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چکیده
سعدی شیرازی نه تنها با «بوستان» و«گلستان» بلکه با غزلیات یکی از بزرگترین شاعران است که در قرن سیزدهم
 حافظ شیرازی هم با اشعارغنایی در ادبیات فارسی جایگاه مهمی دارد که در قرن چهاردهم زندگی کرده و نامش.زندگی کرده است
اگر چه سعدی و حافظ از لحاظ. فارسی و غربی تأثیرژرفی گذاشته اند، هر دو شاعر بر ادبیات ترکی.تاکنون جاودانه مانده است
 حافظ به مفهوم انتزاعی توجه بیشتری کرده،موضوعی که دراشعارشان بحث کردند شبیه یکدیگر هستند ولی سعدی به مفهوم سفت
 موضوعات در غزلیات سعدی با سبک ساده ولی در. شعریت حافظ بیشتر در معنی است و شعریت سعدی بیشتر در لفظ.است
بنابرین غزلیات این دو شاعر را از لحاظ زیبایی شناسی بررسی کردیم بنابرین.غزلیات حافظ با آزایه های بیشتر پرداخت شده است
" اول در مورد "زیبایی شناسی" و " زیبایی شناسی در شعر، در این مقاله.ممکن است که تفاوت ها و شباهت ها را با هم ببینیم
 تفاوت ها و شباهت های مضمون های گل و بلبل در غزلیات ایشان بحث، اطالع داده شده است و بعد درباره سبک سعدی و حافظ
 گل و بلبل از لحاظ زیبایی شناسی در زیر چندین. این تفاوت ها در غزلیات شاعر ها در نحوه کارآنها دیده می شود.شده است
.عنوان کار شده است بدین ترتیب نشان دادن کاربردی های مختلف گل وبلبل در غزلیات سعدی و حافظ تالش شده است
 گل و بلبل، زیبایی شناسی، حافظ، سعدی:واژه های کلیدی

Gül ve Bülbüle Dayanarak Sa‘dî ve Hâfız’ın Gazellerindeki Estetiğin
Karşılaştırılması
Öz
XIII. yüzyılında yaşayan Sa‘dî-yi Şîrâzî, “Bûstân” ve “Gülistân” eserlerinin yanı sıra
yazdığı gazelleri ile de dönemin büyük şairlerindendir. XIV. yüzyılda yaşamış olan Hâfız-ı
Şîrâzî de lirik şiirleri ile Fars edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu iki şair Türk, Fars ve
Batı edebiyatında önemli izler bırakmışlardır. Sa‘dî ve Hâfız şiirlerinde ele aldıkları konular
açısından birbirlerine benzemelerine rağmen Sa’dî somut, Hâfız ise soyut kavramlar
üzerinde yoğunlaşmıştır. Hâfız’ın şiirselliği manada Sa‘dî’ninki ise lâfızdadır. Sa‘dî
anlatmak istediklerini sade Hâfız ise süsleyerek dile getirmiştir. Bu bakımdan bu iki şairin
gazelleri estetik açıdan incelendiğinde farklılıklar kadar benzerlikler görmek de
mümkündür. Çalışmamızda önce “Estetik” terimi ve “Şiirdeki Estetik” hakkında genel bir
bilgi verilmiştir sonrasında Sa‘dî ve Hâfız’ın üslûbu ve gazellerindeki “Gül” ve “Bülbül”
mazmunlarının benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulmuştur. Estetik açıdan “Gül” ve
“Bülbül” farklı anlamlarda dile getirilmiştir ve bu çalışmada Sa‘dî ve Hâfız’ın gazellerindeki
bu iki unsurun değişik kullanımları gösterilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Estetik, Sa‘dî, Hâfız, gül, bülbül.
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A Comparison of Aesthetics in the Ghazels of Sa‘dî and Hâfiz on the
Basis of Rose and Nightingale
Abstract
Sa‘dî-yi Şîrâzî, who lived in the 13th century, was one of the prominent poets of his
time by virtue of the odes he wrote in addition to his works entitled “Bûstân” and
“Gülistân”. Hâfız-ı Şîrâzî, on the other hand, who lived in the 14th century, also occupies a
significant place in the Persian literature thanks to his lyrical poems. These two poets have
left indelible marks in Turkish, Persian and Western literatures. Although Sa‘dî and Hâfız
resemble each other in terms of the themes they treated in their poems, it can be said that
Sa’dî concentrated on concrete concepts whereas Hâfız focused on abstract concepts. Hâfız’s
lyricism is in the sense Sa‘dî’s is in the words. Sa‘dî expressed in plain verse what he wanted
to say, but Hâfız did it using ornamental language. In this respect, when the ghazels of these
two poets are analyzed aesthetically, it is possible to see similarities as well as differences. In
our study, first general information was given about the term “aesthetics” and “Aesthetics in
Poetry”. Then, an analysis was made of the styles of Sa‘dî and Hâfız and the similarities and
differences of the poetic themes of “Rose” and “Nightingale” in their ghazels. In terms of
aesthetics, "Rose" and "Nightingale" are expressed in different senses, and in this study,
different uses of these two elements in the ghazels of Sa‘dî and Hâfız were attempted to be
shown.
Keywords: Aesthetics, Sa‘dî, Hâfız, rose, nightingale.
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مقدمه
بههه معنههی ادرای حسههی کههه گرفتههه شههده از کلمههه " "Aisthanesthaiاسههت "عنا ههر زیبههایی شناسههی" از ریشههه یونههانی
اسههت ) .(Bowie, 2013, s.2زیبههایی شناسههی اولههین بههار توس ه الکسههاندر گاتلههب بههاوم گههارتن در کتههابی کههه بههه زبههان تههین
به نام " "Aestheticaاست ،به کار رفت ( .)Baumgarten, 1954, s.78; İsfendiyârî 1392, s.69
زیبایی و زیبا شناسی با عنوان مختلف از زمان سقراط و حتی قبل از آن نهزد فیلسهوفان هنهدی و چینهی مهورد بحهث بهوده اسهت .در
میان فالسفه ی قدیم یونان ،مفهوم زیبایی از نظر افالطون مترادف است ( .)Sehbâ, 1384, s.91به معنی دیگری آنها ههم حقیقهت
زیبایی را تحقیق کرده اند به این خاطر افالطون یکی از کسانی است که به عنوان الگو در مورد زیبایی شناسی معرفی شده است.
به گفته افالطون" ،فکر"" ،خوب"" ،اطالع"" ،قشنگ" و "درستت" یکی اسهت ولهی دردنیهای مهواد غیهر واقعهی موجهودات دری
شههده ،نسههخه ای از ایههده است.کسههی کههه زیبههایی و خههوبی را در تملههک خههود دارد ،بههه معنههای افالطههونی کلمههه فیلسههوف اسههت
( .) İsfendiyârî, 1392, s.72می توان گفت که به نظر افالطون زیبایی از ایده می آید ولی آن می تواند وجود داشته باشد تها بها
ایده باشد.
نگاه افالطون به آثار هنری مثبت نیست ،به نظر او آثار هنری ،درستی را بازتاب نمی دهد و ما را به حقیقت نمی برد بر عکه

از

حقیقت دور می کند ،,شاعران یک تقلید را ترسیم می کنند که حقییقت واقعی ندارند .ضمنا ً افالطون ادعا می کند کهه شهاعران حتهی
نمی دانند چه نوشتند (.)Moran, 2014, s.23-24
بعد از افالطون به گفته آریستوتل

که فلسفه عقل گرای دارد ،هنر تجربه سرگرم کننده است .هنر شعرهم بهه انسهان کمهک مهی کنهد

که موجود عقلی باشد .به نظر او شعر واقعیتر از تاریخ است (.)Bozkurt, 1995, s.104-105
هنرمند فق مقلد ن یست .موادی را که میبیند ،تفسیری بازتاب می دهد بنابرین بر عک

افالطون آریستوتل

واقعی عالقمند می شود ( )Kavuran & Dede, 2013, s.58-59و از این جهت مشهخ

به جای ایده ها با دنیهای

اسهت کهه افکهار افالطهون رو قبهول

نمی کند.
به گفته پلوتینوس ،بنیانگذار فلسفه نو افالطون ی،زیبایی هنر و طبیعهت نشهان دهنهده یگهانگی وجهود اسهت .محنهو ت هنرمنهدان را
نماپردازی می کند .به نظر او ،زبایی شناسی و الهیات در هنر یکسان هستند ومنبع انیشه های زیبایی شناسهی معنهای معنهوی اسهت
( .)Bozkurt, 1995, s.115-117پلوتینوس ،موضوع زیبایی شناسی و نمادها را مورد بحث قرار داده است و در مورد زنهدگی
معنوی فکر کرده است .بعد از او موضوع زیبا شناسی توس بسیاری از فیلسوفان مثل کانت پرداخت شده است.
زیبایی شناسی که در زمینه های مختلف می بینیم ،در شعر هم منعک

شده است .در بین انواع هنر شعری که هنری کالمهی اسهت،

خیلی بیشتر از هنرهای دیگر با مخاطب پیوند بر قرار می کند (.)Sehbâ, 1384, s.92
وقتی غزلیات سعدی و حافظ را بررسی کردیم  ،به نظر می رسد که زیبایی شناسی در فرهنگ و شعر ایران جایگاه مهمی دارد.
زیبایی شعر حا ل از زیبایی واحدهای ساختاری در شعر است و زیبایی دو قسم دارد یکی زیبایی معنوی ،دیگری زیبایی ظهاهری
است.در زیبایی معنوی عالم مظهر حضهرت حهق اسهت در زیبهایی ظهاهری معشهوی زمینهی مظههر و تجلهی جمهال الههی مهی شهود
(.)Temîmdârî, Şukûhîniyâ & Bâkrî, 1394, s.1-6
در ادبیات فارسی از مضمون های مختلف استفاده شده است که از لحاظ زیبایی شناسی از عشق عاشق به معشوی بحث بشود .گل و
بلبل یکی این مضمونها است .برای شاعران فارس گل نماد زیبایی ،عشق و

افی اسهت همننهین پیشهگام بههار و منبهع شهادی ههم

است (.)Kurnaz, 1996, s.220
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وقتی ما غزلیات سعدی را بررسی کردیم ،می توانیم بگوییم که شاعر در اشعار خود به همه چیز به ویژه خدا دیدگاه زیبایی شناسهی
نگاه می کند.سعدی هم مثل افالطون به مالزمه ی نیکی و زیبایی باور دارد و زیبایی را اسباب ا الح نفهوس آدمیهان مهی دانهد و
به همین دلیل در نگاه او زیبایی انسانی بر زیبایی طبیعی برتری دارد ).(Zahîrînâv, 1394, s.139
به نظر سعدی کس انی که ظاهر زیبایی را می بینند ،از آن لذت می برند به این ترتیب با بیان زیبایی ها مخاطبین خود را به خوبی
و زندگی بهتر هدایت می کند ).(Seyyadkûh, 1386, s.23-24
حاف در غزلیاتی که با دیدگاه عرفانی نوشت،همه چیهز را در دنیها بازتهاب خداونهد مهی بینهد .حهافظ در اشهعارش خهود طبیعهت و
عنا هههر آن را آیهههه ههههایی معرفهههی کهههرده اسهههت و منظهههره ههههای زیبههها و دامهههن طبیعهههت در نظهههر او مکهههان معشهههوی اسهههت
(.)Mansûrî, 1383, s.72-83
با این همه اطالعات ،می بینیم که دیدگاه این دو شاعر بزرگ ادبیات فارسی به زیبایی شناسی یکسان است .در این مطالعه ،درباره
سبک سعدی وحافظ بحث شده است بعد مقایسه شده است که گل و بلبل را که بعضی اوقات به معنی واقعهی امها بعضهی اوقهات بهه
معنی عاشق و معشوی است ،این دو شاعر در غزلیات خودشان چه جوری توضیح دادند.
سبک سعدی و حافظ
سعدی و حافظ دو شاعر بزرگ ادبیات فارسی هستند که حوادث تاریخی در دوره آنها روی ادبیات فارسهی تهاثیر گذاشهتته اسهت .بها
نگاهی به اشعار این دو شاعر می توان تاثیرات سبک عراقی را دید .این سبک در قرن یازدهم و دوازدههم په

از سهبک خراسهان

به وجود آمده است.
با انتقال مرک ز اداری از خراسان به بغداد برخی تغییرات در سبک وجود داشته و آثار سبک عراقی دیده شهده اسهت.کلمات فارسهی
با کلمات عربی جهایگزین شهده اسهت ( .) Kanar, 1999, s.194در آن دوره غهزل عارفانهه رواپ پیهدا کهرد .کهاربرد واژه هها در
معانی مجازی و استعاری و نیز استفاده از ردیفهای فراوان رایج شد (.)Rebî‘iyyân & ‘Abbâspûr, 1376, s.794-795
در طهههول ایهههن دوره حاکمهههان مغهههول در شهههعر عالقهههه منهههد نبودنهههد بهههه ایهههن خهههاطر جهههای قنهههیده را غهههزل گرفتهههه اسهههت
( )Kanar, 1999, s.195و شعر با عرفان درونگهرا شهد ( .)Şemîsâ, 1393, s.89بها تکامهل یهافتن سهبک عراقهی معیارههای
زیبایی شناسی نزد شعرا نیز تغییر یافت .توجه به درون و معنویات معشهوی شهعر فارسهی را آسهمانی کهرد و توجهه شهاعران را بهه
مسائل عرفانی جلب کرد (.)Temîmdârî vd., 1394, s.5
سعدی یکی از شاعران است که با تسل مغول در آثارش تاثیرات سبک عراقی را می بینیم .تمام لذت سبک سعدی از پیونهد اندیشهه
ها با هم سر چشمه می گیرد و این لذت به اندازه عالی است که حتی ترجمه نیز آن را از بین نمی بهرد .در اشهعار سهعدی قسهمتهای
بسیاری دیده می شود که در آنها تنویر با اندیشه در می آمیزد (.)Massé, 1364, s.305
سعدی در کنار بوستان و گلستان با هفتند غزل هم عظمت خود را در ادبیات فارسی اثبات کرده اسهت.غزلهای سهعدی بهه اعتبهار
محتوا سهه گهروه انهدا عاشهقانه ،عارفانهه و پنهدآموز .مضهمون غالهب در ایهن عاشهقانه هها ،تسهلیم محهو عاشهق بهه معشهوی اسهت
(.)Muvahhid, 1388, s.660
بسههیاری از غزلیههات سههعدی کههه شههعر غنههایی را در شههعر عاشههقانه بههه کمههال رسههانده اسههت  ،هههین حرفههی جههز عشههق نههدارد
( .) Hamîdiyân, 1393, s.192عشههقی کههه سههعدی در غزلیههاتش بههه نمههایش مههی گههذارد ،فق ه عشههق انسههان بههه انسههان یهها
عشهق انسههان بهه خداونههد نیسهت .مفهههوم عشههق نهزد سههعدی فراتهر از اینههها و شههامل ههر شههور و حهال و وجههد و سهروری اسههت
(. )Khaleghi & Aghdaii, 1386, s.13
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آننههه در غههزل مطلههوب و ضههروری و زیباسههت سههعدی در زبههان غنههایی خههود جمههع داردا رقههت ،عههذوبت ،طبیعههی و دور از
تکلههف بههودن .سههخن او بههدون عههایق مفههاهیم را بههذهن میرسههاند امهها جزالههت ترکیههب ،پختگههی بیههان ,وقههار و قههوت تعبیههر ،آن را
ممتاز میکند). (Deştî, 1381,s. 297
با توجه غزل حافظ ،به دلیل اینکه زبان سعدی ساده بود ،به نظر می رسد که

زم نیست غزلیات سعدی شهرح بشود.اشهعار حهافظ

که در دیوانش حدود پانند غهزل دارد پدیهده زیبهای هنهری اسهت و منشهوری چنهد ضهلعی مهی مانهد کهه از ههر سهوی آن نگهاه مهی
کن ی،نوری دیگر و فروغی دیگر باز می تابد.شعری ست که تن به معناهای گوناگون می دهد (.)Hasanlî, 1391, s.19-20
حافظ درغزلیاتی که شامل علمی ،اخالقی ،فلسفی است ,از وزن های مختلف استفاده کرده اسهت اگرچهه او در بسهیاری از هنرههای
ادبی در شعر خود گنجانده شده است ولی او بیان را با این هنر ها خاموش نکرده است ). (Yazıcı, 1997, s.105
حافظ که در حوزه ی اندیشه ژرفتر است،بیشتر به مفاهیم انتزاعی ،آرمانی و کلی می پردازد .تمرکز او مدام بر چیستی و چگونگی
بود .او گاه به عنوان یک منتقد اجتماعی مشاوره داده است ). (Hasanlî, 2017, s.142-147
روح معنویت حاکم بر شعر حافظ و زبان عرفانی آن به دیوانش ویژگی های یهک مهتن عرفهانی را داده اسهت امها شهعر او از دانهش
های و موضوعات بسیار و گوناگونی نیز بهره گرفته است بنابرین ژرف اندیشی های حکیمانه او به شهعرش ابعهاد دیگهری بخشهیده
است که مستلزم دقت و برداشتی درست است ). (Berâtî, 1394, s.101
از این جهت حافظ در ادبیات فارسی جای خا ی دارد .آننه را خواست توضیح بدهد بها بهازی ههای واژگهان تهزئین کهرده اسهت و
مضمون های جدید را ایجاد کرده است بنابرین موفق شده است که در دنیای فکر خواننده یک درب جدید باز بکند.
احمد سمیعی در مقاله اش بیان کرده است که از کدام جهت حافظ از سعدی متفاوت استا
شعریت حافظ بیشتر در معنی است و شعریت سعدی بیشتر در لفظ .در حافظ راز و رمز و غریب پسهندی قهویتر اسهت و در سهعدی
فناحت و سالمت و اعتدال .شعر حافظ بیشتر آسمانی است و شعر سعدی بیشتر انسانی(1364:13)....
بر اساس این خنو یات اگر چه حافظ و سعدی که در شیراز به دنیا آمهده و در دوران دشهواری زنهدگی کهرده اسهت ،اشهعار آنهها
تحت تاثیر سبک عراقی نوشته اند ولی تفاوت ها و شباهت ها در بیان شعر قابل توجه است.
گل و بلبل در شعر سعدی و حافظ
گل و بلبل دو عننر پرتکرار در شعر عاشقانه فارسی هستند .در این سرودهها هرجا «گل» به تنهایی بهه کهار رفتهه اسهت ،منظهور
گل سرخ است .بلبل از گذشته بخاطر چهنه زیبا و آواز دلانگیزش در ادبیات شهرقی بهه ویهژه ادبیهات فارسهی حضهور داشهته و از
قهرمانان غزل سعدی و حافظ است .این پرنده در غزل ها به نامهای دیگر نیز به کار رفته استا هزار (هزاردسهتان) ،مهرچ چمهن،
مرچ سحر ،مرچ خوشخوان ،عندلیب و . ...وقتی که غزلیات سعدی و حافظ را بررسهی کهردیم ،دیهدیم کهه در غزلیهات سهعدی گهل
 203بار ،بلبل  86بار در غزلیات حافظ گل  196بار بلبل  49بار تکرار شده است
( Sadîgiyân, 1378, s.1557-1563, 230-232؛ .)Sadîgiyân, 1366, s. 1007-1011, 157-158
گل با رنگ و بویش نشان دهنده معشوی است .طراوت ،ظرافت و ناز هم ویژگی گهل ههم شهاخه و بهرگ و ونههالش اسهت .اینهها قهد
معشوی  ،چهره اش و گونه اش را بیان می کندا
سعدی
ای بههههههاچ حسههههههن چههههههون تههههههو نهههههههالی نیافتههههههه

رخسههههههاره زمههههههین چههههههو تههههههو خههههههالی نیافتههههههه

)(Şîrâzî, 1392, s.464
SEFAD, 2020; (44): 37-54
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حافظ
آن کههههه رخسههههار تههههو را رنههههگ گههههل و نسههههرین داد

ههههههبر و آرام توانههههههد بههههههه مههههههن مسههههههکین داد

)(Şîrâzî, 1393, s.129
سعدی
بهههههههههه یهههههههههاد روی گلبهههههههههوی گهههههههههل انهههههههههدام

همههههههههه شههههههههب خههههههههار دارم زیههههههههر پهلههههههههو

)(Şîrâzî, 1392, s.460
حافظ
در مههههههذهب مهههههها بههههههاده حههههههالل اسههههههت ولههههههیکن

بهههی روی تهههو ای سهههرو گهههل انهههدام حهههرام اسهههت

)(Şîrâzî, 1393, s.62
سعدی

در خههههههواب در

در خههههههواب گزیههههههده لههههههب شههههههیرین گههههههل انههههههدام

از خههههههواب نباشههههههد مگههههههر انگشههههههت گزیههههههده

)(Şîrâzî, 1392, s.465
حافظ
بهههههههههها یههههههههههار شههههههههههکرلب گههههههههههل انههههههههههدام

بههههههههی بههههههههوس و کنههههههههار خههههههههوش نباشههههههههد

)(Şîrâzî, 1393, s.182
حافظ
ههههبحدم مههههرچ چمههههن بهههها گههههل نوخاسههههته گفههههت

نههاز کههم کههن کههه در ایههن بههاچ بسههی چههون تههو شههکفت

)(Şîrâzî, 1393, s.98
حافظ
طبلهههههههه عطهههههههر گهههههههل و زلهههههههف عبیرافشهههههههانش

فههیو یههک شههمه ز بههوی خههوش عطههار مههن اسههت

)(Şîrâzî, 1393, s.68
مضمون گل و بلبل به شیوه عاشق و معشوی در غزلیات سعدی و حافظ موجود استا
سعدی
سهههعدیا چنهههدان کهههه خهههواهی گفهههت و هههف روی یهههار

حسهههن گهههل بهههیش از قیهههاس بلبهههل بسهههیار گوسهههت

)(Şîrâzî, 1392, s.317
حافظ
ای گهههل خهههوش نسهههیم مهههن بلبهههل خهههویش را مسهههوز

کههز سههر

ههدی مههی کنههد شههب همههه شههب دعههای تههو

)(Şîrâzî, 1393, s.435
حافظ
ای پیهههههههک راسهههههههتان خبهههههههر یهههههههار مههههههها بگهههههههو

احهههههوال گهههههل بهههههه بلبهههههل دسهههههتان سهههههرا بگهههههو

)(Şîrâzî, 1393, s.439
سعدی
ههههر کهههو بهههه همهههه عمهههرش سهههودای گلهههی بهههود سهههت

دانهههههد کهههههه چهههههرا بلبهههههل دیوانهههههه همهههههی باشهههههد

()Şîrâzî, 1392, s.357
حافظ
بلبههههههل عاشههههههق تههههههو عمههههههر خههههههواه کههههههه آخههههههر
()Şîrâzî, 1393, s.252
سعدی
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کههههههههه نههههههههه تنههههههههها مههههههههنم ربههههههههوده عشههههههههق

هرگلههههههههههی بلبلههههههههههی غزلخههههههههههوان داشههههههههههت

()Şîrâzî, 1392, s.330
حافظ
چهههههو رای عشهههههق زدی بههههها تهههههو گفهههههتم ای بلبهههههل

مکهههن کهههه آن گهههل خنهههدان بهههرای خویشهههتن اسهههت

()Şîrâzî, 1393, s.67
سعدی
کههههههههههههه ببسههههههههههههندد از باغبانههههههههههههان گههههههههههههل

کههههههه از بانههههههگ بلبههههههل بههههههه سههههههودا رونههههههد

)(Şîrâzî, 1392, s.374
سعدی
ای گههههههههههل خنههههههههههدان نوشههههههههههکفته نگههههههههههه دار

خهههههههههاطر بلبهههههههههل کهههههههههه نوبههههههههههار نمانهههههههههد

)(Şîrâzî, 1392, s.363
حافظ
خهههود را بکهههش ای بلبهههل از ایهههن رشهههک کهههه گهههل را

بهههها بههههاد

ههههبا وقههههت سههههحر جلههههوه گههههری بههههود

)(Şîrâzî, 1393, s.236
سعدی
ای گههههههل تههههههو نیههههههز شههههههوخی بلبههههههل مفههههههاف دار

کههان جهها کههه رنههگ و بههوی بههود گفههت و گههو بههود

)(Şîrâzî, 1392, s.376
سعدی
چشههههم عاشههههق نتههههوان دوخههههت کههههه معشههههوی نبینههههد

پههههای بلبههههل نتههههوان بسههههت کههههه بههههر گههههل نسههههراید

)(Şîrâzî, 1392, s.383
سعدی
گفتههههی بههههه رنههههگ مههههن گلههههی هرگههههز نبینههههد بلبلههههی

آری نکهههو گفهههتن ولهههی مههها نیهههز ههههم بهههد نیسهههتیم

)(Şîrâzî, 1392, s.444
بلبل به گل عاشق است و غیر از گل به هین چیزی نگاه نمی کند اما یک مانع دارد که از نزدیهک شهدن بلبهل بهه گهل پیشهگیری
می کند .این مانع ،خار گل است .با وجود همه چیز ،بلبل به خاطر عشق گل خارش را نمی بیند .بها آنکهه بلبهل
بر می کند ( .)Kurnaz, 1992, s.485سعدی و حافظ این

هدمه میبینهد،

بر را در غزلیات خود بیان کرده اندا

سعدی
شههههههههههههاخ گههههههههههههل از اضههههههههههههطراب بلبههههههههههههل

بههههههههههها آن همهههههههههههه خهههههههههههار سهههههههههههر درآورد

()Şîrâzî, 1392, s.348
حافظ
باغبهههههان گهههههر پهههههنج روزی

هههههحبت گهههههل بایهههههدش

بههههر جفههههای خههههار هجههههران

ههههبر بلبههههل بایههههدش

)(Şîrâzî, 1393, s.296
حافظ
بلبلهههههی خهههههون خهههههورد و گلهههههی حا هههههل کهههههرد

بهههاد غیهههرت بهههه

هههدش خهههار پریشهههان دل کهههرد

)(Şîrâzî, 1393, s.151
سعدی
گلهههههم ز دسهههههت بهههههه در بهههههرد روزگهههههار مخهههههالف

امیهههد هسهههت کهههه خهههارم ز پهههای ههههم بهههه در آیهههد

)(Şîrâzî, 1392, s.385
SEFAD, 2020; (44): 37-54

44
________________________________________________________________ Gamze Gizem Avcıoğlu

حافظ
در ایههههن چمههههن گههههل بههههی خههههار کسههههی ننیههههد آری

چههههههراچ منههههههطفوی بهههههها شههههههرار بولهبیسههههههت

)(Şîrâzî, 1393, s.81
سعدی
بدر بی نقنان و زر بی عیب و گل بی خار نیست

گهههر دلهههم در عشهههق تهههو دیوانهههه شهههد عیهههبش نکهههن
)(Şîrâzî, 1392, s.326
حافظ
حهههههافظ از بهههههاد خهههههزان در چمهههههن دههههههر مهههههرنج

فکههههر معقههههول بفرمهههها گههههل بههههی خههههار کجاسههههت

)(Şîrâzî, 1393, s.35
سعدی
جهههور دشهههمن چهههه کنهههد گهههر نکشهههد طالهههب دوسهههت

گههنج و مههار و گههل و خههار و غههم و شههادی بههه همنههد

)(Şîrâzî, 1392, s.371
حافظ
مهههن اگهههر خهههارم و گهههر گهههل چمهههن آرایهههی هسهههت

کهههه از آن دسهههت کهههه او مهههی کشهههدم مهههی رویهههم

)(Şîrâzî, 1393, s.404
سعدی
آن را مسهههههههههلم اسهههههههههت تماشهههههههههای نوبههههههههههار

کهههز عشهههق بوسهههتان گهههل و خهههارش یکهههی شهههود

)(Şîrâzî, 1392, s.381
شکل گل شبیه کتاب ،دفتر و وری است .این دو شاعر بزرگ از این ویژگی گل استفاده کرده اندا
سعدی
مههههرا رسههههد کههههه بههههر آرم هههههزار نالههههه چههههو بلبهه هل

کهههههه احتمهههههال نهههههدارم ز دوسهههههتان ورقهههههی گهههههل

)(Şîrâzî, 1392, s.409
حافظ
قهههههدر مجموعهههههه گهههههل مهههههرچ سهههههحر دانهههههد و بههه ه

کهههه نهههه ههههر کهههو ورقهههی خوانهههد معهههانی دانسهههت

)(Şîrâzî, 1393, s.64
گل سرخ به دلیل رنگش به شراب نسبت داده شده است .در غزلیات سهعدی و حهافظ شهراب بهه شهکل "بهاده و مهی " بیهان شهده
است .شراب را به رنگ سرخ گل بیان کرده اند و بر سرخی گل تاکید کرده اندا
حافظ
بیهههههار زان مهههههی گلرنهههههگ مشهههههک بهههههو جهههههامی

شهههههرار رشهههههک و حسهههههد در دل گهههههالب انهههههداز

)(Şîrâzî, 1393, s.283
سعدی
سهههههههههههاقی بههههههههههههده آن شههههههههههههراب گلرنههههههههههههگ

مطههههههههرب بههههههههزن آن نههههههههوای بههههههههر چنههههههههگ

()Şîrâzî, 1392, s.409
حافظ
بهههههههاده گلرنهههههههگ تلهههههههخ تیهههههههز خوشخوارسهههههههبک

نقلههههش از لعههههل نگههههار و نقلههههش از یههههاقوت خههههام

()Şîrâzî, 1393, s.329
حافظ
کنهههون کهههه بهههر کهههف گهههل جهههام بهههاده
)(Şîrâzî, 1393, s.60
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عشق در بین گل و بلبل با باد با بیان شده است .در همان زمان باد کمک می کند که غننه بهاز بشهود .بلبهل از بهاز شهدن گهل
خیلی شاد است و بلبل عشق خودش را اعالن می کندا
سعدی
بهههههههههههههوی گهههههههههههههل آورد نسهههههههههههههیم

هههههههههههههبا

بلبههههههههههههل بیههههههههههههدل ننشههههههههههههیند خمههههههههههههوش

()Şîrâzî, 1392, s.406
حافظ
سهههههههحر بلبهههههههل حکایهههههههت بههههههها

هههههههبا کهههههههرد

کههههه عشههههق روی گههههل بهههها مهههها چههههه ههههها کههههرد

)(Şîrâzî, 1393, s.147
سعدی
ههههههر

هههههبحدم نسهههههیم گهههههل از بوسهههههتان توسهههههت

الحهههههههان بلبهههههههل از نفههههه ه

دوسهههههههتان توسهههههههت

((Şîrâzî, 1392, s.303
حافظ
گهههههه چهههههون نسهههههیم بههههها گهههههل راز نهفتهههههه گفهههههتن

گهههههههههه سرعشهههههههههقبازی از بلهههههههههبالن شهههههههههنیدن

)(Şîrâzî, 1393, s.416
سعدی
دههههههههان غننهههههههه بهههههههدرد نسهههههههیم بهههههههاد

هههههههبا

لبهههههان لعهههههل تهههههو وقتهههههی کهههههه ابتسهههههام کننهههههد

()Şîrâzî, 1392, s.373
حافظ
زکهههههار مههههها و دل غننهههههه

هههههد گهههههره بگشهههههود

نسهههیم گهههل چهههو دل انهههدر پهههی ههههوای تهههو بسهههت

)(Şîrâzî,1393, s.48
سعدی
درخههههههت غننههههههه بههههههر آورد و بلههههههبالن مسههههههتند

جههههان جهههوان شهههد و یهههاران بهههه عهههیش بنشسهههتند

()Şîrâzî, 1392, s.364
حافظ
دلهههت بهههه و هههل گهههل ای بلبهههل

هههبا خهههوش بهههاد

کههههه در چمههههن همههههه گلبانههههگ عاشههههقانه توسههههت

)(Şîrâzî, 1393, s.50
گل قبل از باز شدن غننه است و با این عننر در غزلیات این دو شاعر خیلی رو به رو هستیم .غننه نماد خلوت است رازدار
است اما گل باز می شود و این راز را آشکار می کندا
حافظ
نگشههههههههههاید دلههههههههههم چههههههههههو غننههههههههههه اگههههههههههر

سهههههههههههاغری از لهههههههههههبش نبویهههههههههههد بهههههههههههاز

((Şîrâzî, 1393, s.282
سعدی
ههههزارم درد مهههی باشهههد کهههه مهههی گهههویم نههههان دارم

لهههبم بههها ههههم نمهههی آیهههد چهههو غننهههه روز بشهههکفتن

)( Şîrâzî, 1392, s.453
حافظ
گههههههههل از خلههههههههوت بههههههههه بههههههههاچ آورد مسههههههههند

بسههههههاط زهههههههد همنههههههون غننههههههه کههههههن طههههههی

)(Şîrâzî, 1393, s.455
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شکفتن گل هم یکی از موضوعاتی است که در اشعار وجود دارد .در بعضی ابیات درباره شکفتن گل  ،بهاز شهدن گهل و شهادی
بلبل بحث شده استا
سعدی
گههههه نعههههره زدی بلبههههل ،گههههه جامههههه دریههههدی گههههل

بههههها یهههههاد تهههههو افتهههههادم ،از یهههههاد برفهههههت آنهههههها

()Şîrâzî, 1392, s.290
حافظ
شههههکفته شههههد گههههل حمههههرا و گشههههت بلبههههل مسههههت

ههههالی سرخوشههههی ای

ههههوفیان بههههاده پرسههههت

)(Şîrâzî, 1393, s.41
سعدی
چهههه پهههروای سهههخن گفهههتن بهههود مشهههتای خهههدمت را

حهههدیث آنگهههه کنهههد بلبهههل کهههه گهههل بههها بوسهههتان آیهههد

()Şîrâzî, 1392, s.290
حافظ
نهههه گهههل از دسهههت غمهههت رسهههت و نهههه بلبهههل در بهههاچ

همهههههه را نعهههههره زنهههههان جامهههههه دران مهههههی داری

()Şîrâzî, 1393, s.475
حافظ
رونهههههق عههههههد شهههههباب اسهههههت دگهههههر بسهههههتان را

ماای رسااد مااه

گاال بلباال خاا

الحااا

را

))Şîrâzî, 1393, s.24
در غزلیات این دو شاعر "گلستان"" ،گلزار" و "گلشن" بعضی وقتها جای عاشق و معشوی است و بعضی وقتها هم خود
معشوی استا
سعدی
بلبالنهههههههههههههیم یهههههههههههههک نفههههههههههه ه

بگهههههههههههههذار

تهههههههههههههههههها بنههههههههههههههههههالیم در گلسههههههههههههههههههتانت

()Şîrâzî, 1392, s.335
حافظ
هههههم گلسههههتلن خیههههالم ز تههههو پههههر نقههههش و نگههههار

ههههم مشهههام دلهههم از زلهههف سهههمن سهههای تهههو خهههوش

()Şîrâzî, 1393, s.307
سعدی
بهههههه گلسهههههتان نهههههروم تههههها تهههههو در آغهههههوش منهههههی

بلبهههههل ار روی تهههههو بینهههههد طلهههههب گهههههل نکنههههههد

)(Şîrâzî, 1392, s.369
حافظ
ترسهههههم کهههههز ایهههههن چمهههههن نبهههههری آسهههههتین گهههههل

کههههههز گلشههههههنش تحمههههههل خههههههاری نمههههههی کنههههههی

)(Şîrâzî, 1393, s.510
سعدی
هفتههههه ای مههههی رود از عمههههر و بههههه ده روز کشههههید

کههههههز گلسههههههتان

ههههههفا بههههههوی وفههههههایی ندمیههههههد

()Şîrâzî, 1392, s.381
حافظ
ایههههن تطههههاول کههههه کشههههید از غههههم هجههههران بلبههههل

تهههها سههههراپرده گههههل نعههههره زنههههان خواهههههد شههههد

)(Şîrâzî, 1393, s.183
گالبی که در غزلیات سعدی و حافظ است گاه شبیه به عری معشوی است گاه هم اشک معشوی استا
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سعدی
خهههههههوی بهههههههه دامهههههههان از بناگوشهههههههش بگیهههههههر

تهههههههها بگیههههههههرد جامههههههههه ات بههههههههوی گههههههههالب

)(Şîrâzî, 1392, s.291
حافظ
بفشههههههان عههههههری ز چهههههههره و اطههههههراف بههههههاچ را

چههههون شیشههههه هههههای دیههههده مهههها پههههر گههههالب کههههن

()Şîrâzî, 1393, s.419
سعدی
آن عههههههههری اسههههههههت از بههههههههدنت یهههههههها گههههههههالب

آن نفههههههه

اسهههههههت از دهنهههههههت یههههههها عبیهههههههر

)(Şîrâzî, 1392, s.394
حافظ
گههههل بههههر رخ رنگههههین تههههو تهههها لطههههف عههههری دیههههد

در آتههههش شههههوی از غههههم دل غههههری گههههالب اسههههت

)(Şîrâzî, 1393, s.45
در غزلیات این دو شاعر از کلمه گل با کلمه بهار استفاده شده است .گل هم از آمدن بهار مژده می دهد هم نماد شهادی اسهت.اما
بعضی وقتها بهار کوتاهی عمر را بیان می کندا
سعدی
بهههههههههاری خههههههههرم اسههههههههت ای گههههههههل کجههههههههایی

کههههههههه بینههههههههی بلههههههههبالن را نالههههههههه و سههههههههوز

()Şîrâzî, 1392, s.397
حافظ
ایههههام گههههل چههههو عمههههر بههههه رفههههتن شههههتاب کههههرد

سهههههاقی بهههههه دور بهههههاده گلگهههههون شهههههتاب کهههههن

()Şîrâzî, 1393, s.419
حافظ
بهههار عمههر خههواه ای دل وگرنههه ایههن چمههن هههر سههال

چو نسهرین

هد گهل آرد بهار و چهون بلبهل ههزار آرد

()Şîrâzî, 1393, s.132
حافظ
بههههار و گهههل طهههرب انگیهههز گشهههت و توبهههه شهههکن

بهههههه شهههههادی رخ گهههههل بهههههیخ غهههههم ز دل بهههههرکن

)(Şîrâzî, 1393, s.412
فنل پاییز برای طبیعت برگ ریزان است .در این فنل گل زیبایی خودش را از دست می دهد  .در غزلیات سعدی و حافظ
این موضوع موجود استا
سعدی
نهههههاگهی بهههههاد خهههههزان آیهههههد و ایهههههن رونهههههق و آب

کهههه تهههو مهههی بینهههی ازیهههن گلهههبن خوشهههبو بهههرود

)(Şîrâzî, 1392, s.648
حافظ
مههههی بیههههاور کههههه ننههههازد بههههه گههههل بههههاچ جهههههان

ههههههر کهههههه غهههههارتگری بهههههاد خزانهههههی دانسهههههت

)(Şîrâzî, 1393, s.64
حافظ
باغبانهههههها ز خههههههران بههههههی خبههههههرت مههههههی بیههههههنم

آه از آن روز کههههههه بههههههادت گههههههل رعنهههههها ببههههههرد

)(Şîrâzî, 1393, s.145
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در غزلیات سعدی گل و حضرت یوسف با هم است چون زیبایی یوسف شبیه گل است .همان سان که یوسف پ از به سر
بردن مدت زمانی مدید در زندان و پ از آزادی  ،بر عزیزی منر فرمانروا می شود گل نیز پ از زمانی طو نی از
زندان خای سر بر می آورد و پ از آزادی از اسارت خار ،شکفته و فرمانروای چمن می شود) (Selâmî, 1388, s.209ا
سعدیا
عزیههههز منههههر چمههههن شههههد جمههههال یوسههههف گههههل

ههههههبا بههههههه شهههههههر در آورد بههههههوی پیههههههرهنش

)(Şîrâzî, 1392, s.403
سعدیا
پههههههههههههاره گردانههههههههههههد زلیخههههههههههههای

ههههههههههههبا

ههههههههبحدم بههههههههر یوسههههههههف گههههههههل پیههههههههرهن

)(Şîrâzî, 1392, s.447
اما در غزلیات حافظ از حضرت داوود  ،حضرت سلیمان و بلبل با هم استفاده شده استا
حافظ
چههههو گههههل سههههوار شههههود بههههر هههههوا سههههلیمان وار

سهههههحر کهههههه مهههههرچ در آیهههههد بهههههه نغمهههههه داوود

)(Şîrâzî, 1393, s.239
حافظ
بههههههرکش ای مههههههرچ سههههههحر نغمههههههه داوودی بههههههاز

کههههههه سههههههلیمان گههههههل از بههههههاد هههههههوا بازآمههههههد

))Şîrâzî, 1393, s.193
سعدی و حافظ ،عاشقان و دوستداران (بلبل) معشوی (گل) را فراوان و بیشمار میداندا
حافظ
روی تههههو کهههه

ندیههههد و هههههزارت رقیههههب هسههههت

در غننههههه ای هنههههوز و

ههههدت عنههههدلیب هسههههت

)(Şîrâzî, 1393, s.80
نهههه مهههن بهههر آن گهههل عهههار

غهههزل سهههرایم وبههه

کهههههه عنهههههدلیب تهههههو از ههههههر طهههههرف هزاراننهههههد

)(Şîrâzî, 1393, s.214
سعدی
تههههو را کههههه ایههههن همههههه بلبههههل نههههوای عشههههق زننههههد

چهههههههه التفهههههههات بهههههههود بهههههههر ادای منکهههههههر زاچ

()Şîrâzî, 1392, s.409
مقایسه ویژگی های گل و بلبل و مضمون هایی که سعدی و حافظ با این دو عنصر پرداختهاند
در بخش پیشین نشان داده شد که گل و بلبل در شعر سعدی و حافظ کاربردههای هماننهد دارنهد امها هریهک از ایهن دو شهاعر بها
استفاده از این دو عننر مضمونهایی آفریدهاند که در شعر دیگری یا نیست یا کمتر یا متفاوت است .برای نمونه ،ناله بلبهل در
شعر سعدی بیشتر در معنی آواز و سماع استا
تههههو عشههههق گلههههی داری مههههن عشههههق گلانههههدامی
ای بلبهههههل اگهههههر نهههههالی مهههههن بههههها تهههههو ههههههم آوازم
)(Şîrâzî, 1392, s.504
آنههههههههان کههههههههه نداننههههههههد پریشههههههههانی مشههههههههتای

گوینهههههد کههههههه نالیهههههدن بلبههههههل بهههههه چههههههه مانههههههد

)(Şîrâzî, 1392, s.361
بگهههههههوی مطهههههههرب یهههههههاران بیهههههههار زمزمههههههههای

بنهههههال بلبهههههل مسهههههتان کهههههه بههههه

خهههههوشآوازی

))Şîrâzî, 1392, s.496
آن بهههههههوی گههههههههل و سههههههههنبل و نالیههههههههدن بلبههههههههل
))Şîrâzî, 1392, s.505
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اما بلبلی که در شعر حافظ ناله و افغان میکند عاشقی است که از هجران مینالد .حافظ گاهی خود را شبیه بلبلی دانسته که از
دوری معشوی نا ن است .این مضمون را حافظ بیش از سعدی سروده و گله و شکایت حافظ از بی وفایی و هجران معشوی
بیشتر از سعدی استا
نشههههههان عهههههههد و فهههههها نیسههههههت در تبسههههههم گههههههل

بنهههههال بلبهههههل بیهههههدل کهههههه جهههههای فریهههههاد اسهههههت

()Şîrâzî, 1393,s.53
ایههههن تطههههاول کههههه کشههههید از غههههم هجههههران بلبههههل

تاسهههههراپرده گهههههل نعهههههره زنهههههان خواههههههد شهههههد

()Şîrâzî, 1393, s.183
بنههههال بلبههههل اگههههر بهههها منههههت سههههر یههههاری اسههههت

کهههه مههها دو عاشهههق زاریهههم و کهههار مههها زاری اسهههت

()Şîrâzî, 1393, s.83
نشههههههان عهههههههد و وفهههههها نیسههههههت در تبسههههههم گههههههل

بنهههههال بلبهههههل عاشهههههق کهههههه جهههههای فریهههههاد اسهههههت

()Şîrâzî, 1393, s.53
ناگشههههوده گههههل نقههههاب آهنههههگ رحلههههت سههههاز کههههرد

نالههه کههن بلبههل کههه گلبانههگ دلافکههاران خههوش اسههت

()Şîrâzî, 1393, s.59
بههههههههه هرسههههههههو بلبههههههههل عاشههههههههق در افغههههههههان

تهههههههههنعم از میهههههههههان بهههههههههاد

هههههههههبا کهههههههههرد

)(Şîrâzî, 1393, s.147
سعدی بیشتر به خوشآوازی و طرب و مستی بلبل توجه داردا
بهههههر گهههههل روی تهههههو چهههههون بلبهههههل مسهههههتم والهههههه

بهههههههه رخ لهههههههه و نسهههههههرین چهههههههه تمنههههههها دارم

)Şîrâzî, 1392, s.426
محبههههت بهههها کسههههی دارم کههههزو بهههها خههههود نمههههیآیم

چهههو بلبهههل کهههز نشهههاط کهههل فهههرای از آشهههیان دارم

)Şîrâzî, 1392, s.344
گلبنهههههههههان پیرایهههههههههه بهههههههههر خهههههههههود کردهانهههههههههد

بلههههههههههههههبالن را در سههههههههههههههماع آوردهانههههههههههههههد

)Şîrâzî, 1392, s.363
درخههههههت غننههههههه بههههههرآورد و بلههههههبالن مسههههههتند

جههههان جهههوان شهههد و یهههاران بهههه عهههیش بنشسهههتند

)Şîrâzî, 1392, s.364
چهههون سهههراییدن بلبهههل کهههه خهههوش آیهههد بهههر شههههاخ

لهههههیکن آن سهههههوز نهههههدارد کهههههه بهههههود در قفسهههههی

)(Şîrâzî, 1392, s.498
اما حافظ بیشت ر ناله و افغان بلبل را که عاشقی مشتای و منتظر و ل گل است تو یف کردها
بلبلههههی بههههرگ گلههههی خوشههههرنگ در منقههههار داشههههت

ونهههدران بهههرگ و نهههوا خهههوش نالهههههای زار داشهههت

()Şîrâzî, 1393, s.94
گههههوش بگشههههای کههههه بلبههههل بههههه فغههههان میگویههههد

خواجهههههه تقنهههههیر مفرمههههها گهههههل توفیهههههق ببهههههوی

()Şîrâzî, 1393, s.513
خبههههههر بلبههههههل ایههههههن بههههههاچ ببرسههههههید کههههههه مههههههن

نالههههههههای میشهههههههنوم کهههههههز قفسهههههههی میآیهههههههد

()Şîrâzî, 1393, s.26
هر دو شاعر خود را به بلبل یا بلبل را به خود مانند دانستهاند ،اما سعدی از این تشبیه بیشتر استفاده کرده است .شاعری و
شیرینسخنی خود را مانند خوشآوازی و نغمهخوانی بلبل دانسته و بر معشوی که عاشقی مانند سعدی دارد منت نهاده استا
چههههون تههههو گلههههی کهه ه

ندیههههد در چمههههن روزگههههار

خا هههه کهههه مرغهههی چهههو مهههن بلبهههل بسهههتان اوسهههت

ههههدقرن بازآیههههد بهههههار

مثههههل مهههههن دیگهههههر نبینهههههی بلبهههههل خوشگهههههوی را

)(Şîrâzî, 1392, s.318
ای گههههل خوشههههبوی اگههههر
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)(Şîrâzî, 1392, s.290
کهههاش بهههاری بهههاچ و بسهههتان را کهههه تحسهههین میکننهههد

بلبلههی بههودی چههو سههعدی یهها گلههی چههون روی دوسههت

)(Şîrâzî, 1392, s.322
بلبهههههههههههههل بوسهههههههههههههتان حسهههههههههههههن تهههههههههههههوام

چهههههههههههون نیفتهههههههههههد سهههههههههههخن در افهههههههههههواهم

))Şîrâzî, 1392, s.442
کههههههههه نههههههههه تنههههههههها مههههههههنم ربههههههههوده عشههههههههق

هههههههههر گلههههههههی بلبلههههههههی غزلخههههههههوان داشههههههههت

)(Şîrâzî, 1392, s.330
عشهههق مهههن بهههر گهههل رخسهههار تهههو امهههروزی نیسهههت

دیرسالیسههههههت کههههههه مههههههن بلبههههههل ایههههههن بسههههههتانم

))Şîrâzî, 1392, s.435
درحالیکه حافظ معتقد است بلبل (عاشق) هرچه دارد از گل (معشوی) است و فروتنانه سخنسرایی خود را مدیون معشوی
میداندا
ای گلهههههبن جهههههوان بهههههر دولهههههت بخهههههور کهههههه مهههههن

در سههههههایه تههههههو بلبههههههل بههههههاچ جهههههههان شههههههدم

()Şîrâzî, 1393, s.341
بلبههههل از فههههیو گههههل آموخههههت سههههخن ورنههههه نبههههود

ایهههههن همهههههه قهههههول و غهههههزل تعبیهههههه درمنقهههههارش

)(Şîrâzî, 1393, s.297
یکی از ویژگیهای گل (معشوی) در شعر حافظ این است که بهخاطر زیبایی ،مغرور شدهاست و برای بلبل که عاشق اوست
ناز و عشوه میکند .حافظ یا خود یا از زبان بلبل ،گل مغرور را سرزنش کرده استا
غهههههرور حسهههههنت اجهههههازت مگهههههر نهههههداد ای گهههههل

کهههههههه پرسشهههههههی نکنهههههههی عنهههههههدلیب شهههههههیدا را

((Şîrâzî, 1393, s.18
ههههبحدم مههههرچ چمههههن بهههها گههههل نوخاسههههته گفههههت

نههاز کههم کههن کههه دریههن بههاچ بسههی چههون تههو شههکفت

))Şîrâzî, 1393, s.98
فکههههر بلبههههل همههههه آن اسههههت کههههه گههههل شههههد یههههارش

گهههل در اندیشهههه کهههه چهههون عشهههوه کنهههد در کهههارش

()Şîrâzî, 1393, s.297
ای گههههل بههههه شههههکر آنکههههه تههههویی پادشههههاه حسههههن

بهههههها بلههههههبالن بیههههههدل شههههههیدا مکههههههن غههههههرور

()Şîrâzî, 1393, s.274
بههههههه جلههههههوه گههههههل سههههههوری نگههههههاه میکهههههههردم

کهههه بهههود در شهههب تیهههره بهههه روشهههنی چهههو چهههراچ

()Şîrâzî, 1393, s.315
چنههههان بهههههه حسهههههن و جههههوانی خویشهههههتن مغهههههرور

کهههههه داشهههههت از دل بلبهههههل هزارگونهههههه فهههههراچ»

)(Şîrâzî, 1393, s.315
و یکی از ویژگی های بلبل در شعر سهعدی ایهن اسهت کهه نهاگزیر بهه خوانهدن اسهت و بها دیهدن روی زیبهای گهل و از شهوی او
نمیتواند که نخواندا
چشههههم عاشههههق نتههههوان بسههههت کههههه معشههههوی نبینههههد

نههههای بلبههههل نتههههوان بسههههت کههههه بههههر گههههل نسههههراید

)(Şîrâzî, 1392, s.383
خاموشهههههههههههههههههی بلهههههههههههههههههبالن مشهههههههههههههههههتای

در موسهههههههههههم گهههههههههههل نهههههههههههدارد امکهههههههههههان

((Şîrâzî, 1392, s.449
گهههههل را همهههههه کهههه

دسهههههت گرفتنهههههد و نخواندنهههههد

بلبههههههههل نتوانسههههههههت کههههههههه فریههههههههاد نخوانههههههههد

)(Şîrâzî, 1392, s.361
ههههههههههههبر بلبههههههههههههل شههههههههههههنیدهای هرگههههههههههههز
)(Şîrâzî, 1392, s.484
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حافظ و سعدی هردو معشوی را در زیبایی به گل تشبیه کردهاند اما او را برتر از گل دانسهتهاند .سهعدی بهیش از حهافظ بهه ایهن
مضمون پرداخته استا
حافظ
زمانههههههه از وری گههههههل مثههههههال روی تههههههو بسههههههت

ولهههههی ز شهههههرم تهههههو در غننهههههه کهههههرد پنههههههانش

()Şîrâzî, 1393, s.300
روشهههههههههنی طلعهههههههههت تهههههههههو مهههههههههاه نهههههههههدارد

پهههههههیش تهههههههو گهههههههل رونهههههههق گنهههههههاه نهههههههدارد

))Şîrâzî, 1393, s.144
سعدی
مهههههن دگهههههر میهههههل بهههههه

هههههحرا و تماشههههها نکهههههنم

کهههه گلهههی همنهههو رخ تهههو بهههه همهههه بوسهههتان نیسهههت

)(Şîrâzî, 1392, s.327
گهههههههل نسهههههههبتی نهههههههدارد بههههههها روی دلفریبهههههههت

تههههو در میههههان گلههههها چههههون گههههل میههههان خههههاری

)(Şîrâzî, 1392, s.490
تههههو اگههههر چنههههین لطیههههف از دز بوسههههتان درآیههههی

گههههل سههههرخ شههههرم دارد کههههه چههههرا همههههی شههههکفتم

)(Şîrâzî, 1392, s.418
قیمههههت گههههل بههههرود چههههون تههههو بههههه گلههههزار آیههههی

و آب شههههیرین چههههو تههههو در خنههههده و گفتههههار آیههههی

)(Şîrâzî, 1392, s.467
تههههها گهههههل روی تهههههو دیهههههدم همهههههه گلهههههها خارنهههههد

تهههها تههههو را یههههار گههههرفتم همههههه خلههههق اغیارنههههد

))Şîrâzî, 1392, s.365
هر دو معتقدند آواز بلبل همه از عشق و فیو گل است اما حافظ ابیات بیشتری با این مضمون سروده استا
سعدی
عههههیش در عههههالم نبههههودی گههههر نبههههودی روی زیبهههها

گرنهههه گهههل بهههودی نخوانهههدی بلبلهههی بهههر شاخسهههاری

))Şîrâzî, 1392, s.490
چهههه پهههروای سهههخن گفهههتن بهههود مشهههتای خهههدمت را

حهههدیث آنگهههه کنهههد بلبهههل کهههه گهههل بههها بوسهههتان آیهههد

)(Şîrâzî, 1392, s.387
حافظ
بلبهههل از فهههیو گهههل آموخهههت سهههخن ور نهههه نبهههود

ایههههن همهههههه قههههول و غهههههزل تعبیههههه در منقهههههارش

()Şîrâzî, 1393, s.297
ای گهههل خهههوش نسهههیم مهههن بلبهههل خهههویش را مسهههوز

کههز سههر

ههدی مههی کنههد شههب همههه شههب دعههای تههو

()Şîrâzî, 1393, s.435
ای گلههههبن جههههوان بههههر دولههههت بخههههور کههههه مههههن

در سههههههایه تههههههو بلبههههههل بههههههاچ جهههههههان شههههههدم

()Şîrâzî, 1393, s.341
بیههههههها کهههههههه بلبهههههههل مطبهههههههوع خهههههههاطر حهههههههافظ

بهههههه بهههههوی گلهههههبن و هههههل تهههههو میسهههههراید بهههههاز

()Şîrâzî, 1393, s. 281
دلهههت بهههه و هههل گهههل ای بلبهههل

هههبا خهههوش بهههاد

کههههه در چمههههن همههههه گلبانههههگ عاشههههقانه توسههههت

() Şîrâzî, 1393, s.50
کنهههون کهههه برکهههف گهههل جهههام بهههاده

هههاف اسههههت

بههههه

ههههدهزار زبههههان بلههههبلش در او ههههاف اسههههت

)(Şîrâzî, 1393, s.300
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نتیجه
 دو تن از بزرگترین شاعران در ادبیات فارسی؛ دیده می شود که عنا ر گل و بلبهل چنهدین،از بررسی غزلیات سعدی و حافظ

پ

. بار بلبل تکهرار شهده اسهت49  بار گل و196  بار بلبل و در غزلیات حافظ86 ، بار گل203 در غزلیات سعدی.بار تکرار شده اند
 گهل بهه.در این مقاله در باره شباهت ها و تفاوت ها بین مضامین گل و بلبل که در زیر چندین عنوان دسته بنهدی شهده انهد بحهث شهد
 گهل بها، بهه عهالوه، زیبایی گل به حضرت یوسف تشهبیه شهده اسهت.شراب و رازدار است، وری،  کتاب، دفتر،معنی پیشگام بهاری
 همهه بیهانگر، برگ و ونهالش که از ویژگی های گل است،  ظرافت و ناز هم در شاخه، طراوت،رنگ و بویش استعاره از معشوی
.گاهی عری معشوی و گاهی نیز اشک معشوی به گآلب تشبیه شده است. چهره اش و گونه اش است، قد معشوی
عننر گل پیش از شکفته شدن با واژه های غننه و شکوفه از آن نام برده شده است و بارها در اشعار مورد بررسی؛ بهه بهاز شهدن
. بلبلی که در مقابل زیبایی گل همواره فریاد عشق سر می دهد.با و شادمانی بلبل هم اشاره شده است

گل به کمک باد

در انتهای این بررسی و پژوهش به این دست یافته شده است که گل و بلبل در اشعار سعدی و حافظ کاربرد ههایی مشهابه داشهته امها
 مضامین نو آفریده اند که منجهر شهده اسهت شهعر ههر یهک از دیگهری متمهایز،هر یک از این دو شاعر با استفاده از این دو عننر
. گردد
SUMMARY
Sa‘dî-yi Şîrâzî and Hâfız-ı Şîrâzî, who lived in the 13th and 14th centuries, have an
important place in Persian literature. Although the subjects that these two poets dealt with
and the poems they wrote under the influence of the Iraqi style are similar to each other, the
differences in the way they processed and expressed their poems are worthy of attention. In
this respect, it is possible to see the different uses of "The Rose" and "The Nightingale" in the
odes of these two poets.
For Persian poets, the rose is a symbol of beauty, purity, love, herald of spring, and at
the same time a source of joy and happiness. The nightingale, on the other hand, is in love
and expresses his love for the rose at every opportunity.
When the odes of Sa’dî are examined in terms of aesthetics, it is understood that Sa‘dî,
too, believes in beauty like Plato and sees it as a tool in educating the human soul. On the
other hand, in the odes written by Hafiz with wisdom and sagacity, nature, which is one of
the most aesthetic elements, is expressed as the abode of the beloved.
It is seen that in the odes of Sa’dî and Hafiz, the poetic themes of "Rose" and
"Nightingale" are used in various ways. Rose represents, so to speak, a lover with its color
and scent. Freshness, delicacy, fragility and coyness are the characteristics of both the rose
and its branch, leaf and sapling. These express the height, cheek and countenance of the
lover.
The red rose was compared to wine because of its color. In the odes of Sa’dî and Hafiz,
wine is referred to as "bâde, mey and sherab", and at the same time its redness was
emphasized by using the phrase rose colored wine.
Due to its shape, the rose was also referred to as notebook, book and sheet of paper.
These two great poets used this feature of the rose in their odes.
The rose bud, which is the unbroken form of the rose, is one of the aesthetic elements
encountered in poems. The rose bud symbolizes the privacy (halvet) of the rose. At the same
time, the bud is the one who keeps secrets. The rose, on the other hand, is the one who opens
and reveals the secret.
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In both poets, the love between "Rose" and "Nightingale" was treated with Bad-I Saba
(The Wind of Saba). The wind of Saba moves the rose and spreads its fragrance. The wind
also helps the rose in the form of a bud to open. The nightingale, on the other hand, is
pleased with this situation because the state of the wind and the rose enables the nightingale
to express his love.
The nightingale has been the subject of poems with his love for roses. His eyes see
nothing but a rose, but there is an obstacle for the nightingale to approach the rose. It is the
thorn of the rose. Despite everything, the nightingale ignores the thorn for the sake of the
rose.
Sa‘dî and Hâfız use the poetic themes of "The Rose" and "The Nightingale" in similar
as well as different ways. Sa’dî treats the nightingale's pleading as singing whereas Hafiz
uses it to express the unfaithfulness of the beloved.
Both poets likened themselves to the nightingale or the nightingale to themselves.
However, while Sa‘dî compares his sweet tongue to the pleasant voice of the nightingale,
Hafiz states that he owes his humility to the nightingale.
Sa’di likened the beloved to a rose, and in some of his poems, he even regards the
beloved as being superior to the rose; he also employed this theme more than Hafiz did. In
the odes of Sa’dî, Prophet Joseph and “Rose” were used together. Prophet Joseph was
likened to the "Rose" because of his beauty. In Hafiz’s poetry, on the other hand, David and
Solomon and the bulbul were used together.
In the light of all this information, it is observed that "Rose" was repeated 203 times in
Sa’di's odes, whereas "Nightingale" was mentioned 86 times. On the other hand, "Rose" was
repeated 49 times in Hafiz's odes, and "Nightingale" was repeated 49 times. It is seen that
there are similarities as well as differences in the way these two themes were handled in the
poems. This shows the talent of the poets in creating new poetic themes.
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