
 

 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبک یتخصص فصلنامه
 1یعلم

 45ی اپیپ شماره -1398 پاییز -سوم شماره -دوازدهم سال

 گیسو و زلف یار در ادوار شعر فارسی

 )باتکیه براشعارالمعی، نظامی، جالل طبیب، امیرخسرو دهلوی، صائب تبریزی و...(

 (173 -153 )ص

 2آسیه ذبیح نیا عمران 

 97بهار  :تاریخ دریافت مقاله

 97تابستان  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده

پژوهش حاضر میکوشد تا سیر معنایی زلف و مترادفات آنرا در سبکهای مختلف شعر فارسی 

بررسی كند. برای دستیابی به این هدف، اشعار المعی)قرن پنجم( را به عنوان نمایندة سبک 

و امیرخسرو دهلوی  ن هفتم و هشتم(خراسانی، نظامی)قرن ششم( وجالل طبیب شیرازی )قر

برای سبک عراقی و صائب تبریزی)قرن یازدهم( به عنوان نمایندة سبک هندی گزینش كردیم. 

درفحوای بحث به عنوان نمونه از اشعار شاعران دیگر نیز بهره گرفتیم. در مجموع  همچنین

در غزل فارسی هرگز  و ... از جملة موضوعاتی است كه همواره« طره»، «گیسو»، «مو»، «زلف»

 قِسم دو در كه است غزل مضمون مهمترین عشقتحولی نداشته و دارای معنای ایستا هستند. 

 بیان. است ساخته دلنشین و غنی را فارسی غزل و داشته حضور زمینی عشق و آسمانی عشق

 قطب غزل معشوق. است معشوق و عاشق رابطة بیان مستلزم مضامین و موضوعات عاشقانه

 معشوق و عشق به نسبت پرداز غزل دیدگاه دهندة نشان و تصویری كه از او ارائه میشود، است،

در سنت شعر یکی از این تصاویر شاعرانه در غزل فارسی مبحث زلف و موی یار است.  .است

فارسی، معشوق زلف سیاه درازچون كمندی دارد كه  پشت پای وی را میبوسد. زلف یار 

 حتین آشفتگی است كه آرامش را به عاشق ارزانی میدارد. زلف یار پریشان است، اما در همی

 زلف دوتای  معشوق اسیرو درسلسله است.  در خماست . دل عاشق  مشکخوشبوتر از عنبر، نافه، 

 غزل فارسی، زلف و مو، سیاهی، خوشبویی.کلمات  کلیدی: 

                                                             
 دنام داده ان رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 98سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یتمام مجالت علم - 1

 (Asieh.zabihnia@gmail.com) دانشگاه پیام نور ،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار -2
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 مقدمه -1
زانندة احساسات و هیجانات شعر بیان و تجسم صورتهای خیالی و عاطفی است، كه برانگی

درونی افراد است. شعر در قالبهای متفاوتی سروده میشود كه یکی از این قالبها غزل است 

اصطالح غزل ابتدا مخصوص اشعار غنایی »و از آن برای سرودن اشعار عاشقانه بهره میبرند. 

را غالباً با ساز های آهنگین عاشقانه بوده، كه با الحان موسیقی تطبیق میشد و آن و سروده

( مضمون غزل غالبًا ذكر زیبایی معشوق و بیوفایی و 44)انواع ادبی، « و آواز میخوانده اند.

سنگدلی او و قصة فراق و محنت كشیدن عاشق است. غزل به معنی مصطلح امروزی از 

قرن ششم به بعد دارای وضع مشخصی گردید و بعد از آن برطبق قانون تکامل و تحول 

های ( رواج غزل در قرن ششم است. پایه16یراتی كرد.)سیرغزل در شعرفارسی، ادبی تغی

یابد تا آنکه رایج میگردد و اندک اندک تکامل مشود و غزل قالب یغزل در این قرن استوار م

در قرن هفتم و هشتم به اوج خود میرسد. غزل قرن ششم حد واسط تغزل قدما هم از نظر 

( در قرن هفتم همزمان با حملة 75قرن هفتم است.)همان:فکر و هم از نظر زبان و غزل 

یابد. سبکی كه بسامان میگردد، سبک عراقی رونق ممغوالن كه اوضاع جامعه و ادبیات نا

درآن معشوق پست تغزل به مقام واالیی میرسد؛ اما در قرن هشتم كه سبکش همان سبک 

آورد. سبک هندی، سبک ود میوجشاعر بین غزل عاشقانه و عارفانه تلفیق به عراقی است،

یابی است. شاعران نسبت به لفظ اهمال میکنند و تنها به دنبال مضمون میروند. مضمون

بیتها و سبک هندی فقط محدود به غزل است، اما نه غزل به معنای متعارف بلکه تک

از اند. ای از قافیه و ردیف بهم پیوسته شده و به شکل غزل درآمدهمفرداتی كه با رشته

( یکی از مباحث غزل فارسی و 167بیت است. )همان: اینرو شکل شعری دراین سبک تک

مثنویهای عاشقانه توصیف زلف معشوق است. وصف معشوق به ویژه زلف او در سبکهای 

متعدد شعرفارسی به سنت دیرینه ای مبدل شد و فرم خاص و مستقلّی یافت كه در آن 

طرز خیالین و های ادبی بهی یار مطابق سنّتشاعر به مدح زیباییهای موی و گیسو

هایی در سبکهای شعر فارسی الة حاضر میکوشد تا با ذكر نمونهای میپردازد. مقهنرمندانه

 به واكاوی مبحث زیبایی شناسی زلف و مو منطبق با سنت شعر فارسی بپردازد. 

 پیشینۀ تحقیق -2

نوشته نشده؛ اما برخی از آثار مرتبط ای تاكنون دربارة زلف در ادوار شعر فارسی مقاله

گزینیهای حافظ زلف تابدارحافظ، به»( مقاله ای با عنوان 1383لی درسال )حسنعبارتنداز: 

را در دوفصلنامة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی منتشر كرده، كه « در پیوند با زلف
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گیسو و مو پرداخته است. گزینی در پیوند واژگان، درحوزة زلف، به ترفند حافظ و به

زلف و تعابیر عارفانه آن در شعر »ای را با عنوان ( مقاله1383همچنین قلیزاده، در سال )

در نشریة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، چاپ كردند. مقالة مذكور «. فارسی

و طریقت  معنای عرفانی: كثرات، حجاب، تجلیات جمال و جالل را براساس چهار« زلف»

های عرفانی از جمله شیخ ت ربوبی، با ذكر و تکیه بر نمونهسلوک و ریسمان و كمند هدای

 اند.محمود شبستری  بررسی كرده

 بحث و بررسی -3

 زلف )گیسو، مو، طره و...( -1-3
در سنت شعر فارسی مویی زیباست كه بلند، سیاه، مجعد باشد. همچنین زلف از جهت 

ی، پیچ و خم، درازی و خوشبویی مورد توجه شاعران پارسی زبان رنگ، درخشندگی، براق

قرار گرفته است و برای وصف آن تقریباً بیش از تمام اعضای بدن تشبیه واستعاره به 

كاربرده اند. اوصافی كه در زبان فارسی برای گیسو و قسمتهای مختلف زلف بکار رفته، 

اند. دیگر مواد خوشبو زلف را معطّر میکردهبیشمار است.  در روزگار قدیم با مشک و عنبر و 

در عوالم شاعرانه نیز برای وصف خوشبویی و سیاهی زلف از مشک، عنبر، غالیه و عود 

اند؛ ها اوصافی ساختهلغات مزبور اكتفا نکرده و با آن اند و شکّی نیست كه بهكمک گرفته

و نافة  لف همانندی كردهكار رفته و با ز نافه نیز كه مشکدان است، گاهی بجای مشک به

زلف تركیبی از نوع اضافة تشبیهی است كه در ادبیات فارسی غالباً استعمال شده است. 

 ( به قول صائب:340)علم جمال در ادب فارسی، 

 ون نمانده استـدربنداین مباش كه مضم            ار گفتــعمر میتوان سخن از زلف ی یک

 (801، ص صائب تبریزی)دیوان 

دهخدا، ذیل زلف( لغتنامه اند )و قسمت بوده و هر قسمتی را یک زلف میخواندهموی د

در منابع مربوط به عرفان و زلف اعم از مو است یعنی زلف شامل مقداری مو میشود. 

غیب هویت حق، تجلی جاللی و صفات قهر خداوند،  تصوف، زلف را عموماً نمادی برای

هور هویت حق، معضالت و مشکالت اسرار الهی مرتبة امکانی و ظ تجلی جمالی، كثرات و

 سلوک سالک، حجاب چهره حق، و سلسلة اشکال حضرت الهیت و طریقت در پیش راه

در تعابیر صوفیه زلف عبارت از تجلیات جاللیه حضرت »دانسته اند.  سلوک و حبل المتین

ت حق حق است، زیرا جمال حق در كثرات و تعینات، مستور است. تجلیات متسلسل حضر

فرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشة )« .به گیسوان مجعد و زنجیره وار تشبیه شده است
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 باشد كه از زلف، سلسلة اشکال»...: امام محمد غزالی در این باب میگوید، (494موالنا، 

خواهد كه به تصرف عقل به وی یا سر یک موی از  كسیکه …حضرت الهیت فهم كنند

ها غلط شود و همه یک پیچ كه در وی افتد همه شماره اسدبشن عجایب حضرت الوهیت

  (484 ،1، جكیمیای سعادت)  «..گردد. عقلها مدهوش

 را   تدبیـــــر   لهــلســس  دریدم    كه           را   یرــزنج آن  م ـایــپ بر  بنه  ن ــهی

 لم ــبگس آری   یرـــزنج د ـــدو ص  گر مقبلــــم       ار ـــنگ   دـــجع   آن   غیر

 (117، ص 6، ج مولویمثنوی )

 ای مــرا در ته هر مـــوی ز زلفت بندی            چه كنی  بند ز بندم  همه  یکبــار  جدا 

 (3)دیوان امیرخسرو، ص 

 سیاهی زلف )= شب بودن زلف( -1-1-3
 است. « سیاه»معشوق « موی»در سنت شعرفارسی، 

 سودا همهتا پا  سرز  رشزلف دلبران كا چو            ریكاهخواری دالویزی سیجگرزگیسویش 

 (64)دیوان جالل طبیب، ص 

به نظر میرسد سیاه بودن موی معشوق، نمادی از شومی سرگذشت و سرنوشت عاشق 

بیدل است. تیرگی موی، دست نیافتنی بودن آرزو و تاریکی سرنوشتی نامعلوم و دور از 

سیاه بخت در ضمیر القا میکند. بدون استثناء در ادوار لذت و شادمانی را برای عاشق ِ 

 شعرفارسی، موی معشوق  سیاه است: 

 ای نهاد عاشقان شـور و خروش افگنده درای            هفگندامشب به دوش ببین كا گیسوی شب را

 (251)همان: 

تم و عرفای قرن هفتم و هش ادیبان ازه.( كه 792شیرازی )متوفی به سال  جالل طبیب

 در غزل خویش، سیاهی زلف را برشب تفضیل مینهد:، است هجری

 من از كجــا و رخ یار مهـــربان ز كجــا            شب از كجا و خــم زلـف دلستان ز كجا 

 (80)همان: 

 دربیت زیر از صائب تبریزی، پردةشب: استعاره از زلف. )وجه شبه: سیاهی(

یدل ز بیم غمــزه از زلفش   چرد نخجـیر ماون            بیشتر در پردة شــب میآید بر نـم

 (144، ص 1)دیوان صائب تبریزی، ج

دربیت فوق، نخجیر استعاره از دل عاشق است. شاعر دل خود را كه اسیر زلف معشوق 

 آید.است به شکاری تشبیه كرده كه از ترس شکارچی، شب به چرا می
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 كه حریفان همه یکباره به خـواب افتادند        شب زلف تو چه افســانه ، ندانم سر كرد     

 (554)همان: 

در بیت فوق، شب زلف: اضافه تشبیهی )تشبیه بلیغ( است. شاعر زلف معشوق را به جهت 

 را بکارمیبرد:« شب زلف»سیاهی به شب تشبیه كرده است. امیرخسرو هم عیناً تعبیر 
 زلف شب تا حجــاب نور نگشــت

 

 نگشــت  دورنظـــاره  چشـــم  او  زان   

 ( 224)هشت بهشت امیرخسرو،ص 

نظامی در مدح پیامبر )ص( گیسوی مبارک ایشان به جهت سیاه بودن به شب تشبیه كرده 

 اند.است. زلف پیامبر )ص( به زنجیری تشبیه شده كه شیفتگان را به آن بند میکرده
 ای شب گیسوی تو روز نجات

 تو   ویرعقـــل   شـــده   شیفـــتة   

 

آتش سودای تو آب حیات    

وـسلســلة   شیفـــتگـان   مــــوی   ت   

(20)مخزن االسرارنظامی، ص   

 سمبل شب، غم، وحشت، اضطراب و رنگ اندوه و مرگ است. « رنگ سیاه»

 زیمشوّشـت   شـــب   مــن            بنمــــود    ســـیــاهــی    و    درا   لفچون   ز

 و  هیـــچ  شـــب  ندیـدم            كـــان   بـــود   درازتـــر   ز   مــاهی چون  زلف  ت

 (75)دیوان جالل طبیب، ص 

نمایانگر مرز مطلقی است كه در فراسوی آن زندگی متوقف  ترین رنگ است، وسیاه، تیره

ترک  است در مقابل رنگ سفید. سیاه نقطه پایانی است، نشانة« نه»میشود. سیاه به معنای 

( سیاه بیانگر پوچی و 68عالقه و تسلیم یا انصراف نهایی است. )مبانی رنگ و كاربردآن، 

ای انتخاب اوّل اوست، كسیکه رنگ سیاه، خاكستری و قهوه»نابودی است.  به نظر لوشر 

انتخاب رنگ »( همچنین گفته شده كه 67روانشناسی رنگها، «)انتخاب هنجاری ندارد.

)روانشناسی رنگها در اشعار « د و اعتراض به سرنوشت خویش است.سیاه بیانگر نفی خو

( در تحلیلهای روانکاوی، كاربرد رنگ سیاه یادآور عدم است، اغتشاش و 154سپهری، 

بینظمی را به ذهن متبادر میکند و نشانه ظلمت نخستین است. همچنین این رنگ، در 

 ( 80ان میکند. )رنگ و تربیت، ذهن و روان انسان حالت كدورت، ضخامت و سنگینی را بی

 )تشبیه شب به گیسو )وجه شبه: سیاهی 

 رهـی  باریــک  چون  پرگــــار  ابروش            شبی  تاریــک  چون  ظـلمات  گیسوش

 (345)نظامی، خسرو شیرین،ص 
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 جــالل   قصـــه زلف  دراز  شبرنگــش            مکـش دراز زسودا كه می كشد به جنون

 (234ان جالل طبیب،ص )دیو

 )زلف مانند کفر)وجه شبه: تیرگی و سیاهی 
« زلف)طره( ظلمت كفراست.»در عرفان  درغزل فارسی، زلف در سیاهی مانند كفراست.

صائب، زلف را كافر و كافرستان میخواند كه وجه شبه سیاهی و (185 ،صدای سخن عشق)

 بیرحمی است:

 است                                        گر دین كرده رتآن غا دلتاراج  بس كه        تاری ز زلف كافرت      هررشتة سبحه است 

 (340)دیوان صائب، ص 

گر دین: استعاره از زلف است. زلف كافر موصوف و صفت است. شاعر در بیت فوق، غارت

شده ایمان تشبیه كرده، در این بیت از تشبیه مركب استفاده زلف معشوق را به شخص بی

است. شاعر زلف یار را كه دلهای بسیاری اسیر آن شده اند به رشتة سبحه تشبیه كرده. 

 های تسبیح تشبیه شده است.زلف به رشته و دل عاشقان به دانه

  یک سر موستجان  دل وای كفر بهاسالم كه زهركه او دیده بود عــارض و زلفـش داند            

 (107)دیوان جالل طبیب، ص 

 كه معتقد است كه یک تارموی معشوق میتواند دین اسالم را پریشان كند: عطار

 زلف   پریشانش   به   یک   تار   مــوی            جمــــلة   اســـالم   پریشــــان   كند

 (244)دیوان عطار، ص 

 هم معتقد است دلش در گرو دو كافر)دو زلف بافته و زنجیرمانند( اسیرو رهین است: المعی

 دو زنجـیر و سپردی به دو كافـر بهدو  عبهـر            بستی   بهفریتی  از  دور  دلــم  را  ب

 (47)دیوان المعی گرگانی، ص 

 )زلف چون شام  )وجه شبه: سیاهی 

 از تشبیهات مورد عالقة جالل طبیب است:« شام»تعبیر زلف در سیاهی به 

 روی  او  همچـــو  صبـــح  پــرده دری      ی        ریززلـف  او  همچــو  شـــام  خــون 

 (272)دیوان جالل طبیب، ص 

 شاعردربیت زیر لف و نشر با زلف و روی درست كرده است:

 دوش   بودم   ز   شـــام   تا   سحــری            سرخـوش از زلف و روی سیم بری جالل 

 (277)همان: 
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 قابل رخ كه نشانه وحدت و روشنی ومار آنست در میشسیاهی زلف كنایه از تکثرات ب

 سپیدی است. اما از آنجا كه ذات حق را جز با اسما و صفات نتوان شناخت، ماه رخسار را

  .نیز جز در شام زلف سیاه نمیتوان مشاهده كرد

 )زلف چون زاغ )وجه شبه: سیاهی 

 ـــنگ   زاغیای   به   چزلفش  چو  شـبی  رخــش  چـــراغـی            یــا   مشـــعله

 (467)لیلی و مجنون نظامی، 

 خـرمـــن  مــــاه  دانـــه  گیـــرد  كززلـــف سیهــت چو چشـــم زاغیـسـت            

 میکند   زیمرغ دل زما خواهد ربود            باز  با  مــرغ  دل  مـا  زاغ  با توزلف چون زاغ 

 (151)دیوان جالل طبیب،ص 

 شبه: سیاهی( زلف چون بنفشه )وجه 

بنفشه به جهت مرغول، كبود و سیاهرنگ بودن آن مورد توجّه است. در بیت زیر زلف 

 معشوق بر بنفشه برتری دارد:

 آب   رااز  زلـــف  دهـــد  بنفشـــه  را  تــاب            وز   چهـره   گــل   شگـــفته   

 (495)لیلی و مجنون نظامی،  

 هی(زلف چون قیر )وجه شبه: سیا 

 قیر رنگدارد آن زلف ارچه دارد  عنبربوی             میچه دارد رنگ گر لبدارد آن  شکرطعم 

 (51)دیوان المعی:ص 

 هســت  زنجــیر  زلــف  چون  قیــرت            مـــن   ز   دیـوانگـــان   زنـجـــیـرت

 (707)هفت پیکرنظامی: 

 )زلف چون هندو )وجه شبه: سیاهی 

بار در دیوان  40« هندو»واژه  .مدچاچی از شاعران قرن هشتم هجری استبدرالدین مح

 خصوصاً  هند، اهل معنی به ،«هندوک» پهلوی زبان در«هندو»اشعار بدر به كار رفته است. 

  (فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه. )هند را گویند. قدیم آیین پیروان

 ـر كنار آتـش تـر بـند خـار آورده است گناه            بهندوی زلفش دلی را بی درتا بسوزد 

 (357)دیوان بدرچاچی، ص:
آفریند برای می« هندو»با واژة « بدر»شاید اغراق نباشد بگوییم زیباترین تصویری كه 

 است:« زلف»
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 هندوان  سـر  زلفـت  ز  پریشــانی  كار            دایمـ  از  كنگــرة  عـــرش  نگونسارانند 

 (362)همان: ص 

 نظامی هم زلف را به كمند و هندوی ناپاک تشبیه میکند. )وجه شبه: دزدی(

 چــون  هـندوی  ناپاک            به  روز  پــاک  رخـــتم  را  برد  پــاک  توسـر  زلــف  

 پذیریمبه  دزدی  هنــدویت  را  گـر  نگیــریم             چو  هــندو  دزد  نـافــــرمـان 

 ـف  خود  در  گــردنم  بند            به  صــید  الغــر  امشب  باش  خرسندكمـــند  زلـ

 (219)خسرو و شیرین نظامی، 

 خوشبویی زلف ) زلف همچون عنبر، مشک، سنبل تَر...( -2-1-3
 زلف در سنت شعر فارسی خوشبوست:

 کــن  برخاست باد   عــنبر فشــان   مشـــک انگـــیز            زان  خـــم  زلـــف  پرش

 (96)دیوان جالل طبیب، ص 

سازی بوده آویز شاعر برای مضموندار بودن زلف وخمیدگی آن، دستدر بیت باال، تاب

 گوید:غزلیات خویش می است. جالل در یکی از

 بشکست            قصـه سنگدالن و دل ماسنگ و سبوست مشکینمن آن سنبل  مسکیندل 

 (107)همان: 

 دل  دزدد  در  او            هســت  مشـکل  تاب  چون  بیتاب  هم   كه  زلـف  مشکــینت

 (416)دیوان امیرخسرو، ص 

 بار مپیچــف مشکـزل آناعت ـر از اطــس           ود میخواهی ـاگر جراحت خود مشک  س

 (522)دیوان صائب، ص 

نی كردن، در بیت فوق زلف مشکبار: موصوف و صفت است.سرپیچیدن كنایه از نافرما

 اعراض ودوری كردن است.

ـابردارد؟             دست معنبراز زلف  كیدل عاشق   مظلوم از دامان محشر دست بردارد؟  كج

 (58)همان:

در بیت فوق، زلف معنبر: موصوف و صفت است. شاعر به جهت خوشبویی صفت معنبر را 

شوق به مظلومی برای زلف معشوق آورده است.همچنین دل عاشق را نسبت به زلف مع

 تشبیه كرده است كه منتظر روز دادخواهی است. 

جالل طبیب میگوید كه  از بس به موی خوشبوی معشوق دست زده دستش بوی مشک 

 ناب گرفت:
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 بـس  كه  در  زلـف  دوست  دست  زدم            دسـت  مـن  بوی  مشــک  ناب  گرفت

 (114)دیوان جالل طبیب، ص 

 استعاره از زلف است)وجه شبه: خوشبویی(: « رسنبل ت»در بیت زیر 

 بر   رخ   آن   پـــری   ز   ســنبل   تر            دیـــده   زنجــــیر   گشـــته   دیـوانه 

 (244)همان، 

از گلها آنچه در خوشبویی و شکل، تركیب زلف خوبان را دارد، سنبل است و چون در زبان 

موی نیز كه بر گرد آنست، صفت سمن سا گرفته  فارسی روی به سمن نیز تشبیه شده،

 (344است. )علم جمال در ادب فارسی، 

  گرفتآشیان خواهد  خیشا بهگرفتاری  هرسنبل زلفـت ز یکدیگر پریشــان میشود            

 (446، ص 1)دیوان صائب تبریزی، ج

به سنبل در بیت فوق سنبل زلف: اضافه تشبیهی است. شاعر زلف یار را در خوشبویی 

 تشبیه كرده است. 

 را  دست کینـمشزلف  دركش زینهار آهسته             ستترا زکهر دلها از آن ناوــگ،زکرشته نا

 (73)همان:

در بیت فوق، رشته:استعاره از زلف معشوق است.شاعر زلف معشوق را به جهت نازكی به 

ارزش و بها به گوهر دل به جهت  گوهر دل اضافه تشبیهی است. رشته تشبیه كرده است.

شاعر زلف را در خوشبویی و سیاه  زلف مشکین موصوف و صفت است. تشبیه شده است.

سیر زلف تو شده هایی كه امعشوقش میگوید دلبودن به مشک تشبیه كرده شاعر خطاب به 

  تر هستند، پس مواظب باش كه دستت را به آهستگی در آن بکشی.اند از رشته نازك

 سازم  نخجیر   زو ـــك  یرا ـــش   اــبس           ازمــس  یرــزنج  را  کـمش  مه  بر  چو

 (322)خسرو شیرین نظامی، ص  

از استعارة سنبل برای مو و گل برای « به هم رسیدن خسرو و شیرین در شکارگاه»در 

چهره استفاده كرده است. مرغول یعنی پیچ و تاب موی پیچیده كه نوع عنبرین آن ویژگی 

 كار رفته است.خسرو است. تشبیه مو به كمند مشکین نیز باز برای شیرین بهموی 

 كشیده  نبل ــس   گل   كرد  را    یکییکی   را   سـنبل   از   گــل   بركشیده            

 دوش بر  نده ــافک  كمند  مشکین  یکی           گوش   بر   تهـبس   عنبر   مرغول   یکی

 (199)همان:  
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ابیات زیر نیزیکی از زیباترین توصیفات نظامی مربوط به شیرین است. زمانی كه در 

خودرا در چشمة آب میشوید. در این قسمت بیشتر ابیات برای وصف زلف او بکار رفته، 

كه یکجا در سر جمع شده ای موی است شاخ گیسو تركیب اضافی و كنایه است از پاره

(. تشبیه زلف به مار. وجه شبه: مار بر گنج میخوابد نامه دهخدا،  ذیل شاخ گیسوباشد )لغت

ای از شب است و كه گنج استعاره از روی زیباست. همچنین در عربی زلف به معنی پاره

بنابراین اگر بخواهند سیاهی آنرا یادآور شوند از روی قاعده باید از واژة زلف استفاده كنند. 

 رده است.اما در بیت ششم نظامی گیسو را به شب تشبیه ك

 سو  شــاخ  گیســو  شانه  میکرد            بنفشه  بر  ســـر  گـــل  دانــه  میکرد  هرز  

 بــن  هـر  مــوی  مــاری  دراگر  زلفـــش  غلـــط  میکرد  كـــاری            كه  دارم  

 ن  حلقه  در  گوشها  نهان  با  شـــاه  میگفت  از  بناگـــوش            كه  مـوالی  تواَم

 چو  گنجی  بود  گنجــش  كیمــیاسنج            به  بازی  زلــف  او  چون  مـار  بر  گنج

 بستانداخت  از  دسـت            فلـــک  بر  مـــاه  مـــروارید  میچو  بر  فرق  آب  می

 پراكند  مهشب  بر   ید  آن  چشــمة  قــند            كه  گیســو  را  چو ندجزین  چـاره  

 پوشید  در  روزافروز            به  شــب  خورشـید  میعبیـــر  افشاند  بر  مـــاه  شـــب

 (178-179)خسرو وشیرین نظامی: ص 

مشک بازار عبیر را میشکند و آنرا از رونق میندازد. ظاهراً به این دلیل كه عبیر مخلوطی از 

 نین كرده و سبب ارزانی عبیر شده است:مشک و كافورست. موی مشکین یار چ

 خیزش   هدــش   لعل   ز   ریزان   شکر      بیزش     کــمش   دــجع  ز    ارزان   عبیر

 (206)همان: 

 آســا   بـــه   گــــل   برآمـودهزلـــف    مـرغـــول    عنبــــر آلوـده            هنــدو

 (215)هشت بهشت امیرخسرو، ص 

 مشکین بودن و عنبرآگین بودن زلف از مضامین تکراری شعر نظامی است:، فشانیامشک

 فشــاننشـان            در  برافکــنده   زلف   مشــــکمـــــاه   آفـــتاب   آنآمــــد   

 (709)هفت پیکرنظامی: ص 

 های زیر مشاهده میشود:برتری دادن زلف محبوب به مشک هم در نمونه

 تاتاری   گ ـــمش    ز    شــزلف    ارـت         ازاری   ـــب   زـــتی   به   قــنرو  رده ــب

 (817)هفت پیکرنظامی: 
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 گوی  معنبر  به  دو  مجمرمشکـین سر ذلفین تو هر گه كه بپیچند            سوزند  همـی

 (47)دیوان المعی گرگانی، ص 

 بلندی و درازی زلف  -3-1-3

 معشوق، بلند و دراز است:« موی» در سنت شعر فارسی

 زان   زلــف   دراز  و   عمـــر  كـــوتاه            تــــا  چــند  كنـــیم  نــــالــه  و  آه 

 ( 78)دیوان جالل طبیب، ص 

 بوسد:آنقدر درازست كه پای معشوق را میجالل طبیب میگوید زلف دوتای معشوق 

 تـرا            چون سر زلـف دو تا بوســه دهم پای ترا  بینم  رخ  زیبـای   كهفـــرخ  آنروز 

 (81)همان: 

 فتد:  قدر دراز است كه درپای معشوق میزلف آن 

 عـالم            درپای تو چون زلـــف به سـر باز درافتاد همهآن دل كه سرخویش گرفت از 

 (118)همان: 

 بلند موصوف و صفت است دست زلف بلند تو: تتابع اضافات است. زلفِ در بیت زیر،

همچنین دست زلف اضافه تشبیهی است. شاعر زلف را به شخصی تشبیه كرده كه دست 

دارد. و خودرا در پریشانحالی و آوارگی به باد صبا تشبیه كرده است. بین كلمات دست و 

 زلف و میان نیز مراعات النظیر وجود دارد.

 دسـت زلف بلند تو در میان من است كه       از آن چو باد صبا گشته ام پریشان ســر      

 (   363)دیوان صائب: ص 

و كثرات و تعینات است. چنان ت درازی زلف اشارت به عدم انحصار موجودا»در عرفان، 

هر تعینی از تعینات، حجاب و نقاب وجه واحد حقیقی  ،كه زلف، پرده روی محبوب است

 (576مفاتیح االعجازفی شرح گلشن راز، )« .است

 ارش  كوته  و  زلـــف  و  گـــردن دراز            لبی  چون  شکــر  خــال  با  او  به  راز

 چشـــمة   آفـــتاب   براز مشــک ناب            زده   ســـایه    یششکــرگیـــر  گیسـو

 (976)خمسة نظامی، ص 

ف او مانند رسنی لیلی در وقت شکار با حلقة زلفش شیر را صیدكرده است! همچنین زل

 آورد!درازست كه اگر كسی در چاه افتد، او را از چاه بیرون می

 وز   حــلقة   زلـــف   وقــت   نخجـیر            بر  گـــردن  شـــیر  بســـت  زنجـــیر

 گــــانش  خـــدا  دـــهاد  میگــفتمژزلفـــش  ره  بوســه  خـــواه  میرفـت             
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 ر  بــاش  میــرانددوبه  كمـــند  پیــش  میخـواند            مژگـــانش  بـــه  زلفــش  

ـر  زلـفــــش  رســـنی  فکـــنده  در  راه            تا     كــه   فــتد   برآرد  از  چــــاهه

 (492)لیلی و مجنون، نظامی، ص 

 گیرایی و اسیر کردن زلف -3-1-4

  سرزلف چون کمند 

مانند میشود كه دل بیچارة عاشق اسیر « كمند»ر فارسی، زلف در بلندی به در سنت شع

 بر گردن سرداران عشق است:« رسنی»اوست  و چون 

ـردنسر زلفت نه كمند دل هر مسکـین است            كان كمندیست   سرداران است   كه در گ

 (99)دیوان جالل طبیب، ص 

جایی بود كه غلبة حسّ سلحشوری تا به قبل از نفوذ تصوّف،»شبلی نعمانی میگوید: 

حتّی زیبایی معشوق را با تشبیه زلف به كمند، ابرو به كمان و مژگان به خنجر بیان 

در بیت زیر، تشبیه گیسو به كمند؛ وجه شبه: تاب داشتن و ( 3)شعرالعجم،  «.میکردند

اند. تركیب بلندی. همچنین گیسو به سبزه تشبیه شده است كه روی گل )رخ( را میپوش

 اضافی: خم گیسو. در بیت سوم نیز به خوشبویی زلف اشاره شده است.

 داده   تاب   ندـــكم   چون  گیسو    دو     شکّـر   چون   عقیـــق   آب   داده          دو

 كشیده  گل   بر    را   سبزه  گیسو    به     یده      ــكش  دل از   ابــت  گیسوش  مـخ

 یزشـــخ  ار ــمــبی   ســـنرگ  دماغ            بیزشکـــمش  یم ـنس  از    گرم  شده 

 (155)خسرو شیرین نظامی، ص  

 تشبیه مو به كمند مشکین نیز باز برای شیرین بکار رفته است.

دار تشبیه شده است. وجه شبه: شکستگی هر دو. زلف شکندر بیت زیر، دل به زلف 

ذیل مدخل  و تا. خمیدگی و تاب زلف را نیز گویند )دهخدا،یعنی زلف دارای چین و شکنج 

 شکن(.

جناس: مشکن. در مصراع اوّل به معنی نهی از فعل شکستن و در مصراع دوم به معنی 

 پیچ و تاب است.

 به  نومــیدی  دلــم  را  بیش  مشــکن            نشــاطم  را  چو  زلـف  خویش  مشـکن

 (329،  خسرو وشیرین نظامی)

 تشبیه زلف به رسن بجای كمند در بیت زیر مشاهده میشود:
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 در  جــامت  آرم            به  زلف  چــون  رســن  بر  بامـت  آرمگـرم  باید  چو  مــی  

 (327)همان: 

 زلف چون باز 
 مانند كرده است: « باز»جالل طبیب، سر زلف را در گرفتار كردن دل عاشق به چنگال 

 با  بــاز  درافتاد  كهزلفش  چه كند  دل            تسلیـم  شود  مـرغ    سر در  چنگل  باز 

 (118)دیوان جالل طبیب،ص 

 صــد جــان شکـار چنگل باز دو زلف او            وی زیر ران كشیده ز بهــر شکــار اسب

 (12)دیوان المعی گرگانی، ص 

  زلف چون عقرب 
 ت            رویت میان زلــف چو در عقــرب آفتاب نوروز عــالم است ز روی تو گرچه هس

 (89)دیوان جالل طبیب،ص 

 زلف رهزن، صیاد و شکارچی 
 خاست بردوش  از  دســت  زلـــف  رهــزن  تـو            نـاله  از  جــان  مـــرد  و  زن  

 ( 96)همان، 

 دامِ زلف 

 می همچو دام طرة شبرنگ نیستصائب از ذوق تماشا گرد دل می گرددت            هیچ دا

 (493)دیوان صائب: ص 

شاعر زلف  در بیت فوق دام طرّة شبرنگ:تتابع اضافات است.دام طرّه اضافه تشبیهی است.

طرّة شبرنگ موصوف و صفت است. شاعر  یار را در اسیر كردن به دام تشبیه كرده است.

 زلف معشوق را به جهت سیاهی به شب تشبیه كرده است.

 عاشق شکار افتد  چنینصیادی  هیچب نظـربازی كند با دام زلف خود            ندیدم تمام ش

 (551)همان:

زلف معشوق به دام تشبیه شده، صیاد استعاره از  در بیت باال، دام زلف:اضافه تشبیهی است.

 معشوق است.

 پیچ و تاب و آشفتگی زلف  -3-1-5
سلسله كشیدن عشاق دیوانه استفاده  در سنت شعر فارسی، از زلف چون زنجیر برای به

 میشود:
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 گفت  هر  دیوانه  نبود  الیق  زنجـیر  ما            زنجیركشزلف چون  درگفتم این دیوانه را 

 (85)دیوان جالل طبیب،ص 

 گیر(. گیر یعنی مجعّد و پیچیده كه از صفات زلف و ابرو است. )آنندراج، ؛ ذیل گرهزلف ِگره

 زنجیر هایزلف چون حلقه 
ـرزلفـــین    مســلســـلش     ــ  های   زنجــیرگـیر            پیچــیده   چــو   حلقــههگ

 (498)لیلی و مجنون نظامی، 

 سازی بوده است:آویز شاعر برای مضمونتاب بودن دل دستدار بودن زلف با بیتاب

 خـــوابقـــرار  و  بیس  و  بیمونــبی              تاب  درافـــتاده  چــو  زلــف  خویش  

 (499)همان: 

به قرار شاعر از حروف الفبا برای مضمون سازی استفاده كرده، یعنی حروف الفبا مشبهُ

و تشبیه دهن « ا»و تشبیه قد به حرف « ج»میگیرند. در ابیات زیر با تشبیه زلف به حرف 

را بصورت یک جام ضمن ساختن كلمة جام، مجموع زلف و قد و دهن « مـ»به حرف 

 تصویر كرده است.

 شــکل   جیمــی            قــدّش  چــو  الف  دهــن  چو  میمـی   بهزلف   سیهــش   

 (555)همان: 

 خم زلف 

 درسنت شعر فارسی، زلف كج و خمیده، دوتا و...است. 

 رم رسم روز  دولت  ز  شب  بخــت  نماید  رویم            گرشـبی در خـم آن زلف نگونسا

 (212)دیوان جالل طبیب، ص 

 آورد:توصیف زیبایی دالرام معشوقة بهرام میامیرخسرو دهلوی در 

 گیسـوی  پیـچ  پیچش  از  ســر  نـــاز            داده  بـر  دســت  فتنـه  رشــتـه  دراز

 (151)هشت بهشت امیرخسرو ص

ق مدّنظراست. عاشق سختی طریق طلب برای طالب و عاشاز كجی زلف، در عرفان، 

چند كه میرود به منزل نمیرسد و نمیتواند از قیود كثرات به مقام وحدت عبور نماید و ره

صائب به دلهای پر از خون عاشقان بیدل، قسم یاد میکند تا مگر آن  واصل مطلوب گردد.

 زلف دوتای معشوق، نافه گشایی كند:

  تا بگشا  ــزاالن خــاین نافه را پیش غ سر             بگشادوتا  زلفآن  خون حرفدلهای پر از  به

 (11)دیوان صائب، ص 
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در ابیات فوق زلف دوتا:موصوف و صفت است.شاعر زلف معشوق را در خوشبویی به نافه و 

 دل عاشقان را به آهوی ختایی تشبیه كرده است.

 

 زلف پرچین 
 پرچین و شکن است:« زلف»در سنت شعر فارسی 

 د            زلــف   پرچیـنش   ز   دل   تابم   ببردكرمرا   بیمـــار   چشم   بیمـــارش   

 (125)دیوان جالل طبیب، ص 

است.  شکن و پرچین و خمیده زلف معنای ابیات فارسی به در ،«چین» معانی از یکی

 ارائه استخدام صنعت در را «چین» از زیبایی كاربرد و تعبیر نیز شیرازی طبیب جالل

 میدهد:

 نیست خطــا را آن مشــک به اگر خوانم            بــوی خوش است تو چیــن زلف ویز ب

 (111)همان: 

زلفش برسد. )چین در « چین»جالل طبیب، روز و شب مانند باد در حركت است تا به 

 ادبیات ممثل دوری و بُعد مسافت نیز هست.(

 ـر  آن  زلــف  پرچــین  بویمش روز و شــب چون بـــاد میـپویـم بسـی            تا  ســ

 (184)همان: 

   گوید: در قرن پنجم هجری است، می المعی گرگانی كه از  شاعران  ساده گوی گرگانی

 ابروان            زان بیشتر كه بودی در زلفکــانش چـین  براز  زلف  برده  چین  و  فکنده  

 (138)دیوان المعی گرگانی، ص 

 شکن زلف معشوق گرفتارست: دل عاشق نیز در چین و

ـوییک   جالل به هر شکنزلف ترا  بود دلزلف تو گوش به دل نداردم            زآنکه هزار  سر ـم

 (229)همان: 

 دل جالل از زمانی كه زلف پرشکن شکست، شکست:

 ایشکن بشکستی دل جــالل            مجموعـی ارچه چند پریشـان شکستهپرچون زلـف 

  ( 249)همان: 

  موی پریشان 

جالل طبیب كه خواب زلف پریشان دیده است؛ معبران برایش تعبیر كرده اندكه 

 عشق خواهد افتاد:« چاه»در
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 دوشـم به خــواب زلف پریشان بدیده ام            زین گونه خـواب را به چه تعبیر كرده اند 

 (296)دیوان جالل طبیب، ص 

ف پریشان معشوق افتاده حواسم نیز مانند مو گوید از زمانی كه نگاهم به زلصائب  می

 پریشان شده است:

  انم نگاه افتاده استـف پریشــزلآن تا به            ن به راهی میرود ــمحواس هر سر موی 

 (248، ص 1صائب تبریزی، ج)دیوان 

 در بیت فوق، زلف پریشان:موصوف و صفت است.سرموی حواس اضافه تشبیهی است.

 پریشان شدن به مو تشبیه شده است. حواس را به جهت

 كه دست زلف بلند تو در میان من است   از آن چو باد صبا گشته ام پریشان ســر           

 (  363)دیوان صائب: ص 

دست زلف بلند تو:تتابع اضافات است.زلف بلند موصوف و صفت است همچنین دست زلف 

كرده است كه دست دارد.و خود را در اضافه تشبیهی است. شاعر زلف را به شخصی تشبیه 

 پریشان حالی و آوارگی به باد صبا تشبیه كرده است.

  زلف آشفته 

 اند:زلف معشوق میتواند به دل عاشق تشبیه شود چون هردو آشفته

 شــوریده كـــارم             چو  زلـف  خــود  دلی  شــوریده  دارمبه حکــم آنکــه بس 

 (168ص )خسرو شیرین نظامی: 
 دل  سرگشــتگــان  پریشـــان  شـــد            به   سر   زلــف  چون   زدی   شــــانه 

 (244)دیوان جالل طبیب، ص 

 كارهای معشوق مانند زلف او آشفتگی دارند:

 دلش چون چشم شوخش خفتگی داشت            همـه  كارش  چو  زلف  آشفتگی  داشت

 (239)خسرو شیرین نظامی، ص 

 زلفِ سرگشتۀ چون گوی 
 چوگوی سرگشته چوگان توچو گـوش  بر  ســرزنش  مردم  بدگو  نکند            آنکه اززلف 

 (107)دیوان جالل طبیب،ص 

 میدانخته صافی سا گل و ز سیم برگاو از  بر             نیگامشک چواز فور و زلف از كا زنخ چون گویی

 (99)دیوان المعی: ص 

  زلف سرکش 
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 به سركشی دل سرگشته میکشید            یک دم به سـر نبرد كه با سر نمی گرفت  زلفش

 (116)دیوان جالل طبیب،ص 

 زلف بی قرار 
 :زلف محبوب یک لحظه و یک دم آرام و قرار ندارد

 ای  جــــالل  از  دلی  قـــرار  مجـوی             كــــه  در  آن  زلـــف  بی قــرار  افتاد 

 (117)همان: 

 جـــان  ز  بند  كـــالبد  آزاد  گشـــت            دل  به  گیســـوی  تو  زندانـی  هــنوز

 (508)دیوان امیرخسرو، ص 

 تزئین موی با جواهرات -3-1-6
 امیرخسرو دهلوی در یک رباعی به توصیف زلف ِ زن هندوی و تزئین موی وی میپردازد:

 لــــب  آب  زن  هـــندویی  بهویی            دیــدم  رفتـم  به  تماشـــا  به  كنــار  جــ

 آورد   كه   دُردر   مـــوییبود            فـــریاد   بـر  چهگفتم  صنما  بهـــای  زلفـــت  

 (204)همان: 

 اند:های زرّین به مو روشی برای آرایش گیسو بودهبستن مرواریدهای تازه و رخشان و گلوله

 ین   بر   اســبان   روانه            ز  گیســو  كــرده  مشـکــین  تازیــانهپشـــت   ز   به

 تـر   زده   بــر   لــؤلــؤ   زر   لــؤلــؤ            لــؤ   زربه   گیســـو   در نهـــاده   لـؤ

 (368)خسرو شیرین نظامی، ص  

 وی بند زرین بر مـوی حور عینچو موی حور عـین شــب و ماه نو اندرو            چون مــ

 (137)دیوان المعی گرگانی، ص 

 های سفید بوده است:روش دیگر تزئین موی سر استفاده از مهره

 های  ســپیدهآمــوده  چون  نرگس  و  مشــگ  بید            به  مــوی  ســیه  مهـــربر

 ره  آورده  با  پیــچ  و  بنـدآن  مهــ  درگیسـوی  مشــکین  كمــند              دوصلیب  

 به  نظّـارگــان  گفت  گیســـوی  مــن            ببینــید  در  طــــاق  ابــروی  مــــن

 امصـــــبح   پیشـــانـی   درام            ببـینـید   نمــــودار    اكســـــیر    پنهــــانی

 آوریغلـــط  شــد  زبــان  زان  زبــان      آن   داوری         درنیــوشــندگـــان   را   

 یکی  گفت  اشـارت  بدان  مهـــره  بود             كه  شفّاف  و  تابنده  چون  زهــره  بود

 یکی  راز  پوشیده  از  مــوی  جســـت             كه  آن  مهـره  با  موی  دید  از  نخست

 (1199)خمسه نظامی،ص 
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 وهر در بیت زیر نیز اشاره شده است:به روش تزئین با گ

 هــای  زلـف  بر  دوشنهاده  گوهــرآگین  حــلقه  در  گـوش             فکــنده  حــلقه

 (396)خسرو شیرین نظامی، ص 

عالوه بر كاربردهای زلف كه تاكنون دیدیم یکی از كاركردهای آن استفاده ازآن به عنوان 

 ی از تصویر دو گیسوی بافته شده در كنار هم است:ترازوست. ظاهراً این كاركرد ناش

 زلفـــش   بـــدان   بــــود   رینسیمـش  دُربها  همسنگ  جـــان  بود            ترازو دا

 (371)خسرو و شیرین نظامی: 

 نتیجه گیری -4
صائب تبریزی بزرگترین شاعر سبک هندی است كه به كمک استعارات و تشبیهات زیبا 

كه این شاعر بدان پركاربردترین عضو معشوق ، پرداخته« زلف»بویژه ام معشوق به وصف اند

است. نظامی در كلیات خمسه بیشترین عضوی كه آنرا توصیف  مرتبه 265زلف:توجه كرده 

معنی آن همچون جعد، شعر، زلف و... كرده، گیسوست. برای توصیف گیسو از كلمات هم

ت در شعر او نظیر تشبیه مو به رسن و كمند استعارات و تشبیها استفاده كرده است.

فراوانست؛ با توجه به بسامد توصیفات نظامی  از زلف و مشتقات آن میتوان به سلیقة وی 

در خسرو وشیرین دیده « زلف»شناسی اندام و اعضا پی برد.البته بیشترین وصف در جمال

های ادبی و ال، آرایهجری با بکاربردن صور خیمعی گرگانی شاعر قرن پنجم هالمیشود.  

های مورد عالقة او در را توصیف كرده است. یکی از انداماستعارات زیبا، اندام معشوق 

بیت است كه  1200ست. تعداد ابیات دیوان المعی ا و مترادفات آن« زلف»وصف ِ معشوق 

جالل طبیب بارآن به زلف و تركیبات آن تخصیص یافته است.  40از این تعداد بیش از 

و تركیبات آن توجه داشته، و از تعداد ابیات «  زلف»ازی در غزلیات خویش بسیار به شیر

بار از زلف و تركیبات و مترادفات آن استفاده  700بیت است، بیش از  3200دیوان وی كه 

شده كه به نسبت تعدادابیات بسامد باالیی را بخود اختصاص داده است.  امیرخسرو دهلوی 

نیه خسرویة خویش بسیار به زلف پرداخته است. البته برای امیرخسرو نیز در غزلیات و ثما

كتاب ذكر كرده اند كه به نسبت باالی تعدادابیات، میزان  بهره گیری از زلف و  99حدود 

بیشترین نمود «  زلف»تركیبات آن نیز درخور توجه است. در مجموع در ادوار شعر فارسی، 

جعد، گیسو، مو، شعر های زلف، است. شاعران از واژه گوی داشتهرا در شعر شاعران  فارسی

ها برده اند. زلف بیشتر از هرچیز به كمند تشبیه شده، همچنین به جهت و زلفین بهره

سیاهی به هندوان، اهل شام، قیر، شب و... تشبیه شده؛ نیز به جهت بوی خوش آن به 
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و زاغ برای زلف و مو استفاده مشک، عنبر و سنبل شبیه شده است. شاعران از استعارات باز 

اند، بیشترین تركیبها وصفی ساز بودهكرده اند. در مواردی كه گیسو و مترادفات آن تركیب

هستند و صفتهایی كه شاعران در ادوار شعر فارسی برای موی قرار داده اند عبارتند از: 

دهندة زینتسیاه، عنبرافشان، سركش، مسلسل و... . همچنین گیسو و زلف در شعر فقط 

های دیگری نیز دارند؛ از جمله: گیسو مانند زنجیر عاشقان را زیبارویان نیستند و كارآئی

دربند میکشد، با حركات خود بیننده را آشفته و بیقرار میکند، در حالت بافته شده مانند 

ترازو عمل میکند و خال و مشک را وزن میکند.  بطوركلی باعث حیرت است كه زلف، 

سو، طره و...و تركیبات و مترادفات آن، همچنین استعارات و تشبیهات مرتبط آن  موی، گی

 درسبک خراسانی، عراقی و هندی ثابت بوده و هرگز تغییری نکرده است. 
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Sweetheart`s Tress and Hair in Persian Poetry Cycles  

(Based on Lame`ee, Nizami, Jalal Tabib, Amir Khusrow 

Dehlavi and Saib Tabrizi Poems)  

Asieh Zabih Nia Emran1 

Abstract 
Present study intends on evaluating the conceptual development of 

hair and its synonyms in various Persian poetry styles. To reach such 

target, Lame`ee poetry (fifth century) was elected as a representative 

of Khorasani style. Nizami Ganjavi (sixth century), Jalal Tabib 

Shirazi (seventh &eight century) and Amir Khusrow Dehlavi poetry 

was considered as a representative of Iraqi style, and for Indian poetry 

style, we picked Saib Tabrizi (eleventh century). However, other 

poets are considered in discussion content as samples. Generally, 

phrases such as “zulf”, “hair” and “tress” are static subjects in Persian 

Ghazal, and has never gone under any evolution. Love, the most 

significant theme of Ghazal is divided into two main categories of 

heavenly love and earthly love, making Persian Ghazal rich and 

sweet. To express romantic subjects and issues, it is required to state 

the relationship between lover and beloved. Beloved, is the 

fundamental pole of any Ghazal. Ghazal poet`s perspective from the 

lover and beloved, is illustrated in the beloved image. One of the 

poetic illustration in Persian Ghazal is based on sweetheart`s hair and 

tress. In Persian poetry custom, beloved has a long and dark hair 

which looks like a lasso, reaching and kissing the backside of her feet. 

Her hair is disheveled, but the very same disorderliness is keeping the 

lover calm. Beloved hair, is more fragrant than ambergris and musk. 

Lover`s heart is captivated and enslaved in the curves of the double 

tress of his beloved.  

Keywords: Persian Ghazal, Hair and tress, Darkness, Fragrant  
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