاتی که در آثار شاعران وجود دارد،  معموالً و قیم داردتای مسرابطههای گوناگون شاعران، اشاره

از زبان و زمان شاعران دورتر  ههرچ ،پس .کنندکه در آن زندگی می است زمان و مکانیمنطبق با 

شاعران،  ة. این بیگانگی با زبان و اندیشمیشوددشوارتر شویم، فهم تعابیر و تصاویر شعری آنان می

ه رسومی است کو دلیل دور شدن و به فراموشی سپردن آداب ل دائمی زبان، بعالوه بر تغییر و تحوّ

نمونه، آگاهی  برای ؛انداز یاد رفتهتدریج در گذر زمان و بی در میان مردم شناخته شده بوده زمان

 ،هنگام خواندن بسیاری از ابیات و ممکن است چندان عمیق نباشد «شمع» ةبارة امروزی درخوانند

ی برا، هپژوهش ارائه شد اینه به شواهدی که دربا توجّا امَها نرسد؛ به درک درستی از معنا و مفهوم آن

ر وی بوده که دو حلق های نازکبلکه منظور رشته ؛نیست "شمع ةرشت" به معنای "شمع زنّار" مثال،

 "شمع ةهال" به معنای "هن زرکش شمعطراز پیر" یا ند تا دیرتر ذوب شوداهپیچیداطراف شمع می

ردن به پی ب با ،ند. بنابرایناهساختمی "زردوزی شده ةفانوسی بوده که از پارچ"؛ بلکه به معناینبوده

، اگر در متونی های شاعرانیالیخنازک ت بردن از متون ادبی و درک، خواننده ضمن لذّمعلومات این

ت شاعران نخواهد ادچار سردرگمی در معنی ابیات و اشار ،مشابه به مواردی از این قبیل برخورد کند

 شد.

 منابع
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عت اصغر شریعلیآیین مردم هنری ابن یمین ابن یمین فریومدی، فریومدی، محمود، به کوشش  .1

 .1973زاده، تهران، نشر پازینه، 

 .1977حافظ جاوید، جاوید، هاشم، تهران، نشر پژوهش،  .2

 .1962، تهران، سروش)انتشارات صدا و سیما(، 2الدّین، جنامه، خرّمشاهی، بهاءحافظ .9

الحقیقه سنایی، مجدود بن آدم، به تصحیح مدرّس رضوی، تهران، الحقیقه و شریعهحدیقه  .7

 .1977شارات دانشگاه تهران، انت

خسرو شیرین، نظامی، الیاس بن یوسف، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش  .5

 .1963سعید حمیدیان، تهران، نشر قطره، 

 .1972، تهران، زوار، 2در جستجوی حافظ، ذوالنّور، رحیم، ج .8

 .1969دوبیتیهای بابا طاهر عریان، بابا طاهر، قم، نگاران قلم،  .7

 .1965دویست و یک غزل صائب، کریمی، امیربانو، تهران، انتشارات زوّار،  .6

دیوان امیرخسرو دهلوی، دهلوی، امیرخسرو، به کوشش سعید نفیسی، تهران، انتشارات  .3

 .1979جاویدان، 

، تهران، بنگاه 1دیوان انوری، انوری، محمّد بن محمّد، به اهتمام محمّدتقی مدرّس رضوی، ج .16

 .1977ب، ترجمه و نشر کتا

 تا.دیوان انوری، انوری، محمّد بن محمّد، به کوشش سعید نفیسی، تهران، بی جا، بی  .11

جا، اقبال، دیوان بابا فغانی، بابا فغانی شیرازی، به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری، بی .12

1976. 

ی، هلل خلیلادیوان بیدل دهلوی، بیدل دهلوی، عبدالقادر، به تصحیح خال محمّد خسته و خلیل .19

 .1988بی جا، فروغی، 

الدّین محمّد، با مجموعة تعلیقات و حواشی علّامه محمّد قزوینی، به دیوان حافظ، حافظ، شمس .17

 .1967اهتمام ع.جربزه دار، تهران، انتشارت اساطیر، 

دیوان خاقانی شروانی،  خاقانی، افضل الدّین،  به کوشش ضیاءالدّین سجادی، تهران، انتشارات  .15

 .1961ر، زوّا

الدّین محمود، به اهتمام و تصحیح دیوان خواجوی کرمانی، خواجوی کرمانی، ابوالعطا کمال .18

 تا.جا، کتابفروشی بارانی، بیاحمد سهیلی خوانساری، بی

دیوان سلمان ساوجی، ساوجی سلمان، جمال الدّین، با مقدّمه و تصحیح اوستا، تهران،  .17

 تا.کتابفررشی زو،ار، بی

 فاریابی، فاریابی، ظهیر، به اهتمام هاشم رضی، بی جا، انتشارات کاوه، بی تا.دیوان ظهیر  .16
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الدّین محمّد بن ابراهیم، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، دیوان عطّار نیشابوری، عطّار، فرید .13

 .1975تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

الدّین همایونفرّخ، تهران، ابن کنالدّین علیشیر، دیوان، به سعی ردیوان فانی، فانی، امیر نظام .26

 .1972سینا، 

ران، الدّین همایونفرّخ، تهدیوان قصاید و غزلیّات عماد فقیه، فقیه کرمانی، عماد، به تصحیح رکن .21

 .1976ابن سینا، 

 .1977دیوان کامل وحشی بافقی، بافقی، وحشی، ویرایش حسین نخعی، تهران، امیرکبیر،  .22

الدّین مسعود، به اهتمام ک.شیدفر، مسکو، انستیتوی کمالدیوان کمال خجندی، خجندی،  .29

 .م.1375خاورشناسی، انتشارات دانش، 

دیوان مجیرالدین بیلقانی، بیلقانی، ابوالمکارم مجیرالدّین، به تصحیح محمّد آبادی، تبریز،  .27

 .1956مؤسّسة تاریخ و فرهنگ ایران، 

گرگانی، بی جا، انتشارات دیوان محتشم کاشانی،کاشانی، محتشم، به کوشش مهرعلی  .25

 .  1977کتابفروشی محمودی، 

، بی 2دیوان مسعود سعد سلمان، سعد سلمان، مسعود، به اهتمام و تصحیح مهدی نوریان، ج .28

 .1987جا، انتشارات کمال، 

 .1989دیوان منوچهری، منوچهری دامغانی، به کوشش محمّد دبیرسیاقی، تهران، زوار،   .27

یی، ناصر، به کوشش مهدی درخشان، بی جا، بنیاد نیکوکاری نوریانی، دیوان ناصر بخارایی، بخارا .26

1959. 

 .1961شناسی شعر، شمیسا، سیروس، تهران، انتشارات فردوس، سبک .23

 .1962شاخ نبات حافظ، برزگر خالقی، محمّدرضا، تهران، انتشارات زوّار،  .96

 .1977ا، ، تهران، دهخد9شرح سودی بر حافظ، سودی، با ترجمة عصمت ستارزاده، ج .91

 .1987، بی جا، نشرنو، 9شرح غزلهای حافظ، هروی، حسینعلی، ج .92

 .1966، تهران، پویندگان دانشگاه، 9شرح غزلیّات حافظ، ثروتیان، بهروز، ج .99

 .737-766شناسی، شمارة ششم، صص، متینی، جالل، مجلة ایران«شمع و پروانه» .97

 .1989ثروت، تهران، امیرکبیر،  الدّین محمد، به کوشش منصوراللغات، رامپوری، غیاثغیاث .95

 .1973فروش گل )گزیدة اشعار منوچهری دامغانی(، امامی، نصراهلل، تهران، جامی،  .98
 .1977، تهران، انتشارات فردوس، 2فرهنگ اشارات ادبیّات فارسی، شمیسا، سیروس، ج .97

فرهنگ رشیدی، رشیدی، عبدالغفور المدنی، به تحقیق و تصحیح محمّد عباسی، تهران،  .96

 تا.ابفروشی بارانی، بیکت

 .1967فرهنگ فارسی معین، معین، محمّد، تهران، میکائیل،  .93
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کلیّات اشعار اهلی شیرازی، اهلی شیرازی، محمّد، به کوشش حامد ربانی، کتابخانة سنایی،  .76

1977. 

اهلل، به سعی جواد نوربخش، تهران، فردوسی، نعمتاهلل ولی، ولی، شاهنعمتکلیّات اشعار شاه .71

1952. 

 .1967الدّین محمّد بن محمّد، تهران، نشر زریاب، کلیّات دیوان شمس تبریزی، مولوی، جالل .72

کلیّات دیوان صائب، صائب تبریزی، محمّدعلی، با مقدمه و شرح حال شاعر از محمّد عباسی،  .79

 .1979جا، انتشارات جواهری، بی

دمه و تصحیح ناصر میری، کلیّات دیوان معزی، معزی، امیرالشعرا محمّد بن عبدلملک، با مق .77

 . 1982تهران، نشر مرزبان، 

عبداهلل، با تنظیم و ویرایش ابراهیم رضایی و حمیدرضا نگهبان، بن  کلیّات سعدی، سعدی، مصلح .75

 . 1968مشهد، به نشر، 

جلد، به کوشش محمّد قهرمان، تهران، 8کلیّات صائب تبریزی، صائب تبریزی، محمّدعلی،  .78

 .1976-1987گی، انتشارات علمی و فرهن

کلیّات صائب تبریزی، صائب تبریزی، محمّدعلی، با تصحیح و مقدمة ادیب تهرانی، تهران،  .77

 .1982انتشارات نوین، 

اکبر و دیگران، موسّسة چاپ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، لغتنامة دهخدا، دهخدا، علی .76

1979. 

 .1965تهران، سخن، مجموعة رنگین گل)گزیدة اشعار صائب(، قهرمان، محمّد،  .73

االسرار نظامی، الیاس بن یوسف، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش مخزن .56

 .1968سعید حمیدیان، تهران، نشر قطره، 

الدّین محمّد بن ابراهیم، به اهتمام و تصحیح صادق گوهرین، تهران، منطق الطّیر، عطّار، فرید .51

 .1967شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

هفت پیکر، نظامی، الیاس بن یوسف، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش  .52

 .1965سعید حمیدیان،  تهران، نشر قطره، 

 

 

 

 

 
 


