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 یفارس ات يدر ادب اهيس ريغ ا ی  یچشم رنگ   یردپا  ل يو تحل یبررس
 

 محمدحسين کرمی
 

 دهيچک 

.  است   بدن  به  نگاه  نوع  یفارس  سالکهن  شعر  در  یشناس ییبای ز  عناصر  نی ترمهم   از  یکی 
 شود ی که نميطوره ب  زیبایی در شعر فارسی دانست،  عنصر  نی ترمهم    را  چشم   بتوان  دی شا
ترین عوامل  از مهم   یکی است که    یهی بد  .نام نبرد  مسخن گفت و از چش  آدمی  ییبای از ز
انسان  یی بای ز آن  ،چشم  بررس  . ستا رنگ  پهن  يجووو جست   یضمن  در    ي هفراوان 

  رنگ  يهجر ازدهم ی  قرن تا که می شوی م متوجه ،یفارسژه شعر وی و به   اتیادب ریچشمگ
  زین  موها  رنگ  و  است  ياهقهو  ای   یآب  سبز،  ندرتبه  و  اهیس  همواره  انی روخوب   چشم
  . شده  اشاره  قرمز  ای   ییطال  زرد،  يمو  از  يموارد  به  کم  یلیخ  و  است  اهیس  جاهمه  باًی تقر

طلبد؛ زیرا نگرش به چشم  ( را می chronologicalماهیت این پژوهش نگرشی زمانمند )
شناسی سنتی و تغییر نگرش در آن، بیش از همه  ترین عناصر زیباییعنوان یکی از مهم به

این موضوع با ترتیب    هتابع زمان و تحوالت ناشی از آن بوده است؛ بنابراین سعی شد 
در شعر    اهیسریچشم غ  يبا دقت و وسواس ردپاتاریخی در شعر فارسی بررسی شود و  

تا حد امکان   ترین مواردي که در شعر شاعران بزرگ آمده است،مهم گرفته و    یفارس
ویژه قرآن کریم و تفاسیر در تعیین معیارهاي  . برداشت از متون دینی و بهاستخراج شود

  دهد می   نشان  قیدق  یبررسبراین  زیبایی و نوع نگاه به چشم بسیار مؤثر بوده است. عالوه 
نشده    ي اي ذکرهروزیف  و   کبود  ،سبز  یعنی   ی از چشم رنگ  ای   يهجر  ازدهمی تا قرن    اوالً  :که
بار    همگی  ي آذربایجاندر ناحیه   مورد  سهجز  به  از همان تعداد اندکی که ذکر شده،   ای 
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 ؛ یعنی براي توصیف چشم دشمنان یا خوک، دیو و اژدها به کار رفته است.دارد  یمنف

متعددي چون تفسیر متون دینی، جغرافیا و توجه شاعران به عناصر غالب در  ثانیاً، دالیل  
 توجهی و یا نگاه منفی به چشم رنگی مؤثر بوده است. هاي شخصی در بی شعر و تجربه 

 چشم سیاه، چشم کبود، چشم آبی، زرقا، چشم نیلوفري، چشم رنگی    های کليدی:واژه

 

 مقدمه .  1
  ی شخصهاي  تجربهو    یعرف  معیارهاي   ای   ینیساس متون دا الجمال برپردازان علمهینظر 

برا  یی راارهایمع  دن ب  ياعضا  ییبایز  زییتم  يبرا ذکر    یصفات   کیهر  يدر نظر گرفته و 

.  دهندقرار می  را پیش روي ما  ارها یمع  نیا  ینیهاي عمصداقی  متون ادب  . معمواًلاندکرده

دارد و  آدمی  یی رای و گ  ییبای ترین نقش را در زچشم مهم  دی تردبدن، بدون  ياعضا   ان یدر م

که  را    ی هایاند و چه خردربودهکه  را    یی هادل   چههاي مسحورکننده  با نگاه  بایهاي زچشم

شعر عاشقانه که موضوع و محور    ژهیوهب  یرو در شعر فارسنیازا  ؛اندکشانده  راههیبه ب

د و با صفات  ن عهده داررنقش را ب  نیترها مهمچشم،  تاس   ییرباو دل   ییبایآن ز  ی اصل

  ، چشم مست،  چشم خمار ،چشم نرگس  ،هیس ای   اهیچشم س  :مانند؛  اندبه کار رفته  یفراوان

،  چشم پاک  ،نیبچشم پاک  ،نایچشم ب  ،چشم کبود  ،چشم ازرق  ،چشم سخنگو  ،ایچشم گو

چشم  ،چشم خوابناک ،چشم بدمست ،چشم سرمست، گونچشم آسمان ي،لوفریچشم ن

  ، چشم پرخواب ،رنگی چشم پرن ،اری چشم ناهوش ،چشم جادوانه ،بیفرچشم دل  ،ستمگر

  ، اندازچشم ناوک،  چشم شوخ  ،زیآمچشم رنگ  ،بازچشم روبه  ،چشم کافر  ،چشم آهوانه

بلعجب ت   ،چشم  ناتوان  ،راندازیچشم  چشم   ،دوستهیچشم گر،  چشم کمانکش  ،چشم 

د  ،چشم غارتگر  ، نیچشم دورب  ریز،چشم آب  ،بهرعچشم    ،شهال چشم    ،بیفرل چشم 

ن،  اریچشم ع  ،خوارچشم خون  ،چشم خوش  ،چشم غماز  ،ساحر چشم   ،مستمیچشم 

چشم جادو ،  زی چشم سحرآم  ،فشانچشم خون   ،زیرچشم خون  ،خوارهچشم خون،  مخمور

 ،چشمي  نهخا یم  ،افسون چشم  ،جام چشم  ،گلستان چشم  مانندِ  یبات یترک  نیهمچن  ....و

 تیفیک  ،چشمي  ه چشم  ،چشم  یآب  ،چشم  بیفر  ،ي چشمهکرشم  ، بادام چشم  ،چشم  يآهو

 و... . ي چشم هغمز ،نرگس چشم ،چشم
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  ، زیرچشم خون  ،انیچشم گر  ،داریچشم ب  ،بارچشم اشک  مانندِ   ،صفات چشم عاشق  و

خون پرآب  ،بارچشم  ب  ،چشم  س  ،خوابیچشم  خون  ،کاسههیچشم  چشم   ، نیچشم 

 . ران و ابر بارنده لیچشم س ،زیچشم گوهرر ،گوهربار

به ویژه چشمدر این مقاله به رنگ چشم هاي رنگی و غیرسیاه در شعر فارسی  ها، 

 خواهیم پرداخت. 

 

 ق يتحق   ینهي شيپ  .1 .1
خصوص ادبیات غنایی ظهور و بروزي ویژه دارد، همواره  ازآنجاکه بدن در ادبیات و به

علمنظریهموردتوجه   عاشقانهپردازان  شاعران  و  آنالجمال  و  بوده  معیارهاي  سرا  به  ها 

به تعبیر قدما   ای ییبایز ییارهای بحث درمورد مع اند.شناسی بدن توجه بسیار نموده زیبایی

هایی  حتی در آثار پیش از اسالم نیز نمونه  ؛است  آمده  یمختلف هاي  کتاب  در  جمال ال علم

    ان یم  در  .(128:  1398،  و همکاران  یزرقانرک.  )از این توجه و اهتمام دیده شده است  

متپژوهش   خ یتار  و کتابی«  در ادب فارس  نیکریپ  ییبایهاي زنشانه»  يمقاله  ،خرأهاي 
  ي ارها یآثار به مع  نیاست. در اتوجه  قابل  انو همکار  یاثر زرقان   یفارس   اتیدر ادب  بدن

 به  سندگانینو  و  شاعران  و  پردازانهینظر  نگاه  يبارهدر  طبعهب  واشاره    یسنت  یباشناسیز

  که رو  شی موضوع پ  يدرباره  .ذکر شده است  یمطالب   یسنت   نگرش  چارچوب  در  چشم

گونه  چیه   ،پردازدمیتحول آن    ر یو س  یبه چشم رنگ  نگاه  یچگونگبه    طوراختصاصیبه

تنها در این نیست که نوع نگاه  پژوهش    نیا  ت یاهم  .انجام نشده است  مستقلی   قی تحق

نوع نگاه و   ، از این جهت که به دالیلبرآنعالوه  بلکهکند؛  را بررسی می  چشم  بهشاعران  

 .  پردازد، واجد اهمیت استشناسی میمعیارهاي زیبایی تحول 

 

 پژوهش  ی هويش. 2.1
   يجووجست تینهادرهاي اشعار و وانیهاي دواژهدیبه کل ستنیو نگرها وانید رّقبا تو

ي  هواژدی با کل  ی کل  يجووابتدا جست  شد،وشش  ک گنجور    تی در گوگل و سا  ی نترنتیا

رنگ و  سچشم  قهو،  کبود  ،اهی هاي  و  نتهسبز  چندان  که  شود  انجام   ی مطلوب  يیجهاي 
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و    شد  قیدق  یبررس  ،ها و مناطق مختلفه دورهاي شاعران بزرگ در  وانیسپس د؛  نداشت

ب بود و آنچه مربوط به رنگ چشم میهکه واژ  یتیهر  به کار رفته    ، شدي چشم در آن 

  رودکی، فرخی،   :ند ازاعبارت  ،شد  یها بررساشعار آن  يمههکه    یشاعران   .دش  ادداشتی

،  ی طوس  ياسدفردوسی،    ي،غزنو  ییسنا  ي،مروز  یی کسا  ،ناصرخسرو  ي،عنصر 

  ی، کرمان  يخواجو   مولوي، حافظ،  ي،سعد  نیشابوري،عطار  وطواط،  دگنجوي، رشی نظامی

کمال سلمان   کمال   نیالدساوجی،  لسانی  ي،خجند   اسماعیل،  محتشم    ي،راز یش  جامی، 

 ي. دهلو  دل یو ب يز یصائب تبر ی،کاشان
 

 ها رنگ چشم . 2

رخسار و دهان و  ي صورت مثلِهدهندلیتشک يهت باشند و با مجموعشها اگر درچشم

  یی رایهستند و گ  بایز  ،بدهند  یهارمون  کی  لیو ابرو متناسب و هماهنگ باشند و تشک  ینیب

کدام    یاست که در شعر فارس  نیا  پژوهش  نیا  ی مهم و پرسش اصلي  هاما نکت   ؛دندار

  ا یوده  ب  کسانی  تیمطلوب  ن یدر گذر زمان ا  ایو آچرا؟  چشم مطلوب بوده و    يرنگ برا

ها در  اعتقادات آن  ای  یشاعران و مناطق زندگ  ایآ  نیهمچن  .شده است  جادیا  يرییدر آن تغ

 ؟ ریخ ای داشته  یامر دخالت نیا

به چشم بدون توجه به   ،آمار  نیشتریچشم نشان داد که ب  يبارهدر  قیهاي دقیبررس

 . شده است  ذکر زیها نچشمها رنگ آن ازتعداد کمی در  .ها اختصاص داشترنگ آن

توصیف  در   با ردیف یا  را و حتی قصیده    یا چند رباعی   غزل کامل کی شاعران    یگاه

چشم سروده که   فیبا رد  اعیرب  دو  يغزنو   ییمثال سنا  رايب  ند؛امحبوب سروده  چشم

 :است  نیها چننخست آن تیب

  ...چشم يمرا به درد مسپار ا خود را و        چشم  اي نگهدار ز خسگفتم خود را 

 : گرید یو رباع

 ... چشم از نمِ  یددمگیا   ن منــــبر ناخ         دهانم دم چشم  د از دمِــرده شــافس

 ( 1153تا: )سنایی، بی                                                                      

 :ي چشم را آورده استهواژه بار  ن   ی،رباع کی در  يو انور
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 د چشم تو فتنه گشت هم چشم تو زو بر      ودــبه چشم تو نم نهییم تو در آـــچش  

 ت چشم تو هم از چشم تو بودـ س آفــپ     تو چشم تو را کرد به چشم خوشچشم  

 ( 987:  1364ي، )انور                                                                           

 ي،راز ی ش  يسعد  ،اجل  خیچشم سروده و ش  فیبا رد  یشش رباع   لیاسماع  نیالدکمال 

 :است ری ز تیچشم معشوق که مطلع آن ب فیدارد در توص  یغزل

 چشم آهو   رهــیو خـــم تـــدر چش          ادوــو ج  بـــیو دلفرـــم ت ــچش يا 

 ( 536:  1389  )سعدي،                                                                               

 : به مطلعِ اهی چشم س فیدارد با رد یغزل یمحتشم کاشان ینهمچن     

   اهیچشم س يتن بها سعالمت نگر و د        اه یچشم س يسا تو را سرمه کرشمه یزه

 (483: 1372)محتشم کاشانی،                                                                     

  ، به بعد انجام شد   ی از رودک   ی شاعران زبان فارس   وان ی که در د   ی مفصل   ي جو و با جست 

موردنظر ما    ق ی موارد با تحق   % 60از    ش ی ب   ی ب ی تقر   ي ا برآورد ب   . دارد   ی ي چشم بسامد شگفت ه واژ 

مربوط به    ها آن   % 40حدود    . ست ی چشم و رنگ آن ن   یی با ی ز   ي باره در   ی عن ی   ؛ ندارد   ي وند ی پ 

چشم معشوق مربوط است و    یی را ی و گ   یی با ی هاست که به ز ی و رباع   د ی قصا   غزلیات، تغزالت 

 . اند ها اشاره کرده چشم به رنگ    ي فقط تعداد محدود   % 40  ن ی ا   ان ی از م 

 

 یها در شعر فارس چشم رنگ . 3

ترین عامل  مهم   د ی ترد بدون   ، صورت   ي اجزا   ي ه ی چشم و تناسب با بق   ت ی ف ی جز شکل و ک به 

  در اما    ؛ باشند   با ی ز   توانند ها می رنگ   ي ه که هم ن ی با ا   . هاست ها رنگ آن چشم   یی را ی و گ   یی با ی ز 

ي مهم  ه نکت   . ها پربسامد است ه دور ي  همه دارد و در    ي ا ژه ی و   گاه ی جا   اه ی رنگ س   ی فارس   شعر 

آمده    ی در شعر فارس   ی فقط به تعداد اندک   اه ی س ر ی از رنگ غ   ي هجر   ازدهم ی است که تا قرن    ن ی ا 

؛  دارد   ی بار منف   موارد حتمًا  ي ه ی مورد بار مثبت دارد و بق   سه تعداد هم فقط    ن ی از هم   . است 

  ن ی ا   نک ی ا   . انسان به کار نرفته است   ا ی معشوق    یی با ی ز   ان ی ب   ي مطلوب برا   ي عنوان امر به   ی عن ی 

ابتدا چشم    . م ی کن می   ل ی و تحل   ی با ذکر شواهد بررس   ن شاعرا   وان ی طورمبسوط در د موضوع را به 

 کنیم. می   ی را بررس   ... و   ي لوفر ی ن   ، سبز   ، کبود   ی عن ی   اه ی س   ر ی هاي غ و سپس چشم   اه ی س 
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 اه يچشم س . 1.3

 :است   ر ی به شرح ز زمانی    ب ی ترت به   اه ی ي چشم س ه شاعران دربار   وان ی جو در د و جست ي  جه ی نت 

   . رودکی1.1.3

 . است اهی رنگ س ،هر دو مورددر کهشده   دایها فقط دوبار از رنگ چشم ودکیدر شعر ر

   جز فسانه و باد  ستی ان نـ ه جهــک        اد ــ ان شــچشم اهــیا ســـب ياد ز ــش  

 (                                                     21: 1378)رودکی،                                                                         

 خر دو اب از برِ ــنق ر یز د یپد دم آک     ت   چشمکان توس  هسیودبدان  یفخر ره  

 (                                            23)همان:                                                                                  

 ی ستانيس یفرخ .2.1.3

بار هم چشم  کیاو    .چشمآهو  اردو بآورده است و    اهیبار در اشعارش چشم س  سه  یفرخ

 :است اهیچشم س زیدهد منظور او از آهوچشم نگوزن آورده که نشان می اهیس

ـ بت پر خ اواـــک    ـ ب         م ــو چشـان آهـ     رامـن کبک خپر بتــــــااغ او  ـــــ

                     (                         225: 1363)فرخی سیستانی،                                                             

 :گفته است گرید ايهدیدر قص و 

 کار    زهیپلنگ ست ،مـچش اهی وزن ســـگ           رخ د یکلنگ سپ   ي،رو قیتذرو عق  

 (                                                                                                             145)همان:                                                                                   

 : گفته است گر ید يباز جا

   اهیبدان دو چشم س دنیچشم رس یمب ز             تمام کرد نگاه  ارمی به جان تو که ن    

 ( 357)همان:                                                                                 

  ی محمود هنگام هدف قراردادن آهوان با نگاهمحمدبني  هجرگ  شکارِ   فیو در توصا

 : دیگومی  زیانگ ترحم

 زار  يبه زار ستمیــگربشستم و ـفرو ن       د ــآم ادی اری زلف  هــیو س چشممرا ز 
   کنار دهیردم زخون دـ ک  رانیش مــ و چش چ       شیخويدوزلف و دوچشم آهو  يدر آرزو  

 ( 103)همان: 
 :گرید یتیو باز در ب



 239 ــــــــمحمدحسین کرمی  /ردپای چشم رنگی یا غیرسیاه در ادبیات فارسی بررسی و تحلیل

 

 نشان خمار  هینمود به چشم سهمی          متبود و ب دی در من پد ی نشان مست     

 ( 109)همان:                                                                                 

 ی بلخ   یعنصر. 3.1.3

آن هم رنگ   و  نگ چشم را آوردهر  بارکیرو فقط    بایمعشوق ز  فیتوص  يبرا   يعنصر 

و شهال    اهی چشم س  د یبهر خوانده است که قاعدتاً باعرا    ار ی بار هم چشم  کی   .است  اهیس

 :   گفته است يگرید تیاو در ب  (بهر بدل چشمشعبه خم زلفش  )عنبر 1.باشد او  مراد

   اریو نه هش  زلفهیآن س استنه مست       داریچشم و نه بهیفته است آن س خنه    

 (   162: 1363)عنصري،                                                                              

ها  گل  دنییا و روهشدن برف کوهاي از آبهقصید  تشبیب  در  ي جالب است که عنصر

البته   ؛ آوردمی  یآب  -چشم سبز    یعنی  ،چشم  نایها لفظ مآن  يبرا  و  کندمی  ادیها  و سبزه

رنگ موردتوجه و پسند بوده   نای دهد کهنشان می  نیو ا ی انسان تیشخصا نه هگل يبرا

 : انسان به کار نرود  يبایچشم ز فی توص  يموجب شده که برا  يگر ید عامل ولی ؛است

 سر شودنیو مشک وياریبشم و دچنایباز م      ز سر کوه بلند ردیفرو گ نیمیافسر س   

 (24)همان:                                                                                      

   یی کسا.  ۴.1.3
 : آورده است اهیسآن هم  ،چشم را با رنگ بارکی فقط کسایی 

 ش نگر ـــ گ دهانــآن تن ــــیشّو خ         نیبب اهشیـــ م ســـــآن چش یکشّ  

 ( 75: 1369کسایی، )                                                                         

 . سنایی غزنوی ۵.1.3
بار رنگ چشم ذکر شده است و آن هم سیاه است. در غزلیات  در کل دیوان سنایی یک

ه است؛  نیز صدها بار چشم را با صفات مختلف آورده؛ اما مستقیم به رنگ آن اشاره نکرد

  بار   و (  910:  همان)( بار دیگر چشم آهویی  805تا:  بار نرگسین چشم )سنایی، بیبلکه یک

 (:785:  همان) عبهري  چشمکان سوم

 اقلیم   هفت در نه، نظیریش که  نظیريبی       چوماه طرفه جادوصنمیچشمیسیه زین

 ( 1083: همان)                                                                                 
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 ی شروانیخاقان. ۶.1.3

  زرقا،چشم  ، چشم شهال  ، اه ی چشم س  : آمده است  ی چشم در شعر خاقان  ي ها رنگ  ن ی تر متنوع 

فقط به    نجا ی در ا   )سبز(. چشم چشم سرخ و گربه   شده، د ی چشم سف   ، چشم گوزن   ، ندو ه چشم  

 : خواهد شد   این بحث چشم پس از  و گربه   زرقا چشم    ي باره شود و در بسنده می   ت ی ذکر چندب 

 ی کمرم بخش یخواه ي،ساز  هملَک   یخواه      من   دتی سپ  ي ندوی،هچشمهیتو ترک س

(  668:  1357)خاقانی،                                                                                

 مـــنیــان روان ببـــگـــبچیـــــــروم      چشم  يدو ـو از دو هن میـــون گرــخ

 ( 265)همان:                                                                                       

 است   صررص که در بـــب يدــ یسف نــیا       یستیــبا میـــــــت را در گلــــــبخ

 ( 62)همان:                                                                                        

 خته یشهال راز چشم  ییلولوآب  ش چوصحن           ییکویما از نن  ایدر  ییق نهنگ هندوـالح

 ( 381)همان:                                                                                       

 :   ان گفته استوخو در وصف خروس صبح

 آورد   رـــان بـــ ر زبــــه ســـامت بــــق       ت ــم سرمســوذن سرخ چشـــــآن م

 (   506همان: )                                                                                      

 ی انور . ۷.1.3
 : دیگومی  یتیدر ب زینانوري  

 گر آمد  هین سنا در کار چ             کارت دیسف  هیچشم س                       

 ( 823:  1364)انوري،                                                                   

 وطواط  . رشيد ۸.1.3
 خطاب به او سروده، گویا  ی احتمااًلخاقان  که  ويجه ي  که بنا بر دو قطعه  رشید وطواط

چون آهو  چشم    ،دهی د  سواد  صورتِ بهصفت چشم را    ،بوده استچشم(  گربه)سبزچشم  

 :آورده است (باریک)و چشم سیاه 

 راست  اهیو دو چشم س  دی دو رخ سپ  نآ     هالک جان  شهیپو عادت ربودن دل     

 (565: 1339 وطواط،)                                                                          
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   یشابور ين  . عطار۹.1.3
ها بار چشم را با  ده  . اوکرده است  ادیدر اشعارش صدها بار از چشم    يشابور ین  عطار 

 :بار آهوچشم آورده استکیو  (ه)سی اهی فت سصدوبار  ،صفات مست و خمار

 ي کار  دــ یسف هتیم س ــــچش          يل هر شمار صوس تو ا ــــب يا            

 ( 637:  1368)عطار،                                                                    

 ی ــاهیس  دهیگر بود و پوش هی س          دل  هیچشم و س هی زلف و س هی س           

 ( 684)همان:                                                                             

 . مولوی 1۰.1.3
بار کی  ،بار سواد چشمکی   ي،بهرعبار  سه  ،اهیصفت س  بارپنجشمس    اتیدر غزل  مولوي 

 :شودمی  ادداشتی ت یبفقط سه .بار آهو چشم آورده استکیظلمت دو چشم و 
 اهشی س چشم   دم ی تا که بد   ، جهانم چشم   م جهان چشم    چو ماهش    ي رو   دم ی تاکه بد   ، من ام  نه ی من آ ام  نه ی آ 

 ( 516:  1352)مولوي،                                                                           

 اال اي اهل هندستان بیاموزید هندویی و ا او و زان زلف سه تاه اهیاز آن چشم س

 ( 474  :1353 ،يمولو)                                                                           

 را  يبهرعآن چشم خمار               بده و به صلح آور يپند               

 ( 57)همان:                                                                        

 یرازي ش ی سعد  ،اجل . شيخ 11.1.3
چشم    ،اهیو س  هیازجمله چشم س،  بارها چشم را با صفات مختلف آورده است  سعدي

 : چشم آهوانهونرگس شهال  ،نرگس

 شهال برخاست که ز خواب سحر آن نرگس       ت  ـنرگس مس   اي هعدم باز ن  نــیسر به بال

 (652: 1389)سعدي،                                                                            

 دشان ک اِ اهی چشم س کندمی  دـی سپ  مــوي،      ام وشکسته بودهریپ  شتنیوقت خومن نه به

 ( 537)همان:                                                                                     

 کند نگاه شم آهوانه که چون میـــچوان        راهرود بهخوش میکه چه نیآن سروناز ب

 ( 539)همان:                                                                                      
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   ی خجند . کمال 12.1.3
با رد  نیچند  يخجند  کمال  با صفات مختلف    فیغزل  چشم سروده و بارها چشم را 

 : ور همراه کرده استح را با اهیاو چندبار چشم س  .آورده است

 ت ــسیبامی نیتو در خلد بر  يسویگ يبوي حور      دطی مست بغل  هتی و چشم سچتا 

 ( 58: 1337 ،يخجند  کمال )                                                                      

 خرسند است   ن یتو به فردوس بر  يکه ز کو    ین     بچشمیهیس،را چو سر زلف  ن یحور ع

 ( 245همان: )                                                                                       

 ل ياسماع ن یالد. کمال13.1.3
 یچشم آورده و چند رباع  يو خمار را  برا  ماریصفات ب  یفراوان به  لیاسماع  نیالدکمال  

بر    دیکأآن ت   تیب  نیچشم سروده است که چند  فیبا رد  بایزو  مفصل    يهدیقص  کیو  

 : چشم دارد یاهیس

 چشم  نهارید زـــار تا رخت ندهـزنه         اهیچشم دل س نیا یپردل شد ز  زیخونر   

ـ یپ        د شانه از مژه ـــــ اشه از سرشک کنشّر     دار چشمنهییآ يرخ تو هندو شــ

 که آمد شعار چشم اهیکسوت س نـیا          تـ وساکلک  يّي در قصبچهي  شهیاز ر   

   ردگار چشمــبه ز تو از ک ن یانسان ع         تـافیزمانه  اهی و س دیپ ـــ سي  هدیگر د   

                                                   (91: 1396  ،لیکمال اسماع)                                                                    

 حافظ  . خواجه1۴.1.3

  ده ی نظم کش   ي به رشته   ش های ري ها و ساح یی با ی بارها چشم را با ز   گر ی مانند شاعران د   ز ی ن   حافظ 

 : شود عنوان شاهد نوشته می به   ت ی چند ب   . است   اه ی فقط س   ز ی رنگ چشم در شعر او ن   که 

 نتوانند کس  همه یو مست ي ورنه مستور       کار  اموزدیتو ب اهــ یم ســـرم چشــ مگ     

 ( 197: 1367)حافظ،                                                                               

 دم ی برمآدمی ی زوحش يکه من چو آهو        تو بود و گردن دلخواه اهیگناه چشم س    

 ( 266)همان:                                                                                          

 تو   اهیچشم سي هویـش يدا ــ ن فـم اي    م    خرابرون،برد از حدنرگس کرشمه می     

 ( 317همان: )                                                                                        
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 ی سلمان ساوج. 1۵.1.3
بار لفظ چشم را  277  اتشی او در غزل  .دارد  ياژهیو  وندپیچشم    يبا واژه  یسلمان ساوج 

  تکرار کرده بار لفظ چشم را    6آن    تیدارد که در هر ب  یت یب  7  یغزلسلمان    .آورده است

 : است  تیب نیا ،مطلع آن که
 د ی با به چشمانت که چشمم را به جز چشمت نمی           د ی آ چشمم درنمی به  چوچشمت هرگزم چشمی 

 (344: 1389، سلمان)                                                                               

 : مانند  ؛است اهیس شهی ها همچشماو رنگ  اتیدر غزل

   ده ی تو کش  اهـــ یم ســــچش  هاکدهیـــدر م   ی     ــنیرا که بب  نیگوشه نش  یبس  گوشه  از

 (   396)همان:                                                                                         

   ست یبل نقم   یچشم تو کس  يبه جز از هندو        روزـام  دیبل آن است که در چشم تو آقم

 (  280:همان)                                                                                        

 ی کرمان  یخواجو .  1۶.1.3
با    زین   یکرمان  يخواجو بار  ن  .کرده است  ین یآفرچشم مضمون  يهواژصدها  چند    زی او 

  ردیف   با ش  غزل   نیمطلع نخست  که چشم سروده    فیبا رد  یطوالن   يدهیقص  کی غزل و  

 :است نیچن ،چشم

 م ضر چشـــ خطـــــاق اتو   يابرو       ي خور چشم مهـــتو چش يرو يا        

 ( 303: 1374خواجو، )                                                                        

 : کنداشاره می هم چشم هیای سه غزل ب نیاو در هم 

 م ــور چشــظه سواد کشـــ لح هر    یــــن     ک خونــــ اش  م زشود ایدر       

 )همان(                                                                                          

 : است اهیهمواره س  ز یرنگ چشم در شعر خواجو ن

 الل است  هابن    هت یطرفه که چشم س  نیو         د یالل است تو را حاجب خورشه  وسته یپ

 ( 222)همان:                                                                                   

 . جامی1۷.1.3
 : مثل ،است اهی فقط س  زین رنگ چشم در اشعار جامی
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  پاهــس غبـــــارِ نــعل اوي  ــــــهسرم         اهیاو به سرمه س  يالــــم شهـــــچش 

 (  346 :1378 ی،جام)                                                                               

 ی محتشم کاشان.  1۸.1.3

از   شی که پکرده است و چنان ادی اهی فقط از چشم س شیدر شعر خو زین یمحتشم کاشان 

 : سروده است اهیچشم س فیبا ردرا هم  یغزلیم، او آورد نیا

   اهیچشم س  يهابت نگر ستن ـــدو عالم         اهیچشم س يسا کرشمه تو را سرمه یزه

 (   482: همان)                                                                                       

 ی رازيش  یلسان.  1۹.1.3
 : کرده است ادی بارها  اهیهم فقط از چشم س يراز ی ش یلسان

 واد چشم پرخون سوخته  ـم سمگر  يیهگر        چشم محزون سوخته    اهتیداغ آن چشم س

 ( 404: 1392 ی،سان)ل                                                                              

 گر او برابر است  زهیـــــي ست همزـبا غ        وا اهــیي چشم سهــفتنه ـ ک یــمردم کش

 ( 60 :همان)                                                                                          

 ی ز یصائب تبر. 2۰.1.3
 ي  لوفریو هم ن اهیچشم س ؛ همهاي گوناگون آورده استچشم را با رنگ يز یصائب تبر

و    ي لوفرین  ،چشم کبود  ییبایاست که بارها به ز  ي شاعر  ن یاو نخست  ی.کبود و آسمان  و

 : اهیچشم س يدو نمونه برا  .اشاره کرده است یآسمان

   شی رد براـــ م  که توان دمــ یند ماریــــب        شی تو که جانهاست فدا اهیجز چشم س

 (                                                                           2449 :1368 ،صائب)                                                                              

   اهشیت چشم ســـي اوسحلقه کی که        ش ـــــزدام نگاه ییاــ ره دــــ ابیکه 

 (                                                    2452 :همان)                                                                                      

   ی دهلو دليب.  21.1.3
 :کرده است ادی اهیبارها از چشم س زی ن يدهلو دل یب

    ا ــ رد مفباطل    اپا نیستگردد سر  هیـگر س            م ی ا خوانده آهو  ي وحشت سواد چشم ه نسخ 

 (                                                157:  1386  )بیدل،                                                                                 
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    ها  خواب  اهت ی س  چشم  يهمژه دلبستچون            اـ هدل تاب  ي هـنییت جوهر آـبه زلف  يا

 (   95 :همان)                                                                                          

    خواب چه  ي داریرا چه ب  تاه ی سچشم  يهفتن          مژه خواباندنت  ریشمش  تـسین  ییبال  یب

(  266  :همان)                                                                                          

 تعجب بر لب است  انگشت  ل یدان را مسرمه            اهـیهاي آن چشم سییسرمه سا  بیاز فر

 (   303 :همان)                                                                                          

 :مانند  ،در شعر خود آورده است زی را ن( نایناب) دی او بارها چشم سف

     نجایاست ا  دیتا سر کفن چشم سف  يا ــپ        و را ــندهد منتظر وصل ت  نیمرگ تسک

 (  299 :همان)                                                                                         

 : کندیم   ادیاز رنگ چشم خفاش  یاو بارها از چشم خفاش و در غزل

 ب مگشا  ش   شیگره جز پنیخفاش اچشمبه رنگ         دارداز میــ ب  یحضور نورت از دقت نگاه

 (   9 :1386  ،دل یب)                                                                                   

 :به صاحبان چشم ازرق ندارد ینگاه مثبت  دل یب ،برخالف صائب

 قند  زرچشم ا یکهمه  نتانیـــگربه ط نیا        ستیزهاد شهر ن تــعیکر در طبـجز م

 (660 :همان)                                                                                         

  ر ی م .  هم در نظر داشته است   را  ل ا احتمااًل دّج ، چشم   ک ی  فظ با آوردن ل  ت ی ب  ن ی در ا بیدل 

 : و گفته است   ده ی را پسند   ي ا روزه ی ف   ي چشم هجر   12و    11قرن    ي نجات شاعر سبک هند 

 را    ه ـنید آـ کن  شابورـت دشت نـــعاقب        لهجه نجات  آن مطرب خوش  ي روزیچشم ف

 ( 300 :1380 ی،الکوتیس)                                                                            

  ز یو در شعر معاصر ن ابدی یادامه م  زیبعد ن  يهاوره در د اهیروند توجه به چشم س نیا

؛ براي مثال  باز مانده  زین  یحضور چشمان رنگ   ي برا  هاما را  ؛خود را حفظ کرده  گاهیجا

 :سروده است  «کوچه»در شعر معروف  يری مش دونیفر

   تــنگاه يا ــو تماشـــه محـــ من هم      اهتیدرچشم س ختهی تو همه راز جهان ر

 (   119:  1347مشیري،  )                                                                            
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 ی( آبو  سبز   ی،لوفرين، کبود، زرقا) یچشم رنگ  .2.3
تبر  ي وهجر   ازدهمی تا قرن    ،انجام شد  ی کهو مفصل  قیدق  قیبا تحق   ي زی ظهور صائب 

  قطران مورد در شعر  و یک    المجالسنزههدر    یرباع  کیو    یمورد در شعر خاقان  کیجز  به

  ، اند اگر آورده  ای  انداوردهیاند و در شعر خود ن توجه نکرده  اهی سری غ  چشم  به  اصالً  عرانیا شا 

 یم:کنتمام موارد را نقل و شرح می نک یا  .است  یمنف  کامالً شانیدد

  ياز عنصر  اشاره شده،چشم نایمی و چشم رنگ در آن غیرمستقیم به که  ی تیب نینخست

 :هاگل ياما برا ؛مطلوب است ،چشمنای م؛ یعنی است اهانیها و گدر وصف گل یبلخ

 سر شود نیو مشک  یبارويچشم و د نایباز م               ز سر کوه بلند  ردیفرو گ  نیمیس   افسر

 ( 24 :1363 ي،عنصر )                                                                            

توان به چشم اي، تعبیر گنج پیروزه آورده است که از آن میهقطران در تشبیب قصید

 آبی( تعبیر کرد:  -ايهرنگی )پیروز

 م و لب پر بند و دستان بدان چش        دلم بیچاره کرد و چشم بیخواب          

 انـ یکی دائــــم بود بیجاده را ک        یکی دایم بود پیــــروزه را گنج         

 ( 297:  1362)قطران،                                                                          

نکوهش    را  گریناصر خسرو آمده و شاعر خود و شاعران د  وانیدر د  یتیپس از آن ب

  ن یا  ،اندرا ستوده  زرقو چشم ا  اهی س  ياند و موپرداخته  ی تغزل  میمفاه  به  چرا  کهکند  می

   :ستین قاز چشم ازر ي خبر  رانشو و نه در شعر معاصااست که نه در شعر   یدرحال

  و چشم ازرق اهیس  عرشَ  بر  ی       شعر گفت  زرقچند به  کی               

 (      236  :1339 ،ناصرخسرو)                                                                

نیز چشم   اسکندرنامه   و  ي اسد  يگرشاسپنامه  شاهنامه،ي ملی از قبیل  در متون حماسه

دوبار چشم کبود آورده است و هردو   شاهنامه در    یفردوس  میحک  رنگی مطلوب نیست.

بر رستم ظاهر    با یز  يشکل گورکه در آغاز به  ویبار در داستان اکوان دکی  ی؛منف   بار کامالً

 : دیگورستم می . درآمد ری شکل زبه ،دی رستم با خنجر تنش را در یاما وقت  ؛شد

 ي  و آن رنگ و بو يرفراز ـــبدان س      نوي   چ یبه خوب  دمی ند يگور..که .       

 ت دوس نهمن ــبر او بر نبخشود دش        تــ بر تنش پوس بدرّید چو خنجر       
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 راز ــاي گـهدانــــز دن  ن پرـــده        ز ادر شیمو  ویل سرش چون سر پ       
ـ تن         اهــی ش سـ دو چشمش کبود و لبان         ردن نگاهـک  ستیاــــش را نشـ
 ( 312 :4، ج1965 یفردوس )                                                                

شده    ی و زندان   ر ی دستگ   ه ی رو ی به دستور ش   ز ی که خسروپرو ی زمان   ي ه دربار   ی فردوس   گر ی بار د 
از  و  بودند    ران ی دائم از خسرو ترسان و ح   ه ی رو ی و همدستان ش   اوران ی آورده است که    ، بود 
 : را نداشت   ي کار   ن ی چن   ي زهره   ی اما کس   ؛ که هرچه زودتر او را بکشد   خواستند ی م   ه ی رو ی ش 

 یختیردن آوــوه در گـــکیــهم  ی      ــختیر ي ن خسروناون چــکه خ       

 : تا سرانجام
 به راه   يمرد دندیدبا  ـــ ت نــــین  چ       اهــ ش جست بدخواهِز هر سو همی       
 ورد الژو رخ  يپرمو  تنی خشک و  د      خساره زر ودو چشمش کبود و د       

 (                                                281  :9، ج1971 ی،فردوس)                                                               

گرفت    زر  ياسهیک  خسرو،  مندشاز زاد فرخ     کبودچشمشِی بدک  يِرومرد زشت  نیا
 .درآورد يفروکرد و او را از پا  زیپرو  يدر پهلو يو خنجر

 ،آمده بود طاثر دنیآنجا که ضحاک به دآورده است:   نامهگرشاسبدر  یطوس ياسد 
که آن    رفتی اوبار سخن گفت و گرشاسب در آن مجلس پذ سوز و مردمعالم  ییاز اژدها
 : کرده است فیتوص  نیاژدها را چن اثرط ، پس از رفتن ضحاک .را بکشد

 ي ساگــ به تن سن درنی زم نهیـــبه س   ي     ا ــــــــجانور بد رونده زج یهک      
 چو دوزخ دهنــو هم  مچو دودش دَ        و چون کوه تن ياز مو   شهیسرش ب      
 ف آفتاب ـــ در ت  هــــــــنیچو دو آ     ب   ودش فروزان زتا ـــــدو چشم کب     

 ( 53  :تایب ی،طوس ياسد )                                                                     

 : چشم آورده استاز پهلوانان روس صفت گربه  یک یدر وصف    شرفنامهدر    يگنجو نظامی

 ورده خشم  آه ابرو درــب رانیو شــچ        م ــه چشـ گرب یـروس یکدگر ره ی      
 ه ـــاره بر دوختــ را پ رع د ـــــیبس         ته ــــدر آموخی ـــی الح آزماـــس      

 (454 :تایب ی،نظام)                                                                           
چند صفحه بعد در توصیف لشکریان روس که از نزدیکی ظلمات به جنگ اسکندر  

 کند: چشم تصویر میموي و پیروزهسرخها را مردمیاند، شاعر آنآمده
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 ش چو مویی ز باریکی است ــکه راه      است     یـــ ک تاریکـیکی کوه نزدی      

 که چون بودشان زاد و بوم از نخست        ل ایشان درست   ــــ نداند کسی اص      

 د هنگام خــــشم ـران نترسنـــ ز شی      رخ رویند و پیروزه چشم    ــ همه س      

 ( 457)همان:          

مد  ی خاقان برا  یحیدر  که  و   ،نیالدمتعص  يهنجارشکنانه  شروانشاه  منوچهر  خواهر 

چشم  دکبو،  لفظ زرقا  .مسن بوده باشد  دیسروده که قاعدتاً در آن هنگام با  ،ستانخا  يعمه

 : کرده است ادی یمن ی زرقاياز   یآورده و با تداع

 ام  دهیـــ ارا دـ آشک رغــ میــذات س          امدهـیا دعلّ ــــر مـ رت سطـــحض      

 ام دهیــــد نایب بیــه نور غـم بـه           ب یــغ لـ حک  دهیچشم زرقا را کش      

 ام دهیـــــ ا دلّ تورا  نیــ د دـدهـ ه          ر درگاه اوــ ه بـک  یسیـــبلق ت ـنیا      

      امدهیـــــ د حایمس ـلـکح  رمـ مح          ر او ـــضکه چشم خ ی ـیزرقا نتیا      

 ام دهیو زرقا د سیبلق نـیچن نـیکا          بخواه از عر منیخواه از  یَممن ک      

 ( 272  :1357  ی،خاقان)                                                                      

است که    يتنها مورد   ن یا  المجالسنزههدر    ی رباع  کبیتی از قطران تبریزي و ی   جزبه

جالب است    .مثبت آمده است  دیچشم کبود با د  ازدهمی  يهاز سد  شی تا پ  یدر شعر فارس

  ي جا به  ،وطواط است  دیرش  يهکه ظاهراً دربار  هجوي  يدر دو قطعه  یخاقان  نیکه هم

 2:کبود از لفظ گربه چشم استفاده کرده است  ایزرقا 

 ک مخنثک و زشت کافرک رسگ سا       کغر   يسگک غور  نیچشمک اگربه نیا   

 ( 780 :همان)                                                                                   

 : سروده است  ايهیهجو يهباز در قطع

 ن یم و پلنگ خشم از کـه چشــگرب        نمیر به کب  ریاست ز  یخواجه موش     

 نیموش گربه چشم بب  یکی نـــی ا         دمید بســــیموش گون   يــهگرب     

 ( 913 :همان)                                                                                   

  اسحاق  خواجه  نامی به  شخص  يکه برا  ويهج  يهقطع  کیدر    لیاسماع  نیالدکمال 

 است: برده کار  به را ازرق چشم است،سروده 
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 ق دّــرد مصــــــهر چار بر خ         ه اسحاق ـــــــ ارند گواه خواجچ       

 ق  ـمطلود ز شرّ ـــب  ل و ـــــمجب           ه ـکه بود به رنگ خواجکس ن آک       
 وي و چشم ازرق   ــ با سرخی م        ه    ـــآواز گــــران و روي فـــرب        

 ( 351 :1396  ،لیکمال اسماع)                                                                 

شاعران گوناگون است و در قرن    اتیاي از رباعکه مجموعه  المجالسهنزهدر کتاب  
  ي دارد که باال  اي یرباع  ،شده است  يگردآور  ی شروان  لیجمال خل  يهلیوسبه  ي هفتم هجر

که    اهیرنگ را بر چشم سايهروز یدر معشوق ازرق چشم و در آن چشم ف  :آن نوشته است
 3.داده است حی ترج ،خوانده شده هشب

 ه بود در همه حالبَبه از شَ روزهی ف        ال ــجمت اس گرفته روزهی ف زچشم تو     
 سته دارند به فال  ــخج یلب روزهی ف        سال برخود چشمت خجسته دارم همه    

 (405 :1366 ی،شروان)                                                                    

توجه شده و از چشم   اهیدر شعرها فقط به چشم س  يهجر   ازدهمی از قرن هفتم تا  
که    یاز محتشم کاشان  ايطعهدر ق  تیب  کیجز  شود،  اثري چندانی دیده نمی  و کبود  یرنگ

؛ زیرا  را بکشد  خواهد که اوچشم است و از پادشاه میکه ازرق دیگوسخن می  یاز دشمن
 : دشمن رسول است صاحب چشم ازرق  قول خداوند،به

ـ آن ازرق مناف         قول خدا دشمن رسول  بوَد بهازرق         ار را بکش دّــ ق غـ
 (597 :1370 ،محتشم)                                                                     

و بارها    ستهیاي به چشم کبود نگرهطرز تازبه  يزی صائب تبر  يهجر  ازدهمیدر قرن  
هاي  و این امر در شعر دوره  کرده  فیتوص  یکبود و آسمان  ي، لوفر یمعشوق را ن  يبایچشم ز

 : است بعد بسیار اثرگذار بوده

 مشکل است   یآسمان يپنجه کردن با بال       کبودبرد آن چشمینخواهیدل ز من خواه
 (528 :1371 ،صائب)                                                                             

 جنگ افتاده است   روزیفآسمان  ي چون بال          زن که آن چشم کبود  بت یمص  لیدر ن  هجام
 ( 568 :همان)                                                                                       

 افت یه طارم اخضر نتوان ـ ن  يهردــدر پ      توست   يلوفریه در نرگس ن ـفتنه ک نــیا 

 ( 1074)همان:                                                                                      
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   زد یرمی  رنگین  يلوفری ان نرگس نزهمان           يرد از مردم آزارــــــتوبه ک  یآسمان  يبال

 د زی ررنگ می  نایاز گردون م  ه ــوستیبال پاو          کبود  چشم  اي هفتن  ینفس ب  کینباشد  ...

 (                                                1486 :همان)                                                                                     

 بود  یو آسمانــ بود ت ــشم کـــچ يبال    ی   کسدل دهم به رنگی که به ن مـیَن آن نــم

 ( 1909 :همان)                                                                                      

 ندارد   رنگی همه ن نیرخ اـ چ رـــ لوفین        است یهر چشم زدن چشم کبود تو به رنگ

 ( 2095 :همان)                                                                                       

 گون شد  تو ظالم هم آسمانشوخکه چشم          ان کم بودـــــراب مرا جور آسمـــدل خ

 ( 1854 :همان)                                                                                     

 ش یبه چشم کبود خواز ـدل بنــسنگ يا      م غزاله کرد ـــــ چش يهبه کاس هی خاک س

 ( 2438 :همان)                                                                                     

 خواند:می ترنهد و دلکشمی  حیترج گریهاي دچشم کبودرنگ را بر چشم یتیو در با

 است    گرید  یرا آب و تابنما  ینیچ  يخانه        تراست  ها دلکشچشمکبود از  ي چشمهشیو

 ( 3453 :همان)                                                                                     

 : تکرار کرده است 6774ي  هارشم  در غزل  گریرا بار د يلوفر یچشم ن

 ي دار   يلوفر یچون آفتاب و چشم چون نرخ        تو جادوگر  د یز خورش  لوفری شود پژمرده ن

 ( 3293 :همان)                                                                                     

دانسته و آن را  می  کسانیرا    يلوفر یدهد که چشم کبود و چشم ننشان می  ریز  تیب

 .شمرده استمی گریهاي دگذارتر از چشم با رنگراث

ـ ن  يهشعل         کبود او که هستروز من از چشم  هیشد س  سوزتر ها جانــهاز شعل  يلوفر ی

 ( 3641 :همان)                                                                                     

توان چند  براي کشف علت تحول شگرف در شعر صائب نسبت به چشم رنگی می

 گرفت: فرض را در نظر 

ي سبک هندي که صائب در آن نقش عمده دارد و بسیاري از ي هنجارشکنانهشیوه  .1

 کند؛معیارهاي آن را دگرگون می
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چشم در دربار پادشاهان صفوي و مالقات احتمالی صائب با  وآمد اروپاییان رنگین رفت   . 2

 ایشان؛ 

 چشم کبود بوده است. ي شخصی صائب که احتمااًل دلبسته به شخص یا اشخاصی با  تجربه   . 3

چشم کبود    ي هوان یخود را داما    ،قاجار و عصر بازگشت  يهشاعر دور  بسطامی  ی فروغ

 :معشوق شمرده است

 که بودم    نهیرید يهباد نیسرمستم از ا         آن چشم کبودم  يهوانیاست که د  يرید    

 ( 218:  1375  ،یبسطام ی فروغ)                                                                 

معاصر قرن    شی پ  ي هادوره  خالفبر  در شعر  هاي  چشم  ییبایشاعران ز  ،ازدهمی از 

چند    نمونه  يبرا   .اندداده  حیجتر  اهیآن را بر چشم س  یاند و حترا ستوده  يفر یلونو  کبود  

 آوریم:بیت در زیر می

   يدارد سر افسونگر  لگونیچون سپهر ن      تو   زیرنگ آم ز یانگ بیچشم فر لگونین   

   يلوفر یبه رنگ شعله نتو را چشمی  اي  م      وفر ــلین ي هسان شاخ  به تیاز غم رو   

 ( 177  :1370  ي،ریمع ی ره)                                                                    

 : دیگومی يگر ید يباز جا

 م  لوفری چون شاخه ن يمت از الغرغدر        چشم از برم يلوفری ناي  یگشت زانی تا گر

 (72 :همان)                                                                                     

 : داده است ي جا خود ات یدر غزل ییبایهم چشم سبز را به ز یل یسه يمهد 

 ي؟ پر ای  یمن بالگردان چشمت ماهتاب         ي لوفر ی ز روشن قامتت ن ــ سب   ت های شم ــ چ 

 اگري ـنیم  نای رانـیآسمان سبز هم ح        ها ه روز ی تو چون ف صدرنگ چشم   درخشد می 

 (1370،  یلیسه)                                                         

  نیدرمن ا /و چشمانت سبزت  يا» :استو گفته چشم سبز را ستوده  زیمصدق ن دیحم

 ( 14: 1357، مصدق) «کرد  رمی دخچشم تو ت  يسبز  /از توست انی هذ  ي سبز

 : سروده است  ییبایبه ز يمنزو نیو حس

 د بود چمن مردّ -ایدر  یدوراه ر ه بــک          فی بالتکل یسبز آبدو چشم داشت دو 

 ( 464: 1399 ي،منزو)                                                                       
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  کدام چی ه  اند،کرده  جهتو  که به رنگ چشم  یشاعران  یهرحال در شعر معاصر فارس به

 .اندنهاده حیترج  اهیآن را بر رنگ س یاند و حترا ناپسند نداشته یچشم رنگ

 

 ل ينقد و تحل. ۴

  مورد در شعر   کی جز  از آغاز تا روزگار صائب به  ی در شعر فارس  ،چنان که مالحظه شد

سروده و   ه،شاانخواهرشرو  ،نیدال عصمهکه در مدح    یخاقان  مورد در شعرقطران و یک

که    يموارد  يهمهدر    است،  شده  جدر  المجالسنزههدر  که  نامعلوم    ياز شاعر  یرباع  کی

و    وید  يا برا یو ناپسند دارد    یبعد منف  اهیسر یچشم غ  ،ها به کار رفتهانسان  فی در توص

با اصطالح    ،ذکر رنگ  يجا به  ایبه کار رفته و    هریو غ  یدشمن روس  خوک و  اژدها و

 . به کار گرفته شده است هجوچشم در گربه

  و نیلوفري  ايهروزیف  ،در شعر خود او چشم کبود  ژهیوهب  ،اما از روزگار صائب به بعد

  ح یهم ترجه  ای رنگ س  بر  ي اروزهیهاي کبود و فرنگ  یو گاه  شودیاستفاده م  یبه فراوان 

می چ   نیا  لیدل  .شودنهاده  حدود    ؟ستیامر  س  9چرا  چشم  فارس  اهیقرن  شعر    ی در 

 ؟مطلق دارد ییروافرمان

 به قرار زیر باشد: تواندیامر م  نیا لیدال 

  اه یس  انی بارویکردند که رنگ چشم مردم و زمی  یزندگ  یاغلب شاعران در مناطق  .1

  ی ران ی که بر فرهنگ ا  يو هند  یچون عرب  یهایفرهنگ  و  ي شعر فارسیای جغراف.  بوده است

چشم و    اهی رنگ س  شاعران  نیرو انیازا  ؛داشته  اهیس  یرنگ  فی ط  با  یتیغالب  ،بوده  گذاراثر

  ی ناهنجار تلق  ،و هرآنچه که متفاوت از آن بوده  اندشمردهو مطلوب    یعیطب  يمو را هنجار

 .اندکرده

و آنچه شاعران    رندیگهم قرار می  ریثأت کردن تحتیبع  ایشاعران در ستودن    معمواًل  .2

با    زی ن  گریشاعران د  ،انداند و در شعر به کار گرفتهدهیویژه شاعران بزرگ پسندبه  نیشیپ

و امروز هم   در شعر وجود داشته  شهیامر هم  نیا  .اندو به کار برده  ستهیهمان نگاه نگر

 وجود دارد. 
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  يارها ی مع   و   است   ی نسب   ي امر   یی با ی ز دهد که تا چه اندازه  موضوع نشان می   ن ی ا   ی بررس   . 3

 ها امري طبیعی است.  و توصیف آن   است   نوسان   در   ی اجتماع   ي رها ی متغ   براساس   آن 

 . دارند   اه ی شود چشم درشت و س منان می ؤ م   ب ی عنوان پاداش نص به که سرانجام    ی ان ی حور   . 4     

عالوه بر عوامل جغرافیایی،    ناپسند به شمار آمده است،اما اینکه چرا چشم کبود و سبز  

یک عامل مهم و    در  شهیرهاي فردي شاعر و معیارهاي عرفی زیبایی، این موضوع  تجربه

. با توجه به اهمیت فراوان، این  دارد ی نیز و مذهب ینیفرهنگ د ي دیگر به نامکنندهتعیین

 کنیم: موضوع را بیشتر بررسی می

یومَ  »: آمده است امتیمجازات گناهکاران در روز ق انیسوره طاها در ب 102 يه یدر آ

شود و در می  دهیکه در صور دم  يروز: »«نَحش ر  المجرمینَ یومئٍذ ز رقاً  ی نفخ  فی الصّورِ و

 ( ترجمه فوالدوند،  102طاها/) .«میزیانگبرمی چشم ودکب آن روز مجرمان را 

وجود   یمترجمان و مفسران اختالفات   انیرق مباال و کلمه ز   يهیآ  ریدر ترجمه و تفس

  ده یکه در صور دم  يهمان روز»  :آورده است  نیچن  هیآ  یدر معن  یخرمشاه  نیبهاءالد.  دارد

 (. 319  :1376  ی،خرمشاه)  یم.«شود و ما گناهکاران را در آن روز سبز چشم محشور گردان

آورده که نقل   یمطالب  ر یصفحه از منابع معتبر ترجمه و تفس  نییپا  حاتیدر توض  شانیا

بسآن  ازرق است  «رقز »  .سودمند است  اریها  زَ  )مونث  جمع  یرقاآن   /کبودچشم  یعن( 

کند  می  ی معن  (تشنگان)عطاش    ،هیآ  ن یکلمه را در ا  ن یول ثعلب اقمنظور از  ابن  .سبزچشم

آن را    گر یقول دو به  زندمی  يدکبو  هاز شدت عطش ب  انیو بر آن است که چشمان دوزخ 

را    یدو معن  نیا  زیابوالفتوح ن(  لسان العرب)  .ردیگ( مینای ناب  ی:مفرد آن اعم)میبرابر با ع 

  ي هدربار  :سدینومی  ي زمخشر  .تر استکند و بر آن است که سبز چشم مناسبنقل می

  ي رنگ برا   نیازنظر اعراب بدتر  (سبزچشم  ي،کبود )  هرقنخست ز » :اندرق دو قول گفتهز 

  ( سبزچشمان  ،کبودچشم)  العیون«رقز »دشمن آنان بودند و آنان    ان یروم  را یز  ؛ چشم است

وصف    ؛بودند در  الکبد» گفتند  می  دشمنلذا  )اسود  السبالا   (کبد  اهی س«  سرخ )  صهب 

  يقهحد  رایز  ؛است  یینایمراد از آن ناب  نکهیدوم ا  (.سبزچشم  /کبود)  نیو ازرق الع  ت(سبل

ب  یکس باشد  یینایکه  )زندمی  يبه کبود  ،نداشته    ر یتفس  يترجمه  ،قرآن قدس  (کشاف. 
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  556قرآن    يترجمه  .سبزچشمان  ي:بدیو م  ي سورآباد  ریتفس  .سبزچشم  /چشمزوسَ  ي:طبر

 (همان« )سبزچشم :ابوالفتوح ری تفس ي ازرق.هاچشم  .ق

 و  را چشم کبود  رقز  که اغلب   گرانید  یضمن نقل معان  ز ین  ییطباطبامرحوم عالمه

معن به  با    ،اندکرده  یسبز    ی عل   امهیالق  یومهم  ر ش حن   وَ»ي:  اسر  يسوره  97  يآیهاستناد 

 (.38: 14ج ،1363 ،ییطباطبارک. داده است ) حیرا ترج نا یکور و ناب یمعن «ایمع  موجوه

و   يکبود  یبر معن  دیکأضمن ت   آیه  توضیح، در  هیالثان  هالنوب  يبد ی م  االسرارشفکدر  

الز رقه هی الخ ضره فی سوادالعین و هی اقبح  نعوت العین و »ست:  چشم آورده ا  يسبز

 ( 176:  6،ج 1376)میبدي،  «العرب یتشئم بها...

ها  لفظ ازرق در آن  نکهیبدون ا  ،داده  ي رهم تسّ   گریهاي دهیآ  را به  یمعن  ن یا  يبد یم

باشد مثال    ؛آمده  تفسبراي  ر  277  يهیآ  ری در  مذمت  در  که  است  يخواربابقره    ، آمده 

»دیگورباخوار می  یشخص  يهدربار به  ،ستندیدرنگر:  را  دو    دندید  یصورت خرساو  و 

انَ یاکل  الربوا  ک  :گفتند  ؟چه بود  يحرفت و  و  فرزندانش را گفتند که کار  ،ازرق  يچشم و

 (.748:  6« )همان، جو ال یرحم الناس

 ،شماردرا برمی  انیکه صفات دوزخ  میمر  ي سوره 72  ي هیآ  ری در تفس  نیهمچن  يبد یم

دوزخ   يرا از امت محمد سو   قومی  امتیاز اخبار آمده که روز ق  یدر بعض: »سدینومی

 گانگانینشان ب  ؟....دی که شما چه قوم  دیرا گو  شانیمالک ا  ،چون به در دوزخ رسند  .رانند

.« برگردن  غلو    يسلسله بر دست و پا  ،هاي ازرقدارند و چشم   اهیهاي سيآن است که رو

 (.89)همان: 

نشان    ،رق نقل شدز   یمعن  در  میقرآن کر  يرهایتفس  و  هاترجمه  ازبا توجه به آنچه  

ها فقها و  تبع آنو به   مفسران  مترجمان،  شتریب  دهد که صاحبان چشم سبز و کبود نزدِمی

به چشم کبود و آن   ينگریمنف  لیدل  نیتردهعم  دی و شا  اهل دوزخ هستند  سایر مسلمانان،

 . امر باشد نیاژدها آوردن هم  ایها یود ،بدکاران ، دشمنان يعنوان صفت برا بهرا 

شمرده  کوی و ن بایز ي،لوفر ی سبز و ن ،چشم کبود صائب تبریزي چرا در شعر  نکه یا اما

  بتوان   دی شا  یشخص   يتجربه  و  ای جغراف  نقشعالوه بر    ،شده و بارها به کار رفته است

وجو کرد. صائب  جست  يعنوان شاعر سبک هند بهاو    یهنجارشکن   را در  آن  یاصل  لیدل
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شکند و دگرگون هم میدراز خود را    شی هاي شاعران دوران پدگاهیاز قواعد و د  ياریبس

  ی و از ذکر آن باک  ردی پذ آن را می  ییبایمردم جامعه و ز  انی ز در مکند و وجود چشم سبمی

 ي برا  را  گاه لفظ زرق و ازرقچی است که ه  نیجالب در شعر صائب ا  ينکته  کی  .ندارد

. اینکه در شعر ردیگمی بهره یو آسمان يلوفرین ،بلکه از الفاظ کبود ؛بردچشم به کار نمی 

شود، دلیلش این بوده که چشم  شاعران پس از صائب چشم کبود و نیلوفري مطلوب می

شکنی نداشته است و چون سنت  تئجررنگی در نگاه شاعران زشت نبوده؛ بلکه کسی  

 یابند. شود، دیگران نیز جرئت میاین سنت شکسته می

دور در مناطق مختلف    يهاتهزرد از گذش  يهاي با چشم کبود و موهرحال انسانبه

بوده  ران یا پراکنده  حتپهناور  و  دراند  داشته  یبرخ  ی  غلبه  ذکرچنان  ، اندمناطق    ي ای که 

: آورده است  ،شده  فالی ت   ي که در قرن هفتم هجر  اخبارالعباد  و  آثارالبالددر کتاب    ینیقزو

شهر    نیاهل ا  ،است يساززره  شانیصنعت ا  ،دربند  باب االبوابِ  يِال است در با   هیدو قر»

مو  و  کبود  سخ می  4زرد  يچشم  و  کر  یباشند  غر میو  و  می  بیاند  دوست    ، دارندرا 

 (.680  :1373  ی،نیقزو.« )داشته باشد یخصوص اگر صنعتبه

طاها و لفظ    102  يهیآ  ری ترجمه و تفس  يهکه دربار  يگر یجالب د  ينکته  ان یدر پا

  ی معن  نایرا کور و ناب  ز رقاز مترجمان و مفسران    یبرخ  است که   ن یا  ، است  یرقا گفتن ز 

استدالل که    با این  دانسته بودند وي معادل ع می  اسر  يهسور  97  يهیکرده و مطابق با آ

رسد اصطالح  به نظر می  (.کشاف)  زند می  يبه کبود  ،نداشته باشد  یی نایکه ب  یکسچشم  

بارها در شعر    ریتعب  نیا  .گرفته باشد  ئتجا نش  نیاز هم  یدر زبان و شعر فارس   وکبودکور

 :مانند  ؛به کار رفته است يعطار و مولوویژه در اشعار  فارسی به

 روبه کور و کبود ریجان نبرد خود ز ش      ه بود ــمگر خفت ری دنبه برد ش یروبهک    

 ( 356: 1ج ،1353 ،يمولو )                                                                  

 : دیفرمامی  ي( و در مثنو381: همان) «کور و کبود  هد زر ندیکه ماه تو ب یکس: »ای

 ود ـــ ور و کبـــاد و در کــ نا افتعدر         گشت و دست و پا نمود  یچون فضول   

 ( 58: 1365 ي،مولو)                                                                           
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 ی ر يگجهي نت. ۵

  مثلِ   ،اهی س  رغی به رنگ    یبا چشمان  مردمیتا امروز  از روزگاران گذشته    یرانینژاد ا  انیدر م

  اه ی مانند س  زین  یهاي رنگو چشم  ندنکمی  یزندگ  ازرق  ای   یآسمان،  سبز  ،ايهروزفی  ،کبود

  ار یبس  زی هستند و امروزه ن بایرخسار ز ياعضا   ر یبودن با ساو متناسب  تش در صورت در

  اهی س ریو ظهور صائب چشم غ ازدهمیتا قرن  یشعر فارس   يهنیشیاما در پ ؛مطلوب است

قطران  در شعر   بار ک ی مورد    سه جز دو به در همان موارد نیز    ندرت در شعر آمده است و به 

  ي نبه جا ج همه   ، المجالس نزهه   بدون ذکر نام شاعر در   ی رباع   ک ی در    گر ی د بار  و    ی خاقان   بار یک 

تعب آن   هجو و در    ر شاع   چشم دشمناِن  ف ی دارد و در توص   ی منف    ي برا   ا ی چشم  گربه   ر ی ها با 

زشت و    ي مرد   و   و اژدها   و ی چشم د   ف ی توص   ي برا   ی در متون حماس   ا اسکندر ی   ی دشمن روس 

که متعلق به    مورد   سه   همان   ي استثنا به   ی ژگ ی و   ن ی به کار رفته است و ا   بدکاره، قاتل پرویز، 

 . است   کسان ی   ران ی در شعر شاعران مناطق مختلف ا   شاعران آذربایجان است، 

بررس   هاقی تحق بریو  که عالوه  داد  نشان  قلمرو    اهیس  چشم  صاحبان  يغلبه  ها  در 

به چشم    ی نگاه منف  يهعمد  لیدل  ،مشترک  یادب  ي هاشاعران از سنت  يرو یو پ  زبانانیفارس

مجرمان آمده   يبارهطاها در  يسوره  102  يه یدر آ  .دارد  یو مذهب  ینیکبود و ازرق جنبه د

 یم.«زی انگیبرم  ز رق  چشم  با  را  گناهکاران،  شود  دهی مکه در آن روز چون در صور د»   :است

  م اند و آن را شوکرده  یکبود چشم معن  رق راز   و فقیهان و...  مفسران  ،اغلب مترجمان

اعتقاد دارد    نیدر ا  شهیبه چشم کبود ر  ی از عوامل نگاه منف  یکی   دیبدون ترد  .اندشمرده

 ، هستند  یآب  - سبز  نچشما  يکه دارا   ان ییو اروپا  ان یمسلمانان و اعراب با روم  یو دشمن

 . امر دامن زده است نای به  ایآبشخور است  نیاز هم

ن   یبرخ   ي اسر  ي سوره  97  يهیدر آ  عمی،  معادل   را  یز ز رقاز مترجمان و مفسران 

معنی کرده  دانسته نابینا  گفتهو  و  ناب  یاند کساند  کبود    شچشم  يهحدق  ،شودمی  نایکه 

در اشعار عطار و موالنا    ژهی وهب  یرسد لفظ کوروکبود که در شعر فارسبه نظر می  .گرددمی

هم کور و هم کبود را با هم    ی،دو معنرجا باشد که ه   نیاز هم  ،به کار رفته  یبه فراوان

 . اندآورده 
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از چشم    ش یو ب  یبه فراوان  یو آسمان   يلوفر ین  ،چرا در شعر صائب چشم کبود  نکهیا

رسد که  نظر می  صائب به  یشخص  يعالقه  عالوه بر،  افتهیادامه    زیآمده و بعد از او ن  اهیس

پس از    .باشد  يز یصائب تبرشخصِ  و   يسبک هند  ي هشکناننگاه سنت  ،آن  يهعمد  لیدل

یز باید  ن  یخاقان  تیب  يهدربار  .شودیشکسته م  یچشم آباظهار عالقه به    ي تابو  ایناو هم  

بوده است و در    یخاقان  یهنجارشکنان ادب  ن یتراز بزرگ  یکیتا زمان خودش    گفت که 

نگاه مثبت   با آوردن لفظ زرقا  ی کی :مهم وجود دارد یدو هنجارشکن زی مذکور ن ي هدیقص

. البته نباید سکونت قطران، خاقانی و خلیل  و دوم ذکر رنگ چشم خواهر سلطان در شعر

 ي آذربایجان را از نظر دور داشت. شروانی در منطقه

 

 ها یادداشت
به براي چشم گل نرگس است. این گل بر دونوع است: یکی شهال که میان  پرکاربردترین مشبهٌ  .1

به مناسب براي چشم، این  آن سیاه است و دیگري عبهر که میان آن زرد است. درحقیقت مشبهٌ
نوع نرگس بوده است و باید با همین مشابهت هم بنا شده باشد؛ اما بعدها گسترش یافته و به 

 گس و حتی عبهر نیز تعمیم یافته است: مطلق نر

 از بند آن دو نرگس شهال چه خواستی؟       بر سقف چرخ نرگسه داري هزار صف         

 ( )خاقانی
در پاورقی چاپ  سجادي عنوان )در هجو رشید وطواط( آمده است؛ اما از مضامینی که در   .2

ي کسی باشد که در  هبلکه باید درباررسد که در هجو رشید وطواط باشد! قطعه آمده به نظر نمی

 دربار شَروانشاه حضور داشته است. 
 اند، شروانی هستند.اي را مثبت به کار بردههتوجه شود که هر دو شاعري که رنگ زرقا و فیروز  .3

 تأثیر نیست. دهد که مناطق زندگی شاعران کامالً بیاین نشان می

ب و همراهی چشم کبود و سبز با موي زرد و بور، در  پیش از نگارش مقاله با توجه به تناس   .4
یادداشت  و  بیاورم  مقاله  یک  در  را  هردو  داشتم  براي  نظر  اما  بودم؛  کرده  فراهم  را  الزم  هاي 

 نظر کردم. شدن مقاله، از بخش دوم صرفپیشگیري از طوالنی

 صورت جداگانه به نگارش درآید. ي نزدیک آن بخش نیز بهامیدوارم در آینده
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 منابع 

 . لوفرین -یجام ی، تهران:خرمشاه نیبهاءالدي مهترج (.1376) .میقرآن کر

 زبان  يها پژوهشهاي زیبا خیز شعر فارسی«.  (. »اقلیم1389آقاباباخانی خوزانی، زهرا. )
 . 34- 21، صص 46سال دانشگاه اصفهان، یفارس اتیادب و

  یی، غمای  بیبه کوشش حب  .نامهگرشاسب  (.تایب. )ابونصر علی بن احمد  ی، طوس  ياسد 

 .جایب

محمدوردیاب  يانور )بني،  اشعارواید(.  1364محمد.  محمدتق  .ن  اهتمام  مدرس    یبه 

 ی.و فرهنگ  علمی :تهران ي،رضو

 :تهران  ،اکبر بهداروند  حیتصح به    .يدهلو  دل یب  وانید(.  1386. )عبدالقادر  ي،دهلو   دل یب

 .نگاه

  شاهیجابلقا داد عل  حی و تصح  قی تحق  .سلسله الذهب(.  1378. )عبدالرحمان  نینورالد  ی،جام

 .مکتوب راثی م :تهران ،گرانیو د

اهتمام ع    ی،غن  -ینیقزو  .حافظ  وانید(.  1367. )محمد  نیالدشمس  ي،راز ی حافظ ش به 

 . ریاساط :تهران ،دارجربزه

) علابنبدیل  ی،شروان  یخاقان اشعار(.  1357ی.  به  دیوان   ي،سجاد   نیاءالدیض  حیتصح. 

 .زوار :تهران

  :تهران  ی،احیر  ن یمحمدام  ح یتصحبه    .المجالسنزهه  (.  1366الدین. )جمال ی،  شروان  لیخل

 .زوار

احمد    ح یبه اهتمام و تصح  .اشعار  وانید(.  1374)  .محموداالدین  کمال ی،  کرمان  يخواجو

 .نگژ پا ي، تهران:خوانسار ی لیسه

جعفري،  سمرقند  یرودک )ابوعبداهلل  رودکی  (.1387.  اشعار  کوشش .  دیوان    نصراهلل  به 

 . ي مطالعات و تحقیقاتمؤسسه ی، تهران:امام

 .زوار . تهران:عمر هیسا(. 1370. )ي، محمدحسنریمع یره

 سخن.  . تهران:تاریخ بدن در ادبیات فارسی(. 1398زرقانی، مهدي و همکاران. )
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  ی، خرمشاه  ن یبهاءالد  ح یتصح  .يسعد  ات ی کل(.  1389. )عبداهللبنمصلح  ي،راز ی ش  ي سعد

 .دوستان تهران:

. به تصحیح عباسعلی وفایی، کلیات سلمان ساوجی(.  1389. )الدینجمال ،  ساوجیسلمان  

 سخن.  تهران:

)بیابوالمجد  ي، غزنو  یی سنا اشعاروایدتا(.  .  محمدتق  .ن  کوشش  رضو   یبه    ي، مدرس 

 یی. سنا تهران:

 . تهران: پوپک.مجموعه شعر نگاهی در سکوت(. 1370سهیلی، مهدي. )

 ، تهران:سایشم  روس یس   حی تصح  . بهشعرالات امصطلح (.  1380. )وارستهمل    ی،الکوت یس

 . فردوس

  ، به کوشش محمد قهرمانجلد،    6  .صائب  وانید(.  1367)  ي، میرزامحمدعلی.ز یصائب تبر

 ی. فرهنگو  علمی تهران:

 .ری رکبی ام ، تهران:14ج  .زانیالم ری تفس(. 1363. )محمددی عالمه س یی،طباطبا

  علمی   تهران:  ی، تفضل  یتق  ح یتصح  . به عطار  وانید(.  1360. )نیدالدی فر  ي، شابوریعطارن

 ی. و فرهنگ

  تهران:   ی،اقی سریبه کوشش محمد دب  .يعنصر   وانید(.  1363. )ابوالقاسم  ی،بلخ   يعنصر 

 یی. کتابخانه سنا

علی  ی،ستانیس   یفرخ سیستانیبنابوالحسن  کوشش    .اشعار  وانید(.  1363).  جولوغ  به 

 .زوار ی، تهران:اقیسر یمحمد دب

( ابوالقاسم.  م. ن. عثمانوف، زیرنظر ع.  ي فردوسیشاهنامه(.  1971فردوسی،  تصحیح   .

 چاپ مسکو. نوشین، تهران:

. چاپ شده از روي  دیوان اشعار(.  1362)  .ابومنصورالزمان حکیم  شرف  قطران تبریزي،

 ققنوس.  محمد نخجوانی، تهران: نسخه

  ر یبا اضافات جهانگ  يترجمه  .آثار البالد و اخبارالعباد(.   1373. )ابن محمد  ای زکر  ی،نیقزو

 .ری رکبی ام ، تهران:محدث رهاشمیم  لیو تکم حیتصح ،قاجار رزا یم
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  تهران:   بارفروش،  زادهنجف  مدباقرمح  .ییکسا  وانید(.  1396. )ابوالحسن  ي،مروز  ییساک

 .زوار

)محمدبنبنلیاسماع  ،نیالدکمال  اصفهانی.  اهتمام    .اشعار  وانید(.  1396عبدالرزاق  به 

 یی.سنا یی، تهران:رزای م يمهد  -یبحرالعلوم نیحس

کمال  خجندي،  )کمال  مسعود.  دولت  .اشعار  دیوان(.  1337الدین  عزیز  آبادي،  تصحیح 

 تبریز: کتابفروشی تهران.

)نیالدهیوج  ي،راز ی شیلسان کرمی،   .اشعار  وانید(  1392.  محمدحسین  :  رازی ش  تصحیح 

 . رازی دانشگاه ش

کاشان کمال محتشم  )ی،  علی.  مهرعل  .اشعار  وانید(.  1370الدین  کوشش   ی،گرگان   ی به 

 یی. کتابخانه سنا :تهران

 تهران: نیل. مجموعه شعر ابر و کوچه.(. 1347مشیري، فریدون. )

 : امیرکبیر. تهران دو منظومه.(. 1357. )مصدق، حمید

 به کوشش محمد فتحی، تهران: نگاه.  مجموعه اشعار.(. 1399منزوي، حسین. )

)محمد  نیالدجالل   ي،مولو بد  .شمس  اتیغزل(.  1353.  مقدمه  به    ،فروزانفرالزمان  عیبا 

 .دانیجاو  :تهران ،شیدرو .م  حی تصح

 .موال : ، تهرانکلسونین حی تصح   . بهيمعنو يمثنو (. 1365. )ــــــــــــــــــــــــــ

)نیدالدیرش  ي،بد یم عدکشف(.  1376.  و  سع  .االبرارهاالسرار  عل  یبه  اهتمام  اصغر  یو 

 .ری رکبی ام :تهران ،حکمت

  يبه کوشش مهد   ي،نصراهلل تقو. تصحیح  دیوان اشعار(.    1339. )نیابومع  ،ناصرخسرو

 .النیچاپخانه گ ی،لیسه

الیاسگنجو نظامی )بني،  بهشرفنامه(.  تای بیوسف.  وح  حی تصح  .    ي، دستگرد  دیحسن 

 ی. علم :تهران

 . تصحیحی سعید نفیسی، تهران: کتابخانه بارانی.دیوان(. 1339) .وطواط، رشیدالدین


