
  عرفان اسالمی در آئينه شعر و ادب

  )بخش هشتم(

 

  اصطالحات عرفانی

)3(  

 

در بخش قبل ، معانی برخی از اصطالحاتی که عارفان ادیب در                       

  . سخنان خود به کار می برند ، به ترتيب الفباء ، توضيح داده شد

  :اینک ، ادامه تفسير واژه های مذکور را از نظر شما می گذرانيم 

  

  . ز مرشد و راهنمای طریقت است کنایه ا :پير

  : نيشابوری می گوید عطار

    خمار شدبِر از در مسجد       ما وقت سحر بيدار شد پير

 شد  زنار   حلقه ی در ميان       دین  مردان  حلقه  از ميان

  

    :وی در غزلی دیگر ، چنين می سراید 

  

    یافتم   دیر مغانه ،  صومعه  درون دوش

    یافتم  یگانه   پير  ،   ا  ر   دیر  راهنمای
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  ز خویش رفته بود پير ، در شدم پير چون بر

 ، مست شبانه یافتم را پير کز می عشق 

  

  :حافظ می گوید 

   آن روز بر دلم در معنی گشوده شد

  شدم مغان  پير  درگه  ساکنان  کز

  

 همچنين به . و معشوق حقيقی استمحبوب کنایه از  :پيرخرابات

  .کامل و راهنمای طریقت هم آمده استمعنای مرشد 

  :حافظ می گوید 

    او  صحبت حق و  خرابات  پير  جان به  

  که نيست در سر من جز هوای خدمت او

  :وی در غزلی دیگر می گوید 

   خرابات  پير   ای  رس  فریادم  به

    پيرم کن که جوانم  به یک جرعه 

   به گيسوی تو خوردم دوش سوگند

  بر نگيرم  سر   تو  از پای من که 

 

  .مرشد کامل و پير طریقت استکنایه از  : پير مغان

 2 



  

  :خواجوی کرمانی می گوید 

   دهد   ره   بخرابات گرت   مغان  پير

  بگير مغان قربان او ز جان شو و کيش

   و جام می بخواه گذر در  پير عقل از  

 بگير  جوان  بخت  دامن   و  بيا وانگه

  

ز راهنمای راه عشق است که پير ميخانه هم  کنایه ا :پير ميکده

  .گفته می شود

  :حافظ می گوید 

   راه نجات گفتم که چيست ميکده پير به

  بخواست جام می و گفت عيب پوشيدن

 

  .و عارف استدل سالک کنایه از  : پيمانه

  :مولوی می گوید 

  این چه داند پيمانه ایست این جان پيمانه

   رساند می خاک  در  می پذیرد  پاک  از 

   کارش در عشق بی قرارش بنمودنست

  ند می فشا  بر فرش  می ستاند از عرش
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  . کنایه از مقام تجّرد و خلوص است:ترسایی 

  :شبستری می گوید 

    دیدم    تجرید    غرض  ترسایی  ز 

    دیدم    تقليد   ربقه ی    از   خالص

    است  دیر جان  وحدت  قدس جناب

  است   آشيان  ا را بق  سيمرغ  که

   کار   این   گشت   پيدا   اهللا   روح ز 

    پدیدار    آمد   القدس روح    از که 

   جانی است  تو   اهللا در پيش هم از

   که از قدوس اندر وی نشانی است

  نفس ناسوت  از    خالص   یابی اگر

    الهوت    قدس   جناب   در آیی  در 

    شد هر آن کس کو مجرد چون ملک

   شد  فلک   چارم  بر   اهللا   روح وچ

 

همچنين .  است که تجّليگاه انوار حق استعارف دل کنایه از  :جام

 فيض زیرا جایگاه تجّلی هم می آید ،عالم هستی گاهی به معنای 

  . استالهی 

  :ید می گوراقی ع
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  یساق   لقای    مرا  بنمود      ساقی طرب فزای   جام آن

  جان فزای ساقی  رخ  پيش       سجده بردم جام در حال چو

  در سر هوس و هوای ساقی      در دل آتش جام پيوسته چو

  جهان نمای ساقی جام چون       دل عراقی  شود که باشد 

 الهی سایه عنایت سالک درنزدیک شدن  حالتی که به خاطر  :جذبه

  .برای او پيش می آید

  :شيخ بهایی چنين می سراید 

   لنگ  سعی  پای  دور و راه مقصد

   تنگ  ناشاد  خاطر  همچون وقت

  بی گمان ،  ای از عشق باید  جذبه

  تا شود طی هم زمان و هم مکان

  :جامی چنين می گوید 

  رسد ناگاه ای خوش آن جذبه که

  رسد     آگاه    دل   بر  آن ذوق 

  رهد   باز  خود ز  جذبه  صاحب

   رهد    باز  خرد   نيک   و بد وز 

   کند    اميد   کعبه    در    جای

   د کن    جاوید  قبله    در   روی
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  . خطابيست از سر قهر کنایه از بانگ و  :جرس

  :خواجو می گوید 

   آسودن عماری در   خوشا  شب رحيل   

   نکند فغان   و ناله  جرس   آنکه بشرط

  چه باشد ار نفسی ساربان در این منزل

  نکند   کاروان     تعجيل    و   گيرد قرار

  :حافظ نيز چنين می گوید 

  مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم

   محمل ها   بربندید   که  می دارد فریاد  جرس

  

اسرار همچنين به معنای       .  استتجلی وجودی      کنایه از        :جرعه

  . آشکار نيست هم می آیدسالک برای  که ی حاالتومقامات 

  

  :عراقی می گوید 

  

  فغان برخاست  ميکده   از گه  نا

   برخاست  عاشقان  از جان ناله 

   کردند   روان  ميکده  از  جامی

  در پيش صد روان، روان برخاست
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  خاک سر    بر   ریختند  ایجرعه

   دان برخاستجرعه شور و غوغا ز

   آمد  حدیث   در    خاک با  جرعه

  ميان برخاستآن گفت و گویی از 

  د بشني   عاشقی   جرعه  سخن

   برخاست  سر جهان  وز  زد نعره 

  

  :وی در غزلی دیگر ، چنين می گوید 

  چشيدیم جرعه از باده ی عشق تو یکی

  شکستيم دگربار جرعه صد توبه به یک 

  :حافظ می گوید 

  ریم بگذ  ميخانه  شارع  ز     تا  بگذار

    ای همه محتاج این دریمجرعه کز بهر 

   و لعل یافت  تو خاک زمين دّر جرعه از

  بيچاره ما که پيش تو از خاک کمتریم

  

  :نيشابوری می گوید عطار 

   آمدیم   مست الست   عشق ما ز خرابات 
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    آمدیم چون همه مست نام بلی چون بریم  

  بدان خاک ریخت جرعه خاک بد آدم که دوست

   ی دوست به دست آمدیمجرعه  زانما همه

 

فی غرور ، برای نبی نيازی معشوق است  و اظهار کبریایی  :جالل

  . از ویو بيان استغنا معشوقعاشق 

  

  : حافظ در این زمينه چنين می سراید 

  شد منهزم از کمال عزت

  حيرت آمد جالل آن را که 

  

  :  هم چنين می گوید سعدی

  ال دوستآن به که چون منی نرسد در وص  

    کمال دوست  بر تا ضعف خویش حمل کند 

   شمع  به  شود  تا متعلق کيست پروانه 

  دوست   جالل   سبحات   بسوزدش باری 

  

  : نيز ، چنين می گوید ی عراق
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  شهری است بزرگ و ما درویيم

  آبی است حيات و ما سبویيم 

  بویی به مشام ما رسيده است 

   بویيم و  نسيم   بدان ما زنده 

  را  ما اجه خوتو    دان نبازیچه  

  اویيم    جالل   صفت   از  ما 

 

 که بر دل سالک تابيده می شودو او را استانوار الهی  کنایه از :جلوه

  .واله وشيدا می کند

   : کاشانی چنين می گوید محتشم 

   به عزم رقص چون در جنبش آید نخل باالیش

  ش االیب  بند نخل   نخل  غير از   زنده  نماند

   اش جان را که پنداریجلوه بر کدامين فشانم 

  پردازیست هر عضوی ز اعضایش جلوه دگرگون 

  

   :نيز ، می گویدجامی 

   نخست  از  غيب خلوتگه شاهد 

    چست  کرده کمر  جلوه  پی بود 
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    داشت   پيش    نما  غيب آینه ی

    نمائی همه با خویش داشتجلوه

    دگر   های  آینه  در  که خواست

    گر جلوه   شود  خویش  نظر بر

    برگ و خار کرد ز شاخ و ز گل و

   آشکار   دگر  حسن او  ی جلوه

  

رغبت و طلب عاشق را ، که کماالت معشوق است  زیبایی  : جمال

  .بر می انگيزد

  : می گوید عراقی  

   ای افزوده  جمال    و   حسن در   تو  تا 

   ای ربوده ب     عالمی   دست     ز   دل

  در جهان این شور و غوغا از چه خاست

  ی ا  ننموده   به کس خود    جمال   گر

  

  : همچنين در غزلی دیگر ، چنين می سراید 

  تو جمال ای دل و جان عاشقان شيفته ی

 ل توسوخته ی جال هوش و روان بی دالن 
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  .استباز داشتن سالک از سير و سلوک کنایه از  : جور

  :نگارد چنين می عراقی 

   یارات نمی افتد ، بنمای به من رویت

   افتد ؟ با مات نمی آری چه توان کردن

   ليکن با عشق تو می بازم شطرنج وفا

  د مات نمی افت  جز  باری از بخت بدم

  یتو هرجای جور افتاده دو صد شيون از

  د با من تنهات نمی افت و جفا  جور این 

  : محتشم نيز ، چنين می سراید 

  مرغ دلم را روان به ساعد زلففشاند 

  چو آشفته آشيانش کرد جور به سنگ

  غرض ستيزه نبودش که نقد قلب مرا

   امتحانش کرد و  جور کشيد بر محک

 

  . سمبل جاذبه معشوق ، و نمود جمال وی است : چشم

  

  :شبستری چنين می سراید 
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  ا پيد  چيست  نگر کز چشم شاهد

  دینجاب    را     لوازم      کن  رعایت 

  ز چشمش خاست بيماری و مستی

   عين هستی  پيدا ز لعلش گشت 

  ز چشم اوست دلها مست و مخمور

   مستور  جانها جمله  اوست ز لعل

  ر جگرخوا   دلها  همه   او چشم  ز 

   بيمار   جان  شفای  لعلش   لب  

  

  :کاشانی نيز می گوید محتشم 

  چشم در هر گوشه سرگردان چشم ای هزارت

  چشم  قربان  تو را سيه مستان مچش آهوی

   ولی  بيماران چشم   درد چشمت  از دردمند

  چشم  ز چشمت جمله را درمان  برچيدن درد

  ای نرگس باران اشگ چشم تو چشم خورد تا

  چشم شوخ چشمان را براند نرگس از بستان

 

  .الهی استهای رمز آلود  هجذب کنایه از  :چشم جادو
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  :حافظ می گوید 

  گيسوی جعد   نسيم   می دارد مست مدامم 

  جادویت  چشم   فریب  دم هر   می کند خرابم  

   شکيبایی شبی یا رب توان دیدنپس از چندی

   ابرویت   محراب  در   افروزیم  دیده  شمع که

 :خواجو نيز چنين می نگارد 

   گلستانی سروی به رخ خرامنده 

   لب دلستانی  به ماهی فروزنده 

  جادو چشم آنبه هنگام دل بردن 

  ناتوانی  چون   خفته   و توانائی 

  :و در غزلی دیگر چنين می گوید 

  می نهادی در کمان جادو چشم چون خدنگ

  می آمدت  نشان   بر  یکایک  مژگان ناوک

  : هم می گوید عراقی

  بسته ی عقل و هوش را زین پس

   بس و خال شوخ تو  جادو چشم

 

  .وذوق است به کمال شوق  کنایه از دسترسی :چنگ
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  :سنایی می گوید 

    تو   خای   شکر   لعل   بر   عاشقم 

  تو       رعنای    قامت   بر       ام  فتنه

   چنگ پوست در تن خشک دارم همچو

 تو   افزای   روح   چنگ    هوای   از

  .تجليات حق بر سالک در حال غيبتکنایه است از : چهره

  :چنين می سراید اوحدی 

  ی تو گر بهره داشتیآدم ز حسن رو

  از دیدنش به سجده بپرداختی ملک

  دبنگرن چهره صورتگران چين اگر آن

   حک  کنند  را  چين   نگارخانه نقش 

   برآوری  بامی  به  چو ماه  چهره گر

  خورشيد را ز شرم تو پنهان کند فلک

  :هم در این زمينه چنين می گوید خواجو  

  انداز بر  چهره  از   روزی   سيه زلف گر 

  ماهيست تو پنداری کز شب سحر انگيزد 

 

  . است از خود و غيرمقام بيرنگی و بيخودیکنایه از  : حرم
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  :می گوید عطار 

  نببي حرم زین چار رکن چون بگذشتی

  مپرس حرم وانگاه دیده برکن و نيز از 

  

  :نيز ، چنين می گوید عراقی 

  ، بگذار عراقی را خواهی که درآیی تو

 نمی گنجد یار   جز  انجان  حرم کاندر

  . استهم پياله هم شان و کنایه از همراهان  :حریف

  :می گوید حافظ 

  شبانه یاد آرید حریف معاشران ز

  حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید

  

  . سماعیابرای ذکر مجلس انس ،  در  جلوس عارفان و صوفيان :حلقه

  :حافظ می گوید 

  دوش  در حلقه  ما  قصه گيسوی تو  بود

   دل شب سخن از سلسله موی تو بودتا

 

عارض می گردد و او را در لب عارف ق امریست که بر  کنایه از :حيرت

  .حالی که غرق بحر تأّمل است ، به خود مشغول می سازد
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  :می گوید سنایی 

   غير تست  بت  آن   مرا در عشق ای مسلمانان

  اندر حيرتست حيرت عشقبازی نيست کاین خود

  آتشست   دریا    آب   و  محيط    دریای  عشق

   ظلمتست   کوههای   گویی  که   آید   موجها

  

عارفان ،   ح  طال در اص    و نقطه وحدت حقيقی است     کنایه از     : خال

  . باشد منتهای کثرت می و اشاره به مبداء

  :چنين می سراید شبستری 

  بر آن رخ نقطه ی خالش بسيط است

  ت اس   محيط  دور    مرکز  اصل که

  عالم   دو    هر دور  خط   شد او  از

   قلب آدم  و  نفس  خط  شد او وز 

    است  تباه  پرخون  حال دل از آن 

  که عکس نقطه ی خال سياه است

  ز خالش حال دل جز خون شدن نيست 

    نيست  شدن  ره بيرون  منزل کز آن 
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   کثرت   هيچ    نباشد  در   وحدت به

    وحدت  ل اص   اندر   نبود   نقطه دو

    ماست   دل  عکس  او خال ندانم 

    عکس خال روی زیباست دل  یا  و

    پيدا  گشت  دل  او  خال عکس ز 

    هویدا  شد  آنجا  دل  عکس  یا و

    دل  در  یا اوست  او روی  اندر  دل

  به من پوشيده شد این راز مشکل

   اگر هست این دل ما عکس آن خال 

    حال  مختلف    آخر   باشد  می چرا

  گهی چون چشم مخمورش خراب است

    است  چون زلف او در اضطراب گهی 

   گهی روشن چو آن روی چو ماه است

   است  سياه  خال گهی تاریک چون

  

 کنایه از جایگاه ویران شدن صفات نفسانی و فناء و نابودی               :خرابات

به معنای ميخانه هم با توضيحی که بيان              .  وجود جسمانی است   

  .هد شد ، می آیدخوا
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  : می گوید عطار 

   دوش  خرابات مست شدم تا به

   نوش  درد  کنان  رقص    زنان  نعره

  جوش دلم چون به سر خم رسيد

    جوش به  آمد  زآتش جوش دلم 

    شنيد   بانگم  چو   خرابات  پير

   پوش  ای پسر خرقه  آی گفت در

    مرا دانی چه   پير  گفتمش ای

   گفت ز خود هيچ مگو شو خموش

   گير    خرابات     رندان   مذهب

  دوش  ز  بيفکن سجاده  و  خرقه

  :شبستری می گوید 

   رهایی است  خود   از    شدن خراباتی

  خودی کفر است ور خود پارسایی است

  خرابات    از      اندت   داده   نشانی

  " االضافات   اسقاط  التوحيد"   که

  مثالی است  بی  جهان  از  خرابات

   است  ابالی   ال  عاشقان  مقام 
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   است  آشيان مرغ جان خرابات

   است   المکان  آستان خرابات

  خراب است  اندر   خراب خراباتی

  که در صحرای او عالم سراب است

  

    کنایه از عارفی است که به مقام فناء مطلق رسيده   :خراباتی

  : می گوید عطار 

   رابات است من در کعبه چون باشمچو یار اندر خ

  د دار می   یار   بهر   ز    را خود  صفت  خراباتی

 

. به معنای جامه مندرس است که صوفيان به تن می کردند              : خرقه

سر سپردن  خرقه انداختن ، کنایه از         .  تلّبس به زهد است       کنایه از 

  .در برابر حقو نشانه تسليم ،  است به شيخ طریقت سالک

  :  گوید  میعطار

  نهاد     خمار   به    روی    دگر  بار  پير ما

   نهاد کفار خط بر   سر  و  برزد  خط به دین

  آتش زد و در حلقه ی دین بر سر جمع خرقه

   نهاد   زنار حلقه ی در       سوخته خرقه ی
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    :می گوید بهایی شيخ 

    ملول گشته  قيل  و  قال  از دلم 

   شکول ک و خوشا خرقه ای خوشا

  ها سينه جوشی ز  ،  اهللا لوحش

  ها  پوشی    خرقه     ایام   اد ی

  :وی در جای دیگر می گوید 

   مگر آتش زدی کامشب خود راخرقه  ، بهائی

  سالوسی و زراقی  پر شد ز دود کفر و جهان

  

  :عطار نيشابوری چنين می سراید 

  کشی    می  معنبر  خط   ،  مه گرد

  کشی میسر کشانت را به خط در 

  دم  دم به عاشقانت را به مستی

  خرقه ی هستی ز سر بر می کشی

  

  :وی در جای دیگر چنين می گوید 

   در کشيدم ، جام صافی از تن برکشيدم خرقه

  رندان نشستم عقل را بر سر کشيدم، در صف
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   کردم   خمار   را  خانه ،    کردم  زنار را  خرقه

  ه جستمميان مردان ، زان باز کردم  در گوشه 

  

  . و راهنمای طریقت استپير کامل  کنایه از  :خضر

  :حافظ  در این زمينه چنين می گوید 

  ترک این مرحله بی همرهی خضر مکن

  ظلمات  است  بترس  از  خطر  گمراهی

  

  .بيان گردیده است" رخ" شرح آن در ذیل واژه :خط 

  

 در آن    دیگری طوری که به  ،   است با حق      محادثه سرّ   کنایه از   :خلوت

  . نيابدمجال

  :افظ چنين می سراید ح

  درویشان است خلوت روضه خلد برین

  مایه محتشمی خدمت درویشان است 

  گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد 

  فتح آن در نظر رحمت درویشان است 

 

  .واحدیت ومقام جمع  کنایه از  :خم
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  :مولوی می گوید 

  هر یک ز ميی مستند خم این طرفه که از یک 

   قدمی خاری  هر در  که از یک گل ین طرفه ا 

 

صاحب به معنای عارف       .   کنایه از معشوق حقيقی است           :ارخّم

  . هم می آیدشهود

  :خواجو می گوید 

  برآرید خمار مستم ز در خانه ی

  و آشفته و شوریده ببازار برآرید 

  

  . استکثرت عالم سالک از مستی وحدت به  کنایه از رجوع  :مارُخ

  :گوید می عراقی 

  

  با عشق قرار در نگنجد

  جز ناله ی زار در نگنجد

  با درد تو دردسر نباشد

  در نگنجد خمار با باده
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که به قلب سالک    است  ی  هایخطابکنایه از واردات غيبی و        : اطروخ

اگر منشأ و مبدأ این واردات الهی باشد ، الهام ناميده             .  وارد می شود 

ی باشد ، وسواس ناميده      اما اگر منشأ آن منبعی شيطان      .  می شود 

  . می شود

 :مولوی می گوید 

  آیند  زی وطن زوتر  و  سوارانند چون  خواطر

 آشيانستی  در   پس   زاغانند  و  بازان یا و 

  بار است  رهبر مر تو را چو رهبرانند و  خواطر

  مقامت ساعد شه دان که شاه شه نشانستی

  :در جای دیگر می گوید 

  را خود  خواطر  بجز   گویم ن   هجو   که   منم

 که خاطرم نفسی عقل گشت و گاه جنون شد

  

حالتی که از   همچنين به   .   کنایه از محنت هجران معشوق است       :درد

 نيز ،    صادر شود و محب ودوستدار طاقت آنرا ندارد           حقيقی  محبوب  

  .اطالق می گردد

  

  : بافقی می گوید وحشی
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  و محنت هجران خالص درد نيستم یک دم ز

  بی درمان خالص درد و اجل تا سازدم زینک

  

  :سنایی می گوید 

   نيست درد عاشقی به جهان هيچ درد چون

    مرد نيست    مرد نچشد عاشقی  درد تا

    حالوتست  با  نظرش یک   عشق  آغاز

  انجام عشق جز غم و جز آه سرد نيست

 

  ).رجوع شود به کلمه بحر(: دریا 

  

شيدن از دو عالم به خاطر             کنایه از دست ک         :دست افشاندن  

  .معشوق

  :حافظ می گوید 

  

  خوش است رودی خوش بزن مطرب سرودی دست چو در

  اندازیم  سر کوبان  پا  و غزل خوانيم  افشان  دست  که
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شوق  است که همراه با        طلب معشوق برای عاشق     کنایه از      :دف

  .باشد

  :مولوی می گوید 

   چه باید دف چنين کس را سماع و

  از بهر وصل دلستان ست  سماع

  :در غزلی دیگر می گوید 

  دآم به دست دف ای مطرب جان چو

   آمد  مست  یار  که  بزن  پرده این 

 

ی از جانب محبوب برای سالک است که                ندای اشاره به        :رباب

  .خواستار بازگشت وی می باشد

  :مولوی می گوید 

  مشرب عشقست و مونس اصحاب رباب

  رباب   اند  کرده ام ن   عربان  را  ابر که

   بازآ  سوی شه  دعوت بازست رباب

  به طبل باز نياید به سوی شاه غراب
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از .   کنایه از تجلی جمال حق و اشاره به عالم وحدت است                    :رخ  

سویی دیگر ، خط در اصطالح عارفان ، کنایه از تجلی کبریایی حق                    

  .است

  :شبستری می گوید 

  رخ اینجا مظهر حسن خدایی است

   است  کبریایی جناب  از خط مراد 

   نکویی  اندر  کشيد  خطی رخش

  نيست بيرون خوبرویی  ما   از که

  کاگر روی و خطش بينی تو بی ش

   یکایک  وحدت   از    کثرت بدانی 

  معال  کار   دانی    باز   زلفش ز 

  ممبه    سّر خوانی  باز  ز خطش 

  کسی گر خطش از روی نکو دید 

   دید  او خط در   او   روی من دل 

  مگر رخسار او سبع المثانی است

  که هر حرفی از او بحر معانی است

   باز   او   از  مویی   هر    زیر نهفته

  ز را   عالم   از   علم   بحر  هزاران
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  . است می عشق الهیکنایه از جام :رطل 

  

  :مولوی می گوید 

  گران دلم سبک شد رطل زان

   سرگرانم گر دل سبک است

 

  . استروحو شيدایی شادی  کنایه از  :رقص

  :حافظ می گوید 

  قصر ساز چنگ آهنگ عشرت صحن مجلس جای

  ه دام را   ساقی  زلف    دل  دانه ی   جانان خال

  

را  وحدت که مانند زلف ، چهره     ،  کنایه از مظهر تکّثرات است         : زلف

  . استپوشانده 

اصطالحات مشابهی مانند گيسو ، طّره و مو هم اشاره به همين                    

  .مضامين است

  :نيشابوری می گوید  عطار

  هصد گر تو   زلف   ز  اوفتاد کارم  بر 

  گره گشای زلف بگشای کارم از سر 
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  و دلم بوی می برد زلف  بهبردی دلم

  دلربای زلف  شکن  های آن از حلقه

  

  :عراقی  هم چنين می سراید 

   دگربار  بستيم  تو زلف   گره در دل 

   دگربار  شستيم تو  زلف سر دام  در 

  دتو به ما دا زلف نجان که نسيم سرآ

   دگربار فرستيم تو   زلف  سر  با هم 

  :شبستری می گوید 

   است  دراز  بس  ان جان  زلف  حدیث

  چه می پرسی از او کان جای راز است

  دفشان    بر  مشکين    زلفين  او گر

   نماند   کافر  یکی    در  عالم     به

  ساکن   پيوسته    بگذاردش  گر  و

   نمک نفس م   یک   جهان  در نماند 

   آرام    لحظه   یک    او   زلف  نيابد

   شام  کند   گاهی  آورد  بام  گهی 
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   مخمر  شد  دم آن در    آدم   گل

    معطر  زلف  آن  بوی  دادش که  

    نشانی   زلفش   از دارد  ما  دل

   که خود ساکن نمی گردد زمانی

  

  . کنایه از بستن کمر خدمت برای معشوق است:زّنار 

  :سنایی می گوید 

  بگشاد ز پای بند تکليف

  مغانه بر ميان بست زنار 

  :ی گوید عطار هم م

  از عشق تو من به دیر بنشستم

    بستم    ميان   بر مغانه     زنار 

    زناری چون حلقه ی زلف توست

   نپرستم  هميشه    چرا    زنار

  :شبستری می گوید 

  بت اینجا مظهر عشق است و وحد

   خدمت    عقد   بستن   زنار   بود 
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  :شيخ بهایی چنين می سراید 

   افروختند    عشق  بزم در    آرزو  شمع آنانکه

    واسوختند  عاشقی  از کندنم  جان   تلخی از 

   لهئمس    کردم  تعليم    را  شهر مفتيان  دی

    آموختند  من ز  رندی  ،   ميکده اهل و امروز 

  چون رشته  ایمان من بگسسته دیدند اهل کفر

   من دوختند  بر خرقه ی   خود زنار یک رشته از 

   عشق در بازار  آنانکه  طالعند خ فر چه  یارب

   بفروختند   دون دنيای  و غم   خریدند دردی 

 

در آن ریخته شراب محبت  است که سالکل کنایه از د : ساغر

  . به معنای جام شراب عشق هم می آید.می شود

  :هاتف اصفهانی می گوید 

  ای که در جام رقيبان می پياپی می کنی

  ی کنیعشاق تا کی م ساغر خون دل در

  :حافظ می گوید 

  خواند ساغر هر آن که راز دو عالم ز خط

  رموز جام جم از نقش خاک ره دانست 
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  : مولوی هم چنين می سراید 

  

  پيشين را ساغر ای ساقی جان پر کن آن

   را  دین   بر  راه  آن   را   دل زن راه     آن 

 

  . تمحبوب مطلق و پير طریق کنایه است از فّيض عشق ، و  :ساقی

  :می گوید عراقی 

  یساق   فزای طرب جام  آن 

  ساقی   لقای   مرا   بنمود

  دمدر حال چو جام سجده بر

  ساقی  پيش رخ جان فزای

 

 اشاره به رهرو  وادی عرفان است که سير و سلوک به                      :سالک

سوی حق را برگزیده است و در بين مبدأ و منتهای حرکت ، در حال                   

  .طّی طریق است

  

  :گوید  می شبستری

   راه   در کيست  مسافر  گفتی دگر 

  اصل خویش آگاه ز   شد  کو کسی 
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   زود    بگذرد    کو  بود   آن  مسافر

  ز خود صافی شود چون آتش از دود

  سلوکش سير کشفی دان ز امکان

  سوی واجب به ترک شين و نقصان

  :حافظ هم می گوید 

  سالک در خرقه چو آتش زدی ای عارف

  قه رندان جهان باشجهدی کن و سرحل

  :در جای دیگر می گوید 

  به کس نگفت سالک  خدا که عارفسّر

   از کجا شنيد که باده فروش حيرتم  در 

 

 کنایه از حّصه شراب وحدت است که از منبع فيض الهی ، برای  :سبو

عتباری خاص ا تعينات  به معنای   .  هرکسی سهمی معّين گردیده است    

  . هم آمده استانسان

  :وید حافظ می گ

  یدار  بو  مشک   زلف  آن  نکهت   تو صبا

   داری    او بوی     که  بمانی   یادگار  به 

  دبه جرعه تو سرم مست گشت نوشت با

  داری سبو خود از کدام خم است این که در 
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  :در جایی دیگر می گوید 

  رفت و گل افکند نقاب سبو چون می از خم به

   چند  جامی  بزن   و  نگه دار  فرصت عيش 

 

 کماالت عرفانی است که آدمی       مدارجکردن  طی   اشاره به     :سلوک

  .را به مقام وصال با محبوب می رساند

  :در این زمينه می گوید  اوحدی

  کسلو  چو کاروان مجاهدان طلب را

  ، شتر بخوابانند عشق درآیدبه کوی  

  

  :عطار هم چنين می سراید 

   می روند   اسرار  در حقيقت   که آنها

  سرگشته همچو نقطه ی پرگار می روند 

  افراز می شوند سر هم در کنار عرش  

    می روند   نگونسار بحر در ميان  هم  

  گام به تدریج می نهند سلوک هم در

  دنهم در طریق عشق به هنجار می رو 
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با نغمه ای دلربا ، عارفان است که عرفانی حالی  اشاره به  :سماع

  .را از خود بيخود می سازد

  : مولوی در این زمينه چنين می سراید 

  گانيست  زند   جان آرام    سماع

  کسی داند که او را جان جانست

  

   :هم چنين می گوید عطار 

  که دریای حالت است سماع در حلقه ی

    کو   قرار  بی   دلی   سماع   آتش بر

   ز هستی فنا شده سماع در رقص و در

  کو    وار  ذره  دلی   دوست  هوای اندر

 

به معنای محّبت .  اشاره به جاذبه شوق معشوق است :شراب

  .مفرط محبوب هم می آید

  : در این زمينه چنين می سراید  سعدی

   خواب   مستان   زندگی  از غافلند

   از شراب تی مس زندگانی چيست 

    گفتمت   شرابی      نپنداری    تا 

    خراب  وی  از عقل  و   آبادان خانه
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    شو مست از شراب شوق جانان 

  بست و آ امی برد شّر عقلت کانچه

  :مولوی می گوید 

    ما را  خراب کرد چه  که غم تو خورد ما را 

  غم و غصه را سزا ده شادی افزا  شراب به

    نهانی  دهد  خدا که  ی آسمان   شراب  ز 

  بنهان ز دست خصمان تو به دست آشنا ده

  :هم می گوید عطار 

  از ساغر جان خورده ام شراب من

    خورده ام نقل او از دست رضوان 

******  
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