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چکیده
طانی بر ساز و کـار  ادبیات سلتأثیرع این پژوهش، وموض

معشوق در غزل سبک عراقی، بـا تکیـه بـر غـزل حـافظ      
گفتار و رفتار شـاهان، الگـوي رفتـاري انبـوهی از     . است

در سبک عراقـی، بـا   . مردم در طول روزگاران بوده است
کاهش مقبولیت شاهان در نظر مردم،  شـاعران، معشـوق   
زمینی خویش را بر جاي او قـرار دادنـد و بـراي آن کـه     

وهی سـتودنی بـراي او رقـم زننـد، در دنیـاي خیـال       شک
هـاي شــاهوار، او را تعــالی  خـویش، بــه کمـک ســتایش  

. بخشیدند و از او وجودي آرمـانی بـه نمـایش گذاشـتند    
آنان در ستایش این معشوق از سـاز و کارهـاي سـلطان،    

هـاي دربـار الهـام گرفتنـد و معشـوق را      سپاهیان و آیین
ند که آیین هاي دربـار  همچون پادشاهی به تصویر کشید

هـاي جسـمانی   بر این پایه، اندام. شددر برابر او اجرا می
شـاعران بـا   . شـد او هر یک به زین ابزار جنگی مانند می

ها به شکلی نو آن را بر معشـوق  استحالۀ این ابزار و آیین
با ایـن کـار، هـم خشـکی و خشـونت و      . عرضه داشتند

طیـف معشـوق   زشتی آن از بین رفت و هم بـا روحیـۀ ل  
سازگار شد و به گفتار و رفتاري بدل شد کـه عاشـق آن   

.کشیدصبرانه انتظار میرا بی

سـبک عراقـی، سـلطان، معشـوق، غـزل      : هاهواژکلید
.حافظ، ادبیات سلطانی
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The Effect of Sultan Literature on
the Beloved Description in the
Lyric Literature of Iraqi Style

(Relying on Hafiz’s Ghazal)
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Abstract
The subject of this study is the Effect of
Sultan Literature on the Beloved’ Work
in the Lyric Literature of Iraqi Style,
relying on Hafiz’s Ghazal. Over the years
the king’s speech and behavior were a
behavioral pattern for many people. In
Iraqi style, the poets replaced their earth
beloved to the king, because of the
reduction of their kings’ acceptability. In
order to describe an admirable glory for
her, they exalted him and represent him
as a high ideal being in their dream, and
by royal praise. The king’s work, the
army and court customs inspired them to
praise the beloved and pictured her as a
king that the court custom was done for
her. Based on it, her each body organs
was described as each war tools. The
poets used them for the beloved in a new
way and by the semantic changes. By
this, the violence and ugliness of that
were vanished. Now it was fit with the
beloved’s gentle mood, and became the
speech and the behavior that the lover
was waiting for that impatiently.
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مقدمه
گـري و  سـپاهی «این پژوهش در دو بخش با نـام  

. تنظیم شده اسـت »هاي درباريآیین«و »لوازم آن
ی، اي بر کارکرد سـلطان در آغاز پس از بیان مقدمه

به غزل حافظ، به عنوان نمونۀ غزل سبک عراقـی،  
نیرومندي را که ادبیات سـلطانی  تأثیرپردازد تا می

. بر ساز و کار معشوق گذاشته است، نشـان دهـد  
خـالقی مطلـق،   (» بار و آیین آن در ایـران «در مقالۀ 

هــاي آیــین بــار در ، بــه ویژگــی)273-175: 1372
اي کـه بـه   لهدورة باستان توجه شده است؛ اما مقا

آیین بار بر کار و تأثیرصورت مستقل، دربردارندة 
کردار معشوق در غزل سبک عراقـی بـوده باشـد،    

.چاپ نشده است
هاي سنتی، در کـانون قـدرت   پادشاه، در نظام

قرار داشت و هر استعدادي، از جملـه شـاعري را   
در . آوردکرد و به خـدمت خـود درمـی   شکار می

کـم، از اقشـار ضـعیف    مچنین محیطی شاعران کـ 
جامعه جدا و به محیطی اشرافی و پرزرق و بـرق  

هاي اجتماع در آن خبري نبود، دربار که از ناکامی
به همـین سـبب، شـعر شـاعران     . شدندجذب می

درباري که بخش عظیمی از سرمایۀ ادبـی و ملـی   
به مقتضاي زنـدگی دربـار و   داد،ما را تشکیل می

ویژه آنکه هب. شدده میبینی حاکم بر آن سروجهان
در اعتقاد ایرانیـان، پادشـاه جانشـین خداونـد در     

-زمین بود و سخن او، پادشاه سخنان به شمار می

کـالم ملـوك الکـالم،  «: شدآمد؛ چنان که گفته می
رو، محک سـنجش و اعتبـار هـر    از این».الملوك

بـدین  .چیز، مطابقت آن با گفتار و رفتار شاه بـود 
اما از . آمدمیچیز باید به رنگ او درترتیب، همه 

سلطان، به تنهایی، در عرصۀ قدرت کاري سـاخته  
ــود ــاري  . نب ــه ی ــان و مصــالح حکــومتی او ب فرم

گري چون هـر  رفت و سپاهیسپاهیان به پیش می
پیشۀ دیگر، به ابزار و ادواتی نیاز داشت کـه زیـن   

شـاعران در سـتایش   . شدابزار جنگی را شامل می
-مـی هاي درباري مدد این ابزار و آیینشاهان، از 

رفتنـد  گرفتند و در این توصیف چندان پـیش مـی  
که ادب شرعی را به کناري نهاده و نه پایۀ آسمان 

چنان که سـعدي  . دادندرا به زیر پاي آنان قرار می
: سرایددر نکوهش ایشان می

چه حاجت که نه کرسی آسـمان 
زل ارسـالنـنهی زیــر پــاي قـ

)209: 1367ي، سعد(

شعر و شاعري در حمایت و خدمت دربار 
بالید؛ پس، به ناچار عناصر زیست و میمی

قربانی، هاي بسیاري همچون بار، اشرافی و آیین
دادگري، به تخت نوشی،نشینی، شرابپرده

که به واسطۀ ... نشستن، تاج بر سر نهادن و 
.کرد، به شعر راه یافتحضور شاه معنی پیدا می

در قصیدة سبک خراسانی، عموماً شاهان و 
به دلیل رواج شاهدبازي، . شدندبزرگان مدح می

حکومت هاي ترك نژاد، به دلیل رواج ةاز دور
، به تدریج، این عمل شاهد بازي در میان درباریان

زشت در میان شاعران که واسطۀ میان دربار و 
جامعه بودند نیز راه یافت و به تبع در شعر آنان 

وصف کنیزك ترك یا غالم . یز بازتاب پیدا کردن
زرخریدي که در نهان و آشکار با وي نرد عشق 

- باختند، گاهی موضوع تغزل شعر قرار میمی

خواجههاياین معشوق که بازیچۀ هوس. گرفت



بود، غالباً فردي سپاهی بود که بـه هنگـام، جامـۀ    
. بـرد کرد و ابزار جنگ را به کار میرزم به تن می

ه همین سبب، شاعران با الهام گرفتن از پیشۀ او، ب
هایش از زین ابزار جنگـی مـدد   در توصیف اندام

از آن جایی که شکوه این معشـوق، قابـل   . گرفتند
-سنجش با حشمت سلطانی نبـود، آداب و آیـین  

هايِ درباريِ ویژة شاهان، در توصیف او بـه کـار   
زیرا، در غیر این صـورت ایـن شـخص    . آمدنمی
ب شاه محسوب شده و بـه سـرعت، از پـیش    رقی

. شدپاي برداشته می
بدین ترتیب در سبک خراسـانی، سـتایش از   
دو گونه خارج نبود؛ یا به مدح امیـران و بزرگـان   

پرداخت و یا سخن از وصل معشوقی بود کـه  می
قدرت . کردمقام او از غالمان زرخرید تجاوز نمی

سـی را  یافتن و علو جایگاه معشوق مرد شـعر فار 
اي در گذار از سبک خراسانی، از روابـط عاشـقانه  

. توان دریافـت که در شعر انعکاس یافته است، می
ــز ســخن از عواطــف و   ــان گــاهی نی ــن زم در ای

. آمداحساسات عاشق در هنگام جدایی به میان می
اندك اندك با بـروز تمـایالت صـوفیانه، سـتایش     

. گرفتمعشوق آرمانی جان می
ل، بـه دالیـل اجتمـاعی و    پس از حملۀ مغـو 

بـه  . تاریخی، شاهان دیگر شایستۀ ستایش نبودنـد 
همین سبب، شاعران در پی یافتن جانشینی بـراي  
شاه در عرصۀ ادب پارسی برآمدند تا همـۀ توجـه   

آنان از دیربـاز، دل  . خویش را بدو معطوف سازند
در گرو معشوق داشتند؛ اما بردة زرخریدي که بـا  

د، شکوهی ستودنی نداشـت  باختناو نرد عشق می
عالمس، باید درـپ. اران سمر شودـه روزگـه بـک

شد آنـان از دربـار و   خیال، وجود او دگرگون می
هاي شاهی، الهام گرفتند تا بدین وسـیله، نـام   آیین

پس، براي معشـوق  . او را شایستۀ این برنام سازند
ــین   ــه در آن آی ــد ک ــرض کردن ــاهی ف ــاي بارگ ه

ر، قربـانی، دادگـري، شـراب    گوناگونی همچون با
در ساز ... نشینی و نشینی، در پردهنوشی، به تخت

گرچـه پادشـاهان،   . آمـد و کاري نو به اجرا در می
ـ   ویـژه در  هجاي خود را در عرصۀ شعر فارسـی، ب
ابـزار آنـان   غزل، به معشـوق سـپردند، ولـی زیـن    

سرایان شـد و از آن بـراي   غزلمایۀهمچنان دست
کم کم معشوق جـاي  . ود جستندسوصف دلبران

سلطان را در ادبیات گرفت و بندگان، تمام مهـري  
کردنـد، بـر معشـوق    تر، نثار سلطان میرا که پیش

اگر قصیده به مدح ممدوحان جان گرفته . افکندند
. بود، غزل به ستایش معشوق، آب و تاب گرفـت 

دارِ قصـیده شـد و در نخسـتین گـام،     غزل میراث
ه قصیده براي مدح ممدوح بـه  همان ترفندي را ک

. برد، به خـدمت وصـف معشـوق درآورد   میکار
هایی که در مند بود از ساز و برگاین وصف بهره

-آمد؛ از جمله، ساز و برگمدح سلطان به کار می

هاي جنگی و زین ابزار نظامی و هر چه که مالزم 
گـري در غـزل،   توصـیفات سـپاهی  . با اینها باشـد 

ز زین ابزار جنگـی چـون تیـر،    گاهی در استفاده ا
شـد و  تیغ، عمود، کمان، کمند و سپر آشـکار مـی  

زمانی در حرکات و سـکناتی کـه ویـژة سـپاهیان     
گـرفتن، اسـیر  گـرو گـرفتن، بود، همچون کمـین 

-گاهی نیز در از آیـین . کردن، کشتار و خونریزي

هاي رایج در دربار براي سـتایش معشـوق یـاري    
صیف و مدح بـه مـرز   بدین ترتیب، تو. جستندمی

میان غـزل و قصـیده، پایبنـد نمانـد و بـا شـکل و       
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شمایل دیگري در غـزل، حضـور پیـدا کـرد و بـه      
پیروي از ساخت و صورت غزل و محتواي آن، که 
تفاوت روشنی با قصیده داشت، رنگ و بوي دیگر 

چون لطافت، ظرافت و چند و چـون حـاکم   . یافت
ده را هـاي متعـارف قصـی   بر غزل، گنجایی سـتایش 

نداشت و از سویی در ساز و کار سلطان، خشونتی 
پس، . زد که با لطافت معشوق سازگار نبودموج می

داد دگرگونی دیگري نیز در این مرحله باید رخ می
کـرد تـا آمـادة    و این آداب و ابزار را اسـتحاله مـی  

ایـن کـاربرد در پهنـۀ    . پذیرش براي معشوق گردد
در . ماندود نمیغزل، فقط به عاشق و معشوق محد

ادبیات تغزلی، جهان و هر چه در اوست بـا همـین   
سایۀ شـاه چنـان گسـترده    . شدندشیوه توصیف می

بود که هیچ چیز از زیر چتر او رهایی نداشـت هـر   
بـدین ترتیـب   . آمـد چیز بایـد بـه رنـگ او در مـی    

شاعران با کمک گرفتن از توصیفات شاهوار بـراي  
بخشـیدند و بـه   معشوق، وجود زمینی او را اعـتال 

اي پرواز دادند که گاهی تعیین مـرز میـان او   مرحله
.شودو معشوق آسمانی دشوار می

گريتوصیفات سپاهی
راسـتی و پهلـوانی   براساس مهریشت، مهر فرشتۀ 

مهر ایزد، هماره بیـدار و غـرق در اسـلحه    «. است
-گویان و برانداختن دروغبراي یاري کردن راست

مهر کـه از  ... نان در تکاپو استشکگویان و پیمان
آفریدگان اهـورا مـزدا محسـوب اسـت، از بـراي      
محافظـت از عهــد و میثــاق مــردم گماشــته شــده  

رـمهر، خود ب)403-404: 1377پورداوود، (» .است

ــه دوش  ســر،  ــر، ســپر ســیمین ب زره زریــن در ب
گرز گران بـه دسـت گرفتـه، بـه گردونـۀ      افکنده،

ساخته شـده و داراي  زرین که به یک طرز مینوي 
. هاي رخشان و بلنـد اسـت، نشسـته اسـت    چرخ

چهار اسب سفید او را چست و چاالك گرد گیتی 
در گردونۀ مهر یک هـزار تیـر نـاوك،   . گرداندمی

یـک  یک هزار نیزه، یک هـزار تبـرزین پـوالدین،   
هزار تیغ، یک هزار گرز آهنین و فالخـن موجـود   

توان دریافت یاز اینجا م)404-405: همان(» .است
ــون      ــز همچ ــتگان نی ــی، فرش ــون دین ــه در مت ک

هاي سپاهی ابزار جنگی و ویژگیپادشاهان، با زین
.اندوصف شده

ــارگزاران وي نیــز،     ــلطان و ک ــاد س در اعتق
ختن حسِ اطاعت رعیت به نیروي لشکریان یبرانگ

هـا بـدون ضـمانت    پیمـان «میسر است؛ زیرا کـه،  
تواننـد بقـاي   یشمشیر، کلماتی بیش نیستند و نمـ 

)12: 1384هـابز و دیگـران،   (» .خود را تأمین کننـد 
دهد که بزرگان، جهانیان را بـه  تاریخ نیز نشان می

پـس، آنچـه   . اندزور شمشیر، فرمانبرداري آموخته
کرد، زورِ از پیمان میان شاه و رعیت محافظت می

گـري و  سپاهی. سرنیزه بود، نه حس وفاداري آنان
زمــۀ حفــظ پادشــاهی در طــی ســاز و کــار آن، ال

تصـاویر برجـاي مانـده از    . روزگاران بوده اسـت 
دهد کـه شـاهان   هاي تخت جمشید نشان میکتیبه

که در روزگـار صـلح نیـز    نه تنها در زمان جنگ،
در آیین بار، از دبوس، براي نمایش اقتدار شاهانه،

. گرفتندکه نوعی زین ابزار جنگی بوده، مدد می
ن بــه بعــد، بــه ســبب خــوي از دورة ســامانیا

ه در وجود ترکانـگري و آزاري کارتـتجاوز، غ



ـ       ان ـنهادینه شـده بـود، افـراد سـپاه را از میـان آن
از آنجـا کـه بـه اقتضـاي امکانـات      . گزیدندرمیـب

ها، ها ماهها و لشکرکشیموجود در گذشته، جنگ
انجامیـد، سـپاهیان دور از   ها به طول میبلکه سال

گـویی بـه نیـاز جنسـی     براي پاسخخانه و کاشانه 
به تدریج . آوردندخود، به غالمان سپاهی روي می

. این خوي به صورت عادت در وجود آنان درآمد
شاعران نیز که پیوسته در حضر و سفر بـا شـاهان   
و سپاهیان همـراه بودنـد، از ایـن خـوي در امـان      
نبودند و به تـدریج زشـتی آن شکسـته شـد و از     

که در کرد و نه تنها به زندگی، خلوت آنان سر به 
در غـزل  . هاي شعري آنان نیـز راه یافـت  به تغزل

گري جایگاهی ویژه بـه خـود   عاشقانه هم سپاهی
غـم، لشـکري دارد کـه بـه     . اختصاص داده است

ریختن عاشقان به پا خاسـته و تـاب و تـوان    خونْ
عاشق را ربوده است؛ ایـن سـپاه عظـیمِ، در حـال     

د و شد است؛ ولـی، بایـد در   جنگ، پیوسته در آم
قرارگاه خیلِ غـم،  . زمان صلح، در جایی قرار یابد

:در دلِ تنگ عاشق است
غم تو جـاي نیافـت  تر ز دل من،خراب

کـه ساخـت در دل تنـگم قرارگاه نزول
)257: 1371حافظ، (

کار حافظ، در هیأت سوارکاري لعبت شیرین
و تن شود که زین ابزاري جنگی بر دست ظاهر می

. گیسویش گاه، زره است و گاه، کمند. دارد
ابروانش، همچون خنجر؛ مژگانش، چون ناوك و 

ار ـغم او با شمشیري در دست، عاشق را انتظ
کشد تا او را از درد فراق برهاند و حیاتی یـم

کان که شد کشتۀ او نیک«زیرا، . دوباره بدو بخشد

خیـالِ  شاعر حتی براي )151: همان(» .سرانجام افتاد
معشوق نیز سپاهی متصور است و زمانی که عاشق 

شـود، اسـب   سوار عشـق، میسـر نمـی   را دیدار شه
:کشانددورنگ چشم را به نزد سپاه خیالِ او می

به پیش خیل خیالش کشیدم ابلـق چشـم  
سوار بـاز آیـدبــدان امیـد کـه آن شـه

)219: 1371حافظ، (
سـر  او سوارکاري است که بـر زیـنِ اسـبش،    

عاشقان را به فتراك آویخته است و همچنـان کـه   
به هنگام تاخت و تاز، گـردي از پـی سـواران بـر     

خاست، گردي گرانقدر در پی دلبر به هوا پاي می
تاج خورشید بلندش خـاك نعـل   «خیزد، که برمی

)111: همان(» .مرکب است
در حکومتی که بـر قـدرت سـپاهیان اسـتوار     

مهم و مؤثري را ایفـا  ابزارِ جنگی نقش است، زین
حافظ نیز، در وصف یـار، از زیـن ابـزار    . کنندمی

در نظر او جفـا  . جنگی و سپاهی مدد گرفته است
و مالمت یار، تیري است که قلب عاشق را خسته 

با این همه، زخم زهرآلود حبیب به تریـاق  . است
اگر سپاهی بـه میـدان   . و مرهم مدعی برتري دارد

د تـا از تیـر در امـان    ایسـت جنگ، در پس سپر می
زنـد تـا در فرصـت    بماند، عاشق، سپر را کنـارمی 

سعدي . ، محروم نشودپیش آمده از دیدن معشوق
:گویدخطاب به سپر می

رسید پیکـان  جانکه بهسپر ز پیشمبرو اي 
بگـذار تـا ببینـم کـه، کـه می زند به تیرم   

)557: 1367سعدي، (
معشوقی که پـاي در  با این همه، در نظرِ عاشق، 

:زمین دارد و جاي در آسمان، هرچه کند نیکوست

اگر تو زخم زنی به کـه دیگـري مـرهم   



47محمد ریحانی/ زاده برزوراحله عبدالهتأثیر ادبیات سلطانی بر توصیفات معشوق در غزل سبک عراقی، 

اگر تو زهر دهی به که دیـگري تـریـاك
)254: 1371حافظ، (

ابزار بر پیمان همچنان که سلطان، به زور زین
فشـرد، معشـوق نیـز بـه     میخویش با رعیت پاي 

لف و کمـان ابـروان،   نیروي تیر مژگان و زنجیر ز
سرگشته و حیـران نگـاه   عاشق را در دایرة عشق،

دارد تا دوام عشق خویش به دیـدار نمـودن و   می
:زیرا به گفتۀ صائب. پرهیز کردن، تضمین کند

با وصل آمیزشمکن گر خواهیعشقدوامِ
کند خاموش آتش رازنـدگی هم میکه آب 

)115:  1370صائب، (

هاي معشوق، برابرسازي رفتارهاي بخشی از ویژگی
از جملۀ . معشوق با رفتارهاي ویژة سپاهیان است

:این رفتارها باید به موارد ذیل اشاره کرد

کشتار. 1
ــزد ســلطان و کــارگزاران وي امــري   کشــتار در ن

کشتن مخالفان، رقیبـان و گـاه یـاران    : عادي است
ــق ــوق  . مواف ــی، معش ــه در دورة عراق ــا ک از آنج

شاه در سـبک خراسـانی اسـت، پـس     جانشین پاد
او . ره نیسـت ـبهـ معشوق نیز از ایـن ویژگـی بـی   

در پی ایـن  . ستاندکشد و از کشته غرامت مییـم
. کنـد کشتن، بـراي او حیـاتی دوبـاره فـراهم مـی     

خداوند این مفهـوم را در حـدیثی قدسـی چنـین    
منْ عشَقَنی، عشَـقْتُه و مـنْ عشَـقْتُه،   «: کندبیان می

المـنهج  (» .لْتُه و منْ قَتَلْتُه، فَعلَی دیتُه و أنَـا دیتُـه  قَتَ
) 134: 1361فــر، فــروزاناز؛ نقــل 4/398القــوي، 

ر قامت معشـوق ـه بـاي است ککشی، جامهعاشق
دوخته شده و عاشق، کشتۀ اوست؛ ولی عاشق، نه

تنها شکایتی ندارد بلکه، حق را به جانب معشوق 
ایـن  . داندخود را بر وي حالل میدانسته و خون
:گونه است که
کشـد مـی عاشقکهپایان او چندانحسن بی

کنندسر بر میاز غیب عشق اي دیگر به زمره
)201: 1371حافظ، (

در نبرد میان عاشق و معشوق، کار بـه جـایی   
رســد کــه معشــوق از کشــتۀ عشــق خــویش، مـی 

.بردشکایت به داور می
ايو غریــب حادثــهايعجیــب واقعــه

انـا اصطبـرت قتیـالً و قاتـلی شاکی
)349: 1371حافظ، (

کشتن عاشق، گاه به واسطۀ نوشیدن بادة کهـن  
است و گاهی به نیروي غمزة یار؛ گهـی بـه تیـري    

شود و زمـانی بـه   است که از مژگان حبیب رها می
آلود معشوق؛ ولی در هر صورت، حافظ نگاه عتاب

.بازد، زیر شمشیر دلدار سر میکنانعاشق، رقص
غمش رقص کنان باید رفـت شمشیر زیر
سرانجام افتادي او نیککه شد کشتهکان

)151: 1371حافظ، (

چابکی و چاالکی.2
ــوارکاران   ــراي س ــت الزم ب ــفتی اس ــابکی، ص . چ

افزون بر معشوق نیز چابک و چاالك است؛ ولی، 
تواند بـه  آن، شیرین و شوخ و شنگ نیز هست تا ب

خواهد از عاشـق بـه   آنچه را که میدلبرانه،»آنی«
.یغما برد

ــیرین دارم    ــک و ش ــی چاب ــاله بت ــارده س چ
چاردهشمهاستگوشبه حلقه جان به که 

)248: 1371حافظ، (



شجاعت.3
گونه که شجاعت، بـراي سـلطان، بـه عنـوان     همان

فرماندة سپاهیان، صفتی ضـروري اسـت، معشـوق    
شاید بـدان  . زل نیز از این ویژگی برخوردار استغ

معشـوق  معمـوالً دلیل که از دورة غزنویان به بعد،
ترك لشکري است و معشوقکانی چون ایاز، مذکر،

به همین سبب حـافظ،  . اندخود وابسته به سپاه بوده
صف شکنی سلطان را در قلب سپاه و قلب شـکنی  

سنجیده د،داردادة خویش روا میکه معشوق بر دل
.و هر دو را بدین صفت ستوده است

یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند
ببرد زود به جـانداري خـود پادشهش

)248: 1371حافظ، (

جنگ، صلح، فتح.4
خواهی، الزمۀ حکومت سلطان و جنگ و کین
سلطان براي اینکه بتواند همیشه بر . بقاي آن است

غارتگري، طبل دشمنی بکوبد و به خشونت، 
ستمگري و بیداد بی حد و حصر خود ادامه دهد، 
الزم بود که همه را جز خود، دشمن بپندارد و 
براي رویارویی با دشمنِ همیشه در صحنه، 
سپاهیان را بشوراند و مردم را به پرداخت هزینه 

ها، متقاعد کند؛ چیزي که سنگین این لشکرکشی
»طئهطرح تو«در ادبیات سیاسی امروز از آن به

شیوة چشم معشوق نیز فریب جنگ . کنندیاد می
دارد؛ زیرا که در پی تسخیر دل عاشق است؛ پس، 
چنان رفتار و گفتاري را در پیش گرفته است که، 
خیلی از مشتاقان، پیوسته به بوي وصل او 
دلخوش باشند و در این کار، به سایۀ عنایت او،

تن در پاي وي تسلیم شدهـخشنود و به جان باخ

گاهی نیز معشوق در پیدا از در صـلح وارد  . باشند
هـاي قلـب   ولی در پس پـرده، فـتح قلـه   . شودمی

.کشدعاشق را انتظار می
شیوة چشمش فریب جنـگ داشـت  
مـا غلـط کردیـم و صلـح انگاشتیم

)294: 1371حافظ، (

کمین گرفتن.5
ــه دام   ــراي ب کمــین گــرفتن و مترصــد نشســتن ب

کارزار، ترفندي سـپاهی  افکندن حریف در عرصۀ 
در ادب غنـایی نیـز، چشـم شـوخ و     . بوده اسـت 

جادوانۀ معشوق، دایـم بـا تیـرِ آمـادة مژگـان، در      
. نشیندکمین می

ز چشم شوخ تو کی جان توان بـرد 
کـه دایـم بـا کمان اندر کمین است

)122: 1371حافظ، (
آید که خیـلِ زیبارویـان   از ابیات حافظ بر می

انـد؛ ولـی   وي بـه کمـین نشسـته   براي دلبـري از  
بحمداهللا بت لشکرشکن حافظ، به تنهایی در برابر 

.افرازدآنان قد برمی
کمین سازندقصد دل و گر صد لشکر از خوبان، به 

لـشـکـر شـکــن دارمبـحـمـداهللا و المنـه، بتـی 
)269: 1371حافظ، (

اسارت، گروگیري.6
د، امیرانی که در طاعت و در گذشته رسم بو

فرمانبري نوعهد بودند، براي اثبات حسن نیت 
خویش، از میان برادران و فرزندان، گروهی را به 

. فرستادندگرو نزد حکومت قدرتمند مرکزي می
هاي جدید،پس از سالی، با فرستادن گروگان

وگشتند خویش بازمیاشانۀـه کـن بـروه پیشیـگ
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کـس بـه   «کردند تا ي فراهم میاوسیله زمینهبدین 
نظـام  (» .سبب نوا، در پادشـاه عاصـی نتوانـد شـد    

پذیري از ادبیات تأثیرحافظ با )1371:124الملک، 
سلطانی، جان خود را به گرو و نـوا بـه نـزد شـاه     

فرسـتد، تـا ملـک دلـش از آفـت      رویان میخوب
. ویرانی سپاه غم در امان بماند

تا لشکر غمت نکنـد ملـک دل خـراب   
فـرستمتجـان عزیـز خـود بـه نوا می

)141: 1371حافظ، (
همان طور که، اسیران را به زنجیر و کمند بـه  

انـد، معشـوق نیـز    بسـته هم یا به جاي دیگري می
بست و در آن عاشقان خویش را به کمند زلف می

دانسـت کـه   دلداده هـم مـی  . کردپاي دام، رها می
یت خاطر و زلف پریشان یار، سبب آزادي و جمع

رو با طـوع و رغبـت   از این. غایت آرزوي اوست
. سپاردبدان سر می

حافظ از جور تو حاشا که بگردانـد روي 
وام آزادمـد تــه در بنــن از آن روز کـم

)263: 1371حافظ، (

غرامت ستدن.7
ها، گروه شکست خورده، به عنوان بـرده  در جنگ

ۀ هـاي تحـت سـلط   از سرزمین خود بـه سـرزمین  
بردگـان  . شـدند قواي پیروز برده و داد و ستد مـی 

. توانستند غرامت خود را بپردازند و آزاد شوندمی
شده، تازه بـه مقـام رعیـت آزاد پادشـاه     بردة آزاد 
اگر در عرف )223: 1390ویسهوفر،(. یافتارتقا می

سـتانْد و  ة زنده غرامـت مـی  شاهانه، پادشاه از برد
ـ  آزاد می ار دلـداري، معشـوق از   کرد، در کـار و ب

. ستاندکشتۀ خویش غرامت می
ــا    ــیر احب ــه ز شمش ــن نال ــش مک دروی

کـایـن طایـفه از کشتـه ستاننـد غرامـت
)140: 1371حافظ، (

غارتگري و تطاول.8
هاي مـالی در  غارتگري، یکی از منابع تأمین هزینه

آنـان بـا   . هـاي سـلطان بـود   ها و لشکرکشیجنگ
آمدنـد و دوام خودکـامگی   غارتگري روي کار می

کار و بار حبیـب  رونقِ. ایشان نیز بدان وابسته بود
او مست و آشفته بـه  . نیز در گرو غارتگري است

یغماي یگانه گوهر وجودي عاشق، به پـا خاسـته   
اســت و در ربــودن صــبر از دل او، بــا غــارتگري 

:کندترکانۀ خوانِ یغما، برابري می
کار شهر آشوبینشوخ شیرلولیانکاین فغان

یغما راخوانترکانکه بردند صبر از دلچنان 
)98: 1371حافظ، (

دزدي و راهزنی.9
بسیاري از قبایلی کـه بـه تـدریج قـدرت یافتنـد و      

هاي مقتدري را در ایران تأسـیس  توانستند حکومت
نشینی بودند که بـه طلـب چراگـاه    کنند، اقوام کوچ

دستی بـه دزدي و  تنگکردند و هنگاممدام سفر می
غمـزة  در ادبیات غنـایی نیـز،   . پرداختندراهزنی می

:زنندطرارِ دلدار، راه عاشق را میشوخ و طرة 
طلبــد خــاطرم ار بگذارنــدعافیــت مــی

غمـزة شوخـش و آن طـرة طـرار دگر
)227: 1371حافظ، (

عیاري.10
گرچه اساس عقیدة جوانمردان و عیاران، 

گیري از مردم کنند و مهمان کارسازي و دست
با از میان به تدریج،«نوازي و بخشندگی بود ولی 

میهمان نوازي و سایرنوعان،رفتن رابطۀ میان هم



خصوصیات جوانمردي جاي خود را به
جویی نیز براي آنان جنگ. خوشگذرانی داد

. شداي براي کسب نام و افتخار قلمداد میوسیله
گیري از ه روزگاري دستزورمندان و پهلوانانی ک

نیازمندان و ناتوان را وجهۀ همت خود ساخته 
-بودند و جان خویش را در ره دوستان فدا می

کردند، تغییر رفتار دادند و کتک کاري و نزاع 
- پیشه کردند و حتی گاهی در پس نقاب جنگ

حاکمی، (» .جویی به  راهزنی و غارت پرداختند
هر زندگی بدین ترتیب گرچه ظا)32-31: 1382

آنان به ظاهر به فتوت شباهت داشت ولی بیشتر،
زندگی آنان از جنبۀ اخالقی این منش تهی بود و 

رانی اساس زندگی آنان را بارگی و هوسشکم
ها که افکار برخی از این گروه. دادتشکیل می

پروراندند با سیاسی و مذهبی را نیز در سر می
یان عامۀ هدف دستیابی به برابري و داد، در م

-مردم، که متأثر از علماي مذهبی بودند، عیاران 
یکی از صفات معشوق . لقب گرفتند- راهزنان 

:ادب غنایی، عیاريِ اوست
خامی و ساده دلی شیوة جانبازان نیست

ارــار بیــر عیـبـر آن دلــري از بـبـخ
)226: 1371حافظ، (

علم بر کشیدن.11
از حضور آشکار علم بر کشیدن به جایی، کنایه

یا حرکت به هنگام لشکرکشی. در آن محل است
داران به حرکت در شاه، پیشاپیش سپاه، طالیه

-آمدند و علم و پرچمِ پادشاه را با خود میمی

بردند و همین برافراشته بودن پرچم نشانۀ بقاي 
هـی کـویژه وقتهب. سپاه و به تبع آن حکومت بود

با افتخارگشتند،میسپاهیان، پیروز از جنگ باز
علم . آوردندپرچم خویش را به اهتزاز درمی

بر سقف . خوابیده نشانۀ شکست بوده است
. بستند که غایت نام داشتمیکده نیز علمی می

عاشق نیز همچون )222-223: 1387شمیسا، (
سپاهیانِ سلطان، علم خویش را به حرکت در 

:کشَدیخانه مآورد و غالباً آن را به سوي میمی
دلم گرفت ز سالوس و طبـل زیـر گلـیم   

خـانه برکشم علمیبه آن کـه بـر در مـی
)356: 1371حافظ، (

کوس نواختن.12
کوس، یکی از آالت موسیقی اسـت کـه بـه خـدمت     

تـر  نواختن کوس در سـپاه، بـیش  . گري درآمدسپاهی
به عنوان یک نشانه، براي آگاه کردن همگانی بـه کـار   

. نواختنـد اً به هنگام حرکت سپاه کوس میغالب. آمدمی
عاشق نیز، آرزو دارد بـا بازگشـت مـاه نوسـفرش، از     

:آسمان سعادت بر کوس نو دولتی بکوبد
کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم
گـر ببینـم کـه مـه نـو سفـرم باز آید

)220: 1371حافظ، (

هاي درباري در توصیف معشوقآیین
در تغزل قصاید خویش، شاعرانِ سبک خراسانی

عالوه بر وصف ممدوح، به وصف معشوق نیز 
گري و پرداختند و براي این کار، تنها از سپاهیمی

بردند؛ لوازم آن براي وصف دلبر خویش بهره می
زیرا در برابر پادشاهی که شکوه و اقتدار ستودنی 

افکند، هیچ شاعري به او لرزه بر اندام بندگان می
داد تا میان او و کنیز زرخرید خود اجازه نمی

ه رسد به برابريـخویش ادعاي سنجش، کند؛ چ
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ولی شاعر سبک عراقی در . یا برتري او بر پادشاه
غزل عاشقانه معشوق را چنان پادشاهی وصف

دهد و عاشقِکند که به نشانۀ کرم بار میمی
:کندبارخواه در پاي وي، گوهر اشک نثار می

ود تا به سـوز دل بارم ده از کرم سوي خ
در پــاي، دم به دم گهـر از دیـده بارمت

)141: 1371حافظ، (
ادب بار.1

رویان، ادب خاص خود را حضور در برابر شاه مه
: گزینـد در حضور یـار، بایـد خاموشـی    . طلبدمی

: همـان (» درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش«
این سخن با آیین حضور در پیشگاه شـاهان  )245

باد صبا وقتی خبر یا بویی از زلـف  . مطابقت دارد
عنبربوي معشوق براي عاشق خواهد آورد که وي 
را به حضور معشوق بار باشد؛ یعنی، بـاد صـبا را   

بار نیافتن صـبا بـه حضـور    . نیز همیشه بار نیست
آورد؛ زیـرا،  معشوق براي عاشق نومیدي به بار می

ر اگر باد که در همه جـا حضـور دارد، بـه حضـو    
معشوق نتواند رسید، حافظ عاشق را اتفاقِ دیدار، 

.هرگز میسر نخواهد شد
به بارگاه تو چـون بـاد را نباشـد بـار    
کـی اتفـاق مـجـال سـالم مـا افتـد

)153: 1371حافظ، (
وظیفۀ بارخواه در حین بار، سکوت و گوش 

در ادب . فرادادن به سخنان شاه بوده است
اشق در برابر معشوق ع» زبان صد گز«عاشقانه، 
او حاضر نیست با رساندن خبرِي . شودکوتاه می

. از خویش، گرد کدورتی بر خاطر وي بنشاند
خواهد خبر را در اثناي سخنپس، از باد صبا می

آورد و بعد از اداي خدمت و عرض دعا به میان

.تا مبادا خاطر نازك دلبر، از آن خسته گردد
ر بـود گر دیگرت بر آن در دولت گذا

بعد از اداي خدمت و عرض دعـا بگو
)321: 1371حافظ، (

توان از گفت و شنود در حضور معشوق نمی
آنجا همۀ وجـود بایـد چشـمی و گوشـی     . دم زد

. براي دیدن و شنیدن باشد
زد از گفـت و شـنید  عشق نتـوان دم در حریم

گوشباید بود و اعضا چشمآنجا جمله زانکه 
)246: 1371حافظ، (

گرچه گاهی نیز در خلوت، عاشق به گفـت و  
چنـان کـه   . نشـیند گوي رو در روي با معشوق می

مـن بـه گـوش خـود از     «کنـد کـه   حافظ اقرار مـی 
: همـان (» .ام که مپرسدهانش دوش، سخنانی شنیده

از آن روي که در برخی از ایامِ بار، رقیب نیز )237
خواهد دمی دیـده بـر  حضور دارد، حافظ از او می

در ایـن  . هم نهد تـا او بـا یـار بـه خلـوت بنشـیند      
خلوت و در برابر یارِ خاموش، تنها حافظ است که 

بـراي سـخن   . گوید؛ آن هم پنهانیبا وي سخن می
هـایش را ببنـدد نـه    گفتن با یار، باید رقیب گـوش 

چون یار در این گفت و گوي، حضـوري  . چشم را
شـود سـخن گفتنـی در   فعال ندارد؛ پس، معلوم می

عاشق در پی یافتن فرصتی براي ربودن . کار نیست
به همین دلیل است که از . اي از لب یار استبوسه

.خواهد تا دیده بر هم نهدرقیب می
نـه هـم  بر دیده زمانی امشب! رقیبخدا را اي 

خاموشش، نهانی صد سخن دارمبا لعل من که 
)269: 1371حافظ، (

به «شود، عاشق، میاما آنگاه که وصل میسر
)219: همان(» شکر آن که برافکند پرده روز وصال



سپارد و زمانی غمِ ایامِ فراق را به باد فراموشی می
شود، نومیدانـه از تنـگ بـاري    که دیدار میسر نمی

:دهدمعشوق فریادي سر می
پردة مطربم از دست برون خواهد برد
آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم

)256: 1371حافظ، (
در آیین بار، براي آنکه نَفَسِ ناپاك بارخواهان، 
خاطر شـاه را نیـازارد و نگـاه ناپـاك ایشـان بـر او       

: 1372خالقی مطلـق،  (. نشستنیفتد، شاه در پرده می
نشـین اسـت و هـرکس بـه     معشوق نیز پـرده )193

:شودل میئفراخور ظرفیت خود به درك او نا
نظرکجـا بینـد  تو را چنان که تـویی هـر  

به قـدر دانش خود هر کسی کند ادراك
)254: 1371حافظ، (

. اما هر نگاهی را قدرت دید معشـوق نیسـت  
پـاك شـود تـا تجلـی     » غبـار عـادت  «نگاه باید از 

پس، نخست بایـد قلـب   . معشوق را سزاوار گردد
آنگـاه الیـق   . عاشق از زنگـار تعلـق شسـته شـود    

هـاي  اهشتـا وقتـی خـو   . انعکاس پرتو وي گردد
انـد،  هوسناك نفسانی بر قلب عاشق پیـروز نشـده  

مگـر  . نشین اسـت عاشق نیز همچون معشوق پرده
آنکه حسن روزافزون یار، او را از پردة عصمت و 

. تقوا برون اندازد
خلعت بخشی.2

تري که در مراسم بار بـدان پرداختـه   از آداب جزئی
فراخـور هـر شـغل    «. شد، خلعت بخشیدن بـود می

کردنـد ولـی بخشـیدن   خلعت دریافـت مـی  اداري
خلعت تنها به سپردن شغل دیوانی بستگی نداشت؛ 
بلکه، بعضی اوقات به دستور امیر یا شـاهزادگان و 

یا ارکان دولت جهت رسیدگی به کارهاي مهم به

شدند، در اطراف و گوشه و کنار کشور فرستاده می
: 1387شمیسـا،  (» .کردندازاي آن خلعتی دریافت می

نظر حافظ عمر آدمی خلعتی االهی اسـت  در) 454
و نباید دامنِ این تشریف را بـه گنـاه و ریـا آلـوده     

اگر معشـوق نیـز بـراي عاشـق سـرودگوي      . سازد
فرستد، نشان از نفـوذ تفکـر   خویش، اسب و قبا می

:سلطانی در اندیشۀ شاعر دارد
حافظ، سرود مجلس ما ذکر خیر توسـت 

فرستمـتیبشتاب هان که اسـب و قبـا م
)141: 1371حافظ، (

دادگستري.3
بار، محک سنجش عدالت پادشـاه بـوده اسـت و    

تـر جلـوه   شاه بسیاربار، در نظر زیردسـتان، عـادل  
رسیدگی ) 197: 1372خالقی مطلق، (. کرده استمی

. گرفـت به دادخواهی نیز در روز بار صورت مـی 
دهـد ولـی عاشـق، گریـان و     معشوق نیز بـار مـی  

.کنده، در میکده از او، به او دادخواهی میدادخوا
خواهم شدن به میکـده گریـان و دادخـواه   

مگـر شودآنجـامن خالص کز دست غم، 
)215: 1371حافظ، (

-معشوق، پادشاهی است که سوار بر مرکب می

گذرد؛ اگر بر سر راه او دادخواهی قرار گیرد، باید 
لم عاشقان عنان اسب را کشیده، بایستد و به تظ

خویش رسیدگی کند؛ ولی حافظ از دلبر دادگر 
رود؛ زیرا که » عنان کشیده«خواهد که خویش می

: همان(» .که دادخواهی نیستراهی سر بر نیست «
ولی اندرز حافظ به دادگري معشوق، نشان )134

با این همه، . از دور شدن او از جادة عدالت دارد
هر چه آن «حافظ بدین اندیشه دل سپرده که

. عیـن داد استو بیداد یار،»خسرو کند، نیکو بود
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نصیب همین کرده اسـت و ایـن از   «زیرا که او را 
)113: همان(».آن دادست

شاکیان با پوشیدن جامـۀ کاغـذین،   «در قدیم، 
تمامِ تن خویش را به منزلۀ قصه و شکایت نشـان  

عاشـق  )182: 1388شـفیعی کـدکنی،   (» .انـد دادهمی
عدالتی دوران، جامۀ کاغذینی را کـه  مند از بیگله

ـ    ا اشـک  ـبه نشانۀ دادخواهی بر تن کـرده اسـت ب
شوید؛ زیـرا کـه فلـک او را بـه پـايِ علـم داد       می

. رهنمون نشده است
کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلـک 
رهنـمـونیـم بــه پــاي علـم داد نـکـرد

)167: 1371حافظ، (
دارينهآی.4

ْگـران قـدیم   داري، در کـار حجـام و پیـرایش   آینه
در قدیم رسـم بـود کـه در مقابـل     . برد داشترکا

دادنـد تـا خـود را در آن    اي قرار مـی عروس آینه
گردانی، رسمی بـوده اسـت کـه در آن    آینه. بنگرد

داشـته  دار، آینه را پـیش روي شـاه نگـاه مـی    آینه
در ادب عاشــقانه، ) 76-1387:77شمیســا، (. اســت
شـود،  غباري که از پی مرکب یار روان مـی گرد و

خـاك  ، حدي ارجمند است که تـاج خورشـید  ه ب
.  نعل مرکب اوست

دار روي اوسـت شهسوار مـن کـه مـه آیینـه    
مرکب استنعل خاكخورشید بلندشتاج

)111: 1371حافظ، (
شکوه معشوق سبب شده اسـت تـا نـه تنهـا     

ار روي ددیدة عاشق، که ماه و خورشید هـم آینـه  
.یار باشند

ي من تنها نیستگاه رخ او دیدهجلوه

گردانندماه و خورشید هم این آینه می
)197: 1371حافظ، (

گـاهی  . هاسـت معشوق حافظ گرفتار تناقض
نیـاز  حافظ، در عین آنکه حسن خداداد وي را بی

-از آرایش مشاطه و زیورهاي خـوب رویـان مـی   

م آرایش توصیف داند، او را آیینه در دست، سرگر
.کرده است

ماند راسـت ماهی که قدش به سرو می
آراستآیینه بـه دسـت، روي خـود می

)403: 1371حافظ، (
دان دنیـا گرفتـار   معشوق زمینی کـه در خـاك  

او خود آینه را در دست . است، آینه گردانی ندارد
ها و پوشـاندن  گرفته تا با جلوه بخشیدن به زیبایی

شـاید  . نقص جلوه کنـد عاشق بیها، در نگاه عیب
هنر حافظ، قرار دادن خوانندة خویش در برزخـی  

تـوان بـراي   اي که، نمـی از تضادها است؛ به گونه
. شناخت انسان برساختۀ او، به یقین رسید

قربانی.5
قربانی، رسمی بوده است براي فرونشـاندن خشـم   
. خدایان و دسـت یـافتن بـه بهشـت و جـاودانگی     

، هراســناك از خشــم طبیعــت، هــاي بــدويانســان
قربـانی  . کردنـد هایی را به خدایان تقدیم میقربانی

گاه خدایان و با آداب خونی با تقدیم انسان به پیش
این نوع قربانی در پادشـاهی  . شداي برگزار میویژه

ضحاك با ریختن خون جوانان روشنفکر و تقـدیم  
. آن به خداي آز تجلی یافته است

ـ   هـاي نخسـتین، بـه    ان انسـان با رشد خـرد در می
تدریج قربانی کردن حیوانات، جاي قربانی انسانی 

ن،ـن آییـل ایـد تعدیـۀ رونـت و در ادامـرا گرف



ها با ریختن خون عضوي از بدن، که عضـو  انسان
-ادامۀ نسل بشري اسـت، از خشـم خـدایان مـی    

خـوردن گوشـت   )222: 1369،مصطفوي(. کاستند
قدرتی بود که از خـدایان  قربانی، به منظور انتقال

رسم . شدبه قربانی و از قربانی به مردمان وارد می
. میر نـوروزي نیـز باقیمانـدة رسـم قربـانی اسـت      

قربانی غیر خونی به شیر، شراب، عسل، روغـن و  
هـایی از  پاشیدن جرعـه . گرفتحتی آب تعلق می

شراب یا آب، به آسمان یـا زمـین، جنبـۀ قربـانی     
افشـانی، کـه در   رسم جرعـه . براي خدایان داشت

هاي شراب نوشی ایرانیان باستان ادامـه یافتـه   آیین
-23:همـان (. بر همین اعتقاد استتأکیداست، در 

در حقیقــت، شــراب کــه خــون انگــور بــود، )21
ایـن رسـم در گـذر از    . جانشین خون انسانی شد

اسطوره به دین و تاریخ، به ادب سـلطانی و ادب  
قربـانی ممکـن بـود بـا     .عاشقانه راه یافتـه اسـت  

اندیشۀ دور کردن بال و چشم زخم به شاه تقـدیم  
غبار و بویی که باد صـبا از معشـوق هدیـه    . گردد

آورد چنان براي حافظ عزیز و ارزشمند است کـه  
وي حاضر است جان خود را نثار و قربانی کند و 

ن معترف است که گوهر جان گرامی جز فدا کـرد 
:نایددر پاي یار، به کار دیگري 

أتت روائح رِنـد الحمـی و زاد غرامـی   
فداي خاك در دوست باد جان گرامی

)354: 1371حافظ، (
اما نباید گمان کرد که نثار جان به پاي 
معشوق ارزشی واال دارد؛ زیرا که این مطاعی

را برِ » نقد روان«سر و پایی دارد و است که هر بی
ناخودآگاه هـی دارد کـحافظ بیت. او مقداري نیست

آدمی را به یاد رفتار پادشاهان پـس از بـه قـدرت    
حــذف عوامــل بــه قــدرت : انــدازدرســیدن، مــی

عاشـق،  . رساننده، پس از دست یافتن بـه قـدرت  
دانـد و  شکفتگی یار را وامدار شیفتگی خویش می

رفتار معشوق را در دریغ کردن نظر از او، در اوج 
:شماردکمال و شکفتگی، جایز نمی

خون خوردیمو دادیم جان چه رخسارشو رنگ آب در 
سپاران زدبر جـانرقـم اول داد دسـت نقشش چـو 

)207: 1371حافظ، (

نشینیپرده.6
پادشاه نیز به عنوان . سرِّ خداوند در تتقِ غیب است

نشسـت و ایـن، رسـمی    برگزیدة وي، در پرده مـی 
ود پاك و قدسی ملوکانه بود تا چشم ناپاکان بر وج

ــد ــرادي، (. او نیفت ــرده) 73: 1389قاضــی م نشــینی پ
هاي شخصیتی بـود کـه   اي بر سر عیبپادشاه، پرده

نمایانْد ولی تا گریبان در خاکدان خود را قدسی می
دنیا فرو رفته بود و دلش در سیالب جفـاي دنیـا و   

در ادب عاشـقانه نیـز،   . ور بـود زر و زورش غوطه
نشیند و گاه در نقاب زلف، میمعشوق گاه در پرده 

. چشم مست او نیـز مسـتور اسـت   . پوشاندرخ می
.کندنماید و پرهیز میگاهی نیز رخ می

شیدا از آن شدم که نگـارم چـو مـاه نـو    
گري کـرد و رو ببستابرو نمود و جلوه

)123: 1371حافظ، (
وقتی معشوق همچون شاهان در پرده بنشیند، 

-جبیِ درگـاه او را الزم مـی  دار نیز حاندیمی پرده

یـار  » پرده دار حـریم حرمـت  «حافظ صبا را . آید
)123: همان(. داندمی
سجده و زمین بوس.7
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رسم سجده کردن و بوسیدن زمین نیـز، از دیگـر   
هاي ویژة بار در دورة باسـتان اسـت کـه بـه     آیین

عهد اسالمی و دربـار خلفـاي عـرب و سـالطین     
واه بایـد در مقابـل   بـارخ . ترك نیز راه یافته اسـت 

پادشاه به رسم زمین بوسی، سه یا هفت بار خـود  
پـس از برخاسـتن از خـاك،   . افکندرا بر خاك می

-ستردند و بر او گرد مشک مـی غبار را از وي می

آنگاه بارخواه بـه حضـور شـاه مشـرف     . پراکندند
در ادب غنـایی  )227: 1372خالقی مطلق، (. شدمی

در افتادگی و فروتنی نیز، عزت و سربلندي عاشق 
.در برابر معشوق است

ـــان ـــانبرآست ــرجان ــرگ ــوانس ــادنت نه
وان زدـان تـر بلنـدي برآسمـگلبانگ س

)178: 1371حافظ، (
تا وقتی وجود حقیقی معشوق و ممدوح زمینی 
در برابر دیدگان قرار داشت، شاعر به وصال 

شد براي دیدن و رسیده، همه تن، چشم می
پس از تعالی وجود معشوق در . اووصف شاهوار 

پس . سبک عراقی، او دیگر در تیررس نگاه نبود
توانست او را وصف کند؟ از شاعر چگونه می

رباي معشوق روزگاران دراز، زیباییِ چشم و دل 
ها را به سوي مثالی، در ناخودآگاهی جمعی، ذهن

داشت و از سویی سایۀ شاه خود معطوف می
یچ چیز از زیر سیطرة او چنان گسترده بود که ه

-رهایی نداشت و همه چیز باید به رنگ او در می

این بود که شاعران براي ژرفا بخشیدن به. آمد
وجود معشوق، دست در دست معشوق زمینی، 

پیکرینۀ ها بردیدگان خویش را به سوي آسمان
و در وصـف کهن الگوي معشوق آرمانی دوختند

سلطانی از صفات معشوق زمینی، در سایۀ ادبیات 
نگـر  بینـیم در نگـاه کلـی   اگـر مـی  . او سود بردند

هـا بـا   شاعران و هنرمنـدان ایرانـی همـۀ معشـوق    
آینـد،  اوصافی کلی و همسـان، بـه وصـف درمـی    

. بدین سبب است

گیرينتیجهبحث و 
با از دست رفتن شـکوه شـاهان، شـاعران سـبک     

پی یافتن جایگزینی براي شـاه بـر   عراقی، باید در
بـراي  . آمدند که شکوهی ستودنی داشته باشـد می

در گـذر سـبکی،   . این کار معشـوق را برگزیدنـد  
بنـدة  . وجود معشوق زمینی، دچار دگرگونی شـد 

هـاي خواجـه   زرخریدي که زمانی بازیچۀ هـوس 
بود، به وجودي اعتال یافت که اگر آسمانی نبـود،  

. هـا فاصـله گرفتـه بـود    از معشوق زمینی نیز گـام 
شاندن معشوق بر اریکۀ ادب پارسـی،  شاعران با ن

هـاي  گري و زین ابزار مالزم آن و آیـین از سپاهی
ولی از . درباري براي ستودن معشوق الهام گرفتند

آنجا که لطافت وجود معشوق، با خشونت سلطان 
و ســاز و کارهــاي آن، هــیچ ســازگاري نداشــت، 
شاعران به دگرگونی دیگري نیـز نیـاز داشـتند تـا     

ــذیرش معشــوق ســازندآنهــا را شایســ ایــن . تۀ پ
دگرگونی سبب شد تا نه تنها خشکی و خشـونت  
نهفته در آنها را از میان برد، بلکه چنان لطافتی بـه  
ابزار و آداب بخشید که عاشق به جـاي نفـرت و   

صبرانه پذیرفت و بیبیزاري، از بن دندان آن را می
. بردانتظار می
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