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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In the view of Biddle Dehlavi and Sohrab 
Sepehri, there is an absolute truth and all natural phenomena of the material 
world are the manifestation of the same truth. The spiritual world and the 
supreme truth that the poet wants to achieve; It is expressed in the form of 
transcendental symbols. Since the extensive use of these symbols by Biddle 
Dehlavi and Sohrab Sepehri has made their poetry difficult to understand; The 
present article aims to remove some of the ambiguities in the poetry of these 
two poets, the transcendental symbols in Biddle's lyric poetry collection and 
the collection of Sepehri poems that have a transcendental aspect; Examines. 
In addition to content analysis, the aesthetics of these symbols is also one of 
the goals of the present study. 
METHODOLOGY: This research is based on descriptive-analytical method. 
FINDINGS: The transcendental symbols in Biddle's lyric poems and Sepehri's 
poetry are rooted in nature. In this way, nature and its manifestations lead to 
the absolute truth (God) and lead us to theology. 
CONCLUSION: Biddle's transcendental ideas in the Divan of Ghazals are such 
that many images are created in contradictory situations. Transcendence in his 
sonnets has a carnal and mystical character and he speaks of purifying the soul 
and heart and removing the evils of the soul from morals and moral vices in 
order to reach the ascension, superior life, truth and existence of God. Sepehri, 
on the other hand, has an inner view of God, just as God placed himself among 
the romantics as a heart and inner need, and they turned to religion from an 
artistic point of view. Is approaching. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 تصورات استعالیی و نمودهای آن در غزلیات بیدل دهلوی و اشعار سهراب سپهری

 
 مریم شعبانزاده، *بختعباس نیکمحمّد انصاری پویا، 

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

 

 چکیده:
در نگرش بیدل دهلوی و سهراب س هری، یک حقیقت مطلق وجود دارد و همج  زمینه و هدف:

و آن حقیقت برتری  روحانی عالمیباشد. های طبیعی عالم مادّی، تجلّی همان یک حقیقت میدهپد

در قالب نمادهای استعالیی بیان میشود. ازآنجاكه استفادۀ  كه شاعر خواهان رسیدن به آن است

نمادها، فهم شعرشان را دشوار كرده است، نوشتار  فراوان بیدل دهلوی و سهراب س هری از این

ر این دو شاعر، نمادهای استعالیی حاضر با هدف برطرف كردن بخشی از ابهامات موجود در شع

موجود در دیوان غزلیات بیدل و مجموعه اشعار س هری را كه جنبج استعالیی دارند، مورد بررسی 

شناسی این نمادها نیز از هدفهای پژوهش حاضر قرار میدهد. در كنار تحلیل محتوایی، زیبایی

 .است

 انجام شده است. این پژوهش براساس شیوۀ توصیفی ی تحلیلی روش مطالعه:

یب ترتنمادهای استعالیی در غزلیات بیدل و شعر س هری، ریشه در طبیعت دارند. بدینها: یافته

كه طبیعت و مظاهر آن به حقیقت مطلق )خداوند( منتهی شده و ما را به خداشناسی رهنمون 

 میشوند.

یر ه بسیاری از تصاوهای استعالیی بیدل در دیوان غزلیات بصورتی است كاندیشهگیری: نتیجه

استعال در غزلیات وی، خصلتی نفسانی و عارفانه  اند.در وضعیتی متناقض با یکدیگر پدید آمده

بدیهای نفس امّاره و رذیلتهای اخالقی سخن میگوید  نزدود او از صفا دادن به نفس و دل و دارد و

 هری نگاهی درونی به خدا از سوی دیگر، ستا به عروج، زنددی برتر، حقیقت و وجود خدا برسد. 

به جای باز كرد و آنها  بعنوان احتیاجی قلبی و درونی، یکهادر مییان رمانتدارد؛ همچنانکه خدا 

دین از منظری هنری توجّه كردند، یار آشنا و عشقی كه در وجودش نهفته است شاعر را به 

 رمزوراز خلقت نزدیک میکند.

  

 4155مرداد  54 :دریافت تاریخ   
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 4155شهریور  64: اصالح تاریخ   

 4155آبان  46: پذیرش تاریخ   
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 سهراب س هری.
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 مقدمه
ركیب یا عبارتی دفته میشود كه در معنای غیرحقیقیش بکار رود و در این معنی ی به واهه، تكلنماد در مفهوم  

 ،های شخصیم مفاهیم ذهنی، تجربهای زبانی برای تجسّنشانهنشانه است. نماد در اصطالح ادبی،  ارزهمتقریباً 

های نماد هاز دون اشد.ب یرپذیر، مبهم و تفسییانگیز، تأثیردذار، چندمعنااست كه خیال سری و فرازمینیمعانی آن

)تعالی، عروج، فرارونده( از نمادهای ادبی  های استعالیینماد است. transcendental))ادبی، نماد استعالیی 

ت استصویری  نماد استعالییست. ادارنیز ویژدیهای نمادهای ادبی را  ،چراكه همراه با ویژدیهای خاص خود ؛است

های استعالیی در ماهیت با عالم داللت دارد بر عالم معنی و روح. نماد ملموس خود یءكه این ش یء ملموس،شاز 

های عرفانی نیز جای میگیرد. تصور )اصطالح افالطون( ارتباط دارد و در زمرۀ نماد« ایدۀ بنیادین»مُثُل افالطون یا 

 عالم»ین جهان آرمانی را یگردد؛ افالطون ابرمبه زمان افالطون  كمدستوجود جهانی آرمانی در فراسوی عالم ماده، 

 نورانیِ توِپر زبانی مبهم بیانگر پیوندِه این نمادها بای از آن میداند. نامیده است كه عالم شهادت را تنها سایه« مثل

شاعر با مایه درفتن از واقعیت، تصویر نماد استعالیی خود را میسازد  .میباشندالهی  فیضِ مدامِ نور جبا چشم ،روح

های دنیوی اقعیت، به جهان آرمانی میرسد. جهانی كه انسان آرزوی رسیدن بدان را دارد و تمام پدیدهو با دذر از و

ع های متنوتنها نمایشی ناقص از آن هستند. در دیوان غزلیات بیدل دهلوی و مجموعه اشعار سهراب س هری، دونه

 اند. این نمادها بکار رفته

 

 سابقه و ضرورت پژوهش

وجود در هر زمینج تحقیقی، كه از آن به پیشینه یا سابقه تعبیر میشود، اقدام اساسی در انجام هر شناسایی منابع م

 پژوهش است. در باب نمادهای استعالیی، پژوهشهای محدودی انجام شده است. از جمله:

است و  پرداخته این كتاب، به تعریف این نوع نماد 434و  435در صفحات  : نویسندهمرغ بهشتی (4394) مشرّف

 .است كرده ل اشارهثُپیوستگی ماهیتی این نمادها با نظریات افالطون پیرامون عالم مُ به

و  «جنبج انسانی»یگوید: م: چدویک در كتاب خود، از دو جنبه برای سمبولیسم، سخن ( سمبولیسم4395چارلز )

های عینی در نمادهای كه تصویر یکندمیسم فرارونده به این موضوع اشاره سمبولدر پیرامون «. جنبج فرارونده»

 .استای از آن كه جهان موجودِ عینی، سایه فرارونده، نمایندۀ جهان آرمانی است

« سمبولیسم انسانی»یت از چدویک از تبعبه این كتاب،  447تا  445در صفحات : بالغت تصویر (4394) فتوحی

 ی چدویک ندارد.هاسخن میگوید و مطلبی افزون بر دفته« سمبولیسم فرارونده»و 

ر شعر، مخاطب نادزی یشوند. پس برای فهم ظرافتهایمعنی و ابهام در شعر م پوشیددیموجب  ای استعالیینماده

« اثری هرف دارد ،ها در التذاذ هنری مخاطبفهم نماد»تا درک بهتری از شعر داشته باشد.  استاز  فهم نمادها 

، در كشف ابهامِ معنایی نمادها، اشعار نماددرا ینگربدون هرف (.646)سمبولیسم در آرای اریک فروم، زرشناس: ص

با توجه به اینکه استفادۀ فراوان از نماد، ابهاماتی را در شعر بیدل و س هری پدید آورده  .ندفهم و تحلیل نیستقابل

  است، انجام پژوهشهایی با نگرش پژوهش حاضر، ضرورت پیدا میکند.

 

 بحث و بررسی

 نماد

هنر مطرح بوده است، اما  و های دین، فلسفه، زبانوالتی است كه از آغاز موردتوجه قراردرفته و در حوزهنماد از مق
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اروپایی است. به انگلیسی  یسمبل در زبانها ۀمعادلی برای واه دیدداه یکسانی به آن وجود نداشته است. این كلمه

«Symbol» به فرانسوی ،«Symbole» به آلمانی ،«Symbal» یتالیایی و به ا«Symbolo»  .نوشته میشود

یونانی است بمعنی بهم چسباندن دو قطعج مجزا  sumbolon)نماد(، سوم بولن  symboleاصل كلمج سمبول »

)رمز « )می یوندم( مشتق است و حاكی از چیزی است كه به دو قسمت شده باشد sumballoكه از فعل سومبالو 

به نماد، نشانه، نگر، دال، نموددار،  در لغترا « symbol»پور آریان(. »437و داستانهای رمزی، پورنامداریان: ص 

كد و »در عرف علمی  (.946پور كاشانی: ص )فرهنگ زودآموز، آریان« نمون، رمز، نشان و عالمت ترجمه میکند

 (.656: ص محسنیان رادارتباطات انسانی، )« به این معنی كاربرد دارد سمبل نیز

 

 نمادهای استعالیی 

 ،به چیزی از جهان ناشناخته و غیرمحسوس است نمادهای استعالیی از یک عامل بسیار مهم زبان نمادین كه اشاره

توسط عقل و برخوردارند. حقیقت و جهان برتر و سرّ و رازی كه در ورای نمادهای استعالیی جستجو میشود، 

ی ایدهد و برتری بینش بر دانش درونمایهعلم حقیقی با بینش دست م. در نگرش استعالیی آداهانه درک نمیشود

ازد. می ردعینی جهان محسوس  ینمودها و ادراكات درونی خود بر هایشهدسترش انداستعالیی دارد. استعالدر به 

هریک از اشیای طبیعت، وجه خاصی را از حقیقت متعالی تجسم میبخشند كه چون آن وجه در وجود انسان نیز 

ماهوی با نظریات  یارتباط آورد برای بازدشتن به عالم مُثُل. نمادهای استعالییینهفته است، شوقی بوجود م

 «انینمادهای عرف» ؛ پس نمادهای استعالیی رااست یرفتهپذ یرتأث از این نظریات نیز عرفان ایرانیدارند. افالطون 

اهی نیز د ی ما نداشته باشد.جویانه، هیچ ارتباطی با تصوف سنتاین نگرش تعالی بساچهاما ؛ نامید یتواننیز م

راه درایی همدرایش به طبیعت با درون»استعالدر، عارفی است كه از راه طریقت و شریعت، حقیقت را مییابد. 

آید های طبیعی پایین میتا حد پدیده (. با نمادهای استعالیی عالم الهوت44)زبان و فرهنگ، دانشور: ص « است

 .دهای طبیعی جستجو میشوو در جلوه

 

 تصوّرات استعالیی و نمادهای عروج در دیوان غزلیات بیدل دهلوی

ذكر الهی به معنای پذیرش الوهیت مطلق یکند و معتقد است مبیدل غفلت انسان را نقد تصوّر خاستگاه ازلی: 

ات یعنا جخداوند بر هستی است. ذاكر با ذكر دائمی خود میکوشد این حضور در محضر الهی را تلقین كند و از هم

 :ربوبیتی خداوند و تمام ظرفیتهای وجودی خود بهره برد

 ؟خار غفلت مینشانی در ریاض دل چرا

 

 ؟مینمایی چشم حقبین را ره باطل چرا 

 (45)دیوان غزلیات، بیدل دهلوی: ص                 

انسان غافل با غفلت در مقابل، هر دم غفلت از خداوند بمعنای غفلت از خود و بسیاری چیزهای دیگر است؛ چراكه 

مبدأ وجودی و بقایی خود را ازمیان میبرد و  خداوند، امکان اتصال آداهانه با خویش با وجود ارتباط فقری خود با

اینگونه  بهره میماند.تنها از رحمت رحمانی و تکوینی الهی به خود بهره میبرد و از عنایات و رحمت رحیمی بی

م میزند و همانند كسی میباشد كه با آنکه در خانه از همه امکانات روشنایی است كه زنددی سختی را برای خود رق

برخوردار است اما كلید اتصالهای برق و روشنایی را نمیزند و در تاریکی مطلق بسر میبرد، هرچندكه هرازداهی 

. ردنها میگذاراید و او را در تاریکی بدتری تگنوری چون آذرخش محیطش را روشن میکند و بزودی به خاموشی می

ای! دل تو مانند باغ و دلشن است. چرا از این بنابراین بیدل میگوید: ای برادر دینی كه از دین و آخرت غافل شده
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ای و آن را در باغستان دلت مینشانی و میکاری؟ این كار تو پنداری باغستان پردُل، به خار غفلت بسنده كرده

ی؛ لیکن از آن استفاده نمیکنی و با آن به راه باطل مینگری. ای چنین مینماید كه چشم حقبین و خدانگر دار

انسان، تو مرغ باغ ملکوتی، تو سیمرغ عالم الهوت و ذات الهی هستی. خدا از ذات الهوتی خود در تو دمیده، چرا 

( ک و آتشمتوجه بُعد الهی خود نیستی و در بند طبایع چهاردانج خاكی )خون، بلغم، صفرا، سودا( یا )آب، باد، خا

ای! ای؟ تو شاهباز عالم قدسی. تو از آنجا به اینجا آمدهای و اسیر عالم مادی و دنیای فرودین شدهدرفتار مانده

ش الیکن نه برای اقامت دائمی بلکه برای اندک مدتی! به خود بیا و آمادۀ سفر به جایگاه جاویدان خویش ی كه الزمه

ای و میل ای است ی شو. چرا به این الشه و مردار چسبیدهو الشج دندیدهدل بریدن از عالم خاكی كه چون مردار 

 داری؟ به خود بیا و خودسازی را برای بازدشت به عالم قدس الهی آغاز كن.

بدین ترتیب تصوّر استعالیی بیدل ادامه پیدا میکند و به مخاطب ظاهراً غافل خویش میگوید: تو مانند دریای 

ز میباشی و امواج بلند پرواز تو داللت بر توانایی تو بر عروج و صعود و پرواز بسوی عالم خیطوفانی، جوشان و موج

یی آای از دریای عظمت پرورددار هستی، چرا به خودت نمیملکوت میباشد. حال كه حقیقت تو چنین است و جلوه

را برای سفر آسمانی  خشک )تشنه( مانند ساحل در جهان خاكی زنددی میکنی و خویشو همچنان افسرده و لب

 آماده نمیکنی:

 یاماندهمرغ الهوتی، چه محبوس طبایع 

 بحر طوفان جوشی و پرواز شوخی موج توست

 

 ای مایل چرا؟یفهجشاهباز قدسی و بر  

 خشک چون ساحل چرا؟ی افسرده و لبامانده

 (45)غزلیات، بیدل: ص                                 

 

یش را رها كرده و به جیفه تمایل پیدا اصلج عرش، آشیانه دارد و جایگاه قلی ندارد كه بر مشهبازی شاعر، انسان را 

ه طلبی را نیز كجهت بیشتر حائز اهمیت است. شهباز حسّ تفوقپرواز است و از اینی اوجاپرندهكرده است. شهباز 

ی ارندهپیگیرد و در نقش مج قدسی جنبین شهباز یکند. بنابرامداهی همراه با نمادهای استعالیی است، به ذهن القا 

یشود. ندای بیدل، ندای بیداری و بازدشت به خاستگاه ازلی است. بنابراین از اسارت در این مغیرزمینی آشکار 

كه بیدل، یکسره از زمین خاكی و  آنگاهسرای خاكی غمگین دشته و یکسره در پی بُریدن از زمین خاكی است. 

یشود؛ دویی جان شاعر م تربرجستهیشود و خواهان بُریدن از آن است، هیجان عروج و استعال م شرایط خاكی دلزده

ن یکند و سخن شاعر تبییمیبیند. دل شاعر با شهود انوار معنوی حقایق ماورایی را درک مخود را اسیر قفس خاكی 

 یگردد.ممعارف شهودی دل او 

أجوج نیستی، پس چرا جسم و تن خاكی تو چون سدّی مانع پرواز در ادامه بیدل میگوید ادر تو از قوم یأجوج و م

و رسیدن تو به عالم الهوت و ذات الهی شده است. ادر تو مانند هاروت و ماروت نیستی، چرا در چاه دنیای مادی 

ون ای. سدّ یادشده را از راهت بردار و از چاه دنیای دون بیرو فرودین كه همچون چاه بابل میباشد، سقوط كرده

تعالی را در پیش بگیر. تو برای نجات از این جهان مادّی و جسم خاكیت كه بمثابج قفس آی و راه پرواز بسوی حق

و حبس هستند و عروج بسوی عالم الهوت و ذات الهی كه همان مأوای جاودانی توست، نیاز به تالش زیادی نداری. 

. اهلل بر وی خوانده شده و ذبیح( میباشیشده )بسممرغ ذبحكافی است به خود آیی و اندكی به پرواز درآیی. تو چون 

بسوی عالم باال میجهد تا به اصل خود بازدردد، تو دشتن همتی میکند و بارها همچنان كه آن مرغ پس از قربان

هم كه قربانی خطا و دناه ازلی خویش هستی، همّتی كن و از این قفس خاكی بیرون آی و پرواز بسوی عالم باال 

 ا وجهج همّت خویش نما:ر
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 نیست مأوای تو دلخن ناسوت، چشم واكن

 ؟چیست راه تو ، سدّ جسم دریأجوجی ستنی

 روزی بیش نیست صحرای امکانت دو غربت

 پروازست و بسزین قفس تا آشیانت نیم
 

 ؟كف خاكستر افسرده بندی دل چرا بر 

 ؟ه بابل چرامردی در چَ ،نیستی هاروت

 ؟نقدر غافل چرادشتی ایباره یکاز وطن 

 ؟ای بسمل چرا ،افشانیت برنمیبال همّ

 (45)همان: ص                                        

 

 

باشد. یمج عرش قلهر كس آواز و غزل شاعر را شنیده، بر آن شیفته دشته است. شهباز دل شاعر در پی رسیدن به 

از آنجا و پرواز در آسمان عشق است. شاعر جز به تماشای معشوق  زمین برای شاعر تنگنایی است كه خواهان دریز

امی هنگ»یشوند. میسراید و اینگونه همه از راز دل او آداه می عشق هانغمهیرود. او چون بلبل نمبه تماشای دیگر 

سوی ایخواهد یکسره دست از زمین خاكی و فناپذیر بکشد و با تمسک به نفی شرایط زمینی به فرمكه شاعر ملول 

 تصوّرات استعالیی و نمادهای) «یدهدمبکشد، اندیشه و تصور عروج جذابیت خود را نشان  پَر آسمانهاعلیین و اعلی

 (.34عروج، پرتوی: ص 

 عندلیب یک چمن باش و قمری یک سرو

 كَرم دریا یسجك ابر اینجا میکند از

 توست آزدی دوش ،متاعانوحشت جناق

 خط سیرابی ندارد مسطر موج سراب
 

 ؟محفل چرا درد شمع هر میشوی پروانه 

 ؟برنیاری حاجت سائل چرا !ای توانگر

 ؟سنگ باید بستنت محمل چرا بر چون شرر

 ؟دل چرا نقش آب و این دلبستگی بر ،بیدل

 (45)دیوان غزلیات، بیدل دهلوی: ص                

 

 

 

 وارستگی
یخواهد از تشویش مادیات دست بردارد. این ممیکند و از او  شاعر در اینجا مخاطب را از پرستش مادیات نهی

ی دسترش راههایدارد. یکی از ممسائل، از مواردی است كه بیدل همواره در شعر خویش، مخاطب را از آن برحذر 

یکند. وارستگی و عدم میلتهای اخالقی در جامعه، رهایی از بند مادیات است كه بیدل همواره بدان سفارش فض

یرساند. وارستگی از عناصر اساسی تصورات استعالیی میهای مادّی، او را به آرامش جاوید دلبستگاعر به تعلق ش

 است.

 با دل آسوده از تشویش آب و نان برآ

 اضطرابی نیست در پرواز شبنم زین چمن
 

 مان برآ و خان ز ،صحرا پای در دامن همچو 

 به این عنوان برآ ،خود برون آیی هم از تو در

 (16)همان: ص                                             

 

 یاله وصال به یدن. رسنیست خبیری وصال از نبندی چشیم حیق غییر یعنی ماسیوی از تا است معتقد بییدل

 تعلّقات و نفسانی یخواهشها ترک بر عالوه محبوب به وصال برای. است دنیوی تعلقات از چشم وشی درنتیجج تنها

 باشد. اهمیتبی انسان برای دو جهان هیر بایید ،میادی

 كجاست؟ یج فرصتپا اقبال جهان را اوج

 عالم فارغی دو از هر، جمع شد خاطرت در
 

 سرشکی چند بر بام سر مژدان برآ دو 

 پایان برآزین بحر بی ،دهر چون یوارقطره

 (16)همان: ص                                          

 

بلها، سماست ) یروح زنددی و نماد پرنده: روح، نفس، ذات اله یازجمله معان ،درترود جابز جنوشت سمبلهاتاب در ك

نفس ناطقه است كه از دام  یاپرنده، رمز روح »یگوید: میدوبند قۀ رهایی پرنده از دربار(. پورنامداریان 41جابز: ص 

رمز و ) «است یآدم یسمبل تعال یناست. پرنده مناسبترو بسوی عالم باال در پرواز  یافته ییرها یتعلقات ماد



 444/ تصورات استعالیی و نمودهای آن در غزلیات بیدل دهلوی و اشعار سهراب س هری

 

مرغ رها  است. یملل و اقوام سمبل روح آدم همجیان در م یباًپرنده تقر (.441داستانهای رمزی، پورنامداریان: ص 

 ایمرغ، نماد جان »یگوید ماز كدورتِ عیوب درفت. چنانکه ستاری  شدهپاکیتوان نماد نفس ماز قید دام و دانه را 

كه بسوی عالم افالک كه موطن اوست پرواز  یبیندبالدار م یكه نفس خود را بصورت ذات یمعن دیننفس است؛ ب

...؛ اما . یکندبه فراز م یلسالم است، م یشكامل است و بالها ی... نفس... وقت. كهن است یاربس یرمز ینو ا یکندم

و در قالب  آیدیفرود م ین. به زمیکنندم یببه نش لیو م یشوندش پژمرده میبالها یکند،بصورت ناقص جلوه م یوقت

 (.444مدخلی بر رمزشناسی، ستاری: ص ) «یرودتن م

 رد تالش مادَ كبریا، نرسیده به عروج منظر
 

 دشا، به فلک پرنده نمیرسد تو ز سجده بال ادب 

 (444)غزلیات، بیدل دهلوی: ص                           

را در درون  یزیچ یجسم ظاهر ینهمواره، جز ا نانشان از خود اوست. انس ییدو یوان آدمنماد پرنده در ذهن و ر

قد آمده معتدستباز آثار  ییاز عنصر روح نداشته است، دو یفیكه تعر یانسان بدو»است.  یکردهخود، احساس م

او بوده  یم پرواز براداشتن بال و تجس یژدیشو در نهاد خود بوده كه و یبرتر در عالم هست یبه وجود موجود

كه پس از مرگ در هنگامی یژهروح، بو ۀپرنده نماد دسترد»است.  یودو ق یتهامحدود جاز هم ییاست. بال نماد رها

و نماد  یکندپرواز م یدور یهایدر نقاش یاییبر فراز موم ی،مصر ۀ( پرندba)« با»است.  یکند،به آسمان صعود م

شمرده  یکسان یونانی( psyche) «پسوخه»دارد و با  یروح متوفه اللت بو فراعنه است؛ بعدها د یانقدرت خدا

گ فرهن) «یدانستندهمراه م ناو آسم یانخدا ید،پرنددان بزردتر را با خورش ی،از اقوام باستان یاری. بسیشودم

های بلند است، بر فراز درختان و جا بلندپروازیانج غالب پرنددانِ آش(. این مهم كه 635ای نمادها، هال: ص نگاره

 ینمایاند.مپرنده را موجودی فرازمینی و آسمانی 

 كه باید داشتن شرم از ،در جهان بیخبر

 ایاقتضای دور این محفل ادر فهمیده

 !كم ز یوسف نیستی ای قدردان عافیت
 

 ، عریان برآیچکسدیدۀ بینا ندارد ه 

 رد خاطر یاران برآدَ چون فراموشی به

 از صف اخوان برآ ،دیر چاه و زندان مغتنم

 (16)غزلیات، بیدل: ص                                 

 

 

ی زمینی و نفسانیات است، دامهاۀ روح )جان یا نفس( آدمی، برآمده از آزادی و عدم تعلق او به پرندسرورِ حال 

حقیقت برتر  بسمتعروج او ج بمنزلو نشانی از خدا به همراه دارد. پروازش در آسمان  است یگریددویی از سرای 

 یجوید و اینگونه در پی علّو خود است.می تبریها بدو خداست. روح انسان از ظلم و ستم و دیگر 

 ابنای دهر دعوی فضل و هنر خواریست در

 عالمی در امتحانگاه هوس تک میزند

 ت امداد خلقتا نگردی پایمال منّ

 از فسردن ننگ دارد جوهر تمکین مرد

 اوست استعداد سمتش درخوردقینجا ا كس هر

 در به شمشیرت برانند از ادبگاه نیاز
 

 آبرو میخواهی اینجا اندكی نادان برآ 

 آن برآ ن ویتو هم بیتاب ا ،ای قانعدر نه

 پیش از خجلت احسان برآ دامی دو عرقبی

 سر میدان برآ خانه باش و بر كمان در چون

 از پرده چون دندان برآ ،قابل صد نعمتی

 خندان برآ لب بیدل با ،خون از زخم چوهم

 (16)همان: ص                                      

 

 

 

 

 

ی هایدژیوی است كه بدلیل اپرندهاست. « هما»یکی دیگر از نمادهای استعالیی كه در غزلیات بیدل تکرار شده، 

 ،دانندیمج پرنددان شکاری دستد این پرنده را از راه پیدا كرده است. هرچن هاافسانهخاص شخصیتی خود به 

ی بر درد موجودیتش ایجاد كرده و قابلیت نمادین آن را ااسطورهی از باورهای اهالهی منحصربفرد آن، هایژدیو
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این مرغ از پرنددان شکاری است ولی غذای آن فقط استخوان است. »آمده است: « هما»ۀ دربارافزایش داده است. 

« ندکیمبر سر هر كس بیفتد، او را خوشبخت  اشهیساو معتقد بودند  دانستندیمرغ را موجب سعادت قدما این م

ی شده است برای شاعران در نمادپردازی این مرغ و اهیدستما(. این ویژدی، 149)فرهنگ فارسی، معین: ص 

س ابی نیست و شکار هر كقابل دستی« هما»ی معنایی سخن. داللتهااستفاده از هیئت استعاری آن برای دسترش 

 . زیرا مرغ سعادت است:دنمیشو

 از هوس با هیچ قانع شو كه اینجا عنکبوت

 

 یج بال مگسساصید هما در  کندیم 

 (444)دیوان غزلیات، بیدل دهلوی: ص        

سخن ی معنای دامنهبعنوان یک نماد استعالیی در خدمت دسترش « هما»، در این بیت، موتیف مینیبیمكه همانطور

ی داللتی آن، معنای موردنظر خود را بباوراند. در هایژدیوقرار درفته و ابزاری است در دست راوی تا با استفاده از 

 ی جان و جهانهمترازحقیقت درایش به نماد استعالیی در اندیشج بیدل امری عادی است و این ویژدی در پرتو 

یج جان متعالی در مواجهه با امر مطلق است. امر دوسودزار و زبان، قابل تأویل است كه ساخت زبان، واسطه و كار

ناپذیر و ناشناختنی است، امّا با تجلّی در جان جهان، ازطریق كشف دریز و توصیفمطلق، در مقام ذات، مطلقاً وصف

 .ردی ذیمی و خاموشی و اطالق، تَعیُّن نشانیبو شهود و از خالل خیال، 

جان و روح متصل كند تا نفس خود را به خواهدیماز خارزار تعلقات دنیوی  كندن دلشاعر با احساس استغنا و 

 تا بسوی داردیوامعروج نوعی تجربج نفسانی است كه ضمیر ناخودآداه را »همراه با جان و روح به تعالی برسد. 

 (. 49)تصوّرات استعالیی و نمادهای عروج، پرتوی: ص« وضعیت استعالیی و بسمت نور درایش یابد

 

 صوّرات استعالیی و نمادهای عروج در اشعار سهراب سپهری ت

 تصوّر استحالۀ متعالی فردی
كودكی شاعر، یا بطور كلی كودكی انسان سرشار از ساددی، معصومیت، روشنایی و استحالج متعالی فردی بود؛ اما 

ند. اقتها رخت بربستهاكنون دورۀ تاریخ كودكی آدمی بسر آمده است. همچنین كودكی شاعر و معصومیتها و صدا

آن بر  ای ازادر اكنون آدمی با فرارسیدن عید شاد میگردد، دیگر آن شادی خالص و حقیقی نیستند؛ بلکه سایه

ذائقج ما افتاده است. همین یادآوری شور و هیجان كودكی از فرارسیدن عید، باعث عروج و استعالی تصوّر شاعر 

بنابراین خواستار بازدشت صداقت حیاتبخش آن دوران به انسانِ تشنج  به رؤیا و معصومیت دوران كودكی میشود.

 ارزشهای متالشی شده است:

های مورّب/ روی صبح/ شوری ابعاد عید/ ذائقه را سایه كرد/ عکس من افتاد در مساحت تقویم/ در خم آن كودكانه»

های جهان بود/ آن روز/ آب، مام پرندههایم وضوح بال تسرازیری فراغت یک عید داد زدم/ به، چه هوایی!/ در ریه

چه تر بود!/ باد بشکل لجاجت متواری بود/ من همین مشقهای هندسیم را/ روی زمین چیده بودم/ آن روز، چند 

مثلث در آب غرق شدند/ من دیج شدم، جست زدم روی كوه نقشج جغرافی/ آی، هلیکوپتر نجات/ حیف: / طرح 

زش شور، ای شدیدترین شکل!/ سایج لیوان آب را/ تا عطش این صداقت متالشی/ دهان در عبور باد بهم ریخت/ ای و

 (.444)ما هیچ ما نگاه، س هری: ص « راهنمایی كن

( است؛ بخصوص اینکه صبح 411)فرهنگ نمادها، شوالیه: ص « نماد تنویر و امید، نماد رستاخیزی دوباره»صبح 

مفهوم عید در برداشت باطنی، لحظه و زمانی است كه جمال  یکی از روزهای بهاری و یکی از روزهای عید باشد.

ود؛ ای پیدا میکند. فقط از یک بُعد مطرح نمیشیار بر قلب سالک تجلّی كند. بهمین دلیل این لحظج امید، ابعاد تازه



 443/ تصورات استعالیی و نمودهای آن در غزلیات بیدل دهلوی و اشعار سهراب س هری

 

اره كرده نظبین، تجلّی الهی را از تمام ابعاد الناس است. در صورتیکه نگاه حقیقتیک بُعد دیدن، طریقج نگاه عوام

 و این نظاره، شور و هیجانی در وجود او برپا میسازد؛ بطوریکه سایج آن روی ادراک و احساس او میفتد. 

نماد طبیعت روحانی، استعالی جهان مادی و پرواز اندیشه، نماد حفاظت الهی، توان ارتباط با متعالی »بال و پرنده 

(. پس آن روزها، هوای كودكی، هوای 644ایش، یونگ: ص )انسان و سمبله« و دخول به مرتبج عالی شهود است

طبیعت و هستی چنان بود كه هنگام تنفس، وجود را سرشار از روشنایی متعالی و اندیشج روحانی میکرد، احساس 

وح رمیکردیم تحت حفاظت الهی هستیم. مرتبج عالی شهود را آشکارا حس میکردیم و بقدری سبکبال و سبک

های جهان در وجود ما النه كرده بودند و ما با تمام بالهای آنان با عالم ملکوت ارتباط ام پرندهبودیم كه انگار تم

 برقرار میکردیم. 

كنندۀ رطوبت، حركت دورانی خون و شیرۀ حیات آب نیز یکی از نمادهای استعالیی بشمار میآید؛ زیراكه تداعی

 اند، بهمین دلیل تعمید با آب درنده و دمندۀ زنددی تازهاست و با خشکی و ایستایی و مرگ در تضاد. آبها احیاكن

شت تنها نماد بازدمذاهب مرتبط با راز آشنایی، زنددی كهن را شسته و زنددی نو را مطهر میسازد. بنابراین آب نه

 به پاكی آغازین، بلکه نماد جان در جهان عینی نیز است.

وقفه، ناپایدار و دریزپا است. هر وزش روح در طی زنددی بی آموز الوهی، نیرویدم حیاتی عالم، وزش حکمت»باد 

)فرهنگ نمادها، سرلو: ص « باد، حضور الوهیت را نشان میدهد و راه یافتن دانش مفاهیم مطلوب را هویدا میسازد

(. بنابراین در آن روزها، وزش حکمت الهی و دانش مفاهیم مطلوب بصورت ستیزدی ناپایدار، سرشار از دریز 443

بخشی ذات سه»پنهان بود، حضور الوهیت هر لحظه به شکلی و در جایی بود و هیچوقت حضور ثابتی نداشت. مثلث 

عالم است. یعنی آسمان، زمین، انسان. پدر و مادر و كودک. انسان بشکل بدن، جان و روح. نمایش بنیادین سطح 

كل است. مثلث ادر با رأس رو به باال باشد نماد االضالع مظهر یافته است(. مثلث متساوی)سطح از مثلثها تركیب 

(. مثلثهایی كه در آب غرق شدند 415)شعر و اندیشه، آشوری: ص « زنددی، آتش، درما و دنیای مادی و بدن است

احتماالً باید با رأس رو به پایین باشند. در اینصورت در هندسج نمادین، هر شکل بیانگر مفهومی خاص است و 

اتحاد اضداد، مثبت و منفی است. قبض و بسط، تعادل كامل قوای مکمل، چون هر زاویه و رأس مثلث نیز مظهر 

ای مشرف است. یعنی اینکه طبیعت آسمانی مقابل طبیعت خاكی است. انسانی است كه به ذات خودش به قاعده

عید كه همج مینگرد، یک بازدشت ابدی، مجموعج مرگ و زنددی. پس در آن روزهای كودكی بخصوص تعطیالت 

شکلهای دونادون هندسی را روی زمین چیده بودم، چند مثلث در آب غرق شدند. یعنی مظاهر نمادین كل عالم 

)آسمان و زمین و انسان، یا بدن و جان و روح( در اقیانوس وحدت، محو شدند و هویت خود را دم كردند، و یا 

 شاید به مرحلج فنا رسیدند. 

ه نماد كو»سمان با زمین است. دذر از یک مرحله به مرحلج دیگر و همنشینی با ایزدان، كوه جایگاه تالقی ابرهای آ

جا (. شاعر وقتی میبیند همه44)رمزاندیشی و هنر قدسی، ستاری: ص « پایداری، ابدیت، استحکام و سکون است

وار و استغراق آسمان و اند، از این همه تجلی انرا آب فرادرفته است و كلیّت مظاهر در اقیانوس وحدت غرق شده

زمین و انسان در دریای حق به شگفت میفتد. بنابراین شگفتی شاعر و تأمل در مظاهر آفرینش نقطج اتصال وی 

 بین نقش اساسی دارد.به دریای وحدت میشود و در این مسیر، چشم حقیقت

 

 ادراک نفحات الهی
تد. های كودكی انسان میفود بیخود میکند، به یاد لحظهوقتی كه نفحات الهی بر قلب شاعر وارد میشود و او را از خ
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به دوران ارتباط محض با طبیعت و هستی، هنگامی كه برمیگردد و متوجه این فاصلج ادراكی میشود، فاصلج زیاد 

 انسان امروز با انسان دیروز را درمییابد، یأسی او را فرا میگیرد:
ن با شنهای مرطوب عزیمت بازی میکردم/ و خواب سفرهای وقت لطیف شن/ باران اضالع فراغت را میشست/ م»

منقش میدیدم/ من قاطی آزادی شنها بودم/ من دلتنگ بودم/ در باغ یک سفرۀ مأنوس پهن بود/ چیزی وسط 

سفره، شبیه ادراک منوّر/ یک خوشج انگور روی همج شائبه را پوشید/ تعمیر سکوت دیجم كرد/ دیدم كه درخت، 

هست پیداست كه باید بود./ باید بود و رد روایت را تا متن س ید دنبال كرد/ اما ای یأس  هست/ وقتی كه درخت

 (.664)هشت كتاب، س هری: ص « ملوّن!

زمانی است كه سالک از فکر دذشته و آینده رها باشد. با رهایی سالک از دذشته و آینده، زمینه « »وقت»منظور از 

 (. 649)رمزاندیشی و هنر قدسی، ستاری: ص « برای تحقق واردات و شهود فراهم میگردد

نیز از كوچکی و فراوانی مانند وقت است و با توجه به اینکه كودكان در هنگام بازی با شن لذّت وقت را « شن»

ی امیبرند؛ ازلحاظ نرمی و لطافت نیز مشابه وقت میباشد، در نهایت شن را مطابق وقت، تعبیر میکنند. وقت مجموعه

است، كوچکترین مقیاس زمان ازلحاظ ظاهر و با اصالتترین لحظج زمان ازلحاظ باطن است. شن  از آفات محض

كوچکترین ذرۀ سنگ است ازلحاظ ظاهر و بااصالتترین حقیقت هستی است ازلحاظ باطن. شن، با تمام خُردی، 

نیکویی هم صفت حضوری حقیقی دارد و وقت نیز با تمام خُردی، حضوری حقیقی. پس لطافت، نازكی، نرمی و 

ای است كه سالک تحت واردات حق قرار میگیرد. وقت است و هم صفت شن. درنتیجه وقت لطیف شن همان لحظه

همان نفحات الهی كه ازجانب حق بر دل سالک میوزد و او باید چنان هشیار باشد كه بمحض دمیدن نفحه، آن را 

و استعال به حقیقت انسانی است و س هری این عروج دریافت كند. بلحاظ محتوایی، این شعر بازدوكنندۀ عروج 

آالیش بوده و در این دوران، ارتباطش با عارفانه را با تداعی دوران كودكی بیان میکند. كودكی انسان پاک و بی

طبیعت و جهان، یک ارتباط محض بود. زمانی كه شاعر، این تصوّر را درمییابد، فاصله و تفاوت زیاد انسان از آن 

 پاک، با انسان امروز او را ناراحت میکند.  دوران

(. شاعر 55پور: ص )اسطوره بیان نمادین، اسماعیل« نماد پاكی، خوشبختی همیشگی و حیات معنوی است»باران 

برای این آسایش خاطر سه ضلع صبر، آسوددی و آرامش را تصوّر میکند. البته این آسایش و آرامش ازنوع آسایش 

-امروزی تجربه میکند، نیست. در حقیقت آسایش و آرامشی است كه باران با خاصیت پاکو آرامشی كه انسان 

وبوی معمول در تصور انسان امروزی شسته و بوسیلج آن میتوان به حقایق كننددی خود، هر سه ضلع آن را از رنگ

لوب سیدن به مطمحض و معنوی دست یافت. سفرهای منقش، بازدوكننده، دشواریهای بسیار در مسیر سلوک تا ر

است؛ سفرهایی كه شاعر، آالیش انسان امروزی را با رنگها و نقشهای این جهان به حقیقتها بیان میکند. شنها با 

ها و افکار دنیوی نجات طراوت و تازدی، عروج شاعر به بهشت مطلوب را نوید میدادند. در این لحظه از بند خواسته

نددی در آن دنیای حقیقی كه مانند باغ بود و طبیعت بکر بود و بازیچج یافته و در وقت حقیقی رها شده است. ز

 های كشف و شهود بود. ای روحانی برای مسافر پهن بود كه سرشار از میوهدست آدمی نشده بود. در باغ، سفره

ن نماد جها»(. درخت 436)رمز و داستانهای رمزی، پورنامداریان: ص « نماد عقل و شناخت محض است»انگور 

( 634)سمبلها، جابز: ص « هایش در آسمان و عروج را نمودار میکندهایش در زمین و شاخههستی است كه ریشه

بردن فاصلج وجودی خود با حقیقت مطلوب را دارد؛ بنابراین باید بود و آموزد كه توانایی ازبین شاعر از درخت می

 برای خوشبختی جاودان تالش كرد.

 



 445/ تصورات استعالیی و نمودهای آن در غزلیات بیدل دهلوی و اشعار سهراب س هری

 

 عروج به ملکوت
بور ظریفی را طرح میکند كه قدرت و صعودش از بال هم بیشتر است، بنابراین برتر از وهم و خیال س هری ع

میخواهد عروج كند. این سیر دو جهت دارد. یک جهت افقی، زمانی كه او را به پشت تاریخ میبرد، جایی كه آدمیان 

كه او را به بام عالم قدس پرواز بصورت بکر و اصیل زنددی میکردند و یک جهت عمودی مکانی ی زمانی، جهتی 

های مکاشفه و مشاهده را از عبوری ظریف برای خود مکان. از این جهت است كه دروازهمیدهد، بسوی جنت اعلی

آورد. بنابراین میگوید ای جادۀ متعالی عروج، تو بال را معنی كن، بگو كه بال، نیروی استعال از جهان فراهم می

رواز زمان است در عروج اندیشه، اراده و فکری روحانی، حضوری است مطلق، نیروی مادی است، بگو كه بال، پ

ارتباطی است بین انسانها و خداوند. بگو كه بال، حفاظتی از جانب الوهیّت و تحرّكی است در بستر تطهیر و تازدی 

 و طراوت. ازاینرو آرزوی رفعت و روشنایی را در چارچوبهای منطقی خود میگنجاند:

ای ها پرنده بود/ ای عبور ظریف!/ بال را معنی كن/ تا پر هوش من از حسادت بسوزد./ ای حیات شدید!/ ریشهاینج»

تو از مهلت نور/ آب مینوشد./ آدمیزاد ی این حجم غمناک ی / روی پاشویج وقت/ روز سرشاری حوض را خواب 

 تاریک اشکال از بالهای تو میریزد/ عصمت دیجمیبیند/ ای كمی رفته باالتر از واقعیت!/ با تکان لطیف غریزه/ ارث 

 (.664)هشت كتاب، س هری: ص« پرواز/ مثل یک خط مغلق/ در شیار فضا رمز می اشد

نماد صعود به آسمان و توان ارتباط با ملکوت است، توان دخول به مرتبج عالی شهود، نماد تعالی جان و »پرنده 

(. در اینجا نمایانگر مکان بدوی است، دوران عصر 33شایگان: ص  )پنج اقلیم حضور،« مبیّن اقالیم ملکوتی است

طالیی كه انسان میتوانست با ملکوت ارتباط برقرار كند و جانش را تا اقالیم الهوت پرواز دهد. شاعر اكنون چنین 

یی الحسی دارد، او ازلحاظ فیزیکی متعلق به عصر تمدن و فرهنگ است، ولی ازلحاظ روحی متعلق به دورۀ عصر ط

را درون خود شاعر قلمداد كنیم. در سراسر این قطعه، او جذبه « اینجا»است. بهمین دلیل شاید بتوانیم منظور از 

آن چیزی است كه حصول دارد « واقعیت»ای به طبیعتی كه از آن جدا شده است نشان میدهد. و شیفتگی عاجزانه

دف وجودی بالفعل است. در مقابل خیالی و وهمی كه و بالفعل تحقق یافته است. واقعی منسوب به واقع و مترا

تر و محققتر از اشیای محسوس است و این همان مُثُل افالطون باالتر از واقعیت است و در مراتب هستی، شایسته

میباشد. صورتهای روحانی موجود در خارج از عقل انسانی است، چراكه واقعیت موجود فقط سطح اشیا را به ما 

ما باالتر از واقعیت، به جوهر و حقیقت و روح هر موجود توجه دارد. غریزه نیز با فطرت و وراثت نشان میدهد ا

بستگی دارد. غریزه یک عادت ارثی است اما افعال لطیف غریزی با آداهی همراه است و این آداهی نیز ما را به 

س با تکان غریزه و آداهی، فعل و آورد. پقلمرو ناخودآداه خویش رهنمون میکند و تحول و ددردونی بوجود می

وده های آلما میشویند چون ما وارث نگاه معرفت به موازات یکدیگر حركت میکنند و ارث تاریک اشکال را از نگاه

بین، باید از همج این به عادت، فرهنگ، علم، آداب و قضاوتهای پیشین هستیم. برای بدست آوردن نگاه حقیقت

 از نگاه ظاهری به اشیا، به باطن روشن آن رسوخ كنیم. ها تطهیر دردیم تا شائبه

 

 مدینۀ فاضله
مدینج فاضله، آرمانی است كه هر متفکر و فیلسوفی آن را به شکلی مطرح میکند. سهراب س هری، با توجه به اینکه 

 از این جهان بسته بتنگ آمده است: پشت دریاهاخود را وارث آب و خرد و روشنی میداند، در شعر 

ت دریاها/ قایقی خواهم ساخت/ خواهم انداخت به آب/ دور خواهم شد از این خاک غریب/ كه در آن هیچ پش»

كسی نیست كه در بیشج عشق/ قهرمانان را بیدار كند/ قایق از تور تهی/ و دل از آرزوی مروارید/ همچنان خواهم 
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آرند/ و در آن تابش تنهایی ماهیگیران/ بدر میراند/ نه به آبیها دل خواهم بست/ نه به دریا ی پریانی كه سر از آب 

میفشانند فسون از سر دیسوهاشان/ همچنان خواهم راند/ همچنان خواهم خواند:/ دور باید شد، دور/ مرد آن شهر، 

 «اساطیر نداشت/ زن آن شهر به سرشاری یک خوشج انگور نبود/ هیچ آیینج تاالری، سرخوشیها را تکرار نکرد

 (.644ی: ص)هشت كتاب، س هر

پایان، منبع حیات همه چیز و حاوی تمامی موجودات بالقوه است. مظهر دریای حیات كه نماد حركت بی»دریا 

)زبان رمزی « ناپذیرباید از آن دذشت. در فرهنگ اسالمی، دریا نماد خرد بیکران الهی است، ازلی و خستگی

كه ماورای منبع حیات عالم است، جایی كه همج  (. بنابراین پشت دریاها جایی است97ها، دالشو: ص افسانه

بینی هستند. جایی كه برای ما انسانها كه در این خاک غریب موجودات بصورت بالقوه در صلح و عدالت و روشن

 هستیم غیرقابل درک است:

 فوارۀ هوشها رو به تجلّی باز است/ بامها جای كبوترهایی است، كه به پشت دریاها شهری است/ كه در آن پنجره»

سالج شهر، شاخج معرفتی است/ مردم شهر به یک چینه چنان مینگرند/ كه به بشری مینگرند/ دست هر كودک ده

آید در باد/ یک شعله، به یک خواب لطیف/ خاک، موسیقی احساس تو را میشنود/ و صدای پر مرغان اساطیر می

مانِ سحرخیزان است/ شاعران وارث آب و خرد پشت دریاها شهری است/ كه در آن وسعت خورشید به اندازۀ چش

 (.675)هشت كتاب، س هری: ص « و روشنیند/ پشت دریاها شهری است!/ قایقی باید ساخت

درمقابل آب است از جهت سکون و حركت. خاک سمبل جسم فاسدشدنی است درمقابل آب كه حیات و »خاک 

)رمزشناسی اشعار « ن است و منظور از آب، دریاآورد. منظور از خاک، زمیآفرینش و جوشش را به ارمغان می

(. زمین بعنوان پدیدار مادی مسکون، بندی است در پای جانداران كه با نیروی جاذبج 55س هری، جاللی: ص 

خویش همج پدیدارها را بسوی خود جلب میکند و در سکون و اضمحالل نگاه میدارد. بخصوص كه این خاک با 

خاكی كه بوی غربت و تنهایی و سردردانی میدهد، خاكی كه انسان در آن هیچ صفت غریب آمیخته شده است. 

آرامشی ندارد؛ چون در آن هبوط كرده است. این سرزمین، جایگاه اصلی انسان نیست، بلکه مکان موقتی، پَست و 

. ظهور جان استنماد سفر »دَنی است. بهمین دلیل دنیا نامیده شده است. باید از این غریبستان كوچ كرد. قهرمان 

(. در این سرزمین، ناجیان 434)شعر و اندیشه، آشوری: ص « در عینیت و كثرت و بازدشت نهایی به وحدت آغازین

 انسان و قهرمانان مبارزه با نفس امّاره در خواب هستند؛ آن هم در بیشج عشق. 

مردی ( كه جاودانگی و بی664ص )رمز و داستانهای رمزی، پورنامداریان: « مظهر شراب زنددی است»خوشج انگور 

های متکثر آن، یاب است كه در دانهنوازی، مظهر خرد حقیقترا تصویر میکند. مظهر شادكامی و جوانی و مهمان

 وحدت حقیقی را بنمایش میگذارد.

 یشکل جوهری ظهور كه اصل حیات و عنصر تولد دوبارۀ جسمانی و روحان»آب، نماد روشنایی و نور و تطهیر است. 

 )توضیح نکات عرفانی در مثنوی موالنا،« است. مظهر معرفت باطنی، مکاشفج حقیقت و رسیدن به نور و اشراق است

(. بهمین دلیل همانطوركه مشعل، راه را روشن میکند و هدایت سلوک را میسر میسازد. آب نیز 494جاللی: ص 

یقت، درون سالک را پر از نور اشراق و حکمت، فضیلت، خلوص و تطهیر را میسر میسازد و درجهت مکاشفج حق

 تجلّی حق میکند. 

نماد عبور از یک مرحله به مرحلج دیگر هستی است. كبوتر، روح نور است. عفت، معصومیّت، نجابت و صلح »كبوتر 

(. بنابراین بام، كه جای كبوتران است، جای صعود از یک مرحله به مرحلج 54)سمبولیسم، چدویک: ص « است

همین كبوتران مشاهده میکنند كه هوش و معرفت بشری بسیار عروج كرده و به عالم ملکوت پیوند  دیگر است.
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خورده است. تمامی احساس و ادراک آدمی چنان متعالی دشته كه به منبع اولیج خود یعنی عقل اول رسیده و 

 هوش او ملکوتی دشته است. 

به  اینیرو و قدرت، انرهی ناپیدای هستی، دذر از مرحلهنماد استحاله، تطهیر، تجدید حیات، بارورسازی، »شعله 

مرحلج دیگر، واسطج انتقال پیام به آسمان، استعال، یا نفس زنددی است كه معنای وارد غیبی و اشراق نیز از ان 

(. خواب لطیف، خوابی است كه روح را با آداهی 445)مدخلی بر رمزشناسی عرفانی، ستاری: ص « مستفاد میشود

ت به عالم علوی عروج میدهد. یک نوع استعالی روحی و معنوی است كه ازطریق خواب انجام می ذیرد. و معرف

الیقین باشد. بنابراین مردم شهر پشت دریاها ازلحاظ معرفتی مثل خواب لطیف نوشین بامدادی ادر همراه با علم

كه  چنان مینگرندیک دیوار كاهگلی كوتاه آنو تمام پدیدها را مظهر اهلل میدانند. مثالً به  به درجج كاملی رسیده

 نیروی الوهی و معنوی را البالی آن ادراک میکنند.

 

 گیرینتیجه 
های عروج در دیوان بیدل دهلوی و مجموعه یت و كاركردِ تصوّرات استعالیی و نمادماهدر این نوشتار، خاستگاه، 

های استعالیی را در شعر این دو شاعر ایجاد میکردند، اشعار سهراب س هری بررسی شد. با توجه به ابهامی كه نماد

-كوشش شد با تأویل این نمادها، ابهامات موجود برطرف دردد. در كنار تحلیل محتوایی نمادهای استعالیی، زیبایی

شناسی این نمادها نیز از هدفهای این پژوهش بود. نتایج حاصل از پژوهش حاكی از آن است كه بییدل نیز ماننید 

فیه، نتیجج پیمودن تمیام احیوال و مقامات سالک را رسیدن به وصال الهی و بازدشت به مبدأ اصلی خویش صیو

وجیودی معتقد است تمام هستی نتیجج تجلّی خداوند است و تمام كثرات میداند. بیدل بعنوان یک عیارف وحیدت

رسیدن به خداوند و شرط این وصول را در اند. بییدل نهایت سیروسلوک عارفانه را عالم از یک منشأ پدیدار شده

این میداند كه انسان از صفات بشری فانی و به صفات الهی متصف شود. او انسان را متعلیق بیه عیالیم خیاكی 

یکند كه باید از این عالم عبور كند. انسان نباید دربند مادیات باشد و باید با رها كردن منمیداند؛ بنابراین توصیه 

 وجودی است، دوئی را نفینه قیدوبندی به مبدأ اصلی خود بردردد و با توجیه بیه اینکه مکتب وحدتخود از هردو

میکند و درنهایت به اتحیاد عاشیق و معشوق قائل میشود. بیدل وصیال الهیی را خارج از اختیار، میداند و میگوید 

ضرت حق، شامل حال سالک شود. فقط زمانی ایین وصیال بیرای سالک حاصیل میشود كیه فضیل و عنایت ح

رسیدن بیه وصیال الهیی نهایت تمیام احیوال و مقامات و آرزوی هر سالکی است و كسی كه به ایین مقیام برسد، 

 دیگر چیزی از وجودش باقی نمیماند و همیشه در سیر فی اهلل باقی میماند. 

یب كه طبیعت و مظاهر آن به حقیقت مطلق، ترتدر شعر س هری، نمادهای استعالیی ریشه در طبیعت دارند. بدین

یعنی خداوند منتهی شده و ما را به خداشناسی رهنمون میشوند. از سوی دیگر، س هری نگاهی درونی به خدا دارد 

به دین از منظری هنری جای باز كرد و آنها  بعنوان احتیاجی قلبی و درونی، یکهادر مییان رمانتكه خدا همچنان

آشنا و عشقی كه در وجودش نهفته است شاعر را به رمز و راز خلقت، هستی و خدا نزدیک میکند. توجه كردند، یار 

شود. قرب به خداوند و راز آفرینش ازطریق س هری میخواهد با شهود باطنیِ شخصی و درک مستقیم به خدا نایل 

تم و هشتم )حجم سبز و ما عشق و نگاه در چشمان یار آشنا جنبج استعالیی دارد. همچنین سهراب در كتاب هف

ای آنها را ترسیم میکند كه دویی برای نخستین بار دیده هیچ، ما نگاه( از چیزهای مختلفی نام میبرد و بگونه

م، جلوتر میروی هشت كتابرو نمادهای استعالیی در تركیبهای درونی خود معنا مییابند و هرچه در میشوند. ازاین

و آنقدر درونی و باطنی میگردند كه شکل معنای لفظی خود را ازدست میدهند و آواها با معناها تعدیل میشوند 
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ای در دریای معنا غرق میسازد تا نمادهایی را صید كند كه شاعر همچون صیادی است كه لفظ را بعنوان طعمه

 تصوّری از عالم اعلی میباشد.

 

 مشاركت نویسندگان
راج استخ سیستان و بلوچستان زاهدانت فارسی مصوب در دانشگاه از رساله دوره دكترای زبان و ادبیااین مقاله 

. اندراهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بوده عباس نیکبختآقای دكتر  .شده است

انم خاند. ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهردآوری دادهدبعنوان پژوهشگر این رساله در  پویامحمد انصاریآقای 

ها و راهنماییهای تخصصی، نقش مشاور این پژوهش را نیز با كمک به تجزیه و تحلیل داده دكتر مریم شعبانزاده

 ت.پژوهشگر بوده اس سهش و مشاركت هر الایفا كرد. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل ت

 

 تشکر و قدردانی 
آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم  ئوالنمسمیدانند مراتب تشکر خود را از  الزمان بر خود دنویسند

 ان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهشدو هیئت داوران رساله كه نویسند سیستان و بلوچستانانسانی دانشگاه 

 الم نمایند.یاری دادند، اع

 

 تعارض منافع
جی به چاپ نرسیده و حاصل نشریه داخلی و خار هیچمینمایند كه این اثر در  دواهیان این مقاله دنویسند 

بق و رضایت دارند. این تحقیق ط آداهیآن  انتشاران است، و ایشان نسبت به دفعالیتهای پژوهشی تمامی نویسند

ارض تع دزارشتخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت  هیچاجرا شده و  اخالقیكلیه قوانین و مقررات 

ه نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهد

 ند.بر عهده میگیر
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