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برخی یژگی اي رفراري معشوا انعكاس مكر
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چه به عنواق معشوا زمعنی چه معشوا آسمانی با شكل شمایل رفراري خاص ،حضوري
چشمگعر یاری .از آقدا كه یر ق ما سرشار از عواطف گوناگونی مچوق عشق ،غم ،امعد،
یأس ،شایي ،نفرت نظایر آق اسد« ،شا كار اي ایبی دهاق سرشار از عواطف عام مسائل
مشررک انسانیاند» (فروحی )83 :3131،به معن دهد شعر غنایی صمعمانهترین نوا شعر
آینهي شخصعّد حقعقی شاعر اسد (رورنامداریاق .)11 :3131،یر بعن واي
ایب غنایی ،واي

غزل بهررین واي

براي بعاق احوال

اي گوناگوق

عواطف عاشقانه اسد بعشررین

آثار شاعرانی كه یر شعر خوی به بعاق این عواطف احساسات رریاخرهاند ،یر واي
شكل گرفره اسد .حشی بافقی از شاعراق زبریسد مكر

ووا یر ا ایل ورق ی م جري،

«ی راق غزلسرایی یر تاریخ ایب فارسی» (صفا )813 :3131،بوی
سب

غزل

شهرت ي نعز بعشرر به

غزل اي ررسوز عاشقانهي ا سد .با تودّه به ا ضاا ایبی ایراق یر ی ر ي حعات

حشی بافقی ا اخر ورق نهم ا ایل ورق ی م كه «مضامعن شعري یر سر ی اي سرایندگاق
از سعد تنوا خالوعّد بهمعنییوعق كلمه برخوریار نبوی» (امامی صایوینقد علعا:3133،
 ،)68شعر حشی «رر از نكره اي یيپذیر

مضموق ا

فكر اي تاز اسد

مخصوصاً

غزل ایش چناق با احساسات حای سوزند مرا شد كه گا به اخگر ایی سوزاق شبا د
یافره اسد» (صفا .)831 :3131،غزل اي ي رامیتواق«سفرنامهايازر ح عاشق یل حسّاس
عواطف يطعف ا یانسد» (صبور .)668 :3136،اضح اسد یر عصري كه از شاعراق آق
ی ر بهعنواق «بدبخدترین شاعراق» (شمعسا)813 :3138،یای میكنند نعز بر بیمحرواییشعر
این ی ر تأكعد می رزند (طغعانی ،)31 :3131،سر یق چنعن غزل ایی بعانگر ذ ا تربعدیافره
وریحهي سرشار شاعر اسد كه امر ز  ،غزل ایش یر صف ا ل آثار غنایی رارسی ورار یاری
(صفا .)838:3131،حشی بافقی با انعكاس مكر
خش

ووا یر غزل ایش ،ر ح تاز اي به غزل

بیر ح ورق نهم یمعد .ا رابطهي سنّری چندین سايهي عاشق معشوا را

یرغزل ایش تا حد یي ییگرگوقساخد به ا سعماییععنی ملموس بخشعد .عاشق ،ییگر
چنداق ناز ا را نمیخری از ا ر ي برمیتابد ،حرّی ا را تهدید به وطع رابطه رفرن میكند
ایننكرهاياسد كه سعماي معشوارا یرغزل ا نسبد به ی ر اي وبل بعد مرمایز میكند.
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

پيشينهي تحقيق

تابستان 9333

بررسی سعماي معشوا یر شعر شاعرانی چوق خاوانی ،نظامی ،سعدي انوري صورت

1
گرفره اسد .محمدرضا برزگر خايقی یر مقايهاي باعنواق «عشق عاشق معشوا یر غزيعات

دمالايدین محمد عبدايرزاا اصفهانی» ( ،)3136مرتضی چرمگی عمرانی یر مقايهاي تحد
عنواق «ايقاب نام اي عاشقانهي معشوا یر غزل اي خاوانی ،نظامی

سعدي» ()3131

محمدحسعن كرمی محمد مرایي یر مقايهاي با عنواق «بررسی سعماي معشوا یرغزيعات
انوري» ( ،)3133سعماي معشوا را یر شعر شاعراق نام بری  ،موری رژ ش
یای اند ،اما تا كنوق به بررسی سعماي معشوا یر مكر
رریاخره نشد

ووا

بررسی ورار

به یژ شعر حشیبافقی

رژ شی مسرقل یر این زمعنه مشا د نگریید ،این رژ ش سعماي ترسعم

شد از معشوا یر شعر حشی بافقی تفا ت آق را با معشوا یر شعر سایر ی ر ا ،یر ی
یژگی اي كلّیِ ظا ري رفراري موریبررسی ورار میی د.

واي  :تأكعد بردنسعدمعشوا
 .1تأکيد بر جنسيت معشوق

سرهي مركزي غزل اي

با تودّه به این كه مایهي اصلی غزل ،عشق عاشقی اسد

فارسی معشوا اسد ،گا این معشوا خداسد ،گا ممد ح گا زنی یا نوخطّی اسد .یر
ر صورت معشوا یر شعر شاعراق ر ی ر به گونهاي مرفا ت با ی ر اي ییگر ترسعم
میشوی ،اما صف زیبایی معشوا

ذكر صفات فعزیكی

اخالوی ا از بنمایه ا

موتعف اي اصلی مهي غزل اسد .یر ایب غنایی براي معشوا كهنايگویی وائل شد
علّد دذب عاشق را نشأت گرفره از سرچشمه اي عمعق ر انی ا یانسرهاند ،چناق كه
برخی محقّقاق نخسرعن معشوا شاعراق ایرانی را طبععد
گام نهایی ،معشوا آرمانی یا معنوي (خدا ند) می یانند

یر

رس از آق معشوا مؤنث
دایگا این معشوا یر سب

عراوی به االترین مقام خوی میرسد (صرفی عشقی .)33:3133،معشوا شعر مكر
نعز ،تا حد یي چهر اي مرمایز با ی ر اي ییگر یاری .عشق یر مكر

ووا

ووا ،عشقی مجازي

معشوا آق مذكر اسد .یر شعر شاعراق ی ر اي وبل نعز اكثراً معشوا مذكر اسد ،اما
یژگی مرمایز شعر حشی ،بیرر ایی شاعر یر بعاق توصعفات چنعن معشووی اسد .ا گا
مسرقعماً از بی فایی رسراق

آزار دور دفاي آناق یر شعر خوی سخن میگوید .ايبره باید
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توده یاشد كه «رسم خطاب به رسركاق زیبار ي از سنّد اي ییرینهي شعر فارسی از غزل
ر یكی تا بهار اسد .سنائی ،عطار ،مويوي ،سعدي سایر بزرگاق شعر عرفاق م خطاب اي
عاشقانه به رسراق یارند» (خرمشا ی)813 :3131،اما یر شعر حشی بافقی به صورت مسرقعم
غعرمسرقعم نموی بردسرهتري یافره اسد .ا گا مسرقعما! از بی فایی معشوا مذكر یر شعر
خوی سخن میگوید:
از فاي رسراق عشق مقرا طقايع نعسقد

ر نه از من كه یر این شهر فایارتر اسد؟
( حشی بافقی)381 :3133،

یيعل ر ي آ ریق به معشوا مذكر «روشعدگی زناق یر مجامع محد یید ارتباط اي
ادرماعی آناق یر بعر ق از خانه» (رورنامداریاق )33 :3131،یانسره شد

سابقهي ظهور آق یر

شعر فارسی ،ورق چهارم رنجم جري اسد(شفععیكدكنی .)111 :3138 ،حشی گا به
صورت غعرمسرقعم به صفاتی از ي اشار میكند كه بعانگر مذكر بویق ا سد:
1ـ .1خط و سبزه داشتن :یكی از این یژگی اي فعزیكی خط سبز یاشرن میباشد .این
یژگی یر اشعار شاعراق ی ر اي وبل نعز كاربری یاشره از آق دمله یر شهر سعدي:
مه یانند كه من سبز يخط یارم ی سد

نی چو ییگقر حعقواق سقبز ي صقحرائی را
(سعدي)81 :3138،

یژگی خط

سبز یاشرن یكی از دلو اي حسن معشوا اسد

«گا آق را به

معشوا مؤنث نعز نسبد یای اند» (شفعععوق .)388 :3133،این یژگی یر غزل حشی بافقی
بسامد زیایي را به خوی اخرصاص یای اسد:
آبش نقوز مقیرسقد از رشقحه ي دگقر

آق سبز ا كه زینقد بسقراق حُسقن ا سقد
( حشی بافقی)311 :3133،

اگر شاعراق ی ر اي وبل به خط سبز ي معشوا اشار میكنند ،یر شعر حشی ،صف
این یژگی ،گا تمام فضاي عاطفی شعر را یر برمیگعری:
طراز سقبز بقر گلشقن عقذار خقو
چه خو

مععن اسد كه گلشن به نوبهار خو

اسقد

بوی طرف ر ي یار از خقط سقبز

بلی چو سبز یمد طرف اليهزار خو

اسد

نبقوی یر نققظر غقبققار يقی

گر از خقط تو بوی یر نظر غبار خو

اسد

اگرچه خقو

اسقد
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به بوي مش

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

دراحقد شقوی فقز ق مقرا

دراحد یل از آق خط مشكبار خو

اسد

به یای سبز خطی گشقد سقبز كقن حشقی

كه سبز سرزی اطراف دویبقارخو

اسقد

تابستان 9333

( ماق )388:

1

2ـ .1سوارکار بودن :سواركاري از ییگر صفات ظا ري اسد كه یر غزل حشی بافقی نموی
بارزي یاری این خصوصعّد بازماند ي معشوا تغزالت ی ر اي گذشره اسد كه تركاق سپا ی
بویند .این یژگییر غزل اي حشیاز يحاظ بسامدیرمرتبهي ی م ورار یاری:
اي دواق ترک

معر كقدامعن يشقكري

اي سقوار فقری از يقشكر دقدا افرققای اي

اي خوشا آق كشوري كانجا تو صاح

كشوري

یقققار آق تقققركاق یقغقمارقعشققق ي غققققارتگري
( حشی بافقی)113 :3133،

نسبد یایق صفاتی مانند یكّهسوار:
صد حشر داق ز ری یكقهسقواري رسقعد

خنجر ررخوق به یسد شعر شقكاري رسقعد
( ماق)886 :

تركانه برنشسرن

ر سو ی اندق:

شهري به ترک تقازي ی قد بلكقه عقايمی

تركانققه برنشسققرن

ققر سققو ی انققدند
( ماق)818 :

سب عناقسوار ( ماق ،)118 :سوار تندر ( ماق)111 :

امثال آق نعز گوا ی ییگر بر

این ایعاسد برابري بسامد یژگی سواركاري معشوا با یژگی خط سبز یاشرن ا یر
غزيعّات حشی نشاق از تأكعد شاعر بر دنسعّد معشوا یاری (دد ل .)3
3ـ .1دستار و خنجر داشتن :یر غزيعّات حشی بافقی یكی از بارزترین صفات معشوا
یسد به خنجر بریق

یسرار

كال یاشرن اسد .خنجر یاشرن یر اشعار شاعراق ی ر ي

وبل نعز مشا د میشوی:
چعسدگفرم گنهم؟یسد به خنجر زی گفد

رعش از آق یم كه شوي كشره بپر عقز بقر
( حشی بافقی)181 :3133،

یسرار یاشرن نعز صفری ییگر از معشوا اسد كه یر غزيعّات حشی از كاربری وابل
تودهی برخوریار اسد:
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نهققایي سققر بققه مسققری بققا یسققرار آشققفره

به بازار آمدي خو بای ي رندانهاي خوریي
( ماق)111 :

4ـ .1خردسالي :خریسال بویق معشوا نعز یر غزيعّات حشی یایآ ر نوخط بویق معشوا
اسد:
مققققققرا زی را  ،عشققققققق خریسققققققايی

از ایقققن نقققورس گلقققی ،نقققازکنهقققايقققی
( ماق )118:

با مهي این توصعفات یر ییواق حشی نمونه ایی از صف معشوا مؤنث نعز به چشم
میخوری ،از آق دمله برشمریق صفات مه محملنشعن ،رريرخسار  ،حورينژای نظایر آق،
كه ايبره بسامد آق ا بسعار اندک ( 33موری) اسد .یر معن مواری اندک نعز نمیتواق چهر ي
یوعق معشوا را به صورت مؤنث ترسعم كری ،چرا كه حشی بافقی اصوالً یيباخرهي معشوا
خاصّی نعسد .ا كه به وول آزای بلگرامی رند

ا با

مشرب بوی

بعشرر با معشووه اي

بازاري سر كار یاشره (گلچعنمعانی ،)8 :3116،زیبایی دمال را یر ر صورتی كه مییید ،
شعفرهي ا میشد اسد .بنا بر آق چه بعاق شد ،اگر معشوا یر غزل شاعرانی مچوق
انوري"سعمایی زنانه" (كرمی
سعمایی رازآيوی

مرایي )331 :3133،یاری یر غزل اي سعدي

حافظ با

نعمهمقدس ترسعم شد  ،یر سراسر غزل حشی بافقی به صورت اضح

مكرر ،معشووی مذكر توصعف میشوی.
 .2ويژگيهاي کلّي
یژگی اي ظا ري رفراري یر زیرمجموعهي یژگی اي كلّی ورار یای شد اند:
1ـ  .2توصيف زيباييهاي ظاهري
یر اوع «واعد ي رم عشق ،عاشق معشوا بر زمعن اسرعدای سرشد انسانی یر یرک
دمال زیبایی اسروار شد اسد» (رورنامداریاق .)63 :3131،از آنجایی كه زیبایی دسمی
معشوا ،منشأ عشق دسمانی اسد ،صف ظا ر معشوا از ییرباز یر شعر عاشقانهي
رارسی به صورت گسرری ر اج یاشره اسد .با تودّه به یژگی اوععدنمایی مكر

ووا،

صف معشوا یر اشعار شاعراق این ی ر دایگا ی یژ یاری ،چه معشوا این ی ر ،
معشووی زمعنی

بازاري اسد نه آسمانی

عرفانی ،حری یر شعر عارفانه نعز گا معشوا
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با صفات فعزیكی
تابستان 9333

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

دسمانی صف میشوی ،زیرا از نظر شاعراق عارف «زیبائی دسمانی

به منزيه ي رلی دهد رسعدق به خدا كه زیبائی مطلق اسد ،به شمار میآید»
( 1
برزگرخايقی)363 :3136،

این مسأيه خوی مود

به دوی آمدق نوعی خاص از صف

یر ایب فارسی شد اسد كه به آق سرارانامه گفره میشوی

موضوا اصلی آق تنها صف

زیبایی اي سراراي معشوا اسد (شفعععوق .)313 :3133 ،یر غزل حشی بافقی سرارا به
این معنی كه شاعر یر ی

غزل با ترتعبی خاص سراراي معشوا را به صورت دزئی صف

كری باشد ،نعسد ،بلكه یر غزل اي گوناگوق به توصعف ر ی از اعضاي زیباي معشوا
رریاخره اسد .صف چشم ،ي  ،زيف ،وامد ،رخسار ،مژ

ابر از مهمترین توصعفات ا

یر این زمعنه اسد:
1ـ 1ـ  .2چشم :چشم زیر مجموعهي آق نگا  ،ناز ،غمز

عشو باالترین بسامد را یر

زمعنهي توصعفات ظا ري معشوا یرغزيعّات حشی به خوی اخرصاص یای اسد (نمویار.)3
حشی بافقی یر صف چشم معشوا میگوید:
چشققققم ا وصققققد عقققققل ییققققن یاری

يشقققققققكر فرنقققققققه یر كمقققققققعن یاری
( حشیبافقی)838 :3133،

ا از چشم گا با اسرعار

صفد مخمور یای میكند:

حشیصفد از نرگس مخمقور تقو مسقرم

زاق اسققد كققه بققینعققر ي مسققرانه نباشققم
( ماق )188:

شاعر خوی را از بالي چشماق شوخ معشوا یر اماق نمیبعند خطاب به ا میسراید:
ز بالي چشم شوخد نگریخرم ز خوی قم

به نگا كن سقفار

كقه بقه دسقرجو نعایقد
( ماق)811:

2ـ1ـ .2حُسن :از آق داي كه انگعز ي ظهور عشق ،حسن زیبایی اسد ،ترسعم زیبایی كلّی
معشوا را با اژ ي رربسامد حسنیر تمام غزيعّات حشیمیتواق مشا د كری ،از آق دمله:
بگذشد ی ر یوسف ی راق حسن توسد

رمصر یل كه سد به فرماق حسن توسد
( ماق)318 :

شاعر یر بعری این حسن را اثري از عشق راک خویش مییاند كه میتواق این یژگی را
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اسوخد آغازي براي تهدید معشوا یر غزل شاعر خواند:
كاین حسقن توسقد از اثقر عشقق رقاک مقا

مغر ر حسن خوی مشقو وصقد مقا مكقن

( ماق)311 :

3ـ 1ـ  .2لب :ي  ،ی اق ،خند
نقشی بسزا یاشره

ییگر ابسره اي آق یر توصعفات ظا ري معشوا

حشی ،شكاید خویش را از معشوا علنی ساخره یر نسبری تاز

ابركاري ،از ز ریار بویق ي
ز لبي دناق كه بقاری شقكر

معشوا گله میكند:
ز شكرسقراق

مققه ز ققر یاری امققا چققه كنققد شققكر نققداری
( ماق)881 :

شاعر از بینصع

ماندق خوی از انگبعن ي

شد ام سقا غزايقی كقه نگشقره رام رگقز

معشوا تأثعر تبسم ي سخن میگوید:
مگسققی ز انگبعققنش نگرفرققه كققام رگققز
( حشی بافقی)833 :3133،

تبسّققققمی ز يقققق

یيفریقققق

ا ییققققدم

كه ر چقه بقا یل مقن كقری آق تبسّقم كقری
( ماق)811 :

4ـ 1ـ  .2زلف :زيف مرعلقات آق مانند طرّ  ،مو ،كاكل نظایر آق از يحاظ بسامد یر مرتبهي
چهارم ورار یاری:
زيف ا یل بری كاكل یر ری داقسد اي

كانچه با دانم نكری آق زيف ،كاكل مقیكنقد
( ماق)881 :

اینكه حشیبافقی عچگا یر شعرخوی اژ يگعسورابهكار نبری اسد ،نعزنكرهي وابلتأملی
اسد .یر حقعقد بازآفرینی به تصویر كشعدق معشوا با تودّه به یایر ي خعال شاعر شدّت
ضعف مییابد .یرنمونهي زیر ،حشیبافقی تركع
خرمن مشكعن چو بر ی ر مهد ظقا ر شقد

اسرعاري خرمن مش

را به كار میبری:

ی ی از دققاق مققن سققوخرهخققرمن برخاسققد
( ماق)383 :

5ـ 1ـ  .2رخسار :زیباترین ملعحترین عضو معشوا كه شاعراق یر تصویر نمویق آق به
انواا گوناگوق ،از خعال خویش بهر دسرهاند ،رخسار ا سد .غزل حشی نعز سرشار از توصعف
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

زیبایی اي رخسار معشوا اسد .ر ي ،چهر  ،سعما ،رخ ،عارض نظایر آق یر زیرمجموعهي
تابستان 9333

رخسار ورار میگعرند بسامد كاربریي تقریباً برابر با زيف یارند (نمویار .)3
فقققققر زاق عارضقققققی ماننقققققد اليقققققه
1

ز مشقققكعن قققر طقققرف اليقققه خقققايی
( حشی بافقی)118 :3133،

ايبره توصعف چهر ي معشوا با توده به گسرر ي خعاالت شاعر ،رنگی ییگر به
توصعفاتش میی د .حشی از رخسار زیباي معشوا با تركع
تققا رققری برگرفققد ز مققا تمققام خققویش

اسرعاري ما تمام یای میكند:

ز ی زریي تمققققام كشققققعد آفرققققاب از ا
( ماق)118 :

حشی بافقی یر غزيی ییگر شعفره شدنش به چهر ي دذاب معشوا را خطایی آشكار
میخواند بدین گونه براي بار ییگر نموی اي مكر
این كه یل بسرم به ور عارضش بد بوی بد

اسوخدیرشعر

دلو گر میشوی:

داق كقه یایم یر قواي ا غلقط بقوی غلقط
( حشی بافقی)833 :3133،

6ـ 1ـ  .2قامت :توصعفوامدمعشوا نعزیرشعر حشیبافقی بازتاب خاصی یافره اسد:
خعققز بققه نققاز دلققو ی وامققد یينققواز را

چققو خققوی بلنققد كققن رایققهي وققدر نققاز را
( ماق)361 :

حشییرمصرااا ل بعدزیر ،وامدمعشوارابه رسم ییرینهي غزل اي عاشقانهي فارسی
به سر مانند میكند ،اما براي سر یارا بویق شرطی (اعردال) را بعاق میكند تا برواند مانند
وامد معشوا شوی یر اوع وامد معشووش را بر سر برتري میی د:
بققه وققد

سققر را نسققبد تققواق كققری

اگقققققر یر سقققققر باشقققققد اعرقققققدايی
( ماق)118 :

7ـ1ـ .2مژهوابرو :این یسرهاز یژگی اي ظا ريمعشواازبسامدكمرري برخوریار اسد:
به تنا آمد یيم ی

خنجر كاري طمع یاری

از آق مژگاق ورّقال اینققدر یقاري طمقع یاری
( ماق)838 :

شاعر معشوا را ابر كماق خواند
میی د:

تمام زیبایی اي ي را با صف ابر اي كمانعش دلو
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تعر رركش كری زاق ابر كماق آمد مه

بر تن خم گشره حشی زخم ا خوریم از ا

( ماق)181:

با دوی مهي زخم ایی كه معشوا ابر كماق بر یل حشی فر میآ ری؛ ا نوز ابر ي
معشوارا محرابخویشمییاند:
حشی كقه دقز ابقر ي تقو محقراب نقداری

گر سجد كند رعش تو چنداق عجبی نعسد

( ماق )883:

2ـ  .2توصيف ويژگيهاي رفتاري
صف معشوا یر ایب فارسی منحصر به یژگی اي ظا ري دسمانی نمیشوی ،بلكه یر
مهي ای ار ،صفات اخالوی

رفراري معشوا نعز موری توده شاعراق بوی اسد .یر شعر

حشی بافقی نعز به صفات رفراري معشوا توده شد اسد .به نظر میرسد حشی یر
صف این یژگی اي رفراري ،رعر سنّد ایب فارسی بوی

یر غزل اي خوی از كمتودهی

توده ا به غعر شكو كری

جراق ا مینايد.

معشوا به عاشق

ايرفات

از ی ري

معشوا را سرمگر ،بعدایگر ،بی فا ،حعلهگر ،عهدشكن ،خشمگعن ،تندخو مسد بای نو
مییاند ،اما از خالل این یژگی اسد كه میتواق به بعشررین تمایز معشوا یر غزل حشی
با ی ر اي ییگر ری بری .اسوخد یا ر ي برتافرن عاشق از معشوا غايباً یر یژگی اي
رفراري اخالوی ا بازتاب مییابد:
1ـ 2ـ  .2التفات و توجّه به غير :یكی از رربسامدترین یژگی اي رفراري معشوا یر
غزل اي حشی ،تودّه كریق معشوا به ییگراق

غفلد از عاشق بعچار

ا سد .این یژگی را تقریباً یر تمام آثاري كه به نوعی ر ابط عاشق

خوار نمویق
معشوا را بعاق

میكنند ،میتواق مشا د كری ،اما یر غزل حشی بافقی نموی بعشرري یافره اسد .معشوا به
راس رعاید خاطر ییگراق ،عاشق را خوار میكند

عاشق به خاطر این كه معشوا ا را

رعوسره یر حضور ییگراق خوار شرمسار میكند ،از حضور یر بزم ا خوییاري میكند:
از بققراي خققاطر اغقعققار خ ققوارم مققیكنققی

من چه كریمكاین چنعن بیاعربارم میكنی؟...

گر نمیآیم به سوي بزمد از شرمندگیسد

زاقكه ر یم رعش دمعی شرمسارم میكنقی
( حشی بافقی)113: 3133،
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

ا خوی را عاشقترین فری مییاند با مة این خوارشدق ا میگوید:

تابستان 9333

معلم مه دایعسد كهخواري مه آنجاسد

با خصلد ذاتی چه كنم؟ فطرتم ایقن اسقد
( ماق )313:

1

اما سرانجام عاشق بعچار از توده معشوا به ییگراق خوار گشرن خوی ،ملول میشوی
معن مسأيه اسد كه زمعنهساز انعكاس مكر
بای ي این شعشه بعش از ساغر اغعار نعسقد

اسوخد یر غزل اي ا میگریی:
بشكنعم از داي ییگقر مقا خمقار خقویش را
( ماق )363:

گا عاشقبهعلد بیتودهیمعشوا ،ا رار اساخره نسبدبها اظهاربیتفا تی بیمعلی میكند:
«ترک ما كریي بر

م صحبد اغعقار بقا

یار ما چوق نعسریبا ر كه خوا ی یار با »
( حشی بافقی)833: 3133،

2ـ 2ـ 2ـ دوري از عاشق :حشی به رسم ییرینهي ی ري معشوا از عاشق ،جراق
فرود یار را اینگونه صف میكند:
یققارب مققه مسققافر مققن مزبققاق كعسققد؟

با ا كه شد حریف كنوق معناق كعسد؟
( ماق)333:

آغازین غزل ییواق با مطلع:
آ تقققا كقققی ز سقققفر بقققاز نعقققائی؟ بقققازآ

اشققرعاا تققو مققرا سققوخد كجققائی؟ بققازآ
( ماق)363:

تصویرگراین یژگیاسد .حشی جراقیار را یری بییرماق خواند ( حشی بافقی:3133،
 )831آقودر این یری را مرحمّل شد اسد كه یر آخر حاضر به ترک زندگی میشوی:
كشمتا كیغم جراق؟ادلگووصد دانم كن

نمیارزی به چندین یریسر دانی كه من یارم
( ماق)181:

3ـ 2ـ  .2ستمگري و بيدادگري :معشوا حشی بافقی یر غزل ایش ،معشووی بعدایگر
خونریز اسد عاشق بدین سب
اي بققیسققب

ا را سرزنش میكند:

اسققعركش بققیگنققا سققوز

ررسند اگر به حشر سقب

را چقه مقیكنقی؟
( ماق)111:
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یر بعد زیر:
بسققعار سققرمكار بسققی عهدشققكن سققد

امققا بققه سققرمكاري آق عهدشققكن نعسققد
( ماق)333:

شاعر اگرچه مییاند كه تحمل سرم معشوا از سخری اي را عشق اسد ،اما اورار میكند
كه عچ معشووی به انداز ي معشوا ا سرمكار نعسد .از این ر معشوا را نفرین میكند.
این مسأيه به عنواق یكی از یژگی اي بارز مكر
ش

مه ش یعا كنم تاكه بهر ز من شوي

یقق

بققار نباشققد كققه نعققازری ام از تققو

اسوخد ،یر شعر ا نمایاق اسد:
یل به سرمگري ی ی كقو بد قد سقزاي تقو
( حشی بافقی)113: 3133،

خوا م كه حریفی چو تقو خوبقد بچشقاند

یر حعرتماز خوی كه چه خو

كری ام از تو

تهماند ي این رطل كه مقن خقوری ام از تقو
( ماق)111:

تنهایرمكر

اسوخد اسد كه عاشق ،معشوا را تهدید به رفرن ترک كریق مینماید:

مققا چققوق ز یري رققاي كشققعدیم ،كشققعدیم

امعققد ز ققر كققس كققه بریققدیم ،بریققدیم

یل نعسد كبوتر كقه چقو برخاسقد نشقعند

از گوشققهي بققامی كققه رریققدیم ،رریققدیم

رم یایق صققعد خققوی از آغققاز غلققط بققوی

حاال كه رمانقققققدي رمعدیم ،رمعققدیققم

كوي تو كقه بقاا ارم ر ضقهي خلقد اسقد

انگقققار كقققه ییقققدیم ندیقققدیم ،ندیقققدیم...
( ماق)118 :

4ـ 2ـ  .2بيوفائيوپيمانشکني :بی فایی،رعماقشكنی حعلدانگعزي نعز از یژگی اي بارز
رفراري معشوا یر غزل اي حشیبافقی اسد:
یار ساوی شد صقد توبقه بقه یق

حعلقه شكسقد

حعلققهانگعققزي آق عهدشققكن بسققعار اسققد
( ماق )388:

شاعر از یل سپریق به معشوا بی فا سسدعهد اظهار رشعمانی میكند:
تكعه كریم بقر فقاي ا  ،غلقط كقریم غلقط

باخرم داق یر قواي ا  ،غلقط كقریم غلقط
( ماق )831:
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اي بی فا بر كه بر این عهد قا ي سققسد

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
نی انقدک اعققرمای كقه قعچ اعرمقای نعسقد

ر ر كه حشی آآنچه كشعد از توسسدعهد

ما را به خاطر اسد ،تو را گر به یقای نعسقد

تابستان 9333

( ماق )333:

1

5ـ 2ـ  .2خشم و تندخوئي :ییگر یژگی رفراري معشوا یر غزيعّات حشی ،تندمزادی
ي اسد كه عاشق را نگراق میسازی:
با چنعن تندي بیبقاكی كقه آق عاشققكقش اسقد

آ اگققر یانققد كققه بققا ا عشقققبازي مققیكققنم
( ماق )111:

باز این عراب شعو ي عاشقگداز چعسد؟

بققر ابققر ایققن مققه گقر نققعمبققاز چعسققد؟
( حشی بافقی)3133:331،

6ـ 2ـ  .2مستي و بادهنوشي :یر بعد زیر به چند یژگی ا یعنی ايرفات به غعر ،مسری،
خنجركشی بعدایگري ا اشار میشوی:
ی

كامققد بققا روعبققاق ،مسققد خنجققر مققیكشققعد

غعر وصد كشرن ما قعچ مقصقویي نداشقد
( ماق)818:

شاعر عاشق ،معشوا را كه گماق میكند عاشق از بای نوشی شبانها

بیخبر اسد ،با این

بعد مرنبّه میگریاند:
«مجلسی یاري ساغر میكشی تا نعمشق

ر ز رنداري نمی بعنقعم چشقم نقعم خقواب؟»
( ماق)311:

7ـ2ـ .2التفات و توجّه به عاشق :گا ی یر شعر حشی بافقی با ابعاتی مواده میشویم
كه شاعر یر آق از يطف اي بعكراق معشوا نسبد به خوی یای میكند:
يطف رنهقانقیا یر حقق مقن بسقعار اسقد

گر به ظا ر سخنش نعسد سخن بسعار اسد
( ماق )388:

اما یر ععن حال م به رایدار بویق این عنایات ايرفات ا مطمئن نعسد:
یراینفكرم كه خوا یماند بامن مهرباقیا نه؟

بهمنكممیكنیيطفیكهیاري این زماق یا نه؟»
( ماق)181:
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8ـ 2ـ  .2عشاق فراوان :یاشرن عشاا فرا اق ،ییگر یژگی معشوا یر غزيعّات حشی
بافقی اسد كه بسامد آق نسبد به سایر یژگی اي رفراري معشوا كمرر اسد (ر.ک:
نمویار.)8
خلق ر اق به ر طرف بهر سقراا یقار مقن

بعهققد مققن چققرا ر م بهققر سققراا ییگققراق؟
( حشی بافقی)113: 3133،

یربعدزیر عاشق با اشار ي ضمنی به ییگرعاشقاق،خویرا از مهي آناق برتر مییاند:
كدام از من بهند این راكقداماق عاشققاق تقو

وراري یای خوا ی بوی ما را یر خعقال خقوی
( ماق )811:

نتيجه
معشوا یر حقعقد محوريترین شخصعّد شعر عاشقانه اسد كه یر گسرر ي ایب
فارسی سابقه ي طوالنی یاری
معشوا یر شعر مكر

یر ر ی ر نگر

خاصی نسبد به آق دوی یاشره اسد.

ووا ،مرفا تترین معشوا یر عرصهي ایب فارسی اسد كه سعماي

ا یر غزيعات حشی بافقی به طور كامل ترسعم شد اسد .معشوا یر غزيعات ي ،معشوا
یسدنعافرنی آرمانی سب
غزل سب

عراوی نعسد ،بلكه معشووی زمعنی اسد ،اما مرفا ت با معشوا

خراسانی .ا يعن یژگی كه یر ی ر اي وبل نعز دوی یاشره ،اما یر غزل حشی

بافقی رررنا تر

با تأكعد بعشرري نموی یافره ،اشارات مسرقعم

غعرمسرقعم به مذكر بویق

معشوا اسد .حشی بافقی یر ترسعم سعماي ظا ري معشوا ،به شعو ي رعشعنعاق عمل
نموی

یر توصعف اعضاي بدق معشوا ،بعش از مه به چشم ناز غمز ي آق حسن

زیبایی ا نظر یاشره اسد .یر توصعف یژگی اي رفراري معشوا اسد كه مكر
اسوخد دلو گر شد سعماي معشوا را نسبد به سایر ی ر ا مرمایز میكند .این معشوا
كه گا ی يطف ا شامل حال عاشق میشوی

عاشق جراقكشعد از صل ا بهر مند

میگریی ،با رفرار اي خاصّ خویش از دمله سرمگري بی فایی مود
را ترک نموی

میشوی ،عاشق ا

یا تهدید به ترک میكند .ازمعاق یژگی اي رفراري معشوا ،ايرفات تودّه

به غعر ،بی فایی سرمگري معشوا سب
معشوا ترک گفرن ا میشوی.

برانگعخره شدق عاشق ،نفرین كریق ،تهدید نمویق
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
تابستان 9333

جدول 1ـ معشوق مذکر
مسرقعم

1
غعرمسرقعم

رسر

 1بار

یسرار خنجر یاشرن

 33بار

خط سبز

 3بار

سواركاري

 3بار

خریسايی

 1بار

مجموا 11 :بار

90
60

5

9

19

18

10

21

54
20

23

26

28

31

62

75
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22
642

رژ شنامه ي ایب غنایی -رایعز زمسراق 3131

